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அரசு ஊழியர்கள்

வன ய்வது

அரசாங்கம் ஆராயும்!

கோலதிரெங்கானு, பிப். 13நாட்டில் ஒமிக்ரோன் தொற்று
அதிவேகமாகப் பரவி

. வருவதைத் தொடர்ந்து
நாட்டில் கோவிட் - 19

தொற்றுக்கு ஆளாவோரின்
எண்ணிக்கைநாளுக்கு நாள்

கிடுகிடுவென உயர்ந்து
வருவதைத் தொடர்ந்து
அரசாங்க ஊழியர்கள் :

வீட்டிலிருந்துவேலை.
செய்வது குறித்து அரசாங்கம்

|
கவனமாக ஆராயும் என
அரசாங்க தலைமைச் செயலாளர் டான்ஸ்ரீ முகமட் ஸூக்கி அலி
கூறினார்.நாட்டிலு
லுள்ள சுமார் 14 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள்

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது மீதான அவசியம் குறித்து
அரசாங்கம் கவனமாகப்பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறிய
அவர், அதனை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு
1

அவவிவகாரம் குறித்து அமைச்சரவையில் விவாதிக்கப்பட
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முதல் பக்கத்

வேண்டும் என்றார்.
இவ்விவகாரம் குறித்து நான் மேலும்
கருத்துரைக்க முடியாது. ஆனால், அதன் காரணம்

குறித்து நாங்கள் ஆழமான முறையில் விவாதித்த
பின்னர் இறுதியில் அமைச்சரவை அதுகுறித்து
இறுதி முடிவு எடுக்கும் என்றும் அவர் சொன்னார்.
நாடு முழுவதுமுள்ள அரசாங்க ஊழியர்கள்
கோவிட் - 19 தொற்றுக்கு எதிராக
விதிக்கப்பட்டுள்ள எஸ்.ஓ.பி. எனப்படும்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிர்வாக நடைமுறையை
அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும்” எனவும் அவர்
கேட்டுக் கொண்டார்.
நேற்று புக்கிட் பாயாஸ் தேசியப் பள்ளியில்

மலேசிய சுங்கத்துறையின் மலேசிய குடும்ப தின

விழாவைத் தொடக்கி வைத்த பின்னர் அவர்
செய்தியாளர்களிடம் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
நாட்டை தற்போது ஒமிக்ரோன் தொற்று
நான்காவது அலையாக உலுக்கி வருவதால்
நாள்தோறும் கோவிட் - 19 தொற்றுக்கு

ஆளாவோரின் எண்ணிக்கை உச்சத்தை
அடையும் என சுகாதார அமைச்சர் கைரி

ஜமாலுடின் கூறியிருந்தார்.
தற்போது நாட்டில் நாள்தோறும் 2௦
ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் - 19

தொற்றுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் என்பது
குறிப்பிடத் தக்கது.
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SUMMARIES
அவவிவகாரம் குறித்து அமைச்சரவையில் விவாதிக்கப்பட அரசு ஊழியர்கள் வன ய்வது அரசாங்கம் ஆராயும் !
கோலதிரெங்கானு, பிப் . 13- நாட்டில் ஒமிக்ரோன் தொற்று அதிவேகமாகப் பரவி . வருவதைத் தொடர்ந்து நாட்டில்
கோவிட் - 19 தொற்றுக்கு ஆளாவோரின் எண்ணிக்கைநாளுக்கு நாள் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருவதைத் தொடர்ந்து
அரசாங்க ஊழியர்கள் : வீட்டிலிருந்துவேலை. செய்வது குறித்து அரசாங்கம் | கவனமாக ஆராயும் என அரசாங்க தலைமைச்
செயலாளர் டான்ஸ்ரீ முகமட் ஸூக்கி அலி கூறினார் .
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