
 
 
மருத்துவ நெருக்கடியை முன்னிட்டு ஜனொைகத்யை ஒடுக்கும் ப ாக்கு: பகாவிட்-19 
நகாள்யக முடிவுகளும் அரசிைல் வியைவுகளும் 
 

விவேக் என்.டி. 
 

ககொரரொனொவைரஸ் பரைவைக் கட்டுப்படுத்தும் கபொருட்டு 
பிரதமர் நரரந்திர ரமொடி 2020, மொர்ச் 24 அன்று நொடு 
முழுைதும் கபொதுமுடக்கத்வத அறிைித்தொர். புதுதில்ைி 
ஷஹனீ் பொகில் நொன்கு மொதங்களொக நவடகபற்றுைந்த 
ரபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பொட்டி ையதுவடய கபண்கள், 
குழந்வதகள், மொணைர்கள், இதர சிை குடிமக்கள் 
ஆகிரயொவரப் கபொதுமுடக்க அறிைிப்பிற்குப் பிறகு தில்ைி 
கொைல் துவறயினர் பைைந்தமொக அப்புறப்படுத்தினொர்கள். 
சர்ச்வசக்குரிய குடியுரிவமத் திருத்தச் சட்டத்வதயும் ரதசியக் 
குடிமக்கள் பதிரைட்டுத் திட்டத்வதயும் எதிர்த்து அைர்கள் 
ரபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தொர்கள். குடியுரிவமச் சட்டத்திற்கு 
எதிரொக இந்தியொ முழுைதும் நவடகபற்றுைந்த 

ரபொரொட்டங்களின் குைிவமயப் புள்ளியொக ஷொஹனீ் பொக் இருந்தது. கொைல் துவற 
நடைடிக்வகயின் அைொதியொன அம்சம் என்னகைன்றொல், இந்தியொைில் 524 ரபர் கதொற்றொல் 
பொதிக்கப்பட்டிருந்த அந்தச் சமயத்தில் ரகொைிட்-19 கபருந்கதொற்றுக்கு எதிரொன 
முன்கனச்சரிக்வக நடைடிக்வக என்னும் கபயரொல் கொைல் துவற நடைடிக்வக 
ரமற்ககொள்ளப்பட்டது. எதிர்ப்புக் குரவை அடக்க அரசு கபருந்கதொற்வறப் 
பயன்படுத்திக்ககொண்டது. ஊடகங்கள் கைளியிட்ட கொகணொைிகள் கபொதுமுடக்கத்தின்ரபொது பை 
மொநிைங்களில் கொைல் துவற ரமற்ககொண்ட ககொடூரமொன நடைடிக்வககவள எடுத்துக்கொட்டின. 
பொதுகொப்பு நவடமுவறகவள மீறியதற்கொகத் தனிநபர்கவளக் கொைைர்கள் தொக்கியதில் 
குவறந்தது 15 ரபர் உயிரிழந்தொர்கள். 
 

ரபொரொடும் குடிமக்களுக்ககதிரொகக் கடுவமயொன நடைடிக்வககவள எடுத்தது இந்தியொ 
மட்டுமல்ை என்பவத ஒப்புக்ககொள்ளத்தொன் ரைண்டும். ககன்யொ, கதன்னொப்பிரிக்கொ, 
ஃபிைிப்வபன்ஸ் ஆகிய நொடுகளும் இரதரபொன்ற ைழிமுவறகவளத்தொன் பின்பற்றின. ஆனொல், 
“உைகின் மொகபரும் ஜனநொயக நொடு” என்று ரபொற்றப்படும் இந்தியொ ரகள்ைிக்குட்படுத்தப்படொத 
பொதுகொப்பு நடைடிக்வககள் மூைம் தன்னுவடய ஜனநொயகக் ரகொட்பொடுகளிைிருந்து 
பின்ைொங்கியிருப்பதொகத் கதரிகிறது. இரண்டொம் அவையின்ரபொது இந்தப் பொதுகொப்பு 
நடைடிக்வககள் இதழியைொளர்களின் வகதுக்கு ைழி ைகுத்தன. கதொற்றுப்பதிவு எண்ணிக்வக, 
மொணைர்களும் இதர கசயல்பொட்டொளர்களும் வகதுகசய்யப்பட்டது ஆகியைற்றுக்கொன 
புள்ளிைிைரங்கள் சீரற்று இருப்பவத அம்பைப்படுத்திய இதழியைொளர்கள் வகது 
கசய்யப்பட்டொர்கள். முக்கியமொன அறிவுஜைீிகள் அச்சுறுத்தப்பட்டொர்கள். எதிர்ப்பு ஏதுமின்றி 
ஜனநொயகச் கசயல்முவறகளுக்குத் தவடரபொடுைதற்கொன சொக்வகப் கபருந்கதொற்று அரசுக்கு 
ைழங்கியது. மக்கள் நைனுக்கொக இத்தவகய நடைடிக்வககள் ரதவைப்படும் ைிதிைிைக்கொன 
சூழல் இது என்னும் நியொயத்வத ைழங்கியது.   
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 ாதுகாப்புப்  ிரச்சியனயை வயரைறுத்ைல் 
 
