
ெப�� பர��� ெதா�� ேநா� ேகாவ�� 19 �றி��
தமி�நா��� அ�பவ�திலி��� க�ற�: �காதார�தி�கான உ�ைம �றி�த
ெசய��ைற� தி�ட�தி�கான ப��ப�ைனக�- ெசய� தி�ட� ���க�

2020� ஆ��� ெதாட�க�திலி��� இ�த உலகேம ேகாவ�� 19
ெப��ெதா�றி� ப��ய�� இ��கிற�. ேகாவ�� 19 ெப��ெதா�� �றி�த
அ�பவ� ெவ�ேவ� நா�கள�ைடேய மிக�� ெவ�ேவ� தர�ப�டதாக
இ��கி�ற�. ஏ� சில நா�க� மிக�� ந�� ெசய�ப�டன, ம�றைவ மிக
ேமாசமாக ெசய�ப�டன?ேகாவ�� 19 �றி�த ப�ேவ� நா�கள��
எதி�வ�ைனய�லி��� நா� க���ெகா�வ� எ�ன?, அத� �ல�
எதி�கால�தி� நிகழ���ய ேகாவ�� 19�  அைலக� ம��� ப�ற
ெப��ெதா��கைள எதி�ெகா�ள எ�தைகய சிற�பான ��ென���க�ட�
ஆய�தமாக இ��கிேறா�? ேம�� நா�கள�ைடேய, கட�த ஆ���
ெபா�ளாதார சம��வமி�ைம ம��� �காதார சம��வமி�ைமய�� மி��த
ஏ�ற� காண�ப�ட�.இ�த சம��வமி�ைம ெப�மளவ�� அதிக��க� காரண�
,�காதார அைம��கள�� ேமாசமான ஆய�த நிைல ம��� ெபா� �காதார
நடவ��ைககள�� ம�� "ச�ட� ம��� ஒ���" எ��� அ���ைற
ஆதி�க� ெச��தியதாலா?(இதி� ப��ைதய� பா�கா�க�பட� அ�ல�
இரா�வமயமா�க� என ெபய�ட�ப�ட�). அ�வாெறன��, வா��ைக,
ஆேரா�கிய�, �த�திர� ம��� வா�வாதார� ேபா�ற அ��பைட உ�ைமக�
எ�ன ஆன�?

அத� காரணமாக, ம�க� நல இய�க�தி�, �காதார அைம��கள��
க��தா�க� ��,ெப��ெதா�� �றி�த மாநில�தி� ம��� நா���
அ�பவ�க�� அத� ம�தான அரசா�க� ம��� ச�க�தி� எதி�வ�ைன��
ஆ�� �தியான ஆவண�ப��த�பட ேவ��ெம�� க�திய�. இ�த அறி�ைக
2020� ஆ�� மா�� மாத� �த� 2021� ஆ�� ஜனவ� வைரய�லான
கால�தி� , இ�தியாவ�� ெத� மாநிலமான தமி�நா��� ேகாவ�� 19
ெப��ெதா�றிலி��� ெபற�ப�ட அ�பவ�க� �றி�த ஆ�வா��. ெப��
ெதா�றி� �த� அைல இ�மாநில�தி� எ�வா� த� ஆ�ட�ைத
நிக��திய�, அைத அரசா�க�� ச�க�� எ�வா� எதி�ெகா�டன,
இ�வ�பவ�கள�� இ��� இ� ெப��ெதா�றி� எதி�கால அைலகைள��,
எதி�கால� ெப��ெதா���கைள�� நி�வகி��� வ�த�தி� எைத� க���
ெகா�ள ����?இ�த ஆ��, �காதார அைம��கள�� ஆய�த நிைலைய
ேம�ப��த��,�காதார ம��� ெபா�ளாதார பா�கா�ைப பல�ப��த��,
உட�நல� ம��� �காதார பராம��� உ�ைம�கான, ��ேபா�கான
ெசயலா�க�ைத ேநா�கி நட�தி� ெச�வத���ய  ஆ��த அறிைவ வழ���
என ந��கிேறா�.

ேநா�க�க� :

ேகாவ�� 19 ெப��ெதா�� �றி�த �காதார அைம��கள�� ஆய�த நிைல
ம���  அரசி� ெகா�ைக ���கள�� ம�தான எதி� வ�ைனகைள , �றி�பாக
இ�திய மாநில�கள�� ஒ�றான தமி�நா��� பா�ைவய�� இ���, �காதார



ம��� ெபா�ளாதார சம��வ� க�ேணா�ட�ைத நைட�ைற�ப���வதி�
நில�� சி�க�கைள� ���� ெகா�வ�.

ேகாவ�� 19� பயண�தி�, ப�ேவ� ச�க�கள�ைடேய ஏ�ப�ட ப�ேவ�
அளவ�லான பாதி��கைள�� - ெப��ெதா�ைற அவ�க� எ�வா�
அ�பவ��தன� , எ�வா� உண��தன� ,ேம�� அைவ அவ�கள�� உட�
நல�தி�� வா��ைகய��� ஏ�ப��திய ப��வ�ைள�கைள��
ஆவண�ப��த�.

ேம�க�டவ�றி� அ��பைடய�� , ெநகி�வான  ெபா� �காதார அைம��க�
ம��� ச�க�கைள� க�டைம�பத�கான ,வலிைமயான ஆதார�கைள��
சவா�கைள�� அைடயாள� கா�பத� �ல� , உட�நல� ம��� �காதார
பராம����கான உ�ைமைய ேநா�கி� ெச��த�.

�ைறக�:

இ�த ஆ��  இர�டா� நிைல� தர� ,ப�ரதான தகவலள��ேபா��
ேந�காண�க� ம��� கள ஆ�வ�� அ��பைடய�லான�. இர�டா�
நிைல�தரவ�� ம�தான ப��பா��,தமி�நா��� 2020� ஆ�� மா�� மாத�
�த� 2021� ஆ�� ஜனவ� மாத� வைரய�லான கால�தி� நிக��த ,
இ�ெப��ெதா�� �றி�த, அரசா�க� தர�, ஊடக�கள��
�ரா��கைள அ��பைடைய� ெகா��, அ��ட� ப�ரதானமாக
தகவலள��தவ�கள�� ேந�காண�க�� பய�ப��தி� தயா��க�ப�ட�. இ�
அ�தியாய� 3� ெகா��க�ப���ள�.

இ�கள ஆ��, தமி�நா����ள ெச�ைன, கட��, ���ேகா�ைட ம���
பழன� அ��ட� அ�ைடய���ள �ன�ய� ப�ரேதசமான ���ேச�ய���
நிக��த �� வ�வாத�க� ம��� ேந�காண�கைள உ�ளட�கிய�.இ�த
ஆ�� , கிராம அ�ல� நக���ற நிக�� �றி�த ஆ��கள�� , ���ப
உ��ப�ன� ெதா�தி�ெதாட�� ஆ��க� உ�ெபாதி��, இைதெயா�� இைவ
மாவ�ட நிக�� �றி�த ஆ��களாக� திர�ட�ப�டன- இ�தைகய எ�ண�ற
நிக�� �றி�த ஆ��க� ஒ�மி�� தமி�நா�� நிக��க� �றி�த ஆ�வாக
அைம���ள�.
இதி� மாவ�ட�கள�� ேத�� �றி�ப��ட ேநா�க��ட� ஆன�. இ� ச�யான
ஒ��ர��ப�மாண�ைத ஆ�� ெச��� ெபா��� , ஒ�ெவா�
மாவ�ட�தி�� உ�ள, ப�ேவ� ச�க� ���க� பாதி��கள�� அள�கள��
அ��பைடய�� அைடயாள� காண�ப�டன. இ�த நிக�� �றி�த ஆ��கள��
ேத��ெத��க�ப�ட ப�தி அ�தியாய� 4,5 ம��� 6 � வழ�க�ப�� உ�ள�.
ேம�� அவ�றி� ம�தான க��ப����க�� ெதா��க�ப���ளன.



ெசய�பா�டாள� ஆ�� : இ�த ஆ�வ�� ஒ� அ�சமான�, இ� ��றி��,ஒ�
ெபா� ச�க அைம�ப�� கள நிைல� �காதார� ெசய�பா�டாள�க�, ம���
அேத அைம�ைப� ேச��த ெபா� �காதார� ம��� ச�க வ��ஞான�
க�வ�யாள�க�ட� ��டாக� ேச��� நட�திய�. இ�பண��காக எ�ண�ற
ெதா�ட�க� ம��� க�வ�யாள�க� த�கள� ேநர�ைத�� ஆ�றைல��,
தாேன ��வ�� வழ�கி��ளன�. ஒ��ெமா�த�தி� இ�த ஆ�ைவ
ேம�ெகா�ள 12 மாவ�ட�கள�லி��த �காதார� ெசய�பா�டாள�க���
பய��சி அள��க�ப��, அவ�கள�� 5 ேபரா� , 2021� ஆ�� மா�� மாத வா�கி�
அறி�ைககைள சம��ப��க ���தத� வ�ைளவாக, இ�த ஆ�ைவ எ�களா�
எ�த ���த�.

