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ம�க� நலவா��இய�க�� (JSA)

அக�லஇ�த�ய ம�க�அற�வ�ய���டைம���(AIPSN)

இைண����ைவ���அற��ைக

ஏ�ர� ,28, 2020

ேகாவ�� 19 பரவைலத��பத�� தனியா� ம���வமைனகளி�

ப��

&

ெபா� ம��� தனியா� ம���வமைனகைள

ஒ�ற�ைண�� ெசய�படைவ�ப�.

இ��, அர� ெபா� �காதார ம���வமைனகளி� தா� , நா��� ஏ�ப���ள

க�ைமயான ேகாவ�� 19 ெதா��ேநா� பரவ� எத�� ெகா�ள� ப�க�ற�.

20,000 ேப��� ேம� ேநா� தா�க�ப�டவ�க��� ம���வ ேசைவய�ைன��,

அத�கான பரிேசாதைனகைள�� ெச�� வர�ப�க�ற�. இ�த�யாவ��

தனியா� ம���மைனகளி� ம���வ� ேசைவக� அத�கமாக இ����

ேநர�த�� இ�த ேநா� ெதா�� பரவைல சமாளி�க�� அத� ப�� இ��க

ேவ��� எ�ப�அைனவரி� எத��பா���.

அரச�� ெகா�ைககளா�� , ப�ேவ� ச�ைககளா��, உட�நல� ,

தனியா�மய� வ��தகயமய� ஆ�க�ப�டதா�� கட�த இ�ப� ஆ��களி�

ம���வ �ைறய�� தனியா� ம���வமைனக� ெபரிய அளவ��,

அத�வ�ைரவாக வள����ளன. ப�ரதம ம�த�ரி ம�க� ஆேரா�க�ய த��ட�

ம��� ப�ரதம ம�த�ரி ஆ��மா� பார�, ஆக�ய த��ட�த��� தனியா�

ம���வமைனக�தா� ��ற�� இர�� ப�கீ��ைன ெப���ளன. ம�த�ய



2

2

அர�� மாவ�ட ம���வமைனகைள தனியா�-ெபா�-��� எ�ற ெபயரி�

தனியாரிட� ஒ�பைட�க த��டமி���ள�. எனேவ , இ�த ��க�ய

த�ண�த��,தனியா� ம���வமைனகளி� ஆ�� �ட�� ம���வ�க��,

ப�ர�ேயக ப��ைகவசத�க�� உ�ளதா� ேநா��கான ம���வ� அளி�பத��

இ�தம���வமைனக�ெபரிய ப�க�ைனவக���� என எத��பா��க�ப�ட�.

ேம��, அர� ம���வமைனகளி� ெப��பா�� இ�த ேநர�த�� ேகாவ��

19�� ம���வ� ப�எ�ெஜஒ� த��ட�த�� �ல� அளி�பதா�, இ�த ேகாவ�� 19

ம��� ப�ற ம���வ வசத�ய�� ஏ�ப�� இைடெவளிய�ைன தனியா�

ம���வமைனக� த�வத�� ெபா��ப�ைன ஏ��� எ���

எத��பா��க�ப�க�ற� .

ஆனா�, உ�ைமய�� இ�த ச�ரமமான கால�த�� ம���வ வசத� அத�க�

ேதைவ எ���ள ேபா� ம���வ ேசைவ எ�ப� லாப�த��ேக எ�ேற

இய��� தனியா� ம���வமைனகளி� ப�� எ��� காண�படவ��ைல. ஒ�

ச�ல தனியா� ம���வமைனக� இய�க�னா�� , அைவ லாப�த��காகேவ

இய��க��றன. ச�ல தனியா� ம���வமைனக� �ட�ப���ளன. இ�த

ம���வ மைனகைள, ஊரட�� ந�ைலயா� , எ�த ேநாயளிக�� அ�க

��யவ��ைல. ேம��, அ�த ம���வமைனகளி� பணி�ரிேவா� ச�ல��

ெதா�� ேநாயா� பாத��க�ப���ளன�. ஆனா� ,ெப��பாலான தனியா�

ம���வமைனகளி� ம���வ�க���ென�சரி�ைகயாக��வ��டன�.

