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IHP இ& இல(ைக க+,- க.கா012 ஆ45 ப78 

ெகா&'-19 இ,-./ 012 வ-4 ெபா/ம7க89 அ;பவ4 ம<=4 க->/7கைள ெதாடC./ க1காD7க 
IHP இ9 இலIைக க->/ க1காDJK ஆMN(SLOTS) ெதாடIகJப'ட/. இ/ இலIைகVW ெகாX4YW உ[ள 
\யா^னமான, க'` சாCப<ற ஆMN ைமயமான \காதார ெகா[ைக d=வன>eனாW(IHP) நட>தJப2gற/. SLOTS 
இ9 h7gய ஆMவாளC IHPஐ ேசC.த ம->/வC ர& ர9ன9-எ,ய ஆவாC. இவC ஹாCவC' பWகைல7கழக>eW 
ெபா/ க->/7கDJK ெசMவeW ேதCn` ெப<ற/ம'2மWலாமW, o9= தசாJதIகளாக பWேவ= 
க->/7கDJKகைள ெசMத அ;பவ4 உைடயவC. 

வய/வ.த இலIைகயCகைளJ Yரede>/வJப2>/4 மாepகேளா2 ஒrெவா- மாதh4 
அவCக89  த<ேபாைதய க1ேணா'ட4 ம<=4 tudைல vw>/ ெதாைலேப` oல4 SLOTS ேநCகாணW 
ெசMg9ற/. ேக[&> ெதாvJYW ஒ- பve அைன>/ ேநCகாணWகx7v4 ெபா/வான/. சமகால 
h7gய>/வ4 வாM.த Yரn`ைனகைள ஆMN ெசMவத<காக y2தலாக `ல ேக[&க[ \ழ<` hைறVW 
ேக'கJப2g9றன. இ.த ஆMN zல9 e-nெசWவ4 அற7க'டைள ம<=4 Yறp9 ெப-.த9ைமயான de 
ஆதர&னாW நைடhைறப2>தJப'ட/. இ.த ஆMN ஒ- omnibus அதாவ/ பல தைலJKகைள உ[ளட7கy�ய 
ஆMவாக அைம7கJப'2[ள/. இ.த ஆM&ைன> ெதாடCவத<v, ேம�4 ேக[&கைளn ேசCJபத<v, அWல/ 
தர&ைன7 ெகா12 வைரய=7கJப'ட பvJபாM&ைன ேம<ெகா[xவத<கான ஆதரைவ இ.த ைமய4 
வரேவ<g9ற/. சா>eயமான ஆதரவாளCக[ ம<=4 ஆதரN வழIக &-4KவCக[ ேமலeக &பரIகx7v 
ைமய>/ட9 ெதாடCKெகா[ளேவ124. 

SLOTS ஆM&W பeல8>தவCக[, h9ெதாடCYWலாமW எXமா<றமாக> ெதpN ெசMத ெதாைலேப` எ1ைண 
அைழ>தத9 oல4 ேதC.ெத27கJப'டவCகx4 ம<=4 ேத`ய vX (h9K ஆM&W h9ெதாடCYWலாமW 

எXமா<றமாக> ெதpN ெசMயJப'2 பIvப<wயவCக[) ஒ9wW 0124 ேநCகாண,W பIvப<ற 

ஒJK7ெகா1டவCகx4 என கல./ உ[ளனC. எ.த ஒ- ஆM&�4 ேதC&9 வ�வைமJYனா�4, 
(பIvப<=பவCக[) பeல87க ம=Jபதனா�4 ஒ-Kறn சாMN(bias) ஏ<படலா4. இ/ பeல8JபவCக[ ேத`ய 
ம7க[ ெதாைகV9 Yரedeக[ அWல எ9= ெபா-'ப24. ேவ=&தமாக vwJY'�-.தாேல ஒ�ய, 
அற&7கJப'ட அைன>/ மeJ�2கx4 (all reported estimates) பvJபாMNகx4 (analyses) dைறV'ட (weighted) 
தரNக[ ெகா12 கண7gடJப'டன. இத9 oல4 பeல8JபவC vX ேத`ய ம7க[ ெதாைகV9 Yரede என 
உ=eJப2>e7ெகா[ளJப'ட/. இய<ைகயான சாM&ைன கண7gW எ27v4 dைறக89 oலh4 ம<=4 
“Raking” எ;4 பvJபாMN hைறV9 oலh4 dைறக[ கண7gடJப'டன. இrவா= dைறகைள கண7g24 
பvJபாMN hைறக8னாW ேத`ய சன>ெதாைகV9 பா,ன4, வய/, இன7vX, மத4, சoக ெபா-ளாதார 
தரவpைச, கW&, /ைற ம<=4 அைம&ட &veேயா2 பeல8JபவC vX&9 &veV9 இைணJK ம<=4 
ேபா7v பலhைற கண7gடJப24. 