க��ப����க�:

தமி� நா���, இ�ெப��ெதா�� த�ைன இர�� அைலகளாக
ெவள��ப��திய�. இ�ெப��ெதா�றி� �த� அைல 2020� ஆ�� மா��
மாத�தி� ெதாட�கி, �தலி� ெம�வாக உய���, ப�� ஜூ� மாத�திலி���
வ�ைரவைட�� ஜூைல மாத இ�தி��� நாெளா���� �மா� 7000 �திய
ேந��களாக உ�ச� ெப��, ப�� அ��த இர�� ��� மாத�கள��
ப��ப�யாக �ைறவைட�த�. ம���� இ�ெப��ெதா�� 2021ஆ� ஆ��
மா�� மாத�தி� ப��ப�திய�� வ�ைரவைட��  இர�டா� அைலயாக
உ��ெப�� 2021 � ஆ�� மா�� 13� நாள��, நாெளா���� �மா� 30, 987
ேந��களாக உ�ச� ெப��, ப�� 2021� ஆ�� ஆக�� மாத�தி�
நாெளா���� �மா� 1500 ேந��களாக� �ைறவைட�த�.

�த� அைலய�� ம�தான அரசி� எதி�வ�ைளகைள ஆ� ��களாக எ����
ெகா�ளலா�.அைவயாவன 1. �ட�க� ம��� அத� ச�க, ெபா�ளாதார�
தா�க�க�,2. ெப��ெதா�� ம��� அர� நடவ��ைகக�,ஊடக� ம���
ச�க உண��களா� ��ட�ப�ட ப�ற நட�ைத மா�ற�க�,3. ம���வ
ேசாதைனைய அ��த�,4.ெதா�றிைண�பாள�� தடமறித�,
தன�ைம�ப���� கால� ம��� தன�ைம�ப��த�,5. ம���வமைன
ேசைவைய அ��த� ம��� 6. ப�ற அ�தியாவசியமான �காதார
ேசைவகைள� ெதாட��� அ��த�.

1.�� ஊரட�� : அ� ேதைவ�ப�டதா? அ� பய��ளதாக இ��ததா? அத�
வ�ைள�க� சமமானதாக இ��ததா?

இ�தியாவ�� ெப��பா�ைமயான மாநில�கைள� ேபால, தமி�நா�, �றி�பாக
அத� �த� நா�� மாத�கள�� மிக�� க�ைமயான ஊரட�ைக� க�ட�.
இதி� , ஒ� சில அ�தியாவசிய� ேசைவ�கான சி� ���கைள�
தவ����,அைன��� பண�ய�ட�கைள�� தி�ெரன �ட� ெச�த��
உ�ளட���. ேம�� அைன��� க�வ� நி�வன�க� ம���
ெபா��ேபா����ட�க�, அைன�� கலா�சார ம��� மத� தல�கைள��
��ய�ட�, தி�மண�க� ம��� இ�தி� சட��கள�� ��ட� ��வத��
க���பா� வ�தி�த��, தன�யா� ம��� அர� ேபா��வர�ைத ��றி��



நி��திய�� உ�ளட���. ம�க� வ ���ேலேய த�க ேவ��ய அவசிய�
ஏ�ப�ட�.

ெதாட�க�தி�, இ�தியா "ச�க�பரவலி� க�� தா��தைல� தவ���த�"
எ�பைத தன� ��கிய ேநா�கமாக� �றி�ப��ட�.இத� அ��த�,ேநா��
பரவலான� சில அைடயாள� காண�ப�ட பரவ�  ச�கிலிகள�� ம��ேம
பர�ெம��� அவ�ைற அைடயாள� க�� தன�ைம�ப���த� �ல� ேநா�
க����� வ�� எ�ப�தா�.ப��ேனா�கி� பா��ைகய�� ஊரட��
இ��றி�ேகாைள அைடய� தவறிய� எ�பைத நா� அறிேவா�.ஆனா�
பரவலி� அள� மிக�� �ைறவாக இ��த ேநர�தி�,இ� ஒ� எதி�பாராத,
கா���தனமான, அ�கைறய�ற க���பா�கைள நைட�ைற�ப���வைத
ேநா�கி இ��� ெச�ற�. இத�� �ரணாக ஜூைல 2002 ஆ� ஆ�� ஜூைல
மாத�தி� �திய ேந��க� உ�ச�ைத எ��� ெபா�� ஊரட�� வ�திக�
தள��த�ப��� ெகா����தன.அமலா�க� ெப��பா�� பா�கா���
பைடய�� கர�கள�ேலேய இ��த�ட� அ� மிக அதிகமான ேதைவய�ற
வ��ைறைய ெவள��ப���� �ணாதிசய��ட� இ��த�.ேம�� அ�
ேநா��றவ�கைள அவமான�தி�� ஆளா�கிய�. இ�ேநாயா�
பாதி�க�ப�டவ�க� தன� மன�த உ�ைம ெகா�ட நப�களாக அ�லாம�
ேநாய�� திைசய�களாகேவ நட�த�ப�டன�. ெதா�றி� ச�க� பரவ� �றி�த
ப��வாதமான ம���, ேநா�� ப�ேசாதைன ம��� க�காண��� �றி�த
�ய�சிகைள திைச மாற� ெச�த�.

ேநா� ம���ப���� அ���ைறய�� பரவலி� அள� உ�ச�ைத எ��
ம���வமைனகள�� ப��ைகக� த��� நிைலய�� ச�க� கல�ப���
க���பா�க� வ�தி�ப� மிக�� ேதைவயாக உ�ள�..இ��ப��� 2020ஆ�
ஆ�� ஜூைல ஆக�� மாத�கள�� ேநா� உ�ச�ைத எ��� ெபா�� ப�தி
அளவ�� க���பா��க� தள��த�ப�டன, ப��ன� அ�ேடாப��� ேம�
ேநாய�� ேந�� மிக�� வ ���சியைட�த�. இ��ப��� க���பா�க� ேம��
தள��த�படேவ ெச�தன. இர�டா� அைல உ�ச�ைத அைட�த ேவைளய��,
அைத ம���ப���� அ���ைறயாக �� �ட�க� பய�ப��த�ப��
அ� �றி�ப�ட�த�க அளவ�லான தா�க�ைத ஏ�ப��திய�. ஆனா�
ம���ெமா� �ைற, ேநாய�� ப��வா��த� �றி�� வழிகா�ட எ�வ�த
ஆதார�� இ�ைல.

�� அளவ�லான �ட�க� அரசா�க�தி�� ஆய�த நிைல�கான கால�ைத
அள��த�. தமி�நா� இைத சிகி�ைச��� ேதைவயான ேமலதிக ப�ேசாதைன
வசதிக�,  பா�கா��� கவச உைடக�, அவசர சிகி�ைச�ப����கான
உபகரண�க�, ேதைவயான ஆ�சிஜ� ம��� ப��ைககைள� ெப�வத���
பய�ப��திய�. ஆனா� இ�த ஆய�த�க� தாமதமாகேவ ெதாட�கின.
ேம�� ெப��ெதா���� ��ைதய க�ட�தி�, ெபா�� ேசைலய�� இ��த ,
�ைற�த அளவ�லான மன�த வள� ம��� க��மான� காரணமாக ஆய�த
நிைலய�� அள� ேபா�மானதாக இ�ைல.



ேபாதிய ஆதாரமி�ைம:

எ�ெத�த நடவ��ைககைள , எ�ெபா��, எ�வள� கால� வைர
க���ப���வ�  எ�ற ���க� ஆதார�கள�� அ��பைடய�� இ�லாம�,
ெப��பா�� நி�வாக அதிகார�தா�, ம���வ��ைற� தைலவ�கள��
க����கள�� அ��பைடய�� த��மான��க�ப�ட�. ச�க� �ழ�க� �றி�த
��தலி�ைமய�� வ�ைளவாக,  �ட�க�தி�� வ�தி�க�ப�ட க���பா�க�
�றி�ப�ட�த�க த���கைள ஆனா� ச�ேதக�தி���ய ஆதாய�கைள
ஏ�ப��திய�.

