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மது விற்பனை, பஸ் ப�ோக்குவரத்து

புதுடெல்லி, மே. 2–
நாடு முழுவதும் ஊர
டங்கு மேலும் 2 வாரம்
நீடித்தாலும் பெரும்பா
லான
கட்டுப்பாடுகள்
தளர்த்தப்பட்டன. மத்திய
அரசு அறிவித்த  நடைமு
றைகளை தமிழகத்தில்
அ மல்ப டு த் து வ து
குறித்து இன்று முதல
மைச்சர் எடப்பாடி ஆல�ோ
சனை  நடத்தினார். மது
விற்பனை, பஸ் ப�ோக்கு
வரத்து, கடை  திறப்பு
குறித்து இன்று அறிவிக்
கப்பட உள்ளது.
மத்திய அரசு நாளையு
டன் முடிவடைய உள்ள ஊர
டங்கை மேலும் 2 வாரங்க
ளு க் கு
நீ டி த்ததாக
அறிவித்தது. எனவே மே

பற்றி இன்று முடிவு!!

17–ந் தேதி வரை ஊரடங்கு
நீடிக்கப்படுகிறது. ஆனால்
மே 4–ந் தேதி முதல் ஊர
டங்கு கட்டு ப்பாடு கள்
பெரும்பாலும் தளர்த்தப்ப
டுகிறது.
ந�ோய் பாதிப்புக்கு ஏற்ப
சிவப்பு, பச்சை, ஆரஞ்சு
மண்டலங்களையும்வரைய
றுத்துள்ளது. அதன்படி, கட்
டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படு
கின்றன.
அதன்படி, மாநிலங்க
ளுக்கு இடையிலான சாலை
ப�ோக்கு வ ரத்து, ரெயில்,
விமானம்,மெட்ரோரெயில்
ப�ோக்குவ
 ரத்து ஆகியவ
 ற்
றுக்குஅனுமதியில்லை.பள்

எடப்பாடி பழனிசாமி
ளிகள், கல்லூரிகள், இதர
கல்வி மையங்கள், பயிற்சி
மையங்கள், தங்கும் விடுதி

கள்,திரையரங்குகள்,வணிக
வளாகங்கள், உடற்பயிற்சி
கூடங்கள், விளையாட்டு
வளாகங்கள் த�ொடர்ந்து
மூடப்பட்டிருக்கும்.
தடை நீடிக்கும்
அனைத்து விதமான
சமூக அரசியல், கலாச்சார
நிகழ்ச்சி களு க்கு ம், வழி
பாட்டு த் தலங்களி ல் மக்
களை அனுமதி ப்பதற்கு 
மான தடை நீடிக்கும். இரவு
7 மணி முதல் காலை 7 மணி
வரை தனிநபர்களின் அத்தி
யாவசியமற்ற நடமாட்டங்
கள் அனுமதிக்கப்படாது.
65 வயதுக்கும் மேற்பட்
டோர்மற்றும்10வயதுக்குட்
பட்ட குழந்தைகள் மருத்
துவ காரணங்கள் தவிர,
3–ம் பக்கம் பார்க்க

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் முதல் க�ொர�ோனா பாதிப்பு இன்று உறுதியானது. இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரி பாலாஜி
நகர், நல்லத்தம்பி தெருவில் யாரும் செல்லமுடியாத வகையில் ப�ோலீசார் தடுப்புகளை அமைத்துள்ளனர்.

இதுவரை பச்சை மண்டலமாக இருந்த

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
முதல் நபருக்கு க�ொர�ோனா!
புட்டபர்த்திக்கு சென்று வந்தவர்!!
கிருஷ்ணகிரி, மே. 2–
இதுவரை பச்சை மண்ட
லமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரி
மா வ ட்ட த் தி ல்
மு த ல்
க�ொர�ோனா பாதிப்பு ஏற்பட்
டுள்ளது.இம்மாவட்டத்தில்
உள்ள வேப்பன ஹ ள்ளி
அருகே உள்ள நல்லூ ரை
சேர்ந்த
வி வ ச ா யி
புட்டப்பர்த்தி சென்று வந்த
பிறகு க�ொர�ோனா பாதிப்
புக்கு ஆளாகி உள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரிமாவட்டம்,
வேப்பன ஹ ள்ளி அருகே
உள்ள நல்லூர் கிராமத்தை
சேர்ந்தவர் 67 வயதான விவ
சாயி ஒருவர் தனது உறவினர்
களான கிருஷ்ணகிரி பழை
யபேட்டை நல்லதம்பி
தெருவை சேர்ந்த ஒருவ ர்
மற்று ம் பாலாஜி நகரை

சேர்ந்த ஒருவர் ஆகிய�ோர்
ஆந்திரா மாநிலம் புட்டப்
பர்த்தியில் உள்ள சாய்பாபா
க�ோவிலுக்கு காரில் சென்று
வந்தார்.
காவேரிப்பட்டணத்தை
சேர்ந்தடிரைவர்காரைஓட்டி
சென்றுள்ளார்.இவர்கள்ஊர்
திரும்பி ய வு ட
 ன், வெளி
மாநிலத்திற்கு சென்று வந்த
தாக அருகில் வசிப்பவர்கள்
ப�ோலீசாருக்கும், வருவாய்
துறையி ன ரு க்கு ம் தகவல்
தெ ரி வி
 த்தன ர் . அ தை
த�ொடர்ந்து சுகாதார துறை
அதிகாரிகள் விவசாயி, மற்
றும் அவரது உறவினர்கள்,
கார் டிரைவர் உள்பட 3
பேரையும் மருத்துவ பரிச�ோ
தனைக்கு அழைத்து சென்ற
னர்.

அதில்விவசாயிக்குகாய்ச்
சல் இருப்பது கண்டுபிடிக்
க ப ்பட்ட து .
அ தை
த�ொடர்ந்து 3 பேரின் ரத்த
மாதிரிகள் எடுத்து பரிச�ோத
னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்
பட்டது. அதில் நல்லூரை
சேர்ந்த
வி வ ச ாயி க் கு
க�ொர�ோனா பாதிப்பு இருப்
பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இத்தகவலை மாவட்ட சுகா
தார பணிகள் துணை இயக்
குனர் க�ோவிந்தன் தெரிவித்
தார்.
க�ொர�ோனா பாதித்த விவ
சாயி யு டன், புட்டப்பர்த்தி
சென்ற வந்த மற்ற 3 பேரின்
ரத்தபரிச�ோதனைமுடிவுகள்
இன்னும்வரவில்லை.அவர்
கள் 3 பேர் உள்பட
க�ொர�ோனா பாதித்த விவசா

யியின் உறவினர்கள் 8 பேர்
24 நாட்களுக்கு தனிமைப்ப
டுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்
கள் வசித்த நல்லூர் மற்றும்
கிருஷ்ணகி ரி நல்லதம்பி
தெரு, பாலாஜி நகர் ஆகிய
பகுதிகள்தனிமைப்படுத்தப்
பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்
பட்டு கிருமிநாசினி மருந்து
தெளிக்கும் பணியில் சுகாதா
ரத்துறையின
 ர்தீவிரம்காட்டி
வருகிறார்கள்.
ஊரடங்கு உத்தரவு அம
லில்உள்ளநேரத்தில்புட்டப்
பர்த்திக்கு சென்று வந்த விவ
சாயி உள்பட 4 பேர் மீதும்
வேப்பனஹ
 ள்ளி ப�ோலீசார்
ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய
தாக வழக்குப்பதிவு செய்
துள்ளனர்.
க�ொர�ோனா பாதிக்கப்
பட்ட பகுதிகள் மத்திய அர
சால்சிவப்பு,ஆரஞ்சு,பச்சை
நிறமாக அடையாளம் காட்
டப்பட்டு வருகிறது.
இதுவ ரை க�ொர�ோனா
பாதிப்பு இல்லாத பச்சை
மண்டல பகுதியாக இருந்து
வந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்
டத்தி ல் வேப்பன ஹ
 ள்ளி
விவச ாயி பாதிக்கப்பட்டி 
ருப்பதன் மூலம் முதல்
க�ொர�ோனாத�ொற்றுபாதிப்பு
ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியாகி
உள்ளது.

புலம்பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்களுக்காக

௫ சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம்!
ஆயத்த நிலையில் மேலும் பல த�ொடர்வண்டிகள்!!
புதுடெல்லி, மே. ௨–
புலம்பெயர்ந்தத�ொழிலா
ளர்களு க்காக ௫ சிறப்பு
ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்
ளன. மேலும் பல த�ொடர்
வண்டிகள் ஆயத்த நிலை
யில் உள்ளன.
க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்
கம் இந்தி ய ப�ொருளாதா
ரத்தை தடம் புரள வைத்து
விட்டது. குறிப்பாக, புலம்
பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள்
வாழ்வாதாரத்தை பறிக�ொ
டுத்து விட்டு நிராதரவாக நிற்
கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு தற்காலிக
மாக உதவி செய்யப்பட்டு
வருகிறது என்ற ப�ோதிலும்,
இதை நெடுங்காலம் நீட்டிப்
பதுசாத்தியமல்ல.தற்காலிக
தொழிலாளர்கள் ச�ொந்த
மாநிலங்களு க்கு திரும்ப

விரும்புகிறார்கள்.
அண்மையில் இதற்கு மத்
திய உள்து றை அமைச்சர்
அமித்ஷா பச்சைக்கொடி
காட்டிவிட்டார்.
ஏ ற்கன வே
பு ல ம்
பெயர்ந்த த�ொழிலாளர்கள்
பேருந்து களி ல் அனுப்பி
வைக்க ப ்ப ட் டு
 ள ்ள ன ர் .
ஆனால் இது ப�ோதுமான
தல்ல.
சிறப்பு ரெயில்களை
இயக்கி ன ால் மட்டு மே
புலம் பெயர்ந்த த�ொழிலா
ளர்களை பெருமளவி ல்
ச�ொந்த மாநிலங்களு க்கு
அனுப்பி வைக்க முடியும்
என்பதை பல்வேறு மாநில
மு தல்வர்களு ம் நன் கு
உணர்ந்து ள்ளன ர். இது
த�ொடர்பாக, மத்திய அரசை
மாநில முதல்வர்கள் பலர்

வற்புறுத்தினர்.
அனுமதி
இதையடு த்து மத்தி ய
அரசு சிறப்பு ரெயில்களை
இயக்க வரைவு திட்டத்தை
த ய ாரி த் து ள ்ள து .
முதல்கட்டமாக 400 சிறப்பு
ரெயில்கள் இயக்கப்படும்.
வழக்கமாக ஒரு ரெயிலில்
சுமார் 2,000 பேர் செல்ல
முடியும்.
ஆனால் இப்போது சமூக
இடைவெளியை கடைபி
டிக்க வேண்டி யு ள்ளதால்,
ஒரு ரெயிலில் சுமார் 1,000
பேர் மட்டு மே பயணி க்க
அனுமதி க்கப்படு வ
 ார்கள்
என்று ரெயில்வேதுறைதெரி
வித்துள்ளது.
இந்நிலையில்,இதுவரை
௫ சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்
கப்பட்டு ள்ளதாக தகவல்

வெளியாகியுள்ளது.லிங்கம்
பள்ளி – ஹதியா, அலுவா –
புவனேஸ்வரம், நாசிக் –
ப�ோ ப ா ல் ,
ஜெய்ப்பூ ர் – பாட்னா,
க�ோட்டா – ஹதியா ஆகிய ௫
வழித்தடங்களில் மட்டுமே
முதல்கட்டமாக சிறப்பு
ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்
ளன.
இப்போதுஊரடங்குஇம்
மாதம் ௧௭–ந் தேதி வரை நீட்
டி க்க ப ்ப ட் டு ள ்ள தா ல் ,
மேலும் பல சிறப்பு ரெயில்
கள் இயக்க வேண்டிய நிலை
உருவாகியுள்ளது.
எனவே மேலும் பல
த�ொடர்வண்டிகள் ஆயத்த
நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்
ளன என்று கடைசிய ாக
கிடைத்த தகவல் தெரிவிக்
கிறது.

ஊரடங்கை  மீறி வெளியே  வரும் மக்கள் மீது ப�ோலீசார்  நடவடிக்கை  எடுத்து வருகின்றனர். சில இடங்களில்
நூதன தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் பஞ்சாப் மாநிலம் லுதியானாவில் வெ ளியே வந்த நபர்களை 
ப�ோலீசார் பிடித்து அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து, வீட்டுக்குச் செல்லுங்கள் என்று அன்போடு அறிவுரை வழங்கி
வருகின்றார்கள்.

தனியாக பாஸ் தேவையில்லை:

தடையற்ற லாரி ப�ோக்குவரத்தை
மாநில அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்!
புதுடெல்லி, மே. 2–
க�ொர�ோனா த�ொற்று 
ந�ோய் பரவலை தடுக்கும்
வகையில் மே 17-ந ்தேதி
வரை மேலும் 2 வாரங்க
ளுக்குஊரடங்கு3வதுமுறை
யாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களுக்கு இடை
யிலான சாலை ப�ோக்குவ
ரத்து மற்றும் ரெயில், விமா
னப் ப�ோக்குவரத்துக்கான
தடை த�ொடர்ந்து அமலில்
இ ரு க் கு ம்
என் று
கூறப்பட்டுள்ள நிலையில்
ஊரடங்கு முறையில் பல்
வேறுகட்டுப்பாடுகள்தளர்த்
தப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, மாநிலங்களி
டையே தடையற்ற லாரி உள்
ளிட்டகனரகசரக்குவாகனங்
களின் ப�ோக்கு வ ரத்தை
உறுதி செய்ய வேண்டு ம்
என்று மாநில அரசுகளுக்கு,
மத்திய உள்துறை அமைச்ச
கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பல்வேறு மாநில எல்லை
களில் கனரக வாகனங்களை
அனுமதி ப்பதி ல் உள்ளூ ர்
அதிகாரிகள் கெடுபிடி காட்
டுவதாகஎழுந்தபுகார்களைத்

உள்துறை அமைச்சகம் கடிதம்!!
த�ொடர்ந்துமத்தியஉள்துறை
அமைச்சகசெயலாளர்அஜய்
பல்லா மாநில அரசுகளுக்கு
அறிக்கைஒன்றைவெளியிட்
டுள்ளார்.
அ தி ல்
அ வ ர்

கூறியதாவது:–
அனைத்து லாரிகளை
யும், சரக்கு ஏற்றிச் செல்லும்
கனரக வாகனங்களையு ம்
மாநிலங்கள் இடையே
சென்று வர அனுமதி க்க

24 மணி நேரத்தில்

க�ொர�ோனாவுக்கு 71 பேர் பலி

புதுடெல்லி, மே. 2–
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் க�ொரோனா பாதிப்புக்கு
இந்தியாவில் 71 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.
இந்தியாவில் தற்போது க�ொர�ோனா  தடுப்பு நடவ
டிக்கைகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த 
நிலையில் கடந்த  24 மணி நேரத்தில் நாட்டில்
க�ொர�ோனா பாதிப்புக்கு 71 பேர் பலியாகி உள்ளதாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  2,293 பேர் புதிதாக பாதிக்கப்
பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 71 பேர் பலியான சம்ப
வம் நாட்டின் உச்சக்கட்ட பாதிப்பாக கூறப்படுகிறது.
இந்த  தகவலை மத்திய  சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம்  
அறிவித்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் க�ொர�ோனாவி
னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை  37,336–
யை தாண்டியுள்ளது. இதுவரை, 1,223 பேர் பலியாகி
உள்ளனர்.

