
(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் ஒழிப் பிற்காக ன்ென
க்கப்ப ம் ேவைலத் திட்டங்கள் சாதா ரண 

மக்களின் வாழ்க்ைகைய பாதிப் பிற் குள்ளாகக் 
கூடா  என்பதில்  அர சாங்கம் ெபா ப் 
ணர் டன் ெசயற்பட ேவண் ம்  என்ப  
ெதாடர்பா க ம்  அரச ேசைவ யா ளர்கள்  வியா
பா ரிகள் மற் ம் ெப ந்ே தாட்டத்  ைற டன் 
ெதாடர்  பட்ேடார் சுய ெதாழில் ெசய்ப வர்கள் 
கங்ெ கா க்கும் அெசௗ க ரி யங்க க்கு 

வழங்கப்படக் கூடிய தீர் கள்

அதிகாரிகள் மீ  ஸ்லிம் ச கம் 
நம்பிக்ைகயிழக்கும் நடவடிக்ைக

விேசட பதிப்

8மலர் :90 இதழ்: 205 ெகா ம்  விகாரி வ டம்  பங்குனி மாதம் 20 ஆம் திகதி  வியாழக்கிழைம (02.04.2020) ஹிஜ்ரி –1441  ஷஃபான் 08 விைல : .30 பக்கங்கள் :12 + 

கு ந்தகவல் ெசய்திகள் 
உட க்குடன் தமிழில்த ழி

உங்கள்

வைலயைமப்பில்
Type 

REG VK 
send to 87960

நாள் ஒன் க்கு : 
.1.67 + ெப மதிேசர் வரிகள்

கு ந்தகவல் ெசய்திகள் 
உட க்குடன் தமிழில்த ழி

உங்கள்

வைலயைமப்பில்
Type 

REG VK 
send to 87960

நாள் ஒன் க்கு : 
.1.67 + ெப மதிேசர் வரிகள்

(எம்.ஆர்.எம்.வஸீம்)
ஸ்லிம் சேகா த ரரின் ஜனா ஸாைவ 

ைதப்ப தற்கு அ  ம தி யி ந் ம் அதற்கு 
மாற்ற மாக அந்த ஜனாஸா தகனம் ெசய்யப்
பட்ட தா ன  மிக ம் கவைல அளிக்கும் 

ெசய லாகும். இவ்வா றான ெசயற்பா கள் 
ஸ்லிம் ச கம் அதி கா ரிகள் மீ  ைவத்
ள்ள நம் பிக்ைகைய இழக்கச் ெசய் 

வி ம் என அகில இலங்ைக ஜம் இய்ய ல் 
உலமா சைப ெதரி வித் ள்ள .

அகில இலங்ைக ஜம்இய்ய ல் உலமா சைப ெதரிவிப்  

(எம்.மேனாசித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெதாடர்பில் அவதான பிரேதசங்களாக 

அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ள ெகா ம்  , கம்பஹா, க த் ைற, 
த்தளம், கண்டி மற் ம் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 
தற்ேபா  நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள 

ஊரடங்கு சட்டம் ம  
அறிவித்தல் வைர ெதாட ம்

 6 மாவட்டங்களில்

(ெச.ேதன்ெ மாழி)
ஊர டங்குச் சட்டத்ைத மீறி ெசயற்பட்டைம 

ெதாடர்பில் 12 நாட்க க்குள் 8739 ேபர் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ள டன் 2149 வாக னங்க ம் 
பறி தல் ெசய்யப்பட் ள்ள தாக  ெபாலிஸ் 
தைல ைம யகம் ெதரி வித் ள்ள .

ஊர டங்ைக மீறிய
 8739 ேபர் ைக
2149 வாக னங்கள் பறி தல்

(ெராபட் அன்டனி)
ெகாேரானா ைவரஸ்  ெதாற்  கார ண மாக 

நா  பாதிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் எதற்கு 
ன்  ரிைம அளிக்க ேவண் ம் என்ற விட

யத்ைத மறந்  எதிர்க்கட் சி யினர்  ெசயற்
ப  கின்றனர். இந்த அனர்த்தத் தி லி ந்  
நாட்ைட ம் மக்க ைள ம் மீட்ெட ப்பேத   

தற்ே பா  ன்  ரிைம அளிக்கப்ப ட ேவண்
டிய விட ய மாகும் என்   அர சாங்கத்தின் ேபச்
சாளர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல ெதரி வித்தார்.
மாறாக அர சியல் ேவைலத் திட்டங்க க்கு 

தற்ே பா  ன்  ரிைம அளிக்க ேவண் டி ய
தில்ைல. அர சியல் சுய லாபம் ேதடேவ  எதிர்க்
கட் சி யினர் பாரா  மன்றத்ைத 

தற்ேபாைதய ெந க்கடியில் எதற்கு ன் ரிைம 
அளிப்பெதன்ப  எதிர்க்கட்சிக்கு ெதரியாதா?
அரசியல் ெசய் ம் ேநரமா இ ? அரசாங்க ேபச்சாளர் ெகெஹலிய ேகள்வி 

(எம்.மேனா சித்ரா
நாட்டில் ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் 

க த்திற் ெகாண்  தற்ே பா  இலங்ைகயில் 
தங் கி யி க்கும் ெவளி நாட்ட வர்கள் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ள அைனத்  வைக யான விசாக்
க க் கு மான ெசல்  ப டி யாகும் காலத்ைத 
ேம ம் 30 நாட்க க்கு நீடிக்க தீர்மா னிக்கப்
பட் ள்ள . அதன் படி இம் மாதம் 12 ஆம் 
திகதி தல் ேம மாதம் 12 ஆம் திகதி

ெவளி நாட்ட வர்களின் 
விசா எல்ைல நீடிப்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பில் நாட்டின் தற்ே பா ைதய நிைல வ

ரங்கள் பற்றி கலந்தா ேலா சிப்ப தற்கு பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ தைல  
ைமயில் அலரி மாளி ைகயில் இன்  காைல 11 மணி ய ளவில் சர்வ கட்சி
தைலவர் கூட்டம் இடம்ெப ற ள்ள தாக

பிர தமர் தைல ைமயில் 
இன்  சர்வ கட்சி கூட்டம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வ லா ன  

ேதசிய  பிரச்  சி  ைன  யாகும் .  எனேவ 
இதைன அர சியல் ேநாக்க மாகக் ெகாண்  
பயன்ப த்திக் ெகாள்வ  அர சாங்கத்தின் 
ஒ க்க விதி  ைற க க்கு

(ஆர்.யசி)
”ெகாவிட் 19” ெகாேரானா 

ைவரஸ்  ெதாற்  ேநாய் 
பர வைல கட் ப்ப த்த 
இலங்ைக அர சாங்கம் ன்  
ென த்  வ  கின்ற சுகா தார 
ேவைலத் திட்டம் குறித்  
ஜனா  தி  பதி  ேகாத்த  பாய 
ராஜபக்  ஷவிற்கு  உலக 

சுகா தார ஸ்தாப னத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ேதேராஸ் அத்ேனாம் 
ெகப் ரி எசிஸ் நன் றி கைள ெதரி வித் ள்ளார்.  

இலங்ைகயின் நிைல வரம் குறித்  ஜனா தி ப தி டன்

உலக சுகா தார அைமப்பின் 
பணிப்பாளர் கலந் ைரயாடல்

(ஆர்.யசி)
இம்மாதம் 20 ஆம் திகதி நாட்டி ள்ள சகல 

அரச பாடசாைலகைள ம் மீண் ம் ஆரம்பிக்க   
டியாத நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ   

விைரவில் இைணயம் மற் ம் அரச ஊடகங் 
கள் லம் மாணவர்க க்கான  கற்ைக நட 
வடிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட ள்ளன 
என்  அரசாங்கம் அறிவித் ள்ள .

ஏப்ரல் 20 இல் பாடசாைலகள்  
ஆரம்பிக்கப்ப ம் சாத்தியமில்ைல
இைணயம், அரச ெதாைலக்காட்சிகள் ஊடாக கற்ைகெநறிகைள 

ன்ென க்க நடவடிக்ைக - அரசாங்கம் அறிவிப்

(ஆர்.யசி)
நாட்டில் ேமாசமான நிைலைமகள் காணப்பட்டா ம் கூட ஏப்ரல் 

மாதம் 30 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் கல்வி ெபா த்தராதர சாதாரணதர 
பரீட்ைச ெப ேப கள் ெவளியிடப்ப ம் என ெதரிவித் ள்ள 
அரசாங்கம் உயர்தர பரீட்ைச, தரம் ஐந்திற்கான லைமப்பரிசில்

ஏப்ரல் 30 க்கு ன் (சா/த)
பரீட்ைச ெப ேப கள்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
த்தளம் கைட யான் குளம் பகு தியில் அைட யாளம் 

காணப்பட்ட 50 வய தான ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றா
ள டன் கடந்த 17 ஆம் திகதி மேல ஷி யாவில் இ ந்  
இலங்ைகக்கு ஒ.டி.185 எ ம் விமா னத்தில் வந்த அைன

வ ைர ம் தனி ைமப்ப த்த க்கு உள்ளா கு மா , ெகாவிட் 
19 ெதாற்  பர வைல த ப்ப தற்கான ேதசிய நட வ டிக்ைக 
ைமயத்தின் தைலவர் இரா வ தள பதி ெலப் டினன் 
ெஜனரல் சேவந்திர சில்வா ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார். 

 த்தளம் கைட யான் குளம் ெதாற்றாளர் 

த்தளம் ெகாேரானா ெதாற்றாளர்

மேலஷியாவிலி ந்  வந்த விமானத்தில் 
பயணித்தவர்கைள தனிைமப்ப த்த நடவடிக்ைக
அைடயாளம் காணப்பட்ட 10 ெதாற்றாளர்க ம் அங்ெகாைடக்கு  

2

2

29

2

2

9 9 92

9 2

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
இலங்ைக கடற்ப ைட யி னரால் ெதன் ஆழ் கடலில் ைவத்  ைகப்

பற்றப்பட்ட  ேபாைதப் ெபா ட்களின் ெப  மதி சுமார் 2000 ேகாடி  
பா ைவ ம் விட அதிகம் என மதிப் பி டப்பட் ள்ள . இந் நிைலயில் 

இந்த ேபாைதப் ெபா  ளா ன  பாகிஸ்தா னி லி ந்  அ ஸ் தி ேர லியா 
ேநாக்கி, அங் குள்ள கடத்தல்கா ரர்க க்கு 

ந க்கடலில் சிக் கிய 2000 ேகாடி பா ெப  ம தி யான
ேபாைதப்ெ பா ள் ஆஸி. ேநாக்கி கடத்தப்பட்டதாம்
ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்க ம் அதி கா ரி க ம் தனி ைமப்ப த்த க்கு

9

ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் மற் ம் நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள நிைலைம ெதாடர்பில் ஜனாதிபதி தைலைமயிலான அரசாங்க பிரதிநிதிக க்கும் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் பிரதிநிதிக க்குமிைடயில் ேநற்  ஜனாதிபதி ெசயலகத்தில் இடம்ெபற்ற சந்திப்பின்ேபா ...

ஊரடங்குச்சட்டம் நீக்கப்பட்டைதய த்  தியத்தலாைவ ைவத்தியசாைலயில் சிகிச்ைச 
ெப வதற்காக மக்கள் வரிைசயில் நின்றேபா  எ த்த படம்.            (படம்:ப ைள நி பர்)

மதக்ேகாட்பா  
ேவண்டாம்
ம த் வ ஆேலாசைனைய பின்பற்ற 

ேவண் ம் என்கிற  ேஜ.வி.பி.

ெகாேரானா ைவரஸ் ஒழிப்  நட வ டிக்ைககள்   
மக்களின் வாழ்க்ைகைய பாதிக்கக் கூ டா

ஜனா தி ப திக்கும் ஐ.ேத.க. க் கு ம்
இ ைட யி லான சந் திப்பில் அவ தானம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
இலங்ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 

கு ம்பத்தின் ெகாவிட் 19  ெதாற்றால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ேளாரின் எண்ணிக்ைக 
ேநற்  இர  7 மணியாகும் ேபா  146 ஆக
அதிகரித் ள்ள . யாழ்ப்பாணம், கு  
நாகல் மற் ம் ெகா ம்   ம தாைன 
ஆகிய பகுதிகளில் திதாக ன்  ெதாற் 
றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டைத 
அ த்  இந்த எண்ணிக்ைக

யாழ்., கு நாகல், ம தாைனயில்
திய ெதாற்றாளர்கள் கண் பிடிப்

ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக 
146 ஆக உயர்
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(ெதாடர்ச்சி)

ஏப்ரல் 20....
பாட சாைல எப்ே பா  ஆரம் பிக்கப்ப 

கின்றேதா அப்ே பா தி ந்   இரண்  வாரங்
க க்குள் மாண வர்களின் பல்க ைலக்க ழக 
விண்ணப்பங்கள் ெபற் க்ெ காள்ளப்ப ம்  
என் ம் அைமச்சர்க ளான  பந் ல குண வர்த்
தன மற் ம்  டலஸ் அழ க ெப ம  ெதரி வித்
தனர். பாட சா ைல கைள எதிர்வ ம் 20 ஆம் 
திகதி ஆரம் பிக்க டி யா ம லி க் கின்றைம 
மற் ம் பல்க ைலக்க ழக அ  ம திக்கான  
மாண வர்களின் விண்ணப்பங்கைள ெபற்
க்ெ காள்ள சிர மங்கள் ஏற்பட் ள்ளைம   

குறித்   ெதளி  ப த் ம் வைகயில் அரச 
தகவல் திைணக்க ளத்தில் ேநற்  இடம்
ெபற்ற ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில்     அைமச்
சர்கள்  இ  வ ம்   இதைன ெதரி வித்தனர். 
அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்தன   ேம ம் 

ெதரி விக்ைகயில்,
நாட்டின் தற்ே பா ள்ள நிைல ைம களில் 

அரச பாட சா ைலகள் எப்ே பா  ஆரம்
பிக்கப்ப ம் என்ற சரி யான திக திைய 
அறி விக்க டி யா ள்ள . ெகாேரானா 

ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் நிைல ைமகள் 
ெதாடர்ந் ம் நீடிக் கின்ற கார ணத் தினால் 
இப்ே பா ைதக்கு பாட சா ைல கைள ஆரம்
பிக்க டி யா ள்ள . அேதேபால் பல்க
ைலக்க ழக அ  ம திக்கான  மாண வர்களின் 
விண்ணப்பங்கைள ெபற் க்ெ கா க்க ம் 
சிர ம மாக உள்ள . எவ்வா  இ ப் பி ம் 
அரச பாட சா ைலகள் எப்ே பா  ஆரம் பிக்
கப்ப  கின்றேதா அதில் இ ந்  இரண்  
வார காலத் திற்குள் பல்க ைலக்க ழக அ  ம
திக்கான மாண வர்களின் விண்ணப்பங்கைள  
ெபற் க்ெ காள்ளக் கூ டிய ஏற்பா கள் ன்
ென க்கப்ப ம்.
அேதேபால் பல்க ைலக்க ழக மாண வர்

க க்கான மஹா ெபால ல ைமப்ப ரிசில் 
நிதி ம் கடந்த மாதம் வழங்க டி யாத 
நிைலைம ஏற்பட்ட . இதைன வழங்க 
அரச நிதியில் திைற ேச ரியில் இ ந்  200 
மில் லியன் பா ஒ க்கப்பட்ட . எவ்வா  
இ ப் பி ம் இப்ே பா  திைற ேச ரி யி ம் 
நிதி பற்றாக் குைற நில  கின்ற கார ணத்
தினால் அரச வங் கி களின் ல மாக நிதிைய 

ெபற்  மாண வர்களின் கணக் கு க க்கு 
நிதிைய ெச த் தி ள்ேளாம்.
ஆகேவ கடந்த மாதம் தாம த மான ல

ைமப்ப ரிசில் நிதி இப்ே பா  வழங்கப்பட்
ள்ள . அத் டன் கல் விக்கான ஊடக 

நிகழ் கள் நடத்த ம் அைமச்ச ரைவ 
அ  மதி வழங்கப்பட் ள்ள . மாண
வர்கள் வீ  களில் இ ந்ேத கல்வி கற் ம் 
விதத்தில் கல் விக்கான ஊடகம் ஒன்  
அவ சியம் என்ற ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்
பட்ட . அதற்க ைமய அரச ெதாைலக்காட்
சியில் அதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்  ெகா
க்கப்ப ட ள்ள  என்றார்.

டலஸ் அழ கப்ெப ம 
கல்வி அைமச்சர் டலஸ் அழ க ப்ெப ம 

இதன்ே பா  க த்  ெதரி விக்ைகயில்,
பல்க ைலக்க ழக மாண வர்க க்கான 

விண்ணப்பத் திற்கான இ தித் திக தி யாக 
ஏப்ரல் மாதம் 9 ஆம் திகதி அறி விக்கப்
பட் டி ந்த . எனி ம் பாட சா ைலகள் 
டப்பட் ள்ள நிைலயில் விண்ணப்ப ப்ப

டி வங்கள் மற் ம் சான் றி தழ்கள் ெபற் க்

ெகாள்வதில் ெந க்கடி நிைலைம ஏற்பட்
ள்ள . எனி ம் கடந்த மாதம் 27 ஆம் 

திகதி ெதாடக்கம் ஏப்ரல் மாதம் 9 ஆம் 
திகதி வைரயில் சகல பாட சா ைல க ளி ம் 
இ  தினங்கள் அதிபர் மற் ம் ஆசி ரி யர்கள் 
இ க்க ேவண் ம் என விேசட ேகாரிக்ைக 
வி த் தி ந்ேதாம். எனி ம் நிைல ைம
கைள க த்தில் ெகாண்  இப்ே பா  மாற்  
தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்ள . அதா வ  
பாட சா ைலகள் எப்ே பா  ஆரம் பிக்கப்ப 
கின்றேதா அன்றில் இ ந்  இரண்  வார 
காலத் திற்கு (14 நாட்கள்) பல்க ைலக்க ழக 
அ  ம திக்கான விண்ண ப்பங்கைள ெபற்
க்ெ காள்ள டி ம் என்ற தீர்மானம் எ க்

கப்பட் ள்ள . ஆகேவ பல்க ைலக்க ழ கத்
திற்கு ெதரி வா கி ள்ள மாண வர்கள் எவ ம் 
குழப்ப ம ைடய ேவண் டிய அவ சியம் 
இல்ைல.
பாட சா ைல கைள ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதி 

ஆரம் பிக்கலாம் என இ ந்தா ம் உ
தி யாக எந்த ெவா  தீர்மா ன ம் எ க்க 
டி யா ள்ள . தற்ே பா ள்ள ைவரஸ் 

பரவல் அச் சு த்தல் கார ண மாக எம்மால் 
பாட சா ைல கைள ஆரம் பிக்க டி யாத 
நிைலைம உள்ளதால் மாண வர்க க்கான 
இைணய கற்ைகைய ன்ென க்கும் 
ேவைலத் திட்டங்கைள ன்ென க்க
ள்ேளாம். நாட்டில் பாட சா ைல களில் 

கற்ைகைய ெதாட ம் 47 இலட்சம் மாண
வர்கள் உள்ளனர். அேதேபால் ஆரம்ப 
கல்வி மாண வர்கள், பல்க ைலக்க ழக 
மாண வர்கள் இவர்கள் அைனவைர ம் 
இைணத்தால் 5.5 மில்லியன் மாணவர்கள் 
நாட்டில் உள்ளனர். ஆகேவ இவர்கைள 
க த்தில் ெகாண்  ஜனாதிபதியின் 
தைலயீட்டில் ரித கல்வி ைற ஒன்றிைன 
ன்ென க்க தீர்மானம் எ த் ள்ேளாம். 

அரச ஊடகங்களில் தமிழ் , சிங்கள 
அைலவரிைசயில் மாணவர்க க்கு இந்த 
ேவைலத்திட்டம்  ன்ென க்கப்ப ம். 
ஏப்ரல் மாதம் 20 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
இந்த கற்ைககள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் . 
ேமலதிக தகவல்கள் எதிர்வ ம் நாட்களில் 
அறிவிக்கப்ப ம் என்றார்.

த்தளம்....
(ெதாடர்ச்சி)

 ெந ங்கிப் பழ கிய 10ேபர் ெகாேரானா 
ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட யாளம் காணப்
பட்ட நிைல யி ேலேய அவர் இந்த ேகாரிக்
ைகைய ன்ைவத் ள்ளார்.

 மேல ஷியா, இந்ே தா ேன ஷியா, தாய்லாந்
க்கு கடந்த ெபப்ர வரி மாதம்  ஆன் மீக 

சுற் லா ன்ென த் தி ந்த  கு வின் 

ஒ  வ க்ேக இந்த ைவரஸ் ெதாற்  எற்
பட் டி ப்ப   தலில் கண்ட றி யப்பட்ட . 
அத ைன ய த்   த்தளம்  கைட யான் குளம் 
பகுதி ம் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட . 
அதில் அைட யாளம் காணப்பட்ட பலர் த்
தளம் சாஹிரா கல் ரி தனி ைமப்ப த்தல் 
ைமயத்தில் தனி ைமப்ப த்தப்பட்டனர்.
அவ்வா  தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட வர்

களில்  20 ேபரின் இரத்த மாதி ரி கைைள  
அ  ரா த ரம் ைவத் தி ய சா ைலயின்  விேஷட  

பரி ேசா தைன அதி கா ரி கள் விேஷட பரி ேசா
த ைன க க்கு உட்ப த்தினர். இதன்ே பாேத 
அதில் 10 ேப க்கு ெகாேரானா இ ப்ப  
உ தி ெசய்யப்பட்ட . அவர்கள் அைன
வ ம் ஆன் மீக சுற் லா  ெசன்  தி ம் பி ய
வ டன் ெந க்க மான ெதாடர்பாடல் வட்
டத்தில் இ ந்ேதார் என ெதரி ய வந் ள்ள .  
இந்த 10 ேப க்கும் இ  வைர ெகாேரானா 

அறி கு றிகள் ெதன்ப டேவ இல்ைல என 
சுகா தார பரி ேசா த கர்கள் சங்கத்தின் தைலவர் 

உ ல் ேராஹன கூ  கின்றார். இவ்வா றான 
நிைலயில் அவர்க க்கு ெகாேரானா இ ப்
ப  பரி ேசா தைன லம் உ தி ெசய்யப்பட்
டி ப்ப  அதிர்ச் சிைய ஏற்ப த் தி ள்ள .

 இந்நிைலயில் அவர்கள் 10 ேப ம் ேநற்  
அதி காைல, இரா  வத்தின் விேஷட பஸ் 
வண்டி ஊடாக அங்ெ காைட ெதாற்  ேநாய் 
த ப்  ைவத் தி ய சா ைலக்கு அைழத்  வரப்
பட்டனர். அவர்களில் 8 ேபர் ஆண்கள் என்
ப டன் இ வர் ெபண்க ளாவர்.

 இந்நிைலயிேலேய  த்தளம்   
கைடயான்குளம்  தல் ெதாற்றாளர் 
மேலஷியாவில் இ ந்  இலங்ைகக்கு 
வந்த விமானத்தில் வ ைக தந்ததாக 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள 36 ேப க்கு 
தனிைமயில் இ க்க ஆேலாசைனகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன.

அதிகாரிகள்....
(ெதாடர்ச்சி)

நீர்ெ கா ம்  பிர ேத சத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெகாேரானா ைவர ஸினால் மர ணித்த சேகா த
ரரின் இ திக் கிரி ையகள் ெதாடர்பாக அகில 
இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உல மாவின் 
ெபா ச் ெசய லாளர் அஷ்ெஷய்க் எம்.எம்.ஏ. 
பாறக் வி த் ள்ள அறிக்ைக யி ேலேய 

இவ்வா  ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
அதில்  ேம ம்  ெதரி  விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ,
ெகாேரானா ைவர ஸினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மற் ம் பாதிக்கப்பட்ட தாக சந்ேத கிக்கப்
ப ம் ேநாயா ளி கைள ைகயா தல் பற் றிய 
ம த் வ நைட ைற வழி காட்டல்கள் 
அண்ைமயில்  ெவளியி டப்பட்டைத நாம் 

அறிேவாம். இதில் இவ்ைவரஸ் கார ண
மாக மர ணித்த வர்களின் பிேர தங்கள் தகனம் 
ெசய்ய ேவண்  ெமன்ேற குறிப் பி டப்பட்
டி ந்த .
அதைனத் ெதாடர்ந்  அகில இலங்ைக 

ஜம் இய்யத் ல் உலமா, ஸ்லிம் சமய பண்
பாட்ட  வல்கள் திைணக்களம், ஏைனய 
சிவில் அைமப் கள், ைவத் தி யர்கள் மற் ம் 
ஸ்லிம் பிர  கர்கள் என பல ம் இ  ெதா

டர்பில் ெசயற்பட்டனர். இதன் விைள வாக 
குறித்த விடயம் ஜனா தி பதி மற் ம் உரிய 
அதி கா ரி களின் கவ னத் திற்கு ெகாண்  ெசல்
லப்பட்ட .
உலகின் பல நா கள் ெகாேரானா ைவர

ஸினால் இறந்த வர்களின் பிேர தங்கைள 
எரிக்க ம் ைதக்க ம் அ  ம தித் ள்
ளைத ேமற்ேகாள்காட்டி, இலங்ைகவாழ் 

ஸ் லிம்களின் இவ்வா றான ஜனா ஸாக்கள் 
ைதக்கப்பட நட வ டிக்ைக எ க்கும்படி 
அகில இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உல மா ம் 
கடந்த 24 ஆம் திகதி  ஜனா தி பதி ேகாத்
தபாய ராஜபக் ஷ, பிர தமர்  மஹிந்த ராஜபக் 
ஷ மற் ம் ெகாேரானா த ப்  கு வின் 
தைல வ ம் ரா வ தள ப தி  மான ெலப்
டினன் ெஜனரல் சேவந் திர சில்வா உள்
ளிட்ே டா ரிடம்  கடி தங்கள் லம் ேவண்
டிக்ெ காண்ட .
இம்   ய ற்  சி  களின்  விைள  வ ா க 

ெகாேரானா ைவர ஸினால் இறந்த வர்களின் 
பிேர தங்கைள நிபந்த ைன க டன் ைதக்
க ம் டி ம் என்ற ம த் வ நைட ைற 
வழி காட்டல் கடந்த 27ஆம் திகதி சுகா தார 
அைமச்  சினால்   ெவளியி  டப்பட்ட . 
எனி ம் ேமற் கு றிப் பிட்ட திய வழி காட்

டலின் அடிப்ப ைடயில் குறித்த ஸ்லிம் 
சேகா த ரரின் ஜனா ஸாைவ ைதப்ப தற்கு 
அ  ம தி யி ந் ம் அதற்கு மாற்ற மாக அந்த 
ஜனாஸா தகனம் ெசய்யப்பட்ட தா ன  
மிக ம் கவைல அளிக்கும் ெசய லாகும். 
இவ்வா றான ெசயற்பா கள் ஸ்லிம் 
ச கம் அதி கா ரிகள் மீ   ைவத் ள்ள நம்
பிக்ைகைய இழக்கச் ெசய்  வி ம்.
இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக சுகா தார அைமச்

சினால்  ெவளியி டப்பட்ட திய வழி காட்
டல்கள் உரிய ைறயில் ஒவ்ெ வா  ைவத்
தி ய சா ைலக்கும் உரிய அதி கா ரி க க்கும் 
ெகாண் ேபாய் ேசர்க்க ேவண் டி ய  
அர சாங்கத்தின் கட ைம யாகும் என்பைத 
ஞாப க ட்  கின்ேறாம்.
இ  ெதா டர்பாக  சுகா தார அைமச்சர் 

மற் ம் ெகாேரானா த ப்  கு வின் 

தைலவர் ெலப் டினன் ெஜனரல் சேவந் திர 
சில்வா ஆகி ேயா டன் அகில இலங்ைக ஜம்
இய்யத் ல் உலமா உள்ள டங் கிய ஒ  கு  
ேநற்  ேபச் சு வார்த்ைத கைள நடத்திய . 
அத் டன் இவ்விடயம்  மீண் ம்  
ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதமரின் கவனத்திற்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்பட் ள்ள .
எனேவ  எதிர்காலத்தில்  எல்லா 

விடயங்க ம் நல்ல ைறயில் நடப்பதற்கு 
அைனத்  ஸ்லிம்க ம் பிரார்த்தைனயில் 
ஈ ப ம ா  அகில  இலங்ைக 
ஜம்இய்யத் ல் உலமா அைனவைர ம் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ற .

6 மாவட்டங்களில்...
(ெதாடர்ச்சி)

ஊர டங்கு சட்டம் ம  அறி வித்தல் வைர 
ெதாடர்ந் ம் நீடிக்கும் என்  அர சாங்கம் 
அறி வித் ள்ள .
அேத ேவைள ஏைனய மாவட்டங்களில் 

ேநற்  தன் கி ழைம காைல 6 மணிக்கு தற்
கா லி க மாக ஊர டங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்  
மீண் ம் பகல் 2 மணிக்கு அ ல்ப த்தப்
பட்ட . இம்மா வட்டங்களில் எதிர்வ ம் 6 
ஆம் திகதி திங்கட் கி ழைம காைல 6 மணி 

வைர ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைற யி லி
க்கும் என் ம் அர சாங்கம் ேம ம் அறி

வித் ள்ள .
ஊர டங்கு சட்டம் ெதாடர்பில் அர சாங்கம் 

ேம ம் அறி வித் ள்ள தா வ :
அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் தவிர்ந்  ேவ  

எந்த ெவா  ேதைவக்கும் மாவட்டங்க க்
கி ைடயில் ேபாக் கு வ ரத்  ற்றாக தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ள .
அத் தி யா வ சிய ேசைவ கைள திறம்பட 

ெசய்வ தற்காக நைட  ைறப்ப த்தப்பட்

ள்ள ைற ைம கைள ஷ் பி ர ேயாகம் 
ெசய்ப வர்க க்கு எதி ராக சட்டம் க  ைம
யாக நைட  ைறப்ப த்தப்ப ம்.
ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைறப்ப
த்தப்பட் ள்ள காலத்தில் மக்க க்கு 

ேதைவ யான அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் 
மற் ம் ஏைனய ெபா ட்கள் என்ப வற்ைற 
வீ  க க்ேக ெசன்  விநி ேயா கிப்ப தற்
கான அைனத்  நட வ டிக்ைக க ைள ம் 
அர சாங்கம் ன்ென த் ள்ள .
எந்த மாவட்ட மா னா ம் விவ சாயம்  

சி  ேதயிைல ேதாட்டங்களில் ேவைல 
ெசய்ேவார் மற் ம் ஏற்  மதி அல்ல  
ஏைனய உற்பத் தி களில் ஈ  ப  ேவா க்கு 
ஊர டங்கின் ேபா  தத்த ம  ெதாழில்களில் 
ஈ  ப  வ தற்கு வாய்ப்  வழங்கப்பட் ள்
ள .ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் கட்  
ப்ப த்  வ தற்காக எ க்கப்பட் ள்ள 

இந்த நட வ டிக்ைக மக்களின் நல க்கா
க ேவ யாகும். எனேவ இந்த நைட  ைற க
க்கு கட் ப்ப  மா  அர சாங்கம் ெபா  

மக்கைள ேகட் க் ெகாள் கி ற .

க த் ைற மற் ம் கண்டி ஆகிய 
மாவட்டங்களில் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட 
பிர ேத சங்க ளாக அைட யா ளப்ப த்தப்
பட் ள்ள பிரேேதசங்கள் ெதாடர்ந் ம் 
தனிைமப்ப த்தப்பட்ட பிரேதசங்களாகேவ 
காணப்ப கின்றன . எவ க்கும் இந்த 
பிரேதசங்க க்குள்  ெசல்வதற்ேகா 
அல்ல  அந்த பிரேதசங்களிலி ந்  
 ெவளிேய வதற்ேகா அரசாங்கத்தால் 
அறிவிக்கப்ப ம்வைர ற்றாக தைட 
ெசய்யப்பட் ள்ள .

பிரதமர்....
 தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் பிரதி தைலவர் 

ேவ  சாமி இரா தா கி ஷ்ணன் ெதரி வித்தார்.
இதன்ேபா  ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்

ப த் ம் ேநாக்கில் ஊர டங்கு சட்டம் பிறப் பிக்கப்பட்
ள்ள ைமயால் மைல யக மக்கள் எதிர்ே நாக்கும் பிரச்

சி ைனகள் குறித் ம் பிர த மரின் கவ னத்திற் ெகாண்  
ெசல்லப்ப ம் என் ம் இரா தா கி ஷ்ணன் ேம ம் 
ெதரி வித்தார்.

கட்சித் தைலவர் கூட்டத்தில் ன்னாள் சபா நா யகர் 
மற் ம் ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட்சி, மக்கள் வி  தைல 
ன்னணி, ஐக் கிய ேதசிய கட்சி, ஐக் கிய மக்கள் 

சக்தி, ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங் கிரஸ்,  தமிழ் ேதசிய 
கூட்ட ைமப்  உள் ளிட்ட பிர தான கட் சி க ளி ன ம் 
ஏைனய அர சியல் கட் சி க ளி ன ம் பிர தி நி திகள் கலந் 
ெகாள்ள ள்ளனர். 
அர சியல் கட் சி களின் பிர தி நி திகள் மாத் தி ர மின்றி சுகா

தா ரத் ைற அதி கா ரி க ம் இதில் கலந்  ெகாள்வார்கள் 
என எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற .

அைனத்  கட்சி தைல வர்க ைள ம் அைழத்  
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெதாடர்பில் கலந்தா ேலா
சிக் கு மா  பல்ேவ  தரப் பி ன ரா ம் ேகாரப்பட்  வந்த 
நிைலயில் மார்ச் மாதம் 24 ஆம் திகதி பிர தமர் மஹிந்த 
ராஜ பக்ச தைல ைமயில் கட்சி தைலவர் கூட்டம் இடம்
ெபற்ற .
இதன்  ேபா  நாட்டின்  நிைல  ைமையக் 

க த்திற்ெகாண்  பாரா  மன்றம் கூட்டப்பட 
ேவண் ம் என்  வலி  த்தப்பட் டி ந்த . அத்ே தா  
வீட் டி லி ப்ப வர்க க்கு ம த் வ ேசைவ யிைனப் 

ெபற் க்ெகா த்தல், நாளாந்த சம்ப ளத் திற்கு ேவைல 
ெசய்ப வர்க க்கான நிவா ர ணங்கள், ேதயிைல உள் ளிட்ட 
ெப ந்ே தாட்ட த் ைற களில் ெதாழில் ெசய்ப வர்கள், 
மீன வர்கள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  தரப் பினர் கங்ெ கா
த் ள்ள சவால்கள் ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்தப்

பட்ட . அதற்கைமய இன்  இடம்ெபற ள்ள கட்சி 
தைலவர் கூட்டத்தில் ஏற்கனேவ வலி த்தப்பட்ட 
விடயங்கள் ெதாடர்பான ன்ென ப் கள் ெதாடர்பில் 
ஆராயப்பட ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

மதேகாட்பா ....
(ெதாடர்ச்சி)

இ க்கா கும். ைவரஸ் ெதாற் றினால் 
பாதிக்கப்பட்  இறப்ப வர்களின் மரண 
சடங் கு களில் மத ேகாட்பா  கைள பின்
பற்ற ேவண் ம் என்பைத விட ம த் வ 
ஆேலா ச ைன கைள பின்பற்ற ேவண் ம் 
என்பேத தற்ே பா  அவ சி ய மாகும் என்  
மக்கள் வி  தைல ன்ன ணியின் (ேஜ.
வி.பி.) ெபா ச் ெசய லாளர் டில்வின் சில்வா  
ெதரி வித்தார். 
ேஜ.வி.பி. தைலைம அ  வ ல கத்தில் 

ேநற்  தன் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வ லினால்  

உல க ம் அச் சு த்த க்கு கங் ெகா த்
ள்ள . இதைன ற்றாக அழிப்ப தற்கு 

அைன வ ம் ஒன் றி ைணய ேவண் ம். 
தற்ே பா ள்ள நிைல வ ரத்தின் படி ஏைனய 
நா  கைள விட ம் இலங்ைகயில் ைவரஸ் 
பரவல் கட் ப்பாட் க்குள் இ ப்ப தா
கேவ எண்  கின்ேறாம். இ வைரயில் 
இலங்ைகயில் தன் கி ழைம மாத் தி ரேம 
ஒேர தினத்தில் அதி க ள வான ேநாயா ளர்கள் 
இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர் .  எனி ம் 
ஏைனய நா  க டன் ஒப் பி ம்ேபா  இ  
மிகக் குைறந்த ெவா  எண் ணிக்ைக யாகும். 
எனேவ ைவர ஸா ன   நாட் டி ம் தீவி
ர மாக பர  ம ள க்கு பார  ரத்தன்ைமைய 

அைட ய வில்ைல. ஒ  சில  பிர ேத சங்க
ளிலில் மாத் தி ரேம ெதாற் க் குள்ளாேனார் 
இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர். எனேவ இந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் அைன வ ம் ஒன் றி ைண
வதன் லம் இதைன ற்றாக ஒழிக்க 
டி ம் என்  நம்  கின்ேறாம்.
சுகா தா ரத் ைற மற் ம் பா  காப்  த் 
 ைற யி ன டன் ெபா  மக்கள் ைகேகார்க்க 
ேவண் ம். ஆரம்ப கட்டத் தி ேலேய அர சாங்
கத்தின் சில குைற பா கள் தீர்க்கப்பட் டி
ந்தால் தற்ே பா ைதய நிைல ைமையக் கட்
ப்ப த் தி யி க்க டி ம். உதா ர ண மாக 

இலங்ைகயில் ைற கம் மற் ம் விமான 
நிைலயம் என்ப னேவ ைவரஸ் ெதாற்  
பர  வ தற்கான பிர தான கார ணி க ளாகக் 
காணப்பட்டன. எனி ம் ஆரம்பத்தில் 
விமான நிைல யத்ைத  வ தில்ைல என்ற 
நிைலப்பாட்டில் அர சாங்கம் உ  தி யாக 
இ ந்த . பின்னர் சுகா தா ரத்  ைற யி னரின் 
அ த்தங்க க்க ைம யேவ விமான நிைல
யங்கள் டப்பட்டன.
விமான நிைல யங்கள் டப்பட்ட 

பின்னர்  ெவளிநா  க ளி லி ந்  தாய் 
நாட் க்கு தி ம்  ப வர்கள் அைன வ ம் 
ம த் வ ேசாத ைனக்கு உட்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என்  கூறப்பட்ட ேபாதி ம் 
ெப ம்பா லா ன வர்கள் ம த் வ ேசாத
ைனக்கு உட்ப த்தப்ப ட வில்ைல. எனேவ 
தான் தற்ே பா  ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் 
பதி  ெசய்  மா  ேகாரிக்ைக வி க்கப்ப

 கி ற . இதைன ஆரம்ப கட்டத் தி ேலேய 

அர சாங்கம் ெசயற்ப த் தி யி க்கலாம். இவ்
வா றான சில ெபா ப்பற்ற ெசயற்பா  க ளா
ேலேய தற்ே பா  இந்த நிைலைம ஏற்பட்
ள்ள .
எவ்வா றி ப் பி ம் இதைனக் கட் ப்ப
த்த டி ம் என்ற நம் பிக்ைக இ க் கி ற . 

ைவரைஸக் கட் ப்ப த்  வ தற்கு சுகா தா
ரத் ைற பிர தா ன மாகக் காணப்ப  வ ேதா  
ச க இைட  ெவளிையப் ேப  வ ம் அத் தி
யா வ சி ய மா கி ற . இதற்கு ஊர டங்கு சட்டம் 
மிக அத் தி யா வ சி ய மா ன தாகக் காணப்ப  கி
ற . எனேவ அதைனத் ெதாடர ேவண் டி
ள்ள . ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த் 
வ தற்காக வீட் க் குள்ேளேய இ ப்ப தா ம் 
பலர் அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ளல் உள் ளிட்ட பல்ேவ  
பிரச் சி ைன க க்கு கங்ெ கா த் ள்ளனர். 
எனேவ ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த்

 வ தற்காக ன்ென த் ள்ள ஒ  ெசயற்
திட்டத்தால் பிரி ெதா  விடயம் பாதிக்கப்
ப  வ  தவிர்க்க டி யா த தாக உள்ள . 
அதா வ  ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கட்
ப்ப த்தப்ப ம் அேத ேவைள நீண்ட கால 

ம ந் கள் எ க்கும் ேநாயா ளர்கள் பாதிக்
கப்ப  கின்றனர். எனேவ இவ் வி ட யத்தில் 
அர சாங்கம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.
ைவரஸ் கட் ப்ப த்த க்காக ன்ென
க்கப்ப ம் ெசயற் றிட்டங்களால் பாதிக்

கப்ப ம் ஏைனய விட யங்க க்கான தீர்  
ரி த மாக ன்ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

இதைன ெவ ம் சுற்  நி  பத் திற்குள் 

மாத் திரம் உள்ள டக் கி வி டா  கீழ் மட்டத்
தி லி ந்  ேநர டி யாக நைட  ைறப்ப த்த 
ேவண் ம். அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைளப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் டிய அைன
வ க்கும் அவற்ைற கிைடக்கச் ெசய்ய 
ேவண் ம். இதற்காக அர சாங்கத்தால் ன்
ென க்கப்ப ம் நட வ டிக்ைககள் திற னற்
றைவ என்ேற கூற ேவண் ம். ஊர டங்கு 
சட்டம் பல நாட்கள் அ ல்ப த்தப்ப 
கின்ற ேபாதி ம் அ  தற்கா லி க மாக நீக்கப்
ப ம் ேபா  மக்கள் ஒன்  கூ  கின்றனர். 
இதனால் ஊர டங்கு பிறப் பிக்கப்பட்டதன் 
பயன் அற் ப் ேபாகின்ற . இதற்கான 
ஸ்திர மான தீர்ெ வான்  ன்ைவக்கப்பட 
ேவண் ம்.

மர  சடங் குகள்
ைவரஸ் ெதாற் றினால் பாதிக்கப்பட்  

உயி ர ரி ழப்ப வர்களின் மரண சடங் குகள் 
ெதாடர்பில் ேவ  பட்ட க த் க்கள் ன்
ைவக்கப்ப  கின்றன.  உல க ம் அச்
சு த்த க்கு கங்ெ கா த் ள்ள இந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் மதக்ேகாட்பா  களின் படி 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்பைத விட ம த்
வ ஆேலா ச ைன களின்படி ெசயற்பட 

ேவண் ம் என்பேத க் கி ய மா ன தாகும்.
அர சி ய லாக்க ேவண்டாம்

தற்ே பா  ஏற்பட் ள்ள பிரச் சிைன 
ேதசிய பிரச் சி ைன யாகும். எனேவ இ  
எவ் வித ேபத ம் இன்றி அைன வ ம் 
ெபா  ேவைலத் திட்டத்தின் கீழ் ஒன்  பட 
ேவண் டிய த  ண மாகும். இந்த சந்தர்ப்

பத்தில் இதைன ஒ  அர சியல் கு  மாத்
திரம் ைகயி ெல த் க்ெகாண்  ெசயற்ப 
வ  அர சாங்கத்தின் ஒ க்க ெநறி க க்கு 
இ க்காகும். பசில் ராஜ பக்ச என்பவர் 
அைமச்சேரா  பாரா  மன்ற உ ப் பி னேரா 
அல்ல  ஒ  அரச அதி கா ரிேயா அல்ல. ஒ  
அர சியல் கட் சியின் ஸ்தாப க ராவார்.
அதற்கு ன்னர் மஹிந்த ராஜ பக்

சவின் கட் சியின் ேதசிய அைமப்பா
ள ராக ெசயற்பட் ள்ளார் .  எனேவ 
அவர்  தைலைமயில்  ஜனாதிபதி 
ெசயலணி ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ளைம 
எந்த அடிப்பைடயில் என்  எமக்கு 
விளங்கவில்ைல .  இவ்வாறானெதா  
ெந க்கடியான சூழைல ேதர்தைல 
ேநாக்காகக் ெகாண்  பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வ  ெப ம் தவறாகும்.

பாரா மன்றத்ைதக் கைலத்தல்
ஜனாதிபதி ேகாத்தபாய ராஜபக்சவின் 

ேநாக்கம் பாரா மன்றத்ைத டக்கி 
அைனத்  நடவடிக்ைககைள ம் தாேன 
ன்ென க்க ேவண் ம் என்பதாகும். 

அவ்வாறில்ைல  என்றால்  ேவட்  ம   தாக்கல் 
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னேர அவர் உரிய 
நடவடிக்ைககைள ன்ென த்தி க்கலாம். 
பாரா மன்றத்ைதக்  கைலக்காமல் 
அ த்தகட்ட  நடவடிக்ைகக க்குச் 
ெசன்றி க்கலாம். எவ்வாறி ப்பி ம் இ  
ஒ  ேதசிய பிரச்சிைன என்பதால் ேதசிய 
தீர்  அவசியமாகும் என்றார்.

ெவளிநாட்டவர்களின்...
(ெதாடர்ச்சி)

 வைரயில் இவ்வா  விசா ெசல்  ப டி
யாகும் காலம் நீடிக்கப்பட் ள்ள தாக குடி வ
ர  குடி ய கல்  திைணக்களம் ெதரி வித் ள்
ள .
திைணக்க ளத்தின் கட் ப்பாட்டாளர் 

நாய கத்தின் அறி  த்தல்க க்கு அைமய 
ேநற்  தன் கி ழைம ெவளி யி டப்பட் ள்ள 
அறிக்ைகயில் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் 
ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ :
இலங்ைகயில் தங் கி யி க்கும் ெவளி நாட்

வர்க க்கான விசாக்கைள நீடிப்ப  ெதாடர்
பாக குடி வ ர  மற் ம் குடி ய கல்  திைணக்

க ளத் தினால் மார்ச் மாதம் 17 ஆம் திகதி 
ெவளி யி டப்பட்ட அறி வித்த க்கு அைமய 
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள அைனத்  
வைக யான விசாக்களின் ெசல்  படி காலம் 
மார்ச் 14 தல் ஏப்ரல் 12 வைர யான 30 
நாட்க க்கு நீடிக்கப்பட்ட .
எனி ம் நாட்டில் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பர  வைத க த்திற்ெகாண்  தற்ே பா  
இலங்ைகயில் தரித் தி க்கும் ெவளி நாட்ட
வர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ள அைனத்  
வைக யான விசாக்க க் கு மான ெசல்  படி 
காலத்ைத ேம ம் 30 நாட்க க்கு நீடிக்க 
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள .
எனேவ கீழ் குறிப் பி டப்பட் ள்ள அறி
 த்தல்க க்கு அைமய ெசயற்ப  மா  

அர சாங்கம் இலங்ைகயில் தரித் தி க்கும் 
ெவளி நாட்ட வர்க ளிடம் ேகட் க் ெகாண்
ள்ள .
தற்ே பா  வழங்கப்பட் ள்ள அைனத்  

வைக யான விசாக்களின் ெசல்  படி காலம் 
ேம மாதம் 12 ஆம் திகதிவைர நீடிக்கப்ப

 கி ற .
விசா நீடிப் டன் ெச த் தல் மற் ம் 

கட ச் சீட்டில் றக்குறிப் பி தல் பற்றி 
கைடப் பி டிக்க ேவண் டிய நைட ைற 
ெதாடர்பாக ெவகுவிைரவில் அறி விக்கப்
ப ம். எனேவ ன்ைனய அறி விப்பில் 
குறிப் பி டப்பட் ள்ள குடி வ ர  மற் ம் குடி
ய கல்  திைணக்க ளத்தின் விசா பிரி விற்கு 
வ  வைத தவிர்க் கு மா  ேகட் க்ெகாள்ளப்

ப  கி ற .
இக்காலப்ப கு தியில் எவ ேர ம் நாட்ைட 

விட்  ெவளி ேயற வி ம் பினால் எந்த
ெவா  அப ரா த ம் இன்றி விமான நிைல
யத்தில் விசா கட்ட ணத்ைத ெச த்  வதன் 
லம் நாட்ைட விட்  ெவளி ேயற டி ம்.
விசாக்கைள ெபற வி ம்  ப வர்கள் அவர்

க ள  கட ச் சீட் க்கைள குடி வ ர  மற் ம் 
குடி ய கல்  திைணக்க ளத்தின் விசா பிரி வி
ன ரிடம் ஏற்க னேவ ஒப்ப ைடத் தி ப்பின் 
அங்கு வழங்கப்பட்ட பற் ச் சீட்டின் ெசல்

 படி கால ம் ேம ம் 30 நாட்க க்கு 
அதா வ  ேம மாதம் 12 ஆம் திகதிவைர 
நீடிக்கப்பட் ள்ள .
இக்கா லப்ப கு தியில் நாட்ைட விட்  

ெவளி ேயற வி ம் பினால் மாத் திரம் கட ச்
சீட் டிைன இத் தி ைணக்க ளத் தி ட மி ந்  
ெபற் க் ெகாள்வ தற்காக குறித்த பற் ச் 
சீட் டி ன ம் விமான பயணச் சீட் டி ன ம் 
நிழற் பிர தி கைள dcvisa@immigration.gov.
lk,  acvisa@immigration.gov.lk,  acvisa1@
immigration.gov.lk,  acvisa2@immigration.
gov.lk, aceta@immigration.gov.lk என்ற 
மின்னஞ்சல் கவரிக க்கு அ ப்ப 
ேவண் ம்.
இ  ெதாடர்பில் ேமலதிக தகவல்கைளப் 

ெபற் க்ெகாள்ள 077 1588724 என்ற 
ெதாைலேபசி இலக்கத்திற்கு ெதாடர்பிைன 
ஏற்ப த்த டி ம்.

(ெதாடர்ச்சி)
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ன்னணி உள்நாட்  பா ற்பத்தி நி  வ
ன மான Pelwatte Dairy Industries, தனியார் 
நி  வனம் நாட்டின் ெகாேரானா ெதாற்  
(COVI19) நிைலைம ெதாடர்பில் மிகுந்த 
அக்கைற ெகாண் ள்ள ேதா , உள்நாட்  
பாற்பண்ைண விவ சா யி க ளி ட மி ந்  
ெதாடர்ந்  பால் ேசக ரிப்பைத உ தி ெசய்
ள்ள தாக ெதரி வித் ள்ள .   உலகும் 
ெதாற்  ேநாய் சவாைல  எதிர்ெ காண்
ள்ள நிைல யி ம், பாற்பண்ைண விவ

சா யி களின் வாழ்வா தாரம் எவ் வி தத் தி ம் 
பாதிப்ப ைடய கூடா  என்பைத க த்தில் 
ெகாண்ேட உள் ர் பா ற்பத்தி நி  வ
ன மான Pelwatte, இந்த நட வ டிக்ைகைய 
ேமற்ெ காண் ள்ள தாக  ெதரி வித் ள்ள . 

“உள் ர் பால் பதப்ப த் ம் நி  வனம் 
என்ற வைகயில் எங்கள் க் கிய அக்க ைற
களில் ஒன் , நாங்கள் பால் ேசக ரிப்ைபத் 
ெதாடர்வ ம், எங்கள் உற்பத் திையத் 
ெதாடர்வ  மாகும். பாற்பண்ைண விவ சா
யி க ளி ட மி ந்  ெதாடர்ச் சி யாக பால் ேசக
ரிக்கப்ப  வ  அவ சி ய மாகும், ஏெனனில் 
அவர்களின் வாழ்வா தாரம் அைத சார்ந்
ள்ள . அத னா ேலேய நாம் ெதாடர்ந்  
பால் ேசக ரிப்ைப ேமற்ெ காள்வ டன், 
இ  ெகாள்வ ன  ெசய்யப்பட்ட பா க்
கான பணத்ெ தா ைகைய உரிய ேநரத்தில் 
ெச த்  வ ைத ம் உ தி ெசய் கின்ேறாம். 
இதன் லம், ெந க்க டி யான இந்த கால
கட்டத்தில் பாற்பண்ைண விவ சா யி களின் 
வாழ்வா தா ரத்தின் மீதான எந்த வி த மான 
பாதிப் ம்  ஏற்ப டா  விவ சா யி கைள 
பா  காப்பேத தம  ேநாக்க மாகும், என 
Pelwatte Dairy Industries இன் கா ைமத்
வ பணிப்பாளர், அக்மால் விக்ர ம நா யக்க 
ெதரி வித் ள்ளார். 
தற்ே பா ைதய இக்கட்டான நிைல ைம

யிைன க த்தில் ெகாண் , Pelwatte 
ேதைவ யான அைனத்  ன்ெனச்ச ரிக்ைக 
நட வ டிக்ைக க ைள ம் ேமற்ெ காள்வ டன், 
உற்பத்தி ெசயல்பாட்டின் ேபா  க  ைம
யான சுகா தார நைட  ைற கைளப் பின்பற்ற
ள்ள . இதன் லம் ஊழி யர்கள் மற் ம் 

சம்பந்தப்பட்ட அைனத்  பங் கு தா ரர்க ம்  
பா  காக்கப்ப  கின்றனர் என்பைத உ  தி
ெசய்வ தா க ம் ெதரி வித் ள்ள . 

 தற்ே பா ைதய நிைலயில் விநி ேயாக சங்
கிலி கா ைமத்  வம் ெதாடர்பில் விளக்க
ம ளித்த, Pelwatte இன் பிரதி ெபா  கா
ைம யாளர் (விநி ேயாக சங் கிலி மற் ம் 
சந்ைதப்ப த்தல்), சுசன்த மல்வத்ைத, 
உல ெகங் கி ம் உள்ள பல பால் மற் ம் 
பால் உற்பத்தி நா கள் ெதாற் ேநாய் 
நிைலைமயின் கீழ் உள்ள ைத ம் மீறி, கடி

ன மான காலங்களில் நாங்கள் எம  தயா
ரிப்  ட்டத்ைத பரா ம ரிப்ப  மற் ம் 
விநி ேயாகச் சங் கி லி டன் ெதாடர்ந்  
ெசயல்ப  வ  மிக அவ சி ய மாகும். ேவக
மாக வளர்ந்  வ ம் உள் ர் பாற்பண்ைண 
உற்பத்தி நி  வ னங்களில் ஒன்றாக, பால் 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய் ம் ெசயன் 
ைறைய ெதாடர்வ ேதா , இந்த தயா ரிப் 
கைள வட மத் திய, வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
மாகா ணங்கைள தவிர்த்  இலங்ைகயின் 
அைனத்  பகு தி க ளி ம் விநி ேயா கிப்ப
தற்கு எதிர்பார்க் கிேறாம், என்றார். 

 உள் ர் பாற்பண்ைண விவ சா யி க
க்கு கிைடக்கும் மட் ப்ப த்தப்பட்ட 

வளங்கள் மற் ம் நி  வ னத்தின் ேதைவக்
ேகற்ப அவர்களால் வழங்க இய லாைம 
ேபான்ற கூ தல் சூழ் நி ைலகள் கார ண மாக, 
நி  வ னத்தின் யற் சி ைய ம் மீறி பால் 
ேசக ரிப்பதில் தாம் சிர மத்ைத எதிர்ே நாக் கி
ள்ள தாக பா ற்பத்தி நி  வனம் சுட் டிக்
காட் டி ள்ள . 

 பல வி த மான பா ற்பத் தி கைள சந்ைதப்
ப த் ம்  இந் நி  வனம் தன  குளி ட்டப்
பட்ட மற் ம் உைற ய ைவக்கப்பட்ட உற்பத்
தி களின் ேபா  100% பால் ெகா ப் பிைன 
மாத் தி ரேம பயன்ப த்  கி ற . அேதேபால் 
எவ் விதச் ெசயற்ைக சுைவ ட்டிகள் 
அல்ல  ேசர்க்ைகக ம் இல்லாமல் பால்மா 
உற்பத்தியிைன ம் ேமற்ெகாள்கிற . 
Pelwatte இன்  பால்மா உற்பத்திச் 
ெசயன் ைற ம் 24 மணி ேநரத்திற்குள் 
டிவைட ம் ெபாறி ைறயின் லம் 

தயாரிக்கப்ப கிற . ேம ம், ெவ ம் 72 
மணி ேநரத்திற்குள்தயாரிப் கள் கர்ேவார் 
மற் ம் வர்த்தக நிைலயங்கைளச் 
ெசன்றைடவைத ம்  உ திெசய்வதாக 
நி வனம் குறிப்பி கிற .

ெகாவிட்  19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட 
வணி கங்கள் மற் ம் தனி ந பர்க க்கு 
ஆத ர வ ளிக்கும் வைகயில் வங் கி க க்கு 
வச தி யாக இலங்ைக மத் திய வங்கி 
அதி வி ேசட ஒ ங் கு  ைறப்ப த்தல் 
நட வ டிக்ைக கைள நைட  ைறப்ப த் 
கின்ற . 
ெகாவிட்  19 ஆல் பாதிக்கப்பட்ட 

வணி கங்கள் மற் ம் தனி ந பர்க க்கு 
சில ச  ைக கைள வழங் கு வ தற்காக 
உரிமம் ெபற்ற வர்த்தக வங் கிகள் 
மற் ம் உரி மம்ெபற்ற சிறப் பி யல்  
வாய்ந்த வங் கி க க்கு ெநகிழ்ச் சித்தன்
ைமைய வழங்கும் க மாக பல அதி வி
ேசட ஒ ங் கு ைற நட வ டிக்ைக கைள 
அறி  கப்ப த்த இலங்ைக மத் திய வங்

கியின் நாணயச் சைப 
டி  ெசய் ள்ள . 
வழ  ைம  ே ப ான்  

ெப ம்பான்ைம யான 
கடன்ெப  நர்களால் 
கடன்கைள தி ப்
பிச்ெச த்த டி யா
ைமயால் ெசயற்படாக் 
கடன்களின் அதி க
ரிப்பில் உட்பட்ட உட்
ெசல் ம் ேபாக்கு, 
ெபா  ளா தார ெசயற்
பாட்டில் ஏற்ப ம் 
அசா தா ரண இைட 
கள் மற் ம் ஏற்க

னேவ கட்ட ைமக்கப்
பட்ட ல தனத் தாங் கி யி ப் க்கள் 
தற்ே பா ைதய மற் ம் எதிர்கால திர
வத்தன்ைம நிைலகள் ஆகி ய வற்றால் 
வங்கித் ைறயில் ஒட்  ெமாத்த தாக்கு 
பிடிக்கும் தன்ைமைய க த் திற்ெ காண்  
நாணயச் சைப இந்ந ட வ டிக்ைக கைள 
தீர்மா னித் தி க் கின்ற . 
அதற் கி ணங்க, ெகாவிட்  19 இல் 

பாதிக்கப்பட்ட வணி கங்கள் மற் ம் 
தனி ந பர்க க்கு அவசர அடிப்பைடயில் 
உத வதற்கு வங்கிக க்கு 
கூ தல் இடத்ைத  வழங்க ேமல் 
குறிப்பிடப்பட்ட அதிவிேசட 
நடவடிக்ைககைள அறி கப்ப த்த 
நாணயச் சைப டி  ெசய் ள்ள .

(நா.த ஜா)
இலங்ைகயின் சர்வ ேதச விமா ன நி

ைல யங்களில் சுகா தார அைமச்சு மற் ம் 
அதி கா ர ச ைப களின் அறி  த்தல்களின் 
பிர காரம் அைனத்  ன்ெனச்ச ரிக்ைக 
மற் ம் பா  காப்  நட வ டிக்ைக க ம் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ளன. 
அேத ேபான்  உரிய ம த் வப் ெபாறி
 ைற க க்கு அைம வா கேவ பய ணி

கைளத் ெதாற் த்த ப் க் கண்கா ணிப்  
நிைல யங்க க்கு அ ப் ம் ெசயன்

 ைற க ம் ன்ென க்கப்பட்டன. 
எனேவ உ  தி ெசய்யப்ப டாத தவ றான தக
வல்கைள ச  க வ ைலத்த ளங்களில் பரப் 
வதன் லம் மக்கைளப் பிைழ யாக வழி
ந டத்  வைதத் தவிர்த் க்ெ காள்  மா ம், 
தன்னலம் பாரா  நாட் க்காக ேசைவ
யாற் ம் விமா ன நி ைலய ஊழி யர்க க்கு 
மதிப்ப ளிக் கு மா ம் விமா ன நி ைலயம் 
மற் ம் விமா ன ேச ைவகள் நி  வனம் 
ேகட் க்ெ காண் டி க் கி ற .
விமா ன நி ைலயம், விமா ன ேச ைவகள் 

நி  வனம் மற் ம் பண்டா ர நா யக்க சர்
வ ேதச விமா ன நி ைலயம் ஆகி ய வற்றின் 
சந்ைதப்ப த்தல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் 
பிரி வினால் ேநற்  ன்தினம் ெசவ்வாய்
க்கி ழைம ெவளி யி டப்பட் ள்ள அறிக்ைக
யி ேலேய இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் ெதளி

 ப த்தப்பட் ள்ள . அதில் ேம ம் 
கூறப்பட் டி ப்ப தா வ :
பண்டா ர நா யக்க சர்வ ேதச விமா ன       

நி ைல யத்தில் வந் தி றங்கும் பய ணி கைளத் 
தனி ைமப்ப த்த க்கு உட்ப த்திக் கண்
கா ணிக்கும் ெசயற்பா  ெதாடர்பில் ச
க வ ைலத்த ளங்களில் பல்ேவ  தவ றான 
ெசய் திகள் பரப்பப்பட்  வ  கின்றன. 
எனேவ அ  கு றித் த் ெதளி  ப த்த
வ தற்கு வி ம்  கின்ேறாம். நாம் மக்க
க்கான விமா ன ேச ைவைய வழங்கும் 

நி  வனம் என்ற வைகயில் ேசைவயில் 
ஈ  ப ம் அைன வ க்கும் உரிய சுகா
தாரப் பா  காப்  வச திகள் வழங்கப்பட்
டி ப்ப டன், உரிய ன்ெனச்ச ரிக்ைக 
நைட  ைறகள் ெதாடர்பில் அறி  த்தப்
பட் ள்ளன. ெகாவிட்  19 ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவல்  உல ைக ேம அச்
சு த் திக்ெ காண்  இ க்கும் நிைலயில், 
ஒ  ேதசிய இலக்ைக ன் நி த்தி எம  
ஊழி யர்கள் அைன வ ம் தம  உயிைரப் 
பண யம்ைவத் , ய் வின்றி உைழத் க்
ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
அந்த வ ைகயில் இலங்ைகயின் சுகா

தார அதி காரக் கட்ட ைமப் க்க ளினால் 
வழங்கப்பட்ட ஆேலா ச ைனகள் மற் ம் 
அறி  த்தல்களின் பிர காரம் நாம் நட வ
டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்ேடாம். ஈரான், 
இத்தாலி மற் ம் ெதன்ெ கா ரி யா வி லி ந்  
இலங்ைகக்கு வ ம் விமா னங்கள், அல்
ல  14 நாட்க க்கு ன்  வைர (மார்ச் 14 
ஆம் திக தி யி லி ந் ) அந்த நா  க க்குப் 
பய ணஞ்ெசய் தி ந்த வர்கள் நாட் டிற்குள் 
ைழ வ  கடந்த மார்ச் மாதம் 14 ஆம் 
திக தி யி லி ந்  தைட ெசய்யப்பட்ட .
கடந்த மார்ச் மாதம் 15 ஆம் திகதி 

நள் ளி ர  12 மணி யி லி ந்  பிரான்ஸ், 

ஸ்ெபயின், ேஜர்மனி, சுவிட்ஸர்லாந் , 
ெடன்மார்க், ெநதர்லாந் , சுவீடன் மற் ம் 
ஆஸ் தி ரியா ஆகிய நா  க ளி லி ந்  விமா
னங்கள் இலங்ைகக்கு வ  ைக  த  வ  
மற் ம் மார்ச் 15 இலி ந்  14 நாட்க
க்கு ன்னர் அந்நா  க க்குப் பயணம் 

ேமற்ெ காண்ட வர்கள் நாட் டிற்குள் ைழ
வ  இைட நி த்தப்பட்ட .
அேத ேவைள ேமற் கு றிப் பிட்ட நா

க ளி லி ந்  மார்ச் மாதம் 15 ஆம் திகதி 
காைல 11 மணி தல் நள் ளி ர  12 
மணிக்குள் இலங்ைகக்கு வ  ைக தந்த பய
ணிகள் அைன வ ைர ம் ெதாற் த்த ப் க் 
கண்கா ணிப்  நிைல யங்க க்கு அ ப்
 வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட்ட . 
ேம ம் அேத தினத்தில் யாழ்ப்பாணம் 
சர்வ ேதச விமா ன நி ைல யத்தின் அைனத்  
சர்வ ேதச விமா னப்ே பாக் கு வ ரத்  ெசயற்
பா  க ம் இைட நி த்தப்பட்டன.
ஐக் கிய இராச் சியம், ெபல் யம் மற் ம் 

ேநார்ேவ ஆகிய நா  க ளி லி ந்  றப்
ப ம் விமா னங்கள் அல்ல  அந்த நா  க
க்கு மார்ச் 16 ஆம் திக திக்கு 14 நாட்க
க்கு ன்ன தாகப் பய ணஞ்ெசய்த வர்கள் 

நாட் டிற்குள் ைழ வ  மார்ச் 16 நள் ளி ர  
12 மணி யி லி ந்  தைட ெசய்யப்பட்ட . 
இந்நா  களில் இ ந்  மார்ச் 15 ஆம் 
திகதி நள் ளி ர  12 மணி தல் 16 ஆம் 
திகதி 12 மணி வைர நாட் டிற்கு வ  ைக
தந்த வர்கைளத் ெதாற் த்த ப் க் கண்கா
ணிப்  நிைல யங்க க்கு அ ப்  வ தற்கு 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட்ட .
கடந்த மார்ச் 17 ஆம் திகதி நள் ளி ர  

12 மணி யி லி ந்  கட்டார், கனடா, ப
ேர னி லி ந்  பய ணிகள் இலங்ைகக்கு 
வ  வ ம், 17 ஆம் திக திக்கு ன்னர் 
14 நாட்கள் அந்நா  க க்குச் ெசன்  வந்
த வர்கள் நாட் டிற்குள் ைழ வ ம் தைட
ெசய்யப்பட்ட . இ  தியில் இலங்ைகக்
கான அைனத்  சர்வ ேதச பய ணிகள் 
விமா ன ேச ைவ க ம் மார்ச் மாதம் 19 
ஆம் திகதி அதி காைல 4 மணி ெதாடக்கம் 
25 ஆம் திகதி நள் ளி ர  12 மணி வைர 
இைட நி த்தப்பட்டன. பின்னர் அ  31 
ஆம் திக தி வைர நீடிக்கப்பட் , தற்ே பா  
ஏப்ரல் மாதம் 7 ஆம் திக தி வைர நீடிக்கப்
பட் டி க் கி ற . இலங்ைகயின் சர்வ ேதச 
விமா ன நி ைல யங்களில் சுகா தார அைமச்சு 
மற் ம் அதி கா ர ச ைப களின் அறி  த்
தல்களின் பிர காரம் அைனத்  ன்ெனச்
ச ரிக்ைக மற் ம் பா  காப்  நட வ டிக்
ைக க ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ளன. 
அேத ேபான்  உரிய ம த் வப் ெபாறி

 ைற க க்கு அைம வா கேவ பய ணி
கைளத் ெதாற் த்த ப் க் கண்கா ணிப்  
நிைல யங்க க்கு அ ப் ம் ெசயன்

 ைற க ம் ன்ென க்கப்பட்டன. 
எனேவ உ  தி ெசய்யப்பட்டாத தவ றான 
தக வல்கைள ச  க வ ைலத்த ளங்களில் 
பரப்  வதன் லம் மக்கைளப் பிைழ யாக 
வழி ந டத்  வைதத் தவிர்த் க்ெ காள் 
மா ம், தன்னலம் பாரா  நாட் க்காக 
ேசைவ யாற் ம் மற் ம் விமானநிைலய 
ஊழியர்க க்கு மதிப்பளிக்குமா ம் நாம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.

இலங்ைகயின் சர்வ ேதச விமா ன  ைல யங்களில் 
ன்ென ச ரிக்ைக நட வ டிக்ைககள் ன்ென ப்

˙மா ன Ǻ ைலயС; ˙மா ன ேச ைவகЦ ǺΫ வனС ெதǿ ̇ РΧ 

இலங்ைக மத் திய வங் கியின் அதி வி ேசட 
ஒ ங் கு   ைறப்ப த்தல் நட வ டி க்ைக

பாற்பண்ை  யா ளர்களிட மி ந்  ெதாடர்  சி யாக 
பால் ெகாள்வ னவில்  ப ம் Pelwatte Dairy
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ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்க மா ன  நா க்கு நாள் 
உக் கி ர ம ைடந்  வ  கின்ற . ம த் வ உல கிற்கு 
ெப ம் சவா லாக விளங்கும் ெகாேரா னாைவ உலகில் 
இ ந் ம் விரட் டி ய டிக்கும் ேநாக்கில் ன்ென ப் கள் 
இடம்ெபற்  வ  கின்ற ேபா ம் உரிய சாதக விைள 
கைள ெபற் க் ெகாள்வ ெதன்ப  மிக ம் கடி ன மான 
ஒ  காரி ய மா கேவ காணப்ப  கின்ற . ெகாேரானா 
மனித குலத்ைத ேவர த்  வ  கின்ற நிைலயில் 
ெகாேரா னாைவ ேவர க்க ேவண் டி ய  மிக ம் அவ
சி ய மா க ம்  அவ ச ர மா க ம் ேமற்ெ காள்ள ேவண் டிய 
ஒ  விட ய மாக உள்ள .

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்கு உல க ளாவிய தியில் 
ஒன்ப  இலட்சத் க்கும் அதி க மா னவர்கள்  உள்ளா
கி ள்ளனர். நாற்ப தா யி ரத் க்கும் அதி க மா ன வர்கைள 
ெகாேரானா இ  வைர கா ெகாண் டி க் கின்ற . இன் 
ம் பல உயிர்கைள ெகாேரானா கா ெகாள்ளக் காத்

தி ப்ப ம் ெவளிப்ப ைட யா கேவ ெதரி கின்ற . இத்தா
லியில் ெகாேரா னாவின் தாக்கம் இப்ே பா  அதி க மாக 
உள்ள நிைலயில் எதிர்கா லத்தில் அெம ரிக்க, இத்தாலி 
உள் ளிட்ட அைனத்  உலக நா  க ைள ம் மிஞ் சிய 
நிைலயில் அதி க ள வி லான பாதிப் பிைன எதிர்ெ காள் 
ம் அபா ய ள்ள தா க ம் எச்ச ரிக்ைககள் வி க்கப்

பட்  வ  கின்றன. அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ெடானால்ட் 
ட்ரம்ப் ஆரம்பத்தில் ெகாேரானா ைவரைஸ ைசனா 
ைவரஸ் என்  குறிப் பிட்  அசட்ைட ெசய் தி ந்தார். 
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத் திைன கட் ப்ப த் 
வ  குறித்  அவர் ெதாடக்கத்தில் காத் தி ர மான  நட
வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள்ள வில்ைல. இத னா ேலேய 
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்க மா ன  இப்ே பா  அெம ரிக்
காவில் ேவக மாகப் பரவி வ  கின்ற .

இந்த நிைல ெதாட  மானால் அெம ரிக்கா விைர 
வில் மிகப்ெப ம் பாதிப் பிைன எதிர்ெ காள் ம் அபா  
ய ள்ள தா க ம் தக வல்கள் ெதரி விக் கின்றன. இலங் 
 ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்கு உள்ளா ேவா 
ரின் எண் ணிக்ைகையில் அதி க ரிப்   நிைலயிைனக் 
காண டி கின்ற . இன் ம் இரண்  வார காலத் 
தில் இந்த எண் ணிக்ைக ேம ம் அதி க ரிக்கும் வாய்ப்
ள்ள தாக ம த்  வர்கள் சங்கம் எச்ச ரிக்ைக வி த்
ள்ள ம் ெதரிந்த விட யேமயாகும். இேத ேவைள 
ஊர டங்கு சட்டத் திைன அடிக்கடி தளர்த்  வதன் கார 
 ண மாக ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்கு உள்ளா ேவா 
ரின் எண் ணிக்ைகயில் அதி க ரிப்  ஏற்ப டக் கூ டிய அபா
ய நிைல காணப்ப  வ தா க ம் எனேவ அர சாங்கம் 
ெதாடர்ச் சி யாக ஊர டங்குச் சட்டத் திைன அ ல் ப த்

 வ  ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என் 
ம்  ேகாரிக்ைககள் பல ம் ன்ைவக்கப்பட்  வ

கின்றன.

 ெபா  மக்கள் ெகாேரா னாைவ கட் ப்ப த்த அர
சாங்கத் திற்கு ரண ஒத்  ைழப்ைப வழங்க ேவண் ம் 
என்  ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்  வ  கின்றேபா 
ம் சிலரின் பிைழ யான ெசயற்பா  க ம் ஒத்  ைழ  
யாத தன்ைம ம் வ த்தம் த  வ தாக உள்ள . ம த் 
வ ைறையச் ேசர்ந்த வர்க ம் பா  காப் த் தரப்பி 

 ன ம் தம  உயிைரப் பணயம் ைவத்  ெபா  மக்க 
ளின் நல க்கா க ம் நாட்டின் நல க்கா க ம் ெசயற்
பட்  வ  கின்றா ர்கள். இந் நி ைலயில் அவர்களின் 
ேமலான ெசயற்பா  க க்கு நாட்  மக்கள் ஒவ்ெ வா

 வ ம் ரண ஒத்  ைழப்ைப வழங் கு வ  மிக ம் 
அவ சி ய மாகும் என்பைத நிைனவில் இ த்திக் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.

 ெகாேரா னா விற்கு இன் ம் உரிய ம ந் கள் கண்
 பி டிக்கப்ப டாத நிைலயில் இ  விைரவில் சாத் தி ய

மாக ேவண் ம் என்ப  உலக மக்களின் எதிர்பார்ப்
பாக உள்ள .இத னி ைடேய ஜப்பான் ெகாேரா னாைவ 
கட் ப்ப த் ம் ேநாக்கில் ம ந் த்ெ தா குதி ஒன்

றிைன இலங்ைகக்கு அ ப்பி ைவத் ள்ள ம் நீங்கள் 
அறிந்த விட யேமயாகும். அத்ே தா   ேநாெய திர்ப்  
சக் திைய அதி க ரிக்கும் ேநாக்கில் ஆ ர்ேவத ம ந்
கள், கசா யங்கள்  என்ப ன ம் அறி  கப்ப த்தப்பட் 

 ள்ள ைம ம் குறிப் பி டத்தக்க .  இேத ேவைள ம த் 
  வர்கள் மற் ம் தாதி யர்கள் ஆகி ேயாரின் பா  காப்
பிைன உ  திப்ப த் ம் ேநாக்கில் விேசட நட வ டிக்
ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட ேவண் ம் என் ம் வலி 
த்தல்கள் இடம்ெபற்  வ  கின்றன.

ெகாேரானா ஒ  ெகாடிய சக் தி யாக இப்ே பா  உ
ெவ த் ள்ள . ச கம், ெபா  ளா தாரம், இயல்  
வாழ்க்ைக, உள வியல் நிைல ைமகள், கலாசாரம் மற் 
ம் ெதாடர் கள் ேபான்ற பல வி ட யங்க ளி ம் கணி

ச மான தாக்கத் திைன ஏற்ப த்தி இ க் கின்ற . உலகம் 
இனி எப்ே பா   இயல்  வாழ்க்  ைகக்கு தி ம் ம் 
என்ற ஏக்கம் ஒவ்ெ வா  வ ரி ட ம் அதி க மா கேவ 
காணப்ப  கின்ற . இந்த ஏக்கம் நிைற ேவற இன் ம் 
எத்தைன காலம் காத் தி க்க ேவண் டி வ ம் என் ம் 
ெதரி ய வில்ைல.

ெகாேரா னா  பற்றி நாம் இப்ே பா  அதி க மா கேவ 
ேபசு கின்ற நிைலயில்    ெகாேரானா உல கிற்கு பாடங்கள் 
பல வற்ைற ம் கற் க்ெ கா த் தி ப்ப தாக ஏற்க னேவ 
த் தி  விகள் வலி  த்தி இ ந்த ம் இங்கு குறிப் பி
டத்தக்க விட ய மாக உள்ள . ஒ  நா  அபி வி த்தி 
அைட வ தற்கும் ேம ம் பல நன்ைம கைள  ெபற் க்
ெகாள்வ தற்கும் அந்நாட்  மக்க ளி ைடேய ஐக் கியம், 
சமா தானம், விட் க்ெ கா ப் , இணக்கப்பா , நல் லி
ணக்கம் என்பன அவ சி ய மாகும். இந்த நல்ல விட யங்
கைள ெகாேரானா இப்ே பா  ஞாப கப்ப த்தி இ க்
கின்ற . ெகாேரா னாைவ ெவற்றிெகாள்ள நாட்  மக்க  
ளி ைடேய ஐக் கி ய ம் ஒத்  ைழப் ம் ேதைவ என்  
வலி  த்தப்பட்  வ  கின்ற நிைலயில் ெகாேரா னா
க்கு மட்  மன்றி எல்லா விட யங்க க்கும் இ  அவ

சியம் என்பைத நா  நன்றா கேவ உணர்ந்  ெகாண் ள்
ள . அர சி யல்வா திகள் இைத உணர்ந்  ஐக் கி யத் திற்கு 

வ  ேசர்க்க  ேவண் ம்.இன வா தத் க்கும் பிரி வி ைன க
க் கும் சா  மணி அடிக்க ேவண் ம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  குறித்  அறிந்  
ெகாள்ளப்பட்ட. நிைலயில் சில உலக நா கள் ரித 
நட வ டிக்  ைைகயிைன ேமற்ெ காண்  ெதாற் க்கு உள்
ளா ேவாரின் எண் ணிக்ைகைைய கட் ப்பாட் க்குள் 
ெகாண்  வந் தி ந்தன. இ  ஒ  சிறந்த ன் 
தா ரணம் ஆகும்.இந்த ன்  தா ர ணத்ைத உலகின் 
ஏைனய நா  க ம் பின்பற்ற ேவண் ம். இதனால் 

இழப்  கைள தவிர்த் க் ெகாள்ள டி ம்.

சுத்தம் ெதாடர்பாக இப்ே பா  சற்  அதி க மா கேவ 
ேபசப்பட்  வ  கின்ற . சுத்த மாக இ ந்தால் ெகாேரா
னாைவ ெவற்றி ெகாள்ள டி ம் என்  பிர சா ரங்கள் 
ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்றன. ெகாேரானா வந்ததால் 
தான் சுத்தம் பல க்கு ஞாப கத் திற்கு வந் தி க் கின்
ற . இந்த நிைல மாற்ற ம ைட ம் ேவண் ம்.சுத்தம் 
எப்ே பா ம் அவ சியம் என்ப தைன ஒவ்ெ வா  வ ம் 
விளங்கிச் ெசயற்ப தல் ேவண் ம்.        

எனேவ ெகாேரானா வான , சுத்த மாக இ ந்தால் சுக
மாக வாழலாம் என்ப தைன மறந் தி ந்த  உலக மக்க
க்கு மீண் ம் ஒ  ைற நிைன ட்டி இ க் கின்ற .

ஒவ்ெ வா  கலா சா ரத் தி ம் சுேதச அறி  காணப்ப 
கின்ற . இந்த சுேதச அறி  என்ன ெவன்  ேதட ேவண்
டிய சந்தர்ப்பத் திைன ெகாேரானா உ  வாக்கிக் ெகா த்
தி க் கின்ற . சுேதச  அறிவின் அடிப்ப ைடயில் எம  
வாழ்க்ைகக்கு ேதைவ யா ன வற்ைற நாம் உரி ய வா  
பயன்ப த்த ேவண் ம். எம  சுேதச அறி வி ம் 
ெபா  ண்   என்ற பாடத் திைன ெகாேரானா கற்
க்ெ கா த் தி க் கின்ற .

ேமைலத்ேதய கலா சா ரத்தில் ழ்கிப்ேபான நிைல 
யில் எம்ம வர்கள் எம  கலா சா ரத்தின் ெப  ைம ைய 

ம் க் கி யத்  வத் தி ைன ம் மறந்  ெசயற்பட்  வந்
தனர். இந்த நிைலயில் எம  கலா சாரம் எந்த ள விற்கு 
ேமலா ன  என்ப த ைன ம் ெகாேரானா வலி  த்தத் 
தவ ற வில்ைல. கும் பி ம் கலா சாரம் இதில் க் கி ய மா
ன தாகும்.                                  

ேகாள ம ய மாக்கல் ெசயற்பா கள் இப்ே பா  ேவக
மாக இடம்ெபற்  வ  கின்றன. ேகாளமயமாக்க 
லின் கீழ் ஒ  நா  இன்ெ னா  நாட்டில் தங்கி இ க் 
கும்  நிைலைம ஏற்பட் ள்ள தா க ம் உள் ர் உற்பத்
திகள் பாதிக்கப்ப  வ தா க ம் விமர்ச னங்கள்  இ ந்  
வ  கின்றன. ேகாள ம ய லாக்கலின் கீழ் நா  க க் கி
ைட யி லான ெதாடர் கள் அதி க ரித் ள்ளன. மக்கள் 
வ  ைக ம் அதி க ரித் ள்ள . இந் நி ைல ைமகள் 
ெகாேரானா மற் ம் எய்ட்ஸ் ேபான்ற பல ேநாய்கள் 
பர  வ தற்கு உந்  சக் தி யாக இ ப்ப தாக ெதரி விக்கப்
ப  கி ற . சுற் லா பய ணி களின் வ  ைகயால் ஏற்ப 
ம் பாதிப் க்கள் க த்தில் ெகாள்ளப்ப டா  அவர்க

ள  வ  ைகயால் கிைடக்கும் வ  மானம் ெதாடர் பி
ேலேய  உலக  நா கள் கூ  த லான கவனம் ெச த்தி 
வ  கின்ற ைம ம்   ெதரிந்த விட ய மாகும்.

