
 
 

2021 மா�ல சட்டசைப ேதர்தல்கள்: 
பத்��ைகயாளர்க�க்கான வ�காட்� 

அசாம், ேகரளா, த�ழ்நா�, ேமற்� வங்கம், ��ச்ேச� ஆ�ய மா�லங்க�க்கான 
சட்டப்ேபரைவத் ேதர்தல்கள் 2021 மார்ச், ஏப்ரல், ேம மாதங்க�ல் நைடெபற உள்ளன. .  

இந்தத் ேதர்தல் பற்�ய �வரங்கைளச் ேசக�க்�ம் ப��ல் உள்ள ஊடகப் ப�யாளர்கள் 
உடல் ��யான தாக்�தல், ��ர �ரட்டல், �ன்��த்தல், ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கம், ைக� 
ெசய்யப் ப�தல், �ைற�ல் அைடக்கப் ப�தல், அரசாங்கத்�ன் இைணயதளத் ெதாடர்� 
சம்பந்தமான கட்�ப்பா�கள் ஆ�யைவ பற்� அ�ந்��ப்ப� அவ�யம். 2020 ஆண்�ல் 
இந்�யா�ல் �ைறந்த பட்சம்  இரண்� பத்��ைகயாளர்கள்  தங்கள் ேவைல ெதாடர்பாகத் 
தாக்�த�க்� உள்ளா� மைறந்தனர்.  

 

 

இ�தியாவி� கிழ��� ப�தியி� உ�ள மாநிலமான பீகாரி�, பாலிக� எ��மிட�தி� மாநில� ேத�தலி� ேபா� ேவ�பாள�க� 
வா��� சாவ�யி� ச�க இைடெவளி வி�� வரிைசயி� நி�கிறா�க�. 2021 ஏ�ர�, ேம மாத�களி� இ�தியாவி� ஐ�� 
மாநில�களி� ச�ட� ேபரைவ�கான ேத�த� நட�த� தீ�மானி�க� ப���ள�. (AP/Aftab Alam Siddiqui) 

 

1 
 

https://cpj.org/data/killed/2020/india/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&cc_fips%5B%5D=IN&start_year=2020&end_year=2020&group_by=location


 
 

The Federal என்ற ெசய்� இைணய தளத்�ன் இைண ஆ��யர் ெக.ெக. ஷ�னா ெதாைலேப� 
�லம் CPJ இடம் ேப�ய ேபா� ெத��த்த� வ�மா�.  

“ெபா�வாக ஆ��யர்கள் ��பர்க�டம் தங்கள் ப��ல் எ�ர் ெகாள்ளக்��யத் ��ர 
ஆபத்�க்கைளப் பற்� �சா�ப்ப�ல்ைல. ஆபத்�கைள எ�ர்ெகாள்ள�ம், சமா�க்க�ம் 
உள்ள வ�கைளப் பற்� இந்தத் �ைற�ல் இ�வைர எந்த வ��ைற ெகா�க்கப்பட�ல்ைல. 
அ� பற்�ய எந்த �வரங்க�ம் இன்�ேய ெசய்�யாளர்கள் ப�க்�ச் ெசல்�றார்கள்.” 

CPJ Emergencies ேதர்தல் களத்�ல் ப����ம் ெசய்�யாளர்க�க்கான பா�காப்� 
வ�காட்��ைன உ�வாக்��ள்ள�. இ�ல் ஆ��யர்கள், ��பர்கள், �ைகப்படக் 
கைலஞர்கள் மற்�ம் ஒ�ப்ப�வாளர்கள் சட்டப்ேபரைவத் ேதர்தல் களப்ப�க்� தங்கைள 
எவ்வா� தயார் ெசய்� ெகாள்வ� என்� �ளக்��ள்ள�. இ�ல் ��ட்டல், உடல் மற்�ம் மன 
��யான தாக்�தல்க�க்� எ�ராக தங்கைள எப்ப�த் தயார் ெசய்� ெகாள்வ� என்ற 
�வரங்கள் தரப்பட்�ள்ளன. ேதர்தல் ப��ல் பா�காப்�க்கான வ�காட்�கள் PDF 
ப��களாக ஆங்�லம், த�ழ், ெபங்கா�, அசா�ஸ், மைலயாளம் ஆ�ய ெமா�க�ல், 
ெடௗன்ேலா� ெசய்�ம் வைக�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

 

ெதாடர்�க்�  

CPJ Emergenciesஅவசர�ைலக�ல் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் @ cpj.org. �த்த ஆராய்ச்�யாளர் 
ஆ�யா இப்�கைர aiftikhar@cpj.org என்ற �கவ��ல் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் அல்ல� இந்�ய 
��பர் �ணால் ம�ம்தாைர kmajumder@cpj.org என்ற �கவ��ல் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

அேதா� CPJ-�ன் தகவல் ைமயத்�ல் “ ப�க்�ச் ெசல்வதற்� �ன்�  தயார் ெசய்� 
ெகாள்�தல்” மற்�ம் “ �கழ்�க�க்�ப் �ற�  ேதைவப்ப�ம் உத� கள்” ேபான்ற 
�வரங்கைளப் ெபறலாம்.  

