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மாநில முதல்வர்கள் க�ோரிக்கையை
ஏற்று மத்திய அரசு முடிவு!!
புதுடெல்லி, மே. 1–

புலம் பெயர்ந்த
த� ொ ழி ல ா ள ர ்க ள ை 
அவர்களது ச�ொந்த
மா நி ல ங ்க ளு க் கு
அனுப்பி வைக்க முதல்
கட்டமாக  400 ரெயில்
களை  இயக்க  ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டு ள்ளது.
மாநில
முதல்வர்கள் 
விடுத்துள்ள க�ோரிக்
கையை  ஏற்று மத்திய
அரசு இந்த முடிவை 
எடுத்துள்ளது.

மாநிலங்களின்ப�ொருளா
தார வளர்ச்சியில் பிற மாநி
லங்களின் த�ொழிலாளர்கள்
பங்களி ப்பு குறிப்பி ட்டு
ச�ொல்லத்தக்க  வகையி ல்

நிவாரணம்

உள்ளது. வட மாநில ங்க
ளைச் சேர்ந்தவர்கள் தென்
மாநிலங்களுக்குவருவதும்,
தென் மாநிலங்களைச் சேர்ந்
தவர்கள் கிழக்கு மாநிலங்க
ளுக்கு வருவதும், மேற்கு
மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்
கள்கிழக்குமாநிலங்களுக்கு
செல்வதும், கிழக்கு மாநி
லங்களை ச் சேர்ந்தவ ர்கள்  
மேற்கு மாநில ங்களு க்கு
செல்வதும் சகஜமான நிகழ்
வுகள் ஆகும்.
அமித்ஷா
க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்
கம் இந்தி ய ப�ொருள ாத ா
ரத்தை தடம் புரள வைத்து

விட்டது. குறிப்பாக, புலம்
பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள்
வாழ்வாதாரத்தை பறிக�ொ
டுத்து விட்டு நிராதரவ ாக 
நிற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு
தற்காலிக
 மாக உதவி செய்
யப்பட்டு வருகிறது என்ற 
ப�ோதிலும், இதை நெடுங்
காலம் நீட்டிப்பது சாத்திய
மல்ல. தற்காலிக தொழிலா
ள ர ்க ள்  ச � ொந்த 
மாநில ங்களு க்கு திரும்ப 
விரும்புகிறார்கள்.
அண்மையில்  இதற்குமத்
திய உள்து றை  அமைச்சர்
அமித்ஷா பச்சைக்கொ டி
காட்டிவிட்டார். ஏற்கனவே 

புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலா
ளர்கள்  பேருந்து க ளி ல்  
அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்
ளனர். ஆனால் இது ப�ோது
மானதல்ல.
சிறப்பு ரெயில்களை 
இயக்கி ன ால் மட்டு மே 
புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலா
ளர்களை  பெரும ள வி ல்
ச�ொந்த  மாநில ங்களு க்கு
அனுப்பி வைக்க முடியும்
என்பதை பல்வேறு மாநில
மு த ல்வர ்க ளு ம்  நன் கு
உணர்ந்து ள்ளன ர். ஏற்க
னவே  மும்பை பாந்தரா
ரெயில் நிலையத்தில் புலம்
4–ம் பக்கம் பார்க்க

காட்பாடி அடுத்த ஓரந்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள 30 நரிக்குறவர் குடும்பங்களுக்கு வேலூர் மாவட்டத்தின்
செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பாக நிவாரணப் ப�ொருட்களை கலெக்டர் சண்முக சுந்தரம் வழங்கிய காட்சி. அருகில்
செஞ்சிலுவை மாவட்டச் செயலாளர் பாரத் இந்தர்நாத், சேர்மன் பர்வதம், ப�ொருளாளர் பாஸ்கர், மேலாளர்
தீபன் மற்றும் பலர் உள்ளனர்.

க�ொர�ோனா இடர்பாடு நீங்கியவுடன்

நலிந்த த�ொழிலாளர்களுக்கான
குடும்ப நல உதவி வழங்கப்படும்!

சென்னை, மே. ௧–
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள 
இடர்பாடுகள் நீக்கியவுட
 ன்
நலிந்த த�ொழிலாளர்களுக்
கான குடும்ப நல நிதியுதவி
வழங்கப்படும் என்று முதல்
வர் எடப்பாடி பழனிசாமி,
துணை முதலமைச்ச

ர்ஓ.பன்
னீர்செல்வம் ஆகிய�ோர் அறி
வித்துள்ளனர்.
இது த�ொடர்பாக  அதிமுக 
தலைமை நிலையம் வெளி
யிட்டுள்ள செய்திக்  குறிப்
பி ல்
கூ ற ப்ப ட் டி ரு ப்ப 
தாவது:–
உழைக்கும் மக்களின் உரி
மைத் திருநாளாம் `மே’ தின
நன்னாளில், த�ொழிலாளர்
கள் அனைவருக்கும் எங்க
ளது உளங்கனிந்த `மே தின’
வாழ்த்துகளை 

அன்போடு
தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம்.  
மேதினம்
அநீதி க
 ளை யு ம், எளி
ய�ோரை வலிய�ோர் அடக்கி
ஆளும் க�ொடுமைக
 ளையும்
எதிர்த்து நடைபெற்ற த�ொழி
லாளர் புரட்சியில் பூத்திட்ட 

எடப்பாடி – ஓ.பி.எஸ். அறிக்கை!!

அதிமு க வின்   அண்ணா 
த�ொழிற்சங்கப் பேரவையில்
உறுப்பி ன ர்கள ாக  உள்ள 
தேர்ந ்தெ டு க ்க ப்பட்ட 
நலிந்த த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஆண்டுத�ோறும் குடும்பநல
நிதியு த வி வழங்கி சிறப்
பித்து வந்துள்ளார்.  
அம்மாவின் நல்லாசி 
ய�ோடு நலிந்த த�ொழிலாளர்
திருவண்ணாமலையில் த�ொழிலாளர் தினமான இன்று கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள
களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் தூய்மை பணியாளர்களை படத்தில் காணலாம்.
திட்டம் த�ொடர்ந்து செயல்
ரிகளுக்கு தெரியவந்து.
படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தடையை மீறி இயங்கிய
ஓ.பன்னீர்செல்வம்
தமிழ கத் தி ல் தற்போ து
த�ொழிற்சாலைக்குசீல் வைத்
ஏற்பட்
டு
ள்ள 
இடர்ப்பா
டு

அதிமுக நிறுவனத் தலை
தனர். மேலும், அதன் உரி
 ன், அதிமுக 
வர் எம்.ஜி.ஆர்., அம்மா  கள் நீங்கியவுட
மைய ாள ர் சென்று வந்த 
அண்ணா த�ொழிற்சங்கத்
ஆகிய�ோர் த�ொழிலாளர்கள்
மருத்து வ ம னை ப�ோன்ற
தைச்
சேர்ந்த, தேர்ந்தெ
டு
க்
மீது மிகுந்த  அக்கறை 
வைகளுக்கும் சீல் வைக்கப்
கப்ப
டு
ம் நலிந்த த�ொழி
ல
ா
க�ொண்டு அவர்கள் தங்கள்
பட்டது. த�ொழிற்சாலையில்
ளர்க
ளு
க்கான
குடும்ப
ந
ல
வாழ்வில்வளம்பெற வேண்
வேலை செய்த 30 ஊழியர்க
நிதி
யு
த

வி
வழங்கப்ப
டு
ம்
டும் என்ற உன்னத ந�ோக்கத்
ளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்
தில் பல்வேறுதிட்டங்களைத்  என்பதையும் தெரிவித்துக் 
டனர்.  கண்டெய்னர் லாரி
க�ொள்
கி
ற�ோ

ம்.  
தீட்டி செயல்படுத்திக் காட்
டிரைவ ரி ட ம் விசாரி த்த 
இவ்வாறுஅவர்கள்குறிப்
டினார்கள்.
ப�ோது தான் விசாரம் பகுதி
பிட்
டு
ள்ள
ன
ர்.
அந்த வகையில் அம்மா,
யில்ஒருவர்இறங்கியது தெரி
யவந்தது. அவரை பரிச�ோ
முதன்மை பெற்றுள்ளன.
தனை செய்ததில் அவருக்கு
க�ொர�ோனாவால் பெண்
க�ொர�ோனா உறுதியானது.
களை விட ஆண்களே அதி
வாணியம்பாடி, மே. 1– டிரைவர்,கிளீனர்ஆகியஇரு பகுதியில்இறக்கிவிட்டனர்.
இதனை ய டு த்து லாரி
கமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள
வ ா ணி ய ம்பா டி யி ல் வரு ம் வாணிய ம்பாடி யி
  இதுகுறித்த தகவல் க�ோட் டிரைவர்,கிளீனர்ஆகியஇரு
னர் என்று புள்ளி வி வ ர ம் த�ோல் த�ொழிற்சாலை ஒன் லேயே  தங்கி வி ட்டன ர். ட ா ட் சி ய ர்  க ா ய த் தி ரி வரும் த�ொடர் கண்காணிப்
தெரிவிக்கிறது. வடகிழக்கு றுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத் விசாரம் பகுதி நபரை அவரது சுப்பிரமணி மற்றும் அதிகா பில் இருந்து வருகின்றனர்.
மாநிலங்கள், இமாச்சாலப் துள்ளனர்.
பிரதேசம், க�ோவா உள்ளிட்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
ட வை க�ொர�ோ ன ா வாணியம்பாடியி
 ல் த�ோல்
பாதிப்பை கட்டு ப்படு த்தி த�ொழிற்சாலை ஒன்று தடை 
விட்டன.
உத்தரவை மீறி இயங்கி வந்
தமிழகம்
க�ொர�ோனா வைரசை பெரு
துள்ளது. இங்கு 30–க்கும்
தமிழ்நாட்டை ப�ொறுத்த மேற்பட்ட ோர் பணியி ல்
மளவு கட்டுப்படுத்தி விட
முடியும் என்று சுகாதார வட் வரை சென்னையைத்  தவிர இருந்துள்ளனர்.
இ ட ங ்க ளி ல்
டார த்  தகவ ல் தெரிவி க்கி  ம ற்ற 
இந்நி லை யி ல், இந்த 
க�ொர�ோனா பாதிப்பு தணிந் த�ொழிற்சாலைக் கு மராட்
றது.
துவிட்டது.
டிய மாநிலம் நாசிக் பகுதி
மராட்டியம்
பாதிப்பை காட்டி லு ம் யில் இருந்து உப்பு தோல்
அதிகபட்சமாக மகாராஷ்

து வருவ�ோ ர் களை  ஏற்றி க் க�ொண்டு
டிராவும், குஜராத்தும் தான் குணம டைந்
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப் எண்ணி க்கை  அதிக ரி க்க   கண்டெய்னர் லாரி ஒன்று
பட்டுள்ளன.
த�ொடங்கியுள்ளது. வரவேற் வந்து ள்ளது. அப்போ து,
இதற்குஅடுத்த இடத்தில் கத்தக்க சமிக்ஞை ஆகும். விசாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 
யூ னி யன் பி ர தே ச ம ா ன குணமடை
 வ�ோர் சதவீதம் ஒருவர் அந்த லாரியில் லிப்ட்
டெல்லி உள்ளது. உயிரிழப் 25 விழுக்காடாக உயர்ந்துள் கேட்டு வந்துள்ளார்.
பின்னர், த�ொழிற்சா
பிலும் மகாராஷ்டிரா, குஜ ளது என்று புள்ளி விவரம்  
வாணியம்பாடியில் அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த த�ோல் த�ொழிற்சாலைக்கு
லைக்கு
வந்தவு டன் லாரி க�ோட்டாட்சியர்
ராத்  ஆகிய வை  தான்
3–ம் பக்கம் பார்க்க
காயத்திரி சுப்பிரமணி சீல் வைத்த ப�ோது எடுத்த படம்.

த�ொழிலாளர் தினம்

எடப்பாடி பழனிசாமி
நறுமலர் தான் இந்த `மே’
தினம்.
க�ொடிய ந�ோய்த் த�ொற்
றால் அல்லல்படு ம் இன்
றைய உலகம், நாளை உற்சா
கத்து டன் வீருக�ொண் டு
எழுந்து, புதியத�ோர் உலகம்
செய்யப்போவதுஉழைப்பா
ளர்களின் உழைப்பி ன ா
லேயே ஆகும்.  
உழைப்பே உயர்வு தரும்

க�ொர�ோனா பாதிப்பு தணிகிறது:

குணமடைந்து வீடு திரும்பிய�ோர்
எண்ணிக்கை 9,068 ஆக உயர்வு!

விரைவில் இயல்பு நிலை திரும்ப வாய்ப்பு!!

புதுடெல்லி,  மே. 1–
க�ொர�ோனா பாதிப்பு சற்று
தணிய த�ொடங்கியுள்ளது.
குணமடைந்து வீடு திரும்பி
ய�ோர் எண்ணிக்கை 9,068
ஆக உயர்ந்துள்ளது. குணம
டையும் விகிதம் 25 விழுக்
காட ாக  அதிக ரி த்து ள்ளது
என்று சுகாதாரத் துறை தெரி
வித்துள்ளது.
இதே நிலை த�ொடர்ந்து
நீடித்தால்விரைவில்இயல்பு
நிலை திரும்பிவிடும் என்று
உயர் அதிகாரிகள் நம்பிக்கை 
தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் க�ொர�ோனா
வைரச ால் பாதிக்கப்பட்
டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை 
35,043. இதுவரை  1,154
பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
தனிமைப்ப டு த்து த ல்,
சமூக  இடைவெ ளி யை 
கடைபி டி த்தல் உள்ளி ட்ட 
நடவடிக்கைகளை முனைப்
புடன் மேற்கொ ண்டத ால்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவல்
படிப்படி ய ாக  குறைய த் 
த�ொடங்கி உள்ளது. இதே 
நிலை த�ொடர்ந்தால் இன்
னும் சில வாரங்களி ல்

வாணியம்பாடியில்

த�ோல் த�ொழிற்சாலைக்கு
அதிகாரிகள் சீல் வைப்பு!
தடை உத்தரவை மீறி
செயல்பட்டதால் நடவடிக்கை!!
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காவிரி ஆணையத்தில் அதிகார மாற்றமில்லை:

தமிழக விவசாயிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் நேராது!
சென்னை, மே. 1–
காவிரி ஆணையத்தின்
அதிகாரத்தில் எந்த மாற்ற
மும் இல்லை என்றும், அத
னால் விவசாயிகளுக்கு எந்த
பாதிப்பும் ஏற்படாது என்
றும் தமிழக ப�ொதுப்பணித்
துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுத�ொடர்பாக வெளி
யிடப்பட்டுள்ள அறிக்கை
யின் விவரம் வருமாறு:–
மத்திய அரசு 24.4.2020
அன்று
காவிரி
நீர்
மேலாண்மை ஆணையம்
குறித்து வெளியிட்ட அரசி
தழ் அறிவிக்கை சம்பந்த
மாக கீழ்க்கண்ட விளக்கம்
அளிக்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த
இடைவிடாத சட்டப�ோ
ராட்டத்தின்
விளைவாக
காவிரி நீர் மேலாண்மை
ஆணையம்
அமைக்கப்
பட்டு அதை அப்போதைய
நீர்வள ஆதாரம், நதிநீர்
மேம்பாடு மற்றும் கங்கை
புனரமைப்பு அமைச்சகம்
1.6.2018 அன்று மத்திய அர
சிதழில் அறிவிக்கை வெளி
யிட்டது.

ப�ொதுப்பணித்துறை விளக்கம்!!
புனரமைப்பு அமைச்சகம்
மற்றும் குடிநீர் மற்றும் துப்
புரவு அமைச்சகம் ஆகிய
இரண்டையும் இணைத்து
புதிதாக ஜல் சக்தி அமைச்ச
கத்தை
உருவாக்கியது.
இதனை அடுத்து மத்திய
அரசு ஒவ்வொரு துறைக்கும்
ஒதுக்கீடு
செய்துள்ள
ப�ொருண்மைகள் குறித்து
உள்ள விதிகளு
 க்கு திருத்தங்
கள் மேற்கொண்டுள்ளது.
இதில் ஜல் சக்தி அமைச்
சகம் என்று பெயர் மாற்றம்
செய்யப்பட்டும்
இவ்வ
மைச்சகத்தால் கையாளக்கூ
டிய பல ப�ொருண்மைக
ளு
ம்
க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
இதில் க�ோதாவரி மற்றும்
கிருஷ்ணா வாரியமு
 ம் மற்

றும் உச்ச நீதிமன்ற ஆணைப்
படி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள
காவிரி நீர் மேலாண்மை
ஆணையமும் அடங்கும்.