தனியா� பரிேசாதைன ைமய�க�� ெபா� பரிேசாதைன ைமய�கைள

ஒ�ப��� பா��ைகய�� ஒ� ச�ற�ய அளவ�ேளேய ேசாதைனகைளெச���ளன.

இ�த தனியா� பரிேசாதைன ைமய�க� த�களிைடேய ஒ� வைலப��ன�

ேபா�ற ெதாட�ப�ைன உ�ளைவ, பல க�ைளகைள�� உைடயைவ, ஆனா�

இைவக� ேசாதைனெச�ய ம��க��றன. (சத��கா� ேபா��) .

ம�த�ய அர� , இ�த கேரானா ேசாதைன��, �. 4,500 எ�� அத�கமாக

க�டண� ந��ணய��தா�� தனியா� ம���வ ைமய�க� இத�காக

அ�கீகரி�க�ப�டா��, பல தனியா� ேசாதாைன ைமய�க� ம��க��றன.
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ச�ல ம���வமைனக�, ெபா� ம���வ�த��� வ�� ேநாயாளிக���, இ�த

ேகாவ�� 19 பரிேசாதைனய�ைன க�டாய�ப���க��றன. ேம�� , அத��

அத�க க�டண�� வ���க��றன. ெப��பாலான ம�களா�, இ�த�

க�டண�த�ைன� க�ட ��யா�. ேம��, அவ�களிட� உ�ள ச�ற�ய அள�

பண�த�� இ� ேதைவ�� இ�ைல. இ�த ப�எ�ேஜ த��ட�த�� க�ீ , இ�த

க�டண�வ�� எ�றா��ெப�வாரியான தனியா� ம���வமனிக� த�கைள

இத�� இைண���ெகா�ளவ��ைல. எனேவ, இ�த த��ட� எ�படாம�

ேபாக�ற�.

அேத ேபா�� , இ�த தனியா� ம���வமைனக� எ�ேக�� �வாச ப�ர�சைன

தவீ�ரமாக இ��ப� அற�ய�ப�டாேலா, அ�ல� ேக�வ� ப�டாேலா ,கா��ச�

எ�� அற��தாேலா அதைன அர� அத�காரிக��� ெதரிவ��க ேவ���.

ஆனா�, இைவக� ெச�ய ேவ��� எ�றா� அைவக� அ�தைகய

ேசைவய�ைன �த����ேத ெச�� வ�த���க ேவ���. ெப��பாலான

தனியா� ம���வமைனக� த�களி� �ற ேநாயாளி ம��� உ� ேநாயாளி

ேசைவகைள ந���த�வ��டன. எனேவ, இைவகளா� அ�தைகய தகவைல

ெகா��கவா��ப��ைல.

உ�ைமய��, இ�வா� ம���வமைனகைள ��வ� எ�ப� அ�த�யாவச�ய

ேசைவ ச�ட�த�� க�ீ ��றமா��. ச�ல மாந�ல�களி� , �ைற�தப�ச� �ற

ேநாயாளிக��காவ� ேசைவ ெச�ய த�ற�� ைவ�க ெசா���� அதைன

ேக�க ம��க��றன. ��க�யமான ெபா� ம���வமைனக�இ�வா� ேகாவ��

19 ேநாயாளிக��� ம���வ ேசைவய�ைன ெச�யேவ����ளதா� ஒ�

ச�� அள� �ற ேநாயாளிக��� ம���வ� பா���� �ட இைவக�

ம��க��றன. அ�ப�ேய ெச�ய ��ப�டா�� , அைவகளி� க�டண�கைள

ெபா� ம�களா� க�ட ��யவ��ைல . எனேவ, ம���வ வசத�

ம��க�ப�க�ற�.

ச�ல தனியா� ம���வமைனக� த�ற�த���தா��, அைவக� ேகாவ�� 19

ேநாய�னா� பாத��க�ப�டவ�கைளஅ�மத��க ம��க��றன எ�ற தகவ�க�
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க�ைட�க��றன. ச�ல ம���வமைனக����� ேகாவ�� 19 ேநாயாளிக�

ெவளிேய�ற�ப�டா�க�. மிக� ச�ற�ய அ�வ�லான தனியா�

ம���வமைனகேள இ�த ேகாவ��19 ேநாயா� பாத��க�ப�டவ�க���

ம���வவசத�ய�ைனத�க��றன.

