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ெகாேரானா ெதா�� ேநாைய த��க ஊரட�� அ��ப��த�ப�ட  �ைற க�� நா�க� 

கவைல மிக�� ெகா�கிேறா�. அதி�� �றி�பாக எ�ேபா�� இய�கி வ�� ெபா� 

ம���வமைனகைள ��யதி� ஆ��த வ��த� அைடகிேறா�.

மா�� 26ஆ� ேததி கண���ப�, ேகாவி�-19 உ�தி ெச�ய� ப�டவ�களி� எ�ணி�ைக 640. 

சா� எ�ணி�ைக 17, என அதிகாி�� இ��கிற�. ஒ�ெவா� நா�� இ�த எ�ணி�ைக 

கணிசமாக அதிகாி��� ெகா�ேட வ�கிற�. நம���ள பாிேசாதைன வசதிக�, இ�வைர 

பாிேசாதி�க� ப�ட �ைற�த எ�ணி�ைகயிலான மாதிாிகேளா� ஒ�பி��ேபா� இ�த ெதாைக 

மிக�� அதிக�. எனேவ, ேநா��ெதா�� பரவ� இ��� அதிகமாக இ����. இதைன� 

�ைற�� மதி��� ெச�� வ�கிேறா� எ�ேற க��கிேறா�. ேம�ெகா�� பர�வைத 

த��பத�காக 21 நா�க� ஊரட�� பிரதம ம�திாி அறிவி�தா�. ெதாட�க�தி� ேகாவி�- 19 

ெதா��  பாதி�த 75  மாவ�ட�களி� ம��ேம  ஊரட�ைக அமலா�க� ெச�ய  ம�திய அர� 

பாி��ைர ெச�த�. பி�ன�, நா� ��வ�� அ� வி�தாி�க�ப�ட�. ஊரட�� ஒ� ந�ல 

அ���ைற. எ�றா��, இ�ப�றி  ெபா� �காதார வ��ன�க� இைடேய ஒ� ஒ�மி�த 

க��� நில�கிற�. அ� ஊரட�ேகா�  ேச��� ச�ேதக�ப�� அைனவைர�� பாிேசாதி�த�, 

தனிைம�ப���த�, ேநா��ெதா��  இ��தவ�களி�  ெதாட�பி� இ��தவ�கைள ேத� 

க��பி��த�, க�காணி�த� ஆகியைவ ஆ��.

இ�தைகய ெசய�பா�க� �லேம சிற�த ேநா� த��� �ைறைய ைகயாள ����. இ�த 

ைவர� ெதா�� ேநாைய த��க ஊரட�� ம��ேம தீ�� எ�பத�� மிக� �ைறவான 

ஆதார�கேள உ�ளன. �வ�க நிைலயிேலேய ஊரட�� கைட�பி���� �ெபயி� ம��� 

பிரா�� நா�க� ெதா�� அள�  அதிகாி�� வ�வைத �ைற�க  ��யவி�ைல.  

மரண�கைள�� க���ப��த ��யவி�ைல.

அேதசமய�, ெத�ெகாாியா, ைதவா� உ�ளி�ட நா�க�, ஊரட�� உ�தர� ஏ�� இ�றிேய 

ேநா� த��� நடவ��ைககைள  ெவ�றிகரமாக ேம�ெகா�� வ�கி�றன எ�பைத��   

கவன�தி� ெகா�ள ேவ���. இைவ, ச�ேதக�ப�ட அைனவைர��  பாிேசாதைன ெச�த�, 

ேநா��ெதா�� ஏ�ப������ ப�திகளி� ம��� ஊரட�ைக ைவ�த� ேபா�ற 

நைட�ைறக� �ல� க����� ெகா��வர ���� எ�பைத ெதளி�ப���கி�றன.



நம� இ�திய அரேசா, ஊரட�� உ�தரைவ பிற�பி�க  அவசர�ப�டேத அ�றி, இதர �காதார 

நடவ��ைககைள பல�ப���வதி� ேபாதிய அ�கைற ெச��தவி�ைல.

அேத சமய�,  ம���வமைனக��� வ�� அவசர சிகி�ைச ேதைவ�ப��   ேநாயாளிகைள� 

�ட ைகயா��  தயா� நிைலயி� ந� ம���வ மைனக�  இ�ைல.

