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ெச#ைன, ெச&க(ப*+, கா./4ர7, 89வ;<= மாவ*ட&க@(ெகாேரானா 
ெதாCைற த+Eக

ஜ�� 19–�ேத! "த# 12 நா&க()* 
"+ ஊரட/*: எட3பா5 பழ7சா; அ=>3?

* ம�ைக, கா�க! கைடக#, ெப&ேரா) ப+-க# காைல 6 ம/ 0த) ம2ய4 2 ம/ வைர 2ற92:-;4
* நடமா=4 கைடக>-;4 இ@ ெபா:9@4 * ஓ&ட)க�) காைல 6 ம/ 0த) இரB 8 ம/ வைர பாDச) ம&=4

21, 28–Gேத8க@( எGதIத தள=Kக; இ(லாம( NO ஊரட&Q
மEக@# ஒSTைழV4 இ(லாI*டா( ேநாX பரவைல த+Eக NYயாT

ெச�ைன, ஜ!� 16–
ெச�ைன, ெச"க$ப&', 

கா)*+ர., /0வ345 ஆ8ய 4 
மாவ&ட"க=$ >?ரமாக பர? 
வ0. ெகாேரானாைவ த'Bக 19–

Dேத/ Eத$ 30–Dேத/ வைர 12 
நா&க3 EJ ஊரட"L இ0BL. 
எ�O EதலைமQச5 எடRபாS 
பழUசாV அX?YZ3ளா5. 

அர*� நடவSBைகக]BL 
மBக3 EJ ஒYZைழR+ தர 
ேவ_'. எ�O EதலைமQச5 
ேக&'Bெகா_'3ளா5. 

�தலைம�ச! எட%பா( 
பழ*சா+ ெவ./0ட அ23ைக/5 
62/7%பதாவ8:–  

அ9மா;< அர>, ெகாேரானா 
ேநாCD ெதாE2F7G8 ெபா8 
ம3கைள பா8காD8, அவ!கI3J 
ேதைவயான LவாரணNகைள வழNO 
�ைன%Pட< ெசய5ப0Q வ7Oற8. 
அதனா5 த+Tநா0(5 UO�ைச3J% 
V< JணமைடG8 WQ X79Pேவா! 
சதWத9 நா0(ேலேய அXகமாகY9, 
ேநாCD ெதாE2னா5 ஏEபQ9 
உ/\ழ%P +க3 JைறவாகY9 
இ7G8 வ7Oற8.   

இGXயா �^வ89 ெகாேரானா 
ைவர_ ேநாCD ெதாEைற 
தQ%பதEகாக ேதUய ேப\ட! 
ேமலா`ைம� ச0டDX< aT 
மDXய அர>, ஊரடNJ உDதரைவ 
25.3.2020 �த5 அம5பQDXயைதD 
ெதாட!G8, த+TநாQ அர>9 
த+TநாQ �^வ89 ஊரடNைக 
அம5பQDXய8. இைதD ெதாட!G8 
ெகாேரானா ெதாE2< Lைலைமைய 
க7DX5 ெகா`Q9 ம3க.< 
வாTவாதாரDைத க7DX5 ெகா`Q9 
Uல தள!YகIட< 30.6.2020 வைர 
ஊரடNJ h0(3க%ப0Qiள8. 

க_கா`R+ >?ர. 
ெச<ைன ெப7நகர9, 

காjUPர9, ெசNக5ப0Q, 
X7வik! மாவ0டNக.5 
ேநாCD ெதாEைறD தQ3க 
நடவ(3ைககi �Q3O;ட%ப0Q 
உiளன. J2%பாக, ெச<ைன/5 
15 ம`டலNக.m9 தQ%P 
நடவ(3ைககைள ஒ7NOைண3க 
அைம�ச!கI9, இGXய 
ஆ0U% பp அXகா\கI9 
ஈQ பQDத%ப0Qiளன!. 
இவ!க.< ேமEபா!ைவ/5, 
ேநாCD ெதாEr உiளவ!கIட< 
ெதாட!Piளவ!கைள3 க`ட2s9 
பp ம`டல அள;5 
ேமEெகாiள%பQவ8ட<, ேநாCD 
தQ%P பJXக.5 க`காp%P 
t;ர%பQDத%ப0Q, அ%பJX/5 
உiள ஏைழகI3J �க3கவச9, 
ைவ0ட+< மாDXைரகi, 
கப>ர J(h! ேபா<றைவ 
வழNக%பQOற8. அவ!க.< 
வாT;ட9 ெந73கமாக இ7Gதா5, 
அவ!கi த*ைம �கா9க.5 தNக 
ைவ3க%பQO<றன!. ேநாCD ெதாEr 
ஏEப0டவ!கi ;பர9 t;ரமாக 
ஆCY ெசCய%ப0Q, தQ%P% 
பpகi ேமEெகாiள%பQO<றன. 

