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• ஈைக  தி!நாளா� ரமலா# ப	
ைக இ#$ 

ெகா	டாட�ப&ட�. ம�க� '(களிேலேய ெதா)ைக நட தின�. 

• ���ேசாியி� ெகாேரானா ைவர+ ேநாயா� பாதி�க�ப&ேடா� 

எ	ணி�ைக 32-ஆக உய�.��ள�. 

• 62 நா&க/�0 பி# ���ேசாியி� ம�பான� கைடக� இ#$ 

திற�க�ப&டன. தமிழக தி# விைல�0 இைணயாக 3(த� வாி 

விதி�க�ப&(�ள�. 

• ���ேசாி காைர�கா4� நாைள வற	ட வானிைல நில5� 

எ#பதா� பி6பக4� ெபா� ம�க� ெவளிேய வர ேவ	டா� 

எ#$ வானிைல ஆ�5 ைமய� எ�சாி ��ள�. 

ரமலா#  

 ஈைக  தி!நாளா� ரமலா# ப	
ைக இ#$ 

ெகா	டாட�ப(கிற�. இ.நாைள ஒ&
 ப�ேவ$ தைலவ�க� வா7 � 



ெதாிவி ��ளன�. 0
யர8 தைலவ� தி! ரா�நா  ேகாவி.  

வி( ��ள வா7 � ெச�தியி� அ#�, அைமதி, ந�4ண�க�, 

சேகாதர �வ�, ஆகியவ6ைற ெவளி�ப( �வதாக ப	
ைகக� 

திக7கி#றன எ#$� ச:க தி� மிக5� ந4.த ம�க/�0 த;களா� 

ஆன உதவிகைள ெச�ய ேவ	(� எ#பைத உ$திப( �� விதமாக 

இ.நா� அைமகிற� எ#$ 0றி�பி&(�ளா�.  

 0
யர8 �ைண  தைலவ� தி! ெவ;ைகயா நா<( வி( ��ள 

வா7 � ெச�தியி�, இ.த ஆ	( ேகாவி&-19 ெதா6ைற எதி� � நா( 

ேபாரா
 வ!� நிைலயி� ம�க� அைனவ!� த;க� இ�ல;களி� இ.த 

ப	
ைகைய பார�பாிய =ைற�ப
, ெகா	டா
 வ!வதாக 

0றி�பி&(�ளா�.  

      பிரதம� தி! நேர.திர ேமா
 வி( ��ள ெச�தியி� இ தி!நாளி� 

க!ைண சேகாதர �வ� ம6$� ந�4ண�க� ேம>� அதிகாி�க&(� 

எ#$� ஒ@ெவா!வ!� ஆேரா�கிய �டA� ெசழி��டA� வாழ 

ேவ	(� எ#$ 0றி�பி&(�ளா�. ம திய உ��ைற அைம�ச� தி! 

அமி ஷா-5� ஈைக  தி!நா� வா7 ��கைள ெதாிவி ��ளா� 



 ேகாவி&-19 ேநா� ெதா6$ காரணமாக நா( =)வ�� 

இ+லாமிய�க� த;க� இ�ல;களிேலேய, ெதா)ைக நட தி 

ெகா	டா
 வ!கி#றன�. 

 ���ேசாியி>� இ+லாமிய ம�க� த;க� '(களிேலேய 

ெதா)ைக நட தின�. ���ேசாியி� உ�ள ப�ளிவாச�களி� இ#$ 

சிற�� ெதா)ைக எ�5� நைடெபறவி�ைல. இ+லாமிய 

ெப!ம�க/�0 ���ேசாி �ைண நிைல ஆ/ந� டா�ட� கிர	ேப
, 

=தலைம�ச� தி! நாராயணசாமி, ம6$� அைம�சக� உ�ளி&ட 

தைலவ�க� வா7 � ெதாிவி தன�. 

  ேகாவி&-19 பரவ� காரணமாக ஏ6ப&ட தைடக�, நா( 

=)வ�மான =ட�க� ஆகியவ6ைற ெவ#$, அர8 =கைமகளி# 

ேகா�ைம ெகா�=த� கட.தா	( அளவான 341.31 ல&ச� ெம&ாி� 

ட#கைள தா	
, ேந6$ட# 341.56 ெம&ாி� ட#கைள எ&
<�ள�.   

விமான ேசைவ 

உ�நா&( பயணிக� விமான ேசைவ இ#$ =த� ெதாட;கி<�ள 

நிைலயி� “உதா# தி&ட தி#கீ7” பயணிக� விமான� இய�க�ப(� 

என ம திய உ�நா&( விமான ேபா�0வர  �ைற அைம�ச� தி! 

