
 

 

 

இந்தியாவின் க ாவிட்-19 த வல் ளும் ப ாது நலனும் 

க ௌதம் ஐ. மேனன் 

மே ோத நடுப்பகுதியில் இந்தியாவில் ம ாவிட்-19 இரண்டாம் அலை 
உச்சத்லதத் கதாட்டது. ஒவ்கவாரு நாளும் 410,000க்கு மேற்பட்மடார் 
கதாற்றுக்கு ஆளாயினர். கபருந்கதாற்றின் எந்தக்  ாை ட்டத்திலும் எந்த 
நாட்டிலும் இல்ைாத அளவுக்கு அதி  எண்ணிக்ல  இது. கதாற்று 
எண்ணிக்ல  அதி ரித்துவந்த மவ ோனது கபாது, தனியார் ேருத்துவக் 
 ட்டலேப்பு ளின் ேீது கபரும் சிரேத்லத ஏற்படுத்தியது. ஊட ங் ள் ந ர்ப் 
பகுதி ளின் ேீமத அதீத  வனம் கசலுத்திவந்த நிலையில் அலதக்  ாட்டிலும் 
கூடுதைா ப் பாதிப்புக்குள்ளான  ிராேப் பகுதி ளின் நிலை கவளிமய 
கதரியாேல் இருந்தது.  

கபருந்கதாற்று பரவும் விதத்லதப் புரிந்துக ாள்ள புள்ளிவிவரங் லளக்  வனிக்  மவண்டும். 
குறிப்பிட்ட ஓரிடத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் எத்தலன மபரின் ம ாவிட்-19 மசாதலன முடிவு ள் 
பாசிட்டிவ் ஆ  உள்ளன என்னும் த வல் மநாய்ப் பரவலைப் புரிந்துக ாள்ள உதவும் ஓர் அறிகுறி. 
தினசரி பாசிட்டிவ் எண்ணிக்ல  அதி ரிப்பது கபருந்கதாற்லறக் குறிக் க்கூடிய மவ ோன 
பரவலைக்  ாட்டு ிறதா? இந்த அதி ரிப்பு அந்தப் பகுதியில் ேட்டும்தானா அல்ைது பக் த்தில் உள்ள 
இடங் ளிலும் இப்படித்தானா? கபாதுச் சு ாதார நடவடிக்ல  ள் மநாய் அதி ரிப்பின் மவ த்லதக் 
குலறப்பதில் பங் ாற்று ின்றனவா? 

இந்தப் புள்ளிவிவரங் லள அரசு இலணயதளங் ளில் எளிதா ப் கபற முடியவில்லை. இந்தியாவில் 
ம ாவிட்-19 குறித்த ேி வும் நம்ப ோன தரவு லளத் தரும் த வல் ஆதாரோனது அரசு ஆதரவு 
ஏதுேின்றிப் கபாதுேக் ளால் உருவாக் ப்பட்டு, சம்பளம் கபறாத தன்னார்வைர் ளால் 
ல யாளப்படு ிறது. இந்தப் புள்ளிவிவரங் ள் இந்திய அரசிடம் உள்ளன என்பது ேறுக்  முடியாத 
உண்லே. இந்தியாவில் கதரியவந்த முதல் பாதிப்பிைிருந்து இங்ம  எடுக் ப்பட்ட ஒவ்கவாரு 
மசாதலனயின் முடிவு ளும் இந்திய ேருத்துவ ஆய்வுக்  ழ த்தின் (ICMR) வசம் உள்ளது. ஆனால், 
இந்தப் புள்ளிவிவரங் ள் முலறயான எந்த அைசலுக்கும் உள்ளா மவயில்லை.  