வ�ைம�� அதிக����ள சம��வமி�ைம��:

நம� ஆ��க� ெபா�வ�� அறிய�ப�டவ�ைற ம�உ�தி
ெச�கி�றன-அதாவ� �� ஊரட�� இ�ெப�மளவ�லான வ�மான� ம���
வா�வாதார  இழ�ைப ஏ�ப��திய� எ�ப� நம� வா�� நிைனவ�ேல
மிக�ெப�யதாக இ��க����.
சில அர� நிவாரண�க� பாதி�க�ப�ட ���ப�கைள எ��ய�. ஆனா� இைவ
ேதைவைய வ�ட��, உ�தியள��க�ப�டைத வ�ட�� மிக� �ைறவாக
இ��த�. �ட�க�தி� இ�தைகய ப��வ�ைள�க� ,ெபா�ளாதார
சம��வமி�ைமைய த�வ�ர�ப��திய�ட�, ச�க� பா�கா�� அ�ற அைம��
சாரா�
பண�யாள�கள�� ெப��பா�ைமயாக அைம�� ெதாழிலாள�கைள மிக��
க�ைமயாக� பாதி�த�.

இ� உ�ைமக� ம��� மன�த உ�ைமகள�� ம�ற�க�

இ� ப�ேவ� வ�வ�கள�� நிக��த�. ஒ�� இ�ேநாயா�
பாதி�க�ப�டவ�க�, த�லி� ��லி�க��� நிக��த� ேபால, ேநா��
பரவ���� காரணமான ��றவாள�களாக ஆ�க�ப�டன�. ேம��
ஊடக�கள�� ெப�� சாதைன நிக��திய� ேபால �ட�க வ�திகைள
ம��பவ�க� ம�� பதிய�ப�ட வழ��கள�� எ�ண��ைக �றி�� ெதாட���
அறி�ைகக� ெவள�யாய�ன. ம�ெறா�� ேநாயா� பாதி�க�ப�ட
���ப�கைள, அவ�கள�� ெசா�த வ ��கள�ேலேய சிைற�ப��த�ப��,
அவ�கள�� வ ���� கத�கள�� உேலாக� ச�ட�க� ெபா��த�ப��, வ ��ைட�
��றி ம�ச� நாடா�க� க�ட�ப��  ஒ��க�� ஒ�ட�ப�டன. ேம��
ைக�க� ம��� ெபா� ெவள�ய�� அவமான�ப��த�க�� நிக��தன.
ெப��பா�ைமயாக �� �ட�க�ைத ம�றியத�கான இ�தைகய ைக�க�,
வழ��க� பதிய�பட� ம��� ெபா� ெவள�ய�� அவமான�ப��த�பட�
ஆகியைவ ம�க� ெதாைகய�� ஏ�ைமயான ம��� மிக�� வ�ள��நிைல�
ப���  ம�கள�� ம�ேத வ���தன.



2. �காதார� க�வ�|நட�ைத மா�ற� ெதாட��:

ஒேர மாதி�யான தகவ�க�, ெதாழி��ைறய�லாத நட�ைத மா�ற�
ெதாட��:

�க� கவச� பய�பா�, ச�க வ�லக� ம��� ைககள�� ��த� ஆகியவ�ைற
ஊ��வ��பதிேலேய ெபா� �காதார �ய�சிக� கவன� ெச��தின. இைத
ைக�ெகா�வ� பலவ �னமாக�� சீர�ற �ைறய��� இ��த�ட�  இத�
ேதா�வ��� அரசா�க� ம�கைளேய காரணமாக கா��ன.நம� ஆ��
��வ��ப�,�ைற�தப�ச� ப�தியளவ�லாவ� மிக பலவ �னமான நட�ைத
மா�ற� ெதாட�பான உ�தி ைகயாள�ப�ட�. ஏெனன�� அ�
ப�ரபலமானவ�கள�� அறி�ைகக� ம��� ச�ட� ஒ��� சா��த
அ���ைறகைள ம��ேம சா��� , தன��ப�டவ�க� இைடய�லான ெதாட��
அ�ல� ச�க ஈ�பா���� எ�வ�த� ப�ைக�� அள��கவ��ைல. ஒேர
மாதி�யான, மிக�� ைமய�ப��த�ப�ட ம�க� ெதாட�� நடவ��ைகக� ,
ச�க�தி� ப�ேவ� ப���கைள� ேச��தவ�க� எதி�ெகா�ட க���பா�க�
�றி��� ேபச� தவறி வ��ட�.

ெப�மளவ�லான பழி�ெசா� ம��� ம���:

இ�ெப��ெதா�� �றி�� ெப�மளவ�� நிலவ�ய பழி�ெசா�, அ��ட�
இ�ெப��ெதா�றி� இ��� �றி�� ெவள��பைடயான ெவ�ஜன ம���
ேபா�றைவ ச�க அளவ�� ப�ரதான அ�சமாக இ��தன. ஆனா� இைலேய
அைன�� ெபா� �காதார நடவ��ைகக���� ஒ� தைடயாக வ�ள�கிய�
எ�ப� அைடயாள� காண�படாத�ட�, இைவ �றி�� ம�கள�ைடேய
ெதள��ப���வ� ��றி�� நைடெபறவ��ைல.

3.ெபா� �காதார நடவ��ைகக�: ப�ேசாதைன:

தமி�நா��� ப�ேசாதைன வசதிகைள எள�தி� அைட�� வழிக� �த� சில
மாத�கள�ேலேய வ�ய�பள���� வ�த�தி� அதிக��தன, தமி�நா�, மி��த
ந�பக�த�ைம ெகா�ட ஆ�� ப�சிஆ� ேசாதைனைய ம��ேம
பய�ப���வத��� ேத��ெத��த�. ஆனா� ப�ேசாதைனைய�
ெப�வெத�ப� நியாம�ற வ�த�தி� இ��த� .ெசேரா
கண�ெக��ப��ப� ,ெச�ைன நகர�தி� பாதி�க�ப�ேடா� எ�ண��ைகயாக,
ெசேரா கண�ெக��ப�� கா��ய�, அரசா� அறிவ��க�ப�ட எ�ண��ைகைய
வ�ட ஒ�ப� மட�� அதிகமாக இ��த�. ேம�� ெப��பாலான
மாவ�ட�கள�� அ� அறிவ��க�ப�டைத வ�ட ��ப� மட�� அதிகமாக��,
மிக ேமாசமாக ெசய�ப�� மாவ�ட�கள�� அ� எ�ப�� �த� �� மட��
வைர�� அதிகமாக இ��த�. ப�ேசாதைனைய� ெப�வதி� நிலவ�ய
இ�சம��வமி�ைம��, ப�தியள� ம�க� ெதாைகய�ன� ப�ேசாதைன



ெச�ய� தய�க� கா��ய��, ப�தியள� உய� அளவ�லான
பாதி�����ளாேனா� எ�ண��ைகைய அறிவ��க� தய�கிய��, ேம��
ப�தியளவ�� மாவ�ட�கள���ள ப�ேசாதைன��ட�கள�� ெசய�திற�
சமமான வள��சிய��றி இ��த�� காரணமா��. ம�ெறா� ப�ர�சைன
ப�ேசாதைன அறி�ைகக� ெப�வதி� ஏ�ப�ட தாமத�க�, அ�வாேற ெதாட�
நடவ��ைகய��� தாமத�க� நிக��த�.இற�� எ�ண��ைக ெத��ேத மிக�
�ைறவாக அறிவ��க�ப�டன. உ�ைமயான இற��
எ�ண��ைக ,அறிவ��க�ப�டைத வ�ட �ைற�தப�ச�  ஆ� மட�� அதிகமாக
இ��கலா�.

ெபா� �காதார நடவ��ைகக�: ெதா�றிைண�பாள� தடமறித� ம���
தன�ைம�ப���த� :

ெதா�றிைண�பாள� தடமறித� எ�ப� ��றி�� இ�ைல எ�ேற
ெசா�லலா�,அ�வாேற தன�ைம�ப��த�� இ��த�.வா� வழி வ�ைக
���� ச�வேதச� பயண�கைள� தன�ைம�ப���த� நட�த� . ஆனா� ப�ற
வைகயான ெதா�றிைண�பாள�க� தன�ைம�ப��தைல எதி�ெகா�ளவ��ைல .
�த� அைலய�� ேபா� , பாசி��� ��� வ�தவ�கைள தன�ைம�ப���வ�
�றி�ப���ப�யாக  இ��தா�� அ� ��ைமயானதாக இ�ைல .
இர�டாவ�  அைலய�� ேபா� இ� ேம�� �ைறவைட�த�
.ெதா�றிைண�பாள� தடமறித� மிக ேமாசமான அளவ�� இ��தத��
கீ��க�டைவ காரணமாக இ��தன :

அ. உயரளவ�லான ேநாயாள�க� அவமான�ப��த�ப�வ� ம��� ேநாய��
இ��� ம��க�ப�வ�.

ஆ.இ�பண��ெகன ஒ��க�பட� ேதைவயான �ற� பண�யாள�க� இ�லாைம.

இ.�ஜி�ட� ெசயலியான ஆேரா�ய ேச�ைவ� ெப��� சா��தி��த�, ஆனா�
அ� எதி�பா��த பலைன அள��க� தவறிய�

ம���

ஈ. ெபா� �காதார வ��ந� அ�லாதவ�கள�� �ர�ப�ட அறி�ைரக� இத�
ப�ைக� �ைற�� மதி�ப��டன.

