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சென்னை, ஜூன 5–
காயிதே மில்லத்தின 126- வது பிறநே 

நா்ைச�ாட்டி, அண்ா தி.மு.க. 
ொர்பில அவரது நி்னைவிடத்தில 
மரி�ா்ே செலுத்ேப்பட்டது.   

 கணணி�த்திற்குரி� காயிதே 
மில்லத் இஸமாயில ொஹிபபின 126-
வது பிறநே நா்ை முனனிட்டு இனறு 
கா்்ல சென்னை, திருவலலிகதகணி 
சநடுஞொ்்ல, வா்லாஜா மசூதியில 
அ்மநதுளை  காயிதே மில்லத் 
நி்னைவிடத்தில, அண்ா 
தி.மு.க. ொர்பில, கழக அ்மபபுச் 
செ�்லாைரும், வட சென்னை சேற்கு 
(கிழககு) மாவட்ட செ�்லாைரும், 
முனனைாள அ்மச்ெருமானை 
டி.சஜ�ககுமார், கழக இ்லககி� 
அணிச் செ�்லாைரும், முனனைாள 
அ்மச்ெருமானை ்பா. வைர்மதி, 
கழக அ்மபபுச் செ�்லாைரும், 
முனனைாள அ்மச்ெருமானை எஸ.

தகாகு்ல இநதிரா, கழக அ்மபபுச் 
செ�்லாைரும், சேன சென்னை வடககு 
(கிழககு) மாவட்ட செ�்லாைருமானை 
ஆதிராஜாராம் மற்றும் சென்னை 
மாவட்டத்்ேச் தெர்நே மாவட்ட 
செ�்லாைர்கள உளளிட்ட கழக 

நிர்வாகிகள, சகாதரானைா ேடுபபு 
நடவடிக்ககளுககாக அரசு 
அறிவித்திருககும் வழிகாட்டு 
சநறிமு்றக்ைப பின்பற்றி, ம்லர்ப 
த்பார்்வ த்பார்த்தி மரி�ா்ே 
செலுத்தினைார்கள. 

126- வது பிறந்தநாள்

காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில
அ.தி.மு.க. சார்பில ம்லர்்த்ார்னவை

மும்்்ப, ஜூன.5– 
மும்்்பயில அரசு விருநதினைர் 

இல்லத்தின தமல்பகுதி இடிநது 
விழுநது ஏற்்பட்ட வி்பத்தில  மாநி்ல 
சுற்று்லாத் து்ற அ்மச்ெர் ஆதித்� 
ோககதர அதிர்்ஷடவெமாக உயிர் 
ேபபினைார். 

மகாரா்ஷடிரா மாநி்லம் மும்்்பயின 
சேன ்பகுதியில அரசு விருநதினைர் 
இல்லம் ெஹாரித்ரி சகஸட் ஹவுஸ 
இருககிறது. சகாதரானைா ச்பாதுமுடகக 
கட்டுப்பாடுகள கார்மாக 
ச்பரும்்பா்லானை அ்மச்ெர்கள 

அதிகாரிகளின கூட்டத்்ே ெஹாத்ரி 
இல்லத்தில ோன நடத்தி வருகினறனைர். 

வழககம் த்பால முேலவரின 
மகனும், அ்மச்ெருமானை 
ஆதித்� ோககதர, ெஹாத்ரி 
இல்லத்தில உளை ஹால ஒனறில 
அதிகாரிகளுடன ஆத்லாெ்னை 
நடத்திகசகாணடிருநோர். அபத்பாது 
திடீசரனை ஹாலுககு சவளியில 
மிகபச்பரி� ெத்ேம் தகட்டது. 
்பேறி�டித்துக சகாணடு சவளியில 
வநது ்பார்த்ே த்பாது ஹாலுககு 
சவளியில ‘ஸ்லாப’ இடிநது 

விழுநதிருநேது. அதிர்்ஷடவெமாக 
இதில �ாருககும் ்பாதிபபு 
ஏற்்படவில்்ல. 

