தமிழ்நாடு மக்கள் நலவாழ்வு சபை III
இந்தியாவில் ‘அனைவருக்கும் ஆர ோக்கியம்’ இயக்கம் குறித்த விழிப்புணர்பவ
ஏற்ைடுத்துவதற்காக தமிழ்நாடு மக்காள் நலவாழ்வு சபை III, சசப்டம்ைர் 15, 2018
அன்று ஈர ாடில் உள்ள சீமாவில் ஏற்ைாடு சசய்யப்ைட்டது.
அன்பறய நிகழ்ச்சித் திரு த.சுர ஷ், உறுப்ைினர்-மக்கள் நலவாழ்வு இயக்கம் மற்றும்
ரசாச்சா ா

அவரின்

அன்ைான

வ ரவற்பு

உப யுடன்

சதாடங்கியது.

சதாடர்ந்து ைங்ரகற்ைாளர்களிடமிருந்து ஒரு சில ைி திநிதிகள் சமூக

இபதத்

நலவாழ்வு

விளக்குகபள ஏற்றி பவத்தனர்.
தீப்ஸ்-இன் இயக்குனர் திரு.சங்கர் அன்பறய நிகழ்ச்சிக்கு அடிநாதமாக சதாடக்க
உப பய வழங்கினார். அபனவருக்கும் நல்ல ஆர ாக்கியத்தின் ரதபவ மற்றும்
முக்கியத்துவம் குறித்து அவர் ரைசினார். எவ்வாறாயினும், மனித வாழ்க்பகயின்
இந்த முக்கியமான அம்சத்தின் மீ து நமது மத்திய மற்றும் மாநில அ சுகள் எவ்வாறு
அக்கபறயின்பம காட்டுகின்றன என்ைபத அவர் எடுத்துப த்தார். சைாது சுகாதா
பமயங்கபள ரமம்ைடுத்துவதற்கு அ சாங்கம் எவ்வாறு அக்கபற காட்டவில்பல,
மாறாக ைணத்திற்கு தனியார் சுகாதா

பமயங்களின் காளான்கபள இலவசமாகக்

சகாடுக்கிறது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அ சாங்கக் சகாள்பககள் மக்கள்
விர ாதமானபவ என்றும், இதன் கா ணமாக மக்கள் அக்கபற சகாள்ளவில்பல
என்றும் அவர் கூறினார். சைாது சுகாதா த் துபறபய தனியார்மயமாக்குவதற்கு
எதி ாக ரைா ாடுமாறு ைங்ரகற்ைாளர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார். தமிழ்நாடு
மக்கள் நலவாழ்வு

சபை சசய்த அற்புதமான ைணிகபள அங்கீ கரித்த திரு.சங்கர்

அவர்கபள முழு மனதுடன் ைா ாட்டினார், நன்றி சதரிவித்தார்.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம்

ாய்ப்பூரில் 2018 சசப்டம்ைர் 22 மற்றும் 23 ஆகிய ரததிகளில்

நபடசைறவிருக்கும் 'அபனவருக்கும் ஆர ாக்கியம்' குறித்த 3 வது ரதசிய மக்கள்
நலவாழ்வு

சபை

மாநாடு குறித்து எம்.என்.ஐ.யின் ரதசிய குழு உறுப்ைினர் திரு

அமீ ர்கான்

ரைசினார்.

'அபனவருக்கும்

ஆர ாக்கியம்'

என்ற

குறிக்ரகாபள

வலியுறுத்துவரத

இதன் ரநாக்கம். இந்த ரதபவபய ஒரு கட்டாய விஷயமாக

மாற்ற

விரும்ைவில்பல

ஆளுநர்

என்று

அவர்

சுட்டிக்காட்டினார்.

எனரவ,

அ சாங்கத்தின் இந்த மக்கள் விர ாத சகாள்பகக்கு எதி ாக ரைா ாட இயக்கம்
உறுதியாக இருந்தது.
‘ஆர ாக்கியம் மற்றும் மன ஆர ாக்கியம்’ என்ற தபலப்ைில் ‘தமிழ்நாடு மக்கள்
மனநல அபமப்பு’ நிறுவனர் திரு ரக.சண்முக ரவலாயுதம் ரைசினார். மனநலம்
எவ்வாறு மக்கபள ைாதித்தது, மனநலக் ரகாளாறுகள், சைண்கள் மனரீதியாக அதிகம்
ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளனர், ஆவிகள் பவத்திருத்தல், சைண்கள் மனநல மருத்துவர்கள்
இல்லாதது, சைண்களின் மன ஆர ாக்கியத்பதத் தடுப்ைதற்கான வழிகள் மற்றும்
எங்களிடம் இருந்த ரகாரிக்பககள் ரைான்ற துபணத் தபலப்புகளில் அவர் ரைசினார்.
இந்த விளக்கக்காட்சிபயத் சதாடர்ந்து அ சாங்கத்தின் முன் பவக்க ஒரு கருத்து
அமர்வு நடத்தினார். அபனவருரம ஆர்வத்துடன் ைங்ரகற்றனர். ஒரு ைங்ரகற்ைாளர்
தமிழக அ சின் சுகாதா