ேதச�ய அளவ��, ச�ல தனியா� ம���வமைனக� ேகாவ�� 19

ேநா��றவ�க��� ம���வ ேசைவ ெச�தா�� அத�� மிக அத�க அளவ��,

�பா� 12ல�ச� க�டண�வைர, வ���க��றன.

ேகரள அர�, இ�வா� ேகாவ�� 19ஆ� பாத��க�ப�ட ேநாயாளிக���

தனியா� ம���வமைனக� இலவசமாக ம���வ� அளி�க இ�த

ம���வமைனக�ட� ேபச� வழிவைக� ெச���ள�. ேம�� வ�க அர� ,

ஒ� �ற��ப��ட ெதாைகய�ைன ந��ைணய����ள� . மஹாராஷ�ரா அர�

இ��� ேப�� ெதாட�கவ��ைல, ெட��அர�, எ�த க�டண�ைத�� தனியா�

ம���வமைனக� வா�க�� ெகா�ளலா� எ���ற���ள�.

த�ேபா��ள PMJAY த��ட�த�� க�ீ ,ந�ேமானியா ேநா� ச�க��ைச��

வ�வதா� இ�த ேகாவ�� 19��� இ� பய�ப��. இ��ப���, ஏ�ர� 2020

மாத� இ�த த��ட�த�� க�ீ தனியா� ம���வமைனக� எ�த இ��ர��

ெதாைகைய�� ேதச�ய உட�நல ைமய�த�ட� ேக�கவ��ைல. அ�ப� எ�றா� ,

தனியா� ம���வமைனக�இ�த த��ட�த�� க�ீ மிக�� ேமாசமான �ைர�ர�

ம��� �வாச ப�ர�சைன���, இ���ய�சா ேபா�றவ�ற���� ம���வ�

வழ�கவ��ைல எ�றாக�ற�. இத����� தனியா� ம���வமைனக� இ�த

ேகாவ�� 19 ேநாயாளிக��� ம���வ� பா��க ம��க��றன எ�ப�

ெதளிவாக�ற�. இத����� , இ�த ப�எ�ேஜ த��ட� ஒ� ெவ�� த��ட�

எ�றாக�ற�.

இ�வா� கா��பேர� ம���வமைனக� ெகா�ைள லாப� அ��க�ற அேத

ேநர�த�� , இ�த ெந��க�ய��, அ�� பணி�ரி�� ம���வ

பணியாள�க���� ேநாயாளிக���� ேம�� பல இ�ன�க���

ஆளா��க��றன . தனியா� ம���வ மைனக� அத� பணியாள�கைள
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ேலஆ� ெச���, ச�பள�த�ைன �ைற���, ேவைல ேநர�த�ைனஅத�கரி���,

ெசல� �ைற�� எ�ற ெபயரி� அ� ெகா���� ேசைவய��� தர�த�ைன�

�ைற��� . ஆனா�, அேத ேநர�த�� இ�த தனியா� கா��பேர�

ம���வமைனக� ெந��க�ய�ைன ����கா�� ந�டமைட��வ��டதாக வரி

ச�ைகய�ைன�� ேகா�க��றன.

இ�த� �ழ�� ேகாவ�� 19 ேநா��� , ெபா� ம���வமைனகளா�

ைமய�ப��த�ப�ட ம���வேம சரியான�. அைவகேள, ெதா�� ேநா�

கால�களி� ெசய�பட த�றைம��ளன . எனேவ, அதைன மிக ேவகமாக

வ�ரி�ப��த ேவ����ள�. �ெபய�� , ஐய�லா�� ேபா�ற நா�க�

தனியா� ம���வமைனகைள ெபா� ம���வமைனகளாக இ�த கால�த��

பய�ப���க��றன. இ�த�யாவ�� , இ�தைகய �ய�ச�கைள ச�ல மாந�ல�க�

எ��தா��, ெப��பா�� ெபா� ம���வ மைனகளி��ள இதர

ேநாயாளிகைள ெவளிேய�ற� வ��� அதைன ேகாவ�� 19

ம���வமைனகளா�க� வ��டன.