ஏரதனும் ஒரு பிரச்சிவனவய இருத்தலுக்கொன அச்சுறுத்தவை ஏற்படுத்தக்கூடியதொக 
ைவகப்படுத்தப்படும் கசயல்முவற பொதுகொப்வபரய பிரச்சிவனக்குட்படுத்துதல் எனக் 
குறிப்பிடப்படுகிறது. அரசு ைழக்கமொன ஜனநொயக நவடமுவறகவள மீறி அசொதொரணமொன 
ககொள்வக எதிர்ைிவனகவள ரமற்ககொள்ள இது ைழி ைகுக்கிறது. சொதொரண சூழ்நிவைகளில் 
கபொது மக்கள் இத்தவகய நடைடிக்வககவள ஒப்புக்ககொள்ள மொட்டொர்கள். பொதுகொப்வபரய 
பிரச்சிவனயொக்குதல் என்பதற்கொன ரகொட்பொட்டுச் சட்டகத்வத ரபரி புஸொன், ஓரை ரைைர், 
ஜொப் கத ைில்ட் ஆகிரயொர் தங்களுவடய Security: A New Framework for Analysis (பொதுகொப்பு: 
அைசலுக்கொன புதிய சட்டகம் – 1998) என்னும் நூைில் “அரசியல் நவடமுவறகளின் இயல்பொன 
எல்வைகளுக்கு அப்பொல் உள்ள நடைடிக்வக”கவள நியொயப்படுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தைின் 
இருப்பு என்று ைவரயறுக்கிறொர்கள்.  
 
மாெிலங்கைின் எைிரிவியன  

 
ஒன்றிய அரசின் நிர்ைொக ரீதியொன உத்தரவுகவள அடிகயொற்றி எல்ைொ மொநிைங்களிலும் 
ஆரரொக்கியத்வதப் பொதுகொப்புப் பிரச்சிவனயொக்குைது நவடகபற்றுைருகிறது. தனிநபர்கள் 
மத்தியில் ரகொைிட்-19 பரைல் ைிகிதத்வதத் தடுக்கும் ரநொக்குடன், பொதுகொப்பு ைழிகொட்டு 
கநறிகவள மீறுரைொருக்குப் பை ைிதமொன அபரொதங்கவள ைிதிப்பது உள்படப் பை 
கட்டுபொடுகவளயும் தண்டவன நடைடிக்வககவளயும் மொநிை அரசுகள் எடுத்துைருகின்றன. 
ரகொைிட்-19க்கொன அரசின் எதிர்ைிவனவய மதிப்பிடும் ஆக்ஸ்ஃரபொர்டு பல்கவைக்கழகம் 
இந்தியொைின் கபொதுமுடக்கத்வத ஆகக் கண்டிப்பொன நடைடிக்வககளில் ஒன்றொகக் 
குறிப்பிட்டுள்ளது. மொநிைங்கள் கபொது கைளியில் புள்ளிைிைரங்கவள முன்வைக்கின்றன. 
ஊடகங்களும் ஜனநொயகத்தில் வமயத் தூணொகச் கசயல்படுகின்றன. நிர்ைொக ரீதியொன 
உத்தரவுகவளயும் ைழிகொட்டு கநறிகவளயும் மக்களிவடரய எடுத்துச் கசல்ைதில் 
ஊடகங்களின் பங்கு, குறிப்பொக மருத்துை கநருக்கடியின்ரபொது, மிகவும் முக்கியமொனதும் 
ரதவையொனதும் ஆகும்.  
 