காவிரி

மேற்கூறி
 யவாறு
ஜல்
சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ்
இயங்கும் துறைகள், நிறுவ
னங்கள் மற்றும் இதர
அமைப்புகள் ஆகியவை
களை
கையாளக்கூடி
 ய
ப�ொருண்மைகள் குறித்து
விதிகளில்
திருத்தங்கள்
மேற்க ொள்ள ப ்பட்டு ள் 
ளது. இது முற்றிலும் ஒரு
நிர்வாக
நடவடிக்கையா
கும். பணியாளர்களுக்கு
வழங்க வேண்டிய சம்பளம்
மற்றும்
இதர
நிர்வாகங்களை மேற்கொள்
வதற்கான ஒரு வழக்கமான

நடைமுறையாகும்.
இதனால், காவிரி நீர்
மேலாண்மை ஆணையம்
மற்றும் காவிரி நீர் முறைப்
படுத்தும் குழுவின் நடவ
டிக்கைகள் மற்றும் அதிகா
ரங்களில் எந்த மாற்றமும்
இல்லை என தெரிவிக்கப்ப
டுகிறது.
இது குறித்து மத்திய அர
சின் சம்பந்தப்பட்ட துறை
அதிகாரிகளுடனும் உறுதி
செ ய ்ய ப ்பட்டு ள்ள து .
எனவே, காவிரி நதிநீரை நம்
பியிருக்கும் விவசாயிகளின்
நலன்களுக்கு
இதனால்
எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்ப
டாது என்று தெளிவுபடுத்
தப்படுகிறது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்
பட்டுள்ளது.

ஜல்சக்தி

அதில் ஆணையத்தின்
அதிகாரம் மற்றும் பணிகள்
அனைத்தும் காவிரி நடுவர்
மன்றம் 5.2.2007-ல் பிறப்
பித்த இறுதி ஆணையை
கருத்தில் க�ொண்டு தான்
செயல்படும் என்று தெளிவு
படுத்தப்பட்டுள்ளது.
காவிரி நீர் மேலாண்மை
ஆணையம் பிரிவு 15-ன்படி
அது எடுக்கும் முடிவுகள்
இறுதியானது என்றும், அது
படுகை மாநிலங்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் என்றும்
த ெ ளி வ ா க க்
கு றி ப்பி ட
 ப ்பட்டு ள்ள து .
இதன்படி
காவிரி
நீர்
மேலாண்மை ஆணையத்
தின் செயல்பாடுக
 ளில் மத்
திய அரசு தலையிட முடி
யாது.
மத்திய அரசு மே, 2019-ல்
நீர்வள ஆதாரம், நதிநீர்
மேம்பாடு மற்றும் கங்கை

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு கபசுரக்
குடிநீர் பவுடரை மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் வழங்கிய காட்சி. அருகில் வருவாய்
அலுவலர் பார்த்திபன், சித்தமருத்துவ அலுவலர் சுசி கண்ணம்மா ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

ஆரணி பகுதியில்

விவசாய பணிகள் மும்முரம்!
ஆரணி,மே.1–
விவசாய
பணிகளை
தொடங்குவதற்கு அனுமதி
வழங்கப்பட்டதை அடுத்து
ஆரணி பகுதியில் நாற்று
நடும் பணிகளில் பெண்கள்
மும்முரமாக
ஈபட்டு
வருகின்றனர்.
தி ரு வ ண ் ணா ம ல ை
மாவட்டம்
ஆரணி,
செய்யாறு
பகுதிகளில்
வி ள ை ய க் கூ டி ய
நெல்ரகங்கள்
பிரசித்தி
பெற்றவை. இங்கிருந்து
செல்லக்கூடிய
அரிசி
வகைகளை, தமிழகத்தின்
பல்வேறு
பகுதிகளில்
விற்கப்படுகிறது.
இந் நி ல ை யி ல் ,
ஊரடங்கு உத்தரவால் நெல்
பயிரிடும்
பணிகள்
முழுவதுமாக முடங்கியது.
இதனால், ஆரணி பகுதி
விவசாயிகள் ச�ோகத்தில்
மூழ்கினர். இதனையடுத்து
விவசாயிகள் பணிகளை
த�ொடங்கலாம்
என்றும்

விவசாய பணிகளை த�ொடங்குவதற்கு முதல்வர் அனுமதி வழங்கியதையடுத்து
ஆரணி பகுதியில் நாற்று நடும் பணியில் பெண்கள் ஈடுபடுவதை படத்தில் காணலாம்.

அதற்கு உண்டான விதை,
உரம் ப�ோன்றவை தங்கு
தடையின்றி
கிடைக்க
வழிவகை செய்யப்படும்
என்றும்முதல்வர்எடப்பாடி

ப ழ னி ச ா மி
தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி,
ஆரணி
பகுதியில் நெல் பயிருக்கு
நாற்றும்நடும்
பணிகள்

மும்முரமாக நடைபெற்று
வருகின்றன.
இதனால்,
அப்பகுதி விவசாயிகளின்
வாழ்வாதாரம்
மீண்டும்
செழிப்படைந்து வருகிறது.

க�ோவையில் டீ மாஸ்டர் சாவு:

கலெக்டர் அனுமதி சீட்டு பெற
பிணத்துடன் வந்த ஆம்புலன்ஸ்!
க�ோவை, மே.1–
க�ோவையில் டீ மாஸ்டராக பணி
புரிந்த வட மாநில வாலிபர் உடல்
நலமின்றி இறந்தார். அவரது உடலை
உத்தரபிரதேச மாநிலம் க�ொண்டு
செல்ல அனுமதி சீட்டுக்காக கலெக்
டர் அலுவலகத்திற்கு பிரேதத்துடன்
ஆம்புலன்ஸ் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்
பட்டது.
க�ோவை அன்னூர் பகுதியில்
உள்ள ஸ்ரீ மஹாலட்சுமி ஐயங்கார்
பேக்கரி கடையில் உத்தரபி
 ரதேச
மாநிலத்தை சேர்ந்த அச�ோக்குமார்
(38) என்பவர் டீ மாஸ்டராக பணி
யாற்றி வந்தார். கடையின் உரிமை
யாளர்கரிகாலன்,அச�ோக்குமாருக்கு
ஊரடங்கு காலத்திலும் தேவையான
அனைத்து உதவிகளையும் செய்து
வந்துள்ளார்.
இந்த
நிலையில்
அச�ோக்குமார் நேற்று காலை உடல்
நலம் சரியில்லை என கூறியதை
த�ொடர்ந்து தனியார் மருத்துவமனை
யில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரி
ழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருடன்
பணியாற்றும் உத்தர பிரதேச மாநில
த�ொழிலாளர்கள் ஆகாஷ், சரவணன்,
லல்லு ஆகிய�ோருடன் கரிகாலன்
கலந்து ஆல�ோசனை செய்து அச�ோக்

உ.பி. க�ொண்டு செல்வதற்கு
பலமணிநேரம் காத்திருப்பு!!
குமாரின் குடும்பத்தினரு
 ட
 ன் பேசி
க�ோவையில் அவரது உடல் தகனம்
செய்யலாமா என கேட்டுள்ளனர்.
அதற்குஉத்தரபி
 ரதேசமாநிலத்தை
சேர்ந்த மற்ற த�ொழிலாளர்கள்,
இறந்த அச�ோக்கும
 ாருக்கு மனைவி,
மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளனர்.
தயவு செய்து உடலை எப்படியாவது
உத்தரபிரதேசம் அனுப்பி வைக்கு
மாறு கதறி அழுதுள்ளார். இதனால்
மனமிறங்கிய கடை உரிமையாளர்
கரிகாலன், அச�ோக்குமாரின் உடலை
தனியார்
ஆம்புலன்ஸ்
மூலம்
அனுப்பி வைக்கமுடிவு செய்தார்.
இதனால் க�ோவை மாவட்ட
கலெக்டர் ராசாமணி யிடம் சிறப்பு
அனுமதிவேண்டி ஆம்புலன்ஸ் வாக
னத்தில் இறந்த அச�ோக் குமார்
உடலை வைத்தபடியே கலெக்டர்
அலுவலகத்திற்கு வந்தார். க�ோவை
யில் இருந்து உத்தரபிரதேசத்திற்கு
2300 கி.மீ. தூரமுள்ள நிலையில்
ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் இரண்டு

ஓட்டுனர்கள் இரவு பகலாக வாக
னத்தை இயக்க தயார் நிலையில் வந்
தனர்.க�ொர�ோனா த�ொற்று காரண
மாக இறந்தவரி
 ன் பிரேதத்தை 2300
கி.மீ. த�ொலைவு க�ொண்டு செல்வது
என்பது கடினமான நிலையில்
க�ோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில்
அனுமதிக்காக நேற்று பிற்பகல்
முதல் காத்திருந்தனர்.
இங்கு அனுமதி அளிப்பது ப�ோல
உத்தரபிரதேச மாநில அரசும் அனு
மதி அளிக்க வேண்டும். இரு மாநில
அரசும் அனுமதி அளித்தால் மட்
டுமே அச�ோக் குமாரின் உடல் எடுத்து
செல்ல முடியும். எனவே இருமாநில
அரசுகளின் அனுமதிக்கு அதிகாரிகள்
உள்ளிட்ட அனைவரும் காத்திருந்த
னர். இரவு 7 மணியளவில் மாவட்ட
கலெக்டர் ராசமணி அனுமதி கடிதம்
அளித்ததை த�ொடர்ந்து அச�ொக்கும
ரின் உடலை ஆம்புலன்ஸ் மூலம்
அவரது ச�ொந்த ஊருக்கு எடுத்து
சென்றனர்.
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க�ொர�ோனா தாக்குதலி
 ல் இருந்து

தமிழ்நாட்டில்

பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது?

தமிழகத்தை மீட்டெடுத்து
வெற்றி காண்போம்!
தலைவர்கள் மே தின வாழ்த்து!!

சென்னை, மே.01–
க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்
குதலில் இருந்து தமிழ
கத்தை
மீட்டெடுத்து
வெற்றி காண்போம் என்று
தலைவர்கள் வா ழ்த்து
செய்தி
வெளியிட்
டுள்ளனர்.
தி.மு.க.
தலைவர்
மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்
டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தி
வருமாறு:–
செந்நீரும் கண்ணீரும்
சிந்திய
த�ொழிலாளர்கள்
சிகாக�ோ நகரில் மாபெரும்
வெற்றிப்
பேரணியை
நடத்தி, மகத்தான உரிமைக
ளைப் பெற்ற, மே தின
ப�ோற்றும் மே முதல் நாளை
நினைவு கூர்ந்திடும் வகை
யில், தி.மு.க. சார்பில்,
அனைத்துத் த�ொழிலாளர்க
ளுக்கும் மே தின வாழ்த்துக
ளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கி
றேன்.
ஒருபுற
 ம் க�ொர�ோனா
பேரிடராலும் மறுபுறம் மத்
திய- மாநில அரசுகளின்
பாராமுகத்தாலும் பரிதவிக்
கும் த�ொழிலாளர் சமுதாயத்
தின் பக்கம் தி.மு.க. இப்
ப�ோது மட்டுமல்ல- எப்போ
துமே உறுதியுடன் துணை
நிற்கும்!
த�ொழிலாளர்க
ளின் உரிமைகளை மீட்டெ
டுக்க இணைந்து ப�ோரா
டும்! தி.மு.க. சார்பில்
த�ொழிலாளர்கள் அனைவ
ருக்கும் மீண்டும் மே தின
வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்
துக் க�ொள்கிறேன். இவ்
வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

விஜயகாந்த்

தே.மு.தி.க
தலைவர்
விஜயகாந்த் வெளியிட்ட

வாழ்த்து செய்தி வருமாறு:–
உலகம் இதுவரை கண்டி
ராத ஒரு மே தினத்தை இந்த
ஆண்டு 2020 மே தினத்தை
நாம்
சந்திக்கிற�ோம்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் என்ற
ஒரு க�ொடிய வைரஸ் உல
கத்தையே
ஊரடங்கு
நிலைக்குக் க�ொண்டுவந்து,
ஒட்டும�ொத்த ப�ொருளாதா
ரத்தையும், த�ொழிலாளர்க
ளின் வாழ்வாதரத்தையும்
இன்றைக்கு கேள்விக்குறி
யாக்கியு
 ள்ளது.
ப�ொருளாதார த்தையும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் சீர
ழித்து இருக்கிற
 து. எனவே
இந்த க�ொர�ோனா வைரஸ்
காலகட்டத்தில் ப�ொருளா
தார
ரீதியாகவும்,
நம்
த�ொழில் ரீதியாகவும் முன்
னேற்றம் அடைய நாம்
அனைவரும் நிச்சயமாக ஒற்
றுமைய�ோடு
இருந்து,
மனித நேயத்தை காத்து
நாம் அனைவரும் ஒன்றி
ணைந்து
ப�ோராடி
க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்கு
தலில் இருந்து தமிழகத்தை
மீட்டெடுத்து அதில் வெற்றி
காண்போம்.
ரத்தத்தை
வியர்வை
யாக்கி உழைக்கும் த�ொழி
லாளர்கள் அனைவருக்கும்
தேமுதிக சார்பில் எனது மே
தின வாழ்த்துக்களை தெரி
வித்துக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு
அவர்
கூறியுள்ளார்.

கே.எஸ்.அழகிரி

தமிழ்நாடு
காங்கிரஸ்
தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி
வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச்
செய்தி வருமாறு:–
உலக த�ொழிலாளர் வர்க்

கம் ஆண்டுதோறும் நினை
வுகூரும் மே தின விழாவை,
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
த�ொற்று காரணமாக இந்த
ஆண்டு அசாதாரண சுழ
லில் கடைபிடிக்க வேண்
டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஊரடங்கால்
வேலை
இழந்த த�ொழிலாளர்கள்,
நிர்வாக பணியாளர்கள் உள்
ளிட்ட உழைத்து வாழும்
மக்கள் படும்பாடு சொல்லி
மாளாது. எனவே த�ொழிலா
ளர்களின்நிலையைஉயர்த்த
மத்திய, மாநில அரசுகள்
விரைந்து
நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். த�ொழி
லாளர்கள் சிந்தும் கண்ணீ
ருக்கு விடை தரும் வகை
யில் மே 1 ஆம் தேதி
அமைய வேண்டும் என்
பதே அனைவரது விருப்
பம்.

என்.ஆர்.தனபாலன்

த�ொழிலாளர் தினத்தை
முன்னிட்டு பெருந்தலை
வர் மக்கள் கட்சித் தலைவர்
என் . ஆ ர் . தனப ா லன்
வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர்
வெளியிட்டுள்ள
வாழ்த்துச் செய்தியில், உல
கம் முழுவதும் வாழும்
உழைக்கும் மக்களை ப�ோற்
றிக் க�ொண்டாடும் தினம்
மே மாதம் முதல் நாளாகும்.
உடல்உழைப்பைக�ொடுத்து
தேசத்தை காக்கும் விவசாயி
கள், நாட்டு மக்களின்
மானத்தை காக்கும் நெசவா
ளர்கள், ஆலையில் உழைக்
கும்
த�ொழிலாளர்கள்,
மூட்டை தூக்கும் பாட்டாளி
கள் என தங்களது உடல்
உழைப்பின்
மூலம்
தேசத்தை காத்து நிற்கும்
உழைக்கும் வர்க்கத்தினரை
ப�ோற்றுவ�ோம் என்று குறிப்
பிட்டுள்ளார்.

ஆம்பூர் கந்தப் ப�ொடிக்காரத்தெரு, ஆசனாம்பட்டு பகுதிகளில் கிருமி நாசினி
தெளிக்கப்படுவதை படத்தில் காணலாம்.

மே 3–ந் தேதிக்குப் பிறகு

த�ொழிற்சாலைகளை
அனுமதிக்க முடிவு!