இச்ெம்்பவத்்ே சோடர்நது  ஆதித்� 
ோககதர நடத்திகசகாணடிருநே 
கூட்டம் உடதனை  ரத்து செய�ப்பட்டு 
அதிகாரிகள ்பாதுகாப்பானை 
இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனைர். 
ச்பாதுப்பணித்து்ற அதிகாரிகள 
வி்ரநது வநது, தமற்சகாணடு 
இடியும் நி்்லயில ஏோவது ்பகுதி 
இருககிறோ எனறு முழு்ம�ாக 
ஆயவு செயேனைர். 

அதிகாரிகளுடன் ஆல�ாசனை நடத்தியல�ாது
விருந்தினர் இல்லத்தின் மேல கூரை இடிந்து விழுந்்தது:

ேகாைாஷ்டிைா அரேச்சர் ஆதித்்ய ்தாககமை உயிர் ்தப்பினார்

சென்னை, ஜூன. 5-  
ேமிழகத்தில தநற்று புதிோக 22 

ஆயிரத்து 651 த்பர் சகாதரானைா 
சோற்றால ்பாதிககப்பட்டுளைனைர்.

ேமிழகத்தில கடநே தம மாேம் 
சகாதரானைா ்பாதிபபு உச்ெத்தில 
இருநேது. இநே நி்்லயில ேமிழக 
அரசு முழு ஊரடங்க அறிவித்ேது. 
அேன்படி கடநே 14 நாட்களில தினைெரி 
்பாதிப்பானைது 13,533 கு்றநது தநற்று 
22 ஆயிரத்து 651ஆக இருநேது. 

அோவது, கடநே மாேம் 21-நதேதி 
36,184 த்பர் ்பாதிககப்பட்டிருநேனைர். 
இநே நி்்லயில தநற்று 22,651 த்பர் 
்பாதிககப்பட்டு உளைனைர். 

இது குறித்து சுகாோரத்து்ற 

சவளியிட்டுளை செயதிககுறிபபில 
கூறியிருப்போவது:–

ேமிழகத்தில தநற்று புதிோக 
12,513 ஆணகள, 10,138 ச்பணகள 
எனை சமாத்ேம் 22 ஆயிரத்து 651 
த்பருககு புதிோக சகாதரானைா உறுதி 
செய�ப்பட்டுளைது. 

ேமிழகத்தில இதுவ்ர 2 தகாடித� 
77 ்லட்ெத்து 211 த்பருககு சகாதரானைா 
்பரிதொே்னை செய�ப்பட்டுளைது. 
அதில 12 ்லட்ெத்து 90 ஆயிரத்து 999 
ஆணகளும், 9 ்லட்ெத்து 4 ஆயிரத்து 
365 ச்பணகளும், 3-ம் ்பாலினைத்ேவர் 
38 த்பரும் உள்பட 21 ்லட்ெத்து 95 
ஆயிரத்து 402 த்பருககு சோற்று உறுதி 
செய�ப்பட்டுளைது.

சகாதரானைாவுககு அரசு 
மருத்துவம்னையில 273 த்பரும், 
ேனி�ார் மருத்துவம்னையில 190 
த்பரும் எனை 463 த்பர் சிகிச்்ெ 
்ப்லனினறி தநற்று உயிரிழநதுளைனைர்.   

  ேமிழகத்தில இதுவ்ர 26 
ஆயிரத்து 128 த்பர் சகாதரானைா 
தநாய சோற்றால உயிரிழநதுளைனைர். 
சகாதரானைா ்பாதிபபில இருநது 
33,646 த்பர் தநற்று ‘டிஸொர்ஜ்' 
செய�ப்பட்டுளைனைர்.  

இதுவ்ர 19 ்லட்ெத்து 306 த்பர் 
கு்ம் அ்டநது உளைனைர். ேற்த்பாது 
சிகிச்்ெயில 2 ்லட்ெத்து 68 ஆயிரத்து 
968 த்பர் உளைனைர்.  

இவவாறு அதில கூறப்பட்டுளைது.     

ேமிழகத்தில 22 ஆயிரத்திற்கு
வைநே திைசரி ககாதராைா ்ாதி்பு

ஊரடஙகால் 14 நாடகளில் 13 ஆயிரம் குனறந்தது

14–ந்ம்ததி வரை ்தளர்வுகளுடன்  ஊைடங்கு நீட்டிப்பு...
(1ம் �ககத் த்தாடர்ச்சி)

ஒரு நா்ைககு 50 ெேவிகிேம் 
தடாககனகள மட்டும் வழஙகப்பட்டு, 
்பத்திரப ்பதிவுகள தமற்சகாளை 
அனுமதிககப்படும்.   