இரண்டாம் அலையின் பாதிப்பு ள் உச்சத்லத எட்டும் முன்மப அதற் ான விளக் ங் லள 
அளிப்பதற் ான மதடல் கதாடங் ிவிட்டது. பைி டாக் லள அலடயாளம்  ாணும் மவலையும் 
கதாடங் ிவிட்டது. அரசு நிர்வா த்தின் மதால்வி குறித்த விவாதங் ள் நடந்தன. புதிய ஆக்சிஜன் 
உற்பத்தி ஆலை லள நிறுவுவதற் ான ஒப்பந்தப் புள்ளி லளக் ம ாரும் கசயல்முலற  ாரணமே 
இல்ைாேல் தாேதோனது இந்தத் மதால்விக்கு ஓர் எடுத்துக் ாட்டு. பாதிப்பு ள் அதி ரித்துவந்த 
நிலையில் ோகபரும் சேய நி ழ்ச்சி லளயும் அரசியல் கூட்டங் லளயும் நடத்த அனுேதி 
அளித்தது சரியா தவறா என்னும் ம ள்வியும் எழுந்தது. இரண்டாம் அலை தாக் க்கூடிய வாய்ப்பு 
குறித்து அரலச எச்சரிக்  இந்திய விஞ்ஞானி ள் தவறிவிட்டார் ள் என்னும் குற்றச்சாட்டும் 
முன்லவக் ப்பட்டது. 

ஏப்ரல் 29 அன்று இந்திய விஞ்ஞானி ள் வழக் த்துக்கு ோறானகதாரு நடவடிக்ல யில் 
இறங் ினார் ள். பிரதேர் மோடிக்கு ப ிரங் க்  டிதம் ஒன்லற அவர் ள் அனுப்பினார் ள். 
“கபருந்கதாற்று கதாடங் ியதிைிருந்மத இந்திய ேருத்துவ ஆராய்ச்சிக்  ழ ம் (ICMR) திரட்டிவரும் 
ம ாவிட்-19 மசாதலன குறித்த புள்ளிவிவரங் லளப் கபறுவதற் ான வாய்ப்பு” விஞ்ஞானி ளுக்கு 
இல்லை என்று அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் ள். “ICMRஇடம் உள்ள த வல் ள் அரசுக்கு கவளிமய 
இருக்கும் யாருக்கும்  ிலடப்பதில்லை. அரசில் பங்கு வ ிக்கும் பைருக்கும்கூட அலவ 
 ிலடப்பதில்லை” என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் ள். “இந்தியாவிற் ான புதிய  ணிப்பு லள 
உருவாக்குவதற் ா  டி.எஸ்.டி.யாலும் நிதி ஆமயாக் அலேப்பாலும் அலடயாளம்  ாணப்பட்ட பை 
விஞ்ஞானி ள் உள்ளிட்ட கபரும்பாைான விஞ்ஞ்சானி ளுக்கு இந்தத் த வல் லளப் கபற 
வழியில்லை” என்றும் அவர் ள் அந்தக்  டிதத்தில் கூறினார் ள். 
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ேரபணு கதாடர்பான  ண் ாணிப்பில்  ிலடக்கும் த வல் லளத் திரட்டி உடனுக்குடன் கவளியிட 
மவண்டியதன் அவசியத்லதப் பற்றியும், மசாதலன ேற்றும் ேருத்துவத் த வல் ள் ஆ ியவற்லறத் 
தங் ளுக்குக்  ிலடக் ச் கசய்ய மவண்டியதன் அவசியத்லதப் பற்றியும் அக் டிதம் மபசியது. 
ேருத்துவேலனயில் மசர்ந்து சி ிச்லச கபற்ற மநாயாளி ள் குறித்த ேருத்துவத் த வல் ள், இந்திய 
ேக் ளின் மநாய் எதிர்ப்புத் திறன் தடுப்பூசிக்கு எதிர்விலனயாற்றும் விதம் ஆ ியலவ குறித்த 
த வல் ளும் திரட்டப்பட்டு விஞ்ஞானி ளுக்குக்  ிலடக் ச்கசய்ய மவண்டும் என்றும் அது 
ம ாரியது. 