அரசா�க� கா��ச� �றி�த கண�ெக��ப�� அதிக அ��த� ெகா��தத�
வ�ைள�, ெதா��ேநா�� ெகா�ைத� க��ப���பதி� சிறி� பல� கிைட�த�.
ெப��பா�� �ேகாள �தியான இ�த ஊரட�கான� , ெதா�� ேநா� பரவ�ய
ச�க வைல�ப��ன��� ஏ�றதாக இ�லாதத� காரணமாக , அைவ ச�தி
மி�கதாக இ���மா எ�ப� நி�சயம�ற நிைலய��� அைதேய சா��தி��த�.



5. உ�ய ம���வமைன ேசைவைய� ெப�த�

த�வ�ரம�ற ேந��கள�� உய�ய �ைணநிைல ேமலா�ைம:

மிதமான அறி�றிகைள� ெகா�ட ேநாயாள�க�, தாமாகேவ.ேநாய�லி���
ம��டேபாதி�� , அவ�கைள தன�ைம�ப��தி ேநா� பரவைல� த��ப��,
ெதாட� க�காண��� �ல� ம���வ வசதி ேதைவ�ப�� அள� உட�நிைல
ேமாசமைடவ� க��ப���க�ப��, ெதாட�க�திேலேய உ�ய நடவ��ைக
ேம�ெகா�வ�� ��கியமான�. இத�ெகன நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� பராம���
ைமய�க� மிக�� சிற�பாக உ�ளன. ஏெனன�� வ ��கள�� ச�தி மி�க
தன�ைம�ப��தைல� ெச�வ� க�னமாக இ��ப�ட�, இ�ைமய�கள��
ம���வ கவன���கைள ஒ��கிைண�ப� எள�தான�. ெப��பாலான
நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� பராம��� ைமய�க� ந�� ெசய�ப�டன.
இ��ப��� 70 சதவ�கித கேரானா ெதா�றி� ஆர�ப அறி�றிகைள�
ெகா�ேடா� , த�கைள வ ��கள�� தன�ைம�ப��தி� ெகா�ள
அறி���த�ப�டன�, என��� அ�வ ����
தன�ைம�� உ�ய ஆதரேவா, க�காண��ேபா வழ�க�படவ��ைல.
ெப��பாலாேனா� ேநாய�லி��� ம��டேபா��, எ�கள� ஆ�� ம���
ஏ�கள��ப�, , இ�தைகய க�காண��க�படாத, ஆதரவள��க�படாத வ ����
தன�ைம�ப��தேல, உ�ய ம���வ வசதி கிைட�பதி� தாமத�கைள
ஏ�ப��தி ெப��பாலான மரண�க��� வழிவ��தன எ��
பதிவ�ட�ப���ள�.

நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வமைனக� ேதைவ�ப�கிறதா?

மிதமான அ�ல� க�ைமயான அறி�றிகைள� ெகா�ட ேநாயாள�க��காக,
பல ம���வமைனக�, நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வமைனகளாக
அறிவ��க�ப��, அவ�றி� ேதைவயான அள� ஆ�சிஜ�, ெவ��ேல�ட�
வசதிக� ம��� அவசர சிகி�ைச� ப��� ஆகிய அைன�ைத�� ��ைமயாக�
ெகா����தன. ேம�� ம�ெறா� அளவ�லான, மிதமான ம��� க�ைமயான
ேநாயாள�க��கான ,நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வ ைமய�க�
எ�றைழ�க�ப�ட ம���வ மைனக� இ��தன . இ�� ம���வ வசதி
ம��� ஆ�சிஜ� இ��த� ஆனா�, ெவ��ேல�ட� வசதி இ�ைல. ேம��
நா�க�, நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வ ைமய�கள�� அ�மதி�க�ப�ட
ேநாயாள�க��� உ�ய அளவ�லான ம���வ� பராம��ைப� ெதாட��வ�
தாமதமாகிற� எ�பைத� க�டறி�ேதா�. எனேவ நியமி�க�ப�ட ேகாவ��
ம���வ ைமய�கள�� ெசய�பா�ைட நி��தி வ�டலா�.

அரசா�க ம���வமைனகள��  ேகாவ�� ேநாயாள�க�.இலவச� பராம��ைப�
ெப�வதி��ள தைடக�:



அரசா� நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� பராம��� ம���வமைனகள�� இலவச
ம���வ பராம��� எ�ப� ெப��பா�� நைட�ைறயாக உ�ள�.
இ��ப��� ேபாதிய ப��ைகய��ைம ம��� ப�ற காரண�க��காக, அர�
ம���வமைனகள�� இ��� ேநாயாள�க� தி��ப� அ��ப�ப�ட� �றி��
ஏராளமான அறி�ைகக� உ�ளன, ேம�� பரவலாக நில�� அறி�ைககள��,
ேநாயாள�க�� அவ�கள�� ���ப�க�� தா�களாகேவ ப��ைககள��
இ��ைப� ேத�� க��ப���க ேவ��ய���ப�ட�, ெபா� அ�ல� தன�யா�
ேபா��வர�� வசதிய��ைம காரணமாக, காலதாமத� ஏ�ப�� அத�
வ�ைளவாக மரண�க� நிக����ளன என��� அைவ ம��க�ப�வதாக
�றி�ப�ட�ப���ளன. இ� ெப��பா�� 2020� ஆ�� �ைல, ஆக��
ம��� ெச�ட�ப� மாத�கள��, நிலவ�ய ம���வ பராம���� ேதைவ
க���கட�காம� இ��தேபா� நிக��த�. அ�ேடாப��
பாதி�க�ப�டவ�கள�� எ�ண��ைக �ைற�த��  ேதைவயான ப��ைக
வசதிக��, அைம��க�� உ�வா�க�ப�ட�ட� ெந��க� ந��கிய�. இ�
இர�டா� அைலய�� ேபா� ம�ப��� நிக��த�. ஆனா� அத� பாதி�� மிக�
�ைறவான அளவ�� இ��த�ட�, சில மாவ�ட�க����
க���ப��த�ப����த�., ஏெனன�� ெப��பாலாேனா��� ேநா��
ப�ேசாதைன  ம��� ேநா� வைக�பா�� ைமய�க�, ம���வமைன வசதி
கிைட�பைத உ�தி ெச�த�. �றி�பாக ெச�ைன நக�� இ� உ�ைமயாகேவ
நிக��த�.

அர� மாவ�ட ம���வமைனக� ம��� அர� ம���வமைனகள��
உ�ப���கள�� பராம��ப�� தர� ம��� அவசர சிகி�ைச� ப��வ��
ெசய�பா�க�:

இ� �றி�� ந��� ஏ�ப�ட க��தான�, அர� மாவ�ட ம���வமைனகள��
�ைண� ப��� (SDH) ம��� மாவ�ட ம���வமைனகைள உ�ளட�கிய
நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வமைனகள��� �ட, பராம��ப�� தர� மிக
ேமாசமாக இ��த�ட�, அ�� அவசர சிகி�ைச� பராம��ைப� ைகயாள
��யாம� ேபாரா�னா�க� எ�பேத. ெவ��ேல�ட�கள�� இ��தவ�கள��
எ�ண��ைக ம��� இ��த கால� மிக�� �ைறவாக இ��த�, ேம�� இ�
ஒ� ந�ல அறி�றிய�ல. நா�க� ெபா��பைடயாக� �றி�ப��வ�
ப�றி மி��த கவன��ட� இ��ேதா�. ஏெனன�� நா�க� �றி�த
ேநா�க��டேன மரண�கைள� �றி�� ேந�காண�க� ெச�ேதா�.
இ��ப���, ேநா� மிக�� க�ைமயா�� நிைலய��, ேநாயாள�க� மாவ�ட
ம���வமைன� �ைண� ப��வ�லி��� ேவ� ம���வமைன��
மா�ற�ப�வ� �றி�� ம���� ம���� அறி�ைகக� ெபற�ப�டன, சில
ப�ேசாதைனக� ெவள�ய�� ெச�ய�பட ேவ��ய���த� ப�றி��, இைண
ேநா� ெகா�ட,ேகாவ�� 19 பாசி��� ேநாயாள�கைள�� �ட ெவள�
ம���வமைனக��� அ��ப ப���ைர�க�ப�ட� �றி��� அறி�ைகக�
ெபற�ப�டன. இைவயைன��� இதி� ஒ� �றி�ப�ட�த�க இைடெவள�க�
இ��பைத� ����கா��ன.