வேண்டும். சரக்குகளை ஏற்
றிச் செல்லும் ப�ோதும் சரி,
சரக்குகளை இறக்கி விட்டு
காலியாக திரும்பும் ப�ோதும்
சரி, லாரி ப�ோக்குவரத்துக்கு
தனியாக ‘பாஸ்’ அல்லது
அனுமதி கடிதத்தை அதிகா
ரிகள் கேட்கக் கூடாது.
ஓட்டு ன ரி
 ன் உரிமமே
ப�ோதுமானதுஊ
 ரடங்குஅம
லில் இருக்கும் நிலையில்
தங்கு தடையற்ற சரக்கு
ப�ோக்கு வ ரத்தை அனும
திக்க வேண்டும்.
2 டிரைவர்கள், ஒரு உதவி
யாளர் என வாகனங்களில் 3
பேர் இருக்கலாம். டிரைவர்
கள் கண்டிப்பாக ஓட்டுனர்
உரிமம் வைத்திரு
 க்க வேண்
டும் இது த�ொடர்பாக
மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு
தேவையான அறிவுரையை
மாநில அரசுகளும், யூனியன்
பிரதேச நிர்வாகங்களு ம்
வழங்க வேண்டும்.
இ வ ்வா று
கூறப்பட்டுள்ளது.
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டெல்லியில்

பிறந்த நாள் கேக் வெட்ட

க�ொர�ோனா ந�ோயாளிகள்
அதிகரி க்க காரணம் என்ன?

காதலன் வராததால் பெண்
ப�ோலீஸ் தற்கொலை!

சென்னை, மே. 2–
பிறந்தநாள் கேக் வெட்ட
காதலன் வராதத
 ால் பெண்
ப�ோலீஸ்காரர் ஒருவர் தூக்கு
ப�ோட்டு
தற்கொலை
செய்து க�ொண்டார்.
சென்னை அயனாவரம்

பகுதியைச்
சேர்ந்தவர்
சரண்யா (வயது 21). இவர்
ரெயில்வே பெண் காவல
ராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

தெலுங்கானாவில் இருந்து

ஜார்க்கண்டுக்கு
சிறப்பு ரெயில்!
1,200 பேர் புறப்பட்டு சென்றனர்!!

ஐதராபாத், மே. 2–
த ெ லு ங்கான ா வி ல்
இருந்து 1,200 த�ொழிலாளர்
கள் சிறப்பு ரெயில் மூலம்
ஜ ா ர்க்க ண் டு க் கு
புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
ஊரடங்கு காரணமாக
பல்வேறு
மாநிலங்களி
லும், ஏராளமான த�ொழிலா
ளர்கள் வருவாய் இன்றி
முடங்கிக் கிடக்கின்றனர்.
சில மாநிலங்களில் வேறு
மாநில
த�ொழிலாளர்கள்
சிக்கி உள்ளனர். அவர்களை
அவரவ
 ர் ச�ொந்த மாநிலங்க
ளுக்கு அழைத்துச் செல்ல
மத்திய அரசு அனுமதி வழங்
கியுள்ளது.
அதன்படி பஸ்களை ஏற்
பாடு செய்து க�ொள்ளலாம்
என
அறிவித்துள்ளது.

ஆனால், பஸ்கள் மூலம்
குறைந்த அளவிலேயே பய
ணிகளை ஏற்றிச் செல்ல
முடியும் என்பதால் சிறப்பு
ரெயில்களை இயக்க வேண்
டும் என மாநில அரசுகள்
க�ோரிக்கை விடுத்தன.
அதை ஏற்று ரெயில்வே
அமைச்சகம் 400 ரெயில்
களை
இயக்க
தீ ர்மானி த்தி ரு
 ப்பத ா க
செய்தி வெளியானது.
இந்த நிலையில் தெலுங்
கானா மாநிலம் லிங்கம்
பள்ளி என்ற இடத்தில் சிக்
கித் தவித்த 1,200 ஜார்க்
கண்ட் த�ொழிலாளர்கள், 24
பெட்டிகள்
அடங்கிய
ரெயில் மூலம் ஹாதியா
என்ற நகருக்கு அழைத்துச்
செல்லப்பட்டார்கள்.

முதல்வர் கேஜ்ரிவால் விளக்கம்!

தற்போது
க�ொர�ோனா
தடுப்பு பணிக்காக எஸ்பிள
னேடு காவல் நிலையத்தில்
பணியாற்றினார்.
இவர் தமிழ்நாடு சிறப்பு
காவல்படையைச் சேர்ந்த
ஒரு காவலரை காதலித்து
வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

வாக்குவாதம்

நேற்று அந்த காவல
ருக்கு பிறந்தநாள் ஆகும்.
ஆகவே சரண்யா, அயனாவ
ரத்தில் உள்ள தனது வீட்
டுக்கு அருகே கேக்குடன்
காத்திருந்தார்.
ஆனால் காதலர் வர
வில்லை எனச் ச�ொல்லப்ப
டுகிறது. இதனையடுத்து,
சரண்யா, ப�ோன் மூலம்
த�ொடர்பு க�ொண்டு பேசி
யுள்ளார். அப்போது இருவ
ருக்கும் இடையே வாக்கு
வாதம்
ஏற்பட்டதாக
கூறப்படுகிறது.
இதனால் மன உளைச்ச
லுக்கு உள்ளான சரண்யா
வீட்டில் துப்பட்டாவால்
தூக்குப்போட்டு
தற்
க�ொலை செய்து க�ொண்
டார். தகவல் அறிந்து சம்
பவ இடத்திற்கு வந்த
ஓட்டேரி ப�ோலீசார் சரண்
யாவின் உடலை பிரேத பரி
ச�ோத னைக்கா க
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்து
வமனைக்கு அனுப்பி வைத்
தனர்.

வேலூர் த�ொரப்பாடி பகுதியில் வசித்து வரும் மேக்னா என்ற சிறுமி, தனது பிறந்த
நாளை முன்னிட்டு அந்தப் பகுதியில் க�ொர�ோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும்
காவலர்களுடன் இணைந்து கேக் வெட்டி க�ொண்டாடி மகிழ்ந்த காட்சி.

144 தடை நீடிப்பதால்

5 பேருக்கு மேல் கூடினால்
கடும் நடவடி க்கை!

சென்னை, மே. 2–
144 தடை உத்தரவு நீடிப்
பதால் 5 பேருக்கு மேல் கூடி
னால் கடும் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்று தமி
ழக காவல் துறை எச்சரிக்கை
விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மார்ச் 24–
ம் தேதி மாலை 6 மணி
முதல் 144 தடை உத்தரவு
நடைமுறைக்கு
வந்தது.
இதன்படி ஒரே இடத்தில் 5
பேருக்குமேல்கூடக்கூடாது
எனதடைவிதிக்கப்பட்டது.
அன்றைய தினம் நள்ளி
ரவு 12 மணி முதல் ஊர
டங்கு உத்தரவும் அமலுக்கு
வந்தது.
இந்த
இரண்டும்
த�ொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டு
வருகின்றது. தற்போது, ஊர
டங்கு காலம் மே 17 வரை
நீ ட் டி க்கப்ப ட் டு
 ள ்ள து .
இந்த நிலையில் தமிழக
காவல் துறை இயக்குனர்
அலுவலகம் சார்பில் ஓர்
அறிக்கை வெளியிடப்பட்
டுள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டிருப்ப
தாவது:–
“நமது மாநிலத்தில் ஏற்
பட்டுள்ள
க�ொடிய
க�ொர�ோனா த�ொற்று ந�ோய்
மேலும் பரவாமல் தடுக்க
மத்திய அரசும், தமிழக அர
சும் த�ொடர்ந்து பல நடவ
டிக்கைகளை
மேற்
க�ொண்டு
வருகின்றன.
ப�ொதுமக்களின் பாதுகாப்பு
கருதி தமிழக
 ம் முழுவதும்
144 குற்றவியல் நடைமு
றைச்
சட்டம்
பிரக டன ப்படு த்தப்பட்டு,
அரசு நிர்வாகம் பல நிபந்த
னைகளைக் கடைபிடிக்கப்
ப�ொ து மக்களு க் கு த்
த�ொடர்ந்து அறிவுரைகளை
வழங்கி வந்துள்ளது.

பிரகடனம்

144 தடை உத்தரவு பிரக
டனப்படுத்தப்பட்ட பிற
கும், ப�ொதுமக்களில் பலர்
அதன்
சட்ட
விதிமுறைகளைச் சரிவரக்
கடைபிடிக்காமலும், சமூக
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ப�ோலீஸ்
எச்சரிக்கை!!
இடைவெளியைத் தவிர்த் த�ொற்று ந�ோயை முழுமை
தும், உத்தரவுகளை மீறிச்
செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
இத்தடை
உத்தரவுப்படி
ஐந்து நபர்களுக்கு மேல்
எந்த இடத்திலும் எக்கார
ணத்திற்காகவும் கூடுவது
சட்ட விர�ோதமானது. இச்
சட்டம் அனைத்து சமூக,
சமய மற்றும் மதம் சார்ந்த
விழாக்கள், வழிபாடுக
 ள்
மற்றும் கூட்டங்களுக்கும்
முழுமையாகப்
ப�ொருந்
தும். ஆகவே ப�ொதுமக்கள்
144 தடை உத்தரவு நடைமு
றைகளை
எக்காரணம்
க�ொண்டும்
மீறாமல்
கடைப்பிடிக்க வேண்டும்
என்று தமிழகக் காவல்
துறை மீண்டும் வலியுறுத்து
கிறது.
இனி 144 தடை உத்தரவு
மீறி, ஐந்து நபர்களுக்கு
மேல், எந்த இடத்திலும்
எவ்வித காரணங்களுக்காக
வும் ப�ொதுமக்கள் கூடி
னால் சம்பந்தப்பட்டவர்
கள் மீது மிகக் கடுமையான
சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்
கைகள் மேற்கொள்ளப்ப
டும் என்று எச்சரிக்கப்படு
கிறார்கள்.
ஆகவே ப�ொதுமக்கள்
சட்டவிதிக
 ளை மீறுவதைத்
தவிர்த்து,
இக்கொடிய

யாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்
குத் தமிழக காவல்துறையி
னருடன்
முழுமையாக
ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரி
விக்கப்பட்டுள்ளது.

களை முழுமையாக அடை
யாளம் காண முடியும்.
இதுவரை மருத்துவமனைக
ளில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த
1,094 பேர் குணமடைந்து
வீடு
திரும்பியுள்ளனர்.
டெல்லியில் முதன்முத
 லில்
பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்
கப்பட்ட 49 வயது நபருக்கு
பலன் கிடைத்துள்ளது.
ஐ.சி.யு பிரிவில் உடல்
நிலை ம�ோசமடைந்த நிலை
யில் இருந்தவர் தற்போது
குணமடைந்து வீடு திரும்பி
யுள்ளார்.
மத்திய அரசின் ஒப்புதல்
பெற்றே இந்த சிகிச்சை
அ ளி க்கப்பட்ட து .
ச�ோதனை அடிப்படையில்
ம ே ற ்க ொ ள ்ள ப்படு ம்
பிளாஸ்மா
சிகிச்சை
த�ொடர்ந்து அளிக்கப்படும்.
க�ொர�ோனாவில் இருந்து
குணமடைந்த அனைவரும்
பிளாஸ்மா
சிகிச்சைக்கு
தானம் செய்ய ஒப்புக்
க�ொண்டுள்ளனர். ராஜஸ்
தான் மாநிலம் க�ோட்டா
வில் சிக்கியுள்ள மாணவர்
களை அழைத்து வர டெல்லி
அரசு சார்பில் 40 பேருந்து
கள் இன்று அனுப்பி வைக்
கப்படுகிறது. டெல்லி மக்க
ளுக்கு இம்மாதமும் 10
கில�ோ ரேஷன் ப�ொருட்கள்
கூடுதலாக வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறி
னார்.

கே.வி குப்பம் மலைப்பகுதியில் கள்ளச்சாராய ஊறல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மதுவில
 க்கு ப�ோலீசார் அதனை அழித்த காட்சி.

க�ொர�ோனா வைரஸ்

சீன ஆய்வகத்தில்
இருந்துத
 ான் கசிந்தது!

வாஷிங்டன், மே. 2–
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
சீனாவின் வூகான் ஆய்வத்
தில் இருந்துதான் வெளிப்
பட்டுள்ளது என அமெரிக்க
அதிபர் டிரம்ப் மீண்டும் குற்
றம் சாட்டியுள்ளார்.
தற்போது உலகை ஆட்
டிப்படைத்து
வரும்
க�ோவிட்–19
என்ற
க�ொர�ோனா வைரஸ், சீனா

ஆதாரம் இருப்பதாக டிரம்ப்
மீண்டும் குற்றச்சாட்டு!!

வின் வூகான் நகரில் தான்
முதன் முதலில் பரவியது.
அதன் பிறகு மற்ற நாடுக
ளுக்கு பறந்தது.
வூகான் நகரில் உள்ள மீன்
மார்க்கெட்டில்
இருந்து

க�ொர�ோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க

தேசிய சித்த மருத்துவ
மையம் தயாராகிறது!
தாம்பரம், மே. ௨-–
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்
க ப்பட்டவ ர்களு க் கு
சிகிச்சை அளிக்க, தேசிய
சித்த
மருத்துவ
நிறுவனத்தில், டாக்டர்கள்
தயார் நிலையில் உள்ளனர்
என, நிறுவனத்தின் இயக்கு
னர், மீனாகுமாரி தெரிவித்
துள்ளார்.
தாம்பரம் சானட�ோரியத்
தில் உள்ள, தேசிய சித்த
மருத்துவ நிறுவனத்தின்,
இயக்குனர்
மீனாகுமாரி
வெளியிட்டுள்ள செய்திக்கு
றிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்
காமல் இருக்க, உடல் வலி
மையையும், ந�ோய் தடுப்
பாற்றலையும் அதிகரிக்கும்
வகையிலான, உணவு வகை
களின் த�ொகுப்புகள், நிறுவ
னத்தின் இணையதளத்தில்
ப தி வி டப்ப ட் டு ள ்ள ன .
இதை, பின்பற்றி மக்கள் தங்
களை தற்காத்துக் க�ொள்ள
லாம்.
ம�ொத்தம், 270 டாக்டர்
கள் மற்றும் சித்த மருத்துவ
பட்ட மேற்படிப்பு மாண
வர்கள், பயிற்சி பெற்று,
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்
பட்ட பகுதிக
 ளில், பணிபு

புதுடெல்லி, மே. 2–
டெல்லியில் அதிகளவி
லான க�ொர�ோனா பரிச�ோத
னைகள்
மேற்கொள்ளப்
பட்டு வருவதாக கூறியுள்ள
அம்மாநில முதல்வர் அர
விந்த் கேஜ்ரிவ
 ால், அதன்
காரணமாகவே க�ொர�ோனா
ந�ோயாளிகளின் எண்ணிக்
கையும் அதிகரித்து வருகி
றது என்று கூறியுள்ளார்.
டெல்லியில் நேற்று ஒரே
நாளில்
223
பேருக்கு
க�ொர�ோனா ந�ோய்தொற்று
பாதிப்பு கண்டறியப்பட்
டது. இதையடுத்து அங்கு
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்
பட்டவர்களின்
எண்
ணிக்கை 3,738 –ஆக அதிக
ரித்துள்ளது.
டெல்லியில் 10 லட்சம்
பேருக்கு 2,300 டெஸ்ட்
வீதம் அங்கு க�ொர�ோனா பரி
ச�ோதனை செய்யப்படுகி
றது. இது தேசிய அளவில்
மேற்கொள்ளப்படும் பரி
ச�ோதனைகளின்
சராசரி
யைக் காட்டிலும் அதிகமா
கும்.
நேற்று
செய்திய
 ாளர்களுக்கு பேட்
டியளித்த டெல்லி முதல்வர்
கேஜ்ரிவால் கூறியதாவது,
டெல்லி அரசு அதிகளவி
லான
மக்களுக்கு
க�ொர�ோனா பரிச�ோதனை
செய்து வருகிறது.
இதன் மூலம் க�ொர�ோ
னாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்

ரிய தயாராக உள்ளனர்.
க�ொர�ோன ா வு க் கு
மருந்து
கண்டுபிடிக்கும்
விதமாக, ‘சார்ஸ்’ வைரசின்
புரதத்துடன், 15 வகையான
சித்த
மருந்துகளை
இணைத்து ச�ோதனை செய்
ததில், நல்ல முடிவு கிடைத்
துள்ளது. இது தவிர, சித்த
மருத்துவத்தில், க�ொடிய
ஜுரங்களுக்கு
க�ொடுக்க

கூடிய, கபசுரக் குடிநீர் உட்
பட, ஐந்து வகையான குடி
நீர்களை, விலங்குகளுக்கு
க�ொடுத்து
ச�ோதிக்கும்,
ஆராய்ச்சிகளும் நடந்து வரு
கின்றன.விரைவில், இந்த
ஆராய்ச்சிகள் இறுதி வடி
வம் பெற்று, நல்ல முடிவு
கிடைக்கும் என, நம்புகி
 
ற�ோம்.இவ்வாறு அவர் கூறி
னார்.