வட மாவட்டங்களில் சற்று தாமதம
 ாகும்!!
சென்னை, மே. 1–
மே 3–ந் தேதிக்குப்
பிறகு ஊரடங்கில் தளர்வு
ஏற்படுத்தப்படும்
என
எதிர்பார்க்கப்படு கி ற து.
அப்போது த�ொழிற்சாலை
களுக்கு அனுமதியளி
 க்க
முடிவு செய்யப்பட்டுள்
ளது. வட மாவட்டங்களை
காட்டிலு
 ம் தென் மாவட்
டங்களில் த�ொழில் வேகம்
சூடுபிடிக்கும்
வாய்ப்
புள்ளது.
மத்திய அரசு அறிவித்த
ஊரடங்கு நாளை மறுநா
ளுடன் நிறைவடைகிறது.
அதன்பிறகு புதிய வழி
காட்டு
நெறிமுறைகள்
நடைமுறைப்படு த்தப்ப
டும் என மத்திய அரசு அறி
வித்துள்ளது. அந்த விதிமு
றைகள் என்ன என்பது
விரைவில் வெளியிடப்ப
டும்.
இதை பின்பற்றி மாநில
அரசுகளும் ஊரடங்கு கட்
டுப்பாடுகளை
தளர்த்த
முடிவு
செய்துள்ளன.
க�ொர�ோனா அதிகம் உள்ள
சிவப்பு மண்டலப் பகுதிக
ளைத் தவிர மற்ற இடங்க
ளில் கட்டுப்பாடுகளை

தளர்த்த
தீர்மானித்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டிலும் இது
ப�ோன்ற
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படலாம்
என
எதிர்பார்க்கப்படு கி ற து.
அதற்கேற்ப மாவட்ட ஆட்
சியர்களையும் முதலமைச்
சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
சமீபத்தில்
கேட்டுக்
க�ொண்டார்.
இந்த பகுதிக
 ளில் ஊர
டங்கை படிப்படிய
 ாகத்
தான் தளர்த்த வேண்டு
மென மருத்துவ நிபுணர்
கள் அரசுக்கு அறிவுரை
வ ழ ங் கி
 யு ள்ளார்க ள் .
ஆகவே ஒவ்வொரு கட்ட
மாக ஒவ்வொரு த�ொழில்
களுக்கும் அனுமதி வழங்
கப்படலாம்
என
கருதப்படுகிறது. இதுத�ொ
டர்பாக இறுதி முடிவெ
டுக்க
நாளை,
முதலமைச்சர் தலைமை
யில் அமைச்சரவைக் கூட்

டம் நடக்கவுள்ளது. அதன்
பிறகு புதிய வழிகாட்டு
விதிகள்
வெளியிடப்
படும்.
அனுமதி
இந்த ஊரடங்கு தளர்த்
தப்பட்டாலும், ப�ொதுப்
ப�ோக்குவரத்திற்கு உட
னடிஅனுமதிகிடைக்காது.
அந்த வகையில் பஸ்,
ரெயில்கள்
ஓடாது.
ஆனால் த�ொழிற்சாலைக
ளுக்கு அனமதி வழங்கப்ப
டலாம் என எதிர்பார்க்கப்
படுகிறது.
கட்டுமானம் உள்ளிட்ட
பிற
த�ொழில்களுக்கும்
அனுமதி கிடைக்கும். மளி
கைக்கடைகளை ப�ோன்று
சாதாரண பிற கடைகளுக்
கும் அனுமதி கிடைக்கும்
என எதிர்பார்க்கப்படுகி
றது. ஆகவே ஊரடங்கிற்
குப் பிறகு பல த�ொழில்க
ளுக்கு
அனுமதி
கிடைக்கும்
என்பதால்

தமிழக அரசு சிறப்பு குழு அமைக்கிறது!

மராட்டிய தினத்தைய�ொட்டி மராட்டிய மாநில கவர்னர் பகத்சிங் க�ோஷியாரியை
மாநில முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே சந்தித்து பேசிய ப�ோது எடுத்த படம்.

வேலூர் கலெக்டர் தலைமையில்

குடிமராமத்து பணி குறித்து
ஆல�ோசனைக் கூட்டம்!

14 ஏரிகளை சீரமைக்க திட்டம்!!
வேலூர்,மே.1–
இதற்காக அளவீடு செய்

வேலூர் மாவட்ட ஆட்சி
யர் சண்முக சுந்தரம் தலை
மையில்
குடிமர ாமத்து
பணிகள் குறித்த ஆல�ோச
னைக்கூட்டம் நடைபெற்
றது. இதன் மூலம் 14 ஏரி
களை சீரமைக்க திட்டமி
டப்பட்டுள்ளது.
வேலூர் மாவட்ட ஆட்சி
யர் அலுவலகத்தில் கலெ
கட்ர் சண்முகசுந்தரம் தலை
மயில்
ஆல�ோசனைக்
கூட்டம்
நடைபெற்றது.
வேலூர் பகுதியில் மூஞ்சூர்
பட்டு ஏரி, ரெட்டி மாங்குப்
பம் ஏரி, புத்தர் ஏரி உள்
ளிட்ட 14 ஏரிகள் உள்ளன.
இவைகளை தூர் வாரி குடி
மராமத்து செய்வது குறித்து
இந்த கூட்டத்தில் ஆல�ோ
சிக்கப்பட்டது.

அடுத்த ஏலகிரி கிராமம்
மலையடிவாரத்திலும் மற்
றும் மண்டலவாடி அருகே
உள்ள மலைக்கு மர்ம ஆசா
மிகள் ஏற்கனவே 2 முறை தீ
வைத்து
சென்றது
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் நேற்று
இரவு ப�ொன்னேரி அருகே
உள்ள மலையில் மர்ம ஆசா
மிகள் மூன்றாவது முறை
யாக தீ வைத்தனர். தீ மளம
ளவென
சுமார்
2
கில�ோமீட்டர் தூரம் வரை தீ
பரவியது.இதில்
ஏராள
மான மூலிகை செடிகள் மற்

யும் பணிகள் விரைவில்
த�ொடங்கும். இக்ககூட்ட
தில் செயற்குழு உறுப்பினர்
கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து
க�ொண்டனர். முன்னதாக
ஊழியர்கள் எல்லோருக்
கும் கபசுர குடிநீர் பவுடர்
பாக்கெட்டுகளை ஆட்சியர்
வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், சித்த மருத்
துவர் சுசி கண்ணம்மா, வரு
வாய் அலுவலர் பார்த்திப
 ன்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்ட
னர். முன்னதாக இந்திய
 ன்
ரெட்கிராஸ் சங்கம் சார்பில்
மாவட்டச்
செயலாளர்
பாரத் இந்தர்நாத் தலைம
யில் 35 நரிக்குறவர் குடும்
பங்களுக்கு
வேஷ்டி,
சேலை, அரிசி உள்ளிட்ட
அத்தியாவசிய
ப�ொருட்

நாட்றம்பள்ளி அருகே

திருமணமான 5 மாதத்தில்
இளம் பெண் தற்கொலை!
நாட்றம்பள்ளி,மே.1–
நாட்றம்பள்ளி அருகே
திருமணமான 5 மாதத்தில்
இளம் பெண் தற்கொலை
செய்து க�ொண்ட சம்பவம்
பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ந ா ட ்றம்ப ள் ளி
 யை
அடுத்த மாமுடி பகுதியைச்
சேர்ந்தவர்
கலைவாணி
(வயது 21). கடந்த 5 மாதங்
களுக்க முன்பு ஆந்திர மாநி
லம் குப்பம் அக்ரஹாரம் பகு
தியைச் சேர்ந்த சத்திய
க்குமார் (வயது 25) என்பவ
ருக்கு கலைவாணியை திரு
மணம் செய்து க�ொடுத்துள்
ளனர்.சத்திய குமார் கூலித்
த�ொழிலாளி ஆவார். இந்நி
லையில், கணவன், மனைவி
இருவருக்கும் கருத்து வேறு
பாடு ஏற்பட்டது. கடந்த 27–
ம் தேதி கலைவாணியை

த�ொழிலாளர்கள் செல்வ
தற்கு வாகன வசதி வேண்
டும். இவற்றை சம்பந்தப்
பட்ட
நிறுவனங்களே
ஏற்பாடு செய்து க�ொடுக்க
நேரிடும்.
தனிநபர்கள்
அவரவர் ச�ொந்த வாகனத்
தில் செல்வார்கள்.
ஆகவே
ம�ோட்டார்
சைக்கிள்கள், கார்கள் உள்
ளிட்ட தனிநபர் பயன்
பாட்டு
வாகனங்களுக்
கான
கட்டுப்பாடுகள்
நீக்கப்படலாம் என எதிர்
பார்க்கப்படுகிறது.
த�ொ ழி ல்
நிறுவனங்களை ப�ொறுத்த
வரை வட மாவட்டங்
களை காட்டிலு
 ம் தென்
மாவட்டங்களில் உள்ள
ஆலைகளில் தான் அதிகள
வில் பணிகள் த�ொடங்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்
படுகிறது.
எனென்றால்
சென்
னையை சுற்றி தான் அதிக
த�ொழிற்சாலைகள் உள்
ளன. இது சிவப்பு மண்ட
லப் பகுதியி
 ல் இருப்ப
தால் த�ொடக்க காலத்தில்
எல்லா ஆலைகளுக்கும்
அனுமதி கிடைக்குமா என்
பது சந்தேகமாக உள்ளது.
அதேநேரத்தில்
தென்
மாவட்டத்தில்
உள்ள
ஆலைகளுக்கு அனுமதி
வழங்குவதில் தடங்கல்
இருக்காது.

ஏலகிரிமலைக்குதீவைப்பு!

ஏலகிரிமே.௧–
ஏழைகளின் ஊட்டி என்
றழைக்கப்படும்
ஏலகிரி
மலையில் மா, பலா, வாழை
ப�ோன்ற
முக்கனிகளும்
விளையும் இடமாகவும் மற்
றும் மூலிகை செடிகளும்
வளர்ந்து வரும் இடமாக
வும் மயில், மலைப்பாம்பு,
ஆமை, குரங்கு உள்ளிட்ட
விலங்குகள் ஏலகிரி மலை
யில் வாழ்ந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில் க�ோடை
காலம் துவங்கிய பிறகு
கடந்த மாதம் மர்ம ஆசாமி
கள்
ஜ�ோலார்பேட்டை
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றும் அரியவகை மரங்கள்
முற்றிலும் தீயில் எரிந்தது,
மலை அடிவாரத்தில் உள்ள
வீடுகளில் மேல்பகுதிக
 ளில்
சாம்பல்
விழுந்ததால்,
ப�ொதுமக்கள் மிகவும் அவ
திப்பட்டனர்.
இது சம்பந்தமாக சம்பந்
தப்பட்ட வனத்துறையினர்
ஏலகிரி மலைக்கு தீ வைக்
கும் மர்ம ஆசாமிகள் மீது
சட்ட பூர்வமாக கடுமை
யாக நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டுமென அப்பகுதி
ப�ொதுமக்கள் க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.

அவரது தாயார் வீட்டில் கண
வர் சத்திய குமார் விட்டுச்
சென்றுள்ளார். இதனால்,
கலைவாணி
மிகவும்
மனவே தனைக்கு ஆளா
னார். இதன் விளைவாக
தற்கொலை செய்து க�ொள்ள
அவர் முடிவு செய்தார்.
அதன்படி, நேற்று இரவில்
வீட்டிற்குள் மின்வி சிறியில்
தூக்கு மாட்டி கலைவாணி
தற்கொலை செய்து க�ொண்
டார். திருமணமான 5 மாதத்
தில்
கலைவாணி
தற்
க�ொலை
செய்து
க�ொண்டதால் இதுகுறித்து
ஆர்.டி.ஓ.
விசாரணை
மேற்க ொள்ள ப ்பட் டு
வருகிறது.

களை மாவட்ட ஆட்சியர்
சண்முக சுந்தரம் வழங்கி
னார். நிகழ்ச்சியில், சேர்
மன் பர்வதம், ப�ொருளாளர்
பாஸ்கர் ஆகிய�ோர் கலந்து
கெண்டனர். மாற்றுத்திற
னாளிகள் அலுவலகத்திற்
குச் சென்ற கலெக்டர்
அனைவருக்கும் கையுறை,
முகக் கவசம் மற்றும் சானி
டைசர் ஆகியவற்றை வழங்
கினார்.

சென்னை, மே. 1–
தமிழ்நாட்டில்
பள்ளி
களை எப்போது திறக்கலாம்
என்பது பற்றி ஆராய சிறப்புக்
குழு ஒன்றை அரசு அமைக்க
வுள்ளது.
கொர�ோனா பரவலைத்
தடுக்க ஊரடங்கு பிறப்பிக்
கப்பட்டதால்
கல்லூரி
செமஸ்டர் தேர்வு எதுவும்
நடக்கவில்லை. இந்த தேர்வு
களை ஜூலை மாதத்தில்
நடத்தலாம் என்றும், கல்லூ
ரிகளை ஆகஸ்டு 1–ந் தேதி
திறக்கலாம் என்றும் பல்க
லைக்கழக
மானியக்குழு
பரிந்துரைத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டைப் ப�ொறுத்
தவரை ௧௨–ம் வகுப்புத்
தேர்வு மட்டும் முழுமையாக
நடத்தப்பட்டுள்ளது. 11–ம்
வகுப்புக்கு ஒரு பாடம் மட்
டும் பாக்கியுள்ளது.
12–ம் வகுப்பு தேர்வில்
கூட கடைசி நாளில் ஒழுங்
காக பஸ்கள் ஓடாததால்
சுமார் 38 ஆயிரம் மாணவர்
கள் தேர்வு எழுதவில்லை.
அவர்களுக்கு தனியாக தேர்வு
நடத்தப்படும் என்று முதல
மைச்சர் அறிவித்தார்.
மற்ற
வகுப்புகளுக்கு
தேர்வு நடத்தப்படவில்லை.

ஆனாலும் ௧ முதல் 9–ம்
வகுப்பு வரை தேர்வு தேவை
யில்லை என்று அரசு அறிவித்
துள்ளது.
ஆனால் 10–ம் வகுப்புக்கு
நிச்சயம் தேர்வு நடத்தப்ப
டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்
ளது.
இருந்தாலும்
க�ொர�ோனா அச்சம் முழுமை
யாக முடிந்த பிறகு தான் இந்த
தேர்வு நடத்தப்பட வாய்ப்
புள்ளது. அதற்குள் ஜூன்
மாதம் பிறந்து விடும் எனவும்
கருதப்படுகிறது.
ஆகவே அடுத்த கல்வி
யாண்டுக்கான
பணிகள்
த�ொடங்குவது
தாமதம்
ஆகும். இதை கருத்தில்
க�ொண்டு பள்ளிகளை எப்
ப�ோது திறக்கலாம் என்பது
பற்றி ஆராய ஒரு வல்லுநர்
குழுவை தமிழக அரசு உரு
வாக்கவுள்ளது.
இந்த குழுவில் பள்ளிக்
கல்வித்துறை அதிகாரிகள்,
சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள்
மற்றும் கல்வியாளர்கள் ஆகி
ய�ோர் இடம்பெறுவார்கள்.
இந்த பிரதிநிதிகள் ஆலோச
னைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்
டுள்ளார்கள். அப்போது விடு
பட்டதேர்வுகளைநடத்துவது
குறித்தும் ஆராயப்படும்.

அமெரிக்கா, சீனா உள்பட

6 நாடுகளிலிருந்து மருத்துவ கருவிகள்!

சென்னை, மே. 1–
அமெரிக்கா, சீனா உள்
பட 6 நாடுகளிலிருந்து
விமானம் மூலம் 180 பார்
சல்களில் மருத்துவ கருவி
கள் சென்னைக்கு வந்தன.
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
வைரஸ் பரவல் நாளுக்கு
நாள் அதிகரித்து க�ொண்டே
வருகிறது.அத�ோடு சென்
னையில் புதிய ந�ோய் த�ொற்
றுகள் அதிகமாக ஏற்படு
கின்றன . இ தைய டு
 த் து

சென்னைக்கு வந்தன!!

தனியார்
நிறுவனங்கள்
வெளிநாடுகளிலிருந்து அதி
களவில் மருத்துவ உபகர
ணங்களை இறக்குமதி செய்
கின்றன.மத்திய
அரசு
மருத்துவ உபகரணங்கள்
அவசர அவசியம் காரண
மாக தாராளமாக இறக்கும
திக்கு அனுமதி வழங்கி
யுள்ள திட்டத்தில் இந்த
இறக்குமதிகள் நடக்கின்

றன.
சென்னை
வி ம ா னநி ல ை ய த் தி ற் கு
நேற்று இரவு வந்த சரக்கு
விமானங்களில் 180 பார்சல்
களில் மருத்துவ உபகரணங்
கள் வந்தன.அதில் 23 பார்
ச
ல்களி
ல்
சுவாசக்கருவியான வெண்
டிலேட்டா்கள் தயாரிக்கும்
உதிரிப்பாகங்கள் சீனாவிலி
ருந்து வந்திருந்தன.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலகத்தில் க�ொர�ோனா
குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தலைமையில் ஆல�ோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்ற
காட்சி. படத்தில் வருவாய் அலுவலர் ரத்தினசாமி, திட்ட இயக்குனர் ஜெயசுதா மற்றும்
பலர் உள்ளனர்.

