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2020 மார்ச் 26 வியாழக்கிழமை

அத்தியாவசிய உணவுகளை
வீடுகளுக்கே விநிய�ோகிக்கும்
நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம்பம்

கடனை திருப்பிச்

செலுத்தும் காலத்தை
நீடிக்க வேண்டும்
அபிவிருத்தியடைந்து வரும்
நாடுகளுக்காக உலக நிதி
நிறுவனங்களிடம் ஜனாதிபதி க�ோரிக்கை

க�ொர�ோனா வால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அபிவிருத்தியடைந்து
வரும் நாடுகள் சர்வதேச நிதி நிறு-

விவசாயிகளையும் தேசிய
ப�ொருளாதாரத்தையும் பலப்படுத்தும்
வகையில் திட்டம் நடைமுறை

வனங்களிடம்
பெற்றுக்கொண்டுள்ள கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு நிவாரணக் காலத்தை
அல்லது கடனை பிற்போடும்
வசதியை அளிக்குமாறு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ க�ோரிக்கை
விடுத்துள்ளார்.
பல்தரப்பு, இருதரப்பு உதவி
முகவர் நிறுவனங்களுக்கு இந்த
க�ோரிக்கையை முன்வைக்குமாறு
ஜனாதிபதி உலக
02

மருந்துப்பொருட்களை
விநிய�ோகிக்க விசேட திட்டம்
அரிசி, மரக்கறிகளை நாடுமுழுவதும்
பகிர்ந்தளிக்க ப�ொறிமுறை

க�ொர�ோனா வைரஸ்

அத்தியாவசிய சேவைக்குள்
வர்த்தக வங்கிகள்

நேற்று எவரும்

102 க�ொர�ோனா ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.மேலும்இ க�ொர�ோனா த�ொற்று
அறிகுறிகளுடன் 255 பேர் நாடு முழுவதுமுள்ள உள்ள 21 வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதேவேளை
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கடந்த ஐந்து நாட்களில் சுமார் விரிவான
3,000 பேர் ப�ொலிஸாரால் கைது செய்தி
729 வாகனங்கள் ப�ொலிஸ் வசம்

விரிவான
செய்தி
02ஆம் பக்கம்

02ஆம் பக்கம்

நிவாரணங்கள் வழங்குவது த�ொடர்பில்
ப�ொய் பிரசாரம் செய்ய வேண்டாம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்பு
நடவடிக்கைகளுக்கு
மத்தியில் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய
ப�ொருட்களை வழங்கும் வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு
வரும் நிலையில் அது த�ொடர்பில்
ப�ொய்
பிரசாரங்களை
மேற்-

த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு
அத்தியாவசிய ப�ொருட்களடங்கிய
நிவாரணப் ப�ொதி
ஜனாதிபதி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தீர்மானம்
1000 ரூபா சம்பள விடயத்தில் சில கம்பனிகள் இழுத்தடிப்பு
மார்ச் மாத சந்தாவை அறவிடுவதில்லையென இ.த�ொ.கா முடிவு
த�ோட்டங்களிலும் ஊரடங்கை மதிப்பது கட்டாயம்

ஊரடங்கு சட்டம்
விசேட அறிவித்தல்

ஹற்றன் சுழற்சி, ஹற்றன் விசேட நிருபர்கள்
த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு 1,000
ரூபாவை வழங்குவதற்கு சில கம்பனிகள்
பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளப�ோதும் சில
கம்பனிகள் இழுத்தடிப்பு செய்கின்றன.
எனினும் அடுத்த புதன்கிழமை நடைபெறும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இறுதி
முடிவு எடுக்கப்படும். அது எமது மக்களுக்கு சார்பான தீர்மானமாகவே இருக்குமென
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க�ொழும்பு, கம்பஹா, களுத்துறை
மறு அறிவித்தல் வரை த�ொடரும்
நாடு முழுவதும் தற்போது அமுலிலிருக்கும் ஊரடங்குச் சட்டம்
தளர்த்தப்படுதல் மற்றும் மீண்டும்
அமுல்படுத்தல் த�ொடர்பாக அரசாங்கம் நேற்று அவித்துள்ளது.
ஊரடங்குச் சட்டம் பின்வருமாறு
அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.
1. க�ொழும்பு, கம்பஹா, களுத்துறை மாவட்டங்களில் தற்போது
அமுலிலஜள்ள ஊரடங்கு சட்டம்
மறு அறிவித்தல் வரை அமுலில்
இருக்கும்.
2.
புத்தளம், வவுனியா,
மன்னார், கிளிந�ொச்சி, முல்லைத்தீவு மற்றும் யாழ். மாவட்டங்களில்

தட்டுப்பாடின்றி மீன், முட்டை,
க�ோழி இறைச்சி

அனைத்துப் பிரதேசங்களிலும் 24 மணி நேரம்
திறந்திருக்கும் எரிப�ொருள் நிரப்பும் நிலையம்

பதிவாகவில்லை
க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ொவிட் 19)
த�ொற்றுக்குள்ளானவர்கள்
எவரும்
நேற்று (25) மாலை 4.30 மணி வரை
நாட்டில்
பதிவாகவில்லையென
சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
க�ோவிட் 19 தடுப்புக்கான தேசிய
செயற்பாட்டு மத்திய நிலையத்தில்
அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார்.
அதன்படி, இதுவரை இந்நாட்டில்

மக்கள் ஒன்று
கூடுவதை
தவிர்ப்பதே
இலக்கு

புத்தளம், வடமாகாணம் வெள்ளியன்று
06 மணி நேரம் ஊரடங்கு தளர்வு
தற்போது அமுலிலிருக்கும் ஊரடங்குச் சட்டம் நாளை 27 வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.00 மணிக்கு நீக்கப்பட்டு, அன்றைய தினம் நண்பகல்
12.00 மணிக்கு மீண்டும் அமுல்படுத்தப்படும்.
3. ஏனைய மாவட்டங்களில் தற்ப�ோதுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் இன்று
(26) வியாழகாலை க்கிழமை 6.00
மணிக்கு நீக்கப்பட்டு, அன்றைய
தினம் நண்பகல் 12.00 மணிக்கு

மீண்டும்
அமுல்படுத்தப்படும்.
நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கிடையேயும் பயணம்செய்வது
முற்றாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறே வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணிகளை இடத்திற்கு இடம் அழைத்துச் செல்வதும் முற்றாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கு ச்சட்டம்
நடைமுறையிலஜள்ள காலப்பகுதியில்
எந்த மாவட்டங்களிலும் விவசாய நடவடிக்கைகளை
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க�ொள்ள வேண்டாமென பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ச சமூக வலைத்தளங்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்
அதேவேளை அவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க நேரும் என்றும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ப�ொறுப்புள்ள அரசாங்கம் என்ற
வகையில்
மக்கள்
நலனுக்காக

மேற்கொள்ளப்படும் சில தீர்மானங்கள் த�ொடர்பில் ப�ொய் பிரசாரங்கள் வலைத்தளங்கள் மூலம்
வெளியிடப்பட்டு
வருகின்றமை
த�ொடர்பிலேயே அவர் இவ்வாறு
தெரிவித்துள்ளார். இது த�ொடர்பில்
அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
அத்தியாவசிய உணவுப்பொருட்-

கள் உள்ளிட்ட பல நிவாரணங்களை
மக்களுக்கு பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு
மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள்
த�ொடர்பில்
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உள்ளூர் மீனவர்களின் கடலுணவுகளை

க�ொள்வனவு செய்ய ரூ 600 மில். ஒதுக்கீடு
கடற்றொழிலாளர்களால் பிடிக்கப்படும் கடலுணவுகளை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனம்
ஊடாக க�ொள்வனவு செய்வதற்கான அனுமதியை அமைச்சரவை வழங்கியுள்ளது.
அத்துடன் இதற்கென 600 மில்லியன்
ரூபாவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்றொழில்
மற்றும் நீரியல் வள மூலங்கள் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றை கட்டுப்படுத்-

அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
துவதற்காக நாடுமுழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்குச் சட்டத்தால் கடற்றொழிலாளர்கள் தாம் பிடிக்கும் கடலுணவுகளை
சந்தைப்படுத்துவதில் பல்வேறு இடர்பாடுகளுக்கு முகங்கொடுத்து வருவதை கருத்தில் க�ொண்டு நேற்று இது த�ொடர்பான

21 நாள் முடக்க நிலையை
இறுக்கமாக கடைப்பிடிக்க
இந்தியா கடும் பிரயத்தனம்
க�ொர�ோனா பலி எண்ணிக்கை
19,744 ஆக அதிகரிப்பு பாதிப்பு 439,654
நமது நிருபர்
உலகில் மிக வேகமாகப் பரவி
வரும்
க�ொர�ோனா
க�ொடிய
ந�ோய்த்தாக்கத்திற்கு ஆளாகி மரணித்தோரின் எண்ணிக்கை நேற்று
இரவு ஏழு மணிவரை 19,744 ஆக
அதிகரித்தது.
பாதிக்கப்பட்டோரின்
எண்ணிக்கை 439,654 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது.
ஸ்பெயின், ஈரான், அமெரிக்கா முதலான நாடுகளில் கூடுதல்
பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ந�ோய் முதலில் பரவிய சீனாவில் புதிதாக
47பேர் ந�ோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். புதிதாக நான்கு மரணங்கள் பதவாகியுள்ளன.
ஸ்பெயினில் 5552 புதிய ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளதுடன் புதிதாக 443பேர் மரணமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளை, ஈரானில் புதிதாக 143 மரணங்கள்
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அமைச்சரவைப் பத்திரம் ஒன்று அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா வினால் அமைச்சரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அமைச்சரவை பத்திரத்தில் உள்ளூரில் பிடிக்கப்படுகின்ற கடலுணவுகளை கடற்றொழில்
கூட்டுத்தாபனம்
02

தமிழகத்தில் வீதிக்கு
வரும் மக்களிடம்
ப�ொலிஸார்
மன்றாட்டம்
நமது நிருபர்
இந்தியா முழுவதும் நேற்று முன்தினத்திலிருந்து (24) அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள முழு
ஊரடங்கு நிலையை இறுக்கமாகக் கடைப்பிடிப்பதில் அதிகாரிகள் கடும் பிரயத்தனத்தில்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மக்களுக்குத் தேவையான
02

சிகிச்சை பெற்று வந்த
மூன்றாவது நபரும்
வெளியேறினார்
க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ொவிட் 19) த�ொற்றுக்குள்ளான மற்றும�ொரு நபர் பூரண
குணமடைந்த நிலையில் ஐடிஎச் வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
முன்னதாக சீன பெண் உட்பட இருவர்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்கு இலக்கான
நிலையில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள
நிலையில் தற்போது
02

02

தினகரன்
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அத்தியாவசிய உணவுப் ப�ொருட்களை வீடுகளுக்கே
விநிய�ோகிக்கும் விசேட நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம்பம்
மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்ப்பதே இலக்கு

கே.அச�ோக்குமார்

நாட்டில் க�ொர�ோனா வைரஸ்
(க�ொவிட் -19) பரவுவதை தடுப்பதற்கு மக்களுக்கு அத்தியாவசிய
உணவுப் ப�ொருட்களை விநிய�ோகிக்கும்
ப�ொறிமுறைய�ொன்று
தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு
மற்றும் சுப்பர் மார்க்கட்டுகளுடன்
இணைந்து பிரதேச ப�ொறிமுறைய�ொன்றின் மூலம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதாக
ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர்
பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
க�ொர�ோனா வைரஸை இலங்கையிலிருந்து ஒழிப்பதில் மக்கள் வாழ்க்கையை இயல்புநிலையில் பேணுவதற்காக தேவையான சேவைகளை
த�ொடர்ச்சியாக
வழங்குதல்இ
நெறிப்படுத்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை
மேற்கொள்வதற்கான
ஜனாதிபதி செயலணியின் தலைவர்
பசில் ராஜபக்ஷ தலைமையில் தீரமானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொர�ோனா ஒழிப்புக்கு சுகாதாரத்
துறை முன்னெடுத்து வரும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு
அமைவானதாக
அனைத்து நடைமுறைகளும் இருக்க
வேண்டும். மக்கள் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாத வகையில் அத்தியாவசிய
சேவைகளை பேணுவது முக்கியமானதாகும். விவசாயிகள்இ தேசிய
ப�ொருளாதாரத்தை
பாதுகாக்கும்
வகையில் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவுப் ப�ொருட்களை
மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க திட்டமி-

டப்பட்டு ள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி
அலுவலகத்தில்
நேற்று (25)அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்கள், வங்கித் தலைவர்கள்இ
அத்தியாவசிய உணவுப் ப�ொருட்களுடன் த�ொடர்புபட்ட அரச மற்றும்
தனியார் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் இடம்பெற்ற விசேட கலந்துரையாடலின்
ப�ோது பல்வேறு தீர்மானங்களை
மேற்கொண்டதாக பசில் ராஜபக்ஷ
குறிப்பிட்டார்.
அரிசி,
தேங்காய்,
மரக்கறி,
முட்டை, க�ோழி இறைச்சி ப�ோன்றவற்றை தட்டுப்பாடின்றி வழங்கக்
கூடிய நிலை உள்ளது. இவற்றை
விவசாயிகள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து உரிய முறையில்
க�ொள்வனவு செய்து கூட்டுறவு
மற்றும் சுப்பர் மார்கெட்டுகளுடன்
இணைந்து அத்தியாவசிய உணவுப்
ப�ொதிய�ொன்றை தயார் செய்து
பிரதேச ப�ொறிமுறையின் மூலம்
முறையாக பகிர்ந்தளிக்க முடியுமென பசில் ராஜபக்ஷ சுட்டிக்காட்டினார். அவற்றை அந்தந்த மக்கள்
பிரிவினர் எதிர்பார்க்கும் வகையில்
பல்வேறு விலைகளில் தயாரித்து
வழங்க முடியும். இந்த நடைமுறையை நெறிப்படுத்துவதற்கு இடர்
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின்
உதவியும் பெறப்படும்.
அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில்