அபமச்சர் திரு விஜயா ைாஸ்கப

குபறகூறினார், ஒரு

அறிக்பகயின்ைடி, அவ து கூற்றுக்கு அருகில் உண்பம எங்கும் இல்லாதரைாது,
மாநிலத்தின் மனநல திட்டங்கள் நாட்டில் மிகச் சிறந்தபவ என்று கூறினார். ஒரு
ைங்ரகற்ைாளர் குறிப்ைிட்டார், ைல சதாபலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளும் சீரியல்களும்
குறிப்ைாக சைண்கள் மத்தியில் மனநல ைி ச்சிபனகளுக்கு கா ணமாக இருந்தன.
இளம் சைண் குழந்பதயின் மன ஆர ாக்கியத்பத அவச மாக கவனிக்க ரவண்டியது
அவசியம் என்றும் அன்றாட வாழ்க்பகயில் ஒருவரின் மன அழுத்தத்பத எவ்வாறு
நிர்வகிப்ைது என்ைது குறித்து எவ்வாறு ையிற்சி அளிக்கப்ைட ரவண்டும் என்று
மற்சறாரு ைங்ரகற்ைாளர் கூறினார். திரு.சங்கர் ஆணி மீ து தாக்கியரைாது, மனநல
ைி ச்சிபனகள் மக்களால் உருவாக்கப்ைடுவதால் அவற்பற முற்றிலுமாக அகற்ற
முடியாது. எனரவ, எங்கள் முயற்சிகள் மனநல ைி ச்சிபனகபள குபறப்ைபத
ரநாக்கி சசலுத்தப்ைட ரவண்டும் என்று அவர் கூறினார். பகயில் இருக்கும் சிக்கபல
திறம்ைட எதிர்சகாள்வதற்கு குடும்ைம், கல்வி, ரவபல சசய்யும் இடம் ரைான்ற
வாழ்க்பகயின் அபனத்து துபறகளும் இபணக்கப்ைட ரவண்டும் என்று சண்முக
ரவலாயுதம் அமர்பவத் தூண்டினார்.

ரதநீர்

இபடரவபளயின்

ைின்னர்,

ரூசக்

(RUWSEC)

இன்

இயக்குனர்

திரு.

ைாலசுப்ைி மணியம், ‘சைண்களின் ைாலியல் இனப்சைருக்க ஆர ாக்கியம்’ என்ற
தபலப்ைில் விரிவாகப் ரைசினார். ‘கலவியல்’, ‘ைால்’ அல்லது ‘ைாலியல்’ ரைான்ற
சசாற்கபளப்

ைற்றி

ரைசுவது

முதலில்

நம்

சமூகத்தில்

ஒரு

கருதப்ைடுவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அவர் தனது கருத்பத
மற்றும்

புள்ளிவிவ ங்களுடன்

வழங்கினார்.

அ சாங்கம்

ைல

தபடயாக
உண்பமகள்

ஆவணங்கபள

சவளியிட்டுள்ளதாக அவர் சதரிவித்தார். ஆனால் இது ரைான்ற கணிசமான எதுவும்
சசய்யப்ைடவில்பல.

இ ண்டு

அல்லது

மூன்று

ைங்ரகற்ைாளர்கள்

வளநைரின்

விளக்கக்காட்சிபய நிபறவு சசய்தனர். ஒவ்சவாரு வபகயிலும் சைண்கள் அதிகம்
ைாதிக்கப்ைடுவபத ஒரு

சைண் ைங்ரகற்ைாளர் கவனித்தார்.

ஒருவருக்சகாருவர்

ைங்ரகற்றவர் தலித் எவ்வாறு மிகவும் ைாதிக்கப்ைடக்கூடியவர் என்று கூறினார்.
குழந்பத திருமணங்கள் மற்சறாரு முக்கியமான கவபலயாக இருந்தன. மற்சறாரு
ைங்ரகற்ைாளரின் கவனிப்பு மனநலத்திற்கு ஒரு கா ணியாக இருந்தது.
I.

காப்ைீட்டு திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்

II.

ைிஎச்டி ஆ ாய்ச்சியின் ைகுதிகள்

III.

ஆ ாய்ச்சிக்குரிய இடங்கள் - வடக்கு சசன்பன & ரசலம்

IV.

திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு

V.

திட்டத்தில் என்ன ரசர்க்கப்ைட்டுள்ளது

VI.

திட்டத்தின் ையன்

VII.

திட்டத்பதப் ையன்ைடுத்துவதில் உள்ள சவால்கள்

VIII.

திட்டத்தின் ரநாக்கம்

IX.

கண்டுைிடிப்புகள் மற்றும் வினவல்கள்

பகயாளப்ைட்ட தபலப்பைப் ைற்றிய கூடுதல் ைார்பவபய வழங்கிய வளநைரின்
விளக்கக்காட்சிபய அபனவரும் ைா ாட்டினர்.
மதிய உணவு இபடரவபளயின் ைின்னர், ‘அபனவருக்கும் ஆர ாக்கியம்’ தபலப்பு
ைற்றிய சிறு வடிரயா
ீ
காட்சி வழங்கப்ைட்டது. இபதத் சதாடர்ந்து DEEPS இன்
இயக்குனர் திரு.சங்கர், ‘ரதாஷி தமிழ்நாடு’ ைற்றி ரைசினார், அதில் அவர் மாநில
அபழப்ைாள ாக இருக்கிறார். இந்த அபமப்பு 2014 இல் நிறுவப்ைட்டது என்றும்,
தற்ரைாது 168 அ சு சா ா ைங்காளிகள் உள்ளனர். அபமப்புக்கு நான்கு ரநாக்கம்
உள்ளது, அதாவது

I.

அபமப்புசா ா துபறகளில் ைணிபுரியும் சைண்கபளச் சுற்றியுள்ள
ைி ச்சிபனகளுக்கு தீர்வு காண,

II.

அ சு சைண் ஊழியர்களின் உரிபமகள் மற்றும் சலுபககபள உறுதிப்ைடுத்த,

III.

சைண்கள் எதிர்சகாள்ளும் ைல்ரவறு வபகயான துன்புறுத்தல்களுக்கு தீர்வு
காண, மற்றும்

IV.

குறிப்ைாக சைண் ைி ச்சிபனகள் நிவர்த்தி சசய்வதற்காக ஒரு அபமச்சகத்பத
உருவாக்க ஒரு சட்டத்பத முன்பவத்தல்

அவர் ரமலும் கூறுபகயில், அபமப்புசா ா துபறகளில் ைணிபுரியும் சைண்கபள
அணுகுவதன் மூலம் ரதால் சதாழில், முந்திரி சதாழில், கட்டுமான ைணிகள்,
எண்சணய் ஆபலகள், சசங்கல் சூபள ரைான்ற ைல்ரவறு வபகயான அபமப்புசா ா
ரவபலகபளயும்,

அபனத்து வபகயான சுகாதா

ஆைத்துகளும் அபடயாளம்

கண்டுள்ளது. அதிக ரவபல ரந ம், ரைாதிய சம்ைளம், சுகாதா காப்ைீடு, சம்ைள உயர்வு
ரைான்ற கா ணங்களால் அவர்களுக்கு அபனத்து உரிபமகளும் சலுபககளும்
மறுக்கப்ைட்டன. ஆகரவ, ரதாழி தமிழ்நாடு குறிப்ைாக அபமப்புசா ா துபறகளில்
ைணிபுரியும்

சைண்களின்

அதிகா மளிப்ைதில்

முழுபமயாக

ஈடுைட்டது.

அறக்கட்டபளயின் கீ ழ் ைணிபுரியும் இ ண்டு ஒருங்கிபணப்ைாளர்கள் திரு.சங்கரின்
விளக்கக்காட்சிபய வழங்கினர்.
திரு, அமீ ர்கான் மாநில, ரதசிய மற்றும் சர்வரதச மட்டங்களில் நபடசைற்ற ‘ரதசிய
மக்கள் நலவாழ்வு சபை’ - ரதசிய சுகாதா

சபையின் வ லாறு மற்றும் ைங்ரகற்பை

வழங்கினார்.
அடுத்து

ரதசிய

மாநாட்டில்

நிபறரவற்றப்ைட்டன.

