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 தைல��� ெச�திக� 

 ெகாேரானா ைவரசா� ஏ ப!� உயிாிழ�ைப க$!�ப!%�வேத, 

நா$
& ெபா�வான (றி�ேகா� எ&+, பிரதம� தி, நேர-திர ேமா
 

.றி உ�ளா�. 

 ெகாேரானா ைவர0 த!��� பணிகளி� 1&னா� ரா2வ%தின� 

ம +� எ&சிசி மாணவ�க� 3ல�, சிவி� அதிகாாிக5�( உதவ, 

நடவ
�ைக எ!�க�ப$!�ள�. 

 ெபா�� ெச�திகைள த!%�, சாியான தகவ�கைள ம�க5�( 

வழ7க% ேதைவயான வசதிகைள, மாநில அர8க� உ,வா�க 

ேவ	!ெமன, ம%திய உ��ைற அைம�சக� .றி உ�ள�. 

 ���ேசாியி�, அாியா7(�ப� ெசா�ணா நகாி� 

அைம�க�ப$!�ள ெகாேரானா ைவர0 த!�� 1காைம, இ&+, 

1தலைம�ச� தி, வி நாராயணசாமி ேநாி� ெச&+ பா�ைவயி$டா�. 

ேமா
-1தலைம�ச�க�   

 ெகாேரானா ைவர0 தா�(தலா� ஏ ப!� உயிாிழ�ைப (ைற-த 

ப$ச எ	ணி�ைகயி� க$!�ப!%�வேத நா$
& ெபா�வான 

(றி�ேகா� எ&+ பிரதம� தி, நேர-திர ேமா
 .றி உ�ளா�. 



ெகாேரானா ைவர0 த!�� பணிக� (றி%� மாநில 

1தலைம�ச�க5ட& இ&+ காெணா9 கா$சி 3ல� கல-�ைரயா
ய 

அவ�, ெகாேரானா ைவர0 ேநாயாளிக5�( சிகி�ைச அளி�க பிர%ேயக 

ம,%�வமைனகைள தயா� ப!%த ேவ	!� எ&+� ஆ:; 

ம,%�வ�க� ம +� ஆ&-ைல& பயி சி வசதிகைள இத ( 

பய&ப!%தி� ெகா�ளலா�  எ&+�  .றினா�. த!�� பணிக5ட& 

ேச�%�, அ%தியாவசிய� ெபா,$க�, ம,-�க� ம +� உ ப%தி 

�ைற�( ேதைவயான இ!ெபா,$க� ேபாதிய அளவி� கிைட�பைத 

உ+தி�ப!%�வ�� அவசிய� எ&+ அவ� வ9:+%தினா�.  

 உலக அளவி� ெகாேரானா ைவர0 நிலவர� தி,�திகரமாக 

இ�ைல எ&+� சில நா!களி� ெகாேரானா ைவர0 பரவ9& 2-ஆவ�  

அைல�( வா��� இ,�பதாக .ற�ப!வைத:�, பிரதம� 

8$
�கா$
னா�. ஒ,7கிைண-த நடவ
�ைகக� 3லமாகேவ 

நிலைமகைள சமாளி�க 1
:� எ&+� இத ( ஏ�வாக மாவ$ட 

நிைலயி� ெந,�க
 நி�வாக (=�கைள அைம%� க	காணி�� 

அதிகாாிகைள நியமி�க ேதைவ இ,�பதாக>� அவ� ெதாிவி%தா�.  

 பிரதமாி& ஏைழக� நல%தி$ட%தி& கீ@ ம�க5�( வழ7க�ப!� 

உதவிகைள க$ட� க$டமான 1ைறயி� விநிேயாகி%� ஒேர சமய%தி� 

.$ட� .!வைத தவி��க ேவ	!� எ&+ தி, நேர-திர ேமா
 

ேக$!� ெகா	டா�.  த ேபா� அ+வைட ப,வமாக இ,�பைத� 



க,%தி� ெகா	ேட ெபா� 1ட�க%தி� இ,-� விவசாய� பணிக5�( 

சி+ வில�களி�க� ப$!�ளதாக>� அவ� .றினா�.  