குணமடைந்து...
1–ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி

தெரிவிக்கிறது. இந்தியாவில் இது
வரை 9,068 பேர் க�ொர�ோனா பாதிப்
பில் இருந்து விடுபட்டுள்ளனர். இது
விரைவில் 10 ஆயிரம
 ாக உயரும்
என்று சுகாதாரத் துறைவியல் வல்லு
நர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
அமெரிக்கா,ஸ்பெயின்,இத்தாலி,
பிரான்ஸ்உள்ளிட்டநாடுகளுடன்ஒப்
பிடும் ப�ோது இந்தியாவின் நிலை
எவ்வளவ�ோ மேல் என்பதை கூறா
மல் இருக்க முடிய ாது. உலகத்தி 
லேயே சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக
மக்கள்தொகையை க�ொண்டுள்ள
இந்தியாவில் க�ொர�ோனா பாதிப்பும்,

உயிரி ழ ப்பு ம்
மிக அதிக ம்
என்றுகூறமுடி
யாதுஎன்பதை
வெளிநாட்டு தலைவர்களும் ஏற்
றுக்கொண்டு ள்ளனர். க�ொர�ோ
னாவை முறியடிப்பதில் இந்தியா
வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பதையும்
அவர்கள் குறிப்பிட தவறவில்லை.
கெடுபிடிகள்சார்ந்தவிதிமுறைகள்
படிப்படியாகதளர்த்தப்படுகி
 ன்றன.
மே மாத இறுதிக்குள் இயல்பு நிலை
திரும்பிவி
 டும்என்றுஉறுதியாகதெரி
கிறது.
எனினும்,முகக்கவசம்அணிவது,
சமூகஇடைவெளியைபின்பற்றுவது
உள்ளிட்டவை மேலும் சில மாதங்
கள் த�ொடர்ந்து நீடிக்கும் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழகத்தில் த�ொடர்ந்து 3–வது நாளாக சதம்:

சென்னையின் வூகானாக
மாறும் க�ோயம்பேடு சந்தை!
4 நாளில் 38 பேருக்கு த�ொற்று!!

சென்னை, மே. 1–
சென்னையின் வூகான் மார்க்கெட்
ப�ோல க�ோயம்பேடு சந்தை மாறி
வரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அங்கு 4 நாட்களில் 38 பேருக்கு
க�ொர�ோனாத�ொற்றுஏற்பட்டுள்ளது.
சீனாவின் ஹூபே மாகாணத்தில்
உள்ள வூகான் நகர மீன் சந்தையில்
இருந்து க�ொர�ோனா வைரஸ் முதன்
முதலாக பரவியதாக கருதப்படுகி
றது. அதனால் அந்த நகரம் அடி
ய�ோடு உருக்குலைந்தது.
இங்கிருந்து சீனாவின் மற்ற பகுதி
களுக்கும், பிற நாடுகளுக்கும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவத் த�ொடங்
கியது. தற்போது சீனாவில் வெகு
வாக அடங்கிவிட்டது. மற்ற நாடுக
ளில் வைரஸ் தலை விரித்தாடுகிறது.
சென்னையில் மிக அதிகம்
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை
சென்னையில் தான் மிக அதிகளவில்
க�ொர�ோனா த�ொற்று பரவி வருகி
றது. இதுவரை சென்னையில் 906
பேருக்கு க�ொர�ோனா ஏற்பட்டுள்
ளது. அதில் நேற்று மட்டுமே 138
பேர் அடங்குவர்.
சமீப நாட்களாக க�ோயம்பேடு சந்
தையிலும் க�ொர�ோனா ந�ோயாளிக

ளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கத்
த�ொடங்கியுள்ளது. கடந்த 4 நாட்க
ளில் 38 பேருக்கு ந�ோய் ஏற்பட்டுள்
ளது. அதில் நேற்று மட்டும் 22
பேருக்கு உருவானது.

இதன்மூலம் சீனாவின் வூகா
னாகக�ோயம்பேடும்மாறிவிடும�ோ
என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில்
எழுந்துள்ளது. அதனால் தான் நெரி
சலைக் குறைப்பதற்காக க�ோயம்
பேடு சந்தையின் ஒரு பகுதி மாதவ
ரத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
க�ோயம்பேடு மார்க்கெட்டிற்கு,
ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா
மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகு
திகளிலிருந்து, காய்கறிகள் வந்து
சேர்கிறது.சாதாரண நாட்களில் சரா
சரியாக தினமும் 500 லாரிகளில்
காய்கறிகள் வந்து சேரும்.தற்போது
ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருப்ப
தால் சுமார் 200 லாரிகளில் மட்
டுமே காய்கறிகள் வந்து சேர்கிற
 து.
இந்த காய்கறிகளை, திருவள்ளூர்,
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, முத
லான, மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த
வியாபாரிகள் ம�ொத்தமாக க�ொள்
முதல் செய்து,அந்த அந்த பகுதிக

ளில், விற்பனை செய்வார்கள்.
ஆனால் தற்போது ஊரடங்கு
நடைமுறையில் இருப்பதால் காய்
கறிகள் வரத்து குறைக்கப்பட்டு
சுமார் 200 லாரிகளில் மட்டுமே
வந்து சேர்கிற
 து. இந்த நிலை இவ்
வாறு
இருக்க
,க�ொர�ோனா,
ந�ோய்த்தொற்று
காரணமாக
க�ோயம்பேடு மார்க்கெட்டில்தற்
ப�ோது
பல்வேறு
முன்னெச்சரிக்கை, நடவடிக்கை
கள் எடுக்கப்பட்டன.
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க�ோயம்பேடு செல்பவர்களின் முரசம்
விவரம் சேகரிப்பு! ஒளி மயமான எதிர்காலம்...?
அரக்கோணத்திலிருந்து

ப�ோளூர் பேரூராட்சி அண்ணாசிலை அருகில் ப�ொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருந்த
கடைகளை செயல் அலுவலர் முகமதுரிஸ்வான் தலைமையில் ஊழியர்கள் அகற்றும்
காட்சி.

வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள்

தகவல் தெரிவிக்காவிட்டால் கடும்
நடவடி க்கை எடுக்கப்படும்!
ராணிப்பேட்டை ஆட்சியர் எச்சரிக்கை!!

ராணிப்பேட்டை, மே 01–
ராணிப்பேட்டை
மாவட்டத்தில் கடந்த 17
நாள்களுக்குப் பிறகு வெளி
மாநிலத்தில் வந்த ஒருவ
ருக்கு
வியாழக்கிழமை
க�ொர�ோனாந�ோய்த்த�ொற்று
உறுதியானதை
அடுத்து,
வ ெ ளி ம ா நி ல
 ங ்களி ல்
இருந்து வந்தவர்கள் தாமாக
முன் வந்து மாவட்ட நிர்வா
கத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்க
வேண்டும். இல்லையெ
னில் சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என ராணிப்
பேட்டை மாவட்ட ஆட்சி
யர் சிவ்யதர்ஷினி எச்ச
ரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக செய்தி
யாளர்களிடம் அவர் கூறி
யது:
ராணிப்பேட்டை மாவட்
டத்தில் கடந்த 17 நாள்க
ளாக
புதிதாகயாருக்கும்
ந�ோய்த் த�ொற்று எற்படாத
நிலையில் சிவப்பு மண்ட
லத்தில் இருந்த ராணிப்
பேட்டை
மாவட்டம்
ஆரஞ்சு மண்டலம
 ாக அறி
விக்கப்பட்டது.

பரிச�ோதனை

இந்நிலையில் கடந்த
27–ஆம் தேதி மகாராஷ்டிர

மாநிலத்தில் இருந்து மேல்
விஷாரத்துக்கு வந்த 58 வய
துடைய நபருக்கு பரிச�ோ
தனை செய்யப்பட்டதில்
க�ொர�ோனாந�ோய்த்த�ொற்று
இருப்பது வியாழக்கிழமை
உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனால்
ராணிப்
பேட்டை
மாவட்டம்
சிவப்பு
மண்டலத்தில்
இருந்த
நடைமுறையே
த�ொடரும். ஏற்கெனவே
அரசு தளர்வு அளிக்கப்பட்ட
அத்தியாவசியத் த�ொழில்
கள் மட்டும் இயங்கலாம்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்
டத்துக்கு வெளிமாநிலங்க
ளில் இருந்து வருபவர்கள்
குறித்து தாமாக முன்வந்து
மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு தக
வல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
தகவல்
தெரிவிக்காவிட்
டால் சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்டும். மாவட்டத்
தில் இதுவரை க�ொர�ோனா
ந�ோய்த் த�ொற்று தடுப்புப்
பணியில்
ஈடுபட்டிருந்த
காவலர்கள்,
மருத்துவப்
பணியாளர்கள், வருவாய்த்
துறையினர்,
துாய்மைப்
பணியாளர்கள்800பேருக்கு
க�ொர�ோனா பரிச�ோதனை
செய்யப்பட்டுள்ளது என்

றார்.

மாவட்ட
எல்லைகளுக்கு ‘சீல்’

மாவட்டக் காவல் கண்
காணிப்பாளர் மயில் வாக
னன் கூறியது:
ராணிப்பேட்டை மாவட்
டத்துக்குள் வெளி மாநிலத்
தில் இருந்து புதிதாக ந�ோய்த்
த�ொற்றுடன் யாரும் உள்ளே
வராதபடி மாவட்ட எல்லை
கள் சீல் வைக்கபட உள்
ளன. மாவட்டத்தில் ஏற்கெ
னவே 32 இடங்களில்
ச�ோதனைச்
சாவடிகள்
அ மைக்கப ட்டு ள ்ள ன .
அவற்றில் 24 ச�ோதனைச்
சாவடிகள் மாவட்ட எல்
லைகளில் அமைந்துள்ளன.
அனைத்து
பிரதான
சாலைகளை மூட நடவ
டிக்கை எடுக்கபட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் இதுவரை
3,700 மீது வழக்குப் பதிவு
செய்யப்பட்டு, வாகனங்
கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்
டுள்ளன. சாராயம் காய்ச்சிய
தாக 250 பேர் மீது வழக்குப்
பதிவு செய்யப்பட்டு 6 பேர்
குண்டர் சட்டத்தின் கீழ்
வேலூர், மே.1கைது
செய்யப்பட்டனர்
வேலூர் மாவட்டத்தில்
என்றார் அவர்.
14 வெளி மாநில எல்லைக
ளில் தற்போது தீவிர கண்கா
ணிப்பு பணிகள் நடை
பெற்று வருகிறது. கிராம
அலுவர்கள் மற்றும் பஞ்சா
யத்து செயலர்கள் அடுத்து
வரக்கூடிய நாட்களில் கவ
னமாக இருக்க வேண்டும்
என்று
உத்தரவிடப்
பட்டுள்ளது.
வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்
தவர்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு
செல்லலாம் என்று மத்திய
பாடி பழனிசாமியும் முன் அரசு அனுமதி வழங்கி
னெடு ப் பு க ளை யதை அடுத்து வேலூர்
மேற்கொண்டு வருகிறார். மாவட்டம் முழுவதும் தீவி
இதற்காக தலைமைச் செய ரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு
லாளர் தலைமையில் முதலீ வருகிறது. பூட்டுத்தாக்கு,
டுகளை ஈர்ப்பதற்கான சிறப் ஆ சன ா ம்பட் டு ,
புக் குழு
அமைக்க கி றி ஸ் தி
 ய ான்பே ட ்டை ,
ப்பட்டுள்ளது. இதில் ஜப் சைனக�ொண்டா, பரதராமி
பான்,
தென்கொரியா, உள்ளிட்ட 14 வெளி மாநில
தைவான், சிங்கப்பூர், அமெ எல்லைகளில்
மாவட்ட
ரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளி
 ல் ஆட்சியர்
சண்முக
த�ொழில் நிறுவனங்களை சுந்தரத்தின் உத்தரவின்பே
சேர்ந்த பிரதிநிதிக
 ள், தமிழ ரில் தீவிர கண்காணிப்பு
கத்தில் இயங்கும் ஜப்பா பணிகள் த�ொடங்கப்பட்
னியத�ொழில்பூங்காக்களின் டுள்ளன.
பிரதிநிதிகள், தமிழக அர
வாகனங்கள் அனைத்
சின் நிதி, பெருந்தொழில், தும் தீவிர ச�ோதனைகளுக்கு
குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தர பிறகே அனுப்பப்படுகின்
த�ொழில் துறைகளின் செய றன. ச�ோதனை சாவடிக
லாளர்கள், தமிழ்நாடு வழி ளில் மருத்துவ குழு ஒன்று
காட்டி
நிறுவனத்தின் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்
மேலாண்மை இயக்குன
 ர், களில் செல்லும் அனைவ
வணிக வரித்துறை ஆணை ருக்கும் உடல் பரிச�ோதனை
யர் ஆகிய�ோர் அங்கம் வகிப் செய்யப்படுகிறது.
பார்கள் என்று அறிவிக்கப்
இந் நி லையி ல்
பட்டுள்ளது.

இதை தங்களுக்கு சாதக
மாகபயன்படுத்திக்க�ொள்ள
வேண்டும் என்று பல்வேறு
நாடுகளும் கருதுகி
 ன்றன.
குறிப்பாக சீனாவுக்கு எந்த
வகையிலும்
சளைத்தது
அல்ல என்று பல்வேறு நாட்
டினரால் கருதப்படுகின்ற

யில் ஒரு சிலருக்கு த�ொற்று
உறுதியானது. இது பல
ருக்கு பரவி இருக்கலாம்
என அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அரக்கோணம் மற்றும்
சுற்றுப்புற
பகுதிகளை
சேர்ந்த வியாபாரிகள் மற்
றும் விளை ப�ொருள் விற்ப
னைய ா ளர்க ள்
நூற்று க்கண க்கான வர்கள்
நாள் த�ோறும் க�ோயம்பேடு
சென்று வருகின்றனர். தற்
ப�ோது க�ோயம்பேட்டில்
கர�ோனா த�ொற்று கண்டறி
யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதி
காரிகள்
மற்றும்
வி ய ா ப
 ா ரி க ளி டையே

விவசாயிக்கு
க�ொலை மிரட்டல்!

2 பேர்
மீது வழக்கு பதிவு!!
ஜ�ோலார்பேட்டை, மே. 01–
ஜ�ோ ல ா ர்பே ட ்டை
அடுத்த ரெட்டியூர் காந்தி
நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்
மணிஇவரதுமகன்வின�ோத்
வயது 30 இவர் அதே பகுதி
யில் விவசாயம் செய்து வரு
கிறார் அதே பகுதியை
சேர்ந்த பார்த்திப
 ன் மற்றும்
பாஸ் ஆகிய இருவர் மீத
முள்ள நட்பு உறவை தவ
றாக பேசியுள்ளார் இதனால்
ஆத்திரமடைந்த பார்த்தி
பன் மற்றும் பாஸ் ஆகிய
இருவரும் நேற்று முன்தி
னம் வின�ோத் வீட்டுக்கு
சென்று வீட்டில் இருந்த
வின�ோத்தை தலை முடியை
பிடித்து வெளியே இழுத்து
வந்து ஏன் எங்களுடைய

நட்பு உறவை தவறாக பேசி
னாய் என கேட்டு பார்த்தி
பன் வின�ோத் மூக்கு மீது
தாக்கியும் பாஸ் விறகு கட்
டையால்
வின�ோத்தை
தாக்கி காயப்படுத்தி உள்ள
னர்
காயம்
அடைந்த
வின�ோத்
சிகிச்சைக்காக
திருப்பத்துார் அரசு மருத்து
வமனைக்கு அனுப்பி வைத்
தனர் இது சம்பந்தமாக
வின�ோத் க�ொடுத்த புகாரின்
பேரில் ஜ�ோலார்பேட்டை
ப�ோலீஸ் சிறப்பு சப்–இக்ஸ்
பெக்டர் நடராஜன் வழக்
குப்பதிவு செய்து விவசாயி
தாக்கி க�ொலை மிரட்டல்
விடுத்த 2 பேர் மீது வழக்கு
பதிவு செய்து விசாரணை
செய்து வருகின்றனர்.

கிராமப்புற
 ங்களில் உள்ள
கிராம நிர்வாக அலுவலர்
கள், பஞ்சாயத்து செயலர்
ஆகிய�ோர் அடுத்து வரக்கூ
டிய நாட்களில் மிகவும் எச்
சரிக்கையுடன் செயல்பட
வேண்டும். வெளி மாநி

லத்தை சேர்ந்தவர்கள் நட
மாடுவது குறித்து தெரிந்
தால் உடனே கட்டுப்பாட்டு
அறைகளுக்கு தகவல் தெரி
விக்க வேண்டும் என்று
அவர்களுக்கு உத்தரவி
 டப்
பட்டுள்ளது.