© 7காதார ெகா9ைக ;.வன# 2021 
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!"யகல  &'()( இல,ைகய.க/0 எ234ைக 
அ6க78), !98பாக இைளஞ.க> ம@A( 
அரசா,கD60 ஏமா@றமைடHத வா4காள.க> 
ெகா&' உபாயIக[ ம<=4 ெபா-ளாதார வாMJKக[ எ9பவ<w9 0தான அe-Je�ட9 ெதாடCKைடய 
காரணIக[, ஆனாW எeCக'`க[ பயனைடய&Wைல 

அரசாIக>e<v வா7க8>த இைளஞCக[ த<ேபா/ ெவ8நா2 ெசWவத<காக கடNn�'2 ெபற வpைசV'2 

d<பைத YரதமC ம�.த ராஜப7ச அ1ைமVW அவதா�>தாC1. கட.த தசாJதIக8W ல'ச7கண7கான 
இலIைகயCக[ dர.தரமாக அWல/ த<கா,கமாக ேவைல7காக ெவ8ேய=4 v�யகWN கலாnசார4 
இலIைகVW உ[ள/, எனேவ v�யகWவத<கான &-Jப4 KeயதWல, ஆனாW ெவ8ேயwn ெசWவத<கான 
&-Jப4 வளC./ &'டதா?  

27% இலIைகயCக[, வாMJK7 gைட>தாW v�யகW./ ெசWல &-4Kவதாக இலIைக க->/ க1காDJK 
ஆMN (SLOTS) தரNக[ vwJY2g9றன. அe�4 இைளய ம<=4 ப�>த நபCக[ v�யகல அeக &-Jப4 
ெதp&7gற9றனC. v�யகல &-4KேவாCக8W, 4 இW 1 7v அrவா= ெசMய e'டIக[ உ[ளன, அWல/ 16 
இலIைகயCக8W 1 7v அ>e'டIக[ உ[ளன. 

பல இல%ைகய)க* +,யக-./ ெச-ல 23456றா)க*, அத<கான >?ட%கைளB4 
ெகாCD*ளன) 

வாMJK gைட>தாW v�யகW./ ெசWல &-4Kவதாக7 y=பவCக[ %, ம<=4 v�யகல &-4Y அத<காக 
e'ட£24 அWல/ அத<கான ஏ<பா2கைளn ெசMய> ெதாடIgயவCக[ % 

 

 
!காதார ெகா(ைக *+வன. இல1ைக க234 க5கா678 ஆ:; 

ெச#. 21 – நவ.14, 2021 கால#ப2345 746 வய9வ:தவ<க=ட? நட@த#பAட கணCெகD#E—2Gயக5வதHகான JK#ப@ைதC 2M#ND? நப<க=O ஒK 
உபெதாைட—Rைறேய +/-4% மHZ? +/-6% வ[ எ5ைலக]டO. மAட:தAGயைம காரணமாக எ_க=O `AD@ெதாைக 100% ஆக இ5லாம5 இKCகலா?. 
ப35கc அ5லாதைவ  JலCக#பADcளன, இைவ ஆர?ப 2Gயக5f ேகcJக=O 2% ஆ2?. 

SLOTS கண7ெக2JK Keய/ எ9பதாW h9ைனய வ-டIகxட9 ஒJY2வ/ க�ன4, ஆனாW அேத 
ேக[&கைளJ பய9ப2>eய h9ைனய கண7ெக2JKகxட92 ஒJY2ைகVW, v�யகல &-4K4 
இலIைகயCக89 எ1D7ைக 3-5 வ-டIகx7v h9K இ-.தைத &ட அேநகமாக இ- மடIகாக 
அeகp>/[ள/ எ9பைத7 vw7gற/. ெகா&'-19 காரணமாக &e7கJப'ட உலகளா&ய பயண7 
க'2Jபா2க[ தளC>தJப'டNட9, இலIைகV,-./  ச'டJ¦Cவ ம<=4 ஆவணJப2>தJபடாத 
சா>eயமான v�யகWN7கான dயாயமான vwகா'�யாக இைத எ2>/7ெகா[ளலா4. 