ேகாள ம ய மாக்கல் மற் ம் ேமல்நாட்  சிந்தைன  என்
பன அவ சி ய மா ன  என்ற ேபா ம் அவற்றில் பய  
ள்ள வற்ைறேய நாம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இத்த ைகய ஒ  பாடத்ைத ம் ெகாேரானா எமக்கு 
கற் க்ெ கா த் ள்ள . ேகாள ம ய மாக்கலின் கீழ் அர
சாங்கத்தின் வகி பா கம் கு ைற வ ைடந் ள்ள நிைல யில் 
தனியார் ஆதிக்கம் ேமேலாங்கி காணப்ப  கின்ற . 
இந்த நிைலயில் நாட்டின் அபி வி த்த யி ம் மக்கள் 
நல ெசயற்பா  க ளி ம்  அர சாங்கத்தின் வகி பா கத்
திைன ெகாேரானா உணர்த்தி இ க் கின்ற . தனியார் 
ைற யி னரால் எல்லா வற்ைற ம் ேமற்ெ காள்ள டி
யா  என்ப ைத ம் ெகாேரானா உணர்த்தி இ க் கின்
ற .ெகாேரா னாைவ கட் ப்ப த்  வ தற்கு அர சாங்கம் 
இப்ே பா  எத்த ைகய நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள் 
கின்ற  என்பேத சக லரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ள .

ெகாேரானா என்ப  இலங்ைக உள் ளிட்ட சில உலக 
நா  க க்கு திய அ  ப வ மாகும். மண்ச ரி , ெவள் 
ளம், யல், குண்  ெவடிப் , இடி,  மின்னல் ேபான்
ற வற்றால் ஏற்ப ம் அனர்த்தங்களின் ேபா  எவ்வா  
நாம் நம்ைம பா  காத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
விழிப்  ணர் ைவ ஏற்ப த்தி வ  கின்ேறாம். ஆனால் 
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கம் ேபான்றவற் றிற்ேகா 
அல்ல  விந க்கம் ேபான்ற நிைலைமக க்ேகா 
எவ்வா  கம்ெகா ப்ப ? என்ப  குறித்  நாம் 
சிந்திக்கத் தவறி ள்ேளாம். ெகாேரானா இதைன 
நமக்கு ஞாபகப்ப த்தி இ க்கின்ற . தாய்வான் 
ேபான்ற நா கள் ெதாற் க்களில் இ ந்  பா காத் க் 
ெகாள் ம் நடவடிக்ைககள் ெதாடர்பில் ன்ெனச்சரி 
க்ைக டன் ெசயற்பட்  வ கின்றன. அந்நாட்  
மக்கைள இத்தைகய விடயங்களில் தயார்ப்ப த்தி 
இ க்கின்றன. இலங்ைகக்கு இ  ஒ  பாடமாகும். 
இதனடிப்பைடயில் இலங்ைக ம் அனர்த்தங்கள் பல 
வற் க்கும் ன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அரசியல் தியான, மத தி 
யான, ெமாழி தியான, இன தியான வமயமாக் 
கல் நடவடிக்ைககைள ைகவிட்  அைனவ ம் ஒற்  
ைம டன் ெசயற்பட்  சவால்கைள ெவற்றிெகாள்ள 
ேவண் ம்.

ெகாேரானா ைவரைஸ ரத்தியடிப்பதற்காக ைக 
க தல் உள்ளிட்ட பல்ேவ  சுகாதார ெசயற்பா  
கைள ம் ேமற்ெகாள் கின்ேறாம். இதனடிப்பைடயில் 
விைரவில் ெகாேரானாைவ உலகத்தில் இ ந்   நாம் 
ைக க விவிட ேவண் ம்.இல்ைலேயல் மனிதகுலம் 
பல்ேவ  பாதக விைள கைள ம் சந்திக்க ேவண்டி 
வ ம் என்பைத ம ப்பதற்கில்ைல.

ெகாேரானாைவ

ைக க ேவாС

ைரசாமி நடராஜா

உல க ளா விய ரீதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
மிக ம் அபா ய க ர மான நிைலயில் பர வி  வ  கின்ற  நிைலயில் 
இலங்ைக யி ம்  மிக ம் அவ தா ன மாக  ெசயற்ப ட ேவண் டிய 
கால கட்டத்தில் இ க் கின் ேறாம். தற்ே பா ைதய நிைலயில் 
னாைவ தவிர  ஏைனய பல்ேவ  நா  களில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்   மிக ம் அபா ய க ர மான ைறயில் பரவி வ
கின்ற . 
ேநற் க் காைல வைர உலகில் 850000 ேபர் இந்த ெதாற்

றினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். அத் டன் 42000 ேபர் இந்த 
ைரவஸ் கார ண மாக உயி ரி ழந் ள்ளனர்.  இத்தாலி, ஸ்  ெபயின், 
அெம ரிக்கா, னா உள் ளிட்ட நா  க ளி ேலேய அதி க ள  உயி ரி
ழப் கள் பதி வா கி ள்ளன. இத்தாலி, ஸ்  ெபயின் மற் ம் அெம
ரிக்கா, பிரிட்டன் உள் ளிட்ட நா  களில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  தாக்கம் ேமாச மான நிைலைய ேநாக்கி ெசன்  ெகாண்
டி க் கின்ற . அெம ரிக்காவில் மட் ம்  184 ஆயிரம் ேபர் இந்த 
ெதாற் றினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ேம ம் அெம ரிக்காவில் 
அதி க ள வான தாக்கம் இதனால் ஏற்ப ம் என் ம் எதிர்  கூறப்
பட் ள்ள .  
உலகில் நிைலைம இவ்வா  இ க்ைகயில்  தற்ே பா ைதய 
ழலில் இலங்ைக யி ம்  இன் ம் நா  ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற்  பரவல் விட யத்தில் அபா ய க ர மான நிைல யி ேலேய 
இ ப்ப தாக ம த் வத் ைற யி னரால்  எ த்  ைரக்கப்பட்  
வ  கின்ற . வி ேச ட மாக  அ த்த இரண்  வாரங்கள் மிக ம்  
கவ ன மாக இ க்க ேவண் டிய காலப்ப குதி என்   ெதாடர்ச் சி யாக 
வலி  த்தப்பட்  வ  கின்ற . 
இலங்ைகைய ெபா த்த வ ைரயில் இ  வைர 142 ேபைர இந்த 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்   தாக் கி ள்ள . அவர்களில் இ வர் 
உயி ரி ழந் ள்ளனர். ேம ம் 17 ேபர் ற்றாக குண ம ைடந்   
தி ம் பி ள்ளனர். 123 ெதாற்றா ளர்கள்  சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்
றனர். அ  மட்  மன்றி நாட்டின் பல ைவத் தி ய சா ைல க ளி ம்  
173 ேபர்  சந்ேத கத்தின் அடிப்ப ைடயில் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட  
அவ தான சிகிச்ைசக்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.  
கடந்த ெசவ்வாய்க் கி ழைம மட் ேம 20 ெதாற்றா ளர்கள் 

அைட யாளம் காணப்பட் ள்ளனர். அந்த வ ைகயில் பார்க் கும்
ேபா  இலங்ைகயில் அைட யாளம் காணப்ப ம் ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைக அதி க ரித் ச் ெசல்வைத காண் கின் ேறாம். 
இந்த நிைலயில் அ த்  வ ம் நாட்கள்  ெதாடர்பில் ைவத் திய 
பரி ேசா தைன சைபயின் பணிப்பாளர் ைவத் தியர் ெஜய வான் 
பண்டார க் கிய பல்ேவ  விட யங்கைள ன்ைவத் தி க்
கின்றார். 
உலக நா  களில் ஆரம்பத்தில் அதா வ  ெகாேரானா ெதாற்றா

ளர்கள் குறித்  தல் வாரங்களில் மிக ம் ெம  வான உயர் 
நிைல காணப்பட்ட ேபாதி ம் பின்னர் மிக ேவக மாக அந்த நா
களில் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக ம் மரண 
த ம் அதி க ரித்த . உலக சுகா தார ைமயத்தின் ெகாேரானா 

வைர பட நிரைல பார்க்ைகயில் இன்  மிக ம் உய ரிய தாக்
கத்ைத அ  காட்  கின்ற . அேத ேபான்  இலங்ைக யி ம் 
அவ்வா றான அச் சு த்தல் உள்ள .  தல் சில வாரங்களில் 

மிக ம் ெம  வாக ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கள் கண்ட றி யப்பட்டா ம் கூட அ த்த ஒ  இ  
வாரங்களில் மிக ேவக மாக பர வக் கூ டிய நிைலைம இ ப்ப தாக நாம் க   கின் ேறாம்  என்  
ைவத் திய பரி ேசா தைன சைபயின் பணிப்பாளர் ைவத் தியர் ெஜய வான் பண்டார கூறி யி
க் கிறார். 
இந் நி ைலயில் இதைன  சாதா ரண விட ய மாக க த டி யா . இ  நாட் டிற்கு மிக ம் அச்

சு த்த லான விட ய மாகும். இதற்கான காரணம் எம  ச  கத்தில் கலந் ள்ள ெகாேரானா 
ெதாற்றா ளர்கள் இன்  ெகாேரானா ைவரைஸ ச  கத்தில் பரப்ப ஆரம் பித் ள்ளனர். ஆக
ேவதான் அ த்த இ  வாரங்கைள மிக ம் அச் சு த்த லான கால மாக நாம் க   கின் ேறாம். 
ஒேர  ேநரத்தில் ற் க்க ணக்கான ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கள் கண்ட றி யப்பட அதிக 
வாய்ப் க்கள் உள்ளன. ஆகேவ இதி லி ந்  வி  பட ேவண்  மானால் அதில் பிர தான பங்
க ளிப்ைப ெபா  மக்கேள ன்ென க்க ேவண் ம். தாமாக ேநாயிைனக் கா ம் ெசயற்பா 
கைள ைகவிட்  மிக ம் அவ தா ன மாக இ க்க டி  ெமன்றால் அ ேவ சிறந்த வழி  ைற
யாகும் என் ம் அவர் குறிப் பிட் டி க் கிறார். 
அதன்படி எதிர்வ ம் இரண்  வாரங்கள் என்ப  மிக ம் அவ தா ன மான மற் ம் விழிப்
டன் இ க்க  ேவண் டிய கால மாக காணப்ப  கின்றைம  ெதளிவா கின்ற . மிக க் கி ய மாக 
ெபா  மக்கள்  இதன் பார ரத்தன்ைமைய உணர்ந்  இந்த அச் சு த்த லி லி ந்  மீள்வ
தற்காக அர்ப்ப ணிப் டன் ெசயற்ப ட ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும். இேத ேவைள எதிர்வ ம் 
இரண்  வாரங்கள் மிக ம் கவ ன மா க ம் ெபா ப்  ட ம் அைன வ ம் ெசயற்ப ட  ேவண்
டி யதன் அவ சியம் குறித் ம் ஊர டங்கு சட்டத்ைத நீடிப்ப   ெதாடர்பா க ம் அரச ைவத் திய 
அதி கா ரிகள் சங்கம் ேயாச ைன கைள ன்ைவத் ள்ள .  
இலங்ைகயில் 80 தம் ச க இைட ெவளி ேபணப்ப  கி ற .  ைம யாக ஒ  கிரா மத்ைத 

அல்ல  நக ரத்ைத தனி ைமப்ப த்தல் மிக அவ தான மட்டத் தி ள்ள பிர ேத சங்கைள அைட
யா ளப்ப த்தி ெதாடர்ச் சி யாக ஊர டங்கு சட்டத்ைத பிறப் பித்தல், ஏைனய பிர ேத சங்களில் 
தற்கா லி க மாக ஊர டங்கு சட்டத்ைதப் பிறப் பித்தல் என்ற 3 கட்டங்களில் ச க இைட ெவளி 
ேபணப்ப  கி ற . ச  கத்தில் 80 த ச க இைட ெவ ளிைய ேப  வதில் ெபா  மக்கள் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  ேகா  கின் ேறாம். அத்ே தா  வங்கி ேசைவ, ம ந்  

மற் ம் உண  உள் ளிட்ட ேசைவகள் ெதாடர்பில் ன்ென க்
கப்ப ம் ெசயற் திட்டங்கைள ேம ம் வ ப்ப த்த ேவண் ம். 
அத்ே தா  ஊர டங்கு சட்டத்ைத மீறா ம லி ப்ப தற்கும் மாவட்
டங்க க்கு பயணம் ெசய்வைத தவிர்த் க் ெகாள்ள ம் நட வ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என்   அரச ைவத் திய அதி கா ரிகள் 
சங்கம் ெதரி வித் ள்ள . 
ெபா  ளா தார சந்ைத, மீன் பி டித்  ைற கம், ெமனிங் சந்ைத 

மற் ம் ேதயிைல விற்பைன நிைலயம் ேபான்ற க் கிய 
ெபா  இடங்களில் மக்கள் மிகுந்த அவ தா னத் டன் ெசயற்
பட ேவண் ம். அத்ே தா  ஒவ்ெ வா  வ ம் தனி நபர் நலன் 
ெதாடர்பில் ெதாடர்ந் ம் அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம்.
ேம ம் கக்கவசம் ெதாடர்பில் சுகா தார அைமச் சினால் வழங்
கப்பட் ள்ள ஆேலா ச ைன கைளப் பின்பற்ற ேவண் ம். அவ்
வா  ைற யாகப் பின்பற் றினால் ைவரஸ் பர வலில் அ த்த 
கட்டத் திற்கு ெசல்வைதத் தவிர்க்க டி ம் என்  ெதரி விக்கப்
பட் ள்ள .  எதிர்கா லத்தில் ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த் 
வ தற்காக மனித மற் ம் ஏைனய திறன்கைள அதி க ரிப்ப தற்கான 
நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். ைவரஸ் ெதாற் க்கு 
உள்ளாகி அ  ம திக்கப்ப ம் ேநாயா ளர்க க்கு சிகிச்ைச வழங்
கு வ தற்கான விேசட ைவத் தி ய சா ைலகள் நி  வப்பட ேவண் ம்  
என் ம் சங்கம் வலி  த் தி ள்ள . 
அேத ேபான்  ேநாயா ளர்க க்கு சிகிச்ைச ய ளிக்கும் ைவத் தி

யர்கேளா ஏைனய சுகா தா ரத் ைற பணி யா ளர்கேளா ெதாற் க்
குள்ளானால் பாரிய மனிதவள குைற பா  ஏற்ப ம். எனேவ 
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்க க்கு சிகிச்ைச ய ளித்த வர்கள் தனி ைமப்
ப த்த க்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம். அத்ே தா  ைவரஸ் 
ெதாற் க் குள்ளா ன வர்கைள 15 நிமி டங்களில் கண்ட றி வ தற்காக 
ஏைனய நா  களில் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் பரி ேசா தைன ைற
ைமைய இலங்ைக யி ம் அறி  கப்ப த் தினால் மிகச் சிறந்த
தாக அைம ம் என் ம் அரச ைவத் திய அதி கா ரிகள் சங்கம் சுட்
டிக்காட் டி ள்ள . 
அந்த வ ைகயில் இலங்ைகைய ெபா த்த வ ைரயில் அ த் 

வ ம் இரண்  வாரங்கள் என்ப  மிக ம் க் கி ய மா ன தாகும். 
ஊர டங்கு சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள நிைலயில் மக்கள் 
அந்த விதி ைறகைள மதித்   ெசயற்படேவண் ம். மக்களின் 
அன்றாட இயல்  வாழ்க்ைகயில் இ  சவாலான ஒன்றாகேவ 
உள்ள . ஆனால் தற்காலிகமாக இந்த விடயத்தில் மிக ம் 
ெபா ப் ட ம் அர்ப்பணிப் ட ம் மக்கள் அைனவ ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம்.  சுகாதாரத் ைறயினர் ெவளியிட் ள்ள 
சுகாதார அறி த்தல்கைள பின்பற்றி ெசயற்பட ேவண்டிய  
மிக ம் அவசியமாகும். எதிர்வ ம் இரண்  வாரங்கள் மிக ம் 
மிக ம் அபாயகரமானைவ என்  சுகாதார ைற சார்ந்ேதார் ன் 
ைவத் ள்ள விடயத்ைத  எக்காரணம் ெகாண் ம் அலட்சியம் 
ெசய் விடக்கூடா . அேதேபான்  அதிகாரத்தில் இ க்கின்ற 
தரப்பின ம் மக்களின் அத்தியாவசிய உண  மற் ம் ம ந் ப் 
ெபா ள்  ேதைவகள்  ெதாடர்பில் உரிய ெபாறி ைறைய நைட 
ைறப்ப த்த ேவண்டிய  அவசியமாகும்  என்பதைன வலி  
த் கின் ேறாம். 
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இரண்டாம் உலகப் ேபா க்குப் 
பின்னர் உலகம் எதிர்ெ காள் ம் மிக ம் 
சவா லான ெந க்கடி ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற் ேநாய் என ஐ.நா. ெபா ச் ெசய
லாளர் ெதரி வித் ள்ளார்.
உலக  நா கள்   வ  ைத ம் 

ெகாேரானா ைவரஸ் ஒ  ேசர தியில் 
ஆழ்த் தி ள்ள . ெகாேரானா ைவரஸால் 
அதிகம் பாதிக்கப்பட் டி ப்ப  உலக 
வல்ல ரசு நாடான அெம ரிக்கா என்ப தி லி
ந்ேத, அந்த ேநாயின் தீவி ரத்ைத உணர 
டி ம். வளர்ந்த நா  களில் மிகப்

ெப ம் தாக்கத்ைத ெகாேரானா ைவரஸ் 
ஏற்ப த் தி ள்ள . வளர்ந்  வ ம் நா
க ம் ெகாேரா னாவின் பிடி யி லி ந்  தப்
ப வில்ைல. இந்த சூழலில், 2ஆம் உலகப் 
ேபா க்குப் பின்னர் மிக ம் சவா லான 
சுகா தார ெந க்க டி யாக ெகாேரானா 
ெதாற்  உள்ள  என்  ஐ.நா. ெபா ச்
ெச ய லாளர் அன்ே டா னிேயா குட்டெரஸ் 
ெதரி வித் ள்ளார். 
இ  பற்றி அவர் ேம ம் கூ  ைகயில், 

‘ஐக் கிய நா கள்  ேபரைவயின் 75 ஆண்  
கால வர லாற்றில் இ  ேபான்ற ஒ  உலக 
சுகா தார ெந க்க டிைய நாங்கள் எதிர்
ெகாள்ள வில்ைல. சுகா தார ெந க்க டிைய 

விட மிக ம் தீவி ர மா ன . இ  ஒ  
மனித ெந க்கடி என்றார். 
ஐக் கிய நா கள்  ேபரைவ நி  வப்பட்ட 

பிறகு, மிக ேமாச மான உலக ெந க்க டி
யாக,  ஏன் ெகாேரானா ெப ந்ெ தாற்ைற 
நீங்கள் க   கி ர்கள் என்  குட்ட ெர
சிடம் ேகள்வி எ ப்பப்பட்ட . 
இதற்குப் பதி ல ளித்த குட்டெரஸ்,  ‘ஒ
றம் உலக மக்கள் அைன வ க்கும் அச்
சு த்த லாக உள்ள . இன்ெ னா  றம் 
ெபா  ளா தார தாக்கத்ைத ஏற்ப த்  கி ற ’ 
என்றார். ேம ம், இந்த ெப ந்ெ தாற்ைற 
டி க்குக் ெகாண்  வர உட ன டி யாக 

ஒ ங் கி ைணந்த நட வ டிக்ைக ேதைவ 
என ம்  பரி ேசா தைன, தனி ைமப்ப த்
தல், சிகிச்ைச ஆகிய சுகா தார திறைன 

அதி க ரிக்க ேவண் ம் என ம் ஐ.நா. 
ெபா ச்  ெச ய லாளர் வலி  த் தினார். 

இரண்டாம் உலகப் ேபா க்குப் பின் 
எதிர்ெ காள் ம் சவா லான ெந க்கடி
ெகாேரானா குறித்  ஐ.நா. ெபா ச்ெச ய லாளர்

சிங்கர் ேலாரன் அ ங்காட் சி ய கத்தில் 
பா  காக்கப்பட்  வந்த  வின்ெசன்ட் 
வான்ே  காவின்  வசந்த  கால  ேதாட்டம் 
வியம் உட்பட பல அரிய ெபாக் கி ஷங்
கைள க டி ெகாள்ைள யர்கள் சிலர் 
தி டிச் ெசன்  விட்டனர். இத ைன ய த்  
ெபாலிஸார் அவர்கைள வைல சி ேதடி 
வ  கின்றனர்.
ெநதர்லாந்ைதச் ேசர்ந்த கழ்ெபற்ற 
வியர் வின்ெசன்ட் வான்ேகா. இவர் கடந்த 

1884ஆம் ஆண்  வசந்த கால ேதாட்டம் 

என்ற ெபயரில் வைரந்த வியம் உலக 
அளவில் கழ் ெபற்ற தாகும். இந்த வியம் 
தைல நகர் அம்ஸ்டர்டாமில் உள்ள சிங்கர் 
ேலாரன் அ ங்காட் சி ய கத்தில் பா  காக்கப்
பட்  வந்த .

இந்த நிைலயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
கார ண மாக இந்த அ ங்காட் சி யகம் கடந்த 
12ஆம் திகதி தல் டப்பட் ள்ள . 
க டி ெகாள்ைள யர்கள் சிலர் அ ங்

காட் சி ய கத்தின் ஜன்னல் கண்ணா டிைய 
உைடத்  உள்ேள ைழந் ள்ளனர்.
அவர்கள் வின்ெசன்ட் வான்ே காவின் 

வசந்த கால ேதாட்டம் வியம் உட்பட பல 
அரிய ெபாக் கி ஷங்கைள தி டிச் ெசன் 
விட்டனர். ெபாலி ஸார் அவர்கைள வைல 
சி ேதடி வ  கின்றனர்.

சி.என்.என். ெசய்தி ெதாகுப்பாளர் 
கிறிஸ்ே  டாபர்  குவா  ேமா  க்கு 
ெகாேரானா ைவரஸ் பாதிப்  உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள தாக தன  விட்
டரில் ெதரி வித் ள்ளார்.
சீனாவின் ஹ ேபய் மாகாணம் 
ஹான் நகரில் கண்  பி டிக்கப்

பட்ட ெகாேரானா ைவரஸ் தற்ே பா  
உலகின் 200இற்கும் அதி க மான நா
க க்கு பர வி ள்ள . 
இந் நி ைலயில் அெம ரிக்கா வி ம் 

ெகாேரானா ைவரஸ் க  ைம யாக 
பரவி வ  கின்ற . அங்கு ைவரஸ் 
ெதாற்  அதி க ரித்  வ  வ தாக அந்
நாட்  அரசு ெதரி வித் ள்ள . இந் நி
ைலயில், சி.என்.என். ெசய்தி ெதாகுப்
பாளர் கிறிஸ்ே டாபர் குவா ேமா க்கு 
ெகாேரானா ைவரஸ் பாதிப்  உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள தாக தன  விட்
டரில் ெதரி வித் ள்ளார்.

ரஷ்ய ஜனா தி பதி விளா டிமிர் ட்டிைன சந் தித்த 
ைவத் தி ய க்கு ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ஏற்பட்
ள்ள தாகத் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள . 
ெமாஸ்ே காவில் ெகாேரானா ேநாயா ளிகள் அ

ம திக்கப்பட் ள்ள ம த்  வ ம ைனக்கு கடந்த ெசவ்
வாய்க் கி ழைம ரஷ்ய ஜனா தி பதி ட்டின் ெசன்றார். 
அங்கு பணி  ரி ம் ைவத் தி யர்கள், ெசவி லி யர்கள் 

என பல்ேவ  ம த் வ ஊழி யர்க ளிடம் அவர் 
ஆேலா சைன நடத் தினார். அப்ே பா  அந்த ம த்  வ
ம ைனயின் தைலைம ம த் வர் ெடன்னிஸ் ேராட்
ெசன்ே கா வி ட ம் அவர் ேபசினார். 
ெடனி சிடம் ேபசும்ே பா  ஜனா தி பதி ட்டின் 

எந்த வித க  டி ம் அணி யா ம ம், ைககைள 
கு க் கி ம் சாதா ர ண மாக நடந்  ெகாண்டார். இந் நி
ைலயில், ட்டி டன் ேபசிய ம த் வ தைலைம 
ைவத் தியர் ெடன்னிஸ் ேராட்ெசன்ே கா க்கு 
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வி ள்ள  தற்ே பா  கண் 
பி டிக்கப்பட் ள்ள . 
இைத ய த்  ெடன்னிஸ் ம த்  வ ம ைனயில் 

தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளார். ஆனால் தற்ே பா  
அவ ர  நிைலைம சீராக உள்ள தாக தகவல் ெவளி யா

கி ள்ள . இதற் கி ைடயில், ரஷ்ய ஜனா தி பதி விளா
டிமிர் ட்டின் ெதாடர்ந்  ம த்  வ  ப ரி ேசா த ைனகள் 
ெசய்  வ  வ தா க ம் அவர் நல்ல  உடல் நிைலயில் 
இ ப்ப தா க ம் கிெரம்ளின் மாளிைக ெசய் தித்ெ தா
டர்பாளர் ெதரி வித் ள்ளார்.

ெகாேரா னா டன் தாய்லாந்  மக்கள் ேபாராடி 
வ ம் நிைலயில், அந்நாட்  மன்னர் ேஜர்ம னியில் 
ஒ  ேஹாட்டலில் 20 அழ கி க டன் தன்ைனத் 
தாேன தனி ைமப்ப த் திக்ெ காண் ள்ள தாக சர்வ ேதச 
ஊட கங்கள் ெசய்தி ெவளியிட் ள்ளன. மன்னரின் 
இந்த ெசயற்பாட் க்கு தாய்லாந்  மக்கள் க ம் கண்
ட னங்கைள ெதரி வித்  வ  கின்றனர்.  
உல க ம்  வ ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பர வைல எதிர்த் ப் ேபாராடிக் ெகாண் டி க்கும் 
நிைலயில்,   ம  றம் தாய்லாந்தின் மன்னர் மகா 
வ  ர ேலாங்க்ேகார்ன், ேஜர்ம னியில்  ஆடம்ப ர மான 
ஐந்  நட்சத் திர ேஹாட்டலில் தனி ைமப்ப த்தப்
பட் ள்ளார்.
ஆனால், அவர் தனி ைமயில் தனி யாக இல்ைல. 

அவ டன் 20 அழ கிகள் உள்ள தாக ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற . அரண்மைன ேபான்ற அந்த ேஹாட்ட க்கு, 
அவர் தன  பல ஊழி யர்க ைள ம் அைழத் ச் ெசன்
ள்ளார். அேத ேநரத்தில், ெகாேரா னாவின் பயம் 

கார ண மாக, அவர் தன  கு ம்ப உ ப் பி னர்கள் 
சிலைர தி ப்பி அ ப் பி ள்ளார்.

‘ெடய்லி ெமயில்’ பத் தி ரி ைகயின் கூற்  ப்படி, 
‘ராஜா வ  ர ேலாங்க்ேகார்ன் கடந்த ெபப்ர வரி தல் 
ேஜர்ம னி யில்தான் இ ந்  வ  கி றாராம். ெகாேரானா 
ெந க்க டிைய அ த்  ேஜர்ம னியின்  ஆல்ைபன் 
ரிசார்ட்டில் உள்ள ஐந்  நட்சத் திர ேஹாட்டலில் 
மன்னர் தன   ஊழி யர்க டன் தனி ைமப்ப த்
தப்பட் ள்ளார். 

‘தி வீக்’ என்ற பத் தி ரிைக, ‘67 வய தான ராஜா டன் 
20 ெபண்கள் மற் ம் ஏரா ள மான ஊழி யர்கள் ேஹாட்
டலில் தங் கி ள்ளனர் என்  ெதரி வித் ள்ள . 
ைவரஸின் தாக்கம் அதி க ரித்  வ  வைதக்  

க த்தில் ெகாண் , அப்ப கு தியில் உள்ள ேஹாட்
டல்கள் மற் ம் வி ந் தினர்  இல்லங்கைள ட 
உத்த ர  பிறப் பிக்கப்பட் ள்ள . இ ப் பி ம், 
வி ந் தி னர்கள் ஒேர கு  வாக இ ப்பதால் அ  ம
திக்கப்பட் ள்ள தாக அதிகாரிகள் ெதரிவித் ள்ளதாக 
அறியக்கிைடக்கின்ற . 
ெகாேரானா ைவரஸ் ஜனவரி 12ஆம் திகதி 
தல் தாய்லாந்தில் பரவி வ கிற . அதன் 

பின்னர் இன்ைறய நிைலயில் 1,524 ேபர் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளனர். இவர்களில் 9 ேபர் இறந் ள்ளனர்.
ெகாேரானா ெந க்கடிக்கு மத்தியில் மன்னர் 

ேஜர்மனிக்கு தப்பிச்  ெசன்ற  குறித்  நாட்  மக்கள் 
ேகாபத்தில் உள்ளனர். ச க வைலத்தளங்களி ம் 
மக்கள் மன்னைர க ைமயாக விமர்சித்  வ கின் 
றனர். 

20 அழ கி க டன் தன்ைனத்தாேன 
தனி ைமப்ப த் திக்ெ காண்ட மன்னர்

சி.என்.என். 
ெதாகுப்பா ள க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்    

வான்ே காவின் கழ்ெபற்ற வி யங்கள் தி ட்

ர ய னா தி பதி ட்டிைன சந் தித்த
ைவத் தி ய க்கு ெகாேரானா  ெதாற்

உல க ளவில் கைடசி 7 தினங்களில் 
ெகாேரானா உயி ரி ழப்  எண் ணிக்ைக 
100% அதி க ரித் ள்ள தாக ெதரி விக்கப்
பட் ள்ள ,

 உலக அளவில் ெகாேரானா ைவர
ஸ க்கு பலி யாேனார் எண் ணிக்ைக 44 
ஆயி ரத்ைத கடந் விட்ட . ேநற்  
மாைல நிைல வ ரப்படி  44,136 ேபைர 
ெகாேரானா ைவரஸ் பலி யாக் கி யி க் கி
ற .  அேத ேபால் ெகாேரானா பாதித்
த வர்களின் எண் ணிக்ைக 8.76 இலட்
சத்ைதக் கடந் ள்ள .  சுமார் ஒ  லட்
சத்  88 ஆயிரம் ேபர் ெகாேரானா பாதிப்
பி லி ந்  மீண் ள்ளனர்.
இந் தி யாவில் கடந்த 24 மணி ேந ரத்தில் 

386 ேப க்கு ெகாேரானா பாதிப்  ஏற்
பட் ள்ள ; இ  வைர 38 ேபர் மர ண
ம ைடந் ள்ளனர். 132 ேபர் குண ம ைடந்
ள்ளனர்,
இத்தா லியில் மட் ம்  12 ஆயி ரத்
க்கும் ேமற்பட்ேடார் பலி யா கி ள்

ளனர். பாதிக்கப்பட்ேடார் எண் ணிக்ைக 
ஒ  இலட்சத்ைதக் கடந் ள்ள .  

ஸ்ெபய்ன் நாட்டில்  8 ஆயி ரத் க்கும் 
அதி க மாேனார் பலி யா கி ள்ளனர். கிட்ட
தட்ட 96 ஆயி ரத் க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.
அெம ரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்ே டாரின் 

எண் ணிக்ைக 1  இலட்சத்  88 ஆயி
ரத்ைதத் தாண் டி ள்ள . உயி ரி ழந்ேதார் 
எண் ணிக்ைக 4 ஆயி ரத்ைத தாண் டி ய .
ேஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்க ைலக்க ழ

கத்தின் தர  க ளின்படி, அெம ரிக்காவில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் கார ண மாக இறப்
ப வர்களின் எண் ணிக்ைக 4,076 ஐ எட்
டி ள்ள , இ  சனிக் கி ழைம பதி  
ெசய்யப்பட்ட எண் ணிக்ைகைய விட 
இ  மடங்காகும். சனிக் கி ழைம இறந்த
வர்களின் எண் ணிக்ைக 2,010 ஆக  இ ந்
த .
உல க ளவில் கைடசி 7 தினங்களில் 

ெகாேரானா உயிரிழப்  எண்ணிக்ைக 100 
அதிகரித் ள்ள .

25ஆம் திகதி 21,282 ஆக இ ந்த 
உயிரிழப்  தற்ேபா  43,522 ஆக 
அதிகரித் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க ,

ெகாேரா னா வினால் திக் கு க்கா ம் உலகம்
அதி க ரித் க்ெகாண் டி க்கும் உயி ரி ழப் கள்

க ம்   ேகாபத்தில் தாய்லாந்  மக்கள்
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ெ க ா ம்  
உட்பட  ெவளி
ம ா  வட்டங்களில் 
த ங்  கி  யி  க் கு ம் 
மைல யக இைள ஞர்
கைள அவ ர வ ர  
பிர  ேத  சங்க  க்கு 
அ ப்பி ைவப்ப
தற்கு அைமச்ச ரைவ 

அ  மதி வழங் கி யி ப்ப டன் ஜனா தி பதி 
ேகாத்த பா ய ம் சம்மதம் ெதரி வித் தி ப்ப
தாக ேதாட்ட உட்கட்ட ைமப்  இைளஞர் 
வ  ட்டல் அைமச்சர் ஆ  கன் 
ெதாண்டமான் ெதரி வித் ள்ளார்.
இன் ம் ரி  தினங்களில் இரா 

வத்தின் உத வி ேயா  அவ ரவர் பிர ேத சங்க
க்கு அ ப்பி ைவப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக 

எ க்கப்பட் டி ப்ப தாக ெதரி வித் ள்ள 
அைமச்சர் ஆ  கன், அங்கு ெசன்ற ம் 
தய  ெசய்  14 நாட்க க்கு சுய தனி
ைமப்ப த்த க்கு உட்பட ேவண் ம் 
என்ற ேகரிக்ைக ைய ம் வி த் ள்ளார்.

அவர் ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா வ ,
ஊர டங்கு சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்

டள்ள தனால் ெவளி மாவட்டங்களில் தங்
கி யி க்கும் தங்க க்கு பாரிய பிரச் சிைன 
இ ப்ப தா க ம் ஆகேவ தங்கைள வீ  க
க்கு ெசல்வ தற்கு அ  ம திக் கு மா ம் 

அதற்கான ஏற்பா  கைள ேமற்ெகாள் 
மா ம் மைல யக இைள ஞர்கள் சிலர் 
கடந்த வாரம் ேகாரிக்ைக வி த்தார்கள்.
இக்ேகா ரிக்ைககள் ெதாடர்பில் ேநற்  

நைட ெபற்ற விேசட அைமச்ச ரைவக் 
கூட்டத்தில் ஜனா தி பதி, பிர தமர், இரா
வத் தள பதி ஆகி ேயாரின் கவ னத் திற்கு 

ெகாண்  ெகாண்  ெசன்ேறன். இதைனத் 
ெதாடர்ந்  தற்ே பா  இவர்கள் வீ  க
க்கு ெசல்வ தற்கான ஏற்பா  கைள 

ெசய்  த  வ தாக ஜனா தி பதி ெதரி வித்
ள்ளார்.
இன் ள்ள சூழ் நி ைலயில் பணம் இ ந்

தா ம் ெபா ட்கைள ெபற் க்ெ காள்ள 
டி யாத நிைல ைம உள்ள ைத ம் எ த்
க் கூ றிேனன். அதைனத் ெதாடர்ந்  அவர் 

ெகா ம்  உட்பட ெவளி மா வட்டங்களில் 
தங் கி யி க்கும் மைல யக இைள ஞர்கைள 
அவர்க ள  வீ  க க்கு அ ப்  வ தற்கு 
சம்மதம் ெதரி வித்தார்.
வத்தைள பகு தியில் உள்ள சிலர் இரத்த 

பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்தப்பட் ள்
ளனர். இந் நி ைலயில் வீ  க க்கு ெசல்
ப வர்கள் தங்கைள சுய தனி ைமப்ப த்த
க்கு உட்பட ேவண் ம். இன் ம் ரி  

தினங்களில் இைள ஞர்கைள இரா 
வத்தின் உத வி ேயா  அவ ரவர் பிர ேத சங்க
க்கு அ ப்பி ைவப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . வீ  க க்கு 
ெசல் ம் இைளஞர்கள் தய  ெசய்  14 
நாட்க க்கு சுய தனிைமப்ப த்த க்கு 
உட்பட ேவண் ம். இன்  உலகேம 
ெகாரானாவால் பாதித் ள்ள இந்த 
ேநரத்தில் நாம் ஒத் ைழப்  தந்தால் 
மாத்திரேம இதைன ஒழிக்க டி ம் 
என்பதைன ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன் 
என அவர் ேம ம் ெதரிவித்தார்.

(வத்  காமம் நி பர்)
அர சாங்கத்தால் அறி விக்கப்பட் ள்ள 

நிவா ர ணத் திட்டங்கள் இன் ம் மக்க
ைளச்ெசன்ற ைட ய வில்ைல. எனேவ, இ  
விட யத்தில் அர சாங்கம் ரி த மாக ெசயற்
ப ட ேவண் ம் என்  ஜன நா யக மக்கள் 
ன்ன ணியின் பிரதித் தைலவர் ேவ

குமார் ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர் பில்  அவர் வி த் ள்ள 

அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா
வ ,
ெகாேரா னா  ைவ ரஸ்  தாக்கத்ைத ய த்  

நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள அசா தா ரண சூழ் நி
ைலயால் மக்கள் ெபரி ம் பாதிக்கப்பட்
ள்ளனர். இந் நி ைலயில் மக்க க்காக 

பல நிவா ரணத் திட்டங்கைள அர சாங்கம் 
அறி வித்த .

வீ  ே த  டி  வந்   
அ த்  தி  ய ா  வ  சி ய ப் 
ெபா ட்கள் வழங்
கப்ப ம் என்ப  
உட்பட பல விட
யங்கள்  அதில் 
இ ந் ம்  இ  வைர 
ெசயற்ப  த்தப்ப
ட வில்ைல. கண்டி  
மாவட்டம்  மட் 

மல்ல நாட்டில் பல இடங்க ளி ம் இேத 
நிைல ைம ேய  கா ணப்ப  கின்ற .

'ெகாேரானா' ைவரைஸ கட் ப்ப த்
 வ தற்காக ெபா ப்  டன்  ெச யற்ப ம் 

அேத ேவைள, மக்க க் கு  ேத ைவ யான 

அத் தி யா வ சிய ேசைவ க ைள  தங் கு த ைட
யின்றி அர சாங்கம் வழங்க ேவண் ம். 
ைவர ஸி லி ந்  மக்க ைள  பா  காப்ப
ேபால், பட் டினி சாவில் இ ந் ம் அவர்
கைள மீட்ெட க்க  ேவண் ம்.
நா ம் களத்தில் இ ந்  ேசைவ கைள 

வழங்கி வ  கின்ேறாம். மக்க ளால்  ன்
ைவக்கப்ப ம் ைறப்பா  கைள ஜனா
தி பதி ெசய ல ணியின் கவனத் க்கும் 
ெகாண்  வந் ள்ேளாம். எனேவ, ஒ  
சில பகுதிகளில் மட் மல்லா  அைனத் 
ப் பிரேதசங்க க்கும் அரச ேசைவ ம் 

நிவாரணம் வழங்க ம் விஸ்தரிக்கப்பட 
ேவண் ம்  என்  ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க க்கு நிவா
ர ணங்க ைள ம் சுகா தா ரா ப் பா  காப் பி
ைன ம் ெபற் க்ெ கா க் கு மா  வலி

 த்தி ஊர டங்குச் சட்டம் தளர்த்த
ப்பட்ட  சந்தர்ப்பத் ைதப் பயன்ப த்தி 
ஹட்டன் டிக்ே காயா வன ராஜா ஆல யத்
திற்கு ன்பாக கவ ன யீர்ப்  ஆர்ப்
பாட்டம் ஒன்  ேநற்  தன் கி ழைம (01 
ன் ெென க்கப்பட்ட .
இந்த கவ ன யீர்ப்  ஆர்ப்பாட்டத் திைன 

மைல யக தன்ென ச்சி இைளஞர் கு  
ஒ ங்கு ெசய் தி ந்த , இதன்ே பா  
சுகா தார அறி  த்த க்க ைமய ஒ  மீற்றர் 
இைட ெவ ளியில் நின்ற வா  கவ ன யீர்ப்  
ஆர்ப்பாட்டத் திைன ன்ென த்தனர்.
ெதாழி லா ளர்க க்கு உட ன டி யாக நிவா

ர ணங்கைளப் ெபற் க்ெ கா , ெதாழி
லா ளர்களின் பா  காப்ைப உ  திெசய், 
ெகா ம்  வாழ் இைள ஞர்க க்கு உட ன
டி யாக நிவா ர ணங்கைள ெபற் க்ெ கா , 
இைள ஞர்களின் ேதைவ கைள ர்த் திெசய் 
ேபான்ற வாச கங்கள் எ  திய பதா ைக

கைள ஏந் திய வண்ணம் ஆர்ப்பாட்டக்கா
ரர்கள் கவ ன யீர்ப்  ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ
பட்டனர்.
இ குறித்  தன்ென ச்சி இைளஞர் 

கு வின் தைலவர் கேணசன் உத ய குமார் 
க த்  ெதரி விக்ைகயில்,

 மைல யக மக்கள் வறட்சி கார ண மா
க ம் ஊர டங்குச் சட்டம் கார ண மா க ம் 
ெப ம் பாதிப் க்கைள எதிர்ே நாக்கி வ
கின்றனர். அர சாங்கம் நிவா ரணம் த
வ தாக ெதரி வித்த ேபாதி ம் இ  வைர 
நிவா ர ணங்கள் ெபற் க்ெ கா க்கப்ப ட
வில்ைல. அவர்கள் ெசால்ெலாணா ய ரங்
கைள அ  ப வித்  வ  கின்றனர். அவர்
க க்கு உட ன டி யாக நிவா ர ணங்கைள 
ெபற் க்ெ கா க்க ேவண் ம் என்ற ேநாக்
கத்  ட ேனேய நாங்கள் இந்த கவ ன யீர்ப்  
ேபாராட்டத்ைத ஒ ங்கு ெசய்ேதாம். 
அரச ஊழி யர்க ைள ம் தனியார் ஊழி யர்

க ைள ம் ேவைலக்கு ேபாக ேவண்டாம். 
வீட்டில் இ ங்கள் என்  அர சாங்கம் 
ெசால் கின்ற . ஆனால் ேதாட்டத்ெ தா ழி

லா ளர்கைள மாத் திரம் ேவைலக்கு ெசல் 
மா  ெசால் கி ற . இதில் என்ன நியாயம் 
இ க் கின்ற . அவர்கள் ேவைலக்கு 
ேபாகும்ேபா  அவர்களின் குழந்ைத கைள 
சி வர் பரா ம ரிப்  நிைல யத் தி ேலேய 
விட் ச் ெசல் கின்றனர். அங்கு மாத் திரம் 
குழந்ைதகள் கூட்ட மாக இ க்க லாமா? 
இ  ெதாடர்பாக ேபசு வ தற்கு எவ ம் 
இல்ைல. 
மைல ய கத்ைத ேசர்ந்த இைள ஞர்கள் 
வ திகள் ெகா ம்பில் தற்ே பா  

பல்ேவ  பிரச் சி ைன க க்கு கங்
ெகா த்  வ  கின்றனர். அவர்க க்கு 
இ வைர எந்தவித நிவாரண ம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்படவில்ைல. எனேவ 
அரசாங்க ம் அரசியல் பிரதிநிதிக ம் 
இதைன க த்தில் ெகாண்  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும்  மைலயக 
இைளஞர்க க்கும் நிவாரணங்கைள 
ெபற் க்ெகா க்க ன்வர ேவண் ம் 
என அவர் ேம ம் ெதரிவித்தார்.

ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க க்கு வா ர ம்
வழங் கு மா   ேகாரி கவ ன ர்ப்  ேபாராட்டம்

ெவளி மா வட்டங்களில் தங் கி யி க்கும் மைல யக
இைள ர்கள்  ெசல்ல அைம ச ரைவ அ  மதி

இரா  வத்தின் உத வி ேயா  அ ப்பி ைவப்ப தற்கு ற்பா  என் கிறார் ஆ  கன்

அர சாங்கத்தால் அறி விக்கப்பட் ள்ள வா ர ம்
இ  வ ைர யி ம் மக்கைள ெசன்ற ைட ய வில்ைல

ஜன நா யக மக்கள் ன்ன ணியின் பிர தித்த ைலவர் ேவ  குமார்

(ப ைள நி பர்)
ெகாேரானா ெதாற்  அச்சத் க்கு மத் தி யி ம் 

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் ெதாழிலில் 
ஈ  பட்  வ  கின்றனர். அந்த வ ைகயில் பசைற, 
ஹாலி எல மற் ம் பசைற உள் ளிட்ட ெப ந்
ேதாட்டங்க க்கு ெசன்ற இலங்ைக ேதசியத் 
ேதாட்டத் ெதாழி லாளர் சங்கத்தின் ெபா ச்ெச ய
லாளர் வடிேவல் சுேரஸ் கட ைம க ளி லி ந்த ெபண் 
ெதாழி லா ளர்க க்கு ெகாேரானா ெதாற்  குறித்  
சுகா தார ஆேலா ச ைன கைள வழங் கி ய டன் 
அவர்க க்கு கக்கவசங்கைள ம் வழங்கினார். 

கட ைம யி லி ந்த ெபண் ெதாழி லா ளர்க க்கு
கக்க வ சங்கைள வழங்கி ைவத்தார் சுேர

(கம்பைள, ஸல்லாைவ நி பர்கள்)
அ க் கு ர ைண  பி ர ே த ச த் தி ல் 

அண்ைமயில் இனம் காணப்பட்ட 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர் பயணித்ததாக 
நம்பப்ப ம் ேவன் ஒன் ைைற கம்பைள 
ெபாலிஸார் இனம் கண் ள்ளனர் . 
எனி ம் குறித்த ேவன் ெதாற்  நீக்கம் 
ெசய்யப்படாைமயினால் பிரேதசவாசிகள் 
திக்குள்ளானைதய த்  பின்னர் குறித்த 
ேவன் இனம் ெதரியாத நபர்களினால்   தீ 
ைவத்  எரிக்கப்பட் ள்ள .
ஸல்லாைவ பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த நபர் 

ஒ வ க்குச் ெசாந்தமான குறித்த ேவைன 
இராகைல பகுதிையச்  ேசர்ந்த   சாரதி 
ஒ வர் நீர்ெகா ம்  பிரேதசத்திலி ந்  
வாடைக அடிப்பைடயில் ெச த்தி 
வந்ததாக ம் இந்நிைலயிேலேய கடந்த 
15 ஆம் திகதி குறித்த ேவனில் ெகாேரானா 
ெதாற் க்குள்ளானவர் கட் நாயக்காவில் 
இ ந்  அக்குரைண பகுதிக்கு பயணித் 
ததாக ம் ெதரியவந் ள்ள . 
ேமற்படி  ேவன்  கம்பைள சிங்ஹப் பிட் 

டிய பகுதியில்  வாகனம் ப  பார்க்கும் 
இடம் ஒன்றில் நி த்தி ைவத்தி ந்த 

நிைலயில் (ேநற்  ன்தினம் மாைல 
(31)  கம்பைள ெபாலிஸ் நிைல யத்ைதச் 
ேசர்ந்த உள ப்பிரி  ெபாலிஸார் கண்  
பிடித் ள்ளனர்.
இந்நிைலயில் கண்  பிடிக்கப்பட்ட 

ேவனில் ெகாேரானா ேநாயாளி பயணி 
த்  14 நாட்க க்கு ேமல் கடந் ள் 
ளைமயால் அதில் ெதாற்  நீக்கம் ெசய்ய 
ேவண்டிய அவசியம் இல்ைலெயன 
உடபளாத்த பிரேதசத்திற்கு ெபா ப் 
பான சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி ெபாலி 
ஸாரிடம் ெதரிவித்ததாக ெதரியவ கி 
ற . இந்நி ைைலயில் ேநற்  ன்தினம் 
(31) இர  தீ ட்டி எரிக்கப்பட் ள்ள .

ெகாேரானா ெதாற்றாளர் பயணித்ததாக 
சந்ேதகிக்கப்ப ம் ேவன் ைவத் எரிப்

(ெபாக வந்த லாவ நி பர்)
சிைறக்ைக தி கைள ஏற் றிச்ெசல் ம் பஸ் 

விபத் க் குள்ளா னதில்  அதில் பயணம் 
ெசய்த சிைறச்சாைல ெபாலிஸ் கான்ஸ்
ட பில்கள் அ வர்  ேபர் காய ம ைடந்

ள்ளனர்.
வ ெர லி யா வி லி ந்  ேநற்  ன் தினம் 

ப ைள ேநாக்கி ெசன்ற பஸ் (31 மாைல 
5.30 மணி ய ளவில்) வ ெர லியா ஹக்கல 
பகு தியில் பாரிய வைள ெவான்றில் தடம்
 ரண்  குடி யி ப்  ெபான் றின் மீ  வீழ்ந்   
விபத் க் குள்ளா ன .
விபத் க் குள்ளான பஸ்ஸில் ைகதிகள் 

எவ ம் இல்ைல ெயான் ம் அதில் 
பய ணித்த  சிைறச்சாைல ெபாலிஸ் அதி
கா ரிகள்  ஆ ேபர் காய ற்  வ ெர லியா 
மாவட்ட ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்
கப்பட்ட தா க ம் ெதரி விக்கப்பட்ட . 
காயமைடந்தவர்களில் வர் ஆண்க ம்  
வர் ெபண்க மாவர்.

ைகதி கைள ஏற் றி ெசல் ம் 
பஸ் விபத் : அ வர் காயம்

(அட்டன் நி பர்)    
நீர்ெ கா ம்  ெசன் வந்த நிைலயில் 

அட்டன் நகரில் வர்த்தக நட வ டிக்ைகயில் 
ஈ  பட் வந்த இரண்  கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்த எட் ப்ேபர் ேநற்  ன் தினம் 
இர  தல் (31) 14நாட்க க்கு சுய தனி
ைமக் குட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.
அம்ப க வ சுகா தார ைவத் திய 

பிரிவின், ெபா  சுகா தார பரி ேசா த கர்க ளா
ேலேய இந்ந ட வ டிக்ைக ன்ென க்கப்
பட் ள்ள .
கடந்த  29ஆம் திகதி அத் தி யா வ சியப் 

ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்
காக அட்ட னி ள்ள வர்த்த க ெரா  வ ம் 
அவ ர  சார தி ம் நீர்ெ கா ம்  ெசன்  
வந் ள்ளனர்.
ெகாேரானா ைவரஸ் பர ம் அபாய 

வல ய மாக நீர்ெ கா ம்  பகுதி அறி விக்
கப்பட் ள்ள தா ேலேய, பா  காப்  க தி 
அங்கு ெசன்ற வர்க ைள ம் அவர்களின் 
கு ம்ப உ ப் பி னர்க ைள ம் சுய தனி
ைமக்கு உட்ப த்  வ தற்கு நட வ டிக்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள .
அட்டன் ஹி ரா ர பகு திையச் ேசர்ந்த 

வர்த்த க ரி ன ம்  (ஆ  உ ப் பி னர்கள்) 
அவ ர  சார தி யி ன ம் (இ வர்)  கு ம்
பங்கேள இவ்வா  தனி ைமக் குட்ப த்தப்
பட் ள்ளன.
சாரதி ெகா ம்  ெசன்றதால் அவரின் 

இ  பிள்ைள க ம் சேகா தரர் ஒ  வரின் 
வீட் க்குச் ெசன் ள்ளனர். அவர்கள் 
இன் ம் வீ  தி ம்பவில்ைல. எனேவ, 
இ  தரப் களில் இ ந் ம் ெமாத்தமாக 8 
ேபர் தனிைமக்குட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.

ர்ெ கா ம்  ெசன்  வந்ததால்

இரண்  கு ம்பங்கைள  ேசர்ந்த எட் ப்ேபர்
அட்டனில் தனி ைமக் குட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்

ஊர டங்கு சட்டம் நைட
 ைறயில் இ ந்த ேபா  

படல் கும்பர – த்தள 
பிர தான தியில் வாக
ன ெமான் ல் சட்ட வி ேரா
த மாக ம  பானம் விநி
ேயா கித்த சந்ேத க ந பர்கள் 
இ  வைர படல் கும்பர 
ெபா ார் ைக   ெச
ள்ளனர். 
(ந குல நி பர்)



(எம்.ஆர்.எம்.வ ம்)
ெகாேரா னாைவ கட் ப்ப த்த நட வ

டிக்ைக எ ப்ப  ேபான்  மக்கள் பசியால் 
மர ணிக்காமல் பா  காப்பதற்கு உட ன டி யாக 
நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  அதற்காக 
அர சாங்கம் நாட் கூலி மற் ம் சுய ெதாழில் 
ெசய் ம் கு ம்பங்க க்கு வாராந்தம் 
5ஆயிரம் பா ெப  ம தி யான உண ப்
ெபா தி ெயான்ைற இல வ ச மாக வழங்க வழங்
க ேவண் ம் என ஐக் கிய ேதசிய கட் சியின்  
ெகா ம்  மாவட்ட ன்னாள் பாரா
மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.எம். மரிக்கார் ெதரி
வித்தார்.
ஊர டங்கு சட்டம் ெதாடர்ந்  அ லில் 

இ க்கும் காலத்தில் அர சாங்கம் வழங்கும் 
நிவா ரணப்ெபாதி ெதாடர்பாக க த்  ெதரி
விக்ைக யி ேலேய இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
இ  ெதா டர்பாக அவர்   ேம ம் 

கூ ைகயில்,
ெகாேரா னாைவ  கட் ப்ப த்த அர

சாங்கம், சுகா தா ரத் ைற மற் ம் பா
காப்  பைட யினர்  ேமற்ெ காண்  வ ம் 
யற் சிைய நாங்கள் வர ேவற் கின்ேறாம். 

அேதேபால் எங்களால் டிந்த உத விைய 
வழங் கு வ தற்கும் நாங்கள் தயா ராக இ க்
கின்ேறாம். அேத ேபான்  ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்ைற கட் ப்ப த்த அர
சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ ப்ப டன் நாட்டில் 
வா ம் மில் லியன் கணக்கான மக்கள் 
பசியால் தவிக்க வி டா ம ம் பா  காக்க  
ேவண் ம். ேம ம் நாட்டில் 80இலட்
சம்ேபர் ெதாழில் ெசய்  வ  கின்றனர். இவர்
களில் 30 இலட்சம் ேபர் மாதச் சம்பளம் 
ெப  ப வர்கள். 17இலட்சம் ேபர் அன்றாடம் 
கூலித்ெ தாழில் ெசய்ப வர்கள். அேத ேபான்  
25இலட்சம்ேபர் சுய ெதாழில் ெசய்ப வர்கள். 
ெகாேரானா  ைவரைஸ கட் ப்ப த்த அர
சாங்கம் ேமற்ெ காள் ம் ஊர டங்கு சட்டம் 
ேபான்ற நட வ டிக்ைகயால் கூலித்ெ தாழில் 
ெசய்ப வர்கள் மற் ம் சுய ெதாழில் ெசய்ப
வர்கள் என 42இலட்சம் ேபர் இன்  எந்த 
வ  மா ன ம் இன்றி பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 
நிவா ரண அடிப்ப ைடயில் அர சாங்கம் இவர்
களின் வீ  க க்கு ெபா ட்கைள அ ப்
பி னா ம் அதைன ெகாள்வ ன  ெசய்ய 
அவர்க ளிடம் பணம் இல்லாத நிைலயில் 
இ க் கின்றனர்.
அேத ேபான்  மாதச்சம்பள ெப  ப வர்கள் 

வங் கிக்கு ெசன்  தங்க ள  பணத்ைத ெபற்
க்ெ காள்ள டி யா த நிைல ஏற்பட் ள்ள . 

ஏ. .ம். இயந் தி ரத் க்கு ெசல்ல  டி யா த
நிைல இ க் கின்ற . அதனால் அர சாங்கம் 

நிவா ரண ெபாதி
கைள வீட் க்கு 
ெ க ா ண்  ே ப ா ய் 
ெ க ா த் த ா ம் 
அதைன ெகாள்வ
ன  ெசய்ய டி
யாத நிைலேய இ க்
கின்ற . அதனால் 
அர சாங்கம் ஊர டங்கு சட்டத்ைத எந்த ள  
காலத் க்கு நீடித்தா ம் பர வா யில்ைல. 
ஆனால் வீ  களில் உண க்கு வச தி யின்றி 
இ க்கும் மக்க க்கு இல வ ச மாக உலர் 
உண ப் ெபாதி கைள வழங்க ேவண் ம்.
குறிப்பாக இன்  ஒ  கு ம்பத் க்கு ஒ

வா ரத் க்கு சுமார் 5ஆயிரம் பா ெசல  
ஏற்ப  கின்ற . அத ன டிப்ப ைடயில் மாதத்
க்கு 25ஆயிரம் பா ெசல வா கின்ற . 
அதனால் அர சாங்கம் வீ  க க்கு நிவா ரண 
ெபாதி கைள அ ப்  வ தனால் மக்க க்கு 
அதைன ெபற் க்ெ காள்ள வச தி யில்ைல. 
அதற்கு மாற்ற மாக வாராந்தம் 5ஆயிரம் 
பா ெப  ம தி யான உலர் உண  ெபாதி

ெயான்ைற இல வ ச மாக வழங்க ேவண் ம். 
பிள்ைள க க்கு பால்மா இல்லாமல் பல 
கு ம்பங்கள் தவித் க்ெ காண் டி க் கின்றன.
அத் டன் அர சாங்கத் க்கு இந்த இல

வச ெபாதிைய வழங்க  டி ம். உலக 
சந்ைதயில் எரி ெபா ட்களின் விைல 
வீழ்ச் சி ய ைடந் தி க் கின்ற . அர சாங்கம் 
சாதா ர ண மாக எரி ெபா  க்கு 5ெடாலர் 
பில் லி யைன ெசல விட்  வ  கின்ற . 
ஆனால் தற்ே பா  2ெடாலர் பில் லி யேன 
ெசல வி  கின்ற . அதன் லம் அர சாங்
கத் க்கு மாதாந்தம் 570 பில் லியன் பா 
மீத மா கின்ற . அதனால் நாட் கூலி ெசய்ப
வர்கள் மற் ம் சுய ெதாழில் ெசய் ம் கு
பங்க க்கு வாரத் க்கு 5ஆயிரம் பா 
அடிப்ப ைடயில் 4 வாரங்க க்கு ெசல
விட்டால் 84பில் லியன் பாேவ அர சாங்கத்
க்கு ெசல வா கின்ற . எரி ெபா ள் லம் 
கிைடக்கப்ெப ம் இலாபத்தில் இதைன 
அர சாங்கத் க்கு வழங்க டி ம். அதனால் 
அரசாங்கம் ெகா ேராேனா ைவரைஸ 
கட் ப்ப த்த நடவடிக்ைக எ ப்ப ேபால் 
மக்கள் பசியின்றி உயிர் வாழ்வதற்கும் 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம். அதற்காக 
நாட்கூலி  ேவ ைல ெசய்பவர்கள்,சுயெதாழில் 
ெசய் ம் கு ம்பங்க க்கு 5ஆயிரம் பா 
ெப மதியான உண ப்ெபாதிெயான்ைற 
வாராந்தம் இலவசமாக வழங்கேவண் ம் 
என ெதாடர்ந்  அ த்தம் ெகா ப்ேபாம் 
என்றார்.
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(ஆர்.யசி)
ேதசிய அனர்த்த 

காலத்தில் மக்க
க்கு வழங்கப்

ப ம் உத வி க ைளக்
கூட அர சியல் சுய 
இலா  பத்  திற்க ா க 
மாற்  றிக்ெ  க ாள்வ
தாக ைறப்பா
கள் கிைடத் ள்

ள தாக ெதரி வித்த  
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு வின் தைலவர் 
மஹிந்த ேதசப் பி ரிய  ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற் ேநாய் அனர்த்தத்ைத பயன்ப த்தி 
அர சியல் ெசய்ய எவ ம் யற் சிக்க 
ேவண்டாம் என ம் வலி  த்  கின்றார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் பர

வைல அ த்  மக்கைள பா  காக்கும் 
விதத்தில் மக்க க்காக வழங்கப்ப ம் 
ச  ைக க ைள ம் அத் தி யா வ சிய ேதைவ
கைள ம் ர்த் தி ெசய்வதற்கு  வழங்
கப்ப ம் உத வி கைள அர சியல் பிர சா ர
மாக மாற் றிக்ெ காள்வ தாக கிைடத் ள்ள 
ைறப்பா கள் குறித்  ெதரி விக்கும் 

ேபாேத அவர் இதைனக் கூறினார். 
இ  குறித்  அவர் ேம ம் கூ  ைக

யில்,
நாட்டில் ெகாேரானா ெதாற் ேநாய் 

பரவல் மக்கைள அதிகம் ெந க்க டிக்குள் 
தள் ளி ள்ளதன்  கார ண மாக மக்களின் 
பா  காப்ைப க த்திற்ெகாண்ேட நாம் 
ெபா த் ேதர்த ைலக் கூட பிற்ே பாட ேநர்ந்
த . அவ்வா  இ க்ைகயில் இந்த கால
கட்டத்தில் ேதர்தல் சட்டத்ைத மீ ம் 
விதத்தில் அர சியல் கட் சிகள் ெசயற்ப 
வ தாக எமக்கு ைறப்பா கள் கிைடத்
ள்ளன.  இ  எந்த ள  ேமாச மான ரம் 
ெசன் ள்ள   என்றால் மக்க க்கு அர
சாங்கம் ெகா க்கும் ச ர்த்தி ெகா ப்ப ன

 களில் கூட அர சியல் இலாபம் ெபறப்
ப ம் விதத்தில் ேதர்தல் பிர சா ரங்கைள 
ன்ென க்கும் வைகயில் இவர்கள் 

ெசயற்ப  கின்றனர். அரச அதி கா ரிகள் 
ல மாக ெபா  மக்க க்கு ச ர்த்தி நிதி 

பங் கி டப்ப  கின்ற ேநரங்களில் அவர்க
டன் இைணந்  அர சியல் பிர தி நி திகள் 

தம  கட் சி ைய ம் சின்னத்ைத ம் பிர சித்
தப்ப த் ம் ெசயற்பா கள் இடம்ெப 
வ தாக ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளன.

 கீழ்மட்ட அர சியல்வாதிகள் மட்  மல்
லா  உய ர் மட்டத்தில் உள்ள அர சி யல்வா
திகள் கூட இந்த ெசயற்பா  களில் ஈ  பட்
ள்ளனர். இ  மிக ம் ேவத ைனக் கு ரிய 

விட ய மாக மாறி ள்ள . இ  குறித்  
நாம் மிக ம் அதி ப் தியில் உள்ேளாம். 
அதி ப் தி ய ைட வ  மட்  மல்ல இந்த 
ெசயற்பா  கைள நாம் வன்ைம யாக கண்
டிக் கிேறாம். இவ்வா றான ெசயற்பா கள் 
இடம்ெப றக் கூ டா  என ம் இந்த கால 
எல்ைலக்குள் அர சியல் பக்க சார்  கைள 
ைகவிட்  ெபா  வான ேவைலத் திட்டம் 
ஏேத ம் இ ப்பின் அதைன ைகயாள 
ேவண் ம் என ம் நாம் ஏற்க னேவ சகல 
தரப்ைப ம் அறி  த் தி ள்ேளாம்.
எனி ம் இவர்கள் மைற  க மாக இந்த  

ெசயற்பா  களில் ஈ  பட்  வ  கின்றனர். 
அவர்களின் வாக னங்க ளில் அர சியல் சின்
னங்கைள பிர சித்தப த்தி ெசயற்ப  கின்
றனர். அ  மட் ம் அல்லா  நக ர ச ைப
க ளில் மாகா ண ச ைப களில் மக்க க்கு 
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள வழங்கும் 
ெசயற்பா  களில் கூட  ைம யாக அர
சியல் தைல யீ கள் உள்ளன.  இவ்வா  
மக்களின் இக்கட்டான சூழ் நி ைல யி ம் 
அர சியல் ெசய்ய யற் சிப்பதன்  ல மாக 
எம  நா  எந்த திைசயில் பய ணிக் கின்ற  
என்பைத உணர  டி கின்ற . நாம் மதம் 
இனம் மறந்  அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  
நாடாக இயங்கிக்ெகாண் ள்ள 
இந்த ேநரத்தில் அரசியல்வாதிகள் 
ஏன் இவ்வா  ேமாசமாக ம் 
கீழ்த்தரமாக ம் ெசயற்ப கின்றனர் 
என்ப  ேகள்விக்குறியாக மாறி ள்ள . 
இந்த ேதசிய அனர்த்த சூழலில் அதைன 
அரசியலாக பயன்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண்டாம் என சகல தரப்பினரிட ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன் என்றார். 

அனர்த்த  ேந ரத்தில் அர சியல் 
ெச வ   ேவ த ைன ய ளிக் கி ற
வ ைம யா க  க   ே ாС  ா  ேத த கЦ 
ை   ˙  தைலவ  ம த ேதசР  ǿய

(நா.த ஜா)
ஊரங் குச்சட்டத்தின் விைள வாகத் 

தம  வ  மா னத்ைத இழந்  உண
ப்ெ பா ட்க க்கான தட் ப்பாட்ைட 

எதிர்ெ காண் டி க்கும் மக்க க்கு இல வச 
நிவா ர ணப்ெ பா ட்கள் வழங்குவதற்கு 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். 
எனி ம் அதைன  அர சாங்கம் தன  
அர சியல் ேநாக்கங்க க்கா க ம் 
 ந லன்க க்கா க ம் பயன்ப த் திக்ெ காள்
வ  எமக்கு மிகுந்த விச னத்ைத அளிக்
கி ற . இ குறித்  ேதர்தல்கள் ஆைணக்
கு   உ ரிய நட வ டிக்ைக கைள எ க்க 
ேவண் ம் என்  ஐக் கிய மக்கள் சக்
தியின் தைல வர்கள் கூட்டாக வலி  த் தி
யி க் கி றார்கள்.
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் அங்கத் வக் 

கட் சி களின் தைல வர்கள் ஒன் றி ைணந்  
ேநற்  ன்தினம் ெசவ்வா ய்க் கி ழைம 
ெவளி யிட் டி க்கும் அறிக்ைக யி ேலேய 
இவ்வா  கூறப்பட் டி க் கி ற . 
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் குறிப் பி டப்

பட் ள்ள தா வ :
ஐக் கி ய  மக்கள் சக் தியின் தைலவர் ச த் 

பிேர ம தாஸ தைல ைமயில் கூட்ட ணியின் 
கட் சி கைளச் ேசர்ந்த பிர தி நி திகள் கலந் 
ெகாண்ட கூட்ட ெமான்  திங்கட் கி ழைம 
நைட ெபற்ற . இதன்ே பா  ெகாவிட்  19 
ெகாேரா னா  ைவரஸ் பர வைலத் த ப்ப
தற்கு அர சாங்கத் தினால் ன்ென க்கப்
பட்  வ ம் நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பில் 
ஆரா யப்பட்ட . அதன்படி சில விட
யங்கள் குறித்  இணக்கப்பா ெடான்  
எட்டப்பட்ட .

த லா வ தாக ெகாேரா னா  ைவரஸ் 
உலகில் பல்ேவ  நா  க க்கும் பர
வி யி க்கும் நிைலயில் அதைனக் கட்
ப்ப த்  வ தற்கான அர சாங்கத்தின் 

அைனத்  ெசயற்பா  க க்கும்  ைம
யான ஒத்  ைழப்ைப வழங் கு வ தற்குத் தீர்
மா னிக்கப்பட்ட . அேத ேவைள ஐக் கி ய 
 மக்கள் சக் தியின் தைலவர் ச த் பிேர ம
தாஸ உள் ளிட்ட பல தைல வர்கள் ஆரம்
பத் தி ேலேய எச்ச ரித்த ேபாதி ம் சரி

யான த  ணத்தில் உரிய நட வ டிக்ைககள் 
எ க்கப்ப டா ததன் கார ண மாக தற்ே பா  
உண ப்ெ பா ள் தட் ப்பாட்ைட ஏற்ப
த் தி யி க்கும் ஊர டங் குச்சட்டத் திற்கு 
கங்ெ கா க்க ேவண் டிய நிைல ேயற்

பட் டி க் கி ற .
இலங்ைக மிக ம் சிறி ய நா டாகும். 

இந்நாட் டிற்குள் ெவளி நாட்ட வர்கள் 
ைழ யக் கூ டிய ஒேர மார்க்கம் விமா
ன நி ைலயம் மாத் தி ர ேம யாகும். அவ்
வா றி க்க ஆரம்பத் தி ேலேய விமான 
நிைல யங்கைள  வ தற்ேகா அல்
ல  விமா ன நி ைல யத்தின் ஊடா க 
 வ  ப வர்கைள உரி ய  ப ரி ேசா த ைன க
க்கு உட்ப த்  வ தற்ேகா நட வ டிக்ைக 

எ க்கப்பட் டி க்க ேவண் ம். ஆனால் 
த லா வ தாக சுற்  லாப்ப யண வழி காட்

டி ெயா வர் ெகாேரா னா  ைவரஸ் ெதாற்
க்கு உள்ளா கி யி ப்ப தாகக் கண்ட றி யப்

பட்ட பின்னர் கூட இலங்ைக ெகாேரா னா  
ைவரஸ் அண்ட  டி யாத நா  என்ேற சுற்

 லாத்  ைறைய ஊக் கு விப்ப தற்குப் பிர
சாரம் ெசய்யப்பட்ட .
இ  குறித்  கடந்த ஜன வரி மாதம் 

24 மற் ம் ெபப்ர வரி 5 ஆம் திக தி களில் 
ச த் பிேர ம தா ஸ வினால் எச்ச ரிக்ைக
வி க்கப்பட்ட ேபாதி ம் அத்த ைகய 
ஆபத்  நிைல ெயான்  இல்ைலெயன்ேற 
சுகா தார அைமச்ச ம் அர சாங்கத் தி
ன ம் கூறி வந்தனர். அத்த ைகய அலட்
சியப் ேபாக்ேக  தற்ே பா ைதய ெந க்கடி 
நிைலக்குக் காரணம் என்பேத எம   
க த்தாகும். எ  எவ்வா ெற னி ம் 
ெபா த்ேதர்தைல நடத்த ேவண் ம் என்
ப தா ம் அதற்கான ேவட்  ம க்கைளத் 
தாக்கல் ெசய்ய ேவண் டிய ேதைவ யி ந்
த ைம யி னா ம் ெகாேரா னா  ைவரஸ் பர
வைலத் த ப்ப தற்கான நட வ டிக்ைககள் 
மந்த  நி ைல ய ைடந்தன. எனி ம் இ
தியில் ேதர்த ைல வி ட ம் நாட்  மக்
களின் நலைன ன் னி த்திப் ெபா த்
ேதர்தைலப் பிற்ே பா  வ தாக அறி வித்த 
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு வின் ெசயற்
பாட் டிற்கு நன்றி ெதரி விக் கின்ேறாம். அர

சி  ய  ல  ைம ப் பின் 
19 ஆவ  தி த்
தத்தின் கார ண மா
கேவ ேதர்தல்கள் 
ஆ ை ண க்  கு  
ேம ம் உ  திப்ப
த்தப்பட்ட  என்பைத நிைன  ப த்த 

ேவண் ம்.
இந் நி ைலயில் ஊர டங்குச் சட்டத்தின் 

விைள வாகத் தம  வ  மா னத்ைத 
இழந்  உண ப்ெ பா ட்க க்கான தட்
ப்பாட்ைட எதிர்ெ காண் டி க்கும் மக்

க க்கு இல வச நிவா ர ணப்ெ பா ட்கள் 
வழங் கு வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். எனி ம் அத ைன  அ ர சாங்கம் 
தன  அர சியல் ேநாக்கங்க க்கா க ம் 
நலன்க க்கா க ம் பயன்ப த் திக்
ெகாள்வ  எமக்கு மிகுந்த விச னத்ைத 
அளிக் கி ற . இ  குறித்  ேதர்தல்கள் 
ஆைணக் கு  உரிய நட வ டிக்ைக கைள 
எ க்க ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்
ெகாள் கின்ேறாம்.
அ த்த தாக நாட்டின் ெகாேரா னா

ைவரஸ் ெதாற் க்கு உள்ளா ன வர்கைளத் 
தவி ர ேவ  பல ேநாயா ளர்க ம் உள்
ளனர். அேத ேபான்  ம ந் ப்ெ பா
ட்கள் மற் ம் ம த் வ உப க ர ணங்

க க்கா ன  பற்றாக் குைற ெயான்  
ஏற்பட் டி ப்ப தா க ம் எம்மால் அறி
ய  டி கி ற . இதற்குத் தீர்  கா ணப்ப
ட ேவண் ம் என்ப  பற் றி ம் ஐக் கி ய 
 மக்கள் சக் தியின் கூட்டத்தில் அவ தானம் 
ெச த்தப்பட்ட . அதற்கு அர சாங்கம் 
தனியார் ம ந்த கங்களின் உத வி ைய ம் 
ெபற் க்ெ காள்ள ேவண் ம் என்ற ேயாச
ைனைய ன்ைவக் கின்ேறாம். இப் பி ரச்
சி ைனக்குத் தீர்  காண்ப தற்கு எவ் வித 
இன மத கட் சி ேப த  மின்றி அைனத் த் 
தரப் பி ன ர ம் உத வி ையப்  ெபற் க்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப டன் அதைன 
எவ ம் தம  தனிப்பட்ட நலன்க
க்காக பயன்ப த்திக்ெகாள்ளக்கூடா  

என்பைத ம் வலி த்த 
வி ம் கின்ேறாம்.

மக்க க்கா ன   வா ர ங்க ைள  அ ர சியல் 
ேநாக்கத் க்கா க  ப யன்ப த் கி ற   அ ரசு

மக்கள் பசியால் மர ணிக்காமல் 
பா  காக்க நட வ டிக்ைக எ ங்கள்

மǿ கா   ெத ǿ ̇ РΧ 

(எம்.ஆர்.எம்.வ ம்)
  ெகா ேரானா ைவ ர ஸினால் பாதிக்கப்பட்
 ம ர ணித்த  ஒ  வரின் இ  திக் கி ரி ைய க ைள 

 அ ர சாங்கம் வி த் தி க்கும் விதி  ைறக்க
ைம ய  ேமற்ெ காள்ள  ந ட வ டிக்ைக  எ க்கப்ப
ட  ேவண் ம். என அ கி ல  இ லங்ைக ஜம் இய்
ய ல் உல மா  ச ைப  ெத ரி வித் ள்ள . அகில 
இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உல மாவின் பத்
வாக் கு   ெச ய லாளர் அஷ்ெஷய்க் எம்.
எல்.எம் இல்யாஸ் வி த் ள்ள  அ றிக்ைக யி
ேலேய இவ்வா  ெத ரி விக்கப்பட் ள்ள .
அதில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ,
ஸ் லி மா ன  ஒ வர் மர ணித்தால் 

அவைரக் குளிப்பாட்  வ , கபன் ெசய்
வ ,ெதா  ைக  ந டத்  வ   மற் ம் அடக்கம் 
ெசய்வ  ஸ் லிம்கள் மீ  பர்  கி பா யா
வாகும். பர்  கி பா யா  என்ப  இவற்ைற 
ஸ் லிம்களில் சிலர் நிைற ேவற் றி விட்டால் 

ேபா  மா ன . அவ்வா  யா ம் அக்க ட ைம
க ைள  நி ைற ேவற்றா விட்டால் ஸ் லிம்கள் 
அைன வ ம் பாவி க ளா க  ஆ கி வி  வார்கள்.
அவ்வா ேற  ெதா  ைக  ந டத்  வ தற்

கு ன் ஜனாஸா குளிப்பாட்டப்பட் டி ப்ப  
 அ வ சி ய மாகும். நீரில் ழ் கி  அல்ல  இடி
பா  க க்குள் சிக் குண்   ஒ வர் மர ணித் , 
அவ ர  ஜனாஸா கிைடக்கப்  ெப றா த  சந்
தர்ப்பங்களில், அைதக் குளிப்பாட்ட  டி
யாத இக்கட்டா ன  சூழ் நி ைல ஏற்ப  கின்ற . 
இந் நி ைல களில் ெதா  ைக  ந டத்த   டி  மா 
 எ ம் விட யத்தில் மார்க்க  அ றி ஞர்க ளிடம் 
க த்   ேவ  பா கள் உள்ளன. ெப ம்பான்
ைம யா ன  மார்க்க  அ றி ஞர்கள் ஒ  ஜனாஸா 

மீ  ெதா  ைக  ந டத்  வ தற் கு  கு ளிப்பாட்டல் 
நிபந்த ைன யாகும் என்பதால் குளிப்பாட்ட  

 டி யா ம லா கு மி டத்   ெதா  ைக  ந டத்த  
டி யா  என்  கூ  கின்றனர்.
என்றா ம் சில மார்க்க  அ றி ஞர்கள் 

ஜனாஸாத் ெதா  ைகயின் ேநாக்கம் மர ணித்
த வ க்கு ஆ ெசய்வ தாகும். அவ்வாேற 
ஜனா ஸா  ைட ய  நான் கு  க ட ைம களில் 
சில க ட ைம க ைள  நி ைற ேவற்ற   டி யா   
என்பதால் நிைற ேவற்ற  டி  மா ன  க ட ைம
க ைள விட்   வி ட  டி யா   என்  கூ  கின்
றனர். இதற்கு ஒ  கா ரி யத்தில் இய லா த  சி ல 
 வி ட யங்க க்காக இய  மா ன வி ட யங்க
ைள ம் ேசர்த்  விட்  வி ட   டி யா  எ ம் 
அடிப்ப ைட ைய ஆ தா ர மாகக் கூ  கின்றனர்.
இவ்வ டிப்ப ைடயில் ெகாேரா னா ைவரஸ் 

தாக் கி ம ர ணித்த  ஒ  வ ர   உ ட லி லி ந்   
மற்ற வர்க க் கு  ைவரஸ் பரவ வாய்ப் ள்ள

  என்பதால் அவ்வா   ம ர ணிப்ப வர்களின் 
உடல் ற்    தா க ைப யினால் டப்
ப ம். என ேவ  அைதக் குளிப்பாட்ட  அல்ல  
 த யம் ம் ெசய்ய  டி யா த  நி ைல  ஏற்ப ம்.
இந் நி ைலயில் ேமற் கூ றப்பட்ட இரண்

டா வ   க த்தின் அடிப்ப ைடயில் ெகாேரா
னா ைவரஸ் தாக் கி ம ர ணிக்கும் ஜனா ஸாைவ 
குளிப்பாட்ட   டி யா   ேபா னா ம் அதற்
காக ஜனாஸாத் ெதா  ைக ைய  ந டத் தி 
 அ டக்கம் ெசய்வ   அ வ சி ய மாகும்.
ெகாேரானா லம் மர ணிக்கும் ஒ  வரின் 

இ திக் கிரி ையகள் விட யத்தில் அர சாங்கம் 
சில ந ைட  ைற கைளப் பிர க ட னப்ப த் தி
ள்ள . அவற்றில் மர ணித்த வ ர  ஜனா
ஸாைவ குளிப்பாட்ட   டி யா , ஜனா

ஸாைவ எரிக்க ேவண் ம். அடக் கு வ தாக 
இ ந்தால் ஆ  அடிகள் ஆழ மா க இ த்தல் 
ேவண் ம். ேம ம்  அர சாங்க  அ தி கா ரிகள் 
ன் னி ைலயில் அடக்கம் ெசய்யப்படல் 

ேவண் ம். மிக ம் ெந ங் கி ய  ஒ   சி ல  
உ ற வி னர்க ேள  அ டக்கம் ெசய்யப்ப ம் 
இடத் திற் கு  அ  ம திக்கப்படல் ேவண் ம். 
பிரத் தி ேயக இடத்தில் அடக்கம் ெசய்தல் 
ேவண் ம் என்ப ன  ேபான்ற  அ றி  ைரகள் 
உள்ளன. ேமற் கு றிப் பிட்ட  மார்க்க சட்டத்தின் 
அடிப்ப ைடயில் மர ணித்த வரின் உடைலக் 
குளிப்பாட்ட  அல்ல    த யம் ம் ெசய்ய  டி
யா  என்பதால் ெதா ைக மாத்திரம் நடத்தி 
அரச அதிகாரிகளின் அறி ைரக டன் 
அதிக நபர்கள் ஒன்  ேசராமல் க்கிய 
சிலர் மாத்திரம் ஒன்  ேசர்ந்  ஜனாஸா 
ெதா ைக மற் ம் அடக்கும் பணிகளில் 
ஈ ப தல் ேவண் ம். மற்றவர்கள் 
இவ்வாறான நிர்ப்பந்த நிைலயில் மைற க 
ஜனாஸாத் ெதா ைகைய ெதா ெகாள்ள 
மார்க்கத்தில் அ மதி ள்ள . 
அல்லாஹ தஆலா இத்தைகய ேநாயினால் 
மரணிப்பவர்க ைடய பாவங்கைள 
மன்னித்  அவர்க க்கு ஜன்னத் ல் 
பிர்ெத ைஸ அ ள்வானாக. அத் டன் 
அவர்கள  கு ம்பத்தின க்கு மன 
ஆ தைலக் ெகா த்த ள்வானாக. 
குறிப்பாக இத்தைகய ஜனாஸாக்கைள 
அரச அதிகாரிகளின் அறி ைரக டன் 
ைமயவாடியில் பிரத்திேயக இடத்தில் 
அடக்கம் ெசய்வதற்கு ஒத் ைழக்கு 
மா  மஸ் த் நிர்வாகிகைளக் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்.

