
  

 

 

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி          30.10.2020 

 

மூத்த குடிமக்ைளின் ததகைைகளப் பூர்த்தி செய்ைதற்கு மதேெியா தயார் 
நிகேயில் இல்கே 

__________________________________________________________________________ 

 

நாட்டின் ஒட்டுசமாத்த மூத்த குடிமக்ைளின் ததகைைளுக்கு அரொங்ைம்  
முக்ைியத்துைம் அளிக்ை தைண்டும். அகத ைிடுத்து மூத்த குடிமக்ைள் 
ஓய்வு சபறுைதற்ைான ைிராமங்ைகள உருைாக்குைது என்பது ஒரு ெிறு 
பிரிவு மூத்த ெமுதாயத்தினருக்கு மட்டுதம பயன் தருைதாை 
அகமந்துைிடும் என்று பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் தகேைர் முகைதீன் 
அப்துல் ைாதீர் கூறினார். 
 

மூத்த குடிமக்ைள் ைெிப்பதற்கு மற்றும் தைகே செய்ைதற்ைான ஒரு 
ைட்டகமப்பு, ஒரு பிரத்திதயை உருைகர இல்ோமல் அதிை பட்ெ மக்ைகள, 

அதிை பட்ெ சூழ்நிகேயில் பயன்சபறச் செய்யும் தயாரிப்புைள் 
ஆைியைற்கற உள்ளடக்ைிய ஒரு உேைளாைிய உருைகரகய (Universal 

design) அரொங்ைம் உருைாக்ை தைண்டும்.  உேைளாைிய உருைகரக்கு ஒரு 
நல்ே உதாரணம் ைட்டிடங்ைளில் இகணக்ைப்படும் ெரிவுப் பாகத (ramp) 

ஆகும்.  உடல் ஆதராக்ைியம் தைறுபட்டைர்ைள் மற்றும் எல்ோ 
ையதினரும், சைவ்தைறு தநாக்ைங்ைளுக்ைாை இதகனப் 
பயன்படுத்திக்சைாள்ைதற்கு ஏதுைாை இருக்கும் என்றார் முகைதீன்.   

 

2030 ைருடத்திற்குள் மதேெியாைில் 60 ையகதக் ைடந்தைர்ைளின் 
எண்ணிக்கை 15 ைிழுக்ைாடாை அதிைரிக்கும் என்று ைணிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
1970-ைளில் 65 ையதுக்கு தமற்பட்டைர்ைளின் எண்ணிக்கை சைறும் 3 
ைிழுக்ைாடு மட்டுதம.  இந்த அைன்ற ைித்திொயத்கத கைத்துப் 
பார்க்கும்சபாழுது மதேெியா முதிய ெமுதாயத்தினரின் ததகைைளில் 
அதிைைனம் செலுத்த தைண்டும் என்பது புேனாைிறது. 
 

2018-ல், மதேெியாைின் முதுகம தநாய்ைளுக்ைான மருத்துைர்ைளின் 
எண்ணிக்கை சைறும் 35 மட்டுதம.  ஆனால் நம்முகடய ததகைதயா 650 
முதுகம தநாய் மருத்துைர்.  இன்னுசமாரு பத்து ைருடங்ைளில் நாடு 
தபாதுமான முதுகம தநாய் மருத்துைர்ைகள உருைாக்ை இயலுமா? 



 

மூத்த குடிமக்ைள் சபரும்பாலும் சபாருளாதாரத் தடுமாற்றங்ைகள 
எதிர்சைாண்டிருப்பர்.  ையது மற்றும் ஆதராக்ைிய நிகே ைாரணமாை 
அைர்ைள் சதாழில் புரிய இயோதைர்ைள் என்ற பரைோன நிகேயும் 
அபிப்பிராயமும் இருக்ைிறது.  அைர்ைளுகடய ஆதராக்ைியப் பிரச்கனைள் 
(குறிப்பாை நாள்பட்ட மற்றும் பேைனீப்படுத்தும் தநாய்ைள்) மற்றும் சபருைி 
ைரும் சுைாதார செேவுைள் அைர்ைளுகடய ைாழ்க்கைச் செேைினங்ைளில் 
பாதிப்கப ஏற்படுத்தக்கூடும்.  

 

தெமநிதி ைாரிய உறுப்பினர்ைளில் பாதி தபர் ஓய்வு ைாேத்திற்ைாை 
அைர்ைளுகடய தெமிப்பில் மசை. 50,000-க்கும் குகறைான சதாகைதய 
கைத்துள்ளனர் என்று செப்டம்பர் 2020-ல் அறிைிக்ைப்பட்டுள்ளது. இைர்ைள் 
ஒரு ைருடத்திற்கு மசை. 1,000 பயன்படுத்தினாலும் கூட அந்தத் சதாகை 4 
ைருடங்ைளுக்கு மட்டுதம தாக்குப்பிடிக்கும். 90% ைிராமப்புற 
குடும்பங்ைளுக்கும் 86% நைர்ப்புற குடும்பங்ைளுக்கும் தெமிப்தப இல்கே 
என்று தெமநிதி ைாரியம் அறிைித்துள்ளது.  நிேகம இப்படி இருக்கையில் 
அைர்ைளுகடய ஆதராக்ைியத்கதப் பாதுைாக்ை எங்ைிருந்து பணம் ைரும் 
என்றார் முகைதீன். 
 

