*வரைவு*

தெற் காசியாவில் பேைிடைின்போது தெயல் ேடுெல் மற் றும்
ஒெ்துரைே் ரே வலுே்ேடுெ்துெல்

வெள் ளங் கள் ,
பபான் ற

சுனாமிகள் ,

இயற் ககப்

சூறாெளிகள்

பபரிடர்கள்

காலம்

மற் றும்

பூகம் பங் கள்

காலமாக

மக்களின்

உயிர்களுக்கும் உடகமகளுக்கும் வ ாடர்ந்து அச்சுறு ் லாக இருந்து
ெருகின் றன. இன் று, பருெமகை மற் றும் சூறாெளி ொனிகல முகறகள்
குறிப்பாகப்

பாதிப்பிற் குள் ளாகும்

வ ற் காசியாவின்

கடபலாரப்

சூைகல

பகுதிகளில்

உருொக்குெ ால் ,
காணப்படும்

அதிக

மக்கள் வ ாகக காரணமாகப் பூமியில் மிகவும் பபரிடர் ஏற் படக்கூடிய
பகுதியாக ஆசியா மாறிவிட்டது.

ாை் ொன பகுதிகளில் மக்கள் வ ாகக

வ ாடர்ந்து அதிகரிப்பதும் வெப்பமயமாகும் காலநிகலயும் கடல் மட்ட
உயர்வு மற் றும்

அதிக தீவிரப் புயல் களுக்கு ெழிெகுக்கிறது, இந் ச்

சொகல எதிர்வகாள் ள பபரிடர் பமலாண்கமக்கு ஒரு ஒருங் கிகணந் ,
பல ரப்பு அணுகுமுகற ப கெப்படுகிறது.
வ ற் காசியப் பிராந்திய ஒ ்துகைப்புக் கூட்டகமப்பு (சார்க் - SAARC)
மற் றும்

பல

துகற

வ ாழில் நுட்ப

மற் றும்

வபாருளா ார

ஒ ்துகைப்புக்கான ெங் காள விரிகுடா கூட்டகமப்பு (BIMSTEC) பபான் ற
பல முயற் சிகள் , பபரிடர் பமலாண்கமயில் பிராந்திய ஒ ்துகைப்கப
பமம் படு ்துெ ற் கான

முயற் சிககளக்
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வகாண்டிருந் ாலும் ,

*வரைவு*
முரண்பாடான

முன் பனற் ற பம

பங் கு ாரர்ககளச்

காணப்படுகிறது

வசயல் பாட்டிலிருந்து

அல் லது

விலக்கி

முக்கியப்

கெ ்துள் ளது.

பபரிடகரச் சமாளிக்கும் திறகனச் வசயல் படு ்துெதில் , இகறயாண்கம
வ ாடர்பான கெகலகள் ,
மற் றும்

சிறந்

உள் கட்டகமப்பின்

டிஜிட்டல் ஆகிய இரண்டும் ) மற் றும்

வ ாடர்புகடய வசலவினங் களிலும்
இந் ச்

சிரமங் கள்

இந்

ப கெ (பநரடி
் ப கெகளுடன்

கடகள் உள் ளன.

இருந் பபாதிலும் ,

பபரிடர்

பமலாண்கம

ஒ ்துகைப்புக்குக் கணிசமான நன் கமகளும் இருக்கின் றன.
நிபுண ்துெம்
மூலம் ,

மற் றும்

பபரிடகர ்

ெளங் களின்

கெல் கள் ,

ஒருங் கிகணப்பு மற் றும்

வ ாடர்ந்து

ெரும்

பகிர்வு

அதிமுக்கியமான

48

மணிபநரங் களில் ஒரு நாட்டின் சுயமாகச் வசயலாற் றும் மற் றும் உ வி
ெைங் கும் திறன் முடக்கப்படும் பபாது, ஒரு நாடு மற் வறாரு நாட்டிற் கு உ ெ
முடியும் .

உயிர்கள்

பலன் களுக்கு

மற் றும்

பமலதிகமாக,

உகடகமககளக்
மனி ாபிமான

காப்பாற் றும்

உ வி

மற் றும்

பநரடிப்
பபரிடர்

நிொரண (HADR) நடெடிக்கககள் மற் றும் வசயலாற் று ல் திட்டங் களில்
ஒ ்துகைப்பது

நம் பிக்கககய

ெளர்க்கும்

மற் றும்

பிராந்திய ்தில்

இராஜ ந்திர உறவுககள பமம் படு ்தும் .
இருப்பினும் ,

பகாவிட்-19

வ ாற் றுபநாயானது

பபரிடர்

பமலாண்கமயில் ஒ ்துகைப்கப பமலும் சிக்கலாக்கியுள் ளது. பல ஆசிய
நாடுகளில் ெைக்கமாக ஏற் படும் பபரிடர்கள் மற் றும் வ ாற் றுபநாய் ககள

2

*வரைவு*
ஒபர பநர ்தில் ககயாள பெண்டிய கட்டாயம் ஏற் பட்டது, இது பிராந்திய ்
யார்நிகலயில் ஏற் பட்டுள் ள பற் ற ாக்குகறகய எடு ்துக்காட்டுகிறது.
கடந்

இரண்டு ெருடங் கள் சுகா ார நிபுணர்கள் , ப சிய அரசாங் கங் கள் ,

சர்ெப ச

நிறுெனங் கள் ,

எதிர்கால ்

திட்டமிடல்

முக்கிய ்துெ ்க
இக க்

மற் றும்

NGOகள்

சமூக

வசயல் பாட்டில்

உறுப்பினர்ககள
ஈடுபடு ்துெ ன்

அடிக்பகாடிட்டுக் காட்டுகின் றன.

கரு ்தில்

வகாண்டு,

ஆசிய

ஆராய் ச்சி ்

ப சிய

அகமப்பானது (NBR) பபரிடர் பமலாண்கம மற் றும் வசயல் படு ் லில்
ஒ ்துகைப்ப ற் கான ொய் ப்புககளக் கண்டறிய வ ற் காசியா மற் றும்
பரந்

இந்ப ா-பசிபிக்

பகுதிககளச்

பசர்ந்

பங் கு ாரர்ககள

ஈடுபடு ்தியது. பிராந்திய ்தில் உள் ள முன் னணி நிபுணர்களுடனான ஒரு
ெருட

வமய் நிகர்

பணிக்குழு

அமர்வு கள்

மற் றும்

பநர்காணல் கள்

வசப்டம் பர் 2021-இல் நகடவபற் ற இரண்டு நாள் பயிற் சிப்பட்டகறயுடன்
முடிெகடந் து, இது பபரிடர் பமலாண்கம முயற் சிகளுக்கான திறன் ,
ஒருங் கிகணப்பு

மற் றும்

பிராந்திய

பநாக்கமாகக் வகாண்டிருந் து. இந்

இகணப்கப

பமம் படு ்துெக

் திட்ட ்திற் கு நிதியளி ்

ற் காக

வசன் கனயில் உள் ள அவமரிக்க ் துகண ் தூ ரக ்திற் கு NBR நன் றி
வ ரிவிக்க விரும் புெதுடன் , மூ ்

ஆபலாசகர்களான

ாரிக் கரீம் மற் றும்

நிலாந்தி சமரநாயக்பக ஆகிபயாருக்கு அெர்களது நுண்ணறிவு மற் றும்
ெழிகாட்டு லுக்காக நன் றியிகன வ ரிவி ்துக் வகாள் கிறது.
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இந்

அறிக்கக

இந்

ஒன் றிகண ்து

அளிக்கிறது.

நிகலகமகய

நன் கு

அணுகுமுகறகளின்

ற் பபாக ய

முக்கியக்

பணிக்குழு

பகுதியானது,

திட்ட ்தின்

கண்டுபிடிப்புககள

பபரிடர்

புரிந்துவகாள் ெ ற் கும் ,

காண்ப ற் கும் ப கெயான
மற் றும்

்

பமலாண்கம

ஏற் கனபெ

குகறபாடுககள

உள் ள

அகடயாளம்

கெல் கள் மு ல் பகுதி பநர்காணல் கள்

விொ ங் கள்

விளக்குகிறது.

பபரிடர் பமலாண்கமயின்

நான் கு

இரண்டாெது

கட்டங் கள் குறி ்

குறிப்பிட்ட பரிந்துகரககள கல் வி ்துகற, NGOகள் மற் றும் பயிலரங் கில்
பங் பகற் ற அரசு நிபுணர்களின் பார்கெயில் ெைங் குகிறது. அகன ்து
ஆப ்துகளும் நிகறந்
எதிர்கால

ெட்டார வமாழி மற் றும் பபரிடர் பமலாண்கமயில்

ஒ ்துகைப்கப

பமம் படு ்துெ ற் கான

ஆகியெற் கற

ஏற் படு ்துெதில்

முக்கிய ்துெ ்க ப்

பகுப்பாய் வு

வசயல் பாடுகளிலிருந்து முக்கியமானக

பராடுபமப்

வசாற் களஞ் சிய ்தின்
வசய் ெது

உட்பட,

எடு ்துக்காட்டுெ ன்

திட்டச்
மூலம்

அறிக்கக முடிெகடகிறது.

பபரிடர் பமலாண்கமயின்
வ ற் காசியப்
குறி ்

ற் பபாக ய நிகல

பபரிடர்

பமலாண்கமயின்

புள் ளிவிெரங் களுக்காக

பல் பெறு துகறககளச் பசர்ந்

இந்ப ா-பசிபிக்

ற் பபாக ய

நிகல

முழுெதும்

உள் ள

நிபுணர்ககள NBR பநர்காணல் வசய் து.
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பநர்காணல் கள்

மற் றும்

வமய் நிகர்

பணிக்குழு

அமர்வு கள்

நான் கு

வலன் ஸ்கள் மூலம் பபரிடர்ககள ஆய் வு வசய் ன: பாதுகாப்பு மற் றும்
புவிசார் அரசியல் , வ ாழில் நுட்பம் மற் றும்

கெல் வ ாடர்புகள் , ஆற் றல்

மற் றும் காலநிகல மாற் ற ம் , ஆபராக்கியம் மற் றும் மனி ப் பாதிப்புகள்.
வெளிப்பகடயான
பநர்காணல் களும்

விொ

்க

ஏற் படு ்தும்

பணிக்குழுக்களும்

நட ் ப்பட்டன, இதில்

Chatham

House

பங் பகற் பாளர்கள் வபறப்பட்ட

ெககயில் ,
விதியின்

கீை்

கெல் ககளப்

பயன் படு ் லாம் , எனினும் பங் பகற் பாளர்களின் அகடயாளம் அல் லது
வ ாடர்கப அறிய முடியாது. அ னால் ான் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு எந்
நன் றி கூறலும் இல் லாமல் இங் பக ெைங் கப்படுகின் றன.
ஆரம் ப பநர்காணல் கள் மற் றும் மு ல் பணிக்குழு அமர்வு கள் ஒரு
வசயல் முகறயாகப் பபரிடர் பமலாண்கம பற் றிய கண்பணாட்ட ்துடன்
வ ாடங் கின. இந் ச் வசயல் முகற வபரும் பாலும் நான் கு வெெ் பெறு
பிரிவுகளாக ெககப்படு ் ப்படுகிறது: வசயல் படு ல் , மீட்பு,
மற் றும்

யார்நிகல.

முயற் சிகள்

வ ாடங் கி

வசலு ்துகின் றன;

பபரிடகர ்

வ ாடர்ந்து

உயிர்ககளக்

இயல் புநிகலகய

ணிப்பு

உடனடியாக

காப்பாற் றுெதில்
மீட்வடடுக்க,

மீட்பு

கெனம்

மீட்பிற் கான

முயற் சிகள் நடு ் ர மற் றும் நீ ண்ட கால ்திற் கு நகடவபறுகின் றன.
பபரிடர்

அபாய ்க க்

விகளவுககள ்

குகறக்க,

ணிப்பு

முயற் சிகள்

பபரிடரின்

விர்ப்பதில் கெனம் வசலு ்துகின் றன, அப
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யார்நிகல முற் றிலும்

விர்க்க முடியா

ாக்கங் ககளக் குகறக்க

முயல் கிறது. பபரிடர் பமலாண்கம என் பது ஒரு வ ாடர்ச்சியான வசயல்
என் றும் , பயிற் சியின் மூலம் சிறந்

திட்டமிடல் அல் லது

யார்நிகல

பபான் ற இடர்-குகறப்பு நடெடிக்கககள் ஒரு சமூகம் மிகவும் வநகிை் வுடன்
அகமய உ வும் என் றும் நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள் ளனர்.
அ ்துடன் , “ஆப ்து” மற் றும் “பபரிடர்” ஆகியெற் றுக்கு இகடபய ஒரு
முக்கியமான பெறுபாடு உள் ளது. பூகம் பங் கள் , வபரிய புயல் கள் மற் றும்
எரிமகல வெடிப்புகள் ஆகியகெ ஆப ்துகளாகும் , அகெ மக்களுக்கு
அல் லது

வசா து
் க்களுக்கு ்

தீங் கு

விகளவிக்கும் பபாது

பபரிடர்களாக மாறும் . அகன ்துப் பபரிடர்களும்

மட்டுபம

இயற் ககயானகெ

அல் ல (எ.கா., எண்வணய் க் கசிவுகள் அல் லது பயங் கரொ

வசயல் கள் )

பங் பகற் பாளர்கள்

உடல் நலம்

மற் றும்

சுட்டிக்காட்டினர்.

பாதுகாப்பு

பாதிக்கப்படக்கூடிய
மற் வறான் றுடன்

அபாயகரமான

மக்ககள ்

்

பபரிடருக்கான

நடெடிக்கககள்

பநரடியாக

கெரஸ் பரவுெக

ஒரு

(எ.கா.,

ங் குமிடங் களுக்கு

முரண்படும் பபாது

(எ.கா.,

புயலின் பபாது
நகர் ்து ல் )
வகாபரானா

விர்க்க சமூக இகடவெளிகயப் பபணு ல் ) பல

சூை் நிகலகள்

குறிப்பாகக்

கெகலக்குரியகெயாக

உள் ளன.
திட்ட ்தின் பிராந்தியக் கென ்தின் ஒரு பகுதியாக, ெல் லுநர்கள்
இட அடிப்பகடயிலான திட்டமிடல் வகாள் கககளின் முக்கிய ்துெ ்க
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*வரைவு*
ெலியுறு ்தினர்
பரவியுள் ள

மற் றும்

இயற் கக

பல

வ ற் காசிய

ஆப ்துகள்

நாடுகளுக்கு

மற் றும்

இகடபய

பாதிப்புகள்

மற் றும்

ஒ ்துகைப்பிற் கான நல் ல ொய் ப்புகள் ஆகியெற் றின் அடிப்பகடயில்
உள் ள ஒற் றுகமககளச் சுட்டிக்காட்டினர்.

னியார் ் துகற இதுெகர

குகறொகபெ பயன் படு ் ப்பட்டுள் ள ாகவும் , பபரிடர் பமலாண்கமயில்
அரசு மற் றும்

னியார் ஈடுபாட்கட பமம் படு ்

குறிப்பிட்டுள் ளனர்.