ெகாேரா னா  ைவ ரஸின் லம் மர ணித்த  ஒ  வரின் இ தி 
கிரி ையகள் பற் றிய ம் இ ய ல் உல மாவின் அறி  த்தல்

(நா.த ஜா)
உல க ளா வி ய  தியில் அ ல்

ப த்தப்பட் டி க்கும் பய
ணத்த ைட களின் கார ண மா க
த ம  அ ைனத் ப் பய ணிகள் 
விம ா  ன  ே ச  ைவ  க  ை ள ம் 
எதிர்வ ம் 8 ஆம் திக தி
தல் 21 ஆம் திக தி வ ைர

தற்கா லி க மாக இைட நி த்  வ தாக 
ஸ்ரீலங்கன் எயார்ைலன்ஸ் நி  வனம் 
அறி வித் தி க் கி ற . தற்ே பா   அ லில் 
உள்ள ப ய ணத்த ைட களின் கார ண மா க
ேவ த ம  வி மா ன ேசைவ இைட நி த்தப்
பட் டி ப்ப தா க ம் நிைல வரம் குறித் த் 
ெதாடர்ந் ம் அவ தானம் ெச த் தி வ

 வ தா க ம் அறி வித் தி க்கும் அந் நி
 வ னம்  ப ய ணத்த ைடகள் நீக்கப்ப ம் 

பட்சத்தில் ஏப்ரல் 21 ஆம் திக திக் கு  ன்
ன தா கேவ  த ம   வி மா ன  ேச ைவ க ைள 
 ஆ ரம் பிப்ப தற்குத் தயா ராக இ ப்ப தா
க ம் கூறி யி க் கி ற . எனி ம் இக்கா
லப்ப கு தியில் ெவளி நா  களில் உள்ள 
இலங்ைக யர்க ைள  நாட் டிற் கு  அ ைழத் 
வ ர ேவண் டி ய  அ வ சியம் ஏற்ப  மாயின் 
அதற் குத்த ம   வி மா னங்கள் இயங்கும் 
என்  ஸ்ரீலங்கன் எயார்ைலன்ஸ் கூறி யி
க் கி ற . கடந்த 40 வ  ட கா லங்களில் 

தற்த ட ைவ யாக ஸ்ரீலங்கன் 
எயார்ைலன்ஸ் நி  வனம் இத்த
ைக ய ெதா   ெந க்க டி  நி ைலக் கு 
  கங்ெ  க ா  த்  தி  ப்ப  த ா  க  ம் 
 த ம   கட் ப்பாட்டில் இல்லாத 
இவ் வி ட யத் தினால் சிக்கல்கைள 
 எ திர்ெ காண் டி க்கும் தம   
வாடிக்ைக யா ளர்க க் கு  வ த்தங்

கைளத் ெதரி வித் க் ெகாள்வதாக ம் 
அந்நி வனம் ெவளியிட்டி க்கும் 
அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
இ  குறித்  ஏேத ம் சந்ேதகங்கள் 
காணப்ப மாயின்  011 7771979 
என்ற ெதாைலேபசி இலக்கத்திற்குத் 
ெதாடர்  ெகாள்வதன் லம் ேமலதிக 
விபரங்கைளப் ெபற டி ம் என் ம் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .

 லங்கன் எயார்ைலன்ஸ்  வனம் 
21 வைர  த ம   ேச ைவைய இைட  த் தி ள்ள

ேத த  ை       வ ைக   க  ேவ С 
  ய  ம கЦ ச    த ைல வ கЦ வˇ   Ϋ த  
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ெகாேரானா ைவரஸ் அச் சு த்தல் கார  
ண மாக வடக்கில் அத் தி யா வசியப் ெபா  
ட்க க்கு தட் ப்பா டான நிைலைம ஏற்  
ப டா  த க்கும் வைகயில் உள் ர் உற்
பத்திப் ெபா ட்கள் களஞ் சி யப்ப த்தப்ப

 வ டன் வட ப கு தி ேலேய அைவ விநி  
ேயா கிக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ெசயற்பட்டால் தான் ர ள க்கா வ  
நிைல ைமைய கட் ப்பாட் க்குள் ைவத்
தி க்க டி ம் என்  ன்னாள் இரா
ஜாங்க அைமச்ச ம் ன்னாள் யாழ்.
மாவட்ட பாரா   மன்ற உ ப் பி ன  மான 
தி  மதி விஜ ய கலா மேகஸ்வரன் ெதரி வித்
ள்ளார். 
இ  கு றித்  அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள
தா வ , ெகாேரானா ைவரஸின் தாக்கத்
திைன கட் ப்ப த் ம் வைகயில் நா  

 வ ம் ஊர டங்குச் சட்டம் பிறப்
பிக்கப்பட் ள்ள . இந்த நிைலயில் த்
தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட ப கு தியில் மக்
க க்கான ெபா ட்கள் விநி ேயா கத்தில் 
குைற பா கள் காணப்ப  கின்றன. மக்கள் 
ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  ெசய்ய டி 
யாத நிைல ைம ம் ஏற்பட் டி க் கி ற . 
வடக்கில் உள் ரில் உற்பத்தி ெசய்யப்
ப ம் மரக்க றிகள் உட்பட அத் தி யா வ சி 
யப் ெபா ட்கள் ெவளி யி டங்க க்கு ஏற்

 மதி ெசய்யப்ப  வ  தைட ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். 
உள் ரில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 

ெபா ட்கள் களஞ் சி யப்ப த்தப்ப  வ  
டன் வட ப கு திக் குள்ேளேய விநி ேயாகிக்  
கப்பட ேவண் ம். இவ்வா  விநி ேயா கிக்
கப்பட்டால் ெபா ட்க க்கான தட் ப்
பா  ஏற்ப ம் நிைல ைமைய ர ள க்கு 
கட் ப்ப த்த டி ம். ெபா  மக்களின் 
நலன்க தி இவ்வா றான ெசயற் றிட்டம் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம்.
வடக் கி ம் கிழக் கி ம் ெபா ட்கைள 

ெகாள்வ ன  ெசய்வதில் மக்கள் கஷ்டங்

கைள அ  வித்  வ  கின்றனர். கிழக்
கி ம் உள் ர் உற்பத்திப் ெபா ட்கள் 
ெவளி யி டங்க க்கு ெகாண்  ெசல்லப்
ப  வ  தவிர்க்கப்பட ேவண் ம். த்த 
காலத்தின் ேபா  ெபா ட்க க்கு ஏற்
பட்ட தட் ப்பா  ேபான்ற நிைலைம 
தற்ேபா  உ  வா கி யி க் கின்ற . எனேவ 
உள் ர் உற்பத் தி கைள பா  காக்க ேவண்
டி ய  அவ சி ய மா க ள்ள . பாதிக்கப்
பட்ட மக்க க்கு ெபா ட்கைள விநி ேயா  
கிக்கும் விட யத்தில் அர சாங்கத்தின் ெசயற்
பா  உரிய ெவற் றி ய ளிக்க வில்ைல.
நாள் சம்ப ளத்ைதப் ெப  ப வர்கள் 

ெப ம் கஷ்டங்கைள அ  ப வித்  வ   
கின்றனர். அர சாங்க மா ன  பிர ேதச ெசய 
லகம் மட்டத்தில் நிதிகைள ஒ க்கி நிவா 
ரண உதவிகைள வழங்குவதாக கூறிய 
ேபாதி ம் அந்த நடவடிக்ைககள் உரிய 
வைகயில் ன்ென க்கப்படவில்ைல. 
இந்த நிைலயில் உள் ர் உற்பத்திகைள 
பா காத்  அதைன அந்தப் பகுதிகளி 
ேலேய விநிேயாகிக்க ேவண் ம், இதன் 
லேம ெபா ட்தட் ப்பாட்ைட இல்லா 

ெதாழிக்க டி ம்.

வட ப கு தி யி ள்ள உள் ர் உற்பத் திகள் 
பா  காக்கப்பட ேவண் டி ய  அவ சியம்

ெபா ள் தட் ப்பாட்ைட க்க நட வ டிக்ைக ேதைவ என் கிறார் 
ன்னாள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் விஜ ய கலா மேகஸ்வரன்

(தி.ேசாபிதன்)
இலங்ைகயில் அத் தி யா வ சிய ெபா ட்க
க்கான இறக் கு ம திகள் தைடப்ப ம் என 

ெதரி வித் ள்ள வடக்கு மாகாண அைவத்
த ைலவர் சி.வி.ேக.சிவ ஞானம்  யாழ்ப்
பா ணத்தில் உண ப் பஞ்சம் ஏற்ப டாமல் 
இ க்க இரா  வத்தின் கட் ப்பாட்டில் 
உள்ள விவ சாய நிலங்கைள இரா வம் 
வி  விக்க ேவண் ம். இதற்கான யற்
சிைய ஜனா தி பதி ெசய லணி ன்ென க்க 
ேவண் ம் என ம் வலி  த் தி ள்ளார்.
யாழ்ப்பா ணத்தில் அவர் ேநற்  ன்

தினம் நடத் திய ஊட க வி ய லாளர் சந் திப் பி
ேலேய அவர் இதைன ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்  கார ண மாக  பிர ேத ச 
ம் ஸ்தம் பிதம் அைடந் ள்ள . அதி ம் 

வடக்கு மாகா ணத்ைத ெபா த்த வ ைரயில் 
யாழ்ப்பாணம் ஊர டங்குச் சட்டம் தளர்த்
தப்பட டி யாத கவ ைலக்கு உரிய மாவட்
ட மாக இ க் கின்ற .
ஜனா தி ப தி யினால் இந்த ெந க்க டிக்குள் 

உள்ளா கி யி க்கும் மக்களின் பிரச் சிைன
கைள தீர்க்க ெசய லணி ஒன்  உ  வாக்கப்
பட் ள்ள . ெபா  வாக ர ள  வசதி உள்
ள வர்கள் தங்களின் ேதைவ கைள ர்த்தி 
ெசய்யக் கூ ம். எனி ம் அன்றாடம் தினக் 
கூலி ெசய்  வா ம் மக்கள் பாரிய பிரச்
சிைன கைள எதிர்ே நாக்கி வ  கின்றனர்.
யாழ்ப்பா ணத்தில் அத் தி யா வ சிய ெபா  

ட்கள் கூட ஐம்ப  வீதத் க்கும் அதி க ரித்த 
விைலயில் வர்த்த கர்கள் பலர் விற்பைன 
ெசய்  வ  கின்றனர். இ  அடித்தட்  மக்
கைள இன் ம் ெவகு வாக பாதிப்ப ைடய 
ெசய் கின்ற . ஆகேவ இவ்வா றான பாதிக்
கப்பட்ட மக்களின் நலன்கள் உட ன டி யாக 
கவ னிக்கப்பட ேவண் ம். தற்ே பா ைதய 

சூழ் நி ைலைய பார்க்கும் ேபா  சில விட
யங்கைள உணர்த்  கின்றன.
அதா வ  இன் ம் ரி  மாதங்களில் 

ெவளி நா  களில் இ ந்  இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப ம் அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் 
இ ப்பில் இ க்கும்.அைவ டி வ ைடந்த 
பின்னர் வழ ைம யாக இறக் கு மதி ெசய் ம் 
நா  களில் இ ந்  எமக்கு கிைடக்கும் 
என்  உ  தி யாக கூற டி யா . ஏெனனில் 
ெகாேரானா ைவர சினால் உலக நா  களில் 
க் கிய பல நா கள் பாதிப்ப ைடந் ள்

ளன. ெவளி நா  க ளி ம் உற்பத் திகள் தற்
கா லி க மாக தைடெசய்யப்பட் ள்ளன. மக்  
களின் இயல்  வாழ்க்ைக பாதிப்ப ைடந்
ள்ள .
இவ்வா றான நா கள் மீண் ம் இயல்  

நிைலக்கு தி ம் பினால் கூட அவர்கள் 
வழ ைமக்கு தி ம்ப குைறந்த  ஆ  மாத 
காலங்கள் எ க்கலாம். அப்ப டி யானல் 
அவர்கள் எமக்கான ெபா ட்கைள ஏற் 
மதி ெசய்வார்கள் எனக் கூற டி யா .
எனேவ நாம் எமக்கான உண ப் ெபா ட்
கைள உற்பத்தி ெசய்ய யற்சி எ க்க 
ேவண் ம்.
குறிப்பாக யாழ்ப்ப ணத்தில் ஏரா ளமான 

விவ சாய காணிகள் பயன்ப த்தப்ப டாமல் 
இரா  வத்தின் பிடிக்குள் உள்ளன. அவ 
ற்ைற உட ன டி யாக இரா  வத் தினர் உரி
ைம யா ளர்க ளிடம் ஒப்ப ைடக்க ேவண் ம். 
அவ சர ேதைவ யாக க தி தங்களின் கட்
ப்பாட்டில் உள்ள காணி கைள வி  வித்  

விவ சாயம் ெசய்ய அ  ம திக்க ேவண் ம்.
அவ்வா  ெசய்தால் மாத் தி ரேம வடக் 

கில் உண ப் பிரச் சி ைனைய தவிர்க்க டி 
ம். வலி.வடக்கில் ன்ைனய காலங்
களில் ஏரா ள மான விவ சா யிகள் தானிய 
உற்பத் தி கைள ேமற்ெ காண் டி ந்தனர்.
அவற்ைற அவர்கள் மீண் ம் ெசய்ய இரா
வம் வழிவிட ேவண் ம். ஜனா தி ப தி

யினால் உ வாக்கப்பட் ள்ள ெசயலணி 
உடனடியாக அதைன ேமற்ெகாள்ள ேவண் 
ம். குறிப்பாக இந்தச் ெசயலணியில் 

வடக்கு மாகாண ஆ நர், அரச அதிபர், 
பிரதம ெசயலாளர் ேபான்றவர்கள் க்கிய 
பங்கு வகின்றனர். இவர்கள் ெசயலணியில் 
இந்த விடயத்ைத கவனத்திற்கு ெகாண்  
ெசன்  உடனடியாக நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்றார்.

ப சம் ஏற்ப டாமலி க்க இரா  வத் தினர்
விவ சாய லங்கைள வி  விக்க ேவண் ம்
வடக்கு மாகாண அைவத்த ைலவர் சி.வி.ேக.சிவ ானம்  

மன்னார் பகு தியில் ெபா ட்கைள
வாங் கு வதில்  பட்ட மக்கள்

(தைல மன்னார் நி பர்)
மன்னார் பகு தியில் ஊர டங்குச் சட்டம் 

ேநற்  தளர்த்தப்பட்ட ம் மக்கள் ெபா  
ட்கள் ெகாள்வ னவில் ஈ  பட்டனர்.
மீன் பிடிக்ெகன அ  மதி ெபற்ற வர்கள் 

குறிப் பிட்ட ேநரங்களில் மீன் பி டியில் ஈ  ப
 கின்ற ேபா ம் இவர்கள் கைர ேசர்க்கும் 

மீன்கைள ெவளி இடங்க க்கு எ த் ச் 
ெசல்ல டி யாத நிைல இ ப்ப தாக மீன

வர்கள் கவைல ெதரி விக் கின்றனர் 
பிடிக்கப்ப ம் மீன்கைள உள் ரில் விற்

பைன ெசய்தபின் மிகு திைய பத னிட்  
வ  வ தா க ம் மீன வர்கள் ெதரி விக் கின்
றனர். மன்னார் பகு தியில் தற்ெ பா  
18671கு ம்பங்க க்கு ச ர்த்தி பணம் 
வழங்கப்பட்ட ைமயால் வ ைம ேகாட்
க்குள் வாழ் கின்ற வர்கள் ெபா ட்கள் 

வாங் கு வதில் அக்கைற காட் டினர். 

ேநற்  ஒ  சில திைணக்க ளங்கள் திறந்
தி ந்  ெசயல்பட்டன. மன்னார் நகரில் 
எதிர்பார்த்த மக்கள் ெதாைக இல்லாத 
ேபா ம் ர ள  மக்கள் காணப்பட்டனர். 
அங்காடி வியா பா ரிகள் மக்கைள கூவி 
அைழத்  வியா பா ரத்தில் ஈ பட்டனர். 
இம் ைற வங்கிகள், ம ந்தகங்களில் 
கடந்த நாட்கைளப்ேபால் மக்கைள காண 
டியவில்ைல .

ச ர்த்தி கடன் விட யத்தில் ெசான்னைத
ெசயற்ப த்தாத அர சாங்கம்

ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சிவ ேமாகன் குற்றச்சாட்
மந்ைத,

ச ர்த்தி கடன் வழங்கலில் அரசு ெசான்
னைத ெசய்ய ேவண் ம் என்  ன்னாள் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சிவ ேமாகன் ெதரி
வித் ள்ளார். 
ேநற்  அவர் ஊட கங்க க்கு அ ப் பி
ள்ள அறிக்ைகயில் ெதரி வித் ள்ள தா வ ,
அர சாங்கம் அைனத்  ச ர்த்தி கு ம்பங்

க க்கும்  பத்தா யிரம் பா கடன் வழங்
கு வ தாக பகி ரங்க அறி வித்தல் வி த்த .  
இ  தியில் அதற்கான  எ த்  ல மான 
அறி வித்தல்கள் வழங்கப்ப ம் ெபா  
தற்கட்டம் ஐயா யிரம் வழங் கு வ தற்கு நட

வ டிக்ைக எ க் கு மா  ெதரி வித் தி ந்த .  
ேம ம் அவர்க ள  அந்த கடன் ச ர்த்தி 

பய னா ளர்களின் ேசமிப்பில் பணம் இ ந் 
தால் மட் ேம வழங் கு மா  அறி  த்தல் 
வழங்கப்பட் டி ந்த . 
ஐயா யி ரத் க்கு குைற வாக ேசமிப்பில் 

இ ப்ப வர்க க்கு ேசமிப்பில் இ க்கும் 
பணத்தில் 80 வீதம் பணம் மட் ேம வழங்
கு மா ம் அறி  த்தல் வழங்கப்பட் டி ந்  
த . இதனால் ப ேமாச மாக ச ர்த்தி 
பய னா ளிகள் பாதிக்கப்பட் டி க் கி றார்கள். 
ேம ம் 2009ஆம் ஆண்  த்த டிவின் 
பின்னர்  ச ர்த் தியில் உள்வாங்கப்ப டாத 
பல்லா யி ரக்க ணக்கான கு ம்பங்கள் கடந்த 
ஆட் சி யா ளர்களின் இ திக் காலத்தில் உள்
வாங்கப்பட் டி ந்தன.  அவர்க க்கான இந் 
தக் கடன் நிதி  ஒ  தரம் கூட வழங்கப்
ப ட வில்ைல. அதனால் அவர்கள் விரக் தி ய
ைடந் ள்ளார்கள். ேம ம் இந்த ச ர்த்தி 
கடன் வழங்கும் நட வ டிக்ைகைய ஐக் கிய 
ேதசிய கட்சி ஆட்சி காலத்தில் வழங்கப்

பட்ட வர்கைள அர சியல் தியில் பழி வாங்க 
யற் சிக் கி றதா இந்த அரசு என ெபா  

மக்கள் ேகள்வி ேகட் கி றார்கள். 
எனேவ அர சாங்கம் ஒ  தீர்மா னத்ைத 

எ த்  அறி விப்ப தாக இ ந்தால்  உ ப்ப
டி யாக எ ம் ெசய்ய டி மா என்  தீர்
மா னித்  விட்  அறி வித்தல்கைள வழங்க 
ேவண் ம். ெவ  மேன அறி வித்தல்கைள 
வழங்கி விட்  மக்கைள ஏமாற் ம் ெசயற்
பா  களில் ஈ  ப  வைத ஏற் க் ெகாள்ள 
டி யா . 
அதி ம் இந்த ெகாேரானா ெதாற் க்கு 

உட்பட்   அன்றாடம் ேவைல ெசய்  
பிைழப்  நடத்  ப வர்கள் ெபண் தைல
ைமத்  வத்தில் உள்ள வர்கள் மாற்  வ  
உள்ள வர்கள் என ெப ந்ெ தா ைக யாேனார் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
எனேவ இந்த விடயத்ைத நிவர்த்தி 

ெசய் ம் கமாக அவர்களின் ேசமிப்  
த்தகங்களில் பணம் இ ந்தேதா இல் 
ைலேயா சகல ச ர்த்தி பயனாளிக க்கும் 
வட்டியற்ற கடன் என்ற அடிப்பைடயில் 
உடன் வழங்க இந்த அரசு நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம்.

ெகாேரா னா வினால் உயி ரி ழந்த வர்க க்கு
நல் ர் பிர ேதச சைப அமர்வில் அ சலி

(தி.ேசாபிதன்)
ெகாேரானா ைவரஸ் கார ண மாக உயி ரி ழந்த மக்க க்கு 

நல் ர் பிர ேதச சைப அமர்வில் அஞ்சலி ெச த்தப்பட்ட .
ெகாேரானா ைவரஸ் அச் சு த்தல் கார ண மாக பாதிக்கப்பட்ட 

மக்க க்கு உதவி ெசய்வ தற்காக நல் ர் பிர ேதச சைபயின் 
சிறப்  அமர்  ேநற்  இடம்ெபற்ற . நல் ர் பிர ேதச 
சைபயின் தவி சாளர் தியா க ர்த்தி தைல ைமயில் சைப மண்ட
பத்தில்  கலந்  ைர யாடல் நைட ெபற்ற .
இந்த அமர்வின் ஆரம்பத்தில் சைபயின் தவி சா ளரின் அறி 
த்த க்கு அைமய ைவரஸ் தாக்கம் கார ண மாக உயி ரி ழந்தவர்

க க்கு 2 நிமிட அக வணக்கம் ெச த்தப்பட்ட . இந்த கலந்
 ைர யா டலில் ைவரஸ் தாக்கத் தி லி ந்  பா  காத்  ெகாள் ம் 
வைகயில் உ ப் பி னர்கள் ச க இைட ெவளிைய பின்பற்றி 
அமர்ந் தி ந்தனர். மக்க க்கு விழிப்  ணர்  ஊட் ம் வைகயில் 
நல் ர் பிர ேதச சைப உ ப் பி னர்கள் இைட ெவ ளி விட்  
அமர்ந்  அைன வ க்கும் ன்மா தி ரி யாக ெசயற்பட் டி ந்தனர். 
நல் ர் பிரேதச சைபயின் இந்த அமர்  அைனத்  மக்கைள ம் 
கவனத்ைத ஈர்த் ள்ள .

தி  ெநல்ேவலி பகு தியில் கி மி ெதாற்  நீக்கல்
(தி.ேசாபிதன்)

யாழ்.தி  ெநல்ேவலிப் பகு தியில் கி மி ெதாற்  நீக்கும் 
ம ந்  விசு ம் பணிகள் ேநற்   காைல ன்ென க்கப்பட் 
 டன.
குறித்த பகு தியில் உள்ள சந்ைத, வியா பார நிைல யங்கள் உள்

ளிட்ட பகு தி க ளி ேலேய இந்த பணி ன்ென க்கப்பட்ட .
ெகாேரானா தாக்கத்தால் நாட்டில் எ ந் ள்ள அசா தா ரண 

சூழ் நி ைலைய க த்தில் ெகாண்  நா   வ ம் கி மி 
ெதாற்  நீக்கும் நட வ டிக்ைக ேமற்ெ காள்ளப்பட்   வ  கின்ற .
இதன்படி ெகா ம்பில் இ ந்  யாழ்.மாவட்டத் திற்கு வர வ

ைழக்கப்பட்ட விேசட ெபாலிஸ்  கு  வினர் குடா நா  
வ ம் இந்த நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த்  வ  கின்றனர்.
ேநற்  தன் கி ழைம காைல யாழ்.தி  ெநல்ேவ லியில் ன் 

ென க்கப்பட்டி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க . 

தமி ழ ரசு கட் சி யி னரால் பாதிக்கப்ப 
ட்ட மக்க க்கு உலர் உண ப் 
ெபா ட்கள் விேயா கிக்கப்பட்ட
ேபா ....                (படம்:எம்.நி ட்டன்)
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ஊரடங்ைக...
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பர வைல கட் ப்ப த்  
 வ தற்காக நாட ளா விய தியில் கடந்த 

மார்ச் மாதம் 20 ஆம் திகதி ெவள்ளிக் கி ழைம 
மாைல 6 மணி தல் ெபாலிஸ் ஊர டங் குச்
சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட டன்,  மக்கள் 
தம  அத் தி யா வ சிய ேதைவ கைள நிைற
ேவற்றிக் ெகாள்வ தற்காக சி  கால வ காசம் 
வழங்கப்பட்  வ  கின்ற . இவ்வா   
எட்  மணித் தி யா லம் கால  அவ காசம் வழங்
கப்பட்  மீண் ம் ஊர டங்கு நீடிக்கப்பட்  

வ  கின்ற .இேத ேவைள யாழ்ப்பாணம் 
மற் ம் ெகா ம்  ,கம்பஹா,க த் ைற , 
கண்டி , த்தளம் ஆகிய மாவட்டங்க க்கு 
மீள் அறி விக்கும் வைர ஊர டங்கு அ ல்
ப த்தப்பட் ள்ள டன், சில பகு திகள் 
ற்றாக டக்கப்பட் ள்ளன.
இக்கா லக்கட்டத்தில் அதைன மீ ம் 

வைகயில் ெசயற்ப  ப வர்கைள ைக  ெசய்
வ தாக ெபாலிஸார் அறி வித் தி ந்த ேபா ம்  
சிலர் அதைன க த்திற் ெகாள்ளா  ெசயற்
பட்  வ  கின்றனர். இவ்வா  ெசயற்பட்ட 

பலர் ைக  ெசய்யப்பட்  வ  கின்றனர். 
இேத ேவைள இவ்வா  ைக  ெசய்யப்ப
ம்ந பர்க க்கு எதி ரான சட்ட நட வ டிக்

ைக க ம் பலப்ப த்தப்பட் ள்ளன. இந் நி
ைலயில் ேநற்  தன் கி ழைம யாழ்ப்பாணம் 
மற் ம் ெகா ம்  கம்பஹா,க த் ைற , 
கண்டி, த்தளம் ஆகிய பகு தி கைளத் தவிர 
ஏைன யப்ப கு தி களில் காைல 6 மணிக்கு 
ஊர டங்கு தளர்க்கப்பட் டி ந்த டன்,பிற்
பகல் 2 மணி தல் மீண் ம் அ ல் ப த்
தப்பட்ட .

அதற்க ைமய  ேநற்  தன் கி ழைம  
காைல 6 மணி தல் பிற்பகல் 12 மணி வ
ைர யான 6 மணித் தி யா ல த் திற்குள் ஊர டங்கு 
அ ல் ப த்தப்பட் டி ந்த ஆ  மாவட்டங்
களில் மாத் திரம் 288 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ள டன், அவர்க ளி ட மி ந்  71 வாக

னங்க ம் பறி தல் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
இந் நி ைலயில் ஊர டங்குச் சட்டம் அ ல்

ப த்தப்பட்  கடந் ள்ள 12 நாட்க க்குள் 
மாத் திரம் 8739 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ள டன்,இவர்க ளி ட மி ந்  ேமாட்டார் 

ைசக்கிள் , கார், ச்சக்கர வண்டி உள் ளிட்ட  
2149 வாக னங்கள் ைகப்பற்றப்பட் ள்ளன. 
இவ்வா  பறி தல் ெசய்யப்ப ம் 

வாகனங்கைள ெபாலிஸார் ெபா ப் 
ேபற்ப டன், அதைன ைவரஸ்  ெதாற்  
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வரப்பட்டதன் 
பின்னேர ைகயளிக்கப்ப ம்.இேதேவைள 
பிரதான  வீதிகள்  மாத்திரமின்றி 
கிைளவீதிகளி ம்  ே ச ா தைனகள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன.

ஏப்ரல் 30 க்கு... 
ப ட்ைச ஆகி ய வற்ைற பிற்ே பாட எந்த 

தீர்மான ம் எ க்க வில்ைல என ம்  ெதரி
வித் ள்ள . 
அர சாங்க தகவல் திைணக்க ளத்தில் ேநற்  

இடம்ெபற்ற விேசட ெசய் தி யாளர் சந்
திப்பில் கலந்  ெகாண்ட கல்வி அைமச்சர் 
டலஸ் அழ க ெப ம இந்த தக வல்கைள 
ெதரி வித்தார். அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
கல்வி ெபா த்த ரா தர சாதா ர ண தர 

ப ட்ைச ெப  ேப  கைள  மார்ச் மாதம் 

ந ப்ப கு தியில் ெவளியி டேவ தீர்மானம் 
இ ந்த . எனி ம் நாட்டில் தற்ே பா  
நில ம் சுழைல க த்தில் ெகாண்  ெப
ேப  கைள வழங்க வாய்ப் கள் கிைடக்
க வில்ைல. எனி ம் இப்ே பா  வைரயில் 
சகல வினாத்தாள்க ம்  பரி சீ லைன ெசய்
யப்பட்  விட்டன. ஒ  சில ேவைலத் திட்
டங்கள் மட் ேம ன்ென க்கப்பட ேவண்
டி ள்ள .ஆகேவ  35 கு க்கள் ெதாடர்ச் சி
யாக இரண்  வார கால பரி சீ லைன ெசய்ய
ேவண் டி ள்ள . ப ட்ைசகள் திைணக்களம் 
அதற்கா ன ேவ ைலத் திட்டங்கைள ன்ென

க்க தயாரா க ம்  உள்ளனர் . ஆகேவ 
இந்த ெந க்கடி சுழ லி ம் இந்தக் கு ைவ 
வர வ ைழத்  பிரத் தி ேய க மாக ேஹாட்டல் 
ஒன் றிைன ஏற்பா  ெசய்   ெதாடர்ச் சி யான 
வினாத்தாள் தி த்தல் ேவைலத் திட்டத்ைத 
ன்ென த்  ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திக

திக்கு ன்னர் சாதா ரண தர ப ட்ைச ெப
ேப  கைள ெவ யிட நாம் தீர்மானம் 
எ த் ள்ேளாம்.
அேதேபால் உயர்தர ப ட்ைசகள்  பிற்

ேபா டப்ப ம்  என்ற ெபாய்யான ெசய் திகள் 
ெவளிவந்  ெகாண் ள்ளன .  எனி ம் 

கடந்த மற் ம் இந்த ஆண்  களில் உயர்தர 
கல் விைய கற்கும் மாண வர்க க்கு பாரிய 
ெந க்க டி யான கால மா கேவ அைமந்த .  
கடந்த ஆண்  ஈஸ்டர் தாக் கு தைல அ த்  
ன்  மாத காலம் அவர்களால் கல் விைய 
ைற யாக ெதாடர டி யாத நிைல இ ந்

த . இப்ே பா  ெகாேரானா ைவரஸ் கார
ண மாக அேத ெந க்கடி ஏற்பட் ள்ள . 
ஆனால் எக்கா ரணம் ெகாண் ம் மாண வர்
களின் மன நி ைலைய பாதிக்கும் எந்த வித 
ெசயற்பா  க ைள ம் நாம் ன்ென க்க 
இட ம ளிக்க மாட்ேடாம். அேதேபால் உயர்

தர பரிட்ைசகள் ஒ  ேபா ம் பிற்ே பா டப்ப
டா .

   ஐந்தாம் தர ல ைமப்ப ரிசில் ப ட்ைசகள் 
பிற்ே பா டப்பட் ள்ளன என்ற ெபாய்யான  
க த் க்கள் நில  கின்ற . ஆனால் ல
ைமப்ப ரிசில் ப ட்ைச பிற்ேபாடப்படா . 
உரிய  காலத்தில்  ப ட்ைசகைள 
நடத் வதற்கான சகல நடவடிக்ைகக ம் 
ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. ஜனாதிபதி 

அதற்கான  சகல  அ மதிைய ம் 
வழங்கி ள்ளார் என அைமச்சர் ெதரிவித்தார்.

இலங்ைகயின்...
விட்டர் தளத்தில் இ  வ ம் தம  நன்

றி கைள பரி மா றிக்ெ காண் ள்ள ைம ம்  
குறிப் பி டத்தக்க .
உல க ளா விய தியில் பர வி வ ம் ”ெகாவிட் 

19” ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் 
பர வைல கட் ப்ப த் ம் ேவைலத் திட்டம் 
குறித் ம் இலங்ைக யி ம்  ”ெகாவிட் 
19” ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் 
பர வைல கட் ப்ப த்த ஜனா தி பதி ேகாத்த
பாய ராஜபக் ஷ தைல ைம யி லான இலங்ைக 
அர சாங்கம் ன்ென த்  வ ம் ேவைலத்
திட்டம் குறித் ம் ஜனா தி பதி ேகாத்த பாய 
ராஜபக்  ஷ டன் ெதாைல ேப சியில் உைர
யா டி ள்ள  உலக சுகா தார ஸ்தாப னத்தின் 
பணிப்பாளர் நாயகம் ேதேராஸ் அத்ேனாம் 
ெகப் ரி எசிஸ் அ  கு றித்  தன  விட்டர் 
பக்கத்தில் பதி ெவான்ைற இட் ள்ளார். 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ேநாைய 
ற்றாக இல்லா ெதா ழிக்கும் ேவைலத் திட்

டத்தில் உலக சுகா தார ஸ்தாப்னத் டன் 
இைணந்  ெசய லாற்  வதில் இலங்ைக 
அர சாங்கம் வழங் கி வ  கின்ற ஒத்  ைழப் 
க க்கு தம  நன் றி க ைள ம் வாழ்த் க்க
ைள ம் ெதரி விப்ப தா க ம் அவர் குறித்த 
விட்டர் பதிவில் சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
இந் நி ைலயில் இந்த க த் க்கு நன் றி

கைள ெதரி விக்கும் விதத்தில் ஜனா தி பதி 
ேகாத்த பாய ராஜபக்  ஷ பதி விட் ள்ள 
விட்டர் பதிவில், இலங்ைகயில் ”ெகாவிட் 

19” ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் 
பர வைல இல்லா ெதா ழிக்க இலங்ைக 
அரசாங்கம் ன்ென த்  வ கின்ற 
நடவடிக்ைகக க்கு உலக சுகாதார 
ஸ்தாபனம் வழங்கும் ஒத் ைழப் க க்கு 
மனமார்ந்த நன்றிகைள ெதரிவிப்பதாக 
அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

தற்ேபாைதய....
கூட்  மா  ேகா  கின்றனர் என் ம் அவர் 

குறிப் பிட்டார். 
நிைற ேவற்  அதி கா ர ம் இரா  வத்

தி ன ம் எேதச்ச தி கா ர மாக ெசயற்ப டாமல் 
பாரா  மன்றத்ைத உட ன டி யாக கூட்ட
ேவண் ம் என்   தமிழ்த் ேதசியக் கூட்
ட ைமப்பின் ேபச்சாளர் எம்.ஏ. சுமந் திரன் 
அண்ைமயில் ெதரி வித் தி ந்தார்.  அ  
ெதாடர்பில் வின வி ய ேபாேத   அர சாங்
கத்தின் ேபச்சாளர் இதைன குறிப் பிட்டார். 

அத் டன் ன்னாள் அைமச்சர் மங்கள 
சம ர வீர உள் ளிட்ட ச த் தரப் பி ன ம் பாரா

 மன்றத்ைத உட ன டி யாக கூட்  மா  
வலி  த் தி வ  கி ன்றனர். இந்த நிைலயில் 
இ  ெதாடர்பான அர சாங்கத்தின் நிைலப்
பாட்ைட  ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில் 
நா  ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  கார

ண மாக பாரிய அபா ய ததில் இ க் கின்ற .   
எனேவ  நாம் அைன வ ம் ெபா ப் டன் 
ெசயற்பட்  இதி லி ந்  மீள ேவண் டி ள்
ள . இந்த நிைலயில் நாம்  எதற்கு ன் 

ரிைம அளிக்க ேவண் ம் என்ற விட யத்ைத 
அைன வ ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
தற்ே பா ைதய சூழலில் நாங்கள்  இந்த 

அனர்த்தத் தி லி ந்  மீண்  வ ரேவ ன் 
ரிைம அளிக்க ேவண் ம். மாறாக அர சியல் 
நிகழ்ச்சி நிரைல ஒ  பக்கம் ைவத்  விட்    
நாட்டின் தற்ே பா ைதய ேதசிய ன் 
ரிைம என்ன என்ப தைன ரிந்  ெசயற்ப ட
ேவண் ம். 
ஆனால்  எதிர்க்கட் சி யினர் தற்ே பா ைதய 

நிைலயில் அர சியல் சுய லா பத்ைத ேத  வ தற்
காக  பாரா  மன்றத்ைத கூட்  மா  ேகா

கின்றனர். எனி ம்  எதிர்க்கட் சி யி ன க்கும் 
தற்ே பா ைதய கட்டத்தில் எதற்கு ன் 
ரிைம அளிக்க ேவண் ம் என்ப  ெதரி ம். 
ஆனால்  அர சியல் சுய லாபம் அைட வ தற்
காக இவ்வா  ெசயற்ப  கின்றனர். 
எப்ப டி யி ப் பி ம்  இந்த ேநரத்தில் 

எதற்கு க் கி யத் வம் அளிக்க ேவண் ம் 
என்ப   மக்க க்கு ெதரி ம். இந்த அனர்த்
தத் தி லி ந்  நாட்ைட ம் மக்க ைள ம் மீட்
ெட ப்பேத   தற்ே பா  ன்  ரிைம அளிக்
கப்ப ட ேவண் டிய விட ய மாகும். அதற்ேக 
அர சாங்கம் ன்  ரிைம அளித்  ெசயற்ப 

கின்ற . இ  அர சி ய க்கு க் கி யத் வம் 
அளித்  ெசயற்ப ம் ேநர மல்ல என்ப  
எதிர்க்கட் சி யி ன க்கு ெதரி ம். எனி ம் 
அவர்கள் அவற்ைற வலி த் வதற்கான 
காரணம் எமக்கு ெதரி ம்.  
இேதேவைள நாட்டில் அவசரகால 

சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டால்  ஒ  
மாதத் க்குள் பாரா மன்றத்தில் அ மதி 
ெபறப்படேவண் ம். ஆனால் ெபாலிஸ் 
ஊரடங்கு சட்டத்ைத  அ ல்ப த்த 
அவ்வா   பாரா மன்ற அ மதி 
ேதைவயில்ைல.

ந க்கடலில்...
எ த் ச் ெசல்லப்பட்ட  என  சந்ேத

கிக்கத்தக்க பல தக வல்கைள ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் பிரி வினர் 
ெவளிப்ப த் திக்ெ காண் ள்ளனர்.  
இ  குறித்த ேமல திக விசா ர ைண கைள 

அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் ன்ென த்
ள்ளனர்.
கைரயில் இ ந்  835 கிேலா மீற்றர் 
ரத்தில் ஆழ் கடலில் ைகப்பற்றப்பட்ட  

ேபாைதப் ெபா ட்க ம், அதைன கடத்
திய ஈரா னிய படகும், அதில் பய ணித்த 9 
பாகிஸ்தான் கடத்தல்கா ரர்க ம் திக்ே கா
விட்ட ைற  கத் க்கு ேநற்  அைழத்  
வரப்பட்  ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் 

தற்காப் ப் பிரி வி ன ரிடம் ைகய ளிக்
கப்ப்ட்டனர்.
எனி ம் ேபாைதப் ெபா ட்க ம் 

வழக்குப் ெபா ட்கள் தைட யங்க ம் 
ெபாலி ஸாரால் ேநற்  ெபா ப்ேபற்கப்
பட்ட நிைலயில், 9 பாகிஸ்தான் சந்ேதக 
நபர்க ம்,ெகாேரானா ெதாடர்பில் கடற்
ப ைட யி னரின் ேநரடி  கட் ப்பாட்டில் 
தங்கா ைலயில்  தனி ைம பப் த்தல் நிைல
ய ெமான்றில் த த்  ைவத்   தனி ைம பப்
த்தல், ெதாற்  நீக்கல் நட வ டிக்ைக க க்கு 

உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.
 அத் டன் இந்த சுற் றி வ ைலப்  நட வ

டிக்ைகயில் ஈ  பட்ட கடற்ப ைடயின் ச ர 
நட வ டிக்ைக கப்பலின் கட்டைள அதி காரி 
உள் ளிட்ட அைனத்  கடற்ப ைட யி ன ம் 

14 நாட்க க்கு விேஷட தனி ைம பப் த்தல் 
ெதாற்  நீக்கல் நட வ டிக்ைக க க்கு உட்
ப த்தப்பட் ள்ள தாக கடற்ப ைடயின் 
ஊடகப் ேபச்சளர் ெலப் டினன் ெகாமாண்டர் 
இசு  சுரிய பண்டார கூறினார்.
கடந்த இ  வாரங்க க்கு ன் பி ந்ேத 

கடற்ப ைடக்கு கிைடக்கப் ெபற்ற உள த் 
தகவல் ஒன் றிைன ைமய பப் த்தி, சர்வ ேதச 
நி  வனம் ஒன்  டாக ெபற் க்ெ காள்ளப்
பட்ட ெசய்மதி ைகப்ப டங்களின் உத வி
ேயா  கடற்ப ைடயின் ச ர கப்பல் ெதன் 
கடலில் தீவிர கன்கா னிப்பில் ஈ  பட் டி
ந்த . இந் நிைல யி ேலேய சந்ேத கத் க்கு 

இட மான குறித்த ஈரா னிய படகு, ெகாடிகள் 
எ   மின்றி இ ந்த ேபா , ச ர கப்பலின் 
கட்டைள அதி கா ரியின் உத்த ர க்கு அைமய 

சுற்றி வைலக்கப்பட்  ேசாத ைனக்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ள . இதன்ே பாேத,  
அங்கு ேபாைதப் ெபா ட்கள் ைகப்பற்றப்
பட் ள்ளன.
ஐஸ் என பப் ம் ெமதம் பிட்டைமன் 

ேபாைதப் ெபா ள் 605 கிேலா ம்,  இதற்கு 
ன்னர் இலங்ைகயில் அைட யாளம் 

காணப்பட் டி ராத ெகட்டைமன் எனப்ப ம் 
ஒ  வைக திய ேபாைதப் ெபா ள் 579 
கிேலா ம்  ேம ம் பா ல், அைட யாளம் 
காணப்ப டாத ேபாைத மாத் தி ைரகள் 100 
கிரா ம் ைகப்பற்றப்ப்ட் டி ந்தன.

 ேநற்  இைவ அைனத் ம் திக்ே கா
விட்ட ைற  கத் க்கு எ த்  வரப்பட்ட 
நிைலயில், பா  காப்  ெசயலர் ேமஜர் 
ெஜனரால்  கமல் குண ரத்ன, கடற்பைட 

தளப்தி ைவஸ் அட் மிரால் பியல் டி சில்வா, 
ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் 
பிரிவின் பிர தானி பிரதிப் ெபாலிஸ் மா 
அதிபர் சஞ் வ ெமத வத்த உள் ளிட்ேடார் 
அங்கு ெசன் றி ந்தனர்.  இந் நிைல யி
ேலேய இந்த சம்பவம் குறித்  க த்  
ெவ யிட்ட  கடற்பைட தளபதி ைவஸ் 
அட்மிரால் பியல் டி சில்வா,  இப்ேபாைதப் 
ெபா ட்களில் ஒ  பகுதி இலங்ைகக்குள் 
கடத் ம் ேநாக்கி ம் ஏைனயைவ 
ெவ நாெடான்றின்  கடத்தல்காரர் 
ஒ வ க்கு வழங்கபப் ம் ேநாக்கி ம் 
எ த் ச் ெசல்லப்பட்டி க்கலாம் என 
குறிப்பிட்டார்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ெதாற் க் குள்ளாகி 

நீர்ெ கா ம்  ைவத் தி ய சா ைலயில் 
உயி ரி ழந்த  நப க்கு சிகிச்ைச ய
ளித்த ைவத் தி யர்கள் உள் ளிட்ட 11 
சுகா தார அதி கா ரிகள் தனி ைமப்ப
த்தப்பட் ள்ளனர் என்  இரா 

வத்த ள பதி ெலப் டினன் ெஜனரல் 
சேவந் திர சில்வா ெதரி வித்தார்.
இரா ஜ கி ரி ய வி ள்ள ெகாவிட்19 

ஊடக மத் திய நிைல யத்தில் ெசவ்
வாய் க்கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப் பி லி ேலேய அவர் 
இதைனத் ெதரி வித்தார்.
ைவக்கால பிர ேத சத் தி ள்ள 

ேஹாட்ட ெலான்றில் குறித்த 11 
ேப ம் தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்
ளனர். இரா  வத் தி னரின் கண்கா
ணிப்பின் கீழ் இவர்கள் தனி ைமப்
ப த்தப்பட் ள்ள தா க ம் இரா 

வத்த ள பதி ேம ம் ெதரி வித்தார்.
நீர்ெ கா ம்  ேப  ேதாட்ைடையச் 

ேசர்ந்த 60 வய தான நபேர இவ்வா  
உயிரிழந்தார் . இவர  சடலம் 
ெசவ்வாய்க்கிழைம நீர்ெகா ம்பில் 
தகனம் ெசய்யப்பட்டைம குறிப் 
பிடத்தக்கதாகும்.

இரண்டாவதாக  உயிரிழந்தவ க்கு  சிகி ைசயளித்த
11 சுகாதார அதிகாரிகள் தனிைமப்ப த்தலில்

 இரா வத்தளபதி

ெகாேரானா... 
பற் றி ம்   ஜனா தி பதி ேகாத பாய ராஜ பக் ஷ

மற் ம் ஐக் கிய ேதசிய கட் சியின் பிர தி
நி திகள் ஆகி ேயா க்கு இைட யி லான சந்
திப்பின் கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் மற் ம் 

நாட்டில்  ஏற்பட்  ள்ள  நிைலைம 
ெதாடர்பில் அர சாங்கத் திற்கும் ஐக் கிய 
ேதசிய கட் சிக்கும் இைட யி லான கலந் 
ைர யாடல் ேநற்  தன் கி ழைம ஜனா தி பதி 
அ  வ ல கத்தில் ஜனா தி பதி ேகாத்தா பய 
ராஜ பக்ச மற் ம் பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்
சவின் பங் கு பற்ற டன் இடம்ெபற்ற .
இக்  கலந்   ைர  யா  டலின்  ேபா   

ெகாேரானா ைவரஸ் நாட் டி ள் பர 
வைதத் த ப்ப தற்காக அர சாங்கம் இ  
வைரயில் ன்ென த் ள்ள நட வ டிக்
ைககள் மற் ம் எதிர்கா லத்தில் ன்ென ப்

ப தற்கு திட்ட மி டப்பட் ள்ள ேவைலத் திட்
டங்கள் ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி ேகாத்தபா ய 
ராஜ பக்ச ஆழ மாகத் ெதளி  ப த் தினார். 
இ  வைரயில் ைவரஸால் பாதிக்கப்பட்ட 
ெப ம்பா லா ன வர்கள் தனி ைமப்ப த்தல் 
ம த் வ கண்கா ணிப்  நிைல யங்க ளி லி
ந்ேத இணங்கா ணப்பட்ட வர்கள் அல்ல  
அதற்கு ன்னர் ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளான 
நபர்க டன் ெந ங்கிப் பழ கி ய வர்கள்  என்
ப   ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த்  வ
தற்கு ெப ம் உத வி யாக அைமந்த  என்  
இதன் ேபா  ஜனா தி பதி ேகாத்த பாய ராஜ
பக்ச சுட் டிக்காட் டினார்.
மக்கள் தம  வாழ்க்ைகைய வழ ைமேபால் 

ெகாண்  ெசல்வ தற்கு அத் தி யா வ சிய 
ேசைவகள்  உண  ெபா ட்கள்  ம ந் கள் 
பகிர்ந்த ளிப்ப தற்கான ெபாறி ைற மற் ம் 
ெசய ல ணி யினால் ன்ென க்கப்ப ம் 
ேவைலத் திட்டங்கள் ெதாடர்பில் அதன் 

தைலவர் மற் ம் ஜனா தி ப தியின் விேசட 
பிர தி நிதி பசில் ராஜ பச்க இதன் ேபா  
ெதளி  ப த் தினார். நாட்டில் இணங்கா ணப்
பட் ள்ள 65 இலட்சம் கு ம்பங்களில் 53 
இலட்சம் கு ம்பங்கள் ஒவ்ெ வான் க்கும் 
இம் மாதம் 9 ஆம் திக திக்கு ன்னர் 5000 
பாய் ெகா ப்ப ன  வழங் கு வ தற்காக 
ன்ென க்கப்ப ம் நட வ டிக்ைககள் 

குறித் ம் இதன் ேபா  பசில் ராஜ பக்ச 
ெதளி  ப த் தினார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ஒழிப் பிற்காக ன்

ென க்கப்ப ம் ேவைலத் திட்டங்கள் 
சாதா ரண மக்களின் வாழ்க்ைக பாதிப் பிற் குள்
ளாகக் கூடா  என்பேத இ  தரப் பி ன ர ம் 
க த்தாகக் காணப்பட்ட . ேவைலத் திட்
டங்கள் அர சியல் சார்பற்ற தாக காணப்பட 
ேவண் ம் என்ற க த் திற்கு இ  தரப் பி ம் 
இணக்கம் காணப்பட்ட . நாட்டின் ெபா
ளா தாரம் வீழ்ச் சி ய ைட யா த வா  ெதாடர்ச் சி

யாகப் ேப  வ தற்கு அரச ேசைவ யா ளர்கள் 
வியா பா ரிகள் மற் ம் ெப ந்ே தாட்டத் 
ைற டன் ெதாடர்  பட்ேடார் சுய ெதாழில் 
ெசய்ப வர்கள் கங்ெ கா க்கும் அெச  க ரி
யங்க க்கு வழங்கப்படக் கூடிய தீர் கள் 
பற்றி இ  த ரப் பி ம் அவ தானம் ெச த்தப்
பட்ட .
ைவத் தி யர்கள் உள் ளிட்ட சுக தா ரத்  ைற

யினர்  ப்ப ைட யினர்  ெபாலிஸார் உள்
ளிட்ட அைனத்  பா  காப்  பிரி வி ன ம் 
அர்ப்ப ணிப் டன் ெசய லாற்  வ தற்கு இ  
தரப் ம் நன்றி ெதரி வித்தனர். கலந்  ைர யா
டலில் பங் கு பற் றிய கு  மாவட்ட தியில் 
கட்சி உ ப் பி னர்க க்கு ெத  ப த்

 வ தற்கு இணக்கம் ெதரி விக்கப்பட்ட . 
இரண்  மணித் தி யா ல ங்க க்கு அதிக 
ேநரம் இடம்ெபற்ற இக்க லந்  ைர யாடல் 
மிக சிறப்பா க ம் ெவற் றி க ர மா க ம் நிைற
வ ைடந்த .

இந்த கலந்  ைர யா டலில் அர சாங்
கத்ைத பிர தி நி தித்  வப்ப த் ம் வைகயில் 
அைமச்சர்க ளான திேனஷ் கு ண வர்தன,  
நிமல் சிறி பால டி சில்வா,  விமல் வீர
வன்ச ,பந் ல குண வர்தன , ேஜான்ஸ்டன் 
ெபர்னாண்ேடா,  டலஸ் அழகப்ெப ம 
உள்ளிட்ேடா ம் ஐக்கிய ேதசிய கட்சிையப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்  வைகயில் 
கட்சியின் உப தைலவர் ரவி க ணாநாயக்க , 
ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான 
வன் விேஜவர்தன,  தயா கமேக பாலித 

ரங்ேக பண்டார,  நவீன் திஸாநாயக்க 
உள்ளிட்ேடார் கலந்  ெகாண்டனர்.
அத்ேதா  ஜனாதிபதி ெசயலாளர் பி. .

ஜயசுந்தர  நிதி அைமச்சின் ெசயலாளர் 
எஸ்.ஆட்டிகல மற் ம் மத்திய வங்கி 
ஆ னர் ேபராசிரியர் டபிள் .டி.லக் ஷ்மன் 
ஆகிேயா ம் கலந்  ெகாண்டனர்.

யாழ்....
இவ்வா  உயர்ந் ள்ளதாக சுகாதார 

ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்  விேஷட 
ைவத்திய நி ணர் அனில் ஜாசிங்க 
ெதரிவித்தார். 
இந்த  1 4 6  ேபரில்  இ வர் 

உயிரிழந் ள்ள டன் ,   சீன ெபண் 
ஒ வர் உள்ளிட்ட 21 ேபர் குணமைடந்  
ைவத்தியசாைலகைள விட்  ெவ ளிேயறி ள் 
ளனர். இந் நிைலயில் ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்பட்ட 123 ேபர்  ெதாடர்ந்  
ைவத்தியசாைலகளில்  சிகிச்ைச ெபற்  
வ கின்றனர்.
ேநற்  அைடயாளம் காணப்பட்ட 

ெதாற்றாளர்களில் ,  யாழ்ப்பாணத்தில் 
அைடயாளம் காணப்பட்டவர் மத ேபாதகர் 
ஒ வர் என ெதரியவந் ள்ள . அரியாைல 
பகுதியில் உள்ள மத ேபாதகர் ஒ வ டன் 
ெதாடர் கைள ேபணிய மத கு  ஒ வேர 
இவ்வா  தற்ேபா   ெகாேரானா ெதாற்  
குறித்  அைடயாளம் காணப்பட் ள்ளார். 
இலங்ைகயின் ெகாேரானா ைவரைஸ 
காரணம் காட்டி  டக்கப்பட்ட தல் 
கிராமம் யாழ். அரியாைல பிரேதசமாகும்.  
கடந்த மார்ச் 21 ஆம் திகதி அந்த கிராமம் 
டக்கப்பட்ட . இந் நிைலயில் அந்த 

கிராமம் இன் ம் ன்  நாட்க க்கு 
ற்றாக டக்கப்பட்டி க்கும் என அறிய 
டிகின்ற .  அந்த ன்  நாட்களின்  

பின்னர் அந்த ஊர் சாதாரண ஊரடங்கு 
நிைலைமயின் கீழ் ெகாண் வரப்படக் 

கூடிய சாத்தியங்கள்  இ ந்த நிைலயிேலேய 
யாழ்ப்பாணத்தில் 2 ஆவ  ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர் கண் பிடிக்கப்பட் ள்ளார்.

 ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ வ க்கு 
அ  குறித்த அைடயாளங்கள் தனிைமப் 
ப த்தலின் இ தி நான்கு நாட்களில் 
ெப ம்பா ம்  காட் ம் என சுகாதார 
ைறயினர் ெதரிவிக்கும் நிைலயில் , 

தற்ேபா  14 நாட்கள் டக்கப்பட்ட 
அரியாைல பகுதியின் இ தி நாட்கள் 
நகர்ந்  வ கின்றன.  

கு நாகல் ெதாற்றாளர்
 கு நாகல் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் 

ேநற்  48 வய ைடய ெபண் ஒ வர் 
ெகாேரானா ெதாற்றாளராக அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளார் .  வாரியெபால , 
கட் ெபாத்த ெபாலிஸ் பிரி க்கு உட்பட்ட 
ெகக்கு ெகால்ல பகுதிையச் ேசர்ந்த 
ெபண் ஒ வேர இவ்வா  அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளார்.

 ன்னர் த்தளம்  நாத்தாண்டி பகுதியில் 
அைடயாளம் காணப்பட்ட இந்தியா ெசன்  
தி ம்பிய ெதாற்றாளர் கு ம்பத்தினர், குறித்த 
ெபண்ணின் வீட் க்கு வந்  ெசன் ள்ள 
நிைலயிேலேய, ேநற்  ன் தினம் 
கட் ெபாத்த பிரேதச ைவத்தியசாைலயில் 
இ ந்  அப்ெபண் ெகாேரானா ெதாற்  
சந்ேதகத்தில் கு நாகல் ைவத்தியசாைலக்கு 
மாற்றப்பட்டதாக ம், அங்கு ன்ென த்த  
பரிேசாதைனகளின் ேபா  ெகாேரானா 
ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட்டதாக ம் 

கு ணாகல்  ேபாதனா ைவத்தியசாைலயின்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் ைவத்தியர் சந்தன 
ெகந்தன்க வ ெதரிவித்தார். 

 குறித்த ெபண்  அங்ெகாைட ெதாற்  
ேநாய் த ப்  ைவத்தியசாைலக்கு ேநற்  
மாைல மாற்றப்ப்ட்டார்.

ம தாைன ெதாற்றாளர்:
ேநற்  அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ன்றாவ  ெதாற்றாளர்  ெகா ம்  

ம தாைன பகுதிையச் ேசர்ந்தவராவார். 
ெபாரைள ம த் வ ஆய்  கூடத்தில் 
ன்ென க்கப்ப்ட்ட ஆய்வின் ேபாேத 

அவ க்கு ெகாேரானா ெதாற்றி ப்ப  
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
இந் நிைலயில் இ வைர இலங்ைகயில் 

அைடயாளம் காணப்பட்ட ெகாேரானா 
ெதாற்றாளர்களில் அதிகமாேனார் ெகா ம்  
மாவட்டத்திேலேய  அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளனர் .  ெகா ம்பில் 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ேளாரின் 
எண்ணிக்ைக 33 ஆகும். இதில் ெகா ம்  
மாநகர சைபக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 
மட் ம் 12 ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் 
க ாணப்பட் ள்ளனர் .   இதைன 
தவிர பத்தர ல்ைலயில் இ வர் , 
ெபாரலஸ்க ைவ, ெகாத்தட் வ  பகுதிகளில் 
தலா ஒ வர், ெகாலன்னாைவயில் வர்  
மஹரகமவில் இ வர்,  ேகெகாைடயில் 
நால்வர்  இரத்மலாைனயில் நால்வர்  மற் ம் 
ெதஹிவைளயில் ஐவர் என  ெதாற்றாளர்கள் 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ளனர்.

இதற்கு  அ த்தபடியாக  அதிக 
ெதாற்றாளர்கள் த்தளம் மாவட்டத்தில் 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள டன் அங்கு 
அைடயாளம் காணப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 
25 ஆகும். அதில் ேநற்  ன் தினம் 
த்தளத்தின்  கைடயான்குளம் மற் ம் 
நாத்தாண்டி பகுதிகளில் அைடயாளம் 
காணப்பட்ேடா ம் உள்ளடங்குகின்றனர்.  
அம்மாவட்டத்ைத  ெபா த்தவைர , 
நாத்தாண்டி, மாரவில, மஹெவவ, த்தளம் 
பகுதிகளிேலேய அவர்கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளானர்.
இதனிைடேய ேநற்  வைர நாடளாவிய 
தியில் உள்ள 25 ைவத்தியசாைலகளில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ெதாடர்பில் 
சந்ேதகத்தில் மட் ம் 231 ேபர் சிகிச்ைசப் 
ெபற்  வ வதாக சுகாதார அைமச்சின் 
ெதாற்  ேநாய் த ப் ப் பிரி  ெதரிவித்த . 
இவ்வா  ெகாேரானா சந்ேதகத்தில் 
சிகிச்ைச ெப ேவாரின் எண்ணிக்ைக 
ேநற்  ற்பகல் 10.00 மனியாகும்ேபா  
டிவைடந்த 48 மணி ேநரத்தில் 117 ஆல் 

அதிகரித் ள்ளதாக அந்த பிரிவின் ள்ளி 
விபரங்கள் ெதரிவித்தன.

  ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ெதாடர்பில் 
ன்ென க்கப்பட் வ ம்  பரிேசாதைன 

நடவடிக்ைககைள விரி ப த்த சுகாதார 
அைமச்சு நடவடிக்ைக எ த் ள்ளதாக 
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் 
விேஷட ைவத்திய நி ணர் அனில் ஜாசிங்க 
கூறினார். 

(இரா. ெசல்வராஜா)
நா  வ ள்ள அைனத்  தனியார் ம ந்  

விற்பைன நிைலயங்கைள ம் ஒசு சல கிைளகைள ம் 
ன்  தினங்க க்கு திறப்பதற்கு அரசாங்கம் அ மதி 

வழங்கி ள்ள .
இதன் பிரகாரம் ஏப்ரல் 2ஆம், 3ஆம் மற்றம் 6ஆம் 

திகதிகளில் ம ந்  விற்பைன நிைலயங்க ம் ஒசு சல 
கிைளக ம் திறந் ைவக்கப்ப ம்.
ஒய் தியம்  ெப ேவ ா ர்  தங்க க்கு 

வழங்கப்பட் ள்ள விேசட அைடயாள அட்ைடையப் 
பயன்ப த்தி ஊரடங்கு சட்டம் அ லில் இ க்கும் 

ேவைளயில் ம ந் வைககைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 
டி ம். ஊரடங்கு ேவைளயில் ம ந் கைள 

வாங்கச் ெசல்வதற்கு ய் தியம் ெப ேவாைர 
அ மதிக்குமா  நாட்டில் உள்ள சகல ெபாலிஸ் 
நிைலயங்க க்கும் ெபாலிஸ் மாஅதிபரினால் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .

சகல ம ந்  விற்பைன ைலயங்கைள ம்
ஏப். 2, 3, 6ஆம் திகதிகளில் திறக்க அ மதி

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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   பேயாகம்
02.04.2020 விகாரி வ டம் பங்குனி 
மாதம் 20 ஆம் நாள் வியாழக்கிழைம

சுக்கிலபட்ச நவமி திதி ன்னிர  
9.31 வைர, அதன்ேமல் தசமி திதி, 
னர் சம் நட்சத்திரம் பகல் 2.36 
வைர, பின்னர் சம் நட்சத்திரம், 
சிரார்த்த திதி வளர்பிைற நவமி, 
அமிர்தேயாகம், சமேநாக்கு நாள், 
சந்திரா டம நட்சத்திரங்கள் லம், 
ராடம், சுபேநரங்கள் பகல் 10.30 

–11.30, ராகுகாலம் 1.30 –3.00, 
எமகண்டம் 6.00 –7.30, குளிைககாலம் 
9.00 – 10.30, வார லம் ெதற்கு, 
(பரிகாரம் ைதலம்)

ேமடம்    – அபிவி த்தி, ேமன்ைம
இடபம்    – ெசல்வாக்கு, ெப ைம
மி னம்   – உைழப் , ஆதர
கடகம்     – உதவி, நட்
சிம்மம்     – உயர் , ேமன்ைம
கன்னி    – கழ், ெசல்வாக்கு
லாம்    – பக்தி, தரிசனம்

வி ச்சிகம்  – ேபாட்டி, ெஜயம்
த சு        – ணி , ெதளி
மகரம்        – சுபநிகழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி
கும்பம்        – ேகாபம், அவமானம்
மீனம்          – சுபம், மங்களம் 

சந்திரன், ரியன் கிரகங்களின் 
ஆதிக்க நாளின்
அதிர் ட எண்கள் – 1, 5, 7
ெபா ந்தா எண்கள் – 9, 8
அதிர் ட வர்ணங்கள் – ம சள், 
 ேலசான பச்ைச

இராமரத்தினம் ே ாதி
(ெத வைள  வி  ேகாயில்)

தினசரி கிரகநிைல
பங்குனி 20 வியாழன்

கா ைல 8.44 
கடக சந்திரன்

சூரி

ெசவ்
கு

த

பரிசுத்த வார வழிபா கள் ெகா ம்  
ேபராயர் இல்லத்திலி ந்  ஒளிபரப்

(எம். தன்)
கிறிஸ்த வர்க ளினால் அ  டிக்கப்பட்  

வ ம் தவக்கா லத்தின் பரி சுத்த வார வழி
பா கள் ெகா ம்  ேபராயர் இல்லத் தி
ள்ள சிற்றா ல யத்திலி ந்   ேநரடியாக 

ெதாைலக்காட்சிகள் ஊடாக மக்க க்கு 
ஒளி ரப்பப்ப ட ள்ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றின் கார ண  

மாக ெபா  மக்கள் ஒன்  கூ  வைத தவிர்க் 
கும் வைகயில் அர சாங்கத் தினால் ஊர
டங்குச் சட்டம் பிறப் பிக்கப்பட் ள்ள . 
இந் நி ைலயில் நாட் டி ள்ள அைனத்  
கத்ேதா லிக்க ஆல யங்க ளி ம் வழி பா  
கள் நைட ெப  வைத அந்தந்த மைற மா
வட்ட ஆயர்கள் தைட ெசய் ள்ளனர். இந்
நி ைலயில் எதிர்வ ம் ாயிற் க் கி ழைம 
ஆரம்ப மாகும் பரி சுத்த  வார வழி பா  கைள 
ஆல யங்களில் நடத்  வைத நி த் ம் தீர்
மா னத்ைத இலங்ைக கத்ேதா லிக்க ஆயர் 
மன்றம் எ த் தி ந்த .
இந் நி ைலயில் பரி சுத்த  வார வழி பா 

கைள ெகா ம் பி ள்ள ேபராயர் இல்லத்
தி ள்ள சிற்றா ல யத்திலி ந்  அந்த வழி
பா  கைள மக்கள் ெதாைலக்காட்சி ஊடாக 
பார்ப்ப தற்கான வச தி கைள ேபராயர் இல் 
லம் ேமற்ெகாண் ள்ள .
எதிர்வ ம் 5 ஆம் திகதி ாயிற் க் கி

ழைம ஆரம்ப மாகும் கு த்ேதாைல வழி
பா கள் காைல 7.30 மணிக்கு சிங்கள, 
ஆங் கில ெமாழி களில் கர் தினால் மல்கம் 
ர சித் ஆண்டைக தைல ைமயில் நைட
ெப ம். ெதாடர்ந்  காைல 9.30 மணிக்கு 
தமிழ் ெமாழியில் அ ட் தி  மேனா குமரன் 
அடி களார் கு த்ேதாைல வழி பா  கைள 
நடத் வார். இவ் வழி பா கள் சிரச மற் ம் 
சக்தி ெதாைலக்காட்சிகள் வழி யாக ஒளி ப
ரப்பப்ப ம்.
எதிர்வ ம் 9 ஆம் திகதி ெபரி ய  வியாழன் 

வழி பா கள் மாைல 4.45 மணிக்கு 

ெபா  வழி பா டாக ஆரம்ப மாகும். சிங்கள 
ெமாழியில் ப ைள மைற மா வட்ட ஆய 
ம் கத்ேதா லிக்க ஆயர் மன்றத்தின் தைல

வ  மான வின்சன்ட் ெபர்னாண்ேடா ஆண்
ட ைக ம், ஆங் கில ெமாழியில் கர் தினால் 
மல்கம் ர சித் ஆண்ட ைக ம், தமிழ் 
ெமாழியில் தி  ேகா ண மைல மைற மா வ 
ட்ட ஆயர் ேநாயல் இம்மா வல் ஆண்
ட ைக ம் நடத் வர். இந்த வழி பா கள் 
அைனத் ம் ஐ.ரி.என்., வசந்தம், ப வா
ஹினி ெதாைலக்காட்சிகள் அைல வ ரி ைச
களில் ஒளி ரப் ச் ெசய்யப்ப ம்.

10 ஆம் திகதி ெபரி ய ெவள்ளி வழி பா  
கள் பிற்பகல் 3 மணிக்கு ெபா  வ ழி பா
டாக ஆரம்ப மாகும். சிங்கள ெமாழியில் 
கர் தினால் மல்கம் ர சித் ஆண்ட ைக ம், 
தமிழ் ெமாழியில் தி  ேகா ண மைல மைற
மா வட்ட ஆயர் ேநாயல் இம்மா வல் 
ஆண்ட ைக ம், ஆங் கில ெமாழியில் சிலா 
பம் மைற மா வட்ட ஆயர் வலன்ஸ் ெமன் 
டிஸ் ஆண்ட ைக ம் நடத் வர். இந்த வழி
பா கள் அைனத் ம் ஐ.ரி.என்., வசந்தம், 
ப வா ஹினி ெதாைலக்காட்சிகளின் 

அைல வ ரி ைசகள் ஊடாக ஒளி ரப் ச் ெசய்
யப்ப ம்.

11 ஆம் திகதி ெபரி ய  ச னிக் கி ழைம 
பாஸ்கா தி  வி ழிப்  இர  வழி பா கள் 
10 மணிக்கு ஆரம்ப மாகும். சிங்கள ெமாழி 
யில் கர் தினால் மல்கம் ர சித் ஆண்ட 
 ைக ம், தமிழ் ெமாழியில் மன்னார் மைற 
 மா வட்ட ஆயர் இம்மா வல் ெபர்னா 
ண்ேடா ஆண்டைக ம், ஆங்கில ெமாழி 
யில் காலி மைறமாவட்ட ஆயர் ேறமன் 
விக்கிரமசிங்க ஆண்டைக ம் நடத் வர். 
இந்த வழிபா கள் அைனத் ம் பவா 
ஹினி, ேநத்ரா மற் ம் ேவர்பம் ெதாைலக் 
காட்சிகளின் அைலவரிைசகள் ஊடாக 
ஒளிபரப் ச்   ெசய்யப்ப ம் என் ம் அறி 
விக்கப்பட் ள்ள .

ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள் சடலங்கைைள
ைவத்  அர சியல் ெச யக் கூடா
ஹக் ன் கண்டன அறிக்ைகக்கு ரத்ன ேதரர் க ம் எதிர்ப்

(ஆர்.யசி)
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கார ண

மாக நாேட பாரிய ெந க்க டியில் உள்ள 
நிைலயில் சடலங்கைைள ைவத்  மத
வா த, இன வாத அர சி யைல ெசய்ய எவ 
ம் யற் சிக்க ேவண்டாம். இஸ்லா
மிய அர சி யல்வா திகள் நிைல ைம கைள 
ரிந்  ெகாண்  ெசயற்ப ங்கள் என்  
ன்னாள் எம்.பி.  அத்  ர லிேய ரத்ன 

ேதரர் ெதரி வித்தார். 
நாேட ெகாேரானா ெதாற் ேநாய் 

குறித்த அச்சத்தில் இ க்கும் இவ்ேவ
ைளயில் மத சம்பி ர தாய ைற களில் சட 
லங்கைைள நல்ல டக்கம் ெசய்ய டி யா  
என ம் அவர் குறிப் பிட்டார். 
இலங்ைகயில் ெகாேரானா ெதாற்  

கார ண மாக உயி ரி ழந்த இரண்டா வ  நப 
ரின் சடலம் இஸ்லா மிய சமய வைர ய
ைற க க்கு ர ணான வைகயில் எரிக்
கப்பட்ட  குறித்  ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் 
காங் கிரஸ் தைலவர் ர ப் ஹக்கீம் தம  
பலத்த கண்ட னத்ைத ெவளி யிட் ள்ள 
நிைலயில் அ  குறித்  தன  க த்ைத 
ன்ைவக்ைகயில் அவர் இவ்வா  ெதரி

வித்தார். அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் பர 

வல்  உல ைக ேம பல வீ னப்ப த்
தி ள்ள . இலங்ைக யி ம் மிகப்ெப ரிய 
அச் சு த்தல் நில  கின்ற . இ வர் உயி
ரி ழந் ள்ளனர். ற் க்கும் அதி க மான 
ெதாற்  ேநா யா ளர்கள் அைட யாளம் காண 
ப்பட் ள்ளனர். இந் நி ைலயில் நாடாக 
நாம் அைன வ ம் ஒன் றி ைணந்  ெசயற்
பட ேவண் டிய ேதைவ ம் கட்டா ய ம் 

எமக்கு உள்ள . நாட்டில் இன வா தம், மத
வாதம் எைத ம் ண் டி வி டா . தமிழ், 
சிங்க ள, ஸ் லிம், கிறிஸ்தவ மக்கள் என 
அைன வ ம் ஒன் றி ைணந்  ரிந்  ணர்
டன் அர சாங்கம் மற் ம் ைவத் தி யத் 

ைற யினர் ன்ைவக்கும் அறி ைர கைள 
பின்பற்றி எம  பா  காப்ைப உ  தி ப்ப
த் திக்ெ காள்ள ேவண் டி ய  கட ைம

யாகும்.
அவ்வா  இ க்ைகயில் இரண்டா வ

தாக நீர்ெ கா ம்  பிர ேத சத்தில் உயி ரி
ழந்த ஸ்லிம் நபர் குறித்  ன்னாள் 
அைமச்சர் ஹக்கீம் ன்ைவத்  வ  கின்ற 
க த் க்கள் மிக ம் ேமாச மா ன தாக 
அைமந் ள்ளன. இஸ்லா மிய மத சம் பி ர
தா யங்க க்கு அைமய அவ ர  உடைல 
நல்ல டக்கம் ெசய்ய ேவண் ம் என கூ
கின்றார். இப்ே பா ள்ள சூழ்நிைலயில் 
மக்கள் மீ  ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றக்
கூ டிய  வாய்ப் கள் அதி க மாக இ க் கின்ற 
நிைலயில் இவ்வா றான ெசயற்பா  கைள 
ன்ென க்க டி மா? அவ்வா றான 

சூழ்நிைல யிலா நாம் இ க் கின் ேறாம். 
இவ்வா றான ெசயற்பா  களில் ஈ  பட் 
டால் ேநாய் ெதாற்  வ தற்கான வாய்ப்  
கள் அதி க மாக இ க்கும்.
அ  மட் ம் அல்ல இப்ே பா ள்ள சூழ 

லில் இவ்வா றான கார ணி கைள க த்தில் 
ெகாண்  ஸ் லிம், சிங்களம் என மக்கள் 
பிரி வி ைன வா தத்ைத ைகயில் எ க்க ம் 
டி யா . அவ்வா  இ க்ைகயில் மக்கள் 

பிர தி நிதி ஒ வர் இவ்வா றான க த் க்  
கைள ன்ைவப்ப  குறித்  நாம் எம  
கண்ட னத்ைத ெதரி விக் கின் ேறாம். அதி

ப் தி ைய ம் ெதரி வித் க்ெ காள் கின்  
ேறாம். குறிப்பாக மத சம் பிர தாய நட வ
டிக்ைக களில் ஈ  பட ேவண் ம் என்றால் 
அதைன எப்ே பா ம் எந்த இடத் தி ம் 
ன்ென க்க டி ம். ஆனால் இப் 

ேபா  இ க்கும் சூழலில் ேநாயற்ற 
சூழைல உ  வாக் கிக்ெ காள்வ தற்ேக க்
கி யத் வம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.
அர சாங்கம் மற் ம் ம த்  வத்  ைற

யினர் ன்ென க்கும் ேவைலத் திட்டங் 
கள் குறித் ம் கவனம் ெச த்தி அரசாங் 
கம் தைட க ளின்றி பய ணிக்க இட ம ளிக்க 
ேவண் ம். அைத வி த்  சடலங்கைள 
ைவத்  அர சியல் ெசய்யேவா சந்தர்ப்ப 
சூழ்நிைல கைள பார்த்  இனவாதத்ைத 
ம் மதவாதத்ைத ம் ண்ட ேவண் 
டாம் என அைனவ க்கும் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன். த்திசாலி ஸ்லிம் மக் 
கள் கூட இப்ேபா ள்ள நிைலைமகைள 
க த்தில் ெகாண்  நாடாக ஒன்றிைணந்  
பயணிக்கின்ற நிைலயில் அரசியல் சுய 
இலாபங்க க்காக இஸ்லாமிய அரசியல் 
வாதிகள் மதவாதத்ைத ண்ட ேவண் 
டாம் என ம் அவர் கூறினார்.

நாட் டி ள்ள சில ஸ்லிம் பகு தி களில் 
பள் ளி வா சல்களில் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத 
மீறி கூட்டாக ெதா ைக நடத்தப்பட்டைம 
கவ ைலக் கு ரி ய தாகும். அேத ேபான்  ஸ்
லிம்கள் ெசறிந்  வா ம் ஊர்களில் ஊர
டங்குச் சட்டத்ைத மதிக்கா  ெவளியில் 
நட மா  வ தா க ம் குற்றச்சாட் க்கள் ன்
ைவக்கப்ப  கின்றன. சட்டத் திற்கு மதிப்ப
ளிக்காத இவ்வா றான ெசயற்பா கள் இன
வாத சக் தி க க்கு தீனி ேபா  வ தா கேவ 
அைம ம் என்பைத மறந்  விடக்கூடா  
என்  வடேமல் மாகாண ஆ நர் ஏ.ேஜ.
எம். ஸம்மில் ெதரி வித் ள்ளார்.
ேநற்  அவர் ெவளி யிட் ள்ள அறிக்ைக 

யில் ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ  :
ெகாேரானா அச் சு த்தைல றி ய டித்  

நாட்ைட மீண் ம் வழைம நிைலக்குக் 
ெகாண்   வ  வ தற்கான திட்ட மிட்ட 
ேவைலத் திட்டங்கைள அர சாங்கம் ன்
ென த்  வ  வைத நாம் அறிேவாம். 
ஜனா தி பதி ேகாத்தபாயவின் திற ைம மிக்க 
தைல ைமத் வம் மற் ம் வழி காட்டலின் 
கீழ் அர சாங்கம் மிக ம் ெவற் றி க ர மான 
ைறயில் இந்த அனர்த்தத் தி லி ந்  நாட் 

ைடப் பா  காப்ப தற்கான ேவைலத் திட்
டங்கைள நைட  ைறப்ப த்தி வ  கி ற . 
உலக சுகா தார நி  வனம் உட்பட பல சர்வ
ேதச நா  க ம் நி  வ னங்க ம் ெகாேரா
னாைவ கட் ப்ப த்  வ தற்காக இலங்ைக 
ன்ென த் ள்ள நட வ டிக்ைக கைளப் 

பாராட் டி ள்ளைம நம  நாட்டின் தைல
ைமத்த வத் க்கு கிைடத் ள்ள ெவற் றி ம் 
அங் கீ கா ர  மாகும்.
அேத ேபான்  பிர தமர் மஹிந்த மற் ம் 

ெகாேரானா கட் ப்ப த்த க்கான ஜனா
தி பதி ெசய ல ணியின் தைலவர் பசில் ராஜ    
பக் ஷ ஆகிேயார் நாட்  மக்கள் எதிர்ெ காண்  
ள்ள ெந க்கடி நிைலைய காைம ெசய்

வ தி ம் குறிப்பாக உண த் தட் ப்பா  
ஏற்ப டா த வா  சகல மக்க க்கும் அத் தி
யா வ சிய உண ப் ெபா ட்கள் ெசன்ற வ
ைட வ தற் கு மான ஏற்பா  கைள இர , பக
லாக ன்ென த்  வ  கின்றனர். அந்த 
வைகயில் இலங்ைகப் பிர ைஜகள் ஒவ்ெ வா

 வ ம் அர சாங்கத்தின் இந்த நட வ டிக்ைக
க க்கு ேபாதிய ஆத ர ம் ஒத்  ைழப் ம் 
வழங் கு வ  அவ சி ய மாகும்.
அகில இலங்ைக ஜம் இய்ய ல் உல

மாவின் அறி த்த க் கி ணங்க ஸ்லிம் 
பள் ளி வா சல்களின் நட வ டிக்ைககள் ற்
றாக இைட நி த்தப்பட் ள்ளன. இவ்வா  
இைட நி த்தப்பட் ள்ள  ஒ  குறிப் பிட்ட 
காலத் திற்ேக அன்றி நிரந்த ர மாக அல்ல. 
நிைல ைமகள் சீர ைடந்த ம் விைரவில் 
வழைம ேபான்  எம  மார்க்க கட ைம
கைள ன்ென க்க டி ம்.
அண்ைமய நாட்களில் நாட் டி ள்ள 

சில ஸ்லிம் பகு தி களில் பள் ளி வா சல்

களில் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத மீறி கூட்டாக 
ெதா ைக நடத்தப்பட்டைம கவ ைலக் கு ரி
ய தாகும். 
அேத ேபான்  ஸ் லிம்கள் ெசறிந்  

வா ம் ஊர்களில் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத 
மதிக்கா  ெவளியில் நட மாடித் திரி வ தா
க ம் குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்
ப  கின்றன.
சட்டத் திற்கு மதிப்ப ளிக்காத நம  இவ்

வா றான ெசயற்பா கள் இன வாத சக் தி
க க்கு தீனி ேபா  வ தா கேவ அைம ம் 
என்பைத மறந்  விடக்கூடா . கடந்த 
காலங்களில் இந்நாட்டில் ஸ் லிம்க க்கு 
எதி ராக மிக ம் திட்ட மிட்ட வைகயில் 
இன வாதப் பிர சா ரங்கள் ன்ென க்கப்பட் 
 டன. 
இன்  ெகாேரானா விவ கா ரத்ைத ைமயப்

ப த் தி ம் ஸ் லிம்கைளக் குறி ைவத்  
பிர சா ரங்கள் ச க வைலத்த ளங்கள் ஊடாக 
ன்ென க்கப்ப  கின்றன. இதற்கு நா ம் 

உடந்ைத யாக இ ந்  விடக்கூடா  என 
வின ய மாகக் ேகட் க் ெகாள்ள வி ம் 
கிேறன்.
அந்தவைகயில் இந்த இக்கட்டான 

காலப்பகுதியில் அைனவ ம் இன மத 
ேபதங்கைள மறந்  ஒ வ க்ெகா வர் 
உதவி ஒத்தாைசயாக இ ந்  ெசயற்பட 
ேவண்டிய  அவசியமாகும். 