பதிவுசெய்து த�ொடர்ச்சியாக மருந்துகளை க�ொள்வனவு செய்யும் ந�ோயாளிகளுக்கு உரிய மருந்து பட்டியல்களின் படி வீடுகளுக்கே மருந்துகளை
விநிய�ோகிப்பதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதேச செயலாளர்கள்இ ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையின்
பங்களிப்பு இதற்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படும்.
தனியார் பாமசிகளில் மருந்துகளை க�ொள்வனவு செய்யும் ந�ோயாளிகளுக்கு பிரதேசத்தில் தெரிவுசெய்த சில பாமசிகளின் மூலம்
வீடுகளுக்கே பகிர்ந்தளிக்கும் முறைமைய�ொன்றை பின்பற்றுவது குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.
வர்த்தக மற்றும் அத்தியாவசிய
நடவடிக்கைகளுக்கு பங்களிக்கும்
வகையில் வர்த்தக வங்கிகளை
திறந்து வைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அவற்றின் தலைவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொலைபேசி ஓடர்கள் மூலம்
வீடுகளுக்கே எரிவாயுவை விநிய�ோகிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம�ொன்றையும் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு பசில் ராஜபக்ஷ
அந்நிறுவனங்களிடம்
கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளார்.
முழு திட்டத்தினதும் ந�ோக்கம்
மக்கள் ஒன்றுகூடுவதை தவிர்த்து
க�ொர�ோனா வைரஸ் ஒழிப்புக்கு
சுகாதார துறை முன்னெடுத்துள்ள

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை வெற்றிபெறச்
செய்வதாகும்.
பகிர்ந்தளிக்கும் நடவடிக்கைக்கு
பிரதேச செயலாளர்கள், கிராம
சேவை
அதிகாரிகள்.
விவசாய
ஆராய்ச்சி அதிகாரிகள், சமூர்த்தி
அபிவிருத்தி அதிகாரிகளின் பங்களிப்பு பெறப்படும். தற்போது
பல்வேறு நாடுகள் முழுமையாக
ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. உருவாகியுள்ள நிலைமையை கருத்திற்
க�ொண்டு அதிக கவனம் செலுத்தி
நிலையான உற்பத்தி ப�ொருளாதாரத்தை நாட்டில் கட்டியெழுப்புவது
குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
விவசாய மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை தடையின்றி மேற்க�ொள்வதற்குதேவையானவசதிகளை
வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
மரக்கறி, நெல், ச�ோளம், உழுந்து,
பாசிப்பயறு, க�ௌபி, குரக்கன் பயிரிடுவதற்கு விவசாயிகளை வலுவூட்டுமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர்களான சமல் ராஜபக்ஷ,
பந்துல குணவர்த்தன, டக்ளஸ்
தேவானந்தா ஆகிய�ோரும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பீ.பி.
ஜயசுந்தர, நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ். ஆட்டிகல ஆகியேரும்
இந்த கலந்துரையாடலில் பங்குபற்றினர்.

கந்தகாடு, புணானை

முகாம்களிலிருந்து மேலும்
208 பேர் வீடுகளுக்கு
அனுப்பப்பட்டனர்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

14 நாட்கள் க�ொர�ோனா தடுப்பு
முகாம்களில் தனிமைப் படுத்தப்
பட்ட 208 பேர் நேற்று வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்
கந்தகாடு மற்றும் புணானையில் தடுத்து வைத்திருந்தவர்களே இவ்வாறு விடுவிக்கப் பட்டதாக இராணுவ தளபதி ஷவேந்திர
சில்வா தெரிவித்தார்.
இராணுவத்தினரின்
பஸ்
மூலமாக க�ொர�ோனா தடுப்பு
முகாம்களிலிருந்து
ப�ொலிஸ்
பாதுகாப்புடன் இராணுவத்தினர்
அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த
இலங்கையர்
உட்பட 3086
பேர் தனிமைப்படுத்தப் பட்டு
கண்காணிக்கப் பட்டு வருகின்றனர். இதில் 14 நாட்கள் பூர்த்தி
செய்த மேலும் 163 பேர் இன்று
வீடுகளுக்கு அனுப்பப்படவுள்ளதாகவும் இராணுவ தளபதி
கூறினார்.
முகாம்களிலிருந்து
வீடுகளுக்கு
திரும்பி செல்லும்
பலரும் இராணுவத’தினருக்கும்
அரசுக்கும் நன்றி கூறி வருகின்றனர். நேற்றுமுன்தினம் 300 பேர்
வரை வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

கடந்த ஐந்து நாட்களில் சுமார்
3,000 பேர் ப�ொலிஸாரால் கைது
729 வாகனங்கள் ப�ொலிஸ் வசம்
றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்

க�ொர�ோனா த�ொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களை அனுமதிப்பதற்காக விசேட க�ொர�ோனாசிகிச்சை விடுதி மாத்தறை ஆஸ்பத்திரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர்
டலஸ்அழகப்பெருமவின் வழிகாட்டலின் பிரகாரம் டிந்தவிடுதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சருடன்மாத்தறை ஆஸ்பத்திரியின் பணிப்பாளர் மல்காந்தி மெதிவக்க உள்ளிட்ட வைத்தியஅதிகாரிகளையும் படத்தில் காணலாம்.

உள்ளூர் மீனவர்களின்...

கடனை திருப்பிச் செலுத்தும்...

ஊடாக க�ொள்வனவு செய்வதற்கும் அதை க�ொள்வனவு செய்ய 600
மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்குடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சுகாதார நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்திடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு க�ொவிட் -19 சமூக இடை-

இந்நிலையிலேயே
அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா முன்வைத்த
அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது

நிவாரணங்கள் வழங்குவது...
ப�ொய் பிரசாரங்களை சமூகமயப்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் மேற்க�ொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பணம்
படைத்தவர்களும் சாதாரண மக்கள்
என சகலரும் க�ொர�ோனா வைரஸ்
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி உளரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய
தருணத்தில் அரசியல் ந�ோக்கங்களை
நிறைவேற்றுவதற்காக மிக அடிமட்டத்தில் சிந்தித்து இவ்வாறு ப�ொய்
பிரசாரங்களை சமூக மயப்படுத்த
முனைவதை தாம் முற்றாக நிராகரிப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுப�ோன்ற ப�ொய் பிரசாரங்களை
சமூகமயப்பத்துவதற்கு
எதிராக
பிரதமரின் சட்டத்தரணிகள் நேற்று
க�ொழும்பு குற்றத் தடுப்பு பிரிவில்

முறைப்பாட�ொன்றை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
கட்சி வர்ண பேதமின்றி நாட்டின்
அனைத்து மக்களும் அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ள இத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் ப�ொய் பிரசாரங்களை மக்கள் மத்தியில் க�ொண்டு
செல்வது அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை அலட்சியப்படுத்துவது ப�ோன்ற செயலாகும் என்றும் அவ்வாறு ஏற்படாமல்
அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் மக்களுக்கான
வேலைத்திட்டங்களை
வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பதற்கு
ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரசாங்கம் அனைத்து வலைத்தளங்களையும் கேட்டுக் க�ொள்வதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

வெளிஇ ப�ொதுமக்கள் சுகாதாரஇ
சமூக பாதுகாப்பு முறைமையை
முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இந்த
நிவாரணம் உதவும் என ஜனாதிபதி
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

சிகிச்சை பெற்று வந்த மூன்றாவது நபரும்...
மூன்றாவது நபர் குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அதன்படிஇ இதுவரை 2 இலங்கையர்கள் க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்குள்ளாகி
குணமடைந்துள்ளதாக
தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி தற்போது நிலையில்
க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றுக்குள்ளான 99 பேர் 3 வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஐடிஎச்
வைத்தியசாலையில்
88 பேரும்இ வெலிகந்த ஆதார

வைத்தியசாலையில் 10 பேரும்
மற்றும் முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் ஒருவரும் இவ்வாறு
சிகிச்சை பெற்று வருவதாக த�ொற்றுந�ோயியல் பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதற்கு மேலதிகமாக க�ொர�ோனா
த�ொற்று ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும்
என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் 255 பேர்
நாட்டின் 21 வைத்தியசாலைகளில்
கண்காணிக்கப்பட்டு
வருவதாக
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

21 நாள் முடக்க நிலையை...
பதிவாகியுள்ளதுடன் அங்கு 2224
ந�ோயாளர்கள் புதிதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேப�ோன்று, ஜேர்மனி,

சுவிற்சர்லாந்து,
தென்கொரியா,
பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும்
புதிய ந�ோயார்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் வீதிக்கு வரும் மக்களிடம்...
அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுவரும்
நிலையில், தமிழகத்தில் மக்கள் வீதிகளில்
இடைக்கிடை பயணிப்பதைக் காணக்கூடியதாகவிருந்தது. இதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் ப�ொலிஸார் சில இடங்களில்
தடியடிப் பிரய�ோகம் செய்தும், த�ோப்புக்கரணம் ப�ோடச் செய்தும் தண்டனை
வழங்கி வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
சில பகுதிகளில் வாகனங்களில் வீதிக்கு
வந்த மக்களைத் திரும்பிச் சென்றுவிடுமாறு ப�ொலிஸார் கைகூப்பி வணங்கி
கேட்டுக்கொண்டனர்.
சமூகத்தில் இயன்றளவு விலகியிருப்பதன் மூலமே ந�ோய் பரவாமல் தடுக்க
முடியும் என்பதால், அரசாங்கத்தின் உத்தரவை மதித்து நடக்குமாறு ப�ொலிஸ்
அதிகாரிகள் ப�ொதுமக்களைக் கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளனர்.
மக்களின் வசதி கருதி தமிழகத்தில்

நேற்று சில மாவட்டங்களில் தேனீர்க்
கடைகளைத் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், மக்கள் கூடுதலாக
அலைம�ோதியதைத் த�ொடர்ந்து தேனீர்க்கடைகளும் முடப்பட்டன.
இதேவேளை,
முதலாம்
வகுப்பு
முதல் ஒன்பதாம் வகுப்புவரையிலான
பாடசாலை மாணவர்கள் பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றாத நிலையிலும் அவர்கள் சித்தியடைந்தவர்களாகத் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
க�ொர�ோனா த�ொற்றிய ஒரு ந�ோயாளி
மூலம் 67 நாட்களில் ஒரு இலட்சம்
பேருக்குப் பரவிவிடும் என்றும் அடுத்த
14 நாட்களில் அந்தத் த�ொகை இரண்டு
இலட்சமாக அதிகரிக்கும் என்ற அபாய
நிலையைக் கருத்திக்கொண்டே 21 நாள்
முழுமையான முடக்கத்தை மேற்கொண்டிருப்பதாகப் பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஊரடங்கு
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள வேளையில் சட்டங்களை
மீறி செயற்பட்ட சுமார் 3,000 பேர்
ப�ொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (20)
மாலை 6.00 மணி முதல் அமுல்படுத்தப்பட்ட ப�ொலிஸ் ஊரடங்கு
சட்டம் நேற்று (25) மாலையுடன் ஐந்து நாட்களாக த�ொடரும்
நிலையில் இக்கைதுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதற்கமைய நாடு முழுவதிலுமுள்ள ப�ொலிஸ் நிலையங்களால் நேற்று (25) காலை 6.00
மணி முதல் நண்பகல் 12.00 மணி
வரை, 115 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 23 வாகனங்களை
ப�ொலிஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
நேற்று (25) நண்பகல் 12.00
மணியிலிருந்து மாலை 6.00 மணி

வரை 111 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளத�ோடு, 19 வாகனங்கள்
கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக
ப�ொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
அதற்கமைய, கடந்த ஐந்து நாட்களில் ப�ொலிஸாரால் - 2,908
பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
- 748 வாகனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. ஊரடங்கு அமுலில்
இருக்கும் நேரத்தில் மிக அவசர
தேவையின்றி வெளியில் செல்வதானது, பிடியாணை இன்றி
கைது செய்யப்படும் குற்றமாகும்
எனவும் ப�ொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் சந்தன
விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார்.
ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டிருப்பது, மக்களின் நலனுக்காக,
எனவே அனைவரும் வீட்டினுள்ளேயே இருந்து அதனைக் கடைப்பிடிக்குமாறும் சந்தன விக்ரமசிங்க
வேண்டுக�ோள் விடுத்துள்ளார்.