முடியும் எனவும் அெர்கள்

நாடுகளுக்கிகடபய

நம் பிக்ககயின் கம,

முயற் சிககள மீண்டும் ககடப்பிடிப்பதில் உள் ள சிக்கல் கள் மற் றும்
இகறயாண்கம

பற் றிய

கெகலகளால்

வெறுப்புணர்வு உள் ளிட்ட வ ளிொன
பமலாண்கம

வ ாடர்பான

கெகலகள்

குறி ்

பகிர்வின்

மீ ான

கடகள் இன் னும் உள் ளன. பபரிடர்

பாதுகாப்பு

மு ல்

ரவுப்

மற் றும்

புவிசார்

வபாருள் -விஷயப்

அரசியல்

பணிக்குழுவில்

இகறயாண்கமச் சிக்கல் கள் விொதிக்கப்பட்டன.

பாதுகாப்பு மற் றும்
என் பது

“இருந் ால் ”,

பபாட்டியான மற் றும்
வசயல் படு ல்
வ ற் காசியாவில்

புவிசார் அரசியல் . இயற் ககப் பபரிடர்கள்

ஆனால்

“எப்பபாது”

சிக்கலான

என் ற

புவிசார் அரசியல்

வநட்வொர்க்குகளின்
ஒ ்துகைப்கபக்

பின் புலமாக

பகள் வி

அல் ல.

ய ார் ் ங் கள்
உள் ளது,

கடினமாக்கியுள் ளது.

இது

நாடுகள்

ற் பபாக ய உணர்வு கள் மற் றும் ெரலாற் று முன் னு ாரணங் ககளச்
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*வரைவு*
சமஅளவில் ககடப்பிடிப்பதுடன் , நம் பிக்கக குகறெ ற் கு ெழிெகுக்கு ம்
விஷயங் ககளக் ககளயவும் பெண்டும் .
இராணுெப்
கரு ்தில்

பகடகளின்

வகாண்டு,

பபரிடருக்குப்

பின்

விகரொன

ஆபபரஷன்
உடனடி

கமாண்டர்கள்

நிொரண ்க

பணியமர் ் ப்படுகிறார்கள் .

இருப்பினும் ,

பாதிக்கப்பட்ட

அகைப்கபப்

ப ச ்தின்

வசயல் படு ல்

யாராக

இல் கல.

வபரும் பாலும்

ெைங் குெ ற் காகப்

வெளிநாட்டின்

கலயீடு

வபாறு ் து,

அ ்துடன்

அகனெரும் வெளிநாட்டு இராணுெப் பகடககள
அகைக்க ்

திறகனக்

ங் கள் எல் கலக்குள்

உ ாரணமாக,

இந்தியாவின்

வசயல் பாடானது சிறிய வ ற் காசிய நாடுகளின் நிகனவில் நன் கு உள் ளது
என் று பணிக்குழு பங் பகற் பாளர்கள் குறிப்பிட்டனர். ஓர் இயற் ககப்
பபரிடருக்குப் பிறகான இராணுெ ்
ற் காப்பு

மனநிகலயில்

கலயீடு ொய் ப்பு இந்

கெக்கலாம் .

நாடுககள ்

அ ் ககய

இரண்டு

எடு ்துக்காட்டுகள் விொதிக்கப்பட்டன. 2007 ஆம் ஆண்டு சி ்ர் சூறாெளி
ெங் காளப ச ்க
உ விககள ஏற் க ்
விமான
ெைங் கிய

்

ாக்கியபபாது,

உ வி

வெலிகாப்டர்

மியான் மகர ்

இந்தியாவிடமிருந்து

யங் கியது; சிட்டகாங் துகறமுகம் மற் றும் டாக்கா

நிகலய ்தில்

இப பபான் ற

அந்நாடு

நிகை் வு

ஏற் றுக்வகாள் ளப்பட்டாலும் ,

உ விகய

வ ன் கிைக்கு

ெங் காளப சம்
ஆசியாவில்

இந்தியா

நிராகரி ் து.

நர்கிஸ்

சூறாெளி

ாக்கியபபாது, அவமரிக்கா மற் றும் பிற உ விக் கப்பல் கள்
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*வரைவு*
ககரபயார ்தில்

நங் கூரமிட்டன, எனினும் ஒருபபாதும் வபாருட்ககள

ெைங் க முடியவில் கல.
பல

ெல் லுநர்களும்

பங் ககக்

இப்பிராந்திய ்தில்

குறிப்பிட்டனர்.

இலங் கக,

சீனாவின்

பங் களாப ஷ்

பிராந்திய ்தில் உள் ள பிற நாடுகளில் கணிசமான
நிதியளிப்பதுடன் , 2015 பூகம் ப ்க

மாறிெரும்
மற் றும்

மு லீடுகளுக்கு

் வ ாடர்ந்து பநபாள ்திற் குச் சீனா

உ வி ெைங் கிய ன் மூலம் பபரிடர் மற் றும் கடல் சார் பாதுகாப்பு ஆகிய
இரண்டிலும் ஏற் படும்

ாக்கங் களுடன் இந்ப ா-பசிபிக் பகுதியில் சீனா

னது இருப்கப ் வ ாடர்ந்து அதிகரி ்து ெருகிறது. பபரிடர் நிொரணம்
ெைங் குெதில் சீனாவின்
நாடுகளின்

பங் கு மற் றும் விருப்ப ்தின் அளவு—அல் லது

ஏற் கும் ன் கம—இன் னும்

அறியப்படவில் கல என் றாலும் ,

அகன ்து பங் கு ாரர்களுக்கும் இகடபய ஒருங் கிகணப்பும் வ ாடர்பும்
இருக்க பெண்டும் .

வ ாழில் நுட்பம் மற் றும்

கெல் வ ாடர்புகள் . வ ாழில் நுட்பமானது

பபரிடர்ககளக் ககயாளும் பபா ான பல் பெறு துகறககள நிர்ெகி ் ல்
மற் றும்

கெகலககள

ஒன் று

பயன் படு ்து ல்

பபான் ற

வசயலாக்குெது,

வபாது

பசர்ப்பது,

வபரிய

அளவிலான

மற் றும்

னியார்

கமயப்படு ் ப்பட்ட/அணுகக்கூடிய
பபான் றகெ

மூலம்

இயந்திரக்

ானியங் குச்
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ரகெ

கற் ற கலப்
விகரொகச்

பங் கு ாரர்களுக்கு

ஒரு

ரவு ் ள ்க

நிறுவு ல்

வசயல் முகறகய

ெைங் குகிறது.

*வரைவு*
பிராந்திய ்தின் வமாழி ்
எச்சரிக்ககயுடன்

கடககளக் கடக்க கடினமாக இருக்கும் என் ற

அவமரிக்காவில்

உருொக்கப்படும்

வ ாழில் நுட்ப ்

தீர்வு ககள ் வ ற் காசியாவிற் கு மாற் றுெ ற் கான சா ்தியக்கூ றுககள
ெல் லுநர்கள்

உற் சாக ்துடன்

உ வியுடனான

குறிப்பிட்டனர்.

யார்நிகல மற் றும்

புரிந்துவகாள் ெதும் ,

வ ாழில் நுட்ப ்தின்

ணிப்பு முயற் சிககளப் படிப்பதும்,

வசயல் படு ்துெதும்

எளி ானது

என் பதும்

முக்கியமான விஷயம் .
நிபுண ்துெ அறிவில் உள் ள இகடவெளிககளக் குகறக்க உ வும்
ெககயில் ,

ற் பபாதுள் ள

நகர

மற் றும்

மாநில

நிர்ொகங் களுடன்

வ ாழில் நுட்ப ்க யும் ஒருங் கிகணக்க முடியும் . குறிப்பாக மாநிலம் ,
கூட்டாட்சி மற் றும் நகர ஆகணயங் களின் அதிகார ெரம் புகள் மற் றும்
உள் ெரும்

கெல் கள்

பெண்டியிருக்கும் பபாது,

விகரொகச்

வசயலாக்கப்பட

ரவுப் பகிர்வு முக்கியமான ாகிறது.

கெல் களுக்கான அணுகல் இல் லாமல் ,

னியார் மற் றும்

குந்

னியுரிம ்

ரவு, பபரிடர் சூை் நிகலயின் ப கெககளப் பூர் ்தி வசய் ெதிலிருந்து
வபாது அெசர பமலாளர்ககள ்
வபாது மற் றும்

டுக்கலாம் . இந்

முக்கியமான

ரவு,

னியார் ் துகறகளுக்கு இகடபயயான ஒ ்துகைப்கப

பமம் படு ்துெ ற் கான முக்கியப் பாகமாகும் . சர்ெப ச அளவில் , இந்ப ாபசிபிக்

முழுெதும்

பபரிடர்

வசயல் பாடு
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மற் றும்

யார்நிகலகய

*வரைவு*
பமம் படு ்

ரவுப்

பகிர்வு

மற் றும்

ஒ ்துகைப்கப

அதிகரிக்கும்

ொய் ப்புகள் உள் ளன.
வ ாழில் நுட்பம் வபரும் சா ்திய ்க க் வகாண்டிருந் ாலும் , அக
மனி

முடிவெடுப்ப ற் கு மாற் ற ாகப்

பயன் படு ்

முடியாது

என் று

ெல் லுநர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ெலியுறு ்தியுள் ளனர். அ ற் குப்பதிலாக,
அந்

முடிவுககள எளி ாக எடுக்கபெ

வ ாழில் நுட்பம்

கூடு லாக, வ ாழில் நுட்ப ்க ப் பயன் படு ்தும் பபா ான
ஒப்பு லின்

முக்கிய ்துெ ்க யும்

எடு ்துக்காட்டாக,

வகாபரானா

கண்காணிப்ப ற் கும்
கண்காணிப்பு ்

அெர்கள்

பங் கு

குறி ்து

கெலறிந்

எடு ்துகர ் னர்.

கெரஸ்

பரெல் ககளக்

கட்டுப்படு ்துெ ற் கும்

ரவின்

உ வுகிறது.

வசல் பபான்

கணிசமான

உலகளாவிய

விொ ம் நடந்துள் ளது. பங் கு ாரர்களிடமிருந்து உள் ளீடு மட்டுமல் லாமல் ,
பயன் படு ் ப்படும்

வ ாழில் நுட்பங் களின்

வசயல் திறகன

உறுதிவசய் ெதில் வபாதுொன வசய் தி அனுப்பும் ெசதியும் முக்கியமானது.

ஆற் றல் மற் றும் காலநிகல மாற் றம் . காலநிகல மாற் ற ்க ப்
பபரிடர்

பமலாண்கம

உ ்திகளில்

இகணப்பது

வகாள் கக

திட்டமிடுபெர்களுக்கும் மற் ற பங் கு ாரர்களுக்கும் அெசியமான ாகும் .
காலநிகல மாற் ற ம் காரணமாக ொனிகல நிகை் வு கள் தீவிரமகடந்து
ெருகின் றன. கடும்

உயர் வெப்பநிகல நிகை் வு களின்

எண்ணிக்க க

(வெப்பம் மற் றும் குளிர்) அதிகரி ்துள் ளது, பமலும் சராசரி வெப்பநிகல
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*வரைவு*
அதிகமான ாக மாறுகிறது. இந்

மாற் ற ் ால் , ொனிகல வ ாடர்பான

பபரிடர்கள் ஏற் பட அதிக ொய் ப்புகள் உள் ளதுடன் , முன் பு அரி ாகக்
கரு ப்பட்ட நிகை் வு கள் இப்பபாது சா ாரணமாகி ெருகின் றன. உலக
மக்கள் எதிர்பாரா க
ெரவிருக்கும்
அதிகரிப்பானது

எதிர்பார்க்க பெண்டும் .
சாப் ங் களில் ,

ஆவியா ல்

படிப்படியாக

விகி ங் ககள

வெப்பநிகல

அதிகரிக்கும் ,

இ ன்

விகளொக அதிக ெறட்சி ஏற் படும் . கூடு லாக, அதிக ெளிமண்டல நீ ராவி
என் பது

அதிக

தீவிர

மகைப்வபாழிகெக்

குறிக்கிறது,

இது

அதிக

வெள் ளப்பபாக்குகள் மற் றும் திடீர் வெள் ள ்திற் கு ெழிெகுக்கும் , அக
வ ாடர்ந்து நீ ண்ட

மா ங் கள்

மகை

விெசாய ் துகறகளில் கடுகமயான
உ ாரணமாக,

வ ற் காசியாவிற் குள் ,

குகறொகபெ

கணிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவிற் கு

அ ன்

ெருடாந்திர

வபய் யாது.

்

இது உலகளாவிய

ாக்கங் ககள ஏற் படு ்துகிறது.
இந்தியப்

பருெமகைக்

ெரலாற் று
மகையில்

காலம்

ரீதியாக,

பருெமகை

70%-ஐ

நம் பகமான

நிகலகளில் ெைங் கியது, ஆனால் இப்பபாது விெசாயிகள் ெறட்சியான
பருெ ்தில் வெள் ளம் மற் றும் ஈரமான பருெ ்தில் ெறட்சிகய எதிர்பார்கக
்
பெண்டும் . கூடு லாக, உலகம் முழுெதும் கடல் வெப்பநிகல அதிகரி ்து
ெருகிறது, இது கடல் வெப்ப அகலகளின் அதிகரிப்புக்கு ெழிெகுக்கிறது.
வபாதுொக, ஆண்டுப ாறும் வமா ் ம் 30 நாட்களுக்கு வெப்ப அகலகள்
ஏற் படும் ,

ஆனால்

எதிர்காலக்

கணிப்புகள்
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பகுதிகளில்
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*வரைவு*
அதிகரிப்கப
பகுதிகளில்

மதிப்பிடுகின் றன,
ஆண்டுக்கு

இ ன்

விகளொக

நாட்கள்

320

கடல்

உலகின்

வெப்ப

சில

அகலகள்

ஏற் படுகின் றன. இப்பிராந்திய ்தில் உள் ள மற் ற இடங் களில் , ஒரு சிறிய
கடல் மட்ட உயர்வு கூட உப்பு நீ ர் ஊடுருெல் , கடபலார வெள் ளம் மற் றும்
பமாசமான

சூறாெளிகளின்

வ ாடர்

அச்சுறு ் ல் கள்

காரணமாகப்

பங் களாப ஷ் அல் லது மால ்தீவின் ககரபயாரப் பகுதிககள ொை ்
குதியற் ற ாக மாற் றுகிறது
ற் பபாக ய
மாற் ற ்தின்
கடல்

மட்ட

பபரிடர்

பமலாண்கம ்

உயர்வு,

கடல்

இகடபய

அபாயங் களுக்கு

வெப்ப
அதிக

எதிராகக்

நிகல ் ன் கமகயக்

கரு ்தில்

பமம் படு ்துெது, ஆய ்

ஒ ்துகைப்கப

இன் னும்
இந்தியக்

அது

மற் ற

அகலகள் ,
மாற் ற ம்

வெள் ளம்
பபான் ற

காலநிகல

மற் றும்
எதிர்கால

பாதுகாப்பு

வகாண்டு,

காலநிகல

மற் றும்
மீட்சிகய

உ ்திகளின் ஒரு பகுதியாக மாற பெண்டும் .