1–ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி

ரெயிலை இயக்க வேண்டும்
என்று மாநில முதல்வர்கள்
வற்புறுத்தியுள்ளனர்.
இதையடு த்து மத்தி ய
அரசு சிறப்பு ரெயில்களை
இயக்க வரைவு திட்டத்தை
த ய ா ரி த் து
 ள ்ள து .
மு த ல்க ட ்ட ம
 ா க
தினந்தோறும் 400 சிறப்பு
ரெயில்கள் இயக்கப்படும்.
வழக்கமாக ஒரு ரெயிலில்
சுமார்2,000பேர்செல்லமுடி
யும். ஆனால் இப்போது
சமூக இடைவெளியை
கடைபிடிக்க வேண்டியுள்ள
தால், ஒரு ரெயிலில் சுமார்
1,000 பேர் மட்டுமே பய
ணிக்கஅனுமதிக்கப்படுவார்
கள் என்று ரெயில்வே துறை
தெரிவித்துள்ளது.

400 ரெயில்களை...

பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்
கள் பல்லாயி ர க்கண க்கி ல்
குவிந்ததால் பிரச்சினை ஏற்
பட்டது.
இது த�ொடர்பாக, மத்திய
அரசை வற்புறுத்திய மராட்
டிய துணை முதல்வர் அஜித்
பவார், சிறப்பு ரெயில்களை
காலந்தாழ்த்தாமல் இயக்க
வேண்டும், இல்லாவி ட்
டால் கடும் விளைவுகளை
சந்திக்கநேரிடும்என்றுகுறிப்
பிட்டார்.

அனுமதி

பஞ்சாப் முதல்வர் அமி
ரிந்தர் சிங், கேரள முதல்வர்
பினராயி விஜயன், தெலுங்
கானா முதல்வர் சந்திரசேகர
ராவ் உள்ளிட்டோர் மத்திய
அரசுக்கு இது த�ொடர்பாக
நேற்று க�ோரிக்கை விடுத்த
னர். புலம் பெயர்ந்த த�ொழி
லாளர்கள், சுற்றுலாப் பயணி
க ள் ,
ம ா ண வர்க ள் ,
ய ா த் ரி
 க ர்க ள் உ ள் ளி ட் 
ட�ோரை ச�ொந்த மாநிலங்க
ளுக்கு அனுப்ப பேருந்து
வசதி ப�ோதாது. சிறப்பு

உறுதியான முடிவு

இந்தியா தற்சார்புடைய
தாக விளங்க வேண்டும் என்
பதில் ம�ோடி கவனத்தை
குவித்துள்ளார். ராணுவத்
தளவாடங்கள் உற்பத்தியி
லும், அண்டை நாடுக
ளைய�ோ, வேறு தேசங்க
ளைய�ோ
இந்தியா
நம்பியிருக்கக் கூடாது. சுய
மாகவே அனைத்தையும்
உற்பத்தி செய்ய வேண்டும்
என்ற
நிலைப்பாட்டில்
ம�ோடி திடமாக உள்ளார்.
பிரதமர்
ம�ோடியை
த�ொடர்ந்து
பல்வேறு
மாநில
முதல்வர்களும்,
வெளிநாட்டு முதலீடுகளை
ஈர்க்க கங்கணம் க�ொட்டிக்
க�ொண்டு களமிறங்கி உள்ள
னர். தமிழக முதல்வர் எடப்

பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்
தியுள்ளது.
எனவே க�ோயம்பேட்
டிற்கு காய்கறிகளை வாங்க
செல்லும் வியாபாரிகள் மற்
றும் விளைப�ொருட்களை
விற்பனைக்காக செல்பவர்
கள் யார், யார் என்ற விவரங்
களை வருவாய்துறையினர்
சேகரித்து
வருகின்றனர்.
இவர்கள் கண்டறியப்பட்டு
இவர்களிடம்
கர�ோனா
த�ொற்று
பரிச�ோதனை
செய்ய நடவடிக்கை எடுக்
கப்பட உள்ளதாக அதிகாரி
கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை!!

தமிழக
 த்திலும் சிறப்புக் குழு அமைப்பு!!

புதிய வியூகம்

அதிகாரிகள் நடவடிக்கை!!

வெளிமாநில எல்லைகளில்
தீவிர கண்காணிப்புப் பணி!

த�ொழில் நிறுவனங்களை ஈர்க்க
பிரதமர் ம�ோடி அதிரடி வியூகம்!
இந்தியா இதில் முனைப்பு
காட்ட முற்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி மாநில
முதல்வர்களுடன் கலந்து
ரையாடினார். அப்போது,
‘சீனாவில் இருந்து வெளி
யேறும்
வர்த்தக
நி று வன ங ்களை ,
முதலீடுகளை
இந்தியா
வுக்கு க�ொண்டு வருவதற்கு
முனைப்புடன் செயல்பட
வேண்டும்’ என்று அறிவு
றுத்தியுள்ளார். ‘இந்தியா
வில் அளவிட முடியாத அள
விற்கு
திறமையான
மனிதவளம் உள்ளது. உள்
கட்டமைப்பு உள்ளது. சீனா
வுக்கு, இந்தியா எந்த வகை
யிலும்
இளைத்தத�ோ,
சளைத்தத�ோ
அல்ல.
க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குப்
பின்னர் சீனாவை தவிர்த்து
வெளிநாடுகளில் முதலீடு
செய்ய வாய்ப்புகள் தேடி
வருகிறது என்பது உங்க
ளுக்கு தெரியும். அந்த
வாய்ப்பை நாம் அனைவ
ரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்
பட்டு
மாநிலங்களுக்கு
க�ொண்டு வர வேண்டும்’
என்று
அவர்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

01–05–2020

வேலூர் மாவட்டத்தில்

சீனாவில் இருந்து வெளியேறும்

புதுடெல்லி, மே. 01–
க�ொர�ோனா விவாகரம்
த�ொடர்பாக சீனா மீது அதி
ருப்தி அடைந்துள்ள த�ொழி
லதிபர்கள்
அங்கிருந்து
வெளியேற முடிவு செய்
துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் இவ்வாறு
வெளியேற
முற்படும்
த�ொழில் நிறுவனங்களை
இந்தியாவுக்கு
ஈர்த்துக்
க�ொண்டு
வரவேண்டும்
என்பதில் பிரதம
 ர் ம�ோடி
முனைப்பு காட்டி வருகி
றார். இது த�ொடர்பாக அவர்
அதிரடி வியூகம் வகுத்துள்
ளார். இது ஈடேற சலுகை
களை வாரி வழங்க மத்திய
அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இதை அடிய�ொற்றி தமிழ
கத்திலும்
முதலீடுகளை
ஈர்க்கும் ப�ொருட்டு சிறப்
புக் குழு அமைக்கப்பட்
டுள்ளது.
க�ொர�ோனா பாதிப்பு பல்
வேறு நாடுகளி
 ன் ப�ொருளா
தாரத்தை தடம் புரள வைத்
துவிட்டது. இதற்கு சீனா,
அமெரிக்கா, இந்தியா உள்
ளிட்ட எந்த நாடும் விலக்கு
அல்ல. எனினும், சீனா உண்
மைகள்
அனைத்தையும்
வெளிப்படு த்தவி ல்லை.
பலவற்றை மூடி மறைக்கி
றது. எனவே சீனாவில்
த�ொடர்ந்து த�ொழில் நடத்தி
னால்
எதிர்காலத்தில்
பாதிப்பு
உக்கிரமடைய
வாய்ப்புள்ளது என்று வெளி
நாட்டு த�ொழில் அதிபர்கள்
பலர் கருதுவதாகவு
 ம், அவர்
கள் அங்கிருந்து வெளியேற
விரும்புவதாகவும்
பரவ
லாக செய்திகள் கசிந்
துள்ளன.

அரக்கோணம், மே. 1அரக்கோணம் மற்றும்
சுற்றுப்புற
பகுதிகளி
 ல்
இருந்து
க�ோயம்பேடு
சென்று காய்கறி வாங்கி வரு
பவர்கள் மற்றும் அங்கு விற்
பனைக்காக
செல்பவர்க
ளின்
விவரங்களை
அதிகாரிகள் சேகரித்து வரு
கின்றனர். கர�ோனா க�ொடிய
அரக்கனின் க�ோர தாண்ட
வம் நாளுக்கு நாள் அதிக
ரித்து வருகிறது. தமிழகத்
தில்
ஆரம்பத்தில்
அங்கொன்றும், இங்கொன்
றுமாகஇருந்தஇந்தத�ொற்று
இன்று நாள் ஒன்றுக்கு நூற்
று க்கண க்கான வர்களை
தனது ஆக்டோபஸ் கரங்க
ளால் பிடித்து இழுத்து
க�ொண்டுள்ளது.
இதை
தடுக்க தமிழக அரசும், சுகா
தார துறையும் பல நடவடிக்
கைகள் எடுத்தாலும் ப�ொது
மக்களின் அலட்சியமும்,
சமூக
இடைவெளியை
கடைபிடிக்காததே இதற்கு
முழு
காரணமாக
கூறப்படுகிறது.
இந்த
கர�ோனாவால்
இன்று
சிக்கி
சின்னாபின்னமாக சீரழிந்து
வரும் சென்னையில் இதன்
தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதி
கரித்து வருவது வேதனை
யையும், அச்சத்தையும் ஏற்
ப டு த் தி
 யு ள ்ள து .
ஆ சி ய ா வி லேயே
மிகப்பெரிய சந்தையான
க�ோயம்பேடு சந்தையில்
நாள் ஒன்றுக்கு பல நூற்றுக்
கணக்கான
வாகனங்கள்
மூலம் பல்வேறு மாநிலங்க
ளில் இருந்து காய் கறிகள்,
பழங்கள்
வருகிறது.
இவற்றை வாங்க சென்னை,
திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம்
உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்
டங்களை சேர்ந்த வியாபாரி
கள் மற்றும் விளை ப�ொருட்
களை
விற்பனை
செய்பவர்கள் என ஆயிரக்க
ணக்கானவர்கள் வந்து செல்
கின்றனர். இந்நிலையில்
இந்த க�ோயம்பேடு பகுதி

பேருந்துகள்

ஏற்கன வே இயக்கப்
பட்ட பேருந்துகளில் பாதி
இடங்களில் தான் பயணிகள்
ஏற்றப்பட்டனர். 50 பேர் பய
ணிக்க வேண்டிய இடத்தில்
25 பேர் மட்டுமே பயணித்
த ன ர்
என்ப து
குறிப்பிடத்தக்கது.
சிறப்பு ரெயில்களில் ஏசி
வசதி இருக்காது என்பதை
மத்திய அரசு தெரிவித்துள்
ளது. நிலைமை ஓரளவு மேம்
பாடு அடைந்த பிறகு,
தினந்தோறும் 1,000 ரெயில்
களை இயக்க உத்தேசிக்கப்
பட்டுள்ளது என்று உயர் அதி
காரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆனால் இதற்கான, கால
வரையறை எதையும் இப்
ப�ோது திட்டவட்டமாக கூற
இயலாது என்று அவர்கள்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இன்று மே –1. த�ொழிலாளர்கள் தினமாக க�ொண்டாடப்
படுகிறது. இந்த ஆண்டு த�ொழிலாளர்கள் முக மலர்ச்சி
ய�ோடு இல்லை. க�ொர�ோனா வைரஸ் அவர்களுடைய
வாழ்வாதாரத்தை மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி
யையும் ஒரு சேர பறித்துக் க�ொண்டது. ஊரடங்கு உத்தர
வுக்
காரணமாக
பல
த�ொழில்
நிறுவனங்கள்
மூடப்பட்டுள்ளன.த�ொழிலைநம்பியேதினமும்காலத்தை
ஓட்டும் த�ொழிலாளர்கள், வேலை இழந்து கிடக்கிறார்கள்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று பரவாமல் இருக்க சமூக
இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென்று மத்திய,
மாநில அரசுகள் கடுமையாக நடந்து க�ொள்கின்றன.
ஆனால் த�ொழிலாளர்களைப்பற்றி கவலைக்கொண்ட
தாக தெரியவில்லை. இந்த பூமிப்பந்து த�ொழிலாளர்களின்
முதுகில்தான் சுழன்றுக் க�ொண்டிருக்கிறது. சேற்றில் விவ
சாயி ஒரு நாள் கை வைக்காவிட்டால் உலக மக்கள் ச�ோற்
றில் கை வைக்க முடியாது.
அதைப்போலத்தான் த�ொழிலாளர்களும். இவர்கள் ஒரு
நாள் த�ொழிலை மேற்கொள்ளாவிட்டாலும் உலக
சுழற்சியில்– ப�ொருளாதாரத்தில் த�ொய்வு ஏற்படும்.
உழைப்புத்தான் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையையும் தூக்கிப்
பிடித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது. முதலுக்கே ம�ோசம் என்பது
ப�ோல க�ொர�ோனாவால் த�ொழிலாளர்கள் வீட்டுக்குள்
முடங்கி கிடக்க வேண்டிய அவநிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்
கிறார்கள். அவர்களை கைதூக்கி விடும் த�ொழில் நிறுவ
னங்களும் வருவாயின்றி முடங்கிப் ப�ோய் இருக்கின்றது.
இதற்கு யார் மீதும் குற்றம் சுமத்த முடியாது. க�ொர�ோனா
தான் அனைவரது வாழ்க்கையையும் அபகரித்துக் க�ொண்
டிருக்கிற
 து. க�ொர�ோனா முடியும் காலம் எப்போது? என்பது
இன்றைய கேள்விக் குறியாக உள்ளது. க�ொர�ோனா வைரஸ்
ஒழியும் காலம் வரும் வரையில் அதனால் ஏற்படும் இன்
னல்களை நாம் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும்.
இந்த க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக வளரும்
நாடுகள் மட்டும் அல்ல. ப�ொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியுற்ற
நாடுகளும் ஆட்டம் காணத் த�ொடங்கிவிட்டன. க�ொர�ோ
னாவை விரட்ட தடுப்பூசி மருந்துக
 ள் கண்டுபிடிப்பதில்
மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த தடுப்பூசி மருந்து ஒரே நாளில் கண்டுபிடித்து விடக்
கூடிய
 து அல்ல. இதற்கு சில கால அவகாசம் தேவைப்படு
கிறது. க�ொர�ோனா வைரசும் மற்ற வைரசைப் ப�ோல ஒரு
வைரஸ்தான். ஒருமுறை வந்தால் இன்னொரு முறை இந்த
க�ொர�ோனா வைரஸ் வராது என்பதற்கான உத்தரவாதம்
எதுவும் இல்லை என்று மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்
கின்றனர்.
இப்போது
க�ொர�ோனா
வைரசை
விரட்டிவி
 ட்டாலும் மீண்டும் அது வருவதற்கான வாய்ப்பு
கள் உள்ளன என்று எச்சரிக்கிறார்கள். அதே சமயம் ஒருவர்
க�ொர�ோனாவிலிருந்து மீண்டாலும் மறுபடியும் அவருக்கு
க�ொர�ோனா வைரஸ் ந�ோய் வராது என்பதற்கு எந்த உத்தர
வாதமும் இல்லை என்றும்– மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் தெரி
விக்கின்றனர்.
உலகம் எங்கும் உள்ள ம�ொத்த த�ொழிலாளர்களின் எண்
ணிக்கை 330 க�ோடி. இவர்களில் 200 க�ோடி பேர் முறை
சாரா ப�ொருளாதாரத்தின் கீழ் பணிபுரிபவர்கள். க�ொர�ோனா
வைரஸ் காரணமாக த�ொழிலாளர் சந்தையில் மிகவும்
பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்று ஐ.நா.சபையின் சர்வதேச
த�ொழிலாளர் அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா பரவல் காரணமாக முறைசாரா ப�ொருளாதாரத்
தில் 160 க�ோடி பேர் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகின்
றனர். இதனால் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் திறனை இழந்துள்
ளனர். உலகம்
ம�ொத்தம் த�ொழிலாளர்களின்
எண்ணிக்கையில் சரிபாதி அளவுக்கு த�ொழிலாளர்கள்
தங்கள் வேலையையும், வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்து
நிர்க்கதியாக நிற்கின்றார்கள்.
பல க�ோடி த�ொழிலாளர்கள் வருமானம் இல்லாததால்
சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லை. பாதுகாப்பு இல்லை. எதிர்கா
லமும் இல்லை என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளனர்.
உலகமெங்கும் உள்ள க�ோடிக்கணக்கான வணிகர்களால்
மூச்சுவிட முடியவில்லை. அவர்களிட
 ம் சேமிப்பு இல்லை.
கடன் வாங்கும் சூழலும் இல்லை என்று சர்வதேச த�ொழி
லாளர் அமைப்பின் தலைவர் குய் ரைடர் தெரிவித்திருக்கி
றார். இதுதான் உலக த�ொழிலாளர்களின் உண்மையான
முகங்கள். அரசு மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள்
அவர்களுக்கு இப்போது உதவவில்லை என்றால் அவர்கள்
அழிந்து ப�ோவார்கள் என்ற ஒரு எச்சரிக்கையை சர்வதேச
த�ொழிலாளர் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. ஆகவே
த�ொழிலாளர்களையும், த�ொழில் நிறுவனங்களையும் காப்
பாற்றுவதற்கான தேவையான நடவடிக்கைகளை மத்திய,
மாநில அரசுகள் முடுக்கி விட வேண்டும். வேலை வாய்ப்
புகளை பெருக்குகிற அணுகுமுறை வேண்டும். சலுகை
திட்டங்களை கடன் நிவாரண சர்வதேச அளவில் ஒருங்
கிணைத்தால் மட்டுமே ப�ொருளாதார மீட்டெடுப்பு நடவ
டிக்கைகள் நீடித்து நிற்கத்தக்கதாக அமையும் என்பது சர்வ
தேச த�ொழிலாளர் அமைப்பின் கருத்தாக உள்ளது.
த�ொழிலாளர்களின் எதிர்காலம் ஒளிமய மாகட்டும். இருட்
டில் இருக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் தலைக்
காட்டட்டும்.

