
*இ�திய அர� ெச�த��,ெச�ய�  தவறி�� ெச�ய ேவ��ய��.* :  

 ம�க� ஆேரா�கிய இய�க� ம��� அகில இ�திய ம�க� அறிவிய� இய�க�களி� ��டைம�� 

அறி�ைக 

 (ச�வேதச அளவி� ெசய�ப�� வ�� ம�க� ஆேரா�கிய இய�க�தி� ஒ��கிைண�பாள� ம���வ� 
��தரராம�, இர�ன�த�, சேராஜினி, ம��� �ல��ஷனா ந�தி  உ�ளி�ட ��ப� ம���வ நி�ண�க� 

இ�தியாவி� ஏ�ப���ள ெகாேரானா  ேநா� ெதா�� ெதாட�பாக அலசி ஆரா��� அர��� ஆேலாசைன 

வழ�க�� ம�க��� ேவ��யைத எ���� �ற�� ��� ெச���ளன�. இத� அ��பைடயி� 

வாராவார� அவ�க� அறி�ைக ெவளிவ��. 24.03.2020 ேததியி�ட அறி�ைகயி� ���க�)  

 

1)உலகளாவிய ெகாேரானா ேநா� இ�தியாவி� இர�டா� க�ட�தி� இ��கிற�.  ெதா�� ேநா�ட� 

ெவளிநா��� இ���  வ�� பயணிக� வழியாக��, அவ�களி� ந�ப�க� உறவின�க� வழியாக�� 

பர�த� எ�ற  இர�டா� க�ட�. இ�த�  த�ண�தி�,   ம�திய  அர� த�க நடவ��ைகக� �ல� ேநா� 

ெதா�ைற  த��� நி���வதி� பலகீன� இ��த�  ெத�ள� ெதளிவாக   ெதரியவ�கிற�. 

  

2) *ம�க��� ேபா�மான விபர�கைள �� ���ேய ெதரிவி�காைம*   ம�திய அரசி� �காதார� ம��� 

���ப நல� �ைற, சாதாரண சளி� கா��ச� ம��� க�ைமயான ��� திணற�  ஆகிய ேநா�க� 

ெதாட�பான ��ளி விபர�கைள� ெதா��� ெவளியி�� வ�த�. ெகாேரானா ெதா�� ேநா� ேவகமாக 

பர�� இ�த ��நிைலயி� பி�ரவரி மாத� 23 ஆ� ேததி�� பி�ைதய   ��ளி விவர�கைள அர� 

ெவளியிடவி�ைல.  இ�த� ��ளிவிவர�க� கிைட�தி��தா�  சிகி�ைச அளி�ேபா��� இ� ெதாட�பான 

உ�ைம நிைல ெதரி�� ெகா�ள வசதியாக  இ��தி����. த�கைள ஆய�த� ெச�� ெகா�வத��� 

ஏ�வாக இ��தி����. பரிேசாதைன�காக வ�ேவா� ப�றி ஓ� மதி�பீ� கிைட�தி����. ேநா� ெதா�� 

ப�றிய எ�ணி�ைக மீதான பீதி ஏ�பட இ��� ஒ� காரணமாக அைம��வி�ட�. த�க ��ளி விவர�க�, 

த�க ேநர�தி� ெகா��க�ப�� இ��தா� ம���வ ேசைவ அளி�ேபா� தயா� நிைலயி� இ��க��, ஒ� 

பா�கா�� அ�ற நிைலைய உண�வைத��  தவி��தி��கலா�.  இதனா� த�ேபா� சிகி�ைச�� வ�� 

ேநாயாளிகளி� ெகாேரானா ெதா�� பாதி�தவ�க� இதர ேநாயாளிக� எ�� பிரி�� பா��க ��யவி�ைல. 

இதனா� ேநா� ெதா�� அதிகரி��� அபாய� இ��கிற�. எனேவ ெவளி ேநாயாளிகைள�  ைகயா�வதி� 

ம���வ விதி�ைறக�  கைடபி��க ேவ���. நி��தி ைவ�க�ப���ள சளி� கா��ச� ��� திணற� 

ேநா� ெதாட�பான ��ளிவிபர�கைள ெபா� ெவளியி� உடன�யாக ெவளியிட ேவ���. அ�ேதா� மாவ�ட 

வாரியாக ெகாேரானா ெதா�� பாதி�தவ�க� ப��யைல ெவளியிட ேவ���. இ�  ெபா�ம�க��� 

ம��ம�லாம� �காதார� �ைற ��ைம��� பய��ளதாக இ����.  