புதுதில்ைிவய வமயமொகக் ககொண்ட உரிவமகள் மற்றும் இடர் ைொய்ப்புகள் அைசல் குழு (Rights 

& Risks Analysis Group) “இந்தியொ: ரகொைிட்-19 கபொதுமுடக்கத்தின்ரபொது ஊடகங்கள் மீதொன 
தொக்குதல்” (India: Media’s Crackdown During COVID-19 Lockdown) என்னும் தன்னுவடய அறிக்வகயில் 
கபொதுமுடக்கத்தின்ரபொதும் அதன் பிறகும் அரசு ஊடகங்கவள ஒடுக்கத் தன் நிர்ைொக 
ஆற்றவைப் பயன்படுத்தியது குறித்துக் கடுவமயொக ைிமர்சித்திருக்கிறது. ரகொைிட்-19 குறித்துச் 
கசய்தி கைளியிட்டதற்கொகவும் தங்களுவடய கருத்வத கைளியிடும் சுதந்திரத்வதப் 
பயன்படுத்தியதற்கொகவும் 55 இதழியைொளர்கள் சட்ட ரீதியொன ரநொட்டீஸ், வகது ஆகியைற்வற 
எதிர்ககொண்டொர்கள். சிைர் தொக்குதலுக்கும் மிரட்டலுக்கும்கூட உள்ளொனொர்கள்.    
 

பை மொநிைங்கள் கொைனியொதிக்கக் கொைத்தின் சட்டமொன கபருந்கதொற்று ரநொய்ச் சட்டம் 1897ஐப் 
பயன்படுத்தி அத்தியொைசியமற்ற நடமொட்டங்களுக்குத் தவட ைிதித்தன. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 
நடைடிக்வக எடுக்கும் அதிகொரிகளுக்குச் சட்டப்படி முழுவமயொன பொதுகொப்பு உண்டு. “இந்தச் 
சட்டத்தின் கீழ் நல்ை ரநொக்கத்துடன் எடுக்கப்படும், எடுக்க முவனயும் எந்த 
நடைடிக்வகக்கொகவும் எந்த நபருக்கு எதிரொகவும் ைழக்குப்ரபொடரைொ சட்ட நவடமுவறவயப் 
பயன்படுத்தரைொ முடியொது” என்று இந்தச் சட்டத்தின் 4ஆைது பிரிவு கூறுகிறது. 2020 ஆகஸ்ட் 
கதொடக்கத்தில் ஜொர்க்கண்ட் அரசு ஜொர்க்கண்ட் கதொற்றுரநொய் அைசரச் சட்டம் 2020ஐப் (Jharkhand 

Contagious Disease Ordinance 2020) பிறப்பித்தது. பொதுகொப்பு நவடமுவறகவள மீறுபைர்களுக்கு இரண்டு 
ஆண்டுகள் சிவறத் தண்டவனவயயும் ஒரு ைட்சம் ரூபொய் ைவரயிைொன அபரொதத்வதயும் 
இந்தச் சட்டம் ைிதித்தது. கமொத்தப் பணியொளர்களில் 83 ைிழுக்கொட்டினர் அவமப்புசொரொத் 
துவறகளில் பணிபுரியும் ஒரு நொட்டில் இத்தவகய தண்டவன நடைடிக்வககள் சமூக, 
கபொருளொதொரப் பொதுகொப்பு அற்றைர்கவளக் கடுவமயொக பொதிக்கின்றன. 
 