* தீபச்பட்டி சோழிற்ொ்்லகள 
50 ெேவிகிேம் ்பணி�ாைர்களுடன 
நி்்ல�ானை வழிகாட்டு 
ந்டமு்றக்ைப பின்பற்றி 
செ�ல்பட அனுமதிககப்படும். 

மற்ற மாவட்டங்களில் 
கூடுதல் தளர்வு

தமத்ல குறிபபிட்ட 11 
மாவட்டஙக்ைத் ேவிர இேர 
மாவட்டஙகளில தநாயத் 
சோற்று கு்றநது வருவ்ேக 
கருத்தில சகாணடு, ஏற்கனைதவ 
அ னு ம தி க க ப ்ப ட் டு ள ை 
ேைர்வுகளுடன கூடுே்லாக கீழககணட 
செ�ல்பாடுகளும் அனுமதிககப்படும்.   

* ேனி�ாக செ�ல்படுகினற 
மளி்க, ்ப்லெரககுகள, காயகறிகள, 
இ்றச்சி மற்றும் மீன விற்்ப்னை 
செயயும் க்டகள கா்்ல 6 மணி 
முேல மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* காயகறி, ்பழம் மற்றும் பூ 
விற்்ப்னை செயயும் ந்ட்பா்ேக 
க்டகள கா்்ல 6 மணி முேல 
மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* மீன ெந்ேகள சமாத்ே 
விற்்ப்னைககாக மட்டும் செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும். மீன 
ெந்ேகளில ெமூக இ்டசவளி்� 
க்டபபிடிககும் ச்பாருட்டு, 
ஒனறுககும் தமற்்பட்ட இடஙகளில 
திறநே சவளியில இநே ெந்ேக்ை 
அ்மப்பேற்கானை மாற்று 
ஏற்்பாடுக்ை மாவட்ட நிருவாகஙகள 
உடனைடி�ாக செய� தவணடும்.   

* இ்றச்சிக கூடஙகள 
சமாத்ே விற்்ப்னைககு மட்டும் 
அனுமதிககப்படும்.   

* தீபச்பட்டி சோழிற்ொ்்லகள 
50 ெேவிகிேம் ்பணி�ாைர்களுடன 
நி்்ல�ானை வழிகாட்டு 
ந்டமு்றக்ைப பின்பற்றி 
செ�ல்பட அனுமதிககப்படும். 

அரசு அலுவல்கம் இயஙகும்
* அ்னைத்து அரசு 

அலுவ்லகஙகளும், 30 ெேவிகிேம் 
்பணி�ாைர்களுடன செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* ொர் ்பதிவாைர் அலுவ்லகஙகள 
ஒரு நா்ைககு 50 ெேவிகிேம் 
தடாககனகள மட்டும் வழஙகப்பட்டு, 
்பத்திரப ்பதிவுகள தமற்சகாளை 
அனுமதிககப்படும்.   

* ேனி�ார் ்பாதுகாபபு தெ்வ 
நிறுவனைஙகள மற்றும் அலுவ்லகம், 

வீடுகள மற்றும் அடுககுமாடி 
குடியிருபபுகளில வீடு ்பராமரிபபு 
உளளிட்ட தெ்வகள இ–்பதிவுடன 
அனுமதிககப்படும்.   

* மின ்பணி�ாைர் (Electricians) 
பிைம்்பர்கள (Plumbers) கணினி 
மற்றும் �நதிரஙகள ்பழுது நீககு்பவர் 
(Motor Technicians) மற்றும் ேச்ெர் 
த்பானற சு�சோழில செய்பவர்கள 
கா்்ல 6 மணி முேல மா்்ல 5 
மணி வ்ர இ–்பதிவுடன ்பணிபுரி� 
அனுமதிககப்படுவர். 

மின் ப�ாருட்கள் ்கட்ட
* மின ச்பாருட்கள (electrical goods), 

்பலபுகள, தகபிளகள, ஸவிட்சுகள 
மற்றும் ஒ�ர்கள விற்்ப்னை செயயும் 
க்டகள கா்்ல 6 மணி முேல 
மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* மிதிவணடி மற்றும் இருெககர 
வாகனைஙகள ்பழுது நீககும் க்டகள 
மட்டும் (விற்்ப்னை நி்்ல�ஙகள 
அல்ல) கா்்ல 6 மணி முேல 
மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* ஹார்டுதவர் க்டகள கா்்ல 
6 மணி முேல மா்்ல 5 மணி வ்ர 
செ�ல்பட அனுமதிககப்படும்.   