இந்த வைரஸ் கிருமி இயற்
கையாக
த�ோன்றியதாக
சீனா கூறியது. ஆனால், சீன
ஆய்வகத்தில் செயற்கை
யாக
உருவாக்கப்பட்ட
ப�ோது இந்த கிருமி கசிந்து
விட்டதாக
அமெரிக்க
அதிபர் ட�ொனால்டு டிரம்ப்
அடுத்தடுத்து கூறினார்.
சில விஞ்ஞானிக
 ளும்
அவரது கருத்தை ஆம�ோ
தித்தனர். இந்தநிலையில்
வூகான் நகர ஆய்வகத்தில்
இருந்து
க�ொர�ோனா
வெளிப்பட்டதற்கான ஆதா
ரம் இருப்பதாக அதிபர்
டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
வூஹான் நுண்மியியல்
ஆ ய்வக த்தி லி ருந்து த ான்
க�ொர�ோனா
ந�ோய்த்
த�ொற்று பரவியது என்பதில்
எனக்கு ஆணித்தரமான நம்
பிக்கை உள்ளது.
இதுத�ொடா்பான முழு
விபரங்களை
என்னால்
தற்போது வெளியிட முடி
யாது. அதற்கான அனுமதி

டிரம்ப்
எனக்குக் கிடையாது.
ஆனால், க�ொர�ோனா
ந�ோய்த்தொற்று வூஹான்
ஆய்வகத்திலி
 ருந்துதான் பர
வியது என்பதை என்னால்
உறுதியாகக் கூற முடியும்.
இந்த வைரசை உலகம்
முழுவதும் பரவாத வகை
யில் சீனாவால் தடுத்திரு
 க்க
முடியும்.
ஆனால் அந்த நாடு அதை
செய்யவில்லை. ஆகவே,
உலக நாடுகளில் ஏற்பட்
டுள்ள பாதிப்புக
 ளுக்கு சீனா
தான் ப�ொறுப்பேற்க வேண்
டும். இதனால் ஏற்பட்டுள்ள
உயிர்
இழப்புகளுக்கும்,
ப�ொருளாதார இழப்புகளுக்
கும் அந்த நாடு இழப்பீடு
தரவேண்டும்.
எங்களுக்கு
ஏற்பட்
டுள்ள இழப்பை வேறு வித
மாக சீனாவிடம் இருந்து
நாங்கள் வசூலிப்போதும்.
அது த�ொடர்பான எங்களது
விளையாட்டுகளை விரை
வில் த�ொடர்வோம்.
இவ்வாறு டிரம்ப் கூறி
னார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆர�ோக்கிய சிறப்பு திட்டத்தை த�ொடங்கி வைத்து, கபசுரக்
குடிநீர் மற்றும் நிலவேம்பு பவுடரை கலெக்டர் சிவனருள் வழங்கிய காட்சி. அருகில் சித்த மருத்துவ அலுவலர் விக்ரம்
உள்ளார்.
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க�ொர�ோனா பேரிடரில் சிக்கித் தவிப்பு:

சிவப்பு  மண்டலம் உட்பட
அனைத்து பகுதிகளிலும்
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மும்பையில் வாழும் தமிழர்களை
தமிழகம் அழைத்து வரவேண்டும்!

மதுக்கடைகளை திறக்க 
மத்திய அரசு அனுமதி!

மு.க.ஸ்டாலின்  அறிவிப்பு!!

சீல் வைக்கப்பட்ட பகுதிகளில்
மட்டும் விற்பனைக்கு தடை!!

அந்த கடிதத்தில் கூறப்
பட்டிருப்பதாவது:–
ம க ாராஷ்ட்ராவி ல்
வாழும்
தமிழகத்தைச்
சேர்ந்த த�ொழிலாளர்களு
டன் இன்று நான் நடத்திய
காண�ொலிக் காட்சி ஆல�ோ
சனையில், அங்கு வாழும்
நம் மாநிலத் த�ொழிலாளர்
கள் அனைவரும், தமிழகம்
திரும்ப
விரும்புவ
 தாகத்
தெரிவித்தனர்.
ஆகவே,
அவர்களுக்குத்
தேவை
யான உதவிகளைச் செய்து,
அவர்களை சிறப்பு ரெயில்
கள் மூலம் தமிழகத்திற்கு
அழைத்து வருவதற்கு உரிய
ஏற்பாடுகளை உடனடியாக
மேற்கொள்ளுமாறு அன்பு
டன்
கேட்டுக்கொள்கி
றேன்.
க�ொர�ோனா ந�ோய்த்த
டுப்பு முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகள் அடிப்ப
டையில்,
மகாராஷ்டிரா
வில் இருந்து அவர்களை
தமிழகம் அழைத்துவந்து,
தமிழகத்தில் அவர்களுக்கு
உரிய
பரிச�ோதனைகள்
செய்து, அரசு அறிவித்துள்ள
வ ழி க ா ட் டு த ல்களின்ப டி
தனிமைப்படுத்தி, அவர்க
ளது பாதுகாப்பை உறுதி
செய்திட வேண்டும் என்
றும் வலியுறுத்திக் கேட்
டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அந்த கடிதத்
தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சென்னை, மே. 02–
மும்பையில் வசிக்கும்
த மி ழ ர்களு டன்
மு.க.ஸ்டாலின் காண�ொ
புதுடெல்லி, மே. 02– கள், சந்தைகள் அல்லாத
லிக் காட்சி மூலம் உரையா
சிவப்பு மண்டலம் உட் பகுதிகளில் செயல்படும்
டினார். மும்பையில் சிக்கி
பட அனைத்து பகுதிகளி மதுக்கடைகளில் மது விற்
யுள்ள தமிழர்களை மீட்க
லும்
மதுக்கடைகளை பனைக்கு அனுமதி அளிக்
உடனடி நடவடிக்கைகளை
திறக்க மத்திய அரசு அனும கப்படுகிறது. மது வாங்க
மேற்கொள்ள
வேண்டு
தியளித்துள்ளது. மத்திய வருவ�ோர் இடையே 6 அடி
மென்று பிற மாநிலங்களில்
அரசு நேற்று மே 4–ந் தேதி சமூக இடைவெளி இருப்ப
சிக்கியுள்ள தமிழர்களை
யில் இருந்து நாடு முழுவ தையும், ஒரே நேரத்தில் 5
மீட்க சிறப்பு அதிகாரியாக
தும் பல்வேறு பகுதிகளில் பேருக்கு மேல் அனுமதிக்
நியமன
 ம்
செய்யப்பட்
ஊரடங்கு தளர்த்தி உத்தர கப்படாததையும் ஊழியர்
டுள்ள கூடுதல் தலைமைச்
விட்டது.
கள் உறுதி செய்ய வேண்
செயலாளருக்கு கடிதம் எழு
மு.க.ஸ்டாலின்
இது த�ொடர்பாக மத்திய டும். அதே சமயம், ப�ொது
தியுள்ளார்.
உள்துறை
அமைச்சகம் இடங்களில் மது அருந்
க�ொர�ோனா பேரிடர் கார தமிழ் அமைப்புகளின் நிர்
வெளியிட்ட அறிக்கையில் தவ�ோ, பான், குட்கா
பிரமுகர்கள்,
ணமாக
அறிவிக்கப்பட் வாகிகள்,
மதுக்கடைகளை
நிபந்த ப�ோன்ற
புகையிலைப்
டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவி வியாபார சங்க நிர்வாகிகள்
னையுடன் திறக்க அனுமதி ப�ொருட்களை பயன்படுத்
னால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பி
வ ழ ங்கப்ப ட் டு ள ்ள து . தவ�ோ அனுமதி இல்லை
மக்களுக்கு உதவும் ந�ோக் னருடன் பேசினார்.
சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை என்று மத்திய உள்துறை
கத்தோடு திமுக சார்பில்
சிறப்பு அதிகாரி
மண்டலங்களில்
நிபந்த அமைச்சகம்
தெரிவித்
‘ஒன்றிணைவ�ோம்
வா’
பின்னர்
அவர்களது
வேலூர்
ஆந்திர
எல்லை
பகுதியான
கிறிஸ்தியான் பேட்டை எல்லைப்பகுதியில்
உயர்
னையுடன் மதுக்கடைகள் துள்ளது.
செயல் திட்டம் உருவாக்கப் க�ோரிக்கையை ஏற்று அவர்
க�ோபுரம்
அமைத்து
பாதுகாப்பு
பணியில்
ஈடுபடும் ப�ோலீசாரை 
படத்தில் காணலாம்
திறக்க அனுமதிக்கப்படும்.
ஆனால் தமிழக அரசு
பட்டுள்ளது.
இதன் களை தமிழகம் அழைத்து
சிவப்பு மண்டலங்களில் இன்று நடக்கும் ஆல�ோச
த�ொடர்ச்சியாக மாவட்ட வர ஏற்பாடு செய்யும்படி
சீல் வைக்கப்பட்ட பகுதிக னைக்கு பிறகு இதை அமல்
நிர்வாகிகளுடன்
திமுக பிற
மாநிலங்களில்
ளில் மதுக் கடைகளை படுத்துவது குறித்து முடிவு
தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை
திறக்க முடியாது. நகர்ப்பு எடுக்கும்.
த�ொடர்ந்து ஆல�ோசனை மீட்க சிறப்பு அதிகாரியாக
றங்களில் வணிக வளாகங்
நடத்தி வருகிறார்.
நியமனம்
செய்யப்பட்
இந்த நிலையில் நேற்று டுள்ள வருவாய் மற்றும்
ஆட்டோ த�ொழிலாளர்களுக்கு
மும்பை வாழ் தமிழர்களு பேரிடர்
மேலாண்மைத்
டன்
மு.க.ஸ்டாலின் துறை கூடுதல் தலைமைச்
காண�ொலிக் காட்சி மூலம் செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்
வேலூர் மே, 01–
கலந்துரையாடினார். அப் ராவுக்கு கடிதம் எழுதி
புதுடெல்லி, மே. 2-– நான்கு ‘பேக்கேஜ்களாக’ டர் தகவல் த�ொழில்நுட்பத் ப�ோது மும்பையில் உள்ள யுள்ளார்.
வேலூர் மேற்கு மாவட்ட தகவல் தொழில் நுட்ப பிரி
டெண்டர் துறையின் 9–வது ஊழல்
தமிழ்நாடு பைபர் நெட் ஆன்லைன்
வின் சார்பில் மே தினத்தை முன்னிட்டு த�ொழிலாளர்களுக்
கும் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இலவச மாக 5 கில�ோ கார்ப்பரேஷன்
 ாகவே இருக்கும்
சார்பில் 5.12.2019 அன்றே க�ோரப் அதிசயம
அரிசிமற்றும்மளிகைப�ொருட்கள்என150குடும்பங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட ரூ.2,000 பட்டு, அதைச் சமர்ப்பிக் என்ற விமர்சனம் விஸ்வரூ
வேலூர் மேற்கு மாவட்ட கதவல் த�ொழில்நுட்ப பிரிவு செய க�ோடி மதிப்பிலான டெண் கும் கடைசித் தேதி ஜனவரி பம் எடுத்துள்ளது.
லாளர் ஜனனீ சதிஷ் குமார் சார்பில் கழகப் ப�ொருளாளர் டருக்கு மத்திய அரசு தடை 20 ஆம் தேதியுடன் முடிந்து
2,000 க�ோடி ரூபாய்க்கு
மூர்த்தி வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு அரசு வழக்கறிஞர்
மேலான
பாரத் நெட் டெண்
விட்டது.
22.1.2020
அன்று
விதித்
து
ள்ளது.
அது
ம
ட்
டு

அண்ணா த�ொழிற்கங்க செயலாளர் அண்ணாமலை வேலூர்
டெண்டர் டர் முறைகேடுகளை துரு
மேற்கு பகுதி கழக செயலாளர் நாகு (எ) நாகராஜன் ஆகி மல்லாமல், தவறு செய்த அந்த
விசாரித்தால்
 ம் அறி வித்துருவி
சென்னை,  மே. 02–
இந்த  நிலையில் க�ோயம்பேடு மார்க்
ய�ோர் முன்னிலை வகித்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் தகவல் வர்கள் மீது கடும் நடவ திறக்கப்படுவதாகவு
சென்னை க�ோயம்பேடு மார்க்கெட்டில்   கெட்டில் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில்
 ம் தக
பாயும்
என விக்கப்பட்டு, அந்தத் தேதி மேலும் பல திடுக்கிடு
த�ொழில்நுட் பிரிவி தலைவர் ராஜன் ப�ொருளாளர் நித்தியா டிக்கை
வல்கள் வெளிச்சத்திற்கு க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவி வருகிறது. இந்த  வியாபாரிகள், த�ொழிலாளர்கள்  என 30
னந்தம் கழகச் செயல்வீரர் சூரியா மற்றும் பலர் கலந்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. யும் முடிந்துவிட்டது.
க�ொண்டனர்.
 றது. நிலையில் அங்கிருந்து அரியலூர் சென்ற  பேருக்கு க�ொர�ோனா வைரஸ்  பரவியுள்
20.1.2020-ம்
தேதி வரும்என்றுகூறப்படுகி
பாரத் நெட் திட்டத்திற்கு
ளது. இது பெரிய  அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி
இந்த
விவகாரத்தை 13 பேரில் 7 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
டெண்டருக்கு
இறுதித்
உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
யது. வைரஸ்  பரவலை கட்டுப்படுத்த 
தேதி என்பதால், அது அறப்போர் இயக்கம் மத்
க�ோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் கடந்த சில  சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்று
 ம்
த�ொடர்பான முன் கூட்டம் திய அரசின் கவனத்திற்கு நாட்களாக க�ொர�ோனா த�ொற்று அதிக
சுகாதாரத் துறை  அதிகாரிகள் தீவிர கண்
நடைபெற்றதா
அல்லது க�ொண்டு சென்றது. டெண் ரித்து வருகிறது. கடந்த 28–ந் தேதி 2 காய்
காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ரத்து
செய்யப்பட்டதா? டரை நிறுத்தி வைக்குமாறு கறி வியாபாரிகள், பழ வியாபாரிகள், மார்க்
அரியலூர் சென்ற 7 பேர்
பணிபுரிந்த 
டிரைவர்
இந்த  நிலையில் க�ோயம்பேட்டில்
என்ற கேள்விக்கு தெளி தமிழக அரசை மத்திய வர்த் கெட்டில்
இருந்து 13 பேர் ச�ொந்த ஊரான அரியலூ
வான பதில் இல்லை. இதற் தகம் மற்றும் த�ொழில் ஆகிய�ோருக்கு  க�ொர�ோனா த�ொற்று
ருக்கு புறப்பட்டு சென்றனர். அப்போது
கிடையே இந்த இறுதித் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள பாதிப்பு காணப்பட்டது.
இத
னை
ய