இத்தல ய ம ாரிக்ல  வழக் த்துக்கு ோறானது. அதுவும் இந்த விஞ்ஞானி ளில் கபரும்பாமைார் 
அரசு நிதியுதவி கபறும் நிறுவனங் லளச் மசர்ந்தவர் ள். “தங் ள் அலடயாளங் லள 
கவளிப்படுத்திக்க ாண்டதன் மூைம் இவர் ள் ரிஸ்க் எடுத்திருக் ிறார் ள். இதற்கு முன்பு 
ஆய்வாளர் ள் ஒன்றிணிந்து மோடி அரசின் க ாள்ல  லளக் ம ள்விக்குட்படுத்தியதற்கு அரசு 
நல்ை முலறயில் எதிர்விலனயாற்றவில்லை” என்று மநச்சர் இதழ் சுட்டிக் ாட்டியது. 

 டிதம் கவளியான சிை நாட் ளுக்குள் அரசின் முதன்லே அறிவியல் ஆமைாச ர் மபராசிரியர் ம . 
விஜய் ரா வன்  டிதத்தில் கவளிப்பட்ட  வலை லள அங் ீ ரித்ததுடன் பல்மவறு தரவு 
மூைங் ளிைிருந்து கபறப்படும் த வல் லளப் ப ிர்ந்துக ாள்ள அரசு தயாரா  இருக் ிறது என்றார். 
அவருலடய அலுவை ம் கவளியிட்ட பத்திரில ச் கசய்தியில் அறிவியைாளர் ள்  த வல் லளப் 
கபறக்கூடிய அரசு மு லே ளின் பட்டியலும் அவற்றில் யாலரத் கதாடர்புக ாள்ளைாம் என்பது 
குறித்த த வல் ளும் இருந்தன.  

ஆனால் இந்தப் புள்ளிவிவரங் லள எப்மபாது கபறைாம் என்பலத ரா வன் குறிப்பிட்டுச் 
கசால்ைவில்லை. நியாயோனகதாரு ம ாரிக்ல லயக் குறிப்பிட்ட அலேப்பு நிரா ரிக்கும் 
நிலையில் யாரிடம் முலறயிடுவது என்பலதயும் அவருலடய பத்திரில க் குறிப்பு கூறவில்லை. 
இன்கனாரு முக் ியோன விஷயத்லதப் பற்றியும் அவர் எதுவும் மபசவில்லை. அறிவியைாளர் ள் 
“ம ாரிக்ல ”லய முன்லவத்து “அனுேதி” கபறுவலதக்  ாட்டிலும் கபாது நன்லேக் ா  அவர் ள் 
எப்மபாது மவண்டுோனாலும் த வல் லளப் கபறுவதற் ான ஏற்பாடு இருக்  மவண்டும்.  

“உங் ளுக்குத் த வல் மவண்டுகேன்றால் நீங் ள் த வல் அறியும் உரிலேச் சட்டத்தின்  ீழ் ேனுப் 
மபாட மவண்டும் என்னும் மபாக்கு (இந்தியாவில்) இருக் ிறது. நாங் ள் ம ட் ாேமைமய 
த வல் லள எங் ளுக்குத் தர மவண்டும். த வல் லளப் கபறுவது தங் ள் உரிலே, த வல் 
 ிலடக் ாேல் இருப்பது உரிலே ேீறல் என்பலதக் குடிேக் ள் கதரிந்துலவத்திருக்கும் 
 ைாச்சாரத்லத உருவாக் த் தவறிவிட்மடாம்” என்று இந்தியாவின் புள்ளிவிவரவியல்சார் இதழாளர் 
எஸ். ருக்ேிணி சுட்டிக்  ாட்டு ிறார். “ஐ.சி.எம்.ஆர்., ஐ.என்.எஸ்.ஏ.சி.ஓ.ஜி. மபான்ற அரசு அலேப்பு ள் 
அறிவியைாளர் ள் த வல் லளக் ம ட்டுத் தங் ளுக்கு எழுத மவண்டும் என்று எதிர்பார்க் ின்றன. 
த வல் கதாகுப்பின் பட்டியலைப் பார்த்தால்தாமன என்ன ம ட்  மவண்டும் என்று 
அறிவியைாளர் ளுக்குத் கதரியும்” என்று ேருத்துவத் துலற இதழாளரான லேத்ரி மபாகரச்சா 
அண்லேயில் குறிப்பிட்டார்.  