ேம��ற�யவ�ற�� ெவளி�ச�த��, இ�த�யா��� ப��வ�வனவ�ைற நா�க�

பரி��ைர�க�ேறா�:

 அரசா�க� அவசரமான ந�ைலைமைய த� க�����

ெகா��வர ேவ���. த� அத�கார�த�ைன� பய�ப��த�

அைன�� அ�ல� ெப��பாலான ேத��ெத��க�ப�ட தனியா�

ம���வமைனகைள அரச�� க���பா����� ெகா��

வரேவ���. ெபா�வான ெபா� �காதார வழி�ைறகளி� க�ீ

தனியா� ம���வமைனகளி� ம���வ வசத�க� ம���

ேசைவகைள� ெபற ெபா��பளி�க ேவ���.

 ேகாவ�� -19 ெதாட�பான அைன�� பரிேசாதைனக��
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ச�க��ைசக�� ேநாயாளி�� இலவசமாக�� , ���தவைர

மாவ�ட அளவ�� ,அ�க��� க�ைட�க ேவ���.மாந�ல�க�

த�க� ேசைவக��கான ந�ைலயான க�டண�களி�ப� தனியா�

ம���வமைனகளி� ேசைவ�க�டண�கைள த���ப��

ெச��தலா�.ஆனா�,அத�க�ப�யான ெபா� வர� ெசல��

த��ட�கைள தனியா� �ைற�� மா��வதாக இ�

அைம��வ�ட��டா� எ�பத�� கவனமாகஇ��க ேவ���.

 ேலசான ம��� மிதமான ெகாேரானா பாத����கைள ச�த��க ,

தனியா� ம���வ இ�ல�க�, வ��த�க� ம��� ஓ�ட�க�

ஆக�யவ�ைற தனிைம�ப��த�ப�ட ம���வமைனகளாக

பணியா��மா� ேகார�பட ேவ���.

 ச��கலான ெகாேரானா பாத����கைள ச�த��க , அ�தைகய த�ற�

ெகா�ட ேத��ெத��க�ப�ட தனியா� �ைற

ம���வமைனகளி� ப�த� அ�ல� அைன��� ேகாவ�� -19

ஒ��க�ப�ட ம���வமைனகளாக மா�ற�ப�� ெபா�

அத�கார�த�� க�ீ ெகா�� வர�பட ேவ���. அ�தைகய

ஏ�பா�க��� தனியா� ந��வாக�க�ட� ேப��வா��ைத நட�த

ேவ���. அவ�க� ெதாட��� , ேமலா�ைம ம��� பணியாள�

ெசய�பா�க� பலவ�ைற ேம�ெகா�ள ேவ��வ��.

அைவக���உரிய க�டண�க� த���ப�� ெச��த�படலா�.

 த�ேபாைதய நைட�ைறய�� ச�ற�பாக� ெசய�ப�� இர�டா�

ந�ைல ம��� ��றா� ந�ைல அர� ம���வமைனகைள

ஏராளமான ஏைழ ேநாயாளிகைள ெவளிேய��வத� �ல�

ேகாவ�� -19 ம���வமைனகளா��வைத ஏ���ெகா�ள

��யா�. இதைன அர� உடன�யாக ந���த ேவ���. ேகாவ�� -

19 ச��கலான கவனி���� அர� ம���வமைனக� ம��ேம ஒேர

வழி எ�ற ந�ைலய��, ம���வமைனய�� ஒ� ப�த�ைய
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ஒ��கலா�. ப�ற அ�த�யாவச�ய ேசைவக���� அ�ேக

இடமளி�க ேவ���. அ�ல� ,பல நா�களி� ெச�வைத�ேபால,

�த�ய ெபா� ம���வமைனக�வ�ைரவாக க�ட�பட ேவ���.

 அற��ைகய�ட�, ெசல�, ச�க��ைச ம��� ந��வாக ெநற��ைறக�

ப�ற�ய ெதளிவான வழிகா��த�க� வ��க�பட ேவ���.

இைவக�,அர� ம��� தனியா� ம���வமைனகளி�

ெசய�ப��த�ப�வ�உ�த� ெச�ய�படேவ���.