a'aடாகQ ெச�O
ேசாதைன 

 இ8 த;ர ெச<ைன/5 உiள 140 
நகர ஆர9ப >காதார ைமயNக.m9, 
19 ம7D8வமைனக.m9 காC�ச5 
ேசாதைன ைமய9 ெசய5பQவ8ட<, 

3003J9 ேமEப0ட காC�ச5 
ேசாதைன ைமயNகi 
ஏEபQDத%ப0Q, WQWடாக� 
ெச<r ேநாC அ2J2 உiளவ!கi 
t;ரமாக க`ட2ய%ப0Q, ேசாதைன 
ெசCய%பQO<றன!. இதனா5 
ேநாCD ெதாEr �<60(ேய 
க`ட2G8, UO�ைச அ.3க%ப0Q, 
உ/\ழ%P த;!3க%பQO<ற8. 
இேத ேபா<ற நடவ(3ைககi 
காjUPர9, X7வik!, 
ெசNக5ப0Q மாவ0டNக.m9 
t;ர%பQDத%ப0Qiள8. 

12 நா&க3 EJ ஊரட"L
இ7%Vw9, ெச<ைன மEr9 

அத< அ7Omiள மாவ0டNக.5 
ெகாேரானா ைவர_ ேநாC% பரவைல3 
க7DX5 ெகா`Q, 15.6.2020 
ம7D8வ LPண!கi மEr9 ெபா8 
>காதார வ5mந!கi J^Yட< 
நடDத%ப0ட ஆேலாசைன/< 
அ(%பைட/m9, அைம�சரைவ3 
60டDX< ஆேலாசைன/< 
அ(%பைட/m9, ேப\ட! 
ேமலா`ைம� ச0ட9, 2005< aT, 
19.6.2020 அXகாைல 00 மp �த5 
30.6.2020 இரY 12 மp வைர, 12 
நா0கI3J;   

* ெப7நகர ெச<ைன காவ5 
எ5ைல3J உ0ப0ட பJXக.m9,   

* X7வik! மாவ0டDX5, 
ெப7நகர ெச<ைன காவ5 
எ5ைல3J0ப0ட பJXகi, 
X7வik! நகரா0U, 
J9+(z`(, ெபா<ேன\ மEr9 
{j|! ேப}ரா0Uக.m9 மEr9 
z;7Gதவ5F, ஈ3காQ மEr9 
ேசாழவர9 ஊரா0U ஒ<2ய 
பJXக.5 உiள அைனD8 
ஊரா0Uக.m9,   

* ெசNக5ப0Q மாவ0டDX5, 
ெப7நகர ெச<ைன காவ5 
எ5ைல3J0ப0ட பJXகi, 
ெசNக5ப0Q மEr9 மைறமைலநக! 
நகரா0Uக.m9, நGXவர9– 
6Qவாjேச\ ேப}ரா0U/m9 

மEr9 கா0டாNJளD~! ஊரா0U 
ஒ<2ய% பJXக.5 உiள அைனD8 
ஊரா0Uக.m9,   

* காjUPர9 மாவ0டDX5 
உiள ெப7நகர ெச<ைன காவ5 
எ5ைல3J உ0ப0ட பJXக.5 
ம0Q9 �^ ஊரடNJ உDதரY 
அம5பQDத%பQ9. 