வாMJK7 gைட>தாW ெப1கைள &ட ஆ1கேள அeகள&W v�யகல &-4Kg9றனC, ஆனாW 
v�யகWவத<கான அeகளN &-Jப>ைத ெவ8Jப2>/4 vX7க[ இைளஞCக[ (வய/ 18–29 வ-டIக[) 
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ம<=4 பWகைல7கழக ப'டதாpக[ ஆv4, இ7vX7க[ வாMJK7 gைட>தாW v�யகல &-4KபவCக[ 
ம<=4 வட7v ம<=4 gழ7v மாகாணIக8W உ[ளவCக8W ஏற>தாழ 2 இW 1 நபC , வாMJK gைட>தாW 
v�யகல &-4KபவCக8W ஏற>தாழ 5 இW 2 நபCக[ ஆv4. எrவாறாV;4, v�யகWவத<கான &-Jப>ைத 
e'டIகx7v மா<wயைமJபத<கான நடவ�7ைகVW, `ற.த வளhைடயவCக[ ம<=4 அeக4 ப�>தவCக[ 
இைடேய அத<vpய ஏ<பா2கைள ஆர4Y>த<கான வாMJKக[ அeக4 எ9பைத7 கவன>eW ெகா[ள 
ேவ124, த�Jப'ட வளIகx4 இலIைகயCக[ v�யகWவைத  இயலnெசM�4 ஒ- h7gய காரDயாv4 
எ9பைத இ/ &ள7vgற/. 

இைளஞCகேள அeகள&W v�யகW./  ெசWல &-4KவதாW, இைளஞCக[ தா9 அeக4 v�யகWவைத 
&-4KgறாCக[ எ9ற YரதமC ராஜப7ச&9 க->/ சpயானதாக> ேதா9wனா�4, இ/ அரசாIக>e9 0தான 
ஏமா<ற>e9 காரணமாக  எ9பைதJ Y9ெதாடர&Wைல. ஆனாW 2019 ம<=4 2020 ஆ4 ஆ12க8W தாIக[ 
எJப� வா7க8>தாCக[ எ9பeW வா7காளCக89 ஏமா<ற4 கDசமான அள&�[ள/. 2019 ஆ4 ஆ1�W 
தாIக[ ஜனாeபe ேகா'டாபய ராஜப7ச&<v (அWல/ 2020 இW SLPP ம<=4 SLFP 7v) வா7க8>ததாக 
பeல8>தவCக8W, 3 இW 1 நபC —இIv "ஏமா<றமைட.த ேகா'டாபய ராஜப7ச வா7காளCக[" என7 
vwJYடJப'2[ளவCக[— இ9= ஒ- ேதCதW நட.தாW எJப� வா7க8J�Cக[ எ9= ேக'டத<v ஜனாeபe 
ராஜப7சைவ> ேதC.ெத27க&Wைல. `லC ேவ= நபCகைள7 vwJY'டனC, ஆனாW ெப-4பாலானவCக[ 
தாIக[ வா7க87க மா'ேடா4 எ9= பeல8>தனC அWல/ பeல87க ம=>/&'டனC, இ/ அeகள&லான 
அரசாIக>e9 0/[ள ஏமா<ற4 இ9;4 எeC7க'`7v ஆதரவாக மா<wயைம7கJபட&Wைல எ9பைத 
எ2>/ைர7gற/. v�யகWவத<கான அeகp>த &-Jபமான/ `ற.த பல9 த-4 மா<ற>ைத  வழIvவத<கான 
அர`யலைமJY9 eறைனJ ப<wய பர.த அவந4Y7ைகைய Yரeப,7க7y24 எ9பைத�4 இ/ 
எ2>/ைர7gற/. 