தன�யா� �ைற ம���வமைன:

தன�யா� �ைற�ட� ஏ�கனேவ ��டா�ைம நிலவ�ய ேபா��, தன�யா�
�ைறய�� திறைன இலவச சிகி�ைசக��காக பய�ப��தேவா, தன�யா�
ம���வமைனக� �ைறவான ெகா�திறைன� பய�ப���வைத,
ேம�பாடான ேமலா�ைம�காக ெபா� அதிகார�தி�கீ� ெகா�� வரேவா
இயலவ��ைல. ெப��பாலான தன�யா� ம���வமைனகள�� , அரசா�
நி�ணய��க�ப�ட பராம���� க�டண� மிக அதிகமாக�� �ைறய�றதாக��
இ��த�ட�, ெப��பாலான ம���வமைனகள�� உ�ய
பராம����தர�கைள கைட�ப���ப� மிக�� �ைறவாக இ��த�. ம���வ
வசதி ம���, மிக அதிக க�டண வ�லி��, �ைறய�ற பராம��� ம���
ெபா��தம�ற ம���வ� ப���ைரக� �றி�த ஏராளமான நிக��கைள
நா�க� எதி�ெகா�ேடா�. அவ�றி� ப�� �றி�� ெப�தாக�
�றி�ப�ட�ப����ப���, அவ�க� 20 சதவ �த ேநாயாள�க��� ம��� அ���
ஜூைல மாத�தி�� ப��னேர பராம��ைப வழ�கினா�க�. �த� ���
மாத�க�, அவ�கள�� ெப��பாலாேனா� ம���வ மைனகைள �� வ��டன�
அ�ல� ேகாவ�� ேநா� பராம��ைப� ைகயாள ம��தன�. ப�ரதா� ம���
ஆேரா�ய ேயா�னா | �தலைம�ச�� வ��வான கா�ப���� தி�ட� வாய�லாக
,ம���வ� க�டண� ம��� ம���வ� க�டண�ைத ஈ�ெச�வ� �றி�த
ெநறி�ைறக�� ஆர�ப�திேலேய அறி�க�ப��த�ப�ட ேபாதி��,
மிைகயான க�டண வ�லி�ப�� அளவ��, அ� எ�வ�த மா�ற�ைத��
ெகா�� வரவ��ைல. எம� ஆ�வ��ப� சில ேநாயாள�க� தன�யா� ம���வ
ைமய�கைள அ�கிய�ேம ேலசான ேநா� இ��ப��� உடன�யாக அவசர
சிகி�ைச�ப��வ�� அ�மதி�க�ப��, ப�ரதானமாக ேதைவய�ற ேநா� எதி���
ம���கைள�
ெச��தி ,�ைற�தப�ச� இர�� அ�ல� ��� இல�ச�க� க�டணமாக
வ�லி�க�ப�ட�. இ�ெப��ெதா��� கால�தி� பல சி� சிகி�ைசயக�க�
ம��� ம���வமைனக� ,ேநா� எதி��� ச�தி அதிக��பா�க�, த���சிக�
எ�ற ெபய�� ம�கைள ஏமா�றி� பண� பறி�பத�கான ஒ� ெப�� வா��பாக
அைம�த�. ெச�ைன நக�� உ�ள ம���வமைனக�,, ந��தர ம���
க�ைமயான ேநா� ெகா�ட கேரானா ெதா��ேநாயாள�கள�ட� 8 இல�ச�
�த� 10 இல�ச� வைர வ�லி�தன. இ�மாநில�தி�, தன�யா� �ைறய��
அவசர சிகி�ைச� ப��� அதிக� திற�ட� இ��த ேபாதி��,
ெபா���ைறய�ேலேய, அதிக அளவ�லான ேநாயாள�கைள அ�மதி�க�
ேதைவயான வசதிகைள வ�ைர�� க�டைம�க ேவ��ய���த�.

6. ேகாவ�� ெதா�� அ�லாத �ழலி� சிகி�ைச:

ெபா� ம���வமைனகேள ம���வ� பராம��ப��கான ஒேர ஆதாரமாக உ�ள
நிைலய��,இர�டா� நிைல ம��� ��றா� நிைல ம���வமைனக� ம�
பய�பா���காக ேகாவ�� ெதா���ெகன அ��பண��க�ப�ட



ம���வமைனகளாக மா�ற�ப�ட�� ,அைவ ப�ற ேநா�க��� சிகி�ைச
அள��பைத �ைற��� ெகா�டன அ�ல� ��றாக நி��தி வ��டன.
இ� இர�டா� நிைல ��றா� நிைல ம���வ பராம��� ேசைவகைள
ம��� உ�ளட�கவ��ைல ,ஆனா� ெப��பாலான ஆர�ப �காதார ம���வ�
பராம��ைப�� ேச���� ெகா�வத� வ�ைளவாக, ஏைழ ம�க� ம���வ
வசதி�காக எ�� ெச�வெத�� ெத�யாம� தவ��கி�றன� .எனேவ ேகாவ��
அ�லாத �காதார நிைலைமய��, ஏைழகள�� ம�� அதிக ெசல��
�ைம ��கிற�. ேம�� அவ�க��� ம���வ பராம��ைப அ��வதி��
ப�ர�சைனக� உ�ளன .ேம�� எ�கள� ஆ�� ஒ�றி�ப�, இவ�கேள
ேகாவ�� பாசி��� ஆக இ��பதா�  ெதா��ப பரவ��� காரணமாக
இ��கிறா�க�. ேம�� த�க���� ேதைவயான ம���வ வசதிைய
வழ��பவ�கைள தா�களாகேவ ேத�� க��ப���க ேவ��ய நிைல உ�ள�.
இ�தைகய  ம� பய�பா���காக ம���வமைனகைள மா��த� எ�ப�
�காதார பராம����கான உ�ைமகைள ம��பதாக இ��ப�ட�, �காதார
சமமி�ைம அதிக��க�� காரணமாக�� இ��கிற�.ஏெனன�� ஏைழக���
ேவ� மா�� வசதிக� எ��� வழ�க�படவ��ைல .இ� அர�
ம���வமைனகள�� ம��ம�ல ,அ�தியாவசியமான ஆர�ப �காதார
ேசைவகள��� �ட சீ��ைலைவ ஏ�ப��திய�. இ�தைகய சீ��ைல�க� பல
காரண�களா� நிக��தன ,அைவ ம���வ ேசைவ வழ��பவ�கள�ைடேய
நிலவ�ய அ�ச� |ெபா�� ேபா��வர�� வசதி� �ைற�, அர� �காதார�
பண�யாள�க� ேகாவ�� 19 பண�க��காக திைச
தி��ப�ப�ட� ,ெபா�ம�கள�ட� இத�கான மா��  �றி�த தகவ�கைள
அள��காம� , இ�ேசைவகைள நி��திைவ�க  நி�வாக�தா� எ��க�ப�ட
���� �ட இத��� காரண�களாக அைம�தன. ஒ� வ��வா�ற�ைடய
அைம�ப��கான அைடயாள� ,ெபா� ேசைவகள�� இ�தைகய சீ��ைல�கைள
�ைற�பத���ய ஆ�ற� ெப�றி��க ேவ��� .இ�ேபா�ற சிற�பான
நைட�ைறக� எ�� ப��ப�ற�ப�கி�றன எ�பைத நா� அறிேவா� .

���ைர :

ெப��ெதா�றான ேகாவ�� 19 �கான அரசி� எதி�வ�ைனக����
அ�பா� , ஒ� அரசா�க� , ஒ� ெப��ெதா�ைற�
தவ���க ��யா�.இதி� ஏ�ைமயான ம�க� ப��வ�னேர மிக��
பாதி�க�ப�டவ�க�, அ� ெப��ெதா�றினா� ம��ம�ல, அரசா�க�தி� எதி�
வ�ைனகள�� த�ைம காரணமாக�� �ட .�காதார அைம��கள இ�தைகய
சவாைல எதி�ெகா�ள ஆய�த நிைலய�� இ�ைல ,இ��ப��� இ�திய��
இத�கான ஆ�றைல வள���� ெகா�டேபாதி�� ,அ� தாமதமான
ெதாட�க�ைத��, ேபாதிய க�டைம�� இ�லாைமைய��
ெகா����த� .இ�தி�ட�தி� சில ��களான ெதா�றிைண�பாள�கள��
தடமறித�,|தன�ைம�ப��த�, அர� ம���வமைனகள�� ேகாவ�� அ�லாத
ேநா�க��கான ம���வ வசதிகைள� பா�கா�த� ேபா�ற ��கள��
அரசி� திறனான� மிக�� �ைறவாக இ��த�. ச�க அளவ�லான
ஒ��ெமா�த� ேதா�ற�தி�, ெப�மளவ�லான ேநா��� எதிரான
கள�க�ப��த� ம��� இ�ெதா�றி� இ��ைபேய ��றாக ம��ப� ேபா�ற



வ�ேனாத கலைவகள�� ஆதி�க� இ��த�. இ��ப��� இவ�றிலி���
அரசா�க� உ�ய பாட�கைள க��� ெகா�டா�, அ� இன� வரவ�����
இ�ெதா�றி� ப�ற அைலகைள�� ,எதி�கால� ெப��ெதா��கைள��
எதி�ெகா��� ஆ�றைல� ெப�மளவ�� சீரைம���ெகா�ள ���� .ஆனா�
இ�த உ�திய�� இதயமாக, ச�ைத ச�திகள�� ெச�வா�கி�� அ�பா�ப��,
ெபா� ேசைவைய வழ��வத� ம�� ஆ��த சா�� ெகா����ப�� ,ெபா�
�காதார ேசைவ எ�ப� ெபா� நல��கான� எ�பைத� ���� ெகா�ள��
ேவ���.

