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செய்தி சளியீடு ண் : 026                                     ாள்: 05.01.2022 

 

செய்தி சளியீடு 

                                             

          - ாண்புமிகு மிழ்ாடு முனமச்ெர்  

திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அர்கள்       

மிழ்ாட்டில், சகாராணா ராய்த் சாற்றுப் தமனக் 

கட்டுப்தடுத்தும் மகயில் அசு ஆம ண்.3 ருாய் ற்றும் 

ரதரிடர் ரனாண்மத் துமந, ாள் 3.1.2022-ன்தடி, 10.1.2022 

ம பர்வுகளுடன் ஊடங்கு மடமுமநயில் இருந்து 

ருகிநது.  

                                 

  .40-3/2020/DM-I(A),     27.12.2021-           

                                         

                                       

    , 1973,     144-                        

                          . 

        ,        ,      ,        , 

     ,                                   

                       .        ,          , 

         ,        ,      ,               

                                   

                .                    

    ,        ,      ,                          
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                     .   

        ,                        

                                      

                                           

27.12.2021            605 ஆ       .      

                                     

                                      

                                   3.1.2022 

    1728 ஆ      . 

       ,                                

                                         

                            , ாண்புமிகு 

       முனமச்ெர் அர்களின் மனமயில் 4.1.2022 

    ஆரனாெமணக் கூட்டம் மடசதற்நது.     , 

             ,                         

  .   .         ,                    

                .       ,  .ஆ. .,          

                      . ஆ .        , 

 .ஆ. ., (   )                              .  

                                     

                                 ,     
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கருத்தில் சகாண்டும் ற்றும்                     

                                 . 

1)             6.1.2022                

    10.00             5.00            

                 .             

                 ,            , 

     ,                        

         .  

    ,                             

                               

                .  

 நாித்திற்குள் பாது நற்றும் தினார் 

பருந்து பாக்குவபத்து பேவவகள் 

 நாிங்களுக்கிவைபனனா பாது / 

தினார் பருந்து பேவவகள் 

(னணத்தின் பாது பகாபபாா தடுப்பு 

ைவடிக்வககா பகக்கவேம் 

அணிதல், உைல் பவப் ிவவன 

ரிபோதவ பேய்தல், கூட்ை 

பரிேவத் தவிர்த்தல் ஆகினவற்வ 

தவாநல் ின்ற்றுவவத ேம்ந்தப்ட்ை 

பாக்குவபத்து ிறுவங்கள் உறுதி 
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பேய்ன பவண்டும். ஓட்டுர் நற்றும் 

ைத்துர் இபண்டு தவவண தடுப்பூேி 

பேலுத்தினிருப்வத பதாைர்புவைன 

பாக்குவபத்து ிறுவ ிருவாகம் உறுதி 

பேய்ன பவண்டும்.) 

 அத்தினாவேினப் ணிகா ால் 

விிபனாகம், திேரி த்திரிக்வக 

விிபனாகம், நருத்துவநவகள், 

நருத்துவ ரிபோதவக் கூைங்கள், 

நருந்தகங்கள், ஆம்புன்ஸ் நற்றும் 

அநபர் ஊர்தி பேவவகள் பான் 

நருத்துவத்துவ ோர்ந்த ணிகள், ATM 

      , ேபக்கு வாகங்கள் நற்றும் 

ரிபாருள் வாகங்கள் (petrol, diesel & 

LPG) இபவு பபத்திலும் 

அனுநதிக்கப்டும்.  

 பட்பபால் நற்றும் டீேல் ங்குகள் 

(Petrol/Diesel Bunks) 24           

பதாைர்ந்து பேனல்ை அனுநதிக்கப்டும்.  
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                  ,      

                            

                 .      

                         

                            

                  .        

                       

                       

                    

                         .   

2) ரும் 9-1-2022 ஞாயிற்றுக்கிம அன்று 

மிகத்தில் முழு ஊடங்கு 

மடமுமநப்தடுத்ப்தடும்.  இருப்பினும் 

அத்திாசிப் தணிகபாண ருத்துப் தணிகள், 

ருந்கங்கள், தால் விநிராகம், ATM மங்கள், 

ெக்கு ாகணப் ரதாக்குத்து ற்றும் சதட்ரால் 

டீெல் தங்குகள் ரதான்நம இங்குற்கு 

அனுதிக்கப்தடும்.    

 சதாதுப் ரதாக்குத்து ற்றும் சட்ரா 

இயில் ஆகிம இங்காது. 

 9-1-2022 அன்று பழு ஊபைங்கின் 

பாது, உணவகங்கில் ார்ேல் 

பேவவ நட்டும் காவ 7.00 நணி 
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பதல் இபவு 10.00 நணி வவப 

அனுநதிக்கப்டும். உணவு பைிவரி 

பேய்யும் நின் வணிக ிறுவங்கள் 

பநற்போன் பபத்தில் நட்டும் 

பேய்ை அனுநதிக்கப்டும்.  இதப 

நின் வணிக ிறுவங்களுக்கு 

அனுநதி இல்வ. 