2021, ஏப்ரைில் இந்தியொைில் “இரண்டொம் அவை” கதொடங்கியரபொது கிட்டத்தட்ட எல்ைொ 
மொநிைங்களுரம குற்றைியல் நவடமுவறச் சட்டத்தின் 144ஆைது பிரிவை அமல்படுத்தின. 
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கைவ்ரைறு ரநரங்களில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது. எது அத்தியொைசியச் ரசவை என்பது 
குறித்த குழப்பமொன, முன்னுக்குப் பின் முரணொன உத்தரவுகள் அவ்ைப்ரபொது 
பிறப்பிக்கப்பட்டன. மக்கள் மொநிைங்களுக்கிவடயில் பயணம் கசய்யச் சிக்கைொன 
பரிரசொதவனகளுக்கு உள்ளொக ரைண்டியிருந்தது. மத்திய அரசின் ஆரரொக்கிய ரசது உள்ளிட்ட 
கசயைிகவளயும் மொநிை அரசுகளும் மொைட்ட, நகரொட்சி நிர்ைொகங்களும் உருைொக்கிய 
கசயைிகவளயும் அைர்கள் தங்கள் திறன்ரபசிகளில் பதிைிறக்கம் கசய்துககொள்ள 
ரைண்டியிருந்தது. பை மொநிைங்களில் ஒரு மொைட்டத்திைிருந்து இன்கனொரு மொைட்டத்திற்குச் 
கசல்ைதற்கும் தவட ைிதிக்கப்பட்டது. அப்படிப் ரபொக் ரைண்டுமொனொல் கொைல் 
துவறயிடமிருந்து ரகொைிட்-19 சிறப்பு இவணய அனுமதிச் சீட்டுக்கவளப் (COVID-19 e-passes) கபற 
ரைண்டியிருந்தது. 
 

மக்கள் கருத்வதச் சமொளிப்பது அரசுகளின் பிரதொன கைவையொக இருந்துைந்தது. மருத்துைப் 
பரொமரிப்வபயும் மருந்துகவளயும் ரகொருைதற்குச் சமூக ைவைதளங்கவளப் 
பயன்படுத்துைவதத் தடுக்கத் தண்டவனகவளயும் சட்ட நடைடிக்வக அச்சுறுத்தல்கவளயும் 
ஒன்றிய அரசும் மொநிை அரசுகளும் பயன்படுத்தின. குறிப்பொக, உத்தரப் பிரரதச அரசு இப்படிக் 
ரகொரியைர்கள் மீது சட்டபூர்ைமொன நடைடிக்வக எடுத்தது. இத்தவகய கசயல்கள் 
மக்களிவடரய பதீிவயப் பரப்பி மொநிைத்தின் நற்கபயவரக் ககடுக்கின்றன என்று அரசுகள் 
கருதின. 
 

