
ஏ"ர$ 8, 2020 

எ' அ'பா+,த சி.எ1.ஐ.ஆ+ 456ப ந8ப+க:;4, 

நா6 இ"ெபா?@ மனCதஇன வரலாFறி$ அHதாக; காண;JKய 

இதF4 M' க8Kராத ஒO அசாதாரண PQநிைலைய; கட,@ 

ெகா8KO;கிேறா6. இ,த PQநிைல மனCதஇன6 ப'ெந5Uகாலமாக 

எதி+ெகா8Kராத அளவWலான@ எ'பைத பல அளவ X5களC' வாயWலாக நா6 

அறி,திO;கிேறா6.தFெபா?@ COVID-19 என அைழ;க"ப56 இ,ேநாயான@ 

மிக; ெகாKய Zவாசேநா[ 4றிெகா8ட ெகாேரானா ைவர1-2 (SARS-COV-2) 

எ'ற ைவரஸா$ இன6, ெமாழி, மத6, மF]6 ேதசிய6 கட,@ 

அைனவைர^6 _+;க`தனமாக தா;4கிற@ எ'பைத நா6 

உணரேவ8Kய@ மிக அவசியமாகிற@. எனேவ, இ,த ைவரைச 

ேதாFககK"பத' _ல6 இ,த" ேபாைர நா6 எbவா] ெவ$ல"ேபாகிேறா6 

எ'பைத நா6 அைனவO6 அம+,@ ஆரா[,@ தX+;க ேவ8Kய தOண6 

இ@. 

இ,ேநா[ ந6 அ'றாட வாQ;ைகயW$, ந6 ெபாOளாதார`தி$, 

ேவைலவா["பW$, ம;களC' வாQவாதார`தி$, 4றி"பWட`த;க 

எ8ணW;ைகயW$ மனCத உயW+களC' மc@ இைடd]கe ஏFப5`@6 

எ'பைத நா6 fH,@ெகா8KO;கிேறா6. இO"பWg6 நா6 ந6ைம 

ஒ'றிைண`தா$ 4ைற,தபhச ேசத`@ட' இiPழலி$ இO,@ 

வW5ப5வைத ந6மா$ தX+மானC;கMK^6. அதF4 அரசாUக`தி' 

அறிj]`த$கைள சி.எ1.ஐ.ஆ+ 456பM6 அத' நXhK;க"பhட 

456பM6 மிக ெநO;கமாக பW'பF]வ@ மிக M;கியமான@. 

உதாரணமாக அரZ ச_க kர`ைத அறிj]`@6ேபா@ அ,த 

ஆேலாசைனைய நாM6 ந6 456ப உ]"பWன+கe அைனவO6 க8K"பாக 

பW'பFறேவ856 அ`தைகய அறிj]`த$களCலிO,@ ேமFெகாe:6 

எ,தவWலகl6 ந6ைம^6 ந6 456ப உ]"பWன+கைள^6 ஆப`தி$ 

ஆQ`@வ@ மh5ம$லாம$ மFற நப+க:;4 பரj6 ஆப`ைத பலமடU4 

அதிகH;கிற@ எ'பைத நா6 நிைனவW$ ெகாeள ேவ856. இ,த"ேபாைர 

ெவ]6 மO`@வ+கe, அரசாUகUகe, ெகாeைக வ4"பாள+கe மF]6 



Zகாதார" பா@கா"f பணWயாள+களா$ மh5ேம ெவ$லMKயா@. மாறாக 

ந6 அைனவH' Jh5 நடவK;ைககளா$ மh5ேம இ"ேபாைர 

ெவ$லMK^6. எனேவ நXUக:6 உUகe 456ப`தின+ அைனவO6 

ேதைவயான அைன`@ M'ெனiசH;ைக நடவK;ைககைள ேமFெகா85 

இ`ெதாF]ேநாயWலிO,@ பா@கா"பாக இO;4மா] ேகh5;ெகாeகிேற'. 