க�ொழும்பு, கம்பஹா...
மேற்கொள்ளும்இ சிறு தேயிலை
த�ோட்டஇ ஏற்றுமதி பயிர் உற்பத்தி
நடவடிக்கைகளில்
ஈடுபட்டுள்ள
மக்களுக்கு அவர்களது பணிகளை
மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊடக சேவைக்காகவும் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய

க�ொர�ோனா வைரஸ்...
நேற்றைய தினம் புதிதாக 5
க�ொர�ோனா ந�ோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டதாக
சுகாதார
சேவைப் பணிப்பாளர் நாயகம்
அனில்
ஜாசிங்க
தெரிவித்திருந்தார்..
நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 43 தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் சுமார் 3000

ப�ொருட்கள் மற்றும் மரக்கறிகளை
க�ொண்டு செல்வதற்கும் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விமானப்
பயணிகளுக்காக
விமான
நிலையங்களுக்கும்
துறைமுக சேவைகளையும் பேணுவதற்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திற்கும் அதிகமான�ோர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
அத்துடன்
தனிமைப்படுத்தல்
ஊரடங்குச் சட்டம் தளர்த்தபடும்
சந்தர்ப்பங்களில் வழங்கபப்டும்
அறிவுறுத்தல்களை ப�ொது மக்களில் சிலர் கடைப்பிடிப்பதில்லையென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

த�ோட்டத் த�ொழிலாளர்களுக்கு...
அமைச்சர் த�ொண்டமான் நேற்று தெரிவித்தார்.
சம்பள உயர்வை வழங்க முடியாவிட்டால் கம்பனிகள் வெளியேற வேண்டும். அதற்கான காலம் வந்துவிட்டதற்கான அறிகுறிகளே தென்படுகின்றன
என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அத்துடன் அரிசிஇ மாஇ பருப்பு உட்பட 06 அத்தியாவசிய ப�ொருட்களடங்கிய நிவாரணப்பொதிய�ொன்றும் த�ோட்டத்திலுள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலாளர்களிடமிருந்து மார்ச்
மாதத்துக்கான சந்தாப்பணத்தை அறவிடாமல்
இருப்பதற்கு இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸ்
தீர்மானித்துள்ளதுடன் இது த�ொடர்பில் கம்பனிகளுக்கு எழுத்துமூலம் அறிவிக்கவும் இ.த�ொ.கா
முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். க�ொட்டகலை த�ொண்டமான் த�ொழிற்பயிற்சி
நிறுவக அலுவலகத்தில் (25) நடைபெற்ற விசேட
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் தலைவர் அமைச்சர் ஆறுமுகன் த�ொண்ட-

மான் நேற்றுத் தெரிவித்தார். இது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் கூறுகையில்,
" பெருந்தோட்டப் பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து
குடும்பங்களுக்கும் இலவசமாக நிவாரணப்பொதிகளை வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக்
கூட்டத்தில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. பெருந்தோட்ட
மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் ஊடாக குடும்ப
விபரங்கள் திரட்டப்பட்டுள்ளன. அந்தப்பட்டியல்
அரச அதிபருக்கு வழங்கப்பட்ட பின்னர் நிவாரணம்
வழங்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பமாகும். அதேப�ோல்
ச.த�ொ.ச. நிறுவனம் ல�ொறிகள் ஊடாகவே த�ோட்டங்களுக்குச் சென்று ப�ொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றது. இலங்கை மீன்பிடிக்
கூட்டுத்தாபனமும் ல�ொறிகளில் சென்று மீன்களை
விற்பனை செய்யவுள்ளது. அரசால் வழங்கப்படும்
நிவாரணப்பொதியை இலவசமாகவும்இ ஏனையவற்றை பணம் க�ொடுத்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். எனவேஇ ப�ொது இடங்களில் கூட்டமாக
நடமாடுவதை தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்-

க�ொள்கின்றேன். மக்களின் நலன்கருதியே அரசாங்கம் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. எனவேஇ அதனை உரிய வகையில்
பின்பற்றுமாறும் சுகாதார ஆல�ோசனைகளை
கடைபிடிக்குமாறும் மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
சில த�ோட்டங்களில் கம்பனிகள் த�ொழிலாளர்களிடம் கைய�ொப்பம் வாங்குவதாக தகவல்
கிடைத்துள்ளது. அனைத்துவித சுகாதார வசதிகளும் செய்துக�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன என கூறியே
மக்களிடம் கைய�ொப்பம் திரட்டப்படுகின்றது.
ஆனால்இ சில கம்பனிகள் எவ்வித ஏற்பாடுகளையும் செய்துக�ொடுக்கவில்லை. எனவேஇ
கைய�ொப்பமிட வேண்டாம் என த�ொழிலார்களிடம் வேண்டுக�ோள் விடுக்கின்றேன்.
சவக்காரம்இ கைகளை சுத்தப்படுத்தும்
திரவம் உட்பட எல்லாம் பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் ஊடாகவே வழங்கப்பட்டுவருகின்றது என்றும் அமைச்சர் ஆறுமுகம் த�ொண்டமான் தெரிவித்தார்.

தினகரன்

26–03–2020

2020 மார்ச் 26 வியாழக்கிழமை

ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் ப�ோது
சன நெரிசலை கட்டுப்படுத்த
விசேட திட்டங்கள் நடைமுறை
வவுனியா நிருபர்

ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் நேரங்களில் மாற்று நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுக்கவுள்ளதாக வவுனியா
நகரசபை தவிசாளர் க�ௌதமன்
தெரிவித்தார்.
இது த�ொடர்பாக அவர் மேலும்
கூறுகையில்,
ஊரடங்கு சட்டம் நாளை தளர்த்தப்படவுள்ளது. எனவே அத்தியhவசியப் ப�ொருட்களை க�ொள்வனவு செய்வதற்காக ப�ொதுமக்கள்
நகரை ந�ோக்கி அதிகளவில் வரும்
நிலை காணப்படுகின்றது. அதிகமான மக்கள் நகரை ந�ோக்கி
வருவதால் வைரஸ் இலகுவாக
பரவக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது.
எனவே
அதனை
தடுக்கும்
ந�ோக்கில் பல்வேறு மாற்று நடவ-

வவுனியா நகரசபை தவிசாளர் தெரிவிப்பு
டிக்கைகளை நாம் முன்னெடுக்கவுள்ளோம். அந்தவகையில் ஊரடங்குசட்டம் தளர்த்தப்படும்போது
விவசாயிகள் தங்களது உற்பத்திப்
ப�ொருட்களை தாங்களே எடுத்துவந்து விற்பனை செய்துக�ொள்ள
முடியும்.
அதற்காக சில பகுதிகளை நாம்
ஒதுக்கியுள்ளோம். காமினி மகாவித்தியாலத்திற்கு முன்பாகவும்,
ஹ�ொறவப�ொத்தான
வீதியில்
ர�ோயல் உணவகத்திற்கு முன்பாகவும், தமிழ் மத்திய மகாவித்தியாலத்திற்கு முன்பான பகுதி மற்றும்
புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு
முன்பான பகுதிகளில் அவற்றை

முன்னெடுப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம்.
அத்துடன்
நகரில்
சில்லறை மரக்கறி விற்பனையில் ஈடுபடும் வியாபாரிகளையும் அந்த பகுதிகளில் வியாபாரத்தினை
மேற்கொள்வதற்கு உத்தரவிடவுள்ளதுடன், ம�ொத்த
மரக்கறி விற்பனை சந்தையில் சில்லறை வியாபாரம்
மேற்கொள்ளவும் தடைவிதிக்கப்படும்.
அதிகமான சனநெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்குடன் சில
வீதிகளை மூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம். குறிப்பாக சந்தை

புதுக்குடியிருப்பில்
ஒருவர் மரணம்
புதுக்குடியிருப்பு நிருபர்

மன்னாரில் த�ொற்று நீக்கம்
மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் நகரசபை பகுதிகளில்
கிருமி நீக்கும் நடவடிக்கையினை
ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் நேற்றுக் காலை முன்னெடுத்தனர்.
ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினருடன் மன்னார் ப�ொலிஸார்,
மன்னார் நகர சபை, ப�ொது சுகாதார
பரிச�ோதகர்கள் இணைந்து நேற்று
குறித்த பணியை முன்னெடுத்தனர்.
ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படை-

யின் வடமாகாண ப�ொறுப்பதிகாரி
லயனல் குணதிலக்கவின் பணிப்புரைக்கு அமைவாக குறித்த கிருமி
நீக்கும் நடவடிக்கை நடைபெற்றது.
இதன்போது மன்னார் பஸார்
பகுதியில் உள்ள பிரதான வீதிகள்,
மன்னார் பள்ளிமுனை பிரதான வீதி,
மன்னார் வைத்தியசாலை பிரதான
வீதி உட்பட பல்வேறு வீதிகளில்
விசேட அதிரடிப்படையினரினால்
கிருமி நீக்கும் நடவடிக்கைகளை
மேற்கொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

புதுக்குடியிருப்பு திம்புலி பகுதியில் துக்கில் த�ொங்கி ஒருவர்
தற்கொலை செய்துள்ளார்.
அப் பகுதியை சேர்ந்த
27 வயதான நபர�ொருவரே
நேற்று முன்தினம் இவ்வாறு
தற்கொலை செய்துக�ொண்டுள்ளார்.
சம்பவத்தினை த�ொடர்ந்து
குறித்த இடத்துக்கு சென்ற
புதுக்குடியிருப்பு ப�ொலிஸார்
சடலத்தினை மீட்டு பிரேத
பரிச�ோதனைக்காக மாவட்ட
வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி
வைத்துள்ளனர். அத்துடன்
சம்பவம் த�ொடர்பாக மேலதிக
விசாரணைகளை ப�ொலிஸார்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சுற்றுவட்ட வீதிக்குள் நுளையும்
அனைத்து குறுக்கு வீதிகளையும்
மூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதுடன்
அதற்குள் வாகனங்களில் பயணிப்பது முற்றாக அனுமதிக்கப்படாது
என்றார்.
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மதுபான வியாபாரத்துக்கு
உதவிய ப�ொலிஸார்?
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

ஊரடங்குச் சட்டம் தளர்த்தப்படும் ப�ோது மதுபானசாலைகள் திறக்கக் கூடாது
என ஜனாதிபதி உத்தரவிட்டிருந்த நிலையிலும் யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று முன்தினம் ஊரடங்குச் சட்டம்
தளர்த்தப்பட்ட ப�ோது மதுபானசாலை ஒன்று திறக்கப்பட்டு மதுபானம் விற்பனை
செ ய ்ய ப ்பட் டு ள ்ள த ா க
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.சம்பவம் த�ொடர்பில் மேலும்
தெரியவருவதாவது,
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள
அசாதாரண சூழ்நிலை காரணமாக
வைரஸை எதிர்கொள்வதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை
எடுத்து வருகின்றது. இந்நிலையில்
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு
சட்டம் தளர்த்தப்படும் ப�ோது மதுபானசாலைகளை திறக்க வேண்டாம்
என்று ஜனாதிபதி கண்டிப்பான உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம்

யாழ்ப்பாணத்தில் ஊரடங்கு சட்டம்
தளர்த்தப்பட்ட ப�ோது யாழ் மாவட்ட
செயலகத்தை அண்மித்த சூழலில்
அமைந்துள்ள மதுபானசாலை ஒன்று
திறக்கப்பட்டு அங்கு மதுபான வியாபாரம் நடைபெற்றுள்ளது. எனினும் இந்த
சம்பவம் த�ொடர்பில் ப�ொலிஸார்
எவ்வித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

ப�ோதகருடன் நெருங்கி பழகிய மற்றொரு

ப�ோதகரின் மனைவி சமுர்த்தி அதிகாரி
அவரிடம் க�ொடுப்பனவுகள் பெற்றவர்களை கண்டறிய நடவடிக்கை
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்த சுவிஸ்
ப�ோதகருடன் நெருங்கி பழகிய
மற்றொரு ப�ோதகரது மனைவி
சமுர்த்தி உத்திய�ோகத்தர். அவர்
அண்மையில் 214 பயனாளிகளுக்கு
க�ொடுப்பனவினை வழங்கியுள்ளார்.
எனவே அவருடன் நெருங்கி பழகிய
அத்தனை பேரினையும் கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும்
என யாழ்.மாவட்ட அரச அதிபர்
கணபதிப்பிள்ளை மகேசன் தெரிவித்தார்.

நேற்று முன்தினம் யாழ்.மாவட்ட
செயலகத்தில் நடைபெற்ற ஊடக
சந்திப்பின் ப�ோதே அவர் இதனைக்
குறிப்பிட்டார். மேலும் கூறுகையில்,
யாழ்ப்பணத்தில்
க�ொர�ோனா
வைரஸ் தாக்கத்துக்கு உள்ளhன
குடும்பஸ்தர் வசிக்கும் தாவடி
கிராமம் பாதுகாப்பு தரப்பினரின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
மேலும்
நாம்
மேற்கொண்ட
விசாரணைகளில் சுவிஸ் மதப�ோதகருடன் நெருக்கமாக பழகிய
மற்றொரு ப�ோதகரது மனைவி ஓர்

அரசாங்க அதிகாரியாக பணியாற்றி
வருகின்றார்.அவர் ஒரு சமுர்த்தி
உத்திய�ோகத்தர். அவர் சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவில்
கடமையாற்றி வருவதுடன் அண்மையில் 214 சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு க�ொடுப்பனவு வழங்கியுள்ளார்.எனவே அவரிடம் இருந்து
சமுர்த்தி க�ொடுப்பனவினை பெற்றுக்கொண்ட பயனாளிகள் அனைவரையும் அடையாளம் கண்டு
அவர்களையும் தனிமைப்படுத்தி
கண்காணிக்க உடன் நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.

