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!"#$: எ#.ஆ(.எ).எ* இ-.யா 6 மா3ல5க78 இ-த ஆ:ைவ நட?.ய@, இ.8 5 மா3ல5கC எD.ஏ 
மF-@கைள# ேபா.யளJ இF#$ ைவ#ப.8ைல எKப@ கLட"ய#பMNCள@ 
 
ெச9ைன, ஆகPG10, 2020: இன#ெபFQக நல) ேசைவகC இ-.யா அறQகMடைளUனா8 
(எ#.ஆ(.எ).எ*.ஐ)ஆW மா3ல5க78 1500 மF-@QகைடQகார(க7டD நட?த#பMட ஆ:J, கண4ெகR67 

நட.த6பGட ஆS மா'ல)க+, ஐ"# மா'ல)கE, ம.1ய6UரேதசV(6.5%), பWசா6 (1.0%), தXYநாR 

(2.0%), ஹ[யானா (2.0%), 1,\ (34.0%)ஆ[யன \கேமாசமான இF#$3ைல]டK ெபFமளJ 
ப^றாQ!ைறையQ ெகாLNCளன என) _M`QகாMN[ற@.aற#பாக? ெதb]D ஒேர மா3லD 
அசாV(69.6%)மMNேம ஆ!D. 
 

வ.எN. மா'லV எV.ஏ ம-"#கைள இ-67 
ைவ.1-4>V 

ம-"#4கைட4கார`கE%  
1.  பdசா# 1.0% 
2.  ஹbயானா 2.0% 
3.  த\fநாN 2.0% 
4.  ம?.ய# gரேதசD 6.5% 
5.  .8h 34.0% 
6.  அசாD 69.6% 

 
எD.ஏ மF-@கைள இF#$ ைவQகாைம மF-@QகMN#பாMN அ.காbக7K அ.க#ப`யான 

கMN#பாNகiடK ெதாட($ைடயதாக? ெதb[ற@. 79% மF-@QகைடQகார(கC சMட) aQக8கC, 
அ.க#ப`யான ஆவண? ேதைவகைள? தk(#பத^காக எD.ஏ மF-@கைள இF#$ ைவ#ப.8ைல.gற 

அMடவைண எ) (H) மF-@கiடK ஒ#gNDேபா@ எD.ஏ மF-@கC அ.கQ கMN#பாNகC ெகாLNCளதாக 

54.8% மF-@QகைடQகார(கC ெதbkQ[Kறன(.அ.க இF#$ சதmதD ெகாLNCள அசா\8 nட ஏD.ஏ 

மF-@க7K அ.க#ப`யான கMN#பாNகC !"?@ 58% மF-@QகைடQகார(கC ெதbkQ[Kறன(. மா3ல 

வாbயாகஹbயானாk8 63%, ம?.ய#gரேதச?.8 40%, பdசாg8 74%,த\fநாM`8 79% 
மF-@QகைடQகார(கC எD.ஏ மF-@கைள இF#$ ைவQகாதத^! ெதாடFD ஒo5!pைற/சMட? தைடகைளQ 
காரணமாக? ெதbkQ[Kறன(.  
 
இ-த அ"Qைக ெவ7rN !"?@ கF?@? ெதbk?த,1-. VS ச"1ரேசக`, தைலைம ெசய, அ1கா[, 
இன6ெப-4க நலB ேசைவகE இ"1யா அற4கGடைள ம<SV Uர14யா பர67ைர ஆேலாசைன4 >a உS6Uன`, 
“மF?@வs.Uலான கFQகைல#$ இ-.யாk8 அ.கD kFDப#பNDக(#ப?ைதQ கைலQ!D pைறயாக 
மா"]Cள@, அத^கான மF-@கC [ைடQகாம8 ேபாவ@ பா@கா#பான கFQகைல#g^கான ெபLக7K 
அtகைல அ)_W?@[ற@.எD.ஏ மF-@கC க(#ப?ைதQ கைல#பத^கான பா@கா#பான, ெசய8.ற\Qக 
வupைற எKபைத) சாKWகC காMN[Kறன, அைவ [ைடQகாம8 ேபாவ@ பா@கா#ப^ற கFQகைல#$, 
கFJ^ற தா:மா(கC இற#$ ம^WD ேநா]Wத8 k[?த?ைதQ !ைற#ப.8 நாN அைட-த  pKேன^ற?ைத 

தைலvழாக மா^WD வா:#$Cள@”எனQ n"னா(.  
 