ஊர டங்கு  சட்டத்ைத மீறி கூட்டாக
ெதா ைக நடத் தி யைம கவ ைலக் கு ரி ய
வடேமல் மாகாண ஆ நர் .ேஜ.எம். ம் ல்

மத சம் பி ர தா யங்கைைள பின்பற்றவில்ைல என்ப  
பார  ர த்தன்ைமயின் அறி யா ைமயின் ெவளிப்பா

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்ைட ெபரி ம் அச் சு த்த க்கு 

உள்ளாக் கி ள்ள ெகாேரானா ைவரஸ் 
பர வைலக் ெகாண்  சிலர் அர சியல் 
ெசய்ய ற்ப  வ  கவ ைலக் கு ரிய 
விட ய மாகும். ைவரஸ் பர வலின் பார

 ரத்தன்ைமைய விளங்கிக் ெகாள்ளா
ைமயின் கார ண மா கேவ   இஸ்லா மிய 
மத சம் பி ர தா யங்கைள பின்பற்றி உயி
ரி ழந்த ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாயா
ளியின் உடலம் அடக்கம் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் ேபான்ற  க த் க்கள் ெவளி
யி டப்ப  கின்றன என்  ஸ்ரீலங்கா சுதந்
திர கட் சியின் ெபா ச் ெசய லாளர் தயா
சிறி ஜய ேச கர ெதரி வித்தார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க் குள்

ளாகி உயி ரி ழந்த இஸ்லா மிய நபர் மத 
ேகாட்பா  கைள மீறி தகனம் ெசய்யப்  
பட் ள்ளார் என்  ெதரி விக்கப்ப  கின்  
றைம குறித்த சுதந் திர கட் சியின் நிைலப்
பாட்ைட வின விய ேபா  இதைனத் 
ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ :
இஸ்லாம் மதத்தில் கைட ப்பி டிக்கப்

ப ம் சம் பி ர தா யங்கள் கலா சா ரங்கள் என்
ப வற் க்கு நாம் மதிப்ப ளிக் கின்  ேறாம். 
எனி ம் தற்ே பா  நாட்டில் பாரிய 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக் கூடிய ைவரஸ் 

ெதாற்  ஏற்பட் ள்ள . இவ்வா றான சந்
தர்ப்பத்தில் மத தி யான வழி  ைற கைள 
விட ம த்  வத்  ைற யி னரின் ஆேலா ச
ைன கேள பின்பற்றப்பட ேவண் ம்.
இலங்ைகயில் ெகாேரானா ெதாற் க்கு 

உள்ளாகி பதி வா கிய த லா வ  மரணம் 
ஒ  கத்ே தா லிக்க சேகா த ர  ைட ய தாகும். 
அவ  ைடய சட ல ம் இேத ேபான்  
ம த் வ ஆேலா ச ைன களின் பிர கா ரேம 
தகனம் ெசய்யப்பட்ட . எனி ம் கத்
ேதா லிக்க மதத்தில் இறப்  ஏற்பட்டால் 
சட லத்ைத ேதவா ல யத் திற்கு எ த் ச் 
ெசன்  பிரார்த்த ைன களின் பின்னேர 
அடக்கம் ெசய்யப்ப ம். அவ்வா  எந்த 
சம் பி ர தாய ைற ைம ம் அதில் பின்பற்
றப்ப ட வில்ைல.
இேத ேபான்  ெப த்த மதம் அல்ல  

பிறி ெதா  மதத்ைத சார்ந்த மர ணங்கள் 
பதி வா னா ம் ம த் வ ஆேலா ச ைன
கேள பின்பற்றப்ப ம். தகனம் ெசய்யப்
ப ம் இடத்திலி ப்ப வர்கள் தம  பா
காப்  ஆைடகைள ம் எரிப்பைத ம் 

சிறிலங்கா தந் திர 

கட்சி ெதரி விப்

ெசய்திகளில் காணக் கூடியதாக உள்ள . 
எனேவ நைட ைறையப் ரிந்  அைன 
வ ம் ெசயற்பட ேவண் ம். இவற்ைறக் 
ெகாண்  அரசியல் இலாபம்ேதட ற் 
படக்கூடா  என்பேத எம  நிைலப்பா 
டாகும் என்றார்.

(தி.ேசாபிதன்)
யாழ்ப்பாணத்தில் மற்ெறா வ க்கு 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  இ ப் 
ப  உ திப்ப த்தப்பட் ள்ளதாக 
சுகாதார அைமச்சு அறிவித் ள்ள . 

பலாலி தனிைமப்ப த்தல் நிைல 
யத்தில் தங்கைவக்கப்பட் ள்ள மத 
ேபாதகர் ஒ வ க்ேக இவ்வா  
ைவரஸ் ெதாற்  உ திப்ப த்தப்பட் 
ள்ள .

யாழில் மற் ெறா வ க்கும்  ெகா ேரானா  

ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் அச்சு த்தைல அ த்  ெகா ம்  நகரில் ெபாலிஸ் விேசட அதிரடிப்பைடயின் 16 தித் தைடகள் 
அைமக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் குறித்த வழியாக பயணிக்கும் வாகனங்கள் ேசாதைன ெசய்யப்ப வைத படத்தில் காணலாம்.

                                          (படப்பிடிப்  : ேஜ. சு வகுமார்)  

சனி
 ேக

சுக் ராகு
சந்
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(க  வாஞ் சிக் குடி நி பர்)
நாட்டில் தற்ே பா  ஏற்பட் ள்ள 

ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத் தி லி ந்  
நாம் மீள ேவண்  மானால் ேநாய்க்கான 
ம ந்  மாத் தி ைரகள் உண்பைத விட 
அவ தா ன மாக வீட்டில் இ ப்பேத சரி யான 
தீர்  என்பைத நாம் ரிந்  ெசயல்பட 
ேவண் ம். ேதர்தைல விட ம் ெகாேரானா 
ேநாயி லி ந்  மீள்வேத இன்ைறய க் கிய 
ேதைவ யாகும்  என  இ லங்ைக தமி ழ ரசுக் 
கட்சி பட் டி ப் த் ெதாகுதி தைல வ ம் 
மட் . மாவட்ட  ன்னாள் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன  மான பா.அரி ய ேநத் திரன் ெதரி
வித்தார்.

 ெகாேரானா ைவரஸ்  மற் ம்  ெபா த்
ேதர்தல் நிைல வரம் ெதாடர்பாக ஊட க
வி ய லா ளர்களால் ேகட்கப்பட்ட ேபாேத 
அவர் இவ்வா  க த் த் ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
பாரா  மன்றத்தின் ஆ ட்காலம்   எதிர்

வ ம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி  வைர இ ந்த 
ேபாதி ம் அவ சர அவ ச ர மாக பாரா   மன்
றத்ைத  ஜனா தி பதி கைலத்தார். தற்ே பா  
இலங்ைகயில் உ  வா கி ள்ள இக்கட்டான 
சூழலில் ேதர்தைல நடத்த டி யா த நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .
எவ ேம எதிர்பார்க்காத ெகா  ர மான 

ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத் க்கு எம  
நா ம் கம் ெகா க்கும் நிைல  இன்  
ஏற்பட் ள்ள . இந்த நிைலயில் ேதர்தைல 
விட ம் ெகாேரானா ேநாய் தாக்கத்தில் 
இ ந்  எம்ைம நாேம பா  காக்க 
ேவண் டிய ேதைவ   எ ந் ள்ள .
இந் நி ைலயில்  ைவத் திய ஆேலா ச ைன

கைள சரி வர நாம் அைன வ ம் கைடப்
பி டித்  நடக்க ேவண் ம் . குறிப்பாக  
ஊர டங்கு சட்டம் அ லில் இ ந்தா ம் 
இல்லா விட்டா ம் வீட்டில் இ ந்  
சுய ஆேராக் கி யத்ைத கைடப் பி டித்தால் 
மட் ேம இந்ேநாய் தாக்கத்தில் இ ந்  
நாம், நம  கு ம்பம்  நம  ஊர், நம  

நா  எல்லா வற்ைற ம் பா  காக்க  டி ம், 
அவ்வா  ெசய்யாமல் ேவ  ேநாய்கைளப் 
ேபான்  இந்த ேநாைய கணக்ெக க்காமல் 
அலட் சி ய மாக  இ ந்தால் எம்ைம மட் 
மல்ல எம்ைம சூழ உள்ள மக்க ைள ம் 
நாேம அழிப்ப தற்கு சம மாகும்.
நம  ன்ே னார்கள் அன்  கைடப் பி

டித்த தமிழர் பாரம்ப ரிய உண ப்ப ழக்
கவழக்கங்கள், சுகா தார நைட  ைறகள் 
இன்  எம்ைம விட்  வில கி ய தா ம் 
இவ்வா றான ேநாய் தாக்கம் அதி க ரிக்க 
வாய்ப்பாக உள்ள  என்ற உண்ைமைய 
நாம் உண ர ேவண் ம். சுகா தார பழக்க வ
ழக்கங்க ைள ம் ைவத் திய ஆேலா ச ைன க
ைள ம் சரி வர ேப  ேவா மாக இ ந்தால் 
நம  நாட்டில் இ ந்  ெகாேரா னாைவ 
ற்றாக ஒழிக்க டி ம்.
ெகாேரானா ைவரஸ் நாட்டில் இ ந்  
ற்றாக ஒழிக்கப்ப ம் வைர ெபா த்

ேதர்தல் நைட ெப றக் கூ டி ய வாய்ப் கள் 
அறேவ இல்ைல .தற்ே பா  ேவட்  
ம க்கள் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட நிைலயில் 
அர சியல் கட்சி ேவட்பா ளர்கள் எப்ே பா  
ேதர்தல் நடக் கு ெமன இல  காத்த கிளி
ேபான்  உள்ளனர்.
உண்ைமயில் ேதர்தல் நடக்கும் திக திைய 

தீர்மா னிக்கும் அதி காரம் ேதர்தல் ஆைணக்
கு  தைல வ க்கு மட் ேம உண் . 
ேவட்  ம த் தாக்கல் ெசய்யப்பட்  
14 நாட்க க்குள் ேதர்தல் நடத்தப்ப ம் 
தினத்ைத ேதர்தல் ஆைணக் கு  தைலவர் 
அறி விக்க ேவண் ம் என்பேத நைட ைற. 
அந்த தினத்ைத தற்ே பா  அறி வித்தா ம் 
அந்த தினத்தில் ேதர்தல் நைட ெப மா 
என்ப  ேகள் விக் கு றியாகேவ உள்ள .
நா    வ ம் ஊர டங்கும் ெகாேரானா 

தாக்க ம் உள்ள நிைலயில் இன் ம் பல 
மாதங்கள் ேதர்தல் பிற்ே பா டப்ப டலாம் 
அல்ல  நா   வ ம் ஒேர நாளில் 

ேதர்தல் நைட ெப
றாமல் ெகாேரானா 
ைவரஸ் தாக்கம் இல்லாத மாவட்டங்க
க்கு மட் ம் தலில் ேதர்தைல நடத் தி

விட்  ெகாேரானா தாக்கம் உள்ள மாவட்
டங்க க்கு பின்னர் ேதர்தைல நடத்தக் கூ
டிய அதி கா ர ம் ேதர்தல் ஆைணக் கு  
தைல வ க்கு உண்  .அப்படி கட்டம் 
கட்ட மாக ேதர்தல் இடம்ெப  மானால் 
இ  தி யான மாவட்டத்தில் ேதர்தல் 
டி ம் நாளில் மட் ேம வாக்ெகண் ம் 

பணிைய ேமற்ெ காண்  டி  கைள அறி
விக்க டி ம்.
ெதாடர்ந்  பல மாதங்கள் ேதர்தல் பிற்

ேபா டப்ப  மாயின் தற்ே பா  ஏற் க்ெ காள்
ளப்பட்ட ேவட்  ம க்கள் இரத் ச்ெசய்
யப்பட்  தி ம்ப ம் தி தாக ேவட்  
ம  ேகார ம் வாய்ப் ள்ள . யாரா வ  
ஒ வர் உச்ச நீதி மன்றில் வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்  தற்ே பா ைதய ேவட்  ம க்கள் 
காலம் கடந்  விட்ட  என ேகாரி வழக்கு 
தாக்கல் ெசய்தால் நீதி மன்ற தீர்ப்  லம் 
டி  எப்படி அைம ேமா அப்ப டிேய 

ேவட்  ம  நைட ைற அைம ம்.
ேதர்தல் காலம் கடந்தால் மீண் ம் 

கைலக்கப்பட்ட பாரா  மன்றத்ைத கூட்டி 
க் கிய சட்ட  லங்கள் தீர்மா னங்கைள 

நிைற ேவற்றக் கூ டிய அதி கா ரங்கள் தற்ே பா
ைதய ஜனா தி பதி, பிர தமர் ஆகிேயா க்கு 
ள்ள . இ ந்த ேபா ம் எந்த ேதைவக்காக 
பாரா மன்றம் கூட்டப்ப கிறேதா அந்த 
ேதைவ டி ம் வைர பாரா மன்றம் 
இயங்கும். எ  எப்படியாயி ம் தற்ேபா  
ேதர்தைல விட நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள 
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத்திலி ந்  மக் 
கைள காப்பாற் ம் பணிேய க்கியமாகும். 
இதற்கு  அைனத்  தரப்பின ம் ரண ஒத் 
ைழப்  வழங்கினால் மட் ேம இ  சாத் 
தியமாகும் என்றார்.

ேதர்தைல விட ெகாேரானா பிடி யி லி ந்
மீள்வேத இன்ைறய க் கிய ேதைவ யாகும்

 ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் அரி ய ேநத் திரன்

   (பட் டி ப்  நி பர்)
நா   வ ம் அ ல்ப த்தப்பட் டி
ந்த ஊர டங்குச் சட்டம் மட்டக்க ளப்       
மாவட்டம் உட்பட 16 மாவட்டங்க ளில் 
ேநற் க் காைல தளர்த்தப்பட்டைத ெதாட 
ர்ந்  மக்கள் ெபா ள் ெகாள்வ னவில் ஈ
பட்டனர்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் ேநற் க் 

காைல 6.00மணி தல் ஊர டங்கு சட்டம் 
தளர்த்தப்பட் டி ந்த ேபாதி ம் ேநற்    
குைறந்த ள  மக்கேள வர்த்தக நிைல யங்க

க்கு ெசன்  ெபா ட்ெ காள்வ னவில் ஈ
பட்டைத காண  டிந்த .
குறிப்பாக   மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில்  

அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் விற்பைன 
ெசய் ம் வர்த்தக நிைல யங்கள்,ம ந்த கங் 
கள் மட் ேம  ேநற்  திறந் தி ந்தன.
மட்டக்க ளப்  ெபா ச்சந்ைதயில் மக்கள் 

ஒன்  கூ  வைத தவிர்க்கும் வைகயில் சந்
ைதயின் பகு திகள் மட்டக்க ளப்  ெவபர் 
விைள யாட்  ைமதானம்,மட்டக்க ளப்  
சின்ன ஊறணி சரஸ்வதி வித் தி யா லய 

விைள யாட்  ைமதானம்,மட்டக்க ளப்  
உப் க்க ராச்சி ங்கா,சிவா னந்தா ேதசிய 
பாட சாைல விைள யாட்  ைமதானம் என்
ப வற் க்கு விரி  ப த்தப்பட் டி ந்தன.
இதன் கார ண மாக சன ெந ரிசல் தவிர்க்கப்

பட்ட டன் மக்கள் குைறந்த ள வி ேலேய 
இப்ப கு தி களில் உள்ள சந்ைத க க்கு 
ெசன்  ெபா ட்ெ காள்வ னவில் ஈ  பட்ட 
னர். வர்த்தக நிைல யங்களில் மக்கள் ச க 
இைடெவளி கைள ேபணி ய வா  ெபா ட் 
 ெகாள்வ னவில் ஈ  பட்டைத காண  டிந்
த . ெபாலிஸார் மற் ம் இரா  வத் தினர் 
ரண பா  காப்  வழங் கி ய டன் மக்கள் 
ஒன்  கூ  வைத தவிர்க்கும் நட வ டிக்ைக க
ைள ம் ன்ென த்தனர். இேத ேநரம் மட்
டக்க ளப் பில் ச.ெதா.ச. நிைலயம் ஊடாக 
ெபா மக்கள் குைறந்த விைலகளில் 
ெபா ட்ெகாள்வனவில் ஈ பட் வந்த 
நிைலயில் ேநற்  குறித்த ச.ெதா.ச. நிைல 
யம் திறக்கப்படாைம குறித்  மக்கள் 
கவைல  ெதரிவித்தனர்.

மட் .வில் ஊர டங்கு தளர் ; குைறந்த ள
 மக்கேள ெபா ட்ெ காள்வ னவில்  பா

(அட்டா ைளச்ேசைன ேமல திக நி பர்)
அம்பாைற மாவட்டத்தில் தற்ெ பா

 அதி க ளவில் கடல்மீன் அ  வைட 
கிைடத்  வ  கின்ற ேபாதி ம், மீன் 
விைலயில் குைற ேவற்ப ட வில்ைல என 
மக்கள் சுட் டிக்காட்டி, விசனம் ெதரி விக்
கின்றனர்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  அச்சம் கார

ண மாக தற்ே பா  நாட்டில் நில ம் அசா
தா ரண சூழ் நி ைலைய சாத க மாகப் பயன்ப
த் ம், அம்பாைற மாவட்ட மீன வர்கள், 

மீனி னங்கைள அதிக விைலக்கு விற்பைன 
ெசய்வ தாக மக்கள் குறிப் பி  கின்றனர்.
தற்ே பா  நா  எதிர்ெ காண் ள்ள இக்

கட்டான சூழ் நி ைலயில் இடம்ெப ம் 
இவ்வா றான ஈனச் ெசயல் குறித்  ெபா
மக்கள்  விசனம் ெதரி விக்கும் அேத
ேவைள, இவ்வா றா ன வர்க க்ெக தி ராக 
சம்பந்தப்பட்ட வர்கள் அவ சர நட வ
டிக்ைக ேமற்ெ காள்ள ேவண் ம் என ம் 
ேகாரிக்ைக வி க் கின்றனர்.
நீலா வைண தல் பாணைம வைர யி

லான மாவட்டத்தின் கைர ேயாரப் பிர ேத
சங்களில் அண்ைமக் காலத்தில் சிறந்த மீன் 
அ  வைட கிைடத்  வ  கின்ற . இதைன 
மீன வர்கள் வியா பா ரி க க்கு குைறந்த 
விைலயில் வழங் கு கின்ற ேபாதி ம் 
அதன் பலைன ெபா  மக்களால் கர டி
ய வில்ைல. ேதாறா, அறக் குளா மீன் ஒ  
கிேலா கிராம் 1300 பா க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்ப  கின்ற . பாைர, தளப்பத்  
மீனி னங்கள் ஒ  கிேலா பா 1100 தல் 
1200 வைர யான விைல களில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப  கின்றன. ரல், பாைரக் குட்டி, 
கீரி ேபான்ற சிறிய ரக மீனி னங்கள் 600
தல் 800 வைர விற்ப ைன யா கின்றன.
மீன் பிடித் ெதாழில் இடம்ெப ம் கடற்

கைரப் பிர ேதசங்களில் உள்ள தர கர்களின் 
ஆதிக்கம், மீன் வியாபா ரி களின் தனி 
ரிைம என்பன இவ் வி ைல ேயற்றத் க்குக் 

பிர தான காரணம் என ம் சுட் டிக்காட்டப்
ப  கின்ற . அட்டா ைளச்ேசைன மற் ம் 
அக்க ைரப்பற் ப் பிர ேத சங்களில் மிக 
அதிக விைலயில் மீன் விற்பைன ெசய்யப்
ப  வ தா க ம் சுட் டிக்காட்டப்ப  கின்ற .
இதனால், மீன் உண  அதி க மாக 

அம்பாைற மாவட்ட மக்க க்கு எட்டாக்
க னி யாகி விட்ட . அதி க மான மக்கள் தற்
கா லத்தில் மீன் உணைவ தவிர்த் ம் வ
கின்றனர். மற் ம் சிலர் ெகாள்வ னவின் 
அளைவக் குைறத் ள்ளனர்.
தங்க ள  ெசாந்த மண்ணில் கிைடக்கும் 

மீனி னங்கைள அதிக விைல ெகா த் ப் 
ெபற ேவண் டிய நிர்ப்பந்தம், ர்ப்பாக்
கியம் அம்பாைற மாவட்ட மக்க க்கும் 
ஏற்பட் ள்ள தாக கவைல ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற . இதனால் அன்றாட வாழ்க்ைகச் 
ெசல  அதி க ரித் ள்ள தா க ம் மக்கள் 
சுட்டிக்காட்  கின்றனர்.
மீன் விைல ெதாடர்பில் அரச அதி கா

ரிகள், உத் தி ேயா கத்தர்கள் எவ ம் கவனம் 
ெச த்தாத கார ணத் தினால், வியா பா ரிகள் 
தாங்கள் நிைனக்கும் விைலைய தின சரி 
நிர்ணயம் ெசய்  விற்பைன ெசய் ம் 
அவலம் மாவட்டத்தின் அைனத் ப் பிரேத 
சங்களி ம் ெதாடர்கின்ற . மீன் சந்ைத 
கைள குத்தைகக்கு வழங்கும், உள் ராட்சி 
சைபகேள ம் மீன் விைல விடயத்தில் 
கவனம் ெச த் வதில்ைல என ம் மக் 
கள் குைறப்பட் க் ெகாள்கின்றனர்.

அம்பா ைறயில் கடல்மீன் 
விைல உயர் ; மக்கள் விசனம்

(தி  ேகா ண மைல நகர்)
நாட்டின் அவ ச ர கால நிைலைய க த்

திற்ெ காண்  பாரா  மன்றம் உட ன டி
யாக கூட்டப்பட ேவண் ம். மக்களின் 
அவ சர நிைல ெதாடர் பி ம் அவ சிய 
நிைல ெதாடர் பி ம்  இன்ைறய ெந க்கடி 
நிைல பற் றி ம் பாரா  மன்றில் கலந் 
ைர யா டிேய தீர்மா னங்கள் எ க்க டி ம் 
என்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் 
தைல வ ம் ன்னாள் தி  ேகா ண மைல 
மாவட்ட  பா ரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
இரா. சம்பந்தன் ெதரி வித்தார்.
சி  பான்ைமக் கட் சிகள் உட்பட நாட்டின் 

ேதசியக் கட் சிகள் பல ம் இக்ே கா ரிக்
ைகைய வி த்  வ  கின்றன. நாட்டில்  
ஏற்பட் ள்ள ேதசிய ெந க்க டிக்கு தீர்  
காணப்பட ேவண்  மாயின் பாரா 
மன்றம் கூட்டப்ப வேத ஒேர வழி யாகும். 
தி  ேகா ண மைல மாவட்டத்தில் காணப்
ப ம் ெந க்கடி நிைல குறித் ம் அத் தி யா
வ சிய மற் ம் அடிப்பைடப் ெபா ட்களின் 
தட் ப்பா  குறித் ம் அவ ரிடம் ெதாடர் 
ெகாண்  வின வி ய ேபாேத சம்பந்தன் ேமற் 
கண்ட வா  கூறினார். அவர் ெதாடர்ந் ம் 
க த் த் ெதரி விக்ைகயில்,
நாட்டின் ெந க்கடி நிைல குறித்  

அைனத் க்கட்சி கூட்டம் பிர தமரினால் 
அண்ைமயில் கூட்டப்பட்ட . அக் கூட்டத்
க்கு கூட்ட ைமப்பின் சார்பில் எம். ஏ. சுமந்
திரன் கலந்  ெகாண் டி ந்தார். பாரா  மன்
றத்ைத உடன் கூட் ம்படி சி  பான்ைமக் 

கட் சிகள் ேகாரிக்ைக வி த்த தாக அறி
கிேறன்.  இன்  ஒ  ேதசிய ெந க்க டிக்கு 
நா  கங்ெ கா த் க் ெகாண் டி க் கி
ற . அவ சரம் கலந்த நாட்டின் சூழ் நிைல 
கார ண மாக பாரா  மன்ைறக் கூட்டி 
ேதைவ யான தீர்மா னங்கைள ேமற்ெ காள்ள 
ேவண் ம். ேமற்ெ கா ள்வ தற்கு ஒேர வழி 
பாரா  மன்ைற உட ன டி யாக கூட்  வ ேத
யாகும். மக்களின் பிர தி நி தி க ளாக இ ந்த
வர்கள் தம  பிர ேத சங்க க்குச் ெசன்  
ஆற்றக் கூ டிய அவ சர ேசைவ கைள ெசய்ய 
டி ம். அதற்கு ேவண் டிய அதி கா ரங்கள் 

இ க்க ேவண் ம்.
நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் மாத் தி

ர மல்ல கிரா மங்க ம்  டங்கிப் ேபாயி
க் கின்றன. சில கிரா மங்கள் ெகாடிய 

ேநாய் கார ண மாக டக்கப்பட் ள்ளன. 
தி  ேகா ண ம ைலயில் கிண் ணியா நகரில் 
ஏற்பட் டி க்கும் ெந க்கடி பற் றி ம்  
அறிந் ள்ேளன். ெந க்க டி ம் அவ ச ர ம் 
நிைறந்த  இக்கா லப்ப கு தியில் மக்களின் 
அவ சி யங்கைள க த் திற்ெ காண்  ஒவ்
ெவா  வ ம் ெசயற்ப ட ேவண் ம்.
நான் பாரா  மன்ைற கூட்  வ  

ெதாடர்பில் மாைவ. ேசனா தி ராஜா ேபான்
ற வர்க டன்  ெதாடர்  ெகாண்  விளக்
கி ள்ேளன். இேத ேவைள தி  ேகா ண
மைல மாவட்டத்தில் நில ம் உண ப் 
ெபா ட்கள் தட் ப்பா   ெதா டர்பில் 
பஷில் ராஜபக்  ஷ உட ம் தி  ேகா ண
மைல மாவட்ட அர சாங்க அதி ப  ட ம்  

ெதாடர்  ெகாண்  
உரிய ஏற்பா  கைள 
விைர  ப த் ம் படி 
கூறி ள்ேளன் என சம்
பந்தர்   ெதரிவித்தார்.  
இ ே த  ே வ ை ள 

கிழக்கு  மாகாண 
மற் ம் தி  ேகா ண மைல மாவட்ட ெந க்
கடி நி ைல ைமகள் ெதாடர்பில்  கிழக் கு மா
காண ஆ  ந டன் பலர் ெதாடர்  ெகாண்
ட ேபா  உரிய பயைன ெபற வில்ைல என 
சிலர் க த்   ெதரிவித்த ேதா  அரச அதி
ப  ட ம் ெதாடர்  ெகாள்வ ம் கஷ்ட
மா க ள்ள  என ம் பல பிர  கர்க ம்  
அர சியல் தைல வர்க ம்  ெதரிவித்தார்கள்.
தி  ேகா ண மைல மாவட்ட வடக்கு 

கிரா மங்க ளான ெதன்ைன ம ர வடி, ல்
ேமாட்ைட, திரி யாய் மற் ம் நிலா ெவளி 
ேபான்ற கிராம மக்கள்  அத் தி யா வ சிய 
உண ப் ெபா ட்கைள ெப வதற்காக 
ெப ம் சிரமங்கைள அ பவிப்பதாக ம் 
இேத ேபான்ேற ர், ெவ கல், ஈச்சிலம் 
பற் , இலங்ைகத் ைற கத் வாரம், 
நல் ர், பள்ளிக்குடியி ப்   மற் ம் 
பாட்டாளி ரம் ேபான்ற கிராமத்  மக்கள்  
உண ப் ெபா ட்கைள ெப வதில் பல 
கஷ்டங்கைள அ பவிப்பேதா  உலர் 
உண ப் ெபா ட்கைள ெப வதற்கும் 
டியா ள்ள  என ம்  ெதரிவிக்கப்ப  

கிற .

நாட்டின் அவசரகால ைலைய க த்திற்ெகாண்
பாரா மன்றம் உடனடியாக கூட்டப்பட ேவண் ம்
த த் ேதசியக் ட்டைமப்பின் தைலவர் இரா. சம்பந்தன் வலி த்தல்

(மண் ைன நி பர்)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பர வா ம

லி க்க ஊர டங்குச் சட்டம் அ ல்ப த்
தப்பட்  ள்ள நிைலயில் மட்டக்க ளப்  
மாவட்டத்தின் நிைல ைமைய ேம ம் 
எவ்வா  ேமம்ப த்தலாம் என்ற தீர்
மானம் ேமற்ெ காள் ம் விேசட கூட்டம் 
மாவட்ட அர சாங்க அதிபர் கலா மதி பத்
ம ராஜா தைல ைமயில் ேநற்  ன் தினம்  
(31) மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ெசய லக 
மாநாட்  மண்ட பத்தில்  இடம்ெபற்ற .
மாவட்டத்தில் ஊர டங்குச் சட்டம் தளர்த்

தப்ப கின்ற  ேவ ைளகளில் மக்கள் தம  
அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கைள ெகாள்வ
ன  ெசய்ய ெவளியில் வ ம்ே பா  ச க 
இைட ெவ ளிையப் ேபணி நடந்  ெகாள்வ
தற்கு ஏற்ற வைகயில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்
ள்ள விட யங்கைள ேம ம் ேமம்ப த் 

வ  ெதாடர்பாக இங்கு ஆரா யப்பட்ட .
இதன்ே பா  மண் ைன வடக்குப் 

பிர ேதச ெசய லாளர் பிரிவில் ெபா ட்
கைளக் ெகாள்வ ன  ெசய்ய வ ம் 
ெபா  மக்களின் ெநரி சைலக் குைறக்கும் 
விதத்தில் ெபா ச்சந்ைத கைள டி மட்டக்
க ளப்  ெவபர் ைமதானம், கல்லடி சிவா
னந்தா வித் தி யா லய ைமதானம், ஊரணி 
சரஸ்வதி வித் தி யா லய ைமதானம் உட்பட 
ஊரணி னர் பாக் ேபான்ற இடங்க ளி ம் 
அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கைள விற்பைன 
ெசய்ய நடவடிக் ைக  எ ப்ப டன் சகல 
பல ச ரக்குக் கைடகள், ம ந்த கங்கள், 
பழக்க ைட க ள் என்பவற் ைற ம் திறப்
ப  என ம் ஏைனய அைனத் க் கைட
கைைள ம் திறப்பதில் ைல என ம் தீர்மா
னிக்கப்பட்ட . 
ஊர டங்கு அ லில் இ க்கும் காலப்

ப கு தியில் அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கள் 
நட மா ம் வாக னங்களில் விற்பைன 
ெசய்வதற்கு பிர ேதச ெசய லா ளர்களின் 

சிபா ரி சுடன் ெபாலிஸ் அ  ம திையப் 
ெபற்  ெசயற்பட ஏற்ற நட வ டிக்ைக 
ேமற்ெ காள்வ டன் அவ்வா க னங்க க்
கான விேசட ஸ்டிக்கர்கைள ெபாலிஸார் 
ஒட் ம் நட வ டிக்ைகைய ேமற்ெ காள்வ  
என ம், அத் தி யாவ சிய ேசைவ உத் தி ேயா
கத்தர்கள் தம  அ  வ லக அைட யாள 
அட்ைட ைய ம், திைணக்க ளத்  த ைல
வரின் கடி தத்ைத ம் இைணத்  அ  மதி 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என ம் தீர்
மா னிக்கப்பட்ட
தம் ள்ைளப் பிர ேத சத்தில் இ ந்  மரக்

க றி வ ைக கைளக் ெகாண்  வ  வ தில்ைல 
என ம் உள் ர் உற்பத் தி கைள மாத் திரம் 
பயன்ப த்  வ  என ம் இந்ந ைட 
ைறைய 14 பிர ேதச ெசய லாளர் பிரி  க
ளி ம் நைட  ைறப்ப த்த ேவண் ம் 
என ம் தீர்மா னிக்கப்பட்ட . 
ெபா  மக்கள் ஊர டங்கு தளர்த்தப்ப ம் 

ேநரத்தில் மிக அவ சிய ேதைவ ஏற்படின் 
கு ம்பத்தில் ஒ வர் மாத் திரம் ெவளியில் 
வரலாம் என ம் அைன வ ம் வீ  களில் 
இ ந்  தம  கு ம்பத்ைத ம், ச கத்
ைத ம், மாவட்டத்ைத ம் பா  காக்க ஒத்

 ைழக் கு மா ம் அர சாங்க அதிபர் ேவண்
ேகாள் வி த்தார்.
இவ் வி ேசட கூட்டத்தில் மட்டக்க

ளப்  மாந கர ேமயர் தியா க ராஜா சர வ
ண பவான் ,ேமல திக மாவட்ட ெசய
லாளர்  சுதர் சினி ஸ்ரீகாந்த், மட்டக்க ளப்  
மாவட்ட பிரதிப் ெபாலிஸ்மா அதிபர் 
லக்ஸ்ரீ விஜயேசன , இரா வத்தின் 
23ஆவ  பைடப்பிரிவின் தளபதி ேமஜர் 
ெஜனரல் ஜயசுந்தர, ைவத்தியர்கள், 
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரிகள், அரச 
திைணக்களங்களின் உயர் அதிகாரிகள், 
பிரேதச ெசயலாளர்கள், ெபாலிஸ் மற் ம் 
இரா வ உயர் அதிகாரிகள் எனப் பல ம் 
கலந்  ெகாண்டனர்.

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ; மட் .
மாவட்ட ெசய ல கத்தில் விேசட கூட்டம்

(நிலாெவளி நி பர்)
தி  ேகா ண மைல சுகா தார ைவத் திய 

அதி கா ரி பி ரி க் குட்பட்ட  5ஆம் கட்ைடப் 
 பி ர ேத சத்தில் ஒேர கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஐவர் ேநற்  ன் தினம்  (31)  தனி ைமப்
ப த்தப்பட்ட தாக  கிழக்கு மாகாண 
சுகா தார பணிப்பாளர் ைவத் தியர் லதா கரன் 
ெதரி வித்தார். 
தி  ேகா ண மைல ெபா  ைவத் தி ய சா ைல 

யில் ேநற்  ன் தினம்  மாைல காய்ச்சல் 
மற் ம் இ மல் கார ண மாக அ  ம திக்

கப்பட்ட ஐந்தாம் கட்ைடப் பிர ேத சத்ைதச் 
 ேசர்ந்த 28 வய  இைள ஞ க்கு ெகாவிட் 
19 ேநாய்க்கான அறி கு றிகள் ெதன்பட்
டைத அ த்  இைள ஞர் மட்டக்க ளப்  
ேபாதனா ைவத் தியசாைலக்கு அ ப் பி
ைவக்கப்பட்ட தாக ைவத் தியர் லதா கரன் 
ேம ம் ெதரி வித்தார். இத ைன ய த்  
குறித்த இைள ஞனின் கு ம்பம் அவர்க
ள  வீட்டில் தனிைமப்ப த்தப்பட்டதாக 
கிழக்கு மாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் 
ைவத்தியர் லதாகரன் ெதரிவித்தார்.

தி  மைல 5ஆம் கட்ைடப் பிர ேத ச இ ைள க்கு
 ெகா ேரானா; தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட  கு ம்பம்
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இПΫ நாட் டிற்கு ெப ம் சவா
லா க ம் அச் சு த்த லா க ம் மாறி ள்ள  
ெகாேரானா எனப்ப ம் ெகாவிட்–19 
ைவரஸ் பற் றிய பல ெசய் திகள் ச க 
வைலத்த ளங்கைள ஆக் கி ர மித்  ெகாண் டி
க் கின்றன .
ெகாேரானா என்ப  ஒ  டி வில்லாத 

ெதாடக்கேமா என்  எண் ம் அள க்கு 
நா க்கு நாள் அதன் தாக்கம் அதி க ரித்  
ெசல் கின்ற  .இ  ெதாடர்பான  பல 
வைக யான விழிப்  ணர்  க ம் ஆராய்ச்சி 
கட்  ைர க ம் ெவளி யி டப்பட்  ெகாண் டி
ந்தா ம் இன் ம் இந்த ைவர ன் ரண 

தன்ைம ைய ம் , தாக்கும்  ரி யத்ைத ம் 

,கட் ப்ப த் ம் ம ந் கள் என்பன பற்றி 
ஒ  ெதளி வான டி  இல்ைல என்பேத 
உண்ைம .
சுகா தார பிரி வினர் கூ  வ  ேபால 

Stay at Home என்ப  ஒன்ேற ெகாேரானா 
ெதாற்ைற , பர வைல த க்கும் ஏற்  
ெகாள்ள கூடிய ஒ  ைற யாக இ க் கின்
ற  .இன்  லாக் ட ன் லம் மக்கள் 
ட் க்குள் டக்கப்பட்  உள்ளதால் 

அவர்க க்கான அத் தி யா வ சிய ேசைவ
களின் ேதைவ க ம் ர் குைலந்  உள்ளன 

இதில் க் கி ய மான  ஒன் தான் ைவத் திய 
ேதைவ. இன்  ெப ம்பா லான ெதாற்றா 
ேநாய்க ளான நீரி ழி  , கு தி அ க்கம் 
,சி  நீ ரக ேநாய்கள் என்பன ெகாேரானா 
எ ம் ெகாடிய ேநாயினால் மைறக்கப்பட்  
அதற்கான சிகிச்ைசகள் க் கி யத் வம் 
இழந்  வ  கின்றன என்றால் மிைக யா கா  
.எம  நாட்  மக்கைள தாக்கும் க் கிய 
ேநாய்களில் ஒன்   தான் சி  நீ ரக ேநாய் 
இந்த ேநாய் தந்த  அல்ல  தந்  ெகாண்
டி க்கும் அழி  கைள நாம் இல குவில் 
மறந்  விட டி யா  .
இந்த ேநாய்க்கான பல்ேவ  திட்ட்ங்கள் 

நைட  ைறயில் இ ந்த ேபா ம் நாட்டின் 
தற்ே பா ைதய ழ் நி ைலயால்  ெப ம்பா

லா னைவ ஸ்தம் பித்  உள்ள  .சி  நீ ரக 
ேநாய்க க்கான ம ந் கள் அல்ல இரத்த 
சுத் தி க ரிப்  ைற கள்ெ தா டர்ச் சி யாக நீண்
ட காலம் தைட இன்றி பின்பற்ற ேவண் ம். 
ரான ைறயில் ம ந் கள் உட்க்ெகாள்
ளாத பட்சத்தில் சி  நீ ர கங்கள் விைரவில் 
ெதாழிற்பாட்ைட இழந்  மீள ெதாழிற்பட 
டி யாத நிைலைய அைடந்  வி  கின்றன 

.இந்த இக்கட்டான ழ் நி ைல யி ம் மிக 
குைறந்த மனித வளத் தி ம் அரச ைவத் தி
ய சா ைலகள் தம  அன்றாட கிளினிக்  வச தி
கைள வழங்கி வ  கின்ற  .எனேவ சி  நீ ரக 
ேநாயா ளர்கள் தங்க ள  பிர ேதச ைவத் திய 
ைவத் தி ய சா ைல கைள அ கி தங்க ள  
ம ந்  கைள ெதாடர்ச் சி யாக ெப  வ டன் 

இரத்த மாற்  ைற க ைள ம் பின்பற்  வ  
அவ சியம் ஆகின்ற . உங்கள்  கிளினிக் 
த்த கத்ைத , ைவத் திய சான் றி தழ்கைள 
காண் பிப்பதன் லம் ஊர டங்கு ேவைள
யி ம் இந்த ேசைவ கைள ெபற்  ெகாள்ள 
டி ம் என்ப  குறிப் பி டத்தக்க  .
ெகாேரானா ைவரஸ் நிர்ப்  டணம் 

குைறந்த வர்கைள இலகுவாக தாக்கும் 
என்ப ம் சி நீரக ேநாய்கள் நிர்ப் டண 
குைற க்கு ஒ  பிரதான காரணம் 
என்ப ம். குறிப்பிடத்தக்க  . எனேவ 
ெதாடர்ச்சியாக சி நீரக ேநாய்க்கான 
ம ந் கைள  பாவிப்பதன்  லம் உங்கள் 
சி நீரகங்கைள பா காத்  ெகாள் ங்கள்.

ǺУР Ώ டணС ΜைறОத வУகைள
Μ  ைவЖΜС ெகாேரானா

ஆசிய கிண்ண இ  ப க்கு 20 
கிரிக்ெகட் ெதாடைர நடத் ம் உரிைம 
ெபற் றி க்கும் பாகிஸ்தான், இ  வைர 
ெதாடர் குறித்த இ தி டி  எ க்க
வில்ைல எனத் ெதரி வித் ள்ள .
ஆஸி.யில் எதிர்வ ம் அக்ே டாபர் 

 நவம்பரில் இ  ப க்கு 20 உலகக் 
கிண்ணக் கிரிக்ெகட் ெதாடர் நைட ெப
ற வி க் கி ற . இந்தத் ெதாட க்கு ன் 
ஆசிய அணி க க்கு இைட யி லான இ
ப க்கு 20 கிரிக்ெகட் ெதாடர் நைட
ெப ற வி க் கி ற . இந்த ேபாட் டிைய 
நடத் ம் உரி ைமைய பாகிஸ்தான் 
ெபற் ள்ள . இந் தியா பாகிஸ்தான் 
ெசல்ல ம த்தால் ெதாடர் ெபா  வான 
இடத்தில் நடக்கும் எனக் கூறப்பட்
ள்ள .ஆனால் ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற்  கார ண மாக விைள யாட்  
ேபாட் டிகள் அைனத் ம் ஸ்தம் பித் ள்
ளன. இந் நி ைலயில் ஆசிய கிண்ணத் 
ெதாடர் குறித்  இ  வைர டி  
ெசய்யப்ப ட வில்ைல என பாகிஸ்தான் 
கிரிக்ெகட் சைப தைல வ ரான எ சான் 
மாணி ெதரி வித் ள்ளார். இ  கு றித்  
அவர் கூ  ைகயில் ஆசியக் கிண்ணக் 
கிரிக்ெகட் ெதாடர் குறித்  இ  வைர 
ஆேலா சைன நடத்தப்ப ட வில்ைல. 
எந்த டி ம் இ  வைர எ க்கப்ப ட
வில்ைல. ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
கார ண மாக இந்த மாதம் ெதாடக்கத்தில் 
நைட ெப ற வி ந்த ஆேலா சைனக் 
கூட்டம் தள் ளி ைவக்கப்பட் ள்ள . 
அ த்த கூட்டத் திற்கான திகதி அறி விக்
கப்ப ட வில்ைல. ஆசிய கிரிக்ெகட் கு  
சூழ் நி ைலைய ஆராய்ந்  வ  கி ற . 
அதைனத் ெபா த்  டி  எ க்கப்
ப ம் என்றார்.

ய  С 
 மா ?

 ̇ ைலயாС

நி  ேயார்க்கில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றின் பாதிப்  அதி க மாக இ ப்பதால் 
அெம ரிக்கா பகி ரங்க ெடன்னிஸ் நைட
ெப ம் வளாகம் தற்கா லிக ம த்  வ ம
ைன யாக மாற்றப்ப  வி தாக ெதரி விக்கப்ப

 கின்ற .
ெகாேரானா ைவரஸ் உலகில் மிகப்ெப

ரிய அச் சு த்த லாக விளங்கி வ  கி ற , 
ெதாடக்க காலத்தில் அெம ரிக்கா ேபா
மான அள  ன்ெனச்ச ரிக்ைக நட வ
டிக்ைக எ க்காத கார ண மாக தற்ே பா  
இத்தாலி, சீனாைவ விட ெகாேரானா 
ெதாற்  பாதித்த வர்களின் எண் ணிக்ைக 
அெம ரிக்கா வில்தான் அதிகம்.
ம த்  வ ம ைனயில் இடம் இல்லாமல் 

ேநாய் ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட வர்கள் 
தவித்  வ  கி றார்கள். வரி ைசயில் நின்ற 
ப க்ைகைய உ தி ெசய்ய ேவண் டிய 
அவல நிைல ஏற்பட் ள்ள . ெசயற்ைக 
சுவாசக் க  விகள் பற்றாக் கு ைறயால் 

நிைலைம கட் க்க டங்காமல் ெசன்  
ெகாண் டி க் கி ற .
இதனால் உலகின் பல இடங்களில் 

நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ள கப்பல்கைள 
வர வ ைழத்  தற்கா லிக ம த்  வ ம ைன
யாக மாற்ற அெம ரிக்கா திட்  மிட் ள்
ள . ேம ம் ெபா  இடங்க ளான ங்கா 
ேபான்ற வற்றில் அவ சர ம த்  வ மைன 
தயார்ப த்த ஏற்பா  நைட ெபற்  வ  கி
ற .
இந் நி ைலயில் ெடன்னிஸ் மிகப்ெப

ரிய ேபாட் டி யாக க  தப்ப ம் அெம ரிக்க 
பகி ரங்கத் ெதாடர்  நைட ெப ம் வளாகம் 
மிகப்ெப ரி ய . இந்த இடத்தில் உள்ள 
உள் வி ைளாட்  அரங்கத்ைத தற்கா லிக 
ம த்  வ ம ைன யாக மாற்ற அெம ரிக்க 
ெடன்னிஸ் சங்கம் சம்மதம் ெதரி வித் ள்
ள . இதனால் 350 ப க்ைககள் ெகாண்ட 
ம த்  வ ம ைன யாக மாற்றப்ப  கி ற .

ெகாேரானா சிகிச்ைசக்கு 
நிதி திரட் ம் வித மாக, உலகக் 
கிணண் இ  திப்ே பாட் டியில் 
அணிந்  விைள யா டிய ேஜர்
சிைய ஏலம் வி  வ தாக இங் கி
லாந்  கிரிக்ெகட் வீரர் ேஜாஸ் 
பட்லர் அறிவித் ள்ளார். 
கிரிக்ெகட் வரலாற்றில் தல் 
ைறயாக இங்கிலாந்  அணி, 

ஒ  நாள் உலகக் கிண்ணத்ைத 
கடந்தாண்  ைகப்பற்றிய . 
இந்நிைலயில், ெகாேரானா 
சிகிச்ைசக்கு ேதைவப்ப ம் 
ம த் வ உபகரணங்கைள வாங்க 
நிதி திரட் ம் நடவடிக்ைகயில் 
இங்கிலாந்  விக்ெகட் காப்பாளர் 
ேஜாஸ் பட்லர் இறங்கி ள்ளார். 

அதன்படி, தான் உலகக் கிண்ண 
இ திப் ேபாட்டியில் அணிந்  
விைளயாடிய ேஜர்சிைய 
ஏலம் வி வதாக ம், அதன் 
லம் கிைடக்கப்ெப ம் 

ெதாைக வ ம் 
ம த் வ உபகரணங்கள் 
வாங்க பயன்ப த்தப்ப ம் 
என் ம் அறிவித் ள்ளார். 
இ  ெதாடர்பாக அவர் 
ெவளியிட் ள்ள விட்டர் 
பதிவில், ம பதி  ெசய்  
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் மா  
கிரிக்ெகட் வீரர்கள் விராட் 
ேகா லி, ஸ் வ் ஸ்மித், சுேரஷ் 
ெரய்னா ஆகிேயாைர பட்லர் 
ேகட் க் ெகாண் ள்ளார்.

பாகிஸ்தான் கிரிக்ெகட் அணியின் அ  பவ வீர ரான க
ம  ஹ ஸ், ய் க்கு ன் இ  ப க்கு 20 உலகக் கிண்ணத் 
ெதாடர் விைள யாட ேவண் ம் என வி ப்பம் ெதரி வித்
ள்ளார்.
39 வய தாகும் க ம  ஹ ஸ் ெடஸ்ட் ேபாட் டி யி லி ந்  
ய்  ெபற் ள்ளார். தற்ே பா  ஒ நாள் மற் ம் இ  ப க்கு 

20 கிரிக்ெகட்டில் மட் ம் விைள யாடி வ  கிறார்.
அ ஸ் தி ேல  யாவில் நைட ெப ற வி க்கும் இ  ப க்கு 

உலகக் கிண்ணத் ெதாட க் குப்பின் சர்வ ேதச கிரிக்ெகட் டி லி
ந்  ய்  ெபற இ ப்ப தாக ெதரி வித் ள்ளார்.
இ  கு றித்  க ம  ஹ ஸ் கூ  ைகயில் இ  ப க்கு 20 

உலகக் கிண்ணத் ெதாட க் குப்பின் சர்வ ேதச கிரிக்ெகட்
டி லி ந்  ய்  ெபற டி  ெசய் ள்ேளன். அதன் பி
றகு இ  ப க்கு 20 க் கு களில் விைள யா  வதில் கவனம் 
ெச த் ேவன். பயிற் சி யா ள ராக பணி யாற்ற ேவண் ம் என்ற 
எண்ணம் உள்ள  என் ம் ெதரி வித் ள்ளார்.

ெகா ேரானா தியால் ஏற்பட் ள்ள 
நிச்ச ய மற்ற வ வாய், நிதி ெந க்கடி 
கார ண மாக வீரர், வீராங்க ைன க க்கான 
திய ஒப்பந்தத்ைத கிரிக்ெகட் அ ஸ் தி
ேர லியா தள்ளி ைவத் ள்ள . ெகாேரானா 
அச் சு த்தல் கார ண மாக அைனத்  
விைள யாட்  ேபாட் டி க ம் நி த்தி 
ைவக்கப்பட் ள்ளன. ேபாட் டி கைள 
ஒளி ப ரப்  வ  உள் ளிட்ட அம்சங்களால் 
கிைடக்கும் வ வாய்  குறித்  டி  
ெசய்ய டி யாமல் கிரிக்ெகட் சைபகள் 
திணறி வ  கின்றன.
இந் நி ைலயில் வீரர், வீராங்க ைன க க்

கான திய ஒப்பந்தத்ைத அ ஸ் தி ேர லிய 
கிரிக்ெகட் சைப தள்ளி ைவத் ள்ள .  

வழக்க மாக  திய ஒப்பந்தம் ஆண் 
ேதா ம் ஏப்ரல் மாதத்தில் அறி விக்கப்
ப ம். பைழய ஒப்பந்தம் ஜ ன் வைர 
அ லில் இ க்கும் என்பதால் திய 
ஒப்பந்தம் ஜ ைலயில்  அ  லக்கு வ ம். 
இைடயில் மாநில சங்கங்கள் வச திைய 
க த்தில் ெகாண்  இந்த ஆண்  தல்

 ைற யாக வீரர், வீராங்க ைன க க்கான 
திய ஒப்பந்தத்ைத  மார்ச் மாதேம 
ெவளி யிட டி  ெசய் தி ந்த . ஆனால் 
ெகாேரானா தியால் ஏற்பட் ள்ள ெபா
ளா தார ெந க்க டியால்  நிதி வ வாய் 
குறித்  நிச்ச ய மற்ற தன்ைம நில  கி ற . 
அதனால் திய ஒப்பந்தத்ைத தள்ளி 
ைவப்ப தாக அறி வித் ள்ள . 

  லா  ǿ ெக  கЦ மா  
க  கா கை  ய  த  தை

ெம ǿ க ெ  வ ாகС 
த கா ˇ க ம   வ ம ைன யாக மாΫ  

ெகாே ா னாவா  Ǻ  ெ க
ஒப்பந்தத் ைத தள் ளி ைவக்க ஆஸி.  கிரிக்ெகட் சைப டி

   –20 லக 
  ேவ С

ல   வ த லǿ  
லக   ே  

ˇ С  சС  ய 
 ெகாே ானா

ஊழல் த ப்  விதி  ைற
கைள க  ைம யாக கைட பி
டிக்கும் வைகயில் வீரர்கள் 
ஸ்மார்ட் கடி கா ரங்கைள பயன்
ப த்தத் தைட விதிக்க இங் கி
லாந்  கிரிக்ெகட் சைப டி  
ெசய் ள்ள .
கிரிக்ெகட் வீரர்கள் சிலர் 

சூதாட்டத்தில் ஈ  ப  கின்
றனர். இதனால் ஒட்  ெமாத்த 
கிரிக்ெகட் மீ ம் ரசி கர்க க்கு 
சந்ேதகம் ஏற்பட் ள்ள . 
இதனால் ஒவ்ெ வா  நா
க ம் ஊழல் கண்கா ணிப் க்
கு ைவ ஏற்ப த்தி சூதாட்ட 
தர கர்கள் வீரர்கைள ெதாடர்  
ெகாள்ளாத வண்ணம் கண்கா
ணித்  வ  கி றார்கள். இங் கி
லாந்தில் நைட ெபற்  வ ம் 
உள் ர் கிரிக்ெகட் ேபாட் டிகள் 

ெதாைலக்காட் சி களில் ஒளி ப
ரப்  ெசய்யப்பட்  வ  கின்
றனர். இந்த ேபாட் டி களில் 
விைள யா ம் வீரர்கள் ஸ்மார்ட் 
கடி கா ரங்கைள பயன்ப த்தி 
வ  கின்றனர். ஸ்மாட் கடி கா
ரங்கள் லம் தக வல்கைள 
எளி தாக பரி மாற்றிக் ெகாள்ள 
டி ம். இதன் லம் தர கர்கள் 

வீரர்கைள ெதாடர்  ெகாள்
ளக் கூ ம் என இங் கி லாந்  
கிரிக்ெகட் சைப எண்  கின்
ற .  இதனால் ேபாட் டியின் நம்
ப கத்தன்ைமைய அதி க ரிக்கும் 
வைகயில் ெதாைலக்காட் சியில் 
ஒளி ப ரப்  ெசய்யப்ப ம் ேபாட்
டி களில் பங்ேகற்கும் வீரர்கள் 
ஸ்மார்ட் கடி கா ரங்கைள பயன்
ப த்த தைட வி திக்க டி  
ெசய் ள்ள . 

2016 ரிேயா ஒலிம்பிக் நீச்சல் ேபாட்
டியில் ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற ஹங்
ேகரி வீராங்கைன ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்.
சீனாவின் ஹான் நக ரி லி ந்  பரவத் 

ெதாடங் கிய ெகாேரானா ைவரஸ் தற்
ேபா  உல ைகேய அச் சு த்தி வ  கி ற . 
ெகாேரானா ைவரஸால் உலகம் க்க 
43 ஆயி ரத் திற்கும் அதி க மாேனார் இறந் ள்
ளார்கள். ஹங்ேக ரியில் ேநற்  வைர 522 
ேபர் ெகாேரானா ைவரஸால் பாதிக்கப்பட்
ள்ளார். 20 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளார்கள்.
இந் நி ைலயில் ஹங்ேகரி நீச்சல் வீராங்

கைன ேபாக்லர்கா கபாஸ், ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட் ள்ளார். 
2016 ரிேயா ஒலிம் பிக்ஸில் 800 மீற்றர் 
ப் ஸ்ைடல் நீச்சல் பிரிவில் ெவண்கலப் 
பதக்கம் ெவன்றார். இந் நி ைலயில் தான் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றால் பாதிக்கப்
பட் ள்ள தாக அவர் அறி வித் ள்ளார்.
இ  வாரங்க ளாக என்  ைடய வீட்டில் 

தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ேளன். ெவளிேய 
ெசல்ல டி யா . தற்ே பா ைதக்கு என்
னிடம் அறி கு றிகள் எ ம் இல்ைல 
என்  கூறி ள்ளார். கபாஸின் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  குறித்த தல் பரி ேசா த
ைனயில் ெதாற்  இல்ைல என்  இ ந்
தா ம் அ த்த பரி ேசா த ைனயில் ெதாற்
க் குள்ளா கி ள்ள தாக ெதரி ய வந்தைம 

குறிப் பி டத்தக்க .

சி  நீ ரக சத் திர சிகி ைச 
ர் ேதவ ரா ா அர விந்தன்
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பரிச�ோதனைக்கு முன்வர ச்வண்டும்
தமி–ழ–கத்–தில் இருந்து சென்–ற–வர்–கள் தாமாக

எடப்பாடி ் ழனிசபாமி அழழபபு

ெ ல்  மா ா டில் பங ்க ற 
ல  ெ்கா ா ா பா

இந்தியாவில் வைரஸ் வைகமாக பரவும் 10 இடஙகள்

ெ்கா ா ா பா   தா டி
மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு

புது–டெல்லி, ஏப்.2-
இ ந் – தி – ய ா – வி ல் 
ட�ார�ானா வை�ஸ் 
ரை�–மா� ப�–வும் 10 
இெங்–�ள் �ண்–ெ–றி–யப்–
பட்டு இருப்–ப–தா–�–வும், 
பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ைர்–� –
ளின் எண்–ணிக்வ� 1,747 
ஆ� அதி–�–ரித்–துள்–ள–தா–�–
வும் மத்–திய சு�ா–தா–�த்–
துவை அறி–வித்–துள்–ளது.

தடுப்பு நட–வ–டிக்–கக–கள்
உல–வ�ரய அச்–சு–றுத்தி 

ைரும் ட�ார�ானா வை�ஸ் 
தற்–ரபாது 203 நாடு–�ளில் ரை�–
மா� ப�வி ைரு–கிைது. இந்த 
வை�ஸ் டதாற்று �ா�–ண–மா� 
இது–ைவ� 8 லட்–சத்து 70 ஆயி–
�த்–துக்–கும் ரமற்–பட்–ரொர் 
பாதிக்–�ப்–பட்ெ நிவல–யில் 42 
ஆயி–�த்–துக்–கும் அதி–�–மா–
ரனார் உயி–ரி–ழந்–துள்–ள–தா� 
த�–ைல்  டதரி–விக்–�ப்–பட்–டுள்–
ளது. இந்த வை�–சால் பாதிக்–
�ப்–பட்–ெ–ைர்–�ளில் இது–ைவ� 
ஒரு லட்–சத்து 79 ஆயி–�ம் ரபர் 
குண–ம–வெந்–துள்–ள–னர்.
இ ந் – தி – ய ா – வி – லு ம் 

ட�ார�ானா வை�ஸ் தீவி–�–

மா� ப�வி ைரு–கிைது.  ஊ�–
ெங்கு உத்–த–�வு அமுல்–ப–டுத்–
தப்–பட்டு வை�ஸ் தடுப்பு 
நெ–ை–டிக்வ� தீவி–�ப்–ப–டுத்–தப்–
பட்டு ைரு–கிைது.

வவக–மாக பர–வும் 10 இடங்–கள்
இந்–நி–வல–யில் இந்–தி–யா–வில் 

ட�ார�ானா வை�ஸ் ரை�–
மா� ப�–ைக்–கூ–டிய 10 இெங்–
�வள மத்–திய அ�சு அவெ–
யா–ளம் �ண்–டுள்–ளது. டெல்–லி–
யில் தில்–ஷத் ரதாட்–ெம், நிஜா–
மு–தீன் ஆகிய இெங்–�ளும் 
மற்–றும் டநாயொ, மீ�ட், பில்–
ைா�ா, ஆம–தா–பாத், �ாசர்–
ர�ாடு, பத்–த–னம்–திட்ொ, 
மும்வப, புரன ஆகிய இெங்–�–
ளி–லும் ரநாய ரை�–மா� ப�வி 
ைரு–ை–தா� �ண்–ெ–றி–யப்–பட்–
டுள்–ளது.

நிவா–ரண முகாம்–கள்
இந்–தியா முழு–ை–தும் 21 ஆயி–

�த் –துக் –கும் ரமற் –பட்ெ 
ட�ார�ானா நிைா–�ண 
மு�ாம்–�ள் இயங்கி ைரு–கின்–
ைன. அைற்–றில், ஆத–�–ைற்ை 6 
லட்–சத்து 60 ஆயி–�த்–துக்–கும் 
ரமற்–பட்–ரொர் தங்� வைக்–�ப்–

பட்–டுள்–ள–னர். அைர்–�–ளு–ென் 
ரசர்த்து மு�ாம்–�ளில் உள்ள 
23 லட்–சம் ரபருக்கு தின–மும் 
உணவு ைழங்–�ப்–பட்டு ைரு–
கிைது.
இந்–தி–யா–வில் ம�ாட்–டிய 

மாநி–லத்–தில் 302 ரபரும், ர��–
ளா–வில் 241 ரபரும், தமி–ழ–�த்–
தில் 234 ரபரும், டெல்–லி–யில் 
120 ரபரும், உத்–த–�–பி–�–ரத–சத்–
தில் 103 ரபரும், �ர்–நா–ெ–�ா–
வில் 101 ரபரும் என பல மாநி–
லங்–�ளில் ஏ�ா–ள–மா–ரனார் 
பாதிக்–�ப்–பட்டு உள்–ள–னர்.

1,747 ஆக அதி–க–ரிப்பு
இதன் மூலம் இந்–தி–யா–வில் 

ட�ார�ா–னா–ைால் பாதிக்–�ப்–
பட்–ெ–ைர்–�–ளின் எண்–ணிக்வ� 
1,747 ஆ� அதி–�–ரித்து உள்–ள–
தா� மத்–திய சு�ா–தா–�த்–துவை 
அறி–வித்–துள்–ளது.
இதற்கு பலி–யா–ரனா–ரின் 

எண்–ணிக்வ� 38 ஆ� உயர்ந்–
துள்–ளது. இது–ைவ� 133 ரபர் 
சிகிச்வச முடிந்து வீட்–டுக்கு 
தி ரு ம் – பி – யு ள் – ள – ன ர் . 
ட�ார�ானா டதாற்று அதி–�ம் 
ப�–வி–ய–தா� கூைப்–படும் 
டெல்லி மாநாட்–டில் பங்–ர�ற்–
ை–ைர்–�ள் டதாெர்ந்து �ண்–�ா–
ணிக்–�ப்–பட்டு ைரு–ை–தா� அதி–
�ா–ரி–�ள் டதரி–வித்–த–னர்.

ஊரடஙகு உத்தரவு நீட்டிககபபடுமா?

அனைத்து மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் 
பிரதமர் மமாடி இன்று ஆமலாசனை

புது–டெல்லி, ஏப்.2-
ட�ார�ானா பாதிப்–பு–
�ள் டதாெர் –பா� 
அவனத்து மாநில முதல்-
மந்–தி–ரி–�–ளு–ென் பி�–த–மர் 
ரமாடி இன்று ஆரலா–
சவன நெத்த உள்–ளார்.

ஊரடங்கு உத்தரவு
சீனா–வில் டதாெங்கி 

உலவ� உலுக்–கிய ட�ார�ானா 
வை�–சின் தாக்–�ம் இந்–தி–யா–வி–
லும் நாளுக்கு நாள் அதி–�–
ரித்து ைரு–கிைது. இத–னி–வெரய 
ட�ார�ா–னாவை �ட்–டுப்–ப–
டுத்–தும் ரநாக்–கில் மத்–திய, 
மாநில அ�–சு–�ள் தீவி� முன்–
டனச்–ச–ரிக்வ� நெ–ை–டிக்–வ�–
�ள் ரமற்–ட�ாண்டு ைரு–கின்–
ைன. அதன் அடிப்–ப–டி–யில் 
ட�ார�ானா வை�ஸ் 
பாதிப்வப �ட்–டுப்–ப–டுத்த முத–

டெல்லி மாநாட்–டில் பங்–ர�ற்ை சில–ருக்கு 
ட�ார�ானா பாதிப்பு இருப்–ப–தால் தமி–ழ–
�த்–தில் இருந்து டசன்–ை–ைர்–�ள் தாமா� பரி–
ரசா–த–வனக்கு முன்–ை� ரைண்–டும் என்று 
எெப்–பாடி பழ–னி–சாமி அவழப்பு விடுத்–
துள்–ளார்.

டசன்வன, ஏப்.2-
தமி –ழ� முதல்-
அவமச்–சர் எெப்–
பாடி பழ–னி–சாமி 
ட ச ன் – வ ன – யி ல் 
அம்மா உண–ை–�ங்–
�ள் டசயல்–பா–டு–
�வள பார்–வை–யிட்–
ொர்.

₹1-ககு இட்லி 
அப்ரபாது அங்கு 

த ய ா – ரி க் – � ப் – ப டு ம் 
உணவை ருசி பார்த்து 
அதன் த�த்வத ஆயவு 
டசய–தார், பின்–னர் 
அைர் நிரு–பர்–�–ளி–ெம் 
கூறி–ய–தா–ைது:-
தமி–ழ–�த்வத பின்பற்றி இந்–

தி–யா–வில் பல்–ரைறு மாநி–லங்–
�ளில், அம்மா உண–ை� திட்–
ெம் சிைப்–பான திட்–ெம் 
என்று, பல்–ரைறு மாநி–லங்–
�ளில் அமுல்–ப–டுத்தி இருக்–கி–
ைார்–�ள்.இந்–தி–யா–வி–ரலரய 
₹1-க்கு 1 இட்லி ட�ாடுத்து 
தமிழ்–நாடு முன்–னு–தா–�–ண–
மா� விளங்–கிக் ட�ாண்டு 
இருக்–கிைது.
உல–வ�ரய உலுக்–கிக் 

ட � ா ண் – டி – ரு க் – கி ன் ை 
ட�ார�ானா வை�ஸ் டதாற்று 
தமி–ழ–�த்–தி–லும் ப�–வி–யி–ருக்–
கிைது. ரநற்று முன்–தி–னம் இ�வு 
ைவ� 234 ரபர் இந்த 
ட�ார�ானா வை�ஸ் டதாற்று 
ரநாயால் பாதிக்–�ப்–பட்டு, 
மருத்–து–ை–ம–வன–யில் ரசர்க்–�ப்–
பட்டு சிகிச்வச அளிக்–�ப்–
பட்டு ைரு–கிைது.

அரசுககு த்தரிவிகக 
வைண்டும்

டெல்–லி–யில் நெந்த மாநாட்–
டில் தமிழ்–நாட்–டில் இருந்து 
1131 ரபர் �லந்து ட�ாண்–ெ–னர். 
இைர்–�ளில் தமிழ்–நாட்வெ 
ரசர்ந்த ஏ�ாளமாரனார் 
�ண்டு–பி–டிக்–�ப்–பட்டு இருக்–
கிைார்–�ள். அைர்–�–ளுக்கு 
ரசாதவன ரமற்–ட�ாள்–ளப்–
பட்டு ைரு–கிைது.
மீத–முள்ளைர்�ள் தானா� 

முன்–ைந்து அ�–சுக்கு த�–ைல் 
டதரி–விக்� ரைண்–டு–டமன்று 
டசால்–லி–யி–ருக்–கி–ரைாம். அைர்–
�ள் பாதிக்–�ப்–ப–டு–ைது மட்–டு–
மல்–லா–மல், அைர்–�–ளது 
குடும்–ப–மும், சுற்றி உள்–ள–ைர்–
�ளும் பாதிக்–�ப்–ப–ெக்–கூ–டிய 
சூழ்–நிவல ஏற்–பட்–டு–வி–டும். 
அைர்–�–ளுக்கு தகுந்த சிகிச்வச 
அளிக்–�ப்–படும். ஆ�ம்ப �ட்–
ெத்–தி–ரலரய அைர்–�ள் மருத்–
து–ை–ம–வன–யில் சிகிச்வச எடுத்–
துக் ட�ாண்–ொல் குண–மா–கும் 

சென்னை பட்டினைபபபாக்கத்தில் உள்ள அம்பா உணவ்கத்்தை பபார்்வயிட்்ட முதைல்-அ்்செர் எ்டபபபாடி பழனிெபாமி 
அங்கு ெ்்த்தை உண்வ ருசி பபார்த்தை ேபபாது எடுத்தை ப்டம. அருகில் அ்்செர் சஜயககு்பார் உள்ளபார்.

சூழ்–நிவல இருக்–கிைது.

ஊரடஙகு நீட்டிபபு
மருத் – து – ை – ம – வன – �ள் 

அவமப்–ப–தற்கு அ�–சி–யல் �ட்–
சி–�ள் உள்–பெ தனி–யா–ரும் 
தங்–�–ளுக்கு டசாந்–த–மான 
இெத்வத ட�ாடுக்–கி–ைார்–�ள். 
அவத பயன்–ப–டுத்–தும் அள–
விற்கு இன்–னும் ரதவை ை�–
வில்வல. அ�சு சார்–பில் 17 
ஆயி–�ம் படுக்வ� ைச–தி–�ள் 
டசயது ட�ாடுத்–தி–ருக்–கி–ரைாம்.
மத்–திய அ�சு ஏப்–�ல் 14-ந் 

ரததி ைவ� ஊ�–ெங்கு உத்–த–
�வை அறி–வித்–தி–ருக்–கிைது. 
அதற்கு பிைகு மத்–திய அ�சு 
தான் ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வை நீட்–
டிப்–பது பற்றி முடிவு டசய–யும்.

விைசாயிகள்
மாத தைவண ைசூல் டசய–

யக்–கூொது என்று டதரி–விக்–
�ப்–பட்–டும், ைங்–கி–�–ளி–லி–ருந்து  
த�–ைல்  ைரு–கிைது என்–கி–ைார்–
�ள். இது மத்–திய அ�சு சம்–பந்–
தப்–பட்ெ பி�ச்–சி–வன–யா� 
இருப்–ப–த–னால், மத்–திய நிதி 
மந்–தி–ரி–யின் �ை–னத்–திற்கு 
இவத ட�ாண்டு டசல்ரைாம்.
சிறு, குறு விை–சா–யி–�–ளுக்கு 

எந்–த–வித தவெ–யும் இல்வல 
என்று அறி–விப்பு டைளி–யி–ெப்–
பட்டு விட்–ெது. அறு–ைவெ 
டசய–யரைா, ரைளாண் 
பணிவய ரமற்–ட�ாள்–ளரைா, 
எவ்–வித சி�–ம–மும் இல்–லா–மல் 
பணி ரமற்–ட�ாள்–ள–லாம் 
என்று அ�சு டதளி–வுப்–ப–டுத்தி 

விட்–ெது. அரத–ரபால, விை–சா–
யி–�ள் விவளவித்த டபாருட்–
�வள சந்–வதக்கு எடுத்து 
டசல்–ை–தற்–கும் எந்த தவெ–யும் 
கிவெ–யாது.அதற்கு அ�சு 
டதளி–ைான உத்–த–�வை பிைப்–
பித்–தி–ருக்–கிைது.

வைண்டுவகாள்
இந்த ரநாயின் தாக்–

�த்வதபற்றி டதரி–யா–ம–ரலரய 
மக்–�ள் ப�–ை–லா� டைளிரய 
டசன்று ட�ாண்டு இருக்–கி–
ைார்–�ள். உல–�ம் முழு–ை–தும் 
நாள்–ரதா–றும் ஆயி–�க்–�–ணக்–
�ா–ரனார் இைக்–கின்ை இந்த 
சூழ்–நி–வல–யிரல, அ�–சுக்கு 
ஒவ்–டைாரு உயி–ரும் மி� முக்–கி–
யம். அதன் அடிப்–ப–வெ–யில் 

தான் 144 தவெ உத்–த–�வை 
ரபாட்டு இருக்–கி–ரைாம்.
மக்–�–ளுக்கு ரதவை–யான 

ைச–தி–�ள் டசயது ட�ாடுக்� 
ரைண்–டும், அரத–ரபால, மக்–
�ளும் பாது–�ாப்–பா� இருக்� 
ரைண்–டும் என்–பது தான் 
எங்–�–ளு–வெய ரைண்–டு–ர�ாள். 
தமி–ழ–�த்வத டபாறுத்–த –
ைவ�க்கும், முன்–டனச்–ச–
ரிக்வ� நெ–ை–டிக்வ� துரி–த–
மா� எடுக்–�ப்–பட்டு ைரு–கிைது. 
ஒரு–ைர் கூெ இத–னால் பாதிக்–
�ப்–ப–ெக் கூொது என்–பது 
தான் அ�–சி–னு–வெய ரநாக்–
�ம். அதற்கு டபாது–மக்–�ள் 
முழு ஒத்–து–வழப்பு நல்� 
ரைண்டும்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–னார்.

லில் �ெந்த மாதம் 22-ந் ரததி 
மக்–�ள் ஊ�–ெங்கு பிைப்–பிக்–�ப்–
பட்–ெது.
அரத சம–யம் பல மாநி–லங்–

�ளில் 144 தவெ உத்–த–�வு, 
ஊ�ெங்கு உத்–த–�வு பிைப்–பிக்–
�ப்–பட்–ெது.  இந்–நி–வல–யில் 
இந்–தியா முழு–ை–தும் �ெந்த 
மாதம் 24-ந் ரததி முதல் 21 
நாட்–�–ளுக்கு ஊ�–ெங்கு உத்–த–
�வை பி�–த–மர் நர�ந்–தி� 
ரமாடி பிைப்–பித்–தார். இந்த 
உத்–த–�வு ைரு–கிை 14-ந் ரததி 
ைவ� இருக்–கும்.

மக்கள் நடமாடடம்
இருப்–பி–னும் பல டபாது 

இெங்–�ளில் மக்–�–ளின் நெ–
மாட்–ெம் அதி� அள–வில் 
�ாணப்–ப–டு–கிைது. இவத–ய–
டுத்து இந்–தி–யா–வின் பல பகுதி–
�ளில் துவண �ாணு–ைம் பாது–

�ாப்பு பணி–யில் ஈடு–பட்–டுள்–
ளது.
இதன் மூலம் மக்–�ள் 

நெமாட்–ெத்வத    ஓ�–ளவு 
�ட்–டுக்–குள் ைந்–தா –லும் 
ட�ார�ா–னா–ைால் பாதிக்–�ப்–
பட்–ெ–ைர்–�–ளின் எண்–ணிக்வ� 
நாளுக்கு நாள் அதி–�–ரித்து 
ைரு–கிைது.

பாதிப்பு அதிகரிப்பு
ரநற்று ஓர� நாளில் இந்–தி–

யா–வில் நூற்–றுக்–கும் ரமற்–பட்–
ரொ–ருக்கு ட�ார�ானா 
பாதிப்பு உறுதி டசய–யப்–பட்–
டுள்–ளது. இதன் மூலம் பாதிக்–
�ப்–பட்–ரொர் எண்–ணிக்வ� 
1,637-ஆ� அதி–�–ரித்–துள்–ளது. 
ரமலும் ட�ார�ானா பாதிப்–
பால் 39 ரபர் உயி–ரி–ழந்–துள்ள 
நிவல–யில் 133 ரபர் குண–ம–
வெந்–துள்–ள–தா� டதரி–விக்–�ப்–

பட்–டுள்–ளது.
ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு டதாெர்–

பா� மத்–திய அ�சு அதி–�ா–ரி–
�ள் கூறு–வ�–யில், “தற்–ரபாது 
இந்–தியா முழு–ை–தும் 1,600-
க்கும் ரமற்–பட்–ரொ–ருக்கு 
வை�ஸ் டதாற்று உறு–தி–ப–டுத்–
தப்–பட்டு உள்–ளது. வை�ஸ் 
ப�–வும் பகு–தி–�–ளின் எண்–ணிக்–
வ�–யும் அதி–�–ரித்து ைரு–கிைது. 
அப்–ப–கு–தி–�ளில் வை�ஸ் ரமற்–
ட�ாண்டு ப�–ைா–மல் தடுக்� 
மக்–�ள் கூடு–ைவத தவிர்க்–�–
வும், பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ைர்–�–ளு–
ென் டதாெர்பு ட�ாண்–ெ–ைர்–
�வள �ண்–ெ–றி–ய–வும் �டு–வம–
யான யுக்–தி–�வள அ�சு 
வ�யாண்டு ைரு–கிைது” என்–ை–
னர்.

நீடடிக்கப்படுமா?
இந்–நி–வல–யில் ட�ார�ானா 

ப�–ைவல தடுக்� ரமற்–
ட�ாள்ள ரைண்–டிய நெ–ை–டிக்–
வ�–�ள் மற்–றும் மாநில நில–ை–
�ங்–�ள் குறித்து அவனத்து 
மாநில முதல்-மந்–தி–ரி–�–ளு–ென் 
பி�–த–மர் ரமாடி இன்று (வியா–
ழக்–கி–வழம) �ாவல 11 மணிக்கு 
ஆரலா–சவன நெத்த உள்–
ளார்.
�ாடணாலி �ாட்சி மூலம் 

நவெ–டப–றும் இந்த ஆரலா–ச–
வன–யில் துவண �ாணு–
ைத்வத மாநி–லங்–�ளில் 
ட�ாண்டு ைரு–ைது, டெல்லி 
மாநாடு விை–�ா–�ம், ஊ�–
ெங்கு உத்–த–�வு நீட்–டிப்பு உள்–
ளிட்–ெவை குறித்து ஆரலா–
சவன நெத்–தப்–படும் என 
டதரி–கிைது. எனரை இந்–தியா 
முழு–ை–தும் ஊ�–ெங்கு உத்–த–
�வு நீட்–டிக்–�ப்–ப–டுமா? என 
டதரி–ய–ை–ரும்.

புதன் ததோறும்

வா்க  தவா்க  த
தவறாமல் படியுங்கள்

ெவள்ளி த�ோறும்

ெவள்ளி மலர்ெவள்ளி மலர்
தவறாமல் படியுங்கள்

த ்க ல்  ாளில் 
ெ்கா ா ாவால்  பர் பா
வைரஸ் த�ொற்று எண்ணிகவகை 234 ஆனது

டசன்வன, ஏப்.2-
தமி–ழ–�த்–தில் ஒர� நாளில் 
ட�ார�ா –னா – ை ால் 
பாதிப்பு 110 ரபருக்கு 
உறுதி டசய–யப்–பட்டு உள்–
ளது. இதன் மூலம் 
ட�ார�ானா பாதிப்பு 
எண்–ணிக்வ� 234 ஆ� 
அதி–�–ரித்து உள்–ளது.

கட–டுப்–பாடு
தமி–ழ–�த்தில் ட�ார�ானா 

வை�ஸ் பாதிப்வப தடுப்–ப–தற்–
�ா�, ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு பிைப்–
பிக்–�ப்–பட்–டுள்–ளது. டபாது–மக்–
�ள் அத்–தி–யா–ை–சிய டபாருட்–
�ள் ைாங்–கு–ை–தற்கு மட்–டும் 
டைளி–யில் ை�–லாம் என்று 
அ�சு அறி–வித்–துள்–ளது.
மற்ை ரந�ங்–�ளில் டபாது–

மக்–�ள் ரதவை இல்–லா–மல் 
டைளி–யில் ைா�–னங்–�ளில் 
சுற்–ைக்–கூ–ொது என்–றும் அ�சு 
�ட்–டுப்–பாடு விதித்–துள்–ளது.

₹14½ லட–ெம் வசூல்
தவெவய மீறி ைா�–னங்–

�ளில் டசல்–ரைார் மீது தமி–ழ–
�ம் முழு–ை–தும் ரபாலீ–சார் 
வ�து நெ–ை–டிக்வ� எடுத்து 
ைரு–கி–ைார்–�ள். ரநற்று ப�ல் 12 
மணி ைவ� வ�துஎண்ணிக்வ� 
38 ஆயி–�த்து 387 ஆ� உயர்ந்–
தது.
34 ஆயி–�த்து 178 ரபர் மீது 

ைழக்கு ரபாெப்–பட்–ெது. 28 
ஆயி–�த்து 40 ைா�–னங்–�ள் பறி–
மு–தல் டசய–யப்–பட்–ென. ₹14.47 

லட்–சம் அப–�ா–த–மா� ைசூ–லிக்–
�ப்–பட்–ெது.
இத–னி–வெரய தமி–ழ� 

�ாைல்–துவை சார் –பில் 
ட�ார�ானா வை�ஸ் ப�–
ைவல தடுக்–கும் வித–மா� 
விழிப்–பு–ணர்வு வீடிரயா பெம் 
டைளி–யிட்–டுள்–ளது. அந்த 
பெத்–தில் முதல்-அவமச்–சர் 
எெப்–பாடி பழ–னி–சாமி விழிப்–
பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்–தும் ைவ�–
யில் ரபசிய �ாட்–சி–யும், தமி–ழ� 
சு�ா–தா–�த்–துவை அவமச்–சர் 
விஜ–ய–பாஸ்–�ர் ரபசும் �ாட்–சி–
யும் இெம் டபற்–றுள்–ளன. 
ரபாலீ–சார் ைா�–னங்–�ளில் 
டசல்–ரைா–ருக்கு அறி–வு–வ�–�ள் 
ைழங்–கும் �ாட்சி மற்–றும் 
சாவல ஓ�–மா� ைாழ்–ப–ைர்–�–
ளுக்கு சாப்–பாடு டபாட்–ெ–லங்–
�ள் ைழங்–கும் �ாட்–சி–�ளும் 
அந்த வீடி–ரயா–வில் உள்–ளது.

புதிய செயலி
இந்–நி–வல–யில் மதுவ� 

மாைட்–ெம் திரு–மங்–�–லம் 
அருர� ட�ார�ானா டதாற்று 
பீதி–யில் கூலித்–டதா–ழி–லாளி 
ஒரு–ைர் தற்–ட�ாவல டசயது 
ட�ாண்–ொர். �ெ–லூ–ரில் 
ட�ார�ானா ைார்–டில் அனு–ம–
திக்–�ப்–பட்–டி–ருந்த டபண் உயி–
ரி–ழந்–துள்–ளார். சிறு–நீ–�� பாதிப்–
புக்கு சிகிச்வச அளிக்–�ப்–
பட்டு ைந்த நிவல–யில் அைர் 
உயி–ரி–ழந்–தா� டதரி–விக்–�ப்–பட்–
டுள்–ளது.
டசன்வன மாந–�–�ாட்சி 

சார் –பில் ட�ார�ானா 
டதாற்று அறி–குறி உள்–ள–ைர்–
�வள �ண்–�ா–ணிக்� புதிய 
டசயலி அறி–மு–�ப்–ப–டுத்–தப்–பட்–
டுள்–ளது. ரமலும் ட�ார�ானா 
வை�ஸ் பாதித்–த–ைர்–�–ளுக்கு 
சிகிச்வச அளிப்–ப–தற்–�ா� 
டசன்வன ஓமந்–தூ–�ார் அ�சு 
மருத்–து–ை–மவன 500 படுக்–வ�–�–
ளு–ென் ட�ார�ானா சிைப்பு 
மருத்–து–ை–ம–வன–யா� மாற்–ைப்–
பட்–டுள்–ளது.