டு

த்து மார்க்கெட்
டி
ல்
பணி
பு

அவர்களை  பரிச�ோதித்ததில் 7 பேருக்கு  
தேதிக்குப் பிறகு தகவல் த�ொழில் மற்றும் உள்நாட்டு
ரிந்து க�ொர�ோ
ன
ா
வி
ல்
பாதிக்கப்பட்ட 
க�ொர�ோனா  த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்
மேம்பாட்டுத்
த�ொழில் நுட்பச் செயலா வர்த்தக
குடும்பத்தின
 ருக்கும் வைரஸ்  பரவியது.
டுள்ளது. சரக்கு வாகனங்களில் சென்ற  
ளர்சந்தோஷ்பாபுஐ.ஏ.எஸ். துறை பணித்துள்ளது.
டிரைவரின் 11 வயது  மகனுக்கும் ந�ோய்  அவர்களை தனிமைப்படுத்தி தீவிர கண்
விருப்ப ஓய்வில் சென்றதா
அதிரடி திருப்பம்
த�ொற்று ஏற்பட்டது. பூ மார்க்கெட்டில்
காணிப்பில் வைத்துள்ளனர். இந்த  சம்ப
கச் செய்தி கசிந்தது.
குறிப்பிட்ட ௨ நிறுவனங் பணிபுரிந்த த�ொழிலாளி ஒருவர் பாதிக்கப்
வம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்
இந் நி
 லையி ல் , கள் மட்டுமே பயன்பெறும் பட்டார்.
தியுள்ளது.
27.1.2020 அன்று அவரும், வகையில் தமிழக அரசு
தமிழ்நாடு பைபர் நெட் டெண்டர் விதிமுறைகளை
கார்ப்பரேஷன்
நிர்வாக மாற்றியுள்ளது என்பதுதான்
இயக்குநராக இருந்த எம். அறப்போர் இயக்கத்தின்
எஸ்.சண்முகமு
 ம்
திடீ பிரதான
குற்றச்சாட்டு
வாணியம்பாடி கச்சேரிசாலையில்தடை உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட த�ொழிற்சாலையை  ரென்று ‘டம்மி’ பதவிக ஆகும். இதுத�ொடர்பாக
ஆணையர் சிசல் தாமஸ்  சீல் வைத்த காட்சி. அருகில் சம்பத் மற்றும் அரி ஆகிய�ோர் ளு
க்
கு ஏற்கனவே முதலமைச்சர்,
உள்ளனர்.
தூ க்கி ய டி க ்கப்பட்டது ம் தலைமைச் செயலாளர் மற்
சர்ச்சையை கிளப்பின. ஏற்க றும் த�ொலைத்தொடர்புத்
னவே விடப்பட்ட டெண் துறைக்கு கடிதம் எழுதியு
 ள்
டர்
(டிஐபிஆர்/4685/ ளதாக அறப்போர் இயக்கத்
டெண்டர்/2019)
என்ன தின் அமைப்பாளர் ஜெய
ஆயிற்று? அறிவிக்கப்பட்ட ராம்
வெங்கடேசன்
படி 22.1.2020 அன்று மேற் கூறியுள்ளார்.
இதற்கி
கண்ட அந்த நான்கு பேக் டையே தவறு செய்தவர்கள்
கேஜ்கள்
அடங்கிய யாரும் தப்ப முடியாது.
டெண்டர் திறக்கப்பட்டதா அவர்கள் மீது கடும் நடவ
இல்லையா? என அடுக்க டிக்கை பாயும் என்று மத்
டுக்கான கேள்விகள் பாரத் திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்
மேலும் ரூ.2000 ஒவ்வொரு நெட் உள்கட்டமைப்புப் துள்ளது.
சென்னை, மே. 2– ன் டெண்டரில்
மத்திய அரசுக்கும், தமி
குடும்பத்திற்கும் உடனடி பணிகளி
க�ொர�ோனா தடுப்பு நட
யாக வழங்கப்படவேண் அணி வகுத்து நிற்கின்றன. ழக அரசுக்கும் இடையி
வடிக்கையாக ஊரடங்கு
திருவண்ணாமலையில் அரசு பணிமனை  முன்பு த�ொ.மு.ச.வினர் 8 மணி நேர
விஸ்வரூபம்
லான உறவு படிப்படியாக
டும். இதற்காக மத்திய அர
நீட்டிக்கப்பட்டு இருப்ப
வேலையை 10 மணி நேரமாக உயர்த்தியதை கண்டித்து கருப்பு பேட்ஜ்
அணிந்து எதிர்ப்பு
சிடம்
இருந்து
தமி
ழ
க
அரசு
க�ோப்
பு
க
ள்
உண்மையை
த�ொய்வு
அடைந்து
வரு
கி

தால்
ஒவ்வொரு
கூடுதல் நிதியைக் கேட்டுப் இப்போது
குடும்பத்திற்கும் மேலும்
மட்டுமல்ல, றது. எனவே எதிர்பாராத தெரிவித்த காட்சி.
பெறவே ண் டு ம் . எப்போதும் பேசும் என் அதிரடி திருப்பம் திடீரென
ரூ.2,000 வழங்க வேண்
பிரதமரு
 க்கு கடிதம் எழுதி பதை யாரும் மறக்க முடி ஏற்பட
டும் என தமிழக அரசுக்கு
வாய்ப்புள்ளது
யத�ோடு கடமை முடிந்தது யாது. பாரத் நெட் டெண்ட என்று டெல்லி அரசியல்
டி . டி . வி . தி ன க ரன்
என முதலமைச்சர் பழனி ரில்
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நடைபெற்றுள்ள வட்டாரத் தகவல் தெரிவிக்
சாமி விட்டுவிடக்கூடாது.
இதுகுறி
 த்து அ.ம.மு.க.
திரைமறைவு ரகசியங்களை கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள் விசாரித்தால், இந்த டெண்
நிறைவுற்று
க�ொர�ோனா
ப�ொதுச் செயலாளர் டி.
வார்டுகளாக மாற்றப்பட்
ளார்.
டி.வி.தினகரன் வெளியிட்
டுள்ள அறிக்கையில் கூறியி
க�ோவை, மே. 2– நாடு முழுவதும் மார்ச் 24– டுள்ள இந்த ரயில் பெட்டி
க�ோவை ரயில் நிலையத் ஆம் தேதி முதல் ஊரடங்கு கள் இதுவரை பயன்பாட்
ருப்பதாவது:–
க்
கு
தில் க�ொர�ோனா வார்டுக உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட் டு
ஊரடங்கு மே 3 ஆம்
ஆனால் தமிழகத்தில் ஏற்க திகளில்இப்போதுஇருக்கும் ளாக மாற்றப்பட்ட 40 ரயில் டது. இதனால் நாட்டின் அனுப்பப்படவில்லை.
1–ம்
பக்கத் த�ொடர்ச்சி
தேதியுடன் முடிவடைய
டி.டி.வி.தினகரன்
இது
த�ொடர்பாக,
னவே கடந்த மாதம் 15–ந் ஊரடங்குகட்டுப்பாடுகளை
மாநிலங்களி
உள்ள நிலையில் ‘அதனை
மற்ற காரணங்களுக்காக தேதி வெளியிட்ட கட்டுப் நீடிக்க அரசு ஆல�ோசித்து பெட்டிகள், 20 பெட்டிகள் அனைத்து
புரட்டிப்போட்டிருக்கிறது.
க�ோவை
ரயில்
நிலைய
க�ொண்ட
2
ரயில்களா
க
ப்
லும்
சேர்த்து,
3,700
ரயில்
முழுமையாக முடிவுக்கு
அவர்களுக்கு
மூன்று வெளியே வரக்கூடாது. இது பாடுகள் தளர்வு கூட பெரும் வருவதாக கூறப்படுகிறது. பிரிக்கப்பட்டு, க�ோவை, கள் இயக்கப்படாமல் நிறுத் இயக்குநர் சதீஷ் சரவணன்
க�ொண்டுவ
 ரு
 வ
 து
நல்ல
கூறியதாவது:– 40 ரயில்
வேளை உணவு கிடைப்பது தவி ர, மதுக்கடை விற் பாலு ம்
நிலையங்களில் தப்பட்டுள்ளன.
அ ம ல்படு த்த  மற்ற பகுதிகளில் மத்திய அர ஈர�ோடு
தல்ல; படிப்படியாகவே
பெட்டிகள்
க�ொர�ோனா
பெரும் சவாலாகவே இருக் பனை, பஸ் ப�ோக்குவரத்து, வில்லை. எனவே நேற்று சின்புதியவிதிமுறைகளுக்கு தயார் நிலையில் நிறுத்தி
இந்
நி

லை
யி
ல்
,
தளர்த்த வேண்டும்’ என்று
கிறது. எனவே ஊரடங்கு கால் டாக்சி சேவை, ப�ோன் மத்திய அரசு அறிவித்த தளர் ஏற்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட வைக்கப்பட்டுள்ளன.
க�ொர�ோனா ந�ோய்த்தொற் வார்டுகளாக மாற்றப்பட்டு,
மருத்துவ வல்லுனர் குழு
க�ொர�ோனா
ந�ோய்த் றுக்கு
சிகிச்சை
மேற் அவை 20 பெட்டிகள்
நீட்டிக்கப்படும் பட்சத்தில், றவற்றிற்கும் மத்திய அரசு வுகளை அமல்படுத்துவது வாய்ப்புள்ளது.
அரசுக்கு அறிக்கை அளித்தி
த�ொற்று பரவாமல் தடுக்க க�ொள்ள உதவும் வகையில், க�ொண்ட 2 ரயில்களாக
ஏழை எளிய, நடுத்தர மக் நேற்று புதிய சலுகைகளை குறித்து இன்று காலை 11
ருக்கிறது. சென்னையில்
சேலம்
க�ோட்டத்தில், இணைக்கப்பட்டு ள்ளன.
கள் உள்ளிட்ட தமிழக மக் அறிவித்தது. அதே சமயம் மணிக்கு முதல மைச்சர்
நாள்தோறும் பாதிக்கப்ப
க�ோவை ரயில் நிலையத்தில் அதில் ஒரு ரயில் க�ோவையி
கள் அனைவருக்கும் மூன்று சிவப்பு, பச்சை,ஆரஞ்சு எ டப்பா டி ப ழ னி ச ா மி
டும்
நபர்களின்
எண்
உள்ள பணி மனையில் லும், மற்றொரு ரயில்
வேளை உணவு கிடைப் ம ண்டல ங்களை அமைச்சரவை கூட்டத்தில்
ரயில்
ணிக்கை மிக வேகமாக அதி
நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த ஈர�ோடு
நிர்ண
யி
க்
கு
ம்
அதி
க
ாரத்தை
பதை அரசு உறுதி செய்ய
ஆல�ோசனை நடத்தினார்.
நி
லை
ய
த்

தி
லு

ம்
கரிப்பதைப் பார்த்தால் அது
32
ரயில்
பெட்
டி
க

ள்
மற்
று
ம்
மத்தி ய அரசு மட்டு மே தமிழ்நாட்டின் ப�ொருளா
கடலூர்,  மே. 02–
வேண்டும்.
நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு ள்
சரி என்றே படுகிறது. அப்
ஈர�ோடு
பணி
ம
னை
யில்
செயல்ப
டு
த்த
முடி
யு
ம்
என்
கடலூர் மாவட்டத்தில் நாளை முழு ஊரடங்குக்கு
ரேஷன் கார்டுதாரர்கள்
தார நடவடிக்கைகளை மீண்
ளன. தேவைப்படும் இடத்
படி ஊரடங்கை நீட்டிக்கும்
ஆட்சியர்
உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடலூர் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த திற்கு இந்த ரயில் பெட்டி
மற்றும்
அமைப்புசாரா றும்அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டும் முன்னெடுத்து செல்ல மாவட்ட
8
பெட்
டி
க

ள்
என
ம�ொத்தம்
முடிவை அரசு எடுக்கும்
ஒரு பகுதி யை சிவப்பு வும், கட்டு ப்பாடு க ளை மாவட்டத்தில்க�ொர�ோனாவைரஸ்பரவலைதடுப்பதற்காக
த�ொழிலாளர்களுக்கு முதற்
40 பெட்டிகள் க�ொர�ோனா கள் உடனடியாக அனுப்பி
ப�ோது, மக்களுக்கு குழப்
கட்டமாக அறிவிக்கப்பட்ட மண்டலமாக மாற்றும் அதி தளர்த்தவும், ஆல�ோசனை அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வார்டுகளாக
மாற்றப் வைக்கத் தயார் நிலையில்
பம் ஏற்படாதபடி முன்கூட்
ரூ.1000,
அமைப்புசாரா காரம் மாநில அரசுக்கு வழங் கூற அமைக்கப்பட்ட சிறப் வருகிறார்.இதனால்நாளை3–ந்தேதிகடலூர்மாவட்டத்தில் பட்டன.
உள்ளன என்றார்.
டியே
தெளிவான
த�ொழிலாளர்களுக்கு இரண் கப்பட்டு ள்ளது. ஆனால் புக்குழு தனது இடைக்கால முழு ஊரடங்கிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த முழு
இதில்,
ந�ோயா
ளி
க

ளு

க்கு
நடைமுறைகள�ோடு அறி
மண்டலத்தி ல் அறிக்கையை அரசிடம் ஊரடங்கை ப�ொதுமக்கள் அனைவரும் கட்டுக்கோப்புடன் தனி வார்டுகள், மருத்துவர்
டாம்கட்டமாக அறிவிக்கப் சிவப்பு
வித்திட வேண்டும்.
கடைபிடிக்க வேண்டுமென்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இருந்து
மற்ற
பகுதிக
 ளுக்கு நேற்று தாக்கல் செய்தது.
பட்ட ரூ.1000 ஆகியவை
வணிக நிறுவனங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்க கள், செவிலியர், மருத்துவ
உறுதி  செய்ய வேண்
 தை மத்திய அரசு
முழுமையாக சென்றடை மாற்றுவ
அதன
 டி ப்படையி ல் வேண்டுமென்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே உதவியாளர்களுக்கு தனி
டும்
வதை தமிழக அரசு துரிதப் தான் முடிவு செய்யும் என்று இன்று அமைச்சரவையில் நேரத்தில் முழு ஊரடங்கின் ப�ோது பால், மருந்து யாக வார்டுகள் அமைக்கப்
மேலும், ஏழை எளிய படுத்தவேண்டும்.
பட்டுள்ளன. 40 பெட்டிக
தற் கூறியுள்ளனர்.
விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ்
அடித்தட்டு
மக்களை ப�ோது
மேற்கண்ட அறிவி ப்பு  நாட்டை ப�ொறுத்தவ ரை ப�ொருட்கள் உள்ளிட்டவைகள் தவிர மற்ற நிறுவனங்கள் ளில், 384 படுக்கை வசதிகள்
ஊரடங்கை
த�ொடர் ஊரடங்கு ம�ொத்த நீட்டித்தால் கூடுதல் உதவி களை உள்துறை அமைச்ச யில் சிவப்பு மண்டலப்பகு இயங்குவதற்கு அனுமதி இல்லை என்று கடலூர் மாவட்ட ஏற்படு த்தப்பட்டு ள்ளன.
ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
ம
ா
க யாக குறைந்த பட்சம் கம் நேற்று வெளியிட்டது.
ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி பணிகள்

முறைகேடு புகார் எதிர�ொலி:

நல திட்ட உதவிகள்!

தமிழக அரசின் ரூ.2,000 க�ோடி
டெண்டருக்கு மத்திய அரசு தடை!
நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கை!!

வைரஸ் த�ொற்று அதிகரிப்பு:

க�ோயம்பேட்டில் இருந்து அரியலூர்
சென்ற 7 பேருக்கு  க�ொர�ோனா பாதிப்பு!

ஊரடங்கை நீட்டிப்பதால்

குடும்பத்திற்கு ரூ.2,000
வழங்க வேண்டும்!

டி.டி.வி.தினகரன் க�ோரிக்கை!!

க�ோவை, ஈர�ோட்டில்

தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்த...

40 ரெயில் பெட்டிக
 ள் க�ொர�ோனா
வார்டுகளாக மாற்றம்!

கடலூரில்
நாளை முழு ஊரடங்கு!
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சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை மண்டலங்களில்
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அனுமதி
 க்கப்படும் த�ொழில்கள்

முரசம்

மத்திய அரசு அறிவிப்பு முழு விவரம்

அடுத்த காட்சி ஆரம்பம்!

