ஒரர மாதத்தில் 14 லட்சம் ரேருக்கு ரேலலோய்ப்பு... மத்தியப் புள்ளியியல்
அலுேலகம் தகேல்!
2030-ம் ஆண்டுக்குள் உகம் முழுயதும் 600 நில்ினன் வயலகள் உருயாக்கப்ட
வயண்டும். இல்லயனில், வயலனின்லந ன்கி யருக்கடிலனக் கட்டானம்
சந்திக்க வயண்டினிருக்கும் ன்று ஜி-20 ாடுகல சி யருடங்களுக்கு முன்வ
ச்சரித்திருக்கிது உக யங்கி.
அவதவால், யசனற்லக நுண்ணியால் (Artificial Intelligence) தகயல் யதாமில்நுட்த்
துலனிலும், இதப யதாமில் ிறுயங்கிலும் 2022-ம் ஆண்டுக்குள் 50%
வயலயாய்ப்புகள் நாற்ினலநக்கப்டும் ன்கிது ர்ஸ் னங் நற்றும் ாஸ்காம்
அலநப்பு. இந்தினாயில் ஒவ்யயாரு நாதமும் யதாமிார் அபசுக் காப்ீட்டு
ிறுயத்தின் சுகாதாபப் ாதுகாப்புத் திட்டங்கின் கீ ழ் குலந்தட்சம் 10
ட்சத்துக்கும் அதிகநாவாருக்கு வயலயாய்ப்புகள் யமங்கப்டுகிது.
இதில், யதாமிார் அபசுக் காப்ீட்டு ிறுயத்தின் சுகாதாபப் ாதுகாப்புத்
திட்டங்கின் கீ ழ் திவுயசய்துள் ஊமினர்கின் அடிப்லடனில் புதிதாக
உருயாக்கப்ட்ட வயலயாய்ப்புகள் குித்து கணக்கிடப்டுகிது. வநலும் ,
கணக்கிடப்ட்ட அிக்லகலன ஒவ்யயாரு நாதமும் 25-ம் வததி யயினிடுகிது.
இந்தினாயில் கடந்த ஜூல நாதத்தில் நட்டும் சுநார் 14 ட்சம் வருக்கு புதின
வயலயாய்ப்புகள் உருயாக்கப்ட்டதாக நத்தினப் புள்ினினல் அலுயகம் தற்வாது
யதரியித்துள்து. இது யதாடர்ாக நத்தினப் புள்ினினல் அலுயகம்
யயினிட்டுள் அிக்லகனில், இந்தினாயில் கடந்த ஜூல நாதம் சுகாதாபப்
ாதுகாப்புத் திட்டங்கின் கீ ழ் நட்டும் சுநார் 13.97 ட்சம் வர் வயலயாய்ப்ில்
இலணந்துள்ர். இதில் 18 யனதுக்கும் குலயாயர்கள் நட்டும் 4,999 வர்
இலணந்துள்ர். அவதவால், 18 யனதிிருந்து 21 யனதுலடனயர்கள் 3,14,901 வரும்
இலணந்துள்ர். இதில் அதிகட்சநாக 22 முதல் 25 யனதுலடனயர்கள் 3,84,514 வர்
இலணந்துள்ர். 26 முதல் 28 யனதுலடனயர்கள் 2,05,637 வரும், 29 முதல் 35
யனதுலடனயர்கள் 2,53,191 வர் உள்ர். 35 யனதுக்கும் வநல் உள்யர்கள் 2,34,286
வர் இலணந்துள்து குிப்ிடத்தக்கது.
ஒட்டுயநாத்தநாக இந்தினாயில் கடந்த ஜூல நாதத்தில் நட்டும் 13,97,528 வர்
புதிதாக வயலயாய்ப்ில் இலணந்துள்தாக நத்தினப் புள்ினினல் அலுயகம்
யதரியித்துள்து. அதுநட்டுநன்ி, கடந்த ஆண்டு 2017 யசப்டம்ர் நாதம் முதல் 2018
ஜூல நாதம் யலபனில் இத்திட்டங்கின் கீ ழ் இலணந்தயர்கின்

ண்ணிக்லகனாது 1.34 வகாடினாக அதிகரித்துள்து. இதில் , ஜூல நாதத்தில்
நட்டும் காப்ீடு யசய்துள் யதாமிார்கின் ண்ணிக்லக 2.77 வகாடினாக உள்து.
ஆால், கடந்த 2017 யசப்டம்ர் நாதத்தில் காப்ீடு யசய்தயர்கள் 2.95 வகாடி வர்.
இந்த யருடத்லத ஒப்ிடும்வாது இந்த ண்ணிக்லகனாது நிகவும் குலயாது.
வநலும், வதசின ஓய்வூதினத் திட்டத்தில் இலணந்தயர்கள் யநாத்தம் 38 ,206 வர். அதில்
குலந்தட்சம் 18 முதல் 21 யனதுலடனயர்கள் 1,680 வர் இலணந்துள்ர்.
அதிகட்சம் 35 யனதுலடனயர்கள் 13,096 வரும் அடங்குயர். கடந்த ஜூல நாதம் ,
யதாமிார் வசநா ிதின அலநப்ின் கணக்குப்டி , புதிதாக உருயாக்கப்ட்ட
வயலயாய்ப்புகின் ண்ணிக்லக யநாத்தம் 9.51 ட்சம். இந்த
வயலயாய்ப்புகின் ண்ணிக்லக இதற்குமுன் கடந்த 11 நாதங்காக
உருயாக்கப்ட்ட வயலயாய்ப்புகல யிட நிகவும் அதிகம். 2017 யசப்டம்ர் முதல்
2018 ஜூல நாதம் யலபனில் யநாத்தம் 61.81 ட்சம் புதின வயலயாய்ப்புகள்
உருயாக்கப்ட்டுள்தாகத் யதாமிார் வசநா ிதின அலநப்பு அிக்லக
யயினிட்டுள்து. இந்தினாயில் ல்வயறு கத்தில் வயலக்கா யாய்ப்புகள்
கிலடத்துக்யகாண்வட இருப்தாக நத்தின , நாி அபசும் யதாடர்ந்து யதரியித்து
யருகின். இருந்தும் ஒவ்யயாரு நாித்திலும் ட்சக்கணக்காவார்
வயலனின்லநனால் அயதிப்ட்டு யருகின்ர். தநிழ்ாட்டின் தலனான
ிபச்லகில் ஒன்ாக இருப்து வயலனின்லநதான். தநிழ் ாட்டில் ,
வயலயாய்ப்பு அலுயகங்கில் திவுயசய்துயிட்டு , வயலயாய்ப்புக்காகக்
காத்திருப்வாரின் ண்ணிக்லகயும் ஒரு வகாடிலன யருங்குகிது.