* வாகனைஙகளின உதிரி்பாகஙகள 
விற்்ப்னை செயயும் க்டகள கா்்ல 
6 மணி முேல மா்்ல 5 மணி வ்ர 
செ�ல்பட அனுமதிககபடும்.   

* கலவிப புத்ேகஙகள மற்றும் 
எழுதுச்பாருட்கள விற்்ப்னை செயயும் 
க்டகள கா்்ல 6 மணி முேல 
மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும். 

்டாக்சி, ஆட்்டாவுக்கு 
அனுமதி

* வாகனை விநித�ாகப்பாைர்களின 
வாகனை ்பழுது்பார்ககும் ்ம�ஙகள 
மட்டும் (விற்்ப்னை நி்்ல�ஙகள 
அல்ல) கா்்ல 6 மணி முேல 
மா்்ல 5 மணி வ்ர செ�ல்பட 
அனுமதிககப்படும்.   

* வாட்க வாகனைஙகள, 
தடகஸிகள மற்றும் ஆட்தடாககளில 
்ப�ணிகள இ–்பதிவுடன செல்ல 
அனுமதிககப்படும். தமலும், வாட்க 
தடகஸிகளில, ஓட்டுநர் ேவிர மூனறு 
்ப�ணிகளும், ஆட்தடாககளில, 
ஓட்டுநர் ேவிர இரணடு ்ப�ணிகள 
மட்டும் ்ப�ணிகக அனுமதிககப்படும்.   

ப�ாது
* நீ்லகிரி மாவட்டம், 

சகா்டககானைல, ஏற்காடு, 
ஏ்லகிரி, குற்றா்லம் ்பகுதிகளுககு 
அவெர கார்ஙகளுககாக 
்ப�ணிகக சோடர்பு்ட� மாவட்ட 
ஆட்சி�ர்களிடமிருநது இ–்பாஸ 

ச்பற்று ்ப�ணிகக அனுமதிககப்படும்.   
* தகா�ம்புத்தூர், திருபபூர், 

தெ்லம், கரூர், ஈதராடு, நாமககல, 
திருச்சிராப்பளளி மற்றும் 
மது்ர மாவட்டஙகளில உளை 
ஏற்றுமதி நிறுவனைஙகள, ஏற்றுமதி 
நிறுவனைஙகளுககு இடுச்பாருள 
ே�ாரித்து வழஙகும் நிறுவனைஙகள, 
ஏற்றுமதி ஆ்்கள ்வத்திருபபின, 
ஏற்றுமதி சோடர்்பானை 
்பணிகளுககாகவும், மாதிரிகள 
அனுபபுவேற்காக மட்டும், 10 
ெேவிகிேம் ்பணி�ாைர்களுடன 
நி்்ல�ானை வழிகாட்டு 
ந்டமு்றக்ைப பின்பற்றி 
செ�ல்பட அனுமதிககப்படும். 

ந்டமாடும் ்காய்கறி,
�ழக்்கட்ட

* ேமிழக அரொல 
அ றி மு க ப ்ப டு த் ே ப ்ப ட் டு ள ை 
நடமாடும் வாகனைஙகள மூ்லம் 
ச்பாது மககளுககு காயகறி, ்பழஙகள 
ஆகி�்வ விற்்ப்னை செயயும் 
திட்டம், ச்பாது மககளின வரதவற்்்ப 
ச்பற்றுளை நி்்லயில, இது சோடர்நது 
செ�ல்படுத்ேப்படும்.   

* ச்பாது மககள ேஙகைது 
வீடுகளுககு அருகில உளை 
க்டகளுககு நடநது செனறு 
ச்பாருட்கள வாஙகுமாறும், 
இரணடு ெககர மற்றும் நானகு 
ெககர வாகனைஙகளில க்டகளுககு 
செலவ்ே ேவிர்ககுமாறும் 
தகட்டுகசகாளகிதறன.   