  

 

 

3) *அர��� எ�க� ேகாரி�ைக* ெகாேரானா த��� நடவ��ைககைள ெச�ைமயாக   நிைறேவ�ற  பர�த 

ெபா�ம�க� ஒ��ைழ�� அவசிய�.    சிவி� ச�க�தி� ெதா�டா�றி வ�� ஆேரா�கிய இய�க�க� 

ம�க� அறிவிய� இய�க�க� ெதாழி� ச�க�க� ஆகியவ�ைற  ெச�ைமயாக இதி�  பய�ப��த 



ேவ���. ஊரட�� தனிைம� ப���த� அவசிய� எனி�� அ�ேவ தீ�வ�ல எ�பைத ���� கா�ட 

வி���கிேறா�.   "தனிைம� ப���த�, பரிேசாதி�த�, சிகி�ைச அளி�த� ம��� ெதா�� உ�தி 
ெச�தவ�களி� ெதாட�பி� இ��ேதாைர�  ேத�� க�டறித�" எ�ற ஒ��கிைண�த பணிகைள 

ேம�ெகா�ளா வி�டா�  ஊரட��� தனிைம� ப���த�� த�காலிகமான திறன�ற ��ய�ற பணிகளாக 

���� வி��. எனேவ தனிைம� ப���த� ம��ேம ��கியமான நடவ��ைக எ�� ��னி���த� 

�டா�. 

   4) *�ைற�த ப�ச பரிேசாதைன வசதிகைள உ�திரவாத� ெச�க* இ�த வார�தி� தா� தனிநப� 
பா�கா��� உபகரண�க����   5000 ெவ��ேல�ட�க���� ம�திய அர� உ�தரவி���ள�. ம���வ 

ேசைவகைள�  தயா� நிைலயி� ைவ�தி����  ப� �றி��ள�. இைவெய�லா� ேதைவயான 

நடவ��ைகக� தா�. எ�றா��,  �����ேய எ��க�ப����க ேவ���. அ�ம��மி�றி இ�ேபா� 

தா� வார� ஒ���� 60000 ேபைர   பரிேசாதைன ெச��� அள�  பரிேசாதைன வசதிகைள  ேம�ப��த 

உ�ளதாக இ�திய ம���வ ஆரா��சி கழக� ெதரிவி���ள�. ேநா� ெதா�� பரவ� ெதாட�கிய��ள 

இட�களி�  பரிேசாதைனகைள அதிகரி�க ேவ���. ேநா� ெதா�� அறி�றிக� இ�லாம� அேதசமய� 

ேநா� ெதா�ேறா� இ��பவ�க�, ெதாட�க நிைல ெதா�றி� இ��பவ�க� க�ைமயான ேநா� ெதா�� 

உைடயவ�க� என எ�ேலா���� எ�லா மாநில�களி�� பரிேசாதைனக� ெச�ய�ப�ட ேவ���. 

