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அரோங்க ஆஸபத்திரி்களில் கிளினிக் ச�ாயாளி்களுக்கு வழங்கப்படும் 
மருந்து்கமை வீட்டுக்ச்க க்காண்டு வந்து க்காடுக்கும் திட்டத்மத அரோங்கம் 
ஆரம்பித்துளைமதயடுத்து  சிலாபம் ஆஸபத்தியின் பணிப்பாைர் ்கபில மல்-
லவராச்சியின் பணிப்பின் கீழ் ச�ற்று தபால் ஊழியர் மருந்து கபாதிமய 
ச�ாயாளியின் வீட்டுக்குச் கேன்று ம்கயளித்தசபாது...

(படம்: புத்தைம் மாவட்ட குறூப் பூர்்ணமால்)
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நீர்கொழும்பு நிருபர

 
்கொர�ொனொ ்�ொற்று கொ�ணமொக நீர்கொழும்பு 

ஆஸபத்திரியில் அனுமதிககபபட்டிருந� ர�ொயொளி 
ஒருவர ர�ற்று உயிரிழநதுள்ொர.

இ�னபடி, ்கொர�ொனொ வவ�ஸ பொதிபபுககுள-
்ொன இ�ண்ொவது ர�ொயொளியின ம�ணமும் இலங்-
வகயில் ர�ற்று பதிவொகியுள்து.

நீர்கொழும்பு மொவட்் வவத்தியசொவலயில் 
அனுமதிககபபட்் ்கொர�ொனொ ர�ொயொளி ஒருவர� 
ர�ற்று மொவல 6.05 மணிய்வில் ம�ணமொகியுள-
்ொர.

நீர்கொழும்பு, ்கொச்சிககவ் ்பொலிஸ பிரிவி-
லுள் ரபொரு்�ொட்வ் பி�ர�சத்திலுள் ஆபதீன 
மொவத்வ� பகுதிவயச் ரசரந� 65 வயதுவ்ய �பர� 

ம�ணமவ்ந�வ�ொவொர.  ம�ணமவ்ந� �பர சுகயீ-
னம் ஏற்பட்டு நீர்கொழும்பிலுள் �னியொர வவத்-
தியசொவல ஒனறில் அனுமதிககபபட்டு சிகிச்வச 
்பற்று வநதுள்ொர. 

இநநிவலயில், இவ�து உ்ல் நிவல ்�ொ்ரபில் 
சநர�கமவ்ந� வவத்தியரகள, பினனர இவவ� 
நீர்கொழும்பு வவத்தியசொவலயில் அனுமதித்-
துள்னர.

்கொர�ொனொ வவ�ஸ ்�ொற்று ஏற்பட்டிருககலொம் 
என்ற சநர�கத்தின ரபரில் நீர்கொழும்பு வவத்தி-
யசொவலயின இருப�ொம் இலகக விடுதியில் இவர 
அனுமதிககபபட்்ொர. அ�னபினனர �்த்�பபட்் 
மருத்துவ பரிரசொ�வன  அறிகவகயில் இவருககு 
்கொர�ொனொ வவ�ஸ ்�ொற்று இருபபது உறுதியொகி-
யுள்து.

 ஊ�்ங்குச் சட்்ம் அமுலிலுள் 
நிவலயில் அத்தியொவசிய ்பொருட்கள 
விநிரயொகம், மருநது விநிரயொகம், 
நிவொ�ணம் வழங்கல், மற்றும் சமுரத்தி 
்கொடுபபனவு, வங்கிகளில் பணம் மீ்ப-
்பறு�ல் உளளிட்் மிக முககியமொன 
்பொறிமுவ்றகவ் அ�சொங்கம் ர�ற்று 
மீ்ொய்வு ்சய்துள்து. 

அத்தியொவசிய ரசவவகளுககொன ஜனொ-
திபதி ்சயலணியின விரச் கூட்்ம் 
ர�ற்று அலரி மொளிவகயில் �வ்்பற்-
்றது. 

இ�னரபொது, ்பொது மககளுககு அத்தி-
யொவசிய ரசவவகள �ங்குத்�வ்யினறி 

கிவ்பப�ற்கு �்வடிகவக ்யடுத்துள-
்து்ன நிவொ�ணம் கிவ்ககொ� வரகளுக-
கொன ்பொறிமுவ்றகவ் மீ்ொய்வு ்சய்ய-
வும் அ�சொங்கம் தீரமொனித்துள்து.

அத்தியொவசிய ரசவவகள ்�ொ்ரபி-
லொன ஜனொதிபதி ்சயலணியின ஊ்க 
ஒருங்கிவணபபுககொன �வலவர ரப�ொசி-
ரியர சரித்� ரே�த் இ�வனத் ்�ரிவித்-
�ொர.

அவர ரமலும் சுட்டிககொட்டிய�ொவது,
அத்தியொவசிய ரசவவகவ் வழங்குவ-

�ற்கொக எடுககபபட்டுவரும் �்வடிகவக-
கள இ�னரபொது மீ்hய்வு ்சய்யபபட்்-
ர�ொடு எடுககபப்

தங்கு தடையின்றி அ�சின்
அத்தியொவசிய ரேடவ�ள்
ரூ5,000 சமுர்ததி த�ோடுப்�னவு இன்்றைய தினததுக்குள் வழங� ஏற�ோடு

அநுரோ�புரம் சி்றையிலிருந� 
�மிழ் அரசியல் ்�தி�ள்
யோழ்ப்�ோணததிறகு மோறறைம்

அனு�ொ�பு�ம் சிவ்றச்சொவலயில் �டுத்-
துவவககபபட்டிருந� �மிழ் அ�சியல் 
வகதிகவ் யொழ்பபொணம் சிவ்றச்சொ-
வலககு இ்ம் மொற்்றம்’ ்சய்ய �்வடிகவககவ் ரமற்-
்கொணடு �ந�வமககொக அவமச்சர ் க்ஸ ர�வொனந�ொவுககு 
�மிழ் அ�சியல் வகதிகளின உ்றவினரகள �மது �னறிகவ் 
்�ரிவித்துள்னர.

க்ந� 21 ஆம் திகதி அனு�ொ�பு�ம் சிவ்றச்சொவலயில் 
இருந� வகதிகள �ற்ரபொது உலவக அச்சுறுத்தி வரும் 
்கொர�ொனொ ்�ொற்வ்ற கொ�ணம் கொட்டி சிவ்றச்சொவலவய 
உவ்த்து �பபிச்்சல்ல முயன்ற�ொல் ஏற்பட்் ப�ற்்ற 
நிவலவய அடுத்து இ�ொணுவத்தினர ரமற்்கொண் துபபொக-
கிச் சூட்டில் இருவர ம�ணமவ்நதிருந�னர.

இவ�யடுத்து அங்கு �டுத்துவவககபபட்டுள்

உறைவினர்�ள் அ்மசசர் 
்டக்்ளஸுக்கு நன்றி த�ரிவிப்பு

ரலொ�னஸ ்சல்வ�ொயகம்

�ொ்்ொவிய ரீதியில் ்பொதுமககளுககு 
அத்தியொவசிய உணவுப ்பொருட்கள 
மற்றும் மருநதுகவ் பகிரந�ளிககும் 
அதிகொ�ம் மொவட்் மற்றும் பி�ர�ச ் சய-
லொ்ரகளுககு வழங்கபபட்டுள்து. 

அ�ற்கிணங்க சுற்றுநிருபம் ்பொது 
நிரவொக அவமச்சினொல் ்வளியி்ப-

பட்டுள்து்ன குறித்� ரசவவகவ் 
வழங்குவ�ற்கொக மொவட்் ரீதியில் 
நிவ்றரவற்று அதிகொரிகவ் ்கொண் 
அதிகொரிகள குழு்வொனறும் நியமிககப-
ப்வுள்து.

அ�ச மற்றும் �னியொர வரத்�க நிறுவ-
னங்களஇ பல்்பொருள 

அததியோவசியப் த�ோருட�ள் �கிர்ந�ளிப்பு: 
மோவட்ட பிரப�ச தசயலர்�ளுக்கு அதி�ோரம்

சுறறுநிரு�ம் தவளியீடு
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்கொவிட் 19 சுகொ�ொ�, சமூக பொதுகொபபு நிதியத்வ� பலபப-
டுத்துவ�ற்கு நிறுவன மற்றும் �னிபபட்் �ன்கொவ்யொ்ர-
கள ்பரும்வு பங்களிபபு ்சய்து வருகின்றனர.

்கொவிட் 19 எனனும் ்கொர�ொனொ வவ�ஸ �ொட்டினுள ப�-
வுவவ� கட்டுபபடுத்�ல் மற்றும் அ�னு்ன இவணந� சமூக 
பணிகவ் இலகுபடுத்துவ�ற்கொக ஜனொதிபதி ரகொட்்ொபய 
�ொஜபக்ஷவினொல் சுகொ�ொ�, சமூக பொதுகொபபு நிதியம் மொரச் 
மொ�ம் 23ஆம் திகதி �ொபிககபபட்்து.

ஜனொதிபதியின பணிபபுவ�யின ரபரில் ஜனொதிபதி நிதியத்-
திலிருநது இந நிதியத்திற்கொக 100 மில்லியன ரூபொ வழங்கப-
பட்்து.

கணடி �்�ொ மொளிவகயின �ம்பிகவக நிதியத்தின மூலம் 10 
மில்லியன ரூபொவும், மல்வத்வ� மற்றும் 

த�ோவிட 19
சமூ� �ோது�ோப்பு நிதியம்: 
நன்த�ோ்்டயோ்ளர்�ள் 
த�ரும்ளவு  �ங�ளிப்பு
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ஒலுவில் விரச் நிருபர

 ஊ�்ங்கு சட்்ம் �்ரத்�பபட்் நிவலயில் ர�ற்று திங்-
கட்கிழவம (30) அம்பொவ்ற மொவட்்த்தில் ்பொது சநவ�கள 
�ற்கொலிகமொக மூ்பபட்டுள்�ொல் �கர பி�ர�சங்களில் சன 
்�ரிசல் குவ்றவொக கொணபபட்்து.

 அககவ�பபற்று, ்பொத்துவில், கல்முவன, சம்மொநதுவ்ற, 
அம்பொவ்ற ஆகிய பி�ர�சங்களிலுள் ்பொதுச் சநவ�கள �ற்-
கொலிகமொக மூ்பபட்டு ்பொது மககளின �லன கருதி உளளு-
�ொட்சி மன்றங்களினொல் மககளுககுத் ர�வவயொன அத்தியவசி-
யப ்பொருட்கவ் ்கொளவனவு ்சய்வ�ற்கு பல பகுதிக்ொக 
பிரிககபபட்டு �ற்கொலிக சநவ� வசதி ஏற்படுத்தி

ஊர்டஙகு பநறறு �்ளர்வு;
ந�ரப் �குதி�ளில் 
மக்�ள் வரு்� மந�ம்  

அம்�ோ்றை மோவட்டம்
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புத்�்ம் மொவட்் குறூப நிருபர
 
�ொனகு மொ� சிசுவுககு ்கொர�ொனொ 

்�ொற்றிருபபது சிலொபத்தில் கணடு-
பிடிககபபட்டுள்து,

ர�ற்று சிலொபம் ஆஸபத்திரிககு 
முனபொகவுள் �னிவமபபடுத்�ல் 
நிவலயத்தில் இந� சிசு கணடுபிடிக-
கபபட்டுள்து.

�ொத்�ொணடி பகுதிவயச் ரசரந� 

இந� சிசுவுககு அவ�து �ொத்�ொவின 
மூலம் ்�ொற்றியுள்வமயும் ்�ரிய-
வநதுள்து.

இவர அணவமயில் இநதியொ-
விலிருநது இலங்வகககு வந��ொ-
கவும் ்கொர�ொனொ அறிகுறிகள 
இருநதும் அ�வன மவ்றத்துள்�ொ-
கவும் ்�ரிய வநதுள்�ொக ்பொதுச் 
சுகொ�ொ� பரிரசொ�கர சங்கத்தின 
�வலவர 

சிலொபம், நொத்தொண்டியில்

4 மொத சிசுவுக்கு 
க�ொர�ொனொ

இநதியோ தசன்று வந�வரோல்
குடும்�ததில் 5 ப�ருக்கு த�ோறறு
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்கொழும்பு, கம்பேொ, களுத்துவ்ற, புத்�-
்ம், கணடி மற்றும் யொழ்பபொணம் ஆகிய 
மொவட்்ங்களில் �ற்ரபொது அமுலில் இருக-
கும் ஊ�்ங்கு சட்்ம் மறு அறிவித்�ல் வவ� 
்�ொ்ரநதும் அமுலில் இருககும்.

ஏவனய அவனத்து மொவட்்ங்களிலும் 
ர�ற்று, மொரச்  (30) பிற்பகல் 2.00 மணிககு 
அமுல்படுத்�பபட்் ஊ�்ங்குச் சட்்ம்  

�ொவ் ஏப�ல் 01இ பு�ன கொவல 6.00 மணி 
வவ� அமுலில் இருககும்.

அத்தியொவசிய ரசவவகள �விரந� ஏவனய 
பணிகளுககொக மொவட்்ங்களுககிவ்யி-
லொன ரபொககுவ�த்து முழுவமயொக �வ்-
்சய்யபபட்டுள்து.

அத்தியொவசிய ரசவவகவ் விவனத்தி்ற-
னொக ரபணும் வவகயில்

6 மோவட்டங�ளில் த�ோ்டர்நதும் ஊர்டஙகு
அடடுலு�ம, அக்குறை்ண 

பிரப�சங�ளுக்கு தசல்வது �்்ட
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உல�்ளோவிய 
ரீதியில்

35,019 ப�ர்
உயிரிழப்பு

உல்கைாவிய ரீதியில் க்காசரானா 
மவரஸ கதாற்று ்கார்ணமா்க 
இதுவமர 35 ஆயிரத்து 19 சபர் 
உயிரிழந்துளைதா்கவும் மவரஸ 
கதாற்றுக்கு உளைானவர்்கள 
கதாம்க  7 லட்ேத்து 39 ஆயிரத்து 
385 ஆ்க அதி்கரித்துளைதா்கவும் 
கதரிவிக்்கப்படுகின்்றது. 

மவரஸ கதாற்றுக்கு உளைாகி 
அகமரிக்்காவில் 02

48 �னி்மப்�டுத�ல் மு�ோம்�ளில் 
1,964 ப�ர் த�ோ்டர்நது �ரோமரிப்பு

இ�ொணுவத்தின�ொல் ப�ொமரிககபபட்டு வரும் புணொவன மற்றும் 
தியத்�லொவவ �னிவமபபடுத்�ல் முகொம்களிலிருநது ர�ற்வ்றய 
தினம் 134 ரபர வீடுகளுககு அனுபபபபட்டுள்�ொக இ�ொணுவத் 
�்பதி ்லப.்ஜன�ல் சரவநதி� சில்வொ ்�ரிவித்�ொர.

 இவரகள 14 �ொட்கள �னிவமபபடுத்�லின பினனர

புணோ்ன , தியத�லோ்வயிலிருநது 
134 ப�ர் பநறறு அனுப்பி ்வப்பு
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பு்ணாமன, பற்றி ்கம்பஸ தனிமமப்படுத்தல் நிமலயங்களிலிருந்து ச�ற்று 58 சபர் கவளியாகி-
னர். அவர்்கள அமனவரும் பஸ்களில் வீடு்களுக்கு அனுப்பி மவக்்கப்பட்ட சபாது...

்கல்குடா தின்கரன் நிருபர் எஸ.எம்.எம்.முர்ஷித்.

உலகில் எந�்வொரு �ொட்டிலி-
ருநது வருவகத்�நதிருந�ொலும் ஏப�ல் 
30ஆம் திகதிககு முனனர அருகில் 
உள் ்பொலிஸ நிவலயங்களில் �மது 
விப�ங்கவ் பதிவு்சய்ய ரவணடு-
்மன சட்்ம், ஒழுங்குககுப ்பொறுப-
பொன பி�தி ்பொலிஸ மொஅதிபர அஜித் 
ர�ொேன ்�ரிவித்�ொர.

்கொர�ொனொ வவ�ஸ �டுபபுககொன 
ர�சிய ்சயல்பொட்டு வமயம் ர�ற்று 
்கொழும்பில் ர�ற்று �வ்்பற்்ற 
ஊ்கச் சநதிபபில் உவ�யொற்றும் 

ரபொர� அவர இவவொறு கூறினொர.அவர 
ரமலும் கருத்து ்வளியிடுவகயில்,

ஊ�்ங்குச் சட்்ம் �னிவமபபடுத்-
�ல் சட்்ம் �வ்முவ்றபபடுத்�பபட்-
டுள் கொலபபகுதியில் அ�ற்குட்பட்-
்வொறு அவனவரும் �்நதுக்கொள் 
ரவணடும் ஊ�்ங்குச் சட்்த்வ� மீறுப-
வரகளுககு எதி�ொக கடுவமயொக சட்்ம் 
�வ்முவ்றபபடுத்�பபடும்.

ஊ�்ங்குச் சட்்த்வ� மீறிய 7,000 
ரபர இதுவவ� வகது்சய்யபபட்-
டுள்து்ன

ஊர்டங்� மீறிய 7,000 ப�ர் ்�து

02

ஏப�ல் 30 க்கு முன்னர
�டைொயம் பதிய ரவண்டும்

தவளிநோடு�ளிலிருநது வந�வர்�ளுக்கு 
அரசு �ண்டிப்�ோன அறிவுறுத�ல்
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சிரேஷ்ட ஊ்டகவியலாளர்
வீேசிஙகத்தின் 
தாயார் காலமானார்

ல ே க ்ஹ வு ஸ் 
தினகரன் பத்திரி-
ககயின் சிலரஷ்ட 
ஊ்டகவியோளர் 
வீரசிஙகம் பபரு-
மாளின் தாயார் 
பி.ககோய் தனது 
81 வயதில் உ்டல் 
நேக குகைவால் 
(29) ஞாயிற்றுககி-
ழகம இரவு காே-
மானார்.

அன் ன ா ரின் 
பூதவு்டல் அஞ்ச-
லிககாக அவரது 
இல்ேமான தேவாகககே கிளனலமரா லதாட்-
்டத்தில் கவககபபட்டு இறுதி கிரிகயகளின்  
பின்னர் லநற்று (30) திஙகட்கிழகம பிற்பகல் 
அத்லதாட்்ட பபாது மயானத்தில் நல்ே்டககம் 
ப்சய்யபபட்்டது.

கிளிந�ொச்சியில் ந�ொற்று நீக்கல்
�டவடிக்்க முனநனெடுப்பு
விசேட அதிரடிப் ப்ட ்களத்தில்  
கிளிபநாச்சி குறூப நிருபர்

ஜனாதிபதியின் அறிவுறுத்த-
லுகககமவாக பபாலிஸ் மாஅ-
திபரின் வழிந்டத்தலில் லநற்று 
கிளிபநாச்சியில் வில்ச்ட அதிர-
டிபபக்டயினரால் மககள் ந்ட-
மாட்்டம் அதிகமாகக காணபப-
டும் பகுதிகளில்  பதாற்று நீககி 
மருந்துகள் விசிைபபட்்டன. 
பகாலரானா கவரஸ் பரவல் அச்-

சுறுத்தல் காரணமாக நாட்டில் 
ஊர்டஙகுச் ்சட்்டம் அமுல்படுத்-
தபபட்்ட நிகேயில் மககள் ந்ட-
மாட்்டம் அதிகமாகக காணபப-
டும் பகுதிகளில் பதாற்று நீககும் 
ந்டவடிககக முன்பனடுககப-
பட்்டது.

கிளிபநாச்சி புககயிரத 
நிகேயம், பஸ் நிகேயம் ஆகிய 
பகுதிகளிலும் பதாற்று நீககல் 
ந்டவடிககக நக்டபபற்ைது.

நாட்டில் தற்லபாது ஏற்பட்டுள்ள அ்சாதா-
ரண சூழ்நிகேகய கருத்திற்பகாண்டு, மக-
களின் பளுகவக குகைககும் வககயில், 
மின்்சாரம் மற்றும் குடிநீர் கட்்டணஙககள 
2020 மார்ச் மாதம் பதா்டககம் எதிர்வரும் 
06 மாதஙகளுககு அைவி்டாது இருககும் 
வககயில் இரத்துச் ப்சய்ய ந்டவடிககக 
எடுககுமாறு மன்னார் பிரலத்ச ்சகப தவி-
்சாளர் எஸ்.எச்.எம். முஜாஹிர் லகாரிககக 
விடுத்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருககு அவர் 
அனுபபி கவத்துள்ள அவ்சரக கடிதத்தி-
லேலய இவவாறு அவர் இந்த லகாரிக-
கககய முன் கவத்துள்ளார்.

 அககடிதத்தில் பதரிவிககபபட்டுள்ளதா-
வது,

 தற்லபாது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அ்சா-
தாரண நிகேகம காரணமாக நட்டு 
மககள் பல்லவறு அப்சௌகரியஙககளயும் 
்சவால்ககளயும் எதிர்லநாககி வருகின்ை-

னர். குறிபபாக வ்டககு கிழககில் வாழும் 
மககள் தஙகளின் அன்ைா்ட ஜீவலனாபாயத் 
பதாழில்களு்டன் கூலித் பதாழில்ககளயும் 
வீதிலயாரஙகளில் சிறு வியாபாரஙககள-
யும் லமற்பகாண்டு வந்தனர். 

தற்லபாது நாட்டில் பரவி வரும் உயிர்-
பகால்லி பதாற்று லநாயான பகாலரானா 
கவரகை கட்டுபபடுத்தும் லநாககில் அர-
சினால் லமற்பகாள்ளபபட்டு வரும் ஊர-
்டஙகு ்சட்்டத்தின் காரணமாக அவர்களது 

வாழ்வாதாரத்கத லமற்பகாள்வதில் பாரிய 
சிககல்கல்ககள எதிர்லநாககுகின்ைனர். 
எனலவ, அவர்களது சுகமககள சிறிதள-
லவனும் குகைககும் லநாககில் அவர்களது 
மின்்சாரம் மற்றும் குடிநீர் கட்்டணஙககள 
2020 மார்ச் மாதம் பதா்டககம் ஆறு மாதங-
களுககு அைவி்டாது இரத்துச் ப்சய்யுமாறு 
தஙககள மிகவும் தயவு்டன் லவண்டிக-
பகாள்கிலைன் என்றும் அவர் தனது கடிதத்-
தில் லகட்டுகபகாண்டுள்ளார்

ஆறு மாத காலத்துக்குரிய குடிநீர்,
மின்்ாேம் கட்டணஙகளள
இேத்துச் ச்யய ரகாரிக்ளக

ஜனாதிபதி, 
பிரதமருக்கு

மனனார் பிரததெ 
ெமப தவிொளர் 

அ்ெர கடிதம்

48 தனிமமபபடுததல்...
லநற்கையதினம் வீடுகளுககு 

அனுபபபபட்்டதாகவும் இதற்கி-
ணஙக இராணுவத்தினரால் பராமரிக-
கபபடும் தனிகமபபடுத்தல் முகாம்-
களிலிருந்து 1>700 லபர் இதுவகர 
வீடுகளுககு திரும்பியுள்ளதாகவும் 
அவர் பதரிவித்தார்.

அதற்கிணஙக தற்லபாது 48 தனி-
கமபபடுத்தல் முகாம்களில் 1>964 
லபர் பராமரிககபபட்டு வருவதாக-
வும் அதில் பவளிநாட்்டவர் 18 லபர் 
அ்டஙகுவதாகவும் அவர் பதரிவித்-
தார். 

இன்கையதினம் 31ஆம் திகதி 
லமலும் 321 லபர் தனிகமபபடுத்தல் 
பராமரிபபின் பின்னர் வீடுகளுககு 
அனுபபபப்ட உள்ளதாகவும் அதற்-
கிணஙக பபரிய காடு தனிகமபப-

டுத்தல் முகாமிலிருந்து 104 லபரும்  
புணாகன தனிகமபபடுத்தல் 
முகாமிலிருந்து பதிலனாரு லபரும் 
விமானப பக்டயினரால் பராமரிக-
கபபட்டு வரும் இரா்சகுேம் தனி-
கமபபடுத்தல் முகாமிலிருந்து 206 
லபரும் இதில் உள்ள்டஙகுவதாக 
அவர் பதரிவித்தார்.

அலதலவகள லநற்கைய தினம் 
சீதாவகக ஏற்றுமதி வேயத்திலிருந்து 
498 ஊழியர்கள் அவர்களது வீடுக-
ளுககு அனுபபபபட்டுள்ளனர்.

இராணுவத்தினரின் ஒத்துகழபபு-
்டன் இவர்கள் 14 பஸ்கள் மற்றும் 2 
லவன்களில் அவர்களது கிராமஙக-
ளுககு அனுபபி கவககபபட்்டதாக-
வும் அவர் பதரிவித்தார்

இலதலவகள புத்தளம் கடுயாமன் 

குளம் பிரலத்சத்தில் லநற்று முன்தி-
னம் பகாலரானா கவரஸ் பதாற்று 
உள்ள ஒருவரு்டன் பநருககமான 
பதா்டர்புககள கவத்திருந்த நபர் 
ஒருவர் பதா்டர்பில் ராணுவத்தினர் 
மற்றும் லபாலீ்சார் தகவல்ககள 
பவளியிட்்டனர்.

 அதற்கிணஙக தற்லபாது அங-
குள்ள 67 லபர் புத்தளம் ்சாஹிரா வித்-
தியாேயத்தின் தனிகமபபடுத்தல் 
பராமரிபபு நிகேயத்தில் தஙக கவக-
கபபட்டுள்ளதாக அவர் பதரிவித்தார்

கண்டி அககுரகண பிரலத்சம் 
மற்றும் அலுத்கம பிரலத்சமும் 
முற்ைாக தடுககபபட்டுள்ளன. 
அலதலவகள யாழ் கு்டாநாட்டில் 
கலரானா கவரஸ் பதாற்று லநாயாளி 
ஒருவர் இனம் காணபபட்டுள்ள 

நிகேயில் வ்டககின் ஐந்து மாவட்-
்டஙகள் கட்டுபபடுத்தலுககுள் 
பகாண்டு வர தீர்மானிககபபட்டுள்-
ளது. இதன்மூேம் யாழ்பபாணக 
கு்டாநாட்டில் கலரானா கவரஸ் 
பரவுவகத தடுகக முடியும் என்றும் 
அவர் பதரிவித்தார்

அத்து்டன் க்டந்த 28ஆம் திகதி 
பகாலரானா கவரஸ் பாதிபபினால் 
மரணமக்டந்தவர் வசித்துவந்த நாத்-
தாண்டிய கிராமம் மற்றும் அவர் ந்ட-
மாடியடியதாக கூைபபடும் மாைவிே 
பபாலீஸ் பிரிவில் இரண்டு கிராமங-
களிலுள்ள எட்டு குடும்பஙகளின் 
அஙகத்தவர்ககள அவர்களது வீட்-
டிலேலய தனிகமபபடுத்த ந்டவ-
டிககக எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் 
லமலும் பதரிவித்தார்,

உலகளாவிய ரீதியில்...
2490 லபரும் இத்தாலியில் 10 

ஆயிரத்து 779 லபரும் உயிரிழந்துள்-
ளனர் எனவும் பதரிவிககபபடுகிைது.

இதற்கிணஙக பகாலரானா கவரஸ் 
பதாற்றுககு உள்ளான ஒரு ேட்்சத்து 
56 ஆயிரத்து 588 லபர் லநாயில் 
இருந்து குணமக்டந்துள்ளதாக பதரி-
விககபபடுகிைது.

  அபமரிககாவில்  பகாலரானா 
கவரஸ் பதாற்றுககு உள்ளானவர்-
கள் பதாகக  ஒரு ேட்்சத்து 42 ஆயி-
ரத்து 793 ஆக அதிகரித்துள்ளது 
இவர்களில் 333 லபர் புதிதாக லநற்று 
அக்டயாளம் காணபபட்டுள்ளனர்.

இந்நிகேயில் பகாலரானா 
கவரஸ் காரணமாக அபமரிககாவில் 
2490 உயிரிழந்துள்ளதாக பதரிவிக-
கபபடுகிைது. இத்தாலியில் 97 ஆயி-
ரத்து 689 லபர்  கவரஸ் பதாற்றுககு 
உள்ளாகி உள்ளது்டன் அஙகு 10 
ஆயிரத்து 779 லபர் உயிரிழந்துள்ள-
னர் எனவும் பதரிவிககபபடுகிைது. 

இந்நிகேயில் இேஙககயில் 
பகாலரானா கவரஸ் பதாற்றுககு 
இேககாகி இருவர் உயிரிழந்-
துள்ளனர்.