சென்னை, மே. 02–
சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை மண்டலங்களில் ஊர
டங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்து மத்
திய அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 22
மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலத்திலு
 ம், 9 மாவட்
டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலத்திலும், 6 மாவட்டங்
கள் பச்சை மண்டலத்திலும் இருப்பதாக மத்திய
அரசு நேற்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில்
கூறியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் சிவப்பு, ஆரஞ்சு, பச்சை மண்
டலங்களில் எந்தெந்த த�ொழில் அனுமதிக்கப்பட
லாம் என்பதை உள்துறை அமைச்சகம் வெளி
யிட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மண்டலத்திலு
 ம்
அனுமதிக்கப்படும் த�ொழில்கள் மற்றும் தடை
செய்யப்பட்ட த�ொழில்கள் விவரம் வருமாறு:–

சிவப்பு மண்டலம்

சிவப்பு மண்டலத்தில் மே 4–ந் தேதி முதல் சீல்
வைக்கப்பட்ட இடங்கள் தவிர்த்து மற்ற இடங்க
ளில் தளர்த்தப்படும் கட்டுப்பாடுகள் வருமாறு:–
1. அனுமதிக்கப்பட்ட காரணங்களுக்காக தனி
நபர்கள், வாகனங்களின் நடமாட்டத்துக்கு அனு
மதி (கார்கள் ஓட்டுநர் தவிர்த்து அதிகபட்சம் இருவ
ருக்கு அனுமதி, ம�ோட்டார் சைக்கிளில் பின்னால்
யாரும் அமர அனுமதியி
 ல்லை).
2. நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சிறப்பு ப�ொருளா
தார மண்டலங்கள், ஏற்றுமதி சார்ந்த த�ொழிற்சா
லைகள், த�ொழிற்பேட்டைகளில் உள்ள த�ொழிற்
சாலைகள் இயங்க அனுமதி.
3. மருந்துகள், மருந்து மூலப் ப�ொருள்கள்,
மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவ
சியப் ப�ொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் த�ொழிற்சா
லைகள் இயங்க அனுமதி. சமூக இடைவெ
ளியை பின்பற்றி அவை செயல்பட வேண்டும்.
4. நகர்ப்புறங்களில் கட்டுமானப் பணிக்கு
நிபந்தனையுடன் அனுமதி. வெளியிடங்களிலி
ருந்து த�ொழிலாளர்களை வரவழைக்காமல்,
பணியிடத்திலேயே உள்ள த�ொழிலாளர்களைக்
க�ொண்டு நடைபெறும் பணிகள் மட்டுமே அனும
திக்கப்படும்.
5. ஊரகப் பகுதிகளில், வணிக வளாகங்கள்
அல்லாத அனைத்துக் கடைகளும் செயல்பட
லாம்.
6. ஊரகப் பகுதிகளில் அனைத்து கட்டுமானப்
பணிகள், த�ொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி, செங்
கல்சூளைகள், உணவு பதப்படுத்தும் ஆலைகள்
செயல்படலாம்.
7. நகர்ப்புறங்களில் தனிக் கடைகள், குடியி
ருப்பு வளாகங்களில் உள்ள கடைகள் செயல்பட
லாம்.
8. அனைத்து விதமான வேளாண் நடவடிக்
கைகள், கால்நடை பராமரிப்பு, த�ோட்டக்கலை
செயல்பாடுகள்.

9. அனைத்து விதமான மருத்துவ சேவைகள்
த�ொடர்ந்து செயல்படும்.
10. வங்கிகள், வங்கி சாராத நிதி நிறுவனங்கள்,
காப்பீடு, கடன் வழங்கும் கூட்டுறவு சங்கங்கள்
தொடர்ந்து செயல்படும்.
11. குழந்தைகள், முதிய�ோர், ஆதரவ
 ற்றோர்
காப்பகங்கள், அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்ப
டும்.
12. அத்தியாவசியப் ப�ொருள்களுக்கான
இணைய வழி வர்த்தகத்துக்கு அனுமதி.
13. 33 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு, தனி
யார் நிறுவனங்கள் செயல்படலாம்.
14. அச்சு, மின்னணு ஊடகங்கள் த�ொடர்ந்து
செயல்படலாம். கால் சென்டர்கள், தகவல்
த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள், தனியார்
பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி.
15. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து பிற
இடங்களில் உள்ள மருத்துவ
 மனைகளில் புற
ந�ோயாளிகள் பிரிவு இயங்க அனுமதிக்கப்படும்.

செயல்படத்தடை

1. சைக்கிள், ரிக் ஷா, ஆட்டோக்கள்
2. டாக்ஸி, செயலி அடிப்படைடியலான கார்
கள்
3. மாவட்டத்துக்கு உள்ளேயும், பிற மாவட்
டங்களுக்கும் பேருந்துகளை இயக்க தடை
4. முடித்திரு
 த்தகங்கள், அழகு நிலையங்கள்
5. வணிக வளாகங்கள், சந்தைகளில் உள்ள
கடைகள்.
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வேலூர் மேற்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க. தகவல் த�ொழில்நுட்ப செயலாளர் ஜனனி
சதீஷ்குமார் தலைமையில், ப�ொருளாளர் மூர்த்தி மே தினத்தை முன்னிட்டு ஆட்டோ
த�ொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய காட்சி. அருகில் நாகு, ராஜன்,
நித்தியானந்தம் ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை

பாதுகாப்பதில் உறுதியாக இருப்போம்!
துரைமுருகனுக்கு ஜெயக்குமார் பதில்!!

சென்னை, மே. ௨–
தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாப்
பதில் உறுதியாக இருப்பதாக அமைச்சர்
ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஆரஞ்சு மண்டலம்
காவேரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணை
ஆரஞ்சு மண்டலத்தில் மே 4–ந் தேதி முதல் யம் குறித்து துரைமுருகன் அறிக்கைக்கு
தளர்த்தப்படும் கட்டுப்பாடுகள் வருமாறு:–
அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் அளித்துள்ள 
1. ஒரே ஒரு பயணியுடன் டாக்ஸி செயலி அடிப் விளக்கம் வருமாறு:–
படையிலான கார்கள் இயங்கலாம்.
காவேரி நதி நீர் பிரச்சனைகளில்,
2. மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்ல தனிநபர் அம்மா அரசின் சாதனைகளையும் தி.மு.ககள், வாகனங்களுக்கு அனுமதி (அனுமதிக்கப் வின்
துர�ோகங்களையும்
பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே. கார்களில் தமிழ்நாடு மக்கள் நன்கு அறி
ஓட்டுநர் தவிர அதிகபட்சம் இருவர் செல்லலாம். வார்கள்.
காவேரி
ம�ோட்டார் சைக்கிளில் இருவர் செல்லலாம்). மேலாண்மை வாரியம், அம்
இவை தவிர சிவப்பு மண்டலத்தில் அனுமதிக்கப் மாவின்  அரசு எடுத்த உறுதி
யான சட்ட ப�ோராட்டங்களி
பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் அடங்கும்.
செயல்படத் தடை: மாவட்டத்துக்குள்ளேயும், னால்தான்  அமையப்பெற்றது
பிற மாவட்டங்களுக்கும் பேருந்துகளை இயக்க என்பதை நாடே அறியும்.
மத்திய அரசு 24.4.2020
அனுமதியி
 ல்லை.
அன்று  வெளியிட்ட அரசித
பச்சை மண்டலம்
பச்சை மண்டலத்தில் மே 4–ந் தேதி முதல் ழில்காவேரிநீர் மேலாண்மை 
வாரியத்தை ஜல் சக்தி அமைச்
தளர்த்தப்படும் கட்டுப்பாடுகள் வருமாறு:–
1. 5. சதவீத இருக்கை வசதியுடன் பேருந்துகள் சகத்தின் ப�ொறுமைகளில்
மத்திய அரசு அலுவலக  விதி
இயங்கலாம்.
2. 50 சதவீத பேருந்துகளுடன் பேருந்து பணி களின் படி சேர்த்து அறிவிக்கை செய்துள்
ளது. இது வழக்கமான நிர்வாக நடைமு
மனைகள் செயல்பட அனுமதி.
இவை தவிர சிவப்பு, ஆரஞ்சு மண்டலத்தில் றைக்கான நடவடிக்கை  என்பதை 
அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் சம்மந்தப்பட்ட மத்திய நீர்வளத் துறை 
ஆதார உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் சட்ட
அடங்கும்.
வல்லுநர்கள் தெ

ரிவித்த  விவரங்களின்
அடிப்படையில் ஒரு விளக்க  அறிக்
கையை  29.4.2020 அன்று தமிழ்நாடு
அரசு வெளியிட்டது.
இருப்பினும் எதிர்கட்சித் துணைத்
தலைவர் துரைமுருகன் தனக்கு எல்லாம்
தெரியும் என்ற த�ோரணையில், உண்மை 
நிலை  அறிந்தும் அரசியல் ஆதாயத்திற்
காக மக்களை திசை திருப்ப ஒரு அறிக்
கையை வெளியிட்டுள்ளது விந்தையாக
இருக்கிறது. மத்திய அரசில் திமுக கட்சி
வேலூர் நாராயணி பீடம் சார்பாக அங்கம் வகித்தும், காவேரி பிரச்சனையில்
திருநங்கைகளுக்கு நிவாரண ப�ொருட்களை தமிழ்நாட்டின் நீர் பங்கினை  பெறத்தவ
றியதை, அம்மாவின் அரசு தன் கடும்
சக்தி அம்மா வழங்கிய காட்சி
முயற்சிகளால் பெற்று தந்த  வரலாற்று
சிறப்புமிக்க சாதனையை நாடே அறியும்.
மத்திய ஜல் சக்தி துறை செயலாளர்
யூ.பி.சிங்  இது வழக்கமான  அலுவலக
நடைமுறையே 

என்றும்இதனால்காவேரி
மேலாண்மை ஆணையத்தின் தன்னாட்சி
மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு!! எந்தவிதத்திலும் பாதிக்கப்படாது என்
பதை தெளிவுபட குறிப்பிட்டுயிருந்ததை 
திருவாரூர், மே. 02– துரைமுருகன் புரியாதது  ப�ோல கபட 
திருவாரூரில் நாளை முழு ஊரடங்கை அறி
வித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்
ளார். க�ொர�ோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக பல்
வேறு நடவடிக்கைகளை அரசு   எடுத்து
வருகிறது. அதே ப�ோல்  அந்தந்த மாவட்ட
நிர்வாகமும், பல்வேறு நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டுள்ளன. இந்த நிலையில் நாளை
3–ந் தேதி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முழு ஊர
டங்கு அமல்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் உத்த
ரவிட்டுள்ளார்.
பால், மருந்தகங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவ
சிய சேவைகள் தவிர மற்ற அனைத்துக்கடை
களையும், வணிக நிறுவனங்களையும் மூட 
மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திருவாரூரில் நாளை
முழு ஊரடங்கு!

வேலூரில்

1000 பேருக்கு நிவாரணம்!

வேலூர்மே.2–
வேலூர்மாநகராட்சி 22,24வது வார்
டில்உள்ளரங்காபுரம்,
மூலக்கொல்லை,
நடப்பாறை,
ஏரியூர், சேவியர்நகர்,
திருவிகநகர், மாதாக�ோயில்தெரு, எல்.டைப்
நகர்ஆகியபகுதிகளில்உள்ளஏழை
 த�ொழிலா
ளர்கள்மற்று ம்இ ர வு ப க ல ாக ப ணி ப்பு ரி யு ம்
௧௨௦ தூய்மை பணியாளர்கள்என
 ஆயிரம்பே
ருக்குநிவா
 ர ணப்பொருட்களைவேலூர்தொ
குதிமுன்னாள்செயலாளரும், மாநகராட்சி
முன்னாள்கவுன்சி ல ரு மா ன சி வா ஜி த லை 
மையில்
24வது
வட்டஅ தி மு க செ
 ய ல ாள ர்வி ன�ோ

த்கு மா
 ர்,
மேற்குமா
 வட்டப�ொ

ருளாளர்மூர்த்தி, சத்து
வாச்சாரிபகுதிசெ
 யலாளர்சுந்தரம்ஆகிய�ோ
 ர்
அரிசி, பருப்பு, மளிகைப�ொருட்கள், முககவ
 
சம்ஆகியநிவா
 ரணப்பொருட்களைவழங்கி
னார்கள்.
நிகழ்ச்சி யி ல்பகு தி அ வைத்த லை 
வர்ஆ று மு க ம்,முன்னாள்அ வைத்த லை வ ர்
ஜானகிராமன், சேகர், சம்பத், மாவட்டபிரதி
நிதிகாலிஷா, ரமேஷ்,
இடிமுரசுரவி,
பாண்டியன், அச�ோகன், துரைராஜ், மகேஷ்,
பு ரு ஷ�ோத்த

ம
 ன் ஆ
 கி ய�ோர்க

லந் து க் 
க�ொண்டனர்.