தமி�நா� அறிவ�ய� இய�க� /MNI ஆ�வ�� ப���ைரக�:

எ�கள� ஆ�வ�லி��� ெபற�ப�ட ப��ப�ைனக� ம���� வலி����வ�
எ�னெவ�றா� ,ெபா� நல��கான �காதார� பராம��ைப வழ��வத�ெகன
வ�வைம�க�ப������ ஒ� �காதார அைம�� எ�தைகய �காதார
ெந��க�கைள�� தா�க� ேதைவயான வ��வா�றைல�
ெகா������.எனேவ எ�கள� ப���ைரக�,ெப��ெதா�ைற
எதி�ெகா�வத�கான ஒ� வழிகா�� ம��ம�ல , ஆனா� அ� சம நிைலயான
�காதார அைம��கைள� க��வ� ம��� ��ேபா�கான �ைறய�� , �காதார
உ�ைமைய நைட�ைற�ப���வத�கான பாைத�� ஆ��. இ�ப���ைரக�,
ெசய�பா�டாள�கள�� ஆ�� ���கைள நிக�கைல���ட�கள��
வாய�லாக� பகி���, அத� ம�தான ��� வ�வாத�தி� அ��பைடய��
வ��வா�க� ெச�ய�ப�ட�.

நட�ைத மா�ற� �றி�த ெதாட�� -�காதார� க�வ�:

1.இழி�ப��த� ம��� ம���:
ெப��ெதா��ட� இ���� இழி�ப��த� ம��� ம��ைப ஒ� ��கிய
சவாலாக  ஏ��, அைத� ேபா�க இ�த ஆ�வ�� �த�ைம� ப�ரதிய��
ப��யலிட�ப���ள ப�ேவ� நடவ��ைககைள ேம�ெகா��த�,

2. ச�க ஈ�பா�:
ச�க�க�,ெதாழிலாள�க�, ெதாழி�ச�க�க� ம��� ப�ற ச�க
அைம��க�ட� இைண��, ேநாயாள�கைள இழி�ப��த� ம��� ேநா�
ம��� ஆகியவ�ைற எதி���� ேபாராட ேவ���. ச�க ஒ��ைழ�ப��
�ல� ெபற�ப�ட ெதா�றிைண�பாள� தடமறித� ,ப�ேசாதைன ம��� ச�க
ஆதர�ட� ��ய தன�ைம�ப��த� ஆகியவ�ைற உய�ய நிக��களாக
எ���� கா�ட ேவ���.

3. ேநா��த��ப�� ��நிைலகளான �க� கவச� அண�த� ,ச�க இைடெவள�
ம��� ைககள�� ��த� ஆகியைவ ெதாட��� வலி���த�பட ேவ���
,ஆனா� நில�� �ழலி� எத�� அவசர� ேதைவ��ளேதா அ� ெதாட�பான



ெச�திகைள�� அதி� உ�ளட�க ேவ���. கா�றி� �ழ�சி �ைறவாக உ�ள
�ட�ப�ட
இட�க� ,ெந��கிய ெதாட�� நிக�� ��நிைலக� ேபா�ற மி��த ஆப��
உ�ள �ழ�கள�� ம��ேம க�ைமயான நடவ��ைகக� எ��க�பட
ேவ��ேம
தவ�ர ,சாைல� ேபா��வர�� அ�ல� பாதசா�கள�� ம�த�ல..

ெபா��ெசய�பா�க� ம�தான ஊரட�� ம��� ப�தி அளவ�லான தள��க� :

1.�� ஊரட�ைக அ��ப���வ� எ�ப� ெதா���பரவ� உ�சநிைலய��
இ���� ேவைளய�� ,ம���வமைனகள�� ேநாயாள�கைள ஏ��� திற�
காரணமாக ,ேநாயாள�கள�� எ�ண��ைகைய  நி�வகி�க ��யாதேபாேதா
அ�ல� ஆய�த நிைலைய எ�ட சிறி� கால அவகாச� ேதைவ�ப��ேபாேதா
ெச�யலா�.ப�ற ��நிைலகள��, ஊரட�� எ�வள� ச�தி வா��ததாக
இ��கிற� ,ேம�� எ�தைகய நடவ��ைககைள க���ப��த ேவ��� எ�ற
ச�யான ேத��கைள� �றி�� க��� ெத�வ��க ேம�� அதிக ஆதார�க�
ேதைவ�ப�கி�றன.

ச�க ஆேலாசைன ம��� ப�கள���ட�:
ச�க க���பா�கைள வ�தி�� ��, ச�க�தின� ம��� ஒ�ெவா�
ப�தி���ய நலி�த ப��வ�ன�� ச�க� ப�ரதிநிதிக�ட�, எ�தைகய
ெசய�பா�க� அ�மதி�க�பட ேவ���, க���பா�க� எ�வா�
அ��ப��த�பட ேவ��� எ�ப� �றி�� வ�வாதி�க�பட ேவ���.
இத��� ேபாதிய அளவ�லான உ��� நி�வாக�தி� ேம�ப�ட
அ���ைற�� ேதைவ�ப�கிற� .மிக� ெப�மள�
��ென�ச��ைகக�ட� ,பண�ய�ட�க� ,ச�ைதக� ேம�� ெபா��ேபா���
தள�க���� �ட அைவ ெதாட��� ெசய�ப�� வ�த�தி� ஆதர�
அள��க�படலா�.

3.நிவாரண நடவ��ைககைள அதிக��ப� ம��� வள�கைள ேம�ப���வ�:

அைன�ைத�� தா�� ஊரட�� அறிவ��க�ப�டா� , ஊரட�� கால�தி�
க���பா�� ம�டல�கள�� உ�ள ,ச�க�தி� ஏ�ைமயான ப��வ�ன��
�ைமைய இல�வா��� வ�த�தி� ,நிவாரண�தி� அள� ம��� தர�ைத
அதிக��ப�ட� வ ����� வ �� பா�, கா�கறிக�, மள�ைக� ெபா��க� ம���
இதர அ�தியாவசிய ெபா��க� ெதாட��� வ�நிேயாகி�க�பட ேவ��� .

ப�ேசாதைன ெச�த� :

1. ப�ேசாதைன ெச�ய�ப�வ� எ�ப� ஒ� உ�ைம அைன���
ப�ேசாதைனக�� க���பாக இலவசமாக நி�வாக� ேகா�ட�தி�



உ�ேள ஒ� மண�ேநர பயண ெதாைலவ�� எள�தி� அ��� வ�த�தி�
இ��ப�ட� ப�ேசாதைன அறி�ைக 24 மண� ேநர�தி��� கிைட���ப�
இ��கேவ��� இ�தைகய ேசைவைய வழ��� சர�� இ���
ேதைவ�ப�பைவ உ�ப�தி வ�ைல நி�ணய� ப�ேசாதைன க�வ�கைள
வழ��வத�கான ெசய�தி�ட�க� ஒ� பல�ப��த�ப�ட
ப�ேசாதைன�கான வைல�ப��ன� ெதாட��ைடய பண�யாள�க���
ேநா��த��� ேம�� ��ைம மி�க ந�பகமான பராம���
அ���ைறக� ேம�� மிக�� �ைறவான இழி� ப��த�
பழி�ெசா���� ஆளாவா�க�

2. ப�ேசாதைனய�� ேநா�� க�காண��� எ�ப� ஒ� ��கிய �றாக உ�ள�.

1. ெதா�றிைண�பாள� தடமறித�, ��ென�ச��ைக� தன�ைம�ப��த�
(Quarantine), தன�ைம�ப��த�:

1. திற�ப�ட ெதா�றிைண�பாள� தடமறித�,ெதா�றிைண�பாள�
தடமறித��கான ெநறி�ைறக� ஆகியவ�ைற� �றி�� ஒ� ெதள�வான
��தைல� ெப�வைத உ�தி ெச�வ�ட�, அைத சிற�பாக ெச�வத���ய
மன�த� திறைன�� ச�க ந�ப��ைகைய�� உ�வா�க ேவ���.
ெதா�றிைண�பாள� தடமறிதைல�ெதாட��� வ ���ேலா அ�ல� ஒ�
நி�வன�திேலா,��ென�ச��ைக� தன�ைம�ப��த� நிகழ ேவ���.