 கவரஸ் பதாற்றுககுள்ளான 
நிகேயில் நீர்கபகாழும்பு கவத்திய-

்சாகேயில் சிகிச்க்ச பபற்று வந்த நப-
பராருவர் லநற்று உயிரிழந்துள்ளார்.  
நீர் பகாழும்புஇ லபாருபதாட்்ட பிர-
லத்சத்கத ல்சர்ந்த 64 வயதுக்டய 
நபர் ஒருவலர இவவாறு உயிரிழந்-
துள்ளதாக சுகாதார அகமச்சு பதரி-
வித்துள்ளது. 

இருதய லநாய் என நீர் பகாழும்பு 
கவத்திய்சாகேயில் அனுமதிக-
கபபட்்ட குறித்த நபகர பரில்சா-
தகனககு உட்படுத்திய லபாது 
அவருககு பகாலரானா பதாற்று ஏற்-
பட்டுள்ளகம உறுதி ப்சய்யபபட்-
டுள்ளது. 

இேஙககயில் இதுவகர 122 லபர் 
பகாலரானா லநாயாளர்களாக அக்ட-
யாளம் காணபபட்டுள்ளனர். 

அவர்களில் 14 லபர் இதுவகர பூர-
ணமாக குணமக்டந்து வீடு திரும்பி-
யுள்ளதாக சுகாதார அகமச்சு லமலும் 
பதரிவித்துள்ளது. 

அதன்படி தற்லபாது கவத்திய்சா-
கேகளில் சிகிச்க்ச பபறும் லநாயா-
ளிகளின் எண்ணிககக 106 ஆகும். 

லமலும்  பகாலரானா கவரஸ் அறி-
குறிகளு்டன் 114 லபர் கவத்திய்சா-
கேகளில் அனுமதிககபபட்டு கண்-
காணிககபபட்டு வருகின்ைனர். (ை) 

சகாதரானா; நீர்சகாழும்பில்...
இதகனயடுத்து லபாருபதாட்்டயி-

லுள்ள அவரது வீட்டுககுச் ப்சன்ை 
பபாதுச் சுகாதார பரில்சாதகர்கள் 
வீட்டிலுள்ளவர்ககள சுய தனிகமப-
படுத்தலுககு உட்படுத்தியது்டன் 
வில்ச்ட அறிவித்தே துண்டுபபிரசுர-
மும் ஒட்டினர். அத்து்டன் ஆபதீன் 
மாவத்கத வீதியும் மூ்டபபட்்டது.

இந் நிகேயில், இவர் ஆரம்பத்-
தில் சிகிச்க்சப பபற்று வந்த தனியார் 
கவத்திய்சாகேகய லநற்றுக காகே 
மூடுவதற்கு ந்டவடிககக எடுககப-
பட்்டது.

நீர்பகாழும்பு கவத்திய்சாகே-
யின் பகாலரானா தீவிர சிகிச்க்சப 

பிரிவில் சிகிச்க்சயளிககபபட்டு 
வந்த நிகேயில் லநற்று மாகே அந்த 
நபர் உயிரிழந்தார்.

இவர், இம் மாதம் 08 ஆம் திகதி 
யாழ்பபாணம் ப்சன்று வந்துள்-
ளாபரன வி்சாரகணகளின் லபாது 
பதரிய வந்துள்ளது.

அத்து்டன், அவர் நீர்பகாழும்பி-
லுள்ள இரண்டு தனியார் கவத்தியர்-
களி்டமும் வில்ச்ட கவத்திய நிபுணர் 
ஒருவரி்டமும் சிகிச்க்ச பபற்றுள்-
ளார். வில்ச்ட கவத்திய நிபுணலர 
அந்த நபகர நீர்பகாழும்பு மாவட்்ட 
கவத்திய்சாகேககு அனுபபியுள்-
ளார்.

இலதலவகள, பகாலரானா 
கவரஸ் (பகாவிட் 19) பதாற்றுககு 
உள்ளானவர்களின் எண்ணிககக 
122 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக 
சுகாதார ல்சகவகள் பணிபபாளர் 
அனில் ஜாசிஙக பதரிவித்தார்.

லநற்று லமலும் 3 லபர் பூரணமாக 
குணமக்டந்து வீடு திரும்பியுள்ள -
தாகவும் அவர் பதரிவித்தார். அதன் -
படி 14 லபர் இதுவகர பூரணமாக 
குணமக்டந்து வீடு திரும்பியுள்ள 
நிகேயில் இருவர்  உயிரிழந்துள் -
ளர்.

தற்லபாது அஙபகாக்ட ஐடிஎச் 
ஆஸ்பத்திரியில் 98 லபரும் பவலி -

கந்தயில் 09 லபரும் பகாழும்பு 
கிழககு ஆஸ்பத்திரியில் ஒருவரு -
மாக அனுமதிககபபட்டுள்ளனர். 
இந்த 122 லபரு்டன் பதா்டர்பு 
பகாண்டிருந்ததாக  நம்பபபடும் 
2, 210 லபர் அக்டயாளம் காணப -
பட்டு தனிகமபபடுத்தலுககு உட் -
படுத்தப பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 
பதரிவித்தார். 

நாட்டின் பே கவத்திய்சாகேக -
ளில் பகாலரானா பதாற்று அறிகுறி -
களு்டன் 104 லபர் மருத்துவ கண் -
காணிபபில் உள்ளதாக பதாற்று 
லநாய் விஞஞான பிரிவு குறிபபிட் -
டுள்ளது.

ெமூக பாதுகாபபு நிதியம்: நனசகாமையாளர்கள்....
அஸ்கிரிய விகாகரகளினால் 10 மில்லி-

யன் ரூபாவும் அன்பளிபபு ப்சய்யபபட்-
டுள்ளன.

இேஙகக நிர்வாக ல்சகவ ்சஙகம் 2.5 
மில்லியன் ரூபாகவயும், ஜனாதிபதி அலு-
வேகம் 02 ேட்்சம் ரூபாவும், இேஙகக 
பபாறியியோளர் ல்சகவ ்சஙகம் 6.5 மில்-
லியன் ரூபாவும் பகாழும்பு ஆனந்தா 
கல்லூரியின் பகழய மாணவர் ்சஙகம் 
2.5 மில்லியன் ரூபாவும், அர்ச ல்சகவ 
பபாறியியல் ்சஙகம் 03 மில்லியன் 
ரூபாவும், இேஙகக பபாறியியோளர் 
நிறுவனம் ஒரு மில்லியன் ரூபாவும் கிரிக-
கட் வீரர் முத்கதயா முரளீதரன் 05 மில்-
லியன் ரூபாவுமாக இது வகர 140 மில்-
லியன் ரூபா அன்பளிபபு நிதியத்திற்கு 
கிக்டககபபபற்றுள்ளது.

இேஙகக வஙகியின் நிறுவனக 
கிகளயின் 85737373 என்ை இேகக -
முக்டய வில்ச்ட கணககிற்கு அன்ப -
ளிபபுகள் வரவு கவககபபட்டுள்ளன. 
உள்நாட்டு பவளிநாட்டு நன்பகாக்ட -
யாளர்களும் இககணககிற்கு பஙகளிப -
புச் ப்சய்துள்ளனர்.  

்சட்்டபூர்வமான கணககின் மூேம் 
நிதியத்திற்கு ப்சய்யபபடும் அன்ப -
ளிபபுகள் வரி மற்றும் பவளிநாட்டு 
நாணய ்சட்்ட திட்்டஙகளில் இருந்து 
விேககளிககபபடும். கால்சாகே, 
ப்டலிகிராப ஊ்டாக நிதிகய கவபபி -
லி்ட முடியும்.

'சுகாதார மற்றும் ்சமூக பாதுகாபபு 
நிதியத்தின்' முகாகமத்துவம் மற்றும் 
நிர்வாக ந்டவடிககககள் நிதி மற்றும் 

வஙகித் துகையின் உயர் திைன்களு்டன் 
பதாழில்வல்லுனர்ககளக பகாண்்ட 
பணிககுழாம் ஒன்றின் மூேம் லமற் -
பகாள்ளபபடும். அகமச்சுககளின் ப்சய -
ோளர்கள்இ சுகாதார பணிபபாளர் நாய -
கம்இ கணககாய்வு நிபுணர்கள் மற்றும் 
வஙகித் தகேவர்கள் முகாகமத்துவ 
்சகபககு நியமிககபபட்டுள்ளனர். 
லதசியஇ ்சர்வலத்ச நிறுவனஙகளும் 
நிதியத்திற்கு பஙகளிபபதன் மூேம் 
சுகாதார, ்சமூக பாதுகாபகப வலுபப -
டுத்த பஙகாளர்களாவதற்கும் மனிதா -
பிமான பணியின் மூேம் அகனத்து பிர -
கஜககளயும் கவனிககவும் கிக்டத்த 
வில்ச்ட ்சந்தர்பபமாகும் என ஜனாதிப -
தியின் ப்சயோளர் கோநிதி பீ.பி ஜய -
சுந்தர நம்பிககக பதரிவித்துள்ளார்.

6 மா்டைஙகளில் சதாைர்ந்தும்...
 நக்டமுகையிலுள்ள முகைகம-

ககள துஷபிரலயாகம் ப்சய்பவர்க-
ளுககு எதிராக ்சட்்டம் கடுகமயாக 
நக்டமுகைபபடுத்தபபடும்.

பகாலரானா கவரஸ் பரவுவகத 
தடுபபதற்கு உதவும் நக்டமுகைகள் 
மககளின் நேனுககாகலவ என்பதால் 
அந்த நக்டமுகைககளயும் அறிவு-
றுத்தல்ககளயும் பபாறுபபு்டன் பின்-
பற்றுமாறு அர்சாஙகம் மககளி்டம் 

லகட்டுகபகாண்டுள்ளது. களுத்துகை 
மாவட்்டத்தில் அடுளுகம மற்றும் 
கண்டி மாவட்்டத்தில் அகுரகண 
கிராமஙகள் முழுகமயாக. தனி-
கமபபடுத்தபபட்்ட பிரலத்சஙகளாக 
குறிபபி்டபபட்்டள்ளன.  எவரும் 
இந்தக கிராமஙகளுககு உள்வருவலதா 
அல்ேது பவளிலயறுவலதா மறு அறி-
வித்தல் வகர முழுகமயாக தக்ட-
ப்சய்யபபட்டுள்ளது.

ஏபரல் 30க்கு முனனர்...
1,700 வாகனஙகளும் பபாலிஸ் 

கட்டுபபாட்டுககு பகாண்டுவரபபட்-
டுள்ளன.

க்டந்தகாேத்தில் ஊர்டஙகுச் ்சட்-
்டத்கத மீறியவர்களுககு பபாலிஸ் 
பிகண வழஙகபபட்டிருந்த 
லபாதிலும் இனிவரும் காேஙகளில் 
ககதுப்சய்யபபடுவர்ககள நீதிமன்-
றில் ஆஜர்பபடுத்த ந்டவடிகககபய-
டுககபபடும்.

மார்ச் மாதம் 10ஆம் திகதிககுப 
பின்னர் பவளிநாட்டிலிருந்து இேங-
ககககு வருகக தந்தவர்கள் பதா்டர்-
பான விபரஙகள் முழுகமயாக ல்சக-
ரிககபபடுள்ளன.

இவவாறு வருகக தந்த அகனவ-
ரும் தனிபபட்்ட தனிகமபபடுத்தல் 
ப்சயற்பாடுகளுககு உட்படுத்தபப்ட 
லவண்டுபமன வலியுறுத்தபபட்-
டுள்ளது. இந்த அறிவுகரகய மீறிச் 
ப்சயற்படுபவர்களுககு எதிராக 
கடும் ந்டவடிககக எடுககபபடும். 
இேஙககயின் அரசியேகமபபுச் 
்சட்்டத்தின்படி தனிகமபபடுத்தல் 
்சட்்டமூேத்திற்கு இணஙகஇ இந்தச் 
ப்சயற்பாடுகள் முன்பனடுககபபடு-

கின்ைன. தனிகமபபடுத்தல் ப்சயற்-
பாடுகள் பதா்டர்பான தகவல்ககள 
அறிவிபபதற்கு வில்ச்ட அவ்சர 
இேககமாக 1933 அறிமுகபபடுத்தப-
பட்டுள்ளது.

ஊர்டஙகுச்்சட்்ட காே கட்்டத்-
தில் பயணிபபதற்கு அனுமதிபபத்-
திரஙகள் விநிலயாகிககபபடுவது 
அத்தியாவசிய ல்சகவககள முன்-
பனடுபபதற்காக மட்டுலம ஆகும். 
இவவாறு வழஙகபபடும் ஊர்டங-
குச்்சட்்ட அனுமதிபபத்திரஙகள் எதிர்-
வரும் ஏபரல் மாதம் 10ம் திகதிவகர 
ப்சல்லுபடியாகும். அனுமதிபபத்தி-
ரஙககள மீறி ப்சயற்படும் அகனவ-
ருககு எதிராகவும் கடும் ்சட்்ட ந்டவ-
டிககககளும் எடுககபபடும்.

இலதலவகள மார்ச் மாதம் 16ஆம் 
திகதிககு முன்னர் உேகில் எந்த-
பவாரு நாட்டிலிருந்து வருககத்தந்-
திருந்தாலும் அருகிலுள்ள பபாலிஸ் 
நிகேயத்தில் ஏபரல் 30 திகதிககு 
முன்னர் பதிவுப்சய்துகபகாள்ள 
லவண்டும். இல்ோவிடின் ்சட்்ட ந்ட-
வடிககககள் எடுககபபடும் எனவும் 
அவர் கூறினார்.

தஙகு தமையினறி அரசின...
லவண்டிய ந்டவடிககககள் 

பதா்டர்பிலும் தீர்ககமாக கேந்துகர-
யா்டபபட்்டது.

இதன்லபாது கவனம் ப்சலுத்தப-
பட்்ட வி்டயஙகள்,

1.ககயில் பணமிருந்தும் உணவு 
உட்ப்ட அத்தியாவசிய ல்சகவகள் 
இன்னமும் கிக்டககதாவர்க-
ளுககு அவற்கை வழஙகுவதற்காக 
தற்லபாது பின்பற்ைபபடும் நக்டமு-
கைகய மீளாய்வு ப்சய்தல்

2.மருந்துககள விநிலயாகிபபதற்-
காக தபால் திகணககளத்து்டன், 
இகணந்து ஆரம்பிககபபட்டுள்ள 
புதிய திட்்டம் குறித்து கவனம் 
ப்சலுத்தல்.

3.ககயில் பணமில்ோது வஙகிக-
ளில் பணத்கத கவத்திருபபவர்க-
ளுககு அவற்கை மீள பபற்றுகபகா-
டுகக ந்டவடிகககபயடுத்தல்

4.்சமுர்த்தி பயனாளிகளுககு 5,000 

ரூபாகவ இன்கைய தினத்துககுள் 
பபற்றுகபகாடுத்தல்.

5.பகாலரானா கவரஸ் பதாற்றுபப-
ரவல் காரணமாக வாழ்வாதாரத்கத 
இழந்து அர்சாஙகத்தின் நிவாரணப 
பட்டியலில் இகணந்துள்ளவர்க-
ளுககு நிவாரணத்கத வழஙகல்.

6. லதசிய உணவு பபாருட்களின் 
உற்பத்திகய அதிகரித்தல் மற்றும் 
அடுத்த பருவத்தில் தன்னிகைவக்ட-
தல் குறித்து கவனம் ப்சலுத்தல்.

7.அரிசி, மரககறி, லகாழி, மீன், 
முட்க்ட உள்ளிட்்ட பபாருட்கள் 
தக்டயின்றி கிக்டத்தல்.

8.விேஙகு உணவுகள் விநிலயா-
கம் மற்றும் கால்நக்ட பதாழிற்து-
கைகய லபணுவதற்கு ந்டவடிககக-
பயடுத்தல்.

உள்ளிட்்ட வி்டயஙகள் குறித்து தீர்-
மானமிகக முடிவுகள் எடுககபபட்்ட-
தாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

4 மாத சிசுவுக்கு...
உபுல் லரா்ஹன பதரிவித்தார்.
சிசுவின் தாத்தா க்டந்த 28 ஆம் 

திகதி ஐடிஎச் ஆஸ்பத்திரியில் ல்சர்க-
கபபட்டுள்ளார். சிசுவின் பாட்டி 29 
ஆம் திகதி அனுமதிககபபட்டுள்-
ளார் என சிோபம் ஆஸ்பத்திரியின் 
பணிபபாளர் கபிே மல்ேவராச்சி 
பதரிவித்தார்.

இதுவகர இந்த குடும்பத்திே ஆறு 
லபர் ஐடிஎச்; ஆஜபத்திரியில் அனும-
திககபபட்டுள்ளனர். இவர்களில் 5 

லபருககு பகாலரனா பதாற்றிருபபது 
உறுதியாகியுள்ளது.

இந்தியாவிலிருந்து வந்த இவர் 
கிராமத்தில் சுமார் 200 குடும்பஙக-
ளுககு உேர் உணவு விநிலயாகித்துள்-
ளது்டன் கிராமத்திலுள்ள 2 மரண 
வடுகளுக;கும் ப்சன்றுள்ளகம 
பதரிய வந்துள்ளது. இந்த நபரு்டன் 
பநருஙகிபபழகிய நபர்கள் அகன-
வரும் தற்லபாது சுய தனிகமபப-
டுத்தலுககுட்படுத்தபபட்டுள்ளதாக 
உபுல் லரா்ஹன பதரிவித்தார்.

ஊரைஙகு தநற்று தளர்வு;...
 பகாடுககபபட்டிருந்தது.
பபாது மககள் தஙகளுககுத் லதகவயான அத்தியவசியப பபாருட்-

ககள முன்டியடித்துக பகாண்டு பபைாமல் பிரிந்து ப்சன்று தமககுத் 
லதகவயான பபாருட்ககள பபற்றுச் ப்சன்ைகத காணமுடிந்தது.

உள்ளுராட்சி மன்ைஙகள், பபாலிைார், சுகாதார திகணகக-
ளம் மற்றும் பிரலத்ச ப்சயோளர்கள் ஆகிலயார் அறிவித்ததற்க-
கமய சுகாதார முகைபபடி தனித்தனியாகச் ப்சன்று தஙகளுககுத் 
லதகவயான பபாருட்ககள பகாள்வனவு ப்சய்தனர்.

மககள் கூடும் இ்டஙகளில் பபாலிைாரும், இராணுவத்தினரும், 
பாதுகாபபுக க்டகமயில் ஈடுபட்டிருந்தலதாடு, ஒவபவாருவராகச் 
ப்சன்று பபாருட்ககள பகாள்வனவு ப்சய்யுமாறு பணித்திருந்தனர்.

இம்முகை வீதி ஓரஙகளில் நக்டபாகதயில் மரககறிகள் மற்றும் 
இரத பபாருட்ககள விற்பகன ப்சய்யும் வியாபாரிகளுககும் தக்ட-
விதிககபபட்டுள்ளது.

எது எவவாறு இருந்த லபாதிலும் மரககறிகள் மற்றும் அத்தியவசி-
யப பபாருட்கள் கட்டுபபாட்டு விகேகய வி்ட கூடுதல் விகேககு 
பபற்றுக பகாண்்டதாக பபாது மககள் பதரிவிககின்ைனர்.

அநுராதபுரம் சிமையிலிருந்த...
தமிழ் அரசியல் ககதிகள் 

நிகேகம      பதா்டர்பிலும் அவர்-
களது பாதுகாபபு       பதா்டர்பிலும் 
உறுதி ப்சய்து தருமாறு        அவர்க-
ளது உைவினர்கள் மற்றும்            ஊ்ட-
கவியோளர்கள் உள்ளிட்்ட பேர் 
அகமச்்சர்்டகளஸ் லதவானந்தாவி-
்டம் லகாரிககக விடுத்திருந்தனர்.

பே தரபபினரதும் லகாரிகககககு 
அகமவாக சிகைச்்சாகே அதிகா-
ரிகள் மற்றும் துகை்சார் அகமச்சு 
ஆகிலயாரு்டன் பதா்டர்புககள ஏற்-
படுத்தி தமிழ் அரசியல் ககதிகளின் 
பாதுகாபகப அகமச்்சர் ்டகளஸ் 
லதவானந்தா உறுதி ப்சய்துபகாண்-
்டார்

இந் நிகேயில் பதா்டர்ந்தும் சிகைச்-
்சாகேயில் அரசியல் ககதிகளாக 
தமது உைவுகள் இருபபது தமககு 
அச்்சத்கத ஏற்படுத்துவதாகவும் 

அவர்ககள யாழ்பபாணம் சிகைச்-
்சாகேககு இ்டமாற்ை ந்டவடிககக 
லமற்பகாள்ளுமாறும் தமிழ் அரசியல் 
ககதிகளின் உைவினர்கள் அகமச்்ச-
ரி்டம் லகாரிககக விடுத்திருந்தனர். 
இகதயடுத்து துகை்சார் அகமச்சு 
மற்றும் அதிகாரிகளு்டன் அகமச்்சர் 
்டகளஸ் லதவானந்தா லமற்பகாண்்ட 
லபச்சுகககள அடுத்து 11 தமிழ் அரசி-
யல் ககதிகளும் யாழ்பபணம் சிகைச்-
்சாகேககு இ்டமாற்ைம் ப்சய்யபபட்-
்டனர்.

இந் நிகேயிலேலய தமிழ் அரசியல் 
ககதிகளின் உைவினர்கள் அகமச்-
்சர் ்டகளஸ் லதவானந்தாவுககு தமது 
பநஞ்சார்ந்த நன்றிககள பதரிவித்தி-
ருந்தது்டன் இலத லபான்று அவர்க-
ளது விடுதகே பதா்டர்பிலும் ந்டவ-
டிககக லமற்பகாண்டு தருமாறும் 
லகாரியிருந்தகம குறிபபி்டத்தககது.

அததியா்சியப 
சபாருடகள்...

விற்பகன நிகேயஙகள் 
மற்றும் வர்த்தக ்சஙகஙகளின் 
பஙகளிபபு்டன் ந்டமாடும் 
ல்சகவககள ஏற்பாடு ப்சய்து 
வீடுகளுககு உணவுப பபாருட்-
கள் மற்றும் மருந்துகள் உள்-
ளிட்்ட அத்தியாவசிய பபாருட்-
கள் விநிலயாகிககபப்டவுள்ளன.

அதற்கு ஒத்துகழபபு வழங-
குவதற்காக பமாத்த மற்றும் 
சில்ேகை வர்த்தகர்கள்  ஊர்டஙகு 
்சட்்ட அனுமதிபபத்திரத்கத 
பபற்றுகபகாள்வதற்கு தத்தமது 
பபாலிஸ் நிகேயஙகளில் விண்-
ணபபிகக லவண்டும் எனவும் 
அறிவுறுத்தபபட்டுள்ளது.(ை)
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பரந்தன் குறூப் நிருபர்

வடமராட்சி கிழக்கு வத்திராயன் 
பகுதியில் நேற்று முன்தினம் 114 
கிந�ா நேரள ேஞ்ா கேப்பற்்றப்பட்-
டுளள்தாே பகள பபாலிஸார் குறிப்-
பிட்டனர்.

இநதியாவில் இருநது நேரள 
ேஞ்ா ேடத்்தப்படுவ்தாே பகள 
பபாலிஸாருக்கு கிகடத்்த இரேசிய 
்தேவக�யடுத்து பபாலிஸார் நமற்-
போணட வி்ாரகைேளின் நபாந்த 

படகில் இருநது ேகரக்கு இ்றக்கும் 
நபாந்த நேரள ேஞ்ா மீட்ேப்பட்-
டுளளது.

இ்தன்நபாது ்நந்தேேபர் ஒருவர் 
கேது ப்யயப்பட்டதுடன், ேடத்-
்தலுக்கு பயன்படுத்்தப்பட்ட படகு 
மற்றும் அ்தன் இயநதிரம் என்பன-
வும் பபாலிஸாரால் கேப்பற்்றப்-
பட்டு பபாலிஸ் நிக�யம் போணடு 
ப்ல்�ப்பட்டுளளது. நம�திே 
வி்ாரகைேகள பகள பபாலிஸார் 
நமற்போணடுவருகின்்றனர்.

114 கில�ோ கஞ்ோவுடன்
பளையில் ஒருவர் ளகது
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பரந்தன் குறூப், கிளிபோச்சி குறூப், 
மன்னார் குறூப், ்தக�மன்னார், 
வவுனியா விந்ட, வவுனியா, 
முல்க�த்தீவு விந்ட, மாங்குளம் 
குறூப் நிருபர்ேள

வடக்கில் யாழப்பாைம் 
்தவிர்ந்த ஏகனய ோன்கு 
மாவட்டங்ேளான முல்க�த் -
தீவு, மன்னார், வவுனியா 
மற்றும் கிளிபோச்சி ஆகிய 
மாவட்டங்ேளிலும் ஊரடங் -
குச்

்ட்டம் ்தளர்த்்தப்பட்ட 
நிக�யில் மக்ேளின் ேட -
மாட்டம் குக்றவாே ோைப் -
பட்ட்தகன அவ்தானிக்ே 
முடிந்தது.

நமலும் மக்ேள அர்ாங் -
ேம் குறிப்பிட்ட அறிவுறுத் -
்தல் ேளுக்ேகமய இகட 
பவளிவிட்டு நின்று பபாருட் -
ேகள போளவனவு ப்ய்த -
கமகயயும் ோைக் கூடிய -
்தாே இருந்தது.

வவுனியா
ஊரடங்கு ்ட்டம் ்தளர்த்்தப் -

பட்ட நிக�யில் அத்தியாவசி -
யப் பபாருட்ேகள போளவனவு 
ப்யவ்தற்ோே வர்த்்தே நிக� -
யங்ேளுக்கு வருகே ்தந்த மக்ே -
ளின் ப்தாகே குக்றந்தளவில் 
ோைப்பட்டது.

அத்தியாவசிப் பபாருட்ேளஇ 
மருநதுப் பபாருட்ேள மரக்ே -
றிேள என்பவற்க்றக் போளவ -
னவு ப்யவ்தற்ோேவும் வங்கிே -
ளில் பைம் பபறுவ்தற்ோேவும் 
மக்ேள

ேேருக்கு வருகே ்தந்ததுடன் 
வங்கிேளஇ வர்த்்த நிக�யங் -
ேளின் முன்னால் வரிக்யில் 
ோைப்படடனர்.

பபாலிஸார், நபாக்குவரத்து 
பபாலிஸார், விந்ட அதிரடிப் 

பகடயினர், இராணு வத்தினர் 
நி�கமேகள ேட்டுப்படுத்திய -
துடன் வவு னியா ேேர்கபயி -
னரினால் விழிப்புைர்வு நமற் 
போளளப்பட்டன.

பிர்தான ்நக்தேள தி்றக்ேப் -
படா்த நிக�யில் வியாபாரிேள 

ோமினி மோ வித்தியா�த்திற்கு 
முன்பாே ேேர ்கபயினரினால் 
ஒதுக்ேப்பட்ட இடத்தில் விற்ப -
கனேகள நமற்போணடனர். 
நமலும் வவுனியா பஜார் வீதிஇ 
மீன் ்நக்தஇ மரக்ேறி

்நக்த ஆகிய பகுதிேளுக்கு 
வாேனங்ேள ப்ல்வ்தற்கும் 
பபாலிஸாரினால் ்தகட விதிக் -
ேப்பட்டிருந்தது.

கிளிந�ாச்சி
ஊரடங்கு ்தளர்த்்தப்பட்ட 

நிக�யில் மக்ேளின் ேடமாட் -
டம் குக்றவாே ோைப்பட்டது.

வங்கிேள, நிதி நிறுவனங்ேள 
தி்றநதிருந்ததுடன் மக்ேள அர -
்ாங்ேம் அறிவித்்த சுோ்தார அறி -
வுறுத்்தல்ேகள ேகடப்பிடித்்த -
னர்.

குறிப்பாே ஒவபவாருவருக் -
கும் இகடயில் இகடபவளி 
விட்டு நின்ந்ற பபாருட்ேகள 
போளவனவு ப்ய்தனர். பிர்தான 
்நக்தேள தி்றநதிருக்ோ்த 
நிக�யில் பபாது இடங்ேளில் 
்நக்த வியாபாரங்ேள ேகட 
பபற்்றன. ஏகனய வியாபார 
நிக�யங்ேள எகவயும் தி்றநதி -
ருக்ேவில்க�.

முல்லைத்தீவு
மக்ேளின் ேடமாட்டம் குக்ற -

வாேக் ோைப்பட்ட நபாதும் அர -
்ாங்ேத்தின் அறிவுறுத்்தல்ேகள 
ேகடப் பிடிக்ேவில்க�. பபாலி -
ஸாரும் பபாலிஸ் விந்ட அதி -
ரடிப்பகடயினரும் இகைநது 
மக்ேகள ேட்டுப்படுத்திய 
நபாதும் மக்ேள பபாலிஸாருக்கு 
ஒத்துகழப்பு வழங்கியிருக்ே -

வில்க�. பபாருட் ேகள போள -
வனவு ப்யவதுக்கு முணடியடித் -
்தகம அவ்தானிக்ே முடிந்தது.