காலநிகல மாற் ற ம் என் பது எல் கல

இருப்ப ால் ,

பருெநிகல

ாக்கங் ககள முழுகமயாகக் கரு ்தில் வகாள் ளவில் கல.

ெறட்சிகளுக்கு

விரிகுடாவில்

திட்டங் கள்

ாண்டிய பிரச்சிகன, பிராந்திய

முக்கியமான ாக
கடற் பகட

மாற் றுகிறது.

மு ன் கமச்

கடற் பகடகளுடன்

ெங் காள

வசயல் ாரராக

இகணந்து

பணியாற் ற

பெண்டும் . ஆராய் ச்சி மற் றும் கண்காணிப்பு முயற் சிகளில் அதிக மு லீடு
மூலம் வசய் யக்கூடிய பபரிடர்

ணிப்பு மற் றும்
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ழுெல் உ ்திககளச்

*வரைவு*
சிறப்பாக ் வ ரிவிக்க, காலநிகலயால் தூண்டப்படும் மாற் ற ங் ககளப்
பதிவுவசய் யவும் , பமப் வசய் யவும் , கணிக்கவும் பிராந்தியமானது அ ன்
ஒ ்துகைக்கும் திறகன அதிகரிக்க பெண்டும் .

மனி ப்

பாதிப்புகள் .

பமபல

குறிப்பிட்டுள் ளபடி,

பகாவிட்-19

வ ாற் றுபநாய் ஒபர பநர ்தில் பல பபரிடர்ககளச் சமாளிப்ப ற் கான
சொல் ககள

எடு ்துக்காட்டுகிறது,

கமயங் களில்

சமூக

பாதுகாப்பாகச்

அ ாெது

இகடவெளி

நடெடிக்ககககள

வசயல் படு ்துெது

வ ாற் றுபநாய் களினால்

ஏற் படும்

வெளிபயற் று ம்
எெ் ொறு

பபான் றகெ.

வபாருளா ார ்

கூடு லாக,

ாக்கம் ,

பபரிடர்

மீட்புக்கு முன் கூட்டிபய மு லீடு முக்கியமான ாக இருக்கும் பநர ்தில்
பபரிடர் அபாய ்க க் குகறப்ப ற் கான நிதிகயக் குகறக்கலாம் . 2015–
2030

பபரிடர்

அபாயக்

குகறப்புக்கான

வசண்டாய்

கட்டகமப்பு

மறுமதிப்பீடு வசய் யப்பட்டுச் வசயல் படு ் ப்பட பெண்டும் . 2015 ஆம்
ஆண்டில் நடந்

பபரிடர் அபாயக் குகறப்பு வ ாடர்பான 3ெது ஐநா உலக

மாநாட்டில் இந்
புதியக

்

கட்டகமப்பு ஏற் றுக்வகாள் ளப்பட்டுள் ளது,

டுப்ப ற் கும்

குகறப்ப ற் கும்

ஏழு

ற் பபாதுள் ள

வ ளிொன

பபரிடர்

அ ்துடன்

அபாயங் ககளக்

இலக்குககளயும் ,

நடெடிக்க க

எடுப்ப ற் கான நான் கு முன் னுரிகமககளயும் பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.
வ ாற் றுபநாயிலிருந்து

கற் றுக்வகாண்ட

பாடங் ககள

இகணப்ப ன்

மூலம் பபரிடர் மீட்புச் வசயல் திறகன பமம் படு ்துெ ற் கான ஒரு ெழி,
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*வரைவு*
சுகா ார

நிபுணர்களிடமிருந்து

அதிகரிப்பதுடன் ,

வபறப்படும்

பபரிடர்

பார்கெககள

நிபுணர்களுடன்

அெர்களின்

ஆபலாசகனககள இகணப்ப ாகும் .
இந்தியா மற் றும் ஜப்பான் இகடபயயான அதிகரி ்

ரவுப் பகிர்வு

மற் றும் ஒ ்துகைப்பு இந் ச் சூைலில் இந்ப ா-பசிபிக் பிராந்திய ்திற் கும்
பயனளிக்கும் .

குறிப்பாகச்

சமீப ்திய

பபரிடர்

அபாயக்

குகறப்பு

கட்டகமப்பிற் குள் வ ாழில் நுட்பம் அதிகளவில் ெலியுறு ் ப்படுெ ால்,
ரவு அடிப்பகடயிலான உ ்திகள் எதிர்கால ்தில் மிகவும் பயனுள் ள ாக
இருக்கும் .

முக்கிய ் திட்டம் மற் றும் பயிற் சிப்பட்டகற முடிவுகள்
வசாற் களஞ் சியம் . திட்ட பநர்காணல் கள் மற் றும் பயிற் சிப்பட்டகற
விொ

்தின் முக்கியமான அம் சம் என் பது வ ாடர்புகடய வசாற் ககள ்

வ ளிொக

ெகரயறுப்ப ாகும் .

பபரிடர்

முக்கியக் கட்டங் களான— ணிப்பு,

பமலாண்கமயின்

நான் கு

யார்நிகல, வசயல் படு ல் மற் றும்

மீட்பு—என் று ஒெ் வொரு வசால் லும் வெெ் பெறு வசயல் பாடுகள் மற் றும்
காலக்வகடுவுடன் வ ாடர்புகடய ாக இருந் ாலும் வபாதுொன ஒருமி ்
கரு ்து

உள் ளது.

இ னால்

கட்டங் களிகடபய

வபாறுப்புககள

ெகரயறுப்பக க்

பமலாண்கமயின்

முக்கிய

குறிக்பகாள்

பிகணவு

கடினமாக்குகிறது.
விர்க்கப்படும்

ஏற் பட்டு,
பபரிடர்
கென ்க

அகற் றுெ ாக இருந் ாலும் , ஒட்டுவமா ் ச் வசயல் பாட்டின் வெெ் பெறு
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*வரைவு*
கட்டங் களில் வ ளிொக ெகரயறுக்கப்பட்டுள் ள பா ்திரங் கள் மற் றும்
வபாறுப்புகள் முக்கியம் என் று ெல் லுநர்கள் திரும் ப ் திரும் ப எடு ்துக்
கூறினர்.

ணிப்பு,

மாதிரியான
எதிர்வகாள் ளும்

யார்நிகல மற் றும் மீட்பு ஆகிய அகன ்தும் ஒபர

பநாக்க ்க க்
ெககயில்

வகாண்டுள் ளன:

சமூகம்

மற் றும்

பபரிடர்ககள

நாட்டின்

திறகன

ெலுப்படு ்து ல் .
அட்டவரை 1
விதிகள்
வசயலாற் று ல்

மீட்பு

ெகரயகற
பாதுகாப்கப
உறுதிவசய் யும்
வசயல் முகற
மற் றும்
பாதிக்கப்பட்ட
சமூகங் களுக்கு
் ப கெயான
வபாருட்கள்
மற் றும்
ெளங் ககள
மீட்வடடுக்க ்
வ ாடங் கு ல்
சமூக ்க
மீட்வடடுப்ப ற்
கும் மீண்டும்
கட்டிவயழுப்புெ
ற் குமான
வ ாடர்
நடெடிக்கககள்
மற் றும்
வசயல் பாடுகள்
மூலம்
ொை் ொ ார ்
க
பமம் படு ்துெ
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கால அளவு
நிகை் வு க்குப்
பிந்க ய (48–72)
மணிபநரங் கள்

மாதிரிகள்
ப டல் மற் றும்
கண்டறி ல் ;
உணவு,
ண்ணீர்
மற் றும்
ற் காலிக
வீடுகள் பபான் ற
அெசரகாலப்
வபாருட்ககள
ெைங் கு ல்

நிகை் வு க்குப்
பிந்க ய
ொரங் கள் மு ல்
மா ங் கள் ெகர

வபாது
உள் கட்டகமப்
கபச்
சரிவசய் ல் ;
வபாதுச்
பசகெகளின்
விரிொக்கம்
(அ ாெது
மின் சாரம்
மற் றும் நீ ர்)

*வரைவு*

யார்நிகல

ணிப்பு

ற் கான
வசயல் முகற
பபரிடர்களின்
விகளவுககளக்
கணிப்ப ன்
மூலமும் ,
அெற் கற ்
டுக்கும்
சா ்திய ்தின்
மூலமும் ,
பாதிக்கப்படக்
கூடிய மக்கள்
மீ ான
அெற் றின்
ாக்க ்க க்
குகறப்ப ன்
மூலமும் ,
அெற் றின்
விகளவுககள
நிெர் ்தி
வசய் ெ ன்
மூலமும்
அெற் றின்
பாதிப்கபக்
குகறக்க
எடுக்கப்படும்
நடெடிக்கககள்
கிகடக்கும்
உள் கட்டகமப்பு
மற் றும்
பசகெககள
உறுதி
வசய் ெ ற் கும்
இயற் கக
ஆப ்தின்
பமாசமான
ாக்கங் ககள ்
விர்ப்ப ற் கும்
பபரிடர்
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நிகை் வு க்கு முன்
மற் றும் பின்
ஆண்டுக்
கணக்கில்

பபரிடர்ககள
முன் னறிவி ் ல்
மற் றும்
முன் கூட்டிபய
எச்சரிக்கக
அகமப்புககள
நிறுவு ல் ;
அெசரகாலச்
வசயல் பாட்டு ்
திட்டங் ககள
உருொக்கு ல் ;
வபாதுமக்களி
கடபய வபாது
விழிப்புணர்கெ
அதிகப்படு ்து
ல்

காலநிகல,
வ ாழில் நுட்பம்
அல் லது பிற
காரணிகளில்
ஏற் படும்
மாற் ற ங் ககளக்
கணக்கிட,
நிகை் வு களுக்கு
முந்க ய
மற் றும்
பிந்க ய
ஆண்டுக்

காலாெதியான
உள் கட்டகமப்பு
மற் றும்
சிஸ்டம் ககள
பமம் படு ்து ல் ;
நீ ண்டகால ்
திறகனக்
கட்டகமக்கும்
வபாதுக்
வகாள் கக,
நிதியு வி,
கல் வி மற் றும்

*வரைவு*
ஏற் படும் முன்
எடுக்கப்படும்
நீ ண்ட கால
நடெடிக்கககள்

பயிற் சிப்பட்டகற

கணக்கில் ,
திட்டங் கள்
ஒெ் வொரு 5
ெருடங் களுக்கு
ம்
புதுப்பிக்கப்பட
பெண்டும்

விொ ம் .

வசப்டம் பர்

இடர்
மதிப்பீட்டிற் கா
ன
ஒருங் கிகணந்
வியூக ்க
உருொக்கு ல்

2021

அன் று,

“வ ற் காசியாவில் பாரம் பரியமற் ற பாதுகாப்புச் சொல் கள் :

பபரிடர்

8-9,

பமலாண்கம ஒ ்துகைப்கப பமம் படு ்து ல் ” என் ற

கலப்பில் ஒரு

பயிலரங் கக NBR கூட்டியது. இரண்டு நாட்களில் , 39 ெல் லுநர்கள் மற் றும்
பங் கு ாரர்கள்
கட்டங் ககளயும்

பபரிடர்

பமலாண்கமச்

உள் ளடக்கிய

வசயல் முகறயின்

பதிவுக் குழு

விொ ங் களில்

நான் கு
கலந்து

வகாண்டன, வ ற் காசியா மற் றும் வபரிய இந்ப ா-பசிபிக் பிராந்திய ்தில்
உள் ள கல் வியாளர்கள் , அரசு மற் றும் NGOகள் பார்கெயாளர்களாகக்
கலந்துவகாண்டனர். இந்தியா மற் றும் பங் களாப ஷின்

பிரதிநிதிகள்

அவமரிக்கா, க ொன் , ஜப்பான் மற் றும் சிங் கப்பூர் ஆகிய நாடுககளச்
பசர்ந்

நிபுணர்களுடன் இகணந் னர், அப்சர்ெர் ரிசர்ச் பவுண்படஷன் ,

பநஷனல் மகரகடம் பவுண்படஷன் பபான் ற நிறுெனங் களுடன் பல் பெறு
பல் ககலக்கைகங் களும் கலந்து வகாண்டனர்.
வசன் கனயின்

அவமரிக்க ்

தூ ரக

வஜனரல்

ஜூடி ்

ரவின் ,

சர்ெப ச HADR முயற் சிகளில் அவமரிக்காவும் இந்தியாவும் ெகிக்கும்
முக்கியப்

பங் கு

பற் றிய

கரு ்துகளுடன்
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பயிலரங் கக ்

வ ாடங்கி

*வரைவு*
கெ ் ார்.

குறிப்பாகக் கடந்

இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்துெரும்

வ ாற் றுபநாய் களின் சிரமங் ககளக் கரு ்தில் வகாண்டு, ஏப்ரல் 2021-இல்
நாட்டின்

பபரிடரான

வபாருட்ககள

வடல் டா

அனுப்பிய

முக்கிய ்துெ ்க

அெர்

அகலயின் பபாது

இந்தியாவிற் குப்

பபான் ற

USAID

ெலியுறு ்தினார்.

ஏவஜன் சிகளின்

இந்தியாவில் ,

மாநில

அரசாங் கங் கள் பல் துகற சார்ந் , பல இடர் உ ்திககள உருொக்கி
ெருகின் றன, பமலும் ப சிய அரசாங் கம் உலவகங் கிலும்

ாங் கக்கூடிய

உள் கட்டகமப்கப

ெளர்ப்ப ற் காகப்

பபரிடர்

உள் கட்டகமப்புக்கான

கூட்டணிகய

ஏற் படு ்தியது.

(CDRI)

ாங் கும்
இந்

முயற் சிகளில் ஒ ்துகைப்பின் முக்கிய ்துெ ்க

எடு ்துக்காட்டி தூ ரக

வஜனரல்

மிகப்வபரிய

நிகறவுவசய் ார்:

நாடுகடந்
புதுகம

“பபரிடர்களின்

மற் றும்

ன் கமகயக் கரு ்தில் வகாண்டு, நவீன ் வ ாழில் நுட்பம் ,
மற் றும்

வநருக்கடிககள ்
கண்டறிந்து,

வெளிப்பகடயான
தீர்ப்ப ற் கான

திறகமயான,

வசயலாற் றுெது

சர்ெப ச

கெல் வ ாடர்பு
புதிய

பயனுள் ள
மற் றும்

மூலம்

ெழிககள ்

மற் றும்

இந்

வ ாடர்ந்து

விரிொன முகறயில்

பிராந்திய

ஒ ்துகைப்புக்கு

முக்கியமான ாகும் .”
அகண்ட வசன் கன மாநகராட்சியின் ஆகணயர் ககன் தீப் சிங் பபடி
அெர்கள் தூ ரக வஜனரல் ரவின் அெர்களுக்குப் பிறகு
உகர

மூலம்

கரு ்துககள

னது

கலகம

ெலியுறு ்திப் பபசினார். 2004 இந்தியப்
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*வரைவு*
வபருங் கடல் சுனாமி மற் றும் நிலச்சரிகெ ஏற் படு ்திய பல சூறாெளிகள்
உட்பட,

பபரிடர்

பமலாண்கமயில்

மிை் நாட்டில்

அெருக்குப்

பல

ஆண்டுகளாகவும் , பல பபரிடர்ககளக் ககயாண்டும் அனுபெம் உள் ளது.
பபரிடர்களின் பபாது
பசாதிக்கப்படுெக

ஒரு

அகமப்பின்

உண்கமயான

ெலிகம

அெர் கெனி ் ார், பமலும் ஒரு பபரிடரின் பபாது

வசயலாற் றுெது வபரும் பாலும் ஒரு நகரம் அல் லது மாநில அரசாங் க ்தின்
மிக

முக்கியமான

பெகலயாகும் .