2. வ ���� தன�ைமைய ேம�பா�ைவய�ட�:

எதிர� ேசாதைனகள�� பாசி��� ��� ெப�றவ�கைள தன�ைம�ப����
ைமய�க��� ெகா�� ெச�வத���ய ஒ� வழிகா�� ெநறி�ைற
ேவ���. ேம�� எவ���� பராம��� ம��க�பட� �டா� அ�ல�
�ைறவான தர�தி�  வழ�க�பட��டா� .ேம�� வ ��� தன�ைம�ப��த�
�ைற ஊ��வ��க�பட� �டா�. அ�வா� ெச�ய�ப�டா� , அ� ந�ல
தரமான ம���வ
ஆேலாசைன ,பராம��ப��கான ஆதர� ம��� ேம�பா�ைவ�ட� நிகழ
ேவ���. நி�வன� தன�ைம�ப��தலான� ,தமி�நா��� அத�
நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� பராம��� ைமய�கள�� வாய�லாக
திற�படநி�வகி�க�ப�ட� .இ� ெநறி�ைறகள��ப� இ��ப�ட� ெதாட���
ந���க�பட ேவ��� .இர�டா� அைலய�� ேபா�,  ேநா��ேறா� எ�ண��ைக
அதிக��தத� காரணமாக ,சில மாவ�ட�கள�� தன�ைம�ப���� நடவ��ைக
மிக�� �ைற�� ேபான� �ரதி��டவசமான� .

ம���வமைன� பராம��� :



ம���வ� பராம����� உ�தரவாதமள��த�:
ெபா�ம�கள�ைடேய ெப�மளவ��,
ேநாயாள�கைள ஆர�பநிைலய�ேலேய ம���வமைனய�� ேச��க ேவ��ய
அவசிய�க� �றி�� ெதள��ப���வ�ட�, ெபா� ம���வமைனய��
ேச��ைக ம���  இலவசமான தரமி�க பராம��� அ�ல� ெபா� நி�வாக�தி�
கீ��ள ம���வமைனகள�� ப��ைக வசதிக� வழ�க�பட� ஆகியைவ
ம�கள�� உ�ைம எ�ப� �றி�� ெப�மளவ�� வ�ழி��ண�� ஏ�ப��த�பட
ேவ���.ஒ� ேநா�ட� ��ய ேநாயாள�, ஒ� அர� ம���வமைனைய
அைட�த�� ,அ�� ப��ைகக� இ�ைல எ�றா� ேநாயாள�ைய  அர�
ெசலவ�� அ�காைமய�� எ�� உ�ய இலவச ம���வ வசதி கிைட�கிறேதா
அ�� ேநாயாள�கைள அ�மதி�க� ெச�வ� அரசி� கடைமயா��.

2. ேகாவ�� அ�லாத ேநாயாள�க��கான ேசைவய�� சீ��ைலைவ� த��க
ேவ���:
அரசா�க� எ�த ஒ� ம���வமைனைய ேகாவ�� 19 ம���வமைனயாக
நியமி�தா��, அ�� ப�ற ம���வ ேசைவக� ��றாக நி��த�பட��டா�.
அ�வா� நி��த�ப�� ப�ச�தி� ,அத� அ�காைமய�� அ�ேசைவகைள
ேம�ெகா�வத���ய ம�ெறா� ெபா�� ேசைவ வசதிக� இ��க
ேவ���.ேவ� மா�� இ�லாத நிைலய��,��கியமான ெபா�
ம���வமைனகைள ேகாவ�� 19 பராம��ப��காக ம��மானதாக
மா�றியைம�பைத ��றி�� ஏ�க இயலாத��,  ேதைவய�ற�மா��.
ஏ�கனேவ இ���� ேசைவகைள �� வ�டாம� மா�றியைம�பத�கான பல
வழி�ைறக�� எ����கா��க�� உ�ளன

அவசர சிகி�ைச�ப��வ�� திற� :

அரசா�க� ஒ� அவசர சிகி�ைச� ப��வ�� திறைன அதிக���� ேவைளய��,
அத�கான அ��பைட வசதிக� ,உபகரண�க� ம��� மன�த வள�
ஆகியவ�ைற அதிக��க� ேதைவ உ�ள� .ெசய�ைக �வாசமள����
ெவ��ேல�ட����ய க�னமான ெதாழி� ��ப�களான, ேம�பா�ைவ
நைட�ைற ம��� பய��சிகைள� ெப�றவ�கைள உ�வா�க ேவ��ய
அவசிய�� சவா�� உ�ள�.அவசர சிகி�ைச� ப��வ�� ப��ைக வசதி
அள��பதி� எ�த மாவ�ட�� ப��த�கி வ�ட��டா� .இதைன நிைலநி��த
அைன�� இர�டா� நிைல ம���வமைனகள�� ெதா�� அ�லாத
கால�கள��� �டஅவசர சிகி�ைச� ப��ைவ ந����க ெச�ய ேவ���.

�காதார�தி�கான மன�த வள�:

�காதார அைம���க� ஆய�த நிைலைய அைடய, இ�திய ெபா� �காதார தர
நிைலகள�� �றி�ப�ட�ப�ட அள� அ��பைட வசதி ம��� மன�த வள�ைத�
ெபா� �காதார அைம�� ெப�றி��க ேவ���. ேம��  நம�� �ைற�த
ப�ச� 30 சதவ�கித எ��சிைய எதி�ெகா�ள� ேதைவயான அதிக� ப��ைகக�
ம��� அதிக� பண�யாள�க�� ேதைவ�ப�கிறா�க�. ெப��ெதா�ைற�
ெதாட���,பண�யாள� அதிக��� அ�ல� வழ�கமான �ைறயான பண�



வ�திக� எ��மி�றி ம���வமைனய�� திறைன ம�றிய தி�� அதிக���
ஏ�ப���ள�. இ� வ���ப�தகாத�� ந���க� ��ய�ம�ல.

2.ஆர�ப �காதார ைமய அளவ���, இ�தைகய பண�யாள�க� , வசதிக�
ம��� ேசைவக� ேதைவ�ப�கி�றன .தமி�நா� இதி� வழ�கமான
அள�கைள வ�ட கீேழ ச��தி��கிற� .ஏெனன�� வள��� வ�� நக���ற�
ப�திகள�� , கிராம��ற�கள�� நில�� �காதார� பராம��� நியம�க�
இ��� ெச�ய�படவ��ைல .கிராம��ற�கள��� �ட, �ைண ெசவ�லிய�
நல�பண�யாள�க� ம��� கிராம நல�பண�யாள�க� எ�ண��ைக ேதைவைய
வ�ட� �ைறவாகேவ உ�ள� .இ�ேவ ேகாவ�� அ�லாத அ�தியாவசிய
ம���வ ேசைவ மிக�� சமரச� அைட�தத��� அ��ட� �ட ேகாவ��
ெதா�றிைண�பாள�  தட� அறித� ேபா�ற நடவ��ைகக� ந���காம�
ேபாய�ன

Vii  தன�யா��ைறய�� ப�ேக��:

அைன�� ம���வ மைனக��, அைவ ப�ரதா� ம�தி� ஜ� ஆேரா�கிய
ேயாஜனா வ�� கீ� உ�ளதா அ�ல� த�க���� திற�  இ��ப��� ��
அளவ�லான ேசைவகைள வழ��வதி�ைலெயன��� ,PM - JAY ஆ�
நி�ணய��க�ப�ட க�டண�தி�� மிகாம� ெப�� உ�ய ேசைவகைள வழ�க�
ெச�வ� அவசியமாகிற�.இ� ேகாவ�� அ�ல� ேகாவ�� அ�லாத
ேசைவக��� அ�தியாவசியமான�. இ�தைகய நடவ��ைககைள
ெப�மளவ�� வ�ள�பர�ப���வ�, ெதாட��த களநிைல� க�காண���,
ேநாயாள�க��கான அர� �ைறத�� ைமய�க� ஆகியைவ  ேசைவ நி��த� ,
ம��� ம��� அதிகமான க�டண வ�தி�� நிகழாமலி��பைத உ�தி
ெச��ெகா�ள ேவ���.