வவுனியாவில் ப�ொது மக்கள்
பகுதிகளில் சுத்திகரிப்பு

மன்னாரில் கிருமி த�ொற்று விசிறப்படுவதையும், மீனவர்கள் கடற்றொழிலுக்கு செல்வதையும் படங்களில் காணலாம். (படங்கள்: தலைமன்னார் நிருபர்)

யாழ். மாவட்டத்தை ஐந்தாக பிரிந்து செயற்பட்டால்

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் ப�ொதுமக்கள்
நடமாடும்
பல்வேறு
இடங்களை
சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கையில் வவுனியா மடுக்கந்தை ப�ொலிஸ் விசேட
அதிரடிப்படையினர் ஈடுபட்டனர்.
இலங்கையில்
க�ொர�ோனா
வைரஸ் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரவமால்
தடுக்கும்
வகையில் வவுனியா நகரசபை
தீயணைப்பு படையினர் மற்றும்
சுகாதார பிரிவினருடன் இணைந்து

க�ொர�ோனாவை கட்டுப்படுத்தலாம்
உரும்பிராய் நிருபர்

மடுக்கந்தை ப�ொலிஸ் விசேட அதிரடிப் படையினரினால் இச் செயற்றிட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக
வவுனியா
புதிய
பேருந்து
நிலையம்,
பழைய
பேருந்து நிலையம், வங்கிகளிலுள்ள ஏ.ரீ.எம் இயந்திரங்கள், அலுவலகங்கள் என பல பகுதிகளில் சுத்திகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

யாழ். மாவட்டத்தை ஐந்து வலயங்களாக பிரித்து ஊரடங்கு சட்டத்தை
அமுல்படுத்துவதன் மூலம் க�ொர�ோனா
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்க முடியும் என அகில
இலங்கை சைவ மகா சபை ஆல�ோசனை
முன்வைத்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் ஊரடங்கு சட்டம்
அமுல்படுத்தப்பட்டப�ோது மக்கள் நடந்துக�ொண்ட விதத்தை தக்க பாடமாக
எடுத்துக்கொண்டு இந்தச் செயற்பாட்டை

முன்னெடுக்குமாறு சைவ மகா சபை
க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளது.இது த�ொடர்பாக
சைவ மகா சபை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்
குறிப்பில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, யாழ்.மாவட்டத்தை வலிகாமம்,
வடமராட்சி, தென்மராட்சி, தீவகம் மற்றும்
யாழ்.மாநகரம் என ஐந்து வலயங்களாக
பிரித்து ஐந்து வலயங்களுக்கும் தனித்தனியான ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்த
வேண்டும்.
இக் காலப்பகுதியில் ஒரு பிரதேசத்தில்
இருந்து இன்னொரு பிரதேசத்துக்கு அத்தியாவசிய பணியாளர்களும் மருத்துவர்க-

சைவ மகா சபை ஆல�ோசனை
ளும் செல்வதற்கு என ப�ோக்குவரத்துக்கு
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுமதியை வழங்கவேண்டும். யாழ். மாநகரத்தக்கு வீட்டுக்கு
வீடு ப�ொருட்களை விநிய�ோகிக்கும் நடைமுறையை க�ொண்டுவரலாம். ஊரடங்கு
ஒரு வாரத்திற்கு த�ொடரப்பட வேண்டும்.
ஊரடங்கு வேளையில் உரிய அனுமதிகளுடன் நகர்புற களஞ்சியங்களிலிருந்து கிராமங்கள் மற்றும் பிரதேச ரீதியான கடைகளுக்கு ப�ொருட்கள் நகர்த்தப்பட்டு மிகக்

ஊரடங்கில் வெறிச்சோடியிருக்கும் யாழ்நகர்....

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்

குறைந்த
எண்ணிக்கையான�ோருடன்
ப�ொருட்கள் விநிய�ோகிக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறான நடைமுறையை பின்பற்றினால் க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் இருந்து விரைவான – முழமையான – பாதுகாப்பு பெற முடியும்.
இதைச் செயற்படுத்துமாறு அரச தரப்பையும் அதிகாரிகளையும் வலியுறுத்துகின்றோம். – என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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,j;jid ngupa ehlhd u\;ah
nfhNuhdhit ntd;wJ vt;thW?
c

tp`hup tUlk; gq;Fdp khjk; 13Mk; ehs; tpahof;fpoik
`p[;up tUlk; 1441 w[k; \t;thy; 01

CisAk; cg;gf;fk; fhz;gu; ciyT,d;wpj;
jhohJ cQw;W gtu;
,iltplhJ Kaw;rp nra;Nthu; CioAk; ntw;wp
nfhs;tu;.

nghJkf;fspd; xj;Jiog;G ,d;Nwy;
nfhNuhdhit nty;tJ rhj;jpakpy;iy!
rPdhtpd; c`hd; efupy; 2019 Mk; Mz;L brk;gu; khj ,Wjpg; gFjpapy;
Njhw;wk; ngw;w nfhNuhdh itu]; FWfpa fhyg; gFjpf;Fs;
mjhtJ %d;W khjq;fs; epiwtiltjw;Fs; cyfk; KOtJk;
gutp tpl;lJ.
,t;itu]; njhw;Wf;F New;W tiuAk; 4 ,yl;rj;jpw;Fk; Nkw;gl;ltu;fs;
cs;shfpAs;sjhfTk; mtu;fspy; 15 Mapuj;jpw;Fk; Nkw;gl;ltu;fs;
kuzkile;jpUg;gjhfTk;> xU ,yl;rj;jpw;Fk; Nkw;gl;ltu;fs;
KOikahff; Fzkile;Js;sjhfTk; ru;tNjr jfty;fs;
njuptpj;jpUf;fpd;wd. ,t;itu]; jhf;fj;jpw;F cs;shNthupdJk;
capupog;NghupdJk; vz;zpf;if ,d;Dk; Fiwe;jjhf ,y;iy.
mjdhy; tsu;Kf> %d;whk; kz;ly ehLfSf;F khj;jpuky;yhky;
tsu;r;rp mile;j ehLfSf;Fk; ngUk; rthyhf khwpAs;sJ
,e;j nfhNuhdh itu];. mjd; fhuzj;jpdhy; ,t;itu];
guTjiyf; fl;Lg;gLj;jTk; mjd; njhw;Wf;F cs;shfpd;wtu;fis
KOikahff; Fzg;gLj;jTk; cyf ehLfSk;> kUj;Jt epGzu;fs;
cs;spl;l Rfhjhu JiwapdUk; cr;r mug;gzpg;Gf;fNshL
nraw;gl Ntz;bAs;sJ.
me;jbg;gilapy; ,yq;ifapYk; gue;jbg;gilapyhd eltbf;iffSk;
Ntiyj; jpl;lq;fSk; Kd;ndLf;fg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd.
,jd; gadhf ,t;itu]; guTfpd;w Ntfj;jpy; fl;Lg;ghl;L epiy
fhzg;gLfpd;wJ. vdpDk; ,J xU njhw;W Neha; vd;gij vtUk;
kwe;J tplyhfhJ. mjdhy; ,J jdpNa kUj;Jt uPjpapyhd xU
gpur;rpid my;y. khwhf nghJkf;fs; cr;rgl;r xj;Jiog;G ey;f
Ntz;ba nghJRfhjhug; gpur;rpidahFk;.
me;j tifapy; ,t;itu]; guTjiyf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf
murhq;fKk; Rfhjhuj; JiwapdUk; toq;fpAs;s mbg;gil
Rfhjhu gof;ftof;fq;fs; njhlu;ghd MNyhridfisAk;
topfhl;ly;fisAk; xt;nthUtUk; cr;rstpy; filg;gpbj;njhOf
Ntz;Lk;. ,jid xt;nthU FbkfDk; jd; nghWg;ghff; fUj
Ntz;Lk;.
,ijtpLj;J ,t;itu]; njhw;iwf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F murhq;fKk;
kUj;Jt epGzu;fs; cs;spl;l Rfhjhuj; JiwapdUk;
vt;tsTjhd; cr;rgl;r eltbf;iffis Kd;ndLj;jhYk;
mtw;iw KOikahff; fl;Lg;gLj;j kf;fspd; xj;Jiog;Gjhd;
gpujhdk;.
,e;j itu]; guTjypd; ghuJ}uj;ij czu;e;Jjhd; Rfhjhuj; Jiwapdu;
rfy tpjkhd eltbf;iffisAk; Kd;ndLj;J tUfpd;wdu;.
me;jbg;gilapy; tPl;Lf;F ntspNa nry;Yk; NghJ Kff;ftrk;
mzpe;J nfhs;SkhWk;> nghUl;fis nfhs;tdT nra;Ak;
NghJ filfspYk; Rg;gu; khuf;nfl;LfspYk; kUe;jfq;fspYk;
xt;nthUtUf;Fk; ,ilapYk; %d;wb ,ilntspiag; Ngzpf;
nfhs;SkhWk;> $l;lkhf ,Uf;f Ntz;lhk; vd;Wk; mbf;fb
iffis rtu;f;fhukpl;L fOtpf; nfhs;SkhWk; nghJkf;fSf;F
mwpTiufs; toq;fg;gl;Ls;sd. ,e;j mwpTiufis vy;yh
Clfq;fSk; mbf;fb gpurhuk; nra;J nfhz;bUf;fpd;wd.
mg;gb ,Ue;Jk; xU rpyu; ,e;j mwpTiufis nghUl;gLj;jhJ
njhlu;e;Jk; ele;J nfhs;tij mtjhdpf;f Kbfpd;wJ. ,J
ngUk; ftiyf;Fupa epiyikahFk;. mjhtJ Nehahsu;fspd;
eyd;fis Kd;dpiyg;gLj;jp kUe;jfq;fis Culq;F
NtisapYk; jpwe;J itg;gjw;F murhq;fk; New;W Kjy;
eltbf;if vLj;Js;sJ. ,e;eltbf;ifia kf;fs; ngupJk;
tuNtw;Ws;sdu;.
Mdhy; nfhNuhdh njhw;iwj; jtpu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf
toq;fg;gl;Ls;s mbg;gil Rfhjhu gof;ftof;fq;fs; njhlu;ghd
mwpTWj;jy;fisf; filg;gpbf;fhJ rpyu; nraw;gl;lij gy
kUe;jfq;fspy; New;WKd;jpdk; fhzf; $bajhf ,Ue;Js;sJ.
,t;thwhdtu;fspd; nghWg;gw;wJk; gpioahdJk; jtwhdJkhd
nraw;ghLfshy; KO r%fKNk ngUk; mr;RWj;jiy
vjpu;Nehf;Ffpd;wJ vd;gij kwe;J tplyhfhJ. mjdhy;
,t;thwhdtu;fs; njhlu;gpy; r%f eyd;fspy; mf;fiw
nfhz;ltu;fSk; ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;. Fwpg;ghf nfhNuhdh
itu]; guTjiyf; fl;Lg;gLj;Jtjw;F toq;fg;gl;Ls;s mbg;gil
Rfhjhu gof;ftof;fq;fis filg;gpbj;J xOf jtWfpd;wtu;fSk;
kWf;fpd;wtu;fSk; tPLfspNyNa ,Ug;gjw;fhd Vw;ghLfs;
nra;ag;gl Ntz;Lk;. mtu;fs; tPjpf;Fk; filfSf;Fk; nghJ
,lq;fSf;Fk; tUtijf; fl;Lg;gLj;JtJ ,t;itu]; gut
,Ug;gjw;fhd tha;g;ig ngupJk; jtpu;j;Jf; nfhs;sf; $bajhf
,Uf;Fk;.
KO cyFNk fpyp nfhz;bUf;Fk; ,t;itu]pd; guTjy; njhlu;gpy;
nghWg;gw;w Kiwapy; xU rpyu; ele;J nfhs;tij vtUNk
mq;fPfupf;fg; Nghtjpy;iy.
MfNt nfhNuhdh guTjiyf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf toq;fg;gl;Ls;s
mbg;gil Rfhjhug; gof;ftof;fq;fis filg;gpbj;njhOf
jtWfpd;wtu;fs; njhlu;gpy; tpN\l ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;
vd;gJjhd; ngUk;ghyhdtu;fspd; fUj;jhf cs;sJ. mjdhy;
rl;lj;ijAk; Rfhjhu MNyhridfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fisAk;
kjpj;J filg;gpbj;J nraw;gLtjpy; xt;nthUtUk; mjpf ftdk;
nrYj;j ntzLk;. mJ ehl;Lf;Fk; kf;fSf;Fk; mspf;Fk; ngUk;
Nritahf mikAk;.