திரு.

பபடி

அெர்கள்

இயற் ககப்

பபரிடகர ் வ ாடர்ந்துெரும் கண்டறி ல் , மீட்பு மற் றும் மறுொை் வு க்
கட்டங் கள் குறி ்து

னது எண்ணங் ககள முன் கெ ் ார்.

கண்டறி ல் கட்டமானது ஒரு பபரிடருக்குப் பிறகான மு ல் 48
மணிபநரச்

வசயல் பாட்கட

உள் ளடக்கியது,

பல

ெழிகளிலும்

மிக

முக்கியமானது. இந் க் கட்ட ்தில் வெற் றி வபறுெது என் பது முழு பபரிடர்
பமலாண்கமச் வசயல் பாட்டில் பாதி வெற் றிகயப் வபறுெ ற் குச் சமம்
என் று திரு. பபடி அெர்கள் கரு து
்
வ ரிவி ் ார். இந்

முக்கியமான

பநரங் களில் பணிகள் சிறக்க, குறிப்பாக நகர அரசாங் கங் கள் முகறயான
சமூகப் பயிற் சி மற் றும்
மற் றும்

அெசரநிகல

யார்நிகலயுடன்
விளக்குகள்

படகுகள் ,
பபான் ற

இயந்திரங் கள்
ப கெயான

உபகரணங் களுடன் பசர் ்து ெலுொன உள் கட்டகமப்புடன் எப்பபாதும்
யாராக

இருக்க

காயமகடந் ெர்களுக்குச்

பெண்டும் .
சிகிச்கச
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பபரிடகர ்

வ ாடர்ந்து

அளிக்கப்பட்டு,

சாகலகள்

*வரைவு*
சு ் ப்படு ் ப்பட்டு, பிற உடனடி ் ப கெகள் பூர் ்தி வசய் யப்பட்டவுடன்
மீட்புக்

காலம்

வ ாடங் குகிறது.

மிகவும்

பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்குப் பபாதுமான உணவு,
மற் றும்
பின்

பமாசமாகப்

ண்ணீர்,

ங் குமிடம்

ற் காலிக வீடுககள ெைங் குெது இதில் அடங் கும் . சமூக ்தில்

ங் கிய மற் றும் ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்ககளப் பாதுகாப்பதில் இந்

நிகல மிக முக்கியமானது என் று திரு. பபடி அெர்கள் ெலியுறு ்தினார்.
பபரிடருக்குப் பிறகு இரண்டு ொரங் கள் மு ல் ஒரு மா ம் ெகர இந்
நடெடிக்கககள் வபரும் பாலும் முடிக்கப்பட்டாலும் , இந் க் கட்ட ்திற்கு
பபாதுமான
இயல் பு

யாரிப்பு ப கெப்படுகிறது. மறுொை் வு என் பது சமூகம்

நிகலக்கு ்

திரும் புெக

எதிர்காலப் பபரிடர்கள்
இருப்பக

உறுதிப்படு ்

உள் ளடக்கியது,

பிராந்திய ்க க்

அப

பநர ்தில்

கடுகமயாகப்

பாதிக்காது

பெண்டும் . இது கடந்

இரண்டு கட்டங் களில்

உள் ள குகறகளில் இருந்து கற் றுக்வகாண்ட பாடங் ககளக் கணக்கில்
எடு ்துக்வகாள் ள பெண்டிய கட்டமாகும் .
முடிவில் , திரு. பபடி அெர்கள் அகன ்து ் திட்டமிடுபெர்கள் , நகர
அதிகாரிகள்

மற் றும்

மனநிகலகயப்
வசய் திகயப்

மு ல்

பற் றி

பல

நிகலயில்
ெருட

அனுபெ ்தின்

பங் பகற் பாளர்களுக்கு ்

பபரிடருக்கும் நாம் முழுகமயாக ்
வகாள் ளக்கூடாது.”

இது

உ வுபெர்கள்

ப கெயான

மூலம்

வ ரிவி ் ார்:

இறுதிச்

“எந் வொரு

யார்நிகலயில் உள் ள ாகக் கருதிக்

அகன ்துப்
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பங் கு ாரர்ககளயும்

பமலும்

*வரைவு*
கற் றுக்வகாள் ள உ வுெதுடன் மற் றும் பபரிடர் பமலாண்கமயில் சிறந்
நகடமுகறககள ் வ ாடர்ந்து பமம் படு ்

அனுமதிக்கிறது.

பபனல் 1: வசயலாற் று ல் . ஒரு வபரிடருக்குப் பிறகு மு ல் 48 - 72
மணிபநரங் கள் மிகவும் முக்கியமானகெ, இந்

பநர ்தில் ெளங் ககள ்

திரட்டு ல் மற் றும் வசயலாற் றும் உ ்திககள உறுதி வசய் ெப
குழுவின்

கமய

உ ்தியாக

அறக்கட்டகளயின்

இருக்கும் .

இதில்

வ ாடக்கக்

ப சிய

கடல் சார்

சரப்ஜீ ் பர்மர் மற் றும் நன் யாங் வ ாழில் நுட்பப்

பல் ககலக்கைக ்தின்

அலிஸ்டர்

குக்

ஆகிபயாரின்

கரு ்துக்கள்

இடம் வபற் ற ன.
பகப்டன்
கெகமப்பு

பர்மர்

அெர்கள்

ஆகியெற் றின்

இயல் புநிகல,

அெசிய ்க

இயக்கம்

மற் றும்

ெலியுறு ்தினார்.

ஒரு

பபரிடருக்குப் பிறகான மு ல் இலக்குகளில் ஒன் று, ஒரு அதிர்ச்சிகரமான
மற் றும்

மன

அழு ்

சூை் நிகலக்கு

ம ்தியில்

இயல் பு

நிகலகய

மீட்வடடுப்ப ாகும் . உ வி ெந்துவிட்டக ச் சமிக்கஞ வசய் ெ ன் மூலம்
மரு ்துெ

நிொரண ்தின்

மு ல்

இக க் குகறக்க முடியும்

அகல

மற் றும்

மற் றும்

உ வியாளர்களால்

எதிர்மகறயான விகளவுககளக்

குகறக்கும் பணிக்கும் ெல் லுநர்கள் உள் ளனர்.
இயல் புநிகலகய அகடெ ற் கான திறவுபகால் இயக்கபம, இது
யார்நிகல மற் றும் நம் பிக்கக இரண்கடயும் சார்ந்துள் ளது. 2004 ஆம்
ஆண்டில் ,

பூகம் பம்

மற் றும்

சுனாமிகய ்
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வ ாடர்ந்து

உ விக்கான

*வரைவு*
பகாரிக்கக வபறப்பட்டவுடன் , ஏற் கனபெ அணிதிரட்டப்பட்ட இந்தியக்
கடற் பகடக் கப்பல் கள்
வசன் றகடய

24 மணிபநர ்திற் குள்

முடிந் து.

கடற் பகட

இந்ப ாபனசியாகெச்

கப்பல் கள்

அல் லது

HADR

வெளிபயற் றும் பணிககள ஒப்பீட்டளவில் விகரொகச் சரிவசய் ய முடியும் ,
ஏவனனில்

அகெ

மிகவும்

வபாதுொன

வநருக்கடிகளுக்கு

ஏற் ப

அெசரகாலச் வசயல் பாட்டுக் கருவிககளக் வகாண்டுள் ளன. அெர்கள்
விகரவில்
ண்ணீர்

பபரிடர் பாதிப்புக்குள் ளான
மற் றும்

மரு ்துெப்

வகாள் கலன் ககளக்

வகாண்ட

விநிபயாகிக்கலாம் .

மற் ற

பகுதிகளுக்கு

வபாருட்களுடன்
“பபரிடர்

ெந்து

கூடிய

நிொரணப்

அணிதிரட்டப்பட்ட

உணவு,
மாடுலர்

வபட்டிககள”
வபாருட்களில்,

வெள் ள ்திற் குப் பிறகு வெளிபயற் ற ப்பட்ட பகுதிககள ஈரப்ப மின் றி
கெ ்திருக்கும்

ங் குமிடங் கள் மற் றும் உ வி ெைங் கப்படும் பகுதிக்கான

சரியான ெகக உணவு மற் றும் உகடகள்

ஆகியகெயும் இருக்கும் .

இருப்பினும் , உ வி ெைங் குபெர்ககள நாடுகள் நம் புெது கட்டாயமாகும் .
பபரிடர் வசயல் பாடு

என் பது எப்பபாதும்

சர்ெப ச ஒ ்துகைப்கபப்

பற் றியது, பமலும் யாருக்குச் வசயல் படும் திறன் மற் றும் ொய் ப்பு உள் ளது
என் பக

நாடுகள் அகடயாளம்

காண பெண்டும் , அ ்துடன்

உ வி

பகட்பதில் நம் பிக்ககயுடன் இருக்க பெண்டும் .
இறுதியாக,
வநகிை் ொன ாக

அகன ்து
இருப்பதும் ,

வசயல் பாட்டு ்

மு லில்
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உ வுபெர்கள்

திட்டங் களும்
நிகலகமகய

*வரைவு*
மதிப்பிடுெ ற் கும் ,

நில ்திலுள் ள

உண்கமகளுக்கு

ஏற் ப ்

யாராக

இருப்பதும் கட்டாயமாகும் . ஒெ் வொரு பபரிடருக்கும் ஒரு கற் ற ல் ெகளவு
உள் ளது மற் றும் கடந்

கால அனுபெங் ககளச் சரியாகப் பிரதிபலிக்காது,

எனபெ உ ்திகள் அெற் றின் வசயல் பாட்டில் பல் துகற சார்ந்
பெண்டும் .

ஒரு

பபரிடருக்குள்

மாெட்டங் கள்

அல் லது

ாக இருக்க
நகரங் களில்

முன் னுரிகமகள் மற் றும் ப கெகள் மாறுபடலாம் என் பக யும் கரு ்தில்
வகாள் ெது

முக்கியமாகும் .

எனபெ,

வசயல் பாட்டு ்

திட்டங் களும்

மறுசீரகமக்கும் திறன் வகாண்ட ாக இருக்க பெண்டும் .
கெகமப்பு ்

ன் கமயின்

முக்கிய ்துெ ்க

டாக்டர்

குக்

எதிவராலி ் ார், அெர் முன் கூட்டிய நடெடிக்கக ப கெ என் றும் , அதுபெ
பபரிடர் பமலாண்கமயின் அகன ்துக் கட்டங் களுக்கும் , அ ்துடன் பல
சூைல் களுக்கும் இகணப்பாக விளங் கும் என் றும் குறிப்பிட்டார். படனிஷ்
எமர்வஜன் சி பமபனஜ் வமன் ட் ஏவஜன் சியால் உருொக்கப்பட்ட பண்படாரா
வசல் ,

வசயல் பாட்டு ்

எெ் ொறு

திட்டமிடலில்

வியூகப்பூர்ெ ்

வ ாகலபநாக்கு

பயன் படு ் ப்படலாம் என் ப ற் கு ஓர் எடு ்துக்காட்டாகும் .

திட்டமானது உடனடி மாற் று எதிர்காலங் ககளப் பார்க்கிறது மற் றும் ஒரு
பபரிடருடன்

இகணந்

காரணிககளக்

பகாடிட்டுக்

காட்டுகிறது,

இ னால் வகாள் கக ெகுப்பாளர்கள் மற் றும் பிற பங் கு ாரர்கள் ெளங் கள்
ஏற் கனபெ குகறொக இருக்கும் பபாது பமாசமான சூை் நிகலகளுக்கு ்
யாராகலாம் .
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*வரைவு*
ரவுப் பகிர்கெ பமம் படு ்துெ ன்
ெலுப்படு ்

முடியும்

வநருக்கடியான

என் றும்

சூை் நிகலயில்

மூலம்

டாக்டர்
மிகவும்

குக்

பதில்

குறிப்பிட்டார்.

பயனுள் ள

ரகெ

அகடயாளம் கண்டு பயன் படு ்துெது என் பது குறி ்
பரெலானது
பாதுகாப்பு

பகள் விககள
வ ாடர்பான

டுக்கலாம் . இந்
உள் ள

பசிபிக்

்

எழுப்பியுள் ளது.
கெகலகள்

திட்டங் ககள

எெ் ொறு

கெல் களின்

னியுரிகம

முக்கியமான

ஒரு

மற் றும்

கெல் ககள ்

கடகயக் குகறக்க, வ ன் கிைக்கு ஆசியாவில்

ரவு

கமயம் ,

உகரயாடகல ்

“வ ரிந்துவகாள் ள ்

ப கெயானது” என் பதிலிருந்து “பகிர்ந்துவகாள் ள பெண்டியது” என் ற
மனநிகலக்கு மாற் றுெக
ங் கள் வசாந்
கெலறிந்

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள் ளது. சமூகங் கள்

ப கெ மதிப்பீடுககள நட ்
முடிவுககளச்

வசயல் படு ்தும்

உருொக்குெ ற் கு ்

ளம் பாடுபடுகிறது. இது

மற் றும்

அரசாங் க

வபரிய

வகாண்டுள் ளது,

பல் பெறு

அனுமதிப்ப ன் மூலம்
நம் பகமான

னியார் ் துகற, NGOகள்

அகமப்புகளுக்கான

சமூகங் களில்

சூைகல

உள் ள

பலன் ககளக்

வசயல் கள்

மூலம்

அெர்களுக்கான உ ்திககள ெடிெகமக்கலாம் , இ ன் மூலம் நில ்தில்
உள் ள நிஜங் ககள ஏற் று, ெளங் களின் பயன் பாட்கட அதிகப்படு ் லாம் .
ஒ ்துகைப்பின்

கட்டகமப்புகள்

ற் பபாதுள் ள

சர்ெப ச

அகமப்புககள மட்டுபம நம் பியிருக்க பெண்டியதில் கல. வ ன் கிைக்கு
ஆசிய நாடுகள் கூட்டகமப்பின் (ASEAN) அெசரகாலச் வசயல் பாடு மற் றும்
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*வரைவு*
மதிப்பீட்டுக் குழுவின்

வசயல் பாடானது பிராந்திய முயற் சிகளுக்குப்

பிலிப்கபன் ஸ் சூறாெளி அல் லது மீகாங் நாடுகள் வெள் ள ்தின் பபாது
சரிந்

உள் கட்டகமப்கபக் ககயாண்ட வி ம் பபான் ற அந்

ங் கள் நிபுண ்துெ ்க

நாடுகள்

ெைங் குெக ப் வபாறு ் து என் று டாக்டர் குக்

குறிப்பிட்டார். இருப்பினும் , ஆசியான் (ASEAN) அல் லது சார்க் (SAARC)
பபான் ற அகமப்புகள் மட்டுபம முன் பனாக்கிச் வசல் லும் ெழியாக இருக்க
பெண்டியதில் கல.