110 வபருக்கு உறுதி
தமி–ழ–�த்–தில் ட�ார�ானா 

பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ைர்–�–ளின் 
எண்–ணிக்வ� ரநற்று முன்–தி–
னம் 124 ஆ� உயர்ந்–தி–ருந்–தது.
இந்–நி–வல–யில் தமி–ழ� சு�ா–

தா� துவை டசய–லா–ளர் பீலா 
�ாரஜஷ் ரநற்று டசய–தி–யா–
ளர்–�–ளி–ெம் கூறு–வ�–யில், “அ�–
சின் ரைண்–டு–ர�ாவள ஏற்று 
டெல்லி மாநாட்–டில் பங்–ர�ற்–
ை–ைர்–�ளில் 1,103 ரபர் தாமா� 
பரி–ரசா–த–வனக்கு முன்–ைந்–
துள்–ள–னர். இைர்–�ளில் 658 
ரபருக்கு பரி–ரசா–தவன நெத்–
தப்–பட்–ெது. தமி–ழ–�த்–தில் 
ரநற்று ஒர� நாளில் 110 
ரபருக்கு ட�ார�ானா உறுதி 
டசய–யப்–பட்டு உள்–ளது. இத–
னால் பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ை–ரின் 
எண்–ணிக்வ� தற்–ரபாது 234 
ஆ� அதி–�–ரித்து உள்–ளது. 
இதில் 190 ரபர் டெல்லி 
மாநாட்–டில் பங்–ர�ற்–ை–ைர்–�ள்” 
என்–ைார்.

பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு

விப்வரா நிறுவனம் ₹1,125 வகாடி நிதி
புது–டெல்லி, ஏப்.2-

ட�ார�ானா வை�–சால் உல–�ம் முழு–ை–தும் �டும் பாதிப்பு 
அவெந்து ைரு–கிைது. தின–மும் பலி எண்–ணிக்வ� அதி–�–ரித்து 
ைரு–கிைது.
இந்–தி–யா–வில் 21 நாள் ஊ�–ெங்கு அமல்–ப–டுத்–தப்–பட்டு  உள்–

ளது. இத–னால் டபாரு–ளா–தா–�ம் �டு–வம–யா� பாதிக்–�ப்–பட்–
டுள்–ளது.  இவத–ய–டுத்து நாட்டு மக்–�–ளுக்கு உதை நிதி அளிக்–�–
லாம் என பி�–த–மர் ரமாடி ரைண்–டு–ர�ாள் விடுத்–தி–ருந்–தார்.
இவதத்–டதா–ெர்ந்து, பி�–த–ம–ரின் ரதசிய நிைா–�ண நிதிக்கு 

முக்–கிய பி�–மு–�ர்–�ள், டபரிய நிறு–ை–னங்–�ள்  நிதி உதவி அளித்து 
ைரு–கின்–ை–னர்.
இந்–நி–வல–யில், ட�ார�ானா வை�வச �ட்–டுப்–ப–டுத்–தும் ைவ�–

யில், விப்ர�ா நிறு–ை–னம் பி�–த–ம–ரின் ரதசிய நிைா–�ண நிதிக்கு 
₹1,125 ர�ாடி நிதி உதவி அறி–வித்–துள்–ளது.

பணியின் பபாது உயிர் இழநதால்

டாக்டர், செவிலியர்
குடும்பத்துக்கு ₹1 வகாடி இழப்பீடு
டெல்லி முதல்-மந்திரி அறிவிப்பு

புது–டெல்லி, ஏப்.2-
ட�ார�ானா வை�–சால் பாதிக்–�ப்–பட்டு தனி–வமப்–ப–டுத்–தப்–ப–
டு–ரைார், அறி–கு–றி–�–ளு–ென் �ண்–�ா–ணிப்–பில் இருப்–ரபார் 
அதி–�–ரித்து ைரு–கின்–ை–னர்.
இந்–நி–வல–யில் டெல்லி முதல்-மந்–திரி அ�–விந்த் ட�ஜ்–ரி–ைால் 

ஒரு அறி–விப்பு டைளி–யிட்–டுள்–ளார். அதில் அைர் கூறி–யி–ருப்–ப–
தா–ைது:-
ட�ார�ானா ரநாயா–ளி–�வள குணப்–ப–டுத்–தும் நெ–ை–டிக்–வ�–

யில் ஏ�ா–ள–மான ொக்–ெர்–�ள், டசை–லி–யர்–�ள் உள்–ளிட்ெ 
மருத்–து–ைப் பணி–யா–ளர்–�ள் பணி–பு–ரிந்து ைரு–கின்–ை–னர். அது–
ரபா–லரை சு�ா–தா� பணி–�ளில் ஏ�ா–ள–மான துப்–பு–�வு டதாழி–
லா–ளர்–�ளும் ஈடு–பட்–டுள்–ள–னர். இந்த பணி–�–ளின் ரபாது 
அைர்–�–ளுக்கு ம�–ணம் ஏற்–பட்–ொல் அைர்–�–ளது குடும்–பங்–�–
ளுக்கு ₹1 ர�ாடி ைழங்–�ப்–படும்.
அ�சு பணி–யா–ளர்–�ள் மட்–டும் இன்றி  தனி–யார் துவை 

ஊழி–யர்–�ளும் ட�ார�ானா ஒழிப்பு நெ–ை–டிக்–வ�–யின்–ரபாது 
உயி–ரி–ழந்–தால் அைர்–�ள் குடும்–பங்–�–ளுக்–கும் ₹1 ர�ாடி ைழங்–
�ப்–படும்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–னார்.



2 கா பு  த ்க   த  ெ ்கள்

அரசு மருத்துவமனையில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு

சென்னை  பா ்கபா தி  அ   ் ருத்துவ்்னையில்  ச்கபாே பானைபா  ் வ    தைடுப  
்டவடிக்்கயபா்க ய்ணப  ப்்டயினைர் பாட்ெதை எ தி ம ம கிருமி பாசினி சதை த்தை

ேபபாது எடுத்தை ப்டம.

உ ா ல் 
த ப்பா  பாதுகாப்பு உபகரணங்கக  
சவ நாடடுக்கு அ ப் யதால் ெர் கெ

புது–டெல்லி, ஏப்.2-
உள்–நாட்–டில் தட்–டுப்–
பாடு இருக்–கும் ரபாது 
பாது–�ாப்பு உப–�–�–ணங்–
�வள இந்–தி–யா–வில் 
இருந்து டைளி–நாட்–டுக்கு 
அனுப்–பிய விை–�ா–�ம் தற்–
ரபாது சர்ச்–வசவய ஏற்–ப–
டுத்தி உள்–ளது.

பாது–காப்பு உப–க–ர–ணங்–கள்
இந்–தி–யா–வில் எந்–த–டைாரு 

பாது–�ாப்பு உப–�–�–ணங்–�ளும் 
இல்–லா–மல் ட�ார�ானா 
பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ைர்–�–ளுக்கு 
சிகிச்வச அளித்–த–தா� 100 
ொக்–ெர்–�ள் தனி–வமப்–ப–டுத்–
தப்–பட்டு உள்–ள–னர். இதில், 
ஒரு சில–ருக்கு ட�ார�ானா 
பாதிப்பு இருப்–பது உறுதி டசய–
யப்–பட்–டுள்–ளது.
குறிப்–பா� உத்–த–�–பி–�–ரதச 

மாநி–லத்–தில் கிங் ஜார்ஜ் மருத்–
துை பல்–�–வலக்–�–ழ–�த்–தில் 
ட�ார�ானா டதாற்று 
சிகிச்வச வமயம் ஏற்–ப–டுத்–தப்–
பட்–டுள்–ளது. இங்–குள்ள ொக்–
ெர் ஒரு–ை–ருக்கு ட�ார�ானா 
டதாற்று இருப்–பது �ண்–ெ–றி–
யப்–பட்–ெது. இதற்கு ரபாது–
மான பாது–�ாப்பு மருத்–துை 
உப–�–�–ணங்–�ள் இல்–லா–தரத 
�ா�–ணம் என குற்–ைம் சாட்–
ெப்–பட்–ெது.
ட�ால்–�த்தா உள்–ளிட்ெ 

பல்–ரைறு இெங்–�ளில் உரிய 
பாது–�ாப்பு உப–�–�–ணங்–�ள் 
இல்–லாத �ா�–ணத்–தால் ொக்–
ெர்–�ள் ட�யின்–ர�ாட், இரு–சக்–
�� ைா�ன ட ல்–டமட்வெ 
பயன்–ப–டுத்–து–ை–தா� த�–ைல்–
�ள் டைளி–ைந்–துள்–ளன.

அ ப்– –கவப்பு
இந்–நி–வல–யில் உள்–நாட்–டில் 

தட்–டுப்–பாடு இருக்–கும் ரபாது 
பாது–�ாப்பு உப–�–�–ணங்–�ள் 
இந்–தி–யா–வில் இருந்து டசர்–பி–
யா–வுக்கு அனுப்பி வைக்–�ப்–
பட்ெ த�–ைல் தற்–ரபாது 
டைளி–யாகி உள் –ளது. 
ட�ார�ானா வை�–சால் 
பாதிப்–புக்–குள்–ளான நாடு–�–
ளுக்கு ஆத–�வை ைழங்–கும் 
க்–கிய நாடு–�–ளின் ரமம்–

காபரா ா தா  க ப்ப த்துதல் தி

இதுவகர  லடெம் வபரிடம் ஆ வு
த  அ  த ல் டசன்வன, ஏப்.2-

தமி–ழ� அ�–சின் 
மக்–�ள் நல்–ைாழ்வு மற்–றும் குடும்ப நலத்–துவை டைளி–யிட்–டுள்ள 
டசய–திக்–கு–றிப்–பில் கூைப்–பட்–டி–ருப்–ப–தா–ைது:-
தமி–ழ–�த்–தில் ட�ார�ானா ரநாய டதாற்று தடுப்பு நெ–ை–டிக்–

வ�–யா–�–வும், இந்–ரநாய ரமலும் ப�–ைா–மல் தடுக்–கும் ரநாக்–கி–
லும் டதாற்–று–ரநாய �ட்–டுப்–ப–டுத்–து–தல் திட்–ெம் டசயல்–ப–டுத்–
தப்–பட்டு ைரு–கிைது.
அந்த ைவ�–யில் �ாணிப்–ரபட்வெ, த –சா– ர், ரைலூர், 

ர�ாயம்–புத்–தூர், விரு–து–ந–�ர், டசங்–�ல்–பட்டு, மதுவ�, ஈர�ாடு, 
ரசலம், திரு–டநல்–ரைலி, டசன்வன, திருப்– ர், � ர், �ா –சீ–பு–�ம், 
விழுப்–பு–�ம், திரு–ைண்–ணா–மவல ஆகிய 16 மாைட்–ெங்–�ளில் 
3 ஆயி–�த்து 698 �ளப்–ப–ணி–யா–ளர்–�ள் மூலம் வீடு வீொ� 
�ணக்–ட�–டுக்–கும் பணி நவெ–டபற்–ைது. இந்த பணி–யில் 1 லட்–
சத்து 82 ஆயி–�த்து 815 வீடு–�ளில், 6 லட்–சத்து 88 ஆயி–�த்து 473 
ரபரி–ெம் ஆயவு ரமற்–ட�ாள்–ளப்–பட்–ெது.
இவ்–ைாறு அதில் கூைப்–பட்–டுள்–ளது.

ை்தந்திகவ  ம்ப வைண்டாம்

ம ்கள் த ்க  ்கா   
ற  ா லா

� கை ர  ண்  ககை
டசன்வன, ஏப்.2-

மக்–�ள் எந்–த–வித தயக்–�–
மின்றி ர�ாழி முட்வெ, 
இவைச்சி சாப்–பி–ெ–லாம் 
என்–றும், ைதந்–தி–�வள 
நம்ப ரைண்–ொம் என்–
றும் அ�சு மீண்–டும் டதரி–
வித்–துள்–ளது.
இது குறித்து தமி–ழ� அ�சு 

டைளி–யிட்–டுள்ள டசய–திக்–கு–
றிப்–பில் கூறி–யி–ருப்–ப–தா–ைது:-

சகாவரானா சதா று
ர�ாழி இவைச்சி மற்–றும் 

முட்வெ உண்–ப–தால் நமக்கு 
நன்–வம–�ள் தான் ஏற்–படும். 
ட�ார�ானா வை�ஸ் டதாற்–
றுக்–கும், ர�ாழி இவைச்சி 
முட்வெ உண்–ப–தற்–கும் எந்த 
டதாெர்–பும் இல்வல.
டபாது–மக்–�–ளுக்கு மி�–வும் 

அத்–தி–யா–ை–சிய ரதவை–�–ளுக்–
�ான டபாருட்–�–ளின் உற்–பத்தி 
மற்–றும் ந�ர்–வு–�ள் தவெ–யின்றி 
நவெ–டப–ை–வும், �ால்–நவெ, 
ர�ாழி, முட்வெ, மீன், 
இவைச்சி மற்–றும் �ால்–நவெ 
தீை–னம், �ால்–நவெ தீை–னத்–
துக்–�ான உற்–பத்தி டபாருட்–
�ள் ஆகி–ய–ைற்–றின் ந�ர்–வு–�–ளுக்–
கும் விலக்கு அளிக்� 
அவனத்து மாைட்ெ �டலக்–
ெர்–�–ளுக்–கும் �ாடணாலி 
�ாட்சி மூலம் தமி–ழ� முதல்-
அவமச்–சர் எெப்–பாடி பழ–னி–

சாமி அறி–வு–றுத்தி உள்–ளார்.

வகா  இகற , முடகட
இந்–நி –வல–யில் ர�ாழி 

இவைச்சி, முட்வெ மற்–றும் 
இத� ர�ாழி உணவு டபாருட்–
�ள் சாப் –பி –டு –ை –தால் 
ட�ார�ானா டதாற்று ப�–ைக்–
கூ–டும் என்ை ஒரு தை–ைான 
டசயதி டபாது–மக்–�–ளி–ெம் ஒரு 
பிரி–வி–ன–�ால் ப�ப்–பப்–பட்டு 
ைரு–கிைது.
இத–னால் டபாது–மக்–�ள் 

ர�ாழி, முட்வெ, இவைச்சி 
சாப்–பிெ தயக்–�ம் �ாட்–டு–ை–
தா� டதரி–கிைது. இது முற்–றி–
லும் தை–ைான ைழி–ந–ெத்–தும் 
டசய–தி–யா–கும்.

வநா  திர்ப்பு ெக்தி
ைதந்–தி–�ள் மூலம் நமது பு�த 

ரதவைவய இழப்–பது ஒரு–பு–ைம் 
இருந்–தா–லும், ர�ாழி ைளர்ப்பு 
டதாழில் மற்–றும் அரதாடு 
சம்–பந்–தப்–பட்ெ ர�ாழி ைளர்ப்–
ரபா–ரும், விை–சா–யி–�ளும் நலி–
ை–வெந்து மி�ப்–டப–ரிய அள–
வில் டபாரு–ளா–தா� இழப்பு 
ஏற்–பட்டு அைர்–�–ளின் ைாழ்–
ைா–தா–�ம் பாதிக்–கும் சூழ–லும் 
ஏற்–ப–டு–கிைது.
ட�ார�ானா என்–பது மனி–

த–னி–ெம் இருந்து மனி–த–னுக்கு 
சுைாச குழாய மூலம் தும்–மல், 
சளி ரபான்–ை–ைற்–றில் இருந்து 
டைளி–ை–ரும் நீர்த்–து–ளி–�ள் மற்–

இந்தியாவில் ஊரடங்கக நிறுத்தினால் 
,000 வபர் பாதிக்க வா ப்பு

ஆ   �கைை
டசன்வன, ஏப்.2-

இந்–தி–யா–வில் ஊ�–ெங்கு 
உத்–த–�வை நிறுத்–தி–னால் 
6 ஆயி–�ம் ரபர் ைவ� 
பாதிக்–�ப்–ப–ெ–லாம் என்ை 
அதிர்ச்சி த�–ைல் டைளி–
யாகி உள்–ளது,

ஆ வு
இந்–தி–யா–வில் ட�ார�ானா 

வை�வச �ட்–டுப்–ப–டுத்த 21 
நாட்–�ள் ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு 
ரபாது–மா–ன–தா� இருக்–�ாது 
என்று டதரி–வித்த டசன்–வன–
யில் உள்ள �ணித அறி–வி–யல் 
�ல்வி நிறு–ை–னம் மற்–றும் ர�ம்–
பி–ரிட்ஜ் பல்–�–வலக்–�–ழ–�த்வத 
ரசர்ந்–த–ைர்–�ள் தங்–�ள் ஆயவு 
குறித்து கூறி–ய–தா–ைது:-
ையது அடிப்–ப–வெ–யி–லான 

மக்–�ள்–டதாவ�, டபாது இெங்–
�ளில் மக்–�–ளுக்கு இவெ–ரய–
யான டதாெர்–பு–�ள் ஆகி–ய–ைற்–
றின் அடிப்–ப–வெ–யில் ஊ�–
ெங்கு உத்–த–�–ைால் ஏற்–படும் 
மாற்–ைங்–�ள் குறித்து ஆயவு 
நெத்–தப்–பட்–ெது.

,000 வபர்
ைரு–கிை 14-ந் ரததி–யு–ென் 

முடி–ை–வெ–யும் ஊ�–ெங்கு 
உத்–த–�வு ரபாது–மா–ன–தா� 
இருக்–�ாது. எனி–னும் இதன் 
மூலம் ஏப்–�ல் மாத மத்–தி–யில் 
வை�–சால் பாதிக்–�ப்–ப–டு–ரைா–
ரின் எண்–ணிக்வ� குவை–ைா� 
இருக்� ைாயப்பு உள்–ளது.
ஊ�–ெங்வ� முடித்–துக் 

ட�ாண்–ொல், டதாற்று மீண்–
டும் ஏற்–பட்டு, ரம மாத மத்–தி–
யில் 6 ஆயி–�த்–துக்–கும் ரமற்–பட்–
ரொர் பாதிக்–�ப்–பெ ைாயப்பு 
இருக்–கிைது. நீண்ெ �ாலத்–
துக்கு ஊ�–ெங்கு பிைப்–பிக்–�ப்–
பட்–ொல், டதாற்று ப�–ைவல 
டைகு–ைா� குவைக்� முடி–யும்.

2 முகற–கள்
பாதிப்வப குவைப்–ப–தற்–�ா� 

2 முவை–�வள பின்–பற்–ை–லாம். 
முத–லா–ை–தா� டதாெர்ச்–சி–
யா� 49 நாட்–�ள் ஊ�–ெங்வ� 
டசயல்–ப–டுத்–து–ைது சிைப்–பா� 
இருக்–கும். இ�ண்–ொ–ை–தா� 5 
நாட்–�ள் இவெ–டை–ளி–விட்டு 

வு சப ற 71 வபரின் டுக க்கு 
சென்று உபெரித்த அதிகாரிகள்

வபாககுைரத  ப யா கள் த
டசன்வன, ஏப்.2-

ஓயவு டபற்ை 71 ரபரின் 
வீடு–�–ளுக்கு டசன்று உப–
சரித்த அதி–�ா–ரி–�–ளின் 
முயற்–சிவய பார்த்து 
ரபாக்–கு–ை–�த்து பணி–
யாளர்–�ள் டநகிழ்ச்சி 
அவெந்–த–னர்.

ப  வு
டசன்வன மாந–�ர் ரபாக்–

கு–ை–�த்து �ழ–�த்–தில் பணி–யாற்–
றிய, 25 ஓட்–டு–னர்–�ள், 17 நெத்–
து–னர்–�ள், 11 டதாழில்– ட்ப 
ரமற்–பார்–வை–யா–ளர்–�ள், 14 
ரபாக்–கு–ை–�த்து ரமற்–பார்–வை–
யா–ளர்–�ள் மற்–றும் 4 நிர்–ைா� 
பிரிவு அலு–ை–லர்–�ள் உள்–
ளிட்ெ 71 ரபர் �ெந்த மாதம் 
31-ந் ரததி–ரயாடு பணி–யில் 
இருந்து ஓயவு டபற்–ை–னர்.
ஓயவு டபறு–ப–ைர்–�வள, 

தவலவம அலு–ை–ல–�த்–தில் 
ரமலாண்வம இயக்–கு–னர் 
தவல–வம–யில் பிரிவு உப–ச–
ரிப்பு நி�ழ்ச்சி நெத்தி உரிய 
ஓயவு சான்–றி–தழ், பணி 
பா�ாட்டு சான்–றி–தழ் மற்–றும் 
அன்–ப–ளிப்பு ைழங்கி சால்வை 
அணி–வித்து �வு–�–விக்–கும் 
நவெ–முவை பின்–பற்–ைப்–பட்டு 
ைரு–கிைது.

கவு–ர–விப்பு
தற்–ரபாது ட�ார�ானா 

வை�ஸ் ரநாய தடுப்பு மற்–றும் 
முன்–டனச்–ச–ரிக்வ� நெ–ை–டிக்–
வ�–யால் ஊ�–ெங்கு பிைப்–பிக்–
�ப்–பட்டு உள்–ளது. தாம்–ப–�ம், 
குர�ாம்–ரபட்வெ, பல்–லா–ை–
�ம், வசதாப்–ரபட்வெ, தியா–�–
�ா–ய–ந–�ர், திரு–டைாற்–றி– ர், 
எண்– ர் மற்–றும் ஆைடி 
உள்–ளிட்ெ பகு–தி–�ளில் ஓயவு 
டபற்–றுள்ள பணி–யா–ளர்–
�ளின் வீடு–�ள் உள்–ளன.
இவத–ய–டுத்து மாந–�ர் ரபாக்–

கு–ை–�த்து �ழ–�த்–தின் சார்–பில், 
துவண ரமலா–ளர் மற்–றும் 
அந்–தந்த கிவள ரமலா–ளர்–�ள், 
ரநரில் டசன்று, ஓயவு டபற்ை 
பணி–யா–ளர்–�–ளுக்–�ான ஓய–
திய சான்–றி–தழ், பணி 

பா�ாட்டு சான்–றி–தழ், இனிப்பு 
மற்–றும் சால்வை அணி–வித்து 
பா�ாட்டி �வு–�–வித்–தார்–�ள்.

சந
பணி–யா–ளர்–�–ளின் வீடு–

�ளுக்கு அலு–ை–லர்–�ள் ரநரில் 
ைந்து உரிய சான்–றி–தழ்–�வள 
ைழங்கி �வு–�–வித்–தது மி�–வும் 
டநகிழ்ச்சி தந்–த–ரதாடு, நிர்–
ைா� த�ப்–பி–லான இந்த 
முயற்சி மி�–வும் பா�ாட்–ெத்–
தக்� ஒன்று என ஓயவு டபற்–
றுள்ள பணி–யா–ளர்–�ளும், 
அைர்–�–ளது குடும்–பத்–தி–ன–ரும் 
நன்றி டதரி–வித்–த–னர்.

ெ க பரவகல தடுக்க 
அகனவருக்கும் சபாறுப்பு அவ யம்
அன்புமணி ராமதா  அறிக்றக

டசன்வன, ஏப்.2-
சமூ� ப�–ைவல தடுக்� 
அவன–ை–ருக்–கும் சமூ� 
டபாறுப்பு ரைண்–
டும் என அன்–பு–
மணி �ாம–தாஸ் கூறி–
யுள்–ளார்.
இது குறித்து பா.ம.�. 

இவள– ர் அணி 
தவல–ைர் ொக்–ெர் 
அன்–பு–மணி �ாம–தாஸ் 
டைளி–யிட்–டுள்ள அறிக்–வ�–
யில் கூறி–யி–ருப்–ப–தா–ைது:-

அ –ெம்
தமிழ்–நாட்–டில் ட�ார�ானா 

வை�ஸ் ப�–ைல் குறித்து �ெந்த 
சில நாட்–�–ளா� டைளி–யாகி 
ைரும் த�–ைல்–�ள் மி�–வும் 
அதிர்ச்–சி–ய–ளிக்–கின்–ைன. தமி–ழ–
�த்–தில் ரநற்று முன்–தி–னம் ஒர� 
நாளில் பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–ைர்–
�ளில் 50 ரபருக்கு ஒர� ஆதா–
�த்–தில் இருந்து ரநாயத்–
டதாற்று ஏற்–பட்–ெ–தா� டைளி–
யா–கி–யுள்ள டசய–தி–யும் தமிழ்–
நாட்டு மக்–�வள ட�ாடிய 

பாட்டு திட்–ெத்–தின் டசர்–பிய 
பிரிவு டைளி–யிட்ெ டுவிட்–ெர் 
பதி–விற்கு பிைர� இந்த விை–�ா–
�ம் டைளி–யில் டதரி–ய–ைந்–துள்–
ளது.
டசர்–பிய டுவிட்–ெ–ரில், “90 

ென் மருத்–துை பாது–�ாப்பு 
உப–�–�–ணங்–�–ளு–ென் 2-ைது 
ரபாயிங் 747 �� ச�க்கு விமா–
னம் இந்–தி–யா–வில் இருந்து 
டபல்–கி–ர�டு ந�–ரில் தவ�–யி–�ங்–
கி–யது” என பதி–விட்–டுள்–ளது.

ெரக்கு விமா–னத்–தில்
டசர்–பிய அ�சு ைாங்–கிய 

இந்த மதிப்–பு–மிக்� டபாருட்–�–
ளின் ரபாக்–கு–ை–�த்–துக்கு 
ர�ாப்–பிய ஒன்–றி–யரம முழு–

வம–யா� நிதி–ய–ளித்து உள்–ள–
தா–�–வும் அதில் குறிப்–பி–ெப்–
பட்–டுள்து. இந்த 90 ென் ச�க்–
கு–�ளில் 50 ென் அறுவை 
சிகிச்வச வ� உவை–�ளும், 
மு�க்–�–ை–சங்–�ள் மற்–றும் முழு 
உெல் பாது–�ாப்பு ஆவெ–
�ளும் இருந்–தன. அவை மருத்–
துை ஊழி–யர்–�–ளுக்கு மி�–வும் 
ரதவை–யா–னது.
இது–டதா–ெர்–பா� ட�ாச்சி 

விமான நிவல–யத்–தின் டசயதி 
டதாெர்–பா–ளர் கூறு–வ�–யில், 
“மார்ச் 29-ந் ரததி ச�க்கு விமா–
னத்–தில் 35 லட்–சம் அறுவை 
சிகிச்வச வ� உவை–�ளும், 
ஏற்–�–னரை 30 ென் ச�க்–கும் 
டபல்–கி–ர�–டுக்கு ச�க்கு விமா–
னம் மூலம் அனுப்–பப்–பட்–டுள்–

ளது. அதற்கு  ட�ாச்சி சுங்–�த்–
துவை ஏற்–பாடு டசய–தது” என்–
ைார்.

ெர் கெ
இதற்–கி–வெரய மத்–திய சு�ா–

தா–�ம் மற்–றும் குடும்ப நல 
அவமச்–ச� இவண டசய–லா–
ளர் லுவ் அ�ர்–ைா–லி–ெம் இது–
டதா–ெர்–பா� நிரு–பர்–�ள் 
ர�ள்வி எழுப்–பி–னர். அப்–
ரபாது அைர் இது–கு–றித்து 
தங்–�–ளுக்கு எது–வும் டதரி–யாது 
என டதரி–வித்–துள்–ளார். 
ரமலும், இந்–தி–யா–வில் தள–ைா–
ெங்–�வள உரு–ைாக்–கு–ை–தும், 
பிை நாடு–�–ளி–லி–ருந்து டபாருட்–
�வள டபறு–ை–தி–லுரம நாங்–
�ள் முயற்–சித்து ைரு–கி–ரைாம் 
என்–ைார்.
உள்–நாட்–டில் பற்–ைாக்–குவை 

உள்ள நிவல–யில் இந்–தி–யா–வில் 
இருந்து டைளி–நாட்–டுக்கு 
மருத்–துை உப–�–�–ணங்–�ள் 
அனுப்–பி–வைக்–�ப்–பட்ெ விை–
�ா–�ம் தற்–ரபாது சர்ச்–வசவய 
ஏற்–ப–டுத்தி உள்–ளது.
தனி–ந–பர் பாது–�ாப்பு உப–�–�–

ணங்–�ள் பற்–ைாக்–கு–வைவய 
ர்த்தி டசய–யும் வித–மா� உள்–

நாட்–டி–லும், டதன்–ட�ா–ரியா 
மற்–றும் சீனா–வி–லும் இது–
ரபான்ை உப–�–�–ணங்–�வள 
டமாத்–த–மா� ைாங்� முயற்–
சிப்–ப–தா� மத்–திய அ�சு �ெந்த 
29-ந் ரததி டதரி–வித்–தி–ருந்–தது 
குறிப்–பி–ெத்–தக்–�து.

்ருத்துவ பபாது்கபாப  உப்க ணங்்க ்டன தியபா ல் 
ரு து சபல்கிே டுககு அ பபபபட்்ட ்பானைம.

காபரா ா பாதிப்பின் 
ன்ப ை  குறித்த 

துல்லியமான வபாக்கக 
க ப்பது கடினம்
ந்தி  ம   

ல் த ல்
புது–டெல்லி, ஏப்.2-

இந்–திய மருத்–துை ஆ�ாயச்சி 
�வுன்–சில் டதாற்–று–ரநா–யி–யல் 
மற்–றும் டதாற்று ரநாய–�ள் 
பிரி–வின் தவல–ைர் ஆர்.�ங்–�–
ர�த்–�ர் கூறி–ய–தா–ைது:-
இந்–தியா ரபான்ை ஒரு 

டபரிய நாட்–டில், ட�ார�ானா 
பாதிப்–பின் முன்–ரனற்–ைம் 
குறித்த துல் –லி –ய –மான 
ரபாக்வ� �ணிப்–பது �டி–னம்.
பாதிப்–பின் அடிப்–ப–வெ–

யில் முன்–ரனற்–ைத்வத ரைறு 
எந்த நாட்–டு–ெ–னும் ஒப்–பிெ 
முடி–யாது. மக்–�ள் டைளிப்–ப–
டு–ை–தற்–�ான ஆபத்து  மற்–றும்  
உெல் தி–யான தூ�த்வத 
�வெ–பி–டிக்� ரைண்–டும்.
இ�ண்டு நாட்–�–ளுக்–குள் 

இந்–தியா உள்–நாட்டு ரநாய–றி–
தல் �ரு–வி–�வள உரு–ைாக்கி 
விடும். இது–ைவ�, இந்–தி–யா–
வில் 42 ஆயி–�த்து 788 மாதி–ரி–
�ள் பரி–ரசா–திக்–�ப்–பட்–டுள்–
ளன. ட�ார�ா–னாவை 
ரசாதிக்� 47 தனி–யார் ஆய–ை–
�ங்–�ள் அனு–ம–திக்–�ப்–பட்–ென.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–னார்.

க்கு ப  வ  பு  க

்க  த்கள்
 வ �  கை

சென்னை, ஏப்.2-
குழந்–் ை–க்ை   குதூ–க–லப்–ப–டுத்–தும்  விை– 
மாக வீட்–டுக்–குள்ை புலி, சிங்–கம் ் பான–ற–
வற்ற 3-டி வடி–வில் வர–் வப்–ப்ை கூகுள 
இ்ை–ய–ை–ைத்–தில் அறி–மு–கப்–ப–டுத்–ைப்–பட்டு 
உள–ைது.

ப பய க்க
சகா்ரானைா ் வரஸ் பர–வ–் லத் ைடுக்க, சபரும்–

பா–லானை  நாடு–களில்  ஊர–டங்கு உத்–ை–ரவு அமுல்–ப–
டுத்–ைப்–பட்–டி–ருக்–கிறது. இந்–தி–யா–வில் ஊர–டங்கு 
உத்–ை–ர–வால் சிறி–ய–வர்–கள முைல் சபரி–ய–வர்–கள 
வீட்–டி–் ல்ய முடங்கி உள–ை–னைர்.
இை–னைால் வீட்–டில் இருக்–கும் குழந்–்ை–க–ளி–

்ட்ய எண்–கள, பட வி்ை–யாட்–டு–கள ஆகி–ய்வ 
பிர–ப–ல–மாகி வரு–கின–றனை. இந்–நி–் ல–யில், கூகுள 
நிறு–வ–னைம் 3-டி மு்ற–யில், விலங்–கு–க்ை உரு–
வாக்கி ைத்–ரு–ப–மாக ஏ.ஆர் (ஆக்–சமன–டட் ரியா–
லிட்டி) மு்ற–யில் வீட்–டுக்–குள–் ை்ய விலங்–கு–கள, 
உயி–ரி–னைங்–க்ை சகாண்டு வரு–கிறது. இைறகு 
பலத்ை வர–் வறபு கி்டத்து வரு–கிறது.

ப்ப  கா  வ வது
முை–லில் கூகு–ளில் புலி, சிங்–கம், குதி்ர எனை 

விலங்–கு–க–ளின சபய்ர ைமிழ் அல்–லது ஆங்–கி–
லத்–தில் ்டப் செயய ்வண்–டும். இ்ைத்–

சைாடர்ந்து வரும் தி்ர்ய கீழ்–் நாக்கி நகர்த்த்–
தினைால்  விக்–கி–பீ–டியா பகு–திக்கு அரு–கில், 3-டி 
தி்ர–யில் காட்டு (்�ா இன 3-டி) எனறு இருக்–
கும். அ்ைத் சைாட–் வண்–டும். அதில் கர்–ஜிக்–கும் 
சிங்–கம், உறு–மும் புலி, க்னைக்–கும் குதி்ர, 
நீந்–தும் மீன எனை நீங்–கள ் ைர்ந்–சை–டுத்ை உயிரி 
அ்ெ–யும். அைற–குக் கீ்ழ ‘வியூ இன யுலர் 
ஸ்்பஸ்’  எனற சைரி–் வத் சைாடுங்–கள. ் பானில் 
வீட்–டின குறிப்–பிட்ட பகு–தி–் யத் ்ைர்வு செய–து–
சகாளை ் வண்–டும். அங்கு ் பா்னை நி்ல–யாக 
்வத்–தி–ருக்–க–் வண்–டும்.  இனி வீட்–டுக்–குள–் ை்ய 
அ்னைத்து மிரு–கங்–களும் வரும். அ்ைக் 
சகாண்டு ் பாட்்டா எடுத்து வி்ை–யா–ட–லாம்.
குழந்–் ை–கள மட்–டு–மல்–லாது அ்னைத்து வய–

தி–னை–ரும் இ்ைப் பயன–ப–டுத்தி மகி–ழ–லாம். இது 
சைாடர்–பானை படங்–கள இ்ை–யத்–தில் ் வர–லாகி 
வரு–கின–றனை.
சபரும்–பா–லானை அ்னைத்து ஸ்மார்ட் ் பான–க–

ளி–லும் இது ் வ்ல செய–கிறது. சில ் பான–களில் 
மட்–டும் ‘வியூ இன யுவர் ஸ்்பஸ்’ காண்–பிக்–கப்–ப–
டு–வ–தில்்ல. அவர்–கள ஆண்ட்–ராயடு இயங்–கு–ை–
ைம் 7.0 அல்–லது அைறகு ் மல் இருக்–கி–றைா எனறு 
பரி–் ொ–திக்–க–வும். இல்–் ல–சய–னில் ப்்ை ஸ்்டா–
ரில் அப்–் டட் செய–து–சகாள–ை–லாம்.

அச்–சத்–தில் ஆழ்த்–தி–யி–ருக்–
கிைது.
அரத–ரபால், தமி–ழ–�த்–தில் 

ஒட்–டு–டமாத்–த –மா� 
பாதிக்–�ப்–பட்ெ 124 
ரபரில் 80 ரபர் டெல்லி 
மாநாட்–டுக்கு டசன்று 
திரும் –பி – ய – ைர் – �ள் 
என்று டதரி–ய–ைந்–துள்–
ளது. பாதிக்–�ப்–பட்ெ 
அவன–ை–ரும் திெ–மா� 

இருக்–கி–ைார்–�ள் என்–ைா–லும் 
கூெ, தமி–ழ–�த்–தில் ட�ார�ானா 
வை�ஸ் பாதிப்பு அடுத்த சில 
நாட்–�ளில் அபா–ய–�–�–மான 
அள–வில் அதி–�–ரிக்–கும் என்–
பது தான் �ை–வல–ய–ளிக்–கிைது.

ெ க சபாறுப்பு
டெல்–லி–யில் நெந்த மாநாட்–

டில் தமி–ழ–�த்–தி–லி–ருந்து 1131 
ரபர் பங்–ர�ற்–றுள்–ள–னர். அைர்–
�ளில் இது–ைவ� 515 ரபர் மட்–
டுரம அவெ–யா–ளம் �ாணப்–
பட்டு, அைர்–�–ளுக்கு தான் 
ட�ார�ானா வை�ஸ் ஆயவு 
டசய–யப்–பட்டு ைரு–கிைது. மீத–

முள்ள 616 ரபர் இன்று ைவ� 
அவெ–யா–ளம் �ாணப்–ப–ெ–
வில்வல. இது தான் தமி–ழ–�த்–
தில்  சமூ–�ப்–ப–� –ைவல 
டதாெங்கி வைத்து விடுரமா 
அல்–லது டதாெங்கி வைத்–தி–
ருக்–குரமா? என்ை அச்–சத்வத 
ஏற்–ப–டுத்–து–கிைது. நிவலவம 
ரமலும் ரமாச–ம–வெ–யா–மல் 
தடுக்� அவெ–யா –ளம் 
�ாணப்–ப–ொத 616 ரபவ�–யும் 
உெ–ன–டி–யா� அவெ–யா–ளம் 
�ண்டு, அைர் –� –ளுக்கு 
ட�ார�ானா ரசாதவன டசய–
யப்–பெ ரைண்–டும். சமூ–�ப்–ப–�–
ைவல தடுக்� அவை–ருக்–கும் 
டபாறுப்பு அை–சி–யம்.
ஆ�ரை, டெல்லி மாநாட்–

டில் பங்–ர�ற்று திரும்–பி–ய–ைர்–
�ள் தாங்–�–ளா� முன்–ைந்து 
ட�ார�ானா ஆய–வுக்கு உட்–ப–
டுத்–திக் ட�ாள்ள ரைண்–டும்.  
இதன்–மூ–லம் ட�ார�ானா 
வை�ஸ் ப�–ைல் தடுப்பு நெ–ை–
டிக்–வ�–�–ளுக்கு ஒத்–து–வழப்–ப–து–
ென், தங்–�–ளின் சமூ–�ப்–
டபாறுப்–வப–யும் டைளிப்–
படுத்த ரைண்–டும்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–யுள்–

ளார்.

21 நாட்–�ள், 28 நாட்–�ள், 18 
நாட்–�ள் என 3 �ட்–ெங்–�–ளா� 
ஊ�–ெங்கு உத் –த –�வை 
அமுல்–ப–டுத்–து–ை–தும் வை�ஸ் 
டதாற்று ப�–ைவல �ட்–டுப்–ப–
டுத்–தும். ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு, 
சமூ� இவெ–டைளி ஆகி–ய–ைற்–
று–ென், பாதிக்–�ப்–பட்ெ பகு–தி–
�ள் குறித்து விரி–ைான ஆயவு 
நெத்–தப்–ப–டு–ைது அை–சி–யம்.
டதாற்று ப�–ைல் �ட்–டுப்–

பாட்–டுக்–குள் ைந்–தால், பாதிக்–
�ப்–பட்ெ நபர்–�ள் மற்–றும் 
அைர்–�–ளு–ென் டதாெர்–பு–
வெய நபர்–�வள �ண்–ெ–றிந்து 
தனி–வமப்–ப–டுத்த ரைண்–டும்.
இவ்–ைாறு அைர்–�ள் கூறி–

னர்.

றும் இவை–�ள் பெர்ந்–துள்ள 
டபாருட்–�வள டதாடு–ை–தா–
லும் மட்–டுரம டபரும்–பா–லும் 
ப�–வு–கிைது.
முட்வெ மற்–றும் ர�ாழி 

இவைச்–சி–யா–னது மி�–வும் மலி–
ைான பு�த உண–ைா–கும். 
ரமலும் அவை மனி–த–னின் 
ரநாய எதிர்ப்பு சக்–திவய ரமம்–
ப–டுத்–தும் �ா�–ணி–யா–�–வும் 
அவமந்–துள்–ளது. தற்–ரபா–
வதய சூழல் மனி–த–னுக்கு 
அதி–�–மா� ரநாய எதிர்ப்பு 
சக்தி மி�–வும் ரதவைப்–படும் 
�ால–�ட்–ெ–மா–கும்.

நம்ப வவ –டாம்
எனரை டபாது–மக்–�ள் 

ர�ாழி முட்வெ, இவைச்சி 
உண்–பது மூலம் ட�ார�ானா 
டதாற்று ப�–வி–ய–தா� இது–
ைவ� எந்த நி�ழ்–வு–�ளும் 
நெக்–�–வில்வல. இது டதாெர்–
பான தை–ைான ைதந்–தி–�வள 
டபாது மக்–�ள் நம்ப ரைண்–
ொம்.
ஏற்–�–னரை இது குறித்த 

விளக்–�த்வத அ�சு அளித்து 
உள்–ளது. எனரை மக்–�ள் தயக்–
�ம் இல்–லா–மல் ர�ாழி 
முட்வெ, இவைச்சி ஆகி–ய–
ைற்வை உண்–ண–லாம்.
இவ்–ைாறு அதில் கூைப்–பட்–

டுள்–ளது.

அன்புமணி
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கம ப யா ருக்கு 
மலர் வும் மக்கள்

 
பாட்–டி–யாலா, ஏப்.2-

ட�ார�ானா எனும் ட�ாடும் அ�க்–�வன, 
இந்–தி–யா–வி–லி–ருந்து அ�ற்–றும் பணி–யில், ொக்–
ெர்–�ள், நர்ஸ்–�ள், ரபாலீ–சார் மற்–றும் தூயவம 
பணி–யா–ளர்–�ள் ஈடு–பட்டு ைரு–கின்–ை–னர்.
இந்–நி–வல–யில், ப –சாப் மாநி–லம் பாட்–டி–யா–

லா–வில் உள்ள நாபா பகு–தி–யில் ைசிப்–ப–ைர்–�ள் 
தூயவம பணி–யா–ளர்–�வள �வு–�–விக்–கும் ைவ�–
யில் டசயத டசயல், அவன–ை–வ�–யும் டநகிழ்ச்–
சிக்கு உள்–ளாக்கி உள்–ளது. அப்–ப–கு–தி–யில், 
துப்–பு–�வு பணி டசய–யும் தூயவம பணி–யா–ள–
ருக்கு மாவல அணி–வித்–தும், வீட்–டின் மாடி–
யி–லி–ருந்து அைர்–�ள் மீது மலர் தூவி–யும், 
வ��வள தட்–டி–யும் பா�ாட்டு டதரி–வித்–த–னர்.
அதில் ஒரு–ைர் பாய ரநாட்–டு–�–ளால் ஆன 

மாவலவய அை–ருக்கு அணி–வித்–தார். இது–
டதா–ெர்–பான வீடிரயா டைளி–யாகி சமூ� 
ைவலத்–த–ளங்–�ளில் வை�–லாகி உள்–ளது.

ல் யில் இ நது  மாக தா ா ர்க  பயண

சகாவரானா பரவ க்கு 
காரணமா  விடட வமாடி
வக ஸ் அ ரி விம ச ம்

டசன்வன, ஏப்.2-
டெல்–லி–யில் இருந்து கூட்–
ெம், கூட்–ெ–மா� டதாழி–
லா–ளர்–�ள் பய–ணம் 
டசய –ரதா –டிரய 
ட�ார�ானா ப�–ை–
லுக்கு �ா�–ண–மாகி 
விட்–ொர் என, தமி–
தன் மூலம் பி�–த–மர் 
நர�ந்–தி� மழ� �ாங்–
கி–�ஸ் தவல–ைர் 
ர�.எஸ்.அழ–கிரி 
விமர்–சித்–துள்–ளார்.

57 வபர் பாதிப்பு
தமி–ழ� �ாங்–கி–�ஸ் தவல–ைர் 

ர�.எஸ்.அழ–கிரி டைளி–யிட்ெ 
அறிக்–வ�–யில் கூறி–யி–ருப்–ப–தா–
ைது:-
உலவ� அச்–சு–றுத்தி ைரும் 

ட�ார�ானா டதாற்று 
ரநாயக்கு தமி–ழ–�த்–தில் ரநற்று 
முன்–தி–னம் ஒர� நாளில் 57 
ரபர் பாதிக்–�ப்–பட்–ெ–னர். ை�–
லாறு �ாணாத ைவ�–யில் �டு–
வம–யான பாதிப்வப இந்–தியா 
சந்–தித்து ைரு–கிைது. இத–னால் 
ஏற்–ப–ெப்–ரபா–கிை விவள–வு–�ள் 
குறித்து மிகுந்த தீவி� தன்–வம–
ரயாடு இப்–பி–�ச்–சி–வனவய 
மத்–திய, மாநில அ�–சு–�ள் 
அணு–கி–னைா என்–பவத 
ஆயவு டசய–கிை ரபாது மிகுந்த 
ரைதவன தான் மி –சு–கிைது.

முன்சன –ெ–ரிக்கக நட–வ–டிக்கக
சீனா–வில் இறு–தி–யா� பிப்–�–

ைரி 29-ந் ரததி 3,150 ரபர் 
உயிவ� பறி–ட�ா–டுத்–தி–ருக்–கி–
ைார்–�ள். அதற்கு பிைகு சீனா–
வில் உயி–ரி–ழப்பு தடுக்–�ப்–பட்–
டுள்–ளது. இவத பார்த்த பிை–
�ா–ைது இந்–திய அ�சு விழித்–
துக்–ட�ாண்டு நெ–ை–டிக்–வ�–
�வள எடுத்–தி–ருக்� ரைண்–டும்.
ஆனால், �ெந்த மாதம் 4-ந் 

ரததி தான் டைளி–நா–டு–�–ளி–லி–
ருந்து விமா–னங்–�ளில் ைரு–கிை 
பய–ணி–�வள பரி–ரசா–திக்–கிை 
நெ–ை–டிக்–வ�வய நர�ந்–தி� 
ரமாடி அ�சு எடுத்–தது. ஊ�–

ெங்கு உத்–த–�வை அறி–விக்–கும் 
முன், முன்–டனச்–ச–ரிக்வ� 
நெ–ை–டிக்–வ�–�ள் ஏதும் எடுத்–த–

தா� டதரி–ய–வில்வல.

ட–டம்,  
ட–ட–மாக

இந்–தி–யா–வில் உள்ள 
ஏைத்–தாழ 43 ர�ாடி 
அவமப் – பு – ச ா � ா 
டதாழி–லா–ளர்–�–ளின் 
ைாழ் – ை ா – த ா – � ம் 

பாதிக்–�ப்–படும் என்–பவத மத்–
திய அ�சு உண–�–வில்வல. 14 
ர�ாடி டதாழி–லா–ளர்–�ள் 
இெம் டபயர்ந்–துள்–ள–னர். 
ரைவல இழந்து உணவு 
கிவெக்–�ா–மல் பல ஆயி–�க்–�–
ணக்–�ா–ரனார் டெல்–லி–யில் 
இருந்து டசாந்த ஊர்–�–ளுக்கு 
நூற்–றுக்–�–ணக்–�ான வமல்–�ள் 
நெந்ரத டசல்–கிை நிவல ஏற்–
பட்–டுள்–ளது.
இவத முன்–கூட்–டிரய 

அறிந்து திட்–ெ–மிட்டு அைர்–�–
ளுக்கு தங்–கு–மி–ெத்–வத–யும், 
உண–வை–யும் மத்–திய அ�சு 
ஏற்–பாடு டசய–தி–ருக்� ரைண்–
ொமா?. பஸ்–�–ளி–லும், லாரி–�–
ளி–லும் ஆயி–�க்–�–ணக்–�ான 
மக்–�ள் கூட்–ெ–மா� பய–ணம் 
டசய–த–தன் விவள–ைா�, டதாற்–
று–ரநாவய தங்–�ள் கி�ா–மத்–
துக்கு ட�ாண்டு டசன்று ப�ப்–
பு–கிை மி�க்–ட�ா– � நி�ழ்வு 
நவெ–டபற்–றுள்–ளது.

வநா  பர–வல்
சமூ� ப�–ைல், தனி–வமப்–ப–

டுத்–து–தல் பற்றி டதாவல–ரப–சி–
யில் உவ�–யாற்–றிய நர�ந்–தி� 
ரமாடிரய டதாற்று ரநாய 
ப�–ை–லுக்கு �ா�–ண–மா� இருந்–
து–விட்–ொர். இைற்–றுக்கு உரிய 
தீர்வை �ாண ரபார்க்–�ால 
அடிப்–ப–வெ–யில் நெ–ை–டிக்–வ�–
�ள் எடுக்� ரைண்–டும் என 
மத்–திய, மாநில அ�–சு–�வள 
ர�ட்–டுக்–ட�ாள்–கி–ரைன்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–யுள்–

ளார்.

சகாவரானாவுக்கு திரான வபாரில் 
நாம் சவன்று டு வருவவாம்
மா  தசால் ா
டசன்வன, ஏப்.2-

ட�ார�ா–னா–வுக்கு எதி–
�ான ரபாரில் நாம் 
டைன்று மீண்டு 
ைரு–ரைாம் என 
சீமான் கூறி–யுள்–
ளார்.
இது குறித்து நாம் 

தமி–ழர் �ட்–சி–யின் 
தவலவம ஒருங்–கி–
வணப்–பா–ளர் சீமான் 
டைளி –யிட் –டுள்ள 
ட�ார�ானா விழிப்–பு–ணர்வு 
வீடி–ரயா–வில் கூறி–யி–ருப்–ப–தா–
ைது:-

தவிர்க்க முடி–யாத வபார்
உ ல – ட � ங் – கி – லு ம் 

ட�ார�ாரனா என்–கிை இந்த 
ரநாயத்–டதாற்று ண்–ணு–யி–ரி–
யால் ரப�ச்–சம் ப�–வி–யி–ருக்–
கிைது. இந்த சூழ–லில் மருத்–து–
ைர்–�ள் அறி–வு–றுத்–து–ை–து–ரபால் 
நம்–மு–வெய வ��வள அடிக்–
�டி �ழுவி தூய–வமப்–ப–டுத்–திக் 
ட�ாண்டு, டைளி–யில் டசல்–
லும்–ரபாது மு�க்–�–ை–சம் அணி–

காபரா ா றவர  பரவற  க ப்ப த்த

ாரா ன டர்  ல  
ா  ம ந்து த

ர�ாயம்–புத்–தூர், ஏப்.1-
ட�ார�ானா வை�ஸ் ப�–
ைவல �ட்–டுப்–ப–டுத்–து–ை–
தற்–�ா�, தமி–ழ–�த்–தில் 
முதல் முவை–யா� பா�ா 
கிவள–ெர் மூலம் டபாள்–
ளாச்சி ந�–�ாட்சி பகு–தி–
யில் கிரு–மி–நா–சினி மருந்து 
டதளிக்–�ப்–பட்–ெது.

பாரா க டர்
திருப்– ர் மாைட்–ெம் மெத்–

துக்–கு–ளம் அரு–ர�–யுள்ள �ெந்–
தூர் கி�ா–மத்வத ரசர்ந்த 

ானப்–பி–�–�ா–சம், சிறிய �� 
பா�ா கிவள–ெவ� ைடி–வமத்–
துள்–ளார். இவத பயன்–ப–டுத்தி 
அப்–ப–கு–தி–யில் உள்ள விை–சாய 
நிலங்–�ளில் மருந்து டதளித்து 
ைந்–துள்–ளார்.
இவத–ய–றிந்த தமி–ழ� சட்–ெப்–

ரப–�வை துவணத்–த–வல–ைர் 
டபாள்–ளாச்சி டஜய–�ா–மன், 
ட�ார�ானா வை�ஸ் ப�–
ைவல �ட்–டுப்–ப–டுத்த டபாள்–
ளாச்சி ந�� பகு–தி–�ளில் கிரு–
மி–நா–சினி மருந்து டதளிக்� 
பா�ா கிவள–ெவ� பயன்–ப–டுத்–
து–மாறு ரைண்–டு–ர�ாள் விடுத்–
தார்.

தின–மும்
இவத–ய–டுத்து டபாள்–ளாச்சி 

டஜய–�ா–மன் முன்–னி–வல–யில், 
பா�ா கிவள–ெவ� இயக்–கு–ன–
ைர்–�–ளான ானப்–பி–�–�ா–சம், 
டஜய–நி–� –சன், ச –சய–�ாஜ் 
ஆகி–ரயா�, டபாள்–ளாச்சி ந�–
�ாட்சி ஆண்–�ள் ரமல்–நி–வலப் 
பள்ளி வமதா–னத்–தி–லி–ருந்து 

்ரு து சதை க்க பபா பா கி்்ள்டர் பபட்்ட ்கபாட்சி.

லிககு ட்கள் ைரா்த்தால்

கற ஆ ா  சநல் அறுவகட ல் 
வயது முதிர்ந்த விவொ

�ன்–னி–யா–கு–மரி, ஏப்.2-
�ன் –னி –யா –கு –ம –ரி –யில் 
கூலிக்கு ஆட்–�ள் ை�ா–த–
தால் ஒற்வை ஆளாய 
டநல் அறு–வைெ பணி–
யில் 87 ையது முதிர்ந்த 
விை–சாயி தனது ைய–லில் 
அறு–ைவெ டசயது டநற்–�–
திர்–�வள �வ� ரசர்த்து 
ைரு–கி–ைார்.

சநல் அறு–வகட
�ன்–னி–யா–கு–மரி மாைட்–ெத்–

தில் உள்ள 6 ஆயி–�த்து 500 
ட க்–ரெ–ரில் தாம–த–மா� 
நெவு டசய–யப்–பட்–டி–ருந்த 500 
ஏக்–�–ரில் டநற்–�–திர் அறு–ைவெ 
ஆ�ா–மல் டநல்–ம–ணி–�ள் 
உதிர்ந்து வீணாகி ைரு–கின்–
ைன.
மதுவ�,  திருச்சி  பகு–தி– 

�ளில் இருந்து அறு–ைவெ 
எந்தி–�ங்–�–ளு–ென் ஏற்–�–னரை 

ைந்த டதாழி–லா–ளர்–�ள், 
டதாெர்ந்து பணிவய ரமற்–
ட�ாள்ள முடி–யா–ம–லும், 
டசாந்த ஊர்–�–ளுக்–குச் டசல்ல 
முடி–யா–ம–லும் தவித்து ைரு–
கின்–ை–னர்.

த  ஆ ாக
இந்–நி–வல–யில் இ�–ணி–யல், 

ரத ர், சுசீந்–தி–�ம் பகுதி ையல்–
�ளில் டநற்–�–திர் வீணா–ை–தால் 
விை–சா–யி–�ள் �ைவல அவெந்–
துள் –ள –னர். தற் –ரபாது 
ட�ார�ானா வை�ஸ் 
பாதிப்பு, ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு 
ஆகி–ய–ைற்–ைால் கூலிக்கு ஆட்–
�ள் ைரு–ைது இலவல.
இத–னால்     இ�–ணி–யல் 

நல்–லி–கு–ளம்   ஏலா   பகு–தி–யில் 
தனி ஆளா� நின்று தனது 
ையலில் அறு–ைவெ பணிவய 
விை–சாயி �ாவஜ–யன் (ையது 
87)    ரமற்ட�ாண்டு     ைரு– 

கி–ைார். இது குறித்து அைர் 
கூறி–ய–தாைது:-

அறு–வகட செ –வவன்
ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு முடிந்த 

பின்–னர் அறு–ைவெ டசய–ய–
லாம் எனக் �ாத்–தி–ருந்–தால், 
அவனத்து டநல்–ம–ணி–�ளும் 
உதிர்ந்து விடும். நல்ல விவளச்–
சல் அவெந்த டநற்–�–திவ� 
அப்–ப–டிரய விட்–டு–விெ மன–
மில்வல.
இத–னால்–தான் உெல் ஒத்–து–

வழக்–�ா–விட்–ொ–லும் சிறிது 
சிறி–தா� டநற்–�–திவ� அறுத்து 
முடிந்–த–ைவ� �வ�–ரசர்த்து 
ைரு–கி–ரைன். உத–விக்கு எனது 
மவனவி, மக்–�–வள–யும் ை�–ை–
வழத்து 4 நாட்–�–ளி–லா–ைது 
�திர்–�வள அறு–ைவெ டசயது 
விடு–ரைன்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–னார்.

ப க்கற க  ை  வி பற  க க  ப்ப தால்

்க த  ெ வா ா்கள் 
வ ல  த
�ா –சீ–பு–�ம், ஏப்.2-

�ா –சீ–பு–�த்–தில் உள்ள 
அவனத்து பட்–டுக்–�–வெ–
�ள் மற்–றும் பட்டு கூட்–டு–
ைவு விற்–பவன சங்–�ங்–�ள் 
மூெப்–பட்டு விட்–ெ–தால் 
30 ஆயி–�ம் டநச–ைா–ளா–
�ள் ரைவல–யின்றி 
தவித்து ைரு–கின்–ைனா.

ககட–கள் டல்
ட�ார�ானா ரநாயத்–

டதாற்று �ா�–ண–மா� இந்–தியா 
முழு–ை–தும் 21 நாட்–�ள் ஊ�–
ெங்கு உத்–த–�வு பிைப்–பிக்–�ப்–
பட்–டுள்–ளது. இதன் �ா�–ண–
மா� �ா –சீ–பு–�த்–தில் உள்ள 
பட்–டுக்–�–வெ–�ள், பட்டு கூட்–
டு–ைவு விற்–பவன சங்–�ங்–�ள் 
என அவனத்–தும் மூெப்–பட்டு 
விட்–ென.
இந்–நி–வல–யில், தங்–�–ளுக்கு 

புத்துயி  த  ார  ன ா

ச்கபாே பானைபா ் வ  ப வ்தை தைடுக்க ்டங்கு உத்தை  ப க்கபபட்டு ருபபதைபால் 
சென்னையில் வசிககும சப ்கள சி ர் ்வ ்க க்க தைங்்கள ட்டின முன  அ்ர் து 
தைபாயம ்்ளயபாடிய ேபபாது எடுத்தை ப்டம. சென்னை உளப்ட தைமி பாடு மு வதும தைபாயம  
பல் பாங்கு  உள ட்்ட பபா மப ய ்்ளயபாட்டு்கள  தை ேபபாது த்துயிர் சப  வருகின னை.

குடும்பத ட  கு க ம்

ப ச ்்  சதைபா ககு முன ்் எனை ரு தை ப  தை ்தையர்்கள குடுமபத்து்டன 
ே த்்தை செ டுவ்தைேய ் து ரு தைனைர். அபபடிபபட்்ட தை ்தையர்்க ல் ருவர் 
்த்திய ேதைெ ்பா ம ஜபல் ல் தை ேபபாது ்டங்கு உத்தை  ப க்கபபட்டு 
் யில் தைன குடுமபத்்தை ேெர் தை குழ ்தை்க ்டன ்வ கு ்க ்பா்க ச்கபா ்டபாடி 

்கி தை ேபபாது எடுத்தை ப்டம.

இந்தியாவில் இ ந்  உய  கல்விககாக 

ெவளி ா  ெ ல்  மா வர்்கள் 
்க ற  வா

கை ொ கை  �கைை
புது–டெல்லி, ஏப்.2-

ட�ார�ானா பாதிப்பு 
எதி–ட�ாலி �ா�–ண–மா� 
உயர் �ல்–விக்–�ா� இந்–தி–
யா–வில் இருந்து டைளி–
நாடு டசல்–லும் மாண–
ைர்–�–ளின் எண்–ணிக்வ� 
50 சத–வீ–தம் ைவ� குவைய 
ைாயப்பு உள்–ள–தா� �ல்–
வி–யா–ளர்–�ள் டதரி–வித்–
துள்–ள–னர்.

சவ –நாடு செல்– ம் மாண–வர்–கள்
ட�ார�ாரனா தாக்–�த்–தால் 

மாண–ைர் ரசர்க்வ�, வழ–
வுத் –ரதர்வு உள்–ளிட்ெ 
அவனத்து பணி–�–வள–யும் 
டைளி–நாட்டு பல்–�–வலக்–�–ழ–
�ங்–�ள் ஒத்–தி–வைத்–துள்–ளன. 
முன் எப்–ரபா–தும் இல்–லாத 
ைவ�–யில் உயர்–�ல்–விக்–�ா� 
இந்த ஆண்டு இந்–தி–யா–வில் 
இருந்து டைளி–நாடு டசல்–லும் 
மாண–ைர்–�ள் எண்–ணிக்வ� 
ட�ார�ானா தாக்–�த்–தால் 
டைகு–ைா� குவை–யும் நிவல 
ஏற்ப்–பட்–டுள்–ளது.
டைளி–நாட்டு பல்–�–வலக்–�–

ழங்–�ளில் ஏப்–�ல் மாதம் �ல்–
லூ–ரி–�ளில் ரச� இருந்த மாண–
ைர்–�ள் ₹4 லட்–சம் முதல் ₹15 
லட்–சம் ைவ� டசலவு டசயது 
தற்–ரபாது உயர்–�ல்–வி–யில் ரச� 
முடி–யாத நிவல–யில் உள்–ள–
னர்.

உயர்–கல்வி
டபாது–ைா–�ரை இந்–தி–யா–

வில் இருந்து டைளி–நாடு 

டசன்று உயர்–�ல்வி பயி–லும் 
ஆர்–ைம் ஆண்–டு–ரதா–றும் அதி–
�–ரித்து ைரு–கின்–ைது.
ரமலாண்வம, டபாறி–யி–

யல், மருத்–து–ைம் உள்–ளிட்ெ 
பிரி–வு–�ளில் உயர்–�ல்வி பயில 
இந்–தி–யா–வில் இருந்து லண்–
ென், பி�ான்ஸ், ஆஸ்–தி–ர�–
லியா, �னொ, பிலிப்–வபன்ஸ், 
� யா, சீனா உள்–ளிட்ெ பல 
டைளி–நா–டு–�–ளுக்கு ஆண்–டு–
ரதா–றும் ஏைத்–தாழ 50 ஆயி–�ம் 
மாண–ைர்–�ள் டைளி–நா–டு–�–
ளுக்கு உயர் �ல்–விக்–�ா� டசல்–
கின்–ை–னர்.

ப –கள் நகட–சப–ற–வில்கல
இந்–நி–வல–யில் ட�ார�ானா 

தாக்–�த்–தால் இந்த ஆண்டு 
உயர்–�ல்–விக்–�ா� டைளி–நாடு 
டசல்–லும் மாண–ைர்–�ள் எண்–
ணிக்வ� 50 சத–வீ–தத்–துக்–கும் 
ரமல்  குவை–யும் என்று �ல்–வி–
யா–ளர்–�ள் டதரி–வித்–துள்–ள–
னர்.
ைழக்–�–மா� டைளி–நாட்டு 

பல்–�–வலக்–�–ழ–�ங்–�ள் சர்–ை–
ரதச ஆங்–கில புலவம ரதர்வு 
முவை மூலம் மாண–ைர் ரசர்க்–
வ�வய ரமற்–ட�ாள்–ளும். 
அந்த ைவ�–யில்  ைழக்–�–மா� 
ஆண்–டு–ரதா–றும் டசப்–ெம்–பர் 
மாதம்  அதி–�–ளவு மாண–ைர் 
ரசர்க்–வ�வய  டைளி–நாட்டு 
பல்–�–வலக்–�–ழ–�ங்–�ள் ரமற்–
ட�ாள்–ளும். தற் –ரபாது 
ட�ார�ாரனா ரநாய தாக்–�த்–
தால் வழ–வுத்–ரதர்வு உள்–

பா�ா கிவள–ெ–ரில் கிளம்பி, 
ந�� பகு–தி–�–ளின் ரமல் 50 அடி 
முதல் 100 அடி உய–�த்–தில் 
பைந்து கிரு–மி–நா–சினி மருந்து 
டதளித்–த–னர்.
இனி தின–மும் �ாவல 6 

மணி முதல் 8 மணி ைவ�–யும், 
மாவல 4 மணி முதல் 6 மணி 
ைவ�–யி–லும் பா�ா கிவள–ெர் 
மூலம் ைானில் பைந்து, ந�–
�ாட்சி மற்–றும் கி�ா–மப்–பு–ைங்–
�ளி–லும் கிரு–மி–நா–சினி மருந்து 

டதளிக்–�த் திட்–ெ–மிட்–டுள்–ள–
னர்.

முதல் முகற
ஏற்–�–னரை ைா�–னங்–�ள், 

டிர�ான் மூலம் ட�ார�ானா 
மருந்து டதளிக்–�ப்–பட்–ொ–லும் 
பா�ா கிவள–ெர் மூலம் கிரு–
மி–நா–சினி மருந்து டதளிப்–பது 
தமி–ழ–�த்–தில் இதுரை முதல் 
முவை என்–பது குறிப்–பி–ெத்–தக்–
�து.

ளிட்ெ பணி–�ள் நவெ–டப–ை–
வில்வல.

ஆன்–கலன் லம்
ஏப்–�ல் மாதம் டைளி–நாட்–

டில் உயர்–�ல்–வி–யில் ரச� 
உள்ள மாண–ைர்–�–ளுக்கு ஆன்–
வலன் முவை–யில் டைளி–
நாட்டு பல்–�–வலக்–�–ழங்–�ள் 
ைகுப்–பு–�ள் எடுப்–ப–தா� டதரி–
வித்–துள்–ளன.
ஆனால் அங்–குள்ள �ல்வி 

முவை, டமாழிவய புரிந்து 
ட�ாள்–ைது ரபான்–ைவை ரநரி–
வெ–யா� ைகுப்–பில் இருந்து 
பாெங்–�வள �ற்–பது ரபால 
ை�ாது என்–ப–தால் ஆன்–வலன் 
முவை–யில் பாெங்–�வள 
அறிந்து ட�ாள்ள அவை எந்த 
அளவு உத–வும் என்–பது ர�ள்–
விக்–கு–றி–யா� மாறி–யி–ருக்–கிைது 
என்–பது �ல்–வி–யா–ளர்–�–ளின் 
�ருத்–தா� உள்–ளது.

– க்கக குகற– ம்
ரமலும் ட�ார�ானா தாக்–

�ம் குவைந்து இயல்பு நிவல 
திரும்–பி–னா–லும் உல–கின் பல 
பகு–தி–�ளில் இருந்து ஒட்–டு–
டமாத்–த–மா� �ல்–லூ–ரி–�ள், 
பல்–�–வலக்–�–ழ–�ங்–�–ளுக்கு 
விண்–ணப்–பங்–�ள் குவி–யும் 
என்–ப–தால் மாண–ைர்–�–ளுக்கு 
இெம் கிவெப்–ப–தி–லும் �டு–வம–
யான சிக்–�ல்–�ள் ஏற்–படும்.
அந்த ைவ�–யில் இந்த 

ஆண்டு பிை டைளி–நா–டு–�ளில் 
இருந்து இந்–தி–யா–வில் உயர்–
�ல்வி ரசரும் மாண–ைர்–�ள் 
எண்–ணிக்–வ�–யும் டைகு–ைா� 
குவை–யும் என்று எதிர்–பார்க்–
�ப்–ப–டு–கிைது.

தல், வ� ட�ாடுப்–பவத தவிர்த்–
தல் என நாம் பாது–�ாப்–பா� 

இருக்� ரைண்–டிய 
ரதவை உள்–ளது.
இந்த ரநாயத் –

டதாற்று தவிர்க்� 
முடி–யாத ரபா�ா� 
மாறி–விட்–ெது. �ண்–
ணுக்கு டதரி–யாத 
இந்த ண்–ணு–யிரி ஓர் 
உல – � ப் – ர ப ாவ � 
டதாடுத் –துள் –ளது. 

இவத எதிர்–ட�ாள்–கிை நாம் 
ஒவ்–டைா–ரு–ை–ரும் ரபா�ா–ளி–
தான் என்–ைா–லும் �ளத்–தில் 
நின்று தீவி–�–மா� பணி–யாற்றி 
ட�ாண்–டி–ருக்–கிை மருத்–துை 
துவையி–னர் �ாைல்–து–வை–யி–
னர், தூயவம பணி–யா–ளர்–�ள், 
அத்–தி–யா–ை–சிய டபாருட்–
�வள தந்து ட�ாண்–டி–ருப்–ப–
ைர்–�ள்–தான் �ளத்–தில் முன்–ன–
ணி–யில் நின்று ரபா�ா–டும் 
ரபா�ா–ளி–�ள். அைர்–�–ளுக்கு 
உத–வி–யா� நாம் இருக்� அ�சு 
அறி–வித்து இருப்–ப–து–ரபால 
ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வை ஏற்று 

வீட்–டுக்–குள் நம்வம நாரம 
பாது–�ாப்–பா� பார்த்து 
ட�ாள்–ை–து–தான்.

டு வரு–வவாம்
இந்த ஊ�–ெங்கு யாரும் 

விரும்பி ஏற்–றுக்–ட�ாண்–ெ–
தல்ல. திணிக்–�ப்–பட்–ெ–தும் 
அல்ல. �ால�ா, டபரி–யம்வம, 
ரபாலிரயா ரபான்ை எத்–த–
வனரயா ட�ாடிய ரநாய–
�ளில் இருந்–டதல்–லாம் நாம் 
மீண்–டுள்–ரளாம். அது–ரபால 
இதி–லி–ருந்–தும் நாம் மீண்–டு–ை–
ரு–ரைாம். நம்–பிக்–வ�–ரயாடு, 
பாது–�ாப்–பா�   இருங்–�ள். 
நாம் பிைவ� சந்–திக்–�ா–மல் 
தவிர்ப்–பது, கூட்–ெத்–தில் 
ரபாய சிக்கி ட�ாள்–ளா–மல் 
இருப்–பது மற்–ை–ைர்–�–ளி–ெ–மி–
ருந்து நமக்கு இந்த ரநாயத்–
டதாற்று ைந்–து–வி–ெக்–கூொது 
என்–ப–தற்–�ா–�த்–தான்.
எனரை இவத �ை–னத்–தில் 

எடுத்–துக்–ட�ாள்ள ரைண்–டும். 
நம்–பிக்–வ�–ரயாடு இருங்–�ள், 
நாம் இதி–லி–ருந்து மீண்டு ைரு–
ரைாம்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–யுள்–

ளார்.

நிைா–�–ணம் ைழங்–�க்–ர�ாரி 
�ா –சீ–பு–�ம் மாைட்ெ வ�த்–
தறி மற்–றும் துணி–நூல் துவை 
துவண இயக்–குனா அலு–ை–ல–
�த்–தில் டநச–ைா–ளா –�ள் 
ர�ாரிக்வ� மனு அளித்–தனா. 
இது குறித்து �ா –சீ–பு–�ம் 
மாைட்ெ பட்டு மற்–றும் 
பருத்தி வ�த்–தறி டநசவு 
டதாழி–லாளா சங்–�த்–தி–னர் 
கூறி–ய–தா–ைது:-

வவகல– ன்  தவிப்பு
மத்–திய, மாநில அ�–சு–�ள் 

ட�ார�ானா ரநாயத்–டதாற்று 
ப�–ைா–மல் இருப்–ப–தற்கு எடுக்–
கும் நெ–ை–டிக்–வ�–�வள வ�த்–
தறி டநச–ைா–ளா–�ள் ை�–ரைற்–
கி–ரைாம். முழு–வம–யான ஒத்–து–
வழப்–பும் தரு–கி–ரைாம்.
அரத ரந�த்–தில் �ா –சீ–பு–�த்–

தில் ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு �ா�–
ண–மா� 30 ஆயி–�ம் டநச–ைா–
ளா –�ள் ரைவல–யி–ழந்து 
தவித்து ைரு–கின்–ைனா. ரசவல–
�வள தயா–ரித்து ைழங்–கும் 
பட்–டுக்–�–வெ–�ளும், பட்டு 
விற்–பவன டசய–யும் அ�–சின் 
கூட்–டு–ைவு சங்–�ங்–�ளும் முழு–
வம–யா� மூெப்–பட்–டி–ருப்–ப–
தால் உற்–பத்தி டசயத ரசவல–
�வள யாரி–ெம் ட�ாண்டு 
ரபாய ட�ாடுப்–பது என டதரி–
ய–வில்வல.

குடும்–பத்கத காப்–பா ற
கூலித்–டதா–ழிரல டசயய 

முடி–யா–மல் டநச–வுத்–டதா–ழில் 
முெங்–கிப்–ரபாய இருக்–கிைது. 
எனரை டநச–ைாளா குடும்–பங்–
�வள �ாப்–பாற்ை மானி–ய–மா� 
ஒவ்–டைாரு டநச–ைா–ள–ருக்–கும் 
₹10 ஆயி–�ம் ைழங்–�க்–ர�ாரி 
மனு அளித்–துள்–ரளாம்.
இவ் –ைாறு அைா�ள் 

கூறினா.

மான்

பக அழ

வதந்தி பரப்புவவார் து நடவடிக்கக
 ம  ரி

டசன்வன, ஏப்.2-
ஈஷா ரயா�ா வமயம் டைளி–யிட்–டுள்ள டசய–திக்–கு–றிப்–பில் 
கூறி–யி–ருப்–ப–தா–ைது:-
உல� சு�ா–தா� நிறு–ை–னம் ட�ார�ானா வை�ஸ் ஒரு ரநாய 

டதாற்று என அறி–விப்–ப–தற்கு முன்–பா–�–வும், மத்–திய, மாநில 
அ�–சு–�ள் ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு மற்–றும் பயண தவெ–�வள 
விதிப்–ப–தற்கு பல நாட்–�ள் முன்–பா–�ரை ஈஷா ரயா�ா வமயத்–
துக்கு ைந்த டைளி–நாட்–டி–ன–ருக்கு சு�ா–தா� ைழி–�ாட்டு டநறி–
மு–வை–�வள விதித்து அவத தீவி–�–மா� டசயல்–ப–டுத்–தப்–பட்–ெது.
இது–ைவ� இங்கு தங்–கி–யுள்ள ஒரு–ை–ருக்கு கூெ ட�ார�ானா 

டதாற்–றுக்–�ான அறி–குறி இல்வல என்–பது �ண்–ெ–றி–யப்–பட்–டுள்–
ளது. எனரை, இது–டதா–ெர்–பா�, ஆதா–�–மின்றி ைதந்தி ப�ப்–பு–
ரைார் மீது தமி–ழ� அ�சு நெ–ை–டிக்வ� எடுக்� ரைண்–டும்.
இவ்–ைாறு அதில் கூைப்–பட்–டுள்–ளது.



4 கா பு  

அ வற யாகாததால்

ா  ம ா  க  
கா  சடிக

ை ொ கை  கைைவ
மதுவ�, ஏப்.2-

ஊ�–ெங்கு உத்–த–�வு அமு–
லில் இருப்–ப–தால் மதுவ�, 
திண்–டுக்–�ல் ஆகிய மாைட்–
ெங்–�வள சுற்–றி–யுள்ள பகு–
தி–�ளில் க்–�ள், மிள–�ாய 
டசடி–�ள் அறு–ை–வெ–யா–�ா–
மல் வீணா–கின்–ைன. இத–
னால் விை–சா–யி–�ள் �ைவல 
அவெந்–துள்–ள–னர்.

தமி –நாட–டின் ாலந்து
ர�ாவில் திரு–வி–ழாக்–�ள், 

திரு–ம–ணங்–�ள், விழாக்–�ள் 
ரபான்–ை–ைற்–றில் க்–�ள் அதி–�–ள–
வில் பயன்–ப–டுத்–தப்–படும். திண்–
டுக்–�ல் மாைட்–ெத்–தில்  ர�ாஜா, 
ைாொ–மல்லி, டசண்டு–மல்லி, 
�ன–�ாம்–ப–�ம் உள்–ளிட்ெ க்–
�ள் அதி–�–ள–வில் பயி–ரி–ெப்–பட்–
டுள்–ளது.
இந்த பகு–தி–�ளில் உற்–பத்தி 

டசய–யப்–படும் க்–�ள் தமிழ்–
நாட்–டின் ாலந்து  என்–ை–
வழக்–�ப்–படும் திண்–டுக்–�ல்  
மார்க்–ட�ட்–டுக்கு ட�ாண்டு 
ைந்து விற்–பவன டசய–யப்–ப–டு–
கிைது. இங்–கி–ருந்து ர��ளா, �ர்–
நா–ெ–�ம் உள்–ளிட்ெ டைளி–மா–
நி–லங்–�–ளுக்–கும், மதுவ�, 
டநல்வல உள்–பெ பல்–ரைறு 
மாைட்–ெங்–�–ளுக்–கும் க்–�ள் 
ஏற்–று–மதி டசய–யப்–படும்.

ஊர–டங்கு உத்–த–ரவு
திண்–டுக்–�ல் மாைட்–ெத்–தில் 

மார்ச், ஏப்–�ல் மாதங்–�ளில் 
ர�ாவில் திரு–வி–ழாக்–�ள் 
ர�ாலா–�–ல–மா� நவெ–டப–று–ைது 
ைழக்–�ம். தற்–ரபாது ட�ார�ா–
னாவை �ட்–டுப்–படுத்த இந்–
தியா முழு–ை–தும் ஊ�–ெங்கு 
உத்–த–�வு பிைப்–பிக்–�ப்–பட்–டுள்–ள–
தால் நவெ–டபை இருந்த 
ர�ாவில் திரு–வி–ழாக்–�ள் �த்து 
டசய–யப்–பட்–டுள்–ளன. ரமலும் 
திண்–டுக்–�ல்  மார்க்–ட�ட் 
மூெப்–பட்–டுள்–ளது. ஊ�–ெங்கு 
உத்–த–�–ைால் ைா�ன ரபாக்–கு–ை–
�த்து �த்து டசய–யப்–பட்டு விட்–
ெது. இத–னால்  விை–சா–யம், 
 ஏற்–று–மதி அடி–ரயாடு நின்–று–

விட்–ெது
ரமலும் திரு–ம–ணங்–�ள் ஏற்–�–

னரை நிச்–ச–யிக்–�ப்–பட்–டி–ருந்–
தால் குவைந்த எண்–ணிக்–வ�–யி–
லான நபர்–�–ளு–ென் திரு–
மணத்வத நெத்த ரைண்–டும் 
என்று அ�சு உத்–த–�–விட்–டி–ருந்–
தது. அதன்–படி பல்–ரைறு இெங்–

ஊரடங்கு உத்தரவால் அரி  
தடடுப்பாடு படும் அபாயம்
டைடிகவக டுகக ராம்தாஸ் ைலி த்தல்

டசன்வன, ஏப்.2-
ஊ�–ெங்கு உத்–த–�–ைால் 
அரிசி தட்–டுப்–பாடு 
ஏற்–படும் அபா–யம்–
உள்–ள–தால் நெ–ை–
டிக்வ� எடுக்� 
ரைண்–டும் என்று 
ொக்–ெர் �ாம–தாஸ் 
ைலி–யு–றுத்–தி–னார்,
பா.ம.�. நிறு–ை–னர் 

ொக்–ெர் �ாம–தாஸ் டைளி–
யிட்–டுள்ள அறிக்–வ�–யில் கூறி–
யி–ருப்–ப–தா–ைது:-

விகல உயர்வு
ஊ�–ெங்கு ஆவண நவெ–

மு–வைப்–ப–டுத்–தப்–பட்டு நவெ–
மு–வை–யில் இருந்து ைரும் 
நிவல–யில், �ெந்த ஒரு ைா�த்–
தில் மட்–டும் அரிசி விவல 
கிரலா–வுக்கு ₹5 ைவ� உயர்ந்–
தி–ருக்–கிைது. மளி–வ�க்–�–வெ–�–
ளி–லும், அரிசி மட்–டும் விற்–
பவன டசய–யும் �வெ–�–ளி–லும்  
மி�க்–கு–வைந்த அள–வி–ரலரய 
அரிசி இருப்பு உள்–ளது.
இப்–ரபா–துள்ள அரிசி 

இருப்பு இன்–னும் சில நாட்–�–
ளுக்கு மட்–டும் தான் ரபாது–

மா–னது என்–ப–தால், 
அடுத்த ைா�த்–தில் �டு–
வம–யான அரிசி தட்–
டுப்–பாடு ஏற்–படும். 
அ ர த – ர ப ா ல் 
அவனத்து ைவ�–யான 
எண்–டணய, பருப்பு 
விவல–�ள் உயர்ந்–தி–ருக்–

கின்–ைன.

தட–டுப்–பாடகட வபாக்க
ஆந்–தி�ா, �ர்–நா–ெ�ா உள்–

ளிட்ெ மாநி–லங்–�ளில் இருந்து 
தமிழ்–நாட்–டுக்கு அரிசி ைரு–
ைது முற்–றி–லு–மா� தவெ–பட்டு 
விட்–ெது. இத்–த–வ�ய சூழ–லில் 
விழுப்–பு–�ம், திரு–ைண்–ணா–
மவல, �ா –சீ–பு–�ம் மற்–றும் 
�ாவிரி பாசன மாைட்–ெங்–
�ளில் இருந்து கிவெக்–கும் 
அரி–சிவய ட�ாண்டு தான் 
தமி –ழ – �த் –தின் அரிசி 
ரதவைவய ர்த்தி டசயய 
முடி–யும்.
ஆனால், அங்–குள்ள அரிசி 

 ் பார்கச்கட் ட்்டபபட்்டதைபா ம  ப க்க ட்்கள ல் பாதைதைபா ம ் து்  பகுதியில் 
த்து கு ங்கும செ டு க்க்்ள ப்டத்தில் ்கபாண பாம.

�ளில்  திரு–ம–ணங்–�ள் எளிய 
முவை–யில் வீடு–�–ளி–ரலரய நெத்–
தப்–ப–டு–கிைது. இத–னால் க்–�–
ளின் பயன்–பாடு டபரு–ம–ளவு 
குவைந்து விட்–ெது. இது மதுவ�, 
திண்–டுக்–�ல்  உள்–ளிட்ெ பகு–தி–
�ளில்  உற்–பத்தி டசய–யும் விை–
சா–யி–�வள �ைவல அவெய 
டசய–துள்–ளது.