மசாதலன கதாடர்பான ஐ.சி.எம்.ஆர். த வலை எடுத்துக்க ாள்மவாம். ஒமர நபர்  ணிசோன 
இலடகவளிக்குப் பிறகு இரண்டு முலற மசாதலன கசய்துக ாள் ிறார் என்று 
லவத்துக்க ாள்மவாம். இரண்டிலும் அவருக்கு பாசிட்டிவ் என்று முடிவு வந்தால் அவர் இரு முலற 
கதாற்றுக்கு ஆளா ியிருக் ிறார் என்று கபாருள்.  வனோ  அைசி ஆராய்ந்தால் ேறுகதாற்றுக் ான 
வாய்ப்பு லளக்  ண்டறியைாம். ம ாவிட்-19 கதாற்று ஒமர இடத்தில் கதாடர்ச்சியா  நி ழக்கூடிய 
மநாயா  இருக் ிறதா என்பலத அறிவதற்கு இந்தத் த வல் ேி வும் முக் ியம். கவவ்மவறு 
தரவுதளங் லள இலணப்பதன் மூைம் மேலும் பயனுள்ள த வல் ள் கவளிப்படக்கூடும். 
ஒருவருலடய மசாதலனயின் பாசிட்டிவ் முடிவு லள முந்லதய தடுப்பு ேருந்து தரவு ளுடன் 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்மபாது அந்த நபர் தடுப்பு ேருந்து கசலுத்திக்க ாண்ட பிறகும் கதாற்றுக்கு 
ஆளாவதற் ான (“தடுப்பு ேருந்லத முறிக்கும்” நி ழ்வு என்று இலதக் குறிப்பிடைாம்) நி ழ்த லவ 
அறியைாம். முதல் மடாசுக்கும் இரண்டாவது மடாசுக்கும் நடுவில் அவருக்கு பாசிட்டிவ் என்ற 
முடிவு வந்ததா அல்ைது இரண்டாவது மடாசுக்குப் பிறகு வந்ததா என்பலத (முலறயான 
புள்ளிவிவரவியல் நலடமுலற ளுடன்) பரிமசாதிப்பதன் மூைம் மநாலயத் தடுப்பதில் ஒரு மடாசின் 
திறலன அறியைாம்.  

தடுப்பு ேருந்து மநாலயத் தடுக் த் தவறும் நி ழ்வுக்குப் பிறகு கதரியும் அறிகுறி லள ஆராய்வதன் 
மூைம் தடுப்பு ேருந்து ள் மநாயின்  டுலேலயக் குலறப்பதில் எந்த அளவுக்கு உதவு ின்றன 
என்பலத அறியைாம். குறிப்பிட்ட பகுதி ளில் மசாதலன ள், தடுப்பு ேருந்து ஆ ிய த வல் ளுடன் 
ேரபணுச் மசாதலன லளயும் இலணத்துப் பார்த்தால், லவரசின் புதிய உருோறி ள் 
உருவாவதற் ான வாய்ப்பு ள், அந்தப் பகுதியில் கதாற்று ஏற்படுவது அதி ரித்தல், தடுப்பு ேருந்து 



 

 

கசலுத்திய பிறகும் கதாற்று ஏற்படுவது அதி ரிப்பதற் ான வாய்ப்பு ள் ஆ ியவற்றுக் ிலடமயயான 
கதாடர்பு லள ஆராயைாம்.  