அY/யாவ*ய ப`க]BL
தள5b

இ7%Vw9 aT3க`ட 
அDXயாவUய பpகI3J 
ம0Q9 க0Q%பாQட< தள!Yகi 
அ.3க%பQOற8:–   

1) ம7D8வமைனகi, ம7D8வ 
ப\ேசாதைன3 6டNகi, 
ம7GதகNகi, ஆ9Pல<_ மEr9 
அமர! ஊ!X ேசைவகi ேபா<ற 
ம7D8வD8ைற சா!Gத பpகi.   

2) வாடைக ஆ0ேடா, டா3� 
மEr9 த*யா! வாகன உபேயாக9 
அwமX3க%படா8. எ*w9, 
அவசர ம7D8வD ேதைவகI3J 
ம0Q9 வாடைக, ஆ0ேடா, டா3� 
மEr9 த*யா! வாகன உபேயாக9 
அwமX3க%பQ9.   

3) மாLல அர>D 8ைறகi 
33 சத;Oத பpயாள!கIட< 
ெசய5பQ9. அDXயாவUய பpகைள 
ேமEெகாiI9 தைலைம�ெசயலக9, 
>காதார9 மEr9 JQ9ப நலD8ைற, 
காவ58ைற, வ7வாC மEr9 
ேப\ட! ேமலா`ைமD 8ைற, 
+<சாரD8ைற, க7�லD8ைற, 
ஆ;<, உiளா0Uகi மEr9 
J(h! வழNக5 8ைற, ெதா�லாள! 
நலD8ைற, 60QறY, உணY 
மEr9 �க!ேவா! பா8கா%PD 8ைற 
ேபா<ற 8ைறகi ேதைவயான 
பpயாள!கIட< ெசய5பQ9.   

4) மDXய அர> அmவலகNகi 
33 சதWத பpயாள!கI3J 
+காம5 அwமX3க%பQவா!கi. 
அDXயாவUய பpகைள 
ேமEெகாiI9 மDXய அர> 
அmவலகNகi ேதைவயான 

பpயாள!கIட< பpP\ய 
அwமX3க%பQ9.   

5) க0Q%பQDத%ப0ட பJXக.5 
வU3J9 பpயாள!கi பp3J 
வரD ேதைவ/5ைல. அதEகான 
அwமXைய ச9பGத%ப0ட 8ைற 
அXகா\க.ட9 �<60(ேய 
ெபEr3 ெகாiள ேவ`Q9. 

2 நா&க3 ம&'. வ"8க3 
6) வNOகi 33 சதWத 

பpயாள!கேளாQ 29.6.2020 மEr9 
30.6.2020 ஆOய நா0க.5 ம0Q9 
ெசய5பட அwமX3க%பQ9. 
தா*யNO பண9 வழNJ9 
யGXரNகi (ஏ(எ9), அ8 
ச9மGத%ப0ட வNO%பp மEr9 
ேபா3JவரD8 வழ3க9 ேபா5 
ெசய5பQ9.   

7) ெபா8 ;Lேயாக கைடகi 
காைல 8 மp �த5 மXய9 2 மp 
வைர ெசய5பQ9. ெபா8 ;LேயாகD 
X0டDXEJ ெதாட!Pைடய இGXய 
உணY3 கழக9 மEr9 த+TநாQ 
�க!ெபா7i வாpப3 கழக 
OடNJகi மEr9 அைத�சா!Gத 
ேபா3JவரD8 அwமX3க%பQ9.   

8) க0Q%பQDத%ப0ட 
பJXக.5 (க<ெடC<ெம`0 
ேஜா<) ெசய5ப0Q வ79 ெபா8 
;Lேயாக3 கைடகi இயNகா8. 
க0Q%பQDத%ப0ட பJXக.5 
வU3J9 JQ9பNகI3J, அர> 
அ2;Dத LவாரணNகi அ3கைட% 
பpயாள!களா5 ேநர(யாக 
வழNக%பQ9.   

9) காCக2 கைடகi, ம.ைக3 
கைடகi மEr9 ெப0ேரா5 
பNJகi உ\ய ;X�ைறகI3J 
உ0ப0Q ச�க இைடெவ.sட< 
காைல 6 மp �த5 மXய9 2 மp 
வைர ெசய5பட அwமX3க%பQ9. 
அேத ேபா5 காCக2, பழNகi 
ேபா<றவEைற ;Eபைன ெசCய 
நடமாQ9 கைடகi காைல 6 மp 
�த5 மXய9 2 மp வைர ம0Q9 
அwமX3க%பQ9. அDXயாவUய% 
ெபா70கைள வாNJ9 
ெபா8ம3கi, வாகனNகைள 
பய<பQDதாம5 தாNகi வU3J9 
இடDXEJ அ7Oேலேய, அதாவ8 
2 O.{ ெதாைல;EJi ம0Q9 
ெச<r, ெபா70கைள வாNக 
அ2YrDத%பQO<றன!. 