ேநா�% தா�(த� ஏ ப$!�ள ப(திகைள இன� க	! 

ேபா��கால அ
�பைடயி� த!�� நடவ
�ைககைள ேம ெகா�5த�, 

ச3க இைடெவளிைய இய&ற அள> அதிகப$சமாக பராமாி%த�, 

எ�லா இட7களிA� அைமதி ம +� ச$ட�-ஒ=7ைக உ+தி� 

ப!%�த� உ�ளி$ட ப�ேவ+ அ�ச7கைள பிரதம� வ9:+%தினா�. 

ெபா� 1ட�க� 1
-த பி&ன� ப
�ப
யாக ெவளிேய வ,வத கான 

ெபா� உ%தி ஒ&ைற உ,வா�க ேவ	
 இ,�பதா� மாநில7க� 

இ�(றி%� த7க5�(� சி-தி%� ம%திய அர8�( ஆேலாசைனகைள 

வழ7க ேவ	!� எ&+� அவ� ேக$!� ெகா	டா�.  

ெகாேரானா ைவர0 பரவாம� த!�(� வைகயி� சாியான 

ேநர%தி� ெபா� 1ட�க%ைத �ணி�சலாக அறிவி%த பிரதம,�( 

1தலைம�ச�க� பாரா$!� ந&றி:� ெதாிவி%�� ெகா	டன�.  

 இத கிைடேய நாைள காைல 9 மணி�( சக இ-திய�க5ட& சி+ 

B
ேயா ெச�தி ஒ&ைற தா� பகி�-� ெகா�ள இ,�பதாக பிரதம� தி, 

நேர-திர ேமா
 இ&+ !வி$டாி� ெதாிவி%��ளா�.  

ரா�நா% 

 ெகாேரானா ைவர0 நிலவர7கைள க$!�ப!%தவத கான 

1ய சிகைள ேமA� வA�ப!%�வ� (றி%�  நாைள (
யர8 தைலவ� 



தி, ரா� நா% ேகாவி-%, (
யர8 �ைண% தைலவ� தி, ெவ7ைகய 

நா:!-உட& இைண-�,  மாநில7க� ம +� Cனிய& பிரேதச7களி& 

ஆ5ந�க�, �ைண நிைல ஆ5ந�க� ம +� நி�வாகிக5ட& B
ேயா 

மாநா! நட%த இ,�பதாக, தகவ� ெவளியாகி உ�ள�. 

 