இரண்டு மடாஸ் ளுக் ிலடமயயான இலடகவளி லள ோற்றுவதன் தாக் ம் குறித்த நுணுக் ோன 
ம ள்வி லளயும் இத்தல ய பரந்துபட்ட த வல் கதாகுப்பின் மூைம் ஆராயைாம். இரண்டு 
மடாஸ் ளுக் ிலடயிைான இலடகவளி ள் குறித்த அரசின் க ாள்ல யில் ஏற்படும் ோற்றங் லள 
இது தனக்குச் சாத ோ வும் எடுத்துக்க ாண்டிருக் க்கூடும்.  

புள்ளிவிவர அைசைின் எளிலேயான ம ள்வி ள் இலவ. இவற்றில் சிைவற்றுக்கு விலட 
 ாணைாம். ஆனால், சிறிய அளவில்தான் விலட  ாண முடியும். தன் பணியாளர் ளுக்குச் சீரான 
இலடகவளி ளில் மசாதலன நடத்தப்பட்டு, மசாதலன முடிவு லளத் கதாடர்ந்து  ண் ாணிக்கும் 
ஒற்லற ேருத்துவேலன ள் அல்ைது கபரிய நிறுவனங் ளின் அளவில் இவற்றுக்கு விலட 
 ாணைாம். ஆனால், இத்தல ய ஆய்வு ள் மசாதிக் ப்படும் நபர் ளின் தன்லே, எண்ணிக்ல  ஆ ிய 
வலரயலற ளுக்கு உட்பட்டிருக்கும். எடுத்துக் ாட்டா , கபாதுேக் ளிலடமய அங்க ான்றும் 
இங்க ான்றுோ  எடுக் ப்படும் ோதிரி ளின் ேீதான ஆய்வு முடிவு லளக்  ாட்டிலும்  நன்கு 
ஆய்வுகசய்யப்பட்ட CSIR  தரவு ள் கபருேளவில் ந ர்ப்புறம் சார்ந்த நன்கு படித்த குழுவினலரப் 
பற்றியதா மவ இருக் ின்றன. இதற்கு மநர்ோறா , ICMR ேற்றும் அதன் துலண அலேப்பு ள் 
திரட்டும் த வல் ள் ேி வும் விரிவான அளவில் உள்ளன. இலவ இந்தியா முழுவதும் 
பரவியிருக்கும் பல்மவறு தனிநபர் ள் குறித்த த வல் லளக் க ாண்டிருக் ின்றன. சமுதாயத்தில் 
ஒவ்கவாரு பிரிவினரும், ஒவ்கவாரு வருோனப் பிரிவினரும் இதில் இடம்கபற்றிருக் ிறார் ள்.  
ஏற் னமவ அவர் ளுக்கு இரு க்கூடிய மநாய் ள் குறித்த த வல் ளும் இதில் உள்ளன.  

த வல் லளப் கபறும் நலடமுலற ளில், ேக் ள் த வல் லளப் கபறுவலதக்  ட்டுப்படுத்த 
விரும்பும் அரசு தரப்பினருக்கு உதவ ஏ ப்பட்ட ஓட்லட ள் இருக் ின்றன. தனிநபர் ளின் 
த வல் ளின் ர சியம்  ாக் ப்படுவலத உறுதிகசய்தல் என்பது அதில் ஒன்று. கவளியாட் ள் 
த வல் லளப் கபற அனுேதித்தால் த வல் ளின் ர சியத்லதக்  ாப்பாற்ற முடியாது என்று 
கூறப்படு ிறது. த வல் லள அைசுவதற்கு கவளியிைிருந்து உதவி மதலவப்படாத அளவிற்கு அரசு 
அலேப்பில் இருக்கும் நிபுணர் மள மபாதுோன அளவில் இருக் ிறார் ள் என்றும் 
கசால்ைப்படு ிறது. சிை த வல் ள் விஷயத்தில் மதசப் பாது ாப்பு என்னும்  ாரணமும் 
கசால்ைப்படைாம். 