நF+ ப,Gத ம<I4 ஏமா<றமைட.த ேகா?டாபய ராஜபNச வாNகாள)க* அ>கள2- +,யகல 
23456Fறன) 

அைன>/ வய/ வ.தவCக[ ம<=4 2019 ஜனாeபe ேதCத,W ேகா'டாபய ராஜப7சN7v வா7க8>ததாக 
ெதp&JபவCக8W v�யகWவத<கான &-Jப>/7கான காரDக[ ெதாடCபான ஒJ�'2 ெசWவா7v 

 
!காதார ெகா(ைக *+வன. இல1ைக க234 க5கா678 ஆ:; 

ம#ற எ&ேலா*ட,- ஒ/01-ேபா3 45யகல 8*-9வத#கான ஒ/=>1 சா@AயBCDகைள Gர&கI 4J/01KLறன. பாNன-, 
வய3, க&8, இன-, ெபா*ளாதார ம>ட-, மாகாண-, ம#D- 45S*B4- ப4A ஆKயவ#ைறB க>1/ப1@3- மாAUSN*V3 
மA/0ட/ப>ட 8ைளWகI ெகாணர/ப>டன, ம#D- இ3 ஒXெவா* காரYSL Zயா[னமான ெச&வாBைக/ 0ரAபNBKற3. 
உதாரணமாக, ம#ற காரYகைளB கணBK>ட 0ற4 நக^/9ற_க`& வa/பவ^கI Kராம/9ற_க`& வa/பவ^கைள 8ட 2.0 மட_4 
அAகமாக (அ&ல3 100% அAகமாக)  45யக&வத#4 8*-9Kறா^கI. Gர/ப/ப>ட Gர&கI 9I`8பரiAயாக 10% இ& 
4J/0ட@தBகவாDIள3, ம#D- ெவ#D Gர&கI 9I`8பரiAயாகB 4J/0ட@தBகைவ அ&ல, * அைடயாள- 5% இ& 
lBKய@3வ@ைத 4JBKற3, ம#D- ** அைடயாள- 1% இ& lBKய@3வ@ைத 4JBKற3.  ெச/. 21–நவ. 14, 2021 கால/ப4AS& 746 
வய3வVதவ^க`ட- நட@த/ப>ட கணBெக1/9, ம#D- 2019 ஜனாAபA@ ேத^தN& ேகா>டாபய ராஜபBசWB4 வாBக`@ததாக 
CJயவ^கs- ெபா*ளாதார- ப#Jய ேகI8கsB4/ பAல`@தவ^கs- இதL உபெதாைடகளா4-. ம>டVத>5யைம காரணமாக 
எtக`L C>1@ெதாைக 100% ஆக இ&லாம& இ*Bகலா-. 

அைன>/ காரDகைள�4 ஒ9றாக7 கண7ெக27v4ேபா/, `ல/ ம'2ேம v�யகWவத<கான &-Jப>e9 
0/ கDசமானளN \யா^னமான ெசWவா7ைக7 ெகா12[ள/3. இைவ இைளஞC, ஆ1, அeக4 ப�>தவC, 
வட7v ம<=4 gழ7v மாகாணIக[ ம<=4 நகரJKறIக8W வ`JபவC, ம<=4 ெபா-ளாதார ¬eVW 
ேம4ப'டவராக இ-JபவCகைள உ[ளட7vg9றன. ஆனாW ஜனாeபe ராஜப7சN7v வா7க8>த 
வய/வ.தவCக8ைடேய, ப'டJப�JK ப�>ததனா�4 ம<=4 அeக வ-மான4 ெப=வதனா�4, v�யகW./ 
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ெசWவத<கான &-Jப4 இ9;4 வ�வாக> 1டJப2gற/, அேத சமய4 ம<ற ராஜப7ச வா7காளCகைள &ட 
—இIv “&\வாசமான ேகா'டாபய ராஜப7ச வா7காளCக[” என vwJYடJப'2[ளவCக[ — ஏமா<றமைட.த 
ராஜப7ச வா7காளCக[ o9= மடIv அeகமாக v�யகWவத<கான &-Jப>ைத7 ெகா12[ளனC. 
அரசாIக>e9 0/ ஏ<ப'ட ஏமா<ற4 h9னா[ ஆதரவாளCகைள v�யகல> த[xgற/, எ9ற YரதமC 
ராஜப7ச&9 இர1டாவ/ க->ைத இ/ உ=eJப2>/gற/, ஆனாW ந9v ப�>த ம<=4 வள4£7க ராஜப7ச 
வா7காளCகேள v�யகWவத<v அeகமாக> த[ளJப2gறாCக[. 

