
         உலக�தா��பா� வார� 2021
பா�கா�ேபா� தா��பா���தைல !!! 

ப����ெகா�ேவா� ந� ெபா���ைன

கள �லவர�

ேகா�� 19 ெப��ெதா��, உலகம�க� ச�தாய� �ைறய 
சவா�கைள எ��ெகா�ள ைவ�த�. உ�� �ைழ����த�, 
உட� நல�,  ம��� நல உண�� ஆ�யைவ, 

எ�ேபாைத���ட,  இ�ேபா� ���யமா���டன. 
ெந��க�யான ம��� வழ�கமான �ழ�க�� ���ய 
ம��� ��ட கால உட�நல�, ஊ�ட�ச�� ம���  
�ழ�ைத�� உண� �ைட�பைத,  உ�� ெச��� 

வா��ைக�� அ��க� தா��பா���த� ஆ��.

ெபா� நல�ெகா�ைக வ�யாக  அர��                                
ம�ற ெபா��பானவ�க�� ஒ��ைண��  
தா��பா���த��� உக�த �ழைல உ�வா�க 
ேவ���.  தா��பா���த�ைன� பா�கா�பத��� 
ஆத��பத��� இ� இ��யைமயாததா�� . தா��பா� 
ஊ��த� அைனவரா�� ப���� ெகா�ளேவ��ய 
ெபா��� எ�பைத இ�  ஒ��� ெகா��ற�. ேம��  
தா��பா��டைல ஆத���� ெகா�ைககைள 
சா��க�� அ��பைட�� நைட�ைற�ப����ற�. 
ேதைவயான ��ட�க��  வ��ைறக�� தா��பா� 
ஊ��� ெப�ேறா�க���ன வா��ைக�� ���ய 
மா�ற��ைன�ெகா��வ��. ம�க� நல��ைற 
ஊ�ய�க� ேபா�மான அள� ப����� �ல�, �றைம 
ெப�� ேதைவயான ேநர�ைத ஒ���அ�க பல� 

அ��க���ய  தர��ள ேசைவ�ைன வழ�க ேபா�மான 
�த�� ெச�ய�படேவ���.  அ�க��க�ப�ட 
மக�ேப� ம��� ெப�ேறா��கான ���ைற� 
ச�ட�ைத �ைறேவ��வத� �ல� தா�மா�க� ம��� 
ெப�ேறா�க�� உ�ைம �ைல நா�ட�ப�� இத�ட�   

ஐ எ� எ� ச�ட� (IMS)ம��� உலக �காதார��வன��� 
ச�டெதா���  ( c o d e s )  ��ைமயாக க�
அம�ப��த�பட ேவ���. 

பல�ைறசா��த ெபா�நல உ��க� தா��பா���� 
பழ�க�ைத  அ�க����றன எ�ப�ைன� பல 
சா��க�உ�� ெச���ளன.  இ�வைகயான உ��க� 
க�டாயமாக ஏ��� ெகா�ள�ப�� பரவலாக�� 

சமமாக�� அம�ப��த�பட ேவ���.
ேகா�� 1 9  ெப��ெதா���கால��� தா��பா� 
ஊ��த� ப� ேந�மைற ம��� 

எ��மைறயாக��பா��க�ப�ட�.  ெபா��ட�க� 
ம��� ஊரட�� காரண�க�னா� ெப�ேறா�க� 

���ேலேய இ��க ேவ�����த�. அதனா� 
�ழ�ைதைய வள���� பா��ட வா����  
அவ�கேளா� ெசல�ட�ேபா�மான ேநர�� �ைட�த� 
.�ல சமய� பல நா�க�� ேகா�� 19 ேநா��ெதா�� 
�ழ�ைத��� பர���ேமா? எ�ற அ�ச��� காரணமாக 

தா�� ேச�� ���க�ப�ட அவல�� நட�த�.  உலக 
�காதார ��வன�  தா�� ேச�� ேச�����கேவ  
அ������ற�.  ஏென�� தா��பா� த�த�  
ேநா�எ����� ச��ைனைன�  த�வ�ட� ேமல�கமாக 

���க�� மரண�ைத�� �ைற�க வ�ல�.

தா��பா ��த� ம�த உ�ைமக�� �
ஒ�றா��. இதைன ம�யாைத�ட� 

பா�கா�� �ைறேவ�றேவ���



 �ழ�ைதைய� தா�ட� இ��� ���பத� �ல� 
தா��பா� ஊ��தைல ெதாட��வ� ம��� ெதாட�வ� 
�க�� பா��க�ப��ற�.ப���ைம ���த ம���வ� 
க�டைம��க� ம��� த�ம�த இைடெவ��ைன� 
கைட����த� ஆ�யைவ எ�தாக ஆேலாசைன 
ெப�வ�ைன� �ைற�� ��டன.   த����அ���� 
��ட� ெதாட�க�ப���ள �ழ��   பா���� 
தா�மா�க� �ற�க��க�படாம� இ��க 
அ��ய�சா��கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட 
��ட�க��ெகா�ைகக�� இ��யைமயாதைவ.  உலக 
�காதார ��வன� ம��� பல அைம��க��  
(CDC,ACOG,NHS )  தா��பா���த� ெதாட�பாக 
அ��ைரகைள ெவ�����ளன�
ெச�� ஊடக�க� ம��� இைணயதள�க�� 
�ள�பர�க� அ�கமா�� ெகா�ேட இ����றன . 
தா��பா���த��� ����ட�த�க ���ய சவா� 
�ழ�ைதஉண� தயா��� ��வன�க��  வர�ப�ற 
�ள�பர�க�� ம��� ஒ��� �ைறகள�ற 
ச�ைத�ப���த�� ஆ��.   இ�ெசய�க� ச�ட� 
ெதா���க�னா� (codes) க���ப��த�பட���யைவ. 
இைவகைள ேத�ய ச�ட�க� �ல� ஒ���ப��த  
ேவ���.
2021� ஆ��,  ச�ட�ெதா���க�� (codes) 40வ� 
ஆ���ைறவா�� இதைன� ெசய�ப���வ�� பல 
நா�க�� ந���ைக���ய ��ேன�ற� இ��தா�� 
�ைறய நா�க�� க�கா��� ம��� அம�ப���த� 
ேமாசமாக உ�ள�

W A B A  இ� கதகத�பான� தா��பா� ஆதர��ச��� 
இய�க� (warm chain )தா� ேச� இைண�� நலைன “�த� 
1000 நா�க�  இய�க���” �������ற� ப�ேவ� 
�ைனக�� இய��� ம�கைள இைண�� ஒ��கான 

ெதாட��த ேசைவ�ைன வழ�க� பா�ப��ற�. 
இ�த�ச����ெதாட�� உ�ள  ஒ�ெவா�வ�� அ�ல�  
�ழ�ைதேநய ம���வமைன இய�க� ேபா�றைவக��  
அ�ல� ச�க நல ��ட��� உ���னராகேவா 
இ��கலா�. ச�யான ஒேர மா��யான ெச��க� ம��� 
பல� தர���ய ஆேலாசைனக� �லமாக கதகத�பான 
தா��பா�ச��� இய�க��� தா�- ேச� இைண 
ெதாட��� ஆதர�ைன�� தா��பா� ஊ��வத�காக 
ஆேலாசைன�� ெப���ெகா���. தா�பா���தைல� 
பா�கா�ப� ம���  ஆதர� தர� ��ய �ழ� 
ெப�ேறா�கைள�� ���ப��னைர�� ெசய�ைக 
�ழ�ைத உண� தயா��� ��வன�க�� தா�க��� 
இ��� கா���.