இலவ பைவனீோன வாதங் ள். தனிப்பட்ட விவரங் ளில் சேரசம் கசய்துக ாள்ளாேல் 
த வல்தளங் லள அணு  ஏற்பாடு கசய்வது என்பது அந்தரங் த்தன்லேலயக் ல யாளும் நவனீ 
 ணினி அறிவியல், புள்ளிவிவர அறிவியல் ஆ ியவற்றின் முக் ியப் பகுதியாகும். புள்ளிவிவர 
அைசலுக் ான நிவுணத்துவம் அரசுத் துலற ளில் இருக் ிறது என்பலத ேறுக்  முடியாது. ஆனால், 
ICMR த வல் ள் குறித்த அைசல் எதுவும் பரிசீைிக் மவா விேர்சிக் மவா ஏதுவா ப் கபாதுவான 
தளம் எதிலும்  ாணப்படவில்லை.  

த வல் உள்ளிடப்பட்ட விதங் ளிலுள்ள ோறுபாடு ளால் இந்தத் த வல் மள பயன்படுத்த முடியாத 
அளவுக்குப் பிலழபட்டதா  இருக் க்கூடும். இரண்டாம் அலையின் உச்சத்தின்மபாது 
ஆய்வுக்கூடங் ள் கபரும் எண்ணிக்ல யில் மசாதலன லள மேற்க ாள்ள மவண்டிய 
கநருக் டியில் இருந்ததால் இப்படி ஆ ியிருக் ைாம். த வல் லளப் கபற முடிந்தால்தான் 
அவற்றின் தரத்லத ேதிப்பிட முடியும். பிலழபட்ட புள்ளிவிவரங் ளிைிருந்தும் சிை த வல் லளப் 
கபறுவதற் ான நன்கு ஆய்வுகசய்யப்பட்ட முலற ள் இருக் ின்றன.  

பல்மவறு அலேப்பு ள் இந்தியாவின் ம ாவிட்-19 புள்ளிவிவரங் ளின் உரிலேயாளர் ளா  இருப்பது 
இதிலுள்ள  லடசிப் பிரச்சிலன. மசாதலன குறித்த புள்ளிவிவரங் ள் ICMRஇடம் இருக் ின்றன. 
மநாயின் திடீர்ப் பரவல் குறித்துக்  ண் ாணித்துச் கசயைாற்றும் கபாறுப்பு மதசிய மநாய்க் 
 ட்டுப்பாட்டு லேயத்திடம் (NCDC) உள்ளது. ேருத்துவேலன ள், உடல் நைப் பராேரிப்பு 
ைாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆ ியலவ குறித்த த வல் லளச் சு ாதாரத் துலற அலேச்ச ம் திரட்டி 
லவத்திருக் ிறது. தடுப்பூசி கதாடர்பான த வல் ள் COWIN என்னும் அலேப்பிடம் உள்ளன. 
இந்தியாவின் சார்ஸ்-ம ாவ்-2 (SARS-CoV-2) ேரபணு கூட்டலேப்பு (INSACOG) ேரபணு 
மசாதலன ளுக்குப் கபாறுப்பு.  