ஆசியான்

(ASEAN)

பாதுகாப்பு

அகமச்சர்கள்

கூட்ட ்தின்

பபரிடர் பமலாண்கமப் பகுதியில் இந்தியா பங் பகற் பது

பபான் ற

பல் துகற

அறிமுகப்படு ்துெ ற் கும்

ஒ ்துகைப்பு,
கடககளக்

புதிய

பநாக்கங் ககள

குகறப்ப ற் குமான

ஒரு

முக்கியமான ெழியாகும் .

பபனல் 2: மீட்பு. இரண்டாெது பபனலில் , இந்தியாவின் நிகலயான
சுற் றுச்சூைல் மற் றும் சுற் றுச்சூைல் பமம் பாட்டுச் சங் க ்தின் (SEEDS) மனு
குப் ா

மற் றும்

ஆகணய ்தின்

பங் களாப ஷில்

உள் ள

முகமது மெ்மதுல் ெசன்

கிறிஸ் ெ

பமம் பாட்டு

ஆகிபயாரின் கரு ்துகள்

மூலம் மீட்புச் வசயல் முகறக்குப் பபரிடர் வசயல் பாட்டிலிருந்து உடனடி
மாறும் ன் கமகயப்

பற் றி

விொதிக்கப்பட்டது.

மற் றும் மீட்புப் பணிகளில் பல

பபரிடர் நிொரணம்

சாப் ங் களாக அனுபெமுள் ள இரண்டு

NGOகளின் நிபுணர்கள் அெர்கள் பபரிடர் பமலாண்கமயின்
கூறுகள் ,

கள ்தில்

உள் ள

மக்கள்
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மற் றும்

பபரிடர்

உள் ளூர்

பமலாண்கமச்

*வரைவு*
வசயல் பாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங் களின் பங் கு ஆகியெற் றில் கெனம்
வசலு ்திய ாகக் கூறினர்.
பபரிடர்களால்
ெளமாக

பாதிக்கப்படும்

மாறி,

மக்கள்

மறுகட்டகமப்புச்

ாங் களாகபெ

வசயல் முகறக்கு

சிறந்

கமயமாக

திகை் ொர்கள் என் று டாக்டர் குப் ா ெலியுறு ்தினார். SEEDS-இல் அெர்
வசய்

பணியில் , சமூகங் கள்

மற் றும்

எதிர்கால ்தில் ஏற் படும் அதிர்ச்சிகள்

பபரிடர்களுக்கு ்

வநகிை் வு ் ன் கமயுகடய ாக
உள் ளடக்கிய

பபரிடர்

ஒருெருக்வகாருெர்

பபரிடர்களால்
குறி ்தும்
சமூகங் கள்

நிகலயிலும் ,

இருப்பக யும் ,

அகனெகரயும்

மீட்பு

வசயல் முகறயின்

உ வுெக யும்

ஏற் படு ் ப்பட்டுள் ள
உகைப்கபயும்

யாரான

கட்டகமப்புகள்

பயாசகனககளயும்
பாதிக்கப்பட்டெர்கள்

டாக்டர்

குப் ா

ங் ககள

அெர்
மூலம்

பநரடியாக

கண்டுள் ளார்.

சமூகங் கள்

பங் களிக்க
பற் றிய

விகளொக

ங் கள்

அனுமதிக்கின் றன.

ெறான

எண்ணங் கள்

எடு ்துக்கூறினார்.

இந் ச்

ாங் கபள சுயமாக மீட்வடடு ்துக் வகாள் கின் றனர்,

பங் பகற் பானது பாதிக்கப்பட்டெர்களின் சமூக ்க

பமம் படு ்துெதுடன் ,

ொை் க்கக மற் றும் சமூக ்தில் சிகிச்கசயால் குணமகடயும் விகளகெக்
வகாண்டுள் ளது.
விகரவுபடு ்தும் .

சமூக

ஈடுபாடு

மிகவும்

மீட்புச்

பமம் பட்ட

வசயல் முகறகய
வ ாழில் நுட்பங் கள்

கிகடக்காவிட்டாலும் , உள் ளூர் மட்ட ்தில் அ ற் குச் சமமான, அதிலும்
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*வரைவு*
முக்கியமாக

அனுபெமும்

அறிவுக்

களஞ் சியமும்

உள் ளது,

அகெ

பமலிருந்து கீழும் , அடி ் ளம் ெகரச் சமமான கரு ்துப் பரிமாற் ற ம் மூலம்
ஊக்குவிக்கப்பட பெண்டும் .
திரு. ெசன் அெர்கள் ெங் கப ச ்தில் பணிபுரிந்

னது வசாந்

அனுபெங் ககள அ ன் பின் பகிர்ந்துவகாண்டார், அங் கு வெள் ளம் மற் றும்
சூறாெளிகளின் சுைற் சி என் பது ஒரு வபாதுொன ொை் க்கக முகறயாகும் .
மீட்பு

மற் றும்

மறுகட்டகமப்பின்

முக்கிய து
் ெம்

பற் றிய

ஒரு

சிறுகக கய அெர் பகிர்ந்து வகாண்டார். 2009 ஆம் ஆண்டில் , ஒரு வபரிய
சூறாெளிகய ்

வ ாடர்ந்து,

ஒரு

கிளாஸ்

குடிநீ கரப்

வபற

நான் கு

மணிபநரம் கா ்திருக்க பெண்டிய ஒரு மனி கன அெர் சந்தி ் ார்.
இ ற் கு பநர்மாறாக,
பகுதிகய ்

2020 ஆம்

ாக்கியபபாது, அப

ஆண்டில்

ஆம் பன்

சூறாெளி

அப

நபருக்கு மூன் று குடிநீ ர் ஆ ாரங் கள்

இருந் ன—மகைநீ ர்ச் பசகரிப்பு, மணல் ெடிகட்டு ல் நன் னீர் பசகரிப்பு
குளம் மற் றும் சூரிய சக்தியால் இயங் கும் ரிெர்ஸ் ஒஸ்பமாசிஸ் சிஸ்டம்.
புதிய வ ாழில் நுட்பங் கள் மற் றும் பாரம் பரிய அகமப்புகளின்
ஒருங் கிகணப்பு,
மறுகட்டகமப்பின்
மட்ட ்திலிருந்து

பல

நிபுணர்களின்

முன் மாதிரியாகக்
கிராம மட்டம்

ெகர

இந்

பங் பகற் பாளர்களால்
கரு ப்பட்டது.

பரவியுள் ள

ப சிய

பங் களாப ஷின்

கெல் கள் பகிர்வு அகமப்பு, பபரிடர்ககளக் ககயாள் ெதில் ஆற் றிய
பங் ககயும் திரு. ெசன் சுட்டிக்காட்டினார். மு ல் பபனகலக் குறிப்பிட்ட
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*வரைவு*
அெர், ஒெ் வொரு பபரிடரிலும்
என் பக

மீண்டும்

னி ்துெமான அம் சங் கள்

ெலியுறு ்தினார்.

பணமும்

இருக்கும்

உணவும்

உடனடி

நிொரண ்திற் கான உ விகரமான ெடிெங் கள் என் றாலும் , உண்கமயான
மீட்பு என் பது வநருக்கடிககள ்
பயிற் சி அளிப்பக

ாங் களாகபெ சமாளிக்க மக்களுக்குப்

கமயமாகக் வகாண்ட ாகும் .

இந் க் கட்ட ்தில் வபண்கள் , முதியெர்கள் அல் லது சமூக ரீதியாக
ஒடுக்கப்பட்டெர்கள் பபான் ற பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்கள் பபரிடர்
பமலாண்கமச் வசயல் முகறயிலிருந்து வெளிபயற ் வ ாடங் கக்கூடும்
என் ப ால் ,

இரு

பபச்சாளர்களும்

மீட்பு

கால ்தில்

அெர்ககளயும்

ஒன் றிகண ்து பணியாற் றுெ ன் முக்கிய ்துெ ்க க் குறிப்பிட்டனர்.
இந்

மக்கள் வபரும் பாலும் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளிலும்

ொை் கின் றனர், இது அெர்களின் பின்

ங் கிய நிகலயின்

ாக்க ்க

பமலும் அதிகரிக்கிறது. பபரிடர்ககள ் வ ாடர்ந்து வபண்களுக்கான
பாதுகாப்கப

பமம் படு ்

வ ரு

விளக்குககள

அகம ் ல்

அல் லது

ெரலாற் று ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட குழுக்களின் ப கெககள இலக்கிடும்
மதிப்பீடுகள் பபான் ற சிறப்பு உ ்திகள் மூலம் இந் ச் சமூகங் களில் உள் ள
பிரச்சகனககள ் தீர்க்க பெண்டும் .

பபனல்

3:

ணிப்பு.

பல் ககலக்கைக ்க ச் பசர்ந்

பங் களாப ஷின்

ாரிக் கரீம்,

ணிப்புக் கட்ட ்தில் இருக்க

பெண்டியெற் கறப் பற் றியும் , பங் பகற் பாளர்களுக்கு ்
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சு ந்திரப்

ணிப்பு அ ன்

*வரைவு*
இலக்குகளில் ஒரு வியூகமாக இருக்க பெண்டும் என் பக

நிகனவூட்டியும்

பல ரப்பட்ட கரு ்துககள விொதி ்து மூன் றாெது பபனகல ் வ ாடங்கி
கெ ் ார். இந் க் கட்ட ்திற் கான முக்கியப் பிரச்சகனயாக ஆளுகக
உள் ளது,

பமலும்

வகாள் கக

ெகுப்பாளர்கள்

பபரிடர்களுக்கு

விட

எதிர்கால ்தில்

எதிர்பார்க்கும்

எதிர்விகனயாற் றுெக

விஷயங் ககளக் கென ்தில் வகாள் ள பெண்டும் . தூ ர் கரீம் அெர்கள்
வகாள் கக

ெகு ் ல்

இருக்கக்கூடாது

என் பது

அல் லது

பாதிக்கப்பட்ட

வபாதுமக்ககள

மக்ககளச்

சாராமல்

மட்டுபம

சார்ந்தும்

இருக்கக்கூடாது என் று ெலியுறு ்தினார்.
விஷன்

பிளானிங்

அவமரிக்காவில்

அண்ட்

கன் சல் டிங் கின்

தீபா

சீனிொசன் ,

ற் பபாக ய நகடமுகறகள் மற் றும் இந்தியாவில் உள் ள

நகடமுகறகளுடன் அகெ எெ் ொறு ஒப்பிடுகின் றன என் பக ப் பற் றிய
னது

அறி ல் ககள

முன் கெ ் ார்.

பபரிடர்

பமலாண்கமயின்

அகன ்துக் கட்டங் களிலும் திட்டமிடு லின் முக்கிய ்துெ ்க
எடு ்துகர ் ார், அ ்துடன்
மக்கள் வ ாககயின்

உள் ளூர்ப் புவியியல் , காலநிகல மற் றும்

அம் சங் ககள

அகடயாளம்

ஆப ்துககள மதிப்பிடுெ ற் கு ெரலாற் று ்
சமூக ்க

மு ன் கமப்படு ்தும்

ெலியுறு ்தினார்.
திட்டமிடுபெர்கள்

இந்
ஒரு

அெர்

கண்டும் ,

எதிர்கால

ரகெப் பயன் படு ்தியும்

ஆப ்துக் குகறப்பு ் திட்டங் ககள

இரண்டு

படிககள

சமூக ்தின்
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இகணப்ப ன்

மிகப்வபரிய

மூலம் ,

பலவீனங் ககள ்

*வரைவு*
தீர்மானிக்க முடியும் மற் றும் பபரிடரின் அபாயங் ககள மதிப்பிட முடியும் .
பபரிடர்ககளச்

சமாளிக்கும்

சமூக ்தின்

திறகன

இ ் ககய பகுப்பாய் வு ககள இகணப்ப ன் மூலம் ,
பமம் படு ்

ஒரு

சூை் நிகலக்கு

மதிப்பீடு

வசய் து

ாங் கும் திறகன

ணிப்பு உ ்திகய உருொக்க முடியும் . ஒரு குறிப்பிட்ட

ஏற் ற

மாஸ்டர்

பிளாகனக்

காட்டிலும்

வெெ் பெறு

சூைல் களுக்கான பல திட்டங் ககள கெ ்திருப்பது நல் லது என் று திருமதி
சீனிொசன்
முகறயில்

ெலியுறு ்தினார்.

பல் பெறு

பபரிடர்களுக்கு ்

குந்

யாராகுெ ற் கு முன் கூட்டிபய ெளங் ககளச் வசலவிடுெது,

பபரிடர் ஏற் படும் பபாது, உ வுபெர்கள்
சரியாக அறிந்துவகாள் ெக
ப சிய

கடல் சார்

ாங் கள் வசய் ய பெண்டியக ச்

உறுதிவசய் கிறது.

அறக்கட்டகளயின்

புஷ்ப்

பஜாஜ் ,

பபரிடர்

பமலாண்கமயில் காலநிகல மாற் ற ்தின் விகளவுககள முன் கெ ் ார்.
காலநிகல மாற் ற ம் ொனிகல நிகை் வு களின் இகடவெளி, முன் கணிப்பு ்
திறன் மற் றும் தீவிரம் ஆகியெற் கற எெ் ொறு பாதிக்கிறது என் பக

அெர்

விளக்கினார். சராசரி புவி வெப்பநிகல அதிகரிப்ப ால் , ஒரு கால ்தில்
அரி ாக

இருந்

ஏற் படுகின் றன.

தீவிர

ொனிகல

காலநிகல

நிகை் வு கள்

மிகவும்

மாற் ற ம்

அடிக்கடி

வ ாடர்பான

அரசுகளுக்கிகடபயயான குழுவின் சமீப ்திய அறிக்ககயின்

ரகெப்

பயன் படு ்தி, உலக வெப்பநிகலயில் உயரும் ஒெ் வொரு டிகிரிக்குமான
வெப்பநிகல

அதிகரிப்பு

எெ் ொறு
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இகடவெளி

மற் றும்

தீவிர ்தில்

*வரைவு*
பாதிப்கப ஏற் படு ்துகிறது என் பக

அெர் விளக்கினார். இன் கறய தீவிர

ொனிகல நிகை் வு ககள ் வ ாழில் புரட்சிக்கு முந்க ய காலகட்ட ்துடன்
(1850–1900) ஒப்பிடுககயில் , ப ்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற நிகழும் ஒரு
நிகை் வு

ற் பபாது 2.8 மடங் கு பெக ்தில் நிகை ொய் ப்புள் ளது. சராசரி புவி

வெப்பநிகல 1.5°C அதிகரி ் ால் , இந்
அதிகமாகும் .

ெறட்சி

மற் றும்

ொனிகல நிகை் வு கள் 4.1 மடங் கு

வெள் ள ்திற் கான

கணிப்புகளும்

இப பபான் ற பாக கயப் பின் பற் றுகின் றன.
காலநிகல

மாற் ற க்

பமலாண்கமக்கான
காட்டி டாக்டர்
எதிர்கால

காட்சிககள

முழுகமயான

பஜாஜ்

அணுகுமுகறகயக்

நிகறவுவசய் ார்.