இ-த ஆ:kK ேநாQகD எD.ஏ மF-@க7K [ைடQ!DதKைமைய) சbபா(#ப@ தாK எKறாxD, ஆ:J 
p`JகC தXYநாGc, அவசரகால க-.தைட மா.1ைரகE (ஈ.f.U) ம-"#4கைட4கார`களா, 
இ-67ைவ4க6பRவ1,ைல எKபைத]D ெவ7#பN?@[Kறன.மா3ல?.8 கF?@கy#$ நட?த#பMட 

மF-@QகைடQகார(க78 3% மMNேம ஈ.a.gகைள இF#$ ைவ?@Cளதாக? ெதbkQ[Kறன(, இF#$ 

ைவQகாதவ(க78 90% இ-த மா?.ைரகC த\fநாM`8 தைடெச:ய#பMNCளதாகQ n"ன(. அவசரகால 
கF?தைட மா?.ைரகC பb-@ைர ேதைவ#படாத மF-@கC ஆ!D ேமxD இைவ ேதaய !NDபQ 

கMN#பாMN? .Mட?.K vf ஏ.எ*.எ).ஏகளாxD இF#$ ைவQக#பMN வழ5க#பN[Kறன. ஈ.a.gகைள 
இF#$ ைவQக மF-@QகைடQகார(கைள அ{ம. மW#ப@ த\ழக# ெபLக7K பா@கா#பான எ7தான 
கF?தைட kF#ப?ைத மWQ[ற@.  
 
ஒo5!pைற அ.காbகC ம?.U8 3லJD, எD.ஏ வைக?ெதா!#$கைள பாhன) சா($ைடய பாhன? 
ேத(k^காக# பயKபN?தலாD எKற தவறான $bதேல எD.ஏ மF-@கC [ைடQகாதத^! pதKைமயான 
காரணமாக? ெதb[ற@. எD.ஏ மF-@கC ஒKப@ வார5கC வைர மMNேம பயKபN?தQ !"#gட#பMNCளன 
அேதேநரD க(#பகால?.K 13-14 வார?.8 தாK கFkK பாhன?ைத �ெயாhயா8 (அ8MராசJLM) கLட"ய 
p`]D. ந8லேவைளயாக மF-@QகைடQகார(கC இ-த? தவறான கF?ைதQ ெகாL`F#பதாக? ெதbயk8ைல 
அ8ல@ ஆ:J மா3ல5க78 10% மF-@QகைடQகார(கC மMNேம எD.ஏ மF-@கைள பாhன? ெதbk^காகQ 



 

க(#ப?ைதQ கைலQக# பயKபN?தலாD என? ெதbk?தன(. எ�{D த\fநாM`8 38% இ-த? தவறான $bத8 
உCள@. 
 
“இ@வைர இ8லாத வைகU8 மQக7K இயQகD தைடபM`FQ!D மF?@வ வச.கiQகான அtக8 
வரDgட#பM`FQ!D இQகாலகMட?.8, மF?@வs.யான கFQகைல#$ மF-@க7K k^பைனQகான 
ேதைவய^ற தைடகைள �Qக#பMN அைவ மF-@Qகைடக78 எ7.8 [ைட#பைத உW.#பN?@வத^கான 
அவசர? ேதைவ ஏ^பMNCள@. இ-.யாk8 ஒKப@ வார5கC வைரU8 பயKபN?த அ{ம.Qக#பMNCள 
எD.ஏ மF-@கைள# பாhன? ெதbk^காகQ க(#ப?ைதQ கைலQக# பயKபN?த இயலா@ எKபைத _காதார 
ம^WD !NDப நல அைம)சகD ெத7JபN?த ேவLND.இ@ மF?@வ உதkைய நாடJD பb-@ைர]டK 

இDமF-@கைள அtகJD ெபLகைள அ{ம.Q!D,”என எ6.ஆ`.எB.எP இ"1யாh9 ம-.#வB ேசைவகE 
இய4>ந` ம-. ராiX அ`c jOனா`. 
 