பிர்தான ்நக்தேள தி்றக்ேப்ப -
ட்தா நிக�யில் பபாது இடங் -
ேளில் ்நக்த வியாபாரங்ேள 
ேகடபபற்்றன.

மன்ார்
மன்னாரில் மக்ேளின் ேடமாட் -

டம் குக்றவாேக் ோைப்பட் -
டது. அத்துடன் மக்ேள பபாலிஸ் 
மற்றும் பாதுோப்பு ்தரப்பின -
ருக்கு ஒத்துகழப்பு வழங்கினர். 
பிடிஇ

விவ்ாயம் மற்றும் ோளாந்த 
கூலித் ப்தாழில் ஈடுபட்டு வருப -
வர்ேநள அதிேமாேக் ோைப்படு -
கின்்றனர்.

ப்தாடர்ச்சியாே ஊரடங்குச் 
்ட்டம் நீடிக்ேப்பட்ட நிக�யில் 
மன்னார்

மாவட்டத்தில் உளள மீன் 
பிடிஇ விவ்ாயம் மற்றும் 
ோளாந்த கூலித் ப்தாழில் ஈடு -
பட்டு வருபவர்ேள ேடுகம -
யாே பாதீக்ேப்பட்டுளளனர். 
இ்தனால் அவர்ேள பபாருட் -
ேகள போளவனவு ப்யவ -
தில் ஆர்வம் ோட்டவில்க�. 
நமலும் மக்ேள ்தமது ேகேேகள 
ேகே அடகு பிடிக்கும் நிக�யங் -
ேளுக்குச் ப்ன்று அடகு கவத்து 
பைத்க்த பபற்று பபாருட்ேகள 
போளவனவு ப்ய்தனர்.

வடக்கில 04 மாவடடங்களில ஊரடஙகு தளர்வு

மக்கள் நடமாடடம் குறைவு; 
ப�ாது �ாது்காப்புககு ஒத்துறைப்பு

முல்லைத்தீவுக்கு ்கடலமார்க்்கமா்க
வநத இ்ளஞர்்கள் �ாலவர் ்்கது

மாங்குளம் 
குறூப் நிருபர் 

தி ரு ந ே ா ை 
ம க � யி லி -
ருநது முல் -
க � த் தீ வு க் கு 
ேடல் மார்க் -
ேமாே நேற்று 
முன் தி ன ம் 
படகில் வந்த 
ோன்கு இகள -
ஞர்ேகள முல் -
க�த்தீவு பபாலிஸார் கேது 
ப்யதுளளனர்.

இவர்ேளில் ஒருவர் முல் -
க�த்தீகவ ந்ர்ந்தவர் எனவும் 
ஏகனய மூவரும் திருநோ -
ைமக�கய ந்ர்ந்தவர்ேள 
எனவும் அவர்ேள 40 குதிகர -
வலு போணட இயநதிரம் 
பூட்டபட்ட படகிந�நய முல் -
க�த்தீவுக்கு வநதுளள்தாே 
பபாலிஸார் ப்தரிவித்்தனர்.

இநநிக�யில் இவர்ேள பய 

ணித்்த படகில் ்ட்டவிநரா்த 
பபாருட்ேள ஏந்தனும் உளள்தா 
என இராணுவத்தினர் ந்தடு்தல் 
நமற்போணடனர். இ்தன்நபாது 
59 ஆயிரம் ருபா பைம் மீட் -
ேப்பட்டதுடன் நவறு ்ட்டவி -
நரா்த பபாருட்ேள எகவயும்ே 
ணடுபிடிக்ேப்படவில்க� என 
பபாலிஸார் ப்தரிவித்்ததுடன் 
குறித்்த ோல்வர் ப்தாடர்பாே -
வும் பபாலிஸார் வி்ாரகை -
ேகள நமற்போணடு வருகின் -
்றனர்.

்ரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்்க முலமலத்தீவு ்ற்றாப்்பமை ்கண்ணகி அமமன் ஆலய நிர்்ா-
்கத்்ால ்றுமம க்காட்டுக்குள் ்ாழும முலமலத்தீவு ்கமரதுமறப்்பற்று பிரக்ெத்ம் 
கெர்்ந் மக்்களுக்கு நி்ார்ண ச்பாதி்கள் ்ழங்கும மனி்ாபிமான ்பணி
முன்சனடுக்்கப்்பட்டுள்ைது.  (்படம க்க.கும்ணன்)

யாழ.விந்ட நிருபர்

மக்ேகள வீடுேளுள முடக்கி 
கவத்்தல் என்்ற வகேப்படுத்்த-
லில் முன்பனடுக்ேப்படும் ேட-
வடிக்கேேள ்தன்னார்வ ப்தாண-
டகமப்புக்ேகள முடக்குவது, 
பட்டினிச்்ாவு சூழக�நய ஏற்-
படுத்தும். எனநவ ்தன்னார்வ 
்தரப்புக்ேள ந்கவயிகன ்தடங்-
ேலின்றி வழங்ே உரிய ேடவடிக்-
கேேகள எடுக்ே நவணடும் என 
யாழ.ஊடே அகமயம் நோரிக்-
கேவிடுத்துளளது. இது ப்தாடர்-
பாே யாழ.ஊடே அகமயம்விடுத்-
துளள அறிக்கேயில் குறிப்பிட்டப் 
பட்டுளள்தாவது, இ�ங்கே முழு-
வதும் பேhநராநனா கவரஸ் 
்தாக்ேம் ப்தாடர்பி�ான எச்்ரிக்-
கேயும் விழிப்புைர்வும் முடுக்கி 
விடப்பட்டுளள அந்தநவகள 
அரசினால் பி்றப்பிக்ேப்பட்ட ஊர-
டங்கு மக்ேகள முற்்றாே வீடுே-
ளிற்குள முடக்கிவிட்டுளளது.

அரசினது இத்்தகேய அறிவிப்-
பிற்கு வடக்கு மாோைமும் விதி-
வி�க்ேல்�.ஆனாலும் மக்ேகள 
வீடுேளுள இருக்குமாறு அரசு அறி-
வித்துவருகின்்ற நபாதும் வீடுே-
ளுள அேப்பட்டிருக்கும் மக்ேளில் 
வறுகமக்நோட்டின் கீழ வாழ-
கின்்ற அன்்றாடங்ோயச்சி குடும்-
பங்ேளது நிக� ோளுக்கு ோள 
நமா்மான ேட்டத்க்த நோக்கி 
ப்ன்று போணடிருக்கின்்றது.

 மக்ேகள வீடுேளினுள முடங்-
கியிருக்குமாறு ஆந�ா்கன 
வழங்ேப்பட்ட ோள மு்தந� அன்-
்றாடங்ோயச்சிக் குடும்பங்ேளுக்கு 
நிவாரைம் வழங்குவது பற்றிய 
அறிவிப்புக்ேளும் பவளியிடப்-
பட்நட வருகின்்றன. ஆனாலும் 
அகவபயல்�ாம் பவறும் ஊட 
ேங்ேளிற்ோன அறிக்கேேளாே 
அரசினாலும் அதிோரிேளாலும் 
பவளியிடப்படும் ்தேவ�ாே உள-
ளந்தயன்றி ய்தார்த்்தத்தில் ஏதும் 
கிட்டாந்தயுளளது.

மக்்களின படடினிச் சா்வ தடுக்்க
அரசு �டவடிக்்்க எடுக்்க வவண்டும்

யாழ்.ஊட்க அ்மயம் வவண்டுவ்காள்

மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னாரில் மரக்ேறி வியாபா -
ரத்தில் ஈடுபடா்த ப�ருக்கு மரக் -
ேறிேகள போணடுவருவதுக்கு 
அனுமதி (பாஸ்) வழங்கியிருப்ப்தா -
னது ்தமக்கு பாதிப்பாே அகமயும் 
என நிரந்தரமாே ப்தாழில் ஈடுபடும் 
வியாபாரிேள ப்தரிவித்்தனர்.

இது ப்தாடர்பாே அவர்ேள கூறு -
கேயில், ோட்டில் ஏற்பட்டுளள 
அ்ா்தாரை சூழநிக�யிகன ேருத் -
திற்போணடு ஊரடங்குச் ்ட்டம் 
்தளர்த்்தப்படுகின்்ற நபாது மரக் -
ேறி வியாபரங்ேகள நமற்போளள 

மரக்ேறி வியாபாரங்ேளில் ஈடுப -
டா்த புதியவர்ேள ப�ருக்கு அதிோ -
ரிேள ஊடாே பாஸ் வழங்ேப்பட் -
டுளளன.

இ்தனால் மன்னாரில் நிரந்தரமாே 
மரக்ேறி வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு -
வரும் வர்த்்தேர்ேள பாதீக்ேப்பட் -
டுளளனர். அத்துடன் விற்பகன 
விக�யிலும் பாரிய பிரச்சிகனேள 
ோைப்படுகின்்றது.

எனநவ பாஸ் வழங்கும் நபாது 
நிரந்தர வியாபாரிேள பாதீக்ோ்த 
வகேயில் பாஸ் ேகடமுக்ற 
நமற்போளள நவணடும் எனக் 
குறிப்பிட்டனர்.

புதியவர்்களுக்கு மரக்்கறி வியாபார
அனுமதி வழங்கபபடுவதால
நிரநதர வியாபாரி்கள் பாதிபபு'

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

ஊரடங்கு ்ட்டம் அமுலில் 
உளள நபாது வியாபாரம் மற்றும் 
விவ்ாய ேடவடிக்கேேளில் ஈடுப -
டுகின்்ற வர்த்்தேர்ேள மற்றும் விவ -
்ாயிேளுக்கு விந்ட பாஸ் அனுமதி 
ேகடமுக்ற போணடுவரப்பட்டுள -
ள்தாே கிளிபோச்சி மாவட்ட அர் 
அதிபர் றூபவதி நேதீஸ்வரன்  ப்தரி -
வித்்தார்.

நேற்று ோக� மாவட்டச் ப்ய -
�ேத்தில் ேகடபபற்்ற கூட்டத் -
தின் பின்னர் ஊடேங்ேளுக்கு 

ேருத்து ப்தரிவித்்த நபாந்த 
அவர் இவவாறு குறிப்பிட்டார். 
நமலும் கூறுகேயில்,

ஊரடங்குச் ்ட்டம் அமுலில் 
உளள நபாது மாவட்டத்துக்கு 
பவளிநய ப்ன்று பபாருட்ேகள 

போளவனவு ப்யது வரும் பமாத்்த 
வியாபாரிேளுக்கு விந்ட பாஸ் 
அனுமதி ஒன்று பபா�pஸாரினால் 
அறிமுேப்படுத்்தப்பட்டுளளது.

இ்தகன பபற்றுக்போளளவுளள 
பமாத்்த வியாபாரிேள ்தங்ேளின் 
விபரங்ேளுடன் கிராம அலுவ -
�ரpன் உறுதிப்படுத்்தல் மற்றும் 
பபாது சுோ்தார பரிந்ா்தேர் ஊடாே 
சுோ்தார மருத்துவ அதிோரி (எம்.ஓ.
எச்) உறுதிப்படுத்்தலுடன் பிரந்த் 
ப்ய�ேம் ஊடாே மாவட்டச் 
ப்ய�ேத்திடம் அனுமதி பபற்று 

பபா�pஸாரிடம்  குறித்்த பாஸ் 
அனுமதிகய பபற்றுக்போளள 
முடியும். 

நமலும் விவ்ாயிேளுக்ோன 
உரம் உளளிட்ட கிருமிோசினிேகள 
ஊரடங்கு ோ�த்தில் ேடமாடும்  
ந்கவ மூ�ம் வழங்ேவும் தீர்மா -
னிக்ேப்பட்டுளளது. அத்ந்தாடு, 
விவ்ாயிேளுக்கு ேமே� ந்கவேள 
திகைக்ேளம் ்தற்நபாது விந்ட 
பாஸ் அனுமதி ஒன்க்ற

அறிமுேப்படுத்தியுளளார்ேள. 
இ்தகன விவ்ாயிேள ்தங்ேளது 
ேமே� அபிவிருத்தி உத்திநயாேத் -
்தர்ேளிடம் பபற்று கிராம அலுவ� -
ரின் உறுதிப்படுத்்தலுடன்  ேமே� 
அபிவிருத்தி உத்திநயாேத்்தரின் 
உறுதிப்படுத்்தலுடனும் பபற்றுக் -
போளள முடியும் என்்றார்.

ஊரடங்கு காலத்தில் வியாபாரம்
செயய விசெட பாஸ் அனுமதி
கிளிச�ாச்சி மா்ட்ட
அரொங்்க அதி்பர்

பருத்திதுக்ற விந்ட நிருபர்

போநரானா கவரஸ் ப்தாற்று 
ஏற்பட்டிருக்ோ�ாம் என்்ற ்நந்த-
ேத்தில் இருவர் யாழ.நபா்தனா 
கவத்்தpய்ாக�யில் அனுமதிக்-
ேப்பட்டுளளனர் என கவத்திய-
்ாக� பணிப்பாளர் ரி.்த்திய-
மூர்த்தி ப்தரிவித்்தார்.

இராணுவ சிப்பாய ஒருவரும்இ 
கவத்திய்ாக�யி�; பாதுோப்பு 
ேடகமயில் ஈடுபடும் ேhவ�ாளி 
ஒருவருநம இவவாறு அனுமதிக்-
ேப்பட்டுளளனர். கவத்திய்ாக�-
யில் உளள போநரானா ்தடுப்பு 
விடுதியில் அனுமதிக்ேப்பட்டுளள 
அவர்ேளின் இரத்்த மாதிரிேள பரி-
ந்ாகைக்ோே அனுப்பிகவக்ேப்-
பட்டுளளன என்றும் பணிப்பாளர் 
குறிப்பிட்டார்.

ந்காவரா்ா ்வரஸ்
இராணுவ சிபபாய், ்காவலைாளி
யாழ்.்வத்தியசா்லையில

நபாருட்கள் வாங்கச் நசன்றவர்்கள் விபத்தில படு்காயம்
முல்க�த்தீவு விந்ட நிருபர்

முல்க�த்தீவு ந்தராவில் பகுதி-
யில் நேற்று இடம்பபற்்ற விபத்தில் 
இருவர் படுோயமகடநதுளளனர்.

ஊரடங்கு ்தளர்த்்தபட்ட நேரத்-
தில் பபாருட்ேள போளவனவுக்ோே 
நமாட்டார் க்க்கிளில்   ப்ன்்ற 
இகளஞர்ேள இருவர் ந்தராவில் 
ந்தக்ேம் ோட்டு பகுதியில்

வீதியின் வகளவில் எதிநர வந்த 
ேயஸ் வாேனத்துடன் நமாதி விபத்-

துக்குளளானதில் தூக்கி வீ்ப்பட்டு 
படுோயமகடநதுளளனர். படுோய-
மகடந்தவர்ேள அம்பு�ன்ஸ் வணடி 
மூ�ம் ்தர்மபுரம் கவத்திய்ாக�க்கு

போணடு ப்ல்�ப்பட்டனர். படு-
ோயமகடந்தவர்ேளில் ஒருவரின் 
நிக� ேவக�க்கிடமாேயிருப்ப-
்தாே கவத்திய்ாக� ்தேவல்ேள 
மூ�ம் அறிய முடிகின்்றது.நம�திே 
வி்ாரகைேகள புதுக்குடியிருப்பு 
பபாலிஸார் நமற்போணடு வருகின்-
்றனர்.
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 tha;ik vdg;gLtJ ahnjdpd; ahnjhd;Wk;

jPik ,yhj nrhyy;.

tha;ik vd;W $wg;gLtJ vJ vd;why;> 

mJ kw;wtu;f;F xU rpwpJk; jPq;F ,y;yhj 

nrhw;fisf; nrhy;Yjy; MFk;.

  cynfq;Fk; 34>005 Ngu; kuzk;;|
  7>22>289 NgUf;F Neha;j; njhw;W!

,e;jpahtpy; New;W tiu 1071 NgUf;F nfhNuhdh njhw;W 

 kf;fis mtutu; tPLfSf;Fs; jdpikg;gLj;jp itg;gjd; 

%yk; nfhNuhdh Neha; guTjiyj; jLf;Fk; Nehf;Fld; 

gpwg;gpf;fg;gl;l Culq;F cj;juT vkJ ehl;by; njhlu;r;rpahf 

eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.  ,yq;if khj;jpukd;wp 

,e;jpah cl;gl NtW gy ehLfSk; nfhNuhdhitf; 

fl;Lg;gLj;Jtjw;F NtW topapd;wp ,Nj eilKiwiaNa 

gpd;gw;wj; njhlq;Ffpd;wd.

 cyfpd; ve;jnthU ehl;ilAk; Nru;e;j kUj;Jt tpQ;Qhdpfs; 

jdpikg;gLj;jy; eilKiw kl;LNk Kjypy; gpujhdk; 

vd;Wjhd; MNyhrid $Wfpd;whu;fs;. “Kjypy; Neha; 

guTtijf; fl;Lg;gLj;JtJ Kf;fpak;> mjd; gpwFjhd; 

kUj;Jt rpfpr;ir topKiwfs; gw;wpnay;yhk; ehk; rpe;jpf;f 

Ntz;Lk;” vd;fpwhu;fs; cyf kUj;Jt mwptpayhsu;fs;.

Vnddpy; cyfpy; ,Jtiu kf;fSf;Fg; ngUk; ghjpg;Gfis 

Vw;gLj;jpa itu];fSld; xg;gpLifapy; nfhtpl; 19  

itu];jhd; kpfTk; ,yFthfTk; NtfkhfTk; gutf; $ba 

jd;ikiaf; nfhz;bUf;fpwJ vd;fpwhu;fs; Ez;zq;fpfs; 

njhlu;ghd capupay; Ma;thsu;fs;.  vdNtjhd; 

,yq;ifapYk; Kjypy; kf;fis NkYk; rpy ehl;fSf;F 

tPLfSf;Fs; jdpikg;gLj;jp itj;jpUf;f Ntz;Lnkd;w 

mwpTiuia ,yq;if kUj;Jt mjpfhupfs; rq;fk; muRf;F 

typAWj;jpf; $wp tUfpd;wJ.

,t;thwhd jdpikg;gLj;jy; Culq;if eilKiwg;gLj;jpajd; 

gydhf vkJ ehl;by; nfhNuhdh njhw;W guTfpd;w 

Ntfk; ngUkstpy; Fiwf;fg;gl;bUg;gJ epk;kjp jUfpd;w 

ey;ynjhU nra;jpahFk;.  mNjrkak;>  Culq;F cj;juT 

jsu;j;jg;gLfpd;w Ntisapy; gy;nghUs; mq;fhbfSf;F 

cs;NsAk; rhjhuz filfSf;F cs;NsAk; kf;fs; 

neUf;fkhfj; jpuz;L epd;wgb Kz;babj;J nghUl;fis 

thq;Ftjdhy; Vw;gLfpd;w ghjf epiyikiaAk; vkJ 

kUj;Jt epGzu;fs; fLikahff; fz;ldk; nra;Js;shu;fs;.  

Culq;F cj;juT eilKiwg;gLj;jg;gl;bUe;j NtisapYk; 

gy;nghUs; mq;fhbfs; kw;Wk; kUe;jfq;fspy; kf;fs; 

Kz;babj;jgb epd;w fhl;rpia njhiyf;fhl;rpfs; 

xspgug;gpa NghJjhd; epiyikapd; tpguPjj;ijg; Gupe;J 

nfhs;s Kbe;jJ.

mjhtJ njhlu;r;rpahf eilKiwg;gLj;jg;gl;l 

Culq;Fr; rl;lj;jpdhy; ngw;Wf; nfhz;l rhjfkhd 

gyd;fisnay;yhk; rpwpanjhU fzg; nghOjpy; ehk; ,oe;J 

tpLfpd;Nwhk; vd;gJjhd; vkJ kUj;Jtu;fspd; ftiyahf 

,Uf;fpd;wJ.  nfhNuhdh itu]; njhw;Wf;Fs;shd xUtu; 

Vida E}w;Wf;fzf;fhNdhUf;F me;Nehiag; gug;gf; $ba 

Mgj;J cs;snjd;fpwhu;fs; cyf kUj;Jt epGzu;fs;.  

mt;thwhd guty; Ntfj;ijf; nfhz;lNj nfhNuhdh itu]; 

MFk;.

mt;thwpUf;ifapy;> kf;fs; Culq;F NtisiaAk; 

nghUl;gLj;jhky; tPjpapYk; filfspYk; jpuz;L epw;gJ 

nfhNuhdh itu]; njhw;iw jPtpug;gLj;Jk; vd;W 

vr;rupf;if  nra;fpwhu;fs; vkJ ehl;L kUj;Jtu;fs;.  vdNt 

nfhNuhdh itu]pd; ghuJ}uj; jd;ikiaAk; ,d;iwa 

cyf elg;igAk; vkJ kf;fs; KOikahfg; Gupe;J nfhs;s 

Ntz;Lk; vd;gNj ,q;F Kf;fpak;.

cyf ehLfs; mj;jidANk ,d;W fjpfyq;fpg; Ngha; epw;fpd;wd.  

cyfpy; kdpj Fyj;jpd; ,Ug;Gf;F Vw;gl;Ls;s ngUk; 

rthyhfNt nfhNuhdhit cyfk; Nehf;Ffpd;wJ.  vkJ 

ehl;by; ,Ue;J kl;Lkd;wp>  cynfq;Fk; ,Ue;J ,e;j 

mr;RWj;jy; Kwpabf;fg;gl Ntz;bajhFk;.  midj;J 

kf;fSk; xd;Wgl;L epd;W mu;g;gzpg;Gld; Nghuhbdhy; 

khj;jpuNk me;j Nehf;fk; rhj;jpakhFnkd;gJ cz;ik.  

Kjypy; kf;fs; midtUNk ,d;iwa epiyikapd; ghuJ}

uj; jd;ikiag; Gupe;J nfhs;s Ntz;bAs;sJ.

vkJ kUj;Jtu;fs; ,d;iwa Ntisapy; Clfq;fs; thapyhf 

gaDs;s MNyhridfisf; $wpf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;.  

vk;ik Mgj;J R+o;e;Js;s ,t;Ntisapy;> kUj;Jtu;fs; 

$Wfpd;w MNyhridfNs vkf;Fg; gad; juf; 

$badthFk;.  mtw;iwnay;yhk; ehk; ed;F ftdj;jpy; 

nfhz;L filg;gpbg;gJ mtrpak;.  vkJ kf;fspy; 

gyu; ,d;iwa Ntisapy; kUj;Jt MNyhridfis 

cjhrPdk; nra;tjhf itj;jpau;fs; kj;jpapy; kdf;Fiw 

fhzg;gLfpd;wJ.   kf;fs; midtUk; ,t;tplaj;jpy; 

nghWg;Gld; ele;J nfhs;tJ mtrpak;.

nfhNuhdh mr;RWj;jiy ehk; midtUk; Nru;e;J ntw;wp nfhs;s 

Ntz;Lk;.  ,d;iwa neUf;fb epiyikapy; ,Ue;J ehk; 

tpiutpy; kPz;nlo Ntz;Lk;.  If;fpak;> mu;g;gzpg;G> jpahfk;> 

xj;Jiog;G kpFe;j nraw;ghLfNs ek; xt;nthUtUf;Fk; 

,d;W mtrpak;.

nfhNuhdh itu]; njhw;why; New;W 

tiu cyf mstpy; 34>005 Ngu; 

capupoe;Js;sdu;. mjpf capupog;ig re;jpj;j 10 

ehLfs; ,itahFk;.

 ,j;jhypapy;jhd; kpf mjpfkhf 10>779 Ngu; 

,we;Js;sdu;. ];ngapdpy; 6803 NgUk;> rPdhtpy; 3308 

NgUk;> <uhdpy; 2640 NgUk;> gpuhd;]py; 2611 NgUk; 

,we;Js;sdu;.

 mNjNtisapy;> jw;NghJ mjpf ghjpg;Gfis 

re;jpj;J tUk; mnkupf;fhtpy; 2493 NgUk;> gpupl;ldpy; 

1231 NgUk;> n[u;kdpapy; 541 NgUk;> neju;yhe;jpy; 772 

NgUk;> ngy;[paj;jpy; 431 NgUk; capupoe;Js;sdu;

cyif njhlu;e;J mr;rj;jpy; Mo;j;jp tUk; 

nfhNuhdh itu]; njhw;why;> cyf mstpy; 

New;W tiu 7>22>289 Ngu; ghjpg;gile;Js;sJ cWjp 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

nfhNuhdh itui] vjpu;nfhs;tjw;F 

kUj;JtkidfSf;Fj; Njitahd ‘ntd;bNyl;lu;fs;‘ 

vdg;gLk; nraw;if Rthrf; fUtpfis 

Mapuf;fzf;fhd vz;zpf;ifapy; muRfs; thq;fp 

tUfpd;wd. nfhNuhdh Nehahspfs; capu; 

gpiog;gjw;fhd tha;g;ig ,e;j nraw;if Rthrf; 

fUtpfNs toq;Ffpd;wd

gpupl;ldpy;cs;s gy Copau;fs; mq;Fs;s 

epWtdq;fspy; r%f tpyfy; Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy 

vd;W mr;rk; nfhs;fpwhu;fs;. mjhtJ kf;fs; 

tupirapy; epw;Fk; NghJk;> gzpaplq;fspYk; Fiwe;j 

gl;rk; 2kPl;lu;fs; ,ilntsp tpl;Lj; js;sp ,Uf;FkhW 

typAWj;jg;gl;bUf;fpwJ.