         5) *ம���வ ேசைவ�கான உபகரண�கைள உ�ப�தி ெச�த� ெகா��த� ம��� நி�வகி�த� 

ஆகியவ�றி� உ�ள ெந��க�ைய அர� உணர ேவ���*  இ�ைறய ��ைலைய  நி�வகி�க�  ேதைவயான 

ம���வ உபகரண�க�,  உ�ப�தி,  ெகா��த� ம��� அத� ேமலா�ைம ஆகியவ�றி� உ�ள �ைறகைள 

இ�ேபா� தா� அர�  உணர� ெதாட�கி உ�ள�. ஆனா�     ம�கேளா� இைண�� பணியா�றி வ�� 

ம�க� ஆேரா�கிய இய�க� ம�க� அறிவிய� இய�க�களி� பணியா�றி வ�� நா�க�  இ�தியாவி� 

இைறயா�ைமைய பா�கா��� வித�தி�  இ�தியா��� ேதைவயான  ம���வ பா�கா�� சாதன�களி� 

த�னிைற�  அைடவத��  ஏ�ப  இ�திய ம���வ சாதன�க� உ�ப�தி ம��� அத� ேம�பா�,  வணிக� 

ெகா�ைகக� ஆகியைவ மா�றி அைம�க�பட  ேவ��� எ�� ெதாட��� வ����தி வ�ேதா�.  இ�ைறய 

ெந��க�யான ��நிைலயி�, ம���வ சாதன�களி�  ேதைவ அதிகரி�� வ�� �ழலி�,    ம���வ 

சாதன�கைள ெகா��த� ெச�வ��  வள��த நா�களி� இ��� இற��மதி ெச�வ�� 

க�னமானதாக�� தைடக� மி�கதாக�� ந�மா�  ெகா��த� ெச�ய ��யாத  நிைலகளி�� ஏ�பட 

வா��� இ��கிற�.  இ�திய அர� இனிவ�� கால�களி� இதைன� ப��பிைனயாக� ெகா�ள ேவ���. 

              6) *தனிைம� ப���த� க�காணி�பி� ைவ�த� ம��� ச�க�தி� இ��� த�ளி இ��த� 

ேபா�றவ�ைற நைட�ைற ப��தியதி� உ�ள �ைறபா�கள* ேநா� ெதா�ைற� த��க தனிைம� ப���த� 

க�காணி�பி� ைவ�த� ச�க�தி� இ���  த�ளி இ��த�  ேபா�ற ெசய�பா�கைள 

நைட�ைற�ப��தி வ�வதி� ெப�� இ����  �ைறபா�கைள� க�� கவைல ெகா�கிேறா�. வீ��� 

தனி�தி��க ைவ�க ��யாத ��நிைலயி� ம���வ மைன அ�ல� த�க நி�வன ஏ�பா��� ெகா�� 

வ�வ� ந�லேத. ஆனா� இ�தைகய ��நிைலயி� மனித மா��க� ம��� மனித உரிைமக� மீ�வ�� 

நிக���விட வா���க� அதிக�. இ� மனித உரிைமக� ப�றி�� ஜனநாயக� ��வமாக நட�� ெகா��� 

அர�களி� �ட சா�தியேம. எனேவ சிவி� ச�க�தி� நீ�ட கால� பணியா�றி வ�� அைம��களி� 

க����கைள ேக�ப�� அதைன� க��தி� ெகா�� ெசய�ப�வ�� அவசிய�. உதாரணமாக 

ெவளிநா��� இ��� ��ைப அ�ல� ெட�லி�� வ�த ஒ�வைர தனிைம� ப���த� எ�ற ெபயரி� 

அைனவ� ����  ��திைர ���த� அைல�கழி�த� ேபா�ற ெசய�பா�கைள உலக �காதார நி�வன� 

தவ� எ�� ���� கா�� உ�ள�. இவ�க� உரிய ெகௗரவ�ேதா� நட�த�படேவ���. அேதேபா� 

ச�ேதக�தி� ெபயரி� வீ��� தனி�� ைவ�க�ப����ேபா� பய�� ெவளிேயறி வி��  ேபா� அவ� மீ� 

��ற�ப�திரிைக பதி� ெச�த�, தனி�� ைவ�பத�காக  ��� பல�ைத பய�ப���த�  ம���வ ேசைவ 



ம��க�ப�த�  ேபா�ற நடவ��ைகக� உடன�யாக க���ப��த�படாவி�டா� ம�க� ந�பி�ைக இழ�� 

த�க� ேநா�கைள மைற��� ெகா�வா�க�. இ� பீதி நிைற�த எதி������ காரணமாகிவி��. 

 

     7) *தனிைம� ப���த� வீ��� க�காணி�பி� ைவ�த� ேபா�ற ெசய� ேபா�றவ�ைற  நைட�ைற� 

ப���� ேபா� ச�க ெபா�ளாதார நிைலயி� இ��� க��தி� ெகா�ள ேவணா�ய�*  ெகாேரானா 
ெதா�ைற� த��க கைடபி��க ேவ��ய நடவ��ைகக�  �றி�த ெச�திக�  ெப�மளவி� 

பர�ப�ப�டா��  அ� வசதி பைட�தவ�க� ந��தர வ��க�தின�  ஆகிேயா��ேக அதிக� பய�ப�கிற�. 