 9-1-2022 நற்றும் வாப ாட்கில் இபவு 

10.00 நணி பதல் காவ 5.00 நணி 

வவப விநாம், இபனில் நற்றும் 

பருந்துகில் னணிப்தற்காக 

விநாம், இபனில் நற்றும் பருந்து 

ிவனங்களுக்கு பேல் போந்த 

நற்றும் வாைவக வாகங்கவ 

னன்டுத்திக் பகாள் 

அனுநதிக்கப்டும். அவ்வாறு 

னணிக்கும் பாது, ன       

                . 
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இதப கட்டுப்ாடுகள் 

1) மனர் காப்தகங்கள் (Creche)    ,       

               (Play Schools),       

      (LKG, UKG)                 . 

2)               , 1ஆ           9ஆ  

                               

          . 

3)                                    

                                    

      10, 11      12ஆ                 

                   . 

4)    ,                             

                        , 

                        

                                

20ஆ                         . 

5)              (Training and Coaching Centres) 

                      . 

6)                                 

                           .  

7)                                 

            , 50%            

                      . 
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8)              50%               

                            . 

9)                                 

                       

             . 

10)                  /                

(Entertainment Parks / Amusement Parks)         

              . 

11)                                

                             . 

12)                           ,    

          ஆ                      

         . 

13)      ,                           

                    நிகழ்வுகளுக்கு 

       மடமுமநயிலுள்ப மட சாடரும். 

14)                                   

                                

     ,                        

                                  

      ஆ                           

                      . 

15)                                   
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            . 

16)      ,            ,       

       ,            ,          , 

                                  

                            , 

                            

                            .   

17)                          

         9.1.2022-                 

     ,                           

                      . 

18)                           

                                   

                            

                         

                         . 

ற்சகணர அனுதிக்கப்தட்டுள்ப       

செல்தாடுகள்                      

அனுதிக்கப்தடும். 



10 
 

1)        ,      ,        ,      

                     50% 

                                 

          . 

2)                               

        100                   

          . 

3)                    50               

          . 

4)                             

       50%                      

                                 

                    . 

5)               (Clubs)              

     ,           ,            

       50%                       

          . 

6)                                

                  50% 

                                . 

7)                   (Multiplex/ 

Cinemas/Theatres)                     

        50%                      

          . 
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8)                            

                               

                                .   

9)                           

                              , 

50%                               

                 . 

10)                           

          ,    ,                     

        50%                      

                             

          . 

11)            ,       (Beauty Parlour, Salons 

and Spas)                   50% 

                                . 

  ற்சகணர அனுதிக்கப்தட்டுள்ப செல்தாடுகள் உரி 

கட்டுப்தாடுகளுடன் சாடர்ந்து அனுதிக்கப்தடும். 

சதாது அறிவுமகள்:- 

 இதும டுப்பூசி செலுத்திக் சகாள்பார்கள் 

டுப்பூசி செலுத்திக் சகாள்ளுாறும், முல் ம 

டுப்பூசி செலுத்தியிருந்து, இண்டாம் ம 

டுப்பூசி செலுத்திக் சகாள்பார்கள் உடணடிாக 

இண்டாம் ம டுப்பூசிமயும் செலுத்திக் 

சகாள்ளுாறு அன்புடன் ரகட்டுக் சகாள்கிரநன். 
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 கமடகளின் நுமவு ாயிலில், ாடிக்மகாபர் 

தன்தடுத்தும் மகயில் மக சுத்திகரிப்தான்கள் (Hand 

Sanitizer with Dispenser) கட்டாாக 

மக்கப்தடுராடு, உடல் சப்த நிமன தரிரொமண 

கருவி சகாண்டு தரிரொமண செய் ரண்டும் 

(Thermal Screening).    

 கமடகளில் தணிபுரிதர்கள் ற்றும் 

ாடிக்மகாபர்கள் கட்டாம் முகக்கெம் அணிம 

ெம்ந்ப்தட்ட நிர்ாகம் உறுதி செய் ரண்டும் ண 

ரகட்டுக் சகாள்கிரநன். றும்தட்ெத்தில் ெட்ட 

ரீதிாண டடிக்மக ரற்சகாள்பப்தடும். 

 ணிக பாகங்கள் ற்றும் கமடகளில் 

தணிபுரிதர்கள், உரிமாபர்கள் கட்டாம் டுப்பூசி 

செலுத்திற்காண ொன்று மத்திருக்க ரண்டும். 