நைாழில்நுட் த்ைின் மூலம் கண்காணிக்கும் ைந்ைிரம் 
 
ரகொைிட்-19 நிைைரத்வதச் சமொளிக்க உள்ளூர் சமூக, கபொருளொதொர யதொர்த்தங்கவளக் கணக்கில் 
எடுத்துக்ககொள்ளொமல் இவணயத் கதொழில்நுட்பத்வதயும் கண்கொணிப்பு நடைடிக்வககவளயும் 
பை மொநிை அரசுகள் பயன்படுத்தின. இது தற்ரபொவதய சட்ட அவமப்வப அத்துமீறும் 
கசயல்பொடொகும். இத்தவகய கண்கொணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கசயைிகளில் ஒன்று 
ஆரரொக்கிய ரசது. மின்னணு மற்றும் தகைல் கதொழில்நுட்ப அவமச்சகத்தின் கீழ் கசயல்படும் 
ரதசிய தகைல் வமயம் இவத உருைொக்கியது. பல்ரைறு மொநிைங்கள் தத்தமது 
மொநிைங்களிலும் கமொழிகளிலும் பயன்படுத்துைதற்கொன கசயைிகவள உருைொக்கின. அதிகப் 
பிரபைமில்ைொத ஐடி நிறுைனங்கள் சிை, குவறந்தது 62 கசயைிகவள உருைொக்கின. இைற்வற 
ஒன்றிய, மொநிை அரசுகள், அரசு நடத்தும் மருத்துை முகவமகள், மொநகரொட்சி அதிகொரிகள், 
கொைல் துவற ஆகிய அதிகொரபூர்ைமொன அவமப்புகள் கைளியிட்டன. தனிநபர்களின் 
அந்தரங்கம், இந்தச் கசயைிகள் மூைம் திரட்டப்படும் தகைல்கவளக் வகயொளும் முவற 
ஆகியவை குறித்த கதளிைொன ைழிகொட்டுதல்கள் இந்தச் கசயைிகள் எதிலும் இல்வை. “சமூக 
அடிப்பவடயிைொன கதொடர்பு அறியும் கசயைி” என்று கசொல்ைப்பட்ட ஆரரொக்கிய ரசது, பயனர் 
தன் சுற்று ைட்டொரத்திைிருந்து ரகொைிட்-19 கதொற்வறப் கபறக்கூடிய அபொயத்வதக் 
கணக்கிடுைதற்கொக அைருவடய பொைினம், ையது, தனிப்பட்ட முகைரி ஆகியைற்வறத் 
திரட்டுகிறது. இந்தத் தகைல்கள் பிறகு இன்டகிரரட்டட் ஹொட்ஸ்பொட் அனொைிசிஸ் சிஸ்டம் 
(Integrated Hotspot Analysis System) என்னும் ரைகறொரு தளத்தில் அைசப்படுகின்றன. இது ஒன்றிய 
அரசின் கட்டுப்பொட்டில் உள்ள தளம். இந்தத் தகைல்கள் கபயர் குறிப்பிடப்படொமல் மொநிை, 
மொைட்ட அதிகொரிகளுடன் பகிர்ந்துககொள்ளப்படுகின்றன. எனினும், சம்பந்தப்பட்டைரின் 
நடமொட்டங்கவள அறிைதற்கொக அைருவடய வகரபசி எண் பகிர்ந்துககொள்ளப்படுைதொல் 
அைருவடய அந்தரங்கத்வதப் பொதுகொப்பது சொத்தியமில்வை. இந்தத் தகைல்கள் கொைல் துவற, 
புைனொய்வு அவமப்புகள் அல்ைது ைணிக ரநொக்கத்திற்கொகத் தனியொர் அவமப்புகள் 
ஆகியைற்றுடன் பகிர்ந்துககொள்ளப்படைொம்.     
 

இந்தியொைின் தனிப்பட்ட தகைல் பொதுகொப்பு மற்றும் அந்தரங்கப் பொதுகொப்புச் சட்டங்கள் 
இன்னமும் பிறப்பிக்கப்படொத நிவையில் பல்ரைறு கொரணங்களொல் ஆரரொக்கிய ரசது கசயைி 
ைலுைொன ைிமர்சங்கவள எதிர்ககொண்டிருக்கிறது. கசயைிகவள உருைொக்குபைர்களின் பதில் 
கசொல்லும் கபொறுப்பு (தன்னொர்ைைர்களின் உதைியுடன் அரசு – தனியொர் கூட்டு முவனப்பில் 
இந்தச் கசயைி உருைொக்கப்பட்டது; இந்தத் தன்னொர்ைைர்கள் குறித்த தகைல்கள் 
கைளியிடப்படைில்வை), ைிமொன/ரயில் பயணங்களுக்கு இந்தச் கசயைிவயக் கட்டொயமொகப் 
பதிைிறக்கம் கசய்ய ரைண்டியிருப்பது, கபரும் கசைைில் உருைொக்கப்பட்ட இந்தச் கசயைியொல் 



கபருந்கதொற்வறக் கட்டுப்படுத்துைதில் கபரிதொக எந்த ைிவளவையும் ஏற்படுத்த முடியொத 
நிவை ஆகியவை இந்த ைிமர்சனங்களுக்கொன கொரணங்களில் அடக்கம்.   
 