நாடகம் ஆடுகிறரா
 ?
கிருஷ்ணா வாரியம்
1.6.2018ல் காவேரி மேலாண்மை 
ஆணையத்தை அரசிதழில் வெளியிட்ட
தும் அந்த ஆணையத்தினுடை
 ய அதிகா
ரங்கள் மற்றும் பணிகளை உச்ச நீதிமன்ற 
ஆணையின்படி  வரையறுத்ததும் அப்
ப�ோதைய மத்திய நீர்வள ஆதாரம், நதி
மேம்பாடு மற்றும் கங்கை புனரமைப்பு
அமைச்சகமே ஆகும்.
மத்திய அரசின் கீழ் இயங்
கும் அமைச்சகங்கள் கையா
ளக்கூடிய ப�ொருண்மைகள் 
குறித்துவிதிகளில்திருத்தங்கள் 
மேற்கொள்ளுவதற்கு
ஏது
வாக இந்த அறிக்கையை மத்
திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.  
இந்த  அறிவிக்கையில் சேர்க்
கப்பட்டுள்ள காவேரி நதி நீர்
மேலாண்மை ஆணையத்தின்
தலைவர்,
உறுப்பினர்கள்,
உறுப்பினர் செயலர் மற்றும்
காவேரி நீர் முறைப்படுத்தும்
குழு தலைவர், உறுப்பினர்
ப�ோன்றவர்களை நியமித்தல் அவர்களின்
சம்பளம் நிர்ணயம் செய்தல் ப�ோன்ற 
பணிகள் மட்டுமே ஜல் சக்தி அமைச்சகத்
தால் மேற்கொள்ளப்படும்.
எனவே காவேரி மேலாண்மை ஆணை
யத்தின் தன்னாட்சிப் பணிகளில் ஜல் சக்தி
அமைச்சகம் தலையிடுவதற்கு  வாய்ப்
பில்லை.
காவிரி நடுவர் மன்றம்
காவேரி நதி நீரை நம்பியிருக்கும் விவ
சாயிகளின் நலனுக்காக அரசு எடுத்துவ
ரும் ஆக்கபூர்வமான  நடவ
 டிக்கைகளை
தாங்கிக் க�ொள்ள  முடியாத  தி.மு.க. கட்
சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும்
முன்னாள்  அமைச்சர்   துரைமுருகன்
தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி தங்
களது சுயநலனுக்காக அரசியல் ஆதா
யத்தை தேட முயற்சிப்பது வன்மையாக
கண்டிக்கத்தக்கது.
முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு
விவசாயிகளின் நலன்களையும் தமிழ் 
நாட்டின் உரிமைகள
 ையும் த�ொடர்ந்து
பாதுகாத்து வருவதில் எப்பொழுதும் உறு
தியாக இருந்து வருவதை  தமிழ்நாட்டு
மக்கள் அறிவார்கள். இவ்வாறு அவர் கூறி
யுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மேலும் 2 வாரங்க
ளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி வருகிற 17–ந்
தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுகிற
 து. இந்த 14 நாட்
களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை மத்திய
அரசு பிறப்பித்திருக்கிறது. ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபி
டிப்பதற்காக க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள
மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலம், பாதிப்பு குறைவாக
உள்ள மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலம், பாதிப்பு இல்
லாத மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலம் என்று மத்திய அரசு
வகைப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஊரடங்கு நீட்டிப்பு காலத்
தில் ரெயில், மெட்ரோ ரெயில், விமான சேவை இயக்கப்
படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்க
ளுக்கு இடையேயான பயணிகள் பேருந்து சேவையும்
இயக்கப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் அதேசமயம் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் செல்
லும் சரக்கு வாகனங்களுக்கு அனைத்து மாநில அரசுகளும்
அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை
அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. அனைத்து மத்திய
அரசு அலுவலகங்களும் 30 சதவீத ஊழியர்களுடன்
செயல்படும் என்றும், இதேப�ோல தனியார் அலுவலகங்க
ளும் 33 சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்படலாம் என்றும்
கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. பச்சை குறியீடு மாவட்
டங்களில் மதுபான விற்பனைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்
டிருப்பது குடிமகன்களுக்கு குஷிய�ோ குஷி. மற்ற இரு
குறியீட்டு மாவட்டங்களில் மது விற்பனைக்கு அனுமதி
வழங்கப்படாததால், அந்த மாவட்டங்களில் உள்ள குடிம
கன்கள் இப்போதே அல்லாட ஆரம்பித்துவிட்டனர்.
இந்திய அளவில் க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகம்
உள்ள 130 மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறி
விக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சென்னை, மும்பை, டெல்லி,
க�ொல்கத்தா, ஐதராபாத், புனே, பெங்களூர், அகமதாபாத்
ஆகிய முக்கிய நகரங்கள் அடங்கும். இதேப�ோன்று 284
மாவட்டங்கள் க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறைவாக
உள்ள ஆரஞ்சு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
வைரஸ் பாதிப்பு இல்லாத 319 மாவட்டங்கள் பச்சை மண்
டலங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. டெல்லி,
மேற்கு வங்கம், தமிழகம், மகாராஷ்டிர ம், உத்தரப்பிரதே
சம் ஆகிய மாநிலங்கள் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட
சிவப்பு மண்டல மாவட்டங்களைக் க�ொண்டுள்ளன.
ஆகவே அதிக பாதிப்புள்ள இடங்களில் தீவிர நடவடிக்கை
அவசியம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று ஏற்படாமல் இருக்க
வேண்டுமானால் சமூக இடைவெளி என்பது மிக மிக அவ
சியம். தேவையின்றி வெளியில் வருவத�ோ அல்லது வாக
னங்களில் சுற்றித் திரிவத�ோ கூடாது. முகக் கவசம் இல்லா
மலும் இருக்கக் கூடாது. அடிக்கடி கைகளை ச�ோப்பு
ப�ோட்டு கழுவ வேண்டும். இதெல்லாம் அரசுகள் நமக்கு
ச�ொல்லியிருக்கிற அறிவுரைகள். இவை நம் உயிர் பாது
காப்புக்காக ச�ொல்லப்பட்டவை. இதில் அலட்சியம் காட்
டுவது என்பது விபரீதத்தை ஏற்படுத்திவி
 டும். ந�ோய்
எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் அதிகம் இருப்பின் க�ொர�ோனா
நம்மை த�ொற்றாது. துரித உணவுகளை ஓரங்கட்ட வேண்
டும். ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை நாம் உட்கொண்டால்
ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். நடைபயிற்சி அவசியம்.
அது ரத்தக்குழாய்களை பலப்படுத்தும். இதையெல்லாம்
நாம் ஒரு கடமையாக நினைத்து கடைபிடித்தால்
க�ொர�ோனா புறமுதுகிட்டு ஓடும்.
முன்பு உலக நாடுகளை பெரும் அச்சுறு
 த்தலுக்கு உள்
ளாக்கிய இன்புலூ
 ன்சா வைரஸ் த�ொற்றை காட்டிலும் தற்
ப�ோதைய க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று மனிதர்களி
டையே வேகமாக பரவும் ஆற்றலைக் க�ொண்டது. ந�ோய்
எதிர்ப்பு சக்தி மிகுந்த மனிதர்களையும் கூட இந்த வைரஸ்
தாக்குகிறது. க�ொர�ோனா வைரசுக்கான தடுப்பு மருந்து
களை கண்டுபிடி
 க்கும் பணிகளில் உலகமே ஈடுபட்டிருக்
கிறது. இந்த வைரசை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கு குறைந்த
பட்சம் இன்னும் 2 ஆண்டுகள் ஆகும். உலக மக்கள்
த�ொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கின
 ரு
 க்கு எதிர்ப்பு சக்தி
கிடைக்கும் வரை இந்த வைரசை கட்டுப்படுத்த முடியாது
என்று க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொடர்பாக அமெரிக்காவைச்
சேர்ந்த ந�ோய்த்தொற்று ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குந
 ர்
மைக்கேல் ஒஸ்டர் ஹ�ோம் தலைமையிலான மருத்துவ
நிபுணர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
இவர்கள் ச�ொல்வதைப் பார்த்தால் அடுத்த 2 வருடத்
திற்கு லாக்டவுன் செய்ய வேண்டியிருக்கும். அது இயலாத
காரியம். ஏறக்குறைய 40 நாட்கள் ஊரடங்கு நடைமுறைப்
படுத்தப்பட்டதில், நாடு முழுவதும் இயல்பு நிலை வெகு
வாக பாதிக்கப்பட்டது. அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும்
சாதாரண, சாமானிய மக்கள் வீட்டிற்குள் முடங்க வேண்
டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளானார்கள். ஒரு வேளை, இரு
வேளை உணவு கூட இல்லாமல் அவதியுற்று வருகின்ற
னர். இந்நிலையில், மேலும் 2 வாரங்கள் ஊரடங்கு நீட்டிக்
கப்பட்டிருப்பது அசாதாரண சூழ்நிலையைதான் ஏற்படுத்
தும். நாடகத்தில் ஒரு காட்சி முடிந்ததும், அடுத்த காட்சி
என்ன வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதைப்போல, இந்த க�ொர�ோ
னாவின் க�ோரத்தாண்டவத்தால் நாட்டில் அடுத்து என்ன
நடக்கும் என்பது புரியாத புதிராகவே இருக்கும். ம�ொத்தத்
தில் க�ொர�ோனா தடுப்புக்கான அடுத்த காட்சி ஆரம்பமாகி
விட்டது.

7 பேருக்கு க�ொர�ோனா சிகிச்சை:

க�ோவை ஆரஞ்சு மண்டலமானது!

க�ோவை, மே. 2–
க�ோவை மாவட்டத்தில்
க�ொர�ோனாவால் பாதிக்
கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று
வந்த  இருவர் குணம
டைந்து வீடு திரும்பினர்.
இதையடுத்து
சிகிச்சை 
பெறுவ�ோர் எண்ணிக்கை 9
வேலூர் ஊரீசு கல்லூரி பேராசிரியர்கள், ஊழியர்கள் சார்பாக வேலூர் வடக்கு காவல்
இல் இருந்து 7 ஆக குறைந்
ஆய்வாளர் விஜயகுமாரிடம் முக கவசம், கிருமிநாசினியை கல்லூரி முதல்வர் நெல்சன்
துள்ளது.
விமலநாதன், துணை முதல்வர் ரசல், நிதி ஆளுனர் காலேப் வழங்கிய காட்சி. அருகில்
க�ோவை, திருப்பூர், நீல
பேராசிரியர் மாறன் உள்ளார்.
கிரி ஆகிய மாவட்டங்க
ப ட் டு ள ்ள து . ளில் க�ொர�ோனா ந�ோய்த்
உறுதி
ஊழியர்களுக்கு இ–ஆர். த�ொற்று
எம்.பி. மூலமே சம்பளம் செய்யப்ப டு ப வர்கள் 

பட்டுவாடா செய்யப்பட் க�ோவை இ.எஸ்.ஐ. மருத்
டுள்ளது. இதை  பயன்ப துவமன
 ையிலும், 7 தனி
பீஜிங், மே. ௨ டிரம்ப் கூறியுள்ளது பெரும் டுத்தி எல்லா ப�ொருட்களை யார் மருத்துவமனைகளி
சர்வதேச அளவில் அமெ பரபரப்பை  ஏற்படுத்தியுள் யும் வாங்கலாம். லும் சிகிச்சை  அளிக்க 
ரிக்க  கரன்சியான டாலர் ளது.இந்நிலையில், அமெ அ து ம ட் டு மல்லா ம ல் , அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்
வல்லாதிக்கம் செலுத்தி ரிக்காவின் செல்வாக்கை  மெக் டோ னா ல் ட் ஸ் , ளது. இவர்களில் குணம
வருகிறது.
இப்போது முறியடிக்க வேண்டும் என் ஸ்டார்பக்ஸ், சப்வே  டைந்தவர்கள்  கடந்த  ஏப்
முதல் வாரத்தில்
இதன் மவுசு பதன் ப�ொருட்டு, டிஜிட் ப�ோன்ற ௧௯ வர்த்தக நிறுவ ரல்
வீடுகளுக்குத்
குறைந்துவிட்டது
என்ற டல் கரன்சிக்கு சீனா முன்னு னங்களுடன் சீனா  ஒப்பந் இருந்து
ப�ோதிலும்,
இது ரி ம

ை யு

ம் , தம் செய்து க�ொண்டுள்ளது. திரும்பி வருகின்றனர்.
முற்றிலுமா
 க செயலற்றுப் முக்கியத்துவமும் அளிக்க  டிஜிட்டல் கரன்சியை அறி க�ோவை மாவட்டத்தில்
க
 ப்ப டு
 த் தி
 யு
 ள ்ள த
 ா ல்
ப�ோய்விட வில்லை.
முற்பட்டுள்ளது. இது இ– மு
பணவீக்கம்
ஏற்படுமா? 141 பேரில் நேற்று முன்தி
அமெரிக்க 
அதிபர் ஆர்.எம்.பி. என்று குறிப்பி என்ற கேள்வி எழுந்துள் னம் வரை 132 பேர் குணம
டிரம்ப்,சீனா மீது த�ொடர்ந்து டப்ப டு
 கி ற து . ளது. இதற்கு பணவீக்கம் டைந்து வீடு திரும்பினர்.
சீறிப் பாய்ந்து வருகிறா
 ர். முதல்கட்டமாக ஷென்சன், ஏற்பட  இடம் க�ொடுக்க  இதையடுத்து
சிகிச்சை 
சீனா  ஆய்வகத்தில்தான் சுக�ோ, செங்டு, ஜிய�ோங் மாட்டோம் என்று சீன நிதி பெறுவ�ோர் எண்ணிக்கை 9
க�ொர�ோனா வைரஸ்  உரு கன் உள்ளிட்ட பெருநகரங் அமைச்சகம் பதில் அளித் ஆக குறைந்தது. சிகிச்சை 
வாக்கப்பட்டது
என்று களில் அறிமுகப்படுத்தப் துள்ளது.
பெறுவ�ோரின்
எண்

டிஜிட்டல் கரன்சிக்கு
சீனா முக்கியத்துவம்!

ணிக்கை  ஒற்றை  இலக்
கத்தை 
அடைந்ததைய
டுத்து க�ோவை மாவட்டம்
சிவப்பு மண்டலத்தில்
இருந்து ஆரஞ்சு மண்டலத்
துக்கு மாறியுள்ளது.
இந்நிலையில் க�ோவை 
இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவம
னையில் இருந்து க�ோவை
யைச் சேர்ந்த மேலும் 2
பேர் குணமடைந்து நேற்று
வீடுகளுக்குத் திரும்பின
 ர்.
தற்போது தனியார் மற்றும்
இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவம
னைகளில் க�ோவை மாவட்
டத்தைச் சேர்ந்த  3 ஆண்
கள், 4 பெண்கள் உள்பட 7
பேர் மட்டுமே  சிகிச்சை 
பெற்று வருகின்றனர்.

Published by S.N.Selvam on behalf of M/s.Chennai Murasu Pvt. Ltd., from Vellore Murasu Achagam, Shed No.7, Sidco Industrial Estate, 24th East Cross Street, Gandhi Nagar, Vellore – 632 006, Tamil Nadu and printed by
S.Arumugam at Vellore Murasu Achagam, Shed No.7, Sidco Industrial Estate, 24th East Cross Street, Gandhi Nagar, Vellore – 632 006, Tamil Nadu. Editor : S.N.Selvam.
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வேலூர் விடுதிகளில் தங்கியு
 ள்ள

க�ொர�ோனா துளிகள்

வெளி மாநிலத்தவர்களை
வெளியேற்றக் கூடாது!

சென்னையிலிருந்து

ஆரணிக்கு வந்த
73 பேர் சிக்கினர்!

உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!!
சென்னை, மே.2–
வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்
துவமன
 ைக்கு வந்த வெளி
மாநிலத்தவர்களை விடுதிக
ளில் இருந்து வெளியேற்றக்
கூடாது என சென்னை உயர்
நீதிம
 ன்றம் உத்தரவிட்டுள்
ளது.
இ து த�ொட ர ் பாக
சென்னை
உயர்
நீதிமன்றத்தில் கருணா மிரி
யம் என்பவர் தாக்கல் செய்
துள்ள
மனுவில்
கூறியிருந்ததாவது:
வேலூரில் உள்ள சி.எம்.
சி. மருத்துவமன
 ைக்கு தமி
ழகம் மட்டுமி
 ன்றி வெளி
மாநில
 ங்களில் இருந்தும்
ஏராளமான�ோர் சிகிச்சைக்கு
வந்து செல்கின்றனர். தற்
ப�ோது ஊரடங்கால் சி.எம்.
சி. மருத்துவமன
 ைக்கு வந்த
சுமார் 10 ஆயிரம் பேர்,
ச�ொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப
முடியாமல் சிக்கித்தவித்து

வருவதாக மாவட்ட நிர்வா
கம் புள்ளி விவரங்களை
வெளியிட்டுள்ளது.
இவர்கள் தற்போது பல்
வேறு விடுதிகளில் தங்கி
யுள்ளனர். இவர்களின் மாத
வாடகை மற்றும் உணவுக்
கான செலவை அரசு ஏற்றுக்
க�ொள்ளும் என்று மாவட்ட
நிர்வாகம் ஏற்கனவே உத்தர
விட்டு இருந்தது.
ஆனால், தற்போது முழு
வாடகையையும் ஏற்க முடி
யாது என்றும், 50 சதவீ
தத்தை விடுதிகளில் தங்கியி
 
ருப்பவர்களும்,
௨௫
சதவீதத்தை அரசும், எஞ்
சிய ௨௫ சதவீதத்தை விடுதி
உரிமையாளர்களும் ஏற்க
வேண்டும் என்றும் உத்தர
விட்டுள்ளது.
இதனால் விடுதி உரிமை
யாளர்கள், வெளிமாநிலத்த
வர்களை காலி செய்யுமாறு
வற்புறுத்தி வருகின்றனர்.

ஆகவே, அவர்களின் விடுதி
வாடகை மற்றும் உணவு
செலவை அரசு ஏற்க உத்தர
விட வேண்டும்.
அத்துட
 ன் விடுதிகளில்
இருந்து அவர்களை காலி
செய்வதற்கு தடை விதிக்க
வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டி
ருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த
நீதிபதிகள் எம்.சத்தியநாரா
யணன், எம்.நிர்மல்குமார்
ஆகிய�ோர், இந்த வழக்கில்
விடுதி உரிமையாளர்கள் சங்
கத்தையும் எதிர்மனுதார
ராக சேர்க்க உத்தரவி
 ட்டு,
அரசு பதிலளி
 க்க உத்தரவிட்
டனர். மேலும் வரும் 7ந்
தேதி வரை விடுதிகளில் தங்
கியிருப்பவர்களை வெளி
யேற்றக்கூடாது
எனவும்
வேலூர்
மாவட்ட
நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவி
 ட்
டுள்ளனர்.

சென்னையிலிரு
 ந்து

ப ால், சிலிண்டர் வண்டியி
 ல்
வந்த 4 பேர் பிடிபட்டனர்!!
வந்தவாசியி
 ல் சம்பவம் !!
வந்தவாசி, மே.2சென்னையிலிரு
 ந்து வந்
தவாசிக்கு
பால்வண்டி,
சிலிண்டர் வாகனம் மூலம்
வந்த 4 பேரை அதிகாரிகள்
பிடித்துள்ளனர்.
தி ரு வண்ணாம லை
மாவட்டம் வந்தவாசி பகு
தியை சேர்ந்த கணவன்,
மனைவி சென்னை விரு
கம்பாக்கத்தில் இருந்துள்ள
னர். அவர்கள் ஊரடங்கு
உத்தரவால் ச�ொந்த ஊருக்கு
திரும்ப முடியாமல் தவித்த
னர்.
இந்நிலையில்
சென்னை
கிண்டியி
 ல்
இருந்து ப�ோளூர் ந�ோக்கி
பால் வண்டி ஒன்று வந்து
க�ொண்டிரு
 ந்தது.
அதில்
அவர்கள் இருவரும் ஏறி

உள்ளனர்.
வண்டியை
ஆனைப�ோகி பகுதியைச்
சேர்ந்த துரைசாமி ஓட்டியு
 ள்
ளார்.
இதற்காக அவர்களிட
 ம்
கட்டணம் வசூலிக்க பட்ட
தாக தெரிகிறது. இந்நிலை
யில் வந்தவாசி அடுத்த மும்
முனிபகுதியில்.அதிகாரிகள்
வாகன ச�ோதனை செய்த
ப�ோது
இருவரும்
சிக்கியு
 ள்ளனர். அவர்களை
அதிகாரிகள் தனிமைப்ப
டுத்தி உள்ளனர். பால்வண்
டியை அதிகாரிகள் பறிமு
தல் செய்தனர்.