Mdhy;>gy epWtdq;fs; ,jidf; 

filg;gpbg;gjpy;iy vd Copau;fs; 

Fw;wQ;rhl;Lfpwhu;fs;. Vwj;jho 1000 Copau;fs; 

,jidj; njuptpj;Js;sdu;.

 ghfp];jhdpy; 1500f;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; nfhNuhdh 

njhw;why; ghjpf;fg;gl;Ls;sdu;.  me;ehl;bd; Kf;fpa 

,e;jpahtpy; nfhNuhdh itu]hy; ghjpf;fg;gl;Nlhupd; 
vz;zpf;if 1071Mf cau;e;Js;sjhf kj;jpa 

Rfhjhuj;Jiw mikr;rfk; New;W njuptpj;jJ. mjd;gb 
New;W tiu Neha;j; njhw;W cWjp nra;ag;gl;L rpfpr;ir 
ngw;W te;j 99 Ngu; Fzkile;Js;sjhfTk;> 29 Ngu; 
capupoe;Js;sjhfTk; njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;jpahtpy; nfhNuhdh itu]; gutiy 

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf ehL jOtpa mstpy; 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;s 21 ehs; Klf;f epiy vjpu;tUk; 
Vg;uy; 14Mk; jpfjp KbTf;F tUk; epiyapy;> mij 
ePbg;gjw;F kj;jpa muR jpl;lkpl;Ls;sjhf tUk; 
nra;jpfs; tpag;gspg;gjhf kj;jpa mikr;ruit 
nrayhsu; uh[pt; nfsgh njuptpj;Js;shu;.
‘,g;Nghijf;F Klf;f epiyia ePbg;gjw;F kj;jpa 

muRf;F jpl;lkpy;iy‘ vd;W mtu; njuptpj;Js;shu;.
,e;jpahtpy; Klf;f epiy mwptpf;fg;gl;Ls;sijg; 

Nghd;W Neghsj;jpy; mKypy; ,Ue;J te;j Klf;f 
epiy NkYk; xU thuj;jpw;F ePbf;fg;gLtjhf 
New;WKd;jpdk; (Qhapw;Wf;fpoik) mwptpf;fg;gl;lij 
mLj;J> cj;jufhz;l; khepyj;jpy; cs;s 
,e;jpa - Neghs vy;iyapy; me;j 
ehl;bd; FbNaw;wg; gzpahsu;fs; 
Mapuf;fzf;fhNdhu; jtpj;J tUfpd;wdu;. 
ehL KOtJk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s 

jpBu; Klf;f epiyahy;> Ntiytha;g;ig 
,oe;j gy;yhapuf;fzf;fhd kf;fs; 
tho;thjhuk; ,d;wp nrhe;j Cu;fSf;F 
ele;Nj nry;Yk; mtyepiy 
njhlu;e;J tUfpwJ. Fwpg;ghf> 
jiyefu; nly;ypapypUe;J mUfpYs;s 
cj;jug;gpuNjrk;> uh[];jhd; 
khepyq;fSf;F kf;fs; ele;J 
nry;fpd;wdu;.
,e;epiyapy;> cj;jug;gpuNjrj;ijr; 

Nru;e;jtu;fs; nrhe;j Cu; jpUk;Gtjw;F 

1>000 rpwg;G NgUe;JfSf;F Vw;ghL nra;tjhf 
mk;khepy muR mwptpj;jJ. vdpDk;> me;jg; 
NgUe;Jfspy; VWtjw;F Mapuf;fzf;fhd kf;fs; 
xNu rkaj;jpy; r%f tpyfiy nghUl;gLj;jhJ 
Kay;tjhy; nfhNuhdh itu]; guty; Vw;gl;L 
tpLNkh vd;w mr;rk; epyTfpwJ.
,e;epiyapy;> cj;jug;gpuNjrj;jpy; thOk; 

nly;ypiar; Nru;e;jtu;fSf;F jdJ muR 
midj;J cjtpfis nra;Ak; vd;W 
cWjpaspg;gjhfTk;> mNj Nghd;W nly;ypapy; 
thOk; cj;jug;gpuNjrj;ij Nru;e;j kf;fspd; 
ghJfhg;ig nly;yp muR cWjpnra;a 
Ntz;Lnkd;Wk; cj;jug;gpuNjr Kjyikr;ru; 
Nahfp Mjpj;aehj; nly;yp Kjy;tu; mu;tpe;j; 
Nf[;upthYf;F fbjk; vOjpAs;shu;. 
khepyj;Jf;Fj; Njitahd kUj;Jtf; fUtpfs; 

cs;spl;l ,d;wpaikahj trjpfisf; nfhz;L 
Nru;f;Fk; gzpapy; vahu; ,e;jpah tpkhdq;fs; 
<Lgl;Ls;sjhfTk;> ,Jnjhlu;ghf khepy 
muRfSld; njhlu;e;J Ngrp tUtjhfTk; kj;jpa 

tpkhdg; Nghf;Ftuj;Jj;Jiw mikr;rfk; 
njuptpj;Js;sJ.
‘,e;j Mz;L I.gp.vy;. fpupf;nfl; njhliu 

elj;JtJ njhlu;ghf ,Jtiu ve;j KbTk; 
vLf;fg;gltpy;iy. R+o;epiyia nghWj;jpUe;J 
ftdpj;J> mjw;Nfw;wthW KbntLg;Nghk;‘ 
vd;W ,e;jpa fpupf;nfl; fl;Lg;ghl;L thupakhd 
gp.rp.rp.I nra;jp ntspapl;Ls;sJ.
nfhNuhdh itu]; mr;rj;jpd; fhuzkhf 

ehL KOtJk; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s 
Klf;fepiyapd; fhuzkhf> Nfushtpy; 
kJghdf; filfs; Klg;gl;Ls;sd. ,jdhy; 
me;j khepyk; KOtJk; gyu; jw;nfhiy 
nra;J nfhs;Sk; rk;gtq;fs; mjpfupj;Js;sij 
mLj;J kUj;Jtu;fspd; gupe;JiuAld; 
tUgtu;fSf;F kJghdk; toq;f Nfus 
muR KbT nra;Js;sjhf V.vd;.I. Kfik 
nra;jp ntspapl;Ls;sJ. NkYk;> ,izajsk; 
thapyhf kJghdk; tpw;gid nra;tJ Fwpj;J 
MNyhrpf;fg;gl;L tUtjhf Nfus Kjy;tu; 

gpduhap tp[ad; njuptpj;Js;sjhf me;j 
nra;jp NkYk; $WfpwJ. 
,NjNtis jkpofj;jpy; Gjpjhf 17 

NgUf;F nfhNuhdh Neha; njhw;W 
cWjpahfpAs;sjhy;> New;W tiu 
ghjpf;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if   
67Mf mjpfupj;jJ. jkpof khepyk; 
KOtJk; nfhNuhdh mwpFwp 
cs;stu;fspd; 121 Ngupd; Ma;T KbTfs; 
,d;Dk; tuNtz;bAs;sd.   jkpofj;jpy; 
nfhNuhdh Neha;j; njhw;W guty; 
,uz;lhtJ fl;lj;jpypUe;J %d;whtJ 
fl;lj;Jf;F nry;yhky; jLf;Fk; gzpfs; 
jPtpukhf eilngWfpd;wd.

Rfhjhuj;Jiw mjpfhup xUtu; 

$Wifapy;> nfhNuhdh 

njhw;why; ghfp];jhdpy; 

ghjpg;G Vw;gl;Ls;sJ 

vd;w NghjpYk;> epiyik 

fl;Lf;Fs; ,Ug;gjhf 

njuptpj;jhu;. 

nfhNuhdh njhw;W 

gutiyf; fl;Lg;gLj;j 

gq;fshNjrpy; r%f 

,ilntspia kf;fs; 

gpd;gw;w Ntz;Lk; vd 

me;ehl;bd; tPjpfspy; jhq;fs; 

tpopg;Gzu;T gpurhuk; nra;ag; 

Nghtjhf  ,uhZtk; njuptpj;Js;sJ. 

,NjNtis yhNfh]; kw;Wk; mG[h cs;spl;l 

efuq;fis 

ie[Pupah ehl;L 

[dhjpgjp 

K`k;kJ G`hup> 

KOikahf 

Klf;fpAs;sjhf 

mwptpj;Js;shu;. 

jw;NghJ 

mwptpf;fg;gl;l 

jil fhyk; 14 ehl;fSf;F kl;LNk vd;Wk; 

Fwpg;gpl;Ls;shu;.

tu;j;jf ,lq;fs; kw;Wk; mYtyfq;fs; cs;spl;l 

,lq;fisAk; %l Ntz;Lk;> kUj;Jtkidfs; 

kw;Wk; czT filfs; kl;LNk ,aq;Fk; vd;Wk; 

G`hup $wpAs;shu;. 

rPdhtpy; njhlu;e;J ehd;fhtJ ehshf  

nfhNuhdh itu]hy; Gjpajhf ghjpf;fg;gl;Nlhupd; 

vz;zpf;if Fiwe;J tUfpwJ.

New;W (jpq;fl;fpoik) rPdhtpy; Gjpajhf 31 

NgUf;F nfhNuhdh itu]; njhw;W Vw;gl;bUg;gJ 

cWjpnra;ag;gl;Ls;s epiyapy;> mtu;fspy; 30 Ngu; 

ntspehLfis Nru;e;jtu;fshtu;.

 Qhapw;Wf;fpoik rPdhtpy; Gjpjhf 45 

NgUf;F Nfhtpl;-19 Neha;j; njhw;W ,Ug;gJ 

cWjpnra;ag;gl;Ls;sjhfme;j ehl;bd; Njrpa 

Rfhjhu Mizak; njuptpj;jpUe;jJ.

NkYk;> ehd;F Ngu; ,e;j Neha;j; njhw;wpd; 

fhuzkhf capupoe;jijAk; Nru;j;J 

rPdhtpy; ,Jtiunkhj;jk; 3>304 Ngu;  

capupoe;Js;sdu;.

,jw;fpilNa> mT];jpNuypahtpy; nfhNuhdh 

itu]hy; ghjpf;fg;gl;Ls;s 60 ,yl;rk; 

kf;fspd; tho;thjhuj;ij fhg;ghw;Wk; tifapy; 

mLj;j MW khjj;Jf;F muR 79 gpy;ypad; 

nlhyu;fis xJf;Ftjhf me;j ehl;bd; 

gpujku; ];nfhl; nkhuprd; njuptpj;Js;shu;.

‘Nfhtpl;-19 Neha;j;njhw;why; 

ghjpf;fg;gl;Ls;s epWtdq;fSf;F 

muR Neubahf gzk; toq;Fk;. ,jd; 

%yk;> tof;fk;Nghy; jhq;fs; gzpGupAk; 

epWtdq;fsplkpUe;J gzpahsu;fs; Cjpak; 

ngWtJ cWjp nra;ag;gLk;‘ vd;W mtu; 

njuptpj;Js;shu;.  epiyikia  

 [g;ghdpy; ngUk;ghyhd INuhg;gpa 

ehLfs; kw;Wk; mnkupf;fhit tpl Fiwe;j 

mstpNyNa nfhNuhdh itu]; jhf;fk; 

,Uf;Fk; NghjpYk;> ,J tUk; fhyq;fspy; 

mjpfupf;f $Lk; vd;w mr;rj;jpy; mjpfhupfs; 

cs;sdu;.

xl;Lnkhj;jkhf [g;ghdpy;,Jtiu 1>800f;Fk; 

Nkw;gl;NlhUf;F nfhtpl;-19 Neha;j; njhw;W 

cWjpnra;ag;gl;Ls;s epiyapy;> 55 Ngu; 

capupoe;Js;sdu;.

Nlhf;fpNah mUNf fle;j 

khjk;epWj;jg;gl;bUe;j ilkz;l; gpupd;r]; 

fg;gypy; nfhNuhdh itu]hy; ghjpf;fg;gl;l 

700f;Fk; Nkw;gl;Nlhu; khw;Wk; capupoe;j gj;J 

Ngu; ,jpy; Nru;f;fg;gltpy;iy.

 gj;J ehLfspNyNa
 mjpf capupog;Gfs;!

nfhNuhdh itu]; gy capu;fisg; gwpj;J tUk; 
epiyapy;> ,e;j itu]; Fwpj;J Xf];l; 22> 

2019 md;W> jdJ A+bA+g; rdyhd conscience-
,y; ,e;jpahitr; Nru;e;j 14 taJ rpWtd; mgpf;ah 
Mde;j;> etk;gu; 2019 Kjy; Vg;uy; 2020 tiu cyfk; 
xU fbdkhd fl;lj;jpw;Fs; EioAk; vd;W fzpj;Jf; 
$wpapUe;jhu;. 
,e;jr; rpWtd; $wpaJ Nghd;Nw brk;gu; khjk; rPdhtpy; 

nfhNuhdh itu]; njhw;W gut Muk;gpj;jJ. 
mj;NjhL ,d;W tiu ,e;j itu]; fl;Lg;gLj;j 
Kbahj tifapy; gutp tUfpwJ. mgpf;ah Mde;j; 
vd;Dk; 14 taJ rpWtd; 2019 Xf];l; khjj;jpy; 
jdJ A+bA+g; rddpy;> cyfNk 2019 etk;gu; 
khjj;jpy; ,Ue;J MW khj fhyj;jpw;F nfhba 
Nehahy; rpf;fp jtpf;fg; NghfpwJ vd;W fzpj;J 
$wp ,Ug;gJ midtUf;Fk; Mr;rupaj;ij mspj;Js;sJ. 
jw;NghJ ,e;j rpWtd; fzpj;Jf; $wpa tPbNah ituyhfp 
tUfpwJ. 
2019 etk;gu; Kjy; 6 khj fhyg;gFjpapy; cyfshtpa 

Neha; guTjy; kw;Wk; cyfshtpa gjw;wq;fs; 
mjpfupf;Fk;. NkYk; 2020 khu;r; 31 Mk; jpfjp md;W> 
Neha; guty; cr;rj;jpy; ,Uf;Fk; kw;Wk; ,e;j Neuj;jpy; 
cyfNk kpfTk; gjw;wkhf ,Uf;Fk; vd;W fzpj;J 
$wpAs;shu;. Mde;j;> xU gpugykhd ,e;jpa ,sk; 

N[hjplu; Mthu;> mtu; gy gj;jpupiffspy; 
,lk; ngw;Ws;shu;. Fwpg;ghf 2013 Mk; 
Mz;by; mtu; ,e;jpad; iuk;]py; 
Ngl;b nfhj;jhu;. mq;F mtuJ N[hjpl 
jpwd;fs; Nrhjpf;fg;gl;ld. N[hjplk; Fwpj;j 
mtuJ mwpT> gyiu Mr;rupaj;jpw;F 
cs;shf;fpaJ. 
nfhNuhdh itu]; guTk; ,e;jf; fhyk; 

xU cyfg; Nghu; vd;gijf; ftdj;jpy; 
nfhs;s Ntz;Lk;. ,J itu]{f;Fk; 
kdpjFyj;Jf;Fk; ,ilapyhd Nghu;. 
gyu; ,J murhq;fq;fs; rk;ge;jg;gl;ljhf 
epidf;fyhk;. Mdhy; ,e;j fhyfl;lj;ij 
Nghu; fhykhfj; jhd; fUj Ntz;Lk; 
vd;W mtu; typAWj;Jfpwhu;. khu;r; 31 
kw;Wk; Vg;uy; 1 Mk; jpfjpfspy; cyfk; 
kpfTk; ,f;fl;lhd R+o;epiyia re;jpf;Fk;. 

Vnddpy; mg;NghJ nrt;tha;f; fpufj;Jld; rdp kw;Wk; 
tpahod; ,izAk;. re;jpuDk;> uhFTk; ,izAk;. mJTk; 
re;jpudpd; tlf;F Kidapy; uhF ,Uf;Fk;. N[hjplj;jpy;> 
nrt;tha; rdp kw;Wk; tpahod; Mfpait R+upa kz;lyj;jpd; 
ntspg;Gw tisaj;jpy; ,Ug;gjhy; mit kpfTk; 
rf;jptha;e;j fpufq;fshf fUjg;gLtjhy; ,J xU mupa 
epfo;T. vdNt mit midj;Jk; rPuikf;fg;gLk; NghJ> 
G+kpapd; kPJ ntspg;gLk; mtw;wpd; rf;jp kpfg; ngupaJ vd;W 

mgpf;ah Mde;j; $Wfpwhu;. 
re;jpud; kw;Wk; uhF ,izg;Gfisg; nghWj;jtiu> 

,J kpfTk; rf;jp tha;e;jJ. Vnddpy; re;jpud; ePu; 
fpufk;. uhF Ntfkhf nray;gLk; fpufk;. ,e;j 
,uz;L fpufKk; xd;W NrUk; NghJ> ngupa jhf;fk; 
epfOk;. jw;NghJ ,e;j ,uz;L fpufq;fSk; ,ize;J 
,Ug;gjhy; jhd;> re;jpudpd;  gpur;rpidia kf;fs; 

re;jpf;fpd;wdu;. mNjhL ,e;j itu]; guty; mjpfk; 
,Ug;gjw;F uhF fhuzk; vd mr;rpWtd; $Wfpwhu;. Vg;uy; 
1 Mk; jpfjp Kjy; nfhNuhdh itu]; NkYk; jPtpukhf 
guTk; vd;Wk;> ,f;fhyj;jpy; kf;fs; r%f J}uj;ij 
filg;gpbf;f Ntz;baJ kpfTk; Kf;fpak; vd;Wk; mtu; 
fzpj;J $wpAs;shu;. nfhNuhdh itu]pd; jhf;fk; Nk 29 
Mk; Njjpf;F Nky; Fiwa Muk;gpf;Fk; vd;W $Wfpwhu;. 
,e;j itu]; jhf;fj;jhy; cyfpy; capupog;Gf;fs; ,Uf;Fk;. 
,Ug;gpDk; ngupa mstpy; ,Uf;fhJ vd;Wk; $Wfpwhu;.

Kd;dNu fzpj;Jf; $wpa

,e;jpa Nrhjpl rpWtd;

 99 Ngu; Fzkile;jdu;;

29 Ngu; capupog;G!



nfhNuhdh tplaj;jpy; njhlu;e;J cyf 
ehLfSf;F cjtpfis nra;J   
tUfpwJ fpA+gh.  kbe;J tpOk; 

capu;fis fhg;ghw;wp gyp vz;zpf;ifia Fiwf;Fk; mrhj;jpa 
Kaw;rpapy; ,wq;fp tUk; fpA+ghit kw;w ehLfs;  tpae;J 
ghu;j;J tUfpd;wd.
 rPdhit tpl nfhNuhdh itu]; njhw;wpy;mjpfkhfg; 

ghjpf;fg;gl;lJ ,j;jhypjhd;. nrhd;d mwpTiuiaf; Nfl;fhky; 
,j;jhyp kf;fs; myl;rpakhf ,Ue;jjhy; Vuhskhd ,og;Gfis 
re;jpj;J tUfpd;wdu;. ,j;jhypapy; rk;gtpf;Fk; kuzj;ij fz;L 
cyf ehLfNs gae;J tpl;ld. mg;NghJjhd; kdpj capu;fisf; 
fhf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf fpA+gh ,j;jhypf;F jhdhfNt 
typar; nrd;W cjtpfis nra;aj; njhlq;fpaJ.
 52 nlhf;lu;fs;> jhjpfis me;j ehl;Lf;F mDg;gp itj;jJ 

fpA+gh. jq;fs; capUf;Fk; Mgj;J tUk; vd;W njupe;Jjhd; 
,tu;fs; ,j;jhyp  kf;fSf;F Nrit nra;a Kd;te;jdu;. 
,j;jhyp kl;Lky;y> NkYk; 5 ehLfSf;Fk; fpA+gh nlhf;lu;fs; 
rpfpr;ir mspj;J tUfpd;wdu;. ,d;dKk; cjtp nra;a jahuhf 
cs;sdu; vd;why; ,jw;F vd;d fhuzk;? ,e;j kfj;jhd 
Nritf;Fg; gpd;dhy; xU khtPuupd; ,yl;rpa fdT mlq;fp 
cs;sJjhd; mbg;gil! 
gpwUf;F cjtpfis mspj;J capu;fhf;Fk; msTf;F fpA+gh 

xd;Wk; gzf;fhu ehL ,y;iy. ,d;dKk; Xu; Vio ehLjhd;. 
Mdhy; xU rpy Fwpf;Nfhs;fis tFj;J mjw;Fs; gazpj;J 
tUfpwJ. jd;id eRf;Fk; mnkupf;fh Nghd;w [hk;gthd;fs; 
,Ue;Jk; $l ,e;j gazj;jpy; ve;j jq;FjilAk; ,y;iy. 
cyfpy; jPuhj xU gif ,Uf;fpwnjd;why; mJ fpA+ghTf;Fk;> 
mnkupf;fhTf;Fk; cs;s gifjhd;. 
nfd;db fhyj;jpy; ,Ue;Nj.. 1959 ,NyNa ,e;ehLfSf;Fs; 

tptfhuk; ntbj;J tpl;lJ. gply;fh];l;NuhTk;> NrFNtuhTk; 
xd;whf fuk; Nfhu;j;J> mtu;fspd; Gul;rp Nghuhl;lj;jpy; 
tpj;jpl;lJjhd; kf;fs; FbauR. ,jw;Fg; gpwFjhd; mnkupf;fhtpd; 
guk vjpup gl;baypy; xd;whdJ fpA+gh. ,d;Wtiu me;j gif  
cs;sJ.
 E}w;Wf;Fk; Nkw;gl;l nghUshjhuj; jilfis ,e;j Fl;b 

ehl;bd; kPJ tpjpf;f Muk;gpj;jJ mnkupf;fh. nghUshjhuj; 
jilfSld; Nru;j;J Vuhskhd fl;Lg;ghLfisAk; jilfisAk; 

jpdfud; 2020 khu;r; khjk; 31Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik 05

capupay; MAjkh nfhNuhdh?

fpA+gh kPJ jpzpj;jgbNa ,Ue;jhYk;> mij kpf 
rhJupakhf ifahz;lhu; gply; fh];l;Nuh. 
mnkupf;fhit mbj;J rha;f;f MAjk; cjthJ. 

mwpthAjKk;> Rarhu;Gk;jhd; ifnfhLf;Fk; vd;gij 
czu;e;jtu; fh];l;Nuh. mijjhd; ifapy; vLj;jhu;. 
"njupahjtu;fs; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;> njupe;jtu;fs; 

fw;Wf; nfhLq;fs;." 
,ijj;jhd; kf;fs; Kd;G Kd;itj;jhu; fh];l;Nuh. 

midtUf;Fk; ,ytrf; fy;tpiag; GFj;jpdhu;.. jdpahu; 
ghlrhiyfNs mq;F ,y;iy. KOf;f KOf;f muNr 
ghlrhiyfis  elj;jp mjpy; ,ytrkhf fy;tpia 
toq;fpaJ me;ehL. mjdhy;jhd; fpA+ghtpy; vOj 
gbf;f njupe;jtu;fspd; msT 98.2 rjtPjkhf cau;e;jJ. 
,jpy; $Ljyhf fh];l;Nuh ftdk; nrYj;jpaJ 
kUj;Jtj;jpy;jhd;.
jd;Dila ehl;L kUj;Jtf; FO cyfk; KOtjw;Fk; 

cjt Ntz;Lk; vd;gjpy; kpf cWjpahf ,Ue;jhu; 
fh];l;Nuh. Gul;rp ntd;w gpd;G fpA+gh jd;Dila 
kUj;Jtu;fspy; ghjpg; Ngiu ,oe;J tpl;lJ. ,jw;Ff; 
fhuzk; mq;fpUe;j 6>000 nlhf;lu;fspy; 3>000 Ngu; 

fpA+ghit tpl;L NtW ehLfSf;F nrd;W 
tpl;ldu;.. ,jdhy;jhd; vQ;rpapUe;j nlhf;lu;fis 
/gpnly; fh];l;NuhTk; Nr FNtuhTk; 2 gpupthf 
gpupj;jdu;. 
xU tifahdtu;fs; jq;fs; ehl;il ftdpj;J 

nfhz;lhYk; ,d;ndhU FO kUj;Jtu;fs; 
cyfk; KOtJk; Fwpg;ghf Nguplu; rkaq;fspy; 
me;je;j ehl;L kf;fSf;F tpiue;J nrd;W 
cjTthu;fs;. vdNt fpA+ghtpd; ,d;iwa 
kUj;Jt cjtp vd;gJ jpBnud Kisj;j tp\
ak; ,y;iy.. ve;jtpj cs;Nehf;fKk; ,y;yhky; 
fh];l;Nuhtpd; tpUg;gg;gbNa 50 tUlkhfNt 
fpA+gh jd; Nritia tplhky; elj;jp tUfpwJ. 

,J xU fk;A+dpr ehL vd;gjhy; me;j ehl;by; cs;s 
vy;yh nrhj;Jf;fSk; nghJTilik Mf;fg;gl;L 
,Uf;fpd;wd. mjdhy; kUj;Jtj;ij kdpju;fSf;F 
,ytrkhf nfhLf;f Ntz;Lk; vd;gjpy; fpA+gh njhlu;e;J 
mf;fiw fhl;b tUfpwJ.
 me;j ehl;by; vy;NyhUf;FNk xNu khjpup 

itj;jpak;jhd;. Vw;wj;jho;Tfs; ,y;iy. kUj;Jtj;ij 
itj;J ,yhgk; rk;ghjpf;Fk; njhopyhfTk; fpA+gh ,Jtiu 
epidj;jJk; ,y;iy. ,d;iwf;F cyfpy; ,Uf;Fk; 
jiyrpwe;j nlhf;lu;fspy; ghjpg; Ngu; fpA+ghtpy;jhd; 
,Uf;fpwhu;fs;. fpA+gh je;J tUk; ,e;j kUj;Jt cjtpjhd; 
nfhNuhdh itu]plk; rpf;fpj; jtpf;Fk; gyUf;Fk; kiy 
Nghy cjtp tUfpwJ. 
mnkupf;fh vd;ndd;d nghUshjhuj; jilfis fpA+gh 

kPJ tpjpj;jNjh mit midj;ijAk; KOikahf Mjupj;j 
ehLjhd; ,j;jhyp.. ,g;NghJk; mitfis Mjupj;J tUk; 
ehLk; $l. Neha;j; njhw;W gutj; njhlq;fpaTlNdNa> 
INuhg;gpa xd;wpaj;jplKk;> kw;w INuhg;gpa ehLfsplKk; 
,j;jhyp cjtpia Nfl;fj; njhlq;fpaJ. Mdhy;> ahUNk 
cjt Kd;tutpy;iy. vijAk; kdjpy; itj;J nfhs;shky; 
jhdhf cjtp nra;a Kd;te;jJ fpA+gh.
 50f;Fk; Nkw;gl;l fpA+g nlhf;lu;fis tpkhd epiyaj;jpy; 

ghu;j;jJNk mtu;fis vOe;J epd;W tuNtw;wdu; 
,j;jhypau;fs;! fpA+g nlhf;lu;fspd; tUifahy; capupog;Gfs; 
nfhQ;rk; Fiwa njhlq;fpaJ ,j;jhypf;F rw;W njk;igNa 
je;jJ.. Kw;wpYk; capupog;Gfis fl;Lg;gLj;j Kbatpy;iy 
vd;whYk;> fpA+gh kUj;Jtf; FO jq;fSld; ,Ug;gJ 
MWjiyAk; ek;gpf;ifAk; epiwaNt je;J tUfpwJ. nry;tk; 
nfhopf;Fk; INuhg;gpa ehl;Lf;F xU Vo;ikahd fpA+gh ehL 
cjtp nra;J tUtij cyf ehLfNs ,d;W jpUk;gpg; 
ghu;f;fpd;wd.
 "cq;fs; nlhf;lu;fis vq;fs; ehl;Lf;F mDg;Gq;fs;" 

vd;W ntdpRyh> [Nkf;fh Nghd;w ehLfNs Ntz;LNfhs; 
tpLf;fj; njhlq;fp cs;sd.   ,Nj gpNurpy;jhd; fpA+gh 
nlhf;lu;fis jPtputhjpfs; vd;wJ. Mdhy; ,g;NghJ 
gpNurpYk; fpA+ghtpd; cjtpia Nfl;fj; njhlq;fp tpl;lJ. 
Cuban Interferon Alpha 2B vd;w kUe;ij fpA+gh nfhLj;J 
cjtpajhy;> nfhNuhdh ghjpg;ig fl;Lg;ghl;Lf;Fs; 
nfhz;Ltu Kbe;jJ vd;W rPdmuNr xg;Gf; nfhz;Ls;sJk; 
,q;F epidT$uj;jf;fJ.
 ,e;j Cuban Interferon Alpha 2B kUe;jhdJ 1981k; Mz;L Kjy; 

Kiwahf nlq;F fha;r;rYf;F vjpuhf mwpKfg;gLj;jg;gl;L 
nlq;Fit xLf;fp ngUk; ntw;wp ngw;w kUe;jhFk;. 

mJjhd; rPdhTf;F jw;NghJ 
nfhNuhdhitu]; Neha;f;F 
vjpuhf gad;gl;Ls;sJ. 
Kf;fpakhf> nfhNuhdh 
itu]{f;fhd jLg;G 
kUe;Jfshf ,Uf;ff; $Lk; 
vd  cyf Rfhjhu epWtdk; 
guprPypf;Fk; 4 kUe;Jfspy; 
,JTk; xd;whFk;. nfhNuhdh 
itu]; Neha;j;njhw;Wf;fhd> 
Kw;Wk; KOikahd kUe;J 
,J vd;W cWjpahf 
nrhy;y Kbahtpl;lhYk;> 
ve;j kUe;JNk ,d;Dk; 
fz;Lgpbf;fg;glhj epiyapy;> 
,e;j kUe;J tpidj;jpwDld; 
nrayhw;WfpwJ vd;gij> 
WHO xg;Gf; nfhs;fpwJ.. 

mjdhy;jhd; ,e;j kUe;ijAk; guprPypj;Js;sjhf 
$wg;gLfpwJ. 
mNjNghy> 1>000 NgUld; fuPgpad; gFjpapy; 

gazpj;J te;j g;uPku; nrhFR fg;gypy; 5 Ngu; 
nfhNuhdhthy; ghjpf;fg;gl;ldu;. Mdhy; me;j 
fg;giy ve;j ehLk; jq;fs; JiwKfj;jpy; 
epWj;jp nfhs;s xg;Gf; nfhs;shj epiyapy; 
"ehq;fs; ,Uf;Nfhk;' vd;W Kd; te;jJ fpA+gh. 
eq;$ukpl;ljw;F mDkjp je;jjw;fhf> gpupl;ld; jd; 
,jak; fdpe;j ed;wpfis kwf;fhky; cjpu;j;jJ.
 "ed;wp fpA+gh! cq;fis> ehq;fs; 

tpUk;GfpNwhk;" vd;W gjhiffis Ve;jp 
cuf;f nrhd;dJ! Mdhy; ,jpy; ve;j ehl;bd; 
tpNuhjj;ijAk; fpA+gh kdrpy; itj;J 
nfhs;stpy;iy. cyf kf;fSf;F cjt 
Ntz;Lk; vd;gNj mtu;fspd; xNu Nehf;fkhf 
cs;sJ. jd;id tQ;rpj;j> jd;id Vsdk; 
nra;j> jd;id neUf;fbf;F cs;shf;fpa> ve;j 
ehl;ilANk fpA+gh Fj;jpf; fhl;ltpy;iy. gop 
jPu;j;Jj; nfhs;stpy;iy. gjpyhf capiu kl;LNk 
fhg;ghw;wp cyf ehLfis ntl;fg;gl nra;J 
itj;J tUfpwJ
fpA+ghtplk; cyf ehLfs; ghlk; fw;W 

nfhs;tJ mtrpakhfpwJ. 
",d;dh nra;jhiu xWj;jy; mtu; ehz 

ed;dak; nra;Jtply;" vd;gJjhd; fpA+ghtpd;  
gjpyb!  
mnkupf;fhthy; nra;a Kbahjij> 

INuhg;ghthy; nra;a Kbahjij rpd;dQ;rpW 
fpA+gh nra;J fhl;b tUfpwJ. cyf muq;fpy; 
`PNuhthf cUntLj;J tUfpwJ ,e;j Vio 
ehL!

fpA+ghtplk; cyf ehLfs;
fw;f Ntz;ba ghlk;!  