1&னா� ரா2வ�  

ெகாேரானா ைவர0 நிலவர7கைள க$!�ப!%�� பணிகளி� 

1&னா� ரா2வ%தின� 3ல� மாநில அர8க� ம +�  மாவ$ட 

நி�வாக%தின,�( உதவ, பா�கா�� அைம�சக%தி& 1&னா� 

ரா2வ%தின� நல%�ைற 1& 1ய சி எ!%��ள�. ேநா� அறி(றி 

உ�ளவ�கைள க	காணி%த�, இ%தைகய நப�க5ட& பழகியவ�கைள 

ேத
 க	!பி
%த� தனிைம 1கா�கைள நி�வகி%த� ேபா&ற 

பணிகளி� 1&னா� ரா2வ%தின�  உதவ 1
:� எ&+� 

ெதாிவி�க�ப$!�ள�. பDசாபி� ஏ கனேவ ெகாேரானா ைவர0 

அறி(றி உ�ளவ�க� ப றிய தகவ�கைள திர$!� பணிகளி� 

1&னா� ரா2வ%தின� ஈ!ப!%த�ப$!�ளன�. ஆ-திரபிரேதச%தி� 

அைன%� மாவ$ட ஆ$சிய�க5�, 1&னா� ரா2வ%தினாி& 

உதவிைய ேகாாி உ�ளன�. உ%தரபிரேதச%தி� ஓ�>ெப ற ரா2வ 

டா�ட�க� தயா� நிைலயி� ைவ�க�ப$!�ளன�. இ�அ�லா� 

உ%ராக	
� 1&னா� ரா2வ%தின� ஓ�> இ�ல7க�, ெகாேரானா 



ேநாயாளிக5�கான தனிைம 1கா�களாக மா ற�ப$! வ,வதாக>�, 

ச�ப-த�ப$ட வ$டார7க� ெதாிவி%��ளன.   

ெகாேரானா-அ�ேட$ 

 நா$
� ெகாேரானா ைவர0 தா�(தA�( ஆளானவ�களி& 

எ	ணி�ைக இ&+ 1965-ஆக அதிகாி%��ள�. இ�வைர 151 ேப� 

(ணமைட-� ம,%�வமைனகளி� இ,-� வி!வி�க�ப$!�ள 

நிைலயி�, 50 ேப� ெகாேரானா ைவர8�( ப9யாகி உ�ளன�. 

��ெட�9 நிஜா1தீ& மாநா$
� கல-� ெகா	டவ�க5ட& 

பழகியவ�கைள க	!பி
�(� பணிக5� தீவிரமான 1ைறயி� 

ேம ெகா�ள�ப$! வ,வதாக ம%திய 8காதார அைம�சக� 

ெதாிவி%��ள�.   

 

எ&சிசி 

 ெகாேரானா ைவர0 த!�� பணிகளி� எ&சிசி மாணவ�க� 3ல� 

சிவி9ய& அதிகாாிக5�( உதவ ேதசிய மாணவ� பைட 1& 

வ-��ள�. நிவாரண� ெபா,$க� ம +� ம,-�களி& விநிேயாக�, 

ெதாைலேபசி அைழ�� ைமய7களி& நி�வாக�, ெபா� இட7களி� 

ம�க� வாிைசயி& க$!�பா! ேபா&ற பணிக5�( எ&சிசி 

மாணவ�கைள மாநில அர8க� ம +� மாவ$ட நி�வாக%தின� 

பய&ப!%தி� ெகா�ளலா� எ&+� கள அளவி� இத கான 



நிப-தைனகைள 1=ைமயாக H�%தி ெச�த பி&னேர, மாணவ�கைள 

பணிகளி� ஈ!ப!%தலா� எ&+�  அறி>+%த�ப$!�ள�. 

ெபா�� ெச�தி 

ெபா�� ெச�திகைள% த!%� சாியான தகவ�கைள ம�க5�( 

வழ7க ம%திய அர8 இைணயதள� ஒ&ைற உ,வா�கி வ,வதாக>�, 

மாநில அர8க5� த7க� நிைலயி� இ%தைகய வசதிகைள உ,வா�க 

ேவ	!� எ&+� ம%திய உ��ைற அைம�சக� மாநில அர8க5�( 

க
த� எ=தி உ�ள�.�ல� ெபய�-த ெதாழிலாள�க�, ெபா�� 

ெச�திகளா� ஏ ப$ட Iதியினா� ெமா%தமாக ஊ� தி,�ப 1ய&றதா� 

ஏ ப$ட பிர�சைனகைள, அ	ைமயி� ாி$ மK ஒ&றி& மீதான 

விசாரைணகளி& ேபா� உ�சநீதிம&ற� 8$
�கா$
, �ல� ெபய�-த 

ெதாழிலாள�க5�(, த ேபா� அவ�க� உ�ள இட%திேலேய உண> 

ம,-� உ�ளி$ட அ
�பைட வசதிக� வழ7க�ப!வைத 

உ+தி�ப!%�மா+ அர8�( உ%தரவி$ட�� (றி�பிட%த�க�.     