சகாதரானைா தநாயத் சோற்்றக 
கட்டுப்படுத்ே, ச்பாது மககளின ந்லன 
கருதி ேமிழநாட்டில முழு ஊரடஙகு 
பிறபபிககப்பட்டுளை நி்்லயில, 
ச்பாது மககள அவசி�மினறி 
வீட்டிலிருநது சவளியில வருவ்ேயும் 
கூட்டஙக்ையும் ேவிர்கக தவணடும் 
எனறு தகட்டுகசகாளகிதறன.   

தமலும், சகாதரானைா 
தம்லாண்மககானை தேசி� வழிகாட்டு 
ந்டமு்றகளில குறிபபிட்டுளை்படி, 
ச்பாது இடஙகளில முகக கவெம் 
அணிவது, ெமூக இ்டசவளியி்னை 
க்டபிடிப்பது, ்கக்ை அடிககடி 
தொபபு, கிருமிநாசினி சகாணடு சுத்ேம் 
செயவது ஆகி�வற்்ற கட்டா�ம் 
பின்பற்றவும், தநாயத்சோற்று 
அறிகுறிகள சேன்பட்டவுடன, 
ச்பாதுமககள உடதனை அருகிலுளை 
மருத்துவம்னைக்ை நாடி மருத்துவ 
ஆத்லாெ்னை, சிகிச்்ெ ச்பறவும் 
தகட்டுகசகாளகிதறன.   

மககள அ்னைவரும் அரசின 
மு�ற்சிகளுககு முழு ஒத்து்ழபபு 
நலக தவணடுசமனை அனபுடன 
தகட்டுக சகாளகிதறன. 

இவவாறு ஸடாலின கூறியுளைார். 

த்தன்லமேற்கு �ருவ மேனை துவஙகியது

ேமிழகத்தில 5 நாடகளுக்கு மனழ:
வைானின்ல ஆய்வு னமயம் ேகவைல

சென்னை, ஜூன 5–
ேமிழகத்தில சேன தமற்கு 

்பருவம்ழ சோடஙகியுளைோல, 5 
நாட்களுககு ம்ழ ச்பய�ககூடும் 
எனறு சென்னை வானி்்ல ஆயவு 
்ம�ம் சேரிவித்துளைது.

தகரைாவில ஜூன 3–நதேதி 
சேனதமற்குப ்பருவ ம்ழ 
சோடஙகி�து. ேமிழகத்தில 
தநற்று சேன தமற்கு ்பருவம்ழ 
சோடஙகியுளைோக சென்னை 
வானி்்ல ஆயவு ்ம�ம் 
சேரிவித்துளைது.

சவப்பச்ெ்லனைம் மற்றும் 
வளிமணட்ல சுழற்சி கார்மாக 
ேமிழகத்தில 5 நாட்களுககு 
ம்ழ ச்பய�ககூடும் எனைவும் 
சேரிவித்துளைது. 

5–நதேதி (இனறு) விருதுநகர் , 
மது்ர சிவகங்க, தேனி, 
திணடுககல , புதுகதகாட்்ட, 
ேஞொவூர் , திருச்சி, தெ்லம் , நாமககல  
மாவட்டஙகளில  ஓரிரு இடஙகளில  
இடி மினனைலுடன  கூடி� கனை 

ம்ழயும் , ஏ்னை� மாவட்டஙகள  
மற்றும்  புது்வ கா்ரககால  
்பகுதிகளில  ஒரு சி்ல இடஙகளில  
மிேமானை ம்ழயும்  ச்பய�ககூடும் .  

6–நதேதி  ேமிழ நாட்டின  ஒரு சி்ல 
வட உள  மாவட்டஙகளில  ஓரிரு 
இடஙகளில  இடி மினனைலுடன  
கூடி� கனை ம்ழயும் , ஏ்னை� 
மாவட்டஙகளில  ஒரு சி்ல 
இடஙகளில  இடி மினனைலுடன  கூடி� 
த்லொனைது முேல  மிேமானை ம்ழயும்  
ச்பய�ககூடும் .  