௪–ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம்:

அண்ணாமலையார்
க�ோயிலில் தாராபிஷேகம்!
திருவண்ணாமலை, மே.௧–
திருவண்ணாமலை அண்
ணாமலையார் க�ோயிலில்
மே 4 –ஆம் தேதி முதல் 21
நாட்களுக்கு தாராபிஷேகம்
நடைபெறும்.
க�ோடை
காலத்தில் உச்சவெப்பத்தை
வெளிப்படுத்தும் நாட்களை
அக்னி நட்சத்திரம் என்று
அழைப்பார்கள்.
இந்த
ஆண்டுக்கான
அக்னி நட்சத்திரம் வருகின்ற
நான்காம் தேதி திங்கள்
கிழமை
துவங்குகிறது.
அக்னி நட்சத்திரத்தில் சிவ
பெருமானின் உக்கிரத்தை
குறைக்கவும், த�ோஷ நிவர்த்
திக்காகவு
 ம் அண்ணாமலை
யார் க�ோயிலில் உள்ள
மூலஸ்தானத்தில் சிவப�ொ
ருமானின் தலைக்கு மேல்தா
ராபாத்திரம் த�ொங்கவிடப்

வேலூரில் நாளை மின்நிறுத்தம்!

வேலூர் கிருஷ்ணசாமி பள்ளி நிறுவனர் துணைவியார் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு
ஏழைகளுக்கு நலத்திட்டங்களை பள்ளி தாளாளர் அம்பிகா சிவக்குமார் வழங்கிய ப�ோது
எடுத்த படம். அருகில் கல்லூரி செயலாளர் மணிநாதன், பிரசாந்த் உட்பட பலர் உள்ளனர்.

வேலூர், மே.௧
வேலூர் துணை மின்
நிலையத்தில் மின் சாதன
பராமரிப்பு பணிகள் காரண
மாக (02–05–2020) நாளை
காலை 9.00 மணி முதல் மதி
யம் 12.00 மணி வரை புதிய
பேருந்து
நிலையம்,
பைபாஸ் ர�ோடு, த�ோட்டப்
பாளையம்,
பழைய

பேருந்து நிலையம், வேலூர்
டவுன், பஜார், சலவன்
பேட்டை, ஆபிசர்ஸ்லைன்,
கஸ்பா,
ஊசூர்,
விரிஞ்சிபுரம், செதுவாலை,
க�ொணவட்டம், சேண்பாக்
கம்மற்றும்அதைசுற்றியுள்ள
பகுதிக
 ளில் மின் விநிய�ோ
கம் நிறுத்தப்படும் என்று
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்டு
தாராபாத்திரத்தில்
பன்னீர், பச்சைக்கல், ஏலக்
காய், லவங்கம் உள்ளிட்ட
வாசனை திரவியங்கள் நிரப்
பப்பட்டு தாராபாத்திரத்தில்
உள்ளது. வாரத்தின் வழி
யாக சிவபெருமான் மீது
வாசனை திரவியம் விழும்
நிகழ்வே தாராபிஷேகம் என
அழைக்கப்படுகிற
 து.

தாராபிஷேகம்

இந்த
தாராபிஷேகம்
தினம் த�ோரும் உச்சிகாலம்
முதல் சாய்ரக்ஸை காலம்
வரை நடைபெறும். அக்னி
நட்சத்திரம் துவங்கிய நாள்
முதல் 21 நாட்களுக்கு தாரா
பிஷேகம் நடைபெறும். சிவ
பெருமான் இந்த 21 நாட்கள்
மட்டும் சுயம்பு ரூபமாய்
காட்சி தருவார்.
ஆண்டு த�ோரும் அக்னி
நட்சத்திரம் நிறைவு நாளன்று
1008 சங்காபிஷேகம் நடை
பெறும். இந்த ஆண்டு
க�ொர�ோனா வைரஸ் ந�ோய்
தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக
144 தடை உத்தரவு மே 3–ம்
தேதியுடன் நிறைவு பெறுவ
தால் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு
தளர்த்தப்படும் என்ற நம்பிக்
கையில் அண்ணாமலையார்
பக்தர்கள் தாராபிஷேக்தை
யும், 1008 சங்காபிஷேகத்
தையும் கானபக்தர்கள் ஆவ
லுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
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தானியங்களின் பேரில்

இன்று த�ொழிலாளர் தினம்:

விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை
கடன் உதவி வழங்கப்படும்!
திருவண்ணாமலை,மே.1திருவ ண்ணாம லை யி ல்
உள்ள  விவசாயிகள் பயன்
பெறும் வகையில் தானியங்
களின் பேரில் 1 லட்சம் 
முதல் 10 லட்சம்  வரை 
கடன் உதவி வழங்கப்படும் 
என வேளாண் உற்பத்தியா
ளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை 
சங்க தலைவர் சுனில்குமார் 
தெரிவித்தார்.
தி ரு வ ண்ணா ம லை 
வேளாண்மை  உற்பத்தியா
ளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை 
சங்கம் சார்பில் திருவண்
ணாமலையில் உள்ள  விவ
சாயிகள் பயன்பெறும் 
வகையில் விவசாயிகள் தங்
களிடம்  உள்ள  தானியங்க
ளின் பேரில் குறைந்த வட்டி
யில் 1 லட்சம்  முதல் 10
லட்சம்  வரை கடன் பெற்
றுக்கொள்ளலாம்.

வைக�ோ, சரத்குமார் வாழ்த்து!

கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் அறிவிப்பு!!

தயார்  நிலையில் உள்ளன.
மேலும்  விவசாய பணிக
ளுக்கு தேவையான
கலப்பை, பரப்பு, கடப்
பாறை, மண்சட்டி, அலுமீ
ணிய பால்கேன் ஆகியவை 
விற்பனைக்கு கைக்கப்பட்
டுள்ளன. வீடு கட்ட தேவை
யான கம்பிகள், அரசு
சிமெண்ட்
ஆகியவை 
குறைந்த  விலையில் சரி
யான எடையில் விற்பனை 
செய்யப்படுகிறது.
தி ரு வ ண்ணா ம லை 
வேங்கிக்கால் மற்றும் தேர
டிவீதியில் உள்ள  மருந்து
கடைகளில் சர்க்கரை, ரத்த
உரிய பாதுகாப்பு
உள்ளிட்ட 
விவசாயிகளின்  தானிங் அழுத்தம் 
அனைத்து ந�ோய்களுக்கான
களை உரிய பாதுகாப்புடன் 

வைக்க அனைத்து வசதிகள் மருந்துகள் 15 சதவிகிதம் 
 டி
விலையில்
க�ொண்ட  5 குட�ோன்கள் தள்ளுப

கிடைக்கும்.

நிதி உதவி

ப�ொதுமக்கள் கேட்கும் 
மருந்துகள் இருப்பு இல்லை 
என்றால்  அடுத்த 12 மணி
நேரத்தில்
வரவழைத்து
தரப்படும். குறைந்த வட்டி
யில் நபர்  ஒருவருக்கு 10
ஆயிரம்  முதல் 20 லட்சம் 
வரை நகைக்கடன் வழங்கப்
பட்டு வருகிறது.
வேளாண் உற்பத்தியா
ளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை 
சங்கத்தில் புதிய உறுப்பினர்
ஆம்பூர் சீனிவாச பெருமாள் க�ோவிலில் க�ொர�ோனாவில் இருந்து மக்கள் தப்பிக்க
கள் சேர்க்கப்பட்டு வருவ வேண்டி சிறப்பு பூஜை நடைபெற்ற காட்சி.
தால் விவசாயிக
 ள், ப�ொது
மக்கள் உறுப்பினர்களாக 
சேர்ந்து பயன்பெற  வரு
மாறு சங்க தலைவர் சுனில்
குமார் 
அழைப்பு
விடுத்துள்ளார்.

குடும்ப அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு
க�ொர�ோனா கால நிவாரண ப�ொருட்கள்!
தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!!

பேரணாம்பட்டில் உள்ள முடிதிருத்தும் த�ொழிலாளர்களின் மகன்கள் தங்களது சேமிப்பு
பணமான ரூ. 4,272 –ஐ க�ொர�ோனா நிவாரண உதவியாக மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்த
ரத்திடம் வழங்கிய காட்சி.

சென்னை, மே.௦௧–
தமிழ்நாட்டில் குடும்ப
அட்டை இல்லாதவர்களுக்
கும் க�ொர�ோனா கால நிவா
ரண உதவிப் ப�ொருட்கள்
வழங்கியது
குறித்து
அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்
படி
தமிழக  அரசுக்கு
சென்னை  உயர்நீதிமன்றம் 
உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுத�ொட
 ர்பாக, அருள்
அரசு என்பவர்  தாக்கல்
செய்த ப�ொதுநல  வழக்கு
மனுவில்,
கொரோனா 
வைரஸ் பரவலைத் தடுக்க 
ஊ
ர
ட
ங்
கு
பிறப்பிக்கப்பட்டு இருப்ப
தால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 
அமைப்பு சாரா தொழிலா
ளர்களான கட்டுமானத்

தொ ழி லா

ள
 ர ்க ள் ,
தினக்கூலிகள், வெளி மாநி
லங்களில் இருந்து புலம் 
பெயர்ந்து வந்து பணியாற்
றும் தொழிலாளர்களின் 
வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்
பட்டுள்ளது.
இவர்களுக்கு தமிழ்நாட்
டில் குடும்ப அட்டைகள்
இருக்காது.
ஆகையால், அவர்களின் 
ஆதார்  அட்டை, ஓட்டுனர் 
உரிமம்  உள்ளிட்ட  அடை
யாள அட்டைகளின் அடிப்
படையில்,
க�ொர�ோனா 
கால  நிவாரண உதவிப்
ப�ொருட்களான
உணவு
தானியங்கள் வழங்க   தமி
ழக  அரசுக்கு உத்தரவிட 
வேண்டும்” என்று கூறியி

ருந்தார் .
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள்
எம். சத்யநாராயணன், எம்
நிர்மல்கும
 ார்  ஆகிய�ோர் 
க�ொண்ட பெஞ்சில்,
வீடிய�ோ கான்பரன்சிங்
மூலம் விசாரிக்கப்பட்டது.
அப்போது நீதிபதிகள்,  
தமிழகத்தில்
குடும்ப
அட்டை இல்லாத நபர்
களை  அரசு உடனடியாக 
கணக்கெடுத்து,
அவர்களுக்கும்  நிவா
ரண உதவிப் ப�ொருட்கள்  
வழங்கியது த�ொடர்பாக 
வரும் மே 20- ம் தேதிக்குள்
க�ோர்ட்டில்அறி
 க்கை அளிக்
கு
ம
்ப
டி
தமிழக 
அரசுக்கு
உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டையில் தீவிர ச�ோதனை:

கள்ளச்சாராயம் விற்றால்
குண்டர் சட்டம் பாயும்!
அமல் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் ராணிப்
பேட்டை மாவட்ட காவல்
கண்காணிப்பாளர்  மயில்
வாகனன் உத்தரவின் பேரின் 
சட்ட  விர�ோதமாக கள்ளச்
சாராயம் காய்ச்சுதல், பனை 
மரகள் இறக்குதல், அயல்
நாட்டு மதுபானங்கள் விற்
பனை செய்தல் மற்றும் 
கடத்துதல் ஆகியவற்றை 
ஒழிக்கும் ப�ொருட்டும் மது
விலக்கு சம்மந்தமாக 
அனைத்து காவல் நிலையங்
களிலும் ரெய்டுக
 ள், மேற்
க�ொள்ளப்பட்டுள்ளன.

அதில் ௨௨௯ வழக்குக
 ள்
பதிவு செய்யப்பட்டு ௨௪௧
பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்
ளனர். அவர்களிட
 மிருந்து
௬௦௦௦ லிட்டர் சாராயமு
 ம்,
௧௦௦௦ லிட்டர் சாராய ஊர
லும், ௨௦௦௦ லிட்டர் கள்ளும்,
௩௫௦ லிட்டர் அயல் நாட்டு
மதுபான வகைகள் கைப்
பற்றப்பட்டு
அழிக்கப்
பட்டுள்ளன.
மேலும் சாராயம் கடத்து
வதற்கு பயன்படுத்திய ௩௧
வாகனங்கள் பறிமுதல்
ச ெ ய்யப்ப ட் டு ள ்ள ன .
த�ொடர் மதுவிலக்கு குற்றங்
களில் ஈடுபட்டு வந்த ௫ நபர்
களை  குண்டர்  தடுப்பு
காவல் சட்டத்தின்  கீழ்  ௧
வருட  சிறைக் காவலுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இது சம்மந்தமாக ராணிப்
கல்லூரி மெஸ்சில் தயாராகி பேட்டை மாவட்ட காவல்
யது.
கண்காணிப்பாளர் தெரிவிக்
இதனை பிசப் சர்மா நித் கையில் ப�ொது மக்கள்
தியாநந்தம் த�ொடங்கி

முன்
வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் கல் விழிப்புணர்வுடன் 
னெச்ச
ரி
க்கை
ய
ாக சமு
தாய
லூரி முதல்வர் நெல்சன் விம
இடை
வெ
ளி

யை கடை
பி
லநாதன்,
துணை 
டித்து
வீட்
டி
ல்
இருக்
கு
ம்ப
முதல்வர்கள் ஆனி, ரஸல்,
 க்கு சம்மந்த
ப�ொருளாளர் காலேப், டியும், மதுவில
மான
குற்றங்கள் பற்றி
டியூக் ஆகிய�ோர் கலந்து
தகவல் தெரிவிக்க ராணிப்
க�ொண்டனர்.
மேலும் கல்லூரி ஊழியர் பேட்டை காவல் கட்டுப்
கள் மற்றும் பேராசிரி
 யர்கள் பாட்டு அறைக்கு த�ொடர்பு
சார்பில் வேலூர்  வடக்கு க�ொள்ளலாம் என்று மதுவி
தெற்கு, மகளிர் காவல் லக்கு குற்றங்களில் ஈடுபடு
நிலையங்களுக்கு சானிடை வ�ோர்  குண்டர்  தடுப்பு
சர், முகக் கவசம் ப�ோன்ற காவல் சிறையில் அடைக்
வை
க
ள் கப்படுவார்கள் என்று தெரி
வழங்கப்பட்டு வருகிற
 து.
வித்துள்ளார்.

வேலூர் கல்லூரி சார்பில்

ஏழைகளுக்கு உணவு ஏற்பாடு!

வேலூர்,மே.1–
வேலூர்  ஊரீசு கல்லூரி
யின்  ஆட்சி மன்ற  குழுத்
தலைவராக 

இருப்பவர் 
பிசப் சர்மா நித்தியாநந்தம்.
இவரது அறிவுறுத்தலின் 
பேரில் கல்லூரி சார்பில்
ஏழை  மக்களுக்கு உணவு
தயார் செய்யும் பணிகள்
த�ொடங்கியது.
இதன்மூ
லம்  5 நாட்களுக்கு காந்தி
ர�ோடு, சைதாப்பேட்டை,
சார்பனா மேடு பகுதியில்
உள்ள வட மாநிலத்து நபர்
கள் ஆதரவற்றோர்  மற்றும் 
ஏழை  மக்கள் அனைவருக்
கும் உணவு வழங்கப்பட்டு
வருகிற
 து.
உணவுகள் அனைத்தும் 

ஊராட்சி கட்டிடத்தில் இயங்கும்

உணவகங்களின் வாடகையை
6 மாதம் ரத்து செய்ய வேண்டும்!
தமிழ்நாடு ஓட்டல் சங்கம் க�ோரிக்கை!!