 

ஆ��யர்க�க்கான பா�காப்� checklist 

ஆ��யர்கள் ��பர்கைள ேதர்தல் ேநரத்�ல் �கக்���ய கால அவகாசத்�ல் ெசய்� 
ேசக�க்க அ�ப்ப ேநரலாம். எனேவ இந்த checklist ெசய்�யாளர்கள் சந்�க்கக்��ய 
ஆபத்�க்கைளக் �ைறக்க எ�க்க ேவண்�ய �க்�ய நடவ�க்ைககைள �ளக்��ற�. 

 

ெசய்�யாளர்கைளத் ேதர்ந்ெத�த்தல் 

● ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டவர்கள் இப்ப�க்�த் ேதைவயான அ�பவம் உள்ளவர்களா?  
● ெகாேரானாவால் அ�கமாகப்  பா�க்கப்படக்��ய ���க்�ட்பட்டவரா ? அவைரச் 

சார்ந்��க்�ம் ��ம்பத்�னர் பற்�ய தகவல்கள் என்ன? 
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https://cpj.org/emergency-response/pre-assignment-preparations.php
https://cpj.org/emergency-response/post-incident-assistance.php
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-increased-risk.html


 
 

● �ேராத �ழல் இ�க்�ம் பட்சத்�ல், அவர� �ய�வரம்: அவர் ஆணா, ெபண்ணா, 
அவ�ன் மதம், இனம் ஆ�யைவ அவைர அ�க ஆபத்�க்� இலக்காக்�மா? 

● அவர் அந்தப் ப�க்� எல்லா �தத்��ம் த��யானவரா அல்ல� அப்ப��ன் ேபா� 
அ�கம் பா�க்கப்படக்��ய உடற்�� ஏ�ம் உள்ளவரா? அ� பற்� அவேரா� 
ேப���க்��ர்களா? 

● ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டவ�க்�க் ��ப்�ட்ட ேவைல அவைர அ�க ஆபத்�க்� 
உள்ளாக்�ம் �ைல உள்ளதா? உதாரணமாக ப�க்களத்�ற்� �க அ��ல் இ�க்கக் 
��ய �ைகப்படக் கைலஞர்கள். 

 

ஃபி�ரவரி 14, 2017 அ�� ப�திரிைகயாள�க� �� ��லி உ�சநீதி ம�ற�தி� ெவளி��ற�தி� ேவைல ெச�கிறா�க�. (AP/Altaf 
Qadri) 

ப�க்கான சாதனங்க�ம், ேபாக்�வரத்� ஏற்பா�க�ம் 

● ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ப�யாளர்கேளா� ெகாேரானா ெதாடர்பான ஆபத்�கள் பற்� 
�வா�த்�ள்�ர்களா? அவ�க்� தரமான �கக்கவசங்க�ம் ஆல்கஹால் (alcohol) 
ெகாண்ட சா�ைடசர்க�ம் (sanitizer) ெகா�க்கப்பட்�ள்ளதா? 

● வன்�ைற �க�ம் பட்சத்�ல் பா�காப்�த் தைலக்கவசங்கள், கண்ணா�கள், உடல் 
கவசம், கண்�ர் �ைக �வாசக் க��கள், �த�த� சாதனங்கள் (first aid kits) ேபான்ற 
பா�காப்�க் க��க�க்கான ஏற்பா�கள் ெசய்யப்பட்��க்�றதா? அவற்ைற 
உபேயா�க்�ம் �ைறகள் பற்� ப�யாளர்க�க்�த் ெத��மா? 

● ப�க்� அ�ப்பப்ப�பவர்கள் தாங்கேள வண்�ேயாட்�ச் ெசல்�றார்களா? அந்த 
வாகனங்கள்  அப்ப�க்�த் த��யானைவ தானா? 
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● அவர்கேளா� எப்ப� ெதாடர்� ெகாள்வ�, ஆபத்தான சந்தர்ப்பங்க�ல் அவர்கள் 
அங்��ந்� எப்ப� �ல�ச் ெசல்வ� என்ப� பற்� �ர்மா�க்கப்பட்��க்�றதா? 

 

ெபா�வான க�த்�க்கள் 

● ப�க்� அ�ப்பப்பட்டவர்க�ன் அவசரகாலத் ெதாடர்� �வரங்கள் ப�� 
ெசய்யப்பட்� பா�காக்கப்பட்��க்�றதா? 

● எல்லாப் ப�யாளர்க�ம் �ைறயான அங்�காரம், ஊடக பாஸ், உங்கள் ��வனத்�ல் 
ேவைல ெசய்வைதக் ��க்�ம் க�தங்கள் ைவத்��க்�றார்களா? 