மதுகர மல்–லிகக 
மதுவ� என்–ைால் மல்–லி–

வ�ப்  மணக்–கும் என்–பார்–�ள். 
அந்–தவ� ைவ�–யில் மதுவ� 
மல்–லிவ� வுக்கு தனி மவுசு 
உண்டு. மதுவ� மாைட்–ெத்–தி–
லும், சிை–�ங்வ�, �ாம–நா–த–பு–�ம், 
விரு–து–ந–�ர் மாைட்–ெங்–�ளில் 
உள்ள டபரும்–பாலான கி�ா–மங்–
�ளில் கிணற்–று–நீர் பாச–ன–மா� 
ஏ�ா–ள–மான விை–சா–யி–�ள் தங்–�–
ளது ரதாட்–ெங்–�ளில் மல்–லி–
வ�ப்  விை–சா–யம் டசயது ைரு–
கின்–ை–னர்.
ஆனால் ஊ�–ெங்கு உத்–த–�–

ைால் மல்–லி–வ�ப்– க்–�வள  
மார்க்–ட�ட்–டிற்கு ட�ாண்டு 
டசல்ல முடி–யா–மல் விை–சா–யி–
�ள் தவித்து ைரு–கின்–ை–னர். 
�ெந்த 5 நாட்–�–ளா�  பறிப்–
பவத விட்–டு–விட்–ெ–னர். இத–
னால் டசடி–யிரல  மலர்ந்து 
உதி–ரும் நிவல ஏற்–பட்–டுள்–ளது.

வாகழ ொகு–படி
ரமலும் மதுவ� பகு–தி–�ளில் 

ஆயி–�க்–�–ணக்–�ான ஏக்–�–ரில் 
ஏ�ா–ள–மான விை–சா–யி–�ள் 
ைாவழ சாகு–படி டசய–துள்–ள–
னர். விை–சா–யி–�ள் தங்–�–ளது 
கிணற்–றில் இருந்து ரதாட்–ெத்–
திற்கு இ�வு, ப�–லா� தண்– ர் 
பாயச்சி ைாவழவய பாது–
�ாத்து ைரு–கின்–ை–னர்.
ஊ�–ெங்கு உத்–த–�–ைால் தங்–�–

ளது ரதாட்–ெங்–�ளில் இருந்து 
ைாவழ இவல, ைாவழக்–�ாவய 
மதுவ� மார்க்–ட�ட்–டிற்கு 
ட�ாண்டு டசல்ல முடி–யாத 
நிவல ஏற்–பட்–டுள்–ளது. ரமலும் 
ஓட்–ெல், சிற்–றுண்–டி–�ள் 
அவனத்–தும் மூெப்–பட்–டுள்–ள–
தால் ைாவழ இவல விற்–பவன 
முழு–வம–யா� இல்வல. இத–
னால் ைாவழ இவல அறுப்–பது, 
ைாவழக்–�ாய அறு–ைவெ பணி–
�ள் எது–வும் நெக்–�–வில்வல. 
இதன் �ா�–ண–மா� விை–சா–யி–
�ள் டபரி–தும் பாதிக்–�ப்–பட்–டுள்–

ள–னர்.

ப கெ மி –கா
ரதாட்–ெங்–�–ளி–லும், ையல்–

�ளி–லும் அதி� அள–வில் மிள–
�ாய சாகு–படி நெக்–கிைது. இருந்–
தா–லும் பச்வச மிள–�ாய சரி–ை� 
அறு–ைவெ ஆ�ா–ம–லும், அறு–ை–
வெ–யான மிள–�ாய–�ள் மார்க்–
ட�ட்–டுக்கு ரபா�ாத நிவல–யும் 
உள்–ளது. பச்வச மிள–�ாய பறிப்–
பது நிறுத்–தப்–பட்–டுள்–ள–தால் 
அவை பழ–மா� பழுத்து ைத்–த–
லா� மாறும் நிவல ஏற்–பட்–டுள்–
ளது. எனரை விை–சா–ய–மும்,  
ைாழ்–ைா–தா–�–மும் ர�ள்–விக்–கு–றி–
யா–கும் நிவல உள்–ள–தா� விை–
சா–யி–�ள் ரைதவன டதரி–வித்–
துள்–ள–னர்.  இரத–நிவல–தான் 
தமி–ழ–�த்–தின் அவனத்து பகு–தி–
�ளி–லும் நிலவி ைரு–கிைது.

ராமதா

 «ñû‹
Ü™ô™èœ bó ÜÂñ¬ù 

õNðì «õ‡®ò ï£œ. àì¡ 
HøŠ¹èœ àÁ¶¬íò£è 
Þ¼Šð˜. F†ìI†ì è£Kòƒ 
è¬÷„ ªêŒ¶ º®ŠðF™ 
ªè£…ê‹ î£ñî‹ ãŸðìô£‹.        

  Kûð‹
âF˜ð£˜Š¹èœ G¬ø«õÁ‹ 

ï£œ. àƒèœ ªêò™ð£†®™ 
«õè‹ ÜFèK‚°‹. ªè£´‚è™ 
õ£ƒè™èO™ èõù‹ «î¬õ. 
àˆF«ò£èˆF™ «ñôF è£KèO¡ 
ï‹H‚¬è‚° ð£ˆFóñ£i˜èœ.       

I¶ù‹
ï¡¬ñèœ õ‰¶ «êó ó£ñ 

Hó£¬ù õNðì «õ‡®ò ï£œ. 
¹Fò ºòŸCè¬÷ îœOŠ «ð£´ 
i˜èœ. Hœ¬÷è¬÷Š ðŸPò 
èõ¬ô «ñ«ô£ƒ°‹. ð£èŠ HK-
M¬ùèœ ðŸPò «ð„² â¿‹.     

  èìè‹
ÜóCò™õ£Fè÷£™ ÜÂ 

Ãô‹ A¬ì‚°‹ ï£œ. Ý«ó£‚ 
Aò‹ Yó£°‹. õö‚èñ£ù 
ðEè¬÷ ²í‚èI¡P„ 
ªêŒ¶ º®Šd˜èœ. ÜFè 
Móòˆî£™ Ü¬ñF °¬ø»‹.        

 C‹ñ‹
HóðôƒèO¡ ÜPºèˆî£™ 

Hó„C¬ùèœ b¼‹ ï£œ. 
è¬ó‰î «êIŠ¹è¬÷ ß´è†ìŠ 
¹Fò õNHø‚°‹. ñ£ŸÁ Þùˆî 
õ˜èœ Íô‹ ñA›„Cò£ù 
îèõ™ õ‰¶ «ê¼‹.       

 è¡Q
ñù‚°öŠð‹ Üèô 

ñ£¼F¬ò õNðì «õ‡®ò 
ï£œ. ÜˆFò£ õCòŠ ªð£¼† 
è¬÷ õ£ƒ°‹ ºòŸC ¬è 
Ã´‹. Þì MŸ ð¬ùò£™ ô£ð‹ 
A¬ìŠð¶ ðŸP„ C‰FŠd˜èœ.          

  ¶ô£‹
°´‹ð àÁŠHù˜èO¡ 

«î¬õè¬÷Š Ì˜ˆF ªêŒ¶ 
ñA¿‹ï£œ. ªè£œ¬èŠH®Š¬ð 
ªè£…ê‹ î÷˜ˆF‚ ªè£œ÷ 
«ïK´‹. ªîŒiè C‰î¬ù ÜF 
K‚°‹. ï†ð£™ ï¡¬ñ à‡´.       

  M¼„-C-è‹
Ýîó¾ Ãì Ý…ê«ïò¬ó 

õNðì «õ‡®ò ï£œ. «ïŸÁ 
º®‚è º®ò£ñ™ M†´Š«ð£ù 
ðEè¬÷ Þ¡Á º®Šd˜èœ. 
ªðŸ«ø£K¡ àì™ïôˆF™ 
èõù‹ «î¬õ.       

      îÂ²
«ò£Cˆ¶„ ªêò™ðì «õ‡ 

®ò ï£œ. â‰î‚ è£Kòˆ¬î»‹ 
F†ìI†´„ ªêŒò Þòô£¶. 
¶E¾‹, î¡ù‹H‚¬è»‹ 
°¬ø»‹. ªî£¬ôÉóˆFL¼‰¶ 
õ¼‹ îèõ™ ¶òó‹ îóô£‹.        

ñèó‹
Gî£ùˆ«î£´ ªêò™ð†´ 

G‹ñF¬ò õóõ¬öˆ¶‚ 
ªè£œ÷ «õ‡®ò ï£œ. ðíŠ 
ðŸø£‚°¬ø¬ò àƒèœ ¹ˆF 
ê£Lˆîùˆî£™ êñ£OŠd˜èœ. 
õó¡èœ õ£J™ «î® õóô£‹.         

 °‹ð‹
M¼Šðƒèœ G¬ø«õø Mw 

µ¬õ õNðì «õ‡®ò ï£œ. âF˜ 
è£ô ïô¡è¼F â´ˆî ºòŸC 
èœ ¬èÃ´‹. àì™ïô‹ Yó£ 
°‹. ªè£œ¬èŠH®Š«ð£´ ªêò™ 
ð´i˜èœ. ðŸø£‚°¬ø Üè½‹.        

 eù‹
«ïŸ¬øò Hó„C¬ù 

Þ¡Á ï™ô º®MŸ° õ¼‹ 
ï£œ. õ£ƒAò Þìˆ¬î MŸ 
A«ø£«ñ â¡Á èõ¬ôŠ 
ð´i˜èœ. ð…ê£òˆ¶èœ 
ê£îèñ£è º®òô£‹.    

Þ¡Á ï£œ âŠð®...?

Ý‡®-ò£˜ ð£´-Aø£˜:&

ñ£«ù ñ£«ù àøªõù 
G¬ù„«ê«ù! ï£«ù 
ï£«ù à²¼‚°œ åO„ 
«ê«ù! ªê£‚èõ„êŠ 
ð„ê‚AO ²ˆî à†´Š 
ð£ˆîªî¡ù? ºˆî‹ 
å¡Â «è†ì¶‚° ªõ‚ 
èŠð†´ «ð£ùªî¡ù...

ñQîÂ¬ìò Ý¬êèœ â¶¾‹ G¬ø 
«õø£îð® õ«ò£Fè‹ î¬ì«ð£†´M´Aø¶. 
ñ£¬ô «ïóˆ¬î ªî£ì˜‰¶ Þ¼œ Å›õ¬îŠ 
«ð£ô, õ«ò£Fèˆ¬î H¡ªî£ì˜‰¶ ñóí‹ 
õ‰¶M´Aø¶.

 &ÿó£ñ˜

Ý¡Iè‹

â¿-F-J-¼‚A-ø-ð® «ñ¡¬ñ ð£ó£†-´-A-
ø-õ¡ è˜ˆ-î-¬ó‚°-Pˆ«î «ñ¡-¬ñ -ð£-
ó£†-ì -̂î‚è-î£è, Üõ«ó «îõ-ù£™ ïñ‚° 
ë£ù-º‹ cF-»‹ ðK-²ˆ-î-º‹ e†-¹-ñ£-ù£˜.

&1 ªè£K‰-F-ò˜ 1:30&31

(ïH«ò!) ÞŠªð£¿¶ Þõ˜èœ à‹¬ñŠ 
ªð£Œò˜ â¡Á ÉŸÁAø£˜èœ(â¡ø£™ 
Þ¶ ¹Fò Mûòñ™ô). àñ‚° º¡¹‹ 
Éî˜èœ ðô˜ ªð£Œò˜èœ â¡Á 
ÉŸøŠð†®¼‚A¡ø£˜èœ. «ñ½‹, 
Ü¬ùˆ¶ Mõè£óƒèÀ‹ ÞÁFJ™ 
Ü™ô£yMì‹î£¡ F¼‹ð‚ ªè£‡´ 
õóŠðì Þ¼‚A¡øù.

&F¼‚°˜Ý¡&35:4

èEˆîõ˜: ‘«ü£Fì‚ è¬ôñE’ Cõ™¹K Cƒè£ó‹

2.4.2020 Mè£K õ¼ì‹ ðƒ°Q ñ£î‹ 20& ï£œ. Mò£ö‚Aö¬ñ. 
ïõI FF Þó¾ (9.17) õ¬ó. Hø° îêI FF. ¹ù˜Ìê‹ ï†êˆFó‹ 
ðè™ (2.22) õ¬ó. Hø° Ìê‹ ï†êˆFó‹. ÜI˜î«ò£è‹. 
êñ«ï£‚°ï£œ. ó£ñïõI. ï¡¬ñèœ ï¬ìªðø ó£ñHó£¬ù õNðì 
«õ‡®ò ï£œ.

ªð£¶Š-ð-ô¡
è£˜ˆF¬è, àˆó‹, àˆó£ì‹ ÝAò ï†êˆFóƒèO™ 

Hø‰îõ˜èÀ‚° è£Kò ªõŸP ãŸð´‹ ï£œ. M¼„Cè 
ó£C‚è£ó˜èÀ‚° ªîŒiè ï£†ì‹ ÜFèK‚°‹ ï£œ. 
ê‰Fó£wìñ‹: è£¬ô 8.32 õ¬ó M¼„Cè‹. Hø° îÂ².

FùŠðô¡

்த க அரசு உட படாவிட்டா ம்

ெ்கா ா ா த  வடி ்க  
்க  பங்களி ப வ ங வா
க ா ன் தகவல்
டசன்வன, ஏப்.2-

தமி–ழ� அ�சு உென்–ப–ொ–
வி ட் – ெ ா – லு ம் 
ட � ா ர � ா ன ா 
தடுப்பு நெ–ை–டிக்–
வ�க்கு தி.மு.�. 
வின் பங்–�–ளிப்–வப–
யும், ஆத–�–வை–யும் 
ைழங் –கு – ரைாம் 
என மு.�.ஸ்ொ–
லின் டதரி–வித்–துள்–
ளார்.

மு  ஆத–ர–கவ– ம் வழங்–கு–வவாம்
ட�ார�ானா வை�ஸ் 

தடுப்பு நெ–ை–டிக்வ� டதாெர்–
பா� அவனத்து �ட்–சிக் கூட்–
ெத்வத கூட்ெ ரைண்–டும் 
என தி.மு.�. தவல–ை–ரும், 
எதிர்க்–�ட்சி தவல–ை–ரு–மான 
மு.�.ஸ்ொ–லின் உள்–பெ பல்–
ரைறு அ�–சி–யல் �ட்சி தவல–
ைர்–�ள் தமி–ழ� முதல்-
அவமச்–ச–ரி–ெம் ர�ாரிக்வ� 
வைத்–தி–ருந்–த–னர்.
இதற்கு முதல்-அவமச்–சர் 

எெப்–பாடி பழ–னி–சாமி, இது 
மருத்–து–ைம் சம்–பந்–தப்–பட்ெ 
பி�ச்–சிவன. இதில் அவனத்–
துக்–�ட்சி கூட்–ெம் கூட்–ெரைா, 
அ�–சி–யல் டசய–யரைா அை–
சி–ய–மில்வல  என கூறி இருந்–
தார்.
இந்–த–நி–வல–யில், அவனத்து 

�ட்–சிக் கூட்–ெம் நெத்–தப்–பெ 
ரைண்–டி–ய–தன் ரநாக்–�த்வத 
ைலி–யு–றுத்தி, மு.�.ஸ்ொ–லின் 

தி ப் ல் புதிய ய

்கா ்க  த ள் ம ்கள் ெ ல்ல 
ா  ங்க

திருப்– ர், ஏப்.2-
திருப்– –ரில் புதிய முயற்–சி–
யா� �ாய–�றி சந்–வதக்–குள் 
டசல்–லும் டபாது–மக்–�ள் 
மீது நவீன �ருவி மூலம் 
கிருமி நாசினி டதளிக்–கும் 
ைவ�–யில் மாைட்ெ நிர்–ைா–
�ம் சார்–பில் கிரு–மி–நா–சினி 
சு�ங்–�ம் அவமக்–�ப்–பட்–
டுள்–ளது.

ரு–மி–நா–  பாகத
ட�ார�ானா வை�ஸ் ப�–வு–

ைவத தடுக்–கும் ைவ�–யில் மத்–
திய-மாநில அ�–சு–�ள் பல்–ரைறு 
நெ–ை–டிக்–வ�–�வள ரமற்–
ட�ாண்டு ைரு–கிைது. இந்த 
நிவல–யில் திருப்– ர் டதன்–னம்–
பா–வள–யத்–தில் உள்ள �ாய–�றி 
சந்–வதக்கு மக்–�ள் தின–மும் 
ைந்து டசல்–கி–ைார்–�ள். �ாவல 
ரந�ம் மளிவ� �வெக்–�ா–�ர்–
�ள், சிறு வியா–பா–ரி–�ள் இந்த 
சந்–வதக்கு ைந்து டசல்–கி–ைார்–
�ள். டபாது–மக்–�ள் அதி–�ம் 
கூடும் பகு–தி–யான இங்கு ைரு–ப–
ைர்–�ள் வ��வள �ழு–வும் ைவ�–
யில் ரசாப்பு மற்–றும் தண்– ர் 
ைசதி டசய–யப்–பட்–டுள்–ளது.
அத்–து–ென் டபாது–மக்–�ள் மீது 

நவீன �ருவி மூல–மா� ஸ்பிர� 
முவை–யில் டதளிக்–கும் ைவ�–
யில் கிரு–மி–நா–சினி சு�ங்–�ம் 
முதன்–மு–வை–யா� டதன்–னம்–பா–
வள–யம் சந்–வத–யின் வழவு 
ைாயில் பகு–தி–யில் அவமக்–�ப்–
பட்–டுள்–ளது. இந்த பாவத ைழி–
யா� டபாது–மக்–�ள் 3 முதல் 5 
டநாடி–�ளில் �ெந்து டசல்ல 

திருப ர் சதைனனைமபபா்்ளயம ெ ்தையில் அ்்க்கப 
பட்டுள்ள கிருமி பாசினி ங்்க பபா்தை வ யபா்க சப  
ருவர் வ தை ேபபாது எடுத்தை ப்டம.

டைளி–யிட்–டுள்ள டுவிட்–ெர்  
பதி–வில், அவனத்–துக்–�ட்சி 

கூட்–ெத்–தின் ரநாக்–
�ம், மக்–�ள் பி�–தி–நி–
தி–�–ளா–கிய நாம் தமி–
ழ� மக்–�–ளின் நல்–
ைாழ்வை உறுதி டசய–
ைரத ஆகும். தமி–ழ� 
அ�சு இதற்கு விவழ–
கி – ை ரதா  இல் –
வலரயா, நாங்–�ள் 
டதாெர்ந்து மக்–�–

ளின் இந்த இக்–�ட்–ொன ரந�த்–
தில் எங்–�ள் பங்–�–ளிப்–வப–யும் 
முழு ஆத–�–வை–யும் ைழங்–கு–
ரைாம்  என கூறி–யுள்–ளார்.

உதவ வவ –டும்
ரமலும், ம�ாட்–டிய மாநி–

லத்–தில் உண–வும், இருப்–பி–ெ–
மும் இல்–லா–மல் சிக்–கித் தவிக்–
கும் 120 வியா–பா–ரி–�–ளுக்கு 
உதை ரைண்–டும் என்று 
ம�ாட்–டிய முதல்-மந்–திரி உத்–
தவ் தாக்–�–ர�–வுக்கு தனது 
டுவிட்–ெர்  பதிவு மூலம் 
மு.�.ஸ்ொ–லின் ரைண்–டு–
ர�ாள் விடுத்–தார்.
இரத–ரபால், �ர்–நா–ெ� மாநி–

லம் வமசூரு மற்–றும் �ங்–�–ைதி 
பகு–தி–�ளில் சிக்–கித் தவிப்–ப–
ைர்–�–ளுக்கு உதை ரைண்–டும் 
என்று அம்–மா–நில முதல்-மந்–
திரி எடி– –�ப்–பா–வுக்–கும், 
டதலுங்–�ானா மாநி–லத்–தில் 
சிக்–கித் தவிப்–ப–ைர்–�–ளுக்கு 
உதை ரைண்–டும் என்று 

முதல்-மந்–திரி சந்–தி–�–ரச–�� 
�ாவுக்–கும் டுவிட்–ெர் பதிவு 
மூலம் ரைண்–டு–ர�ாள் விடுத்–
தி–ருந்–தார்.

மு க டா–லின் நன்
இவத–ய–டுத்து, டதலுங்–�ா–

னா–வில் சிக்–கித் தவித்–த–ைர்–�–
ளுக்கு தலா 12 கிரலா அரிசி 
மற்–றும் தலா ₹.500 உத–வித்–
டதாவ� ைழங்–�ப்–பட்–ெ–தா� 
அந்த மாநில ந�–�ாட்சி நிர்–ைா–
�த்–துவை மந்–திரி ர�.டி.�ாமா–
�ாவ் டுவிட்–ெ–ரில் பதி–விட்டு 
இருந்–தார்.
அரத–ரபான்று, ம�ாட்–டிய 

மாநில முதல்-மந்–திரி உத்–தவ் 
தாக்–�–ர�–வும், இது–கு–றித்து சம்–
பந் –தப் –பட்ெ மாைட்ெ 
�டலக்–ெ–ருக்கு டதரி–விக்–�ப்–
பட்டு இருப்–ப–தா–� –வும், 
அைர்–�–ளுக்கு முவை–யான 
உணவு மற்–றும் இருப்–பிெ ைச–
தி–�ள் அளிக்–�ப்–பட்டு, அைர்–�–
ளது பாது–�ாப்பு உறுதி டசய–
யப்–படும் என்–றும் டுவிட்–ெ–ரில் 
கூறி–யுள்–ளார்.
இவத–ய–டுத்து தனது ர�ாரிக்–

வ�–�வள உெ–ன–டி–யா� நிவை–
ரைற்–றிய உத்–தவ் தாக்–�–ர�–வுக்–
கும், ர�.டி.�ாமா–�ா–வுக்–கும் 
மு.�.ஸ்ொ–லின் தனித்–த–னிரய 
நன்றி டதரி–வித்து டுவிட்–ெர் 
பதி–வு–�ள் டைளி–யிட்–டுள்–ளார். 
அதில், இந்த இக்–�ட்–ொன 
சூழ்–நி–வல–யில், தமி–ழ� வியா–
பா–ரி–�–ளுக்கு உெ–ன–டி–யா� 
உதவி டசய–த–தற்கு நன்றி டதரி–
வித்–துக் ட�ாள்–கி–ரைன்  என 
கூறி–யுள்–ளார்.

ஆவல–�ள் அவனத்–தும் மூெப்–
பட்டு விட்–ெ–தால் அரிசி உற்–
பத்தி முழு–வம–யா� தவெ–
பட்டு விட்–ெது. இது–தான் 
விவல–�ள் அதி–�–ரித்–த–தற்–கும் 
�ா�–ணங்–�ள் ஆகும். தட்–டுப்–
பாட்வெ ரபாக்� பாது–�ாப்பு 
விதி–�–ளுக்கு உட்–பட்டு, அந்த 
ஆவல–�ளில் இருந்து தமி–ழ–�ம் 
முழு–ை–தும் லாரி–�ள் மூலம் 
அரிசி, பருப்பு, எண்–டணய 
உள்–ளிட்ெ டபாருட்–�வள 
ட�ாண்டு டசல்ல அ�சு அனு–
ம–திக்� ரைண்–டும்.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–யுள்–

ளார்.

ரைண்–டும். அப்–ரபாது கிரு–மி–
நாசினி அைர்–�ள் மீது தானா–
�ரை டதளிக்–�ப்–படும் ைவ�–யில் 
ைடி–ை–வமக்–�ப்–பட்–டுள்–ளது.
இந்த �ரு–விவய திருப்– ர் 

மாைட்ெ �டலக்–ெர் விஜ–ய–
�ார்த்–தி–ர�–யன் ரநற்று �ாவல 
டதாெங்கி வைத்து கிரு–மி–நா–
சினி சு�ங்–�ம் ைழி–யா� டசன்று 
ைந்–தார்.

பாதிப்பு –ப–டாது
இது–கு–றித்து �டலக்–ெர் விஜய–

�ார்த்–தி–ர�–யன் நிரு–பர்–�ளி–ெம் 
கூறி–ய–தா–ைது:-
திருப்– –ரில்   முதன்–மு–வை– 

யா� கிரு–மி–நா–சினி சு�ங்� 
பாவத உரு–ைாக்–�ப்–பட்–டுள்–
ளது. டபாது–மக்–�ள் சந்–வதக்கு 
டசல்–ை–தற்கு முன்பு தனது 
வ��வள ரசாப்பு ரபாட்டு 
�ழு–வி–விட்டு அதன்–பி–ைகு இந்த 
கிரு–மி–நா–சினி சு�ங்� பாவத 
ைழி–யா� 3 முதல் 5 டநாடி–�–ளுக்–
குள் டசல்–லும்–ரபாது அைர்–�ள் 

மீது கிரு–மி–நாசினி டதளிக்–�ப்–ப–
டு–கிைது. இதில் 1 பி.பி.எம். அள–
வில் ரசாடி–யம் வ�ப்ரபா 
குரளா–வ�டு பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–
கிைது. குடி–நீ–ரில் �லக்–கும் 
அளவை விெ இது குவைவு 
தான்.
இத–னால் சரு–மத்–தில் எந்த 

பாதிப்–பும் ஏற்–ப–ொது. இந்த கிரு–
மி–நா–சினி சு�ங்� பாவத 
அவமக்� ₹80 ஆயி–�ம் டசல–ைா–
கிைது. அவன–ை–ரின் ஒத்–து–வழப்–
பு–ென் இது அவமக்–�ப்–பட்–டுள்–
ளது. டபாது–மக்–�ள் கூடும் மற்ை 
பகு–தி–�–ளி–லும் இவ்–ைாறு 
அவமக்� திட்–ெ–மி–ெப்–பட்–டுள்–
ளது. அடுத்த �ட்–ெ–மா� இது–
ரபான்ை சு�ங்� பாவத ைழி–
யா� ைா�–னத்–தில் �ெக்–கும் 
ரபாது கிரு–மி–நா–சினி டதளிக்–
கும் ைவ�–யில் அவமக்� திட்–ெ–
மிட்–டுள்–ரளாம்.

 வபருக்கு சதா று இல்கல
திருப்– ர்   மாைட்–ெத்–தில் 

இது–ைவ� 1,312 ரபர் தனி–வமப்–
ப–டுத்–தப்–பட்டு உள்–ளார்–�ள். 
டெல்லி மாநாட்–டில் பங்–ர�ற்று 
திரும்–பிய திருப்– ர் மாைட்–
ெத்வத ரசர்ந்த அவன–ை–வ�–
யும் அவெ–யா–ளம் �ண்–டு–விட்–
ரொம். மாந–�–ரில் 9 ரபரும், 
ஊ�� பகு–தி–யில் 30 ரபரும் என 
டமாத்–தம் 39 ரபர் உள்–ள–னர். 
இது தவி� ஒரு சிலர் டெல்–லி–யி–
ரலரய இருக்–கி–ைார்–�ள். 39 
ரபருக்–கும் ட�ார�ானா 
டதாற்று அறி–குறி இது–ைவ� 
இல்வல. இருப்–பி–னும் தின–மும் 
அைர் –� –ளின் மருத் –துை 
அறிக்வ� ஆயவு டசய–யப்–பட்டு 
ைரு–கிைது.
இவ்–ைாறு அைர் கூறி–னார்.

க ா ன்

2.4.2020   (Mò£ö‚Aö¬ñ)

î¬ôòƒè‹

îI›ï£†¬ì  èôƒè®‚°‹  ªè£«ó£ù£
àôè‹ º¿õ¶‹ ªè£«ó£ù£ ¬õóv 

Åø£õO¬òŠ«ð£ô ²ö¡Á ²ö¡Á Ü®ˆ¶ 
õ¼Aø¶. «ïŸÁº¡Fù‹ ªõOJìŠð†ì å¼ 
ÝŒM¡ð®, àôè‹ º¿õ¶‹ ªè£«ó£ù£õ£™ 
ð£F‚èŠð†ìõ˜èO¡ â‡E‚¬è 1 ô†êˆ¬î Ü¬ìò 
44 ï£†èœ ÝAò¶. Ýù£™ èì‰î 4 ï£†èO™ Üî£õ¶ 
«ïŸÁ õ¬ó, ð£FŠ¹‚° Ý÷£ùõ˜èO¡ â‡E‚¬è 6 
ô†êˆF™ Þ¼‰¶ 8 ô†êˆ¶ 72 ÝJóˆ¶ 972 ÝA 
M†ì¶. Þ‰Fò£M½‹ ªè£«ó£ù£õ£™ ð£F‚èŠð†ì 
õ˜èO¡ â‡E‚¬è «ïŸÁ ñ£¬ô 1,747&Ýè 
àò˜‰¶M†ì¶. àôA™ 41 ï£´èO™ ªè£«ó£ù£õ£™ 
ð£F‚èŠð†ìõ˜èO¡ â‡E‚¬è ÝJóˆ¬î 
î£‡®M†ì¶. Ü‰îŠ ð†®òL™ îŸ«ð£¶ Þ‰Fò£¾‹ 
Þì‹ H®ˆ¶M†ì¶. îI›ï£†®¡ G¬ô¬ñ«ò£ 
Ü¬îMì‚ èõ¬ô‚Aìñ£è Þ¼‚Aø¶. Ýó‹ðˆF™ 
ð£F‚èŠð†ìõ˜èO¡ â‡E‚¬èJ™ îI›ï£´ 
ªð¼‹ð£ô£ù ñ£Gôƒè¬÷Mì Iè¾‹ H¡ù£™ 
Þ¼‰î¶. ÞŠ«ð£¶ ñó£†®òˆFŸ° Ü´ˆî£Ÿ«ð£™ 
Þ¼‚°‹ «èó÷£¬õ»‹ â†®ŠH®‚°‹ G¬ô‚° 
õ‰¶M†ì¶. ÞîŸ° º‚Aò è£óí‹ ªì™LJ™ ïì‰î 
å¼  ñ£ï£†®™  èô‰¶ ªè£‡´ F¼‹Hòõ˜èO™ 
ÜFè‹ «ð¼‚° ð£FŠ¹ Þ¼‰î¶ è‡´H®‚èŠð†ì¶ 
î£¡.

ªì™LJ™ îŠL‚&ã&üñ£ˆ â¡ø ªðòK™ èì‰î 
1926&‹ Ý‡´ ªî£ìƒèŠð†ì å¼ ºvL‹ Ü¬ñŠ¹ 
ê˜õ«îê Ü÷M™ ªêò™ð†´ õ¼Aø¶. Þ‰î 
Ü¬ñŠHŸè£ù Ôñ˜èvÕ â¡Â‹ î¬ô¬ñòè‹ 
Üƒ°œ÷ Gü£ºb¡ ð°FJ™ Þ¼‚Aø¶. Þƒ° 

ÜšõŠ«ð£¶ ñ£ï£´èœ ïìˆîŠð†´ õ¼A¡øù. 
Ü‰îõ¬èJ™ èì‰î ñ£˜„ ñ£î‹ 8&‰«îF ºî™ 
10&‰«îF õ¬ó»‹, 12&‰«îF ºî™ 15&‰«îF õ¬ó»‹,  
2 è†ìñ£è ñ£ï£´èœ ïì‰îù. ÞF™ õƒè£÷ «îê‹, 
ê¾F Ü«óHò£, Þ‰«î£«ùSò£, ñ«ôCò£, Þôƒ¬è 
ñŸÁ‹ î£Œô£‰¶ «ð£¡ø ï£´èO™ Þ¼‰¶ 
ãó£÷ñ£ùõ˜èœ èô‰¶ ªè£‡ìù˜. îI›ï£†®™ 
Þ¼‰¶ ð™«õÁ ñ£õ†ìƒè¬÷„ «ê˜‰î 1,131 «ð˜ 
ðƒ«èŸøù˜. ªõOï£†®™ Þ¼‰¶ õ‰îõ˜è÷£™, 
Þõ˜èO™ ðô¼‚° ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ ãŸð†® 
¼‚Aø¶. Þ‰î ñ£ï£†®™ èô‰¶ªè£‡ìõ˜èœ 
Mñ£ù‹ Íôº‹, ªóJ™ Íôº‹ ñŸÁ‹ ñŸø ñ£Gôƒ 
èÀ‚° ªê¡ÁM†´, ðv, è£˜ Íôº‹ îƒè÷¶ ªê£‰î 
á˜èÀ‚° F¼‹H Þ¼‚Aø£˜èœ. ãŸèù«õ ªì™L 
ñ£ï£†®™ èô‰¶ªè£‡ì å¼õ˜ ñ¶¬óJ™ àJKö‰¶ 
Þ¼‚Aø£˜. ªõOï£†®ùó£™ Þõ˜èÀ‚° ªè£«ó£ù£ 
ªî£ŸÁ «ï£Œ ãŸð†®¼‚èô£‹ â¡ø ê‰«îèˆF™ 
îIöè Üó² Þõ˜è¬÷ Ü¬ìò£÷‹ è‡´, ñ¼ˆ¶õ 
ðK«ê£î¬ù ªêŒò Ièˆ bMóñ£è ïìõ®‚¬è â´ˆ¶ 
õ¼Aø¶. Þ¶õ¬óJ™ 1,103 «ð˜ Ü¬ìò£÷‹ 
è£íŠð†´ Þ¼‚Aø£˜èœ. Üõ˜èÀ‚° óˆî ñ£FKèœ 
â´ˆ¶ ðK«ê£î¬ù ïì‰¶ õ¼Aø¶. eîºœ÷õ˜èœ 
î£ƒèœ ñ£ï£†®™ èô‰¶ ªè£‡ì îèõ¬ô 
Üõ˜è÷£è«õ º¡õ‰¶, ÜóCì‹ ªîKMˆ¶ 
îƒè¬÷»‹ è£Šð£ŸP, îƒèœ °´‹ðˆ¬î»‹ 
è£Šð£ŸP, îƒè«÷£´ ªî£ì˜¹ªè£‡ì 
ÜŠð£Mè¬÷»‹ è£Šð£Ÿø «õ‡´‹. ªè£«ó£ù£ 
¬õóv ð£FŠ¹ Üõ˜è«÷£´ ñ†´‹ G¡ÁM´õF™¬ô. 
Üõ˜è«÷£´ ªî£ì˜¹ªè£‡ì â™«ô£¬ó»‹ î¡ 
ªè£®ò èóƒè÷£™ Y‡®M´Aø¶.

ÞŠ«ð£¶, îIöèˆF™ ªè£«ó£ù£õ£™ ð£F‚èŠ 
ð†ìõ˜èO¡ â‡E‚¬è 234&Ýè àò˜‰¶ªè£‡´ 
«ð£õîŸ° º‚Aòñ£ù è£óí‹ Þ‰î ªì™L ñ£ï£†®™ 
èô‰¶ ªè£‡ìõ˜èœî£¡. ãŸèù«õ å¼ Cô˜ Ü¬ìò£÷‹ 
è£íŠð†ìG¬ôJ™, «ïŸÁ º¡Fù‹ ñ†´‹ 50 «ð˜ 
ð£F‚èŠð†´ Þ¼‚Aø£˜èœ â¡Á è‡´H®‚èŠð†´œ÷¶. 
«ïŸÁ‹ 110 «ð˜ è‡´ H®‚èŠð†´œ÷ù˜. Ýè ªì™L 
ñ£ï£†´‚° ªê¡Á Ü¬ìò£÷‹ è£íŠðì£î Þ¡Â‹ å¼ 
Cô¼‹ ñŸÁ‹ Ü‰î ñ£ï£†®™ èô‰¶ªè£‡´ 
F¼‹Hòõ˜èœ ðŸP îèõ™ ªîK‰î ªð£¶ñ‚èÀ‹, 
àìù®ò£è ²è£î£óˆ ¶¬ø‚°‹, àœ÷£†Cˆ ¶¬ø‚°‹ 
ªîKM‚è «õ‡´‹. «ñ½‹ ªè£«ó£ù£ êÍè ðóõô£è 
ñ£ø‚Ãì£¶ â¡ø£™, â™«ô£¼«ñ Þ¬î îƒèœ êÍè 
èì¬ñò£è ªè£‡´ Üó² ÜPMˆî áóìƒ° ê†ìˆ¬î 
º¬øò£è H¡ðŸÁõ«î ê£ô„ Cø‰îî£°‹. 
MNˆF¼Š«ð£‹, MôA Þ¼Š«ð£‹, i†®™ Þ¼Š«ð£‹.  
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இதுதைபான வபா க்்க எனபது பேபபாது 

்ககு திருககி து. ்க ககு 
சதை தை எ வ்ள  சப ய எதி ்ய ம ெ்பா

க்க பாம ்க  ் வத்திருககிே பாம. னைபால் 
்க ககு சதை யபாதை ரு யி  ம்் 

ட்டிபப்்டத்துகச்கபா டிருககி து. ்து 
உயிருகே்க அச த்தை பாகி ட்்ட ச்கபாே பானைபா 
்வ ககு பய து ம்் பாே் தைனி்்ப 
படுத்தி மு்டககிப ேபபாட்டிருககிே பாம.

ருக்கட்டும  வபா க்்க துதைபான எனை 
துச்கபாளேவபாம. அேதை ே த்தில் எல் பா 

்் ்க ககுள ம சி  ன்்்கள உ டு 
என  உ ்க உ ்்்ய ம பாம ் து ்ட
ேவ ்டபாம.

்க்ட ்ளபா்கபபபார்த்து ரு தைனி்்்ய உரு
வபாககி  ட்டில் மு்டககிபேபபாட்டு தை குடும
பமதைபான உனைது உ ்கம என  உ ்்்ய ய 
்வத்திருககி பார். ்து ்கி சசி ம  ்து 
சபபா துேபபாககும ் பால்்கள  சினி்பா திேயட்்டர்

்கள  ட்்டல்்கள  பயணங்்க ல்தைபான ருக
கி து எனை ்கருதி த்தி துச்கபா டிரு
ேதைபாம. அ்வ எல் பாம ஜமில்் . ்து ் கி ச
சி ம  பபாது்கபாப ம  சபபா துேபபாககும ்து 
ட்டி குளே்ளதைபான ருககி து என  உ

்்்ய பேபபாது உணர்கிே பாம. குடுமபம ்
ம உ ்க ன ் திப  பேபபாதுதைபான ப ருக

கும கி து.

உணர் து சதை ம தை ே த்தில்  உ  
்கே்ளபாடு துவ்  ்கபாட்டி வ தை ்்டசவ  
்க்ளபால் சி  ச ருக்கடி்கள ருக்கத்தைபான 
செ ம. தை வபா ப்ப பயனபடுத்தி அ தை 
்்டசவ ்ய கு் த்து  ணக்கத்்தை உரு

வபாககுங்்கள.  அபபடி ணக்கத்்தை உருவபாககி  
்கி சசியபா  வபாழ தைமபதி்கள எனசனைனனை 
செ ய பாம

்கபாதைல் திரு்ணம செ தை தைமபதி்க்ளபா்க ரு
தைபால்  பேபபாது உங்்க க்கபானை தைனி்் 
ே த்்தை உருவபாககி ங்்கள ்கபாதை த்தை தைரு
ணத்்தை ப  ் னைம ட்டு ேப ங்்கள. ்கபாதை த்தை 

ே த்தில் ருவருகச்கபாருவர் ்கபாத்திரு தைது  
ே்க -கி ்ட பானை யங்்கள  ருசி்க ங்்கள  

சவபாரு தை்ட்வ ம பபார்பபதை கு எபபடி எல்
பாம ங்கி ர்்கள  ரு சதைபாடுதை ம  ரு முத்தை

மும எ வ்ள  சி ர்ப்ப தை தைது எனப்தை எல்
பாம உணர்  தியபா்க ேபசி பகிர் துச்கபாள ங்

்கள. அ தை ்கபா ்கட்்டத்தில் ங்்கள ன பா்க 
எடுத்தை ேபபாட்ே்டபாக்கள ரு தைபால்  அ்வ்க்்ள 
பபார்த்து ் ரும ்னை ்க்்ள அ்ெேபபாடுங்
்கள. 

சப ே பார் பபார்த்து ேபசி முடித்து்வத்தை திரு 
்ணத்தில் ்ண தை தைமபதி்க ககும 
சதைபா்டக்க்கபா  ்னை ்கள பா்ளம ருககும. 
அ தை ்னைவ் ்க்்ள டும சவ க
ச்கபா டுவ து ேபசி  சி த்து ் கி து ணக
்கத்்தை ே்மபடுத்துங்்கள. பேபபாது 
ச்கபாே பானைபா பயம ரு தைபா ம அ்தை ங் 
்கட்டுங்்கள. ட்டி குள ரு தைபா ம கு த்து  
அ ங்்கபா ம செ துச்கபா டு ே ர்த்தியபா்க 

உ்்ட அ து உங்்க்ளவ்  வ ்க க்க பாம. 

சவ ்க ்பானை ்ணவபா க்்கககு ்கண
வன-்்னை  ்்டேயயபானை ர்ப  மி்க அவசி
யம. அ தை ர்ப தைபான வபா க்்க்ய னப்பாக
கும. ல் பா்ல் உ்ழத்து அ தை ர்ப  உங்்க

ககுள கு் துேபபாயிரு தைபால்  அ்தை துப
த்துகச்கபாள ம வபா ப்ப தைச ழ ல் 

உருவபாககுங்்கள. ருவர் அழ்்க னசனைபாரு
வர் ்க ங்்கள.  

உயர் தை ்க ட்்ட்  ேதைடிசசென  ெபாப டு
வதுதைபான ் கி சசி என  சி ர் ்கருது ர்்கள. 

னைபால் உ ்்யபானை ்கபாதைபா மும  ் கி சசி
ம யபாே பா ெ்்த்துகச்கபாடுத்தை உண ல் 
ல்் . உங்்க க்கபா்க ங்்கே்ள ெ்்த்து  

ெபாப டும ேபபாதுதைபான உ ்்யபானை ் கி சசி 
கி்்டககும. அ்தை ்கணவே பாடு அ்ர் து 
ருசித்து ெபாப டுங்்கள. 

்பால்்கள அ்்டத்தைபா ம  ட்்டல்்கள மு்டங்கி 
அங்குள்ள யர்்கள எல் பாம ேவ் யின  

ல் ரு தைபா ம  எபேபபாதும ேவ்  செ
ம ் யில் குடுமபத்தை் ்கள ருககி பார்

்கள. பேபபாது குடுமபே் ட்டில் ருபபதைபால் 
சப ்க ன ேவ்  அதி்க த்திருககி து. 
எல் பா சப ்க ே் தைங்்கள ்கணவர் ட்டு 
ேவ் ்க்்ள பகிர் துச்கபாளவதில்் . தைனைது 

னில் அக்க்  செ த்துவதில்்  எனச ல்
பாம கு்  வபார்்கள. அ தை கு் யி்னை 

ேபபாககும தைத்தில் ்கணவன்பார் ்்னை  
்க ககு ட்டு ேவ் ்க ல் த்து்ழப  
ச்கபாடுக்கேவ டும. ் ்னை  செ ம ேவ்
்க்்ள ம ் னைமுவ து பபா பாட்்ட ேவ டும.

சப ்க ல் ரு பகுதியினைருககு படுக்்க 
அ்  ்க்பானை அ பவங்்க்்ள தை பா்ல் ேெபா்க
்பானை அ பவங்்க்்ளத்தைபான தைருகின னை. ன
என பால் ்கபா்  முதைல்  வ்  ்ட தை 
அ்னைத்து சசி்னை்கள ப ம படுக்்க 
அ் யில் ்வத்துதைபான வபாதிககி பார்்கள. 
அது அவர்்க ககுள ்கருத்து ே்பாதை்  உரு
வபாககி  தைபாமபத்ய உ ம சப ய ்்ட 
சவ ்ய உருவபாககுகி து. ட்டில் அத்தை்்கய 

ழல் னைபால் தை ே த்தில் அதை கும ரு 
முடி  ்கட்டுங்்கள. 

திரு்ணத்தி கு ன  அன்ப சபரும
பபா ம ்கள சவ பபடுத்துவதில்் . 
தைனி்்யில் டு்க ல் ருககும தை 
பாட்்க ல் அ தை கு் ்ய ேபபாக்க முன 

வபாருங்்கள. பான உன து மிகு தை அன  
்வத்திருககிே ன என  தினைமும ன  
மு் யபாவது செபால் ங்்கள.    
என  அடிக்கடி ங்்கள. தை கு தைனி்்

யபானை ே ங்்கள ேதை்வயில்் . எல் பா ே ங்
்க ம செபால் பாம. சி  ்கள படுக்்க 
அ் ்க ல்தைபான ்கபாதைல் உணர் ்டன ேப வபார்
்கள. அபபடி ருக்கக ்டபாது. எல் பா ே ங்்க
ம ்்னை ்டன அ தை அன  உணர்்வ 

சவ பபடுத்தைேவ டும.

்கணவ ம-்்னை ம ேெர் திருபபதை ்கபா்க 
கி்்டத்தை தை வபா ப ்னை அன்ப சபருக
குவதை ்கபா்க ்ட்டுே் பயனபடுத்தைேவ டும. 
்பா பா்க ருவரும அடுத்தைவர்்க ன தைனிபபட்்ட 

யங்்க ககுள தை் யி்ட கி்்டத்தை வபா ப
பபா்க பயனபடுத்திகச்கபாள்ளக ்டபாது. ்கண
வன-்்னை யபா்க ரு தைபா ம ருவருககுள

ம ேபபாது்பானை தைனி்் ம  ்்டசவ ம 
அவசியம. ருவரும ேவ்  பபார்பபவர்்க்ளபா்க 
ரு தைபால்  அவர்்க கச்கன  அ வ ்க 

சபபா ப ்க ம ருககும. அ்தை ட்டில் 
ரு ேதை ே் ச்கபாள்ளேவ டிய ்  உருவபா

கும. அதைனைபால் அவர்்க ன சதைபா்டர் ்க்்ள ்க
்கபா பபது  ்கருத்துசசெபால்வது ேபபான ்வ
்க்்ள ருவருே் தை ர்க்கேவ டும.

ச்கபாே பானைபா பயமின  டு
்க ல் தைனி்்்ய ச்கபா ்டபா
டுங்்கள. ச ருக்கடி எனபது 
எபேபபாதும ச்கபா ெ ்கபா ம
தைபான. து ம ம்் ்க்ட து
ேபபாகும  ்கவ் பப்டபா ர்்கள

 ற வர்  
பார்வதி பா சுப்பிரமணியன்  

இயல்  இற  ா ய 
கற ர்  ன்ற

ற ்க  ம ப  
ெ்கா ா ா த ம

யபா ல் .எ  வபாதி 
்க ன ச்கபாட்்டம தை் த்

தைபாடிகச்கபா டிரு தை ே ம அது. 
பானகு வயது சி மியின முனனைபால்  
னை துபபபாககி ்டன வபாதி 

ருவன ன ச்கபா டு அவ்்ள 
டுவதை கு கு பபார்ககி பான. எபபடி
ம அவன தைன்னை ச்கபான டு

வபான எனபது சி மிககு சதை கி து. 
் ண தி ்க ்க ல் ப்டர் திரு தைபா
ம சவகு த்தைனை்பா்க அ தை சி மி 
ரு.. ரு..  செ ம தை ச்கபா  

செய்  பான ே்ே  ேபபா  ்க்ட
்டம செபால்கிே ன என  செபால்

கி பாள. அ தை டிேயபா உ ்கம 
மு க்க ் வ பா்க ப  உள பாட்டு 

வபாதி்க்ளபா ம  சவ பாட்டு 
பா வத்தினை பா ம உ ்கம மு க்க 
உள்ள குழ ்தை்கள எ வபா  பபாதிக
்கபபடுகி பார்்கள எனப்தை எடுத் 
து் த்தைது.

அ தை ்கபாட்சி ்னைதை்ள ல் படுத்
திய தைபாக்கத்தைபால் அ்தை . பா. ெ்ப 
வ்  ச்கபா டு ேபபா  ேபசி  ர்  ேதை்ட 
முய சித்திருககும ்டபாக்ட ன சபயர் 
சவ.ெத்திய பா பாயணன. வர் ்கபா சி
த்்தை ேெர் தை  ே பா  ணர். 

அ தை ே பா  ப ய ப ணர் க்கபா்க 
 கினனை  ெபாதை்னை்க்்ள ப்்டத்து 

உ ்கத்தின ்கவனைத்்தை ர்த்தைவர்.

பல்ேவ  பாடு்க ல் குழ ்தை்கள 
உள பாட்டு ேபபா பால் சபரு்்ள  பபாதிக
்கபபடுகி பார்்கள. சவ பாட்டு பா
வத்தைபால் படும ச்கபாடு்்்க ம 

பா்ளம. அ்கதி்க்ளபா்க சவ ேய ம 
குழ ்தை்கள படும அல் ல்்க ம செபால்
முடியபாதை்வ. தியபா்க அ்வ

்க்்ள ப ய மு தை்கவல்்க்்ள ம 
சதைபாகுத்தைேபபாது எனைது ் னைது ்கனைத்துப
ேபபானைது. அ்தை ககிய பாட்டு ெ்ப
யின ்கவனைத்தி கு ச்கபா டு சென  
வபா ணம ேதை்ட ேவ டும என  

முடி  செ ேதைன.

. பா. ன ்னிதை உ ்் ல் 
சஜனை ல் டிேபட்  எனைபபடும வ்்கயில் 
சபபாது யங்்கள ப  ேபெ வபா ப  
தைருவபார்்கள. குழ ்தை்கள ேபபா னைபால் 
பபாதிக்கபபடுவது உ கின மி்க முககிய
்பானை சசி்னை எனபதைபால்  அ தை 
தை்கவல்்க்்ள . பா. ககு அ ப

ேனைன. அ தை சசி்னைககு எனனை 
ர்  எனப்தை ம செபால் யிரு ேதைன. 

அ்தை எல் பாம  செ து ட்டு 
என்னை . பா.ெ்பககு ேபெ வருமபடி 
அ்ழத்தைபார்்கள. அ்ழப ்னை  
அங்கு சென  ச்கபாே பானைபா ன அச 

த்தை ககு ்த்தியில் உ் யபா  
உ ்கம மு க்க பபாதிக்கபபட்்ட குழ
்தை்க ன ககு ்  சவ பபடுத்தி
ேனைன  எனகி பார்  ்டபாக்டர் ெத்திய பா பா
யணன.

குழ ்தை்க ககு ேபபா னைபால் எபபடி 

எல் பாம பபாதிப  படுகி து என  
ங்்கள . பா. ெ்ப உ் யில் கு ப ட்
ர்்கள  என  அவ ்டம ே்கட்்டேபபாது..

உ கில் ்ட்  ே்கபாடி அ்கதி
்கள ருககி பார்்கள. அவர்்க ல் பபாதி
ேபர் குழ ்தை்கள எனபது வருத்தை்பானை 
உ ்். பபாதிக்கபபட்டிருககும குழ
்தை்க ல் பத்தில் ன  பா வ க
கி மிப  ் தை பகுதி்க ல் அல் து 
பா வம ெ ்்டயிடும பகுதி்க ல் 
ருககி து. ரு பாட்டி கு உதைவ ன

சனைபாரு பாட்டில் ரு து வரும 
பா வம  அ தை பாட்டு பள க ்டங்
்க ல் ேபபா  தைங்கி டுவது சதைபா்டர் து 
்டககி து. அதைனைபால் அ தை தை பள

்க ல் படிககும குழ ்தை்க ன ்கல்  
் க்கபபடுகி து.

உள பாட்டு ேபபா பா ம  சவ பாட்டு 
பா வத்தினை பா ம குழ ்தை்கள ்க்டத்
தைபபடுகி பார்்கள. ச்கபா்  செ யபபடு
கி பார்்கள. பபா யல் துன த்தை ககு 
உள்ளபாக்கபபடுகி பார்்கள. ேபபார் பயமும  
பதை மும குழ ்தை்க்்ள மிகு தை 
்னைஅ த்தைத்தி கு உள்ளபாககுகி து. 
துபபபாககி கு டு்க்ளபா ம  ்க
சவடி்க்ளபா ம அவர்்கள பபாதிக்கபபடு
கி பார்்கள. ெபாயனை தைங்்க ன 
ேயபா்கங்்கள அவர்்க ககு ் ல் 
பபாதிப ்க்்ள உருவபாககுகி து. குழ
்தை்கள உண ன ம  ேபபாது்பானை 
ெத்துண  ல் பா் ம தை ககி பார்
்கள. ்வ்க்்ள எல் பாம தைபா ர்வ
்பானை ள  வ ங்்கே்ளபாடு எடுத் 
து் த்ேதைன  என பார்.

தை சசி்னைககு ங்்கள 
ச்கபாடுத்தை ர்  எனனை  என  ே்கட்்ட
ேபபாது..

பான . பா.ெ்பயில் ன  தை
்பானை ர் ்க்்ள செபானேனைன. குழ
்தை்க்்ள அப்க பபது  துன த்து
வது  ச்கபா்  செ வது ேபபான ்வ 

மு ்பா்க தைடுக்கபப்டேவ டும. 
குழ ்தை்க ககு அதி்க பபாதிப்ப ப
டுத்தைக டிய பபா யல் துன த்தைல்  
பபா யல் பபாதிப ்கள மு வது்பா்க டுக
்கபப்டேவ டும. பள க ்டங்்கள 
் ம ் ருத்துவ்்னை்கள தைபானை தைபாக
குதைல்்கள தைடுக்கபப்டேவ டும  என  
கு ப ட்ே்டன. எனைது உ் ்ய எல் பா 
பாட்டு தி தி்க ம ர்வ்பா்க ்கவ

னித்தைபார்்கள. ேபபா ல் பபாதிக்கபபடும 
குழ ்தை ்க ககு தைனைபால் டி க
கும எனை ம கிே ன  எனகி பார்  ்டபாக
்டர் ெத்திய பா பாயணன.

ச்கபாே பானைபா பபாதிப  . பா.ெ்ப்ய
ம ட்டு்வக்க ல்்  எனப்தை ம 
வர் ட்டிக்கபாட்டுகி பார்.

பான சஜ வபா சென  அன  அங்
குள்ள ் க்கள சவகு யல்பபா்க ்கபாணப
பட்்டபார்்கள. ச்கபாே பானைபா்வ ப ய 
்கவ் யின  யங்கிகச்கபா டிரு
தைபார்்கள. னைபால் ் பாே்ள அங்கு தி
ப கச்கபா ்டது. ்க்கள அபபடிேய 
டு்க ல் மு்டங்கி ட்்டபார்்கள. பான 

ேபசிய அன  ச்கபாே பானைபா சசி்னை
யபால்  பாட்டு தை் வர்்கள . பா. ககு 
வ ல்் . பான ேபசிய ் பாே்ள 
ச்கபாே பானைபாவபால் . பா. ெ்ப செயல்
பபாடு தை ்கபா ்க்பா்க த்தைபபட்்டது. 
அதை ்கபா்க அவெ  ்  ்கருதி ்கருத்து
் ்க்்ள ் து ்டத்திமுடித்தைபார்
்கள. பான ன டு பாட்்கள அங்ே்க 
ரு து ட்ெர் பா ்தை பபபார்க

கும திட்்டத்ேதைபாடு சென ரு ேதைன. 
னைபால் ச்கபாே பானைபா பபாதிப  அதி 

்க த்தைதைபால் ்பானைங்்கள த்துசெ யப
பட்்டனை. அதைனைபால் பா ம சஜ வபா ல் 
ரு து ்கத்தைபார் சென  அங்கிரு து 

சென்னை திரும ேனைன. எனைககு எ தை 
தை்பானை ச்கபாே பானைபா அ கு  ல்்  

என  ேபபாதி ம என்னை பாேனை  பாட்
்கள யதைனி்்ககு உட்படுத்திக
ச்கபா ே்டன  என பார்.

ா  றப ன்பு  
ாக் ர் த்திய ாராயணன்

 ா  ப ல் த 
த்களி  ல்

முருங்கை இ்ை டீ
ருங்்்க ் யில் உ்ட ககு 

அத்தியபாவசிய்பானை ட்்டசெத்துக்கள 
பா்ளம ருககின னை. முருங்்்க 
் யில் ரு து ம தையபா க்கபபடு

கி து. து ே்பா ங்்கபா ேதை ர்  என  
அ்ழக்கப படு
கி து. தில் 
ெபாதைபா ண ்
யில் ருபப்தை 
்ட ன  

்்டங்கு ரும  
ெத்து ் தி
ருககி து. அது
ேபபால் ்கபால்சியம  
சபபாட்்டபாசியம  
்வட்்டமின  சி ் ம ச்க சியம  
ட்்டபா ்கே பாட் ன கிய்வ ம ருக

கி து. தினைமும ரு ்கப ே்பா ங்்கபா  
குடித்தைபால் உ்டல் எ்்ட  த்தை அ த்தைம 
கு் ம  உ்ட ல் உள்ள ச க்கள 
சவ ேய ம. 

 முருங்்்க ் யில் னடி கசி
்ட டு்கள அதி்கம உள்ளனை. அ்வ  
உ்ட ல் உள்ள ச க்க்்ள சவ ேய
ம தைன்்ச்கபா ்ட்வ.  முருங்்்கக
் யில் ருககும தைம தை்  ் ம 
தை ககு ர் ெத்தி்னை தைருகி து.

 த்தைத்தில் ெர்க்க் யின அ்ள்வ 
்கட்டுககுள ்வக்க உதை ம ேெபாதி
ேயபாெயேனைட்டு்கள தில் அதி்க்பா்க 
உள்ளனை.  தைனைபால் ெர்க்க்  ே பாயபா
்கள தை்னை பரு்க பாம.

   ் னை அ த்
தைம  ் னைசேெபார்  
பதை ம ேபபான  
்னை ்  ெபார் தை 

ச சி ் னை  
்க ககு ்ளபா
குபவர்்க ககு 
ே்பா ங்்கபா  
ன்் பயககும. 

அது ் னைதுககு ேதை்வயபானை ்  
வழங்கி ேெபார்்வ ட்டும.

 முருங்்்க ்  ே பா  எதிர்ப  
ெகதி அதி்கம ச்கபா ்டது. ே பா  
எதிர்ப  ் ்ட த்்தை வ ்்யபாககும 
தைன்் ம அதை கு ருககி து. பபாக
யபா  ்ெ ேபபான வ ்  தி மப்ட 

எதிர்த்து ேபபா பாடும தைன்் ச்கபா
்ட்வ. தை ்ய பருகுவதைன ம 
வபா வ  ே பா  சதைபா ்க ல் ரு து 
தை ்கபாத்துகச்கபாள்ள பாம. ்கபா் யிே பா 
அல் து ்பா் யிே பா ருேவ்்ளயபா
வது ே்பா ங்ே்கபா  பரு்க பாம.

உள்ளாடையும்.. 
உைல் நலமும்..
உ ாற க்கு  உ ல் 
ப ர ா க் ய த் தி கு  
க்கமா  தா ர்பு இ க்

ைது  நிறைய பபர் உ ாற  
வி யத்தில் அ யமாக 
இ நதுவி ைார்க  ர
மா  இ க்கமா  உ ா
ற கற  அணிவது ல்
தல்  அது மத்தில் 
ல் ப த்துவபதா  ப ா  
தா  ப காரணமா

வி
 து ்க்்ள து்வத்தை ன  
்ணம ெசசெ ம டி்டர்

சஜ டு்க்்ள ் ய ேபர் 
பயனபடுத்துகி பார்்கள. அ்வ 
ெரு்த்தி கு ங்கு ்்ள
க்கபாதைதைபா்க ருக்க ேவ டும.
 சப ்கள ் ய ேபர் டுப  

தை்ெ்ய கு் ககும ே பாக்கத்
து்ட ம  ்கட்டு்டல் அழ்்க தைக்க
்வக்க ம ே பேவர்  எனைபபடும 
உள்ளபா்்ட்க்்ள அ கி பார்்கள. 
அதை்னை ்ட ே ம அ தைபால் 
த்தை ட்்டம தை்்டபபடும.  அேதைபாடு 
வபா  உ்டல் க்கம  அ ணம 
ேபபான  பபாதிப ்க்்ள ம படுத்
தும. 

 சி ருககு உ்டல் பகுதியில் 
ேதை்வய  முடி வ்ளரும. முடி்ய 

து க்கம  தைடிப  ேபபான  
சசி்னை ம உருவபாகும. 
க்க்பானை உள்ளபா்்ட அ ப

வர்்க கே்க த்தை்்கய சசி
்னை்கள ப்டக டும. ்ட
்கபா ்பா்க க்க்பானை உள்ளபா்்ட 
அ பவர்்க ககு ட் ே பா
சதைபா  பபாதிப  அதி்க ககும.

 உள்ளபா்்ட்கள வ ேய ெரு
்த்தி கு ேபபாது்பானை அ்ள  
்கபா  டுரு  செல்  ேவ
டும. ் ய சப ்கள ் பான  
பபா சய ்டர்  ் க பா ேபபான  
்கபா  உட் ்க அ ்திக்கபாதை 
செய ்்க உள்ளபா்்ட்க்்ள 
அ கி பார்்கள. அ்வ ே பாக
கியத்தி கும  ்கபாதைபா த்தி கும 
ல் தைல் .  பருத்தி ேபபான  ்கபா  
டுருவக டிய உள்ளபா்்ட்கே்ள 

சி தைது.

பர இ த்தில் அமர்நது  
ப ர  பவற  பார்ப்பவர்க  க த்து
வ  பாதிப்புக்கு ா ைார்க  ம  
அ த்த  தற  பி ப்பு  க்க ன்றம  

யா  றையில் அமராமல் இ ப்பது 
பபான்ைறவ  க த்துவ  ப  
வத கா  காரண க ாக இ க்
ன்ை  

 தி ச ன  ்க த்துவ  பட்்டபால் 
்க த்்தை ே பாககி தைபா த்தி 
தைபா்்டப பகுதி ் பார்  பகுதியில்படும
படி து பாடி்கள ் வத்திருக்க 
ேவ டும. அதுேபபால் துமு்  
செ ய ேவ டும. 

 ்க த்்தை ருபக்க்பா்க ெபா த்து  
 முதைல்  பாடி்கள வ்  அபப

டிேய ் வத்திருக்க ேவ டும. அப
ேபபாது ்க த்தின முதுச்க ம  
பகுதி ே பா்க ருபப்தை உ தி 
செ துச்கபாள்ள ேவ டும.  னனைர் 
்க த்்தை ச்துவபா்க ் ச பாரு பக
்கத்்தை ே பாககி திருபப ேவ டும. 
துேபபால் ருபக்கமும ்க த்்தை 

திருப  து மு்  செ ய ேவ

டும.
  ேதைபாளபட்்்ட து ்க த்்தை ன பா்க 
ெபா த்து து பாடி்கள அபபடிேய 
்வத்திருக்க ேவ டும. னனைர் 
்க த்்தை ே பா்க மிர்த்தை ேவ
டும. ன  ் ம ்க த்்தை 
வ்்ளத்து  பாடி்கள அபபடிேய 
்வத்திருக்க ேவ டும. தை பயி
சி்ய கு் தைது து மு்  
செ ய ேவ டும.

 ்க த்்தை ே பா்க ் வத்துகச்கபாள்ள 
ேவ டும. னனைர் ்க த்்தை முன 
ே பாககி தைள்ள ேவ டும. அபேபபாது 
ேதைபாளபட்்்டயின ரு பகுதி்க்்ள
ம னேனைபாககி த்தை ் யில் 

்வத்திருக்க ேவ டும. து 
பாடி்கள தை ் யிே ேய 

்வத்திரு தைபால் ்க த்து தை்ெ
்க ல் ச கி  படும.

  ெ யபானை ் யில் அ்ர் திருபப
தும  ன பா்க ங்குவதும ்க த்து
வ  வ பா்ல் தைடுக்க உதை ம.

 ்பார்ட்ேபபா்னை அதி்க ே ம பயனப
டுத்துவ்தை தை ர்க்க ேவ டும. 

்க  வ ா  
்கல ்க  வ ா

தளாய்ளார்களின் 
‘ஆர�ளாக்கியம்’

குடுமப ன து மு செபா்க ்கவனைம செ த்
தும குடுமப தை் ்கள தைங்்கள உ்டல் ே பாககியம 
ெபார் தை யத்தில் ேபபாது்பானை அக்க்  ச்கபாளவ
தில்் . ே பா  எதிர்ப  ெகதி்ய அதி்கபபடுத்து 
வதை ்கபானை முய சி்ய ம அவர்்கள ே் ச்கபாளவ
தில்்  எனபது ல் சதை யவ துள்ளது.

தைபா ்பார்்கள ன ெபார் தை ன் ன வனைம 
ன  ச்கபாே பானைபா ் வ  தைபாக்கத்தி கு கு பாடு 

மு வதும  சப ்க ்டம ெர்ேவ ்டத்தி ள்ளது. 
அவர்்க ன உ்டல் ன ெபார் தை யங்்க்்ள கு
தை்கவல்  டிேயபா  டிேயபா வடி ல் பதி  செ தைது. 
அதில்  ெதை தை தைபா ்பார்்கள ச்கபாே பானைபா ் வ  
கு த்து ேபபாது்பானை ப ணர்  ச்கபா டிருககி பார்
்கள எனபது சதை யவ துள்ளது.  சப ்க ல்  ேபர்  

ட்்டம டும ்டங்்க ககு செல்வ்தை தை ர்த்திருக
கி பார்்கள.  ேபர் பயணங்்க்்ள தை ர்த்திருககி பார்
்கள. அேதைேவ்்ளயில்  ெதை தை சப ்கள ் ட்டுே் 

முனசனைசெ க்்க ்டவடிக்்கயபா்க மு்க்கவெங்்க்்ள 
பயனபடுத்துகி பார்்கள.  தைபா ்பார்்க ல் ருவர் ் ட்
டுே் தைங்்க ன ட்டுச்பாத்தை உ்டல் ே பாககியத்்தை 
்கவனைத்தில் ச்கபா டிருககி பார்்கள.  தைபா ்பார்்க ல் 
 ேபர் உண  பழக்கம ப  அக்க்  ச்கபா டிருககி
பார்்கள. னைபால்  ெதை தைம ேபர் ே பா  எதிர்ப  ெக

தி்ய அதி்கபபடுத்தை எ தை முய சியி ம டுப்ட
ல்்  என ம ெர்ேவ தை்கவல் சதை ககி து. ே் ம 
 ெதை தைம ேபர் தைங்்க ககு உ்டல் ம ெ யில்்  

என பால் உ்டனைடியபா்க ்ருத்துவ்்னைககு செல்வ
தில்்  என ம  ருககி பார்்கள.  தைபா ்பார்
்க ல்  ேபர் தைங்்கள ட்டு உபேயபா்க சபபாருட்்க்்ளத் 
தைபான ் ரு தைபா்க பயனபடுத்துவதைபா்க  ருககி பார்
்கள. உ்டல் மி்க ம ப  னைம அ்்ட தை ் யில்தைபான 
்ருத்துவ்்னை்ய அ குகி பார்்க்ளபாம.



6 கா பு  

தியாகரா  பாகவதர் த்த தா  ப   
பாவ க்கு வ யா  ன்  பாவ க  

வறர   வார க  வ றிகரமாக யது  அநத ாத
ற றய இதுவறர நதப் ப  றிய க்கவில்ற  
அநதப் ப த்றத இயக் யவர் சுநதர்ரா  கர்

வர்  ்க ணதைபாென என  வெனை்கர்த்தைபா து அ்ள ல் பாதை 
் யபா்தை ் வத்திரு தைபார். அபபபா எனனை  எ தினைபா ம அ தைம  
என  வபார்த்்தை்யத் தை  ேவ  எது ம அவர் வபாயில் ரு து 
வ பாது. அபபபா  தைபான எ தி கு ேவ ்டபாம  என  அடித்து 

ககிபேபபாட்்ட வெனைப பக்கங்்க்்ளக ்ட எடுத்து பத்தி ்பா்க 
்வத்திருபபபார். தைர் பா  ட்்கர்னி்யப சபபா த்தைவ் யில் 

வெனைம எனபதை கு ்ளக்கம ்க ணதைபாெனதைபான என  ர்்பானை
்பா்க ரு தைவர்.
் பாட்டிய எ த்தைபா்ளர் ்கட்்க யின ய ப  என  
பா்ட்கத்்தை  தைமி ல் தையபா த்து யக்க முடி  செ தைபார் தைர் பா  
ட்்கர்னி.
எம. . ர். ்கதைபா பாய்கனைபா்க டிக்க ்்கபாேதை  ப்டத்்தை 

சதைபா்டங்கினைபார். அதை கு தி் க
்க்தை-வெனைம எ தும சபபா ப்ப 
்க ணதைபாெனி்டம பப்்டத்தைபார்.
தைன து ட்்கர்னி ்வத்திரு தை 

அன்ப ம ் யபா்தை்ய ம அபபபா 
னகு அ வபார். எ தை ேவ டும 

என  சவ ்டன அபபபா ரு தை 
ே ம அது. ்கபா ணத்்தை அவ து 
வனைவபாெத்்தை படித்து அ து 
ச்கபாள்ள பாம .
அபபபா ன செபால் பாட்சிககு ் ்கபா

ேதை  ப்டத்தில் ்டம சப  அபபபா
ன வெனைங்்கே்ள ெபாட்சி.
தைமி  சினி்பா ல் ப ச  ்டய
பாக்்க சதைபா்டங்கி ் வத்தைது ்க

ணதைபாென என  ்ட செபால் பாம. 
அ தை வெனைங்்க ல் சி ...

அத்தைபான  என  எம.என. பாஜம  
.எ . பபபா்வ அ்ழக்க...
அபபடி செபால்  அத்தைபான... தை ெத்தைபானை வபார்த்்தை்ய 

ே்கட்டு செத்தைபான ்கருணபா்க ன  என  செபால்வபார் .எ .
பபபா.
்ண தைபால் ் ்கபாேதை  ல்் ேயல் ் ணேதை
செபால் கச்கல் பாம ச்கபால் ம ெகதி ரு தைபால்  தை உ

்கம எனே பா அ திருககும.
ல் ன  பாட்டு ் க்க்்ளப ப  ேப மேபபாது செபால் ம வ

ம் ம்  
த ோ  த  ோ  

 ோ  ோ  
  த  

ோதத  ம் ோ
த ோ    
த ோ  ோ  ோத

த  ோ

ம்கா த  ப ல்  
்க ர்  ப  லா
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்கள...
தை பாடும  பாட்டு ் க்க ம பாெ்பா ப ேபபா்கட்டும

ேபபாவது பா ய பபா னைம என பா ம சபபா ்் ருககும 
எனைககு. ் பானைம ேபபாகும ே ம  வபாள துடிககி து.

த்தி ே் திபதி கி ட்்டபால் அங்கு 
அ ககு ்டமில்்  ் னனைபா.

தைக ்கபாதைல் ரு பபாதி அல் ... ெ பபாதி
உங்்க ககு ்க ே  தையம  எனைககு 

தையத்திே  ்க
்ழ அ தை ்க ர் ய வபாள 

கும
்க ககு ச ருப  து்ண என

ப்தை அ யபாதை ்கயவேனை
உன எதி ே  பவன ேெபாழ 

பாட்டு ் னனைன  என  .எ . பபபா 
செபால்  அதை கு எம. . ர். ்க்கள தை தை 
்கு்ட்பா   ் னனைர் சப  செல்வ்பா  ்கள்ளத்
தைபால் சப  பாடு  ்கப்டத்தைபால் சப  வபா  

ல் பா ேவ்்ளயிே  தைபானைபா்கேவ தை் யில் 
ககி ் வத்துக ச்கபா ்ட ் ்கு்டம. துள
த் தி தை துே பாகிேய. ் க்கள என ம சவள

்ளத்தைபால்  அடித்துச செல் பபடும ்கபா ம வ து 
ட்்டது  எனபபார்.

்்கபாேதை ... து தைபான ்க்்டசி வபார்த்்தை  - பபபா.
்க்்டசி வபார்த்்தை  எதுதைபான உ ்கத்தில் மபத்து்டன ன  
டுகி து  -்்கபாேதை .

னைபால் வெனைம எ தை வ தைவ்  தி பபா்டல் எ தைச செ து  
தைமி  சினி்பா ன தைனனி்க  பபா்ட பாசி ய பா்க ககி ட்்டது. 
முபபத்தி எட்டு டு்கள ்க த்தும ்க ணதைபாென என ம 
்க ககு ்ணயபா்க னசனைபாருவர் வ ல்்  என  

்க்க ம  ்்ளய பாஜபா உட்ப்ட 
அ்னைத்து ்ெ அ்்பபபா்ளர்
்க ம செபால் க ச்கபா டிருககின
னைர்.
்்கபாேதை  ப்டத்தில் ச்பாத்தைம 

பதிேனைபா  பபா்டல்்கள. அதில் அபபபா 
பானகு பபா்டல்்கள எ தினைபார். பட்டுக

ே்கபாட்்்ட ்கல்யபாண தை ம  தை ்ெ 
பா்்யபாதைபா  ் ருதை்கபாசி கிேயபார் 
்  பபா்டல்்க்்ள எ தினைபார்்கள.

்்கபாேதை  ப்டத்தில் ரு ்கட்்டம. 
சி் யில் ருககும ் ்கபாேதை யின 
்்கககுழ ்தை்ய ச்கபால்  ல் ன 
திட்்டமிடுகி பான. ல் னின 
்்னை  ்்கபாேதை யின ேதைபா . 
அவள ் ்கபாேதை யின குழ ்தை்ய 
்கபாபபபா  அ தை சதைபாட்டி ல் அ தைக 
குழ ்தைககு பதி பா்க தைன குழ
்தை்ய ் வத்து டுகி பாள.

ல் ன வ து அது ் ்கபாேதை யின குழ ்தை என  ்னைத்து 
தைன செபா தைக குழ ்தை்ய அதைன தைபாயின ்க முன குத்திக 
ச்கபான டுகி பான.

தை ்டத்தில் ரு பபா்டல் ்டமசப ேவ டும. ல் ன 
வருவதை குமுன ்்கபாேதை  ேதைபா ்யப பபா்டசசெபால்  பபா்டல் 
சதைபா்டங்கும. பபாட்டின டுேவ ல் ன குழ ்தை்ய ச்கபால்வபான. 
அ தை ழ ககு ப பபா்ட ன சபபாருள ேெபா்க்பா்க ் பா ம.

ேெபா்கபபபாட்டு ேவ ்டபாம  என  ் ்கபாேதை  ே்கபா பபபாள.

உ்டேனை பபாட்டு ப்ழயபடி தைபா பாட்்டபா்க 
்பா ம. துதைபான பபாட்டின ழல். து 
் பாட்டிய பா்ட்கத்தில் ்டமசப  ்கபாட்சி. 
அதில் வ தை பா தைமி  ப்டத்தில் ்்கபா
ேதை  ல் ன ் ்னை ்ய தைன ேதைபா  
என  ்னைத்து  அடிேய பத்தி்
யின ் ்கன ேபபாருககு சென  ்க்தை்யப 
பபாடு  என  செபால்வபாள. பபா்டல் சதைபா்டங்
கும.

னைபால் எம. . ருககு அ தைக ்கபாட்
சி்க ல் உ்டனபபாடில்் . ன  ் ்கக
குழ ்தை்ய ச்கபால்வது  ்டபாவது 
அவர் ெபார் திரு தை யக்கத்தின பாத்
தி்க ச்கபாள்்க. தை டு ்கபா ணங்
்க்ளபால் தைப பபா்டல் ்கபாட்சி ேவ ்டபாம 
என  செபால் ட்்டபார்.
அதைனைபால் தை ழ ககு ேவ  தை

்பா்க அ தைப பபா்ட்  எ தை அபபபா முடி  
செ கி பார்.
பபா்டல் எ தை ட்்கர்னியின அ வ ்கத்தி கு 

அபபபா வ து டுகி பார். அவே  ்கதைபாசி யர் எனப
தைபால்  யககுனைர் பபா்ட க்கபானை ழ்  செபால்

ல்் . அபபபா சி தை்னை செ யத் சதைபா்டங்
குகி பார்.

கு தைனைது உதை யபா்ளர் தைமி ப த்தை்னைப பபார்த்து  
்பா... பா  முதைல்  தைன தை ்தை்ய ேபபாருககு 

அ ப  கு தைன ்கணவ்னை ேபபாருககு அ ப  ்க்்டசி
யில் எ சி ருககின  தைன ் ்கனைபானை சினனை சி  பபா
்க்னை ம ேபபாருககு அ ப னைபாே்ள அ தை த்தைபா . அவ
ே்ளபா்ட ேபர் எனனை  என  ே்கட்்டபார்.
அவ ்்டய ேபர் அதில் செபால் பப்ட ல்்  எனகி பார் 

தைமி ப த்தைன.
அவ ்்டய ேப்  தைப பபாட்டு  செபால் பாம  ்னைச
ேென  என படி ்க ர் சி தை்னை வெபபடுகி பார்.

சி து ே ம ்க த்து  ெ  க்க்தையில் ருபபது 
ேபபா  ்்கபாபபா தைத்்தை து்ணககு வச ககுேவபாம  
என  உ க்கச செபால்கி பார்.

சி  மி்டங்்கள ்க த்து தைமி த்தைன எ து  
என  ்க்ட்க்டசவன  பபா்டல் வ ்க்்ள செபால்கி பார்.

அநதப்பா ல்
மா  ன்பை ப த க் கா

வா வது மது தாய
மரண பய கர  நது வநதா
மாறிவி ாது  ா

தாறகயைா
பபார் ன்  பக ன் வி ய ன் பதவி
புவியா ப் பிைநத மகன் தற  அறழத்தா

 க  பார்த்தா  நறத கா ா
த்த த்தா  தற த்தா  தி க ா

பா ல்
வில் ா  கறண  நதி நதான்
வி ய குமாரன் அபிமன்
ர ன் பி வால் சுபத்திறர கா

பவதற  ால்  தரமன்

தாறகயைா
க ரவர் பற  க ான் வி யன் றமநதன்
றகக்கறணக்கு வி ந தன்  ம ம நதான்
தாயி  தி க  தநறதயின் ால்
தநதுறணயா க் கா  மகன் த்து நின்ைான்

பா
க ற  பபாப  ப ற க  க
க வில்ற  அபிமன்
ம வ தன்ைா  மா  காக்க
ம வதுதாப  உயர் வன்ைான்

தாறகயைா
ா பற க  நதி நது  வில் அநத
ாயக ா  துபராணர் த றமக் காணவில்ற

துபராணர் பக துபராணர் பக ன்ைான்
பதா ற பய வில்ப ா  துபராணர் வநதார்

துபராணர் வநதார்  வநதார் துபராணர்

தை ்டத்தில் ல் ன .எ . பபபா சி் க
குள வ து குழ ்தை்ய ச்கபா்  செ கி பான.
அதைன ன  பபா்டல் சதைபா்டர்கி து
தாறகயைா

அபிமன்  பபார்க்க த்தில் ா நதுவி ான்
அ மா ன்ைறழத்த உயிர் நதத மா
பா வர்க  பறதத்தார்க  சுபத்திறரயா  

து து த்தா
மகப  குன்ற ப் பார்ப்பபாமா  கு 
ன்ைா
மகப   கு ன்ைா  கு ன்ைா

தை ்டத்தில் தைபான   ேெபா்கபபபாட்டு ேவ ்டபாம 
என  ்்கபாேதை  ே்கபா பபபாள. உ்டேனை அவ்ளது 
ேதைபா  பபா்ட்  ் பா ப பபாடுவபாள.

பா
தன்மா  ல்வ க  வா ன்ை யில்
வில்ப நது  ரன் பபா பவ
மகப   வநதா  மழற ால் தநதா

வா ா ல் பவ ைன்  பவ  அ மா
காரப் புன் றக க ணாரக் க ாப
த றண  துக்க மா

ம காத க க ல் றமயி ப் பார்த்தாப
த க  றவர  துக்க மா

எம. . ்டம ெ ்்ட ேபபாட்டு தைப பபா்ட்  ப்டத்தில் 
்ணத்து ட்்டபார் அபபபா. அவ து ்கணககு தைபப ல்் . 

்்கபாேதை  ப்டம சவ யபானைேபபாது தி்  அ ங்கு்க ல் தை 
பபா்டல் ்கபாட்சியில் அழபாதைவர்்கே்ள கி்்டயபாது.

தா

ன்  பாவ  க  தா

மகாபதவி  ப த்தில்  கா

அ ணாதுறர க ணதா ன்

மகாபதவி  ப த்தில் ர்  ாவித்தி

இந்தியாவின்  
இளம் ஆக்கி நட்சத்திரம்

ா க்காக ான்
ம பாட்டுக்கபா்க உசெ ் யில் ்்ளயபாடுவ்தைேய எனைககுக 

கி்்டத்தை சபரும ேப பா்க  அங் ்கபா ்பா்கக ்கருதுகிே ன. ்க்ட தை 
-ம டு எனைது -வது வயதில்  சி பா தில் ்்ட

சப  பானகு பாடு்கள ககி ேபபாட்டியில் ்்ளயபா்டத் ேதைர்வபா
ேனைன. அ தை னை தைத்்தை வ க்க வபார்த்்தையில்் .