yfNk nfhNuhdh iturpd;
Nfhug; gpbapy; rpf;fpj;
jtpj;J tUk; epiyapy;> midj;J
ehLfspd; Mr;rupag; ghu;itAk;
u\;ahit Nehf;fpj; jpUk;gpAs;sJ.
me;ehl;by; 14.6 Nfhb kf;fs;
njhif. rPdhTld;> Rkhu; 4>200
fpNyh kPl;lu; J}u ePz;l vy;iyg;
gug;G.
,g;gb ,Ue;Jk; $l> u\;ahtpy;
nfhNuhdh itu]; ghjpg;G kpf
Fiwthf ,Ug;gJjhd; ,jw;Ff;
fhuzk;. u\;ahtpy;> ,Jtiu
306 NgUf;F nfhNuhdh ghjpg;G
cWjp nra;ag;gl;Ls;sJ. u\;ah
elj;jpa gupNrhjidAld; xg;gpl;lhy;>
nfhNuhdh Nehahspfs; tPjk; vd;gJ 0.21%
kl;Lk;jhd;.
cyfpNyNa> nfhNuhdh itu]; Fiwthf
gjpthfpAs;s ,uz;lhtJ ehL u\;ah. KjyhtJ
ehL If;fpa muG vkpNul;];. mJ u\;ahTld;
xg;gpl;lhy; Fl;b ehlhFk;.
mq;F 0.11% vd;w mstpy;
ghjpg;G ,Ue;jJ.
u\;ah 133>101
gupNrhjidfis
Nkw;nfhz;Ls;sJ> ,J
rPdh> ,j;jhyp kw;Wk; njd;
nfhupahTf;F mLj;jgbahf
cs;sJ. gpupl;ld; 64>600
Nrhjidfisr; nra;Js;sJ.
Mdhy; 3>000 f;Fk; Nkw;gl;l
Nehahspfs; milahsk;
fhzg;gl;ldu;.
u\;ahtpd; Muk;g fhy
mjpub eltbf;iffs;jhd;
,g;gb fl;Lg;ghlhf
itj;jpUg;gjpy; Kf;fpa
gq;fspg;G mspj;jjhf
$Wfpwhu;fs; rpy epGzu;fs;.
[dtup 30 Mk; jpfjpf;F
Kd;djhf rPdhTldhd
mjd; 2>600 iky;
vy;iyia u\;ah %b
tpl;lJ. jdpikg;gLj;jg;gl;l
kz;lyq;fis mikj;jJ.
Gs;sptpguq;fspd;gb>
mnkupf;fh khu;r; khjj;
njhlf;fj;jpy; kl;LNk Nrhjidapd; Ntfj;ij
mjpfupj;jJ. mNjNeuj;jpy; ngg;utup njhlf;fj;jpy;
,Ue;J tpkhd epiyaq;fs; cl;gl;l gFjpfspy;>
<uhd;> rPdh kw;Wk; INuhg;gpa gazpfis ,yf;F
itj;J> ikakhff; nfhz;L ngUkstpy;
Nrhjid nra;J te;jjhf u\;ah $WfpwJ. ,e;j
Ntfk;jhd; Kf;fpak;.
u\;ahtpy; cs;s cyf Rfhjhu mikg;gpd;
gpujpepjp nlhf;lu; nkyplh T[;Ndhtpf; $Wifapy;>
u\;ah cz;ikapy; [dtup ,Wjpapy; jdJ
nfLgpbfis njhlq;fp tpl;lJ. Nrhjidia
jhz;b u\;ah gue;j mstpyhd eltbf;iffis
vLj;Js;sJ vd;W Fwpg;gpl;lhu;.

gupNrhjpj;jy; kw;Wk; milahsk; fhZjy;>
njhlu;Gfisf; fz;lwpjy;> jdpikg;gLj;Jjy;>
,it midj;Jk; cyf Rfhjhu epWtdk;
$wpa topKiwfspd;gb u\;ahtpy; ele;jJ
vd;Wk; mtu; $wpdhu;.
Mdhy; u\;ah jdJ Gs;sptpguq;fis
kiwj;jpUf;ff; $Lk; vd INuhg;gpa epGzu;fs;

"u\;ah $Wk; msT
gupNrhjidfisr; nra;jpUe;jhy;>
mtu;fs; nrhy;Yk; Nehahspfs;
vz;zpf;if kpff; FiwT" vd;W
gpupl;ldpd; fpof;F Mq;fpypah
gy;fiyf;fofj;jpd; Rfhjhug;
ghJfhg;G Nguhrpupau; Nghy; `z;lu;
njuptpj;Js;shu;. mNjNeuk;> u\;ahtpy;
nfhNuhdh itu]pd; tsu;r;rp ,g;NghJ
Ntfj;ij mjpfupg;gjhfj; Njhd;WfpwJ.
xU ehisf;F ,uz;L my;yJ %d;W
Nehahspfs; Gjpjhf Nru;fpwhu;fs;. fle;j
nts;spf;fpoik Kjy; Gjpa Nehahspfs;
vz;zpf;if 150 f;Fk; mjpfkhf
cau;e;Js;sJ.
nkh];Nfhtpy; 79 tajhd xU
ngz; tpahof;fpoik nfhNuhdhthy;
capupoe;jhu;. me;j ehl;by; rk;gtpj;j
KjyhtJ kw;Wk; ,Jtiu ,Wjpahd
nfhNuhdh itu]; gyp mJjhd;.
u\;ah Nk 1 tiu midj;J
ntspehl;bdUf;Fk; mDkjp
kWj;Js;sJ. nkh];Nfhtpy;>
ghlrhiyfs; %lg;gl;Ls;sd.
NkYk; efuj;j ‘nyhf;’ nra;tJ
Fwpj;J mjpfhupfs; MNyhrpj;J
tUtjhfTk; jfty;fs; cs;sd.
nkh];Nfhtpw;F ntspNa>
nfhNuhdh itu];
NehahspfSf;F 500 egu;fs;
nfhz;l xU kUj;Jtkidia
fl;lj; njhlq;fpAs;sdu;.
,itnay;yhk; u\;ah nrhy;Yk;
jw;fhg;G eltbf;iffs;. Mdhy;
xU tp\ak;> [dtup khjNk
Kd;ndr;rupf;if eltbf;ifia
vLj;Js;sJ u\;ah.
,e;jpah khu;r; khj
,Wjpapy;jhd; mij nra;a
Muk;gpj;Js;sJ. mjw;Fk;>
kf;fs; xj;Jiog;G KOikahf
fpilf;ftpy;iy. tPl;il tpl;L
ntspNa Rw;WNthu; mjpfkhf
cs;sdu;. mJjhd; mr;rj;ij
mjpfupf;fpwJ vd;fpwhu;fs;
Ma;thsu;fs;.

cyf ehLfspd;
re;Njfg; ghu;it!

kw;Wk; Clfq;fj;jpdu;
re;Njfpf;fpd;wdu;. u\;ah
tuyhw;W uPjpahfNt>
xU ,Uk;Gj; jpiuapl;l
ehL vd;fpwhu;fs;
mtu;fs;.
1980fspy; gutpa
va;l;];> 1986,y; ele;j>
nru;Ndhgpy; mZrf;jp
NguopT Nghd;wtw;iw
Muk;gj;jpy; u\;ah %b
kiwj;jij mtu;fs;
Rl;bf; fhl;Lfpwhu;fs;.

,dk;> kjk;>epwk;
ghu;g;gjpy;iy
nfhNuhdh
nfh

nuhdh itu]; njhw;why;
ru;tNjr mstpy; 383> 944 Ngu;
New;W tiu ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;. 16>767 Ngu;
gypahfp cs;sdu;.
rPdh> ,j;jhypf;F mLj;J mjpfgl;rkhf
mnkupf;fhtpy;jhd; mjpfk; Ngu; nfhNuhdh
njhw;why; ghjpg;Gf;F cs;shfp cs;sdu;.
mq;F kl;Lk; 46>450 Ngu; ghjpg;Gf;F Mshfp
cs;sdu;.
Nfhtpl; 19 itu]; ngUe;njhw;iw
vjpu;nfhs;Sk; tifapy;> ru;tNjr mstpy;
elf;Fk; Nkhjy;fis cldbahf epWj;j
Ntz;Lk; vd;W I.eh nghJr;nrayhsu;
md;Nlhd;A Fl;lhnu\; typAWj;jpAs;shu;.
Njrk;> ,dk;> nkhop> Kfq;fspd;
milahsq;fis mwpahj itu];>
ghugl;rkpd;wp fLikahd jhf;fj;ij cyf
mstpy; Vw;gLj;jp tUtijAk; mtu;
Rl;bf;fhl;bdhu;.
,J njhlu;ghf mtu; New;W Mw;wpa
rpwg;Giuapy;> MAjq;fisf; fPNo Nghl;L
tpl;L> cyfk; vjpu;nfhz;Ls;s itu];
ngUe;njhw;iw vjpu;nfhs;Sk; eltbf;ifapy;
rk;ge;jg;gl;ltu;fs; mf;fiw fhl;l Ntz;Lk;
vd;Wk; Nfl;Lf; nfhz;lhu;.
nfhNuhdh njhw;W fhuzkhf
xypk;gpf; Nghl;bfs; Xuhz;Lf;Fj; xj;jp
itf;fg;gLfpd;wd. ,e;j Mz;L [_iy 24
Mk; jpfjp njhlq;fp Xf];l; 9 Mk; jpfjp

tiu elg;gjhf ,Ue;jJ xypk;gpf;
Nghl;b.
nfhNuhdh mr;rk; fhuzkhf fdlh>
mT];jpNuypah cs;spl;l ehLfs;
jq;fs; tPuu;fis xypk;gpf; Nghl;bf;F
mDg;g khl;Nlhk; vdf; $wp ,Ue;jd.
[g;ghd; muRk; xypk;gpf; Nghl;bfisj;
js;sp itf;Fk;gb Nfhup ,Ue;jJ.
,e;j epiyapy; xypk;gpf; mikg;G
Nghl;bfis Xuhz;L js;sp itf;f
xg;Gf; nfhz;Ls;sJ. xypk;gpf;
Nghl;bfs; js;spitf;fg;gLtJ ,JNt
Kjy; Kiw.
,jw;F Kd;ghf xypk;gpf;
Nghl;b Nghu;f; fhyj;jpy; uj;J
nra;ag;gl;Ls;sJ. Mdhy;> js;sp
itf;fg;gLtJ ,JNt Kjy; Kiw.
,NjNtis ghy];jPdj;jpy; nfhNuhdh
jLg;Gg; gzpfis Nkw;nfhs;tJ
rthyhf cs;sjhf cyf Rfhjhu
mikg;G $wp cs;sJ.cyfj;jpy;
FWfpa ,lj;jpy; kf;fs; mlu;j;jpahf
thOk; ,lq;fspy; fh]h gFjpAk;
xd;W.
2007Mk; Mz;L `kh]; fl;Lg;ghl;by;
,e;j gFjp nrd;wjpypUe;J ,e;j
gFjpia ,];NuYk;> vfpg;Jk; Klf;fp
cs;sd. ,g;gbahd R+oypy; mq;F
nfhNuhdh jLg;G eltbf;iffis

Nkw;nfhs;tJ rpukkhf ,Ug;gjhf
cyf Rfhjhu mikg;G $WfpwJ.
Mdhy; mNjNeuk; me;jg;
gFjp gy Mz;L fhykhfj;
jdpikg;gLj;jg;gl;Nl tUfpwJ.
,jd; fhuzkhf mq;F nfhNuhdh
guty; mghak; Fiwthf
cs;sjhf cyf Rfhjhu mikg;G
njuptpj;Js;sJ.
nfhNuhdh jLg;G gzpfSf;fhf
mLj;j MW khj fhyk;
ghyj;jPdj;jpw;F 150 kpy;ypad;
nlhyu;fisj; jUtjhf fl;lhu;
cWjp mspj;Js;sJ.
mNjrkak; ,];Nuy; KOikahf
Klf;fg;gl cs;sJ. kf;fs; czT>
kUj;Jtj;jpw;F kl;LNk ntspNa
tu mDkjpf;fg;gLfpwhu;fs;.
,jid kPWgtu;fs; kPJ fLk;
eltbf;if vLf;f ,Ug;gjhf
me;ehL mwptpj;Js;sJ. nfhyk;gpah
jiyefuhd nghnfhlhtpy;
cs;s kpfg; ngupa rpiwnahd;wpy;
nfhNuhdh mr;rk; fhuzkhf
mq;Fs;s ifjpfs; rpiwapypUe;J
jg;gpf;f KbT nra;jdu;. mg;NghJ
Vw;gl;l fytuj;jpy; 23 Ngu;
capupoe;jdu;. 83 ifjpfs; fhak;
mile;jdu;.
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nfhNuhdh itu]; Eioe;jJk;
clYf;Fs; Muk;gkhFk; Aj;jk;!
f

le;j brk;gu; 2019 ,y; jdJ ehl;bd;
T`hd; efupy; nfhNuhdh itu]; vd;w
Gjpa tif itu]; jhf;fp tUtjhf rPdh
ntspAyFf;F Kjd; Kjyhfj; njuptpj;jJ.
,e;j itu]; Severe acute respiratory syndrome (SARS-2)
vd;w tifiar; Nru;e;jJ.
,e;j itu]; cUthf;Fk; Neha;f;Fg; ngau;
jhd; Nfhtpl; -19.
itu]; vd;why; vd;d? KOikahd capu;
ngwhj xU miuFiw capupjhd; itu];.
xU Mu;.vd;.V (ekJ fyq;fspy; ‘[Pd;’ vdg;gLk;
b.vd;.V ,Ug;gJ Nghy itu];fspy; ,Ug;gJ