  

ெமீபத்திய ஆண்டுைளில், ஓய்வு ைிராமங்ைகள அகமப்பதற்ைான ஆக்ை 
முயற்ெிைள் அரொங்ைத்தால் சைகுைாைப் பரிந்துகரக்ைப்பட்டன.  ஆனால் 
அது தபான்ற ைெதிைகள மிைச் ெிேதர ைாங்ை முடியும்.  இப்தபாகதக்கு 
மூத்த குடிமக்ைளுக்ைான ைடீ்டு ைெதிைள் மூன்று சபரிய பிரிைில் 
ைருைின்றன.  அகை, ெமூை நே இோைாைின் ைீழ் இயங்குபைர்ைள், 

அரொங்ை ொர்பற்ற அகமப்புைள் மற்றும் ஆதாய தநாக்ைில் செயல்படும் 
தனியார் கமயங்ைள் ஆகும். 
 

இதுதபான்ற சூழ்நிகேயில் அைர்ைளுக்கு எப்படிப்பட்ட எதிர்ைாேம் இருக்ைப் 
தபாைிறது.  ெமூை நே இோைாைின் 2018 ஆண்டு அறிக்கைப்படி, அரொங்ை 
ொர்பற்ற அகமப்பு மற்றும் தனியார் நிறுைனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட 
பராமரிப்பு கமயங்ைளில் 6,927 மூத்தகுடிமக்ைள் இருப்பதாை 
அறிைிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

மூத்த குடிமக்ைளுக்ைான ஓய்வு ைிராமங்ைகள நிறுவும் தனியார் 
நிறுைனங்ைளின் முயற்ெிைளில் ைைனம் செலுத்துைகதைிட ெமூை நே 
இோைாைின் பங்ைிகன அதிைப்படுத்துைதற்கு அரொங்ைம் ஊக்ைப்படுத்த 
தைண்டும்.  ஓய்வு ைிராமங்ைள், நாடு முழுக்ை உள்ள மூத்த குடிமக்ைளின் 
ததகைைகளப் பூர்த்தி செய்ய உதைப்தபாைதில்கே.  அரொங்ை ொர்பற்ற 
அகமப்புைள் மூத்த குடிமக்ைளுக்குப் பேதரப்பட்ட தெகைைகள 



ைழங்குைின்றன.  பைல் தநர பராமரிப்பு கமயங்ைகள இயக்குைது மற்றும் 
குடியிருப்பு ைடீுைகளத் ததகைப்பட்டைர்ைளுக்கு அகமப்பதற்ைான 
ைெதிைகளயும் செய்து ைருைின்றன.   

 

இந்தப் பராமரிப்பு கமயங்ைள் மற்றும் குடியிருப்பு ைடீுைளின் தநாக்ைங்ைள் 
ைகரயகறக்கு உட்பட்டகை.  அைற்றால் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிோன 
மூத்த குடிமக்ைளுக்கு மட்டுதம தெகைைகள ைழங்ை முடியும்.  அைற்கற 
நிர்ைைிப்பதற்கு சபருஞ்செேைாகும். குறிப்பிட்ட முதிதயார் 
ஆதராக்ைியமாைவும், சுயமாை இயங்குபைராை இருந்தால், அைர் ெமுதாயத் 
சதாடர்பில் இருப்பது நன்கம புரியும்.   ஆனால் அதற்கு அைருக்குச் ெிே 
ைெதிைள் செய்து சைாடுத்தாை தைண்டும். உதாரணத்திற்கு, ெரிவுப் 
பாகதைள், தகடயற்ற ைழிப்பாகதைள் தபான்ற அைரின் ததகைகயப் 
பூர்த்தி செய்யும் ைடிைகமப்புைள் இருக்ை தைண்டும். 
 

ெிங்ைப்பூரின் ைடீகமப்பு மற்றும் ைட்டிட ைாரியம், ெிங்ைப்பூரின் மூத்த 
குடிமக்ைளின் ததகைைகளப் பூர்த்தி செய்ைதில் முன்தனாடியாைச் 
செயல்படுைிறது.  தன்னுகடய நைர் ைடிைகமப்பில் அது உேைளாைிய 
உருைகரகய இ¨கணத்துள்ளது.  குழந்கதைளிேிருந்து முதிதயார் ைகர, 

அதனுகடய ைடீ்டு தமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் எல்ோ ையதினருக்கும் 
ஏதுைான ைகையில் ெமூை சைளியிடங்ைள் இருக்குமாறு 
ைடிைகமக்ைப்பட்டுள்ளன. ையது ைித்தியாெம் பாராது, எல்ோ 
ையதினருக்குமான உடற்பயிற்ெி ைெதிைகளயும் ெிங்ைப்பூரின் ைடீகமப்பு 
மற்றும் ைட்டிட ைாரியம் அகமத்துக் சைாடுத்திருக்ைிறது. 
பார்கையற்தறாரின் ததகைகய நிரப்பும் சபாருட்டு பிசரயில் ைெதி 
சைாண்ட மின்தூக்ைி ைிகெைளும் இருக்ைின்றன.  

 

நாட்டில் பிறப்பு ைிைிதம் குகறந்துசைாண்தட ைரும் அதத தநரத்தில் மூத்த 
குடிமக்ைளின் எண்ணிக்கை அதிைரித்துக் சைாண்தட ைருைிறது.  மதேெியா 
இந்த சூழ்நிகேகயக் கையாள்ைதில் தயாராை இல்கே என்தற சதரிைிறது.  
ஆகையால் அரொங்ைமும் தனியார் நிறுைனங்ைளும் உேைளாைிய 
உருைகரகய (Universal Design) பின்பற்றுைது உெிதமானது என்று பினாங்கு 
பயனடீ்டாளர் ெங்ைத் தகேைர் முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் கூறினார். 
 

முகைதீன் அப்துல் ைாதீர் 

தகேைர் 

பினாங்கு பயனடீ்டாளர் ெங்ைம் 

  

 

 