கற க்கு
எங்்கள ட்டுப ள்்ள்க ல் பானதைபான ்க்்டககுட்டி. அபபபா 

ே பாகித் ெபாத்  ரு சதைபா்டக்கப பள  சி யர்  அம்பா ்க் பா
ேதை  ல் த்தை சி. எங்்கள டுதைபான என ப ம. அதுேவ எபேபபாதும 
எனைககுத் து்ண ன து. பபடி ரு சப ே பார்  உ்டன ப ்கள 

க இநதிய அணி ரர்க ன் வ றி ர்ப்ப ப்பு

ர்வபத  க்  பம த்தின் வி து 
வன்ை ம யில் விபவக்

இநதிய க் யின் திர்கா  பிக்றகக ல் ன்ைாகக் க தப்ப ைார்  இ  ரர் விபவக் 
ாகர் பிர ாத்  இநத மத்தியபிரபத  இ புயல்  ா பவான் ந ப் குக்குப் பின் ால்  

குறைநத வயதில் இநதிய அணியில் இ பி த்த இர ாவது ரர்

பத ய அ வில் ம மல்  ர்வபத  அ வி  விபவக் ாகர் க் யமா  ரர் ன்பறத 
உணர்த்து  வறகயில் இவ க்கு வ  த்திர  வி றத வழ க் க ரவித்தி க் ைது  ர்வ
பத  க்  பம  ால் றத  வி  ா க்கு விற யா  நபதா பம பமல் ன்
ைார்   வயது விபவக் ாகர்

அவரது பப

அ்் தைது பான சப  வ ம. எனைக்கபா்க அவர்்கள ் ய தியபா
்கங்்கள செ திருககி பார்்கள. அதைனைபால்தைபான ெர்வேதைெ ககி 
ெமே்்ளனை ருது கி்்டத்தை்தை அவர்்க ககுத் சதை த்தைேபபாது 
பான மி்க ம உணர்சசி வெபபட்ே்டன. னைபால் அவர்்கே்ளபா  து 

உன ்கடினை உ்ழப  அர்பப ப ககுக கி்்டத்தை ருது என  
எ ்்யபா்கக ட்்டபார்்கள.

பப ன்   க்
பான எனைது சி வயதில் ேபட்மி ்டன  செ  ்்ளயபாட்டு

்க ல் அதி்க ர்வம ்கபாட்டிேனைன. னைபால் ச்ல்  ச்ல்  ககி
யின பக்கம என ்கவனைம திரும யது. எங்்கள கி பா்த்தில் சப ய 
்பயன்கள ககி ்்ளயபாடுவ்தைப பபார்த்து பா ம ்்ள
யபாட்டில் ர்வம ச்கபா ே்டன. ககி ்க்ளத்தில் ங்கியேபபாது 
எனைககு வயது பத்து. பா டு ககி ்்ளயபாடியதுே்  னி 
துதைபான ம எதிர்்கபா ம என  முடிசவடுத்து ட்ே்டன. அதைன
கு பான திரும ப பபார்க்கேவ ல்் .

கவற  அ த்த காய
்க்ட தை -ம டு  எனைககு சி பபபானை ்டபா்க அ்்

தைது. அடுத்து வ தை ஜ னியர் உ ்கக ே்கபாப்ப ேபபாட்டியில் பான 
செயம டுேவன என  எல்ே பாரும எதிர்பபார்த்தைபார்்கள. பா ம

தைபான. னைபால் என எதிர்்கபா  ககி வபா க்்க ் ட்டு்ல்  உயி
ரும அபபாயத்துககு உள்ளபானைது. ரு ேபபாட்டியில் எனைது ெ்க ர் 
எதிர்பபா பாதை தை்பா்க என ேதைபாளபட்்்டயில் வ வபா்க ே்பாதை   எ ம  
உ்்ட துேபபானைது. ் ருத்துவ்்னையில்  சிகிச்ெப ல் 
ேெர்க்கபபட்ே்டன. னைபால் எனைககு ்னை  திரும யேபபாது  
எனைது சப ே பாரும உ்டன ேதைபாரும ்கபாயத்தின த்்தை 
்் த்து தைல் னைர். அவர்்கள அ த்தை சதைம னைபாே பா என
னைேவபா  பான னே  ்பாதைங்்க ல் திய ஜ னியர் ககி 
அ ககுத் திரும ேனைன. -ல் ் ே சியபா ல் ்ட தை ேஜபா ர் 
ல்தைபான ே்கபாப்ப ேபபாட்டியில் திய ்ளம அ ககுத் தை் ்் 

தைபாங்கிேனைன. ்்ளேயபார் ம க ேபபாட்டியில் சவள ப 
பதைக்கம சவன  திய அ யின ே்கப்டனைபா்க வ ்டத்தியதும 
சபரு்்மிக்க அ பவம.

இநதிய யர் அணியில்
-ம டு திய னியர் ககி அ யில் அ மு்க்பா

னைது முதைல் பான துவ்  -ககும ே் பட்்ட ேபபாட்டி்க ல் 
டி ட்ே்டன. எனைது தைபாககுதைல் பபா  ட்்டம  எங்்கள தை்

்்ப பயி சியபா்ளர் கி ்கபாம டுககுப டித்திருககி து என  
அ தைேபபாது பான மி்க ம ் கி சசி அ்்ட ேதைன.

உயர்நத பிக்றக
வேனை வ த்தில் ்ட தை உ ்க ககி க ேபபாட்டியில் 

சபல் யத்துககு எதி பா்க தியபா ன சதைபா்டக்க ே்கபா்  அடித்
தைது எனைது ் க்க முடியபாதை தைருணம. ரு டுக்க்ள பா்க அது 
எனைது ம க்்க்ய சவகுவபா்கக ட்டியது. அபேபபாது பான 
அடிபப்்டயபானை  யங்்க்்ள  ெ யபா்கச  செ ேதைன  என  
்னைககிே ன. ரு முன்க்ள பா்கச செயல்படும வபா ப  அ

வபேபபாது வ துச்கபா டிரு தைது. அ்தைப பயனபடுத்தி ே்கபால் 
அடித்ேதைன. பான எனைது ப த்தின அடிபப்்டயில் யல்பபானை 

ட்்டத்்தை சவ பபடுத்தியதைபால்தைபான அபேபபாட்டியில் ன பா்க 
்ட முடி தைது.

வ ர்நதுவ  ரர் வி து
ககி தியபா அ்்ப  ெபார் ல்  சி தை வ்ளர் துவரும ருக

்கபானை ருது ெ பத்தில் எனைககு வழங்்கபபட்்டது. ்்ளயபாட்டு 
ர்்கள அங் ்கபா த்்தை ்ட ப த்சதைபா்்க்ய சப தைபா்கக ்கரு

துவதில்்  என ேபபாதும  அபேபபாது கி்்டத்தை ப பபணம 

வ  துேபபான  ப ்கள க்க்பா்க ருககும. என பங்குககு 
பா ம  செபா தை ர் செல் மேபபாது அங்குள்ள பெங்்க ககு -

ெர்ட்  ககி உப ்க ணங்்கள என  ச்கபாடுத்து உ ெபா்கபபடுத்து
கிே ன.

பிக் உ த்றத ப ாக்
தை டு ம க ேபபாட்டியில் ்து ககி அ  சி ப

பபா்கச செயல்படும என  ம கிே ன. ட்டுச்பாத்தை அ ககும 
அ தை ம க்்க ருககி து. ம க்்க ்னைதில் ்வத்து 

சவபாரு பா ம பாங்்கள எங்்கள ட்்டத்்தை ே்மபடுத்தை 
உ்ழத்துக ச்கபா டிருககிே பாம. பான உய ம கு் வபா்க ருபப
தைபா்கச சி ர் செபால்வபார்்கள. னைபால் பான அ்தை ரு கு் யபா்க 
்னைத்தைேதை ல்் . பான பபாட்டுககு எனைது ட்்டத்தில் ்கவனைம 

செ த்துகிே ன.

உதவிய த்த ரர்க
பான ககியில் வ்ளர் து வ தை பாட்்க ல் முன்பாதி யபா

்கக ்கருதியது  தை ேபபா்தைய ே்கப்டனைபானை ் ன த் சிங்்்க. 
அேதைே ம  த்தை ர்்கள ேஜ ம  சிங்ச னெனைபா சிங்
கும ்ட ் ்கச்கபாடுத்தைனைர். அ யில் பான எனைது ்டத்்தை 
் பபடுத்திகச்கபாள்ள உதை னைர்.

கு ப  பர்க
பான ்்ளயபாட்டில் தை உய த்்தை எட்டியதை கு  

எங்்கள குடுமபத்தினைரு்டன  பர்்கள  பயி சியபா்ளர் ்க
ன ககு ப  ரு முககியக ்கபா ணம. கு பபபா்க  எனைது 
மப்கபா ப பயி சியபா்ளர் அேெபாககு்பார் தையபானெ துககு 

பான மி்க ம ன க்க்டன பட்டிருககிே ன. தை ேபபாது 
எனைககு ெர்வேதைெ ககி ெமே்்ளனை ருது அ க்கபபட்டி

ருககும ் யில் அதை கு யபாயம ேெர்ககும வ்்கயில் ே் ம 
்கடு்்யபா்க உ்ழக்க ரும கிே ன. எனைது தைபா ேதைெத்துககுப 
சபரு்் ேெர்க்க ்ெபபடுகிே ன

ேவக ெபா்கர் ெபாத் ே் ம ப  சவ க  
்கணங்்க ல் ் கிழட்டும.

எனைககு மி்க ம உதை ்க ்பா்க ரு தைது. அ தை  ட்ெ பபா  
எங்்கள குடுமபத்தின சபபாரு்ளபாதைபா க ்க ்டத்்தைத் ர்த்தைது. 

ககி  ்்ளயபாட்டில்  வ்ள    பணம கி்்டககி தைபா  என  
என  செபா தை  ர்  ்்ள ர்்க ம  உ ெபா்க்பாகி ட்்டபார்்கள. 
செய்பா்க  ே் ம ப  ்்ள ர்்கள ககி ்்ளயபாட்டு ே பாககி 

பவக  விபவக  விபவக் ாகர் பிர ாத்
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Üóê¡  ºî™  Ý‡®  õ¬ó...  
ð£°ð£´  ð£ó£î  ªè£«ó£ù£!!!
Yù£-M¡ àè£¡ ïè-K™ à¼-õ£ù àJ˜‚-ªè£™L ªè£«ó£ù£ 
¬õóv, îŸ-«ð£¶ ÜA-ô -̂¬î«ò Ý†-®Š-ð-¬ìˆ¶ õ¼-A-ø¶. àô-
è‹ º¿-õ-¶‹ îù¶ «è£ó-º-èˆ¬î è£†-®-õ-¼‹ Þ‰î ¬õó-ê£™ 
Ü¡-ø£-ì‹ ªè£ˆ¶‚ ªè£ˆ-î£è ñ‚èœ ñ®‰¶ õ¼-A¡-ø-ù˜. 
ªè£«ó£-ù£-M¡ ªè£‰-î-OŠ-ð£™ 7 ô†-ê -̂¶‚°‹ ÜF-è-ñ£-«ù£˜ 
àô-è‹ º¿-õ-¶‹ ð£F‚èŠ-ð†-´œ÷ G¬ô-J™, Þ‰î ¬õó-ê£™ 
ñ£‡-ì-õ˜è-O¡ â‡-E‚¬è 34 ÝJ-óˆ¬î î£‡-®-»œ-÷¶. 
Üó-ê¡ ºî™ Ý‡® õ¬ó ò£¬ó-»‹ ð£°-ð£´ ð£˜‚è£-ñ™ ðî‹ 
ð£˜ˆ¶ õ¼-A-ø¶ ªè£«ó£ù£. Þù, ñî, ªñ£N «ðî-I™-ô£-ñ™ 
õP-ò-õ˜ ºî™ õêF ð¬ìˆ-î-õ˜ õ¬ó ªè£«ó£-ù£-M¡ YŸ-
øˆ-F™ C‚A C¡-ù£-H¡-ù-ñ£A õ¼-A¡-ø-ù˜. Üóê °´‹-ðˆ-
F-ù˜, Ýè„-C-ø‰î Üó-C-ò™ ÝÀ-¬ñ-èœ, F¬óŠ-ðì ï®-è˜, ï®-
¬è-èœ, M¬÷-ò£†´ ió˜èœ â¡Á ð™-¶¬ø Hó-ð-ôƒè-À‹ 
ªè£«ó£-ù£-M¡ «è£óŠ-H-®-J™ ÜèŠ-ð†´‚ ªè£‡-´œ-÷-ù˜. 
Cô º‚Aò ïð˜èœ ðL-ò£-A-»‹ àœ-÷-ù˜. Üõ˜è-¬÷Š ðŸ-Pò 
Üô-ê™ H¡-õ-¼-ñ£Á:&

Þƒ-A-ô£‰¶ Þ÷-õ-ó-ê˜ ê£˜-ôv
Yù£-¾‚° ªõO«ò ªè£«ó£ù£ ¬õó-ê£™ «ðK-öŠ-¹-è¬÷ 

ê‰-F -̂¶-õ-¼‹ ð°-F-ò£è ä«ó£Š-Hò è‡-ì‹ àœ-÷¶. Þ‰î ¬õó-
²‚° Þˆ-î£L, vªð-J¡, Hó£¡v â¡Á ð™-«õÁ ä«ó£Š-Hò 
ï£´-èœ ï´-ï-´ƒA õ¼-A¡-øù. ä«ó£Š-Hò è‡-ìˆ-F¡ î£î£-
õ£ù å¼ƒ-A-¬í‰î Þƒ-A-ô£‰¶ ó£x-T-ò-º‹ ÞîŸ° MF 
Mô‚è™ô. °PŠ-ð£è Þƒ-A-ô£‰¶ Üóê °´‹-ð-º‹ ªè£«ó£-
ù£-M¡ ªè£Ç-óŠ ð£ -̃¬õ-J-L-¼‰¶ îŠð º®-ò£-ñ™ «ð£Œ-M†-ì¶. 
ð‚Aƒè£‹ Üó‡-ñ¬ù áN-ò-¼‚° ãŸ-è-ù«õ ¬õóv ð£FŠ¹ 
àÁ-F-ò£ù G¬ô-J™, Þƒ-A-ô£‰¶ Þ÷-õ-ó-ê˜ ê£˜-ô-²‚°‹ 
ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ Cô ï£†-èÀ‚° º¡¹ àÁ-FŠ-ð-´ˆ-îŠ-
ð†-ì¶. Üî¬ù ªî£ì˜‰¶  71 õò-î£ù «õ™v Þ÷-õ-ó-ê-ó£ù 
Þõ˜ îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†ì£˜. 
ê£˜-ôv ñ¬ùM «èI-ô£-¾‹ îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†´ è‡-è£-

EŠ-H™ àœ-÷£˜. Þƒ-A-ô£‰¶ ñè£-ó£E 2&‹ âL-ê-ªðˆ-¶‹, 
Üõ-ó¶ èí-õ˜ Þ÷-õ-ó-ê˜ HLŠ-¹‹ ¬õóv Ü„-ê -̂î£™ Üõ˜è«÷ 
îƒè¬÷ ²ò-ñ£è îQ-¬ñŠ-ð-́ ˆF ð£¶-è£Š-ð£è Þ¼‰¶ õ¼-A¡-
ø-ù˜.
Þ‰î G¬ôJ™ ê£˜ôv îŸ«ð£¶ °íñ¬ì‰¶ M†ìî£è 

îèõ™ ªõOò£A»œ÷¶.

ªñ£ù£‚«è£ Þ÷-õ-ó-ê˜ 2&‹ Ý™-ð˜†
ªê™-õ‰-î˜èœ ªêP‰¶ õ£¿‹ ªñ£ù£‚«è£ 

ï£†-®¡ Ý†-C-ò£-÷-¼‹, Þ÷-õ-ó-ê-¼-ñ£ù 2&‹ 
Ý™-ð˜†-´‹(õò¶ 62) ªè£«ó£-ù£-õ£™ 
ð£F‚èŠ-ð†´ Ü‰-ï£†-®™ CA„¬ê ªðŸÁ 
õ¼-A-ø£˜. èì‰î 10&‰«îF ô‡-ì-Q™ ïì‰î 
Gè›„-C-J™ Þƒ-A-ô£‰¶ Þ÷-õ-ó-ê˜ ê£˜-ô-
«ê£´ ªñ£ù£‚«è£ Þ÷-õ-ó-ê˜ Ý™-ð˜†-´‹ 
èô‰¶ ªè£‡-ì£˜. Ü‰î Gè›„-C-J™ Þ¼-
õ-¼‹ âF-ªó-F˜ õK-¬ê-J™ Üñ˜‰-F-¼‰-
î-ù˜. îŸ-«ð£¶ 2 Þ÷-õ-ó-ê˜è-À‚°‹ 
¬õóv ªî£ŸÁ è‡-ì-P-òŠ-ð†-´œ-÷¶.

Þƒ-A-ô£‰¶ Hó-î-ñ˜ «ð£Kv ü£¡-ê¡
ï£´-èO¡ ÝÀ-¬ñ-èO™ ªè£«ó£ù£ ð£FŠ-¹‚° Ý÷£A 

Þ¼‚°‹ ºî™ ïð˜ Þƒ-A-ô£‰¶ Hó-î-ñ˜ 
«ð£Kv ü£¡-ê¡ Ýõ£˜. 55 õò-î£ù 
Þõ˜ ¬õó-ê£™ ð£F‚èŠ-ð-ì-ô£‹ 
â¡Á ãŸ-è-ù«õ Ý¼-ì‹ ªê£™-ôŠ-
ð†ì G¬ô-J™ îŸ-«ð£¶ Ü¶ ðLˆ-
¶œ-÷¶. èì‰î õ£óˆ-F™ ü£¡-
ê-Â‚° ªè£«ó£ù£ ð£FŠ¹ àÁ-F-
ò£-ù¶. Þî¡-H-ø° 14 ï£†-èœ 
î¡¬ù îQ-¬ñŠ-ð-́ ˆF‚ ªè£‡-

´œ÷ Þõ˜, i†-®-L-¼‰-î-ð-®«ò 
è£ªí£L è£†C Íô‹ Þƒ-
A-ô£‰¶ Üó-C¡ ªè£«ó£ù£ 
î´Š¹ ðE-è¬÷ èõ-Qˆ¶ 
õ¼-A-ø£˜.
Þƒ-A-ô£‰¶ Hó-î-ñ˜ ñ†-´-

I¡P Ü‰-ï£†-®¡ ²è£-î£ó 
ñ‰-FK ï£®¡ «ì£Kv(62), ²è£-î£ó ªêò-ô£-÷˜ «ñ† 
ªý¡ý£‚(41) ÝA-«ò£-¼‹ Þ‰î ¬õó-ê£™ ð£F‚èŠ-
ð†-́ œ-÷-ù˜. Þƒ-A-ô£‰-F¡ ²è£-î£-óˆ ¶¬ø-¬ò«ò 
ªè£«ó£ù£ H®ˆ-F-¼Š-ð¶ Üõ-ôˆ-F-½‹ Üõ-ô‹.

èùì£, vªð-J¡ Hóîñ˜èO¡ ñ¬ùM
èùì£ Hó-î-ñ˜ üv-®¡ †Ï-«ì£-M¡ ñ¬ùM 

«ê£H †Ï«ì£(44), èì‰î 12&‰«îF ªè£«ó£ù£ 
ð£FŠ-¹‚° Ý÷£A îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†-ì£˜. 
Þõ-«ó£´ èí-õ˜ †Ï«ì£, °ö‰-¬î-èœ àœ-
O†ì °´‹-ðˆ-F-ù-¼‹ îƒ-è¬÷ êÍ-
èˆ-F™ Þ¼‰¶ Mô‚A‚ ªè£‡-ì-ù˜. 
²ñ£˜ 15 ï£†-èœ i†-®-«ô«ò Þ¼‰-î-ù˜. 
Þ‰-î-G-¬ô-J™, Ìóí °í-ñ-¬ì‰-¶-M†-
ì-î£-è-¾‹, îù¶ àì™-ï-ô¡ «îø 
M¼‹-H-ò-õ˜è-À‚° ï¡P ªîK-MŠ-ð-
î£-è-¾‹ «ê£H †Ï«ì£ êÍè õ¬ôˆ-

î-÷ˆ-F™ ðF-M†-´œ-÷£˜.
Þ«î-«ð£™, vªð-J¡ Hó-î-ñ˜ ªð†«ó£ ê£¡-ªê-C¡ ñ¬ùM 

ªð«è£ù£ «ý£ñ-ú¨‹ ªè£«ó£-ù£-õ£™ ð£F‚èŠ-ð†´ CA„¬ê 
â´ˆ¶ õ¼-A-ø£˜.

ñŸø Üó-C-ò™ ÝÀ-¬ñ-èœ
àôè Ü÷-M™ vªð-J¡ ¶¬í Hó-î-ñ˜ è£˜-ªñ¡ è£™«õ£, 

Ü‰-ï£†-®¡ êñˆ-¶-õˆ-¶¬ø ñ‰-FK äg¡ «ñ£¡-ìó£, Ýv-F-«ó-
Lò àœ-¶¬ø ñ‰-FK d†-ì˜ ì†-ì¡, ßó£¡ ¶¬í ÜF-ð˜ âê‚ 
üý£ƒ-AK, Ü‰-ï£†-®¡ ²Ÿ-Áô£ ñ‰-FK ÜL Üv-è˜ ñ¾-«ù-ê¡, 
ªî£N™ ñ‰-FK gê£ óý-ñ£Q, ßó£¡ ¶¬í ²è£-î£ó ñ‰-FK 
Þó£x ýK˜C, Üªñ-K‚è ªêù†-ì˜ «óù™ ð£™, Iò£I ïèó 
«ñò˜ Hó£¡-Cv ²ò-«óv àœ-O†ì ðô Üó-C-ò™ ÝÀ-¬ñ-èÀ‹ 
ªè£«ó£ù£ ¬õó-ê£™ ð£F‚èŠ-ð†´ îQ-¬ñ-J™ àœ-÷-ù˜.

F¬ó-»-ôè Hó-ð-ôƒèœ
F¬ó-»-ôè Hó-ð-ôƒè-À‹ ªè£«ó£-ù£-õ£™ ð£FŠ-ð-¬ì‰¶ õ¼-

A¡-ø-ù˜. 2 º¬ø Ýv-è£˜ M¼¬î  Üœ-O-ò-õ-¼‹, Ôì£M¡C 
«è£†Õ, Ôã…-ê™ Ü‡† ªìñ£¡vÕ àœ-O†ì õó-ô£ŸÁ CøŠ-¹-

I‚è ðìƒè-O™ èî£-ï£òèù£è ï®ˆ-î-õ-¼-
ñ£ù Hó-ðô Üªñ-K‚è ï®-è˜ ì£‹ 
ý£ƒ-ú§‚°(63) ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ 
è‡-ì-P-òŠ-ð†-ì¶. ý£ƒv ñ†-´-I¡P 
Üõ-ó¶ ñ¬ù-M-»‹ ý£L-¾† ï®-¬è-»-
ñ£ù g†ì£ M™-ê-Â‹(63) Þ‰î ¬õóCì‹ 
ÜèŠ-ð†-ì£˜. 14 ï£†-èœ Ýv-F-«ó-L-
ò£-M™ îQ¬ñŠð´ˆ-îŠ-ð†ì Þ‰î 
î‹ðFJù˜ îŸ-«ð£¶ º¿-¬ñ-ò£è °í-ñ-
¬ì‰¶ Üªñ-K‚è£ F¼‹H àœ-÷-ù˜.
Ôð£v† Ü‡† HÎ-K-òvÕ, ÔF ì£˜‚ ìõ˜Õ, 
Ô«î£˜Õ, ÔÜªõ…-ê˜vÕ ÝAò Hó-
ñ£‡ì ý£L-¾† ðìƒè-O™ Üê£ -̂Fò 
ï®Š¬ð ªõOŠ-ð-´ˆ-Fò Þƒ-A-ô£‰¶ 
¹è› Þ†-Kv â™-ð£-¾‹(47) Þ‰î ¬õó-

ê£™ ð£FŠ-ð-¬ì‰¶ Hó„-C-¬ù-è¬÷ ê‰-Fˆ¶ õ¼-A-ø£˜. Þõ-ó¶ 
ñ¬ùM êŠ-gù£ â™-ð£-¾‚°‹ «ï£Œ ªî£ŸÁ àÁ-F-ò£ù 
G¬ô-J™, î‹-ð-F-ò˜ îQ-¬ñ¬ò ÜÂ-ð-Mˆ¶ õ¼-A¡-ø-ù˜.
Ôªý™-ð£ŒÕ, ÔÞ¡-ê˜-ªü¡†Õ ðì ¹è› «ìQ-ò™ «ì A‹(51), 

ý£L-¾†-®¡ CøŠ-¹-I‚è YK-ò-ê£ù Ô«è‹ ÝŠ F«ó£-Q™Õ ï®ˆî 
ï£˜«õ ï®-è˜ AKv-«ì£-ð˜ Ušü§(41), Þƒ-A-ô£‰¶ ï®¬è 
Þ‰-Fó£ õ˜ñ£(46), Üªñ-K‚è£-¬õ„ «ê˜‰î ý£L-¾† ðì îò£-
KŠ-ð£-÷˜ ý£˜M ªõJ¡v-ªì¡(68), Þ‰-F-ò£-¬õ„ «ê˜‰î 
Hó-ðô ð£L-¾† ð£ìA èQè£ èÌ˜(42) â¡Á F¬ó-»-ô-èˆ-F™ 
ªè£«ó£-ù£-õ£™ ð£F‚èŠ-ð†-ì-õ˜è-O¡ ð†-®-ò™ cœ-A-ø¶.

M¬÷-ò£†´ ió˜èœ
è†-́ -ñv-î£ù àì™-õ£° ªè£‡ì M¬÷-ò£†´ ió˜è-¬÷-»‹ 

ªè£«ó£ù£ M†-´-M-ì-M™¬ô. àô-è‹ º¿-
õ-¶‹ ðóM «ì£‚A«ò£ åL‹H‚ àœ-O†ì 
ðô M¬÷-ò£†´ «ð£†-®-è¬÷ óˆ¶ 
ªêŒ¶ vî‹-H‚è ªêŒ-¶œ÷ Þ‰î ¬õó-
C¡ H®-J™ º¡-ùE M¬÷-ò£†´ 
ió˜èœ ðô-¼‹ ñ£†-®‚-ªè£‡-´œ-
÷-ù˜. Üªñ-K‚è£-M¡ ¹è›-ªðŸø 
â¡.H.ã. Ã¬ìŠ-ð‰¶ h‚A™ 
M¬÷-ò£® õ¼‹ ªèM¡ Çó¡†(31), Ï® 
«è£ð˜†(27), «ì£ù£-õ£¡ I†-ªê™(23) àœ-
O†ì Ýø® àòó ü£‹-ð-õ£¡è«÷ 
ªè£«ó£-ù£-M¡ ªè£FŠ-H™ ð£F‚èŠ-
ð†-´œ-÷-ù˜. è£™-ð‰¶ àô-A™ ªõÁ‹ 
19 õò-î£ù Þƒ-A-ô£‰¶ ÜE-J¡ 
Þ÷‹ ió˜ è£½‹ ý†-ê¡ åì£Œ, Ü˜-
ªü‡-®ù£, Þ -̂î£L ï£†-®¡ è£™-ð‰¶ 
ï†-êˆ-Fó ió˜è-÷£ù ðš«ô£ 
®ð£ô£(26), «ìQ-òL ªó£ý£Q(25), Üªñ-K‚è è£™-ð‰¶ ÜE-
J¡ ðJŸ-C-ò£-÷˜ Y¡ «ðì¡(56), vªð-J¡ ðJŸ-C-ò£-÷˜ 
¬ñ‚«è™ Ü˜-¯ì£(38) ÝA-«ò£˜ Þ‰î ¬õó-ê£™ ð£F‚èŠ-ð†´ 
CA„¬ê ªðŸÁ õ¼-A¡-ø-ù˜. AK‚-ªè† ió˜è-O™ ò£¼‹ Þ¶-
õ¬ó ð£F‚èŠ-ð†-ì-î£è ÜF-è£-óŠ-Ì˜-õ-ñ£è îè-õ™ ªõO-õ-ó£î 
G¬ô-J™, Ýv-F-«ó-Lò ¹ò™ «è¡ K„-ê˜†-ê¡ ¬õóv Ü„-
êˆ-î£™ îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†-ì¶ °PŠ-H-ìˆ-î‚è¶.

ðL-ò£ù Hó-ð-ôƒèœ
ªè£«ó£ù£ ð£FŠ-ð£™ vªð-J¡ Üóê 

°´‹-ðˆ-F™ àJ-K-öŠ-¹‹ «ïK†-ì¶. 
vªð-J¡ Þ÷-õ-óC ñKò ªîóê£(86), 
Þ‰î ¬õó-C¡ «è£ó H®-J™ C‚A 
àJ-K-ö‰-î£˜. Üó¹ ï£ -́èO™ ÜF-
è‹ ð£FŠ-¹‚°œ-÷£ù ßó£-Q™, 
ªð‡ â‹.H. ð£ -̂î«ñ óy-ð˜(55) 
Þ‰î ¬õóv ð£FŠ-H™ ðL-ò£ù 
°PŠ-H-ìˆ-î‚è ïð˜ Ýõ£˜.
å†-´-ªñ£ˆ-î-ñ£è ê£ñ£-Q-ò¡ ºî™ 

ê‚ó-õ˜ˆF õ¬ó ªè£«ó£ù£ ¬õóv â¡ø 
ªè£Çó Üó‚è-Q¡ H®-J™ Ü™-
«ô£-è-ôŠ-ð†´ õ¼-A¡-ø-ù˜.

ªý¡ý£‚(41) ÝA-«ò£-¼‹ Þ‰î ¬õó-ê£™ ð£F‚èŠ-
ð†-́ œ-÷-ù˜. Þƒ-A-ô£‰-F¡ ²è£-î£-óˆ ¶¬ø-¬ò«ò 
ªè£«ó£ù£ H®ˆ-F-¼Š-ð¶ Üõ-ôˆ-F-½‹ Üõ-ô‹.

èùì£, vªð-J¡ Hóîñ˜èO¡ ñ¬ùM
èùì£ Hó-î-ñ˜ üv-®¡ †Ï-«ì£-M¡ ñ¬ùM 

«ê£H †Ï«ì£(44), èì‰î 12&‰«îF ªè£«ó£ù£ 
ð£FŠ-¹‚° Ý÷£A îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†-ì£˜. 
Þõ-«ó£´ èí-õ˜ †Ï«ì£, °ö‰-¬î-èœ àœ-
O†ì °´‹-ðˆ-F-ù-¼‹ îƒ-è¬÷ êÍ-
èˆ-F™ Þ¼‰¶ Mô‚A‚ ªè£‡-ì-ù˜. 
²ñ£˜ 15 ï£†-èœ i†-®-«ô«ò Þ¼‰-î-ù˜. 
Þ‰-î-G-¬ô-J™, Ìóí °í-ñ-¬ì‰-¶-M†-

«ê£H †Ï«ì£

2&‹ Ý™-ð˜†

«ð£Kv ü£¡-ê¡

Þ†-Kv â™ð£

ð™«ô£ ®ð£ô£

ðL-ò£ù Hó-ð-ôƒèœ
ªè£«ó£ù£ ð£FŠ-ð£™ vªð-J¡ Üóê 

°´‹-ðˆ-F™ àJ-K-öŠ-¹‹ «ïK†-ì¶. 
vªð-J¡ Þ÷-õ-óC ñKò ªîóê£(86), 
Þ‰î ¬õó-C¡ «è£ó H®-J™ C‚A 
àJ-K-ö‰-î£˜. Üó¹ ï£ -́èO™ ÜF-
è‹ ð£FŠ-¹‚°œ-÷£ù ßó£-Q™, 
ªð‡ â‹.H. ð£ -̂î«ñ óy-ð˜(55) 
Þ‰î ¬õóv ð£FŠ-H™ ðL-ò£ù 

å†-´-ªñ£ˆ-î-ñ£è ê£ñ£-Q-ò¡ ºî™ 
ê‚ó-õ˜ˆF õ¬ó ªè£«ó£ù£ ¬õóv â¡ø 
ªè£Çó Üó‚è-Q¡ H®-J™ Ü™-

ñKò ªîóê£

 கி க் ட க்  ட ம் இந்திய  
உருகுேவ பாட்டின ்க சப  ்கபால்ப து கி்ளப  சபனைபா ல்.

பத்தைபா டு்க ககு முன  ட்டுச்பாத்தை சதைனஅச் க
்கக ்க ்டத்தில் பா டின சி தை ்கபால்ப து அ யபா்க தை 
கி்ளப அ  ேதைர் சதைடுக்கபபட்்டது.

ப பா தியத்தில் சித்தி சப  ே்கபாபபா பர்்டபாே்டபா  ்கபால்
ப து ேபபாட்டியில்  மு்  பட்்டம சவன ருககி  சபனைபா ல்  உரு
குேவ ேதைசியப ேபபாட்டி்க ம  தை்ட்வ்க ககு ே்ல் வபா்்க 

டியிருககி து. சபனைபா ல் அ யின ்க ப ம ் ெ ம ்க தை 
ரு்்டககு அ பாட்டு ்கபால்ப து சி்கர்்கள ் த்தியில் தைனி ் திப  

உ டு.
னைபால் சபனைபா ல் கி்ளப தை ேபபாது கி கச்கட்டின பக்க்பா்க ம 

தை்து ்கவனைத்்தைத் திருப யிருககி து. அதில் தைங்்கள தை்டத்்தை 
வ வபா்கப பதிக்க முயல்கி து. தைன னனை யில் ருபபவர்்கள 

தியர்்கள. உருகுேவயில் ெத் சதைபா்டங்கியிருககும திய ்கபா  
கு த்து சபனைபா ல் கி்ளப ன கி கச்கட் த் தை் வர் ய
னைபார்ே்டபா னைபா  மேபபாது  ்டபா டு்க ககு முன  
உருகுேவயில் கி கச்கட் ்்ளயபா்டபபடுகி து என  திய செ தி 
சவ யபானைது. அபேபபாதுதைபான பாங்்கள தை ்்ளயபாட்டின து 
்கவனைம செ த்தைத் சதைபா்டங்கிேனைபாம  எனகி பார்.
உருகுேவ தை் ்கர் ் பானடி டிேயபா ல் திதைபா்க உருவபாக்கப

பட்டிருககும கி கச்கட் ட்சில் ்பா்க ்்ளயபாடிக ச்கபா டி
ருபபவர்்க ல் சபருமபபா பாேனைபார் தியர்்கள. அவர்்கள அங்
குள்ள பனனைபாட்டு வனைங்்க ல் ப பவர்்கள. தைங்்க ்டன 
உள ர் ் க்க்்ள ம ேெர்த்துகச்கபா டு கி கச்கட் ர்வத் ்ய 

ட்டுகி பார்்கள.
உருகுேவயில் ்க்ட தை   டு்க்ளபா்க கி கச்கட் ்்ள

யபா்டபப்ட ல்் . ் யில் டும ம் ககு கி க
ச்கட்்்டக ச்கபா டுவ திருககும தியர்்க ்டன பாங்்கள 
சதைபா்டர்  ்வத்துகச்கபா டு செயல்படுகிே பாம  எனை னைபா  
செபால்கி பார். உ ்்யில்  -ம டிே ேய சபனைபா ல்  ரு 
கி கச்கட் கி்ளபபபா்கத்தைபான சதைபா்டங்்கபபட்்டது. அ்தைத் சதைபா்டங்
கியவர்்கள அங்கு ச யில்ேவ ருப ப பபா்தை அ்்ப ப ப யில் 
டுபட்டிரு தை சவ பாடு்க்்ளச ேெர் தை  ங்கிே ய அ த் 

சதைபா பா்ளர்்கள.
அபபடி மபத்தில் கி கச்கட்தைபான ்்ளயபா்டபபட்்டது. 
னைபால் னனைர் ்கபால்ப து ்்ளயபா்டத் சதைபா்டங்கி ட்்டனைர். உரு

குேவ ் க்கள ் த்தியில் ்கபால்ப து ழ்பா்க ேவ ன ட்்டது. 
சதைனஅச் க்கபா ன மி்க முககிய்பானை ்கபால்ப து கி்ளபபபா்க ம 
சபனைபா ல் வ்ளர் தைது  எனை ே்டனியல் னைபா  ்ளககுகி பார்.
தை ேபபாது திதைபா்கத் சதைபா்டங்்கபபட்டிருககும உருகுேவ கி க

ச்கட் ககில் பங்ே்க கும எட்டு அ ்க ல் ன பா்க சபனைபா ல் 
அ  ்ளங்குகி து. தை அ யில் ்்ளயபாடும சபருமபபா பா
ேனைபார் தியர்்கே்ள. ் பானடி டிேயபா ்க ல் சவபாரு பாயி
ககிழ்் ம ்க்ட ்க் ்ய ட்டிய ்்தைபானைத்தில் ்்கபாத்்பா 

்கபா தியின சி்  அருே்க தியர்்கள கி கச்கட் ்்ளயபாடிக
ச்கபா டிருபபது ெபாதைபா ண்பானை ்கபாட்சி. அவர்்கள ருவ பானை  
வயது அ த் மு்கர்  தைனைது உருகுேவ ேதைபா  சவே பானி்கபா 
ேவடிக்்க பபார்த்துகச்கபா டிருக்க கி கச்கட் டுகி பார்.

ம பாட்டில் கி கச்கட் ்்ளயபா்ட ் ய வெதி ருககும  
எ ண  ் ்தைபானைங்்கள ருககும. னைபால் ங்கு கி கச்கட் 
்்தைபானைம எனபேதை அ ர்வமதைபான  எனகி பார் அ த்.
அதைனைபால்தைபான  பாங்்கள எங்்க க்கபா்க ரு தை  ் ்தைபானைத்

்தைத் ேதைடுகிே பாம  எனகி பார்  தியரும  உருகுேவ கி கச்கட் 
ெங்்கச செய பா்ளரு்பானை ர்பபால் ் யபாட்டுகுடி.

தை டு எங்்கள ெங்்கத்தின வபாயி பா்க  ேபர் கி கச்கட் 
்்ளயபாடினைபார்்கள. டுதைல் ேெ ்பா்க  தை ேபபாது பாங்்கள ் ்க
ர் அ ்க்்ள ம சதைபா்டங்கியிருககிே பாம. சப ்கள ப ரும 
ர்வத்து்டன கி கச்கட் ்்ளயபா்ட முனவருகி பார்்கள.  வய

துககு உட்பட்ே்டபாருக்கபானை கி கச்கட் சதைபா்ட் த் சதைபா்டங்்க ம 
திட்்டமிட்டிருககிே பாம  எனகி பார்  ர்பபால்.
கி கச்கட் ்கபாதைல் ச்கபா ்ட தியர்்க்ளபால்  உருகுேவயில் 
்்ளயபாட்டு ச்ல்  ச்ல் த் து ர் ட்டு வருகி து.

ர்தாசுக்கு

வா   ப  ல்்கள்
ைொ கை க   எ ஆ க   ர   
கை கை க  ை ன  எ ை  எ  த வ  த ற்  

ஆ �ொ க  ை கை  ொ� கை  ற் ன

சிைா– –யி–ெம் ஒரு �வதவய ஆ ர்–தாஸ் கூறி இருந்–தார். 
ஆனால், அந்த �வதவய பெ–மா� எடுப்–பது பற்–றிய அறி–கு–றிரய 
இல்–லா–மல் இருந்–தது.

ப ைால்தான் பி ற யா
இந்த நிவல–யில், ஆ ர்–தாவச எம். .ஆர். அை–ச–�–மா� 

அவழத்–தார். முத்–துக்–கு–ம–�ன் பிக்–சர்ஸ் தயா–ரிக்–கும் பெத்–தில் 
நான் நடிக்� இருக்–கி–ரைன். ஒர� ைா�த்–தில் பெப்–பி–டிப்பு 
டதாெங்� இருக்–கிைது. கிருஷ்–ணன் - ப சு வெ�க்– ஷ–னில் 
இப்–ப–ெம் தயா–�ா–ை–தால், வித்–தி–யா–ச–மான �வத–யா� இருக்� 
ரைண்–டும். என்–னு–ென் சர�ா–ஜா–ரத–வி–யும், எம்.ஆர்.�ாதா 
அண்–ண–னும் நடிக்–கி–ைார்–�ள். அதற்–குத் தகுந்த �வத ரைண்–
டும் என்–ைார்.
முன்பு சிைா– க்கு டசான்ன �வதவய டசான்–னார், ஆ ர்–

தாஸ்.
�வத எம். .ஆருக்–குப் பிடித்–து–விட்–ெது. உெரன பெப்– 

பிடிப்–பும் ஆ�ம்–ப–
மாகி–விட்–ெது.
9-12-1966-ல் டைளி–

ைந்து, சக்வ� ரபாடு 
ரபாட்–ெது. அது–
தான் டபற்–ைால்–
தான் பிள்–வளயா.
இந்–தப் பெத்–தி–

னால், சிைா– க்–கும், 
ஆ ர் – தா – சுக் –கும் 
ரமாதல் ஏற்–பட்–ெது. 
அது–பற்றி ஆ ர்–தாஸ் 
கூறி–ய–தா–ைது:-

சிைா – – யி –ெம் 
நான் டசான்ன 
�வதக்கு அைர் பதில் 
எது–வும் டசால்–லா–த–
தால் அவத எம். . 
ஆரி–ெம் டசான்–
ரனன். டபற்–ைால்–
தான் பிள்–வளயா  
என்ை டபய–ரில் அது 
பெ–மா� டைளி–ைந்து 
டைற்றி டபற்–ைது.
பெம் டைளி–ைந்த ஒரு ைா�த்–தில், ஒரு நாள் மாவல சிைா  

என்வன அவழத்–தார். நானும் டசன்–ரைன்.
முன்பு என்–னி–ெம் டசான்ன அந்த �வத–தாரன, இப்–

டபாழுது ஓடிக்–ட�ாண்–டி–ருக்–கும் டபற்–ைால்–தான் பிள்–வளயா 
என்று ர�ட்–ொர், சிைா . நானும், ஆமாம் என்–ரைன்.
அதற்கு சிைா , �வத நன்–ைா� இருக்–கிைது, சண்–மு–�த்–தி–ெம் 

டசால்லி சிைா  பிலிம்ஸ்–சில் புதிய பைவை ரபால ஈஸ்ட்–
டமன் �ல–ரில் எடுக்–�–லாம் என்று என் விருப்–பத்வத டதரி–வித்–
ரதரன  பிைகு எப்–படி எம். .ஆரி–ெம் அந்–தக் �வதவய டசால்–
ல–லாம்? உனக்கு நான் என்ன ட�டு–தல் டசய–ரதன்? எனக்–குத் 
டதரி–யா–மல் நீ என்ன பண்–ணி–வி–டு–ைாய என்று நம்பி ரபசா–மல் 
இருந்–து–விட்–ரென். நீ எனக்கு துர�ா–�ம் பண்–ணி–விட்–ொய 
என்–ைார்.
அதற்கு நான் சத்–தி–யமா நான் அப்–படி இல்வல. நான் �வத 

டசால்லி பல நாள் ைவ� நீங்–�ள் எது–வுரம டசால்–ல–வில்வல. 
இந்த சந்–தர்ப்–பத்–தில்–தான், உெரன பெம் பண்–ண–ரைண்–டும் 
என்று எம். .ஆர். �வத ர�ட்–ொர். சும்மா அந்த �வத–வயச் 
டசான்–ரனன். அதில் ஆக்–டிங் பார்ட் அதி–�ம். ஆக்– ஷன் பார்ட் 
குவைவு. அத–னால் அை–ருக்கு அது பிடிக்–�ாது என்று நிவனத்–
ரதன். நான் நிவனத்–தது ரநர்–மா–ைா–கி–விட்–ெது. �வத அை–ருக்–
குப் பிடித்து விட்–ெது. என்வன மன்–னித்து விடுங்–�ள். அவத–
விெ நல்–லதா ரைறு ஒரு �வத டசால்–கி–ரைன் என்–ரைன்.

 அன்பு த்த  ப ை ர்தா  அவ  இ நது வி க ப து

அன்பப வா ப ப்பி ப்பின் இற பவற யில் ன் ர்தா  தி ப ாக நதர் ப ா ற

வா   ர்தா  பு  இ திவறர த்தது

உெரன சிைா  எனக்கு ரதவை இல்வல. அவத–யும் உன் 
எம். .ஆரி–ெம் டசால்லி �ாசு ைாங்–கிக்–ட�ாள். இரதா பார்  
இந்த நிமி–ஷம் முதல், எனக்–கும் உனக்–கும் ரபச்–சு–ைார்த்வத 
இல்வல. இனி என் பெத்–திற்கு நீ எழு–தக்–கூ–ொது என்று 
நானா� என் ைாயால் டசால்–ல–மாட்–ரென். அது வெ�க்–ெர், 
தயா–ரிப்–பா–ளர் விருப்–பம். என்வன வைத்து நீ இல்வல, 
உன்வன வைத்து நான் இல்வல என்–ைார், ர�ாபத்–து–ென்.
அதன்–பி–ைகு, 3 மாதம் ைவ� இரு–ை–ரும் சந்–தித்–துக் ட�ாள்–ள–

வில்வல.
திரு–ரலா–�–சந்–த–ரின் எல்–லாப் பெங்–�–ளுக்–கும் நான்–தான் 

ைச–னம் எழுதி ைந்–ரதன். அைர் சிைா– வய வைத்து, தங்வ� 
என்ை பெத்வத எடுத்–தார். அதற்–கும் நான்–தான் ைச–னம் 
எழு–தி–ரனன். சிைா– –யு–ென் �ருத்து ரைற்–றுவம ஏற்–பட்ெ 
�ால–�ட்–ெம் இது. எனரை, தங்வ� பெப்–பி–டிப்பு நெந்–த–ரபாது, 
சிைா– வய சந்–திப்–பவத தவிர்த்–ரதன்.
தங்வ� டைளி–யாகி டைற்றி டபற்–ைது. அதன்–பின், சிைா , 

பத்–மினி, ர�.ஆர்.விஜயா நடித்த இரு மலர்–�ள் என்ை பெத்வத 
திரு–ரலா–�–சந்–தர் எடுத்–தார். அப்–ப–ெத்–துக்–கும் நான்–தான் ைச–
னம் எழு–தி–ரனன்.

ஒரு நாள் பெப்–
பிடிப் –பின்–ரபாது, 
நானும், சிைா– –யும் 
எதிர் எதிர� சந்–தித்–
துக் ட�ாண்–ரொம். 
ஒரு �ணம் திவ�த்து 
நின்–ரைாம். பிைகு 
நான் ஒதுங்கி நெக்–�த் 
டதாெங்–கிய ரபாது, 
அைர் என் வ�வயப் 
பிடித்து நிறுத்–தி–னார்.

ரெய  அண்–ணன் 
தம்–பி–கிட்ெ ர�ாபப்–
பட்–டுக்–கிட்டு ரபசா–
மல் இருக்–�–லாம். 
ஆனால் தம்பி அண்–
ண–னு–ென் ரபசா–மல் 
இருக் –�க் –கூ –ொது  
என்று கூறி–விட்டு, 
அைர� டதாெர்ந்து 
சாரி  யம் டைரி 
சாரி பழ–வச–டயல்–
லாம் மைந்–து–விடு  
என்–ைார்.

நான் �ண்– ர் விட்–டுக் �த–றி–ரனன். அைர் என்வன தழு–
விக்–ட�ாண்–ொர்.
அதன்–பின் அை–�து டசாந்–தப்–ப–ெ–மான டதயை ம�ன் முதல் 

அன்–புள்ள அப்பா ைவ� அைர் நடித்த பல பெங்–�–ளுக்கு 
நான் ைச–னம் எழு–தி–ரனன்.
ஆனால், டபற்–ைால்–தான் பிள்–வளயாவுக்கு பிைகு, எம்.
.ஆருக்கு நான் எந்–தப் பெத்–துக்–கும் ைச–னம் எழு–த–வில்வல 

என்–பது தான் ஆச்–ச–ரி–யம்
இவ்–ைாறு ஆ ர்–தாஸ் கூறி–னார்.

ர்  பகாப
தி.மு.�.வை விட்டு எம். .ஆர். விலகி, அ.தி.மு.�வை 

டதாெங்–கிய பிைகு, தன் �ட்–சிக்–�ா–�ர்–�ள் �ட்சி சின்–னத்வத 
வ�யில் பச்வச குத்–திக்–ட�ாள்ள ரைண்–டும் என்று �ட்–ெ–வள–
யிட்–ொர்.
ஆ ர்–தா–வச–யும் பச்வச குத்–திக்–ட�ாள்–ளும்–படி, �ட்–சிப் 

பி�–மு–�ர் ஒரு–ைர் கூறி–னார். அைர் மறுத்–து–விட்–ொர்.
இது–பற்றி ஆ ர்–தா–சி–ெம் எம். .ஆர். விசா–ரித்–தார்.

ட்–லர், முரசா–லினி, ஸ்ொ–லின் ரபான்ை சர்–ைா–தி–�ா–ரி–�ள் 
கூெ, இப்–படி வ�யில் பச்வச குத்–திக்–ட�ாள்–ளும்–படி �ட்–ெவள–
யி–ெ–வில்வல. உங்–�ள் மீது நான் வைத்–தி–ருக்–கும் அன்–புக்–�ா�, 
என் வ�வய அசிங்–�ப்–ப–டுத்–திக் ட�ாள்ள விரும்–ப–வில்வல 
என்–ைார் ஆ ர்–தாஸ்.

எ ன் – னி – ெ ம் 
இருந்து நீங்–�ள் வில–
கிப் –ரபா –கி – ர் –�ள் 
என்று நிவனக் –
கிரைன்  என்–ைார், 
எம். .ஆர்.

அது–தான் விதி 
என்–ைால், அவத 
யா�ா–லும் தடுக்� 
முடி–யாது  என்று 
கூறி, எம். .ஆரி–ெம் 
விவெ டபற்–றுக்–
ட�ாண்–ொர், ஆ ர்–
தாஸ்.
அதன்–பி–ைகு, எம்.
.ஆர். பெங்–�–ளுக்கு 

ைச–னம் எழு–தும் 
ைாயப்வப ஆ ர்–
தாஸ் டபை–வில்வல.

மா 
கறதபபால் நத 

தி மண  
 ாற
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க நத நிதி ல் இ க்கு ப்ப வில்ற

சபாதுத்துகற நிறுவன பங்குகள் வி பகன ல் 
மத்திய அர  திரடடிய நிதி ₹50,2  வகாடி

மும்வப, ஏப்.2-
�ெந்த நிதி ஆண்–டில் (2019-20) டபாதுத்–துவை நிறு–ைன பங்–கு–
�ள் விற்–ப–வன–யில் மத்–திய அ�சு நிர்–ண–யித்து இருந்த இலக்கு 
(₹65,000 ர�ாடி) எட்–ெப்–ப–ெ–வில்வல. ஏடனன்–ைால் ₹50,299 
ர�ாடி மட்–டுரம தி�ட்–ெப்–பட்டு இருக்–கிைது.
நிதிப்–பற்–ைாக்–கு–வைவய எதிர்–ட�ாள்ள மத்–திய அ�சு வ�யா–

ளும் முக்–கிய ைழி–மு–வை–�ளில் டபாதுத்–துவை நிறு–ை–னங்–�–ளின் 
பங்கு விற்–ப–வன–யும் ஒன்–ைா–கும். 2018-19-ம் ஆண்–டில் அ�–சுப் 
பங்–கு–�ள் விற்–பவன ைாயி–லா� ₹85 ஆயி–�ம் ர�ாடி தி�ட்–ெப்–
பட்–ெது. டசன்ை நிதி ஆண்–டில் அது ₹50,299 ர�ாடி–யா� 
உள்–ளது. இது பட்–டஜட் மறு–ம–திப்–பீட்வெ விெ ₹14,701 ர�ாடி 
குவை–ைா–கும்.
மத்–திய நிதி அவமச்–சர் நிர்–மலா சீதா–�ா–மன் நெப்பு 2020-

21-ம் நிதி ஆண்–டில் டபாதுத்–துவை நிறு–ை–னப் பங்–கு–�ள் விற்–
பவன இலக்வ� ₹2.10 லட்–சம் ர�ாடி–யா� நிர்–ண–யித்து உள்–
ளார். எல். .சி. நிறு–ை–னத்–தின் பங்–கு–�வள விற்–பவன டசய–தால் 
கூெ இந்த இலக்வ� எட்–டு–ைது �டி–னம் என்று கூைப்–ப–டு–கிைது.

றப ப கு நறதயில்

வரா வமாடவடாகார்ப் 
பங்கு அதிக றம்

மும்வப, ஏப்.2-
மும்வப பங்–குச்–சந்வத குறி–
ட்டு எண் டசன்–டசக்வ  

�ணக்–கிெ உத–வும் 30 நிறு–ை–
னங்–�ளில் ரநற்று ர�ா 
ரமாட்–ரொ–�ார்ப் பங்கு 
அதி� ஏற்–ைம் �ண்–ெது.
மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில், 

புதன்–கி–ழவம அன்று ைர்த்–த–
�ம் டதாெங்–கி–ய–ரபாது ர�ா 
ரமாட்–ரொ–�ார்ப் நிறு–ை–னப் 
பங்கு ₹1,594.20-க்கு வ�மா–றி–
யது. ைர்த்–த–�த்–தின் இவெரய 
அதி–�–பட்–ச–மா� ₹1,646.70-
க்கும், குவைந்–த–பட்–ச–மா� 
₹1,565.30-க்கும் டசன்ை இப்–
பங்கு இறு–தி–யில் ₹1,629.45-ல் 
நிவல–ட�ாண்–ெது. இது முந்–
வதய நாள் இறுதி நில–ை–�த்–து–
ென் ஒப்–பி–டும்–ரபாது 2.21 சத–
வீத உயர்–ைா–கும்.
டசன்–டசக்ஸ் பட்–டி–ய–லில் 

ரநற்று டெக் மகிந்–தி�ா நிறு–ை–
னப் பங்கு அதி� சரிவை சந்–
தித்–தது. டதாெக்–�த்–தில் ₹562-
க்கு வ�மா–றிய இப்–பங்கு 
ைர்த்–த–�த்–தின் இவெரய 
குவைந்–த–பட்–ச–மா� ₹510-க்கு 
டசன்–ைது. இறு–தி–யில் ₹512.90-ல் 
நிவல–ட�ாண்–ெது. இது �ெந்த 
டசவ்–ைாயக்–கி–ழவம இறுதி 
நில–ை–�த்–து–ென் ஒப்–பி–டும்–
ரபாது 9.21 சத–வீத சரி–ைாகும்.

பங்குச்சந்தை துளிகள்
 டெ  டெ  நிறு–ைன பங்–கு–�வள 

ைாங்–�–லாம் என ஈெல்–வைஸ் நிறு–ை–னம் கூறி உள்–ளது. இப்–
பங்–கிற்–�ான எதிர்–�ால இலக்வ� இந்–நி–று–ை–னம் ₹126-ஆ� நிர்–ண–
யித்–துள்–ளது. மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில், புதன்–கி–ழவம அன்று 
ைர்த்–த–�ம் முடிந்–த–ரபாது இப்–பங்–கின் விவல 0.55 சத–வீ–தம் 
குவைந்து ₹63.40-ஆ� இருந்–தது.

 ல்ட  ெ  நிறு–ைன பங்–கு–�வள ைாங்–�–வும் 
ரைண்–ொம், விற்–�–வும் ரைண்–ொம் என இண்ட்–டசக் டசக்– –
ரிட்– ஸ் நிறு–ை–னம் கூறு–கிைது. இந்–நி–று–ை–னம் இப்–பங்–கிற்–�ான 
எதிர்–�ால இலக்வ� ₹2,616-ஆ� நிர்–ண–யித்து இருக்–கிைது. 
மும்வப சந்–வத–யில் ரநற்று ைர்த்–த–�த்–தின் இறு–தி–யில் இப்–பங்கு 
₹2,274.75-ல் முடி–வுற்–ைது. �ெந்த டசவ்–ைாயக்–கி–ழவம இறுதி 
நில–ை–�த்–வதக் �ாட்–டி–லும் இது 2.32 சத–வீ–தம் சரி–ைா–கும்.

 ட  ட ல்  நிறு–ைன பங்–கு–�வள ைாங்–�–லாம் 
என நிர்–மல்–பாங் நிறு–ை–னம் டதரி–வித்–துள்–ளது. இந்–நி–று–ை–னம் 
இதற்–�ான எதிர்–�ால இலக்வ� ₹311-ஆ� நிர்–ண–யித்–துள்–ளது. 
மும்வப சந்–வத–யில் ரநற்று ைர்த்–த–�ம் முடிந்–த–ரபாது இந்–தப் 
பங்–கின் விவல ₹263.85-ஆ� இருந்–தது. முந்–வதய நாள் இறுதி 
நில–ை–�த்–து–ென் ஒப்–பி–டும்–ரபாது இது 1.22 சத–வீ–தம் குவை–ைா–கும்.

 ந்த   பங்–கு–�ளில் முத–லீடு டசய–ய–லாம் என 
சி– –சி  வெ�க்ட் நிறு–ை–னம் டதரி–வித்–துள்–ளது. இந்–நி–று–ை–னம் 

இப்–பங்–கிற்–�ான எதிர்–�ால இலக்வ� ₹260-ஆ� நிர்–ண–யித்து 
இருக்–கிைது. மும்வப சந்–வத–யில், ரநற்–வைய ைர்த்–த–�த்–தில் 
இந்–தப் பங்–கின் விவல 4.32 சத–வீ–தம் குவைந்து ₹194.35-ல் முடி–
வுற்–ைது.

 டத ம  பங்–கு–�வள ைாங்–�–வும் ரைண்–ொம், விற்–�–வும் 
ரைண்–ொம் என ரமாதி–லால் ஆஸ்–ைால் நிறு–ை–னம் கூறு–கிைது. 
இப்–பங்–கிற்–�ான எதிர்–�ால இலக்வ� இந்–நி–று–ை–னம் ₹855-ஆ� 
நிர்–ண–யம் டசய–துள்–ளது. மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில் புதன்–
கிழவம ைர்த்–த–�த்–தின் இறு–தி–யில் இந்–தப் பங்கு விவல 0.42 
சத–வீ–தம் சரிந்து ₹736.40-ஆ� இருந்–தது.

றுைன  கை  ற்  துவரகை  வ� 
ை ன கை   வ  தகைொ ககை து  
என ை  கை  �  த ைொ  � ர  வ� 

ைர  எ ைொறு து எ வ� ஆரொ து � து த ொ � 
கை   து � து �  ஆ ொ கை  
வர  த  ைண்

ன்ை நிதி ல் 

பங்குக ன் ெந்கத மதிப்பு 
₹ 7 5  லடெம் வகாடி 

ெரிந்தது
புது–டெல்லி, ஏப்.2-

டசன்ை நிதி ஆண்–டில் (2019-
20) மும்வப சந்வத பட்–டி–ய–
லில் உள்ள பங்–கு–�–ளின் 
மதிப்பு ₹37.59 லட்–சம் ர�ாடி 
சரி–ை–வெந்–தது.
ஒரு நிறு–ை–னப் பங்–கின் தற்–

ரபா–வதய விவலவய, சந்–வத–
யில் புழங்–கும் அந்த நிறு–ை–னத்–
தின் டமாத்த பங்–கு–�–ளால் 
டபருக்� கிவெப்–பரத அப்–

பங்கு–�–ளின் சந்வத மதிப்பு 
(மார்க்–ட�ட் ர�ப்–பிட்–ெ–வல–
ரச–ஷன்) ஆகும். பங்–குச்–சந்–வத–
�ள் ஆட்–ெம் �ண்டு ைந்த 
நிவல–யில் �ெந்த நிதி ஆண்–
டில் அவனத்து நிறு–ை–னப் 
பங்–கு–�ளின் ஒட்–டு–டமாத்த 
மதிப்பு ஏைக்–கு–வைய ₹37.59 லட்–
சம் ர�ாடி சரிந்–தது.
மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில் 

பட்–டி –ய –லி –ெப் –பட் –டுள்ள 
அவனத்து பங்–கு–� –ளின் 
டமாத்த சந்வத மதிப்பு �ெந்த 
டசவ்–ைாயக்–கி–ழவம அன்று 
ைர்த்–த–�ம் முடிந்–த–ரபாது 
₹113.49 லட்–சம் ர�ாடி–யா� 
இருந்–தது. முந்–வதய நிதி ஆண்–
டின் இறுதி நாளில் அது ₹151.08 
லட்–சம் ர�ாடி–யா� இருந்–தது. 
ஆ�, பங்–கு–�–ளின் மதிப்பு ₹37.59 
லட்–சம் ர�ாடி குவைந்–தது.

பு்த வம பஙகு ை த்தகததில்

ெ ெ   ள்ளி்கள் 
 344 கை  து

மும்வப, ஏப்.2-
புதன்–கி–ழவம அன்று 
பங்கு ைர்த்–த–�ம் �டும் 
சரிவை சந் –தித் –தது. 
மும்வப பங்–குச்–சந்வத 
குறி– ட்டு எண் டசன்–
டசக்ஸ் 1,203 புள்–ளி–�வள 
இழந்–தது. ரதசிய பங்–குச்–
சந்வத குறி– ட்டு எண் 
நிப்டி 344 புள்–ளி–�ள் இைங்–
கி–யது.

கு – டடு –கள்
பங்கு வியா–பா–�ம் சரிவு 

�ண்ெ நிவல–யில், மும்வப 
பங்–குச்–சந்–வத–யில்   ரநற்று 
.டி. துவை குறி– ட்டு எண் 

அதி–�–பட்–ச–மா�   5.58   சத –
வீதம் குவைந்–தது. அடுத்து 
டதாழில் துவை குறி– ட்டு 
எண் 5.51 சத–வீ–தம் சரிந்–தது. 
டசன்–டசக்ஸ் �ணக்–கிெ உத–
வும் 30 நிறு–ை–னப் பங்–கு–�ளில் 
4 பங்–கு–�–ளின் விவல உயர்ந்–
தது. 26 பங்–கு–�–ளின் விவல 
சரிந்–தது.
இந்–தப் பட்–டி–ய–லில் ர�ா 

ரமாட்–ரொ–�ார்ப், பஜாஜ் 
ஆட் ரெ ா ,  ப ஜ ா ஜ் 
வபனான்ஸ், வெட்–ொன் �ம்–
டபனி ஆகிய 4 பங்–கு–�–ளின் 
விவல ஏற்–ைம் �ண்–ெது. அரத 
சம–யம் டெக் மகிந்–தி�ா, 
ர�ாட்–ெக் மகிந்–தி�ா ைங்கி, 
ொட்ொ �ன்–சல்–ென்சி சர்–
வீசஸ், இன்–ரபா–சிஸ், ஆக்–சிஸ் 

ைங்கி, பா�த ஸ்ரெட் ைங்கி, 
இந்–துஸ்–தான் னி–லீ–ைர் உள்–
பெ 26 நிறு–ைன பங்–கு–�–ளின் 
விவல குவைந்–தது.

சென்–செக்
மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில், 

ைர்த்–த–�த்–தின் இறு–தி–யில் 
டசன்–டசக்ஸ் 1,203.18 புள்–ளி–
�ள் சரி–ை–வெந்து 28,265.31 
புள்–ளி–�ளில் நிவல–ட�ாண்–
ெது. ைர்த்–த–�த்–தின் இவெரய 
அதி–�–பட்–ச–மா� 29,505.98 புள்–
ளி–�–ளுக்–கும், குவைந்–த–பட்–ச–
மா� 28,073.43 புள்–ளி–�–ளுக்–கும் 
டசன்–ைது.
இந்–தச் சந்–வத–யில் 1,128 நிறு–

ை–னப் பங்–கு–�–ளின் விவல 
உயர்ந்–தும், 1,079 நிறு–ை–னப் 

பங்கு–�–ளின் விவல சரிந்–தும் 
இருந்–தது. 169 நிறு–ை–னப் பங்கு 
–�–ளின் விவல–யில் மாற்–ைம் 
இல்வல. ரநற்று டமாத்த 
ைர்த்–த–�ம் ₹2,182 ர�ாடி–யா� 
குவைந்–தது. �ெந்த டசவ்–
ைாயக்–கி–ழவம அன்று அது 
₹2,248 ர�ாடி–யா� இருந்–தது.

வத ய பங்–கு –ெந்கத
ரதசிய பங்–குச்–சந்–வத–யில், 

ைர்த்–த–�த்–தின் இறு–தி–யில் 
நிப்டி 343.95 புள்–ளி–�ள் 
குவைந்து 8,253.80 புள்–ளி–�ளில் 
முடி–வுற்–ைது. ைர்த்–த–�த்–தின் 
இவெரய அதி–�–பட்–ச–மா� 
8,588.10 புள்–ளி–�–ளுக்–கும், 
குவைந்–த–பட்–ச–மா� 8,198.35 
புள்–ளி–�–ளுக்–கும் டசன்–ைது.

மா  மா்தததில்

மாரு  சுசுகி னை  ெ ெ  ன ெது
புது–டெல்லி, ஏப்.2-

மார்ச் மாதத்–தில் மாருதி 
சுசுகி விற்–பவன 47 சத–வீ–
தம் குவைந்து இருக்–கிைது.

குரு– –ராம்
மாருதி சுசுகி நிறு–ை–னம் 

1983-ஆம் ஆண்–டில் இந்–தி–யா–
வில் டசயல்–பா–டு–�வள 
டதாெங்–கி–யது. குரு–கி–�ாம், 
மாரன–சர் ஆகிய இெங்–�ளில் 
இதன் டதாழிற்–சா–வல–�ள் 
இருக்–கின்–ைன. அண்–வமக் 
�ால–மா� இந்–நி–று–ை–னத்–தின் 
�ார்–�ள் விற்–பவன, ைரு–ைாய 
மற்–றும் லாப ைளர்ச்சி நில–
ை�ங்–�ள் திருப்–தி–�–�–மா� 
இல்வல.
இந்–நி–று–ை–னம் �ெந்த மார்ச் 

மாதத்–தில், டமாத்–தம் 83,792 
�ார்–�வள விற்–பவன டசய–
துள்–ளது. டசன்ை ஆண்டு 
மார்ச் மாதத்–வதக் �ாட்–டி–லும் 

இது 47 சத–வீ–தம் குவை–ைா–கும். 
உள்–நாட்–டில் இந்–நி–று–ை–னத்–
தின் விற்–பவன 47.4 சத–வீ–தம் 
சரிந்து (1,45,000-ல் இருந்து) 
76,976-ஆ� குவைந்–துள்–ளது. 
இல–கு–�� ைர்த்–த� ைா�–னங்–
�ள் விற்–பவன 71 சத–வீ–தம் 
குவைந்து 739-ஆ� உள்–ளது. 
டசன்ை ஆண்–டின் இரத 
மாதத்–தில் அது 2,582-ஆ� 
இருந்–தது. ஏற்–று–மதி 55 சத–வீ–தம் 
சரிந்து 4,712-ஆ� உள்–ளது.
டசன்ை நிதி ஆண்–டில் (2019-

20), இந்–நி–று–ை–னம் டமாத்–தம் 
15 லட்–சம் ைா�–னங்–�வள விற்–
பவன டசயது இருக்–கிைது. 
முந்–வதய நிதி ஆண்–டில் அது 
18 லட்–சம் ைா�–னங்–�–ளா� 
இருந்–தது. ஆ�, விற்–பவன 16 
சத–வீ–தம் குவைந்–துள்–ளது.
விற்–பவன நில–ை–�ம் திருப்தி 

இல்–லாத நிவல–யில் மாருதி 
நிறு–ை–னம் �ெந்த பல மாதங்–�–
ளா–�ரை தனது ைா�–னங்–�ள் 
உற்–பத்–திவய குவைத்து ைந்–தது. 
ஆனால் நெப்பு 2020-21-ம் நிதி 
ஆண்–டில் இந்த நிவல மாறும் 
என்–றும் அதன் உற்–பத்தி 6 சத–
வீ–தம் ைவ� அதி–�–ரிக்� 
ைாயப்பு உள்–ளது என்–றும் 
இத்–து–வை–வயச் ரசர்ந்–த–ைர்–�ள் 
டதரி–வித்–த–னர்.
மாருதி நிறு–ை–னம், மூன்–ைா–

ைது �ாலாண்–டில் (2019 அக்–
ரொ–பர்-டிசம்–பர்) ₹1,587 
ர�ாடிவய நி�� லாப–மா� 
ஈட்டி உள்–ளது. �ெந்த நிதி 
ஆண்–டின் இரத �ாலாண்–டு–
ென் ஒப்–பி–டும்–ரபாது இது 4.1 
சத–வீ–தம் உயர்–ைா–கும். அப்–
ரபாது அது ₹1,524 ர�ாடி–யா� 
இருந்–தது.

பங்கு விகல
மும்வப பங்–குச்–சந்–வத–யில், 

புதன்–கி–ழவம அன்று ைர்த்–
த�ம்  டதாெங்–கி–ய–ரபாது 
மாருதி சுசுகி நிறு–ை–னப் பங்கு 
₹4,301-க்கு வ�மா–றி–யது. ைர்த்–த–
�த்–தின் இவெரய அதி–�–பட்–ச–
மா� ₹4,424.90-க்கும், குவைந்–த–
பட்–ச–மா� ₹4,195.30-க்கும் 
டசன்–ைது.     இறு–தி–யில் 
₹4243.60-ல் நிவல–ட�ாண்–ெது.
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11.30 ó£ü£
 ÜTˆ, «ü£Fè£ 
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è£¬ô
10.00 ê†ì‹ â¡ ¬èJ™ 
 èñ™, ÿHKò£ 
ñFò‹
1.30 ñ‡õ£ê¬ù
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1.30 ÿó£è«õ‰Fó˜
 óTQ, ô†²I 
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8.00 «ó£ü£ 
 ÜóM‰ˆê£I, ñ¶ð£ô£

ó£x ®T†ì™ 

è£¬ô
10.00 ÿó£ñA¼wí îKêù‹ 
 êC°ñ£˜, àñ£
ñFò‹
1.30 ñòƒ°Aø£œ å¼ ñ£¶ 
 ºˆ¶ó£ñ¡, ²ü£î£ 
Þó¾
8.00 î˜ñYô¡ 
 Hó¹, Wî£ 

ªñè£ ®M 

ñFò‹
12.00 Ü‹Hè£ðF 
 Cõ£T, ð£ÂñF 
Þó¾
8.00 Cƒè£ó«õô¡
 èñ™, °w¹ 

«èŠì¡ ®M 

ñFò‹
12.00 «è†ìõªó™ô‹ ð£ìô£‹ 
 ñ£îõ¡, ï‹óî£ 
2.30 è£…C¹óˆ¶ è™ò£í‹ 
 ²«ów«è£H, ð£Â 

ð£Lñ˜ ®M 

ñFò‹
2.00 ñ¼î£E
 ó£ü«êè˜, eó£ü£vI¡ 
Þó¾
7.00 ªõŸPñ£ø¡ ä.H.âv. 
 «ñ£è¡ô£™ 

õê‰ˆ ®M 

è£¬ô
9.30 Ü¡¹‚° ï£¡ Ü®¬ñ 
 óTQ, óF 
ñFò‹
1.30 Wî£…êL 
 ºóO, ïOQ 
Þó¾
7.30 Üî£èŠð†ì¶ ñè£ üùƒè«÷
 àñ£ðF, «ówñ£ 

îIö¡ ®M 

è£¬ô
10.30 î£Lè†®ò ó£ê£
 ºóO, èùè£ 

ªè£«ó£ù£¾‚°  Hø°‹ 
õšõ£™,  «î¬÷  à‡ðî£?
Yù˜è¬÷ è‡®ˆî Þ‰F ï®¬è

Yù£-M¡ àè£¡ ñ£è£-íˆ-F™ 
à¼õ£ù ªè£«ó£ù£ ¬õóv àôè‹ 
¿¿-õ-¶‹ ðóM 30 ÝJ-óˆ-¶‚°‹ 
«ñŸ-ð†-«ì£¬ó ªè£¡Á °Mˆ-
¶œ-÷¶. Yù£M™ ñ†-´‹ Þ‰î 
¬õóê£™ 3 ÝJ-ó -̂¶‚°‹ ÜF-
è-ñ£-«ù£˜ ðL-ò£A àœ-÷-ù˜. 
àè£-Q™ àœ÷ ê‰-¬î-J™ 

àí-¾‚è£è ð£‹¹, ï£Œ, 
âL, «îœ, èóŠ-ð£¡ Ì„C, 
õš-õ£™, ºî-¬ô-èœ, âÁ‹-
¹ˆ F¡Q, å†-ì-è‹ 
àœO†ì 122 Môƒ°-

èO¡ Þ¬ø„-C-èœ 
àí-¾‚è£è MŸèŠ-
ð-´-A¡-øù. 

Þ‰î Þ¬ø„C 
ê‰-¬î-J™ ã«î£ å¼ Môƒ-A™ Þ¼‰-¶-î£¡ ªè£«ó£ù£ 
¬õóv ñQ-î˜è-À‚° ªî£Ÿ-P-ò-î£è ÃøŠ-ð-´-A-ø¶. A¼-
I-ò£™ ºî-L™ ð£F‚èŠ-ð†-ì-õ˜èœ Ü‰î ê‰-¬î-J™ «õ¬ô 
ð£˜ˆ-î-õ˜èœ-î£¡. îŸ-«ð£¶ Yù£-M™ ¬õóv ªî£ŸÁ 
°¬ø‰¶ Þò™¹ õ£›‚¬è F¼‹-Hò G¬ô-J™, Üƒ-°œ÷ 
ê‰-¬î-èO™ e‡-´‹ Þ«î Môƒ-°-è¬÷ MŸ-è-¾‹, 
õ£ƒ-è-¾‹ ªî£ìƒA àœ-÷-ù˜. 
Þ¬î «èœ-MŠ-ð†ì Þ‰F ï®¬è vóˆî£ î£v Yù˜è¬÷ 

è´-¬ñ-ò£è ê£® àœ-÷£˜. îù¶ ´M†-ì˜ ð‚èˆ-F™, 
‘ÔÔªè£«ó£ù£ ¬õóv ðó-õ-½‚° Hø-°‹ ÞŠ-ð® õš-õ£™, 
âL, ï£Œ-èœ, èóŠ-ð£¡ Ì„C, ºò™, «îœ Þ¬î-ªò™-ô£‹ 
F¡-A-l˜è«÷? àƒ-èÀ‚° ¹ˆF Þ™-¬ôò£?ÕÕ â¡Á è‡-
®ˆ-¶œ-÷£˜. Þ¬ø„C ¹¬èŠ-ð-ìˆ-¬î-»‹ ªõO-J†-´œ-÷£˜. 
Üõ-ó¶ ðF-¾‚° Ýî-ó-õ£è «ñ½‹ ãó£-÷-ñ£-«ù£˜ Yù˜è¬÷ 
F†® è¼ˆ¶ ðF-M†´ õ¼-A-ø£˜èœ.

Mñ£ùˆF™ ðòEˆîî£™

îQ¬ñŠð´ˆîŠð†ì 
ï®¬è vóˆî£ ÿï£ˆ
ÜTˆ-°-ñ£-K¡ Ô«ï˜-ªè£‡ì ð£˜¬õÕ ðìˆ-F™ ï®ˆ¶ Hó-ð-ô-
ñ£-ù-õ˜ vóˆî£ ÿï£ˆ. ñE-óˆ-ùˆ-F¡ Ôè£ŸÁ ªõO-J¬ìÕ, 
MüŒ «ê¶-ð-F-»-ì¡ ÔM‚ó‹ «õî£Õ àœ-O†ì «ñ½‹ Cô 
ðìƒè-O™ ï®ˆ-¶œ-÷£˜. ªî½ƒ°, è¡-ù-ì‹, ñ¬ô-ò£÷ 
ðìƒè-O-½‹ ï®ˆ¶ Þ¼‚A-ø£˜. ñˆ-Fò Üó² áó-ìƒ° àˆ-î-
ó¬õ ÜP-MŠ-ð-îŸ° º¡-ù£™ vóˆî£ 
ÿï£ˆ ªðƒ-è-Ù-¼-M™ Þ¼‰¶ Mñ£-
ù -̂F™ ªê¡¬ù õ‰-¶œ-÷£˜. H¡-ù˜ 
ªê¡-¬ù-J™ Þ¼‰¶ e‡-´‹ ªðƒ-
è-Ù-¼-¾‚° Mñ£-ùˆ-F™ F¼‹H 
àœ-÷£˜. ªõO-ï£†-®™ Þ¼‰¶ Mñ£-
ùˆ-F™ Þ‰-Fò£ õ‰-î-õ˜èœ i´-
èO™ îQ-¬ñŠ-ð-´ˆ-îŠ-ð†´ àœ-
÷-ù˜. vóˆî£ ÿï£ˆ 
ªè£«ó£ù£ ðó-õ-½‚° Hø° 
àœ-ï£†-®-«ô«ò 2 îì¬õ 
Mñ£ù ðò-í‹ «ñŸ-ªè£‡-
ì-î£™ ²è£-î£-óˆ-¶¬ø ÜF-
è£-K-èœ, i†-®™ îQ-¬ñ-J™ 
Þ¼‚°‹-ð® ÃP àœ-÷-ù˜. 
Þ¬î ãŸÁ îQ-¬ñ-J™ 
Þ¼‰¶ õ¼-Aø£˜. 
êÍè õ¬ôˆ-î-÷ˆ-F™ 

óC-è˜è-À-ì¡ à¬ó-ò£-®-
ò-«ð£¶ Þî¬ù ªîK-
Mˆî vóˆî£ ÿï£ˆ, 
‘ÔÔi†-´‚°œ å¼ 
Ü ¬ ø ‚ ° œ - « ÷ « ò 
«ïóˆ¬î ªêô-M-´-A-
«ø¡. i†-®™ Þ¼‚°‹ â‰î 
ªð£¼† è-¬÷-»‹ ï£¡ 
ªî£´õ¶ Þ™¬ôÕÕ 
â¡-ø£˜.

áóìƒ¬è  
eÁðõ˜è¬÷  «ð£hv  

Ü®Šð¶   îõø™ô
-&ï®è˜ ²«ów «è£H

Þ‰-F-ò£-M™ ªè£«ó£ù£ 
¬õóv ðó-õ¬ô î´‚è ñˆ-Fò 
Üó² 21 ï£†-èœ áó-ìƒ° HøŠ-
Hˆ¶ àœ-÷¶. Þ¬î-»‹ eP 
ªõO«ò ²Ÿ-Á-ð-õ˜èœ e¶ 
« ð £ h - ê £ ˜ 
õö‚°Š-ð-F¾ 
ª ê Œ - ¶ ‹ , 
ô ˆ F - ò £ ™ 
Ü´ˆ¶ Mó†-®-
»‹, «î£Š-¹‚è-
ó-í‹ «ð£ì 
¬õˆ-¶‹ ïì-õ-
®‚¬è â´ˆ¶ 
õ¼-A-ø£˜èœ. Þ‰î i®-«ò£‚èœ 
êÍè õ¬ôˆ-î-÷ƒè-O™ ¬õó-
ô£-A-ø¶. «ð£h-ê£˜ Ü®Š-ð-îŸ° 
âF˜Š¹-èÀ‹ A÷‹H àœ-÷ù. 
Þ¶-°-Pˆ¶ îI-N™ bù£, êºˆ-
F-ó‹, ä àœ-O†ì ðìƒè-O™ 
ï®ˆ-¶œ÷ Hó-ðô ñ¬ô-ò£÷ ï®-
è˜ ²«ów «è£H è¼ˆ¶ ªîK-
Mˆ¶ ÃP-ò-î£-õ¶:&
ÔÔáó-ìƒ¬è eP ïìŠ-ð-

õ˜è¬÷ º‚A-ò-ñ£ù àÁŠ-¹-èœ 
ð£F‚è£î õ¬è-J™ «ð£h-ê£˜ 
Ü®Š-ð¶ îõÁ Ü™ô. Cô¬ó 
Ü®ˆ-¶ˆ-î£¡ F¼ˆî º®-»‹. 
ÞîŸè£è «ð£h-ê£˜ e¶ ¹è£˜ 
ªê£™ô Ãì£¶. Üõ˜è-À‚° 
è†-´Š-ð£-´-è-¬÷-»‹ MF‚è 
Ãì£¶. «ð£h-ê£˜ ñ‚è-À‚è£è 
«õ¬ô ªêŒ-A-ø£˜èœ. 
Üõ˜è-O¡ «ê¬õ¬ò ð£ó£†ì 
«õ‡-´‹. G¬ô¬ñ â™¬ô eP 
«ð£ù£™ ó£µ-õˆ-¬î-î£¡ 
Ü¬ö‚è «õ‡-´‹. 
Üõ˜è-À‚° îI-ö¡, ñ¬ô-
ò£O, «õÁ ªñ£N «ð²-ð-õ˜èœ 
â¡Á Mˆ-F-ò£-ê-ªñ™-ô£‹ 
A¬ì-ò£¶. Þî¬ù å¼ â„-ê-K‚-
¬è-ò£-è«õ â´ˆ-¶‚-ªè£œ-
Àƒèœ. «ð£h-ê£˜ ªêò¬ô â™-
«ô£-¼‹ Ýî-K‚è «õ‡-´‹ÕÕ.
Þš-õ£Á ²«ów «è£H ÃP-

»œ-÷£˜.