Nkw;Fyfj;Jf;F jhdhfr;
nrd;W ifnfhLf;Fk; fpA+gh

nfhNuhdh itu];... ,JFwpj;Jjhd; 
cyfk; KOf;fj; jw;NghJ jPtpukhfg; 

Ngrg;gLfpwJ. mJ Fwpj;Jg; gy ngha;r; 
nra;jpfSk; Nghypahd jfty;fSk; $lNt 
gutpagbNa cs;sd.
  ,e;jr; R+oypy;> rkPgj;jpy; ‘Nth\pq;ld; 

ilk;];‘ xU fl;Liuia ntspapl;bUe;jJ. 
rPdhtpd; TfhdpYs;s xU ,uhZtg; gupNrhjidf; 
$lj;jpypUe;Jjhd; ,e;j itu]; ntspNa 
gutpapUg;gjhfr; nrhy;fpwJ me;jf; fl;Liu. 
‘rPdhtpd; muRf; fl;Lg;ghl;by; nray;gLk; 

‘Tfhd; ituhy[p‘ Ma;T epWtdj;jpy; 
nfhNuhdh itui] capupay; MAjkhfg; 
Nghupd; NghJ gad;gLj;Jtjw;fhd Ma;Tfs; 
ele;J nfhz;bUe;jd. mjpypUe;Jjhd; ,e;j 
itu]; ntspNa gutj; njhlq;fpapUf;fpwJ. 
,e;jj; jhf;Fjy; jw;nrayhf ele;jjh my;yJ 
Ntz;Lnkd;Nw ntspNa gug;gg;gl;ljh vd;W 
njupatpy;iy‘ vd;W me;jf; fl;Liu NgRfpwJ.
,jw;fhd mbg;gilahf> ,];Nuypa 

,d;nuypn[d;]; mjpfhupAk; capupay; Nghu; 
cghaq;fspy; epGzUkhd Nldp N\h`hk; 
$wpaijj;jhd; mJ Nkw;Nfhs; fhl;LfpwJ. mtu; 
Nth\pq;ld; ilk;]plk; Ngrpa NghJ> ‘Tfhd; 
ituhy[p Ma;T epWtdj;jpd; rpy gupNrhjidf; 
$lq;fspy;> rPd capupay; Nghu; MAjq;fis 
cUthf;Ftjw;fhd Muha;r;rpfspd; xU gFjpahf 
mq;F ,e;j Ma;Tfs; elf;fpd;wd. jtpu;f;f 
Kbahj mdu;j;jkhf mq;fpUe;J ,e;j itu]; 
guty; epfo;e;jpUf;fyhk;" vd;W $wpAs;shu;.
N\h`hk;> jd;Dila ,e;jf; $w;Wf;F ve;j 

tYthd gpd;Gyj;ijAk; Kd;itf;fhj NghjpYk; 
$l> ‘Nth\pq;ld; ilk;];‘ mij Nkw;Nfhs;fhl;b 
fl;Liu vOjNt> cldbahf ,ju gj;jpupiffSk; 
mijg; gpd;gw;wj; njhlq;fpd.
nlhnuhd;Nlhtpy; cs;s ly;yh yhdh vd;w 

nghJr; Rfhjhuf; fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp 
epiyaj;jpy; Nguhrpupauhfg; gzpGupAk;> 
Neha;j; njhw;wpay; njhlu;ghd Ma;thsUk; 
NguhrpupaUkhd Nltpl; /gp];Nkd;> ‘nfhNuhdh 
itu]; Kw;wpYk; GjpaJ‘ vd;W $wpAs;shu;. 
‘/nghupd; nghyprp‘ vd;w ,jOld; mtu; Ngrpa 

NghJ> ‘,j;jifa Gjpa> Ntfkhfg; gutf; 
$ba itu];fs; 
kf;fs; kj;jpapy; 
gPjpiaf; fpsg;GtJ 
tof;fkhdJjhd;. 
me;jg; gPjp> Gjpa Gjpa 
fl;Lf;fijfSf;F 
toptFf;fpd;wJ" vd;Wk; 
$wpAs;shu;. 
nfhNuhdh itu]; 

capupay; MAjkh 
my;yJ mJ ,aw;ifahfg; gutpajh vd;gjd; 
cz;ikawpa> Kjypy; ,e;j itu]; jhf;Fjy; 
vq;fpUe;J njhlq;fpaJ vd;gijj; njupe;J nfhs;s 
Ntz;Lk;.
,e;j itu]; Tfhdpy; gutj; njhlq;fpaJNk> 

mjd; njhlf;fj;ij Ma;thsu;fs; Njlj; 
njhlq;fp tpl;ldu;. me;jj; njhlu; NjLjy; 
Ntl;ilia mbg;gilahf itj;J> ‘jp Nyd;nrl;‘ 
vd;w Ma;tpjopy; [dtup 29-k; jpfjp Xu; 
Ma;twpf;if ntspaplg;gl;lJ. me;j Ma;tpy;> 
nfhNuhdh itu]hy; ghjpf;fg;gl;L> jpfjp 
thupahf Kjypy; rpfpr;irf;F mDkjpf;fg;gl;l 

10 NehahspfsplkpUe;J Nrfupf;fg;gl;l kugZ 
khjpupfisg; gupNrhjpj;jdu;. mtu;fSf;Fg; 
gutpapUe;j itu]{ila kugZ khjpup 99.98 rjtPj 
xw;Wikiaf; nfhz;bUe;jJ. 
kpf Ntfkhfg; gutf; $ba itu];fs;> kpf 

Ntfkhf tsuTk; $bait. mit njhlu;e;J 
gutpf; nfhz;NlapUf;ifapy; mit mNj Ntfj;jpy; 
khw;wkile;J nfhz;NlapUf;Fk;. MfNt> me;jg; 
gj;Jg; Ngupd; khjpupfspy; nra;j gupNrhjidapy; 
fpilj;j 99.98 rjtPj kugZ xw;Wik %yk;> 
rkPgj;jpy;jhd; kdpju;fsplk; mJ gutpapUf;fpwJ 
vd;gijf; fz;lwpe;jdu;.

2019-nCoV vd;w mjd; njhlu; tupir (Sequence)> 
ghjpf;fg;gl;l midj;J NehahspfsplKk; Vwf;Fiwa 
xd;W NghyNt ,Ug;gjhYk; ,e;j KbTf;F 
te;Js;sjhff; $Wfpwhu; ,e;j Ma;Tf; FOtpd; 
Jizj;jiytuhd tP/ngq; \p (Weifeng Shi). 
gy;NtW gFjpfspypUe;J jdpj;jdpahf ,e;j 

itu]; gug;gg;gl;bUe;jhy;> mjd; khjpupfspy; 
,t;tsT xw;Wik ,Uf;fhJ. MfNt> ,jd; %yk; 
xNunahU topahfj;jhd; kdpju;fSf;Fg; gutpapUf;f 

Ntz;Lk;> mJTk; kpfr; rkPgj;jpy;jhd; ele;jpUf;f 
Ntz;Lnkd;W me;j Ma;tpd; KbTfs; $Wfpd;wd.
,e;j epiyapy;> cyf Rfhjhu epWtdf; 

fUj;jpd;gb> kdpju;fsplk; njhw;wpa FWfpa 
fhyj;Jf;Fs;shfNt ,J mjpNtfkhf Vuhskhd 
ehLfisr; Nru;e;jtu;fisg; ghjpj;Js;sJ. 
njhlf;fj;jpy; ghjpf;fg;gl;ltu;fspy; gyUk; rPdhtpy; 

fly; czTfisAk; gy;NtW tpyq;FfisAk; 
tpw;gid nra;af; $ba> TfhdpYs;s `;A+dhd; 
fly; czTr; re;ijiar; Nru;e;jtu;fshfNth 
my;yJ mq;F nrd;W te;jtu;fshfNthjhd; 
,Ue;Js;shu;fs;. mjdhy;> mq;fpUe;Jjhd; 
VjhtnjhU tpyq;fpd; topahf ,J gutpapUf;f 

Ntz;Lk; vd;gNj 
Ma;thsu;fspd; fUj;J. 
,e;j itu]pd; 

Njhw;wj;ijf; fz;Lgpbf;f> 
Nkw;nfhz;L Mokhf 
Ma;T nra;j NghJ 2019-
nCoV tupirapypUf;Fk; 
itu];> ntsthy;fspy; 
Njhd;wpa ,uz;L nfhNuhdh 
itu];fNshL 88 rjtPjk; 
neUf;fkhd xw;Wikiaf; 
nfhz;bUg;gijf; fz;ldu;. 

mJkl;Lkpd;wp> 2003-k; Mz;L gutpa rhu;]; 
ituN]hLk; nku;]; (MERS) vd;w ituN]hLk;> 
,e;jf; nfhNuhdh KiwNa 79 kw;Wk; 50 rjtPj 
xw;Wikiaf; nfhz;Ls;sJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.  
rhu;]; xl;lfq;fsplkpUe;J gutpaJ. nku;]; 

kuehaplkpUe;J gutpaJ. mtw;NwhL ,it ngupJk; 
xj;Jg; Nghtjhy; ,itAk; ghY}l;baplkpUe;Nj 
gutpapUf;fyhk; vd;Wk;> ntsthy;fspd; kugZ 
khjpupfNshL ,it mjpfk; xj;Jg; Nghtjhy; 
mtw;wplkpUe;J gutpapUf;fyhk; vd;Wk; 
fUjg;gLfpwJ.
Ma;thsu;fs; ,e;j KbTfspd; mbg;gilapy;> 2019-

nCoV itu]; ntsthy;fsplkpUe;J Njhd;wpapUf;f 
Ntz;Lk; vd;w KbTf;F te;jdu;. Mdhy;> ,jpYk; 
xU rpf;fy; Vw;gl;Ls;sJ. ,J Kjd;Kjypy; 
kdpju;fsplk; gutpajhfr; nrhy;yg;gLk; `;A+dhd; 
re;ijapy; ntsthy;fs; tpw;fg;gLtjpy;iy. 
vdNt> fpilj;jpUf;Fk; tpQ;Qhd Mjhuq;fspd; 
mbg;gilapy; ntsthy;fs; %ykhf NtW VNjDk; 
capupdj;Jf;Fg; gutp mjdplkpUe;J kdpju;fsplk; 
gutpapUf;fyhk; vd;nwhU fUJNfhis N\d;lhq; 

kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk; 
Kd;itj;jJ. ‘N[u;dy; x/g; 
nkbf;fy; ituhy[p‘ vd;w 
kUj;Jt Ma;tpjopy; ,jw;Fk; 
Kd;ghf ntspahd Xu; 
Ma;tpy; nfhNuhdh itu]; 
ghk;GfsplkpUe;Jjhd; guTfpwJ 
vd;W $wpapUe;jdu;. 
cyfstpy; kw;w gy 

ituhy[p Jiw ty;Yeu;fs;> 
,e;j itu]hy; ghk;Gfisg; Nghd;w Fspu; 
,uj;jg; gpuhzpfspy; gpioj;jpUf;f KbahJ. 
MfNt> mq;fpUe;J gutpapUf;f tha;g;gpy;iy 
vd;W $Wfpd;wdu;. mg;gbNa xUNtis 
ghk;Gfs; %ykhfg; gutpaJ vd;gij xU 
thjj;Jf;fhf vLj;Jf; nfhz;lhYk;> Fspu; ,uj;jg; 
gpuhzpfsplkpUe;J xU itu]; vg;gb R+lhd 
,uj;jj;ijf; nfhz;l ghY}l;bfspilNa gutpaJ 
vd;w Nfs;tpAk; vOfpd;wJ. Vndd;why;> ,Jtiu 
,g;gb vJTk; gutpajw;fhd Mjhuq;fs; ,y;iy. 
mJkl;Lkpd;wp> ,uz;L tif capupdq;fspd; 

clyikg;Gf;Fk; ,ilNa ngupastpy; NtWghLfs; 
cs;sd. ,g;gbnahU Kuz;ghL ,Uf;Fk; R+oypy;> 

ghk;GfsplkpUe;J mit gutpajw;fhd kugZ 
Mjhuq;fSk; ,Jtiu fpilf;ftpy;iy.
tpQ;Qhd Mjhuq;fSf;Fk; eilKiwf;Fk; 

Vw;gl;Ls;s ,e;j Kuz;ghLfNs> ,e;j itu]; 
capupay; MAjkhf ,Uf;fyhk;> ,J capupay; Nghuhf 
,Uf;fyhk; vd;w fUJNfhSf;F tpj;jpl;lJ. 
Mdhy;> ,Jtiuf;Fk; ,J capupay; MAjkhf 

,Uf;fyhk; vd;w $w;Wf;F Xu; Mjhuk; cWjpahff; 
fpilf;ftpy;iy vd;Nw Ma;thsu;fs; nrhy;fpwhu;fs;.
,J kugZ Muha;r;rpapy; cUthf;fg;gl;l xU 

itu];jhd; vd;W r%f tiyjsq;fSk;> rpy 
ru;tNjr Clfq;fSk; ,d;Dk; nra;jp ntspapl;Lf; 
nfhz;bUf;fpd;wd. mtw;wpd; $w;Wf;F Kd;itj;j 
xNunahU Mjhuk;> ,];Nuypa ,uhZtj; Jiwiar; 
Nru;e;j capupay; MAj epGzu; Nldp N\h`hKila 
fUj;J kl;LNkahFk;. mtUk; jd;Dila fUj;Jf;F 
tYthd Mjhuk; vijAk; Kd;itf;ftpy;iy.
mNjNeuk;> ,e;jf; $w;iw topnkhopAk; kw;w 

rpyu;> ‘,e;j itu]; ngUFtjw;F cjTk; ,jDs; 
,Uf;Fk; xU vd;irk;> vr;.I.tp itu]; guTtjw;Fg; 
gad;gLj;Jk; ‘vd;irk;‘ NghyNt ,Uf;fpwJ. MfNt> 
vr;.I.tpapy; rpy NtWghLfisr; nra;J ,ijg; 
gupNrhjidf; $lj;jpy; cUthf;fpapUf;fyhk;" vd;W 
$Wfpd;wdu;. 
Mdhy;> ,uz;ilAk; gupNrhjpj;Jg; ghu;j;j kw;w 

ituhy[p Ma;thsu;fs; ahUNk ,Jtiuf;Fk; ,e;jf; 
$w;Wf;F cupa Mjhuj;ijf; fz;Lgpbf;ftpy;iy 
vd;gijAk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. mNjNeuk;> 
mtu;fSila Ma;T KbTfs; ,ij itu];fspy; 
epfo;e;j gupzhk tsu;r;rp %yKk; kugZ 
khw;wq;fspd; %yKk; ,aw;ifahf epfo;e;jjhfj;jhd; 
$Wfpwhu;fs;. 
capupay; MAjq;fs; Fwpj;j tje;jpfSk; 

fl;Lf;fijfSk; guTtJ ,J Kjy; Kiway;y. 
2003-k; Mz;L rhu;]; (SARS) vdg;gLk; fhw;wpy; gutf; 
$ba itu]; njhw;W Neha; gutj; njhlq;fpa NghJk; 
,NjNghd;w gPjpfSk; fpsk;gj; njhlq;fpd. mjd; 
gpd;du;> mJ capupay; NghuhfNth> rhu;]; itu]; 
capupay; MAjkhfNth ,Uf;fyhk; vd;w $w;W 
Nghypahdnjd;W ep\&gpf;fg;gl;lJ.
mNjNghyj;jhd; ,g;NghJk; nfhNuhdh itu]; Xu; 

capupay; Nghu; vd;w tje;jp gug;gg;gLfpwJ vd;W 
ty;Yeu;fs; $Wfpd;wdu;.  
,g;NghJ cyfNk rPdhitf; ftdpj;Jf; 

nfhz;bUf;fpwJ. kuzq;fspd; vz;zpf;if cau;e;J 
nfhz;Nl nry;fpd;wJ.
,jd; guty; Ntfkhf cs;sJ. kdpj ,dk; 

gy;NtW mghaq;fis Vw;fdNt re;jpj;Jf; 
nfhz;bUf;fpwJ. mit Nghjhnjd ,g;NghJ 
,JTk; me;jg; gl;baypy; KO tPupaj;Jld; 
,ize;Js;sJ. ,ij tpiuthff; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; 
nfhz;Ltutpy;iy vd;why;> mJ cyfk; KOtJk; 
Nkhrkhd vjpu;tpisTfisAk; ghjpg;GfisAk; 
nfhz;L tuyhk;. mJ elf;fhky; jLf;f Ntz;ba 
flik xt;Nthu; ehl;Lf;Fk; cs;sJ.

tYthd Mjhuq;fs;
,Jtiu fpilahJ!

cynfq;FkpUe;J ,d;DNk Gife;J
nfhz;bUf;Fk; re;Njfq;fs;> Cfq;fs;!
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தினகரன் 0731–03–2020 2020 மார்ச் 31  செவ்ாய்க்கிழமம

அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு 
நீர்கொழும்பில் விசசைட கட்டில்கள் தயொரிககப்படுகின்றது

கிளி்�ொசசியில் விசசைட அதிரடி ்ப்டயினரொல் ்தொற்று நீககல் �டவடிக்க

படங்கள்: கிளிச�ாச்சி குறூப் நிருபர் தமிழச்செல்ன்

புணானை, பற்றி கமபஸ்
தனினைபபடுததல் நினையஙகளிலிருந்து

58 பபர் வெளியாகிய பபாது

படங்கள்:
்கலகுடா தின்கரன் நிருபர் எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித். படங்கள்: நீர்ச்காழும்பு செல்ா
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க�ொர�ொனொ அச்சுறுத்தல் இருந் -
்தொலும் கிரிகக�ட்டில் இருந்து ஓய் -
வுகெறப் ரெொவதில்்லை எனவும், 
க்தொடர்ந்து இங்கிலைொந்து அணிக -
�ொ� வி்ையொட முடிவு கெய்துள் -
ரைன் என்றும் அந்்த அணியின் 
சிர�ஷட வீ�ரும், ரவ�ப் ெந்துவீச் -
ெொைருமொன ரேம்ஸ் அணடர்ென் 
கூறியுள்ைொர்.

37 வய்தொன அணடர்ென் 
இதுவ்� 584 விகக�ட்டுக�்ை 
வீழ்ததி கடஸ்டில் அதி� விகக�ட் 
வீழ்ததிய ரவ�ப் ெந்துவீச்ெொை�ொ� 
வலைம்வந்து க�ொணடிருககிறொர்.

இங்கிலைொந்து அணியின் 
முன்னணி ரவ�ப் ெந்துவீச்ெொை�ொ� 
விைங்குகின்ற அவர், அண்மக�ொ -
லைமொ� அடிக�டி உெொ்்த�ளுககும், 
�ொயங்�ளுககும் மு�ங்க�ொடுதது 
வருகின்றொர்.

இறுதியொ� �டந்்த ேனவரி மொ்தம் 
க்தன்னொப்பிரிக�ொ அணிகக�தி�ொன 
கடஸ்ட் க்தொடரின் மு்தலி�ணடு 
ரெொட்டி�ளில் வி்ையொடிய அவர். 
இடது விலைொ எலும்பில் ஏறெட்ட 
�ொயத்தொல் எஞ்சிய 3 ரெொட்டி�ளில் 
இருந்து விலைகி நொடு திரும்பினொர்.

முழு உலை்�யும் ்தறரெொது 
அச்சுறுததிக க�ொணடிருககின்ற 
க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் �ொ�ணமொ� 
கெரும்ெொலைொன கிரிகக�ட் க்தொடர் -
�ள் இ�த்தொகியுள்ை்தொல் கிரிகக�ட் 
வீ�ர்�ளும் ்தங்�ளு்டய வீடு�ளுக -
குள் முடங்கி விட்டனர்.

இதில் குறிப்ெொ�, இங்கிலைொந்து 
கிரிகக�ட் அணி இம்மொ்த முறெ -
குதியில் இலைங்்�ககு சுறறுப்ெய -
ணம் ரமறக�ொணடு 2 ரெொட்டி� -
்ைக க�ொணட கடஸ்ட் க்தொடரில் 
வி்ையொடுவ்தறகு வரு்� ்தந்்தது. 

 க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் அச்சுறுத -
்தல் �ொ�ணமொ� இங்கிலைொந்து அணி 
வீ�ர்�்ை உடனடியொ� நொட்டுககு 

திரும்பி அனுப்ெ அந்நொட்டு கிரிக-
க�ட் ெ்ெ நடவடிக்� எடுத்தது. 

இ்தனி்டரய, கிரிகக�ட்டின் 
பிறப்பிடமொன இங்கிலைொந்திலும் 
க�ொர�ொனொவின் அச்சுறுத்தல் 
நொளுககு நொள் அதி�ரிதது க�ொண-
டிருககின்ற இந்்த ரந�ததில், அங்கு 
ந்டகெறுகின்ற அ்னதது மு்தல்-
்த� கிரிகக�ட் க்தொடர்�்ையும் ரம 
மொ்தம் 28ஆம் தி�தி வ்� ஒததி-
்வப்ெ்தறகு அந்நொட்டு கிரிகக�ட் 
ெ்ெ தீர்மொனிததுள்ைது.

இங்கிலைொந்து அணியின் அனுெவ 
வீ�ரும், ரயொர்கஷெயொர் அணிக�ொ� 
வி்ையொடி வருகின்ற ரேம்ஸ் அண-
டர்ென், க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் �ொ�ண-
மொ� உள்ளூர் மறறும் ெர்வர்தெப் 
ரெொட்டி�ள் இ�த்தொகினொலும், ்தொன் 
ஓய்வு கெறுவது குறிதது இன்னும் 
தீர்மொனிக�வில்்லை என க்தரிவித-
துள்ைொர். 

இதுக்தொடர்பில் இங்கிலைொந்து 
ஊட�கமொன்றுககு �ருதது கவளி-
யிட்டுள்ை அவர், இனிவரும் �ொலைங்-
�ளில் கிரிகக�ட் வி்ையொட்டில் 
இருந்து ஓய்வு கெறுவது குறிதது 
இன்னும் நொன் சிந்திக�வில்்லை. 

முன்்னய �ொலைங்�்ைப் ரெொலை 
மீணடும் கிரிகக�ட் ரெொட்டி�ள் 
வழ்மககு திரும்பும் என நி்னககி-
ரறன். இங்கிலைொந்து அணிக�ொ� நீண-
ட�ொலைம் வி்ையொடி வருகிரறன். 

இது்தொன் எனது க்தொழில். 
அர்தரெொலை, எனககு இன்னும் இங்-
கிலைொந்து அணிக�ொ� கிரிகக�ட் 
வி்ையொட ரவணடும் என்ற ஆ்ெ 
உள்ைது. 

 இங்கிலைொந்து அணிக�ொ� அடுதது 
வி்ையொட கி்டககின்ற க்தொடரில் 
சிறப்ெொ� கெயறெடுவ்தறகு எதிர்-
ெொர்ததுள்ரைன் என க்தரிவித-
துள்ைொர்.

 க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் அச்சுறுத-

்தல் �ொ�ணமொ� கெரும்ெொலைொன 
இங்கிலைொந்து வீ�ர்�ள் வீடு�ளுககுள் 
முடங்கிப் ரெொயுள்ைனர். 

இந்்த நி்லையில், ரேம்ஸ் அணடர்-
ென், ்தனது ரவ�ப்ெந்துவீச்சு ெ�ொக-
�ைொன ஸ்டுவர்ட் ரெொர்ட், மொர்க 
வூட் ஆகிரயொருடன் க்தொ்லைரெசி 
�ொகணொளி வொயிலைொன ரந�டியொ� 
க்தொடர்புக�ொணடு ெயிறசி�்ை 
ரமறக�ொணடு வருகின்றொர். 

“நொன் க்தொ்லைரெசி �ொகணொளி 
வொயிலைொ� ஒருசிலை வீ�ர்�ளுடன் 
ெயிறசி�்ை ரமறக�ொணடு வருகி-
ரறன். ரநறறுமுன்தினம் ஸ்டுவர்ட் 
ரெொர்ட், மொர்க வூட் ஆகிரயொருடன் 
இ்ணந்து ெயிறசி�்ை எடுதர்தன். 
எம்மிடம் Pelotons என்ற உெ��ணம் 
உள்ைது. நொங்�ள் அ்்தப் ெயன்ெ-
டுததி ெயிறசி�்ை எடுதர்தொம்.

இந்்தப் ெயிறசியில் ஸ்டுவர்ட் 
ரெொர்ட் கவறறி கெறறதுடன், நொன் 
இ�ணடொவது இடத்்தயும், மொர்க 
வூட் மூன்றொவது இடத்்தயும் 
கெறறுக க�ொணரடொம்” என க்தரி-
வித்தொர்.

 இங்கிலைொந்து அணி, எதிர்வரும் 
ேுன் மொ்தம் ரமறகிந்திய தீவு�-
ளுககு சுறறுப்ெயணம் ரமற-
க�ொணடு கடஸ்ட் க்தொடரில் வி்ை-
யொடவுள்ைது. 

 க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் அச்சுறுத்தல் 
�ொ�ணமொ� குறித்த க்தொடர் ந்ட-
கெறுவ்தற�ொன வொய்ப்பு அரி்தொ-
�ரவ உள்ைது.  

இதுக்தொடர்பில் �ருதது கவளி-
யிட்ட அணடர்ென், எனககு கிரிக-
க�ட் வி்ையொட ரவணடும். The 
Hundred ரெொட்டித க்தொடர் அல்லைது 
டி20 பிைொஸ்ட் க்தொடர்�ளில் எது 
ந்டகெறறொலும் ெ�வொயில்்லை. 
இந்்த இ�ணடு க்தொடர்�ளிலும் 
வி்ையொடுவ்தறகு ஆர்வததுடன் 
உள்ரைன். 

வயதானாலும் கிரிக்கெட் 
விளையாடத் தயார்

sports.tkn@lakehouse.lk
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புத்தைம் தின��ன் நிருெர் 

புத்தைம்  வலைய மட்ட ெொடெொ்லை-
�ளுககி்டயி லைொ ன உ்்தெந்்தொட்ட 
ரெொட்டியில் புத்தைம் ெொஹி�ொ ர்தசிய 
ெொடெொ்லையின் 20 வயதுககுட்ெட்ட, 
18 வயதுககுட்ெட்ட மறறும் 16 வய-
துககுட்ெட்ட ஆகிய மூன்று பிரிவின-
ரும் மொ�ொண மட்ட ரெொட்டிககு க்தரி-
வொகியுள்ைனர்.

இந்்த ரெொட்டி�ள் யொவும் அண்ம-
யில் (10,11,12) வலைய மட்டததின் 
ெல்ரவறு ெொடெொ்லை�ளின் ்ம்தொ-
னததில் ந்டகெறறது. ெ�லை ரெொட்டி-
�ளும் கநொக�வுட் மு்றயில் இடம்-
கெறறன.

 20 வயதுககுட்ெட்ட மு்தல் 
ரெொட்டியில் ஸொஹி�ொ அணி அ்� 
இறுதிப்ரெொட்டிககு க்தரிவொகி  
�்டயொரமொட்்ட முஸ்லிம் ம�ொ 
விததியொலைததுடன் ரமொதியதில் இரு 
அணி�ளும் எந்்த வி்த ர�ொலி்னயும் 
ரெொடொ்த்தொல் ந்டகெறற ்தணட்ன 
உ்்தயில் 07 : 05 ர�ொல் அடிப்ெ-
்டயில் புத்தைம் ெொஹி�ொ ர்தசிய 
ெொடெொ்லை அணி கவறறி கெறறு 
இறுதி ரெொட்டிககு க்தரிவொகியது.

இறுதி ரெொட்டியில் ஸொஹி�ொ அணி 
எருக�லைம்பிட்டிய முஸ்லிம் ம�ொ-
விததியொலைததுடன் ரமொதியதில் இரு 
அணி�ளும் எந்்த வி்த ர�ொலி்னயும் 
கெறொ்த்தொல் இடம்கெறற ்தணட்ன 
உ்்தயில் இரு அணியின் ெதிரனொரு 

வீ�ர்�ளும் ர�ொல்�்ை கெலுததி 
ர�ொல் நி்லை ெமநி்லையில் நி்றவ-
்டந்்த்தொல் அதிஷட நொணயச் சுழறசி-
யின் மூலைம் புத்தைம் ெொஹி�ொ ர்தசிய 
ெொடெொ்லை அணி கவறறி க�ொணடு 
ெம்பியன் ெட்டத்்த கெறறுகக�ொண-
டது.