வேலூர், மே.1–
ஊராட்சி அமைப்புக
ளுக்கு ச�ொந்தமான கட்டி
டங்களில் இயங்கும் உண
வகங்களின்  வாடகையை 
அடுத்த ௬ மாதத்திற்கு ரத்து
செய்ய வேண்டும்  என்று
தமிழ்நாடு ஓட்டல் சங்கம் 
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து
அதன் 
தலைவர் வெங்கடசுப்பு
வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை
யில் கூறியிருப்பதாவது:
க�ொர�ோனா த�ொற்றால்
ஓட்டல் தொழில் முற்றி
லும்  முடங்கிவிட்டது.
ஊரடங்கு முடிந்தாலும் 

இதன் பாதிப்பில் இருந்து
த�ொழிலாளர்கள் மீண்டு
எழுவதற்கு
குறைந்தது
ஒரு வருடம் ஆகும் என்று
வ ல் லு ந ர ்க ள்
கூறியுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 50
ஆயிரம்  உணவகங்களில்
15 லட்சத்திற்கும் மேற்
பட்ட  ஊழியர்கள் உள்ள
னர்.
இந்த 
ஊரடங்கால்
அவர்களது வாழ்வாதாரம் 
கேள்விக்குறியாகி இருக்கி
றது. மத்திய, மாநில அரசு
கள் வழங்கும் சலுகைகளே 
இந்த 
மாபெரும் 

த�ொழிலை நடத்துவதற்கு
வழிவகுக்கும். த�ொழில்
மு
ற்
றி
லு
ம் 
முடங்கப்பட்டுள்ள நிலை
யில் வங்கிக் கடன் மீதான
வட்டியை  ஒரு வருடத்
திற்கு தள்ளுப
 டி செய்ய 
வேண்டும்.
கட்டிட  உரிமையாளர்
கள் ஊரடங்கு காலத்திற்
கான வாடகையை  தள்ளு
படி செய்ய வேண்டும்.
அதன்பின்  ஆறு மாதங்க
ளுக்கு 50 சதவீத வாட
கையை அவர்கள் பெற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டும்.
இதேபோல் ஊராட்சி

உரித்தாக்குகிறேன்

.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்
ளார்.

சரத்குமார்

அகில இந்திய சமத்துவ
மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்
குமாரின் வாழ்த்துச் செய்தி
வருமாறு:–
இடைவிடா  உழைப்பே 
ஒருவனை  உயர்ந்த  இடத்
திற்கு எடுத்துச் செல்லும்.
“உழைப்பவரே  உயர்ந்த
வர்” என்ற  மந்திரத்தை 
அடிப்படையாக  க�ொண்ட 
மனிதர்  உயர்ந்த  இடத்தை 
நிச்சயமாக அடைவர் என்ப
தில் சந்தேகமில்லை.
நிரந்தர  வருவாயின்றி
வறுமையில்
வாடும் 
அமைப்புசாரா 
உடல்
உழைப்பு த�ொழிலாளர்க
ளின் வாழ்க்கைத்தரம் மேம்
பட  அரசு நடவடி
 க்கை 
மேற்கொள்ள  இத்தருணத்
தில் வேண்டுக�ோள் விடுக்கி
றேன்.
உழைக்கும் 
வர்க்கத்
த�ோழர்களுக்கும், த�ொழி
லாளிகளுக்கும் என் இனிய
மே தின நல்வாழ்த்துகளை 

தெரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர்  குறிப்
பிட்டுள்ளார்.

பாதுகாப்பு பணிக்கு

ஓய்வு பெற்ற ராணுவ
வீரர்களுக்கு அழைப்பு!
வேலூர், மே.1–
உலகம் முழுவதும் பரவி
வரும் ‘க�ொர�ோனா வைரஸ்’
ந�ோய் த�ொற்றை கட்டுப்ப
டுத்தும்  வகையில் வேலூர் 
மாவட்டத்தில் கடந்த 24–ந்
தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்த
ரவை 
அரசு
பிறப்பி க்கப்பட்டு ள்ளது.
இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை 
தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்
பட்டு வருவதால் மாவட்
டத்தில் த�ொற்று ந�ோய்
பெரிய அளவில் பரவாது
க ட் டு ப்ப டு த்தப்ப ட் டு
வருகிறது.

மேலும் தற்போது உள்ள 
ஊரடங்கு
உத்தரவினை 
த�ொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க 
மாவட்டத்தை  க�ொர�ோனா 
அறவே அற்ற மாவட்டமாக 
மாற்ற காவல்துறையுடன் 
இணைந்து பணியாற்ற ஓய்
வுப்பெற்ற துணை ராணுவத்
தினர் அருகில் உள்ள காவல்
நிலையத்தை 
அணுகி
தங்களுடைய விருப்பம் மற்
றும் அவர்களுடைய விவரத்
தினை 
அளிக்குமாறு
மாவட்ட காவல் கண்கா
ணிப்பாளர் பிரவேஷ்குமார்,
அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

பெட்ரோல் விலை வீழ்ச்சி:

முகேஷ் அம்பானியின்
ஊதியத்தில் வெட்டு!

மாவட்ட ப�ோலீஸ் சூப்பிர ண்டு எச்சரிக்கை!!
ராணிப்பேட்டை, மே.1–
ரா ணி ப்பேட் டை யி ல்
கள்ளச்சாராய ச�ோதனை 
தீ வி ரப்ப டு த்தப்ப ட் டு ள் 
ளது. கள்ளச்சாராயம் காய்ச்
சுவ�ோர் மீது குண்டர் சட்டம் 
பாயும்  என்று மாவட்ட 
ப�ோலீஸ்
சூப்பிர ண்டு
மயில்வாகனன் 
எச்சரித்
துள்ளார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் பர
வல் தடுப்பு மற்றும்  முன்
னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
யாக கடந்த  24–ந் தேதி
முதல் மாநிலம் முழுவதும் 
௧௪௪ ஊரடங்கு உத்தரவு

சென்னை, மே. 1–
த�ொழிலாளர்  தினத்தை 
முன்னிட்டு வைகோ, சரத்கு
மார் மே தின வாழ்த்து தெரி
வித்துள்ளார்.
ம.தி.மு.க. ப�ொதுச் செய
லாளர் வைக�ோ வெளியிட்
டுள்ள அறிக்கையில் கூறியி
ருப்பதாவது:–
இந்தியாவில் த�ொழிலா
ளர்  வர்க்கம் ப�ோராடிப்
பெற்ற உரிமைகள் அனைத்
தையும்  ஒவ்வொன்றாக 
பறித்து வரும் பா.ஜ.க. அர
சின்  க�ொடுமையை  எதிர்த்
துப் ப�ோராடுவ�ோம்.
க�ொர�ோனா  க�ொடிய
பேரிடரால் இந்தியாவில் 40
க�ோடி அமைப்பு சாரா 
த�ொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்
படுவர்  என்று பன்னாட்டு
த�ொழிலாளர்  அமைப்பு
தெரிவித்து இருக்கின்றது.
வேலை வாய்ப்பை இழந்து
வாடும்  லட்சக்கணக்கான
த�ொழிலாளர்களின்  துயரத்
தைப் ப�ோக்க  மத்திய,
மாநில  அரசுகள் முன்வர 
வேண்டும்.
ச�ோ த னை க
 ளை க்
கடந்து, வெற்றிகளை 

ஈட்ட 
த�ொழிலாளர்  வர்க்கத்திற்கு
மே தின நாள் வாழ்த்துகளை 


வேலூர் நாராயணி பீடத்தில் நாதஸ்வர கலைஞர்களுக்கு சக்தியம்மா நிவாரண உதவி
வழங்கிய காட்சி.

மீனவ குடும்பங்களுக்கு

மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணம்
ரூ.5000 வழங்கப்படுகிறது!
அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் தகவல்!!

சென்னை, மே. 1–
மீனவ குடும்பங்களுக்கு
மீன்பிடித் தடைக்கால நிவா
ரணம்  ரூ.5 ஆயிரம்  வழங்
கப்பட்டு வருவதாக அமைச்
சர் 
டி.ஜெயக்கும
 ார் 
கூறினார்.
இதுத�ொட
 ர்பாக  அவர் 
கூறியிருப்பதாவது:–
தமிழகத்தில்
ஆண்டு
த�ோறும்  61 நாட்கள் மீன்
பிடி தடைக்காலமாக அனுச
ரி க ்க ப்ப டு கி ற
 து .
மீனவர்களின்  வாழ்வாதா
ரத்தை கருத்தில் க�ொண்டு
மீன்பிடி தடைக்காலத்தில்
மீனவ குடும்பம் ஒன்றுக்கு
தலா  ரூ.5,000 வீதம்  அர
சால் வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது மீன்பிடித் தடைக்
காலம்  அமலில் உள்ள 
கிழக்கு கடற்கரை பகுதி
யில் (திருவள்ளூர்  முதல்
கன்னியாகும
 ரி நகரம் வரை)
உள்ள 
மீனவ
குடும்பங்களுக்கு, குடும்
பம்  ஒன்றுக்கு தலா  ரூ.5
ஆயிரம் வழங்கப்பட்டு வரு
கிறது.

தலா ரூ.௫௦௦௦

கன்னியா குமரி மாவட்ட 
மேற்கு கடற்கரை பகுதியில்
உள்ள 
மீனவ
குடும்பங்களுக்கு
வரும் 
அமைப்புகளுக்கு ச�ொந்த
மான கட்டிடங
 ்களில்
செயல்படும்  உணவங்கள்
செலுத்த வேண்டிய வாட
கையை அடுத்த 6 மாதங்க
ளுக்கு ரத்து செய்ய வேண்
டும்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

ரத்தினை கருத்தில்
க�ொண்டு, தமிழ்நாடு மீன
வர் நலவாரியத்தில் உறுப்பி
னர்களாக 
உள்ள 
மீனவர்களுக்கு சிறப்பு நிவா
ரணத் த�ொகையாக  தலா 
ரூ.1000 வீதம் கடல் மீன்
பிடி த�ொழில் புரியும்  மீன
வர்கள்,
உள்நாட்டுமீன்பிடிப்பில்
ஈடுபடும்  மீனவர்கள் மற்
ஜெயக்குமார்
றும் மீன்பிடி சார்ந்த உபத�ொ
ஈடுபடும் 
ஜூன் மாதம் முதல் மீன்பி ழிலில்
டித் தடைக்கால நிவாரணத் மீனவர்களுக்கு ஆக ம�ொத்
௪.31 க�ோடி
த�ொகை  வழங்கப்படும். தம் 
இத்திட்டத்திற்கு நடப்பு மீனவர்களுக்கு நிவாரணத்
இதுவரை 
ஆண்டில் அரசால் ரூ.83.55 த�ொகையாக 
க�ோடி நிதி ஒப்பளிப்பு ரூ.43.10 க�ோடி
மீனவர்களின் வங்கிக் கணக்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும்  ஊரடங்கின் கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு
அமைச்சர் 
ப�ோது பாதிக்கப்பட்ட 
மீனவ மக்களின் வாழ்வாதா ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

மும்பை, மே 1–
பெட்ரோல்
விலை 
வீழ்ச்சி காரணமாக முகேஷ்
அம்பானியின் ரிலையன்ஸ்
பெட்ரோல் நிறுவனம் கடும் 
இழப்பை சந்தித்துள்ளது
முப்பது
வருடங்களில்
முதல்முறை
 யாக 75 சதவீத
இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக 
அந்த  நிறுவனம்  அறிவித்
துள்ளது.
இதனைத் த�ொடர்ந்து
வருடம் 
15 லட்சம் 
ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் 
வாங்குபவர்களுக்கு ஊதி
யத்தில் 30 முதல் 50 சதவீதம் 
வ
ரை 
கு றைக ்க ப்ப ட் டு ள ்ள து .
இதில் அந்த நிறுவனத்தின் 
இயக்குனர்கள் உயர்மட்டக்
குழு உறுப்பினர்கள் மூத்த 
அதிகாரிகள்மற்றும் முகேஷ்
அம்பானியும்  ஊதியமும் 
குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர் பதினைந்து க�ோடி
ரூபாய் சம்பளமாக பெறுகி
றார்  அதுவும் கணிசமாக 
கு றைக ்க ப்ப ட் டு ள ்ள து
மேலும் இந்த நிறுவனத்தை 
டிஜிட்டல் மயமாகி ஆட்
களை  குறைத்து செலவை 
கு
றைக்க 
திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இதுதவிர 
அடுத்த 
ஆண்டு நஷ்டம்  ஏற்படா
மல் தடுக்க அந்த நிறுவனம் 
30 ஆண்டுக்கு பிறகு முதல்
முறையாக பங்குச் சந்தையி
லும்நுழைகிற
 து.

பெருமாள்கோவிலி
 ல்

சிறப்புபூஜை
ஆம்பூர்மே.௧–
உலக நன்மைக்காக வு ம்,
க�ொர�ோன ாந�ோய் த ொற்றி 
லிருந்து உ ல க ம க்கள்வி டு ப 
டவு ம்வேண்டி ஆ ம்பூ ரி ல்ப
குதி யி ல்உ ள்ளமே ல்கி ரு ஷ்
ண ா பு ரம்ஸ
 ்ரீ னி வ ா ச பெ ரு 
மாள்கோ வி லி ல்சி ற ப்பு பூ 
ஜை ம ற் று ம் 1 0 0 8
விஷ்ணு ச கஸ்ர நா ம அ ர்ச்ச
னையும்நடைபெற்றது.
கர�ோன ாந�ோய்ச மு க
 ப ர 
வலை த டு க்கத மி ழ க
 த்தி ல்
உள்ளஅ னை த்து க�ோ வி ல்க
ளிலும்பக்தர்கள்தரிசனத்திற்
குத டை

வி தி க்கப்பட்டு ள்
ளது.
தற்போதுக�ோவில்திருவி
ழாக்கள்அ னை த்து ம்ரத்து 
ச ெ ய்யப்ப ட் டு ள ்ள ன .
ஆனால்கோவில்களில்கால
பூஜை கள் த ொடர்ந்து ந டை 
பெற்றுவருகின்றன.

ஆம்பூருக்கு வந்து
சென்றவருக்கு க�ொர�ோனா!

ஆம்பூர், மே. 01–
     ஆம்பூர் கந்தப�ொடிகார 
தெருவை சேர்ந்த நபர் ஒரு
வர் தற்போது ஆந்திர மாநி
லம் சித்துாரில் வசித்து வரு
கிறார். இவர் ஆம்பூர் 
கந்தப�ொடிகார தெருவில்
வசிக்கும் 
அவருடைய
பெற்றோரை
 யும், பெத்ல
கேம் பகுதி ஆசனாம்பட்டு
ர�ோடு பகுதியில் வசிக்கும் 
உறவினர் வீட்டிற்கு கடந்த 
சில நாட்களுக்கு முன்பு
வந்து சந்தித்து விட்டு சென்
றுள்ளார். ஆம்பூரிலிரு
 ந்து
சித்துாருக்கு சென்ற  அவ
ருக்கு உடல்நிலை பரிசச�ோ
தனை செய்யப்பட்டதில்
க�ொர�ோனா ந�ோய் த�ொற்று
இருப்பது தெரியவந்தது.
அதன்பேரில் அவர் மருத்
துவமனையில் சேர்க்கப்பட்
டுள்ளது. இதுகுறித்த  தக
வல் ஆம்பூர்  எம்.எல்.ஏ.
வில்வநாதனுக்கு தெரியவந்
தது. அவர்  திருப்பத்தூர் 
மாவட்ட ஆட்சியர், ஆம்பூர் 
டிஎஸ்பி,
வட்டாட்சிய
 ர் 

ஆகிய�ோருக்கு தகவல் தெரி
வித்தார். அதைத் த�ொடர்ந்து
ஆம்பூரில் அந்த நபரின் 
பெற்றோர்  மற்றும் அவரது
உறவினர்கள்
வீட்டிற்கு
மருத்துவக்
குழுவினர் 
சென்று க�ொர�ோனா பரிச�ோ
தனை மேற்கொண்டனர்.
ஆம்பூர் நகராட்சிஆணை
யாளர் சவுந்தரரா
 ஜன் தலை
மையில் துாய்மை பணியா
ளர்கள் சம்பந்தபப்பட்ட 
நபர்களின்  வீடுகளுக்கும்,
அப்பகுதியிலும் 
கிருமி
நாசினி மருந்து தெளித்த
னர். நகராட்சி ஆணையா
ளர்  அந்த பகுதி ப�ொதுமக்
களை நேரடிய
 ாக சந்தித்து
க�ொர�ோனா  விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தின
 ார்.
அப்பகுதி ப�ொதுமக்க
ளுக்கு
முகக் கவசம்,
கையுறை  ஆகியவற்றை 
வழங்கினார். அந்த நபரு
டைய உறவினர்கள் 18 பேர் 
வீடுகளிலேயே  தனிமைப

டுத்தப்பட்டனர்.
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க�ொர�ோனாவுக்கு எதிராக

‘க�ொர�ோனா வாக்’ என்ற பெயரில்

ப�ோராடி வெற்றி பெறுவ�ோம்!