● அவர்க�க்� ெகா�க்கப்பட்ட ப��ல் உள்ள ஆபத்�ன் அள� பற்� 
அ�ந்��க்��ர்களா? உங்கள் �� எ�ர்ெகாள்�ம் ஆபத்� அந்த ெசய்� 
ெதா�ப்�னால் உண்டா�ம் பயேனா� கணக்��ம்ேபா� ஏற்�க் ெகாள்ளக் ��யதா? 

● �� ச�யான �ைற�ல் இன்�ரன்ஸ் ெசய்யப்பட்��க்�றதா? �ங்கள் ம�த்�வ 
பா�காப்�ற்கான �ைறயான ஏற்பா�கள் ெசய்��க்��ர்களா? 

● அ���ள்ள  ம�த்�வ  வச�கள் பற்�ய �வரங்கள்  ���க்�  தரப்பட்�ள்ளதா? 
● ப��னால் ஏற்படக்��ய �ண்ட கால மன அ�த்த பா�ப்�கள் பற்�த் ெத�ந்� 

ெகாண்� ���னேரா� அைதப் பற்� ேப���க்��ர்களா? 

ஆபத்� பற்� க�ப்ப� மற்�ம் �ட்ட��த�க்�  CPJ Resource Center பார்க்க�ம். 

 

��ட்டல் பா�காப்�: அ�ப்பைட சாதனங்கைள தயார் ெசய்தல் 

ேதர்தல் ெசய்� ேசக�ப்�ன் ேபா� ெசய்�யாளர்கள் தங்க�ைடய அைலேப�ைய (cell phone) 
ெசய்�கைளத் ெதா�க்க�ம், தகவல்கள் ேசக�க்க�ம் உபேயா�க்கக் ��ம். ெசய்�யாளர்கள் 
��த்� ைவத்�க் ெகாள்ளப் பட்டாேலா அல்ல� அவர்கள் அைலேப� ப��தல் ெசய்யப் 
பட்டாேலா, உைடந்� ேபானாேலா அவர்க�க்� ��ட்டல் பா�காப்�ப் �ரச்சைன 
உண்டாகலாம். 

எனேவ ப�க் களத்�க்�ச் ெசல்வதற்� �ன்: 

● உங்கள் அைலேப� அல்ல� க���ல் என்ெனன்ன �வரங்கள் உள்ளன, அைவ 
ப��தல் ெசய்யப்பட்டாேலா, ��த்� ைவக்கப் பட்டாேலா, அந்த �வரங்கள் 
உங்கைள�ம் உங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கைள�ம் எந்த அள�க்�ப் பா�க்�ம் என்� 
ெத�ந்� ெகாள்வ� அவ�யம்.  

● எ�த்�ச் ெசல்�ம் உங்கள் அைலேப��ல் உள்ள �வரங்கைள ஒ� ஹார்ட் �ஸ்�ல் 
(hard disk) ப�� ெசய்� உங்கள் அைலேப��ல் உள்ள ��ம்ப ேபாட்ேடாக்கள் 
மற்��ள்ள �வரங்கைள �க்� ��ங்கள். 

● ப��ல் �ங்கள் உபேயா�க்கத் ேதைவ�ல்லாத ெசாந்த கணக்�கள் (accounts) 
மற்�ம் ெசய�க���ந்� log out ெசய்வேதா� browsing �வரங்கைள�ம் �க்� 
��ங்கள். உங்கள் அைலேப� ப��தல் ெசய்யப்பட்டாேலா, ஆராயப்பட்டாேலா உங்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட �வரங்கைள மற்றவர்கள் அ�ந்� ெகாள்வ� இதன் �லம் 
த�ர்க்கப்ப�ம்.  
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https://cpj.org/emergency-response/pre-assignment-preparations.php#planning


 
 

● பாஸ்ேவர்ட் (password) �லம் உங்கள் அைலேப�ைய பா�காக்கத் தவறா�ர்கள். Remote 
wipe என்�ம் வச�ைய இதற்� உபேயாகப் ப�த்�ங்கள். Remote wipe இைணயதள 
ெதாடர்� உள்ளேபா� மட்�ேம ெசயல்ப�ம். உங்கள் ைகேரைக ேபான்ற biometric 
�ைறகள் �லம் உங்கள் அைலேப�ைய �றக்�ம் �ைறகைள த�ர்க்க�ம். �ங்கள் 
��த்� ைவக்கப் ப�ம் �ழ்�ைல�ல் இைவ அைலேப�ைய �றக்�ம் �ைறைய 
எ�தாக்� ��ம்.  

● ��ந்த அள� �ைறந்த சாதனங்கைளேய எ�த்�ச் ெசல்�ங்கள். ��ந்தால் உங்கள் 
ெசாந்த சாதனங்கைள த�ர்த்� ேவ� சாதனங்கைள ஏற்பா� ெசய்� ெகாண்� 
ெசல்�ங்கள்.  