18 வயதுககுட்ெட்டவர்�ளுக�ொன 
மு்தல் ரெொட்டி புத்தைம் ெொஹி�ொ 
ர்தசிய ெொடெொ்லை மறறும் நு்�ச்-
ரெொ்லை முஸ்லிம் ம�ொ விததியொலைத-
துககி்டயில் இடம்கெறறதில் 
இரு அணி�ளும் எந்்த வி்த ர�ொலி-
்னயும் ரெொடொ்த்தொல் ந்டகெறற 
்தணட்ன உ்்தயில் 03:02 ர�ொல்-
�ளினொல் கவறறி கெறறு புத்தைம் 
ெொஹி�ொ அணி அ்� இறுதிககு க்தரி-
வொகியது.

அ்� இறுதிப்ரெொட்டியில் 
ஸொஹி�ொ அணி எருக�லைம்பிட்டிய 
முஸ்லிம் ம�ொ விததியொலைததுடன் 
ரமொதியதில் இரு அணி�ளும் எந்்த 
வி்த ர�ொலி்னயும் ரெொடொ்த்தொல் 
ந்டகெறற ்தணட்ன உ்்தயில் 04 
: 03 ர�ொல்�ளினொல் கவறறிக�ொணடு 
புத்தைம் ெொஹி�ொ அணி இறுதி ரெொட்-
டிககு க்தரிவொகியது. 

இறுதி ரெொட்டியில் �றபிட்டி அல்-
அகஸொ ர்தசிய ெொடெொ்லையுடன் 
ஸொஹி�ொ அணி ரமொதியது. இந்்த 
ரெொட்டியில் மு்தல் ெொதி ஆட்டததில் 
ஸொஹி�ொ அணிக�ொ� அவ் அணி வீ�ர் 
எம். நொசிக கெறற ஒரு ர�ொலினொல் 

ஸொஹி�ொ அணி கவறறி கெறறு ெம்பி-
யன் ெட்டத்்த கெறறுகக�ொணடது.

16 வயதுககுட்ெட்டவர்�ளுக�ொன 
இறுதி ரெொட்டியில் அல்-அகஸொ 
ர்தசிய ெொடெொ்லையுடன் ஸொஹி�ொ 
அணி ரமொதியதில் இரு அணி�ளும் 
எந்்த வி்த ர�ொலி்னயும் ரெொடொ-
்த்தொல் ந்டகெறற ்தணட்ன 
உ்்தயில் 03 : 04 ர�ொல்�ளினொல் புத-
்தைம் ெொஹி�ொ அணி ர்தொல்விய்டந்-
்தர்தொடு அல் அகஸொ அணி ெம்பிய-
னொகியது. இந்்த பிரிவின் மூன்றொம் 
இடததிற�ொன ரெொட்டியில் நு்�ச்-
ரெொ்லை முஸ்லிம் ம�ொ விததியொலைதது-
டன் ஸொஹி�ொ அணி ரமொ்த இருந்்த 
நி்லையில், நு்�ச்ரெொ்லை முஸ்லிம் 
ம�ொ விததியொலைய அணி ெமூ�ம் ்த�ொ-
்த்தொல் ெொஹி�ொவுககு கவறறி வழக-
�ப்ெட்ட்தன் மூலைம் ஸொஹி�ொ அணி 
மூன்றொம் இடத்்த கெறறுகக�ொண-
டது . �ல்லூரி அதிெர் எச்.ஏ. ேப்ெொ-
ரின் வழி�ொட்டலில் இவ்வணி�ளின் 
வி்ையொட்டுககு கெொறுப்ெொசிரியர்-
�ைொன எஸ்.ஆர்.எம். ஆஸொத, எம்.
எப்.எம். ஹுமொயூன், எம்.ரிரனொஸ் 
மறறும் சியொத ஆகிரயொர் மொணவர்�-
ளுககு சிறந்்த ெயிறசி�்ை வழங்கி 
இருந்்தனர். ெ்ழய மொணவர் குழு-
வினர் வீ�ர்�்ை உறெொ�ப்ெடுததி-
யர்தொடு ரெொககுவ�தது வெதி�்ை 
"ஸொஹி�ொ ஸ்ரெொர்ட்ஸ்" வொட்ஸப் 
குழுமததினர் ஏறெொடு கெய்து க�ொடுத-
்தனர். 

புத்தளம் வலய மட்ட  உத்தபந்ததாட்ட பபதாடடி:
புத்தளம் சதாஹிரதா ப்தசிய கல்லூரி மூன்று 
பிரிவில் மதாகதாண மட்ட பபதாடடிக்கு த்தரிவு

இலஙதகயரகளுக்கு மற்றுதமதாரு வதாய்ப்பு 

இலைங்்� குழுவில் ஒருவ்� 
்தவி�, ஏ்னயவர்�ள் எவரும் 
ஒலிம்பிக ரெொட்டி�ளுககு ்தகுதி 
கெறவில்்லை என க்தரிவிக�ப்ெடு-
கின்றது. இலைங்்� ர்தசிய ஒலிம்-
பிக ெங்� கெயலைொைர் மகஸ்கவல் 
டீ சில்வொ இ்த்னத க்தரிவிததுள்-

ைொர். க�ொர�ொனொ ்வ�ஸ் க்தொறறு 
�ொ�ணமொ� ‘ரடொககிரயொ 2020’ 
ஒலிம்பிகஸ் ரெொட்டி�ள் பிறரெொ-
டப்ெட்டுள்ைன. இந்்த ரெொட்டி�ள் 
அடுத்த வருடததிறகு பிறரெொடப்-
ெட்டுள்ைது.

இந்்த நி்லையில், அடுத்த வருட 

ஒலிம்பிகஸ் ரெொட்டி�ளில் �லைந்து 
க�ொள்ளும் இலைங்்� கமய்வல்-
லுனர்�ள் ெயிறசி�்ை கெறறு 
ரெொட்டி�ளில் ெங்குக�ொள்ளும் 
்த்�்மயி்ன கெற வொய்ப்ரெற-
ெட்டுள்ை்தொ� அவர் குறிப்பிட்டுள்-
ைொர்.

இலஙமகை தேசிய ஒலிம்பிக் ெஙகை செயலாளர்
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14 நாட்கள்தனிமைப் படுத்தல் 
மு்காம்களில் ்கண்காணிக்கப்பட்ட 
மைலும  77 மபர் மநற்று ச�ாந்த 
இ்டங்களுககு திருமபினார்்கள. 
இதில் பூனாணி மு்காமிலிருநது 49 மபர் 
செளிமேறினர். இத்தாலி, ச்தனச்காரிோ 
ைற்றும பிரானஸ்  ஆகிே நாடு்களிலிருநது 

ெநம்தாமர இவொறு வீடு திருமபினர். 
இெர்்களில் அமந்கர் ைாத்தமை, ்காலி பிர-
ம்த�ங்கமை ம�ர்ந்தெர்்கசைன ச்தரிவிக-
்கப்படுகிைது.

2 ஆயிரம மபர்ெமர இதுெமர ்தனி-
மைப்படுத்தலின பின வீடு திருமபி-
யுளைனர்.                   (பா )

தனிமைப்படுததலிலிருந்து
77 ப்பர் பேற்று வீடுதிரும்பினர்

(றிஸ்ொன ம�கு மும்கதீன)

பட்ட்தாரி பயிலுனர்்கமை 
ச்காமரானா ஒழிப்பு பணியில் 
இமைககும ெம்கயில் அெர்-
்கமை சு்கா்தார மெததிே அதி்காரி 
அலுெல்கததில்  இமைக்க ந்ட-
ெடிகம்க எடுக்கப்படடுளை்தா்க, 
சபாது நிர்ொ்க உளநாட்டலுெல்்கள 
அமைச்சு ச்தரிவிததுளைது.

சபாது நிர்ொ்க உளநாட்டலு 

ெல்்கள, ைா்காை�மப்கள ைற்றும 
உளளூராடசி �மப்கள அமைச்சின 
ச�ேலாைர் எஸ். செடடிோரச்சி 
விடுததுளை அறிவித்தலிமலமே 
இவொறு ச்தரிவிக்கப்படடுளைது.

அதில் மைலும ச்தரிவிக்கப்படடு 
ளை்தாெது,

்தற்மபாது பிரம்த� ச�ேல்கங்க 
ளில், ம�மெயில் இமைநதுளை, 
பட்ட்தாரி பயிலுனர்்களின பயிற்சி 
ந்டெடிகம்க்கள, ்தற்மபாம்தே 

நிமல ்கருதி எதிர்ெரும மை ைா்தம 
ெமர ஒததி மெக்கப்படடுளைன. 
இருப்பினும, சு்கா்தார ைற்றும 
சும்த� மெததிே ம�மெ்கள அமைச்-
சின மெணடு ம்காளுக்கமைே, 
ச்காமரானா மெரமைக ்கடடுப்ப-
டுததும ந்டெடிகம்க்களில் அெர்்க-
ளின உ்தவிமே சு்கா்தார மெததிே 
அதி்காரி்கள அலுெல்கததிற்கு ெழங-
கும ெம்கயில், அவெலு ெல்கங-
்களில் அெர்்கமை ்தற்்காலி ்கைா்க 

இமைக்க முடிவு ச�யேப்படடுளைது. 
யினும, ஊர்டஙகு உத்தரவு அமுலில் 
இருப்ப்தன ்காரைைா்க, அெர்்கைால் 
பணிககு திருமப முடிோ்த நிமல ்கருதி, 
இனமைே தினம (30) சு்கா்தார மெததிே 
அதி்காரி அலுெல்கம அல்லது பிரம்த� 
ச�ேல்கததிற்கு ம�மெககு �மூ்கைளித-
்தல் அததிோெசிேைல்ல எனவும, இது 
ச்தா்டர்பிலான விபரம பினனர் அறிவிக-
்கப்படும எனவும ச்தரிவிக்கப்படடுள-
ைது.

பட்டதாரிகளை ககார�ானா ஒழிப்பு 
பணியில் இளைகக ந்டவடிகளக
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�மூ்க ெமை ்தைங்கள மூலம ெ்தந-
தி்கமை பரப்பிெரும குற்ைச்�ாடடின 
மபரில் இதுெமர 57 மபர் ச்தா்டர்பில் 
வி�ாரமை்கள முனசனடுக்கப்படடு 
ெருெ்தா்க சபாலிஸ் ஊ்ட்கப் மபச்-
�ாைர் ச்தரிவித்தார். அம்தமெமை 
்தனிோர் மெததிே�ாமலசோனறில் 
பிைந்த குழநம்தசோனறு ச்காமரானா 
மெரைால் பாதிக்கப்படடுளை்தா்க-
வும அந்த குழநம்த ைரைம அம்டந-
்த்தா்கவும இமைேத ்தைம ஒனறில் 
ெ்தநதி பரப்பிே ஒருெமர குற்ைத்த-
டுப்பு மபாலீ�ார் ம்கது ச�யதுளைனர் 
எனறும அெர் ச்தரிவித்தார்.

்த்கெல் திமைக்கைததில் மநற்று 
நம்டசபற்ை ச�யதிோைர் ைாநாட-
டில் இது ச்தா்டர்பில் மைலும ச்தரி-
வித்த அெர், மநற்று ம்கது ச�யேப்-
பட்ட நபர் நீதிைனைததில் ஆஜர் 

ச�யேப்படடு எதிர்ெரும ஏப்ரல் 8 
ஆம தி்கதி ெமர விைக்கைறிேலில் 
மெப்ப்தற்கு நீதிைனைம உத்தரவிட-
டுளை்தா்கவும அெர் ச்தரிவித்தார்.

இச் �நம்த்க நபர் ்க்டந்த அர�ாங-
்கததின ்காலததில் அமைச்�ர் ஒருெ-
ரின ஊ்ட்கப் பிரிவில் பணிோற்றிே 
அதி்காரி எனறும அெர் ச்தரிவித்தார்.

நாடு ச்காமரானா அச்சுறுத்தலி-
லுளை இத்தம்கே சூழ்நிமலயில் ைக-
்களுககு ்தெைான ்த்கெல்்கமை ெழஙகி 
ச�ேற்படும இத்தம்கே நபர்்கள ச்தா்டர்-
பில் ்கடும ந்டெடிகம்க எடுக்கப்படும 
எனறும அெர் ச்தரிவித்தார்.

இெர்்களுகச்கதிரா்க குற்ைத்தடுப்பு 
வி�ாரமை சபாலி�ாரினால் வி�ார-
மை்கள முனசனடுக்கப்படடு ெருெ-
்தா்கவும அெர்்களுககு எதிரா்க ்கடும 
�ட்ட ந்டெடிகம்க எடுக்கப்படும 
எனறும அெர் மைலும ச்தரிவித -
்தார்.                                     (ை)

இமையத தளங்களில்
வதந்தி ்பரபபிய 57 ப்பருக்கு 
எதிரா்க விசாரமை

(சபரிேநீலாெமை, ைரு்தமுமன தின்கரன 
விம�்ட நிருபர்்கள)  

அமபாமை ைாெட்டததின ்கல்முமன 
சபாலிஸ் பிரவுககுடபட்ட ்கல்முமன, நற்-
பிடடிமுமன, ைரு்தமுமன, �ாயந்தைருது, 
பாணடிருப்பு, சபரிேநீலாெமை மபானை 
பிரம்த�ங்களில் ஊ்டரஙகுச் �ட்டம ்தைர்த-
்தப்பட்ட மபாதும மநற்று (30.03.2020) 
சபாதுச் �நம்த்கள விோபார நிமலேங்கள 
திைக்கப்ப்டவில்மல. ்கல்முமன ைாந்கர 
�மப, பிராநதிே சு்கா்தார ம�மெ்கள பணிப்-
பாைர் அலுெல்கம, சபாலிைார் ைற்றும 
இராணுெததினர் ஒனறிமைநது எடுத்த 
தீர்ைானததிற்கு அமைே ெர்்த்க �ங்கங-
்கள விோபார நிமலேங்கமை மூடி ஒதது-
மைப்பு ெழஙகினார்்கள.

இம்தமெமை அனுைதிசபற்ை அததிே-
ெசிே ைரக்கரி விற்பமன நிமலேங்களில் 

ைக்கள பாது்காப்பா்க இம்டசெளிவிடடு 
ெரிம�ோ்க நினறு சபாருட்கள ச்காளெ-
னவு ச�ய்தனர். ெஙகி்களில் நீண்ட ெரி-
ம�்களில் சபாதுைக்கள; ்காதது நினறு 
ம�மெ்கமை சபற்றுச் ச�னைம்தயும 
அெ்தானிக்க முடிந்தது.

ந்கருககு ெரும பிர்தான வீதி்களில் ஒரு 
ெழிப் மபாககுெரதது ஏற்படுத்தப்படடு; 
சபாலிைாரால் விம�்ட வீதி ஒழுஙகு்கள 
மைற்ச்காளைப்பட்டது்டன இராணுெத-
தினர் பாது்காப்பு ்க்டமை்களிலும ஈடுபட-
்டனர்.

இ்தனால் மநற்று (30.03.2020) 
்கல்முமன ந்கரில் அதி்க சநரி�லு்டன 
சபாது ைக்கள ஒனறு கூடுெது ்கடடுத்தப்-
படடிருந்த்தா்க சபாதுைக்கள ச்தரிவித்த-
னர்.

ஊரடஙகு நீக்்கப்பட்டும் ்கமட்கள் பூட்டு;
ப்பாருட்்கள் வாங்க நீணட வரிமச

மலாரனஸ் ச�ல்ெநாே்கம

ச்காமரானா மெரஸ் ்தடுப்பு ந்டெ-
டிகம்க்களுக்கா்க அர�ாங்கம நாடடில் 
ஊர்டஙகு �ட்டதம்த பிைப்பிததுளை 
நிமலயில் ைக்கமை கூடடி கூட்டம 
ந்டததிே முனனாள பாராளுைனை உறுப்-
பினர் பாட்டலி �மபிக்க ரைெக்கவிற்கு 
எதிரா்க �ட்ட ந்டெடிகம்க எடுக்கப்படு-
சைன சபாலிஸ் ஊ்ட்கப் மபச்�ாைர் ச்தரி-
வித்தார். மநற்று ச்காழுமபில் நம்டசபற்ை 
ச�யதிோைர் ைாநாடு ஒனறின மபாது ஊ்ட-
்கவிேலாைர்்கைால் எழுப்பப்பட்ட ம்கள-
விககு பதிலளிககும மபாம்த அெர் இவொறு 
ச்தரிவித்தார். இப் பாராளுைனை உறுப்பினர் 
ச்தா்டர்பில் நீதி ைனைததிற்கு அறிவிததுளை-
்தா்கவும விமரவில்அெருககு எதிரா்க �ட்ட 
ந்டெடிகம்க எடுக்கப்படும எனறும 
அெர் மைலும ச்தரிவித்தார்.   (ை)

ஊரடஙகு பேரததில் 
கூட்டம் கூட்டிய
்பாட்டலிக்கு எதிரா்க 
சட்ட ேடவடிக்ம்க

அக்்கரப்பத்தமை, டய்கம, ஹ�ால்-
புறூக் ஆகிய ந்கரங்கமை அண்மித்த 
ஹ்தாடடங்களில், சுமார் 46 ஆயிரததிற்கு 
அதி்கமாை மக்்கள் ்ாழ்கின்றைர். இப-
்பகுதியில் ெ.ச்தா.ெ விற்்பமை நிமைய-
சமானம்ற தி்றக்்க அரொங்கம் நட்-
டிக்ம்க எடுக்்க ஹ்ண்டுசமை மக்்கை 
ஹ்காரிக்ம்க விடுக்கின்றைர்.

 அக்்கரப்பத்தமை ந்கரததில் ெதஹ்தாெ 
நிமையம் ஒனறு 25 ்ருடங்களுக்கு 
முனபு இருந்துள்ைது.

அ்தன பின அரொங்கங்கள் மாறி 
மாறி ்ந்்த ஹ்பாதிலும் இ்தமை தி்றப-
்ப்தற்கு எ்றும் நட்டிக்ம்க எடுக்்க-
வில்மை.

்தற்ஹ்பாது நாடடில் ஏற்்படடுள்ை 
ச்காஹராைா ச்தாற்று ்காரணமா்க ஊர-
டஙகு ெடடம் ஹ்பாடப்படடு மக்்களின 
ஹ்தம்்கமை நிம்றஹ்ற்றிக்ச்காள்ளும் 
்ம்கயில் குறிபபிடட ஹநரததிற்கு ்த்கர்த-

்தப்படும் ஹ்பாது ்கமட்களில் ச்பாருட-
்கமை மக்்கள் ச்பற்றுக் ச்காள்கின்றைர்.

இபபிரஹ்தெததில் ெதஹ்தாெ நிமையம் 
இல்ைாமமயால் ச்பாருட்கமை ச்பற்-
றுக்ச்காள்்தில் இப்பகுதிமய ஹெர்ந்்த-
்ர்்கள் ்பை சிரமங்கமை எதிர்ஹநாக்கி 
்ருகின்றைர்.

இச் ெந்்தர்்பதம்த ்பயன்படுததி ந்கரத-
திலுள்ை ்கமட்களில் அதி்க விமையில் 
்பருபபு 150 ரூ்பா செமன 225 ரூ்பா 
ச்ங்காயம் 300 ரு்பாய் ஹ்தங்காய் 
100 ரூ்பாய்

ச்பாருட்கள் ்தடடு்பாடு எை கூறி 
அதி்க விமையில் விற்்பமை செய்யப்ப-
டுகின்ற்தா்க மக்்கள்  குற்்றச்ொடடு கின-
்றைர். எைஹ் இப்பகுதியில் ந.ச்தா.ெ 
விற்்பமை நிமையசமானம்ற தி்றக்்க 
அரொங்கம் நட்டிக்ம்க எடுக்்க ஹ்ண்-
டுசமை மக்்கை ஹ்காரிக்ம்க விடுக்-
கின்றைர்.

ச.பதா.ச விற்்பமன நிமையம்
திறக்்க ைக்்கள் ப்காரிக்ம்க

(புதிே ்காத்தானகுடி தின்கரன நிருபர்)

்காத்தானகுடியில் ஒருெருககு 
ச்காமரானா ச்தாற்று ஏற்படடுள-
ை்தா்க செளிோன ச�யதி மபாலி-
ோனது என ்காத்தானகுடி சு்கா்தார 
மெததிே அதி்காரி ்டாக்டர் யு.எல்.
நசிர்தீன ச்தரிவித்தார்.

்காத்தானகுடிமேச் ம�ர்ந்த ஒருெ-

ருககு ச்காமரானா மெரஸ் ச்தாற்று 
ஏற்படடுளை்தா்க சபாயோன ச�யதி-
சோனமை �மூ்க ஊ்ட்கங்களில் ஒரு-
ெரால் பரப்படடு ெருகினைன.

இது குறிதது ்காத்தானகுடி சு்கா்தார 
மெததிே அதி்காரி ்டாக்டர் யு.எல்.
நசிர்தீனி்டம ம்கட்ட மபாது இது 
சபாயோன ச�யதிசேனவும ்காத-
்தானகுடியில் அவொறு எெருககும 

ச்காமரானா ச்தாற்று ஏற்பட்ட்தா்க-
வும அம்டோைப்படுத்தப்ப்டவில்-
மலசேனவும ச்தரிவித்தார்.

இம்த மநரம இந்தப் மபாலிச் 
ச�யதிமே பரப்பிே ஒருெமர ்காத-
்தானகுடி சபாதுச் சு்கா்தார பரிம�ா்த-
்கர்்கள அெருகச்கதிரா்க ்காத்தானகுடி 
சபாலி�ார் ஊ்டா்க �ட்ட ந்டெடிகம்க 
எடுததுளைனர்.

்காததான்குடியில் ஒருவருக்கு ப்காபரானா ;
பவளியான பசய்தி ப்பாய்யானது

்காத்தானகுடி சு்கா்தார ம்ததிய அதி்காரி ச்தரிவிபபு

சராட்டசெெ குறூப் நிருபர்

சொரவசபாத்தான பிரம்த�ததில் உளை 23 பளளி ொ�ல்்களின 
பிர்தான ்க்தவு்கமை மூடுைாறு சொரவசபாத்தான ைனபாவுல் 
ெைனாத ஜூமைா பளளிொேல் நிர்ொ்கம அறிவிததுளைது.

நாடடில் ஏற்படடுளை ச்காமரானா மநாயிமன ்கடடுப்படுத -
தும மநாககில் ஊர்டஙகு �ட்டம அமுல்படுத்தப்படடிருந்த 
நிமலயில்  அகில இலஙம்க ஜமமிேததுல் உலைா ெழஙகிே 
ஆமலா�மனககு ைாற்ைைா்க கிவுைக்க்ட ஜூமைா பளளிொே -
லில் ச்தாழும்க ந்டாததிேமை ச்தா்டர்பில் நிர்ொ்க �மபமே 
ெகபு �மபயிலிருநது விலததியுளை்தா்கவும  சபரிே பளளி 
ொேலின ்தமலெர் ஏ. எம. சிோம ொஜிோர் ச்தரிவித்தனர்.

அதது்டன  நாடடின �ட்ட திட்டங்களுககு அமைொ்க அமனெ -
ரும ஒனறிமைநது ச�ேற்படுைாறும ம்காரிகம்க விடுததுளைார்.

இம்தமெமை அமனதது பளளிொ�ல்்கமையும மூடுைாறுமஇ -
மெறு இ்டங்களில் இருநது ெருபெர்்கமை உளமை அனுைதிக்க 
மெண்டாம எனவும ம்காரிகம்க விடுததுளைார்.

ப�ாரவப்பாததான 
பிரபதசததில் உள்ள 

23 ்பள்ளி வாசல்்கமள மூடவும்

Nfs;tpfSf;fhd miog;G

Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis
gJis khfhz nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; gpd;tUk; toq;fy;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
Nfs;tp ,y.  toq;fy; vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg; 

gLk; 

Nfs;tp 

itg;G

Medical Equipment
01 PGHB/ FC/15/20 X Ray Machine Mobile 01 1,000.00 80,000.00 
02 PGHB/ FC/1�/20  Supply � �nstalla� on of Central Monitoring 

Syste� �ith 08 Nos. of �C� Mul� para 
Monitors

08 3,500.00 200,000.00

03 PGHB/ FC/17/20 Video Laryngoscope 01 1,000.00 70,000.00 
04 PGHB/ FV/17/20 Surgical Masks 100,000 Nos. - -

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) mbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.

03. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; fzf;fhsiuj; 

njhlh;Gnfhs;tjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk; (ePbg;G 1103) my;yJ gpd;tUk; itj;jparhiy 

,izajsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04. jifikAila Nfs;tpjhuh;fs; xt;nthU Nfs;tpf;fhfTk; Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;  K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiu 

kw;Wk; rdpf;fpoik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; K.g. 11.30 tiu itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; 

nrYj;jp my;yJ itj;jparhiyapd; fzf;fpw;F gzj;ij itg;Gr; nra;jjd; gpd; Nfs;tp Mtzq;fis 

kpd;dQ;ry; %yk; 2020-03-31Mk; jpfjp Kjy; 2020-04-08Mk; jpfjp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05. Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Ntz;LNfhs; fbjj;Jld; xt;nthU cgfuzj;jpw;Fk; 

ntt;Ntwhf nry;;YgbahFk; jd;ikapYs;s NMRA (CDDA) gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; fk;gdpg; 
gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; fl;lhak; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

06. g+uzg;gLj;jp Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2020-04-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; gJis khfhz nghJ itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

md;iwa jpdNk K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 

mtuJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 

07. Nfs;tp rk;ge;jkhd ,Wjpj; jPh;khdk; vLf;Fk; chpikia gJis khfhz nghJ itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

khfhz nghJ itj;jparhiy> 

gJis.

njhiyNgrp ,y. 055-2222261 ngf;];: 055-2231205

kpd;dQ;ry;: info@badullapgh.org  ,izajsk;: www.badullapgh.org
2020-03-31.
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சுகாதாரத்துறை ஊழியரகளுக்கு மேலதிக
ககாடுப்பனவுகள் வழஙகப்பட மவண்டும்

(ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்)

சுகொதொ�த் துறை ஊழியர்க-
ளுக்கு மே லதிக ரகொடுப்பனவு-
கறை ெழஙக மெண்டும் என 
திருமகொ ண ேறல ேொெட்ட 
முன னொள் நொ்டொளுேனை உறுப்-
பின ர் மக. துற��டணசிஙகம் 
மெண்டுமகொள் விடுத்துள்ைொர்.

தறரபொழுது நொடடில் ஏறபட-
டுள்ை ரகொம�ொனொ தொக்கத்தினொல் 
றெத்தியசொறல ஊழியர்களும் 
றெத்தியர்களும் இ�வு பகலொக 
க்டறேயொறறி ெருகினைனர். 

ஆனொலும் கிழக்கு ேொகொ-
ணத்தில் குறிப்பொக திருமகொண-
ேறல ேொெட்டத்தில் சுகொதொ� 
துறை ஊழியர்களுக்கு மேலதிக 
ரகொடுப்பனவுகள், மபொக்குெ-
�த்து ரகொடுப்பனவுகள் ெழங-

க ப் ப டு ெ தி ல் ற ல 
எனவும் கெறல 
ரதரிவிக்கினைனர். 

க்டநத கொலங-
களில் மநொயொைர்-
கறை ஒரு றெத்தி-
யசொறலயி லிருநது 
இன னு ர ே ொ ரு 
றெத்தியசொறலக்கு 
மேலதிக சிகிசறசக்-
கொக அறழத்துச 
ரசல்லும் படசத்தில் அம்பியூ-
லனஸ் ெண்டியில் ரசல்லும் 
ஊழியர்களுக்கு பி�யொண 
ரகொடுப்பனவுகள் ெழஙகப்படடு 
ெநதிருநத மபொதிலும் தறமபொது 
அறெ நிறுத்தப்படடுள்ைதொக-
வும்  அதனொல் ஊழியர்கள் ேன 
மெதறனயற்டநது ெருெதொக-
வும் திருமகொணேறல ேொெட்ட 

பொ�ொளுேனை உறுப்பினர் 
மக. துற��டணசிஙகம் 
மேலும் குறிப்பிட்டொர். 

தறமபொறதய கொலகட-
்டத்தில் றெத்தியசொறல 
ஊழியர்கள் இ�வு பகலொக 
க்டறேயொறறி ெருெ-
தொகவும் அெர்களுக்கு 
குறிப்பிட்ட ேணித்தி-
யொலஙகள் ேொத்தி�மே 
மேலதிக ரகொடுப்பனவு-

கள் ெழஙகப்படுெ தொகவும், 
மநொயொைர்களின நலனகருதி 
ஊழியர்களின மேலதிக ரகொடுப்-
பனவுகள் ெழஙக சம்பநதப்பட்ட 
அதிகொரிகள் ந்டெடிக்றக எடுக்க 
மெண்டும் எனவும் மகொரிக்றக 
விடுத்துள்ைொர்.