ெபா-ளாதார>eW ந4Y7ைகV9ைம�4 ம<=4 ெகா&'-19 நடவ�7ைகக89 0தான அe-Je�4 
ஏமா<ற>e9 h7gய காரணIகளாக உ[ளன. ஏமா<றமைட.த ராஜப7ச வா7காளCக[ &\வாசமான ராஜப7ச 
வா7காளCகைளJ ேபாW தா9 தIக[ ®'�9 dedைலைமைய மeJY2g9றனC. 56% &\வாசமான 
வா7காளCகxட9 ஒJY24ேபா/, இவCக8W 66% ேபC ஒ- வ-ட>e<v h9 இ-.த dைலைமைய 
ஒJY2ைகVW அவCக89 ®'�9 dைலைம ேமாசமைட./[ள/ எ9= ywனC. இைத ஒ'2ெமா>த 
வய/வ.தவCகxட9 (65%) ஒJY24 ேபா/ ெபpய &>eயாச4 ஏ/£Wைல. எ�;4 ெபா-ளாதார 
வாMJKவள>ைதJ ெபா->தவைரVW  ஏமா<றமைட.த ராஜப7ச வா7காளCக89 ந4Y7ைகV9ைம அeக4. 
66% ேபC ஒ- வ-ட>eW ெபா-ளாதார4 ேமாசமைட�4 எ9= ywனC4. ெவ=4 59% &\வாசமான ராஜப7ச 
வா7காளCகxட9 ஒJY2ேபா/ இ/ அeக4, ஆனாW ஒ'2ெமா>த ெபா/ம7கைள(72%) &ட அவCகx7v 
ந4Y7ைகV9ைம vைறவாக உ[ள/. இ/ 2019 ஜனாeபe ேதCத�7v h9,  56%  இலIைகயCக[ ஒ- வ-ட 
கால>eW ெபா-ளாதார வள4 ேம4ப245 எ9= ywயe,-./ ெபா/ம7க89 ந4Y7ைகVW ெப-4 சpைவ7 
கா'2g9ற/. 

2Pவாசமான வாNகாள)கைளN கா?,Q4 ஏமா<றமைட.த ராஜபNச வாNகாள)கRட4 
ெபா3ளாதாரGைதS ப<T அ>க ந4UNைகVFைம 

 

!காதார ெகா(ைக *+வன. இல1ைக க234 க5கா678 ஆ:; 

பA&கI அ&லாதைவ 8லBக/ப>1Iளன, இைவ இரt1 ேகI8க`ன3- lைறேய 19% ம#D- 3% ஆ4-. ெச/. 21–நவ. 14, 2021 
கால/ப4AS& 746 வய3வVதவ^க`ட- நட@த/ப>ட கணBெக1/9, ம#D- 2019 ஜனாAபA@ ேத^தN& ேகா>டாபய ராஜபBசWB4 
வாBக`@ததாக CJயவ^கs- ெபா*ளாதார- ப#Jய ேகI8கsB4/ பAல`@தவ^கs- இதL உபெதாைடகளா4-. ம>டVத>5யைம 
காரணமாக எtக`L C>1@ெதாைக 100% ஆக இ&லாம& இ*Bகலா-. 

 