ஏைழ எளிய ம�க��� அவ� த� ���ப�க��� பய��ளதாக இ��கா�. தனிைம� ப���த� 

உ�ளி�ட  ெகாேரானா த��� நடவ��ைக  ெச�திகைள அறி�தி��க வா���  �ைறவாக இ��கலா�. 

அ�ல� தவறாக �ரி�� ெகா�� இ��கலா�.  இத�காக  இவ�க� மீ�  ��ற�  �ம�த ��யா�. இ�ப�� 

��வதா� தனி நப�க���� ���ப�க���� உ�ள ெபா��ைப �ைற�� மதி�பி�வதாக எ���� 

ெகா�ள� �டா�. 

 

     8) *ஊரட�� உ�தர� நைட�ைற� ப��த ப�டேபா� எ��த கவைல*  ஊரட�� உ�தர� நைட�ைறயி� 

உ�ள கால�தி�  மீற�ப�� மனித உரிைம ம��� மனித மா��க� மீற�ப�வ� ஒ��ற�. ஊரட�� உ�தர� 

பிற�பி�க� ப���ள கால�தி���  அத�  வித�தி���  உரிய  ஆதார�� வழி�ைறக��  ேபா�மானதாக 

இ�ைல. எ�தவித �� அறிவி��� இ�றி ஊரட��  அறிவி�க�ப�டதா�,  அ�தியாவசிய ெபா��கைள 

வா�கி ைவ�க ேவ���. கிைட�காம� ேபா�வி�� எ�ற பீதி��   ெசா�த ஊ��� தி��பி� ெச�� விட 

ேவ��� எ�ற பீதிைய�� உ�வா�கிய�. இத� காரணமாக அ�தியாவசிய ெபா��கைள வா��� 

இட�களி�� ரயி� ம��� ேப��� நிைலய�களி� ��ட� நிர�பி வழிய� ெதாட�கிய�. ெப��பா�� 

கிராம� �ற�க��� தி��பி� ெச��� இவ�க� ேநா� ெதா�ைற எ���� ெச��� அபாய��டேன 

ெச�� ேச����ளன�. ஏ�கனேவ பலவீனமான �காதார க�டைம�� வசதிக� உ�ள கிராம� �ற�கைள இ� 

ேம�� அ����தி� ெகா�� இ��கிற�. ஊரட�� உ�தர� பிற�பி��� ��ன�  இ�ப�றி ெதளிவான 

மதி�பீ� இ��தி��க ேவ���. எ�ேபா� ஊரட�� உ�தர� பிற�பி�ப�  ேபா�ற விசய�களி� ெதளிவான 

அளவீ� இ��தி��க ேவ���. �ற ேநாயாளிக� பிரிைவ ��ய� ேபா��வர�� இ�ைமயா� ம�க� 

ம���வ மைனக��� ெச�றைடய ��யாம� அவதி�ப�ட� ஆகியைவ மிக ேமாசமான ெசய�பா�க� 

ஆ��. எனேவ ஊரட�� உ�தரைவ பிற�பி�க�� நிைலைமகைள மதி�பீ� ெச�ய�� த�க விதி�ைறகைள 

அர� வ��க ேவ���.ஊரட�� உ�தரவா� ெபரி�� பாதி�க�ப����ப� ஏைழ எளிய ம�க� விளி�� 

நிைல ம�க�  ��ெபய��த அைம�� சாரா ெதாழிலாள�க� ஆகிேயா� ஆவ�.ஏ�கேவ நிலவி வ�� 

ெபா�ளாதார  ம�த நிைலயா� க�ைமயாக பாதி�க�ப�ட ம�க� இ�த ஊரட�� உ�தரவா� ேம�� 

பாதி�க�ப�வ�. ெபா�ளாதார ம�தநிைலைய காரண� கா�� கா��பேர� நி�வன�க���� நிதி �லதன 

கார�க���� வரி� ச�ைக எ�ற ெபயரி� அ�ளி� ெகா��� வி�டதா� த�ேபாைதய அவசர நிைல�� 

�ட அரசா�  ேபா�மான நிதி ஒ��க  ெச�ய ��யவி�ைல. க�வி �காதார� ம��� ச�க நல� ஆகிய 

�ைறக��� ஏ�கனேவ ெதாட��� நிதி� �ைற�� ெச�த�� தனியா�மயமா�கிய�� இ�� எ����ள 

ெப�� ேநா� ெதா�றி� இ��� பா��க த�கெதா� நடவ��ைக எ��க இயலாம� ெச���ள�. 