காைல 6 ம` Eத$
இரb 8 ம` வைர ஓ&ட$ 

10) உணவகNகi காைல 6 மp 
�த5 இரY 8 மp வைர பா!ச5 
ேசைவ ம0Q9 அwமX3க%பQ9. 
ேதh! கைடகi இயNக அwமX 
Oைடயா8. ெதாைலேபU �ல9 
ஆ!ட! ெசC8 WQகI3J உணY 
வழNJ9 ேசைவ3J அwமX 
வழNக%பQ9. அ%ெபா70கைள 
வழNJ9 ஊ�ய!கi, தாNகi 
பpP\s9 LrவனNக.ட9 
இ7G8 அைடயாள அ0ைட ெபEr 
பpயாEற ேவ`Q9.   

11) �Xேயா!, மாErDXறனா., 
ஆதரவEேறா! இ5லNகi, 
W0(5 தNO/73J9 �Xேயா!, 
ேநாயா.கI3J உத; P\ேவா! 
ஆOேயா73J அwமX 
வழNக%பQ9.   

12) அ9மா உணவகNகi மEr9 
ஆதரவEேறா73காக அர> மEr9 
உiளா0U அைம%Pகளா5 

நடDத%பQ9 சைமய5 6டNகi 
ெதாட!G8 ெசய5பQ9.   

13) ெபா8 ம3கI3J உத; ெசCs9 
ெதா`Q LrவனNகi மEr9 Vற 
அைம%Pகi, ச9பGத%ப0ட அர> 
அmவல\< உ\ய அwமXsட< 
இயNகலா9.   

14) அ�> மEr9 +<ன� 
ஊடகNகi.   

15) hXD8ைற மEr9 hX 
ம<றNகi. 

க&'மான ப`BL அeம/ 
16) ேமEக`ட 12 நா0கI3J 

பp/ட வளாகDXேலேய 
தNO/7G8 பpP\s9 
ெதா�லாள!கைள3 ெகா`ட 
க0Qமான% பp அwமX3க%பQ9.   

17) ெச<ைன ெப7நகர காவ5 
எ5ைல3J0ப0ட பJXக.5, 
ெதா�லாள!கI3J ஒ7 �ைற 
ஆ!(VUஆ! ப\ேசாதைன ெசC8, 
ேமEக`ட 12 நா0கI3J 
ெதா�Eசாைல வளாகDXேலேயா, 
அத< அ7Oேலேயா, அவ!கi 
தNகைவ3க%ப0Q பpP\ய 
அwமX அ.3க%பQOற8. 
அேதேபா5, ெப7நகர 
ெச<ைன காவ5 எ5ைல3J 
உ0ப0ட பJX/F7G8 மEற 
இடNகI3J� ெச<r பpP\s9 
ெதா�லாள!கI3J, ஒ7 �ைற 
ஆ!(VUஆ! ப\ேசாதைன ெசC8, 
ெதா�Eசாைல வளாகDXேலேயா 
அ5ல8 அத< அ7Oேலேயா தNO 
பpP\ய அwமX3க%பQ9. இGத 
12 நா0க.5 ெச<ைன ெப7நகர 
காவ5 எ5ைல3J உ0ப0ட 
பJX/5 இ7G8 XனGேதாr9 
ெதா�லாள!கi ேவைல3J� 
ெச<rவர அwமX3க%படமா0டா8. 
எ*w9, ெதாட! ெசய5பாQகi 
உiள மEr9 அDXயாவUய% 
ெபா70கi உEபDX ெசCs9 
ெதா�Eசாைலகi உ\ய பா8கா%P 
ஏEபாQகIட< ெதாட!G8 
ெசய5பட அwமX3க%பQ9. 