● ஐேபா�ல் (iPhone) encryption என்�ம் �ைற ெபா�வாக ெகா�க்கப்பட்��க்�ம். 
உங்கள் ஆண்ட்ராய்� (Android) ேபா�ல் அைத ஏற்பா� ெசய்� ெகாள்�ங்கள். இ� 
ெதாடர்பான சட்ட �வரங்கைள �த�ல் ச� பார்த்�க் ெகாள்�ங்கள்.  

● மற்ற ெசய்�யாளர்க�ட�ம் உங்க�க்� தகவல் த�ம் நபர்க�ட�ம் 
ஆரம்பத்���ந்� ��� வைர �க்னல் (Signal) என்�ம் ெசய��ல் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள். 

 
நவ�ப� 6, 2020 அ�� எ��க� ப�ட இ��� பட�தி�, இ�தியாவி�, ��ைபயி� ஒ� பயன� த��ைடய ெமாைப� ேபானி� 

ஃேப���கி� வா�� அ� ெசயலிைய அ�ேட� ெச�கிறா�. (AFP/Indranil Mukherjee) 
 

● �ல இைணய தளங்கள் ப்ளாக் (block) ெசய்யப்பட்டால் அவற்ைறத் ெதாடர்� ெகாள்ள 
VPN அைமத்�க் ெகாள்�ங்கள். அ� உபேயா�ப்ப� சம்பந்தமான சட்ட��யான 
�வரங்கைளத் ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள். இதற்� �ந்ைதய சந்தர்ப்பங்க�ல் 
உபேயாகமாக இ�ந்த VPN provider எ� என்� ��த்�க் ெகாள்�ங்கள்.  
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● இைணயதள இைணப்� ��வ�மாக �ண்�க்கப்பட்டால் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் 
என்� �ட்ட�ட்�க் ெகாள்�ங்கள்.  

●  Pegasus ேபான்ற ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட  spyware ஊடகப் ப�யாளர்க�க்� எ�ராக 
இந்�யா�ல் ெசயல் ப�த்தப்ப�வதாக ெத�ய வ��ற�. Citizen Lab ஆராய்ச்�கள் 
மற்�ம்  CPJ ேநர்காணல்  �லம் இ� ெத�ய வந்��க்�ற�. உயர்தரமான spyware 
அைமப்�கள் ஒ��ைற உங்கள் ேபா�ல் இைணக்கப்பட்டால், encrypted ெசய்�கள் 
உள்பட எல்லா ெசயல்கைள�ம் கவ�த்� ப�� ெசய்�ம். இஸ்ேரைலச் ேசர்ந்த NSO 
அைமப்� Pegasus ெமன்ெபா�ள் கண்கா�ப்� க��யாக  அரசாங்கங்க�க்� 
மட்�ேம  சட்ட அமலாக்கத்�ற்காக �ற்கப்ப��ற� என்�ம் அைவ ஒப்பந்தத்�ற்� 
எ�ரான �ைற�ல் உபேயாகப்ப�த்தப் ப�வதாக  ஆராய்�கள்  �லம் ெத�ய 
வந்�ள்ளதாக�ம் பல�ைற CPJ-�டம் ெத��த்�ள்ள�.  

��ட்டல் பா�காப்� பற்�ய மற்ற �வரங்க�க்�  Digital Safety Guide பார்க்க�ம் . 

 
 

��ட்டல் பா�காப்�: ப��கைள ேச�த்த�ம் பா�காத்த�ம் 

ேதர்தல் ேநரத்�ல் ெசய்�கைள ேசக�ப்ப�, பா�காப்ப�ம் சம்பந்தமான வ��ைறகைள 
ஏற்பா� ெசய்� ெகாள்வ� �க அவ�யம். ஒ� ஊடகப் ப�யாளர் ��த்� ைவக்கப்பட்டால் 
அவர்கள� சாதனங்கள் எ�த்�க் ெகாள்ளப்பட்� ஆராயப்ப�ம். இதனால் ெசய்�யாள�க்�ம் 
அவ�க்� ெசய்� த�பவ�க்�ம் �ைறய பா�ப்� ஏற்படலாம். ேதர்தல் ப��ன் ேபா� 
சாதனங்கள் ��டப்படேவா, உைடக்கப்படேவா ெசய்யலாம். இதனால் ேசக�க்கப்பட்ட 
�வரங்கைள ச�யாக back up ெசய்ய�ல்ைலயானால் இழக்க�ம் ேநரலாம் .  

�ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வ��ைறகள் உங்கைள�ம் உங்களால் ேசக�க்கப்பட்ட 
�வரங்கைள�ம் பா�காத்�க் ெகாள்ள உத�ம்: 

● உங்கள� அைலேப�, க�� ேபான்ற எல்லா சாதனங்க��ம் என்ெனன்ென 
�வரங்கள் ேசக�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ளன எனச் ச� பார்த்�க் ெகாள்�ங்கள். 
உங்க�க்� ஆபத்ைத உண்டாக்கக் ��ய அல்ல� �க �க்�யமான தகவல்கள் 
இ�ந்தால் அதற்� back up எ�த்�க் ெகாண்� அ�த்� ��ங்கள். அ�க்கப்பட்ட 
�வரங்கைள �ண்�ம் ெபற்� அ�ந்� ெகாள்ள பல வ��ைறகள் உள்ளதால் 
�க்�யமான தகவல்கைள back up ெசய்த �ற� �ரந்தமாக அ�த்� �ட ேவண்�ம்.  

● ேபா�ல் உள்ள தகவல்கைள ச� பார்க்�ம் ேபா� அைலேப� ஹார்�ேவர் 
மட்�மல்லாமல், Google Photos, iCloud ேபான்ற cloud-ல் ேசர்த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள 
�வரங்கைள�ம் கவ�க்க ேவண்�ம். 

● வாட்ஸப் ேபான்ற ெசய�க�ல் உள்ள �வரங்கைள�ம் ச� பா�ங்கள். 
ெசய்�யாளர்கள் தங்க�க்� �ரச்சைனையத் தரக்��ய எல்லா �வரங்கைள தங்கள் 
சாதனத்�ல் இ�ந்� �ரந்தரமாக  அ�த்� �ட்டைத உ�� ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
வாட்ஸப்�ல் ைவக்கப்ப�ம் �வரங்கள் Google, iCloud ேபான்ற அந்த account 
சம்பந்தமான cloud-ல் back up ெசய்யப்ப��ன்றன என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். 

● உங்களால் ேசக�க்கப்பட்ட �வரங்கைள எங்ேக back up ெசய்ய ேவண்�ம் என்� 
�ர்மா�த்�க் ெகாள்�ங்கள். �வரங்கள் ேவ� த�ப்பட்ட hard drive அல்ல� USB 
அல்ல� cloud ேபான்ற எந்த அைமப்�ல் ேசக�க்கப்ப�வ� ச� என்� ��� ெசய்� 
ெகாள்�ங்கள். 
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https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists/


 
 

● ஊடகப் ப�யாளர்கள் தாங்கள் ேசக�த்த தகவல்கைள அ�க்க� �ைறயாக ேவ� 
சாதனங்க�க்� மாற்�வ�, back up ெசய்வ� என்பைத வழக்கமாக்�க் ெகாள்ள 
ேவண்�ம். இதன் �லம் உங்கள் சாதனம் உங்க�ட��ந்� ப�க்கப்பட்டாேலா, 
��டப்பட்டாேலா அதன் �ர� ேவ� இடத்�ல் பா�காக்கப்ப�வைத உ�� ெசய்� 
ெகாள்ள ���ம். 

● அந்த �வரங்கைள�ம் encrypt ெசய்� ெகாள்வ� நல்ல�. உங்கள� external drive, hard 
drive, USB ேபான்ற உங்கள் எல்லா சாதனங்க��ம் encrypt வச� அைமத்�க் ெகாள்வ� 
நல்ல�. ஆனா�ம் ெசய்�யாளர்கள் தாங்கள் ப� ெசய்�ம் நாட்�ல் encrypt 
உபேயா�ப்ப� சம்பந்தமாக உள்ள சட்ட �ட்டங்கள் பற்� ெத�ந்� ெகாள்வ� 
�க்�யம். 

● �ங்கள் �� ைவக்கப்பட்��க்��ர்கள் என்� சந்ேதகம் எ�ந்தால், உங்கள் சாதனம் 
மற்�ம் hard drive ேபான்றவற்ைற ���ச் ெசல்லக்��ம் என்� �ங்கள் சந்ேதகப்பட 
ேநர்ந்தால் அவற்ைற உங்கள் �� த�ர ேவ� ஏதாவ� இடத்�ல் ைவக்க�ம். 

● உங்கள் எல்லா சாதனங்க��ம் PIN lock �ைறைய உபேயா��ங்கள். அ� �ண்டதாக 
இ�ந்தால் அைத unlock ெசய்வ� க�னமா�ம். 

● உங்கள் அைலேப� மற்�ம் க��ைய remote lock �ைற�ல் அைமத்�க் 
ெகாள்�ங்கள். இதனால் அ�கா�கள் ைக�ல் உங்கள் சாதனம் மாட்�க் ெகாண்டால் 
அ�ல் உள்ள �வரங்கைள அ�த்� �ட ���ம். ஆனால் இதற்� அந்த சாதனம் 
இைணய தளத்�ல் இைணக்கப் ப�தல் அவ�யமா�ற�. 