7–நதேதி தமற்கு சோடர்ச் சி 
ம்்ல்� ஒட்டி� மாவட்டஙகள , 
கடத்லார மாவட்டஙகள  மற்றும்  
புது்வ, கா்ரககால  ்பகுதிகளில  
ஓரிரு இடஙகளில  இடி மினனைலுடன  
கூடி� த்லொனைது முேல  மிேமானை 
ம்ழ  

ச்பய�ககூடும் . 
8 மற்றும் 9–நதேதி ேமிழநாட்டின  

சேன  கடத்லார மாவட்டஙகள  மற்றும்  
தமற்கு சோடர்ச்சி ம்்ல்� ஓட்டி� 
மாவட்டஙகளில  ஓரிரு இடஙகளில  

த்லொனைது முேல  மிேமானை ம்ழ 
ச்பய�ககூடும் . 

சென்னை்� ச்பாறுத்ேவ்ர 
அடுத்ே 48 மணி தநரத்திற்கு 
வானைம்  ஓரைவு தமகமூட்டத்துடன  
கா்ப்படும் . கடநே 24 மணி 
தநரத்தில  அதிக்பட்ெமாக ச்பயே 
ம்ழ அைவு விவரம் வருமாறு:–

திருபுவனைம்   –12 செ.மீ., 
கா்ரயூர்  – 9 செ.மீ., எட்ட�புரம்  
– 8 செ.மீ., த்ப்ரயூர்  – 7 செ.மீ., 
ேணடராம்த்பட்்ட, புளைம்்பாடி 
ே்லா 6 செ.மீ., ச்பரம்்பலூர் , அரூர் 
ே்லா 5 செ.மீ., சகா்டககானைல , 
அரவககுறிச்சி, ச்பரி�ாறு, ேளி ே்லா 4 
செ.மீ. ம்ழ ச்பயதுளைது. 

சேன தமற்கு ்பருவம்ழ இனறு 
ேமிழநாட்டில ச்பரும்்பா்லானை 
மாவட்டஙகளில முனதனைறி உளைது. 
அடுத்ே 24 மணி தநரத்தில அ்னைத்து 
மாவட்டஙகளிலும் முனதனைற 
வாயபபுளைது. 

இவவாறு வானி்்ல ஆயவு 
்ம�ம் சேரிவித்துளைது. 

சென்னை, ஜூன 5–
சென்னை வணடலூர் உயிரி�ல 

பூஙகாவில உளை சிஙகஙகளுககு 
சகாதரானைா ்பாதிககப்பட்டு ஒரு 
சிஙகம் இறநே நி்்லயில தமலும் 2 
சிஙகஙகள கவ்்லககிடமாக உளைனை. 
இ்ேத் சோடர்நது வனைத்து்ற 
அதிகாரிகள ஆயவு செயேனைர்.

ேமிழகத்தில சகாதரானைா 
2ஆம் அ்்ல ்பரவல கார்மாக 
கடநே மாேம் வணடலூர் அறிஞர் 
அண்ா உயிரி�ல பூஙகா கா்ல 
வ்ர�்றயினறி மூடப்பட்டது. 
சோடர்நது, பூஙகா ஊழி�ர்கள 
மட்டுதம உளதை செனறுவர 
அனுமதி அளிககப்பட்டிருநேது. 
இநநி்்லயில, வணடலூர் 
பூஙகாவில சிஙகஙகளுககு உடலந்ல 
கு்றவு ஏற்்பட்டோல சகாதரானைா 
்பரிதொே்னை தமற்சகாளைப்பட்டது.  
இதில 13 ஆசி� சிஙகஙகளுககு 
சகாதரானைா அறிகுறிகள இருநேது 
கணடுபிடிககப்பட்டது. 

இதுகுறித்து ேமிழக அரசு 
சவளியிட்டுளை செயதிககுறிபபில 
கூறப்பட்டிருப்போவது:-

வணடலூர் அறிஞர் அண்ா 
உயிரி�ல பூஙகாவில உளை 13 
ஆசி� சிஙகஙகளுககு சகாதரானைா 
அறிகுறிகள உளைோக 3-நதேதி (தநற்று 
முனதினைம்) கணடறி�ப்பட்டது. 
சி்ல சிஙகஙகளுககு அறிகுறிகள 
சேன்பட்டதுடன, நீ்லா எனற 9 வ�து 
ச்பண சிஙகம் அன்ற� தினைதம 
உயிரிழநேது.  இதேத்பானற நிகழவுகள 
ஐேரா்பாத், சஜயபபூர் மற்றும் 
உத்ேர பிரதேெ மாநி்லத்தில உளை 
இட்டாவா ஆகி� இடஙகளில உளை 
பூஙகாககளில உளை சிஙகஙகளுககும் 
சோற்று ஏற்்பட்டுளைது.