இடர்ககளக்

கண்டறிய

அகடயாளம் காண பெண்டும் , இந்

உள் ளடக்கிய

பபரிடர்

பகாடிட்டுக்

பபரிடர் திட்டமிடுபெர்கள்
ற் பபாக ய

பாதிப்புககள

இடர்ககளப் பகுப்பாய் வு வசய் து

முன் னுரிகம அளிக்க பெண்டும் , ஏற் க பெண்டிய நடெடிக்ககககள
அகடயாளம்

காண

வசயல் படு ் வும் ,

பெண்டும் ,

பின் னர்

கண்காணிக்கவும்

இந்

மற் றும்

நடெடிக்ககககளச்
மதிப்பீடு

வசய் யவும்

பெண்டும் . எதுவுபம சிறிய பணி இல் கல, காலநிகலயால் மாறுபடும்
பபரிடர்ககள ்

டுப்ப ற் கும்

யார்நிகலயில் இருப்ப ற் கும் பிராந்திய

ஒ ்துகைப்பு முக்கியமான ாக இருக்கும் . பிராந்திய ்தின்
உ வியாளராக,
காலநிகல

இந்தியக்

மாற் ற ங் கள்

கடற் பகட
காரணமாக
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மற் றும்

பிற

அடிக்கடி

மு ன் கம

கடற் பகடகள்

ஏற் படும்

HADR

*வரைவு*
பகாரிக்கககளுக்கு ்
ணிப்பு

மற் றும்

யாராக இருக்க பெண்டும் . ஒட்டுவமா ் மாக,
ழுெல்

உ ்திககளச்

சிறப்பாக ்

வ ரிவிக்கும்

ெககயில் காலநிகல மாற் ற ங் ககளப் பதிவுவசய் ல் , கண்காணி ் ல்
மற் றும் கணிப்ப ற் காக இந் ப் பிராந்தியம் அ ன் அறிவியல் மற் றும்
வ ாழில் நுட்ப ் திறகன அதிகரிக்க பெண்டும் .
பபனகல நிகறவு வசய்
பட்வஜட்

திருமதி சீனிொசன் , வ ற் காசியாொனது

கட்டுப்பாடுககள

எடு ்துக்காட்டினார்.

எதிர்வகாள் கிறது

ெைங் கப்பட்டுள் ள

ெளங் கள்

என் பக யும்
திட்டமிடலுக்குப்

பதிலாக உடனடியாகச் வசயலாற் றுெ ற் காகபெ வசலவிடப்படுகின் றன,
பமலும் பபரிடகர ்
திட்டமிடு லின்

ணிக்க பபாதுமான ெளங் கள் ஒதுக்கப்படவில் கல.

முக்கிய ்துெ க
்
க்

குகற ்து

என் றும் , இ ற் கு மாறாக, பபரிடர் திட்டமிடல் மற் றும்
வசய் யப்படும்

ஒெ் வொரு

பசமிக்கப்படும்

என் று

$1-க்கும்

U.S.

வசயல் பாடு

ஃவபடரல்

மதிப்பிடக்

கூடாது

யாரிப்பில் மு லீடு
மற் றும்

எமர்வஜன் சி

மீட்பில்

$6

பமபனஜ் வமன் ட்

ஏவஜன் சியின் புள் ளிவிெரம் ெைங் கியது.

பபனல் 4:

யார்நிகல. இறுதிப் பபனலில் புவிசார் அரசியல் , சமூக

அளவிலான பபரிடர்
பாக

மற் றும்

ாங் குதிறன்

எதிர்காலம்

விொதிக்கப்பட்டன, இக
நட ்தினார்.

மற் றும் BIMSTEC-இன்

உள் ளிட்ட

பல் பெறு

CNA நிலாந்தி சமரநாயக்பக

வ ற் காசியாவின்

சிக்கலான
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புவிசார்

ெரலாற் றுப்
கலப்புகள்

கலகமபயற் று
அரசியகலப்

*வரைவு*
புறக்கணிப்பது சா ்தியமில் லா து என் றாலும் , பபரழிவுகளின் அளவு
அதிகரி ்து ெருெ ாலும் , வபரும் பாலும் ப சிய எல் கலககளக் கடந்து
ாக்கங் கள் ஏற் படுெ ாலும் , பிராந்திய ்தில் உள் ள நாடுகளுக்குள் ளான
ஒ ்துகைப்பு

இன் றியகமயா து

என் று

திருமதி

சமரநாயக்பக

குறிப்பிட்டார்.
ஸ்டிம் சன் கமய ்தின் அக்ரிதி ொசுப ொ, இந்தியா
கடகமகயக்

ககடப்பிடிப்பதில்

நம் பிக்ககக்குரிய

னது HADR

ெழியாக

Quad-ஐ

உயர் ்தியது. ஆஸ்திபரலியா, இந்தியா, ஜப்பான் மற் றும் அவமரிக்காகெ
உள் ளடக்கிய Quad அகமப்பு அடிப்பகடயில் 2004 இந்தியப் வபருங் கடல்
சுனாமியின் பபாது வசயலாற் றும் ெககயில் ஒரு
உருொக்கப்பட்டது,

அ ன் படி

கூட்டகமப்பு ்

ப ான் றியது.

நிகலநிறு ்துெ ற் காகச்
பபாட்டியிடுெ ால் ,

HADR

அ ன்

கூட்டுப்

பயிற் சிகளின்

பிராந்திய ்தில்

சீனாவுடன்
மூலம்

ற் காலிகக் கூட்டமாக

அ ற் கு

இந்தியா
ஒட்டுவமா ்

மூலம்
ன் கன

அதிகளவில்
பாதுகாப்பு

ெைங் குநர் நற் சான் றி ை் கள் கிகடப்பதுடன் , வமன் கமயான ஆற் றல்
கமயமாகவும் திகழும் . ஒ ்துகைப்பிற் கான கட்டுப்பாடு அல் லது

கட

அடிக்கடி ப ான் றினாலும் , புவிசார் அரசியலானது பரஸ்பர நன் கம
பயக்கும் பிரச்சிகனககள பநாக்கி அதிக கெனம் மற் றும் ெளங் ககளச்
வசலு ்தும் திறகனக் வகாண்டுள் ளது, இல் கலவயனில் அது கென ்க
ஈர்க்காது.
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*வரைவு*
படாபகாகு

பல் ககலக்கைக ்தின்

டாகாபகா

இசுமி,

மூன் று

வகாள் ககககள அடிப்பகடயாகக் வகாண்ட சமூக அளவிலான பபரிடர்
பமலாண்கமயின் முக்கிய ்துெ ்க

ெலியுறு ்தினார்: (1) சுய உ வி, (2)

பரஸ்பர உ வி மற் றும் (3) வபாது உ வி. இறுதியில் , ஒரு பபரிடரின் மூலம்
ஒரு சமூக ்திற் கு ஏற் படும் பச
சுயாதீனமான

்தின் அளவு, குடிமக்களின் புரி ல் மற் றும்

முடிவெடுக்கும்

அளகெப்

வபாறு ் து.

பபரிடர்ககள

முறியடிப்பதில் அெர்களின் ஒ ்துகைப்பு முக்கியப் பங் கு ெகிக்கிறது.
இருப்பினும் ,

கடினமான

ெகரபடங் கள்
ஏற் படு ்தும்

பச

னிநபர்கள்
மற் றும்

மற் றும்
்தின்

அறிவியகல

அெசரகால
அளகெக்

ங் கள் வசயல் களில்

நம் பியிருக்கும்

வநறிமுகறகள்

ஒரு

குகற ்து மதிப்பிடலாம் ,
ாக்க ்க

வநகிை் வு ் ன் கமகய

ஏற் படு ்

நம் பியிருப்பது

அபாய
பபரிடர்
எனபெ

உள் ளுணர்வு
மிகவும்

முக்கியமான ாகும் . பல அடுக்கு கடல் சுெர்கள் மற் றும் வெள் ள ் டுப்பு
அல் லது நில அதிர்வு எதிர்ப்பு உள் கட்டகமப்பு ஆகியகெ வபரும் பாலும்
நீ ண்ட

காலம்

இருக்காது.

எடுப்பகெ

ஆனால்

எப்பபாதும்

100% பயனுள் ள ாக

காலநிகல மாற் ற ் ால் தூண்டப்படும்

அதிகரி ்துெரும்

சுற் றுச்சூைல் நிகை் வு களின் தீவிர சூை் நிகலகளால் பபரிடர் ஏற் படக்கூடிய
பகுதிகளில் உள் ள உள் ளூர்ொசிகள் நன் கு

யாராக இருக்க பெண்டும் .

அப்சர்ெர் ரிசர்ச் ஃபவுண்படஷனின் பசாஹினி பபாஸ், BIMSTEC
மற் றும் ெங் காள விரிகுடாவில் அ ன் ெரலாற் றுப் பங் கு பற் றிய விரிொன
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விளக்க ்க

அளி ் ார்.

இந்

முயற் சியில் பிராந்திய ்தின்

சீரற் ற

ஈடுபாட்கடக் குறிப்பிட்டார், அது 24 ெருடங் களில் இரண்டு பயிற் சிககள
மட்டுபம பமற் வகாண்டுள் ளது என் று சுட்டிக்காட்டினார். வபாருளா ாரம்
மற் றும் வ ாழில் நுட்ப ஒ ்துகைப்புக்கான அகமப்பாக ் வ ாடங் கப்பட்ட
அகமப்பு, பின் னர் 2004 இந்தியப் வபருங் கடல் சுனாமிகய ் வ ாடர்ந்து
பபரிடகர ்

ாங் கும்

வபாருளா ாரக்
பற் ற ாக்குகற,

ஒரு

கடகமகள்
மற் ற

துடிப்பான

அகமப்பாக

மற் றும்

சொல் கள்

உருவெடு ் து.

முதிர்வின் கம,

காரணமாக

அது

நிதியின்
பின் னர்

ப க்கமகடந்துள் ளது.
உகரயாடலின் பகள் விப் பதில் பகுதியில் , சீனாகெ உள் ளடக்கிய
இந்தியாவின் புவிசார் அரசியல் சொல் கள் , எதிர்காலப் பபரிடர்களுக்கு
ஜப்பானின்

யார்நிகல மற் றும் BIMSTEC உறுப்பினர்களின் துகண ்

ப சியப் பணிகள் குறி ்து பபனல் உறுப்பினர்கள் விொதி ் னர். 2017
படாக்லாம் பமா ல் பபான் ற சீனாவுடனான இந்தியாவின்

ற் பபாக ய

புவிசார் அரசியல் ப ட்டங் கள் இருந் பபாதிலும் , மற் ற நாடுகளுக்கு
“விருப்பமான

பாதுகாப்புக்

கூட்டாளராக”

இந்தியா

இன் னும்

பிராந்திய ்தில் ஒரு பங் ககக் வகாண்டுள் ளது என் று திருமதி ொசுப ொ
குறிப்பிட்டார்.

பபரிடர்

பமலாண்கமச்

வசயல் பாட்டில்

இராணுெ

வீரர்ககள விட குடிமக்கள் சமூகம் மற் றும் NGOககள கமயமாக கெ ்து
இந் ப் பங் கு இருக்கும் . ஜப்பானின் 2011 முப்பபரழிகெப் பற் றி டாக்டர்
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இசுமி

கூறியபபாது,

படாக்கிபயாகெ ்
பூகம் ப ்திற் கு ்

ஜப்பான்

அடு ்

ாக்கக்கூடிய

மிகவும்

யாராகி ெருெ ால் , கடந்

ப ்து

ஆண்டுகளில்

ஆப ் ான,

பரெலான

கால ்திலிருந்து கிகட ்

படிப்பிகனகள் முக்கியம் என் று கூறினார். இறுதியாக, திருமதி. பபாஸ்
உறுப்பினர்களின்

BIMSTEC

கண்பணாட்ட ்க

துகண ்

ெைங் கினார். இந்

ப சியப்

பணிகளின்

அகமப்பிற் குள் , பிராந்திய ்தில்

இந்தியா மிகப்வபரிய HADR ெைங் குநராக உள் ளது, அப
பங் களாப ஷ் ெளரும் நாடுகளில் பபரிடர்
ொ ாடு

ஆளுகமயாகவும் ,

பநர ்தில்

ாங் குதிறனுக்கான முக்கிய

பங் கு ாரராகவும்

உள் ளது.

ாய் லாந்து

மற் றும் மியான் மர் பபான் ற உறுப்பினர்கள் இன் னும் ஒ ்துகைப்பின்
எல் கலயிபலபய உள் ளனர்,
அதிக

மு லீடு

ாய் லாந்து ஆசியான் (ASEAN) விஷயங் களில்

வசய் துள் ளது

மற் றும்

மியான் மர்

உள் நாட்டுப்

பபார்களினால் பபாராடுகிறது.

கூட்டுறவுக் கட்டகமப்புககள உருொக்குெ ற் கான பரிந்துகரகள்
மற் றும் வகாள் கக விருப்பங் கள்
ஒருங் கிகணந்
பசிபிக்கில்

பமலாண்கம. பபரிடர் பமலாண்கமயில் இந்ப ா-

ஒ ்துகைப்கப

அதிகரிப்ப ற் கான

ஒரு

வெற் றிகரமான

கட்டகமப்கப உருொக்குெ ற் கான மு ல் படிகளில் ஒன் று ெரம் புககளப்
புரிந்துவகாள் ெது, வபாறுப்புககள ் வ ளிவுபடு ்துெது மற் றும் உள் ளூர்ச்
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சமூகங் கள் மு ல் பிராந்தியக் கூட்டணிகள் ெகர பல் பெறு நிகலகளின்
ஆளுககக்கு இகடபய ஒருங் கிகணப்கப ெலுப்படு ்துெது.
மு லாெ ாக, பிராந்திய ்தில் உள் ள பல ம ்திய அரசாங் கங் கள்
அந் ந்

மாநிலங் களுடன்

வகாண்டுள் ளன.

பல் பெறு

உ ாரணமாக,

ெககயான

இந்தியாவில் ,

உறவுககளக்

மாநிலங் களுக்கு

ஒரு

வபரிய அளவிலான சுயாட்சி உள் ளது மற் றும் சில சந் ர்ப்பங் களில் புது
தில் லியின்

உ ்திகள்

வகாள் கககய

அல் லது

வசயல் ககள ்

ஒருங் கிகணக்கும் பபாது

டுக்கலாம் .

இப பபான் ற

பபரிடர்

சொல் ககளச்

சமாளிக்க ம ்திய அதிகாரிகளுடன் வநருக்கமான வ ாடர்புகளில் உள் ள
உள் ளூர்

பங் கு ாரர்களின்

பயன் படு ்துகிறது.

வநட்வொர்க்கக

பிராந்திய

ெங் காளப சம்

ஒ ்துகைப்கபக்

பகாடிட்டுக்

காட்டும் பபாது, ஒரு நாட்டின் உள் நாட்டுச் வசயல் பாடுககளக் கரு ்தில்
வகாள் ெதும் , உள் ளூர் நிர்ொக ்தில் உள் ள மாறுபாடுகளுக்கு ஏற் ற ொறு
திட்டங் ககள உருொக்குெதும் முக்கியம் .
இரண்டாெ ாக, அப
இடங் களில்
மட்ட ்தில்

பநர ்தில் , மாநிலச் சு ந்திரமானது சில

சா கமாகவும்
வபாதுொன

இருக்கிறது,
ன் கமககளக்

ஏவனனில்
கண்டறிய

சிக்கலான புவிசார் அரசியல் முடிவுககளக் கடப்பக
நகர

உறவுககள

ெளர்ப்பது

எளி ாக

ம ்திய

இருக்கும் .