 ேகாவ�� -19 பராமரி�ப�� ஈ�படாத தனியா� ம���வமைனக�

ெதாட���ேசைவஅளி�க த�ற��இ��க ேவ���. க�டண�க�

அத�கரி�காம�� ெதா�� பர�வத�� எத�ராக சரியான

��ென�சரி�ைகக�ட� அைன�� ஆேரா�க�ய� ேசைவக�

ெதாடர ேவ���. அவ�க� ேநா�களி� அற�வ��ைப

வ��ப���த� ேவ���. ம��� ம���வ �தாபன ச�ட�

ம��� ேநா� க�காணி�� �ைறகளி� க�ீ ேதைவ�ப�� ேசைவ

வழ�க� ப�ற�ய வழ�கமானஅற��ைகக� தர ேவ���.

 பா�கா��, ெதா�� ஆப�� ேமலா�ைம ம��� உட�நல�

ெதாட�பாக தனி�ப�ட பா�கா�� உபகரண�களி� PPE,

பய�பா� ெதாழிலாள� பா�கா�� ம��� ேகாவ��19 அ�லாத

ேநாயாளிக��� ெதா�� பரவாம� த��க அரச��

வழிகா��த�கைள தனியா� �ைற ப��ப��க�ற� எ�பைதஅர�

உ�த�ெச�ய ேவ���

 இ�த ம���வமைனக�, ேதைவயான PPE ம��� ேசாதைன

க�வ�கைள ெபற���� எ�பைத உ�த��ப��த ேதைவயான

நடவ��ைகக�அர� எ��க ேவ���.

 அைன�� ேநாயாளிகளி� தனி�ரிைம ம���

இரகச�ய�த�ைமைய தனியா� �ைறய�� பா�கா�க ேவ���.

�ற��பாக , அவ�க� ேகாவ�� -19 ேநாயாளிகளாக இ��தா�,
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அவ�களி� தனி�ப�ட தகவ�கைள ச�ட�தா� ேதைவ�ப�வைத�

தவ�ர,ெபா�ம�களிட� அ�ல� ெபா� அத�காரிக�ட� பக����

ெகா�ள��டா�.

 தனியா� �ைறய�� உ�ள ேநாயாளிக� ம��� �காதார�

பணியாள�க� ஆக�ய இ�வ���� �ைறக��கான

ெஹ��ைல�ெதாட�க�பட ேவ���.

 ெபா���ைற ெப��பாலான �ைமகைள எ����ெகா�வதா�,

மனிதவள ேம�பா�, ச�� ம��� ெப� உபகரண�க� ம���

த�ற�க�அரசா�க வசத�க��� ேதைவ.

 இலாப ேநா�க� ெகா�ட தனியா� �ைற

ேதா�வ�ய������ ,ேகாவ�� -19 ெதா��ேநா�களி� ேபா��

எ�தெவா� அ��த��ள ேசைவகைள வழ�காத PMJAY

த��ட�த�� ேதா�வ�ய������ இ�த�ய அரசா�க� அத�

ப��ப�ைனகைள� க���ெகா�ள ேவ���. தனியா� ம���வ

ேசைவைய��க��ப���பைத ந���த ேவ���.

 வ�டா�த�ர �காதார வர�ெசல�� த��ட�க� அத�கரி�க�பட

ேவ���, ேம�� ,அரசா�க� பண�ைத தனியா� �ைற��

மானிய�கைள வழ��வத�� பத�லாக ,ெபா� �காதார வசத�க�

ம��� உ�க�டைம�ப�� த�ற� ேம�பட �த��க� ெச�ய

ேவ���.

 இ�த ெந��க�, இ�த�யாவ�� �காதார ெகா�ைக தயாரி�ப��

ஒ� த�����ைனயாகஅைமய ேவ���. ேம��, அைனவ����

�காதார�ைத உ�த� ெச�வத�� ெபா�� �காதார� மீ���

ைமய�த��� ெகா��வர� பட ேவ���.

ேம��வ�வர�க���ெதாட�� ெகா�ள,

T.��த�ராம� – 9987438253
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�ல�னா ந�த�– 9406090595

D. ர�ன�த� – 9810098621

சேராஜினி – 9818664634

( தமிழி� ெமாழியா�க உதவ�: த�� ��மாற�, த�� �.ெச�தமி� ெச�வ�,

மாந�ல க��தாள�க�, தமி�நா�அற�வ�ய�இய�க�)