அர`9 ெகா&'-19 ெதாடCபான நடவ�7ைகக[ 0/ &\வாசமான ராஜப7ச வா7காளCகைள &ட 
ஏமா<றமைட.த ராஜப7ச வா7காளCக[ vைறவாக> e-Je அைட./[ளனC. அர`9 ெகா&'-19 ெதாடCபான 
நடவ�7ைககைள அவCக[ எrவா= மeJY2gறாCக[ எ9= ேக'டேபா/ 47% ேபC ம'2ேம ந9= என 
மeJY'டனC. இ/ &\வாசமான வா7காளCக89 சத®த>ைத &ட(74%) £கN4 vைறவாv4. இவCக[ 
எeCகால>eW ெகா&'-19 ஐ ேம�4 பலமாக7 க'2Jப2>/4 நடவ�7ைககைள ஆதp7g9றனC. நா2 ெகா&' 
க'2Jபா2கைள> தளC>/4 ேநர>eW எ>தைன ெகா&' இறJKக[ ஏ<=7ெகா[ள7y�யைவ என7 
ேக'டேபா/ ஏமா<றமைட.த வா7காளCக8W g'ட>த'ட அைரவா`7v ேம<ப'டவCக[ (46%) 
வ-டெமா9=7v 100 இ�4 vைறவான இறJKக[ எனJ பeல8>தனC. இைத 77% &\வாசமான 
வா7காளCகxட9 ஒJY24ேபா/, அவCக[ அeக இறJK எ1D7ைகைய ஏ<=7ெகா[ள தயாC, ேம�4 
அவCக8W o9wW இர12 பIv வா7காளCக[ வ-டெமா9=7v 1,000 இறJKக[ ஏ<=7ெகா[ள7y�யைவ 
என க-/g9றனC. 
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ஏமா<றமைட.த ராஜப7ச வா7காளCக89 ைவர¯9 ^&ர க'2Jபா'�<கான &-Jப4 அவCக89 ம<ற 
அYJYராயIக8W Yரeப,7g9ற/. ைவர¯9 ^&ர க'2Jபா'�<கான &-Jப>e9 ஒ-IvேசC \'ெட1 
&\வாச வா7காளCகைள &ட ஏமா<றமைட.த ராஜப7ச வா7காளCக[ y2தலான ைவர° க'2Jபா'�ைன 
ஆதpJபைத7 கா'2g9ற/. ஒ-IvேசC \'ெட1 எ9ப/ பல ேக[&க89 பeWகைள ஒ9= ேசC>/ ஒ- 
vw±டாக வழIvவ/6. ெகா&'-19 க'2Jபா'ைட ெபா->தவைர அவCக89 க1ேணா'ட4 ஒ'2ெமா>த 
ெபா/ம7க89 க1ேணா'ட>ைத�4 ஜனாeபe ராஜப7ச&<v வா7க87காதவCக89 க1ேணா'ட>ைத�4 
ஒ>/ இ-Jபைத7 காணலா4. 2021 இ9 ஆர4ப7க'ட4 hதW ெகா&'-19 பரவ,9 உ>eேயாகJ¦Cவ சgJK 
அர\7கான ஆதரைவJ ெப-மள&W பாe>/[ள/ எ9பைத இ/ vw7g9ற/.   

ஏமா<றமைட.த ேகா?டாபய ராஜபNச வாNகாள)க* ெபா3ளாதார4 ப<T அ>க ந4UNைகVFைம 
ெகாCD*ளன), அரசா%கG>F ெகா2?-19 ெதாட)பான நடவ,Nைகக* ேமாசமான/ என 
ம>SUD6Fறன), ேமQ4 2Pவாசமான ராஜபNச வாNகாள)கைள 2டN +ைறவான ெகா2?-19 
இறS5கைள ஏ<க தயாராக உ*ளன). 

 

 

!காதார ெகா(ைக *+வன. இல1ைக க234 க5கா678 ஆ:; 

ப=>க( அ>லாதைவ @லAக7பBC(ளன, இைவ இர5C ேக(@கGன4. Hைறேய 5% மN+. 28% ஆQ.. ெச7. 21–நவ. 14, 2021 
கால7பQ=Y> 746 வய4வ\தவ]கGட. நட3த7பBட கணAெகC78, மN+. 2019 ஜனா=ப=3 ேத]தb> ேகாBடாபய ராஜபAச;AQ 
வாAகG3ததாக cdயவ]கe. ெபா2ளாதார. பNdய ேக(@கeAQ7 ப=லG3தவ]கe. இதf உபெதாைடகளாQ.. மBட\தBhயைம 
காரணமாக எ5கGf cBC3ெதாைக 100% ஆக இ>லாம> இ2Aகலா.. 