சரBL வாகனYZBL
தைட இ$ைல 

18) இGத ஊரடNO< ேபா8 
சர3J ேபா3JவரD83J3J9, 
அDXயாவUய ெபா70கைள 
ெகா`Q ெச5m9 வாகனNகI3J9 
எ�;த தைடs9 Oைடயா8.   

19) ெச<ைன/5 இ7G8 
X7மண9, ம7D8வ9, இற%P 
ஆOய காரணNகI3காக Vற 
மாவ0டNகI3J ெச5ல, தJGத 
ஆதாரNகைள சம!%V3J9 
;`ண%பதார!கI3J ம0Qேம இ–
பா_ அwமX வழNக%பQ9.   

20) ெவ. மாLலDX5 இ7G8 
வ7O<ற ெர/5கI3J9, 
;மானNகI3J9, அேதேபால 
ெவ. நா0(5 இ7G8 வ7O<ற 
;மானNகI3J9, க%ப5கI3J9 
தEேபா8iள நைட�ைறேய 
ெதாட79. 

21, 28–Dேத/க=$ 
தள5b 8ைடயாZ 

21.6.2020 மEr9 28.6.2020 
ஆOய இ7 ஞா/Er3Oழைமக.5 
ேமEக`ட எGத;த தள!Y9 
இ<2 �^ ஊரடNJ உDதரY 
அம5பQDத%பQ9. (அதாவ8, 
20.6.2020 அ<r நi.ரY 12 மp 

�த5 22.6.2020 காைல 6 மp 
வைர/m9, எGத;த தள!Y9 
இ<2 �^ ஊரடNJ உDதரY 
அம5பQDத%பQ9.   

அேதேபா<r, 27.6.2020 அ<r 
நi.ரY 12 மp �த5, 29.6.2020 
காைல 6 மp வைர/m9 எGத;த 
தள!Y9 இ<2 �^ ஊரடNJ 
உDதரY அம5பQDத%பQ9). 
இ�;7 நா0க.m9, பா5 
;Lேயாக9, ம7D8வமைனகi, 
ம7G83 கைடகi, ம7D8வமைன 
ஊ!Xகi, அவசர மEr9 அமர! 
ஊ!Xகi த;ர ேவr எGத 
;தமான ெசய5பாQகI3J9 
அwமX Oைடயா8. அவசர 
ம7D8வD ேதைவகI3J ம0Qேம 
த*யா! வாகன உபேயாக9 
அwமX3க%பQOற8.   

க0Q%பா0Q% பJX 
க.5, எGத ;தமான 
ெசய5பாQகI9 அwமX3க% 
படமா0டா8. �^ ஊரடNJ 
அம5பQDத%பQ9 காலDX5 
இ8 +கY9 t;ரமா3க%ப0Q 
க`காp3க%பQ9. க0Q% 
பQDத%ப0ட பJX/5 
உiள WQகI3J9 மEr9 
த*ைம%பQDத%ப0ட WQகI3J9 
அDXயாவUய% ெபா70கi 
வழNJவைத உiளா0U 
அைம%Pகi உrX ெசCs9. இGத% 
பJXக.5 O7+ நாU* ஒ7 
நாைள3J இ7�ைற ெத.3க%பQ9.   

�^ ஊரடNO< ேபா8,   
* 104 (க0Q%பா0டைற) 

மEr9 108 (அவசரகால ஊ!X) 
ஆOய ேசைவகi ெதாட!G8 
t;ர%பQDத%பQ9.   

* அDXயாவUய% ெபா70கi 
வழNJத5 மEr9 ஆபD8 கால 
ம7D8வ உத; ஆOயவEைற Uற%P 
க0Q%பா0Q அைறகi �ல9 
ஒ7NOைண3க%பQ9. 