ேநா� ெதா�ைற� த��க ஊரட�ைக ைகயா�ட  ஐேரா�பிய நா�களி�  அதிக�ப�யான ச�க 

பா�கா�� தி�ட�க�  நைட�ைறயி� உ�ளன. இத� காரணமாக, ஊரட�கி�  விைளவாக 

உ�வா�� பாதி��கைள அ�த நா�� ம�க� சமாளி��� ெகா�ள ����. எ�தவித ச�க� 

பா�கா��� இ�றி வா�� இ�திய நா��� ஏைழ எளிய ம�க��� ஊரட�� கால�தி� 

அரசி� நிவாரண�ைத  ம��ேம ந�பியி��க ேவ���. த�ேபா� இ�திய அர� 1.7 ல�ச� 

ேகா���, மாநில அர�க� அத� ப�கி�� ெகா�ச� நிவாரண உதவிகைள�� 

அறிவி���ளன. ஆனா�, இைவ ேபா�மான� அ�ல. ேவைல இழ�� நி��� தின��� 

ெதாழிலாளிக�,  �� ெபய��த ெதாழிலாள�க� ைகவிைனஞ�க� உ�ளி�ேடாாி�  நிதி ம��� 

உண�� ேதைவ�� இ� ேபா�மான� அ�ல. 

ேம��, நா��� பல பாக�களி� ஊரட�� உ�தர� மிக�� ெகா�ரமான அட�� �ைறயி� 

�ைண�ட� அமலா�க� ெச�ய�ப���ள�. அ�தியாவசிய பணிக� எ�� 

வைக�ப��த�ப�ட கா�கறி மளிைக கைட�கார� �ட பைகைம உண��சிமி�க ��ட�தின� 

ேபால தா�க�ப���ளன�.

ம���வ�க�, ம���வ� பணியாள�க� �ட இ�வா� தா�க�ப�டைத காண��கிற�. 

ச��கைர ேநாயாளிக�, ��� ேநா��கான ஹீேமா ெதரபி சிகி�ைச ெப�ேவா� உ�ளி�ட 

ேநாயாளிக� தி�ெரன எ�தவிதமான  அறிவி��� இ�றி ேபா��வர�� நி��த�ப�டதா� 

ெப�� அவதி���ளாயின�. �திேயா�, உட� ஊன��ேறா�  இ�த ஊரட�� ேநர�தி�  

மிக�� ேமாசமாக� பாதி�க�ப���ளன�. ம�திய, மாநில அர� ம���வமைனகளி� 

அ�மதி�க�ப����த உ�ேநாயாளிக� தி��பி அ��ப�ப�டன�. ெவளி ேநாயாளிக��� 

சிகி�ைச அளி�க�படவி�ைல.

ேகாவி�- 19, ேநாயா� பாதி�க�ப�ட ேநாயாளிக� அதிக எ�ணி�ைகயி� வ�வத�� ��ேப 

ஏ� இ�ப� ெச�தா�க� எ�� �ாியேவ இ�ைல. �காதார ேசைவக��காக �ட ெந��க� 

கால சிகி�ைசகைள  ஒ�தி ைவ�த� எ�ப� வி��ப�த�க� அ�ல. இேதேபா��, எ�ஐவி, 

காசேநா� உ�ளி�ட ேநாயாளிக�, க��பிணி� ெப�க�, �ழ�ைதக� ஆகிேயா��கான 

சிகி�ைச ப�றி�� அவ�கள� நிைல ப�றி�� அர�களி� கவன�தி�� உடன�யாக ெகா�� 

வ�கிேறா�. ேம��, தி�ெரன அமலா�க� ெச�ய�ப�ட ஊரட�கி�  விைளவாக,  ம�க� 

மன�களி� எ����ள �தி, மன அ��த� ஆகியவ�ைற�� க��தி� ெகா�ள ேவ���. இத� 



காரணமாக மன அ��த�, பத�ட�, ���ப வ��ைற ம��� த�ெகாைல நிக��க� நிக�� 

வா��� அதிக�.