Kjypy; njhz;ilg; gFjpia jhf;FfpwJ.
njhz;ilapy; cs;s jpRf;fspd; fyq;fspy; ,J
gy;fpg; ngUfpaTld;jhd; njhz;il typAk;
,UkYk; njhlq;FfpwJ.
,e;j itu];fis vjpu;j;J ek; clypd; vjpu;g;G
rf;jp (Immune system) Nkhjiyj; njhlq;FfpwJ.
me;j Nkhjypd; mwpFwpjhd; fha;r;ry;.
ngUk;ghyhd itu];fs; mjpf ntg;gepiyia
jhq;f Kbahjit vd;gjhy;> clypd;
ntg;gepiyia cau;j;jp itu];fis mopf;f
ekJ clypd; vjpu;g;G rf;jp Kaw;rpf;fpwJ. ,e;j
Nkhjypd; NghJ ngUk;ghyhd itu];fis
ekJ cly; nfhd;W tpLfpwJ> nfhNuhdh
itu]; cl;gl gy ituRfs; ,t;thW
mopfpd;wd.
ekJ clypd; Immune system xU khngUk;
ghJfhg;G muz;. ituN]h> gf;BupahNth
my;yJ NtW xU Ez;ZapNuh clYf;Fs;
GFe;jTld; mtw;iw ekJ cly; ,U
tifahd fhuzpfis itj;J milahsk;
fz;Lgpbf;fpwJ. KjyhtJ me;j Ez;zpapu;
ntspapLk; ,urhadg; nghUl;fs;> ,uz;lhtJ
me;j Ez;zpapupd; cUtk;. ,J ntspapy;
,Ue;J te;j nghUs; vd;gij fz;Lgpbj;j
clNd ekJ ,uj;jj;jpd; nts;is mZf;fs;
mtw;iwf; nfhy;Yk; Ntiyapy; ,wq;Ffpd;wd.
itu];> gf;Bupah Mfpatw;iw mg;gbNa
tpOq;fp Vg;gk; tpLk; Ntiyf;F Macrophages>
Neutrophils Nghd;w mbahl;fis nts;is
mZf;fs; mDg;Gfpd;wd. Mdhy;> ,ijAk;
jhz;b ituN]h gf;BupahNth cliy gjk;
ghu;f;f Muk;gpj;jhy;> mLj;j fl;l muz;fs;
Ntiyapy; ,wq;Fk;. mjpy; xd;W Innate lymphoid
cells. ,jd; xU gpupthd T- Killer cellfspd; Ntiy
itu];fshy; ghjpf;fg;gl;l cly; fyq;fisf;
nfhd;W> ntspNaw;wp cly; jpRf;fs; NkYk;
Nkhrkilahky; jLg;gJ.
NkYk; itu];fSf;F czthfpf;
nfhz;bUf;Fk; fyq;fspd; vz;zpf;ifiaf;
Fiwg;gJ. ,Jjhd; ,jd; Ntiy. mNjNeuj;jpy;
Macrophages> Neutrophils Nghd;wtw;why; jLf;f
Kbahj itu];fis xopj;Jf; fl;l ekJ cly;
mDg;Gk; MAjk;jhd; B cells
vdg;gLk; itu];fis jhf;Fk;
fyq;fs;. ,e;j fyq;fs;
itu];fspd; cUtj;ij
milahsk; fz;L> mjd; kPJ
xl;bf; nfhz;L> mg;gbNa
,Oj;Jr; nrd;W Lumph nodes
vdg;gLk; epzePu; Rug;gpfspy;
itj;J> mq;F Ruf;Fk;
,urhadq;fs; cjtpNahL
itu];fis nfhy;Yk;.
,e;j cly; vjpu;g;G rf;jp xU
gf;fk; ,Uf;f... njhz;ilg;
gFjpia mile;j nfhNuhdh
itu];fs; mLj;jjhf ekJ
cliy ghjpg;gJ EiuaPuy;
gFjpia MFk;. EiuaPuypd;
cs; Rtw;wpy; ,Ug;git
kpf ,Nyrhd gpy;ypad;
fzf;fhd vgpjPypay; fyq;fs;.
,e;j fyq;fspy; nfhNuhdh
itu]; xl;bf; nfhz;L>
Jis Nghl;L jdJ Mu;.vd;.
Vit cs;Ns Eiof;Fk;.
,e;j Mu;.vd;.V fyq;fSf;Fs;
Ngha; ,yl;rf;fzf;fpy; jdJ
gpujpfis n[uhf;]; nkrpd;
khjpup gpujp vLf;Fk;. ,e;j

Nehahspfspy;
VuhskhNdhu; capu;
gpiog;gjw;Fk;>
Fiwe;j tPjj;jpdu;
kuzkiltjw;Fk;
fhuzq;fs;!

xt;nthU Mu;.vd;.VTk; xU iturhf khWk;.
me;j fyk; KOf;fNt itu];fshy; epiwAk;
NghJ> me;j fyk; ntbj;J kbAk;.
me;j ntbg;gpy; ,Ue;J fpsk;Gk;
,yl;rf;fzf;fhd itu];fs; mLj;jLj;j
fyq;fis ,Nj Nghy jhf;fp mopj;J>
gy;fpg; ngUFk;. 10 ehl;fspy; EiuaPuypd;
ngUk;ghyhd fyq;fis ,e;j itu];
Mf;fpukpf;Fk;. ,JtiuAk; $l gpur;rpid
mjpfkpy;iy. Mdhy;> ,e;j itu];fis
mopf;f ekJ clypd; Immune cells vdg;gLk;
vjpu; jhf;Fjy; fyq;fs; EiuaPuypy; Eioe;J
jhf;f Muk;gpf;Fk; NghJjhd; gpur;rpidNa
njhlq;FfpwJ. kw;w itu];fspy; ,Ue;J
nfhNuhdh ,q;Nfjhd; khWgLfpwJ.
,e;j nfhNuhdh itu];fs;> ekJ clypd;
vjpu;j; jhf;Fjy; fyq;fSf;Fs;NsNa Eioe;J
mijAk; Nrjg;gLfpd;wd. Nrjg;gLj;JtNjhL
kl;Lky;y> me;j fyq;fspd; [Pd;fspy;
Fog;gj;ijAk; Vw;gLj;Jfpd;wd. mJ vd;d
tifahd Fog;gk;?
ekJ Immune system fyq;fs; xd;NwhL xd;W
jfty; gupkhwpf; nfhs;tJ irl;Nlhifd;];
(Cytokines) vdg;gLk; xU ,urhadg; nghUs;
%yk;jhd;. [Pd;fs; ghjpf;fg;gl;l vjpu;j; jhf;Fjy;
fyq;fs; Fog;gkhd irl;Nlhifd; jfty;fs;
mDg;g> EiuaPuiy ghJfhf;f jahuhfp tUk;
Neutrophils fyq;fs;> nfhNuhdh itu];fSf;Fg;
gjpyhf clypd; vjpu;g;G rf;jp fyq;fis jhf;f
Muk;gpf;Fk;.
mNj Nghy ghjpf;fg;gl;l EiuaPuy; fyq;fis
jw;nfhiy nra;a itj;J Neha; NkYk;
guthky; jLf;f Ntz;ba Ntiyf;fhf tUk;
T- Killer fyq;fs; te;j Ntiyia tpl;L tpl;L>
ed;whf ,Uf;Fk; EiuaPuy; fyq;fis mopf;fr;
nrhy;yp jfty; jUk;. ,jdhy; EiuaPuy;
ngUk; ghjpg;Gf;F cs;shfp> mLj;jjhf
gf;Bupah jhf;Fjy;> epNkhdpah cs;spl;l
njhw;WNeha;fSf;F Mshf NeupLk;. ,e;j
,lj;jpy;jhd; kuzq;fs; epfo;fpd;wd.
,g;gb clypd; vjpu;g;G rf;jpiaNa ekJ
clYf;F vjpuhf jpUg;gp tpLtjpy;jhd;

nfhNuhdh iturpd; KO rf;jpAk; mlq;fpAs;sJ.
iturpd; cUtj;ij itj;J milahsk fhZk;
B- cellfs; $l nfhNuhdhtplk; ,Jtiu vspjpy;
ntw;wpia <l;ltpy;iy. ,e;j itu];fs; mDg;Gk;
,urhadj; jfty;fs; (Cytokines) vy;yh NeuKk;
xNu khjpupahf ,y;iy. mit ,yl;rf;fzf;fhd
tiffspy; khwpf; nfhz;Nl ,Ug;gjhy; T-killer cells>
B cells Mfpatw;why; ,tw;iw rupahf milahsk;
fhz Kbatpy;iy. ,Jjhd; ,e;j ituRf;F
vjpuhf kUe;Njh jLg;G CrpNah jahupg;gjpy; ngUk;
rpf;fiy Vw;gLj;jp tUfpwJ.
ehk; cs;nsLf;Fk; my;yJ Crp %yk; Nghl;Lf;
nfhs;Sk; kUe;Jfs; clYf;Fs; nrd;wTld;
,urhadtpay; jfty;fshf khwpj;jhd; Nehia
Vw;gLj;Jk; fpUkpfNshL Neubahf NkhJfpd;wd
my;yJ clypd; Immune system- cld; Ngrp> Ntz;ba
vjpu;g;G kUe;ij cliyNa jahupf;f itf;fpd;wd.
Mdhy;> nfhNuhdh ekJ cly; vjpu;g;G rf;jp
KiwiaNa jdJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L
nrd;W tpLtJjhd; ,e;j ituRf;F vjpuhf ve;j
kUe;ij itj;J NghuhLtJ vd;w Fog;gj;jpy;
kUj;Jt cyif Mo;j;jpAs;sJ.
Mdhy;> Vw;fdNt EiuaPuy; gpur;rpid> Neha;
vjpu;g;G rf;jpapy; gpur;rpid cs;stu;fspy;jhd; ,e;j
capupog;Gfs; mjpfkhf Vw;gLfpwJ. ey;y cly;
epiyapy; cs;stu;fSf;F gpur;rpid FiwthfNt
cs;sJ. clypy; nfhNuhdh itu]; Vw;gLj;Jk;
ngUk; Fog;gj;Jf;fpilapYk; ngUk;ghyhd
Neuq;fspy; ekJ cly; vjpu;g;G rf;jp nfhNuhdh
itui] Njhw;fbj;J tpLfpwJ. ePupopT Neha;
cs;stu;fspd; ,uj;jj;jpy; mjpfkhf ,Uf;Fk;
rPdpapdhy; clypd; vjpu;g;G rf;jp Klq;FfpwJ.
mNj Nghy ,jaf; NfhshW> ,uj;j mOj;jk;
cs;stu;fspd; clypy; Ez;zpa ,uj;jf; Foha;fs;
Nghjpa ,uj;jj;ij vLj;Jr; nry;tjpy; rpf;fy;
tUtjhy;> clypd; vy;yh gFjpf;Fk; Nghjp
rf;jp fpilg;gjpy;iy> Neha; vjpu;g;G rf;jp cl;gl.
Mdhy;> ,uj;j rPdp msTk; ,uj;j mOj;jKk;
kUe;Jfs;> clw;gapw;rp %yk; fl;Lg;ghl;by;
cs;stu;fSf;F gpur;rpid ,y;iy. ,q;NfAk;
clypd; vjpu;g;G rf;jp nfhNuhdhit Njhw;fbj;J
tpLfpwJ vd;gJjhd; ey;y
nra;jp.
nfhNuhdh ituRf;F jLg;G+rp
fz;Lgpbj;J tpLthu;fsh vd;gJ
njupatpy;iy. 35 Mz;LfSf;F
Kd;du; te;j va;l;];
Neha;f;F ,d;Dk; jLg;G+rp
fz;Lgpbf;fg;gltpy;iy. me;j
vr;.I.tp ituRk; nfhNuhdh
itu]; ufj;ij Nru;e;jJjhd;.
mJTk; ekJ clypd; vjpu;g;G
rf;jpia fjpfyq;f itf;Fk;
itu];jhd;.
Mdhy;> nfhNuhdh khjpup
vr;.I.tp ,t;tsT rhjhuhzkhf
,Uky;> Jk;ky; %yk; vy;yhk;
guttpy;iy. me;j tifapy;
nfhNuhdhjhd; nfh^uk;.
mjw;Fj;jhd; tPl;bNyNa
Klq;f nrhy;fpwhu;fs;. ,d;Dk;
kUe;J ,y;yhj epiyapy;>
,e;j Nehapy; ,Ue;J
jg;gpg;gNj crpjk;. ,e;j Neha;j;
jhf;Fjiy jtpu;g;gNj ,jw;fhd
,g;NghijNa xNu kUe;J!

jLg;G kUe;J fz;Lgpbf;fg;gLk; tiu
tPl;Lf;Fs; Klq;FtJjhd; xNu ghJfhg;G!