 

தமிழக� 

 தமிழக%தி� ெகாேரானா ைவர0 நிவாரண� ெபா,$கைள ேரஷ& 

கைடக� 3ல� ம�க5�( வழ7(� பணிக� இ&+ ெதாட7கி 

உ�ளன. இலவச அாிசி ம +� சைமய� எ	ெண:ட& ஆயிர� Mபா� 

ெரா�க1� வழ7க�ப!கிற�. ேரஷ& கைடகளி� .$ட� ேச,வைத 



தவி��(� வைகயி� ேடா�க& 1ைறயி� நிவாரண� வழ7க�ப!� என 

தமிழக அர8 அறிவி%��ள�. 

நாராயணசாமி 

 ���ேசாி அாியா7(�ப� ெசா�ணா நகாி� ெகாேரானா ைவர0 

பரவாம� த!�பத காக அைம�க�ப$!�ள சிற�� 1காமி ( 

1தலைம�ச� தி, வி நாராயணசாமி இ&+ ேநாி� ெச&+ 

பா�ைவயி$டா�. மாவ$ட �ைண ஆ$சிய� தி, 8தாகாிட� 

நிலவர7கைள அவ� ேக$டறி-தா�. 8காதார அைம�ச� தி, ம�லா
 

கி,;ணராN, ச3க நல%�ைற அைம�ச� தி, க-தசாமி, ச$டம&ற 

உ+�பின� தி, ெஜய3�%தி ஆகிேயா� உட& இ,-தன�. 

���ேசாி-வழ�( 

 ���ேசாியி� ஊரட7( உ%தரைவ மீறியவ�க� மீ� இ�வைர 530 

வழ�(க� பதி> ெச�ய�ப$! 1906 வாகன7க� பறி1த� 

ெச�ய�ப$!�ளன. ேந + ஒேரநாளி� 65 வழ�(க� பதி> 

ெச�ய�ப$!, 8மா� 275 வாகன7க� பறி1த� ெச�ய�ப$!�ளதாக 

காவ��ைற வ$டார7க� ெதாிவி%��ளன.  

வி�9யO� 

���ேசாி வி�9யO� மாதா தி,%தல%தி� வ,� 18-ஆ� ேததி 

ெகா
ேய ற%�ட& ெதாட7(வதாக இ,-த வ,டா-திர தி,விழா, 

ெகாேரானா ைவர0 நிலவர7களா� த கா9கமாக ஒ%தி 



ைவ�க�ப$!�ளதாக,   ப7(த-ைத பி�ச3%� அ
களா�  

அறிவி%��ளா�. �திய ேததி பி&ன� அறிவி�க�ப!� எ&+� அவ� 

ெதாிவி%��ளா�. 

அ&பழக& 

 ���ேசாியி� நீ	டகால வாி பா�கி ம +� கட& நிAைவ 

ைவ%தி,�பவ�க5�கான வ$
 ம +� அபராத வ$
ைய அர8 

த�5ப
 ெச�� அச� ெதாைகைய வP9%தா�, ெந,�க
யான 

இ%த,ண%தி� அர8�( 500 ேகா
 Mபா��( ேம� வ,வா� 

கிைட�(� எ&+ அஇஅதி1க ச$டம&ற� (=வி& தைலவ� தி, 

அ&பழக& .றி உ�ளா�. இ&+ இ� ெதாட�பாக அறி�ைக ஒ&ைற 

ெவளியி$ட அவ� ���ேசாியி� ெசய�ப!� ெப,� நி+வன7க� 

ெகாேரானா நிவாரண நிதி�( ந&ெகாைட வழ7(வதி� த7கைள 

இைண%�� ெகா�ள ேவ	!� எ&+� ஒNெவா, ெதா(தியிA� 

லாபகரமாக ெசய�பட� .
ய வ�%தக நி+வன7க� சிஎ0ஆ� நிதி  

வழ7க ேவ	!� எ&+� வ9:+%தினா�. 