�ைற�த நா�க�  தா��பா� ஊ��� ச�க பழ�க�க� 
ஒ�ெபா� �காதார� �ர�சைனயா�� . இைத� ச�ெச�ய  
ச�க அள�� ெப� �ய���� அ�க �த��� 
ேதைவ�ப�� . உலக தா��பா�வார���  இ�த ஆ�� 
�ழ�கமான” பா�கா�ேபா� தா��பா���த�ைன 
; ப���� ெகா�ேவா� ந�ெபா���ைன “ எ�பைத 
�ைன��ெகா�ேவா�

நா� அைனவ�� தா��பா��ட�� ெப�ைமைய 
க���ப� ���ய��வ�ைத �ைல ����வ�, 
ம�றவ�க�ட� இைண�� ஈ�ப�வ�  ஊ�க� ெகா��ப� 
ஆ�யைவக� �ல� அதைன பா�கா�கலா�. வள���றா 
வள�������ேகா� ஒ�வைர�� ��ேன ����டாம� 
அைடய�� �ழ�ைதக� ம��� ���ப��ன�� வா�� 
உட�நல� ம��� ந�ல உண����� தா��பா��ட�  
உத� ெச���. 

2 0 2 1  � ஆ���  ெசய���ட ேகா�� 
தா��பா���த�ைன, பல �ைலக��-ேத�ய ம���வ� 
க�டைம�� ேவைல ெச��� இட� ம��� ச�க����  
பா�கா�பத��� ஆத��பத�� உ�ள சவா�கைள 
ஆரா��ற�.  ஒ�ெவா� �ைல�� உ�ள சவா�க�� 
���கைள�� ேகா���� கா�ப�ட� 
எ��க�படேவ��ய ����ட�த�க 
நடவ��ைககைள�� இ�ேகா��  உ�ளட����ள�

ெபா� �காதார நல அ��பைட வ��ைறயான�, 

பல �ைறகைள இைண��  ெசய�ப��� � 

தா��பாைல� பா�கா��  ஆதர� த�� ெதாட��� 

பராம��பைத�� உ�ளட��யதா���

உலக� தா��பா� வார� 20 21 இ�  ���ேகா�க�

க��
தா��பா���தைல� 

பா�கா�பத� ���ய��வ�ைத 

ப�� ம�க���� க��

�ைல ����
 தா��பா� ஊ��தைல 

ஆத��ப� ���ய
ெபா��காதார� கடைம 
எ�பைத �ைல ����

இைண�� ெசய�ப�
அ�க� தா�க��ைன 

ஏ�ப��த த�நப�க� ம��� 
��வன�கேளா� இைண�� 

ெசய�ப�

ஊ�க� ெகா�
ெபா� �காதார ேம�பா���காக 

தா��பா���தைல� 
பா�கா�பத��  ஊ�க� ெகா�



ேத�ய அள��

ெப��பா�ைமயான உலக� ெப�க� த�க�ைடய 
�ழ�ைதக���� தா��பா� ஊ��வைத�தா�  
ேத��ெத���றா�க� .ஆனா� �ர���டவசமாக எ�வள� 
நா�க� தா��பா�தர �����றா�கேளா அ�வள� 
நா�க� தர ��யாம� ேபா����ற�. தா��பா� ஊ�ட 
உக�த ���ைல அைமய �ைறய தைட�க�க� 
உ�ளன.ேத�ய அள��, அர�ய� தைலைம�� ேபா�ய  
உ����ைம ம��� தா��பா� ஊ��வ� ,பா�கா�ப�, 
ஆத��ப� ெதாட�பான ��டகால ��ட� இ�லாைம 
ஆ�யைவ ���ய� காரண�களா��

ச�ட�ெதா���கைள� (codes)  ��ரமாக அம�ப���வ� 
�க ���ய�.136 உலக நா�க�� ச�ட ��ட�க�னா� 
ஓரள� ��ேன�ற� இ��தா�� 25 நா�க�� ம��� 
பரவா��ைல எ�� ெசா��� அள��� 42 நா�க�� 
�தமாக�� கைட����க�ப�� வ��ற�.  ஏேதா ஒ� 
ச�ட� எ�லா நா�க��� இ��கலா� ஆனா� எ�ன 
வைகயான ெபா��க� , எ�ப� �வர����( ேல�� ) 
இ��க ேவ��� ெபா��� த�ைம ப��ய 
ெச��,����ட�, கல�� �ள�பர� என  �ர��ைனக� 

ப��ய கவைலஅ�க��� வ���ற�.  ெபா�வாகேவ, 
பய�தர� ��ய அள�� க�கா���� 
அம�ப���த�� �ைற�ேத காண�ப��ற�. 
அைன��லக ேவைல ��வன��� (ILO) அ��ைக��ப� 
�ைற�தப�ச உலகளா�ய ம����க�ட� ெபா�ம�க� 
வ��பண��� நட�த�ப�� தா�மா� ம��� 
ெப�ேறா�க��கான ச�க கா���� ��ட�க��கான 
ச�ட�க� இ�லாைம ஒ� ���யமான ஒ� 
தைட�க�லா��.  8 0 0  ���ய���� ேம�ப�ட 
ேவைல��� ேபா�� ெப�க� ,இ� ��ட��� பய� 
ெப�வ��ைல ேத�ய அள�� ப� �ைறக�க��� 
இைடேய ஒ��ைழ���ைம ,�ழ�ைத ேநய ம���வ 
இய�க�ைத(baby friendly hospital iniative) ச�யாக� 
கைட���காத�,  ேகா��  ெப��ெதா�� ம���  
ெந��க�யான �ழ�க�� தா��பா� ஊ�ட ����� 
பல��� அத�ேக�ற �ழைல� தராம� ம����றன. 
இ� ஒ� உலகளா�ய �ர�சைன

உ�ைம�� பட�க��

உலக அள�� 4 3  ���கா� 
�ற�த �ழ�ைதக� ம��ேம ஒ� 
ம� ேநர����� தா��பா� 
ஊ����றன� 4 1  சத�த 
�ழ�ைதக� ம��ேம6 
மாத�க� வைர தா��பா� 
ம��� �����றன� . 7 0 
���கா� ெப�க� 
�ைற�தப�ச� ஒ� வய� வைர 
தா��பா� ஊ��னா�� 
இர�� வய� அள�� அ� 45 
���காடாக �ைற�ற�

நா�க��� இைடேய�� 
உ�ேள�� தா��பா� ஊ��� 
அள�� ேவ�பா� �����ற�. 
உதாரணமாக அெம��க நா��� 
ப�ேவ� இன� ���க�ைடேய 
தா��பா���தைல 
ெதாட��வ��� ெதாட�வ���  
ச�க� ெபா�ளாதார�,  ��ன� 
அ��பைட�� ேவ�பா� உ�ள�

உலக ஊ�ட�ச��  ���டான, 
தா��பா� ம��� த�வைத 20 25 
இ� , 5 0  ���காடாக அைடய 
ேமல�கமாக,10 ஆ��க�� $5.7 
���ய� �த��  அ�ல� $4.70 
�ற�த ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� , 
�க��ைற�த ம���, �தமான 
வ�வா� நா�க���� 
ேதைவ�ப��ற�

சவா�க�



தா��பா� ஊ��த�,  ம��� தா� ம��� ேச� 
நல��� ���ய��வ� ெகா����ேபா� இ�த 
தைடகைள  உைட�ெத�யலா�.  சா��க�� 
அ��பைட�� அைம�தநைட�ைறகைள ெபா� 
�காதார��ைற�� கைட������ ேபா� தா��பா� 
ஊ��� அள��� ச�தாய�க� கைட������ 
வழ�க�க��� ெப�ய மா�ற�ைத ஏ�ப��தலா� 
ந��ைடய �த��க� வள���றாததாக�� ��ட 
கால���� பலன��க� ��யதாக�� இ��த� நல�. 
அர�ய� தைலவ�க�ைடய தைலைம� ப�� ம��� 
மனஉ�� தா��பா��டைல ஆதரவ��க� 
��யதாக�� இ��த� ���ய�. தா��பா���த� 
�ல� �ைட���, ெபா��காதார ச�க� பல�க� 
எைவ? எ�வா� அைத� பா�கா�ப�? ��ென���� 
ெச�வ�? , ஆத��ப�?  எ�பத�கான  தர�க� 
ந��ைடேய உ�ளன.

தா��பா� ஊ��தைல அ�க��பத�கான 
���ய�க�����க� ேத�ய நல� ��ட�க�� 
இ��க ேவ���.  உதாரணமாக� தா��பா��ட� 
��ென��� ��ட� தர�க�� அ��பைட�� 
அைம�த ஆதர�, அர�ய� தைலவ�க�� மனஉ��,  
��ட�க�, ச�ட�க�, ெதாட��த கள�ப�யாள� 
க��கான ப���க� ம���வ�க�டைம��க�� 
அைவகைளஅம�ப���த�,  ச�க அள�லான 
நல���ட�க� ( உதாரண�:  தா��பா��ட�  
ஆேலாசைனம��� உத��ைன ம�ற தா�மா�க� 
வ�யாக�ெசா���த�த� நட�ைத மா���ப���  )
,அ��ய� �ய��க�,ஆரா���க�� ���கைள� 
பய�ப���த� ம��� பயைன கண���த� 
ஆ�யைவகைள உ�ளட�����த� ���யமான 
தா��.

ேம�� பல� அ��க���ய ப��ைறக� இைண�த 
ேத�ய அள�� ��ரமாக இய�க���ய 
தா��பா���� அைம��கைள�� பய�ப��த 
ேவ���. இத� �ல� ேதைவ�ப��ேபா� உ��� 
�த� ேத�ய அள�� வைர த��த ���கைள எ��க 
இய��.  ந��ைலயான ச�க�பா�கா�� த�வத� 
�ல� ெப�ேறா�க� உ�ைம ெப���றா�க� 

அைவக� ேதைவயான ச�ட�க�,ேவைல ெச��� 
இட�க�� ஆத���� தா��பா��டைல 
ெகா�ைகக� ம��� ேந�மைறயான பழ�க மா�ற� 
ஆ��. 

வ��பண������ அ��க�ப�� ச�க நல� 
கா�����கான ��ட�க� ச�பள��ட� ��ய 
���ைறைய உ�ளட��இ��க ேவ���. 
தா�மா�க��� உக�த ேவைல� �ழ�, �ைற சா��த, 
சாராத ��வன�க�� தா��பா��ட உக�த �ழ� 
உ�வாக உத��ற� ேத�ய அள�லான 
ெகா�ைகக�� ��ட�க�� இ��� �ைறக�� 
ேவைல ெச��� ஊ�ய�க��� ச�பள��ட� ��ய 
மக�ேப� ���ைற, த�ைதய� ம��� 
ெப�ேறா�க��கான ���ைறைய அைன��லக 
ேவைல ��வன��� ப���ைர��ப� தர ேவ��� 
தா�மா�க� �ைற�தப�ச� 1 8  வார� �த�  ஆ� 
மாத� வைர மக�ேப� ���ைற ெபற 
ேவ���. ேவைல ெச��� இட�க�� 
இ��கேவ��ய வச�களான பா���� 
அைற,தா��பா��ட இைடேவைள  ஆ�யைவக�� 
தரமாக � பர���  இ��த� ���யமானதா��.�

ெசய�ைக� �ழ�ைத உண��தயா��பாள�க�� 
ச�ைத�ப���த� ���யமாக� ெகாேரானா 
ெப��ெதா���கால��� க�கா��க�ப�வ�ட� 
க���ப��த�பட�� ேவ���.  ெவக ஜன ம��� 
வைல�தள�க�� அ�க����ள �ள�பர�க� 
����  ச�கவைள�தள ��வன�க���  
ச�ட�க�� �����ட ���கைள� ப�� 
எ����ெசா�லேவ���.  உலகளா�ய �காதார 
��வன�க� ம��ம அர�க� ஒ��ைண�� 
இ���வன�கைள ஒ���ப���ெபா��ேப�க 
ைவ�ப� எ�வா�?  எ�ப�ப��  
����கேவ���. தா��பா��ட���� பா�கா�� 
ம��� ஆதர� அ��பத�� அர�� ச�தாய��� பல 
�ைறக�� இைணயேவ���. ெபா� �காதார 
அ���ைற�� ெபா���ைன� ப���� 
உ�ேநா�க���  ெசயலா�ற ேவ���.



அரசா�க�க� ம���  ேத�ய தைலவ�க��கான ெசய� ��ட�க�

 தா��பா���த� ம��� இள� �ழ�ைதக�� உண�� பா�கா�ைப,  ச�டெதா���கைள ( c o d e s )  
அம�ப��� க�கா��� நைட�ைறகைள� ெகா�� வ�வத� �ல� உ���ப����க�

  �ற�� �த� 2 வ�ட� ம��� அத��� �ற�� தா��பா� ஊ��த� அ�க��க அ�க அள� ��ைய 

ஒ��க��.

 ேத�ய ம��� உலக அள�லான தா��பா���த� ����கைள அைடய க�கா��� �ைறகைள 
பல�ப����க� இத��ல� நல���ட�க�� வ��ைறக�� எ�வா� ெசய�ப��த�ப���றன 
எ�பதைன� க�ட�யலா�

 உலக நல�  ��ட�ெதாட�� எ�வள� �ற�பாக  �ன� தள�க�� �ள�பர�கைள� க���ப��தலா� �
என  வ��ைறகைள�  க�ட���க�

 தர�க�� அ��பைட��அைம�த ெகா�ைக, க����,தா��பா� ஊ��தைல அ�க��க���ய உட� நல, 

ச�தாய, ச�க ம��� ெபா�ளாதார வ��ைறக� ��ட�கைள க�ட�ய��

 தா� ம��� ெப�ேறா�க��� ச�க பா�கா�ைப வழ��� ச�ட�க� தா��பா���த��கான ஆதர� 
ஆ�யைவகைள �ைறசா��த ம��� �ைறசாரா ெதா�லாள�க� ேவைல ெச��� இட��� அம�ப��த��

 உலக �காதார ��வன��� வ�கா��த��ப�ேகா�� 19 ெப�� ெதா�� வழ�கமான ம���அவசரகால 
���ைலக�� தா��பா� தர உத��, நா���� உக�த ெகா�ைக ெந�கைள வ���� ெகா���க�

 தா��பா� ஊ�டாததா� ஏ�பட���ய ெசல�கைள ஆராய பல�ைலக�� இைண�த ேநா�ைக 

ைக�ெகா���க�. இத� �ல� ச�தாய��� அைன�� ம�ட�க��� தா��பா���த�� பா�கா�க�� 
ப���ைர�க�� ஆத��க�� ந��ைடேய ெபா���ண�ைவ ப���� ெகா�ள�� அ��த� தரலா�



ம���வ� க�டைம��க��  �ழ��

ெப��பாலான ம���வ� க�டைம��க�  
ேதைவயான உபேயாகமான தா��பா� ஊ��த� 
ம��� ஆதர�� ெச��கைள  ெதாட�� 
ம���வ�ேசைவ�ட� த�ேபா� தர இயலாம� 
உ�ளன� தா��பா���� �ழ�ைதக� உ�ள 
���ப��ன� தா��பா� ப���தயா��� 
��வன�களா��ைச மாற வா����ள�.  �க 
�ைறவான ஏ���ெகா��த� ம��� அம�ப���த� 
�ழ�ைதேநய ம���வமைன இய�க��� �ல�வதா� 
ம���வ க�டைம���க� ேபா�மான ஆதர�ைன�� 
பா�கா��ைன�� தா��பா� ஊ��வத�� 
வழ��வ��ைல.  ம���வ க�டைம����� 
�ல���ர�ற ெச��க�,  ம���வ ஊ�ய�க��கான 
தா��பா� ஊ�ட ஆேலாசைன வழ�க� ப��� 
ேபாதாைம,  ச�ட� ெதா���  ��க� �ேழ � 
அவ�க��� உ�ள கடைமக� அ�க ேவைல�ப� 
�ைற�த ஆதார வச�க� ஆ�யைவ தா��� �ைட��� 
ேசைவ�� தர�ைத�� அளைவ�� பா����றன.
ப�ெதா�பதா� ��றா�� �த� �யாபார 
ேநா�க��� ெசய�ைக�பா� தயா��� ��வன�க� 
நல�ப�யாள�கைள ��ைவ�� அவ�க� உத� 
ெப�� த�க�ைடய ��வன�தயா���கைள� 
தா���� ேச���� அ��க�ப��� வ���ளன�. 
இ�த  2021 ஆ���  �ைலைம ச�டெதா���கைள
அ��ைக �ல நா�க�� ம��ேம ேதைவயான 
நடவ��ைகக� ம���வ க�டைம����� �ழ�ைத 
உண� �ள�பர�ப��த�ப�ட உ�ளன எ�பைத 
க�ட��த�.  �����ட கால இைடெவ��� 
பா��க�ப�� உலக �ழ�ைத உண� ெதாட�ய�க� 
(இ�பா� ஐ � � �)  �ழ�ைத உண� தயா��� 

��வன�க��ெதாட��த ச�ட �ற�கைள 
ஆவண�ப��� உ�ள� ேம�� ம���வ 
க�டைம����� ஆதாய �ர� இ��ப� கவைல 
அ���ற� உதாரணமாக நல� ப�யாள�க��� 
ெசய�ைக�பா�பா� ப���ைர�க பண� அ��ப� 
அ�ல� �ழ�ைத உண� தயா���� ��வன�க�� 
இ��� ப��கைள� ெப�வ�
ேகா�� �  தா� ேச� நல� -19 ெப�  ெதா�� 
ேசைவகைள அ��ப��� அதைன 
பய�ப���வ��� �ர�சைனகைள ஏ�ப��� 
வ��ற� ச�க��� ���� �ைல�� இ���� 
ம�க��� இத� பா��� �க அ�க ஏ�ற�தா��� 
இைடெவ��� அ�கமா���ள� 
க�ட�ய�ப���ள� உதாரணமாக �� ம��� ம�ற 
ஒ����க� தா��பா� ஊ��த�  ெதா������� 
மா�� �ட�ப���ள� ேம��  ச�டெதா���கைள
�ற�காரணமாக பா��க�ப���ள� உலக �காதார 
��வன� த��ைடய அ��ைக�� �க� ெத�வாக 
ெகாேரானா உ�ள அ�ல� உ�ளதாக ச�ேதக�ப��ற 
தா� �ழ�ைத �ற�த�ட� ���ரேம பா� தர 
ஆர���� ெதாட��� தர ேவ��� �ழ�ைதேயா� 
ஒேர இட��� n j h n y h L  n j h y h f  அரவைண�� 
பா��டைல ெதாடரேவ��� எ��ற� ஆனா� �ல 
அர�க� இத�� மாறான அ��ைரகைள த�க�ைடய 
ம���வ க�டைம��க�� நைட�ைற�ப��� 
உ�ளன

இள� �ழ�ைதக���� ைக� 
�ழ�ைதக���� ெபா��தம�ற 
உண� �ள�பர�கைள ெச�வைத 
���தஉலக �காதார ��வன��� 
வ�கா�� �ழ�ைத உண� 
தயா��பாள�க� நல�ப�யாள�க� 
இைடேய ஆதாய �ரைண உ�வா�க� 
�டா� எ�பைத� ப���ைர��ற� 
அைம��க� ப�யாள�க�� 
ச�க�க� ம��� அர� சாராத ேசைவ 
��வன�க� அைன��� ஆதாய 
�ரைண� த���க ேவ���

�ழ�ைத ேநய ம���வமைன 
இய�க��� ப��யாக உலக �காதார 
��வன��� வ�கா�� தா��பாைல 
பா�கா�� ����� ஆதர� 
த�வத�� ச�ட� ��கைள 
��ைமயாக ஏ��� ெகா�� 
அம�ப���வைத ப�� ப�க�� 
ஒ�றாக ெகா���ள�

ச�ட���க�� அ��பைட��ச�ட 
��யான நடவ��ைகக� 1 3 6 
நா�க�� இ����றன 79 நா�க�� 
ம���வமைனக�� �ள�பர� 
ெச�வ� ��ைமயாக தைட 
ெச�ய�ப���ள� 3 0  நா�க�� 
ம���வ� ப�யாள�க��� ப�� 
அ��ப� அ�ல� ஊ�க�ெதாைக 
வழ��வ� ��ைமயாக� தைட 
ெச�ய�ப���ளத�

சவா�க�



���க�

ம���வ க�டைம��க� �ழ�ைத ேநய ம���வமைன 
இய�க��� 1 0  ப�கைள அம�ப���� ேபா� 
தா��பா���த� ெவ�� ெப�வத�� அ�க 
வா����ள� �ழ�ைத ேநய ம���வமைன இய�க��� 
ப�� ெந�கைள� ெச�ைமயாக� கைட����� ேபா�, 
தா��பா���த� அ�கமா�� எ�பைத சா��க� உ�� 
ெச���றன. தா��பா� ஊ��த� ப�� ( க��ம��� 
ப���)  நல�ப�யாள�க��� �ைட���, ேபா� 
அவ�க�� ��த�� நட�ைத ம��� �ழ�ைத ேநய 
ம���வ ெந�கைள கைட����ப�� ேம�ப��.
தா��பா� ஊ��� கால�ைத�� தா��பா� ம��ேம 
�த� ஆ� மாத�க��� த�வ� ச�யான 
தா��பா���த� ப��ய ஆேலாசைன ெச��ைற� 
ப��� ம��� ப�கபலமாக  ம���வ ம��� 
ெபா�ம�க�ட���� ேபா�மான ப��� ப�டைறக� 
�ல� வழ�க�ப�� ேபா� நட���.ப�ேவ� �ைலக�� 
இய��� கதகத�பான ச��� இய�க�, ெதாட��த தா� 
ேச� ம���வ ேசைவைய�� ஒ�ேபா�� மா�படாத  
ெச��கைள�� ேதைவ�ப�� ந�ல ப���ைரகைள 
அ���� க�டைம�ைப�ெகா������. இத� �ல� 
தா��பா� ஊ��� �ழ�ைதக��ள எ�த ���ப�� 
ெதாட� உத�ைய ேதைவ�ப��ேபா� ெப���ெகா���
ம�த வள� ம��� ப����� ேபா�மான �த�� ெச�� 
ப��� ெப�ற நல� ப�யாள�கைள ( ச�தாய நல� 
ப�யாள�க� உ�பட) அைன�� �ைலக��� த�க 
ைவ�ப� தா��பா��ட� ஆேலாசைன ம��� 
உத�த�வத�� ேதைவயான த��ைறைவ அைடவத�� 
ேதைவ�ப�� 2 0 2 1  ஆ� ஆ�� உலக நல ம��� 
பராம��� ப�யாள�க�� ( தா��பா� ஆதர� த�வ�� 
ஈ�ப���ளவ�கைள�� ேச���)  ஆ�டா��, 
நல�ப�யாள�க��� அ�க�த��, பா�கா�� தர ஆதர� 
தரேவ���.
ச�டெதா���கைள நல ப�யாள�க��கான 
�����ட கடைமகைள� ேகா���� கா�� 

கா�����றன.  அைன�� ஊ�ய�க�� 
ச�டெதா���கைள ப�� அ��� ���� ெத��� 
ஆதாய �ர�த���க ேவ���.  �க�ெப�ய அள�� 
�த�� ெச�� �ழ�ைத ேநய ம���வமைன இய�க�ைத 
��ைமயாக ெசய�ப���,   ச�க அள�� 
தா��பா���வத�கான ஆேலாசைன வழ��வ�� 
தா��பா� ஊ��தைல� பா�கா�� பல�ப����. 
ச�டெதா���கைள ஏ�� நட�ப� ���� 
அைம�க�ப�ட �ழ�ைத ேநய ம���வமைன இய�க� 
ெகா�ைக ெந�க�� ேச��க�ப���ள� க��� 
ேகா�பான க�கா����, ேநர�யான அ��ைகக�� 
ச�டெதா���கைள நைட�ைற�ப���த�� 
ம���வ�ேசைவ ��வன�க�� ஆதாய�ர� 
த���ப�� ெசய�ைக�பா� தயா��� ��வன�க�� 
தா�க������ ம���வ�க�டைம��கைள� கா���.
அர� ம��� த�யா� ம���வமைனக�� 
�ழ�ைதேநயம���வமைன இய�க ெந�க� 
அ��ப��த�ப�வைத ( அர� ம��� த�யா� 
ம���வ�க�டைம��க�)  உ�� ெச�ய 
ேவ���. �க��� ெகா������ ேகா�� 
ெப��ெதா���கால��� இ� �க 
��காயமான�. ெப��ெதா��� காரணமாக� தா�� 
பா���த�� ேம� ஏ�ப���ள பா���  பா���� 
�ழ�ைத உ�ள ���ப��� ேதைவ( ���யமாக 
�����ைல ம�த�க��)  ப��ய ஆரா��, 
தா��பா���த�� அவ�க�� இல��ைன அைடய 
பய��ள வ�கைள உ�வா��த� ஆ�யைவைள  நா�க� 
ெதாட��� கவ���  வரேவ���. ம���வ� 
க�டைம��க� ம��� அைத�  தா�����ள அைன�� 
உ���ன�கைள�� 
ஈ�ப���ஒ��ைண��ெசய�ப�வத� �ல� �ற�பாக� 
ெச�ய இய��.கதகத�பான ச���� ெதாட��உ���ன� 
ஒ�ெவா�வ�� ப�� ம��� ப���� ெகா�ள�ப�� 
ெபா���ைன ���ய�ப���வ� இத� அ��யாவ�ய�

*ம���வ�க�டைம��க�� ����ய �ழ�ைதேநயம���வமைன இய�க ெந�க�� அ�லா�க�ைத அ�கமா��வ�

*தா� ம��� ேச� ம���வ�ேசைவ வழ��� நல�ப�யாள�க��� தா��பா��ட� ஆேலாசைன��  ச�ட���க�� 
ப��� தர �� �த�� ெச�ய��

*ஆர�ப �காதார�ேசைவக��தா��பா��டைல ஆத��� ப�கபலமாக இ��க�ேதைவயான �� ஒ���� ெச�ய��
ம���வ�க�டைம���  அைன���ப��க���  ஒ��காக ெதாட��தக�கா���� இ��பைத ச�டெதா���கைள
உ�� ெச�ய��

*உலக �காதார ��வன���, ைக��ழ�ைதம��� இள��ழ�ைதக��� ெபா��தம�ற உண�க� �லக� வ�கா�� 
பய�ப���நல�ப�யாள�க�ட� ஆதாய�ர� இ��பைத�த���க��.

*அ�ல இ��ய ம���வ ச�க�க� �ழ�ைதஉண��தயா��பாள�க�ட���� �பா�ச��� அ�ல� ஆதர� ெப�வைத 
���த எ����ெசா���க�

* ம���வ�க�டைம�� ச�தாய�����, இைண�த �� ேவைல���ல� கதகத�பான ச��� இய�க��ைன 
உ�வா���க� தா��பா���த� ப��ய அ�த� ம��� �ற� ெப�தைல நல�ப�யாள� ப����ேச����ன� 
க���கலா� ெதாட� க�����ட��ைன ைக��ழ�ைத ம��� இள��ழ�ைதக���உண� த�த� மா�����ட� �ல� 
ேச���ைண�கலா�



ேவைல பா���� இட�க�� 
சவா�க�

உல�� ப�ேவ� ப��க�� ேவைல���ெச��� 
ெப�ேறா��� ேபா�மான ச�க�பா��� 
இ�ைல. ம�க�� வ��பண��� அ��க�ப�� 
ச�பள��ட� தர�ப�� ���ைற,ெப�ேறா��� உக�த 
ப��ட� ெகா�ைகக�,தா��பா��ட� த��ட�, 
கற�� எ��க வச�க�,தா��பா��ட இைடேவைள, 
மாற���ய ேவைல�த�ைம, ஆ�யைவ 
தா��பா���தைல த����.ேவைல���ெச���.பல 
தா�மா�க��, ெப�ேறா�க��, ேபா�மான மக�ேப� 
ம��� ெப�ேறா� பா�கா�� இ�லாைம�னா� 
த�கள� தா��பா��ட� ���ேகாைள அைடய 
��வ��ைல.
மக�ேப������ற� ���ய இைடெவ��� 
தா��பாைல�ட��� ஆதர� தராத ேவைல ெச��� 
இட���� ���ப ேவ����ள�.  
தா��பா���வதைன ஆத��பத� �ல�  தம� 
ெதா��, ெதா�லாள�, ம��� அவ� ���ப���� 
ந�ைம �ைட��� எ�ப�ைன ேவைலத�பவ�க� 
அ�வ��ைல. மக�ேப������ற� ேவைல�� 
ெவ��கரமாக� ����வத��எ�ன ெச�யேவ��� 
எ�ப� ெத�வாக� ெத�வ��ைல.ெவ�ேவ� �தமான 
ேவைல ெச��� இட�க� ஒேர�த ப���ழைல�� 
���ைலைய�� ெகா����ப��ைல. ம��ெமா� 
தைட�க� எ�ப� ப�னா�� ��வன�க� ,�� ம��� 
�� ெதா��கைள �டஅ�க வச�கைள� 
ெகா������.