b.vd;.V miuFiw tbtkhd RNA).
mijr; Rw;wp xU Gujk; (Protein) kw;Wk;
nfhOg;G Nru;e;j xU ciw (my;fNfhy;
nfhz;l rdpilru;fs;> rtu;f;fhu Eiu gl;lhy;
,e;j ciw Nrjikile;J itu]; ,we;J
tpLk;). me;j ciwapd; kPJ Mq;fhq;Nf
Kl;fs;. ,Jjhd; nfhNuhdh itu];. ,e;j
Kl;fspd; Ntiy vspjhf vjpYk; xl;bf;
nfhs;stNjahFk;. ,e;j Kl;fSk; Gujj;jhy;
MditNa.
nfhNuhdh iturpy; ,e;j Kl;fs;
ghu;g;gjw;F fpuPlj;jpy; (Crown) ,Uf;Fk;
Ntiyg;ghL Nghy ,Ug;gjhy; ,e;j ituRf;F
‘nfhNuhdh itu];’ vdg; ngau;.
,ij Vd; miuFiw capup vd;fpNwhk;?
,e;j itu];fshy; jhdhf tho KbahJ.
,J xU KOikahd xl;Lz;zp. VNjh
xU capupdj;jpd; fyj;Jf;Fs; GFe;J me;j
fyj;jpy; ,Uf;Fk; jpl> jputg; nghUl;fisNa
czthf;fpf; nfhz;L gy;fpg; ngUFtJjhd;
itu];fspd; Ntiy.
fyj;Jf;F ntspNa rpy kzp NeuNkh
my;yJ rpy ehl;fNshjhd; ,jdhy; jhf;Fg;
gpbf;f KbAk;. ,e;j itu]; %f;F> tha;
my;yJ fz; topahf cs;Ns Eioe;jTld;

vdJ ez;gUf;F
~rPd itu];|

m

nkupf;fhTk; rPdhTf;Fk; ,ilNa
njhlu;e;J fUj;J Nkhjy; Vw;gl;L
tUk; epiyapy; nfhNuhdhit ‘rPd itu];’
vd mnkupf;f [dhjpgjp nlhdhy;l; l;uk;g;
tpku;rpj;Js;shu;. ,JFwpj;J nlhdhy;l; l;uk;g;
jdJ l;tpl;lu; gf;fj;jpy; njuptpj;Js;shu;.
mnkupf;f nrdl; cWg;gpdUk; jdJ
ez;gUkhd uhz;l; NghYf;F nfhNuhdh ghjpg;G
,Ug;gjhf $wpAs;s l;tPl;by;> l;uk;g; ,t;thW
njuptpj;Js;shu;. nfhNuhdh itu]; cyf
ehLfis mr;RWj;jp tUfpwJ. ,e;j epiyapy;
mnkupf;fhtpy; nfhNuhdh itu]hy; 400 Ngu;
gypahfp tpl;ldu;. 32 Mapuk; NgUf;F ghjpg;G

-V.Nf.fhd;

Vw;gl;L rpfpr;ir Nkw;nfhz;L tUfpwhu;fs;.
,tu;fspy; ghjpf;F Nkw;gl;l 15>168
Ngu; epA+Nahu;f;if Nru;e;jtu;fs; Mtu;.
,ijaLj;J VuhskhNdhu; tPLfspNyNa
Klq;fpAs;sdu;.

,U ty;yuRfs;
,ilNa %z;l
nfhNuhdh Aj;jk;

,e;j epiyapy;> GNshuplhtpy; xU
tpLjpapy; xU MNyhridf; $l;lj;jpy;
fye;J nfhz;l xUtUf;F nfhNuhdh
ghjpg;G ,Ue;jjhfTk; mtUld; l;uk;g;
neUq;fpg; gofpajhfTk; $wg;gl;lJ.
,ijaLj;J l;uk;gpw;F nfhNuாdh itu];
Neha; ,Uf;fpwjh vd Nrhjpf;fg;gl;lJ. ,jpy;
mtUf;F nfhNuhdh ,y;iy vd mwpf;if
te;jJ.
,jdpilNa mz;ikf; fhykhf
rPdhTf;Fk; mnkupf;fhTf;Fk;
,ilNa fUj;J Nkhjy;fs; Vw;gl;L
tUfpd;wd. rPdhtpy; cs;s mnkupf;f
,uhZtj;jpdu;jhd; nfhNuhdh itui]
gug;gp tpl;lhu;fs; vd rPd ntspAwTj; Jiw
mikr;ru; Fw;wk; rhl;bdhu;.
,jw;Fg; gjpyb nfhLf;Fk; tifapy;
nra;jpahsu;fs; re;jpg;gpy; nfhNuhdh
‘rPdhtpd; itu];’ vd l;uk;g; NgrpapUe;jhu;.

NkYk; ,d;ndhU nra;jpahsu;fs;
re;jpg;gpy; Ngrpa l;uk;g; “nfhNuhdh
itu]; guTtij Kd;$l;bNa rPdh
njuptpj;jpUe;jhy; Kd;ndr;rupf;if
eltbf;if vLj;jpUf;fyhk;. Mdhy;
rPdh kiwj;J tpl;lJ. ,J ngUk;
jtW. rPdh nra;j jtWf;fhf cyf
ehLfs; ngUk; tpiy nfhLj;J
tUfpd;wd” vdj; njuptpj;jpUe;jhu;.
,e;j epiyapy; nrt;thad;W kPz;Lk;
nfhNuhdhit ‘rPd itu];’ vd;Nw
l;uk;g; $wpAs;shu;. mtu; jdJ
l;tpl;lupy; “vdJ ez;gUk; nrdl;
cWg;gpdUkhd uhz;l; NghYf;F
rPd itu]; ,Ug;gJ cWjpahfp
tpl;lJ. mtu; typikahf ,Uf;fpwhu;.
,g;NghJjhd; mtuplk; NgrpNdd;”
vdf; Fwpg;gpl;Ls;shu;.
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2020 மார்ச் 26 வியாழக்கிழமை

மானிய விலையில் வீடுகளுக்கு
சென்று ப�ொருட்கள் விநிய�ோகிக்க
விஷேட திட்டம்

அத்தியாவசிய
ப�ொருட்கள் உள்ளடங்கிய உணவு
ப�ொதி 500 ரூபா த�ொடக்கம்
1000 ரூபா வரையில் மானிய
முறையில்
வீடுகளுக்கு

சென்று விற்பனை முகவர்கள் ஊடாக விநிய�ோகிக்க நடவடிக்கை
எ டு க்கப்ப ட் டு ள ்ள து
என அமைச்சர் சமல்
ராஜபக்ஷ
தெரிவித்துள்ளார்
அ த் தி ய ா வ சி ய
உணவு ப�ொருட்களை
எவ்வித
தட்டுப்பாடுமின்றி
குறைந்த
விலையில் பெற்றுக்
க�ொள்ள சகல நடவடிக்கை களும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
ப�ொருட்களை
மக்கள்
க�ொள்வனவு செய்யும் ப�ோது
ஒரு
இடத்தில் ஒன்றுக்

கூடுவதை
தவிர்ப்பதற்கு
தற்போது பல வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அத்தியாவசிய
ப�ொருட்கள் உள்ளடங்கிய உணவு
ப�ொதி 500 ரூபா த�ொடக்கம்
1000 ரூபா வரையில் மானிய
முறையில்
வீடுகளுக்கு
சென்று விற்பனை முகவர்கள்
ஊடாக விநிய�ோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தம்புள்ளை
மீக�ொட
மற்றும்
நாரஹேன்பிடிய
ஆகிய ம�ொத்த விற்பனை
நிலையங்களிலிருந்து உணவு
ப�ொருட்கள் நாடு தழுவிய
ரீதியில் விநிய�ோகிப்பதற்கான

நடவடிக்கைகள்இ எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே உணவு
ப�ொருட்களில் எவ்வித தட்டுப்பாடும் கிடையாது பல
மாதங்களுக்கு தேவையான
ப�ொருட்கள்
கைவசம்
உள்ளன.
ஊரடங்கு சட்டம்
தற்காலிகமாக
நீக்கப்படும்
வேளையில் ப�ொது மக்கள்
சுகாதார மற்றும்பாதுகாப்பு
வழிமுறைகளை பின்பற்றி
அமைதியான
முறையில்
விற்பனை நிலையங்களில்
ப�ொருட்களை
குறுகிய
நேரத்திற்குள்
க�ொள்வனவு
செய்துக்
க�ொள்ள
வேண்டும் எனவும் அவர்
கூறியுள்ளார்.

நியாய விலையில் மீன்களை
க�ொள்முதல் செய்ய பணிப்பு

மேல் மாகாண ஆளுநராக முன்னாள் விமானப் படைத் தளபதி மார்ஷல் ஒப் த எயார்
ப�ோர்ஸ் ர�ொஷான் குணதிலக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் நேற்று (24) ஜனாதிபதி
அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வின் முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்துக�ொண்டார். ஜனாதிபதியிடமிருந்து நியமனக்கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்டப�ோது....

சேவைகளை பெற்றுக் க�ொள்வதற்காக

பஹாமாஸ் க�ொடியுடன் கப்பல்
க�ொழும்பு துறைமுகத்தில்
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

க�ொழும்பு துறைமுகத்திற்கு நேற்று பயணிகள் கப்பல் ஒன்று வருகை தந்ததுடன்
அந்தக் கப்பல் சேவைகளை பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு மாத்திரமே வந்ததாக துறைமுக அதிகார
சபையின் தலைவர் ஜெனரல் தயா ரத்நாயக்க
தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி கப்பல் பஹாமாஸ்
க�ொடியுடன் க�ொழும்பு துறைமுகத்திற்கு
பிரவேசித்தது க�ொலம்பஸ் என்ற பெயருடைய மேற்படி கப்பல் நேற்று முற்பகல் 11

முற்றாக முடங்கியது இந்தியா
நமது நிருபர்

மர்லின் மரிக்கார்

மீன்பிடி துறைமுகங்களில் நிறுத்தி
வைக்கப்பட்டிருக்கும் படகுகளில் இருக்கும் மீன்களை நியாய விலையில்
க�ொள்வனவு செய்யும் நடவடிக்கைகள்
கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனம் ஆரம்பித்துள்ளது.கடற்றொழில்இ
நீரியல்
வளங்கள் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் ஆல�ோசனையின் பேரில்
இத்திட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்கள் கடந்த தினங்களில் ஆழ்கடல் வள்ளங்கள் மற்றும் படகுகளில் கடலுக்கு சென்று பிடித்து வந்த மீன்களை
விற்பனை செய்து க�ொள்ள முடியாது
முகம் க�ொடுத்திருந்த பெரும் பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்கும் வகையில் கில�ோவுக்கு ரூ 350.00 படி நியாய விலையில்
இம்மீன்களை க�ொள்வனவு செய்ய
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவின்
ஆல�ோசனை படி இலங்கை கடற்றொழில் கூட்டுத்தாபனம் நடவடிக்கைகளை
முன்னெடுத்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் திக்கோவிட்ட மீன்-

இந்தியாமுழுவதும் 21 நாட்களுக்கு
ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு முதல்
முழு நாழும் முடக்கப்படுவதாகப் பிரதமர்
நரேந்திர ம�ோடி நாட்டு மக்களுக்கு அறிவித்துள்ளார். இந்த 21 நாள் தனிமைப்படுத்தலை
மேற்கொள்ளாவிட்டால்,
நாடு 21 வருடங்களுக்குப் பின்னோக்கிச்
சென்றுவிடும் என்று எச்சரித்த பிரதமர்
ம�ோடி, பெரும் ப�ொருளாதாரப் பின்ன-

பிடித் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகளில் இருந்த மீன்களை
க�ொள்வனவு செய்யும் நடவடிக்கை
கடற்றொழில்
கூட்டுத்தாபனத்தினால்
நேற்று (24) காலையில் அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா தலைமையில்

தனிமைப்படுத்தலுக்காக தேடப்பட்ட
பெண் பிரான்ஸ் சென்று விட்டார்
வெளிநாட்டிலிருந்து வந்ததாகக்
கூறி தனிமைப்படுத்தலுக்குட்படுத்துவதற்காக ப�ொலிஸாரால் தேடப்பட்டு வந்த தெரணியகலகே ஷிரானி
பீரிஸ் எனப்படும் பெண் ஏற்கனவே
நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருப்பதாக ப�ொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.
பன்னிபிட்டிய பெலன்வத்த சமகி
மாவத்தையில் இலக்கம் 265ஐ வசிப்பிடமாகக் க�ொண்ட இப்பெண்
கடந்த 05 ஆம் திகதி வெளிநாட�ொன்றிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்திருப்-

பதாக கிடைக்கப்பெற்ற தகவலை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டே தனிமைப்படுத்தலுக்காக ப�ொலிஸாரால்
தேடப்பட்டு வந்தார்.
எனினும் பின்னர் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல் அடிப்படையில்
அவர் கடந்த 08 ஆம் திகதியன்றே
பிரான்ஸ் ந�ோக்கிச் சென்றிருப்பது
ஊர்ஜிதமாகியுள்ளதனால் இதனால்
ஏற்பட்ட
அசெளகரியங்களுக்காக வருந்துவதாகவும் ப�ொலிஸ்
திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.இந்நிகழ்வில் அமைச்சருடன் கூட்டுத்தாபனத்
தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் தவுலகலஇ
முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் நிஷாந்த
ரதன்வீன உள்ளிட்டோரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

30 அளவில் வருகை தந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.இவ்வாறு நீனு சேவைகளை பெற்றுக்
க�ொள்வதற்காக அந்தக் கப்பல் துறைமுகத்தில்
தரித்திருக்கும் காலகட்டங்களில் எந்த ஒரு பிரியாணிக்கும் அல்லது அதன் ஊழியர்களுக்கும்கப்பலில் இருந்து வெளியே செல்வதற்கு அனுமதி
மறுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சேவைகளை
பெற்றுக் க�ொள்வதிலும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடிப்பதற்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
(ஸ)

டைவு ஏற்பட்டாலும், நாட்டு மக்களைப்
பாதுகாக்க இதனைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார்.