ெதாட�  சிகி�ைச ேதைவ�ப�ேவா��� ஊரட�� கால� நீ�ட கால பாதி��கைள 

ஏ�ப��தலா�. ம�திய மாநில அர�க� உடன�யாக ஊரட�� உ�தரைவ பாிசீலைன ெச��, 

அறிவிய� �ைற�ப�, ஆதார�களி� அ��பைடயி�, ���கைள எ��க ேவ���. ஊரட�� 

விஷய�தி� ஒ� ெதளி� அர��� ேவ���. எ�ெத�த  பணிகைள, எ�வள� �ட�கி ைவ�ப� 

எ�ற ெதளி�ட� அமலா�க� ெச�ய�பட ேவ���. ஊரட�� அமலா�க� ெச�வத��  

��ன�, ஊரட�� உ�தரவா� பா�கா�க�ப�� எ�� கணி�த  உயி�கைள��  அத��  

பி�ைதய கால�தி� அ�தியாவசிய ெபா��க� கிைட�காம� ேவைல வ�மான� இ�றி 

பாதி�க�ப�ட உயி�கைள�� கண�கீ� ெச�� பா��கேவ���.ஏ�ர� 14ஆ� ேததி�� 

பிற��  ேகாவி�-19 ெதா�றா�  பாதி���� உ�ளா�� ேநாயாளிக� எ�ணி�ைக  உயரேவ 

ெச���. இதைன� காரண� கா��, எ�காரண� ெகா���  ேதச� த�விய ஊரட�ைக  

நீ���கேவ �டா� என நா�க� எ�சாி�ைக ெச�கிேறா�.

கள நிைலைய மதி��� ெச��, ஆதார�க�ட�, ேநா� பாதி�பி� த�ைம அ��பைடயி�, 

ப�திவாாியாக ேதைவ�� ஏ�ப ஊரட�ைக மா�றி அைம�க ேவ���. இ�த அறி�ைகைய 

ெவளியி�� ேநர�தி�, நா�����  ��ெபய��தவ�க� மீ� ��ெபய��  நிைல 

ேந��தி��கிற�. தனிநப�க��, ���ப�க�� நகர�களி���� �தி�ட�, 

ேவைலயி�றி,உணவி�றி, த�ணீாி�றி, பா�கா�பி�றி த�களி� ெதாைல�ர 

கிராம�க��� மீ�  ��ெபய��� ெச�கி�றன�. இவ�க� ��ட� ��டமாக நட��� அதீத 

க�டண�ைத ெச��தி�� பயணி�� வ�கிறா�க�.

ஊரட�கி��  பி�ன�, த�க� மீ� பைகைம உண��சி ேயா� ஆ�சியாள�க� நட�� 

ெகா�வா�கேளா எ�ற அ�ச�தி�� மீ� ��ெபய��சி ேவகமாக நட�� வ�கிற�. நிவாரண 

�கா�களி� ��டெநாிச�, �யர�ைத வரவைழ�கிற�. ேநா� ெதா�� அபாய�ைத�� 

அதிகாி���ள�. ஊரட�கி��  ��ேப   ம�க��� ஏ�ப�ட அ�ச�தி� காரணமாக, ப�ேவ� 

�யர�க��� ம�தியி� ேம�  இ�த மீ� ���ெபய��சி ெதாட�கிவி�ட�. இ��� �ட 

ேநா�ெதா�� அபாய�ைத அதிகாி���ள�. ஊரட�ைக நா�க�  மதி�கிேறா�.

அ��ட� கீ�கா�� ேகாாி�ைககைள உடன�யாக நிைறேவ��� ப�  ேக���ெகா�கிேறா�.



1)ேநா�� ெதா�� பாதி�பி�  அ��பைடயி� ேதைவயான இட�களி� ம��� இனி 

வ��கால�தி� ஊரட�ைக அம�ப��த ேவ���.

2)ேகாவி�- 19 ெதா��  க�டறிய�படாத ப�திகளி�, ஊரட�ைக வில�கி� ெகா�ள 

ேவ���. ஆனா�,  அ�ப�திகளி� க�காணி�ைப பல�ப��த ேவ���.