உலக�ெதா�லாள�க�� பா��� ேம� ( 6 1 . 2 .  

���கா�) �ைற சாராத ெதா��க�� ஈ�ப�� 
வா�வாதார��ைன ஈ�� வ���றன�. இவ�க��� 
ச�க� பா�கா�� ��ட�க�, ெதா��ச�க�க�, 
இ�ைல.  அ�க� ெதாைல�� ெச�� ேவைல 
ெச�த�. அ�க ேவைல ேநர�,ம��� ஆப�தானப� 
உ���டைவ தா�� பா���வைத  சவா�க� 
�ைற�ததாக மா�����ற�.

ேவைலெச���ட��� தா��பா��ட ேபா�ய ஆதர� 
இ�ைம,ெசய�ைக�பா� தயா��பாள�க�� 
��ைவ�க�ப�ட �ள�பர�தா��த���� 
கதைவ��ற��ற�.  உட�நல�ேக�����,���� 
ெபா�ளாதார����� ேவ�� ைவ��ற�.ேகா�� 19  
ெப��ெதா�� பலவைகக�� தா��பா��டைல 
பா����ள�. �ைறய ேநர�க�� �ைலைமைய 
ேமாசமா���� உ�ள�.  அவ�க��� �ைட��� 
�ைற�த ேநர�. த�ம�த இைடெவ� ஆ�யைவ 
தா��பா� கற�� எ��பைத க�னமா����டன.

                        உ�ைமக� ம���  பட�க�

ேவைல���ெச��� 
தா�மா�க��� மக�ேப����ைற 
���க�ப�டா�, தா�பா��ட உ�ள 
தைடக� கைளய�ப�� எ�பைத 
ச�ப��� �ைற�த ம��� ந��தர 
வ�வா� உ�ள நா�க����� 
�ைட�த சா��க� 
ெவ��ப�����றன.

�ைறசாராத ெதா��க�� வள��  
நா�க�� 9 0 %  ேப��,  

6 7 % ��வ�வா� ,ந��தரவ�வா� 
நா�க���,1 8  %  அ�க வ�வா� 
நா�க��� ேவைல 
ெச���றன�. ேவைல��� 
ெச��ெகா�� தா��பா� 
த�வைத�ெதாடர�� , ேபா�மான 
மக�ேப� ம��� 
ேவைல���ட�க� இ�ைல

அ�லஉலக ெதா�லாள� ��வன��� 
மக�ேப�கா���ெகா�ைகைய 2 0 0 0  3 9 
நா�க� ம��ேம அ��க����ளன.  1 8 5 
நா�க�� 99 நா�க�, �ைற�தப�சமாக.14 
வார ச�பள��ட� ��ய 
���ைறைய��, 5 7  நா�க� 1 4 - 1 7  வார 
���ைறைய�� ெவ�� 4 2  நா�க� 
ம��ேம 1 8  வார ���ைற�� ேம� 
அ����றன�.உலக �காதார ��வன��� 
அ��ைரயான 6 மாத� தா��பா�ம��ேம 
தர உத�� 6மாத ���ைறைய  �க��ல 
நா�க� ம��ேம அ����றன�.த�ைத�� 
���ைற 100 நா�க���, ெப�ேறா��� 
���ைற 66 நா�க��� தர�ப��ற�



அ�லஉலக ெதா�லாள� ��வன��� மக�ேப� 
பா�கா���ெகா�ைக  c 183 ,�ைற சா��த ம��� சாராத 
ெபா�ளாதார��ழ�� உ�ள ெப�க��� ஏ�ப�� 
ெபா�ளாதார இழ��,பா�ன ேவ��ைம, மக�ேப� 
ெதாட�பான உட� நல�ர��ைனக� 
ஆ�யைவக����� பா�கா�� அ���ற� இ�� 
.����ட�த�கைவ ச�பள��ட� ��ய 
���ைற,தா�ேச� ம���வ�, ேவைல�பா�கா��, 
பாரப�ச��ைம, க���� ம��� தா��பா���� 
தா��� ேவைல ெச��� இட��� 
ம���வ�பா�கா��,தா��பா��ட வச�க� 
ஆ��.இேதா� �ட ெப�ேறா��� �ைட��� 
ச�க�பா�கா�� வச�களான ம�க�பண��� 
ெப�ேறா� இ�வ���� ���ைற,வைள��ெகா��க 
���ய ேவைல ெந�க�, ஆ�யைவ 
தா��பா��ட��� ஆதர� த�வ�ட� 
பா�னசம��வ �ழ�ைத வள�����  உத���றன.
தா��பா��டைல�� ச�பள��ட� ��ய 
���ைறைய�� ெவ��கரமாக இைண�க ,ேபா�மான 
இட�ேநர� ம��� ப�கபல��ள ேவைலெச��� 
�ழ� ேதைவ. ெசௗக�யமான தா��பா���� 
இட�,தா��பா�ைன கற�� எ��� ேச��க 
வச�,வைள��ெகா��க���ய ேவைல 

ேநர�,தா��பா��ட ச�பள��ட� இைடேவைளக�, 
ஆத�ட���யேவைல ெந�க� ஆ��.ெப�ேறா� 
ம��� த�ைத�கான ���ைற தா�� மக�ேப� 
���ைறைய� பா��காம� பா���� ெகா�ள��. 
இ�ெந�க� த�ைத அ�ல� இைண, 
���ப�கடைமகைள �����த�� த� இைண�ட� 
ேச��� தா��பா��ட� ம��� �ழ�ைதவள��� 
அ��ைன ேவைலைய� பா���� ெகா�ேட 
�ைறேவ�ற  உதவேவ���.

ெப�ேறா�� ச�க�பா�கா��ைன அர�, 
ேவைலெச��� ��வன�க�,ெதா��ச�க�க� 
��தர���  ச�க ஆ�வல�,ச�தாய��ட� 
இைண��ெசய�ப��ேபா� ெபற இய��.இ�த 
ப�ேக�பாள�க�ேச��� மக�ேப� ம��� ெப�ேறா� 
பா�கா��ைன �ைற சா��த ம��� சாராத 
�ைற�ெதா�லாள�க��� உக�த ���ைன க�ட�ய 
இய��. ெப��ெதா�� ம��� ெந��க�யான 
ேநர�க�� தா��பா����ெதா�லாள�க�� 
ப�ேவ� ேதைவகைள அ��� �ைறேவ�ற ப� மா�ற� 
ம��� ��ேநா��ய ெசய�பா�க�  ேதைவ

*தா��பா��ட ஏ�ற இட�கைள அைம�க�� ச�பள��ட���ய தா��பா���� இைடேவைளதர�� 
,வைள��ெகா��க���ய ேவைலேநர����� ச�ப�த�ப�டவ�க�ட� கல�தாேலா���க�.

