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 இந்தியா: மருத்துவமைனகளில் ேபாதிய இடமில்ைல; ஆக்சிஜன் பற்றாக்குைற; மரணங்கள் கூடும் ஆபத்து

ஒேர நாளில் 200,000 ேபர் பாதிப்பு
தமிழகத்தில் 45, அதற்கும் அதிக வயதினருக்கு     
  ஏப்ரல் 25க்குள் தடுப்பூசி ேபாட உத்தரவு
தமி–ழ–கத்–தில் 45 வயைத எட்–டிய, அந்த 
வய–ைதக் கடந்த அைன–வ–ருக்–கும் இந்த 
மாதம் 25ஆம் ேததிக்–குள் ெகாவிட்-19 
தடுப்–பூசி ேபாடப்–படும் என்–பைத உறு–
திப்–ப–டுத்–தும்–படி சுகா–தா–ரத் துைற அதி–
கா–ரி–க–ளுக்கு அந்த மாநில அரசு உத்–த–ர–
விட்–டுள்–ளது.  

எல்லா மாவட்–டங்–க–ைள–யும் ேசர்ந்த 
சுகா–தா–ரச் ேசைவ துைண இயக்–கு–நர்–
களுக்–கும் ெசன்ைன மாந–கர் மருத்–துவ 
அதி–கா–ரிக்–கும் மாநி–லத்–தின்  ெபாது 
சுகா–தா–ரம் மற்–றும் ேநாய்த்–த–டுப்பு மருந்–
தக இயக்–கு–நர் டி எஸ் ெசல்–வ–வி–நா–ய–கம் 

அந்த உத்–த–ர–ைவப் பிறப்–பித்–தார். 
“இந்த 14 நாள் ெசயல்–திட்–டத்ைத 

அைனத்து மாவட்ட அதி–கா–ரி–களும் உறு–
திப்–ப–டுத்த ேவண்–டும்; தடுப்–பூசி விர–
யத்–ைதத் தடுக்க ேவண்–டும்,  தகுதி 
உள்–ள–வர்–க–ளுக்–குக் குறித்த காலத்–தில் 
தடுப்–பூசி ேபாடப்–ப–ட–வில்ைல என்–றால் 
ஒழுங்கு நட–வ–டிக்ைக எடுக்–கப்–படும்,” 
என உத்–த–ர–வில் ெதரி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.

தமி–ழ–கத்–தில் கிரு–மித்–ெதாற்ைற 
ஒடுக்–க–வும் தடுப்–பூசி இயக்–கத்ைத 
ேவகப்–ப–டுத்–த–வும் முயற்–சி–கள்:- 

ேமலும் ெசய்தி பக்–கம் 5ல்

சிங்–கப்–பூ–ரின் குடி–தண்–ணீர் விநி–
ேயாக முைறைய மின்–னி–லக்க மய–
மாக்–கும் ேதசிய திட்–டத்ைதெயாட்டி, 
‘எஸ்பி சர்–விசஸ்’ நிறு–வ–னம் அடுத்த 
ஆண்டு ெதாடக்–கத்–தில் இருந்து  
‘விேவக தண்–ணீர் பய–னீட்டு அளவு 
கருவிகைள’ப் ெபாருத்த உள்ளது. 
  இதில் முதல் கட்–ட–மாக 300,000 
சாத–னங்–கள் ெபாருத்–தப்–படும்.

என்றாலும் பய–னீட்–டா–ளர்–க–ளுக்–
குச் ெசலவு எது–வும் இராது. தண்–
ணீர் எவ்–வ–ளவு பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–
கிறது என்–பைத இந்–தச் சாத–னங்–
கள் மின்–னி–லக்க ெதாழி–ல்நுட்–பங்–
கைளக் ெகாண்டு கணக்–கி–டும்.

வீணா–கும் தண்–ணீ–ரின் அள–வும் 
ெதரி–ய–வ–ரும். இத்–த–ைகய சாத–னங்–
கள் ஏழு இடங்–களில் வீடு–க–ளி–லும் 
வர்த்–தக, ெதாழில்–துைற கட்–ட–டங்–
களி–லும் முதற்–கட்–ட–மா–கப் ெபாருத்–

தப்–படும் என்று ெபாதுப் பய–னீட்–டுக் 
கழ–கம் அறி–வித்–துள்–ளது. 

ெதம்–ப–னிஸ் நார்த், ெதங்கா 
ஆகிய புதிய குடி–யி–ருப்–புப் ேபட்ைட–
களும் புக்–கிட் பாத்–ேதாக், ஹவ்–
காங், ஜூேராங் ெவஸ்ட், ெதம்–ப–
னிஸ், துவாஸ் ஆகி–ய–ைவ–யும் அந்த 
ஏழு இடங்–களில் அடங்–கும். 

