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இடைநிறுத்தம் செய்வது குறித்த ெம்்ிர்தாய எசொிகடகை

ச்ற்றார்/்ராமாிப்ாளருககைான ்தகை்வல் ஏடு

கைாிெனக-கை்வடைடய ஏற்டுததும் நைதட்தககைான 
ெம்்ிர்தாய எசொிகடகை என்து எனன? 

கரவிசனக-க்ணைணை ஏற்படுத்தும் நடத்ணத என்பது ஒரு்ர் தமககு, 
அலைது மற்ற்ர்களுககுத் தீஙணக அலைது ஆ்பத்ணத ஏற்படுத்த்லை 
அலைது ஏற்படுத்தவிை ஏதர்ததரனண்றச் தசய்ணதக கு்றவிககும். 
ஒரு ‘சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணக’ என்பது ஒரு மரை்-மரை்விககு, 
அ்ரவின நடத்ணத அ்ருககும் மற்ற்ர்களுககும் தீஙணக அலைது 
ஆ்பத்ணத ஏற்படுத்தவிைது அலைது ஏற்படுத்தைரம் எனறு தசரல்ணதக 
கு்றவிககும். அ்ர்களவின நடத்ணத மமம்்படுத்தப்பட ம்ண்டும் என்பணத 
உஙகளுககும் உஙகள் ்பவிள்ணளககும் ததரவி்விககும் ்ணகைவில இது 
்டி்ணமககப்பட்டுள்ளது.

உஙகளுணடை ்பவிள்ணளைவின கரவிசனக-க்ணைணை ஏற்படுத்தும் 
நடத்ணதணைப ்பதவிவு தசயயும் ஒரு கடிதமம சம்்பவிரதரை ஒரு எச்சரவிகணக 
என்பதரகும். இநத மநரத்தவில உஙகளுணடை ்பவிள்ணள இணட நீககம் 
தசயைப்படமரட்டரர்.  

ெம்்ிர்தாய எசொிகடகை ஒனடற என ்ிளடள ச்றும் 
ச்ாழுது எனன நைககும்?

தரன ஒரு சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணகணை அனுபபு்ணத உஙகளுககுத் 
ததரவி்விப்பதறகரகக கூடிை ்விணர்வில ்பரடசரணை அதவி்பர் உஙகளுடன 
ததரடர்புதகரள்்ரர். உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககு ஆதரவுத்விைரக இருகக 
நீஙகளும் ்பரடசரணையும் எவ்ரறு மசர்நது தசைல்படைரம் என்பணதப 
்பற்றவி அ்ர் ததரவி்விப்பரர். இநத சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணகைவின எழுத்து ்டி்ப 
்பவிரதவி ஒனண்ற உஙகளுககு ்பரடசரணை அதவி்பர் தகரடுககவும் தசய்ரர். 

தனது நடத்ணத ஏற்படுத்தவிைவிருககும் தரககத்தவிணன உஙகளுணடை ்பவிள்ணள 
்விளஙகவிகதகரள்ளவும், ஆதரவுத்வித் தவிட்டம் ஒன்றவிறகு அ்ர் சம்மதம் 
ததரவி்விககவும் உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககு மநரம் தகரடுப்பமத இநத 
சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணகைவின மநரககம். உஙகளுணடை ்பவிள்ளணளைவின 
நடத்ணதணைப ்பற்றவிக கைநது-ம்பசவும், உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககுத் 
மதண்ப்படும் ஆதரவுத்விகணளத் தவிட்டமவிடவும் அலைது மீள்்பரர்ண் 
தசயைவும் சநதவிபபு ஒனண்ற மமறதகரள்்தறகரன ்ரயபபு ஒனண்றப 
்பரடசரணை உஙகளுககும் உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககும் தகரடுககும்.  

கரவிசனக-க்ணைணை ஏற்படுத்தும் நடநணதககரன இநத சம்்பவிரதரை 
எச்சரவிகணகைரனது 50 ்ணரககுமரன ்பரடசரணை நரட்களுககு 
நணடமுண்றைவில இருககும். இநத கரைப-்பகுதவிைவில, உஙகளுணடை 
்பவிள்ணள மீண்டும் அமத ்விதமரக நடநதுதகரண்டரல, அ்ர் 
இணடநவிறுத்தம் தசயைப்படககூடும்.

ெம்்ிர்தாய எசொிகடகை ஒனடற என ்ிளடள ச்றறால் 
நான எனன செயய்்வண்டும்?  

்பரடசரணை ்விதவிமுண்றகணள அலைது ‘மரை்-மரை்விைருககரன நடத்ணத 
்விதவிகணள’ ்பவின்பற்றரத தசைலகணள ஏ்றத்தரழ ஒவத்ரரு ்பவிள்ணளயும் 
தசயயும். சவிை தருைஙகளவில இப்படி நவிகழும் த்பரழுது சம்்பவிரதரை 
எச்சரவிகணக ஒனறு தகரடுககப்படும். ‘்பரடசரணைைவில உஙகளுணடை 
்பவிள்ணள ்பவிரச்சவிணனககு ஆளரனரல எனன தசய்து’ என்பணதப ்பற்றவிை 
மமைதவிகத் தக்லகள் கவிணடககும். 

சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணக ஒனண்ற உஙகளுணடை ்பவிள்ணள 
த்பறு்ரமரைரனரல, க்னவிககப்படம்ண்டிை நடத்ணத ஒனறு 
இருககவி்றது என்பணத அது கு்றவிககும். உஙகளுணடை ்பவிள்ணளைவின 
நடத்ணதணைக கட்டுப்படுத்து்தவிலும், இணை்ரயச் தசைல்பட்டுத் 
தீர்வுகணள உரு்ரககு்தவிலும் ்பரடசரணையுடனரன உஙகளுணடை 
ஈடு்பரடு முககவிைமரனதரகும். இநத சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணகணைப 
்பற்றவிப ்பரடசரணை அதவி்பருடன ம்பசுஙகள், அத்துடன சவிை தீர்வுகணளக 
கரண்்பதறகரக உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககு ஆதரவுத்விைரக இருநது்ரும் 
அைவிைவினருடன இணை்ரயச் தசைைரறறுஙகள். 

‘உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககரன ்பரவிநதுணரபபு’-ஐப ்பற்றவிை தக்லகள் 
மட்டுமவின்றவி, ்பரடசரணைகளுடன ததரடர்்பரடல தகரள்்தறகரன 
்ழவிகணளக ்விளககும் ‘்பரடசரணை சமூக சரசனம்’ -ஐப ்பற்றவிை 
தக்லகளும் கவிணடககும்.

சவிை ம்ணளகளவில, உஙகளுணடை ்பவிள்ணளககரகக கூடுதல உத்விணைப 
த்ப்றம்ண்டிை மதண் உஙகளுககு இருககைரம். உஙகளுணடை 
்பவிள்ணளணை அ்ருணடை மருத்து்ரவிடமமர, மற்ற துண்றசரர்-
்லலுநரவிடமமர நீஙகள் அணழத்துச்தசலை ம்ண்டிைவிருககைரம் என்பது 
இதன த்பரருள். 

இம் மா்திாியான நைதட்த மீண்டும் நிகைழ்ந்தால் எனன 
செய்வது?

ஆரம்்ப-கட்ட சம்்பவிரதரை எச்சரவிகணக தகரடுககப்பட்ட 50 ்பரடசரணை 
நரட்களுககுள் கரவிசனக-க்ணைணை ஏற்படுத்தும் இநத நடத்ணத மீண்டும் 
நவிகழநதரல, உஙகளுணடை ்பவிள்ணளணை இணடநவிறுத்தம் தசய்தறகரன 
முடிண்ப ்பரடசரணை அதவி்பர் மமறதகரள்ளககூடும். உஙகளுணடை 
்பவிள்ணளயுணடை, மறறும் மற்ற ்பவிள்ணளகளுணடை தனவிப்பட்ட நடத்ணத 
மறறும் மதண்கணளப ்பரடசரணை அதவி்பர் அ்தரனவித்த ்பவி்றமக 
உஙகளுணடை ்பவிள்ணளணை இணடநவிறுத்தம் தசய்தறகரன முடிவு 
நவிகழும். மரை்-மரை்வி ஒரு்ணர இணடநவிறுத்தம் தசய்து கு்றவித்த 
தக்லகள் கவிணடககும். 

எனககு இனனும் கைாிெனக-கை்வடைகைள இரு்ந்தால் எனன 
செய்வது? 

உஙகளுணடை ்பவிள்ணளைவின ்படிபபு, நடத்ணத அலைது ்பரடசரணைைவில 
அ்ரது த்பரதுநைம் ஆகவிை்றண்றப ்பற்றவிை கரவிசனக-க்ணைகள் 
உஙகளுககு இருநதரல, உஙகள் ்பவிள்ணளைவின ஆசவிரவிைர், உத்வி-அதவி்பர் 
அலைது ்பதவில-அதவி்பருடன உணரைரடல ஒனண்றத் து்ஙகு்மத 
சவி்றநத ஆரம்்பம். உஙகளுணடை ்பவிள்ணளணையும், சூழ நவிணைணையும் 
்பற்றவித் ததரவிநத்ர்களுடன ம்பசு்தன மூைம் த்பரும்்பரனணமைரன 
்பவிரச்சவிணனகளுககுத் தீர்வு கரைைரம்.  

சவிை ம்ணளகளவில நீஙகள் ம்த்றரரு ந்பருடன ம்பச ம்ண்டிை மதண் 
இருககைரம். உஙகளுககு உத் இைைககூடிை உஙகளுணடை உள்ளூர்ப-
்பகுதவிைவிலுள்ள ‘கல்வி அலு்ைக’ (education office) த்தவின ததரடர்பு 
்வி்பரஙகணள உஙகளுணடை ்பரடசரணைைரல உஙகளுககுக தகரடுகக 
இைலும். உஙகளுணடை க்ணைகளுககரன மருத்து்க கரரைஙகள் 
இருககககூடும் எனறு நீஙகள் நவிணனத்தரல, உஙகளுணடை ்பவிள்ணளைவின 
மருத்து்ருடன ம்பசு்ணதப ்பற்றவியும் மைரசவியுஙகள்.  

ச்தாடை்்ெி உடரச்யர்ப்ாளர் ்ெட்வ

நீஙகள் ்பரடசரணையுடன ததரடர்புதகரள்ள ்விரும்்பவி, ஆஙகவிை தமரழவிைவில 
உஙகளுககு உத்வி மதண்ப்பட்டரல, ததரணைம்பசவி உணரத்பைர்ப்பரளர் 
மசண்ணை 131 450-இல அணழத்து உஙகளுககு எனன தமரழவி மதண் 
என்பணதச் தசரலலி, ்பரடசரணைணை அணழககுமறு ததரணைம்பசவி 
இைககுநணரக மகளுஙகள். உஙகளுணடை உணரைரடலில உஙகளுககு 
உதவு்தறகரக உணரத்பைர்ப்பரளர் ஒரு்ணரத் ததரணைம்பசவி இைககுநர் 
இணைப்பவிறகுக தகரண்டு்ரு்ரர். இநத மசண்ககரக உஙகளவிடமவிருநது 
கட்டைம் அ்ற்விடப்படரது. 
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