நொடடில் அறனத்து ேக்களும் 
ஓடி ஒளிகினை சநதர்ப்பத்தில் 

மநொயொைர்களு்டன மந�டியொக 
றெத்தியர்களும் றெத்தியசொறல 
ஊழியர்களும் ேொத்தி�மே தங-
கைது உயிற� தியொகம் ரசய்து 
தஙகைது க்டறேறய ரசய்து 
ெருகினைொர்கள். இசசநதர்ப்பத் -
தில் இெர்களுக்கு மேலதிகேொன 
ரகொடுப்பனவுகறை ெழஙகொ -
ேல் இருப்பது அ�சொஙகம் அெர் -
களுக்கு ரசய்யும் பொரிய  சதி -
ரயனவும், கிழக்கு ேொகொண 
ஆளுநர் ேறறும் பி�தே ரசய -
லொைர் கூடிய கெனம் எடுத்து 
சுகொதொ� துறை ஊழியர்களின 
மேலதிக ரகொடுப்பனவுகறை 
உரிய மந�த்தில் ெழஙக ந்ட -
ெடிக்றக எடுக்க மெண்டும் 
எனவும் நொ்டொளுேனை உறுப் -
பினர் மக. துற��டணசிஙகம் 
ரதரிவித்தொர்.

ெொசசிக்கு்டொ விமே்ட நிருபர்

நொடடில் ஊ�்டஙகு சட்டம் 
இனறு கொறல முதல் தைர்த்தப் -
பட்ட நிறலயில் ரபொது ேக்கள் 
தஙகளுக்கு மதறெயொன அத்தி -
யொெசிய உணவுப்ரபொருடகறை 
ரகொள்ெனவு ரசய்ெதில் அதிக 
ஆர்ெம் கொடடி ெருெது்டன சில 
இ்டஙகளில் அ�சொஙகத்தின அறி -
வுறுத்தல்கறை பினபறைொத நிறல -
யிறனயும் கொணமுடிகினைது.

இதறகறேெொக அம்பொற� 
ேொெட்டம் அக்கற�ப்பறறு 
ஆறலயடிமெம்பு சத்மதொச உள் -
ளிட்ட தனியொர் விறபறன நிறல -
யஙகளிலும் ேக்கள் ரெள்ைம் 
இனறு கொறல முதல் அறல 
மேொதியறதயும் அெதொனிக்க 
முடிநதது.

பொதுகொப்பு கொ�ணேொக அக்க -
ற�ப்பறறு ேத்திய சநறத மூ்டப் -

பட்ட நிறலயில் வீதி ஓ�ஙகளில் 
அறேக்கப்படடிருநத விறபறன 
நிறலயஙகளில் ேக்கள் தஙகைது 
சுய பொதுகொப்றபயும் ரபொருடப -
டுத்தொது ரபொருட ரகொள்ெனவில் 
ஈடுபட்டனர்.

இருநதமபொதிலும் பொதுகொப்பு 
பற்டயினர் அர்ப்பணிப்மபொடு 
க்டறேயில் ஈடு படுத்தப்படடிருந -
தது்டன முகக்கெசம் அணியொத -
ெர்களுக்கு ஆமலொசறன ெழஙகி 
வீடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்புெ -
றதயும் கொண முடிநதது.

அத்மதொடு  அக்கற�ப்பறறு 
ரபொலிசொர் ேறறும் 241ஆம் 
பற்டப்பிரிவின  இ�ொணுெத்தி -
னர் கைத்தில் நினறு ேக்களுக்கு 
ஆமலொசறன ெழஙகி ெருெறத -
யும் பொதுகொப்பு தூ�த்திறனயும் 
கற்டப்பிடிக்குேொறு அறிெறுத்தல் 
ெழஙகியது்டன ேக்கறை கடடுப் -
பொடடிறகுள் றெத்திருநதனர்.

ஊரடங்கு தளர்ததப்படட நிலையில் 

்பாதுகாபபு காரணமாக அககலரப்பற்று 
ம்ததிய சநலத மூடப்படடது

கொற�தீவு குறூப் 
நிருபர் சகொ

அ�சொஙகம் எவ்-
ெொைொன ந்டெடிக்-
றககறை எடுத்தொ-
லும் முப்பற்டயினர் 
ஊ�்டஙறக இறுக்க-
ேொகக்கற்டப் பிடித்-
தொலும் ரபொதுேக்-
கள் நிறனத்தொல் 
ேடடுமே ரகொடிய 
ரகொர�ொனொறெ கட-
டுப்படுத்தமுடியும்.

இ வ் ெ ொ று 
இலஙறக இ�ொணுெத்தின 
அம்பொறை ேொெட்ட பிரிமகடியர் 
சிநதக கேமக சம்ேொநதுறையில் 
உற�யொறறுறகயில் ரதரிவித்தொர்.

சம்ேொநதுறை பள்ளிெொசல்கள் 
சம்மேைன நம்பிக்றகயொைர் சறப 
உறுப்பினர்களு்டனொன சநதிப்பு 
மநறறு- முனதினம் 29- ஞொயிறறுக்கி-
ழறே சம்ேொநதுறை அப்துல்ேஜித் 
ேண்்டபத்தில் நற்டரபறைது.

நம்பிக்றகயொைர்சறபத்தறல -
ெர் ்டொக்்டர் எ. இப்ைொரலவ்றெ 
தறலறேயில் நற்டரபறை இவ்-

ெறெபெத்தில் சம்-
ேொநதுறை,-கொற�தீவு 
உள்ளிட்ட பி�முகர்-
களும் கலநதுரகொண்-
்டனர்.

அஙகு பிரிமகடி-
யர் சிநதக கேமக 
மேலும் மபசியதொ-
ெது

சட்டத்றத நொம் 
ேதிக்கமெண்டும். 
தெறினொல் ரகொம�ொ-
னொவுக்கு நொம்பலி-
யொக மெண்டிெரும்.

து�திஸ்்டெசேொக 
எேக்கு கிற்டக்கினை ரசய்திகள் 
முஸ்லிம்கமை அதிகேொக மநொய்த்-
ரதொறறுக்கு இலக்கொகினைொர்கள் 
எனவும் சட்டத்றத மீறுகினைொர்க-
ரைனறும் கிற்டக்கிைது. இ�ண்டு 
முஸ்லிம் கி�ொேஙகள் இனறு மு்டக்-
கப்படடுள்ைன.

எனினும் இதுெற� அதிஸ்்டெ-
சேொக அம்பொறை ேொெட்டத்தில்  
ஒரு ரகொ�னொத் ரதொறைொைர் கூ்ட 
இல் றலரயனபது ேகிழ்சசிதரும்-
ரசய்தியொகும்.

அதறகொக நொம் அலடசியேொக 

இருநதுவி்டமுடியொது. அ�சின 
சட்டதிட்டஙகறை ேதிக்கமெண்-
டும். அதறகொகமெ பள்ளித்தறல-
ெர்கறை அறழத்து அெர்களூ்டொக 
ரகொம�ொனொவின ரகொடூ�த்தனறே-
றயயும் அதிலிருநது நொம் பொது-
கொக்க கற்டப்பிடிக்கமெண்டிய 
நற்டமுறைகள் பறறியும் இஙகு 
ரசொல்லுகிமைொம். நொறை ஊ�-
்டஙகு நீக்கப்பட்டதும் ரபொதுேக்-
கள் முடிநதைவு ரெளிமயெ�ொேல் 
ஒரு இ்டத்தில் குவியொேல் ரபொருட-
கறை ரகொள்ெனவு ரசய்யலொம். 
சகலவிதேொன ரபொருடகறையும் 
உஙகள் கொலடிக்குரகொண்டுெ� அ�-
சொஙகம் சகல ந்டெடிக்றககறை-
யும் எடுத்துள்ைது. எனமெ ரெளி-
மயெ�மெண்டிய அெசியமில்றல.

அம்பொறை ேொெட்டம்  சட-
்ட தி ட ்ட ங க ற ை க ற ்ட ப் பி டி த் து 
ரகொம�ொனொ அறை ேொெட்டேொக 
முனேொதிரியொக ேொறை உதவுவீர்-
கைொகவிருநதொல் எேது ேொெட-
்டத்றத தனிறேப்படுத்தி ேொெட-
்டத்தள் சுதநதி�ேொக ந்டேொ்ட 
றெக்க எஙகைொல் முடியும். 
எனமெ ேக்கள் ஒத்துறழயுஙகள். 
எனைொர்.

மககள் நிலை்ததால் மடடுமம 
ககாமராைாலை கடடுப்படு்ததமுடியும்

அம்பாறை மபாவட்ட இரபாணுவ பிரிகேடியர் ேமகே 

அம்பொறை ேொெட்ட குறூப் நிருபர்- 
அப்துல் கபூர்

நொடடின பல்மெறு பகுதிக -
ளிலும் ரகொம�ொனொ றெ�ஸ் 
ரெகுெொக ப�வி ெருெதனொல் 
அெறறை அம்பொறை ேொெட்டத் -
தில் தடுக்கும் முனமனறபொ்டொக 
மநறறு (30) கொறல 6.00 ேணிய -
ைவில் ஊ�்டஙகுசசட்டம் தைர்த் -
தப்படடிருநதொலும் அ�சினொல் 
விதிக்கப்பட்ட சட்டம் ேறறும் 
ஒழுஙகுகறை ரபொது ேக்கள் 
அசடற்டயொக மபணியறே 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

கல்முறன, சொய்நதேருது, நிந -
தவூர், கொற�தீவு ேறறும் சம்ேொந -
துறை பி�மதசஙகளில் அமன -
கேொன ெர்த்தக நிறலயஙகள் 
முறைொக மூ்டப்படடிருநதறத -
யும், அஙகொடி வியொபொரிகள் ேொத் -
தி�ம் ெர்த்தக ந்டெடிக்றககளில் 

ஈடுபடடிருநதறேயும் குறிப்பி -
்டத்தக்கது.

குறிப்பிட்ட அஙகொடி வியொபொ -
ரிகறை சுறறி ரபொதுேக்கள் கூட -
்டேொக  நினைறதயும் அ�சு ஊ்ட -
கஙகள் மூலேொக பலமுறை சமூக 
விலகறல (1 மீறைர் இற்டரெளி) 
கற்டப்பிடிக்குேொறு அறிவுறுத்தப் -
பட்ட மபொதிலும் ரபொதுேக்கைொல் 
அறெ  முறைொக பினபறைப்ப்டொத 
நிறலறேயிறன மநறறு முனதி -
னம் (30) ேொெட்டத்தின பல்மெறு 
பகுதிகளிலும் அெதொனிக்கப்பட -
்டது. ேொைொக ெஙகிகளில் ெஙகி 
ரதொ்டர்பொன மெறலகளுக்கு 
ெருறக தநத ெொடிக்றகயொைர்கள் 
ேொத்தி�ம் பொதுகொப்பு பற்டயி -

னரின ஒத்துறழப்மபொடு ஓ�ைவு 
சமூக விலகறல கற்டப்பிடித்து 
தஙகைது மெறலகறை முடித்து 
வீடு ரசனைறேயிறன கொணக்கூடி -
யதொக இருநதது.

பொதுகொப்பு பற்டயினர், ரபொதுச 
சுகொதொ� பரிமசொதகர்கள் ேறறும் 
சமூக ரதொண்டு நிறுெனஙகள் 
ரபொது ேக்களிறன சமூக இற்ட -
ரெளியிறன மபணுேொறு ஒலிரப -
ருக்கி ேறறும் துண்டுபி�சு�ஙகள் 
மூலேொக பலமுறை அறிவிப்பு 
மேறமகொண்்ட மபொதிலும் ரபொது -
ேக்கள் அலடசியேொக ந்டநது 
ரகொண்்டறே பொதுகொப்பு பற்டயி -
னரின கண்டிப்பிறகுள்ைொனறே 
மெதறனக்குரிய வி்டயேொகும்.

அம்்பாலை மாைடட கலரமயாரப பிரமதச்ததில் 
சமூக விைகலை கலடபபிடிப்பதில் அசடலட

அம்்பாலை மாைடட 
கலரமயாரப பிரமதசம் 
்பகுதியளவில் முடககம்

கொற�தீவு குறூப் நிருபர் 

எேது றெத்தியசொறல -
யில் நற்டரபறும் ஆறுெ -
றகயொன கிளினிக்குகளில் 
சிகிசறசரபறறுெரும் மநொயொ -
ைர்களுக்கு இ�ண்டுேொதத்திற -
குத் மதறெயொன ேருநதுகறை 
ஒம� த்டறெயில் ெழஙக ந்டெ -
டிக்றக எடுக்கப்படடுள்ைது.

இவ்ெொறு கல்முறன ஆதொ� -
றெத்தியசொறலயில் றெத்திய -
அத்தியடசகர் றெத்தியகலொநிதி 
இ�ொ.மு�ளீஸ்ெ�ன ரதரிவித் -
தொர். அது ரதொ்டர்பில் அெர் 
மேலும் ரதரிவிக்றகயில்,

எேது றெத்தியசொறலயில் 

5000 மப�ைவில் சிகிசறச 
ரபறறு ெருகினைனர். கிளினிக் -
குகளுக்கு ெரும் மநொயொளிகள் 
இனறைய கொலகட்டத்தில் றெத் -
தியசொறலக்கு ெ�முடியொது.என -
மெதொன இநந்டெடிக்றகறய 
எடுத்துள்மைொம். இனறைய 
கொலகட்டத்தில் அெர்கைொல் 
றெத்தியசொறலக்கு ஒம�நொளில் 
ெ ரு ற க த � மு டி ய ொ ர தன ப ற த 
நொேறிமெொம். அதறகொக சிைப்பு 
ஏறபொடுகறை மேறரகொண் -
டுள்மைொம்.

கிளினிக்  மநொயொைர்கள் 
அதறகொக ரசய்யமெண்டிய 
நற்டமுறை இதுதொன. அதொெது 
கொறல 8.30 ேணிரதொ்டக்கம் 

நண்பகல் 12.30 ெற�யிலொன 
கொலப்புகுதிக்குள் எேது றெத் -
தியசொறல ரதொறலமபசி  இலக் -
கேொன 067 2229261 எனை 
இலக்கத்திறகு ரதொ்டர்றப 
மேறரகொண்டு தொம் ரசல்லும் 
கிளினிக்கின ெறகறய ரதரி -
யப்படுத்தி ெழறேயொக ரபறும் 
ேருநறதயும் குறிப்பிடடுசரசொல் -
லமெண்டும். அதுேடடுேல்ல 
அெறறை தேக்குெசதியொகப்ரப -
ைக்கூடிய சமீபேொகவுள்ை இ்டத் -
திறனயும் ரதரிவிக்கமெண்டும். 

அப்மபொது நொம் இருேொதங -
களுக்கொன ேருநறதப்ரபொதி -
ரசய்து விலொசமிடடு அனுப்பந -
்டெடிக்றக எடுப்மபொம்.

கிளினிக ம�ாயாளரகளுககு 
2 மாத்ததிற்காை மருநது ஒமரதடலையில்

கல்முலை ஆதார லை்ததியசாலை அ்ததியடசகர தகைல்

கிண்ணியொ பி�மதச ரசயலொைர் 
பிரிவில் நியமிக்கப்பட்ட பட்ட -
தொரி பயிலுனர்கள் ரகொம�ொனொ 
தடுப்பு உத்திமயொகத்தர்கைொக 
மநறறு (30) க்டறேயில் ஈடுபட்ட -
னர்.

ரபொது சுகொதொ� பணிேறனயின 
ஊ்டொக ஆண் பட்டதொரிகள் ேொத்தி -
�ம் இவ்ெொறு பணிக்கு அேர்த்தப் -
பட்டொர்கள்.

சுகொதொ� பரிமசொதகர்களின 
கண்கொணிப்பின கீழ் வீதிகளில் 

உள்ை கற்டகள்,ெஙகிகள்,ரபொ -
துச சநறத ேக்கள் கூடும் இ்டங -
களில் பட்டதொரி பயிலுனர்கள் 
ரகொம�ொனொ மநொய் ப�ெல் கடடுப் -
பொடடு பணிறய முனரனடுத்தறத 
கொணக்கூடியதொக இருநதது.

்படடதாரி  ்பயிலுைரகள் ககாமராைா தடுபபு ்பணியில்

கிண்ணியொ விமச்டநிருபர்
திருமகொணேறல ேொெட்டம் 

கிண்ணியொ பகுதிறய மசர்நத ரபண் 
ஒருெருக்கு ரகொம�ொனொ ரதொறறு 
இருப்பதொக சநமதகத்தின மபரில் 
ேட்டக்கைப்பு மபொதனொ றெத்தியசொ-
றலக்கு மநறறு (29)அனுப்பி றெக்-
கப்பட்ட நிறலயில் இனறு (30) 

ரெளியி்டப்பட்ட  ேருத்துெ பரிமசொ-
தறனயின பின குறித்த ரபண்ணுக்கு 
ரகொம�ொனொ ரதொறறு இல்றல என 
திருமகொணேறல ேொெட்ட அ�சொஙக 
அதிபர் மே.எஸ்.டி.எம். அசஙக 
அமபெர்தன ரதரிவித்தொர்.

அ�சொஙகத்தினொல் நற்ட முறைப்-
படுத்தப்படடு ெரும் ஊ�்டஙகு 

சட்ட திட்டஙகறை கற்டப்பிடிக்கு-
ேொறும் ரபொது ேக்கறை மகடடுக் 
ரகொள்ெது்டன சுகொதொ� துறை 
விடுக்கும் சகல வி்டயஙகறையும் 
ரபொறுப்பு்டன இருநது ரசயறபடு-
ெதனொலும் ரகொம�ொனொ ரதொறறு 
மநொறய ஒழிக்க முடியும் எனவும் 
அெர் ரதரிவித்தொர். 

கிண்ணியா க்பண்ணுககு 
ககாமராைா கதாற்று இல்லை

திருகேபாணமறை மபாவட்ட அரசபாஙே அதி்ர்

புைாலை முகாமிலிருநது 
58 ம்பர வீடு திரும்பிைர

கல்கு்டொ தினக�ன நிருபர்

ேட்டக்கைப்பு 
புனொறன தனிறேப்படுத்-
தல் முகொமிலிருநது க்டநத 
14 நொடகைொக தனிறேப்-
படுத்தப்பட்ட 58 மபர், 
மநறறு (30) வீடு திரும்பி-
னர்.

இ�ொணுெத்தினரின 
பஸ் மூலேொக புனொறன 
ேட்டக்கைப்பு பல்கறலக் 
கழக ரகொம�ொனொ தடுப்பு 
முகொமில் இருநது பஸ் 
மூலேொகவும் தனியொர் 
ெொகனஙகள் மூலேொகவும் 
ரபொலிஸ் பொதுகொப்பு்டன 
அறழத்து ரசல்லப்பட-
்டனர்.

இதில் றகக்குழநறத-
கள், சிறுெர்கள் உடப்ட 
ரபரிமயொர்கள் உள்ை்டங-
குகினைனர்.

இெர்கள் ரகொழும்பு, 
குருணொகல், கண்டி 
மபொனை பி�மதசஙகறைச 
மசர்நதெர்கைொெர்



malayagam.tkn@lakehouse.lk

தினகரன்12 2020 மார்ச் 31  செவ்ாய்க்கிழமம 31–03–2020

(ஹற்றன்விசேட நிருபர்)

ஹற்றன் உடபட மலையகத்-
தின் பபருநசதோடடபபகுதி -
கலை அண்டியுளை நகரஙகளில் 
பபருமபோைோன வர்த்தகர்கள 
அத்தியோவசியபபபோருடகலை 
அதிக விலைக்கு விறபலன 
பேயவதோல் மக்கள பபரிதும 
போதிக்கபபடடுளைனர்.

ஒருசிை வர்த்தகர்கள 
ேோதோரண விலைலயவிடவும 
இரடடிபபு விலையில் அத் -
தியோவசிய பபோருடகலை 
விறபலன பேயவதோகவும, 
நோடடில் ஏறபடடுளை பநருக்க -
டியோன சூழ்நிலையில்கூட மனி -
தசநயமற்ற விதத்தில் நடநது 
பகோளவதோகவும மக்கள குற -
்றஞேோடடினர். கண்டி உடபட 

6 மோவடடஙகலை தவிர்த்து 
ஏலனய 19 மோவடடஙகளில் 
பபோலிஸ் ஊடரஙகுசேடடம 
சநறறு கோலை 6 மணிமுதல் 
பிறபகல் 2 மணிவலர தைர்த் -
தபபடடது.

மலையகத்திலுளை பிரதோன 
நகரஙகளில் 6 மணிக்சக மக்கள 
கூடடம அலைசமோதியது. எவவ -
ைவுதோன் அறிவுலரகள வழங -
கபபடோலும ஒரு சிைர் ேமூக 
இலடபவளிலயயும, சுகோதோர 
நலடமுல்றகலையும பின்பற்ற -
வில்லை.

நுவபரலியோ, மோத்தலை, 
பதுலை, சககோலை, இரத்தின -
புரி ஆகிய மோவடடஙகளிலுளை 
நகரஙகளில் இநநிலைலமலயக் 

கோணக்கூடியதோக இருநது. 
குறிபபோக ஹற்றன்நகரில் மக்கள 
நைன்கருதி, அவர்கள பேயற -
படசவண்டிய விதம பதோடர் -
பில் அடிக்கடி ஒலி பபருக்கி 
மூைம அறிவிக்கபபடடதுடன், 

பபோலிஸ் போதுகோபபும பைபப -
டுத்தபபடடிருநதது.

நுவபரலியோ மோவடடத்லதப 
பபோருத்தமடடில் நுவபரலியோ, 
ஹடடன், மஸ்பகலியோ, பபோக -
வநதைோவ, பகோடடகலை, 
தைவோக்கலை, பூண்டுசைோயோ, 
ஆகிய நகரஙகளுக்கு கோலை 6 
மணி முதசை மக்கள பலடபய -
டுத்த வண்ணமிருநதனர்.

ே.பதோ.ே. நிலையஙகள, 
சுபபர் மோர்க்பகடடுகள, 

பமோத்த மறறும சில்ை -
ல்றக் கலடகளில் மக்கள 
நீண்டசநரம அணிவகுத்து 
கோத்திருநது அத்தியோவசி -
யப பபோருடகலை பகோள -
வனவு பேயதனர். மரக்கறிச 
ேநலதயிலும ேனபநருக்கடி 
கோணபபடடது. எரிபபோ -
ருள நிலையஙகளுக்கு 
முன்னோல் அதிக வோகனங -
கள நின்்றதோல் சபோக்குவ -
ரத்து பநரிேலும ஏறபட -
டது. சிை வர்த்தகர்கள 
மனிதசநயத்துடன் நடந -
துபகோண்டோலும பபரும -
போைோனவர்கள இைோபம 
உலழபபதிசைசய குறியோக 

இருநததுடன், வழலமலய -
விட கூடுதல் விலைக்கு 
பபோருடகலை விறபலன 
பேயவலதயும, கடடுபபோடடு 
விலைகலை அபபடடமோக மீறு -
வலதயும கோணமுடிநதது.

மலையக நகரஙகளில்

மககள் குற்றச்சாட்டு

அத்தியாவசிய ப�ாருட்கள்
அதி்க விலைக்கு விற�லை

ேமூக வலுவூடடல் மறறும 
சதோடட உடகடடலமபபு அலமச -
சின் மூைம முன்பனடுக்கபபடும 
பகோசரோனோ ஒழிபபு சவலைத் -
திடடத்தின் கீழ் பதுலை ஐஸ்ைபி 
சதோடடத்தில் சிறுவர்களுக்கு 
கிருமி பகோல்லி ேவர்க்கோரஙகள 
வழஙகல் மறறும விழிபபுணர்வு 
நடவடிக்லககள  பபருநசதோடட 

பிரோநதியஙகளுக்கோன பிரத -
மரின் இலணபபுச பேயைர் 
பேநதில் பதோண்டமோன் தலை -
லமயில் முன்பனடுக்கபபட -
டன. இதன்சபோது சிறுவர் -
களுக்கு பகோசரோனோ சநோய 
பதோறறு ஏறபடோத வண்ணம 

லககலை கழுவும படிமுல்றகள 
மறறும சுகோதோர போதுகோபலப 
எவவோறு உறுதி பேயதுக்பகோளவ -
னபதன விைக்கமளிக்கபபடடது.

ஊவோவில் பதோடர்நது இநத 
சவலைத்திடடம முன்பனடுத் -
துச பேல்ைபபடவுளைதோகவும 
பேநதில் பதோண்டமோன் பதரிவித் -
துளைோர்.

சிறுவர்களின் பாது்காப்புக்கா்க
விசேட சவலைத்திடடம்

பதுலைககு இதுவலை அைே
நிவாைணம் கிலடக்கவிலலை

்கண்டி மாவடட பபருநசதாடடப் பகுதி்களில
தற்காலி்க கூடடுறவுச் ேங்கங்கள் திறப்பு

செந்தில் ச�ாண்டமான் 
�மைமமயில் ஊ்ாவில் 
முன்சனெடுப்பு

அரேோஙகத்தோல் அறி-
விக்கபபடடுளை நிவோர 
ணம பதுலை மோவடட 
பபருநசதோடடஙக ளுக்கு 
இது வலர கிலடக்க வில்-
லை என பதுலை மோவட-
ட முன்னோள போரோளுமன்்ற உறுபபி-
னர் அரவிநதகுமோர் பதரிவித்துளைோர்.

பதுலையில் சநறறு முன்தினம ஊ-
டகஙகளுக்கு கருத்து பவளியிடட 
சபோசத அவர் இவவோறு குற்றசேோட-

லட முன்லவத்துள-
ைோர். 

இநத நிலையில் 
ஊவோ தமிழ் அ்றவோரி-
யத்தின் ஊடோக முன்-
பனடுக்கபபடும நிவோ-
ரண நடவடிக்லகக்கு 5 
இைடேம பபறுமதியோ-
ன அரிசி மூடலடகலை 
வழஙகியுளைதோகவும 
அவர் பதரிவித்துளைோர்.

அத்துடன், அரேோஙகத்-
தோல் பபருநசதோடட மக்களுக்கு வ-
ழஙகுவதோக பதரிவிக்கபபடட நிவோ-
ரணஙகள தோமதிக்கோது வழஙகபபட 
சவண்டும எனவும அவர் இதன்சபோ-
து வலியுறுத்தினோர்.

�ை்ாக்்கமை லிந்துமை ந்கரெமை பிரத�ெத்திற்குடைட்ட ைமழய ெந்ம�   குடியிருப்பு, 
குணாநந்�புர, மற்றும் ்ணி்கதெ்கரபுர தைான்்ற பிரத�ெங்களில் ்சிக்கும் சுமார் 50 
குடும்ைங்களுக்கு �ை்ாக்்கமை- – லிந்துமை ந்கரெமை உறுப்பினெர் இஸொர அனுருத்� 
மஞ்ஜநாயக்்க அ்ரது சொந்� நிதியில் உைர் உணவு சைாருட்கமை சைற்றுக்ச்காடுத்�ார்.

மலையகக் கல்வி அபிவிருத்தி 
மன்்றத்தின் “எமவருக்கு உதவு-
சவோம” திடடத்தின் கீழ் பதரணி-
யகை மோலிபபோட மோக்குமபுர 
சதோடடத்லதச சேர்நத 400 குடுமபங-
களுக்கு உைர் உணவுப பபோருடகள; 
வழஙகிலவக்கபபடடன.

பதரணியகை மோலிபபோட மோக்-
குமபுர சதோடடத்லதச சேர்நத 4 

டிவிேன்களில் வசிக்கும சுமோர் 400 
குடுமபஙகளுக்சக இவவோறு 13 
இைடேம ரூபோ பபறுமதி வோயநத 
உைர் உணவுப பபோருடகள வழங-
கபபடடன.

தனியோர் பதோலைக்கோடசி 
பயோன்றில் மோலிபபோட மோக்கும-
புர சதோடட மக்கள சவலை வோயப-
பின்றி கஷடத்துக்கு ஆைோகி, வறு-

லமயில் வோடுவது பதோடர்போன 
பேயதிலய பவளியிடடிருநதது. 

இலத அறிநத மலையக கல்வி 
அபிவிருத்தி மன்்றம அஙகுளை மக்க-
ளுக்கு உதவும வலகயில் மன்்றத்தின் 
“எமவருக்கு உதவுசவோம” திடடத்-
தின் கீசழ இவவோறு உைர் உணவுப 
பபோருடகலை பபோதி பபறறுக்பகோ-
டுத்தது.

மசாலிப�சாட த�சாட்ட மககளுககு உ�விய
மலையக கல்வி அபிவிருத்தி மன்றம்

மலையக மககளுககு நிவசாரணம் வழஙக
நகர வரத்�கரகள் முனவர  தவண்டும்

அரவிந்�குமார்
குற்்றச்ொடடு

புத்திஜீவி்கள் 
த்ணடுத்காள்

கண்டி மோவடடத்தில் பபருந -
சதோடடப பகுதிகளிலுளை கூட -
டு்றவுச ேஙகஙகலை விலனத் -
தி்றன்மிக்க கடடலமபபோக 
மோறறியலமபபதறகு கண்டி 
பிரசதே பேயைகம நடவடிக்லக 
எடுத்துளைது.