ðEò£÷˜èÀ‚°   àîõ   «è£¼‹   Üñô£ð£™
Ý¬ì ðìˆ-F™ G˜-õ£-í-ñ£è ï®ˆ¶ ðó-ð-óŠ¬ð ãŸ-ð-´ˆ-Fò ï®¬è Üñ-
ô£-ð£™, êe-ðˆ-F™ Þ‰F ð£ì-è˜ ðš-Q‰-î˜ Cƒ¬è F¼-ñ-í‹ ªêŒ¶ 
ªè£‡-ì£˜. F¼-ñí ¹¬èŠ-ð-ìƒè¬÷ ðš-Q‰-î˜ îù¶ êÍè õ¬ô -̂î÷ 
ð‚èˆ-F™ ªõO-J†´ CP¶ «ïóˆ-F™ c‚A M†-ì£˜. Þ‰î F¼-ñ-í‹ 
°Pˆ¶ ê˜„¬ê ï®¬è ÿªó†®, ‘ÔÔàƒ-èÀ-¬ìò ð…-ê£Š èí-õ˜, 
àƒ-è¬÷ ï¡-ø£è ð£˜ˆ-¶‚-ªè£œ-õ£˜. ð…-ê£-H-ò¬ó ï‹-ð-ô£‹ÕÕ â¡Á 
õ¬ôˆ-î-÷ˆ-F™ ðF-M†´ Þ¼‰-î£˜. Þ‰î G¬ô-J™ ªè£«ó£ù£ 
ð£FŠ¹ °Pˆ¶ Üñ-ô£-ð£™ ÃP-J-¼Š-ð-î£-õ¶:&
ÔÔªè£«ó£ù£ î´Š¹ ïì-õ-®‚-¬è-ò£™ ªð£¶-ñ‚è-À‚° Cô 

êƒ-è-ìƒèœ ãŸ-ð†´ Þ¼‚è-ô£‹. Þ‰î Þ‚è†-ì£ù «ïó -̂F™ 
àƒ-è¬÷ ²ŸP Þ¼‚°‹ ñ‚è-À‚° àî-M-ò£è Þ¼ƒèœ. 
ð£™-è£-ó˜, õ£†„ «ñ¡, ®¬ó-õ˜è-À‚° àîM ªêŒ-»ƒèœ. 
º¡-ù£œ ðE-ò£-÷˜èœ ï¡-ø£è Þ¼‚A-ø£˜è÷£? â¡Á 
Mê£-K-»ƒèœ. â¬î êK â¡Á G¬ù‚A-l˜è«÷£ Ü¬î 
ªêŒ-»ƒèœ. Þî¡ Íô‹ àô-A™ ñ£Ÿ-ø‹ õ¼‹ÕÕ 
Þš-õ£Á ÃP-»œ-÷£˜.

ªè£«ó£ù£õ£™   îœOŠ«ð£°‹  
ªðKò  ðìƒèœ
îI› F¬ó-»-ô-A™ ªè£«ó£ù£, ªðKò 
ð£FŠ¬ð ãŸ-ð-́ ˆF àœ-÷¶. 40&‚°‹ 
«ñŸ-ð†ì CQñ£ ðìŠ-H-®Š-¹-èœ 
GÁˆîŠð†´ àœ-÷ù. õ£óˆ-¶‚° 6, 
7 ðìƒèœ F¬ó‚° õ‰î G¬ô-J™ 
Ü¬õ»‹ ºìƒA àœ-÷ù. ªðKò ð†-
ªü† ðìƒè-¬÷-»‹ ãŸ-è-ù«õ F†-ì-I†ì 
«îFJ™ Khv ªêŒ-õ-F™ C‚è™ ãŸ-ð†´ 
îœOŠ-«ð£-A¡-øù. Þî-ù£™ ðìˆ-F¡ 
ªêô¾‚° õ£ƒ-Aò èì-Â‚° ªê½ˆî «õ‡-
®ò õ†-®ˆ-ªî£¬è ÜF-è-ñ£-°‹ â¡Á 
îò£-KŠ-ð£-÷˜èœ õ¼ -̂îŠ-ð-́ -A-ø£˜èœ. 
MüŒ-J¡ Ôñ£v-ì˜Õ ðì‹ 

õ¼Aø 9&‰«îF F¬ó‚° õó 
Þ¼‰-î¶. Ýù£™ 14&‰«îF 
õ¬ó ªè£«ó£ù£ áóìƒ° Þ¼Š-ð-î£™ îœ-
OŠ-«ð£-A-ø¶. áó-ìƒ¬è î÷˜ˆ-Fò Hø-°‹ 
õ¼-ñ£-ùˆ-F™ êèü G¬ô‚° ñ‚èœ F¼‹ð 
Cô õ£óƒèœ Ý°‹. âù«õ Ü´ˆî 
ñ£î‹-î£¡ Ôñ£v-ì˜Õ ªõO-ò£-è-ô£‹ â¡Á ðì 
àô-A™ «ðêŠ-ð-´-A-ø¶. 
Þ¶-«ð£™ Å -̃ò£-M¡ ÔÅó-¬óŠ-«ð£ŸÁÕ ðì -̂

¬î-»‹ º®ˆ¶ Þ‰î ñ£î‹ F¬ó‚° ªè£‡´ 
õó Þ¼‰-î-ù˜. Ü‰î ðì-º‹ îœ-OŠ-«ð£-A-ø¶. 
ãŸ-è-ù«õ Khv «îF¬ò º¡ Ã†-®«ò º®¾ 
ªêŒ¶ MÁ-M-ÁŠ-ð£ù ðìŠ-H-®Š-H™ Þ¼‰î 
ÜT -̂°-ñ£-K¡ ÔõL¬ñÕ, M‚ó‹, è£˜ -̂F-J¡ 
Ôªð£¡-Q-J¡ ªê™-õ¡Õ ÝAò ªðKò 

ð†ªü† ðìƒè-O¡ ðìŠ-H-®Š-¹-èœ ºìƒA 
àœ-÷-î£™ °PŠ-H†ì «îF-J™ ªõO-õ-ó£¶ 
â¡«ø ÃøŠ-ð-´-A-ø¶. 
ÔõL¬ñÕ ðìˆ¬î ïõ‹-ð˜ ñ£î-º‹, Ôªð£¡-

Q-J¡ ªê™-õ¡Õ ðìˆ¬î Ü´ˆî õ¼-ì‹ 
ãŠ-ó™ ñ£î-º‹ F¬ó‚° ªè£‡-´-õó F†-ì- 
I†´ Þ¼‰-î-ù˜. Þ¶-«ð£™ è£˜ˆ-F-J¡ Ô²™-
î£¡Õ, C‹-¹-M¡ Ôñ£ï£´Õ, Mû£-L¡ Ô¶Š-ð-P-
õ£-÷¡&2Õ,  MüŒ  «ê¶-ð-F-J¡  Ôè¬ìC 
Mõ-ê£JÕ, Ôñ£ñ-Q-î¡Õ, Cõ-è£˜ -̂F-«è-ò-Q¡ 
ÔÜò-ô£¡Õ, îÂ-C¡ Ôè˜-í¡Õ «ð£¡ø º¡-
ùE èî£-ï£-ò-è˜èœ ðìƒèœ F†-ì-I†ì «îF-
J™ Kh-ê£-è£-ñ™ îœ-OŠ-«ð£-°‹ â¡Á ªîK-
A-ø¶.

ªðKò  ðìƒèœ
I› F¬ó-»-ô-A™ ªè£«ó£ù£, ªðKò 

ð£FŠ¬ð ãŸ-ð-́ ˆF àœ-÷¶. 40&‚°‹ 
«ñŸ-ð†ì CQñ£ ðìŠ-H-®Š-¹-èœ 
GÁˆîŠð†´ àœ-÷ù. õ£óˆ-¶‚° 6, 
7 ðìƒèœ F¬ó‚° õ‰î G¬ô-J™ 
Ü¬õ»‹ ºìƒA àœ-÷ù. ªðKò ð†-
ªü† ðìƒè-¬÷-»‹ ãŸ-è-ù«õ F†-ì-I†ì 
«îFJ™ Khv ªêŒ-õ-F™ C‚è™ ãŸ-ð†´ 
îœOŠ-«ð£-A¡-øù. Þî-ù£™ ðìˆ-F¡ 
ªêô¾‚° õ£ƒ-Aò èì-Â‚° ªê½ˆî «õ‡-
®ò õ†-®ˆ-ªî£¬è ÜF-è-ñ£-°‹ â¡Á 
îò£-KŠ-ð£-÷˜èœ õ¼ -̂îŠ-ð-́ -A-ø£˜èœ. 
MüŒ-J¡ Ôñ£v-ì˜Õ ðì‹ 

õ¼Aø 9&‰«îF F¬ó‚° õó 

ðEò£÷˜èÀ‚°   àîõ   «è£¼‹   Üñô£ð£™ðEò£÷˜èÀ‚°   àîõ   «è£¼‹   Üñô£ð£™
¬ì ðìˆ-F™ G˜-õ£-í-ñ£è ï®ˆ¶ ðó-ð-óŠ¬ð ãŸ-ð-´ˆ-Fò ï®¬è Üñ-

ô£-ð£™, êe-ðˆ-F™ Þ‰F ð£ì-è˜ ðš-Q‰-î˜ Cƒ¬è F¼-ñ-í‹ ªêŒ¶ ô£-ð£™, êe-ðˆ-F™ Þ‰F ð£ì-è˜ ðš-Q‰-î˜ Cƒ¬è F¼-ñ-í‹ ªêŒ¶ 
ªè£‡-ì£˜. F¼-ñí ¹¬èŠ-ð-ìƒè¬÷ ðš-Q‰-î˜ îù¶ êÍè õ¬ô -̂î÷ 
ð‚èˆ-F™ ªõO-J†´ CP¶ «ïóˆ-F™ c‚A M†-ì£˜. Þ‰î F¼-ñ-í‹ 
°Pˆ¶ ê˜„¬ê ï®¬è ÿªó†®, ‘ÔÔàƒ-èÀ-¬ìò ð…-ê£Š èí-õ˜, 
àƒ-è¬÷ ï¡-ø£è ð£˜ˆ-¶‚-ªè£œ-õ£˜. ð…-ê£-H-ò¬ó ï‹-ð-ô£‹ÕÕ â¡Á 
õ¬ôˆ-î-÷ˆ-F™ ðF-M†´ Þ¼‰-î£˜. Þ‰î G¬ô-J™ ªè£«ó£ù£ 

ÔÔªè£«ó£ù£ î´Š¹ ïì-õ-®‚-¬è-ò£™ ªð£¶-ñ‚è-À‚° Cô 
êƒ-è-ìƒèœ ãŸ-ð†´ Þ¼‚è-ô£‹. Þ‰î Þ‚è†-ì£ù «ïó -̂F™ 
àƒ-è¬÷ ²ŸP Þ¼‚°‹ ñ‚è-À‚° àî-M-ò£è Þ¼ƒèœ. 
ð£™-è£-ó˜, õ£†„ «ñ¡, ®¬ó-õ˜è-À‚° àîM ªêŒ-»ƒèœ. ð£™-è£-ó˜, õ£†„ «ñ¡, ®¬ó-õ˜è-À‚° àîM ªêŒ-»ƒèœ. 
º¡-ù£œ ðE-ò£-÷˜èœ ï¡-ø£è Þ¼‚A-ø£˜è÷£? â¡Á 

ªè£«ó£ù£õ£™   îœOŠ«ð£°‹  

Mwµ  Mû£½‚° 
M¬óM™  2--------------------------------&õ¶  F¼ñí‹
Ôªõ‡-Eô£ èð® °¿Õ 
ðì -̂F™ èî£-ï£-ò-è-ù£è ÜP-º-
è-ñ£ù Mwµ Mû£™, ð«ô 
ð£‡-®ò£, °œ-÷-ïK Ã†-ì‹, 
c˜Š-ð-ø¬õ, Þì‹ ªð£¼œ 
ãõ™, º‡-ì£-²Š-ð†®, põ£, 
«õ¬ô¡Â õ‰-¶†ì£ ªõœ-
¬÷‚è£-ó¡, ñ£i-ó¡ A†´, 
ó£†-ê-ê¡ àœ-O†ì ðìƒè-O™ 
ï®ˆ-¶œ-÷£˜. Mwµ Mû£-
½‚° ãŸ-è-ù«õ F¼-ñ-í‹ 
ÝA ñ¬ù-M¬ò Mõ£-è-óˆ¶ 
ªêŒ-¶-M†-ì£˜.
Þ‰î G¬ô-J™ Hó-ðô «ð†-

I‡-ì¡ ió£ƒè¬ù ü¨õ£ô£ 
è†ì£-¾-ì¡ ªï¼‚è-ñ£è â´ˆ-
¶‚-ªè£‡ì Ôªê™HÕ ðìƒè¬÷ 
êÍè õ¬ôˆ-î-÷ˆ-F™ ªõO-

J†-ì£˜. Þî¡ Íô‹ Þ¼-õ-¼‹ è£î-
LŠ-ð¶ àÁ-F-ò£-ù¶. îŸ-«ð£¶ áó-
ìƒè£™ HK‰¶ Þ¼Š-ð¶ °Pˆ¶ 
ü§õ£ô£ è†ì£ à¼‚è-ñ£ù ðF¬õ 
ªõO-J†-´œ-÷£˜. Þ¼-õ-K¡ 
ªï¼‚è-ñ£ù ¹¬èŠ-ð-ìƒè-¬÷-»‹ 
ðA˜‰-î£˜. Üõ-¼‚° Mwµ 
Mû£™ ÝÁ-î™ ªê£¡-ù£˜. 
Þ‰î G¬ô-J™ ü§õ£ô£ è†ì£ 

ÜOˆ-¶œ÷ «ð†-®-J™, ‘ÔÔï£ƒ-èœ 
Þ¼-õ-¼‹ è£î-LŠ-ð¶ à‡-
¬ñ-î£¡. Þ¬î ñ¬ø‚è «õ‡-®ò 
Üõ-C-ò‹ Þ™¬ô. ï£ƒ-èœ 
M¬ó-M™ F¼ñí‹ ªêŒ¶ 
ªè£œ÷ Þ¼‚A-«ø£‹. «îF º®-
õ£-ù-¶‹ ÜP-MŠ-«ð£‹, Þ¶-°-Pˆ¶ 
«ñ½‹ «ðê M¼‹-ð-M™¬ôÕÕ â¡Á 
ÃP-»œ-÷£˜.

M¬óM™  2--------------------------------&õ¶  F¼ñí‹

I‡-ì¡ ió£ƒè¬ù ü¨õ£ô£ 
è†ì£-¾-ì¡ ªï¼‚è-ñ£è â´ˆ-
¶‚-ªè£‡ì Ôªê™HÕ ðìƒè¬÷ 

ü¨õ£ô£ è†ì£-¾-ì¡ Mwµ Mû£™

ªè£«ó£ù£¾‚°  Ôvì£˜  õ£˜vÕ  ï®è˜  ðL
ªè£«ó£ù£ ¬õóv àô-è‹ º¿-õ-¶‹ 
ðóM ñ‚è¬÷ ªè£ˆ¶ ªè£ˆ-î£è ªè£¡Á 
õ¼-A-ø¶. Hó-ðô ï®-è˜&ï®-¬è-è-¬÷-»‹ Þ¶ 
M†´ ¬õ‚è-M™¬ô. Ôvì£˜ õ£˜vÕ 
ðìˆ-F™ ï®ˆ¶ Hó-ð-ô-ñ£ù ý£L-¾† ï®-è˜ 
Ý‡†Ï ü£‚ ªè£«ó£-ù£-¾‚° îŸ-«ð£¶ 
ðL-ò£A àœ-÷£˜. Þõ-¼‚° Cô 
Fùƒè-À‚° º¡¹ ªè£«ó£ù£ ªî£ŸÁ 
ãŸ-ð†-ì¶. ÞîŸè£è Þƒ-A-ô£‰-F™ CA„¬ê 
ªðŸÁ õ‰î Üõ˜ CA„¬ê ðô¡ Þ¡P 
ñó-í‹ Ü¬ì‰-î£˜. Üõ-¼‚° õò¶ 76. 
Ý‡†Ï ü£‚ àôè óC-è˜è¬÷ èõ˜‰î 
Ôvì£˜ õ£˜vÕ ðìˆ-F¡ 7 ñŸ-Á‹ 8&‹ 
ð£èƒè-O™ ï®ˆ¶ Þ¼‚A-ø£˜. ý£L-¾† 

ðìƒè-O™ ï®Š¹ ðJŸ-C-ò£-÷-ó£-è-¾‹ ðE-
ò£ŸP àœ-÷£˜. ãŸ-è-ù«õ ý£L-¾† ï®-è˜ 
ñ£˜‚ Š÷‹, F¬óŠ-ð-ìƒè-O-½‹, ªî£¬ô‚ 
è£†-C-èO-½‹ ï¬è„-²¬õ «õìƒè-O™ 
ï®ˆ¶ Hó-ð-ô-ñ£ù üŠ-ð£¡ ï®-è˜ ªè¡ 
SÍó£, Üªñ-K‚è£-M™ ¹è› ªðŸø ð£ì-è-
ó£è õô‹ õ‰î «ü£ ®ŠH ÝA-«ò£-¼‹ 
ªè£«ó£-ù£-¾‚° ðL-ò£A àœ-÷-ù˜. 
ý£L-¾† ï®-è˜èœ Þ -̂Kv â™ð£, APv-

«ì£-ð˜ Ušü§, ý£L-¾† ï®-¬è-èœ æ™è£ 
°K-ªô¡«è£, Þ‰-Fó£ õ˜ñ£, vªð-J¡ 
ï®¬è Þ†-R-ò£˜ Þ†«ù£ ÝA-«ò£-¼‚° 
ªè£«ó£ù£ ð£FŠ¹ ãŸ-ð†´ CA„¬ê ªðŸÁ 
õ¼-A-ø£˜èœ. Ý‡†Ï ü£‚
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Trending News
Global Economy: Fears grow that 
the economic downturn could be 
far more punishing and long lasting 
than initially feared — potentially 
enduring into next year, and even 
beyond — as governments intensify 
restrictions on business to halt the 
spread of the pandemic.
India: The country begins convert-
ing railway carriages and sports 
stadiums into isolation wards to 
deal with an expected surge in coro-
navirus cases even as some sports 
facilities have been turned into tem-
porary jails for lockdown violators.

UK: Wimbledon, the oldest Grand 
Slam tennis tournament and a cul-
tural institution in Britain, is can-
celled becoming the latest major 
sporting event disrupted by the 
coronavirus outbreak.
USA: The Trump administration 
decides against reopening the Af-
fordable Care Act’s Healthcare.gov 
marketplaces to new customers, 
despite broad layoffs and growing 
fears that people will be uninsured 
for the coronavirus.
Congo: The local mayor says 20 
people were killed when a lightning 

strike damaged a high-voltage pow-
er line in a suburb of the Brazzaville.
Italy: The torrent of death data 
reveal that the region around Mi-
lan with a population of 10 million 
reported almost as many coronavi-
rus fatalities in March as it would 
normally have done from all other 
causes.
Kuwait: A famous actress sparks a 
furore by calling for expatriates to 
be expelled from the oil-rich nation 
so that locals can be sure of having 
a hospital bed if they fall ill with 
coronavirus.

China: The country, where the cor-
onavirus outbreak first emerged in 
December, reported dwindling new 
infections and for the first time dis-
closes the number of asymptomatic 
cases, which could complicate how 
trends in the outbreak are read.
Iran: President Hassan Rouhani 
says with the advent of the corona-
virus, the United States had missed 
a historic opportunity to lift sanc-
tions on his country, though the 
penalties had not hampered its fight 
against the infection.

Buddhist monks from Wat Matchantikaram tem-
ple wear face shields and walk in procession to 
collect alms in the neighbourhood of Bangkok, 
Thailand, amid concerns over the spread of the 
COVID-19 yesterday (April 1). Bangkok was set to 
close all parks at midnight yesterday as it tight-
ened measures to rein in the coronavirus pandem-
ic by limiting people’s movements. Nearly half of 
the 1,771 infections in the Southeast Asian nation 
are in Bangkok, government data shows. Thai-

land announced 120 new cases yesterday along 
with two deaths that took its toll to 12. Apart from 
closing public and private parks, Bangkok’s new 
restrictions, include curbs on convenience stores, 
supermarkets, restaurants and street food stalls, 
which will operate from 5 a.m. to midnight only. 
The measures will continue for the duration of 
an emergency decree issued last week that runs 
until April 30. Since late March, Bangkok has or-
dered the closure of shopping malls, schools, and 

entertainment venues, and limited restaurant op-
erations to takeaway and delivery. Last week, the 
closures were widened to facilities such as librar-
ies, museums, playgrounds, sporting grounds, 
meeting halls, childcare centres and beauty clin-
ics. Governors of other Thai provinces have also 
imposed curbs on people’s movement, with Bang-
kok’s neighbouring province of Nonthaburi im-
posing a curfew from midnight to dawn

-Allison Joyce/Getty Images

WASHINGTON- The world risks 
facing a food shortage if authorities 
fail to manage the continuing corona-
virus outbreak properly, the heads of 
three global agencies have warned.

As governments around the world 
are trying to curb the spread of the 
novel coronavirus by putting their 
populations in lockdown, interna-
tional trade and food supply chains 
suffered a severe slowdown.

Panic-buying by people going into 
confinement has already demonstrat-
ed the fragility of supply chains as su-
permarket shelves emptied in many 
countries.

"Uncertainty about food availability 
can spark a wave of export restric-
tions, creating a shortage on the global 
market," said the joint text signed yes-
terday (April 1) by Qu Dongyu, head 
of the UN's Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director-general of the 
World Health Organization (WHO), 
and Roberto Azevedo, director of the 
World Trade Organization (WTO).

"In the midst of the COVID-19 lock-
downs, every effort must be made to en-
sure that trade flows as freely as possible, 
specially to avoid food shortages" from 
developing, they said in the statement.

"When acting to protect the health 
and wellbeing of their citizens, coun-
tries should ensure that any trade-re-
lated measures do not disrupt the food 
supply chain," the statement added.

"Over the longer term confinement 
orders and travel restrictions risk 
causing disruptions in agricultural 
production due to the unavailability 
of agricultural labour and the inability 
to get food to markets.

"Such disruptions including ham-
pering the movement of agricultural 
and food industry workers and ex-
tending border delays for food con-
tainers, result in the spoilage of per-

ishables and increasing food waste," 
said the three leaders.

They also stressed the need to pro-
tect employees engaged in food pro-
duction, processing and distribution, 
both for their own health and that of 
others, as well as to maintain food 
supply chains.

"We must ensure that our response 
to COVID-19 does not unintentionally 
create unwarranted shortages of es-
sential items and exacerbate hunger 
and malnutrition," they said.

-Al Jazeera/Agnecies

World risks food crisis in wake of coronavirus

COVID-19 and 
curfew in Sri Lanka
• Sri Lanka recorded three more COVID-19 confirmations 
yesterday (April 1), raising the tally to 146.
• The districts of Colombo, Gampaha, Kalutara, Puttalam, 
Kandy and Jaffna, identified as high risk zones continue to 
be under indefinite police curfew. 
• Curfew in other areas, lifted at 6:00 a.m. and re-imposed at 
2.00 p.m. yesterday, will continue until 6:00 a.m. on April 6.
• Traveling to and from all districts continues to be complete-
ly prohibited except for the purpose of providing essential 
services.
• Police warn of dire consequences for those who misuse reg-
ulations introduced to ensure the smooth and efficient func-
tioning of essential services,
•Those engaged in paddy cultivation, small tea holdings and 
export crops in any district allowed to carry on with their ac-
tivities.
• Public urged to strictly adhere to curfew guidelines in a re-
sponsible manner.
• Atalugama in the Kalutara District and Akurana in the 
Kandy District have been declared completely isolated areas
• CID and all Police OICs are instructed to take legal action 
against those who publish posts on social media criticizing 
government officials and obstructing their duties.
• Director General of the World Health Organization, Dr 
Tedros Adhanom, is reported to have phoned President Go-
tabaya Rajapaksa yesterday and thanked him for mobilizing 
the entire government in the fight against COVID-19.
• SriLankan Airlines said it will stop flying passenger flights 
from April 8 to 21, due to restrictions imposed by destina-
tions it is flying to.

PARIS- The worldwide number of officially confirmed fa-
talities from the novel coronavirus rose to 43,082 yesterday 
(April 1), according to a tally compiled by AFP at 1100 GMT, 
from official sources.

More than 865,970 declared cases have been registered in 
186 countries and territories since the epidemic first emerged 
in China in December. Of these cases, at least 172,500 are 
now considered recovered.

The tallies, using data collected by AFP offices from na-
tional authorities and information from the World Health 
Organization (WHO), probably reflect only a fraction of the 
actual number of infections.

Many countries are only testing cases that require hospi-
talization.

Italy, which recorded its first coronavirus death at the end 
of February, has 12,428 fatalities, with 105,792 infections 
and 15,729 people recovered.

Spain has recorded 9,053 fatalities and 102,136 infections.
China -- excluding Hong Kong and Macau -- has to date 

declared 3,312 deaths and 81,554 cases, with 76,238 recover-
ies. It has recorded 36 new infections and seven new deaths 
since Tuesday (March 31).

France has reported 3,523 deaths and 52,128 cases.
The United States has the highest number of infected peo-

ple with 189,633 diagnosed cases, 4,081 deaths and 7,138 
recoveries.

Since 1900 GMT on Tuesday, Botswana, Slovakia, Con-
go-Brazzaville and El Salvador have announced their first 
deaths.

Europe has listed 468,792 cases and 31,083 deaths to date, 
the US and Canada together have 198,119 cases with 4,179 
deaths, Asia 110,069 cases and 3,938 deaths, the Middle East 
58,831 cases and 3,147 deaths, Latin America and the Carib-
bean 19,160 cases with 513 deaths, Africa 5,778 cases with 
200 deaths and Oceania 5,224 cases with 22 deaths.

- Agence France-Presse

43,082 deaths at 
1100 GMT yesterday

India introduces new 
Kashmir domicile law

Quote for Today
Wise men speak because they have something to say; Fools 
because they have to say something.

Word for Today
Credulous [krejuhluhs] –adjective  willing to believe or 
trust too readily, especially without proper or adequate 
evidence; gullible

Today in History
1982 - Several thousand Argentine troops seize the Falkland 
(Malvinas) Islands from Great Britain

Today is...
Tell A Lie Day
A day that gives you a free pass to concoct tall tales and 
pass on blame

-Plato

SYDNEY - Rupert Murdoch's Austral-
ian flagship media group News Corp an-
nounced yesterday (April 1) it will stop 
printing around 60 regional newspapers, 
as the troubled sector received a fresh 
blow from a COVID-19 advertising down-
turn.

News Corp said papers in the states of 
New South Wales, Victoria, Queensland 
and South Australia would cease printing 
and move online. 

"We have not taken this decision light-
ly," News Corp Australasia Executive 
Chairman Michael Miller was quoted as 
saying by the group's Australian newspa-
per title. 

"The coronavirus crisis has created un-
precedented economic pressures and we 
are doing everything we can to preserve as 
many jobs as possible."

"The suspension of our community 
print editions has been forced on us by 
the rapid decline in advertising revenues 
following the restrictions placed on real 
estate auctions and home inspections, the 
forced closure of event venues and dine-in 
restaurants in the wake of the coronavirus 
emergency,” he added.

Many Australian media groups had al-
ready been shifting to focus to online con-
tent before the pandemic began.

The announcement follows a series of 
media closure announcements, including 
national wire AAP, which is due to cease 
work later this year. The move has echoed 
a global trend. Falling readerships and the 
rise of Google and Facebook as dominant 
players in advertising has made news or-
ganizations less profitable.

-AFP

COLOMBO - Sri Lanka's navy seized $65 
million worth of crystal methamphetamine 
and ketamine in the country's biggest drugs 
bust officials said yesterday (April 1).   . 

Acting on a tip-off, authorities raided a 
flagless vessel in the country's southern wa-
ters and arrested nine Pakistani men sus-
pected of smuggling the drugs.

Navy personnel, wearing special pro-
tective clothing in case the suspects had 
COVID-19, found 605 kilograms of crystal 
meth, also known as ice, and 579 kilograms 
of ketamine, said Navy Commander Piyal de 
Silva.

"This is the first time we have found keta-

mine and it is likely that the smugglers were 
trying to take this cargo to some East Asian 
destination," de Silva told reporters in the 
capital Colombo.

Sri Lanka's defence ministry said the 
drugs had an estimated street value in Co-
lombo of about Rs 12,500 million ($65 mil-
lion), making it the country's biggest single 
seizure of drugs. Last month, the navy seized 
two foreign trawlers carrying more than $33 
million worth of heroin and ice.

Authorities said initial investigations sug-
gested the Iran-Pakistan coast was the point 
of origin.

-AFP

Sri Lanka seizes record $65 million 
worth of drugs 

LONDON - Britain reported 563 coronavirus deaths yes-
terday (April 1), the first time the national toll has exceeded 
500, bringing the total fatalities to 2,352, according to official 
figures.

"As of 5:00 p.m. (1600 GMT) on March 31, of those hospi-
talized in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 
have sadly died," the health ministry said on its official Twit-
ter page.

Some 29,474 people have now tested positive, an increase 
of 4,324 over the previous day, it added.

Britain locked down last week in an attempt to combat the 
virus, but Prime Minister Boris Johnson, who himself has 
tested positive, warned that it would "get worse before it gets 
better."

The virus has also hit the royal family, with Prince Charles 
only coming out of isolation on Tuesday (March 31) after dis-
playing mild symptoms of the disease.

Yesterday he released a video message praising the "re-
markable" state-run National Health Service. "None of us 
can say when this will end, but end it will," he said. 

-AFP

UK records over 500 coronavirus 
deaths for the first time

60 Australian newspapers to stop printing 'Demographic flooding'

FAO, WTO, WHO warn

SRINAGAR  - The Indian 
government has announced 
a new set of laws for Indi-
an-administered Kashmir, 
including domicile rights 
for Indian citizens, that ex-
perts and residents fear will 
alter the demographic sta-
tus of the Muslim-majority 
Himalayan region.

Under the new law, those 
who have resided for a pe-
riod of 15 years in Indian-
administered Kashmir or 
studied for a period of sev-
en years and appeared in 
Class 10/12 examinations 
in educational institutions 
located in the region are 
now eligible to become per-
manent residents.

The announcement came 
nearly eight months after 
the Indian government 
stripped the disputed re-
gion of its limited autono-
my that had protected the 
region for decades from de-
mographic changes.

The new law announced 
by the Ministry of Home 
Affairs also provided domi-
cile status to the children 
of central government of-

ficials who have served in 
Indian-administered Kash-
mir for a total period of 10 
years.

The notification by In-
dia's Hindu nationalist 
government comes as the 
country of 1.3 billion people 
is under a 21-day lockdown 
due to coronavirus fears.

The government changed 
the geographical and politi-
cal status of the Indian-ad-
ministered Kashmir region 
on August 5 after it abro-
gated Article 370 - a law 
that restricted rights over 
jobs, scholarships and land 
to the permanent residents 
of Indian-administered 
Kashmir.

Subsequently, the Mus-
lim-majority region was di-
vided into two federally-ad-
ministered territories with 
little power vested in the 
hands of the local people to 
decide their future.

Prime Minister Naren-
dra Modi had justified the 
stripping of the region's 
special status saying it will 
bring development.

-Al Jazeera
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Afghans meet 
coronavirus with 
kindness 

The most extreme 
COVID-19 lockdown 
controls around the world

By Mujib Mashal, Asadullah Timory 
and Najim Rahim

By Rebecca Ratcliffe

HOT TOPICS

KABUL — Around the time his hometown 
turned into the epicentre of coronavirus in Af-
ghanistan and the government began a lock-
down, Mohamed Kareem Tawain, an 80-year-
old dentist in the western city of Herat, had a 
dream one night: that he took some money from 
his wife to distribute for charity but found no one 
on the streets to give it to.

“When I came to the clinic the next morning 
and interpreted my dream, I knew it had a di-
rect connection to the coronavirus,” Tawain said. 
“That morning, I decided I would waive the rent 
for the 10 shops I own,” which comes to about 
$6,000.

The virus is spreading across Afghanistan at a 
time when the country is grappling with a raging 
war with the Taliban, an election dispute that has 
split the government and brought a $1 billion aid 
reduction from the United States as punishment 
and a dire economy that has plunged about half 
the population below the poverty line.

In such a moment of need, ordinary Afghans 
have stepped up to share the little that they have, 
tapping into a culture of generosity, volunteer-
ism and care within the community that many 
feared had been eroded by decades of war, sur-
vival-first imperatives, greed and corruption.

The shared sense of responsibility for easing 
the pain of an impending health crisis is turning 
into another test of survival for a country where 
life has been a daily fight for decades.

Across Afghanistan, many landlords have 
waived rent, in some cases until the virus threat 
recedes. Tailors have handed out thousands of 
homemade face masks. Youth groups and ath-
letes have delivered food to hospitals and fami-
lies in destitution. Local television stations have 
run live fundraising events, and a newspaper has 
championed a campaign of rent reduction. Wed-
ding halls and private schools have volunteered 
to be turned into hospitals.

In Kunduz, a city overrun by the Taliban twice 
in recent years and badly bruised by fighting, 
dozens of shopkeepers have pitched in with the 
little they could afford: setting up wash basins 
and soap so passers-by can disinfect.

In Taloqan, a city in the northern province of 
Takhar, a large business centre of about 40 shops 
was locked down by the municipality to reduce 
movement.

“As soon as the lockdown began, the owner of 
the business centre called me and asked me to 
share with all the tenants that the rent is waived,” 
said Jamshed Kundali, who runs a small radio 
station in the city, housed in four shops of the 
business centre. “The owner said not only is the 
rent forgiven for this month, but even until the 
end of the year if the situation continues like this. 
He didn’t ask for anything in return. He said he 
just wanted us to go home and follow the direc-
tives of health officials so we don’t get infected.”

In many cases, the country’s widespread pov-
erty interferes with even the most basic efforts 
to tackle the spread of the virus. As many people 
rely on daily wages to feed their families, locking 
down cities and closing markets pushes them to 
another threat — hunger.

The crisis has often brought out the best in 
local leadership. With provincial leaders still 
preoccupied with fighting the war, local officials 
have acted swiftly to crack down on price goug-
ing and to prop up quarantine and health facili-
ties that have modest to little means.

In the eastern province of Nangarhar, the 
governor, Shahmahmood Miakhel, set up an 
emergency COVID-19 fund and in just one day 
received contributions of more than $100,000. 
When not preparing quarantine facilities and 
labs, Miakhel — like many other local leaders — 
has to fight superstitions around the illness. The 
latest fallacy: that taking two cups of black tea 
before midnight protects against the virus. That 
advice, so the story goes, came from the mouth 
of a new-born baby who lived only a few minutes 
but who miraculously spoke to pass on the so-
called revelation.

“The cure of corona is not in black tea,” the 
governor said on his social media accounts. “The 
only prescription is reducing crowds and social 
distancing.”

-New York Times

Waiving rent and 
making masks 

PARIS/WASHINGTON - The 
coronavirus pandemic has claimed 
more than 30,000 lives in Europe 
alone, a global tally showed yesterday 
(April 1), in what the head of the 
United Nations has described as 
humanity's worst crisis since World 
War II.

Italy and Spain bore the brunt of 
the crisis, accounting for three in 
every four deaths on the continent, as 
the grim tally hit another milestone 
even though half of the planet's 
population is already under some 
form of lockdown in a battle to halt 
contagion.

Across the Atlantic, President 
Donald Trump warned of a "very, 
very painful two weeks" as the United 
States registered its deadliest 24 
hours of what he called a "plague."

America's outbreak has 
mushroomed rapidly. There are now 
around 190,000 known cases -- a 
figure that has doubled in just five 
days.

Some 41,000 deaths have been 
recorded worldwide from more 
than 830,000 infections since the 
pandemic emerged in China in 
December.

For UN Secretary-General Antonio 
Guterres, the extraordinary economic 
and political upheaval spurred by the 
virus presents a real danger to the 
relative peace the world has seen over 
the last few decades.

The "disease... represents a threat 
to everybody in the world and... an 
economic impact that will bring 
a recession that probably has no 
parallel in the recent past.

"The combination of the two facts 
and the risk that it contributes to 
enhanced instability, enhanced 
unrest, and enhanced conflict are 
things that make us believe that this 
is the most challenging crisis we have 
faced since the Second World War," 
he said.

As companies shut down for 
undetermined periods and entire 
workforces are forced to stay home to 
halt the spread of COVID-19, scenes 
of economic desperation and unrest 
were emerging across the globe.

In Italy, queues were lengthening 
at soup kitchens while some 
supermarkets were reportedly 
pillaged.

Half a million more people now 
need help to afford meals, Italy's 
biggest union for the agriculture 
sector Coldiretti said, adding to the 
2.7 million already in need last year.

"Usually we serve 152,525 people. 
But now we've 70,000 more 
requests," confirmed Roberto Tuorto, 
who runs a food bank association.

It was crucial to "ensure that the 
economic crisis unleashed by the 
virus don't become a security crisis," 
he warned. The economic pain of 
lockdowns is especially acute in the 
developing world. 

In Tunisia several hundred 
protested a week-old lockdown that 
has disproportionately hit the poor.

"Never mind coronavirus, we're 
going to die anyway! Let us work!" 
shouted one protester in the 
demonstration on the outskirts of the 
capital Tunis.

Africa's biggest city Lagos was set 
for its second full day of lockdown 
yesterday -- but with some of the 
world's biggest slums, home to 
millions who live hand-to-mouth, 
containment will be difficult.

Wary of a collapse of the world's 
economy with shops shuttered and 
millions forced into shorter working 
hours or losing their jobs completely, 
the globe's leading central bankers 
have pumped billions of liquidity into 
the system.

Last week, G20 leaders said they 
were injecting $5 trillion into the 
global economy to head off a feared 
deep recession.

In the European Union, however, 
battle lines have been drawn over the 
terms of a rescue plan.

Worst-hit Italy and Spain are 
leading a push for a shared debt 
instrument -- dubbed "corona 
bonds". But talk of shared debt is 
a red line for Germany and other 
northern countries, threatening to 
divide the bloc. 

The tone sharpened this week, with 
Italian politicians even taking out an 
advertisement in a major German 
newspaper to remind Europe's 
biggest economy of WWII debts in a 
bid to jolt it into action. 

The economic cost of the crisis 
could still worsen as lockdowns 
remain at the forefront of official 
disease-stopping arsenals -- a 

strategy increasingly borne out by 
science.

Researchers said China's decision 
to shutter Wuhan, ground zero for 
the global COVID-19 pandemic, 
may have prevented hundreds of 
thousands of new cases.

"Our analysis suggests that without 
the Wuhan travel ban and the 
national emergency response there 
would have been more than 700,000 
confirmed COVID-19 cases outside 
of Wuhan" by mid-February, said 
Oxford University's Christopher Dye.

At the same time, focus is now 
turning to how asymptomatic cases 
may be fuelling the spread.

China on Wednesday said it has 
more than 1,300 asymptomatic 
coronavirus cases, the first time it 
has released such data following 
public concern over people who 
have tested positive but are not 
showing symptoms. Experts agree 
that asymptomatic patients are 
likely to be infectious, but it remains 
unknown how responsible they are 
for spreading the deadly virus.

Chinese respiratory expert Zhong 
Nanshan said in a state media 
interview last week that asymptomatic 
carriers could potentially infect "3 to 
3.5 people each."

Germany and France were also 
ramping up testing of the population 
to establish how many already have 
immunity. The inundation of patients 
has sent health facilities worldwide 
into overdrive.

Emergency hospitals are popping 
up in event spaces while distressed 
medical staff make grim decisions 
about how to distribute limited 
protective gear, beds and life-saving 
respirators.

In scenes previously unimaginable 
in peacetime, around a dozen white 
tents were erected to serve as a field 
hospital in New York's Central Park. 

But even with the extended 
capacity, doctors say they are still 
having to make painful choices.

"If you get a surge of patients 
coming in, and you only have a 
limited number of ventilators, you 
can't necessarily ventilate patients," 
Shamit Patel of the Beth Israel 
hospital said. "And then you have to 
start picking and choosing."

- Agence France-Presse

By Mariette Le Roux and Michael Mathes

Teargas, beatings 
and bleach

BANGKOK - As coronavirus lockdowns have 
been expanded globally, billions of people have 
found that they are now faced with unprece-
dented restrictions. Police across the world have 
been given licence to control behaviour in a way 
that would normally be extreme even for an au-
thoritarian state.

On Tuesday (March 31), police in Kenya gave 
their “sincere condolences” after a 13-year-old 
boy was shot and killed on his balcony in Nairobi 
as police moved through the neighbourhood, en-
forcing a coronavirus curfew.

“They come in screaming and beating us like 
cows, and we are law-abiding citizens,” said 
Hussein Moyo, the father of Yasin, the boy who 
was shot.

Concerns are growing that police forces 
around the world are using gruelling and hu-
miliating punishments to enforce quarantine on 
the poorest and most vulnerable groups, includ-
ing tens of millions who live hand-to-mouth and 
risk starving if they do not defy lockdowns and 
seek work.

Over the past week, footage has emerged 
showing migrant workers in India crouched on 
the side of the road as they are sprayed with 
chemicals, apparently an attempt to disinfect 
them before they entered their home province.

The workers, who had returned from Delhi, 
were covered in a bleaching agent, sodium hy-
pochlorite, which can cause damage to the skin, 
eyes and lungs, Indian Express reported. Else-
where, in Punjab, people accused of breaking 
quarantine rules were made to do squats while 
chanting: “We are enemies of society. We cannot 
sit at home.”

Similarly humiliating tactics have been used 
by police in Paraguay, where people violating 
quarantine rules were made to do star jumps 
and threatened with a taser. Others were asked 
to repeat “I won’t leave my house again, officer” 
while lying face down on the floor.

Although there is a growing global consensus 
that efforts to protect public health in the face 
of the coronavirus pandemic demand temporary 
sacrifices of some individual freedoms, UN hu-
man rights experts have urged countries to en-
sure their responses by to the pandemic were 
“proportionate, necessary and non-discrimina-
tory.”

It is often the least well off - who cannot afford 
to stop working, or who are forced to walk for 
days to return to their family villages from the 
cities they worked in before the virus emerged - 
who are targeted by such punishments.

In the Paraguayan capital, Asunción, Alberto 
Ruíz, a member of a residents’ social organisa-
tion in the deprived Tacumbú neighbourhood, 
told the Guardian that authorities had done very 
little to support families left without any income.

Almost all citizens in the country are confined 
to their homes. “They tell you to stay at home, 
to protect your family. But in poor neighbour-
hoods, you have to go out to earn a living: if you 
don’t, you die of hunger,” Ruíz said.

Videos of the punishments in Paraguay – re-
corded and shared by officers themselves – were 
praised by the country’s interior minister, Eu-
clides Acevedo, who said: “I congratulate them. 
I don’t have the same creativity as those that are 
making the videos.”

In the Philippines, police and local officials 
trapped curfew violators in dog cages, while oth-
ers were forced to sit in midday sun as punish-
ment.

The country’s main Luzon Island has been 
placed under a month-long lockdown, with more 
than 40 million residents asked to stay indoors. 
But remaining at home is a far more comfortable 
experience if you have the luxury of space. For 
those sharing cramped rooms with family mem-
bers, the heat in Manila can be unbearable.

Across the country, more than 17,000 people 
have been arrested for coronavirus lockdown-
related violations, the website Rappler reported. 
Human Rights Watch has pointed out that such 
action is most likely to be counterproductive if 
offenders are then placed in overcrowded deten-
tion facilities.

Activists in Kenya have warned that heavy-
handed policing not only risks fuelling panic and 
fear but may also be heightening transmission of 
the virus.

In the port city of Mombasa last week, police 
fired teargas at ferry commuters, causing hun-
dreds of people crowded together to cough and 
wipe tears from their eyes. Officers were also 
filmed hitting people with batons.

“If the operation was supposed to protect 
people from spreading the virus, the operation 
achieved the exact opposite,” a statement by 
Kenya’s police reforms working group said.

There are also fears that governments are us-
ing concerns over the pandemic to increase their 
own powers, bringing in sweeping legislation 
that could be used to quash critical voices. On 
Monday, Hungary’s parliament passed a new 
set of measures including jail terms for spread-
ing misinformation and allowing the nationalist 
prime minister, Viktor Orbán, to rule by decree 
under a state of emergency that has no clear 
time limit.

In the Philippines and Thailand, states of 
emergency have been declared, granting gov-
ernments greater powers for a temporary pe-
riod. This includes the ability to crackdown on 
the sharing of false information – a vague term 
that activists fear could be misused by officials.

In a recent report, Human Rights Watch said 
that freedom of expression and access to infor-
mation should be protected by governments. 
While some restrictions on rights, such as those 
limiting freedom of movement, could be justi-
fied, the group called for transparency and “re-
spect for human dignity.”

-The Guardian

RIYADH - Saudi Arabia has 
asked Muslims planning to take 
part in the Haj pilgrimage to 
delay booking amid uncertainty 
over the coronavirus pandemic.

Haj Minister Mohammed 
Banten said the kingdom was 
concerned about the safety of 
pilgrims and urged people to 
"wait before concluding con-
tracts."

Some two million people were 
expected to travel to Mecca and 
Medina this July and August for 
the annual gathering.

Muslims who are physically 
able must undertake the Hajj 
once in a lifetime.

The lesser pilgrimage, the 
Umra, has already been sus-
pended as a precaution to try to 
reduce the spread of the corona-
virus.

People are also being pre-
vented from entering Mecca and 
Medina, as well as the capital 
Riyadh, as the Saudi authorities 
attempt to contain an outbreak 
of Covid-19 that has infected at 
least 1,563 people and claimed 

10 lives in the country.
"Saudi Arabia is fully ready to 

serve pilgrims and Umra seek-
ers in all circumstances," Ban-
ten told state TV. "But under 
the current circumstances, as 
we are talking about the global 
pandemic, from which we have 
asked God to save us, the king-
dom is keen to protect the health 
of Muslims and citizens."

"So we have asked our brother 
Muslims in all countries to wait 
before concluding contracts 
[with tour operators] until the 
situation is clear."

He added that the Haj and 
health ministries had been in-
specting hotels currently be-
ing used to accommodate peo-
ple who had been undertaking 
Umra before the suspension and 
then been told to self-isolate or 
been unable to return home.

The minister also said that, for 
the time being, people who had 
purchased Umra visas and that 
could not be used would be re-
funded the cost.

-BBC

SEOUL/HELSINKI - South Korea has re-
ceived requests from 121 countries for help 
with coronavirus testing, a foreign ministry 
official said yesterday (April 1), as authorities 
around the world come under intense pres-
sure to curb the spread of the disease.

South Korea’s massive testing campaign, 
backed by intensive contact tracing, has been 
credited with helping slow the spread of cor-
onavirus in the country, which once had the 
second largest outbreak after China.

“We’re getting so many requests from vari-
ous countries as we have built experience from 
the early outbreak. The number, which is now 
121 countries, is rising by the day,” the official 
said asking not to be named citing diplomatic 
sensitivity.

South Korea has set up a task force to deter-
mine how it can offer assistance, either with 
exports of kits or other humanitarian aid, the 
ministry official said.

The official did not name the countries but 
South Korean test kit makers have contracts to 
supply US states and countries including Italy.

Last week, US President Donald Trump 
asked his Korean counterpart to supply medi-
cal devices and promised to help Korean firms 
gain US regulatory approval.

South Korean biotech firms that supply 
the kits have expanded production capacity 

to meet the surge in demand. Shares in some 
of the leading companies have nearly tripled 
since the start of the year.

South Korea is also analyzing coronavirus 
tests from Finnish healthcare provider Me-
hilainen, which is set to fly 18,000 samples to 
the country over the next two weeks, the com-
pany and a South Korean public health official 
said.

Mehilainen, whose clients include some of 
Finland’s largest companies, said it was coop-
erating with a South Korean laboratory and 
flying the samples on Finnair charter flights.

The planes will return with protective gear 
for healthcare workers and testing materials, 
Mehilainen said.

Finland’s public healthcare has struggled 
to respond to the high demand for tests, re-
stricting them to healthcare personnel and the 
most vulnerable or most severely ill patients. 
Large Finnish companies have offered to pay 
for testing for employees unable to access the 
public healthcare system.

The public health official at Korea Centers 
for Disease Control and Prevention said the 
government had advised the 118 state-author-
ised labs available for testing to “help Finland 
to the extent that would not affect Korean op-
erations.”

-Agencies

Saudi Arabia asks Muslims 
to delay Haj bookings

Europe toll hits grim milestone 
as UN warns of humanity's 
worst crisis since WWII

Medical staff embark a patient infected with the COVID-19 on board a TGV high speed train at the Gare d'Austerlitz train 
station in Paris yesterday (April 1) to be evacuated along with 37 other patients in two separate medicalized TGV from 
Paris' region hospitals to other hospitals in the western France Brittany region where the outbreak has been limited 
so far. France has been on lockdown since March 17 in a bid to limit the contagion caused by the novel coronavirus, a 
situation it has extended until at least April 15

- Thomas SAMSON / POOL / AFP

Over 100 countries ask South Korea 
for coronavirus testing help
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As coronavirus jitters hit 
sovereign bonds
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COLOMBO - As Sri Lanka’s coronavi-
rus count spiked by 21 to 143 on Tuesday 
(March 31), linked to several COVID-19 
clusters, police warned potentially infect-
ed persons who roam about and go to hos-
pital without calling ahead or divulging 
their travel history, may face attempted 
manslaughter charges and their residenc-
es would be sealed.

Deputy Inspector General Ajith Rohana 
said if a suspected COVID-19 patient goes 
to a private hospital and then outpatients 
department of a government hospital 
without informing them first, it can be de-
fined under law as a malicious act or an 
attempted manslaughter.

Rohana also said anyone who had come 
to the country from March 16 to March 
19, after which arrivals were banned, and 
failed to register with the police and be 
self-quarantined before 12: 00 noon yes-
terday (April 1), would be arrested, and 

their assets seized.
Sri Lanka on Tuesday reported 21 con-

firmed COVID-19 cases, of which  10 were 
from Puttalam linked to a person who had 
already been confirmed as COVID-19 pos-
itive two days ago.  Army Chief, Lt. Gen. 
Shavendra Silva, who heads an anti-COV-
ID-19 task force, told a private television 
station early yesterday (April 1) that they 
had identified 88 persons from their vil-
lagers and quarantined them. 

Gen. Silva said they had requested the 
health authorities to test several of the 
villagers even though they did not show 
symptoms. “We thought they were in-
fected based on the interaction with the 
infected person. So they came and tested 
19 persons. Ten turned out to be positive, 
though they did not show symptoms,” he 
said.

Health Minister Pavithra Wanniar-
achch said among those confirmed as 

COVID-19 positive on Tuesday was a tour 
guide residing in Dehiwala, his wife and 
her father; three people from the locked 
down village of Atuluagama in Bandarag-
ma; and three persons from Kandy said to 
be close relatives of a person confirmed 
as COVID-19 positive from Akurana last 
week. Four close relatives of the individual 
who tested positive in Beruwala, were also 
among Tuesday confirmations. 

Gen. Silva said movements in the village 
where the four relatives resided  were re-
stricted and depending on their conduct 
the village may be fully locked down, He 
said another 43 persons linked to the pa-
tient who died in Negombo on Monday 
(March 30) had been identified overnight 
and were being taken to a quarantine cen-
tre in the East.

Wanniarachchi urged people with 
symptoms not to roam around, noting 
that at least three persons had entered the 

outpatients or other departments of the 
hospital without knowing or disclosing 
their COVID-19 prospects the past week, 
leading to the departments being forced to 
shut down. 

“If you have COVID-19 symptoms do 
not come to hospital,” Wanniarachchi said 
in a recorded message released to the me-
dia, adding, “Call and you will be picked 
up.”

She said designated government hos-
pitals with specialized staff were there to 
treat the patients, expressing confidence 
the unfortunate Negombo patient may 
have been saved if he had admitted him-
self earlier. “If you have symptoms, for the 
benefit of your loved ones and the coun-
try, get admitted to a designated hospital. 
There are 27 hospitals, one in each dis-
trict,” she noted.

-economynext.com/ENCL

Attempted manslaughter charge mulled 
for COVID-19 control 

COLOMBO - Sri Lanka’s will honour all 
debt commitments Treasury Secretary Sa-
jith Attygalle said as the island’s sovereign 
bond yields soared amid global market jit-
ters and some maturities were trading as 
much as 40 below par.

“We haven’t defaulted in our history,” 
Attygalle said emphasizing that the gov-
ernment was keen to maintain that posi-
tion.”

Sri Lanka has just raised a US$ 500 mil-
lion loan from China Development Bank 
and another US$ 800 million tranche is 
on the way. The country is slated to sign a 
loan deal with the World Bank, which will 
also include funds to bolster the health 
sector to battle against coronavirus.

Attygalle said Sri Lanka was also in talks 
with other multilateral lenders. It also has 
a US$ 9.6 billion pipeline of committed 
foreign debt from multilateral and bilat-
eral lenders, a part of which will be dis-
bursed this year from time to time.

Deputy Central Bank Governor Nanda-
lal Weerasinghe said about US$ 1.5 billion 
of multilateral lending will go towards re-
paying debt in late 2020.

The Finance Ministry said in a March 
report that the extra debt raised in 2019 
will go to settle debt up to April and that 
the repayments for the first half of 2020 
was about US$ 2.8 billion, out of a total of 
about US$ 45 billion for the full year. 

Ayygalle said Sri Lanka also has a fall 
back option of using foreign reserves. 

Sri Lanka used forex reserves to repay 
sovereign bonds on two occasions when 
the country felt it was not ready to go to 
market. These were in 2015, when it raised 
a US$ 500 million bond shortly after the 
presidential elections and in early 2018, 
after a constitutional crisis when yields on 
bonds rose steeply. 

Analysts said the central bank’s deci-
sion to stop domestic banks from buying 
the cheap bonds, had dried up liquidity 
leading to further fall in prices. They also 
raised concern about monetary instability 
given recent performance with the current 
framework.

Sri Lanka’s exports and bank credit have 
also been hit by counter measures placed 
to fight coronavirus as well as markets 
drying up in the West.

Sri Lanka is one of 75 countries quali-
fied to ask for a debt moratorium from bi-
lateral and multi-lateral suggested by the 
World Bank and IMF.

President Gotabaya Rajapaksa, in a tel-
ephone conversation with World Health 
Organization chief, Tedros Adhanom, on 
Tuesday (March 31) urged him to push 
the debt moratorium as many developing 
countries depended on tourism, exports, 
remittances and foreign investment in 
debt and equity markets which were hit by 
Covid-19, in telephone conversation.

-economynext.com

COLOMBO - A total of US$ 11.93 million 
of Sri Lanka Development Bonds was sold 
at an auction where US$ 220 million of se-
curities were offered, data from the state 
debt office showed.

The auction was sharply undersub-
scribed with only US$ 18.53 million of 
bids being made.

Investors bid US$ 2.80 million for 7 
month bonds and none were accepted.

Investors bid US$ 13.63 million for 1 
year 4 month bonds and US$ 9.83 million 
were accepted at a weighted average yield 
of 6.29%.

Investors had bid US$ 2.10 million for 
the 4 year 1 month Sri Lanka Development 
Bonds and all were accepted at a weighted 
average yield of 6.55%.

Sri Lanka’s sovereign bonds had fallen 
steeply from March as the rupee came un-
der pressure and were quoted at 30 to 40% 
below par. 

-economynext.com

Sri Lanka says 
will maintain zero 
default record

Development Bond 
auction sharply 
undersubscribed

COLOMBO - Sri Lanka’s State 
universities will allow students 
to follow their curriculum from 
home, free of charge, with the 
assistance of public and private 
telecommunication companies, 
the government said yesterday 
(April 1).

Cabinet approval has also been 
granted to convert State-run tel-
evision channels ‘Channel Eye’ 
and ‘Nethra TV’ to educational 
TV channels for children, starting 
next week, co-cabinet spokesman 
Bandula Gunawardena told re-
porters yesterday.

The two channels come under 
the State-owned Sri Lanka Ru-
pavahini Corporation (SLRC).

Meanwhile, the ministries of 
education and higher education 

have decided to extend the dead-
line for calling in applications 
for university admission by two 
weeks from the day schools reo-
pen once conditions are deemed 
favourable.

Gunawardena said the Ma-
hapola scholarship fund for uni-
versity students hasn’t received 
the necessary funds from the De-
velopment Lotteries Board as the 
sale of lottery tickets has stopped 
in the ongoing curfew.

About Rs 200 million of the 
Mahapola fund which comes 
from the treasury has also 
stopped coming in because the 
treasury is facing a financial crisis 
as it is currently operating under 
the vote on account. 

-economynext.com

COLOMBO – The updated guide-
lines on COVID-19 related deaths 
issued by the Ministry of Health 
on Tuesday (March 31) specified 
cremation as the Standard Operat-
ing Procedure (SOP) for disposing 
bodies of those who succumb to 
infection. In specifying cremation, 
the updated guidelines said it was 
the best practice to avoid further 
spread of the infection.

The World Health Organiza-
tion (WHO) has clarified that the 
bodies can either be cremated or 
buried, describing as myth the 
argument that bodies of COVI-19 
patients should only be cremated. 
It has said the dignity of the dead, 
their cultural and religious tradi-

tions and their families should be 
respected and protected through-
out. Hasty disposal of a COVID-19 
person should be avoided, WHO 
has said in its interim guidelines 
on how to deal with the bodies of 
COVID-19 victims. 

The guidelines gain significance 
in the backdrop of the latest Minis-
try of Health guidelines, on Provi-
sional Clinical Practice Guidelines 
on COVID-19 suspected and con-
firmed patients, indicating that 
cremation remains the best prac-
tice to avoid further spread of the 
disease.

Judicial Medical Officers across 
Sri Lanka were last month issued 
the SOP to be followed in the 

event of the death of coronavirus 
infected person, stating that re-
mains of all who succumb to the 
disease would be cremated within 
24 hours. 

The guideline issued by the min-
istry on Tuesday, also states that 
bodies of confirmed and suspected 
persons as well as those with a sug-
gestive history of the disease must 
be cremated, that it should never 
be washed under any circum-
stance, has to be placed in a sealed 
body bag and a coffin while the 
disposal of bodies must be moni-
tored by police, Ministry of Health 
and Public Health Inspectors.

-ENCL

New guidelines specifies 
‘cremation’ for COVID-19 deaths

Govt. facilitates 
free-of-charge online 
learning for state 
university students

A police Special Task Force personnel stops an elderly person at a checkpoint  in 
Colombo yesterday (April 1). Identified as a high risk area, the district of Colombo, 
Kandy, Puttalam, Jaffna, Kalutara and Gampaha have been under the indefinite curfew 
since March 24. In the other districts curfew was briefly lifted from 6:00 a.m. and 
re-imposed at 2:00 p.m. until April 6. The curfew has been imposed as a preventive 
measure against the spread of the COVID-19

– J. Sujeewakumar

As coronavirus count jumps to 146

WHO clarifies bodies can be cremated or buried 

COLOMBO – The Controller 
of Immigration and Emigration 
yesterday (April1) ordered the 
validity of all visas issued to for-
eigners in Sri Lanka will stand as 
extended till May 14.

In a statement issued through 
the Department of Information, 
the Department of Immigration 
and Emigration said the proce-
dure to pay the relevant visa fee 
and to get the visa endorsed in 
the passport will be informed on 
a later date, instructing foreign 
visitor to refrain from visiting 
the Visa Division of the Depart-
ment.

Sri Lanka had earlier extended 
visas of all foreigners until April 
12 and said they could visit the 
immigration office on April 7 
and April 8 to get the necessary 
approvals. The statement also 

informed foreign nationals wish-
ing to leave the country could do 
so by paying the relevant visa fee 
at the Airport without any pen-
alty.

The Department also re-
quested foreign visitors who 
had handed over their passport 
for endorsement and those who 
wished to leave the island before 
May 14, to contact the listed of-
ficers and send a scanned copy 
of the acknowledged receipt and 
air ticket. The emails of the of-
ficials are dcvisa@immigration.
gov.lk; acvisa@immigration.gov.
lk; acvisal@immigration.gov.lk; 
acvisa2@immigration.gov.lk; 
aceta@immigration.gov.lk.

It also said Inquiries could 
also be made via phone on 077-
1588724.

-ENCL

Visas of all foreigners 
extended till May 14

COLOMBO – Sri Lanka’s acting 
police Chief C. D. Wickremeratne 
has appointed senior police offi-
cials to clear problems faced by 
businesses and another Deputy 
Inspector General had been ap-
pointed to help Tamil speaking 
persons, an official said.

Deputy Inspector General 
Ajith Rohana said any businesses 
that faced difficulties could get 
the help of DIGs appointed for 
each sector.

“These special officers have 
been appointed to provide cur-
few passes and give any other 
assistance to these essential sec-
tors,” Rohana said.

“For our Tamil speaking broth-
ers who have problems DIG 
Nawaz will help.

The helplines are:
Pharmacies and laboratory 

services: DIG Sisira Kumara 071 
859 2648

Port, Airport, Shipping agents: 

DIG Muditha Pussella 071 859 
2649

Board of Investment and Ex-
port Factories: DIG Priyantha 
Chandrasri 071 859 26 50

Tami speakers: DIG Nawaz 071 
859 18 62

Several government depart-
ments have also been given hot-
lines to be used during coronavi-
rus curfews.

-economynext.com

COLOMBO - Attorney General 
Dappula de Livera has requested 
the Chief Justice to consider the 
cancellation of proceedings in the 
High Court fixed for April 2 and 3, 
owing to the countrywide curfew 
that is in place.

In a letter addressed to the chief 
justice, the Attorney General has 
said the request for cancellation 
was made keeping in mind the cur-
rent situation in the country due to 

the novel coronavirus outbreak.
He has said that over 100 cases, 

mostly relating to bail applica-
tions for serious drug offences, 
are scheduled for hearing at High 
courts today (2) and tomorrow (3), 
and it was not advisable to expose 
officials of the court, lawyers, state 
counsel, the police and judges ap-
pearing in the court proceedings to 
the virus.

The AG has said he was making 

the request for cancellation after 
taking into consideration the gov-
ernment health warnings, repeated 
consistent medical advice with re-
gard to social distancing and other 
precautions that need to be taken 
against the spread of the COVID-19 
pandemic, and requested the chief 
justice reschedule the sittings for 
when the environment is condu-
cive to holding court proceedings.

-ENCL

COLOMBO - The number of patients 
confirmed as having contracted the novel 
coronavirus in the country rose to 146, 
with three new cases reported yesterday 
(April 1).   Director General of Health 
Service, Dr. Anil Jasinghe said the new 
confirmed cases were reported from 

Maradana, Jaffna and Kurunegala.
The health ministry said 126 suspected 

patients were under observation at se-
lected hospitals and that 18 patients have 
recovered and have been discharged. Sri 
Lanka also recorded two fatalities.

-ENCL.

COLOMBO - The Government Medical 
Officers’ Association (GMOA) has urged 
the government to maintain the curfew to 
keep a COVID-19 epidemic at bay, warn-
ing if social distancing is not strictly ad-
hered the whole country may face the risk 
of getting infected.  

Dr. Haritha Aluthge, Secretary GMOA, 
said if social distancing is not practiced, 
there was a high risk of Sri Lanka mov-
ing to stage 3B Village Cluster situation. 
“Currently Sri Lanka is in stage 3A Home 
Cluster situation," he said.

Issuing a statement on the current situ-
ation of the coronavirus epidemic in the 
country on Tuesday (March 31), it high-
lighted the World Health Organization 
(WHO) warning about the need for stern 
action and aggressive responses to curb 

the situation, and recommended em-
phasis be placed on the importance of all 
citizens staying in their homes as much as 
possible.

It also recommend strengthening the 
delivery of banking services, essential 
food and medicinal needs to homes; the 
continuation of the curfew and minimiz-
ing travel between districts as much as 
possible.

It also urged the government to take 
tough decisions on hot spots where peo-
ple congregate such as economic centres, 
fisheries harbours, and money markets 
including trade centre and tea factories 
that can spread the disease throughout 
the country.

-ENCL

AG calls for cancellation of HC sittings

Logistics, export, pharma biz get DIG 
police coronavirus hotlines

Coronavirus count rises to 146

GMOA ask Govt not to relax curfew
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Coronavirus cremations 
would be 'horrific' for 
Muslims, but burial rituals 
are changing 

It’s also beating US in 
global diplomacy

By yoti Malhotra

COMMENTARY

For Muslims, cremation is not only prohibited, 
it's viewed as a desecration of the deceased.

"There remains a connection between the body 
and soul even in death, so this is something that 
is quite metaphysical, and it's a very strongly held 
belief," explains Mariam Ardati, a death doula in 
the Muslim community in Australia.

"To inflict that type of treatment on the body in 
death, it's quite horrific to even consider."

But as COVID-19 spreads globally, and the 
fatalities rise, Muslim and Jewish communities 
alike are being forced to reconsider ancient death 
and burial rites. And, according to Ardati, it's 
causing panic, "because these are rights that are 
afforded to people in death, just as someone has 
rights afforded to them while they're alive".

When a Muslim person dies, their body is hon-
oured with four rituals. First, the body is washed 
— with soapy water, clean water, then camphor-
infused water — then it is wrapped in a funeral 
shroud, perfumed with incense.

"Then there's a communal prayer that's offered 
for the deceased, and that's when the whole com-
munity comes together," explains Ardati.

The fourth rite is that the deceased is buried, 
not in a coffin, but laid directly onto the earth.

But due to the current pandemic, these Islamic 
rites are being adapted, even omitted, to prevent 
the spread of infection. Last week, the Australian 
National Imams Council (ANIC), for which Arda-
ti is the funeral and cemeteries adviser, released 
a statement saying it was permissible for bodies 
to be buried in leak-proof plastic bags.

This measure was approved by the Islamic 
body known as the Fatwa Council.

While restrictions are still unfolding, and may 
vary from state to state, Ardati says some Islamic 
services have already released statements saying 
there would be no washing of the deceased.

She adds that others may continue the ritual 
washing and shrouding, provided staff have ac-
cess to personal protective equipment.

But given that frontline health staff are run-
ning out of necessary equipment, Ardati says it 
is unlikely funeral service providers will be able 
to meet demand. Internationally, thousands of 
coronavirus victims are being cremated.

Last week, the UK government passed an emer-
gency bill that faith groups feared would enable 
state authorities to mandate cremation.

While the legislation was amended to respect 
religious freedoms, the fear of forced cremations 
remains a real concern for religious groups.

In Argentina, it was reported that local au-
thorities had cremated the first Jewish victim of 
coronavirus — despite protest from their com-
munities. Rabbi Jeffrey Kamins from Emanuel 
Synagogue in Sydney says there is a great deal of 
similarity between Islamic and Jewish rituals.

"Cremation is prohibited by both traditions," 
he says. "For us the body is sacred, and burial is a 
core aspect of how we do it.

"I'm glad that England has made that excep-
tion, and I'm sure that would be the policy here in 
Australia as well — without endangering health."

Ardati agrees that enforced cremation would 
be "unfathomable" for the Muslim community.

"The way the body is treated throughout the 
[death] rituals is of the utmost respect," she says.

Jewish cantor Michel Laloum says cremation is 
not strictly ruled out in the progressive Judaism 
movement.He adds that some Jews oppose cre-
mation for historical reasons — "the argument is, 
'people have cremated enough of us, why would 
we cremate any further people?'" — While others 
feel it is their right to be cremated.

While coronavirus is forcing religious funeral 
workers to adapt, Islam is flexible in times of 
need, says Musharraf Hussain, a UK-based aca-
demic and translator of The Majestic Quran.

"Just two people can conduct the funeral 
prayer if necessary, and corpses are not always 
washed," he says.

Dr Hussain adds there is an interesting parallel 
that martyrs — those who die defending the com-
munity — do not have their bodies washed.

"Those who die in a plague are considered mar-
tyrs, according to the Hadith," he says.

"This may indicate that those who die in a 
plague have sacrificed themselves to allow the 
community to become immune to the disease."

Although Islamic rituals may be altered, Ardati 
says on a practical level, families who lose a loved 
one may feel bereft. "By not allowing families to 
be involved in the rituals, or denying people the 
rituals altogether, it presents a whole new face of 
grief for the community."

- abc.net.au

China hasn’t 
just won its war 
on coronavirus 

A whole new 
face of grief
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It’s time to make your own face mask
It shouldn’t have come to this, but here we 
are. The world is running out of face masks 
for health care workers, which is one rea-
son that US officials, including the surgeon 
general, have warned members of the pub-
lic against buying their own masks for pro-
tection against the coronavirus.

But that doesn’t mean face masks for 
the public are a bad idea, if we had enough 
masks. Contrary to what US officials told 
us, many studies show that widespread 
mask-wearing might be a very effective 
complement to hand-washing, social-dis-
tancing and other measures to mitigate the 
pandemic. Health officials in China, Hong 
Kong, Singapore and Japan suggest that 
people wear masks in certain situations — 
if they’re symptomatic, for instance, or if 
they’re in crowded, not-very-well-ventilat-
ed places, like airplanes. Studies have also 
shown that mask-wearing (in conjunction 

with hand-washing) reduces the spread 
of infection within households or other 
shared living spaces, like residence halls.

But how to get your hands on a mask, 
when there are no masks? The internet has 
a plan: Make your own.

Sewers and preppers have lately been 
flooding social media with designs for DIY 
masks made out of household materials — 
some T-shirt fabric, elastic ribbon and a 
little bit of stitching.

Who knew the future would look so 
apocalyptically homespun — so ‘Mad Max’ 
meets ‘Little House on the Prairie’? Yet this 
is no useless online fad; homemade masks 
for all could make a huge difference. At 
least two peer-reviewed studies show that 
while DIY masks are not nearly as effective 
as commercial masks made for health care 
workers, they are far better than nothing. 
Homemade masks both limit the spread of 

infectious droplets in the air and discour-
age people from touching their faces.

“It’s not as good as a surgical mask, but 
in a pinch, you could use it,” said Anna 
Davies, a research facilitator at the Univer-
sity of Cambridge who co-wrote one of the 
studies on homemade masks.

What sort of pinch? As the numbers 
grow, just about everything in daily life. 
Say you need to run to the supermarket in 
an area where there are lots of infections, 
or you share an apartment with some ya-
hoos who just came back from spring 
break. “If I were in an area with very high 
density, like New York, I can see the bene-
fit,” Davies said. The internet abounds with 
mask designs, but the research suggests 
that as long as the mask covers your nose 
and mouth and is comfortable to wear, the 
specific pattern you choose may not mat-
ter very much. Various household materi-

als differ in their effectiveness — in Davies’ 
study, vacuum-cleaner bags offered bet-
ter filtration than fabrics made of cotton 
blends, but plain cotton T-shirt fabric still 
provided a useful barrier. One template 
comes from the community-supported, 
open-source sewing site freesewing.org, 
meaning, of course, that it requires that 
you know how to sew.But there are ways to 
make a mask without sewing — just cut up 
a clean T-shirt and tie it around your head.

There are caveats: People should make 
sure their DIY masks are clean (a dirty 
mask might be worse than no mask), and 
they shouldn’t use the masks as an excuse 
to violate social-distancing orders.

But, keeping those limitations in mind, 
making a mask for yourself and those you 
love may be a perfect way to spend an af-
ternoon in lockdown.

-New York Times

As the number of people globally infected 
with the coronavirus crossed 700,000 
and the count for dead touched 34,000 
Monday (March 30) afternoon, larger 
questions of how the world will look once 
the pandemic abates are already being 
asked.

Is China, said to have conquered the 
virus because no new deaths have been 
recently reported, going to overtake the 
US as the pre-eminent global power? Is 
US President Donald Trump’s injection of 
$2 trillion into the economy an assertion 
that it isn’t about to cede space to China? 
Will the European Union, amongst the 
hardest hit by the pandemic, survive in 
the present form?

And will Prime Minister Narendra 
Modi, whose outreach to South Asia has 
been perfunctory at best with one tele-
conference, emerge as a regional leader in 
his own right?

As far as India is concerned, the answer 
is easy. India is far too overburdened with 
its own health challenges and the crisis 
facing its migrant labourers to be able to 
reach out to anyone right now. Although 
a defence medical team is in the Maldives 
to deal with coronavirus patients (there 
are 4 reported) and Bhutan has asked for 
protective gear.

So, it’s back to the Big Two on the world 
stage – the US and China. And how they 
will use this crisis to leverage their own 
positions to remain on top of the political 
pile at home.

Interestingly, Donald Trump, who faces 
a re-election in eight months, has consid-
erably piped down his rhetoric from two 
weeks ago when he described Covid-19 as 
the “China virus.”

Seems the US president is already at 
odds with his own Coronavirus Task 
Force, which remains obsessed with both 
statistics – by Monday (March 30), the US 
had crossed over 140,000 Covid-19 posi-
tive cases and over 2,400 deaths – and 
containment strategy.

But signs are that Trump is already 
softening his aggressive attack against 
Beijing because he doesn’t want China to 
backtrack on its trade deal commitments 
of buying agricultural produce from the 
US. According to CNN, Trump under-
stands that the state of the US economy 
is critical to his own re-election and he 
is worried that China may renege on its 
promise to buy $80 billion worth of farm 
and seafood products.

Mark the contrast. Only last week, 
Trump refused to allow a G-7 response 
to the coronavirus pandemic, because the 
group did not agree to describe the virus 
as the “Wuhan virus.”

As for Xi Jinping, he is letting his bu-
reaucrats do the talking. First to speak out 
was Chinese spokesperson Lijian Zhao 
who accused the US of bringing the virus 
to China during the military games in Wu-
han in October 2019.

“It might be the US army who brought 
the epidemic to Wuhan. Be transparent! 
Make public your data! US owes us an ex-
planation,” Zhao had tweeted on March 
12.

China’s ambassador to South Africa Lin 
Songtian also retaliated against Trump’s 
description of the “Chinese virus,” tweet-
ing “When the flu broke out in the US, we 
never called it the ‘American Flu.’ Some 
US’ politicians blame game by calling it 
the ‘Chinese virus’ is groundless and un-
acceptable,” Lin said.

Beijing is using the crisis to expand 
its own influence abroad. Thousands 
of masks and testing kits have been do-
nated to Pakistan and several countries 
in South-East Asia. Medical teams have 
been sent to Iran and Iraq and a $500 
million loan has been extended to Sri 
Lanka. China has also sent planeloads of 
medical supplies to Italy, terribly hit by 
the pandemic. Around the same time, the 
US was flying in half-a-million Italian-
made diagnostic swabs, according to the 
British newspaper, The Guardian, to treat 
patients at home, while Trump “pressed 
South Korea” to send testing kits.

And in what could amount as the un-
kindest cut, Chinese media reported 
Sunday that the first planeload of medi-
cal supplies from China flew in to New 
York, the epicenter of the outbreak in the 
US, carrying 12 million gloves, 130,000 
N95 masks, 1,70 million surgical masks, 
50,000 gowns, 130,000 bottles of sanitis-
ers and 36,000 thermometers.

Observers are already comparing the 
US’ response to the coronavirus with the 
2014 Ebola outbreak in West Africa, when 
it sent not only medical teams and sup-
plies, but also troops. In fact, only $1.15 
billion or so out of Trump’s $2 trillion 
stimulus has been allocated for expendi-
ture outside. As for India, Modi’s cele-
brated friendship with Trump has evoked 
some interesting comments among Chi-
nese mandarins. Its ambassador to India, 
Sun Weidong in several tweets last week 
described a conversation between exter-
nal affairs minister S. Jaishankar and Chi-
nese foreign minister Wang Yi and said 
India “agreed not to label” the virus as the 
“China virus.” The ministry of external 
affairs chose to maintain a diplomatic si-
lence on the tweets – a silence that spoke 
louder than words.
Jyoti Malhotra is the National & 
Strategic Affairs Editor of The Print 
where this article was originally featured.  
She has been a journalist for more than 
three decades covering foreign affairs, 
politics and national affairs at some of 
the top publications in the country
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Workers carrying their belongings queue to board buses to go back to their homes in province during a government-imposed 
nationwide lockdown as a preventive measure against the COVID-19 coronavirus, at an industrial zone on the outskirts of 
Colombo on Saturday (March 28)

By  Balachandran

COVID-19’s dire economic portent 
for South Asia
COLOMBO - While the coronavirus 
pandemic is first and foremost a pub-
lic health crisis, it is also, and increas-
ingly, an economic threat. According 
to the United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), the 
COVID-19 shock will trigger a recession 
bringing down the global annual growth 
rate to below 2.5%. The total loss could 
touch the one trillion-dollar mark. 

While developed countries have the 
wherewithal to recover from the health 
and economic setbacks, developing 
countries will be facing assaults on both 
fronts. South Asia is particularly vulner-
able because it has countries with large 
populations in which the overwhelming 
majority are very poor.  

Fortunately, as compared to the ad-
vanced countries, the impact of the 
COVID-19 invasion on the health sec-
tor in South Asia has been rather weak. 
While nine very advanced countries had 
reported deaths in excess of 1000 up to 
March 31, the highest number of deaths 
in the South Asian region was only 35 (in 
India). And India had only 1239 ‘active 
cases’ (total cases minus the discharged 
and the dead). Pakistan had 1938 ac-
tive cases (and 26 deaths); Bangladesh 
had 21 active cases (and five deaths); Sri 
Lanka had 124 active (and two deaths), 
Afghanistan had 165 active cases (and 
four deaths) and the Maldives had four 
active cases (no deaths).

However, the certain decline of the 
economies of the developed world is go-
ing to have an immediate impact on the 
economies of South Asia as the latter de-
pend on the developed economies. The 
developed world accounts for 60% of 
world’s supply and demand in terms of 
GDP, accounts for 65% of world manu-
facturing and 41% of manufacturing ex-
ports as per a WTO report published in 
2020.

According to the ADB, in a hypotheti-
cal worst case scenario (no tourism re-
ceipts and sharp decline in domestic 
demand in China for six months plus 
the outbreak in other Asian economies 
lasting three months), Bangladesh will 
lose approximately US$ 3 billion in its 
GDP (a 1.10%  decline) and there will be 
job cuts for around nine million people.

Lockdowns and restrictions meant to 
tackle the health issue have added to the 
economic danger significantly. India is 
a classic example. The 21-day nation-
wide lockdown announced on March 24 
left no time to prepare for the ordeal. 
Both the government machinery and the 
masses were caught unawares. All eco-
nomic activity ceased forcing millions of 
poor labourers without a means to live. 
With transport called off, they had to 
trudge across thousands of kilometres to 
their villages. This human catastrophe 
was compounded by the closing of pro-

vincial borders. It is only now some at-
tempts are being made by some States to 
shelter and feed the people on the move.

On March 26, India announced a 
US$ 22 billion package, including dis-
tribution of extra food grains, direct 
cash benefits transfer to women, farm-
ers and construction workers, insur-
ance for health workers and benefits for 
formal sector workers. The same day,  
635 economists and academics said in 
a statement that the “package is wide-
ranging in scope but falls short of what 
is needed to support the poor and to 
prevent a deepening of the ongoing eco-
nomic slowdown.”  The schemes cover 
less than half the requirement, they 
said. Promises are one thing but deliv-
ery is another. For example ‘The Hindu 
Business Line’ reported on January 27, 
that 91% of wages for the poor under 
government schemes were pending for 
that month. 
Pakistan

In Pakistan, the provinces of Punjab 
and Sindh have been badly affected by 
COVID-19. All non-essential businesses 
in Punjab are closed. But on March 22, 
Prime Minister Imran Khan said he 
would not call for a nationwide lock-
down because it would cripple the econ-
omy and hit the poor hard. 

“If we were like China, I would have 
shut down the country. But 25% of our 
people are below poverty and 20% just 
above it. We are talking about more than 
80 million people in Pakistan who will 
suffer due to poverty. So no lockdown 
can succeed in such a situation, Khan 
said. “If we cannot provide food to eve-
ryone, we cannot enforce lockdown,” he 
added, announcing a “Corona Relief Ti-
ger Force” to provide food to the people 
if he were forced to lockdown. He also 
launched a Corona Relief Fund. 
Bangladesh 

Bangladesh was a slow starter. Sub-
sequently government banned public 
transport across the country till April 
4, allowing only vehicles carrying medi-
cines, fuel and perishable items. But, 
as stated earlier, if the virus is not con-
tained in the developed West, Bang-
ladesh would lose US$ 3 billion. The 
world’s second largest garment manu-
facturer after China is teetering on the 
brink of despair as retailers cancel or-
ders daily one report said.

Last week, the country’s Prime Min-
ister Sheikh Hasina announced a US$ 
590 million bailout for export-oriented 
industries. The funds, she said, are to be 
used solely as salaries and allowances 
for workers in the export sectors

The government encouraged low-
income people to return to their vil-
lages where they would be provided 
with government aid or to take refuge 
in Bhashanchar, an island in the Bay of 

Bengal, originally built to house Roh-
ingya refugees.

Bangladesh has adequate testing kits 
and personal protective equipment 
(PPE), numbering 200,000 units. On 
March 26, a large consignment of emer-
gency medical supplies provided by the 
Chinese government arrived. These in-
cluded 10,000 testing reagents, 15,000 
surgical masks, 10,000 medical protec-
tive equipment, and 1,000 infrared ther-
mometers. 
Sri Lanka 

Sri Lanka is under a nation-wide lock-
down, with the districts of Colombo, 
Kalutara, Gampaha, Puttalam and Jaff-
na under a continuous curfew. All facto-
ries are closed as workers cannot go to 
work. According to Kithmina Hewage of 
the Institute of Policy Studies, between 
January and February alone, tourist 
arrivals fell by 6.5% and 17.7% respec-
tively, compared to the same period in 
2019. Daily wage earners and medium 
and small enterprises, including those 
in the informal sector, are affected to-
tally.  MSMEs account for 52% of total 
GDP and 45% of national employment, 
Hewage says. 

“During the past week alone, the 
Central Bank has announced addi-
tional liquidity measures and down-
ward adjustments to policy interest 
rates, the government has issued debt 
moratoriums for SMEs in identified 
vulnerable sectors such as tourism and 
construction, debt moratoriums to the 
self-employed, relief on personal loans 
and credit card payments, and reduced 
the prices of some essential goods, to 
name a few. Further measures may be 
introduced. The government has also 
requested debt-relief, in the form of sus-
pending debt repayments for a time pe-
riod, from its lenders in an effort to gain 
greater flexibility to address the current 
crisis. These measures have created 
some breathing space by easing up an el-
ement of financial constraints for firms 
and workers, and crucially injecting a 
measure of liquidity into the economy,” 
Hewage says.

But these measures do not necessarily 
create a swift cash flow into the hands 
of vulnerable groups such as daily wage 
earners and most MSMEs, especially 
those in the informal sector, he points 
out. Therefore, a mechanism to provide 
cash flows will be needed, he added.
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