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.ெசsட1k$ll இற nத வ rகைள அடkக m 
ெசyவத)$ இnத வச?கைள வழ#$m பல 
இட#கll உllளன.    

ேசைவகைள அFக, உ#களாl HயIkகpபKட 
இ*?c சட#$ இயk$நr/ஏ)பாKடாளOடm 
ேபசPm. Q#கll R1mSm மsTt/அைமpSடV 
ேதைவயான அைனt, ஏ)பாWகைளXm ெசyய 
அவrகll உ#கYk$ உதPவாrகll. 

அtதைகய ேசைவகைள அFக Q#கll மsTt/
அைமpைப ேநர[யாக ெதாடrS ெகாllளலாm.    

இ*? சட#\l கலn,ெகாllவ, 

இ*?c ச ட#\l கல n,ெகாllப வ rக%V 
பா,காpைப உ*? ெசyவத)காக , ஊ^யrகll 
ம)*m தVனாrவலrக%V பா,காpS உKபட , 
_Vவ1வனவ)ைறk கவ`kகPm: 

1. $ap_Kட ேநரt?l கlலைறk$ வரPm 

2. Q #க ll ஜ னாsகா அ ைற ைய இ * ? t 
ெதாcைகkகாக dVப?P ெசy?1nதாl , 
ஜனாsகா அைறைய அFக ஒ1 $ap_Kட 
ேநரdm, உfைமயான அடkகm ெசyவத)காக 
கlலைறk$ அ1\l இ1k$m ம)ெறா1 
ேநரdm உ#கYk$ வழ#கpபWm. இரfW 
ேநர#கைளXm கைட_[kகPm.  

3. கlலைறgl தயP ெசy, கlலைற ஊ^யrகll 
அ lல , த Vனா rவ ல rக ll ெகா W k$ m 
வ^dைறகைள _Vப)றPm.. 

ேமhm தகவhk$ அlல, ஆதரR)$ தயPெசy, 
பாrைவgடPm: 
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இ*? சட#ைக ஏ)பாW ெசyய ெதாடrS 

ெகாllளPm: 
Salim Mangera 

07833 533490

ஒ1 ds.m இ*? சட#ைக ஏ)பாW ெசyதl  

மாrc 25, 3, 2022 Hலவரpப[ , எமrெஜVk 
ெகாேரானா ைவரs சKடm 2020 இl உllள பல 
ெகாWpபனPகll d[வைடXm , இ, எ#க%V 
dnைதய ப- நைடdைறகll ம)*m இயlபான 
HைலகYk$ நmைம அைழt,c ெசlhm..  

இ*?c சட#ைக ஏ)பாW ெசyXm ேபா, இறnத 
$Wmப#கYk$ ஆதரவாக இnத வ^காK[ைய 
நா#கll ஒVறாக இைணt,llேளாm . இ*?c 
சட#$கll நைடெப*வத)$ dV எVெனVன 
ெசயldைறகll ேம)ெகாllளpபட ேவfWm ம)*m 
எVன சKடpmrவ ஆவண#கll ேதைவpபWm 
எVபத)கான n1kகமான கfேணாKடtைத இ, 
வழ#$\ற,. இnத வ^காKWதhடV _Vப)ற 
எ%தான பாyP Rளkகpபடm உllள,.  

ேநkpபவr இறn,RKடாl 

யாேரom ஒ1வr இறn,RKடாl , இ*?c 
சட#$கைளc ெசyய அoபவm வாynத இ*?c 
சட#$ இயk$நr /ஏ)பாKடாளைர HயIkக 
ேவ fW m எ Vப , தாV எ #க % V ஆ ர mப 
ஆ ேலாச ைன . எ nத ஒ 1 இ*? c ச ட #$ 
ெதாடrபாகPm அவrகYடV ெதாடrSெகாllவத)$ 
உ#கll $Wmபt?l ஒ1வைர HயIk$மா*m 
நா#கll அaP*t,\ேறாm.  

இறpSkகான ம1t,வc சாVaதp

ெசயldைறையt ெதாட#க, Q#கll இறpSkகான 
ம1t,வc சாVaதைழ (MCCD) பா,காkக 
ேவfWm. அnத நபr எதனாl இறnதாr எVபைத 
இ, $ap_W\ற, . M CC D ம1t,வமைன 
ம1t,வராl அlல, qK[l மரணm நடnதாl GP 
rலm வழ#கpபW\ற,. இறpS ப?P ெசyவத)$ 
_றpS ம)*m இறpS ப?வாள1k$ MCCD 
ேதைவpபWm.

இறpSkகான காரணm ெத%வாக இ1nதாl , 
ம1t,வமைன அlல, GP _றpS ம)*m இறpSp 
ப?வாள1k$ ேநர[யாக "MCCD" ஐ IVனtசl 
அo pS m . உ ற R ன rகY k$ எ nத உ ட l 
ஆவண#கYm வழ#கpபடா,.

உடl ேசகOpS 

ம1t,வமைன அlல, G P ஆl " M C C D " 
வ ழ #க pப Kட P ட V , இ ற nத வ r இ ற nத 
இடt?u1n, ேசகOkகpபடலாm. UHLk$ ஒ1 
சn?pS அைமpS உllள,, எனேவ உதRk$ உ#கll 
இ*?c சட#$ இயk$நr/ஏ)பாKடாளைர ெதாடrS 
ெகாllளPm. 