இந்–தக் கழ–கத்–தின் விேவக 
கருவி ெசயல்–திட்–டத்–தின் முதல் 
கட்–டம் 2023ல் முற்–றி–லும் நிைற–
ேவற்–றப்–பட திட்–டம் இருக்–கிறது. 

இந்த $123.7 மில்–லி–யன் மதிப்–
புள்ள திட்–டத்ைத நிைற–ேவற்ற தகுதி 
உள்ள நிறு–வ–னங்–கள் விண்–ணப்–
பிக்–க–லாம் என்று பகி–ரங்க ஏலக்–
குத்–தைக மூலம் அறி–விப்பு விடுக்–
கப்–பட்–டது. 

ஏழு உள்–ளூர் மற்–றும் ெவளி–
நாட்டு நிறு–வ–னங்–கள் மனு ெசய்–

தன. அவற்–றில் இருந்து எஸ்பி 
சர்–விசஸ் நிறு–வ–னம் ேதர்ந்–ெத–டுக்–
கப்–பட்–ட–தாக கழ–கம் ெதரி–வித்–தது. 

இத்–திட்–டத்ைத நிைற–ேவற்–று–வ–
தற்குத் ேதைவ–யான ெதாழில்–நுட்ப 
வளங்–களும் ஆற்–ற–லும் எஸ்பி 
சர்விசஸ் நிறு–வ–னத்–தி–டம் உள்ளதாக 
ெதரிவிக்கப்பட்டது. வலு–வான பல 
சாத–ைன–கைள– அந்த நிறு–வனம் 
நிகழ்த்தி இருக்–கிறது என்றும் 
கழகம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

விேவகக் கரு–வி–கைள விநி–
ேயாகித்து அவற்ைறப் ெபாருத்–தி, 
ேதைவ–யான உள்–கட்–ட–ைமப்பு வசதி–
கைள ஏற்–ப–டுத்–த–வும் எஸ்பி சர்விசஸ் 
ெபாறுப்பு எடுத்–துக்–ெகாள்–ளும். 

அவற்ைற 15 ஆண்டு காலம் 
பரா–ம–ரித்து ெசயல்–ப–டுத்தி வரு–வ–
தற்–கும் அந்த நிறு–வ–னேம ெபாறுப்பு.

புதிய கருவி ெபாருத்–தப்–ப–டு–வ–

தற்கு முன்–ன–தாக சம்–பந்–தப்–பட்ட 
குடும்–பங்–க–ளுக்–கும் நிறு–வ–னங்–களுக்–
கும் கடி–தங்–கள் அனுப்பப்படும் 
என்றும் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்–தச் சாத–னங்–கள் ெதாடர்–பான 
முன்–ேனாடி பரி–ேசாதைனத் திட்–டங்–
கள் 2016 மற்–றும் 2018ஆம் ஆண்டு–
களில் ெபாங்–ேகால் மற்–றும் யூஹு–
வா–வில் அைமந்–துள்ள 800 
வீடுகளில் ேமற்–ெகாள்–ளப்–பட்–டன. 

அந்த வீடு–களில் ஏறத்–தாழ 10 
விழுக்–காட்டு குடும்–பங்–கள் தங் 
களுக்குத்  ெதரியாமேலேய தண்–
ணீர் விர–ய–மா–வ–ைதக் கண்–டு–ெகாண்–
டன. முதல் கட்–டத்–ைதத் ெதாடர்ந்து 
அைனத்–ைத–யும் பரி–சீ–லித்து பிறகு 
சிங்–கப்–பூ–ரின் எஞ்–சிய பகு–தி–க–ளுக்கு 
இந்–தச் ெசயல்–திட்–டத்ைத விரி–வு–
படுத்–து–வது பற்றி கழ–கம் முடிவு 
ெசய்–யும். 

தண்ணீர் பயனீட்ைடக் கணக்கிட 300,000 விேவக கருவிகள்

ெபாதுப் பயனீட்டுக் கழகத்தின் விேவக தண்ணீர் அளவீட்டுக் 
கருவி ெசயல்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்ைத 2023ல் நிைறேவற்றி 
முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. படம்: ெபாதுப் பயனீட்டுக் கழகம்

இந்–தி–யா–வில் ெகாவிட்-19 ெதாற்று பாதிப்பு, 
ெசன்ற ஆண்டின் உச்ச அளைவயும் விஞ்சி 
இந்த ஆண்–டில் மிக ேமாச–மாக இருக்–கிறது 
என்று வல்–லு–நர்–கள் ெதரி–வித்துள்ளனர். 