கபருந்கதொற்றுக்குப் பிறகு இந்தச் கசயைி பயன்படுத்தப்படொது என்று அரசு 
உறுதியளித்திருந்தொலும் ரதசிய அளைில் மருத்துைம்சொர் தகைல்கவள இவணயத்தில் 
பதிைிடுைதற்கொன ரதசிய இவணய மருத்துைப் பணிக்கொன (National Digital Health Mission) 

முன்மொதிரியொகவும் இது பயன்படுத்தப்படைொம். மருத்துைப் பரொமரிப்வப ைழங்குைதிலும் 
கபறுைதிலும் உள்ள அந்தரங்கப் பொதுகொப்பு குறித்த பிரச்சிவனகவளயும் கநறிமுவறசொர் 
சைொல்கவளயும் இது தன்னுடன் ககொண்டுைருகிறது. பொதுகொப்பு என்னும் கபயரொல் அரசு 
முவறயொன பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகரளொ ரமற்பொர்வைரயொ இல்ைொமல் மக்களிடமிருந்து 
கபருமளைிைொன மருத்துைத் தகைல்கவளத் திரட்டுைது இந்திய ஜனநொயகத்தின் இயல்பொன 
தன்வமயொக ஆகிைிடைொம். தனிவமப்படுத்திக்ககொள்ளுைதற்கொன நவடமுவறகவள 
மீறுபைர்கள் குறித்துக் கொைைர்களுக்கு எச்சரிக்வக கசய்யயும் ட்ரரொன்கள், சிசிடிைி பதிவுகள், 
முகத்வத அவடயொளம் கொணும் கமன்கபொருள்கள் ஆகியவை மக்களின் நடமொட்டத்வதக் 
கண்கொணிக்கும் இதர கருைிகள். கைளிப்பவடத்தன்வமரயொ சட்டப் பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகரளொ 
மிகக் குவறைொக இருக்கும் பொதுகொப்பு நடைடிக்வககவள ரமற்ககொள்ைதிலும் கதொழில்நுட்பக் 
கருைிகவளப் பயன்படுத்துைதிலும் அதிகொரத்வதத் தைறொகப் பயன்படுத்தும் ரபொக்வக இந்த 
மருத்துை கநருக்கடிக் கொைம் அதிகரிக்கச் கசய்திருக்கிறது என்பதுதொன் ரசொகம். 
 

இந்தியொைில் ரகொைிட்-19 இரண்டொம் அவை ஆக்சிஜன், உயிர் கொக்கும் மருந்துகள் 
பற்றொக்குவற, ைிரிைொன கபொதுச் சுகொதொரக் ககொள்வகயின்வம ஆகியைற்றொல் ரதசத்வதரய 
மூச்சுத் திணறவைத்திருக்கிறது. மருத்துைப் பரொமரிப்பு ைள ஆதொரங்கவள 
ைலுப்படுத்துைதற்கொன ைொய்ப்வப ஒன்றிய, மொநிை அரசுகளுக்கு முதல் அவை ைழங்கியது. 
ஆனொல், அவைரயொ மருத்துைப் பிரச்சிவனவயப் பொதுகொப்புப் பிரச்சிவனயொக்குைதிலும் 
ஜனநொயகத்வத முடக்குைதிலும் மும்முரமொக இருந்தன. கபொதுச் சுகொதொரத் துவற 
முன்னுரிவமத் துவறகளில் ஒன்றொகக் கருதப்படொமல் ரபொதிய நிதி ஒதுக்கீடு, ரபொதிய 
பணியொளர்கள் இன்வம ஆகியைற்றொல் கநடுங்கொைமொகரை பொதிக்கப்பட்டுைருகிறது. 
இந்நிவையில், ஒன்றிய அரசும் இந்தியொைின் தவைைர்களும் ககொண்டிருக்கும் 
முன்னுரிவமகள் கபருந்கதொற்று ைிஷயத்தில் அவமப்பு சொர்ந்ததும் 
கதொவைரநொக்கிைொனதுமொன சிை ைிவளவுகவளச் சுட்டிக்கொட்டுகின்றன. எண்ணற்ற 
குடிமக்களின் உயிர்கள் அபொயத்துக்குள்ளொகுதலும், ஜனநொயக ைிழுமியங்கவள முடக்கும் 
நடைடிக்வககள் இயல்பொக்கம் கசய்யப்படுைதும்தொன் அந்த ைிவளவுகள். 
 
ைிரைக் என்.டி. ஐதரொபொதிலுள்ள மஹநீ்திரொ பல்கவைக்கழகத்தின் ஸ்கூல் ஆஃப் ைொ 
துவறயின் ரபரொசிரியர். அரசியல், கபொதுக்ககொள்வக ஆகியைற்வற அைர் கற்பிக்கிறொர். 
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