க�வி ஒளிபர�� 

 ���ேசாியி� 10-ஆ� வ(�� ேத�> எ=தவி,�(� 

மாணவ�க5�( ப�ளி� க�வி% �ைற:�, சம�ர சி�சா தி$ட1� 

இைண-�, ெவ றி நி�சய� எ&K� க�வி நிக@�சிைய தனியா� 

ெதாைல�கா$சியி�  வழ7க உ�ளன. நாைள 1த� வ,� 7-ஆ� ேததி 



வைர தினசாி மாைல 5 மணி 1த� 6 மணி வைர  பாடவாாியான க�வி 

ஒளிபர���, மாைல 6 மணி 1த� 7 மணி வைர, மாணவ�களி& 

ச-ேதக7க5�( விள�க� அளி�பத கான ேநரைல நிக@�சி:�  

ஒளிபர�பா(� என அறிவி�க� ப$!�ள�. 

1க கவச� 

 ெகாேரானா ைவர0 பரவாம� த!�பத கான 1க கவச7கைள, 

எளிதாக கிைட�க .
ய ெபா,$கைள ெகா	! B$
ேலேய 

தயாாி�பத கான வழி1ைறகைள ம%திய அரசி& 1த&ைம ஆேலாசக� 

அAவலக� ெவளியி$!�ள�. இத கான விள�க ைகேய$ைட,  

bit.ly/DIYMasksCorona எ&K� இைணயதள 1கவாியி� இ,-� 

பதிவிற�க� ெச�� ெகா�ளலா� எ&+� அறிவி�க�ப$!�ள�. 

இNவா+ தயாாி�க�ப!� 1க கவச7க�, �ைவ%� மீ	!� 

பய&ப!%த த�கைவ எ&ப�� (றி�பிடத�க�.   

 

1�ைப க�ப� 

 1�ைபயி� உ�ள கட பைட க�ப� க$!மான தள%தி� பணி�( 

வ,� ஊழிய�களி& உட� ெவ�பநிைலைய பாிேசாதி�க �திய 

ைகயட�க க,வி உ,வா�க�ப$!�ள�. ெதா$!� பாிேசாதி�க 

ேதைவயி&றி விலகி இ,-ேத உட� ெவ�ப நிைலைய  மதி�பி!� 

வைகயிலான இ��திய உபகரண� ஆயிர� Mபா��( (ைறவான 



விைலயி� தயாாி�க�ப$! இ,�ப��, ஏ கனேவ ச-ைதயி� 

கிைட�(� இேதேபா&ற இதர க,விகைள விட இ� மிக (ைறவான 

விைல எ&ப�� (றி�பிட% த�க�. 

  மீ	!� தைல��� ெச�திக� 

   --------------------------- 

 ெகாேரானா ைவரசா� ஏ ப!� உயிாிழ�ைப க$!�ப!%�வேத, 

நா$
& ெபா�வான (றி�ேகா� எ&+, பிரதம� தி, நேர-திர ேமா
 

.றி உ�ளா�. 

 ெகாேரானா ைவர0 த!��� பணிகளி� 1&னா� ரா2வ%தின� 

ம +� எ&சிசி மாணவ�க� 3ல�, சிவி� அதிகாாிக5�( உதவ, 

நடவ
�ைக எ!�க�ப$!�ள�. 

 ெபா�� ெச�திகைள த!%�, சாியான தகவ�கைள ம�க5�( 

வழ7க% ேதைவயான வசதிகைள, மாநில அர8க� உ,வா�க 

ேவ	!ெமன, ம%திய உ��ைற அைம�சக� .றி உ�ள�. 

 ���ேசாியி�, அாியா7(�ப� ெசா�ணா நகாி� 

அைம�க�ப$!�ள ெகாேரானா ைவர0 த!�� 1காைம, இ&+, 

1தலைம�ச� தி, வி நாராயணசாமி ேநாி� ெச&+ பா�ைவயி$டா�. 
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