மற்றொரு சம்பவம்

 தேப�ோல் திருவண்
இ
ணாமலை
மாவட்டம்
துரிஞ்சாபுரம் பகுதியைச்

சேர்ந்த 2 பேர் சென்னையில்
இருந்து சிலிண்டர் ஏற்றி
வந்த வாகனம் ஒன்றில் வந்
துள்ளனர்.
அவர்களும் வந்தவாசி
யில் வந்தப�ோது அதிகாரிக
ளால் பிடிக்கப்பட்டனர்.
இருவரையும் அதிகாரிகள்
தனிமைப் படுத்தி உள்ள
னர். இதேப�ோல் வந்தவாசி
யில் இருந்து செங்கல்பட்
டுக்கு காய்கறி ஏற்றிச்சென்ற
வேன்,
மீண்டும்
திரும்பியப�ோது அதில் 57
பேர் வருவதாக அதிகாரிக
ளுக்கு தகவல் வந்தது. இத
னால்
அங்கு
வாகன
ச�ோதனை கடமையாக்கப்
பட்டுள்ளது.

கந்திலி ஒன்றியத்தில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அமைச்சர் கே.சி.
வீரமணி நிவாரண ப�ொருட்களை வழங்கிய காட்சி. அருகில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கே.ஜி
ரமேஷ், ஆட்சியர் சிவனருள் எஸ்பி விஜயகுமார் ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

கலை அறிவிய
 ல்

பட்டப் படிப்புக ளு
 க்கும்
நுழைவுத் தேர்வு நடத்துவதா?
சென்னை, மே. 02–
கலை அறிவியல் பட்டப்
படிப்புகளுக்கும்
ப�ொது
நுழைவுத் தேர்வு நடத்து
வதா என்று மதிமுக ப�ொதுச்
செயலாளர் வைக�ோ கண்ட
னம் தெரிவித்துள்ளார். இது
குறித்து அவர் வெளியிட்
டுள்ள
அறிக்கையில்
கூறியிரு
 ப்பதாவது:–
அரியானா மத்தியப் பல்
கலைக் கழக முன்னாள்
துணை
வேந்தர்
ஆர்.
சி.குஹாத் தலைமையில்,
பல்கலைக் கழக மானியக்
குழு (யூ.ஜி.சி), க�ொர�ோனா
பேரிடர ால் தள்ளி வைக்கப்
பட்டுள்ள
தேர்வுகளைத்
த�ொடங்குவது குறித்தும்,
அடுத்த கல்வி ஆண்டிற்
கhன பாடங்களைத் த�ொடங்
குவது குறித்தும் ஆராய்ந்து
தனது
பரிந்துரைகளை
அளித்துள்ளது.
இக்குழு அளித்திரு
 க்கும்
பரிந்துரைகளில், மருத்து
வப் படிப்புக்கு நடைமு
றை ப ்படு த்த ப ்ப ட் டு ள்ள
தேசிய தகுதிகாண் நுழை
வுத் தேர்வு (நீட்) ப�ோன்று,
கலை அறிவியல் படிப்புக

வைக�ோ
ளுக்கும் தேசிய மற்றும்
மாநில அளவில் நுழைவுத்
தேர்வு நடத்த வேண்டும்
என்பதும்
இடம்பெற்று
இருக்கிறது.
கலை, அறிவியல் பட்
டப் படிப்புகளில் சேரும்
கிராமப்புற
ஏழை,
பிற்படுத்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்
பட்ட மாணவர்களின் எதிர்
காலத்தை
முடக்கிப்
ப�ோடும் வகையில், நுழை

வுத் தேர்வை அறிமுகம்
செய்வது அநீதியாகும். இது
கண்டனத்துக்கு உரியது.
மருத்துவம், ப�ொறியி
யல் உள்ளிட்ட த�ொழில்
படிப்புகளில்
பயிலும்
வாய்ப்பற்ற பின்தங்கிய,
பட்டியல் இனச் சமூக மாண
வர்கள் மற்றும் அனைத்துச்
சமூகங்களையும்
சார்ந்த
மாணவர்கள் கலை, அறிவி
யல்
படிப்புகளைத்தான்
நம்பி உள்ளனர். அவர்க
ளின் எதிர்காலத்தைக் கேள்
விக்குறியாக்கும் நுழைவுத்
தேர்வைப் புகுத்துவது சமூக
நீதிக்கும் எதிரானது ஆகும்.
எனவே மத்திய பா.ஜ.க.
அரசு, கலை அறிவியல் பட்
டப் படிப்புகளுக்கு நுழை
வுத் தேர்வு நடத்தச் செய்யப்
பட்டு
இருக்கும்
பரிந்துரையை நிராகரிக்க
வேண்டும் என்று வலியுறுத்
துகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்
ளார்.

சத்குரு வரைந்த ஓவியம்
ரூ.4.14 க�ோடிக்கு விற்பனை!
னார்வலர்கள் ஈடுப்பட்டுள்
ளனர்.
சேவையாற்றி
வரும்
மருத்துவ பணியாளர்கள்,
தூய்மை பணியாளர்கள் மற்
றும் காவல் துறையினருக்கு
தேவையான உதவிகளை
யும் ஏப்ரல் 1-ம் முதல் ஈஷா
செய்து வருகிறது.
இந்நி லையி ல் ,
க�ொர�ோனா
நிவாரண
 ப்
பணிகளுக்கு நிதி திரட்டும்
விதமாக ஈஷா அறக்கட்
டளை நிறுவனர் சத்குரு,
‘முழுமையாக வாழ’ என்ற
தலைப்பில் 5 க்கு 5 அடி அள
வில் ஒரு வடிவமற்ற ஓவி
யத்தை வரைந்தார். அந்த
ஓவியம் சில தினங்களுக்கு
முன் ஆன்லைனில் ஏலம்
விடப்பட்டது. ஒருவர் அந்த

ஓவியத்தை ரூ.4 க�ோடியே
14 லட்சத்துக்கு வாங்க சம்
மதித்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக சத்குரு
கூறுகையில்,
“இது
க�ொர�ோன ா
நிவாரண
 த்திற்காக வழங்
கப்பட்ட நிதி. எனது ஓவி
யத்திற்கான விலை அல்ல.
சமுதாயத்தில்
வாழும்
ஏழைகளின் நலனுக்காக
அரசும், அரசு நிர்வாகமும்
அதிகம் செயல் செய்து வரு
கின்றன.
இருப்பினு
 ம்,
அதில் இன்னும் சில விரிசல்
கள் விழலாம். எனவே,
இந்த சவாலான சூழலில்
யாரும் பசியால் தவிக்கா
மல் பார்த்து க�ொள்வது
ஒவ்வொரு குடிமக்களின்
ப�ொறுப்பு” என்றார்.

துவணி அறக்கட்டளையின் செல்லக்குட்டி திட்டத்தின்கீழ் காட்பாடி பகுதியில் தெரு
நாய்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்ட காட்சி.

காவேரிப்பாக்கம்

வங்கி அதிகாரிக்கு கொர�ோனா உறுதி!
கிளைக்கு பூட்டு ப�ோடப்பட்டது!!
அரக்கோணம், மே. 2க ா வ ே ரி
 ப ் பாக ்க த் தி
 ல்
உள்ள வங்கி அதிகாரிக்கு
கர�ோனா த�ொற்று உறுதியா
கியுள்ள நிலையில் அந்த
வங்கியை நெமிலி தாசில்
தார் தலைமையில் வருவாய்
துறையினர் பூட்டி சீல் வைத்
தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்
டம்
காவேரிப்பாக்கம்
நெடுஞ்சாலையில் தேசிய
மயமாக்கப்பட்ட வங்கியுள்
ளது. இந்த வங்கியில் பணி

யாற்றிய மேலாளர் கடந்த
20 ஆம் தேதி முதல் 3 நாட்
கள் விடுமுறையில் சென்று
விட்டார். இதை த�ொடர்ந்து
வாலாஜா வங்கி அதிகாரி
இந்த வங்கியில் ப�ொறுப்பு
அதிகாரியாக பணியாற்றி
வந்தார். இந்த அதிகாரியின்
குடும்பத்தார் சென்னையில்
வசித்து வருகின்றனர். இந்
நிலையில் இவரது தந்தை
கடந்த சில நாட்களாக காய்ச்
சல், சளி, இருமல் ஆகிய
த�ொல்லைகளால் அவதிப்

பட்டு வந்தார். இதனால்
அவருக்கு கர�ோனா பரிச�ோ
தனை செய்யப்பட்டதில்
அது உறுதி செய்யப்பட்
டது.
இதை த�ொடர்ந்து சுகா
தார துறையினர் வங்கி அதி
காரியி
 ன்
குடும்பத்தார்
அனைவருக்கும் கர�ோனா
ச�ோதனை செய்தனர். இதில்
வங்கி அதிகாரி மற்றும் அவ
ரது குடும்பத்தை சேர்நத 4
பேருக்கு த�ொற்று உறுதி
செய்யப்பட்டது. இந்த 5
பேரும் சென்னை மாவட்ட
கர�ோனா பட்டியலில் சேர்க்
கப்பட்டனர்.
இதை
த�ொடர்ந்து
வங்கியை
நேற்று நெமிலி தாசில்தார்
தலைமையில் அதிகாரிகள்
பூட்டி சீல் வைத்தனர்.
மேலும் வங்கி முழுவதும்
கிருமி நாசினி தெளிக்கப்
பட்டது. இது தவிர வங்கி
யில் பணியாற்றிய மற்ற
ஊழியர்கள் மற்றும் வங்
கிக்கு சென்று வந்த வாடிக்
கையாளர்களின் விவரங்
களை அதிகாரிகள் சேகரித்து
அவர்களுக்கு
கர�ோனா
ச�ோதனை செய்யும் நடவ
டிக்கையில் தீவிரம
 ாக ஈடு
பட்டுள்ளனர்.

க�ொர�ோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் காட்பாடி ஆட்டோ ஓட்டுனர்களுக்கு
மே தினத்தை முன்னிட்டு அரிசி மூட்டையை ஆய்வாளர் புகழேந்தி வழங்கிய காட்சி

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில்

960 கிராமங்களிலும்
கண்காணிப்புக் குழு!
திருவண்ணாமலைமே.2–
திருவண்ணாமலைமா
வட்ட த் தி ல்கொர�ோன ா 
ந�ோய்தடுப்பு பணி க்காககி 
ர ா ம அ ளவி ல் 8 6 0
கி ர ா ம பஞ்சாய த் து களி 
லும்கொர�ோனாவைரஸ்பர
வாம ல்தடு க்ககண்காணி ப்
புகு ழு அ மைக்கப்பட்டு ள்
ள
து
.
இந்தகு ழ வி ற்கு கி ர ாம பஞ்
சாயத்துதலைவர்தலைமை
தாங்குவார்.மேலும்ஊர ாட்
சிமன்றது ணைத்தலைவர்,
கிராம நி
 ர்வாகஅ லு வல ர்,
ஊ ர ா ட் சி ச ெ யல ா ள ர் ,

இந்நிலையில் திருவண்
ணாமலை மாவட்டம் செய்
யாறு, வந்தவாசி, ஆரணி
பகுதிகளைச் சேர்ந்த 73 பேர்
சென்னையிலி
 ரு
 ந்து இருசக்
கர, நான்கு சக்கர வாகனங்க
ளில் அவரவர் ஊர்களுக்கு
திரும்பிக்
க�ொண்டிரு
 ந்த
னர். இதுகுறி
 த்த தகவல்
ஆரணி தாசில்தாருக்கு தெரி
யவந்தது. ஆரணி பகுதியி
 ல்
வாகன ச�ோதனை செய்த
ப�ோது அவர்கள் அனைவ
ரும் அதிகாரிகளிட
 ம் சிக்கி
னர். அனைவரையும் அங்கு
உள்ள தனியார் இடத்தில்
வைத்து தனிமைப் படுத்தி
உள்ளனர். இதனால் அங்கு
பரபரப்பு
ஏற்பட்டது.

வாணியம்பாடி

வைக�ோ கண்டனம்! காவல் நிலையம்
மீண்டும் திறப்பு!

க�ொர�ோனா நிவாரண நிதி திரட்ட

க�ோவை, மே. 2–
க�ொர�ோன ா
பிரச்சினையால் வாழ்வாதா
ரத்தை இழந்து தவிக்கும்
க�ோவை த�ொண்டாமுத்தூர்
பகுதி மக்களுக்கு ஈஷா கிரா
மப் புத்துணர்வு இயக்கம்
சார்பில் நிவாரண உதவிகள்
வழங்கப்பட்டு
வரு
கின்றன.
சுமார் 2 லட்சம் மக்கள்
த�ொகை க�ொண்ட இந்த பகு
தியில்
கிட்டத்தட்ட
அனைத்து கிராமங்களிலு
 ம்
உணவின்றி தவிக்கும் ஆயி
ரக்கணக்கான மக்களுக்கு
அவர்களின்
வீட்டிற்கே
சென்று உணவும், நில
வேம்பு கசாயமும் தினமும்
வழங்கப்படுகிறது. இந்த
பணியில் சுமார் 700 தன்

ஆரணி,மே.2ச ென ்னையி லி
 ருந் து
ஆரணி ந�ோக்கி வந்த 73
பேர் அதிகாரிகளின் பிடி
யில் சிக்கினர்.
தமிழகத்தில்
அடுத்த
இரண்டு
வாரங்களுக்கு
தடை உத்தரவு மேலும் நீட்
டி க ்க ப ்ப ட் டு ள்ள து .
இதனை அடுத்து சென்னை
யில் உள்ளவர்கள் அவரவர்
உங்களுக்கு படையெடுத்த
வண்ணம்
உள்ளனர்.
மேலும் சென்னை க�ோயம்
பேடுசந்தையில்க�ொர�ோனா
பாதிப்பு அதிகம் உள்ள கார
ணத்தினாலும் மார்க்கெட்
டில் பணிபுரி
 ந்தவர்கள் அவ
ரவர் ஊர்களுக்கு திரும்பிய
வண்ணம் உள்ளனர்.

ஊராட்சி உ
 தவி யாளர்ஆ கி 
ய�ோர்உ று ப்பி னர்களாகப
ணியாற்று வர்கள்என்று ம ா
வட்டஆட்சி யர்கந்தசாமி 
தெரிவித்தார்.
இந ்தகு ழு வி
 னர்த ங ்க 
ளின்கிராமத்தில்வெளிமாநி
லம், வெளிமாவட்டம்மற்
றும்பிறஊர்களில்இருந்துவ
ருபவர்கள்தி ரு ம ண ம்மற்
றும்துக்கநிகழச்சிகளில்பங்
கேற்கவெளியூர்களில்இரு
 ந்
துவரு பவர்கள்மற்று ம்வெ
ளியூ ர்களு க்கு செல்பவர்க
ளைஆ கி ய�ோர்களைகண்
காணி த்து தகவல்அ ளி க்க

வ ே ண் டு ம் .
மாவட்டஎல்லைப்புறகிரா
மங்களில்உள்ளவர்கள்வெ
ளிந பர்கள்ஊ டு று
 வலைத
டு க ்க வ ே ண் டு ம் .
இரவு நேரத்தி ல்ரோந்து ப
ணி க ள் மூ ல ம ்க ண்கா 
ணிக்கவேண்டும்.
ப�ொதுஇட
 ங்களில்பொ
துமக்கள்சமூகஇடைவெளி
யைபின்பற்றவேண்டும்.
கி ர ா ம
 ஊ ர ா ட் சி களி ல் 
க�ொர�ோனாதடு ப்பு பணி க்
காகஎடுக்கப்பட்டநடவடிக்
கைக ள் கு
 றி த் து ந ா ள்தோ 
ரும்அந்தந்தகி ர ாம நி ர்வாக
அலு வல ர்கள்கட்டு ப்பாட்
டுஅறைக்கு 04715-232377,
232703, 233141 ஆகிய
த�ொலைபேசிஎண்களில்தக
வல்தெரிவிக்கவேண்டும்எ
னமாவட்டஆ ட்சி யர்கந்த
சாமிகேட்டுக்கொண்டார்.