 

      9) *21 நா� ஊட�� அறிவி�ப�ட த�ண� �த�....* நா�க� இ�த அறி�ைகைய இ�தி�ப��தி 
ெவளியி�� ேநர�தி� நா� த�விய 21 நா� ஊரட�� உ�தரைவ  அர� அறிவி���ள�. இதனா� 

ெகாேரானா ெதா�� ேநா��� தீ��  ச�க வில�க� ம��ேம  எ�� �� நி��த அர�  �ைனகிற�. 



நா�க�  ஏ�கனேவ ���� கா��ய� ேபால ச�க வில�� த�ேபாைதய ெதா�� ேநாைய� த���� ஒ� 

ெசய�பாேட அ�ேற அ�ேவ ��ைம ஆகா�. ஊரட�� �ல� ம��ேம பிர�சிைனைய தீ��� விட ���� 

எ�பத�� சா��க� இ�ைல. அேதசமய� ஊரட�� உ�தர� இ�லாம� ெத� ெகாரியா தா�லா�� ேபா�ற 

நா�களி� சிற�பான ேநா�� க���பா� ெச�ய�ப�ட�. இ�த நா�களி� இ��� இ�திய அர� பாட� க��� 

ெகா�ள ேவ���. இ�த ஊரட�� கால�ைத  �காதார� �ைற  தயா� நிைலயி� ைவ��� ெகா�ள 

பய�ப��தி� ெகா�ள ேவ��� எ�� அரைச� ேக��� ெகா�கிேறா�.இேத காலக�ட�தி�  ெகாேரானா 
ேநா� ெதாட�பான அைன�� ந�பகமான ேதைவயான தரமான  ��ளிவிவர�கைள தயா� ெச�� ெகா�ள 

ேவ���. அத� �ல� ேநா� ெதா�� எ�ெத�த� ப�தியி� எ�வள� பரிமாண�தி� பரவி��ள�? 

எ�ெத�த மாநில�தி� எ�ெத�த மாவ�ட�களி� எ�வள� பரவி��ள� எ�� கண�கி�� அ�த� ப�தியி� 

ஊரட�� தனிைம� ப���� நடவ��ைகக� ஆகியவ�ைற ேம�ெகா�ள ேவ���. நா� ��வைத�� 

ஊரட�� �ல� க��� ேபா�வைத தவி��க ேவ���. ஊரட�� கால�தி� மி��த மனிதாபிமான�ேதா� 

நட�� ெகா�ள ேவ��ய   காவ� �ைற�� அதிகார வ��க�� கைடபி����  ெகா�ய அட���ைறகைள 

க�டவி��� வி�டைத   நா�க� ஆ��த வ��த�ேதா� ���� கா�ட வி���கிேறா�. காச ேநா� , எ�ஐவி 
உ�ளி�ட  பல ேநா�க�  பாதி�க�ப�டவ�க�,  அ�தியாவசிய ேசைவகைள� ெபற வி���ேவா�  ஆகிேயா� 
க�ைமயாக பாதி�க�ப�� உ�ளன�.  ஊரட�� ேநர�தி� ேந����ள அவல�தா� மன� உைட�� ேபா� 

இ��கிேறா�.  இேதேபா� தின��லி பிரிவின� அைம�� சாரா ெதாழிலாள�க� ேவ�� மாநில�களி� �� 

ெபய��� வா�பவ�க��� எ�தெவா� வா�வாதார�� இ�றி  நி�கி�றன�.  இத�� உரிய நிவாரண� 

வழ�காவி�டா�  ஊரட�� �ல� த��க ���� எ�� ந�ப�ப�கிற  இற��கைள� கா���� ��த� 

ேசத� இத� �ல� விைள�� வி��.  

   ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பிர�சிைன தீ��க�ப�� வைர  நா�க� உ�வா�கி��ள நி�ண� �� இ�ப�றி 
அர���� ம�க���� இ�ப�றி எ���� ��� பணியி� ெசய�ப�ேவா�.  சிவி� ச�க� ���கேளா� 

இைண�� ெசய�ப��. 

 தமிழி�: நா.மணி 