��ட்டல் பா�காப்�: பா�காப்பான தகவல் ெதாடர்� 
 

எப்ப� தகவல்கைள ப�மா�க் ெகாள்வ� என்� ெத�வாக அ�ந்� ெகாள்வ� உங்கள் 
��ட்டல் பா�காப்�ன் �க �க்�யமான அங்கம். அ��ம் ெகாேரானா காரணமாக ஊடக 
ப�யாளர்கள் ெதாைல�ல் இ�ந்� ப�யாற்�வதால் இ� அவ�யம். ஆ��யர்கள் ேந�ல் 
சந்�த்�க் ெகாள்வைதத் த�ர்த்� conferencing platform �லம் ெசய்�கள் ப�மா�க் 
ெகாள்வதால் யார் யார் இந்த ெதாைல ேப� அைழப்�கைள�ம், webinar �வரங்கைள�ம் 
அ�க ���ம் என்ப� பற்�ய ���கைள வைரய�த்�க் ெகாள்வ� �க அவ�யமா�ற�.  

● ேதைவெயன்றால் உங்கள் account-கைள �ண்ட அல்ல� �த்�யாசமான password 
அைமத்� பா�காத்�க் ெகாள்�ங்கள். அேதா� two-level authentication அைமத்�க் 
ெகாள்�ங்கள். 

● உங்கள் அ�வ�க்கான த� �ன்னஞ்சல் (email) கணக்� ைவத்�க் ெகாண்� அைத 
மட்�ேம இைணயதள conferencing ேபான்றவற்�க்� உபேயா��ங்கள். இதனால் 
உங்கள் ெதாடர்��ள்ளவர்கள், ெசாந்த �வரங்கள் ேபான்றைவ இைணயதள online 
conferencing ெசய�கள் மற்�ம் அ�ல் பங்� ெப�பவர்க�க்� ெத�ய வ�வ� 
த�ர்க்கப்ப�ம். 

● Conferencing �கழ்ச்�க�ன் �வரங்கைள ச�க வைலதளங்க�ல் (social media) 
ப�ர்வைதத் த�ர்த்� ��ங்கள். 

● �ங்கள் உபேயா�ப்ப� latest version conferencing அைமப்� என்பைத உ�� ெசய்� 
ெகாள்�ங்கள். 

● பத்�க்�ம் �ைறவான எண்�க்ைகக் ெகாண்டவர்க�டன் ��ேயா�ல் ேபச ேந�ம் 
சமயத்�ல் வாட்ஸப் அல்ல� �க்னல் (Signal) ெசய�கைள உபேயாகப் ப�த்�ங்கள். 
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�ம் (Zoom) ெசய�ைய உபேயா�த்தல்: 
 

�ம் (Zoom) அைமப்ைப உபேயா�க்�ம் ேபா� �ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ��ப்�கைள 
கவ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்: 

● �ம் ஒவ்ெவா� உபேயா�ப்பாள�க்�ம் ெசாந்தமான ஒ� அைடயாள எண்ைண 
உ�வாக்��ற�. அைத ச�க வைலதளங்க�ல் ப�ர்ந்� ெகாள்ளா�ர்கள். 

● உங்கள் �ட்�ங்�ல் கலந்� ெகாள்வதற்� ஒ� பாஸ்ேவர்ட் (PASSWORD) ஏற்ப�த்�ங்கள். 
● Waiting room அைமப்ைப ஏற்ப�த்�ங்கள். இதன் �லம் உங்களால் 

அைழக்கப்பட்டவர்கள் மட்�ேம கலந்� ெகாள்வைத உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ���ம். 
அேதா� அ�ல் கலந்� ெகாள்ளக் காத்��ப்பவர்கள் யார் யார் என்பைதக் கவ�க்க�ம் 
ெத�யாதவர்கைள�ம், அைழக்கப் படாதவர்கைள�ம் ெவ�ேயற்ற�ம். 

● அைழக்கப் பட்டவர்கள் வந்� ேசர்ந்த�டன் meeting room அைமப்ைப lock ெசய்� 
��ங்கள். 

● ��ேயாைவ�ம் ைமக்ைக�ம் (mic) அைணத்� ��வதன் �ல�ம் யார் screen share 
ெசய்யலாம் என்� �ர்மா�ப்பதன் �ல�ம் அ�ல் கலந்� ெகாள்பவர்கைள 
கட்�ப்ப�த்தலாம். 

● �ம் அைழப்���ந்� எந்த ேநரத்��ம் யாைர�ம் ெவ�ேயற்றலாம் ��ம்ப�ம் 
ேசர்ந்� ெகாள்ளாமல் தைட ெசய்யலாம். 

