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செய்தி சலளியீடு ண் : 230                                         நாள்: 12.02.2022 

செய்தி சலளியீடு 

தமிழ்நாட்டில் ச ாரானா ரநாய்த் சதாற்று  ட்டுப்பாடு ள்  

2-3-2022 லர நீட்டிப்பு - ாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதயரச்ெர் 

திரு. மு. . ஸ்டாலின் அலர் ள் உத்தவு 

 

தமிழ்நாட்டில், ச ாரானா ரநாய்த்சதாற்றுப் பலரயக் 

 ட்டுப்படுத்தும் லர யில் அொரை ண்.53 லருலாய் ற்றும் 

ரபரிடர் ரயாண்ரத் துரம, நாள் 28-01-2022-ன்படி, 

தரர்வு ளுடன் கூடி ஊடங்கு நரடமுரமயில் இருந்து 

லருகிமது.  

ஒன்றி அசின் உள்துரம அரச்ெ த்தின் அறிவிக்ர  

ண்.40-3/2020/DM-I(A), நாள் 27-1-2022-ல் ச ாரானா 

ரநாய்த் சதாற்ரம  ட்டுப்படுத்தத் ரதரலான  ட்டுப்பாடு ள் 

விதிக் வும் ற்றும் அலசிம் ற்படின் குற்மவில் நரடமுரமச் 

ெட்டம், 1973, பிரிவு 144-ன் கீழ் நடலடிக்ர  ரற்ச ாள்ரவும் 

ாநிய அசு ளுக்கு உத்தவிடப்பட்டுள்ரது. 

தமிழ்நாட்டில், ச ாரானா ரநாய்த் தடுப்பு நடலடிக்ர  ள் 

ற்றும்  ட்டுப்பாடு ள் குறித்து ஆய்வு செய், ாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதயரச்ெர் அலர் ளின் தரயரயில் இன்று  

(12-2-2022) ஆரயாெரனக் கூட்டம் நரடசபற்மது.  இதில், 

தமிழ்நாடு அசின் தரயரச் செயாரர் முரனலர் சல. 

இரமன்பு, இ.ஆ.ப., ற்றும் உர் அதி ாரி ள்  யந்து 

ச ாண்டனர். 

 தமிழ்நாட்டில், ாண்புமிகு முதயரச்ெர் அலர் ரது 

லழி ாட்டுதலின் ரபரில் ரற்ச ாள்ரப்பட்ட நடலடிக்ர யின் 
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 ாைா  22-1-2022 அன்று 30,744 ஆ  இருந்த ரநாய்த் 

சதாற்று பாதிக் ப்பட்டலர் ளின் ண்ணிக்ர   

11-2-2022 அன்று 3086 ஆ  குரமந்துள்ரது. ரநாய்த் 

சதாற்மால் பாதிக் ப்பட்டலர் ளுக்கு உரி சிகிச்ரெ அளிக்  

ரபாதுான ருத்துல  ட்டரப்பு ள் தார் நிரயயில் உள்ரது. 

ருத்துலரன ளில் சிகிச்ரெக் ா  அனுதிக் ப்பட்டுள்ர 

உள்ரநாாளி ளின் ண்ணிக்ர  குரமலா  உள்ரரதக் 

 ருத்தில் ச ாண்டும், ாநியத்தின் ரலரயலாய்ப்பு, 

சபாருராதாம், ாைல – ாைவிர் ளின் திர் ாயம் ற்றும் 

க் ளின் இல்பு லாழ்க்ர  மீர திரும்புலதற்கு துலா வும், 

தமிழ்நாடு அொல் பல்ரலறு தரர்வு ள் அறிவிக் ப்பட்டு 

நரடமுரமயில் உள்ரன. 

க் ளின் லாழ்லாதாம்  ருதி அொல் பல்ரலறு தரர்வு ள் 

லறங் ப்பட்டுள்ர நிரயயில், க் ள் சபாது இடங் ளில்  ட்டாம் 

மு க்  லெம் அணிந்து, ெமூ  இரடசலளியிரன  ரடபிடித்து 

ற்றும் இண்டு தலரை தடுப்பூசியிரன செலுத்திக் 

ச ாள்ளுாறு அன்புடன் ர ட்டுக் ச ாள்கிரமன். 

ரலும், அரனத்து  ரட ளின் நுரறவு லாயிலில், 

லாடிக்ர ாரர் பன்படுத்தும் லர யில் ர  சுத்தி ரிப்பான் ள் 

(Hand Sanitizer with Dispenser)  ட்டாா  ரலக் ப்படுலரதாடு, 

உடல் சலப்ப நிரய பரிரொதரன  ருவி ச ாண்டு பரிரொதரன 

செய் ரலண்டும் (Thermal Screening).    

 ரட ளில் பணிபுரிபலர் ள் ற்றும் லாடிக்ர ாரர் ள் 

 ட்டாம் மு க் லெம் அணிலரத ெம்ந்தப்பட்ட நிர்லா ம் 

உறுதி செய் ரலண்டும் ன ர ட்டுக் ச ாள்கிரமன்.  
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தமிழ்நாட்டில் சதாடர்ந்து சதாற்றுப் பலரய  ட்டுக்குள் 

ரலத்திடவும், குரமத்திடவும் பின்லரும்  ட்டுப்பாடு ள் ட்டும் 

16-2-2022 முதல் 2-3-2022 லர நரடமுரமப்படுத்தப்படும். 

1. ெமுதா,  யாச்ொ ற்றும் அசில் கூட்டங் ள் 

ரபான்ம சபாது க் ள் கூடும் நி ழ்வு ளுக்கும் உள்ர 

தரட சதாடரும்.  

2. திருைம் ற்றும் திருைம் ொர்ந்த நி ழ்வு ள் 

அதி பட்ெம் 200 நபர் ளுடன் ட்டும் நடத்த 

அனுதிக் ப்படும். 

3. இமப்பு ொர்ந்த நி ழ்வு ள் 100 நபர் ளுக்கு மி ால் 

அனுதிக் ப்படும். 

ரற் ண்ட  ட்டுப்பாடு ள் தவிர்த்து ச ாரானா தடுப்பு 

நடலடிக்ர க் ா  விதிக் ப்பட்ட ரன  ட்டுபாடு ள் வியக்கிக் 

ச ாள்ரப்படுகின்மன.   

 நர்ெரி பள்ளி ள் (LKG, UKG) ற்றும் ரறரயர் 

விரராட்டுப் பள்ளி ள் (Play Schools) திமக்  

அனுதிளிக் ப்படுகிமது. 

 சபாருட் ாட்சி ள் நடத்த அனுதிளிக் ப்படுகிமது. 

 

 ச ாரானா சதாற்றிலிருந்து க் ரரக்  ாத்திட அசு 

ரற்ச ாள்ளும் அரனத்து நடலடிக்ர  ளுக்கும் முழு 

ஒத்துரறப்பு அளிக்குாறு உங் ள் அரனலரயும்  னிவுடன் 

ர ட்டுக் ச ாள்கிரமன்.  

 

சலளியீடு: இக்குநர், செய்தி க் ள் சதாடர்புத்துரம, சென்ரன-9 

 