மBக3 ஒYZைழR+
அர> ஊரடNைக அம5பQDX 

னாm9, ப5ேவr க0Q%பாQகைள 
;XDதாm9, ம3க.< ஒD8ைழ%P 
இ5ைலெய<றா5, இGத ேநாC 
பரவைல தQ3க இயலா8. ெபா8 
ம3கi ெவ./5 ெச5m9ேபா89, 
ெபா8 இடNக.m9 �க3 கவச9 
அpவ8 க0டாயமா3க%ப0Qiள8. 
ெபா8 ம3கi W0(m9, பpP\s9 
இடNக.m9 அ(3க( ேசா%ைப 
பய<பQDX ைக க^Yவைதs9, 
ெவ./டNக.5 �க3 கவசDைத 
அpG8 ெச5வைதs9, ச�க 
இைடெவ.ைய தவறாம5 
கைட%V(D8, அவUய ேதைவ 
இ5லாம5 ெவ./5 ெச5வைதD 
த;!D8, அர>3J �^ ஒD8ைழ%P 
ந5Oனா5 தா<, இGத ேநாCD 
ெதாEைற க0Q%பQDத �(s9. 
ேமm9, ேநாCDெதாEr அ2J2கi 
ெத<ப0டYட<, ெபா8ம3கi 
உடேன அ7Omiள ம7D8வ 
மைனகைள நா( ம7D8வ 
ஆேலாசைன, UO�ைச ெபற 
ேவ`Q9. ெபா8 ம3கi அரU< 
�யEUகI3J �^ ஒD8ைழ%P 
ந5க ேவ`Qெமன3 ேக0Q3 
ெகாiOேற<.   

இ�வாr �தலைம�ச! எட%பா( 
பழ*சா+ 62siளா!.   

ெச�ைன, ஜ!� 16–
ெச�ைன, ெச"க$ப&', 

/0வ345, கா)*+ர. 
மாவ&ட"க=$ ஏைழ, எ=ய 
மBக=� வாgவாதாரYைத க0Y/$ 
ெகா_' அh* அ&ைடக]BL 
1000 iபாj வழ"கRப'. எ�O 
EதலைமQச5 எடRபாS பழUசாV 
அX?YZ3ளா5. 

இ8 J2D8 எட%பா( பழ*சா+ 
ெவ./0Qiள அ23ைக/5 
62/7%பதாவ8:– ஏைழ எ.ய 
ம3க.< வாTவாதாரDைத3 க7DX5 
ெகா`Q, அ9மா;< அர>,   

* ெப7நகர ெச<ைன மாநகரா0U 
பJXக.m9,   

* X7வik! மாவ0டDX5, 

ெப7நகர ெச<ைன காவ5  
எ5ைல3J0ப0ட பJXகi, 
X7வik! நகரா0U, 
J9+(z`(, ெபா<ேன\  மEr9 
{j|! ேப}ரா0Uக.m9 மEr9 
z;7Gதவ5F, ஈ3காQ  மEr9 
ேசாழவர9 ஊரா0U ஒ<2ய 
பJXக.5 உiள அைனD8 
ஊரா0Uக.m9,     

* ெசNக5ப0Q மாவ0டDX5, 
ெப7நகர ெச<ைன காவ5  
எ5ைல3J0ப0ட பJXகi, 
ெசNக5ப0Q மEr9 மைறமைலநக!  
நகரா0Uக.m9, நGXவர9–
6Qவாjேச\ ேப}ரா0U/m9 
மEr9  கா0டாNJளD~! ஊரா0U 
ஒ<2ய% பJXக.5 உiள அைனD8  

ஊரா0Uக.m9,   
* காjUPர9 மாவ0டDX5 

உiள ெப7நகர ெச<ைன காவ5  
எ5ைல3J உ0ப0ட பJXக.5 
வU3J9 அைனD8 அ\U JQ9ப  
அ0ைடதார!கI3J9 1000 
}பாC Lவாரணமாக வழNJ9. 
அேதேபா<r,  ேமEJ2%V0ட 
பJXக.5 வU3J9 அைனD8 
அைம%Pசாரா ெதா�லாள!  
நலவா\ய உr%Vன!கI3J9 
மEr9 ப5ேவr 8ைறக.miள Vற 
நலவா\ய  உr%Vன!கI3J9 1000 
}பாC Lவாரணமாக அ9மா;< 
அர> வழNJ9. 

இ�வாr எட%பா( பழ*சா+ 
62siளா!. 

ெச�ைன உ&பட 4 மாவ&ட/கG# 
அHI அ&ைடக()* J.1000 வழ/க3பMN:
"தலைமPசQ எட3பா5 பழ7சா; அ=>3?
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