அரசு

ப கெயான

விட நகர ்திற் கு
னியார்

துகற

ஈடுபாட்டின் காரணியாக, ஒரு பன் னாட்டுச் வசயல் பாடு மூலம் பபரிடர்
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பமலாண்கமச் வசயல் முகறகய ஒருங் கிகணக்க முடியும் . கூடு லாக,
நிர்ொகங் கள் மாறிக் வகாண்டிருக்கும் அரசாங் க ்க

விட ஒரு நிறுெனக்

கலாச்சார ் ால் பயிற் சி, மதிப்புகள் மற் றும் இலக்குககளச் சிறப்பாக
கெ ்திருக்க முடியும் .
மூன் றாெ ாக, வபரும் பாலான பபரிடர் பமலாண்கம முயற் சிகளில்
கட்டுப்படு ்தும் காரணிகள் மாநில அல் லது நகர அளவில் குவிந்துள் ளன,
அங் குள் ள ெளங் களின்
அல் லது பபாதுமான
மற் றும்

பற் ற ாக்குகறயானது

டுப்பு உள் கட்டகமப்பு

ணிப்பு திட்டமிடல் இல் லாகம பபான் ற

ணிப்பு

யார்நிகல முயற் சிகளில் ப கெயான மு லீட்கட ்

வசய் கிறது.

சமூகங் கள்

ங் கள்

வசாந்

ப கெ

கட

மதிப்பீடுககள ்

வ ரிவிக்க அனுமதிப்ப ன் மூலம் , NGOகள் மற் றும் பிற ப சிய மற் றும்
சர்ெப ச நிறுெனங் கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக ்தின் கள ் ப கெகள்
மற் றும் உண்கமககள நன் கு புரிந்து வகாள் ள முடியும் . வசயல் பாடுகளின்
வநகிை் வு ் ன் கமக்கு முக்கிய ்துெம் வகாடுக்கப்பட பெண்டும் . இரண்டு
பபரிடர்களும் ஒபர மாதிரியாக இருக்காது என் ப ால் , ஒரு பபரிடருக்குப்
பிறகு

சில

மணிபநரங் களில்

துண்டிக்கப்பட்டாபலா

அல் லது

கெல் வ ாடர்பு

வமதுொக

இருந் ாபலா,

கலன் கள்
மு லில்

உ வுபெர்கள் கள நிலெர ்திற் கு ஏற் ப இருக்க பெண்டும் . பிராந்திய,
ப சிய, மாநில மற் றும் உள் ளூர் மட்ட ்தில் வசய் முகறப் பயிற் சிகள்
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அல் லது பிற வசயல் பாட்டுப் பயிற் சிகள் இந்

விஷய ்க பய ெலியுறு ்

பெண்டும் .
நான் காெ ாக, பபரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங் கள்
இைப்புகள்

அல் லது

பச மகடந்

வசா ்துக்ககள

ங் கள்

விகரொக

மறந்துவிடுெதில் கல, பமலும் பாதிப்புகள் பல ஆண்டுகளுக்கு நீ டிக்கும் .
சமூகப் பாதுகாப்பு ெகல விரிவுபடு ் ப்பட பெண்டும் மற் றும் மீட்பு
முயற் சிகளில்

NGOககளயும்

பெண்டும் ; இந்

நிறுெனங் களால் நாடுகளுக்கு இகடயான உறவுகளின்

புவிசார்

அரசியகல

னியார்

நிர்ெகிக்க

உ வும்

துகறகயயும்

முன் னணி

இகணக்க

நபர்களுடன்

இகணந்து வசயல் பட முடியும் .
ஐந் ாெது,
நிொரணம்

ஒரு

நாட்டிலிருந்து

பாரம் பரியமாகபெ

ெைங் கப்படுகிறது,

இது

மற் வறாரு

நாட்டிற் குப் பபரிடர்

அரசாங் க ்தின்

பல

இராணுெ ் ால்

பங் கு ாரர்களிகடபய

ப சிய

இகறயாண்கமகயப் பற் றிய கெகலககள எழுப்புகிறது. இனிமு ல்
NGOகளும்

னியார் நிறுெனங் களும் வசயல் பாட்டின் வபரும் பகுதியாக

மாற பெண்டும் , ஏவனனில் வ ாழில் நுட்பங் களும் அறிவும் மக்களிகடபய
பலவி மான பாதுகாப்புச் சிக்கல் களில் ப ற் ற ம் மற் றும் கெகலககளப்
பரப்புெ ற் கான ஒரு ெழியாக மாற் ற ப்படுகின் றன.
ஆறாெ ாக, வ ற் காசியாவின் முக்கியமான புவிசார் அரசியல்
சூைகலக்

கரு ்தில்

வகாண்டு,

இரு ரப்புப்
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பபச்சுொர் ்க களில்

*வரைவு*
மூன் றாம்

ரப்பினர் கலந்துவகாள் ெது நன் கம பயக்கும் . பிராந்திய ்தில்

ஜப்பான் மிகவும் நற் வபயகரக் வகாண்டுள் ளது, எனபெ சிறிய அண்கட
நாடுகளுடன்

பபரிடர்

பமலாண்கம

ஒ ்துகைப்கப

பமம் படு ்

ஜப்பானுடன் இந்தியா இகணந்து வசயல் பட முடியும் . வ ற் காசியாவில்
உள் ள

நாடுகள்

(மற் றும்

உ வுபெர்களாக

அகண்ட

நற் வபயகரக்

பிராந்திய ்தில் உள் ள அந் ந்
நாடுகளுடன்

அதிக

இந்ப ா-பசிபிக்)

வநருக்கடியில்

கட்டிவயழுப்ப

விரும் பினால்,

தூ ரகங் கள் சா ்தியமான கூட்டாளர்

வசயல் திறன் மிக்க

பங் களிப்கப

முன் வனடுக்க

பெண்டும் . அெர்கள் ஒரு வநருக்கடிக் கால ்தில் ெழிநட ்தும் ெககயில்
ரவு மற் றும்

கெல் வ ாடர்புககள ஒருங் கிகணக்க ஒரு திட்ட ்க

கெ ்திருக்க பெண்டும் , அ ்துடன் எப்பபாதும்

யார் நிகலயில் இருக்கும்

ெககயில் வசய் முகறப் பயிற் சிகளில் ஈடுபட ெழிகாட்டிகயயும் ெைங் க
பெண்டும் .
இறுதியாக,
வ ற் காசியாவில்
நல் ல

வ ாடக்க ்

சார்க்

(SAARC)

ற் பபாதுள் ள
ள ்க

மற் றும்

BIMSTEC

கூட்டகமப்புகள்
ெைங் க

பபான் ற

ஒ ்துகைப்புக்கான

முடியும் .

இந்தியா

மற் றும்

இந்ப ாபனஷியா இகணந்து நட ்தும் ஆசியான் (ASEAN) பாதுகாப்பு
அகமச்சர்கள்

கூட்டம் .

ெங் காள

விரிகுடாவில்

பிரதிபலிக்கக்கூடிய

பபரிடர் வசயல் பாட்டின் ஒ ்துகைப்பிலும் நாட்டின் நிபுண ்துெ ்திலும்
ஆசியான் (ASEAN) வபரும் முன் பனற் ற ம் கண்டுள் ளது.
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*வரைவு*

கல் விகய

பமம் படு ்து ல் .

இரண்டாெது

பெண்டிய பகுதி கல் வியின் மூலம்
வசயல் படு ல்
அறிவும்

முயற் சிககள

அனுபெமும்

அறிந்திருக்கவும் ,

யாரிப்பு,

கெனம்

ணிப்பு, மீட்பு மற் றும்

பமம் படு ்துெ ாகும் .

பாட ்திட்டம்

ஏற் படு ் வும்

மற் றும்

வசலு ்

கல் வி

நிறுென

பயிற் சி ் திட்டங் ககள

உ வுகின் றன,

அகெ

ணிப்பு ்

திட்டங் களின் வசயல் திறகன பமம் படு ்துகின் றன.
மு லாெ ாக, பபரிடர்
மற் றும்

பலவீன ்தின்

வகாள் கக

ணிப்பு என் பது ஒரு சமூக ்தின்

அடிப்பகடயில்

கல் வி,

ஆகியெற் கற உள் ளடக்கிய ாக

சமூக ்தின்

குறிப்பிட்ட

ப கெககள

மூலம்

இது

மற் றும்

இருக்க பெண்டும் . ஒரு
மதிப்பிடும்

நிபுண ்துெ ் ால் அறிவிக்கப்பட்ட பபரிடர்
வசயல் படு ்துெ ன்

திட்டமிடல்

இடர்

உள் ளூர்

ணிப்பு ் திட்டங் ககளச்

நிகறபெற் ற ப்படலாம் .

ஆப ்து ்

ணிப்பு ் திட்டங் ககள உருொக்க, புதிய வ ாழில் நுட்பங் களுடன் சமூக ்
ப கெ

மதிப்பீடுகளும்

இகணக்கப்பட

பெண்டும் .

அப்பகுதியின்

புவியியல் மற் றும் மக்கள் வ ாகககயக் கணக்கில் வகாண்டு, இடர்ககள
மதிப்பிடுெ ன்

மூலம் ,

மாறிெரும்

காலநிகலயால்

ெரலாற் றுப்

பபாக்குகள் எெ் ொறு பாதிக்கப்படலாம் என் பக ப் பகுப்பாய் வு வசய் ய
பெண்டும் .

ஒரு

சூை் நிகலக்கும்

மாஸ்டர்
ஏற் ற ொறு

திட்ட ்க

நம் பியிருக்காமல்

ெடிெகமக்கப்பட
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பெண்டிய

ஒெ் வொரு
பல் பெறு

*வரைவு*
ெககயான

பபரிடர்களுக்குப்

பலவி மான

ணிப்பு ்

திட்டங் கள்

பயன் படு ் ப்பட பெண்டும் .
இரண்டாெ ாக, சில வ ற் காசிய சூைல் களில் ,

ணிப்பு என் பது ஒரு

ஆடம் பரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது மற் றும் உண்கமயான பபரிடர்கள்
ஏற் படுெ ற் கு முன் கூட்டிபய நகராட்சி மற் றும் மாநில ் திட்டமிடலில்
ஒருங் கிகணந்து வசயல் பட பெண்டும் . பங் கு ாரர்களுக்கு, குறிப்பாக
உள் ளூர்ச்

சமூக ்

பாரம் பரியச்
மீ ான

கலெர்கள்

வசயல் பாட்டில்

ணிப்பில்

கல் வியளிப்பது, இந்
மூன் றாெ ாக,

மற் றும்

இருந்து

மு லீடு

னியார்

துகற

பபான் ற

வெளிபயறியெர்களுக்கு,

வசய் ெ ன்

நன் கமகள்

மீட்பு

குறி ்து

இலக்கக அகடய உ வும் .
பங் களாப ஷ் ஓர் ஆக்டீொன, ஒருங் கிகணந்

பமலாண்கம அணுகுமுகறயின் மூலம் சூறாெளிகளின்

ாக்க ்க க்

குகறப்பதில் வெற் றி கண்டுள் ளது. பபரிடர் பமலாண்கமயில் கெனம்
வசலு ்தும் அரசாங் க அகமச்சகங் கள் மற் றும் சூறாெளி

யார்நிகல ்

திட்டம் பபான் ற திட்டங் களால் , முடிவெடுப்பெர்கள் மற் றும் உள் ளூர்ச்
சமூகங் களுக்கு இகடபய இருெழி
உறுதிவசய் ய

முடிந் து.

கெல் ஓட்ட ்க ப் பங் களாப ஷால்

அெசரகால

பமலாண்கமப்

பிரிவு

அ ற் குச் சமமான ஏவஜன் சியால் ஒருங் கிகணக்கப்பட்டு,

அல் லது

ற் பபாதுள் ள

நீ ர், சுகா ாரம் மற் றும் மின் சாரம் பபான் ற வசயல் பாட்டு அகமப்புககள
இயல் புநிகலக்கு ்

திரும் பச்

வசய் ெ ற் கான
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நடெடிக்கககள்

*வரைவு*
ஏவஜன் சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு வசய் யப்பட பெண்டும் . பச
மற் றும்

சூை் நிகல

அறிக்கககள்

பசகரிக்கப்பட்ட

கெல் கள்

அகமப்புகளால்

வசயல் படும்

மதிப்பாய் வு

உள் ளூர்

்தின் மதிப்பீடு

வசய் யப்படுெதுடன் ,

மற் றும்

மாநில/ப சிய

சூை் நிகலககள

பமம் படு ்

பயன் படு ் ப்பட பெண்டும்
நான் காெ ாக,
இன் றியகமயா து
சமூகங் களும்

பபரிடர்
மற் றும்

அெசியம்

பமலாண்கம ்

உள் ளூர் மட்ட ்தில்

பங் பகற் க

திட்டமிடல்

உள் ள

பெண்டும் .

இந்

்

அகன ்துச்
திட்டங் கள்

வ ாடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட பெண்டும் (பல சந் ர்ப்பங் களில் ஒெ் வொரு
ஐந்து ெருடங் களுக்கும் ) மற் றும் பபரிடர் பமலாண்கமச் வசயல் முகறயின்
அகன ்து அம் சங் ககளயும் கரு ்தில் வகாள் ள பெண்டும் :
•

வசயலாற் று ல் .
வபாறுப்பின்

இகடயூறுககளக்

வ ளிகெ

குகறப்ப ற் கும் ,

ெைங் குெ ற் கும்

பபரிடர்

வசயல் பாடுகளின்

வ ாடர்ச்சிகய பநாக்கிச் வசயல் படவும் , எதிர்காலச் வசயல் பாட்டில்
வெற் றி வபற பெண்டிய மற் றும் பமம் படு ்
கண்டறியவும்

நடெடிக்ககக்குப்

பெண்டிய பகுதிககளக்
பின்

அறிக்ககககள

உருொக்கவும் .
•

மீட்பு. உள் கட்டகமப்பு மு ல் வீட்டுெசதி மற் றும் ெணிகங் கள் ெகர
சமூகம்

முழுெக யும்

பயனகடயக்கூடிய

மீட்வடடுப்பக
இடங் கள்
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ஆ ரி ் ல் ;

மற் றும்

மிகவும்

துகறகளுக்குக்

*வரைவு*
கிகடக்கக்கூடிய ெளங் ககள ஒதுக்கீடு வசய் ெக

உறுதிவசய் ய ்

ப கெயான மதிப்பீட்கடச் வசய் ல் .
•

ணிப்பு. ஆப ்து ்
பபாக்குெர ்து,
திட்டமிடல்

ணிப்பு ் திட்டங் ககள மட்டும் பசர்க்காமல் ,

மண்டலப்படு ்து ல்

பபான் ற

ஒருங் கிகணந்து

பிற

மற் றும்

உள் ளூர்

வசயல் படும்

ெககயில்

பமம் பாட்டு ்

ஒழுங் குமுகறகளுடன்
பெகல

வசய் யவும் ,

ஏவனனில் இகெ ஒரு பபரிடருக்கு முன் ன ாகப் பாதிப்புககள
அகற் றுெ ற் கு முக்கியமாகும் .
•

யார்நிகல:

அச்சுறு ் ல்

மற் றும்

இடர்ககள

அகடயாளம்

காணு ல் , இடர் மதிப்பீடு மற் றும் பயிற் சிகள் மூலம் பபரிடருக்கு
முன்

யார்நிகலகய உறுதிப்படு ் , வசய் முகறப் பயிற் சிகள்

மற் றும் பயிற் சிககள ெலியுறு ்
ஐந் ாெ ாக,

பெண்டும் .