 அமணத்து கமடகளும் குளிர் ொண ெதிம 

விர்க்கவும்,                       

     ெமூக இமடசளிமக்        

கமடப்பிடிக்கவும் அன்புடன் ரகட்டுக் சகாள்கிரநன்.   

ராய்த் சாற்று கட்டுப்தடுத்துற்காண ழிமுமநகள் 

 ராய்த் சாற்றுக்கு உள்பாணர்கமப கண்டறில், 

ராய்த் சாற்றுக்குள்பாணர்களுடன் சாடர்பில் 

இருந்ர்கமப கண்டறில், சிகிச்மெ அளித்ல், 

டுப்பூசி செலுத்துல் ற்றும் சகாராணா ராய்த் டுப்பு 

டடிக்மககமப பின்தற்றுல் (Test-Track-Treat-
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Vaccination-Covid-19 Appropriate Behaviour) ஆகி 

ரகாட்தாடுகள் கண்டிப்தாக மடமுமநப்தடுத்ப்தடும். 

 சகாராணா மஸ் ராய்த் சாற்று தமனத் 

டுப்தற்கு, ராய்த் சாற்று தாதிப்பிற்குள்பாணர்கள் 

உள்ப தகுதிகளில், ராய்க் கட்டுப்தாட்டு ண்டன 

ல்மனகமப நுண்பவு ம (Micro Level) 

மமந செய்து, நிமனாண ழிகாட்டு 

மடமுமநகளின்தடி, தீவிாக ராய்த் டுப்பு 

டடிக்மககமப ாட்ட  ஆட்சிர் ற்றும் 

உள்பாட்சி அமப்புகள் ரற்சகாள்ப ரண்டும். 

மறுக்கப்தட்ட ராய்க் கட்டுப்தாட்டுப் தகுதிகளில், 

பின்ரும் ராய்க் கட்டுப்தாட்டு டடிக்மககள் கண்டிப்தாக 

பின்தற்நப்தட ரண்டும்.  

 ராய்க் கட்டுப்தாட்டுப் தகுதிகளில் அத்திாசிச் 

செல்தாடுகளுக்கு ட்டும் அனுதி அளிக்கப்தட 

ரண்டும். இந் ராய் கட்டுப்தாட்டுப் தகுதிகளில், 

ருத்து அெ ரெமகள் ற்றும் அத்திாசிப் 

சதாருட்கள் ங்குல் வி,  இ 

செல்தாடுகளுக்கு அனுதி இல்மன. 

 ராய்க் கட்டுப்தாட்டுப் தகுதிகளில் தீவிாக ராய்த் 

சாற்றுப் தமன வீடு வீடாகக் கண்காணிக்க 

குழுக்கள் அமத்துக் கண்காணிக்கப்தடும். 

 சகாராணா ராய்த் சாற்றுக் கட்டுப்தாடு 

மடமுமநகள் சாடர்ந்து  கண்காணிக்கப்தட்டு 
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விதிமீநல்களில் ஈடுதடும் நிறுணங்கள் ற்றும் 

                        அதாம் 

விதிக்கப்தடும். 

ற்ரதாது                                ,      

                                     

                                  ஆ    , 

            ஆ                   

                      .            ,     

       ,               ஆ                

                                         

             .  

சகாராணா ழிகாட்டு சறிமுமநகமப பின்தற்நால் 

சாடர்ந்து செல்தட்டு ரும் ணிக நிறுணங்கள் / கமடகமப 

மூட சதருக சென்மண ாகாட்சி ஆமர் ற்றும் 

ாட்ட ஆட்சிர்கள் டடிக்மக டுக்க ரண்டும். 

                                    

                       , கூட்டம் கூடுமத் 

விர்க்குாறும், சதாது இடங்களில் கட்டாம் முகக் கெம் 

அணிந்து ெமூக இமடசளியிமண கண்டிப்தாகக் 

கமடபிடிக்குாறும் அன்புடன் ரகட்டுக் சகாள்கிரநன்.   

ரலும், ாட்ட நிருாகம், சதருக சென்மண 

ாகாட்சி, ருத்துத் துமந ற்றும் உள்பாட்சி அமப்புகள் 

மூனம் டத்ப்தடும் டுப்பூசி முகாம்களுக்கு சென்று 

டுப்பூசியிமண கட்டாம் செலுத்திக் சகாள்ளுாறு சதாது 
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க்கமப அன்புடன் ரகட்டுக்சகாள்கிரநன். சகாராணா 

சாற்றிலிருந்து க்கமபக் காத்திட அசு ரற்சகாள்ளும் 

டடிக்மககளுக்கு முழு ஒத்துமப்பு ங்குாறு உங்கள் 

அமணமயும் கனிவுடன் ரகட்டுக் சகாள்கிரநன்.  

 

சளியீடு: இக்குர், செய்தி க்கள் சாடர்புத்துமந, சென்மண-9 

 