2. சில தன�யா� ம���வமைனகைள அர�� க���பா��� கீ�
ெகா��வ�த� :

அரசா�க� �� அளவ�லான ேசைவ அள��காத தன�யா� ம���வமைனக�,
ம��� நியமி�க�ப�ட ேகாவ�� ம���வமைனக� அ�ல� உ�ய
எ�ச��ைகக���� ப����, ேமேல வ�ைச�ப��த�ப�ட ப�ர�சைனகைள
ந������ ம���வமைனக� ஆகியவ�ைற அர� ைகயக�ப��த� ேபாவதாக,
(ெபா� அதிகார�தி� கீ� ெகா��வ�வ�) �றி�ப�ட�ப���ள�.ேநா�
த�வ�ரமாேனா� எ�ண��ைக உ�ச�ைத எ��� ேபா� , ெபா�
ம���வமைனகைள அத�காக மா�றியைம�பைத வ�ட ,வசதிக� இ��ப���
அவ�ைற �ைறவாகேவ பய�ப���� தன�யா� ம���வமைனகைள அர�
ைகயக�ப���வ� மிக�� சிற�பான� .ஆனா� அத���ய ெபா�ளாதார,
நி�வாக, பண�யாள� �றி�த ஏ�பா�கைள வ�வாதி�� ப��ன� ���
எ��க�பட ேவ��� .



8. த���சிைய அளவ��த� :

1.தமி�நா� அர� மாநிலெம��� �� அளவ�� த���சி அள��க
ெபா��ேப�றி��ப� வரேவ�க�த�க� .18 வய��� ேம�ப�ட
அைனவ���� த���சி ெப�வதி� சம உ�ைம அள��க�பட ேவ��� .
ஆனா� ெபா�ம�க� அைனவைர�� அத�� க�டாய�ப��த��டா�.

2.ஆப�� உயரளவ�� வர���யவ�க��� த���சியள��பதி� ����ைம
வழ�க�பட ேவ��� . இ� வய� ம��� இைண ேநாய�� த�ைமகள��
அ��பைடய�� ம��ம�ல, ெதாழி� ம��� ச�க ெபா�ளாதார பாதி��கள��
காரண�தா�� இ��க ேவ��� .இ� த�வ�ரமாக ெசய�ப��த�பட ேவ���.

3.ஒ�ெவா� அ���(BATCH)  த���சிகைள�� தர�க���பா��
வ�தி�ைறக��� உ�ப���வ� ��கியமான� .எனேவ அைவ உடேன
ெசய�ப��த�பட ேவ��� . த���சி வழ�க�ப�ட�� அத� ப�க
வ�ைள�கைள, ேநா� த����� ப��ைதய ப�கவ�ைள�க��கான  ேதசிய
ஆ��� �� ெதாட��� க�காண��ப�ட�, ம���வ பராம��� ேதைவ�ப��,
க�� ப�கவ�ைள�களா� பாதி�க�ப�ேடா� அ�ல� மரண�க��� உ�ய
இழ�ப�� வழ�க�பட ேவ��� .

4. தமி�நா� ேதைவயான அள� த���சிகைள தயா��பத�� உ�ய ஆ�றைல
வள���� ெகா�வ�ட� ,ப��ன� �திய த���சிக� ம���
க��ப����கைள�� வள��ெத��க� ெச�ய ேவ��� .இதி� �றி�ப�ட�த�க
அள�, இ��� பய�ப��த�படாத அ��பைட��� க�டைம�� வசதிக� உட�
பய�ப��த�பட ேவ���.

ஆ�ைக:

1.ெப�� ெதா�� நி�வாக� �றி�� ம� சி�தைன ெச�ய ேவ���
த�ேபா��ள , ேதசிய� ேப�ட� ேமலா�ைம ஆைணய� , �காதார
ஆரா��சி��ைற ம��� நிதி ஆேயா� ஆகிய அர���ைறகள��
அதிகா�கைள� ெகா�ட ைமய�ப��த�ப�ட ��ெவ��தலான� , ெதா��
ேநாய�ய� ம���  ெதா��ேநா� ேமலா�ைமய�� பய��சி�� அ�பவ�
ெப�ற ெபா� �காதார� தைலைமய�� ப�ைக� �ைற�� மதி�ப��கிற� .
எ�வ�த திைச ேநா��மி�றி அவ�க� அள��கதிகமாக ெபா�
ம���வ�கைள� ெப��� சா��தி��ப�ட� , அவ�கைள� ேபா�ேற
��தல�றவ�களாக இ��கிறா�க�.அவ�கள�� ெப��பாலாேனா� ,
ெப��ெதா�றி� ேபா�கி� அ� �றி�� அறி�தவ�கேள தவ�ர, �காதார
அைம��கள��  ஆய�த நிைலய�னா� அ�ல.



2.மாநில ம��� ம�திய அளவ�லான , ஒ� ெதாழி���ப� தைலைமைய�
க�டைம�க ேவ��ய ேதைவ��ள� எ�ப�ட� அ�தைலைம ெதா��
ேநாய�ய� ெதாட�பான சி�க�கைள அறிவ� ம��ம�லாம� , �காதார�
�றி�த ம�க� ெதாட��, �காதார�தி� ச�கவ�ய� ம��� ெபா� �காதார
ேமலா�ைமைய�� ���� ெகா�ள� ��ய, மாநில ம��� ம�திய
அளவ�லான ஒ� ெதாழி���ப� தைலைமைய� க�டைம�க ேவ��ய ேதைவ
உ�ள�. ஒ� ெதாழி� �ைறய�லான தைலைம, அ�ேபாைதய அரசிய�
����ைமகள�� அ��பைடய�� ��ெவ��பைத வ��� மிக� ெதாைலவ��
வ�லகி நி��� என ந�பலா�.

3.மாநில ம��� மாவ�ட அளவ�� ,  ப�ேவ� நடவ��ைககைள
நைட�ைற�ப��த�� , ெப��ெதா�� ேநா� ம��� அத� ேமலா�ைம
�றி�� ெபா�ம�கள�ைடேய ��தைல ஏ�ப��த�� ஒ� மிக உய� ம�ட
ஆேலாசைன நட�த�பட ேவ��� .�காதார� ப��வ�� பண�யா���  ெபா�
ச�க அைம��கள�� ெப�மளவ�லான ப�ேக�� ஒ� ெப�� மா�ற�ைத
ஏ�ப��திய�����.

4.தமி�நா��� ேகாவ�� 19 ேமலா�ைமய�� ,உ�ளா�சிய�� ஈ�பா�
ெப�மளவ�� இ�லாமேலா அ�ல� ஒ� பலவ �னமான இைண�பாகேவா
இ��த� . அ� ��றி�� அர� நி�வாக�திேலேய நட�த�ப�ட� .

5.அைன�� வைகய�லான ச�க ஈ�பா� அ�ல� ச�க� ப�ேக��
பலவ �னமாகேவா அ�ல� இ�லாமேலா இ��த�.பரவலாக நிலவ� வ��
ெதா�� ேநாயாள�க� அவமதி�க�பட� ம��� ேநா� ம����� இ��� ஒ�
காரண� . ேம�� உ��� அளவ�� ெப��ெதா�றி� உ�ைமயான இ���
�றி���, அரசா�க�தி� ேநா�க�க� �றி��� ெவள��பைடயான
ந�ப��ைகய��ைம நில�கிற�. இைவயைன��� ஆதாரம�ற பய�களாக
இ��ப��� - இத� ேவரான� ச�க ஈ�பா��� �ைறவ�� உ�ள�. இ�ேவ
ெப��ெதா�றி�  ேமலா�ைம�கான ெப�� தைடயாக� திக��த�.

அரசிய� அ��பண���:

இ�தியாக, இ�ைறய இ�திய அரசா�க� ��� ��கிய ெபா��ேப��கைள�
ெச�வத��� ேதைவயான அரசிய� அ��பண��ைப� ெகா����க ேவ���.

1., ஒ�� ெமா�த �காதார ெசலவ�ன�தி� 70% ��� ேமலாக,ெபா� �காதார�
ெசலவ�ன�தி�ெகன அதிக��க�பட ேவ���, அ��ட� �ைற�த ப�சமாக
ெமா�த உ�நா�� உ�ப�திய�� 3% �த� 5% வைர அ� அதிக��க�பட
ேவ���,

2.ெபா� �காதார ேசைவகைள� பல�ப���வத�கான, ஒ� ெதள�வான
அ��பண���ட��, ேதைவயான அ��பைட� க�டைம�� ம���



மன�தவள�கைள உ�வா��வத�கான �த��கைள� ெச�ய ஆய�தமாக��
இ��க ேவ���.அ��ட� ேநாய�� ெப�� அதிக��ைப எதி�ெகா�ள�
ேதைவயான அ��பைட� திறைன ஏ�ப��தி, அைத எ�தைகய அவசர
நிைலைய�� எதி� ெகா�ள� பய�ப��த ேவ���

3 �காதார அைம��க�, தன� மன�தன�� �காதார உ�ைமகைள� பா�கா�க
உ�தரவாத� அள��ப�ட�, அவ�கள�� க�டண� ெச���� திறைன�
ெபா��ப��தாம� ,அைனவ���� ேதைவயான ம���வ ேசைவகைள
வழ��வ�ட�, எவ���� அ� ம��க�படா� எ�பத�� உ�திேய�க
ேவ���.