110 இலங்கை அகதிகள்
முகாம்களில் க�ொர�ோனா
தடுப்பு அவசியம்

பிரதமர் ம�ோடி, த�ொலைக்காட்சி
வாயிலாக இரவு எட்டு மணிக்கு நாட்டு
மக்களுக்கு உரையாற்றினார்.
ஊரடங்குவேளையில் மக்கள் வீடுகளைவிட்டு வெளியில் வரவேண்டாம்
என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர்,
ஒருவருக்குத் த�ொற்றும் க�ொர�ோனா,
67நாட்களில் ஒரு இலட்சம் பேரைத்தாக்கும் என்பதால், மக்கள் சமூக
அந்நியப்படுத்தலைக் கடைப்பிடிக்க
வேண்டியது கட்டாயம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.

தமிழகத்திலஜள்ள 110 இலங்கை அகதிகள்
முகாமில் க�ொர�ோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க க�ோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை அகதிகள் முகாமில் க�ொர�ோனா தடுப்பு
நடவடிக்கை எடுக்கக் க�ோரி சட்டத்தரணி பா.புகழேந்தி க�ோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார்.
அகதிகள் முகாமில் ஆயிரக்கணக்கான�ோர் உள்ளதால் க�ொர�ோனா த�ொற்று பரவாமல் தடுக்க வேண்டுமெனவும் இவர் க�ோரிக்கை முன்வைத்துள்ளார்.

திருக�ோணமலையில் முற்றிலும் இலவச முகக்கவசம்
தைத்து வழங்கும் ம�ொடர்ன் டெயிலரிங் நிறுவனத்தினர்!
(ஹஸ்பர் ஏ ஹலீம்)

தற்போது வேகமாக பரவி வரும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப் பி லி ருந்து காத்துக் க�ொள்ளும்
முகமாக
திருமலை
என்.சி
வீதியில் அமைந்துள்ள ம�ொடர்ன்
டெயிலரிங் நிறுவனத்தினர் ஆயிரக்கணக்கான முகக்கவசங்களை
இலவசமாக தைத்து வழங்கி வருகின்றனர்.
விரும்பிய�ோர் பெற்-

றுக்கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுபற்றி நிறுவன உரிமையாளர்
முகமட் முஜீப் கூறுகையில் " இந்த
வைரஸ் த�ொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு
பெற எமது மக்களுக்கு என்னாலான
உதவிகளை செய்தல் வேண்டும் என்ற
எண்ணத்தில் மேற்படி பணியினை
த�ொடக்கியுள்ளோம்.
பருத்தித் துணியினால் மேற்படி
முகக்கசவங்களை தைக்கின்றோம்.

மீள பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில்
இது உள்ளது.
வசதியுள்ளவர்கள்
விலை
க�ொடுத்து வாங்குவார்கள். வசதி
இல்லாத சாதாரண மக்கள் வறுமை
நிலையிலும் இதற்கொரு செலவு
செய்தல் கஸ்டமான ஒன்றாகும் குடும்பத்தில் 5 பேர் என்றால் அது பாரிய
செலவை த�ோற்றுவிக்கும். அதனை
நாம் வழங்கி இந்த க�ொர�ோனா
தடுப்பு ப�ோராட்டத்தில் இனைந்து

க�ொள்கிற�ோம் என்று குறிப்பிட்டார். தேவையுள்ளவர்கள் எம்மிடம்
வந்து இலவசமாக பெற்றுக் க�ொள்ள
முடியும் என்று குறிப்பிட்டார்.
இது தற்போது அரச திணைக்களங்கள்,முப்படைகளுக்கு
திருக�ோணமலையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டு
வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
த�ொடர்ச்சியாக முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கல்முனைப் பிராந்தியத்தில் க�ொர�ோனாத் த�ொற்று நீக்கி
(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

கல்முனைப்
பிராந்தியத்தில்
க�ொர�ோனாத் த�ொற்றை குறைப்பதற்கான
த�ொற்று நீக்கி விசுரும் நடவடிக்கை முன்-

னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக,
கல்முனை
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஜீ. சுகுணன் தெரிவித்தார்.
பிராந்திய த�ொற்று ந�ோய் பிரிவினால்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள
த�ொற்று

நீக்கி விசுரும் வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்
பிரிவுக்குட்பட்ட சுகாதார வைத்தியதிகாரி அலுவலகங்களுக்கு த�ொற்று நீக்கி

விசுரும் இயந்திரம் மற்றும் அதற்கான உபகரணங்கள் விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்,
தெரிவித்தார்.
பஸ்
தரிப்பு
நிலையங்கள்,

மக்கள் கூடும் இடங்களான சந்தை,
பிரதேச செயலகம், வங்கிகள் ப�ோன்றவற்றில் த�ொற்று நீக்கி விசுரும்
நடவடிக்கை அந்தந்த சுகாதார வைத்தியதிகாரி பிரிவுகளில் கிரமமான
முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கூறினார்.
இதேவேளை, அம்பாறை மாவட்-

டத்திலுள்ள உள்ளுராட்சி மன்றங்களும் க�ொர�ோனா த�ொற்று த�ொடர்பாக
ப�ொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தி வருவத�ோடு, மக்கள் நெரிசலான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டாமென ப�ொலிஸார் ஒலிபெருக்கி
மூலம் அறிவித்தல் விடுத்து வருகின்றனர்.

தினகரன்
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கந்தகாடு, புணானை தனிமைப்படுத்தல்

முகாம்களிலிருந்து நேற்றும் விடுவிக்கப்பட்டப�ோது...

க�ொர�ோனா அற்ற இலங்கையை
ஜனாதிபதி உருவாக்கி தருவார்
(ஆலையடிவேம்பு சுழற்சி நிருபர்)

க�ொர�ோனா அற்ற தேசமாக
ஸ்ரீலங்கா வெகுவிரைவில் மலரும்
என்கிற பூரண நம்பிக்கையை
ஜனாதிபதி க�ோதாபய ராஜபக்ஸவின் க�ொர�ோனா த�ொற்று
பரம்பலுக்கு எதிரான தடுப்பு
நடவடிக்கைகள்
தருகின்றன
என்று அம்பாறை மாவட்டத்தை
தளமாக க�ொண்டு இயங்குகின்ற
அனைத்து கட்சி அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள்
ஒன்றியத்தின்
தலைவரும், நாட்டை காக்கும்
இளைஞர் அணியின் பிரதி தலைவருமான முஹமட் முஸ்தபா முஹமட்
நிசாம் தெரிவித்தார்.

அனைத்து கட்சி ஒன்றிய தலைவர் நிசாம்
இவர் இது த�ொடர்பாக நேற்று புதன்கிழமை
விடுத்த
அ றி க ்கை யி ல்
கு றி ப் பி ட ப்பட் டு
உள்ளவை வருமாறு,
க�ொர�ோனா
த�ொற்று பரம்பலுக்கு
எதிரான ஜனாதிபதி
க�ோதாபய ராஜபக்ஸவின்
தடுப்பு
ந ட வ டி க ்கைக ள்
அ ற் பு த ம ா ன வை .
க � ொ ர � ோ ன ாவை

எமது தேசம் முழுமையாக வெற்றி க�ொள்ள
முடியும் என்கிற பூரண
நம்பிக்கையை
அவை
தருகின்றன. குறுகிய சுய
இலாப அரசியல்வாதிகள்
முட்டைக்குள் மயிர் பிடுங்குவது ப�ோல இந்நடவடிக்கைகளை விமர்சனம்
செய்ய கூடும். ஆனால்
இன, மத, ம�ொழி வேறுபாடுகளுக்கு
அப்பால்
இந்நாட்டு மக்கள் அனைவரினதும் கதாநாயகனாக

கிண்ணியாவில் வீட�ொன்று எரிந்து முற்றாக நாசம்

ஜனாதிபதி க�ோதாபய ராஜபக்ஸ
உயர்ந்து
நிற்கின்றார்
என்பதே
உண்மை நிலை ஆகும்.
தீர்க்கதரிசனம், தூர ந�ோக்கு,
தெளிந்த சிந்தனை, செயல் திறன்
ஆகியவற்றை க�ொண்ட பெருந்தலைவரை நாம் ஜனாதிபதியாக பெற்று
இருக்கின்றோம்,
ஆண்டவனின்
அருட்கடாட்சத்துடன் வெகுவிரைவில் நாம்
அனைவரும் மீட்சி பெறுவ�ோம்
என்கிற நல்ல செய்தியை இத்தருணத்தில் ச�ொல்லி வைக்கின்றேன்.

பனிச்சங்கேணியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட
38 பேரில் 34 பேர் வீடுகளுக்கு திரும்பினர்
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின் வாகரை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பனிச்சங்கேணி
க�ொர�ோனா தனிமைப்படுத்தல்
நிலையத்தில் கடந்த 14 நாட்களாக
தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டு
கண்காணிப்பட்டு
வந்தவர்கள்
எவ்விதமான ந�ோய்த்தொற்றும்
இல்லாத நிலையில் தங்களின்
குடும்பங்களுடன்
இணைக்கும்
பணி நேற்று (25) புதன்கிழமை
இடம்பெற்றது.
இராணுவத்தினரின் பஸ் மூலமாக
பனிச்சங்கேணி க�ொர�ோனா தடுப்பு
முகாமில் இருந்து ஒரு பஸ் மூலமாக
34 பேரும் நேற்று காலை 7.00 மணியளவில் நீர்கொழும்பு, க�ொழும்பு
ப�ோன்ற பிரதேசங்களுக்கு ப�ொலிஸ்

பாதுகாப்புடன்
இராணுவத்தினர்
அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
பனிச்சங்கேணி
க�ொர�ோனா
தடுப்பு முகாமில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த 38 பேருரில் 34 பேர் இன்று
விடுவிக்கப்பட்டதுடன்
மீதமாக
இருந்த நான்கு பேரும் புனானை
தடுப்பு முகாமுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று ஏற்படாதிருக்க

மண்முனை தென்மேற்கில் பல்வேறு செயற்பாடுகள்

திருமலை மாவட்ட விசேட நிருபர்.

கிண்ணியா அண்ணல் நகர் பகுதியில் மிகவும் பின் தங்கிய கிராமத்தில் வீட�ொன்று நேற்று (25)
முற்றாக எரிந்து சேதமாகியுள்ளது.
சம்மூன் - அஜாஹிர் ( வயது -30)

என்பவரது வீடே இவ்வாறு எரிந்து
சேதமாகியது,
இதற்கு மின்னொழுக்கே காரணமென ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். இது த�ொடர்பான விசாரணை
கிண்ணியா ப�ொலிஸார் மேற்க�ொண்டு வருகின்றனர்.

மக்களுக்கு உதவி செய்ய அமைப்புகள் முன்வர வேண்டும்
(க�ொக்கட்டிச்சோலை நிருபர்)

படுவான்கரையில் உள்ள மக்களுக்கு
உதவி செய்வதற்கு ப�ொது அமைப்புக்களும், த�ொண்டு நிறுவனங்களும், வசதி
படைத்தவர்களும் முன்வர வேண்டும்
என சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுக�ோள்
விடுகின்றனர்.

நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அசாதாரண
சூழ்நிலை காரணமாக மட்டக்களப்பு படுவான்கரையில் உள்ள மக்கள் வாழ்வாதாரத்தினை இழந்து வீடுகளில் முடங்கி
இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இங்குள்ள மக்கள் கூலித்தொழிலையும், விவசாயத்தினையும் நம்பியே
அன்றாடம் வாழ்க்கையினை வழிந-

டத்தி செல்கின்றவர்களாக உள்ளனர்.
ஒரு நாள் வேலைக்கு சென்றால்தான்
அன்றைய நாள் வீட்டில் நெருப்பு எரியும்
அவ்வாறான சூழலில் நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஊரடங்கு சட்டத்தினால் த�ொழில் இன்றி வருமானத்தினை
பெற்றுக் க�ொள்ள முடியாதவர்களாக
இருக்கின்றனர்.

(பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்)

மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேசத்திற்குட்பட்ட மக்களுக்கு க�ொர�ோனா
வைரஸ் த�ொற்று ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு செயற்பாடுகளை
பிரதேசத்திற்குட்பட்ட
திணைக்களங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றன.மக்களுக்கு துண்டுப்பிரசுரங்கள், அறிவித்தல்கள் ஊடாக விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தல், ப�ொது
இடங்களில் கிருமி நாசினி விசுறுதல்,

வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை
தந்தவர்களை
தனிமைப்படுத்தல்,
அவர்கள் த�ொடர்பான கண்காணிப்பு,
ஒன்று கூடல்களை தவித்தல் ப�ோன்ற
பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
மகிழடித்தீவு
வைத்தியசாலை
வைத்திய அதிகாரி தி.தவனேசன்
உள்ளிட்ட உத்திய�ோகத்தர்களும்,
பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
கலையரசி உள்ளிட்ட உத்தியாகத்தர்களும், பிரதேச செயலாளர்

உள்ளிட்ட உத்திய�ோகத்தர்களும்,
ப�ொலிஸார், பிரதேச சபை, பாதுகாப்பு படையினரும் இணைந்து
இச்செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து
வருகின்றனர்.
இச் செயற்பாடுகளுக்கு பூரண
ஒத்துழைப்பினை வழங்குமாறும்
குறித்த திணைக்களங்கள் கேட்டுக்
க�ொள்வதுடன், சுகாதார திணைக்களத்தின் அறிவைத்தல்களுக்கேற்ப
செயற்படுமாறும் மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