*தா��பா� ம��ேம த�தைல�சா��யமா��� ெபா�ம�க� வ��பண��� நட��� ெப�ேறா��கான ���ைற ம��� 
�ழ�ைதவள��� ,���ேவைளக�� உத�தைல�� ஆத���க�

*�ைறசாரா�ெதா�லாள�கைள�� உ�ளட�� மக�ேப� ம���, ச�க�பா�கா�����ட�கைள உ�வா�� 
நைட�ைற�ப���� க�கா��க��

*ச�யான ப��� ெப�� �ற��ள ப�யாள�கைள(சக ேதாழ ஆேலாசக�,ம���வ ஊ�ய�க�,தா��பா���த� 
ஆேலாசக�க�) ேவைலெச��� இட�க�� ப��கம��த��

*அைன��ெதா�லாள�க���� பயன����ய மக�ேப� ம��� ச�க�பா�கா�����ட�கைள அர� ம��� 
ெதா����வன�க� ஆரா��� ேம�ப��த��.

*ச�ட���க��� ஏ�ப, தா��பா��ட உக�த ப�இட�கைள உ�வா���க�.ெசய�ைக�பா� தயா��� 
��வன�க�� (தயா��த�, �ள�பர� ம��� ச�ைத�ப���த�) ஆதர�ைன  (�பா�ச���ைப)����� த���க�

���க�

��வன�க�, ெதா��ச�க�க� ம��� ெதா�லாள��கான ெசய���ட�க�



ச�தாய அள��

சவா�க�

ேத�ய, ம���வ�க�டைம�� ம��� 
ப��ட�க�� �ல��  தா��பா��ட��ள 
தைடக�  த�ம�தைன�� ச�தாய��ைன�� 
பா����றன.பல ேநர�க�� பார�ப�ய 
பழ�க�க�,ச�தாய வழ�க�க� ச�யான 
தா��பா��டைல�த����றன.தா��பா��ட� 
�ைறவாக இ����ேபா� ����பா�த�த� அ�ல� 
இர�ைட�� கல�� த�� நாக�க� ேமேலா�கலா�. 
�ழ�ைத�� பா���த� ெதாட�பான ���க�்� 
த� இைண,���ப உ���ன�க� ம��� ச�தாய�� 
தா�க��ைன ஏ�ப��தலா�.ச�தாய��� 
ேதைவயான அள� தா��பா� ஆத� அைம��க� 
இ�லாத�, தா��பா��டைல ஆத���, பா�கா�� 
உத�வத�� அ�க சவா�கைள உ�வா���ற�.
ெசய�ைக�பா� தயா��� ��வன�க� 
ச�ைத�ப��த��� ��ய �ைறகைள� 
ைகயா���றன. �ழ���வன�க�, அர� சாரா 
��வன�க�, ���ற� இய�க�க�, 
க���கைதக�,பலதள�க�� �ழ�ைத உண� 
�ள�பர�, என� பல வ��ைறகைள� 
ைகயா���றன�. ெவ�ஜன ஊடக�க�, ச�க 
வைல�தள�க� ஆ�யவ��� ��ன� 

�ள�பர�க� ம��� தா�க��ைன 
உ�வா��பவ�க�  இத�� உத���றன� 
�க�ெப�றவ�க�,ச�தாய��� ெச�வா�� 
உ�ளவ�க�, ஏ� ம���வ�ப�யாள�கைள�� 
ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� த�க� 
தயா���கைள �ள�பர�ப��த ப���  ச�யான 
தா��பா��ட� நைடெபறாம�  ��ப����றன�.

த�ம�த�க�� ச�தாய�� ெசய�ைக�பா� 
தயா��� ��வன�க�� �ள�பர�க���� 
ந�ெகாைடக���� ெந��க�யான ம��� ேபர�� 
ேநர�க�� ப�யாக ���ய வா��� உ�ள�.ேத�ய 
ம��� க��  அ��பைடைய ச�டெதா���
இ�ெசய� ���ற�.ெகாேரானா 1 9 
ெப��ெதா���கால��� �ல�� பய� ம��� 
�ழ�ப�ைலைய�பய�ப��� த�க�� தயா���க� 
பா�கா�பானைவ என �ள�பர�ப��� வ�வ� 
ச�ட���கைள ��வதா��.

உ�ைமக�� பட�க��

��ன� �ள�பர�க� �லமாக 
ெசய�ைக�பா�தயா��� ��வன�க� 
பல ��ட�க� உ.� இ�ேதாேன�யா�� 
மா�பா�ட� வ�யாக� ேத�ய 
ச�ட�க�� ��கைள ����றன�.

ேகா�� 19 ெப��ெதா��� கால��� 
�ழைல�பய�ப���  ெசய�ைக� 
பா�ெபா��கைள ந�ெகாைடயாக� 
த�த� ம���  �ர��த� ஆ�யைவ 
கனடா, இ��யா, இ�தா�, 
பா���தா�, ���ைப�� ம��� 
�.ேக ஆ�ய நா�க�� நட�ததாக 
ெச��க� ெத�����றன.

2 0 2 0  ஆ�� நட�த ஆரா����� 
��� ,ெசய�ைக�பா�தயா��� 
��வன�க� ேவைல���ேபா�� 
இள�ெப�ேறாைர���ைவ�� 
அவ�க��ெக�� த��த�� 
ெச��க� �ல� த�க�� 
உடன��தயா���கைள 
�ள�பர�ப�����றன



���க�

* 2020 க� அ���ைக�� அ��பைட�� ேத�ய ச�ட ெதா���ைன   அம�ப��� க�கா��� ச�டெதா���
உ��யாக நைட�ைற�ப��த��

* பய�பா���� உக�த �ற�த க�டைம��கைள உ�வா�க�� இத��ல� க� �ற�கைள�� க�ட�ய  ச�டெதா���
ம�க� ச�தாய���� ஊ�க� அ���க� 

* ேந�ைடயாக�� தா��பா����  �ழ�ைதக� உ�ள ���ப��ன���� ெதாட��த ஆதரைவ�� அ��� ப�கபலமாக 
இ��க ச�தாய அள�லான தா��பா� ஆதர�����கைள  க�டைம��க�

* தா��பா� ஊ�ட ஆேலாசக�க� ஆதரவாள�க� ம��� வ��ந�கைள அ�ல� ம���வ�கைள  தா��பா���த�� 
�ர��ைனக� இ����கல�� ஆேலா��க��

* தா�� பா���� தா��� ெதாட��த ஆதரைவ �ைட�பைத உ�� ெச�ய தா��பா� ஆதர� ���கைள ம���வ 
க�டைம��ட� இைண��க�

* ச�யான ெச��கைள�� ஆதர�ைன�� வழ�க தா��பா� ஊ��த� வ��ந�கைள ச�க வைல�தள�க�� ெசயலா�ற 
ஊ�����க�

* உலக தா��பா� வார�ழா�ைன  ஒ� தளமாக� பய�ப��� தைலவ�க� ,ெப�க� ச�க�க� ஆ�க� ���க� ம��� 
ம�ற ச�க அைம��க� வ�யாக தா��பா���த� ப��ய  கல�தாேலாசைன நட�த  ஊ�����க�

ச�தாய உ���ன�க�,��வன�க�, ம��� ���ப�க��கான ெசய���ட�க�

ச�தாய��� ப�ேவ� �ைலக���� 
�ழ�ைதகேளா� வா�� ���ப��ன��� பல 
வ�க�� பா�கா�� ஆதர� அ��க ப�ர���ய 
ெபா��� உ��. ���ப�க�, சகா�க�, 
ச�க�ெதாட������க�, ச�தாய�தைலவ�க�, 
���க�,ெசய�பா�டாள�க�, ம��� ஊடக�க� 
என அைனவ�� ���ய�ப�கா�ற����. 
த����ப��ன� ம��� ெந���ய உற�ன�க� 
ஒ���வாக இய�� ,ஆதர� ம��� பா�கா��ைன 
�னச� த�� இ��யைமயாத ப�கா�ற����

ேநர�யாக�� ெம��கராக�� இய�க���ய 
���க� தா��பா� இைணய��� ந�ல ஆதர�ைன 
வழ��வ�ட� ��வன�க�� �ள�பர� ம��� 
ச�ைத�ப���த� ���� ����ண��� 
ஊ�டலா�.தா��பா���� �ழ�ைதக� உ�ள 
���ப��ன��� ஆதர�அ��பைத ம�உ�� 
ெச�ய ���ப��� அைன�� உ���ன�க����  
��ைமயான ���ய நட�ைத மா���ெச��க� 
ெசா�ல�பட ேவ���.ச�தாய�தைலவ�க� ம��� 
ெச�வா���ளவ�க� வா�லாக பார�ப�ய���� 
ெபா���ய மா�ற��லாத ெச��கைள ���ய 
ம��� ச�தாய ஊடக�க� வ�ேய ஒ�\ஒ� 
பர�ப�படேவ���.

ச�டெதா���கைள ப��ய ��த� 
அ�கமாவ��,தா��பா���� இைண�� 
உ�ைமகைள�பா�கா�ப�� இ�த�ண��� 
ேதைவ�ப��ற�. ச�க� ெசய�பா�டாள�க� 
����ண��ட� ெசய�ப�� ��ன�� 
ச�ைத�ப���த�� �ற�கைள க�ட��� 
அைத�க���ப���வைதப�� 
ேயா��கேவ���.���ய ெச�� ஊடக�க� 
வ��ந�க�ட� இைண�� ச�யான ப�கசா���லாத 
ெச��கைள ெவ���� பா�கா�� ஆதர� 
அ��கலா�

ப�ேவ� ச�க�ெபா��பாள�க�ட� கல�� 
�வா��க�� எ�வா� தா��பா� ந���ச�க��ைன 
ச�தாய�ெபா�வா�க�� ச�ட���கைள ஏ�ற 
ஆதாய�ர� அ�ற ெபா��க���ைன எ��வ�� 
���ய�.தா��பா���தைல பா�கா�ப�� அத�� 
ஆதர�அ��ப�� ���ச�தாய��� ெபா��� 
எ�ப�ைன இ� உ��ெச���.



���ய ெச��க�
தா��பா� ஊ��தைல , 
ெபா� �காதார அ���ைற 
�ல�  அ�க��. அர� ம�ற 
���ய ெசய�பா�டாள�க� 
ஒ��ைண�� பல �ைற  
இைண��தா��பா� 
ஊ��வத�� உக�த �ழைல 

ஏ�ப���வ� தா��பா��டைல�பா�கா�பத��� 
ஆதரவ��பத�� ���ய ப�� வ����

 தா�பா���தைல பா�கா��� ஆத���� 
ெகா�ைககைள வ��ப�� �ைறேவ��வ�� 
ேபா�மான �த�� ெச�வ� அ��யாவ�ய�

நா� அைனவ�� ���ேபா� இ��� 
ெசய�ைக� பா� தயா��� ��வன�க�� 
��ன� ச�ைதப���த� �ைறகைள 
க�கா��� அைவகைள க���ப���� வ� 
�ைறகைள ஆ�� ெச�ய ேவ���

ெசய�ைக� பா� தயா���கைள 
ச�ைத�ப���த� ப��ய அ�ல உலக 
ச�டெதா���� ம��� உலக �காதார ��வன� 
ச�டசைப�� ��மான�கைள ஒ�� ேத�ய 
அள�லான ச�ட�கைள உ�வா�� 
க�கா��� அம�ப���வ� நா�க��� 
���ய�

 ப�ேவ� �ற�� வ��ன�க� இைண��  ��வாக 
ேவைல ெச�வைத ம���வ க�டைம����� 
உ�வா�க ேவ��� இவ�கேளா� ச�தாய நல� 
ப�யாள�க� ம��� ���கைள இைண�� 
கதகத�பான ச���ைய உ�வா�� 
தா��பா���� �ழ�ைதக��ள 
���ப�க���� ேதைவயான ஆதர�ைன �த� 
ஆ�ர� நா�க��� அ��ேபா�

அர�க�, ேவைல த�� ��வன�க� 
,ெதா��ச�க�க�, ச�க ���க� ம��� 
ச�தாய��� இைடேய ��� �ய��யா� 
இைண�� ஏ�ப���ேவா�

 ச�தாய��� பல �ைறக�� உ�ள 
���யமானவ�க�ைடேய ஏ�ப�� ���ற� 
தா��பா���த�ைன� பா�கா�க�� 
ஆத��க�� உத��

ெசய�ைக பா� தயா��� 
��வன�க�  ��ன�� 
தள�கைள தவறாக� 
பய�ப���� த�க�ைடய 
தயா���கைள 
ெபா�ம�க���  ேநர�யாக 
ச�ைத ப�����றன� இ� 
ேகா��-19 
ெப��ெதா��கால��� ெவ��பைடயாகேவ ெத��ற�

40 ஆ��க��� ��� 
இ��தைத� ேபாலேவ இ��� 
ெசய�ைக� பா� 
தயா���கைள 
ச�ைத�ப���த� ப��ய 
அ�ல உலக க� ச�டெதா���
���ய�. இைவ 
வர��ைறய�ற ந�ென�� 
ேகா�பா�கைள  ��ய ச�ைத�ப���தைல த��� 
���ப��னைர� பா�கா���

ெப�ேறா�க� ம��� �ழ�ைதக��கான ம���வ 
ேசைவைய வழ��� அைன�� ப�யாள�க���� 
தா��பா���த� ஆேலாசைன� ப���, 
ச�டெதா���க� ம��� ஆதாய�ர� ப�� ப��� 
தர�பட ேவ��� 

�ைற சா��த ம��� சாராத �ைறக�� ப�யா��� 
ெப�ேறா�க� அைனவ���� ச�தாய� பா�கா�� 
வழ��ேவா� ச�பள��ட� ��ய ெப�ேறா��கான 
���ைற ,ேவைல ெச��� இட�க�� ேபா�மான 
ஆதர� ம��� தா��பா���� உ�ைமகைள� 
பா�கா�த� இ�� அட���

உத�கரமாக இ�லாத ச�தாய� பழ�க�க� , கால� 
காலமாக �ல� வ�த உண� வழ�க�க� ம��� 
வர�� ��ய  ெசய�ைக பா�தயா��� ��வன�க�� 
ச�ைத�ப���த�  ஆ�யைவேபா�மான அள� 
தா��பா� ஊ��வைத த����றன.

         உலக�தா��பா� வார� 2021
பா�கா�ேபா� தா��பா���தைல !!! 

ப����ெகா�ேவா� ந� ெபா���ைன !!!
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