ஒேர நாளில் புதி–தாக 200,739 ேபர் 
பாதிக்–கப்–பட்–டதாக ேநற்று அறிவிக்கப்பட்டது. 
அைத அடுத்து நாட்–டில் பல பகு–தி–க–ளி–லும் 
மருத்து–வ–ம–ைன–களில் படுக்–ைக–க–ளுக்கு 
இட–மின்றி ஏரா–ள–மான ேநாயா–ளி–கள் அவ–
திப்–ப–டு–வ–தா–கத் ெதரி–விக்–கப்–ப–டு–கிறது. 

அந்த நாட்–டின் நிதி ைமயம் என்று 
கூறப்–படும் மும்ைப முடங்–கி–விட்–டது. அங்கு 
பல்–ேவறு மருத்–து–வ–ம–ைன–க–ளி–லும் இட–மில்–
லா–மல் ேநாயா–ளி–க–ளுக்கு ஆக்–சி–ஜ–னும் 
இல்–லா–மல் நிைலைம படு–ேமா–ச–மாக இருப்–
பதாகத் தக–வல்–கள் ெதரி–விக்–கின்–றன. 

 இந்தியாவில் கிரு–மித்–ெதாற்று கடந்த 
எட்டு நாட்–களில் ஒரு நாள் நீங்–க–லாக 
மற்ற நாட்–களில் சாதைன அள–வாக உயர்ந்து 
விட்டது. மகா–ராஷ்–டிராதான் படு–ேமா–ச–மாக 
இருப்–ப–தா–க–வும் ெமாத்த பாதிப்–பில் கால்–
வா–சிப்–ேபர் அந்த மாநி–லத்–ைதச் ேசர்ந்–த–
வர்–கள் என்–றும் அதி–கா–ரி–கள் கூறினர். 

அந்த நாட்–டில் 24 மணி ேநரத்–தில் 
1,038 ேபர் மாண்–டைத அடுத்து ெகாேரானா 
வுக்குப் பலி–யா–ன–வர்–க–ளின் ெமாத்த எண்–
ணிக்ைக 173,123 ஆகி–விட்–டது. 

கிரு–மித்–ெதாற்று கார–ண–மாக பாதிக்–கப்–
பட்ேடார் ெமாத்–த எண்ணிக்ைக 14.1 மில்–
லி–யன். மகா–ராஷ்–டிரா, குஜ–ராத் மாநி–லம், 
புது–ெடல்லி உள்–ளிட்ட இதர பல பகு–தி–

களி–லும் ேபாதிய அள–வுக்–குச் சுகா–தா–ரப் 
பரா–ம–ரிப்பு வச–தி–கள் இல்–லா–த–தால்  அச்சமும் 
குழப்–ப–மும் காணப்–படுவதாக  மருத்–து–வ–
மைன–களும் மருத்–து–வர்–களும் ெதரி–விக்–
கி–றார்–கள்.

குஜ–ராத்–தில் பல மருத்–து–வ–ம–ைன–களில் 
ஆக்–சி–ஜன் இல்ைல. இேத நிைலைம நீடித்–
தால் மரண எண்–ணிக்ைக கூடும் என்–று  
அக–ம–தா–பாத் நகர மருத்–துவ நிைலய தைல–
வர் ஒரு–வர் குஜ–ராத் முதல்–வ–ருக்கு எழு–திய 
கடி–தத்–தில் ெதரி–வித்து இருக்–கி–றார். 

இவ்–ேவ–ைள–யில், உத்ரகாண்ட் கும்பேமளா–
வில் கலந்துெகாண்டவர்களில் 1,000க்கும் 
ேமற்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்குக் கிருமி ெதாற்–றி–விட்–ட–
தாகத் ெதரி–விக்–கப்–படுகிறது.

தைல–ந–கர் ெடல்–லி–யில் சாதைன அளவுக்–
குத் ெதாற்று இருக்–கிறது. ெசன்ற ஆண்ைட–
விட இந்த ஆண்–டில் மரண எண்–ணிக்ைக 
அதி–க–மாக இருக்–கக்–கூ–டும் என்று மருத்து–
வர்–கள் எச்–ச–ரித்து வருகிறார்கள்.

உல–கில் அன்–றா–டம் புதி–தாக கிருமி 
ெதாற்–று–ேவா–ரில் ஆறில் ஒரு–வர் இந்–தி–யா–
வில் இருக்–கி–றார் என்று கூறப்படுகிறது.

www.tamil.org.sg
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