பூஙகா அதிகாரிகைால உயிரி�ல 
பூஙகாவில உளை சிஙகஙகள 
உடனைடி�ாக ேனி்மப்படுத்ேப்பட்டு, 
ேமிழநாடு காலந்ட மருத்துவ 

்ப ல க ் ்ல க க ழ க த் தி னை ் ர 
க்லநோத்லாசித்து தநாயுற்ற 
சிஙகஙக்ை கு்ப்படுத்தும் 
வ்கயில தநாய எதிர்பபு மருநதுகள 
மற்றும் இேர மருநதுகளும் 
வழஙகப்பட்டனை. சோற்றுககு 
ஏற்்ப மருத்துவ சிகிச்்ெயும் 
வழஙகப்பட்டது. சிஙகஙகளின 
ெளி மாதிரிகள தெகரிககப்பட்டு 
இநதி� தேசி� மருத்துவ கழகத்ோல 
அஙகீகரிககப்பட்டுளை த்பா்பாலில 
உளை ஐ.சி.ஏ.ஆர்.-நிொத் எனற 
ஆயவகத்துககு அனுப்பப்பட்டது.

தமலும் அரசு 
த க ட் டு க ச க ா ண ட ே ற் கி ் ங க , 
ேமிழநாடு காலந்ட மருத்துவ 
்பலக்்லககழகம் மருத்துவ 
வலலுநர்க்ை பூஙகாவின 
காலந்ட மருத்துவர்களுககு 
உேவும் ச்பாருட்டு அனுபபியுளைது. 
இநே குழு, பூஙகாவில உளை 
இேர வி்லஙகுகளுககு சகாதரானைா 
சோற்று ்பரவாமல ்பாதுகாப்பது 
குறித்து உரி� நடவடிக்கக்ை 
தமற்சகாணடுளைது. தமலும் ேடுபபு 
நடவடிக்க�ாக வி்லஙகுக்ை 
்க�ாளும் ்பணி�ாைர்கள உரி� 
்பரிதொே்னைகள தமற்சகாளளுமாறு 
கடநே 3-நதேதி�னறு 
அறிவுறுத்ேப்பட்டுளைது.

பதா்டர் ்கண்காணிப்பு
பூஙகாவில உளை வி்லஙகுகளின 

நி்்ல சோடர்நது கணகாணிககப்பட்டு 

வருகிறது. முனசனைச்ெரிக்க 
நடவடிக்க�ாக  ேமிழகத்தில உளை 
அ்னைத்து உயிரி�ல பூஙகாககளில 
்பார்்வ�ாைர்களுககு ே்ட 
விதிககப்பட்டுளைது. தமலும் 
கடநே 3-நதேதி�னறு வி்லஙகுக்ை 
்க�ாளும் ்பணி�ாைர்களுககு சிறபபு 
முகாம் ஒனறு நடத்ேப்பட்டு 61 
ெேவீே ்பணி�ாைர்களுககு ேடுபபூசி 
செலுத்ேப்பட்டுளைது.

வி்லஙகுகளிடம் இருநது 
எடுககப்பட்ட சகாதரானைா ்வரஸ 
நுணணுயிரியின மர்பணுவி்னை 
வ்கப்படுத்தும் ்பணியி்னை 
தமற்சகாணடு வரும் ஆயவகமானை 
‘த்லதகானஸ-சி.சி.எம்.பி.' எனற 
ஆயவகம் வி்லஙகுகளுககு சிகிச்்ெ 
அளிப்பது குறித்து உரி� அறிவு்ரக்ை 
வழஙகியுளைது. தமலும் து்றயின 
அலுவ்லர்கள இதுகுறித்து தேசி� 
அைவில உளை து்ற நிபு்ர்கள 
மற்றும் விஞஞானிகளுடன க்லநது 
ஆத்லாெ்னை செயது வருகினறனைர்.