● �ம் உபேயா�க்�ம் ேபா� அதன் ச�பத்�ய latest version உபேயா�ப்பைத�ம், 
ஆரம்பத்���ந்� ��� வைர end-to-end encryption ஏற்பா� ெசய்� ெகாள்வைத�ம் 
உ�� ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

��ட்டல் பா�காப்�: இைணயதள ட்ேரா�ங் (Trolling), தவறான தகவல் பரப்�தல் 

இலக்�க் ��க்கப்பட்ட, ெபாய் �ரசாரங்கள் ��ய தவறான இைணயதள ெதால்ைலகள் 
ேதர்த�ன் ேபா� அ�க�க்கலாம். ெசய்�யாளர்கள் மற்�ம் அவர� ேவைலக�ம் 
இைணயதள தாக்�தல் நடத்�ேவாரால் இலக்�க் ��க்கப்ப��ன்றன. �ட்ட�டப்பட்ட, 
ஒ�ங்�ைணக்கப்பட்ட ெதாந்தர�களா�ம், தவறான ெபாய் �ரசாரங்களா�ம் 
ெசய்�யாளர்கள் ச�க வைலதளங்க���ந்� �ல���க்க �ர்பந்�க்கப் ப�வ� அ�க்க� 
ேந�டலாம். ��ப்பாக இந்�யா�ல் ெபண் ��பர்கள் troll ெசய்யப்பட்ட பல  �கழ்�கைள  CPJ 
அ�ந்��க்�ற�. இதற்� எ�ராக தற்காப்� ெசய்� ெகாள்வ� எ�தல்லெவன்றா�ம் 
ெசய்�யாளர்கள் தங்கைள�ம் தங்கள் account-கைள�ம் காத்�க்ெகாள்ள �ல �ைறகைள 
பயன்ப�த்தலாம். 
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உங்கைளத் தயார் �ைல�ல் ைவத்�க் ெகாள்ள: 

அக்க�ண்ட் பா�காப்� 

இைணயதள ெதால்ைலயாளர்கள் வைலதளங்க���ந்� உங்கள் ெசாந்த �வரங்கைள 
உங்க�க்� எ�ராக பயன்ப�த்�வார்கள். இைத த�ர்க்க �ழ்க்கண்ட நடவ�க்ைககைள 
எ�த்� பா�காத்�க் ெகாள்�ங்கள் : 

● ஒ� �ண்ட, வ�வான password உ�வாக்�க் ெகாள்�ங்கள். அ� �ைறந்த� 16 
characters ெகாண்டதாக�ம், �த்�யாசமானதாக�ம், ஒவ்ெவா� account-க்�ம் 
ேவறாக�ம் இ�க்கட்�ம்.  

● Two-factor authentication ஏற்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள். 
● உங்கள் privacy settings ச� பார்த்� உங்கள் அைலேப� எண்கள், �றந்த நாள் ேபான்ற 

ெசாந்த �வரங்கைள �க்� ��ங்கள். உங்கள் ச�க வைலதளங்க�ல் உள்ள 
�வரங்கைள யார் யார் ெத�ந்� ெகாள்ள ���ம் ேபான்ற privacy settings மாற்�க் 
ெகாள்�ங்கள். 

● உங்கள் account-கைள ச� பார்த்� அ�ல் தவறாக உபேயாகப்ப�த்தப் ப�வதன் �லம் 
private ஃேபாட்ேடாக்கள், மற்ற படங்கைள �க்� ��ங்கள். இைவ troll ெசய்வதற்� 
உபேயாகப்ப�த்தப் ப�வ� வழக்கம். 

● Trolling ெசயல் உங்கள் account-க�ல் அ�கமா�  வ�வதற்கான அ���கைள 
கவ�த்� வா�ங்கள். ஒ� ��ட்டல் �ரட்டல் உடல் ��யான தாக்�தலாக மாறலாம். 
�ல ெசய்�ப்ப��கள் அ�கமான ெதாந்தர�க�க்�க் காரணமாக அைமயலாம். 

● உங்கள் ��ம்ப உற�னர்கேளா�ம் நண்பர்கேளா�ம் இைணயதள ெதாந்தர�கைளப் 
பற்�ப் ேப�ங்கள். Troll ெசய்பவர்கள் உங்கள் உற�னர்கள், நண்பர்க�ன் ச�க 
வைலதள account-���ந்� ��பர்கள் சம்பந்தமான �வரங்கைளச் 
ேசக�க்�றார்கள். எனேவ அவர்கள் கணக்���ந்� உங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
ஃேபாட்ேடாக்கள் மற்�ம் �வரங்கைள �க்க �ய�ங்கள். 

● Trolling ��ரமானால் உங்கள் ஆ��ய�டன் என்ன நடவ�க்ைககள் எ�க்கேவண்�ம் 
என �ட்ட�ட�ம். 

தாக்�த�ன் ேபா�: 

● இைணயதளத் ெதால்ைல த�பவர்க�டன் ெதாடர்� ைவத்�க் ெகாள்வைதத் 
த��ங்கள். இல்ைலெயன்றால் அ� �லைமைய ேமாசமாக்கலாம் . 