பbேசாதைனகiD அ.க#ப`யான கMN#பாNகiD எD.ஏ மF-@கC [ைடQகாைமQ! வuவ!Q[Kறன. இ@ 
\க#ெபbய கவைலQ!bய kடயமாகJD \8hயK கணQகான ெபLகiQ! பா@கா#பான கFQகைல#$ 

pைறQ! அtக8 மWQக#படJD காரணமாக உCள@. 2019இ8 உலக _காதார 3WவனD (டgC�.எ).ஓ) எD.ஏ 
மF-@கைள எN?@QெகாCiDேபா@ மF?@வ ேம^பா(ைவ ேதைவ எ{D அதK p-ைதய ஆேலாசைனைய 

�Q[ இDமF-@கைள அதK அ?.யாவaய மF-@கiQகான pQ[ய# பM`யh8 ேச(?த@. எD.ஏ மF-@கைள 
இF#$ ைவ#ப.xCள ேதைவய^ற தைடகைள �Q!வ@ ெபLகC த5கiQ! kF#பமான pைறைய 
அt!வைத உW. ெச:[ற@. “மF?@வs.யான கFQகைல#$ ஆரDப3ைல கFQகைல#$) a[)ைசQகான 
ெசலைவQ கyசமான அளJ !ைற?@, ெபLகளா8 எ7.8 அtகQகn`யதாக அதைன மா^"]Cள@. இ-த 
ேகாkM கால5க78, ெபFDபாலான வழ5!ந(கC  கFQகைல#$ அWைவa[)ைச ெச:வத^! pK ேகாkM 19 
பbேசாதைனையQ ேகMக? ெதாட5[]Cளன(, இ@ ெபLகiQகான ேசைவ) ெசலJகைள இK{D 
அ.கbQகQnND. ஒ#�Mடளk8 எD.ஏ மhவான@ ஏென�8 இத^! மF?@வமைன ேபாKற அைம#$ 
ேதைவU8ைல. எD.ஏ [ைடQகாம8 ேபாவ@ ெபLகைள கFQகைல#$ அWைவa[)ைசகைள நாNவத^!? 
தCiD, இ@ ெசலJ \!-ததாகJD அtக8 இைடெவ7கைள இK{D அ.கbQகJD nND,” என 
எ6.ஆ`.எB.எP இ"1யாh9 k.த ேமலாள` – பா`Gன`l6, ெடபWசனா சM.[ jOனா`. 
 
ேமxD இ-த ஆ:J, எD.ஏ ம^WD பாhன) சா($ைடய பாhன? ேத(J ெதாட(பான தவறான கF?@கைள? 
ெத7JபN?@த8; ம?.ய மF-@கC தரQ கMN#பாMN 3Wவன?.K ஒ#$த8/ எD.`.g சMட? ேதைவகைள 
இைசவாQ!த8; எD.g.g.எ* மF?@வ(கiD எD.ஏ மF-@கைள# பb-@ைர#பத^காக எD.`.g  k.கைள? 
.F?@த8; எD.ஏ வைக? ெதா!#$கைள மF-@கC ம^WD அழ!சாதன#ெபாFMகC சMட?.K அMடவைண 
ேகUK vf வைக#பN?தQ கF@த8; ஐ.ஈ.a ம^WD ஊடக# பர#$ைரகC வuயாக  பா@கா#பான கFQகைல#$ 
தகவ8ெதாட($க78 pத�Nகைள அ.கb?த8; ம^WD கMடண\8லா உதk எLகைள அைம#ப.K �லD 
எD.ஏ மF-@கைள அt!D ெபLகiQ! ஆதரJ வழ5!த8 ேபாKறவ^ைற# பb-@ைரQ[ற@. 
 
Link of the detailed study: https://bit.ly/2DTR6Sb  
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