இவவாறு அதில கூறப்பட்டுளைது.
 இ்ேத்சோடர்நது, வணடலூர் 

உயிரி�ல பூஙகாவில உளை சிஙகம் 
மட்டுமல்லாமல குரஙகு த்பானற மற்ற 
வி்லஙகுக்ையும் ேனி்மப்படுத்தும் 
மு�ற்சிகள தமற்சகாளைப்பட்டு 
வருகினறனை.  இநநி்்லயில 
சகாதரானைாவால ்பாேரிககப்பட்ட 
2 சிஙகஙகள கவ்்லககிடமாக 
இருப்போக கூறப்படுகிறது.  மருத்துவ 
குழுவினைர் சோடர்நது கணகாணித்து 
வருகினறனைர். சிஙகஙகளுககு 
சகாதரானைா ்பாதிபபு ஏற்்பட்ட்ேத் 
சோடர்நது வணடலூர் உயிரி�ல 
பூஙகாவில வனைத்து்ற அதிகாரிகள 
இனறு ஆயவு செயது அஙகு 
வி்லஙகுகளுககு சகாதரானைா சோற்று 
்பரவாே வ்கயில செய�ப்பட்டுளை 
ஏற்்பாடுகள குறித்து பூஙகா 
அதிகாரிகளிடம் தகட்டறிநேனைர்.

தகாலராைா: லமேலும் 2 சிஙகஙகள் கவன�ககிடம்

வைணடலூர் உயிரியல பூஙகாவில
வைைத்துனை அதிகாரிகள் ஆய்வு

பென்டனை, ஜூன் 5–
முதலடமசெர் மு.்க. ஸ்டாலின் 

ஆவின் �ால் லிட்டர் ரூ�ாய 
3 விடல குட்றத்து ஆடை 
பி்றப்பித்தார். 

இநத உத்தரடவ மீறி 
கூடுதலா்க விற�டனை பெயத 10 
சில்லட்ற விற�டனையாளர்்களின் 
உரிமத்டத ரத்து பெயய �ால் 
வளத்துட்ற அடமசெர்  ொ.மு.
நாெர் உத்தரவிடடுள்ளார். 

அரொ்்ககு ஏற்்ப அ்னைத்து 
ஆவின ்பார்்லர்கள மற்றும் 
சில்ல்ற விற்்ப்னை க்டகளில 
லிட்டர் ஒனறுககு மூனறு ரூ்பாய 
கு்றத்து, ஆவின ்பால விற்்ப்னை 
செய�ப்பட்டு வநேது. அே்னை 
சோடர்நது  அ்மச்ெர் ொ.மு.
நாெரின உத்ேரவின அடிப்ப்டயில, 
ஆவின தம்லாண்ம இ�ககுநரால 
உடனைடி�ாக சிறபபு குழு்வ 
அ்மத்து சென்னையில உளை 
அ்னைத்து சில்ல்ற விற்்ப்னை 
க்டகளிலும் ஆயவு தமற்சகாளை 
உத்ேரவிடப்பட்டது. அேன 
அடிப்ப்டயில கடநே 21–நதேதி 
அனறு 11 சில்ல்ற விற்்ப்னை 
உரிமஙகள ரத்து செய�ப்பட்டனை.   

ேற்ச்பாழுது தமலும் சிறபபு குழு 
்பலதவறு இடஙகளில தொே்னை 
தமற்சகாணட த்பாது தமலும் 10 
சில்ல்ற விற்்ப்னை க்டகளில 
ஆவின ்பால கூடுேல வி்்லககு 
விற்்போக சேரி�வநேது. 

ச்பருஙகைத்தூர், ோம்்பரம், 

ஆவின் ்ால கூடுேல வின்லக்கு விற்்னை:
10 சில்லனை விற்்னையாளர்களின் உரிமம் ரத்து

வரேராஜபுரம், சூ்ைதமடு, 
வண்ாரபத்பட்்ட, திருசவாற்றியூர் 
ஆகி� ்பகுதிகளில உளை சில்ல்ற 
விற்்ப்னை க்டகளின உரிமஙகள 
உடனைடி�ாக ரத்து செய�ப்பட்டனை. 

இது த்பானற ேவறுக்ை சில்ல்ற 
விற்்ப்னை உரி்ம�ாைர்கள செயயும் 
்பட்ெத்தில அவர்கள உரிமம் ரத்து 
செய�ப்படும் எனை ஆவின நிர்வாகம்  
சேரிவித்துளைது.