 

\-7கமாக, SLOTS பeWக[, இலIைகயரக[ vwJபாக இைளஞCக8ைடேய, v�யகWN hய<`VW எXn` 
ஒ9= காணJப2gற/ எ9ற YரதமC ம�.த ராஜப7ச&9 y<wைன உ=eப2>/வேதா2  வா7காளCகx7v 
அரசாIக>eட4 உ[ள ஏமா<ற4 தா9 இத<v h7gய காரண4 எ9பைத�4 உ=eப2>/g9றன. இ.த 
அe-Je7v ெப-4 காரண4, ெபா-ளாதார வாMJK வள4 ப<wய ேதாW& மனJபா9ைம ம<=4 ெகா&'-19 
ெதாடCபான நடவ�7ைககக89 0/[ள அe-Je�4 தா9 என7 vw7g9றன. vwJபாக “ைவரஸுட9 
வாuேவா4” எ9= இWலாமW ேம�4 பலமான ெகா&'-19 க'2Jபா'ைட &-4Kவைதn 
\'�7கா'2g9றன. இe�[ள ஒேரெயா- ேநCமைறயான அ4ச4 எ9னெவ9றாW ராஜப7ச வா7காளCக[ 
அவCக89 ஆதரைவ Yற க'`கx7v மா<wயதாக ெதpய&Wைல. ஆனாW இ/ காலJேபா7gW மாறலா4. 
ேம�4 ேத`ய க1ேணா'ட>eW பாC>தாW இைளஞCக[, அeக4 ப�>தவCக[ ம<=4 வசe உைடயவCக[, 
இவCக[ அைனவ-4 v�யகWவதனாW ஏ<ப24 அX>த4 நா'�9 எeCகால ெபா-ளாதார ம<=4 சoக 
வாMJKவள>e<v நWலதWல. 

 

ெதா$%&'ப *+,-க/ 
1 ´ லIகா ெபா/ஜன h9னDV9 ஐ.தாவ/ ஆ12&ழா க->/ைரV,-./ (SLPP), நவ4பC 2, 2021   
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2 v�யகWN ேக[&க[, இலIைக உ[பட 100 7v4 ேம<ப'ட நா2க8W நட>தJப'ட ம<=4 v�யகWN 
ேபா7vட9 ந9றாக ெபா-./4 தரNெகா1ட ேகWலJ உலக7 க->/7கDJY,-./ (Gallup world poll) 
எ27கJப'டன. 
3 v�யகWN &-Jப>ைத பாe7v4 பWேவ= காரDக89 சாCப<ற ெசWவா7g9 மeJ�2கைள ‘லா·°�7’ 
(logistic) மாepக89 ெதாடCK பvJபாMNெகா12 கண7gடJப'டன. பWேவ= காரDகx4 ம7க[ெதாைக 
காரDகx4 மாpகளாக ேசC7கJப'டன.ெதp&7கJப'ட இ- மாepக89(models) dகuவாMN &g>தe<கான 
‘ைக’ இ-ப� வC7க4 (chi-square) χ2=72.3, p<.0001 and χ2=53.3, p=<.0001 ஆவன. 

4 வ-4 12 மாதIக8W ெபா-ளாதார4 ெதாடCபான எeCபாCJைப ப<w பeW ஏ/4 இWைலெய9றாW அ2>த 
ஐ./ ஆ127கான எeCJபாCைபJப<w அ8>த பeWக[ உ[ளட7கJப'டன. 

5 2018 – 2019 இW நட.த இலIைக \காதார ம<=4 வேயாeப கெண7ெக2JK அைல 1 ஆM&9 க12Y�JKக[.     
6 ஒ-IvேசC \'ெட1: (i) ைவரைஸ7 க'2Jப2>/வதா அWல/ வDகIகைள�4 ம<=4 ம7கைள�4 
சாதாரண வாu7ைகைய ெதாடர&2வதா எ9ப/ vw>/ ம7க89 த<ேபாைதய &-Jப4; (ii) ஆக°' 2021 இW 
ெசயWப2>தJப'ட hட7க4 h9னேம ெதாடIg இ-7க ேவ12மா அWல/ Y9னC ெதாடIg இ-7க 
ேவ12மா; (iii) ைவரைஸ hட7vவ/ அWல/ அ2>த ஆ1�W அதைன ஏ<=7ெகா12 அதேனா2 வாuவ/ 
எ9ற இ- க->/7கx7v இைடVலான சமரச4; (iv) வ-4 ஆ1�W எ>தைன ெகா&'-19 இறJKக[ 
ஏ<=7ெகா[ள7y�ய/ என பeல8JபவCக[ dைன7g9றாCக[, ேபா9ற ேக[&கx7கான பeWகைள 
ஒ-Igைண7g9ற/. 

 