இதன் விலளவா , ோறுபட்ட த வல்தரவு லளப் பயன்படுத்தும் ஆய்வுக் ான புள்ளிவிவரங் லள 
கவளியிடுவதற்கு ஒத்துலழக்  இந்த அலேப்பு ள் ஒப்புக்க ாள்ள மவண்டும். மபராசிரியர் விஜய் 
ரா வன் குறிப்புணர்த்திய அணுகுமுலற ேி வும் குலறவானது. ஏகனன்றால் ஒவ்கவாரு அலேப்பும் 
தன்னுலடய புள்ளிவிவரங் லள அணு  வல கசய்யத் தனித்தனியா  ஒப்புக்க ாள்ள மவண்டும்.  
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எல்மைாருலடய  வனமும் எண் ளின் ேீமத இருக்கும் நிலையில் பல்மவறு புள்ளியியைாளர் ள், 
கபருந்கதாற்றியைாளர் ள், புள்ளிவிவர அறிவியைாளர் ள், ோதிரியியல் ஆய்வாளர் ள் 
ஆ ிமயாரின் திறலே ள் அலனத்தும் இலணயும் விதத்தில் இந்த எண் லள அைசுவதன் மூைம் 
(பாதிப்பு ள் ேி  விலரவா  அதி ரிப்பதற்கு முன்மப) புதிய அலை குறித்துக்  ணிக் க்கூடிய 
வழக் த்திற்கு ோறான நி ழ்வுப் மபாக்கு லளக்  ண்டறியைாம். பாதிப்பு ள் ேி  விலரவா  
அதி ரிப்பதற்கு முன்மப இவற்லறக்  ண்டறியைாம். திடீர் மநாய்ப்பரவைின் கதாடக்  
 ட்டத்திற் ான அறிகுறி லள அறிவதற் ா  அத்தல ய த வல் லள அலவ நி ழும்மபாமத எப்படி 
ஆராய்வது என்பது எதிர் ாைத்திற் ான ம ள்வி.  

கபருந்கதாற்று ள் எல்லை லள ேதிப்பதில்லை. தீவு நாடு ள்கூட நிரந்தரோ த் தங் லளப் 
கபாத்திலவத்துக்க ாள்வது சாத்தியேல்ை. கபாருளாதார நடவடிக்ல  ள் ேீண்டும் கதாடங்  
அனுேதிக்கும் அமத மவலளயில் உை ம் முழுவதும் கதாற்று எண்ணிக்ல லயக் குலறப்பதுதான் 
இப்மபாலதய முன்னுரிலே. அப்மபாதுதான் புதிய உருோறி ள் உருவாவலதக் கூடியவலரயிலும் 
தடுக் ைாம்.  

இந்தியாவில் இருப்பதா  முதைில் அறியப்பட்ட கடல்டா உருோறி இப்மபாது 90க்கும் மேற்பட்ட 
நாடு ளில்  ாணப்படு ிறது. இந்தியா திரட்டி லவத்திருக்கும் த வல் லள லவத்துப் பார்க்ல யில், 
கடல்டா உருோறிக்கு எதிரா வும் இதர கடல்டா உருோறி ளுக்கு எதிரா வும் தடுப்பு ேருந்து ள் 
எந்த அளவுக்குத் திறன் வாய்ந்தலவ என்பது குறித்த விரிவா  ம ள்வி ளுக்கு இந்தியா விலட 
 ாணைாம். புதுலேயான வழி ளில் புள்ளிவிவரங் லள ஆய்வு கசய்யக்கூடியவர் ளுக்கு அலவ 
 ிலடக் ச்கசய்ய மவண்டும். நிச்சயேற்ற எதிர் ாைத்திற்ம ற்ப இந்தியாலவத் தயார்ப்படுத்துவதில் 
இது முதல் தப்படியா  இருக்கும்.  

 வுதம் ஐ. மேனன் மசான்பாட்டிலுள்ள அமசா ா பல் லைக் ழ த்தின் மபராசிரியர். இன்ஸ்டிட்யூட் 
ஆஃப் மேதகேடி ல் சயின்ஸ்சஸ் என்னும் நிறுவனத்திலும் மபராசிரியர ப் பணிபுரி ிறார். அவலர 
gautam.menon@ashoka.edu.in என்னும் ேின்னஞ்சைில் கதாடர்புக ாள்ளைாம். 
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