சீனாவில் தடுப்பு மருந்து தயார்!

கவர்னர் பன்வாரிலால்மே தின வாழ்த்து!!

பரிச�ோதனை அங்கீகா
 ரம் பெற்றதும்  அதிகமாக தயாரிக்க முடிவு!!

பெய்ஜிங், மே. 1–
சீனாவில் தனியார் நிறுவ
னம் ஒன்று க�ொர�ோனா
வைரஸ் தடுப்பு மருந்தை உரு
வாக்கியுள்ளது. இந்த மருந்
துக்கு க�ொர�ோனாவாக் என்று
பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
சீனாவிலுள்ளசின�ோவாக்
பய�ோடெக் நிறுவன
 ம் இந்த
மருந்தை கண்டு பி டி த்து ள்
ளது அந்த நாட்டில் நான்கு
நிறுவனங்களுக்கு க�ொரானா
வைரஸ் தடுப்பு மருந்து
கண்டுபிடிக்கஅனுமதிவழங்
கப்பட்டது
அதில் இந்த நிறுவனம்
முதன்முதலில் மருந்தை கண்
டுபிடி
 த்து விட்டது. இந்த நிறு
வனம்முதலில்குரங்குகளுக்கு
இந்த மருந்தை செலுத்தி
ச�ோதனை செய்தது. அதில்
எ தி ர்பார்த்த மு டி வு க ள்
கிடைத்தன. அதன்பிறகு
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சீனாவி
லுள்ள ஜியாங்சு மாகாணத்
தில் 144 பேருக்கு இந்த
மருந்தை செலுத்தி பரிச�ோ
தனை செய்தனர். அதில் நல்ல
முன்னேற்றம் காணப்பட்
டது.
அங்கீகாரம்
எனவே த�ொடர்ந்து இந்த
நிறுவனம் ஆயிரக்கணக்கான
தடுப்புமருந்தைதயார்செய்து
வைத்துள்ளது.வெள்ளைமற்
றும் ஆரஞ்சு நிறப் பெட்டிக
ளில் மருந்து தயாரித்து அதன்
மீது க�ொரோனாவாக் என்று
எழுதி வைத்துள்ளனர்.
இதற்கு அரசு அங்கீகாரம்
கிடைத்ததும் இந்த மருந்து
மேலும் அதிகளவில் தயாரிக்
கப்பட்டு விற்பனைக்கு
அனுப்பப்படும் உலக சுகா
தார நிறுவன
 ம் இது ப�ோன்ற
தடுப்பு மருந்தை கண்டு பி 
டிக்க 12 முதல் 18 மாதம்
ஆகும் என்று கூறியிருந்தது
உலகம் முழுவது
 ம் 100 ஆய்
வகங்களில் தடுப்பு மருந்து
கண்டுபிடிக்க ச�ோதனைகள்
நடந்து வருகின்றன.
இதில் லண்டனில் உள்ள
ஒரு ஆய்வகத்தில் செப்டம்
பர் மாதம் மருந்து தயாரிக்கப்
பட்டு பிடிக்கப்படும் என்று
தெரிவி க்கப்பட்டி ருந்தது.
ஆனால் சீனாவி ல் உள்ள
சின�ொவாக் பய�ோடெக் நிறு
வன ம் மருந்தை கண்டு பி
 

டித்து தயாரித்து வைத்து விட்
டது. சீன அரசின் அங்கீகாரம்
கிடைத்ததும்மேலும்ஆயிரக்
கணக்கில் தயாரித்து விற்ப
னைக்கு அனுப்ப முடிவு செய்
துள்ளனர். இதுபற்றி அந்த
நிறுவனத்தின்இயக்குனர்நியூ
பிரீட் சிங் கூறியதாவது:–
எங்கள் நிறுவனம் ஏற்க
னவே 2009 ஆம் ஆண்டு பற
வைக் காய்ச்சல், பன்றிக்
காய்ச்சல் ப�ோன்ற ந�ோய்க
ளுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டு
பிடித்து தயாரித்துள்ளது.
இப்போதும்மருந்தைஉரு
வாக்கி உள்ளோம். ஆனால்
அது எப்போது சந்தைக்கு
வரும் என்பதை கூற முடி
யாது. எல்லோரும் எங்களி
டம் இதுபற்றி கேட்டு வருகி
றார்கள் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த நிறுவனத்தில் ஆயிரம்
ஊழியர்கள் பணியாற்றி வரு
கிறார்கள். அநேகமாக ஜூன்
மாத இறுதியில் 2 முறை மனி
தர்களுக்குபயன்படுத்திபார்த்
தபிறகு மூன்றாம் கட்ட பரி
ச�ோதனைக்குஏற்பாடுசெய்ய
முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதன்பிறகு அந்த மருந்து
விற்பனைக்கு வர வாய்ப்புள்
ளதாக கூ ற ப ்படு கி ற து .
ஆனால்மூன்றாம்கட்டத்தில்
ம ருந்தை ப ரி ச� ோ தனை
செய்ய சீனாவில் ப�ோதுமான

ந�ோயாளிகள்இல்லை.அங்கு
இப்போதுவைரஸின்தாக்கம்
குறைந்து விட்டது.
எனவே இந்த பிரச்சினை
யைஎப்படி சமாளிக்க ப�ோகி
றார்கள் என்பது கேள்விக்குறி
யாக உள்ளது. இப்போது 600
பேர் தான் சீனாவில் இந்த
ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்
கள்.தினசரிஒருசிலபேர்தான்
மருத்து வ மனைக்கு வருகி 
றார்கள். எனவே மருந்து இறு
திகட்டத்தில் பரிச�ோதனை
செய்யந�ோயாளிகள்தேவைப்
படுகிறார்கள் எனவே ஐர�ோப்
பாவிலு ம் ஆசிய நாடுகளி 
லு ம்
ப ரி ச� ோ தனை க் கு
ந�ோயாளிகளை தருமாறு
கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளதாக
வும் அந்த நிறுவனத்தின் அதி
காரி தெரிவித்தார்.
மூன்றாவ து பரிச�ோத
னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான
ந�ோயாளிகள் தேவைப்படு
வார்கள். எனவே இது எந்த
நாட்டிலும் இந்த அளவுக்கு
ந�ோயாளிகளை திரட்ட முடி
யாது.எனவேவெளிநாடுகளு
டன் சேர்ந்து அல்லது வெளி
நாட்டு நிறுவ ன ங்களு ம்
சேர்ந்து இந்த மருந்தை தயா
ரிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்
கிற�ோம்.இவ்வாறு அந்த அதி
காரி தெரிவித்தனர்.

குடியாத்தம் நகர தி.மு.க. இளைஞர் அணி சார்பாக நகர துணை செயலாளர்
வி.விஜயகுமார் தலைமையில் 27–வது வார்டில் உள்ள ஏழைகளுக்கு நிவாரண
ப�ொருட்களை உதவி ஆய்வாளர் மணிகண்டன் வழங்கிய காட்சி. அருகில் கிளை
செயலாளர் ஏ.கருணாநிதி மற்றும் பலர் உள்ளனர்.

டாக்டர் உடல் அடக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு:

5 பேர் ஜாமீன் மனு விசாரணை
டிவிஷன் பெஞ்சுக்கு மாற்றம்!

சென்னை, மே. 01–
க�ொர�ோனா த�ொற்று
பாதிப்பால் மரணமடைந்த
ம ரு த் து வ ர்
சைமனின்
உடலை அடக்கம் செய்ய
எதிர்ப்பு தெரிவித்த 5 பேரின்
ஜாமின் மனு மீதான விசா
ரணை, சென்னை உயர்நீதி
மன்ற டிவிசன் பெஞ்சுக்கு

அரக்கோணம் 7 வது வார்டு பகுதியில் அ.தி.மு.க. முன்னாள் பாசறை செயலாளர்,
வழக்கறிஞர் எஸ்.டி. ய�ோகானந்த் தலைமையில் இரண்டாம் கட்டமாக நடைபெற்ற
நிகழ்ச்சியில் எம்எல்ஏ., சு. ரவி ஏழை, எளிய மக்களுக்கு அரிசி, மளிகை, காய்கறிகள்
மற்றும் பெண்களுக்கு சேலைகள் அடங்கிய த�ொகுப்பை வழங்கினார். இதில் நகர
செயலாளர் கே.பி. பாண்டுரங்கன், வட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன், முன்னாள் வட்ட
செயலாளர் தீனதயாளன், மாவட்ட மகளிரணி துணை செயலாளர் சுமதி, நகர எம்ஜிஆர்
மன்ற செயலாளர் எம். கந்தன் உட்பட பலர் உள்ளனர்.

மாற்றப்பட்டது.
சென்னையில், கடந்த 19ம் தேதி, க�ொர�ோனா த�ொற்
றால் உயிரி ழந்த டாக்டர்
சைமனின் உடலை, வேலங்
காடு சுடுகாட்டில் புதைக்க
அப்பகு தி ய ைச் சேர்ந்த
அன்னை சத்யா நகர் குடியி
ருப்புவாசிகள் எதிர்ப்பு தெரி
வித்தனர்.
உடலை ஏற்றி வந்த ஆம்
புலன்ஸ்வண்டிமற்றும்ஊழி
யர ்க ளை
த டு த் து
நிறுத்தியதுடன், அவர்களை
தாக்கி ப�ோராட்டம் நடத்தி
யுள்ளனர். ப�ோலீஸ் தலை
யீட்டுக்கு பின்னர், டாக்டர்
சைமனின் உடல் புதைக்கப்
பட்டது.
இந்த சம்பவம் த�ொடர்
பாக, அண்ணா நகர் ப�ோலீ
சார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
சுமார் 22- க்கும் மேற்பட்ட
ப�ொதுமக்களை ப�ோலீசார்
கைது செய்து சிறையில்
அடைத்தனர்.
இந்த
ச ம ்பவ த் தி ல்
கைதான ஆனந்தராஜ் உள்
ளிட்ட 5 பேர் ஜாமீன் கேட்டு
சென ்னை
உ ய ர்
நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
செய்தனர்.இந்தமனுநீதிபதி
ஆர். சுப்பிரமணியன் முன்பு

வீடிய�ோ கான்பரன்சி ங்
மூலம் விசாரணைக்கு வந்
தது.
அப்போது, ப�ோலீஸ் தரப்
பில் ஆஜரான அரசு வழக்கறி
ஞர், இந்த சம்பவம் த�ொடர்
பாக,சென்னைஉயர்நீதிமன்ற
டி வி சன் பெஞ்சான து ,
தாமாக முன்வந்து வழக்கு
பதிவு செய்து விசாரிக்கிறது.
ஆதலால், இந்த ஜாமீன்
மனுக்களையும் டிவிசன்
பெஞ்சுக்குமாற்றவேண்டும்
என்று தெரிவித்தார்.
இதையேற்று, 5 பேரின்
ஜாமீன் மனுக்களையும் டிவி
சன் பெஞ்சு க்கு மாற்றம்
செ ய் து நீ தி ப தி ஆ ர் .
சுப்பிரமணியன் உத்தரவிட்
டார். இந்த வழக்கில் மனுதா
ரர்கள் சார்பில் வழக்கறிஞர்
கள் ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி,
மகேந்தி ரபாபு ஆகிய�ோர்
ஆஜரானார்கள்.
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சென்னை, மே. 01–
க�ொர�ோன ாவு க்கு எதி
ராக ப�ோராடி வெற்றி பெறு
வ�ோம் என்று கவர்னர் பன்
வ ாரி ல ா ல்
பு ர� ோ கி த்
கூறினார். இன்று மே தினத்
தைய�ொட்டி அவர் வெளி
யிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தி
யில் கூறியிருப்பதாவது:–
மே தினக் க�ொண்டாட்
டத்தின் இந்நன்நாளில் நாட்
டின்ப�ொருளாதாரத்தைவள
மடையச் செய்வதற்கு,
தங்களின் அயராத உழைப்
பையும், ஆற்றலையும்
பெ ரு மளவி ல் அ ர்ப்ப 
ணித்து, பங்காற்றி வ ரு ம்
உழைக்கும் த�ொழிலாளர்க
ளின் சேவையை நினைவு
கூர்ந்து தேசமே அவர்களுக்
குத் தலைவண ங்கி மரி
யாதைசெய்வதில்பெருமை
க�ொள்கின்றது.
நாட்டின் நலனைக் கருத்
தில் க�ொண்டு அதற்காக
இரவு பகலாக அயராது பாடு
பட்டு, உழைத்து வ ரு
 ம்
த�ொழிலாளர்கள் அனைவ
ருக்கு ம், உன்னத இப்ப
ணியை திறம்பட மேற்

க�ொள்வதற்கு பேராதரவு
அளித்துவரும்த�ொழிலாளர்
குடும்பங்களுக்கும் என்னு
டையவணக்கத்தையும்,நல்
வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்
துக் க�ொள்கின்றேன்.
நாம் அனைவரும் இம்
மே தினத்தி ல் க�ொடிய
க�ொர�ோனா ந�ோய்த்தொற்
றுப் பரவலின் தாக்கத்தை
எதிர்த்து, அதை மேற்கொள்
வதற்கு த�ொடர்ந்து பாடுபடு
வ�ோம் என்கிற உறுதியான
தீர்மான த்தை எடுத்து க்
க�ொள்வோமாக! தற்போ
தைய சூழ்நிலையிலிருந்து
த�ொழில ாளர்கள் காக்கப்
பட, அதற்கான வல்ல
மையைஇறைவன்அருளிட
பிரார்த்திக்கின்றேன்.
மேலும், தமிழக மக்கள்
அனைவரு ம் க�ோவிட்-19
த�ொற்று ந�ோய் குறித்த அர
சின் வழிகாட்டு நெறிகளை
கவன த்து டன் கடைப்பி
டி த் து
வீ ட்டி லேயே
த�ொடர்ந்து பாதுகாப்புடன்
இருக்க அன்புடன் கேட்டுக்
க�ொள்கி றேன். இவ்வாறு
அவர் கூறியுள்ளார்.

க�ொர�ோனாவை தடுக்க

‘எப�ோலா’ ந�ோய்க்கான
மருந்து உதவுகிறது!
அமெரிக்கா தகவல்!!

வாஷிங்டன், மே. 01–
எப�ோலா ந�ோய்க்கு உரு
வாக்கப்பட்ட ரெமெடிவிர்
என்ற மருந்து க�ொர�ோனா
த�ொற்று ந�ோயைக் குணப்ப
டுத்துவதற்கான உறுதியான
சான்றுகள் உள்ளன என
அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரி
வித்துள்ளனர்.
உலகளவில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று ந�ோயைக் குணப்ப
டுத்த ஆரம்பத்தில் 15 நாட்
கள் எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்
கப்பட்டுள்ளது.இருந்தாலும்
முழுமையான முடிவு கள்
இ து வ ரை
வெ ளி யாக 
வில்லை. அவ்வாறு முடிவு
கள் வெளியி டப்பட்டால்

அதுஅருமையானமுடிவுஎன
நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
தற்போது க�ொர�ோனாவி
னால் ஏற்பட்டுள்ள இறுக்க
நிலையில் உயிர்கைளக் காப்
பாற்ற இது உதவும். அத்து
டன் மருத்துமனையில் ஏற்
பட்டு ள்ள
நெ ரு க ்க டி
நிலையைக் கட்டுப்படு த்த
இது உதவும்.
குறித்த மருந்தை அமெ
ரிக்க தேசிய ஒவ்வாமை மற்
றும் த�ொற்று ந�ோய்கள் நிறுவ
னம் 1063 ந�ோயாளிகளிடம்
செலுத்தி பரிச�ோதனை நடத்
தியுள்ளதாகஇயக்குனர்மருத்
துவ ர் அந்தோனி ப�ோசி
கூறியுள்ளார்.