மரணtைத ப?P ெசyதl

அடkகm ெசyய ஏ)பாW ெசyய, Q#கll அடkகm 
ெசyயpபKட சாVaதைழp ெபற ேவfWm. _றpS 
ம)*m இறpS ப?வாளOடm இறpS ப?P ெசyவதV 
rலm இ, ெசyயpபW\ற, . அடkகm ஆைண 
ெப1mபாhm "பcைச" எV* $ap_டpபW\ற,..  

ேவைல ேநர நைடdைற - ம1t,வமைன அlல, 
ம1t,வOடm இ1n, ப?வாளr " M C C D " 
ெப * mேபா, , அ வ rக ll இ ற pைப p ப ? P 
ெசyவத)கான சn?pைப dVப?P ெசyய அWtத 
உறRனைரt ெதாடrSெகாllவாrகll. இnத Hயமனm 
அhவலக அ[pபைடgலான "ேந1k$ ேநr " 
சn?pபாக இ1k$m.  

இறpS ப?P ெசyயpபKடPடV, ப?வாளr, அடkகm 
ெசyXm ஆைணைய ேநர[யாக உறRனrக%டm 
ஒpபைடpபாr, அவr அடkகm ெசyய dVப?P 
ெசyவத)காக அைத அவrக%V இ*?c சட#$ 
இயk$நr/ ஏ)பாKடாளOடm வழ#க ேவfWm.

ெவ%ேய இV ேவைல ேநர நைடdைற - ப?வாளr 
ம1t,வமைன அlல, ம1t,வOடm இ1n, 
" M C C D " ெப * mேபா, , அவ rகll அடkக m 
சாVaதைழ வழ#$வத)$ அWtத உறRனைரt 
ெதாடrSெகாllவாrகll. Tஇ, SைதkகpபWவைதt 
ெதாடர அoம?k$m. தயP ெசy, கவ`kகPm, 
இnத OேமாK ெசயldைற ஒ1 dைறயான ப?P 
அlல , ேமhm அhவலக ேந ரt?l அWtத 
உ றRன rகY k$ " ேந 1 k$ ேந r " ச n? pS 
ெசyயpபWm.. 

கlலைற dVப?P

ப?P d[nத _Vனேர இ*?c சட#$ இயk$னராl 
கlலைற ஏ)பாWகைளc ெசyய d[Xm. 28.03.2022
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மரணm ஏ&ப()ற+

ம,t+வமைன மரணm 123l மரணm

ேநாயா9 ேசைவகைள 
ெதாடrA ெகாllளCm, 
அவrகll MCCD ஐ 

பFவாள,kH IJனKசl 
ெசy+ உடைல 
O(Opபாrகll.

GP ஐ ெதாடrA ெகாllளCm
ம,t+வமைன 

ம,t+வராl இறpைபc 
சாJற9kக S3Tமா?

மரணm Oசாரைண ெசyTm 
"கேரான,kH" 
ெதUOkகpப2ட+

பFவாளr பFைவ S3t+, 
அ(tத உறOனrகVkH 

அடkகm ெசyTm ஆைணைய 
வழYH)றாr

அடkகm ெசyய SJபFC 
ெசyய கCJZைல ெதாடrA 
ெகாllVm இ[F சடYH 
இயkHந,kH அடkகm 
உtதரC வழYகpப()ற+.

இ[FcசடYH இயkHனr 
உடைல ேசகUt+ Hsl & 
காஃpைன ஏ&பா( ெசy+, 
^றH அடkகm ெசyTm 

ேநரtF&காக காtF,k)றாr

இ[Fc சடYH இயkHனr 
உடைல கlலைறkH 
மா&[)றாr, அYH 

H_p^2ட ேநரtFl அடkகm 
ெசyயpப()ற+

GP MCCD ஐ வழYH)றாr & 
பFவாளUடm அைத sேகJ 

ெசy)றாr

GP மரணtைத சாJற9kக 
S3Tமா?

உYகll மs`t அlல+ 
இ[Fc சடYH 

இயkHனUடm ெதUOt+ 
அவrக9J 

வaகா2(தைலp 
^Jப&[Yகll

www.crescent-funerals.com

ஒ, Sscm இ[F 
சடYைக ஏ&பா( ெசyதl 

ஓ2ட Oளkகpபடm

இறpைபp பFCெசyவத&H 
"ேந,kH ேநr" சnFpைப 
ஏ&பா( ெசyய பFவாளr 
அ(tத உறOனைரt 
ெதாடrAெகாllவாr

மரண Oசாரைண அFகாU 
Oசாரைணைய S3tதாr

^ேரத பUேசாதகr உடைல 
O(Ot+, இ[Fc சடYH 
இயkHந,kH அடkகm 
ெசyTm உtதரைவ 

IJனKசl அfpA)றாr

இ[FcசடYH இயkHனr 
உடைல ேசகUt+ Hsl & 
காஃpைன ஏ&பா( ெசy+, 
^றH அடkகm ெசyTm 

ேநரtF&காக காtF,k)றாr

Sk)ய

ஆm       இlைல