ஹ�தீ� சி; �ாி ெதாிவி ��ளா�.  இ� ெதாட�பாக அவ� 



ெவளியி&(�ள 
வி&ட� பதிவி� வடகிழ�0 மாநில;க� , 

மைலபிரேதச;க� , தீ5க� ேபா#ற ப0திகளி� வசி�0� ம�க/�0 

உதா# தி&ட தி#கீ7 இய�க�ப(� விமான;க� மி0.த 

பயனளி�பதாக ெதாிவி தா�.  

ஊரட;0 தள�5 

 ேகாவி&-19 ேநா� ெதா6$ ெதாட�பாக த6ேபா� 

விதி�க�ப&(�ள ஊரட;0 ம6$� க&(�பா(கைள தள� �வ� 

ெதாட�பாக ம! �வ நி�ண�க/ட# தமிழக =தலைம�ச� தி! 

எட�பா
 பழனிசாமி, ெச#ைனயி� நாைள ஆேலாசைன நட த 

உ�ளா�. கட.த மா�� மாத� =த�, தவைணயி� இ!�0� இ.த 

ஊரட;0 வ!� 31-ஆ� ேததி<ட# =
வைட<� நிைலயி�  இ.த 

ஊரட;ைக ேம>� நீ&
�க ேவ	(� எ#$ சில மாநில;க� 

ேகாாி�ைக வி( � வ!� Gழ4� இ.த 3&ட� நைடெபற உ�ள�.  

 ெகாேரானா ைவர+ ெதா6$ காரணமாக அம�ப( த�ப&ட 

ஊரட;கி# ேபா� ���ேசாியி� :ட�ப&ட ம�பான� கைடக� 62 

நா&க/�0 பி# இ#$ திற�க�ப&டன. ஊரட;கி# ேபா� 

க�ள தனமாக ம� வி6றதாக உாிம� ர � ெச�ய�ப&ட102 கைடக� 

நீ;கலாக பிற கைடக� திற�க�ப&டன. வா
�ைகயாள�க� ச:க 



இைடெவளிைய கைடபி
�க வசதியாக ச5�0 க��களா� த(��க� 

அைம�க�ப&(, 3&ட தின� க&(�ப( த�ப&டன�. இ!�பிA� 

நீ	ட வாிைசயி� கா தி!.� ம�பிாிய�க� ம�பான;கைள வா;கி� 

ெச#றன�.  ���ேசாி காைர�கா4� ம&(� ம��கைடக� இ#$ 

திற�க�ப&டன எ#$�,  மாேஹ   ம6$� ஏனா� ப0திகளி� 

அவ6றி# அ	ைட மாநில;களி� வி6க�ப(� ம�பான;களி# 

விைல�0 ஏ6ப ெகாேரானா வாி நி�ணய� ெச�த பி#ன� கைடக� 

திற�க�ப(� எ#$� அறிவி�க�ப&(�ள� என எம� ெச�தியாள� 

ெதாிவி�கிறா�. 

 இதனிைடேய ம�� கைடக� திற�� விவகார தி� தி=க-வி# 

இர&ைட நிைல�பா&ைட� க	
 � ���ேசாியி� அஇஅதி=கவின� 

க!�� நிற பHைன பற�க வி&( ேபாரா&ட தி� ஈ(ப&டன�. 

தமிழக �ைண =தலைம�ச� தி! ஓ. ப#னீ�ெச�வ� வழ�கமான 

ம! �வ பாிேசாதைன�காக ெச#ைன , Gைளேம( ப0தியி� உ�ள 

ஒ! தனியா� ம! �வமைனயி� அAமதி�க�ப&டா�.தமிழக 

=தலைம�ச� தி! எட�பா
 பழனிசாமி ம! �வமைன�0 ேநாி� 

ெச#$ அவாிட� உட� நல� விசாாி தா�.  



 நா( =)வ�� ேகாவி&-19 ேநா� ெதா6றா� பாதி�க�ப&ேடா� 

எ	ணி�ைக 1 ல&ச � 38 ஆயிர � 345-ஆக உய�.��ள�. கட.த 24 

மணி ேநர தி� ம&(� 6 ஆயிர � 977 ேப� இ.ேநா� ெதா6றா� 

பாதி�க�ப&(�ளன�. 57 ஆயிர � 721  ேப� 0ணமைட.��ளன�. 