இந்த

முன்பவக்கப்ைட
அமர்வு

திரு

ரவண்டிய

அமீ ர்கான்

தீர்மானங்கள்
மற்றும்

குழு

ைங்ரகற்ைாளர்களால் சைாருத்தமாக பூர்த்தி சசய்யப்ைட்டதால், ‘தமிழ்நாடு மக்காள்
நலவாழ்வு சபை’ இன் ஒரு சில அலுவலக சைாறுப்ைாளர்கள் அமர்ந்திருந்தனர். இந்த
நிகழ்வில் நிபறரவற்றப்ைட்ட சில முக்கியமான தீர்மானங்கள் ைின்வருமாறு.
1. தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்சடர்பலட் சசப்பு ஆபல ரைான்ற சுகாதா
அச்சுறுத்தும் சதாழிற்சாபலகள் மூடப்ைடுவபத உறுதிசசய்க.
2. முன்சமாழியப்ைட்ட புதிய 8-வழி ரசலம்-சசன்பன சாபலபய எதிர்ப்ைதால்
சுற்றுச்சூழலுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்ைதால் அது மக்களின் மன மற்றும்
உடல் ஆர ாக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

3. ைாதுகாப்ைான ைி சவ முபறகபள கடுபமயாக ஆதரிப்ைதுடன்,
மருத்துவமபன அடிப்ைபடயிலான ைி சவத்பத மட்டும் விதிக்கக்கூடாது.
4. சுகாதா ரமம்ைாட்டு சசயல்ைாட்டில் சைரியவர்கள் ைங்ரகற்ைபத
ஊக்குவிக்கவும் உறுதிப்ைடுத்தவும்.
5. சமூக சுகாதா தணிக்பகயில் சவளிப்ைபடத்தன்பமபய அ சு உறுதிப்ைடுத்த
ரவண்டும்.
6. சைாது சுகாதா த் துபறபய தனியார்மயமாக்குவபத எதிர்க்கவும் நிறுத்தவும்.
7. ஆ ம்ை சுகாதா த்திற்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து சைாது சுகாதா த்
துபறபய ைலப்ைடுத்துதல்.
8. மக்கள் மீ து சுகாதா காப்ைீட்டுக் சகாள்பகபய கட்டாயப்ைடுத்தக்கூடாது.
9. அறிவியல் பூர்வமாக நிரூைிக்கப்ைட்ட சுகாதா விளம்ை ங்கபள மட்டுரம
ஒழுங்குைடுத்தி வடிகட்டவும்.
10. சுய மருந்துகபள/மருத்துவத்பத ைி ச்சா ம் சசய்ய ரவண்டாம்.
11. அபனத்து வபகயான மருத்துவ சிகிச்பச முபறகபளயும் அனுமதிக்கவும்.
திரு கமலா கண்ணன், உறுப்ைினர் - சதானி அபமப்பு, நன்றிபய முன்சமாழிந்தார்.
நிகழ்ச்சிபய ஒழுங்காக ஏற்ைாடு சசய்த குழுவுக்கு அவர் நன்றி சதரிவித்தார்.
ைங்ரகற்ைாளர்கள் அபனவப யும்

அவர்களின்

வருபகக்காகவும்,

உற்சாகமாக

ைங்ரகற்றதற்காகவும் அவர் ைா ாட்டினார் மற்றும் நன்றி சதரிவித்தார்.
குழு-புபகப்ைட அமர்வுக்குப் ைிறகு, ைங்ரகற்ைாளர்கள் அபனவரும் ரதன ீருடன்
தங்கபள புதுப்ைித்தைின் கபலந்து சசன்றனர்.
சத்தீஸ்கர்

ாய்ப்பூரில்

2018

சசப்டம்ைர்

22

மற்றும்

23

ஆகிய

ரததிகளில்

நபடசைறவிருக்கும் ‘அபனவருக்கும் ஆர ாக்கியம்’ என்ற ரதசிய மாநாட்டில்
தமிழகத்பதச்

ரசர்ந்த

எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது.

எண்ைது

ைி திநிதிகள்

ைங்ரகற்ைார்கள்

என்று

PHOTOS

Some of the eminent participants
seated on the dais.

Mr D. Suresh, member – MNI,
delivers the welcome address.

Mr K. Sanmuga Velayutham, Founder,
‘Thamizhnadu Makkal Mananala Amaippu’,
spoke on the topic of
‘Health and Mental Health’.

Lighting of the lamps at the start of
the programme.

Mr Shankar, Director – DEEPS & Thozhi
Tamilnadu’s State Convener,
delivers the opening note.

A participant complements
Mr K. Sanmuga Velayutham’s input.

A participant raises a query to
one of the speakers.

Dr. Rajalakshmi Ramprakash, a resource
person, presents a comprehensive exposé on
the topic ‘Medical Insurance Scheme’.

Mr Dr. Balasubramaniyam, Director –
RUWSEC, speaks on the topic
‘Women’s Sexual Reproductive Health’.

Mr Amir Khan, National Committee
Member – MNI, leads the Passing of
Resolutions session.

‘தமிழ்நாடு மக்கள் நலவாழ்வு சைாயின்’ ைங்ரகற்ைாளர்கள் அபனவருடனும் குழுபுபகப்ைட அமர்வு