ேகாவWh-19 ேநா[` தணW"பW$ சி.எ1.ஐ.ஆ+ M;கிய பU4 வகி;கிற@ 

எ'பைத ஒO ெபOைம வா[,த சி.எ1.ஐ.ஆ+ 456ப உ]"பWனராக உUகe 

கவன`திF4 ெகா85வர வWO6fகி'ேற'. நா6 Jhடாக சி.எ1.ஐ.ஆ+ 

தைலைமயW$ ஐ,@ பர,த நிைலகளC$ கவன6 ெசl`த MKj 

ெச[@eேளா6. அதாவ@ (1) Kஜிhட$ Mைறகe உeளChட க8காணW"f, 

(2) வWைரவான மF]6 மலிவான ேநாயறி^6 Mைறகe, (3) fதிய 

மO,@கe, அறிய"பhட மO,@களC' ம]பய'பா5 மF]6 த5"nசிகe 

உeளChட fதிய சிகிiைச Mைறகe உOவா;4த$, (4) மO`@வமைன 

உதவWசாதனUகe மF]6, (5) வWநிேயாக சUகிலி மF]6 தளவாடUகe 

ஆகியவFறி$ சி.எ1.ஐ.ஆ+ ஆரா[iசி ச_க`தி' நிfண`@வ`தா$ 

ேகாவWh-19 ெநO;கK நிைலைய சமாளC;க ேமFெகாeள"ப56 ேதசிய 

MயFசிகைள திற6பட ேம6ப5`த MK^6 என நாUகe ந6fகிேறா6. இ,த 

ஐ,@ நிைலகளCl6 ேபா+;கால அK"பைடயW$ பணWகe 

ெதாடUக"பh5eளன. இ"பணWயW$ ெவbேவ] பா'- சி.எ1.ஐ.ஆ+ அணWகe 

மh5ம$லா@ நம@ Mத'ைமயான எ'.எ6.ஐ.K.எ$.ஐ (NMITLI) திhட`தி' 

_லM6 f@ைமயான தX+jகைள; காண க$வWயாள+கைள^6 ெதாழி$ 

நி]வனUகைள^6 ந6ேமா5 இைணய நா5கிேறா6. வO6 காலUகளC$ 

நா6 கவன6 ெசl`@6 இ,த நிைலகளC$ சி.எ1.ஐ.ஆH' எ8ணUகளC$ 

உOவான ச_க`திFகான சிற,த தX+jகளா$ நா6 உணர"பட ேவ856 

எ'பைத உ]திெச[ேவா6. ந6 வரலாFறி$ f@ைமயான 

தX+jகாணேவ8Kய நம;4 சவா$ வWட;JKய மிக M;கியமான 

பWரiசைனயான தOண6 உ8ெட'றா$ இ@தா' அ,த` தOண6 எ'பைத 

நா' ந6fகிேற'. Zவாமி வWேவகான,தH' JF];கிணUக நா6 

எ5`@;ெகா8ட ஐ,@ நிைலகளC$ உ8ைமயWேலேய f@ைமயான 

தX+jகைள க85பWK;46 வைர ந6 ஈ5பாhைட^6, வWழி`திO"பைத^6 



நி]`த;Jடாெத'] சி.எ1.ஐ.ஆH' ஒh5ெமா`த அறிவWய$ 

ச_க`ைத^6 ேகh5;ெகாeகிேற'. இதFகான Jh5MயFசிக:;46, 

f@ேயாசைனகe மF]6 அதFகான பணWகைள` ெதாடU4வதF46 

உUகளC$ யாராவ@ ேசர வWO6பWனா$ அ6MயFசிகe 

ெபா]`தமானைவெயனC$ அவFறிF4 இட6 உeள@. இ6MயFசிகளC$ 

ஏFப56 M'ேனFற6 4றி`த தகவ$கைள நா' உUகளCட6 பகி+,@ 

ெகாeேவ'. நா' வWைரவW$ இைணய`தி' _ல6 அைன`@ சி.எ1.ஐ.ஆ+ 

456ப`தினOடg6 உைரயாF]ேவ' எனj6 அbjைரயாFறலி$ 

கல,@ெகாeள உUகe அைனவைர^6 நா' ேகh5;ெகாeகிேற'. 

ேபா+கe எ'ப@ தXர6 மி;க வ Xர+க:டg6 @ணWiசலான 

மனCத+க:டg6 மF]6 ஆ^தUக:டg6 தா' நட,தன எ'பைத 

அைனவO;46 நிைனjப5`த வWO6fகிேற'. ஆனா$ தFேபாைதய 

ேபாரான@ Zகாதார வழU4ந+கe, வWqஞானCகe, ெதாழி$shப 

வ$lன+கe, ெதாழிலதிப+கe, அரசிய$வாதிகe, நி+வாகிகe மF]6 

ஆ8கe, ெப8கe, இைளயவ+, Mதியவ+ என அைனவO6 ஒ']பhட ஓ+ 

இல;கிFகாக நட`த"ப5கிற@. சி.எ1.ஐ.ஆ+ 456ப`தி$ உeள நXUகe 

அைனவO6 இ,த"ேபாH' ஒO ப4தியாக இO,@ ந6 வWqஞான6 மF]6 

ெதாழி$shப வலிைமயா$ ந6 ேதச`தி' நியாயமான எதி+பா+"fகைள 

n+`திெச[^மா] ேகh5;ெகாeகிேற'. கட,த காலUகளC$ நா6 

ெச[திO;கிேறா6. அைத மc856 ந6மா$ ெச[யMK^ெமன ந6fகிேற'. 

பா@கா"பாக இOUகe. ேகாவWh-19 இலிO,@ பா@கா`@;ெகாe:Uகe. 

- ேசக+. சி. மா8ேட  