வாணியம்பாடி, மே.2–
வாணியம்பாடி, காவல்
நிலையம் 7 நாட்களுக்குப்
பிறகு நேற்று முதல் மீண்
டும் செயல்படத் த�ொடங்கி
யது.
வாணியம்பாடி கிராமிய
காவல் நிலையத்தின் பெண்
காவல்
ஆய்வாளருக்கு
க�ொர�ோனா த�ொற்று இருப்
பது உறுதியானதால் அந்த
காவல் நிலையம் கடந்த
மாதம் 23–ம் தேதி மூடப்
பட்டது. அங்கு பணியாற்றி
வந்த 40க்கும் மேற்பட்ட
ப�ோலீசார் தனிமைப்படுத்
தப்பட்டு அவர்களுக்கும்
வைரஸ் பரிச�ோதனை நடத்

தப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட
பெண் காவல் ஆய்வாளர்
வேலூர் அடுக்கம்பாறை
அரசு மருத்துவமன
 ையில்
அனுமதி
 க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், மூடப்
பட்ட காவல் நிலையத்தை
மீண்டும் திறக்க எஸ்.பி.
விஜயகும
 ார்
உத்தரவி
 ட்
டார்.
எனவே, அந்த காவல்
நிலையம் முழுவதும் கிருமி
நாசினி தெளிக்கப்பட்டு 7
நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று
திறக்கப்பட்டது.
அங்கு
குறைந்த
அளவிலான
ப�ோலீசார் பணியில் அமர்த்
தப்பட்டுள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் பகுதியில்

சாலையில் அமர்ந்து

கூட்டுத் த�ொழுகையா?
வதந்திய
 ால் பரபரப்பு !
திருப்பத்தூர், மே.2திருப்பத்தூர் பகுதியில்
சாலையில் அமர்ந்து இஸ்
லாமியர்கள்
கூட்டுத்
த�ொழுகை நடத்துவதாக
வந்த வதந்தியால் பரபரப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் பகுதியை
சேர்ந்த 700-க்கும் மேற்பட்ட
இஸ்லாமியர்கள்
கடந்த
இரண்டு நாட்களாக நள்ளிர
வில் சாலையில் ம�ொத்த
மாக அமர்ந்து கூட்டுத்
த�ொழுகை நடத்துவதாக
கூறப்பட்டது. அதுத�ொடர்
பான புகைப்படம் ஒன்று
சமூக வலைத்தளங்களில்
பகிரப்பப்பட்டது. இதனை
யடுத்து சமூக வலைத்தளங்

களில் பகிரப்பட்ட அந்தப்ப
டம் திருப்பத்தூர் பகுதியி
 ல்
எடுக்கப்பட்டது அல்ல.,
அலகாபாத்தில் எடுக்கப்
பட்டது என்பதை ப�ோலீ
சார் கண்டறிந்தனர். இத
னையடுத்து இதுப�ோன்ற
தவறான படத்தை மற்றும்
செய்தியை சமூக வலைத்த
ளங்களில் பரப்பியவர் யார்
என்பது பற்றி வழக்குப்ப
திவு செய்து விசாரணை
நடத்தி
வருகின்றனர்.
மேலும் இதுப�ோன்ற தவ
றான தகவலை வெளியிட்
டால் கடும் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் என்றும் எச்ச
ரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சென்னையிலிரு
 ந்து

 துரைக்கு சென்ற 6 பேர்
ம
ஆம்பூரில் பிடிபட்டனர்!
ஆம்பூர், மே.2திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
ஆம்பூர் பகுதியி
 ல் தீவிர
வாகன ச�ோதனை நடத்தப்
பட்டு வருகிறது. இந்நிலை
யில் சென்னையிலி
 ரு
 ந்து
அடுத்தடுத்து லிப்ட் கேட்டு
6 பேர் க�ொண்ட கும்பல்
ஆம்பூர்
ரயில்
நி லையத்தைய�ொ ட் டி
வந்து இறங்கியுள்ளது. இது
குறித்த தகவல் தாசில்தார்
செண்பகவல்லிக்கு தெரிய
வந்தது. உடனே அங்கு
சென்ற அதிகாரிகள், அவர்
களை மடக்கிப் பிடித்தனர்.

விசாரித்ததில் அவர்கள் மது
ரையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்
பதும், அடுத்தடுத்து லிப்ட்
கேட்டு மதுரைக்கு சென்று
விடலாம் என்ற ந�ோக்கத்
தில் அவர்கள் வந்துள்ளனர்
என்பதும் தெரியவந்தது.
இதனை அடுத்து அவர்கள்
6 பேரையும் மாதனூரில்
உள்ள தனியார் மண்டபத்
திற்கு அதிகாரிகள் அழைத்
துச் சென்றனர். அங்கு அவர்
களுக்கு
மருத்துவ
பரிச�ோதனை
அளிக்கப்
பட்டு வருகிறது.

திருவண்ணாமல
 ையில்

23,901ம�ோட்டார்
வாகனங்கள் பறிமுத
 ல்!

திருவண்ணாமலைமே.2–
திருவண்ணாமலைமா
வட்டத்தில் 144 தடைஉத்த
ரவைமீறிவெளியில்சுற்றிய
தாக 24 ஆயிரத்து 597
பேர்கைதுசெய்யப்பட்ட
னர்.க�ொர�ோனாவைரஸ்த
டு ப்பு ந ட வடி க்கைக்காக
144 தடைஉத்தரவுபிறப்பிக்
கப்படுள்ளநிலையில்அத்தி
யாவசியதேவையின்றிவெ
ளி யி ல் சு ற்றி யத ா க 2 3
ஆயிரத்து 694 இருசக்கரவா
கனம், 57 ஆட்டோ, 150
நான்கு சக்கர வாகனம்எ ன
ம�ொத்தம் 23 ஆயிரத்து 901
வாகனங்கள்பறிமு
 தல்செய்

யப்பட்டுள்ளதாகதிருவண்
ணாம லைமாவட்டகாவல்
கண்காணிப்பாளர்சிபிசக்க
ரவர்த்திதெரிவி
 த்தார்.
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சென்னையில் இருந்து

செங்கம் வந்த 60 பேரை
தங்கவைப்பதில் சிக்கல் !
ப�ொதுமக்கள் எதிர்ப்பு!!

செங்கம், மே.2–
ம�ோட்டார் சைக்கிள்க
ளில் செங்கத்தை ந�ோக்கி
படையெடுத்த  60 பேரை 
அதிகாரிக
 ள் பிடித்து அருகி
லுள்ள தனியார் மண்டபத்
தில் தனிமை படுத்தினர்.
அவர்களை  ஊருக்கு ஒதுக்
குப்புற
 மாக தனிமைப்ப
டுத்தி வையுங்கள்  என்று
ப�ொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரி
வித்ததால் பரபரப்பு ஏற்
பட்டது.
ஊரடங்கு உத்தரவு இன்
குருவராஜபாளையம் பகுதியில்   வி.ஆர்.எஸ்.எஸ். அறக்கட்டளை சார்பாக  160
னும்
இருவாரங்களுக்கு நீட்
தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் இருளர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 80 ஆயிரம் மதிப்புள்ள
அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட மளிகைப் ப�ொருட்களை  அறக்கட்டளை  உறுப்பினர்கள்  டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்
சக்கரபாணிராஜா, நீலமேகம், குமார், பாபு சேகர், பத்மராஜ், சந்திரசேகர், சிவகுமார் மாநிலத்தின் தலைநகர
மான சென்னையிலி
 ருந்து
ஆகிய�ோர் வழங்கிய காட்சி.
ஏராளமான மக்கள் தற்
ப�ோது ச�ொந்த  ஊர்களை 
ந�ோக்கி படையெடுத்த 
வண்ணம் உள்ளனர். அவர்க
ளில் பெரும்பாலான�ோ

ர்
அனுமதி பெறாமல் செல்
கின்றனர்.
ச
ெங்க
ம்
இந் நி ல ை
யி ல்
திருவண்ணாமலை மாவட்
டம் செங்கத்தை சுற்றியுள்ள 

வேலூர் மாவட்ட  த.மா.கா. தலைவர் பி.எஸ். பழனி, வேலூர் வேலப்பாடியில்
மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட  15 வகையான மளிகை 
ப�ொருட்களை  வழங்கிய காட்சி. அருகில் மாநகர  தலைவர் சேகர், இளைஞரணி
தலைவர் பாலகணேஷ், துணைத் தலைவர் சீனிவாசன், தினேஷ் மாறன், வெங்கடேசன்,
ராஜேஷ் கண்ணா மற்றும் சதீஷ் ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம்

ஆரஞ்சு மண்டலமாக மாறியது!
திருப்பத்தூா். மே. 2–
கடந்த 14 நாள்களாக புதிதாக யாருக்கும்
க�ொர�ோனா ந�ோய்த் த�ொற்று உறுதி செய்யப்
படாததால்திருப்பத்தூா்மாவட்டம்ஆரஞ்சு
மண்டலத்துக்கு மாறியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 14
நாள்களுக்கு முன்பு 18 பேருக்கு கர�ோனா 
ந�ோய்த் த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
அவா்களில் 17 போ் குணமடை
 ந்து வீடு
திரும்பியுள்ளனா். ஒருவா் சிகிச்சையில்உள்

ளார். இந்நில
 ையில், மாவட்ட நிர்வாகம்
முன்னெடுத்துவரும் தடுப்பு நடவடிக்கை 
காரணமாக கடந்த 14 நாள்களாக புதிதாக
யாருக்கும் க�ொர�ோனா  ஏற்படவில்லை.
இதன் காரணமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
சிவப்பு மண்டத்தில் இருந்து ஆரஞ்சு மண்
டலத்துக்கு முன்னேறி உள்ளது.
இதேநிலை மேலும் 14 நாள்களுக்கு நீடித்
தால் பச்சை மண்டலமாக அறிவிக்கப்படும்
என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கிராமத்தை சேர்ந்த பெரும்
பாலான�ோ

ர் நேற்று இரவில்
30க்கும் மேற்பட்ட ம�ோட்
டார் சைக்கிள்களில் சென்
னையில் இருந்து செங்
கத்தை ந�ோக்கி அனுமதி
பெறாமல் படையெடுத்த
னர். அவர்கள் அனைவரும்
வாகன ச�ோதனையின்
ப�ோது சிக்கினர். இதுகு
றித்து
மாவட்ட 
நிர்வாகத்திடம் தகவல் தெரி
விக்கப்பட்டதை  அடுத்து
பிடிபட்ட 60 பேர் செங்கம்
பழைய பஸ் நிலையம் அரு
கில் உள்ள தனியார் மண்ட
பத்திற்கு அழைத்துச்  செல்
லப்பட்டு
அங்கு
தனிமைப்படுத்தப் பட்ட
னர். இதற்கு அப்பகுதி
ப�ொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு
தெரிவித்துள்ளனர். குடியி
ருப்பு பக்கத்தில் அவர்களை 
வைப்பது பெரும்
விபரீதத்தை  ஏற்படுத்தும்.
எனவே அவர்களை ஊருக்கு
ஒதுக்குப்புறமாக வைக்க 
வேண்டும்என்று க�ோரிக்கை 
வைத்துள்ளனர்.

க�ொர�ோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உதவுமாறு திமுக  தலைவர் மு.க.
ஸ்டாலின் வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளதை த�ொடர்ந்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக 
செயலாளர் ஆர். காந்தி அறிவுறுத்தலின் பேரில்  பனப்பாக்கத்தில் நெமிலி மேற்கு
ஒன்றிய செயலாளர் ஆர்.பி., ரவீந்திரன் தலைமையில் மாவட்ட இளைஞரணி துணை
அமைப்பாளர் எஸ்ஜிசி. பெருமாள்  ஏற்பாட்டின் பேரில் சுமார் 200 பேருக்கு மதிய
உணவு வழங்கப்பட்டது. இதில் நகர செயலாளர் என்.ஆர். சீனிவாசன், மாவட்ட 
நெசவாளர் அணி விஎஸ்ஏ. குல�ோத்துங்கன், மாவட்ட  இளைஞரணி துணை
அமைப்பாளர் வி.எஸ். முரளி, மாவட்ட  விவசாய அணி துணை அமைப்பாளர்
க. தண்டபாணி, ஒன்றிய துணை செயலாளர் ஈ. வெங்கடேசன்  உட்பட பலர் உள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் பகுதிகளில்

கள்ளச் சாராயம் விற்ற
3 பேர் பிடிபட்டனர் !
திருப்பத்தூர், மே.2திருப்பத்தூர் பகுதிக
 ளில்

கள்ளச்சார ாய ம் மற்ற 3
பேரை  ப�ோலீசார் அதிரடி
யாக கைது செய்தனர்.
ஊரடங்கு உத்தரவு அம
லில் உள்ள நிலையில் தமிழ
கம் முழுவதும் டாஸ்மாக்
கடைகளுக்கு தடை விதிக்
கப்பட்டுள்ளது. இதனைய
டுத்து பல்வேறு இடங்களில்
கள்ளச்சார ாய விற்பனை 
அம�ோகமாக நடந்து வருகி
றது.
திருப்பத்தூர் பகுதிகளில்
கள்ளச்சாராய கும்பல் அதிக
மாக நடமாடுவ
 தை அடுத்து
ப�ோலீசா ர் அவர்களை 
பிடிக்க தீவிர நடவடிக்கை 
எடுத்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இந் நி ல ை யி ல்
திருப்பத்தூர் காவல் நிலைய
சப்-இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்தி
ரன் மற்றும் ப�ோலீசார் அப்ப
வேலூர் மாநகராட்சி 22, 24வது வார்டில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்கள்  குதியில் தீவிர ச�ோதனையில்
மற்றும் ஏழை மக்கள்  என 1,000 பேருக்கு நிவாரண ப�ொருட்களை  முன்னாள்  அ. ஈடுபட்டனர். அப்போது ஏல
தி.மு.க. வேலூர் த�ொகுதிச் செயலாளரும்  முன்னாள் கவுன்சிலருமான சி.கே. சிவாஜி கிரி மலை பகுதியை சேர்ந்த 
தலைமையில், மாவட்ட ப�ொருளாளர் மூர்த்தி வழங்கிய காட்சி. அருகில் பகுதி
செயலாளர் ஏ.பி.எல். சுந்தரம், அவைத் தலைவர் ஆறுமுகம், ஜானகிராமன், எல்.வி. க�ோவிந்தராஜ் (வயது 45)
சேகர், சம்பத், பிரதிநிதி காலிசா, ரமேஷ், இடிமுரசு, ரவி, பாண்டியன், அச�ோகன், என்பவ ர் கள்ளச்சார ாய ம்
விற்பதை ப�ோலீசார் கண்ட
துரைராஜ், மகேஷ், புருஷ�ோத்தமன் ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

றிந்தன ர். இதனை ய டு த்து
அவரை கைது செய்த ப�ோலீ
சார் அவரிடம் இருந்து 10
லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை 
பறிமுதல் செய்தனர்.
இதேப�ோல் திருப்பத்தூர்
தாலுகா சப்-இன்ஸ்பெக்டர்
மஞ்சுநாத் மற்றும் ப�ோலீசார்
அவ்வை நகர் பகுதியில்தீவிர
ச�ோதனை நடத்தினர்.
அப்போது அப்பகுதியை 
சேர்ந்த சதா ஆனந்த் (வயது
42)மற்றும்அச�ோகன் (வயது
52 ) ஆகிய�ோர் கள்ளச்சாரா
யம்விற்பதை ப�ோலீசார்கண்
டறிந்தன ர். இருவ ர ையு ம்
கைதுசெய்த ப�ோலீசார்அவர்
களிடம் இருந்து கள்ளச்சாரா
யத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.

vÚ•®
©õø»•µ_
£i²[PÒ