பபரிடர்களுக்கு ்

யாராகும் பபாது,

காலநிகல

மாற் ற ்தின் விகளவுகள் கணக்கில் எடு ்துக்வகாள் ளப்பட பெண்டும் ,
ஏவனனில் பிராந்திய ்தின்
ஏற் படும்

இகடவெளி

பல பகுதிகள் நிலநடுக்க அளவு மற் றும்

அதிகரி ்து

ெரும்

இயற் ககப்

பபரிடர்களால்

பாதிக்கப்படுகின் றன. இந் ப் புதிய சூை் நிகலகளுக்கு ஏற் ப முன் கூட்டிய
எச்சரிக்கக

மற் றும்

மீட்பு

அகமப்புகள்

புதுப்பிக்கப்பட

பெண்டும் .

ஏற் கனபெ இருக்கும் பபரிடர் பமலாண்கம ் திட்டங் கள் (குகறந் து
ஒெ் வொரு ஐந்து ெருடங் களுக்கும் ) வ ாடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுெக
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*வரைவு*
உறுதி வசய் ெது திட்டமிடல் வசயல் முகறயின் அெசியமான பகுதியாக
இருக்கும் . கூடு லாக, பாரிஸ் ஒப்பந்

்தில் உள் ள 7 மற் றும் 8 கட்டுகரகள்

பபான் ற பிற சர்ெப ச முயற் சிககள அகடயாளம் காண்பது, வசண்டாய்
கட்டகமப்பு பபான் ற பபரிடர் சார்ந் முன் முயற் சிகளுடன் இகணெது ஒரு
முக்கியமான
பகாடிட்டுக்

படியாகும் .

காட்டப்பட்டுள் ள

நடப்பது பபரிடர்

மற் றும்

COP21

மிக

காலநிகல

ணிப்பு மற் றும்

சமீப ்திய

COP26-இல்

உறுதிவமாழிககள

ஏற் று

யார்நிகல உ ்திகளுக்கு உ வும் .

முழுப் பபரிடர் பமலாண்கமச் வசயல் பாட்டின் பபாது கட்டகள ் வ ாடரில்
வ ளிொன
கள ்க ப்

கெல் வ ாடர்பு ப கெ: (1) பபரிடர் ஏற் படுெ ற் கு முன் பு, (2)
பணியாளர்கள்

அகடயும் பபாது,

(3) பபரிடருக்குப் பிறகு

கற் றுக்வகாண்ட பாடங் கள் . குறுகிய, நடு ் ர மற் றும் நீ ண்ட கால ்
ப கெககள

அகம ் ல்

அளிக்க சிக்கனமான

மற் றும்

சில சிக்கல் களுக்கு

முன் னுரிகம

பகுப்பாய் கெப் பயன் படு ்துெது ெளங் ககள

நிர்ெகிப்ப ற் கான திறகமயான ெழியாகும் :
•

பாதுகாப்பான

அகமப்புகள் ,

உபகரணங் ககளச்

வசயல் பட ்

பராமரி ் ல் ;

அகன ்து

ஆப ்து/அச்சுறு ் ல்
அளிப்பது;

யாராக
நகரப்

அெசர

இருக்கும்

ெககயில்

குறி ்துப் பயிற்சி

முன் நிகலப்

பணியாளர்கள்

யார் நிகலயில் கெ ் ல் .
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மற் றும்

பணியாளர்களுக்கும்

நகடமுகறகள்

உ ் ரொ மளி ் ால் ,

மற் றும் உபகரணங் ககள ்

வபாருட்கள்

*வரைவு*
•

மாறிெரும்

நிகலகமகளுக்கு

ஏற் ப

சரியாகச்

வசயல் படும்

ெககயில் பணியாளர்களுக்கு உ ெ வசயல் பாட்டுச் சரிபார்பபு
்
பட்டியல் ககள

உருொக்கு ல் ;

புதுப்பிக்கப்பட்ட

அெசரகாலப்

பணியாளர்களின் அகைப்புப் பட்டியகலப் பராமரி ் ல் .
•

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் பட்டியலுடன் வசயல் பாடுககள நிகறபெற் றும்
மற் றும் முடிவெடுப்பெர்களுக்கும் பதிலளிப்பெர்களுக்கும் இகடபய
வ ளிொன

கெல் வ ாடர்புககள நிறுவும் நகர அகமப்புகளுடன்

அெசரகாலச் வசயல் பாட்டு கமய ்திற் கு ்

யாராகு ல் .

ஆறாெது, வசண்டாய் கட்டகமப்பின் கீை் , பபரிடர்
கட்ட ்தில்

அகனெகரயும்

பயிற் சிகள்

மற் றும்

ஈடுபடு ்துெது,

பபரிடர்

அ ாெது

பமலாண்கமக்

யார்நிகலக்
வெளிபயற் று ம்

கல் வி

பபான் றகெ,

ற் பபாதுள் ள ெளங் ககள அதிகப்படு ்துெ ற் கான வசலவு குகறொன
ெழியாகும் .

வ ாழில் நுட்பம்
பபரிடரின் பபாது
வசயல் பாட்டு

மற் றும்

முன் வனடுப்புககளச்
பநரங் களிலும்

முக்கியமான ாகும் . இது ான்
குறிப்பாக ்

கெல் கள்

ஒ ்துகைப்பின்

கிகடக்கும்

வபருமளவில் அதிகரி ்துள் ளன.
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இறுதியாக,

வசய் யவும் ,

கெல் ககளப்

வ ாழில் நுட்ப ்தின்

முடிவெடுப்பெர்களுக்குக்

பகிர்வு.

ஒரு

முக்கியமான

பகிர்ெது

மிகவும்

முக்கிய அங் கமாகும் ,
முன் பனற் ற ங் கள்

கெல் களின்

அளகெப்

*வரைவு*
இ ற் காக, ப சிய ொனிகலச் பசகெகளுக்கு இகடபய ொனிகல ்
ரகெப் பகிர்ந்து வகாள் ளலாம் .
சூறாெளிகளுக்கு ்

ெடக்கு ெங் கக் கடகல ்

யாராகும் பபாது

இது

ாக்கும்

முக்கியமாகக்

குறிப்பிடப்பட்டது. ொகன புவிஇருப்பிடங் கள் அல் லது வசல் பபான்
பபான் ற பிற
அெற் றில்

ரொனது

ரவு

ரவுப் பகிர்வின் பலனாகக் கிகடக்கும் , எனினும்

னியுரிம அல் லது உணர்திறன்

பபரிடர்களுக்கு முன் முக்கியமான

கெல் கள்

இருக்கலாம் .

ரகெப் பகிர்ந்து வகாள் ெ ற் கான

ஒரு கூட்டகமப்பு ெழிமுகறகய ஏற் படு ்துெது, அெற் றின் வசயல் பாடு
மற் றும் மீட்பு ஆகியெற் கற பமம் படு ்தும் .
முக்கிய முடிவெடுப்பெர்களால்

வபரிய அளவிலான

கெல் கள்

விகரொகச் வசயலாக்கப்பட பெண்டிய முக்கியமான வசயல் பாட்டுக்
கட்ட ்தில்

வ ாழில் நுட்பமும்

ஒருங் கிகணப்கப பமம் படு ்
படங் ககளப்

பகிர்ெது

பாதுகாப்புக்

முக்கியப்

வ ாடர்புகடய

கூட்டாளர்களுடன்
HADR

பாதுகாப்புக்

கெகலகள்

ெகிக்க

முடியும் .

நாடுகளுக்கிகடபய வசயற் ககக்பகாள்

மற் றும்

சா ்தியமான

பங் கு

இகணந்து

வசயல் பாடுககள ்

ொனிகல

பணியாற் றுெது,

திட்டமிடும் பபாது

கணக்கிடப்படுெக

மற் றும்

ப சியப்

உறுதிவசய் ெதில்

முக்கியமான ாக இருக்கும் .
ணிப்புக்

கட்ட ்திலும்

வ ாழில் நுட்ப ்க ப்

பயன் படு ்துெ ற் கான ொய் ப்புகள் உள் ளன. திட்ட பமம் பாட்டிற் காகச்
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*வரைவு*
வசயற் ககக்பகாள் வ ாழில் நுட்ப ்க ப் பயன் படு ்தி பமம் படு ் ப்பட்ட
பமப்பிங்

மற் றும்

திட்டங் ககள

இடர்

மதிப்பீடு

உருொக்கும் பபாது

அல் லது

ஆப ்து ்

வசயற் கக

ணிப்பு ்

நுண்ணறிகெப்

பயன் படு ்து ல் ஆகியகெயும் விருப்பங் களில் அடங் கும் .
பபரிடரின் பபாது முக்கியமான, சில பநரங் களில்
அணுகுெக

உறுதிவசய் ய,

னியுரிம ்

ரகெ

னியார் நிறுெனங் களுடன் அரசாங் கங் கள்

இகணந்து வசயல் பட பெண்டும் . கூடு லாக, இந்தியா மற் றும் அ ன்
அண்கட நாடுகளில் உள் ள NGOகளுடன் கூட்டு பசர்ந்து தூ ரகம் அல் லது
தூ ரக ் திட்டமானது ஒ ்துகைப்கப பமம் படு ்

ஒரு நல் ல ொய் ப்பாக

இருக்கும் .

முடிவுகர
பபரிடர்

பமலாண்கம ்

திட்டமிடல்

மற் றும்

மீட்பு

ஆகியகெ

மாறிெரும் காலநிகலயால் ஏற் படும் புதிய சொல் களுக்குக் காரணியாக
இருக்க பெண்டும் மற் றும் மிகவும் தீவிரமாகவும் அடிக்கடியும் ஏற் படும்
பபரிடர்களுக்கு ்

யாராகவும் பெண்டும் . இ ன் விகளொக, பபரிடர்

பமலாண்கம ்

திட்டமிடல்

வநகிை் ொன ாகவும்

சூை் நிகலககள எதிர்வகாள் ளக்கூடிய ாகவும்
பபரிடருக்குப்
மறுகட்டகமக்க

பிறகு

மற் றும்

ெளங் கள்

ஒரு

சமூகம்

ஒதுக்கப்பட

நிகை் வு க்கு இன் னும் அதிகமாக ்

மாறிெரும்

இருக்க பெண்டும் . ஒரு
மீண்டு

பெண்டும்

ெரும் பபாது,

மற் றும்

அடு ்

யார் நிகலயில் இருக்க பெண்டும் .
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*வரைவு*
வ ற் காசியாவில் உள் ள
சங் கங் கள்

மு ல்

NGOகள்

ற் பபாக ய நிறுெனங் கள் , பிராந்தியச்
மற் றும்

உள் ளூர் அரசாங் கங் கள்

அெர்களிடம் எதிர்காலப் பபரிடர்களுக்கு ்

ெகர,

யாராெ ற் கு ் ப கெயான

நிதி ஈடுபாடு மற் றும் நீ ண்ட கால ் திட்டங் கள் இல் கல. பமாடி நிர்ொகம்
பிராந்திய பபரிடருக்குச் வசயலாற் றுெதில் பல ரப்பு அணுகுமுகறகளில்
ஈடுபட்டுள் ள ால் , பருெநிகல மாற் ற ்தின் விகளவுகளுக்கு ஏற் ற ொறு
அண்கட நாடுககள ஒன் றிகணப்பதில் இந்தியா முன் னிகல ெகிக்கும்
ொய் ப்பு

உள் ளது.

பமலாண்கமயின்
நிறுெனங் கள்

இருப்பினும் ,
னி ்

மற் றும்

இது

நிகழும்

முன்

பபரிடர்

கடகள் மற் றும் இதில் ஈடுபட்டுள் ள ஏராளமான
பங் கு ாரர்கள்

ககலக்கப்பட

பெண்டும் .

ஒெ் வொரு பங் கு ாரரும் வசயல் முகறயின் அகன ்து அம் சங் களிலும்
நிபுணராக இருக்க முடியாது என் றாலும் , பபரிடர் பமலாண்கம மற் றும்
ஒ ்துகைப்கப பமம் படு ்துெ ற் கு ்

கெல் வ ாடர்பு, வ ளிவு மற் றும்

வநகிை் வு ் ன் கம ஆகியெற் கற ஏற் படு ்துெது அெசியமாகும் .
வ ற் காசியா மற் றும் முழு இந்ப ா-பசிபிக் பகுதிகளுக்கும் , ெரும்
சாப் ங் களில்

மக்கள் வ ாகக

ெளர்ச்சி,

இடம் வபயர்வு

மற் றும்

காலநிகல மாற் ற ம் ஆகியகெ இகணந்து இயற் ககப் பபரிடர்களின்
அச்சுறு ் ல் ககள அதிகரிக்கும் . இருப்பினும் , சமூக ்தின்
அம் சங் ககளயும்

உள் ளடக்கிய,

கூட்டாளர்களிகடபய

பிராந்திய

ஒ ்துகைப்கப
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மற் றும்

அகன ்து

உலகளாவிய

பமம் படு ்துெ ற் காகக்

*வரைவு*
கட்டகமக்கப்பட்ட
பமலாண்கமக்

முன் பனாக்குப்

வகாள் ககயின்

பார்கெ

மூலம் ,

வகாண்ட

பிராந்தியம்

பபரிடர்

ஒன் றிகணந்து

மிகவும் வநகிை் ொன மற் றும் பாதுகாப்பான எதிர்கால ்க

பநாக்கிச்

வசயல் பட முடியும் .

இந்

அறிக்கக ஆசிய ஆராய் ச்சி ் ப சிய அகமப்பின் (NBR) எரிசக்தி

மற் றும் சுற் றுச்சூைல் விெகாரக் குழுொல்

யாரிக்கப்பட்டது மற் றும் NBR

திட்ட ்தின் "வ ற் காசியாவின் பாரம் பரியமற் ற பாதுகாப்புச் சொல் கள் :
பபரிடரின் பபாது

வசயல் படு ல்

ஒ ்துகைப்புக்கான

ொய் ப்புகள் ”

என் ப ன் கண்டறி ல் கள் மற் றும் பரிந்துகரககள ெைங் குகிறது.

இந்

் திட்ட ்திற் கு நிதியளி ்

ற் காக NBR ஆனது வபாது விெகார

அலுெலக ்திற் கும் , வசன் கனயில் உள் ள அவமரிக்க ் துகண ் தூ ரகம்
வஜனரலுக்கும் நன் றி வ ரிவி ்துக் வகாள் கிறது.
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