ஜனநோயக மக்கள முன்னணி -
யின் பிரதித் தலைவரும, தமிழ் 
முறசபோக்கு கூடடணியின் கண்டி 
மோவடட முன்னோள போரோளு -
மன்்ற உறுபபினருமோன சவலுகு -
மோரோல் விடுக்கபபடட சகோரிக் -
லகயின் பிரகோரசம இதறகோன 
நடவடிக்லக முன்பனடுக்கப -
படடுளைது.

‘பகோசரோனோ லவரஸ் ஒழிபபு’ 
சவலைத்திடடம மறறும மக் -
களின் போதுகோபலப உறுதிபப -
டுத்தி அவர்களுக்கு  அத்தியோ -
வசிய பபோருடகலை வழஙகும 
பபோறிமுல்ற பதோடர்பில் கைந -
துலரயோடுவதறகோக கண்டி                
மோவடட பேயைகத்தில் அண்லம -
யில் நலடபபற்ற கூடடத்தின் -
சபோசத சவலுகுமோர் எம.பியோல் 
இக்சகோரிக்லக முன்லவக்கபபட -
டது.

இது பதோடர்பில் கருத்து பவளி -
யிடட அவர் கூறியலவ வருமோறு,

பகோசரோனோ லவரஸ் பதோறறு 
சவகரமோ பரவுவலத கடடுபப -
டுத்தி, மக்கலை போதுகோக்கும 
சதசிய சவலைத்திடடத்தின் 
ஓரஙகமோக நோடு தழுவிய ரீதியில் 
பபோலிஸ் ஊரடஙகுசேடடம 
பி்றபபிக்கபபடடுளைது.

ஊரடஙகுசேடடம தைர்த்தபப -
டும சவலையில் நகரஙகளுக்கு -

வநது பபோருடகலை வோஙகு -
வதில் சதோடடபபகுதி மக்கள 
பபரும சிரமஙகலை எதிர்சநோக்கு -
கின்்றனர்.

எனசவ, அவர்களுக்கு எவவித 
பநருக்கடியும இன்றி பபோருடகள 
விநிசயோகிக்கபபட சவண்டும. 
அதறகோக கண்டி மோவடடத் -
தில் பபருநசதோடடபபகுதிக -
ளில் உளை கூடடு்றவு நிலையங -
கள விலனத்தி்றனோக இயஙக 
சவண்டும. அதறகுரிய நடவடிக் -
லககலை ஜனோதிபதி பேயைணி 
முன்பனடுக்கசவண்டும.

அசதசபோல் கூடடு்றவு நிலை -
யஙகள இல்ைோத பகுதிகளில் தற -
கோலிக நிலையஙகள தி்றக்கபபட -
சவண்டும. ே.பதோ.கோ. உடபட 
பபோறுபபுவோயநத நிறுவனஙகள 
ஊடோக மக்களுக்கு எவவித தட -
டுபபோடும இன்றி பபோருடகலை 
விநிசயோகிக்கும பபோறிமுல்ற 
அவசியம என சகோரிக்லக விடுத் -
சதன். இதலன ஏறறுக்பகோண்ட 
பேயைணி, கண்டி கசசேரி ஊடோக 
அதறகுரிய நடவடிக்லககலை 
முன்பனடுத்துளைது என்்றோர்.

பவளிபபிரசதேஙகளில் இருநது 
மலையகப பகுதிகளுக்கு வருலகத் -
தநதுளைவர்கள பபோது பவளிகளில் 
நடமோடுவலத தவிர்க்கு மோறு பபோது 
சுகோதோர பரிசேோதர்கள பதரிவிக்கின் -
்றனர். பகோசரோனோ பதோறறு கோரண -
மோக நோடைோவிய ரீதியில் பபோலிஸ் 
ஊரடஙகு அமுல்படுத்தபபடடுளை 
நிலையில் பகோழுமபு மறறும பு்ற -
நகர் பகுதியில் பதோழில்புரிநத 
இலைஞர் யுவதிகள தமது வீடுக -
ளுக்கு அனுபபி லவக்கபபடடுள -
ைனர். இவர்களில் அதிகமோசனோர் 
நுவபரலியோ மோவடடத்லதச சேர்ந -
தவர்கபைன அறிய முடிகின்்றது. 

இநநிலையில், இவவோறு வரு -
லகத்தநதுளை இலைஞர், யுவதி -
கலை நகரபபகுதி மறறும பபோது 
இடஙகளுக்கு 14 நோடகளுக்கு 
பேல்ைோது வீடுகளில் இருக்குமோறு 
சுகோதோர பிரிவினரோல் அறிவுறுத்தல் 
விடுக்கபபடடுளை சபோதிலும பை 
பகுதிகளில் விலையோடடு லமதோ -
னஙகளில் ஒன்றுகூடி விலையோடு -
தல்,  நீர்த்சதக்கப பகுதிகளில் மீன் 
பிடித்தல், நீர் வீழ்சசி பகுதிகளில் 
களியோடடஙகளில் ஈடுபடுதல் 
சபோன்்ற விடயஙகளில் ஈடுபடடு 
வருவதோக பபோது மக்களினோல் 
முல்றபபோடு கிலடக்கபபபறறுள -
ைது.

பவளியார மலைய்க 
பகுதி்களின் பபாது 
பவளி்களில நடமாட தலட

பகோசரோனோ லவரஸ் சநோலயக் 
கடடுபபடுத்துவதறகோக முழு 
நோடும முடக்கபபடடுளை இநத 
நிலையில் சதோடடப பகுதி மக்கள 
பபோருைோதோர ரீதியோக போதிபப -
லடநதுளைனர்.

இவர்களுக்கு மலையகப பகு -
திகலைச சேர்நத நகர வர்த்தகர்க -
ளும நிவோரண உதவிகலை வழங -
குவதறகு முன்வர சவண்டுபமன 

ேமூக ஆர்வைர்கள சவண்டுசகோள 
விடுத்துளைனர்.

சதோடடத் பதோழிைோைர்கள 
தோம பபறுகின்்ற ேமபை முறப -
ணம மறறும ேமபைம சபோன் -
்றவறல்ற மலையக பகுதி நகர 
வர்த்தக நிலையஙகளுக்கு பேன்று 
அவறல்ற மோதம சதோறும வழஙகி 
பபோருள மறறும சேலவகலை 
பபறறு வருகின்்றனர்.

இதன் மூைம மலையக நகரப -
பகுதிகளில் சிறு வியோபோரிகைோக 
இருநதவர்கள இன்று இைடேோதி -
பதிகைோகவும சகோடீஸ்வரர்கைோக 
மோறியுளைனர்.

இன்று நல்ைபதோரு நிலையில் 
இருபபதறகு சதோடடத் பதோழிைோ -
ைர்கள அவர்களின் உலழபபின் 

மூைம அவர்கள பபற்ற சவத -
னத்லத இநத வர்த்தர்களுக்கு 
வழஙகி சமறபகோளைபபடட 
பகோடுக்கல் வோஙகல்கள மூைமோ -
கசவ என்பலத மனேோடசியுடன் 
ஏறறுக் பகோளை சவண்டும.

இநத வர்த்தகர்கள தமது நகரத்தி -
லுளை வணக்கஸ்தைஙகலை அபி -
விருத்தி பேயவதில் ைடேக்கணக் -
கோன சகோடிக்கணக்கோன நிதிலய 
வோரி வழஙகுகின்்ற சபோதும தமது 
உயர்வுக்கு போடு படட சதோடடத் 
பதோழிைோைர்கள மீது அதிக 
கரிேலன கோடடுவது கிலடயோது.

பணம பகோடுத்தோல் பபோருள 
பகோடுபசபோம. இதுதோன் எமது 
வியோபோரம என்று அவர்கள 
வியோக்கியோனம சபசினோலும 

சதோடடத் பதோழில்துல்ற முடங -
கினோல் இவர்களுலடய வர்த்தக 
நடவடிக்லககலை பதோடர்நது 
சமறபகோளை முடியோத நிலைலம 
ஏறபடும.

இநதப பின்னணியில் இன்று 
சதோடடப பகுதியில் வோழுகின்்ற 
மக்கள தமக்கு உைர் உணவு 
பபோருடகலை எதிர்போர்த்து இருக் -
கின்்றனர்.

இவவோ்றோனபதோரு நிலையில் 
நகர வர்த்தக ேஙகஙகள ஊடோக -
வும வணக்கஸ்தை அலமபபுக் -
கள ஊடோகவும சதோடடப பகுதி 
மக்களுக்கு உதவுவதறகு முன் 
வர சவண்டுபமன்று மலையக 
மக்கள ேோர்நத ேமூக ஆர்வைர்கள 
சகோரிக்லக விடுத்துளைனர்.



தினகரன் 1330–03–2020 2020 மார்ச் 31  செவ்ாய்க்கிழமம

உலகம் முழுவதும் வவகமாகப் பரவிக் 
ககாண்டிருக்கின்ற ககாவரானா எனகி்ற 
ககாவிட் - 19 வவரஸ் இறவ்றவவரயும் 
இலட்்சக்கணக்காவனாவரப் பாதித்துள்-

ளவ�ாடு ஆயிரக்கணக்காவனாரின உயிரகவளயும் பறித்-
துள்ளது. உலகலாவிய �கவலகளின படி மாரச் 30ஆம் 
திகதி வவரயும் உலகில 07இலட்்ச�து 25 ஆயிரத்துக்கும் 
வமறபட்வடார இவவவரஸ் க�ாறறுக்கு உள்ளாகியுள்ள-
துடன 34 ஆயிரத்துக்கும் வமறபட்வடாரின உயிரகளும் 
காவுககாள்ளப்பட்டுள்ளன. அவ�வேரம் இவவவ-
ரஸ் க�ாறறுக்கு உள்ளானவரகளில ஒரு இலட்்சத்து 

50 ஆயிரத்துக்கும் வமறபட்வடார குணமவடந்தி-
ருப்பவ�யும் ம்றந்து விடமுடியாது. என்றாலும் 

ககாவரானா வவரஸ் அச்சுறுத்�ல க�ாடரந்� 
வண்ணவம உள்ளன. 

சீனாவின உஹான ேகரில 2019 டி்சம்பர 
மா� இறுதிப்பகுதியில வ�ாற்றம் கபற்ற 

இவவவரஸ், சீனாவில மாத்திரமலலா-
மல சீனாவுக்கு கவௌிவயயும் 194 

ோடுகள் வவரயும் பரவிவிட்டது. 
இவவவரஸ் வ�ாற்றம் கபற்ற 

குருகிய காலப்பகுதிக்குள் 
அ�ாவது, மூனறு மா� 

க ா ல ப் ப கு தி க் கு ள்  
இவவளவு  வவக-

மாகப் பரவி-
யவமயும் 

அ �ன 

�ாக்கஙகளும மக்கள் மத்தியில கபரும் அச்்சத்வ� ஏறப-
டுத்தியுள்ளன. இறவ்றவவரயும் இவவவரவைக் கட்டுப்-
படுத்�வவா �விரத்துக் ககாள்ளவவா மருந்துகள் எதுவும் 
கண்டுபிடிக்கப்படாவமயால மக்கள் கபரிதும் பீதிய-
வடந்துள்ளனர.  க்சயவ�றியாது திவகத்துப் வபாயுள்ள-
னர. 

இவவா்றான சூழலில இவவவரஸின பரவு�வல-
யும், �ாக்கத்வ�யும் கட்டுப்படுத்துவ�றகாக ஒவகவாரு 
ோடும், பிராந்தியமும் பரந்�டிப்பவடயிலும் விரிவான 

முவ்றயிலும் ேடவடிக்வககவள முனகனடுத்துக் 
ககாண்டிருக்கின்றன. இருந்� வபாதிலும் ்சா�ாரண 

மக்கள் மு�ல பிரித்�ானிய பிர�மர, கனடா பிர�-
மரின மவனவி, பிரானஸ் கலா்சார அவமச்்சர, 

ஈரானின பிரதி சுகா�ார அவமச்்சர என்றபடி 
உயர ப�வி வகிப்பவரகவள மாத்திரமல-

லாமல இவவவரஸ் க�ாறறுக்கு உள்ளா-
கின்றவரகளுக்கு  சிகிச்வ்ச அளிக்கின்ற 

கடாக்டரகவளயும் கூட பாதிக்கவவ 
க்சயதிருக்கின்றது.  இறவ்றவவர-

யும் நூறறுக்கும் வமறபட்ட கடாக்-
டரகள் இவவவரஸ் காரணமாக 
உயிரிழந்துள்ளனர. 

இவவாறு முழு மனி� ்சமூ-
கத்திறகும் கபரும் ்சவாலாக 
விளஙகுகின்ற ககாவரானா 
க�ாறறுக்கு இலஙவகயில 
வேறறு வவரயும் 122 வபர 
உள்ளாகியுள்ளனர அவரக-
ளில 15 வபர முழுவமயாகக் 
குணமவடந்து வீடு க்சனறுள்-
ளனர. ஆனால ஒருவர உயிரி-
ழந்திருக்கின்றார. 

இவவவரஸின �ாக்கத்-
வ�யும் அ�ன பாதிப்வபயும் 
க�ௌிவாக உணரந்துள்ள 
ஜனாதிபதியும் அர்சாஙகமும் 

சுகா�ாரத்துவ்றயினரும் அ�ன 
பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்துவ-

�றகான உச்்சபட்ட ேடவடிக்வக-
கவள முனகனடுத்திருக்கின்ற-

னர. என்றாலும் இது ஒரு க�ாறறு 
வோயாக இருப்ப�ால அ�வனக் கட்-

டுப்படுத்�கவன  கபாதுமக்களின ஒத்-
துவழப்பும் மிகவும் அத்தியாவசியமா-

னது. அவரகளது ஆ�ரவு இனறி இ�வன 
முழுவமயாகக் கட்டுப்படுத்� முடியாது. 
அந்�ளவுக்கு பலமான வவரைாகக் 

ககாவரானா விளஙகுகின்ற வபாதிலும் அ�ன 
�ாக்கம், பாதிப்பு க�ாடரபில கபாறுப்பற்ற வி�த்-

தில ேடந்து ககாள்பவரகவள ோட்டில பரவலாக 
அவ�ானிக்கக்கூடிய�ாக உள்ளது. 
இவவவரஸின பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்துவவ� அ�ன 

�ாக்கத்வ�யும் பாதிப்புக்கவளயும் �விரத்துக் ககாள்வ-
�றகான சி்றந்� மாரக்கமாக இறவ்ற வவரயும் விளஙகிக் 
ககாண்டிருக்கின்றது. ஆனால வககழுவு�ல க�ாடரபில 
கூட கவனம் க்சலுத்�ப்படா� நிவல காணப்படுவ�ாகத் 

�கவலகள் க�ரிவிக்கின்றன.  சிலர �ம் ேகஙகவள அழ-
குக்காக நீளமாக வளரத்து வவத்துள்ளனர.  இனனும் 
சிலர வவரஸ் �விரப்புக்கான எவவி�  முனவனறபாடுக-
வளயும் வமறககாள்ளாது அடிக்கடி முகத்வ� க�ாடுகின-
்றனர. ஆனால  அகமரிக்காவின அரிவ்சானா பலகவலக்-
கழகத்தில ககாவரானா வவரஸ் க�ாடரபில 2006 மு�ல 
2012 வவர கறறு கலாநிதி பட்டம் கபறறுள்ள இந்திய  
விஞ்ானி கடாக்டர பவித்ரா கவஙகட்வகாபாலன, 
'வககவள ேனகு ்சவரக்காரமிட்டு சுமார இருபது வினா-
டிகள் கழுவிக் ககாள்வது ககாவரானா வவரவை அழிக்க-
வும் நீக்கவும் உ�வும். குறிப்பாக இனவ்றய காலகட்டத்-
தில ேகஙகவள கட்வடயாகவும் சுத்�மாகவும் வவத்து 
ககாள்ளும் வபாது �ான வக விரலகவள ேனகு கழுவக்கூ-
டிய�ாக இருக்கும் ' எனறு க�ரிவிக்கின்றார  

ககாவரானா வவரைானது ககாழுப்பினால ஆன வழு-
வழுப்பான உடல வமறபரப்வபப் ககாண்டிருக்கின்றது. 
அ�வன �ண்ணீவர மாத்திரம் ககாண்டு அப்பு்றப்படுத்-
�வவா அழிக்கவவா முடியாது. அ�றகு ்சவரக்காரம் இட்டு 
கழுவுவது�ான சி்றந்� தீரவாக அவமயும்.  மது்சாரம் 
ககாண்டு வககழுவும் வபாது ககாவரானா அழியும். ்சவரக்-
காரம் ககாண்டு நுவரக்க  20 வினாடிகள் வகவயக் கழுவி-
னால வவரஸ் அழிந்து வகயிலிருந்து நீஙகிவிடும் எனபது 
�ான நுண்ணுயிரியல நிபுணரகளின கருத்�ாக உள்ளது. 
அ�னால  இது க�ாடரபில கவனம் க்சலுத்� வவண்டியது 

இனறியவமயா� விடயமாகும். 
அவ�வேரம் மக்கள் ேடமாட்டத்வ�க் கட்டுப்படுத்தி 

இவவவரஸ் பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்தும் வோக்கில  
ஊடரஙகு ்சட்டம் அமுலபடுத்�ப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் 

அ�வனப் கபாருட்படுத்�ாமல க்சயறபடுபவரகவளயும் 
காணக்கூடிய�ாக உள்ளது. 

ஆனால இவவவரஸின பரவு�ல, �ாக்கம் மறறும் 
பாதிப்பு க�ாடரபில கவனயீனமாகவும் கபாறுப்பற்ற 
வி�த்திலும் ேடந்து ககாள்ள வவண்டாகமன சில கடாக்-
டரகள் மிகவும் கனிவாக மக்களிடம் வகாரிக்வக விடுத்-
திருக்கின்றனர. அ�வனயும் கூட கருத்தில ககாள்ளாமல 
க்சயறபடுபவரகளும் இருக்கவவ க்சயகின்றனர. 

சுய �னிவமப்படுத்�லில ஈடுபடுமாறு அறிவுறுத்-
�ல வழஙகப்பட்டவரகளில சிலர அவறவ்ற ஒரு 
கபாருட்டாகக் கூட கருதி க்சயறபட்ட�ாகத் க�ரி-
யவிலவல. இ�ன விவளவாக புத்�ளம், களுத்-
துவ்ற மறறும் கண்டி ஆகிய மாவட்டஙகளில சில 
கிராமஙகவள முழுவமயாக மூடிவிட வவண்டிய 
நிவலவம ஏறபட்டிருக்கின்றது. ஓரிருவரின கபாறுப்-
பற்ற க்சயறபாடுகளால முழு கிராம மக்களும் இவவவ-
ரஸ் அச்சுறுத்�லுக்கும் பாதிப்புக்கும் முகம் ககாடுக்கும் 
துரதிஷடகரமான நிவலவம ஏறபட்டிருக்கின்றது. இவ-
வவரஸின �ாக்கம், 

பாதிப்பு க�ாடரபில கபாறுப்பற்ற வி�த்தில ேடந்து 
ககாள்ளும் நிவலவம குறித்து பரவலாகக் கவவலவயயும் 
க�ரிவிக்கப்படுகின்றது. 

ஆனால இவவவரஸ் பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்துவது 
க�ாடரபில கபாறுப்புணரவுடன க்சயறபட வவண்டியது 
ஒவகவாருவரதும் கபாறுப்பும் கடவமயுமாகும். 

ஏகனனில இவவவரஸின �ாக்கம், பாதிப்பு மறறும் 
அ�ன ககாடூரம்  குறித்து ேனகு அனுபவப்பட்ட சீனாவில 
கடவமயாறறிய இந்திய மருத்துவரான கடாக்டர பியூஸ் 
்சரமா க�ரிவித்திருக்கும் �கவலகள் கமயசிலிரக்கக் கூடி-
யவனாக உள்ளன. அத்�கவலகவள எழுந்�மான�ாக 
அனறி முனனு�ாரணம் மிக்கவவயாக வோக்க வவண்டிய 
காலமிது.  

'சீனாவின உஹான ேகரில ககாவரானா வவரஸ் 
மு�லில அவடயாளம்  காணப்பட்டது. அ�ன �ாக்கம், 
ககாடூரத்வ� கடாக்டரகள் அறிந்து ககாண்டனர. 
அ�வனத் க�ாடரந்து உஹான உள்ளிட்ட முழு மாகா-
ணமும் ஏவனய பிரவ�்சஙகளில  இருந்து மு�லில �னி-

வமப்படுத்�ப்பட்டது. இ�றகு சீன மக்கள் முழுவமயான 
ஒத்துவழப்வப ேலகினர. எலலா மக்களும் வீடுகளுக்-
குள்வளவய முடஙகி இருந்�னர. எவரும் வீதிக்கு வந்து 
வவடிக்வக பாரக்கவிலவல. ஏகனனில ஏ�ாவது பிரச்-
சிவன என்றால அ�றகு �யாராகிவிடும் பழக்கம் அவர-
களிடம் காணப்படுவது �ான இ�றகு காரணம். இ�ன 
பயனாக ககாவரானா க�ாறவ்ற விவரவாக சீனாவினால  
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ககாண்டு வர முடிந்�து' எனறு 
குறிப்பிட்டுள்ளார. 

அது �ான உண்வம. இந்� ககாவரானா க�ாறறு 
பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்துவ�றகு  இனறுள்ள ஒவர 
மாரக்கம் வீடுகளுக்குள் இருப்பதும் மக்கள் கூடும் 
இடஙகளுக்கு க்சலவவ�த் �விரத்துக் ககாள்வதும் 
அடிப்பவட சுகா�ார பழக்கவழக்கஙகவள உச்்சளவில 
வபணுவதும் �ான. ஆனால இவவ க�ாடரபில கவன-
யீனமாக ேடந்து ககாள்ளும் நிவலவமவயப் பரவலாக 
அவ�ானிக்க முடிகின்றது. ஆனால இ�ன விவளவு 
மிக வமா்சமாக இருக்கும். அ�றகு இத்�ாலி, ஸ்கபயன 
முகம் ககாடுத்திருக்கும் நிவலவமகள் ேலல எடுத்துக்-
காட்டுக்களாகும். 

அவ�வேரம் �ன அனுபவத்வ�த் க�ாடரந்தும் விப-
ரித்துள்ள கடாக்டர ஷரமா, 'இவவவரஸ் க�ாறறுக்-
குள்ளாகி வோய வாயப்பட்ட சீன வோயாளரகள் அனு-
பவித்� வவ�வனகள், துனபஙகள், சுவாசிப்பதில 
எதிரவோக்கிய கேருக்கடிகள் விபரிக்க முடியா�வவ. 
அந்�ளவுக்கு பயஙகரமானவவ. 

அளிக்கப்பட்ட சிகிச்வ்சகள்  பலனளிக்கா� ்சந்�ரப்-
பத்தில சுவாசிப்பதில கேருக்கடி ஏறபட்டு துடிதுடித்து 
உயிரிழந்�னர. 

இந்நிவலக்கு ்சா�ாரணமானவரகள் மாத்திரமலலா-
மல க்சலவச் க்சளிப்பு மிக்கவரகளும் கூட உள்ளாகி-
னர.  

இவவாறு உயிரிழந்�வரகளின பிவர�ஙகள் கூட 
உ்றவினரகளுக்கு வழஙகப்படவுமிலவல. இறுதிச்-
்சடஙகும் க்சயயப்படவுமிலவல. அனாவ�களின 
பிவர�ஙகவளப் வபானறு அவவ மிகப்பாதுகாப்பான 
இடஙகளுக்கு ககாண்டு க்சலலப்பட்டு எரித்து அழிக்-
கப்பட்டன. இவவ எண்ணிப்பாரக்க முடியா�  காட்சிகள்' 
எனறும் அவர கூறியுள்ளார. 

அந்�ளவுக்கு பயஙகரமான வவரஸ் இது. இருந்தும் 
இலஙவக, இந்தியா வபான்ற ோடுகவளச் வ்சரந்�வரகளில 
கபரும்பாலானவரகள் இவவவரஸின வகாரமுகத்வ� ்சரி-
யாகப் புரிந்து ககாள்ளாதிருப்ப�ன விவளவாகவவ அது 
க�ாடரபில கபாறுப்பற்ற வி�த்தில ேடந்து ககாள்கின்ற-
னர. இது கபரும் கவவலக்குரிய நிவலவமயாகும். 

சீனா �னிவமப்படுத்�ல திட்டத்வ� வவத்து எவவாறு 
இவவவரஸ் பரவு�வலக் கட்டுப்படுத்தியது எனபது 

க�ாடரபிலும் கடாக்டர ஷரமா  விளக்கவும் �வ்ற-
விலவல. 'ககாவரானா க�ாறறுக்கு உள்ளானவரகளுக்கு 
சிகிச்வ்ச அளிக்கும் வவத்திய்சாவலகளில கடவமயாற-
றிய கடாக்டரகள், �ாதியரகள் உள்ளிட்ட அவனத்து ஊழி-
யரகளும் வீடுகளுக்கு க்சலல அனுமதிக்கப்படவிலவல. 
அவரகளுக்கான உணவு, �ஙகுமிட வ்சதி உள்ளிட்ட 
எலலா ஏறபாடுகளும் வவத்திய்சாவலகளில க்சயது 
ககாடுக்கப்பட்டன.  

இருபது ோட்கள் பணியாறறிய பினனர விடுமுவ்ற 
கிவடக்கப்கபறறும் வீடு க்சலல இடமளிக்கப்பட-
விலவல. 

ஏகனனில எம்  ஊடாக எமது  குடும்பத்தினருக்கும் உ்ற-
வினரகளுக்கும், ேண்பரகளுக்கும் இவவவரஸ் பரவுவ-
வ�த் �டுக்கவவ இந்� ஏறபாடு க்சயயப்பட்டது. 

இவவவரஸ் க�ாற்றாளரகளுக்கு சிகிச்வ்ச அளிக்-
கும் கடாக்டரகள், �ாதியரகள் விண்கவௌி வீரரகள் 
அணிவது வபான்ற விவஷட உவடவயத் �ரித்து �ான 
சிகிச்வ்ச அளிக்கின்றனர. இந்� உவடயில ஒரு ஓட்வட 
கூட கிவடயாது. கண்ணாடியுடனான முகக்கவ்சம் 
அணிந்து ககாள்கினவ்றாம். 

அப்படி இருந்தும் அந்� உவட கூட ககாவரானா 
க�ாறவ்ற �விரப்ப�றகான உரிய பாதுகாப்பு ஏறபாடாக 
இலவல. அ�னால �ான இந்� உவட �ரித்து கடவம-
யாறறியவரகளும் கூட ஆயிரத்துக்கும் வமல சீனாவில 
உயிரிழந்திருக்கின்றனர 

அ�னால இவவவரஸ் க�ாறறுக்கு சிகிச்வ்ச அளிக்-
கும் பணியில ஈடுபட்டவரகளுக்கும் கூட 14 ோட்கள் 
�னிவமப்படுத்�லுக்கு உட்படுத்�ப்பட்ட பினனர �ான 
வீடுகளுக்கு க்சலல அனுமதிக்கப்பட்டனர. �னிவமப்ப-
டுத்�லுக்கு உஹான மக்கள் முழுவமயாக அளித்� ஒத்து-
வழப்பின விவளவாக  ோட்டிலிருந்� எலலா மருத்துவ 
வ்சதிகவளயும் உஹானுககு ககாண்டு வந்து இவவவ-
ரஸ் பரவு�வல விவரவாகவும் துரி�மாகவும் கட்டுப்ப-
டுத்� முடிந்�து' எனறும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார கடாக்டர 
ஷரமா. 

ஆனால இலஙவகயில  இறவ்ற வவரயும் பல பிரவ�்சங-
களில இவவவரஸ் க�ாறறு பதிவாகிவிட்டது. அ�னால 
சில கிராமஙகள் �னிவமப்படுத்�ப்படுத்�லுக்கும் உட்-
படுத்�ப்பட்டுள்ளன. என்றாலும் மக்கள் முழுவமயாக 
ஒத்துவழக்கும் வபாது  �ான சீனாவவப் வபானறு விவர-
வாகவும் வவகமாகவும் இவவவரஸ் அச்சுறுத்�வலக் 
கட்டுப்படுத்திக் ககாள்ளக்கூடிய�ாக இருக்கும். இது 
விடயத்தில ஒவகவாருவரும் அதிக கவனம் க்சலுத்� 
வவண்டியது காலத்தின அவசிய வ�வவயாகும்.

சீனா ப�ான்று விரைவாகக் 
கட்டுப�டுத்துவதறகான வழி

அசிைத்ரத 
காட்்டக்கூ்டாத 
ரவைஸ்

மர்லின் மரிக்்ார்...
  