3) அைன�� விதமான  ெதாட� �காதார ேசைவகைள��,  தி�ட�கைள�� ெதாட��� 

இைட�� இ�றி ெசய�ப��த ேவ���.  இல�ச�கண�கான ம�களி� உயி� கா�� வ�கிற  

இ�த சிகி�ைசக�, ஒ� மரண�ைத த��க ம�ேறா� மரண� நிகழ��விட�  �டா�2019 ஆ� 

ஆ��� நிக��த ேப�கால மரண� 30,000. மரண� தவி��தி��க� பட ேவ��ய ஐ�� 

வய��� உ�ப�ட  �ழ�ைதகளி� இற�� எ�ணி�ைக 10 ல�ச�. காச ேநாயா�  இற�� 

வி�டவ�க� எ�ணி�ைக இ�ப� இல�ச�.  இ�த� ��ளிவிவர�க� ெதாட�சிகி�ைச 

பணிகைள நி���வத� �ல� ஏ�ப�� அபாய�கைள �ாியைவ���. எ�ேபா�� ேபா�, ம�ற 

ேநா�க��கான சிகி�ைசக� கிைட��� எ�பைத அர� உ�தரவாத� ெச�� அதைன 

ஊடக�களி� அறிவி�ப�� அவசிய�..

  4)அைன�� ம���வமைனகளி�� �றேநாயாளிக� பிாிவி� ேகாவி� 19 அறி�றிக� உ�டா 

என பாிேசாதி��� வைகயி� சிகி�ைச �ைறக� தி�டமிட�ப�ட ேவ���.  ச�ேதக�ப�ேவா� 

அைனவைர��  தனியாக� பிாி�� பாிேசாதைன ெச��� வசதி ேவ���. உ�ேநாயாளிக� 

பிாி� அவசர பிாி� என எ�லா இட�களி�� ேகாவி�-19  ேநாயாளிகைள�  பிாி���  

ைகயா�� வசதிக� ம���வமைனகளி� ெச�ய�படேவ���.

5) க����தனமாக ெபா�� ேபா��வர�ைத நி��தி ைவ�க��டா�. ேநாயாளிக�, ம���வ 

பணியாள�க�, �காதார� பணியாள�க�  ேபா�ற அ�தியாவசிய ேதைவ உ�ள அைனவைர��  

தைடயி�றி ெச��வர ஏ�பா�க� ெச�� தர ேவ���.

6) மன ேநா� சிகி�ைச ேதைவ�ப�ேவா��� ச�க ���க� �ல��  ஆ�ைல� �ல�� த�க 

ஆேலாசைனக� வழ�க ேவ���.

7)ஒ�ெவா� ப�தியி�� உ�ள  ந�வைட�த பிாிவின�, உ�ளா�சி அைம��க� �ல��  

கிராம ப�சாய��க� �ல�,  �ய உதவி ���க� ம���  ஆேரா�கிய ���க� �ல�� 

ந�வைட�த பிாிவினைர க�டறி��, �றி�பாக �திேயா�,  தனி�� வா�� ெப�க�, 

ேநா��ற ���ப�க�,  இள� சிறா�க� வா�� ��க� ஆகியவ���� ேதைவ�ப�� 

வசதிகைள ெச�� தரேவ���

8)ேம�ப� பிாிவின��� நியாயவிைல� கைடக� �ல� ெபா��கைள வழ�க உ�ளா�சி 

அைம��க��� அதிகார� வழ�க ேவ���. ஆ�ைல� �ல� ெபா��கைள ெப��� 

ெகா�ளலா� எ��,  அ�தியாவசிய ெபா��கைள�  ெப�வ� இ�த ம�களி�  ெசா�த� 

ெபா��பாக   மா�றி அைம�க �டா�.

9)மீ� �� ெபய��� வ�� ���ப�கைள� ெச�றைட��,  அவ�க� ெசா�த ஊ�க���  

ெச�� ேசர, உண�,  வாகன வசதி,  ம���வ வசதி ஆகியவ�ைற ெச�� தரேவ���. ம�திய 

மாநில அர�க� அறிவி���ள நிவாரண உதவிக� ஏைழ எளிய ம�க��� சிரமமி�றி ெச�� 

ேச�வைத ம�திய மாநில அர�க� உ�தரவாத� ெச�ய ேவ���.



*ேமலதிக விபர�க���..* 

�.��தரராம�

இர�ன�த�

�லஷனா ந�தி

ம��� சேராஜினி.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 தமிழி�: நா.மணி

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