இத# காரணமாக த6ேபா� இ.ேநா� ெதா6றா� 

பாதி�க�ப&
!�பவ�களி# எ	ணி�ைக 77 ஆயிர � 103-ஆக 

உ�ள�.  41.57 சதவிகித� ேப� 0ணமைட.��ளன�. தமி7நா&
�, 

ேகாவி&-19 ேநாயா� பாதி�க�ப&டவ�களி# எ	ணி�ைக 16 ஆயிர � 

277 –ஆக அதிகாி ��ள நிைலயி� 8 ஆயிர � 324 ேப� 0ணமைட.� 

'( தி!�பி உ�ளன�.  

 ���ேசாி ெர&
யா�பாைளய� ம6$� = தியா�ேப&ைட 

ப0திைய� ேச�.த தலா ஒ! நப!�0 ெகாேரானா ைவர+ ெதா6$ 

இ!�ப� த6ேபா� உ$தி ெச�ய�ப&(�ளதா� ���ேசாி Iனிய#  

பிரேதச தி� ெகாேரானா ைவரஸா� பாதி�க�ப&டவ�களி# 

எ	ணி�ைக 32 ஆக உய�.��ளதாக 8காதார �ைற அைம�ச�                

தி! ம�லா
 கி!Kணாரா@ ெதாிவி ��ளா�. இ�0றி � அவ� இ#$ 

ெச�தியாள�களிட� 3$ைகயி�…….. 

          (வா�+) 



8காதார �ைற இய�0ன� டா�ட� ேமாக# 0மா� இ.த 

ெச�தியாள�க� 3&ட தி� ேப8ைகயி� இ#$ ர�ஜா# தி!நாைள 

=+M� ம�க�  க&(�பா&(ட#  ெகா	டா
ய� ேபா� அவ�கைள 

பி#ப6றி ம6றவ�க/� ெசய�பட ேவ	(� எ#றா�.  ���ேசாியி� 

ச:க ெதா6$ ஏ6ப&
!�0ேமா எ#ற ச.ேதக� இ!�பதா� 

ெவளியி4!.� ���ேசாி�0 வ!பவ�க� தவிர ���ேசாியி� ைவர+ 

ெதா6றா� பாதி�க�ப&ட நப�க/ட# ெதாட�பி� இ!.த 

அைனவைர<� பாிேசாதி�க ேவ	(ெமன  அவ� ெதாிவி தா�. 

 அவ� ேம>� 3$ைகயி�………………… 

     (வா�+) 

 ேகாவி&-19 ேநா� ெதா6றா� பாதி�க�ப&ட கைலஞ�க/�0, 

ம திய அர8 நிவாரண உதவி வழ;க உ�ளதாக5�, இ�0றி � இ-

ெமயி� :ல� விவர;கைள அA��மா$ வ!� இ-ெமயி� தகவ�க� 

ம6$� 0$Oெச�திகைள ந�ப ேவ	டா� எ#$ ப திாி�ைக தகவ� 

அ>வலக� அறிவி ��ள�.  

ம திய அர8 அ	ைமயி� ெவளியி&ட ��ளி விவர தி� 

தமி7நா&
� கட.த பி�ரவாி – மா�� மாத;களி� உ!வா�க�ப&ட 

ேவைல வா���க� ெதாட�பான தகவ�க� கா&(� Gழைல 

�ாி.�ெகா	( ம�களி# வா7வாதார ைத உய� த தமிழக அர8 



நடவ
�ைக எ(�க ேவ	(ெமன பாமக நி$வன� டா�ட� ராமதா+ 

அறி�ைக ஒ#றி� ேக&(�ெகா	(�ளா�.  

ஒ4�பி�  ேபா&
களி� :#$ =ைற த;க� பத�க� ெவ#ற 

=#னா� இ.திய ஹா�கி 'ர� ப�'� சி; இ#$ காலமானா�. 

அவ!�0 வய� 95.  அவர� மைற5 0றி � பிரதம� தி! நேர.திரேமா
 

உ�ளி&ட தைலவ�க� இர;க� ெதாிவி ��ளன�. 

ெவ�ப� சலன� காரணமாக தமிழக தி� 19 மாவ&ட;களி� 

நாைள மைழ ெப�ய வா����ளதாக ெச#ைன வானிைல ஆ�5 

ைமய� ெதாிவி ��ள� ஆனா� ���ேசாி, காைர�கா�  ப0திகளி� 

வற	ட வானிைலேய நில5� எ#$�, ெபா� ம�க� காைல 11.30 மணி 

=த� பி6பக� 3 மணி வைர ெவளிேய ெச�ல ேவ	டா� எ#$�, 

வானிைல ஆ�5 ைமய� ெதாிவி ��ள�. 

 இ �ட# இ.த ெச�தி அறி�ைக நிைற5 ெப$கிற�. 

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