● இந்தத் தாக்�த�க்�ப் �ன்னால் இ�ப்பவர்கள் யார், அவர்கள� ��க்ேகாள் என்ன, 
என்ப� பற்� கண்���க்க �ய�ங்கள். �ங்கள் ச�பத்�ல் ெவ��ட்ட ப�� 
இதற்�க் காரணமாக�ம் இ�க்கலாம். 

● ��பர்கள் தங்கள் �� நடத்தப்ப�ம் தாக்�தல் மற்�ம் பய��த்�ம் நடவ�க்ைககள் 
பற்� தாங்கள் ப� ���ம் ஊடக ��வனத்�ற்� ெத��ப்ப� அவ�யம். 

● உங்க�க்� எ�ராக க�த்�க்கள், �ரட்டல்கள் மற்�ம் வச�ப் ப��கள், trolling 
ப��க�ன் screen shots ேசர்த்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். எ�ர்காலத்�ல் ேதைவப் 
ப�ம்ேபா� உங்கள் ெசய்� ��வனம், ஆ��யர், ெசய்�யாளர்க�ன் பா�காப்� 
மற்�ம் உ�ைமகைளப் பா�காக்�ம் ��வனங்கள் மற்�ம் அ�கா�க�க்� இைவ 
உபேயாகப்படலாம். 
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● Hacking அ���கள் ெத��றதா என்� கவ�த்�க் ெகாண்��ங்கள். உங்கள் 
account-கைள வ�வான, �ண்ட password, two-factor authentication �லம் பா�காக்க 
�ய�ங்கள். 

● உங்கள் ��வனம், நண்பர்கள், ��ம்ப உற�னர்க�க்� �ங்கள் இைணய தளத்�ல் 
தாக்கப்பட்� வ�வ� ��த்� ெத���ங்கள். உங்கள் ெசய்�களால் 
பா�க்கப்பட்டவர்கள், உங்கள் ��ம்ப உற�னர்கள், ேவைல ெசய்�ம் இடத்�ல் 
உள்ளவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாண்� உங்கைளப் பற்�ய ெசய்�கள், படங்கைள 
அ�ப்�வதன் �லம் உங்கைளப் பற்� அவ�ைறப் பரப்ப �யலலாம். 

● உங்கைளத் ெதாந்தர� ெசய்� வ�பவர்கைள உங்கள் ெதாடர்���ந்� block அல்ல� 
mute ெசய்ய �ங்கள் ��ம்பலாம், �ங்கள் ெதாடர்��ள்ள ெசய்� ��வனங்க�க்� 
ச�க வைலதளங்க�ல் உங்க�க்� எ�ராக நடத்தப்ப�ம் தாக்�தல் பற்�த் 
ெத��ப்பேதா� அைவ சம்பந்தமான ப��கைளச் ேச�த்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். 

● உங்கள் ச�க வைலதள account-கைளத் ெதாடர்ந்� கவ�த்� இைணயதள 
�ரட்டல்கள் உடல் ��யான தாக்�தல்களாக மாறக் ��யைவயா என்� அ��ங்கள். 
உங்கள் �லாசத்ைத இைணய தளத்�ல் ப�ர்வ� (doxxing), மற்றவர்கைள உங்கள் �� 
தாக்�தல் நடத்த அைழப்ப�, உங்கள் �� ஒ� ��ப்�ட்ட நபர் நடத்�ம் தாக்�தல், 
�மர்சனங்கள் இவற்�ல் ேச�ம். 

● இந்த �தமான �ரச்சைனகள் அடங்�ம் வைர இைணயதளத்�ல் இ�ந்� 
�ல���க்க �ய�ங்கள். 

● இைணயதளத் தாக்�தல் த�ப்ப�த்�ம் அ�பவமாக இ�க்கக் ��ம். உங்க�க்� 
உத� ெசய்ய ஒ� ஆதர� ெநட்ெவார்க் (network) உ�வாக்�க்ெகாள்�ங்கள். 

10 
 



 
 

ஜூ� 12, 2020 அ��, ேகாவி�-19 �� எதிரான க��� பா�கைள அதிகாரிக� தள��திய பிற� ப�திரிைகயாள� ப�கா த� 
(BARKHA DUTT) �� ேத� பக�� ஆ�ப�திரியிலி��� ரி�ேபா�� ெச�கிறா�. (AFP/Prakash Singh) 

உடல்��யான பா�காப்�: ெகாேரானா  

ேதர்தல் �கழ்ச்�கள், அைவ சம்பந்தமான ேபாராட்டங்க�ன் ேபா� மற்றவர்க�ட��ந்� 
�ல���ந்� ேவைல ெசய்வ� என்ப� க�னம். ெபா��டங்க�ல் நடக்�ம் ெப�யக் 
�ட்டங்க�ல் ெபா� மக்கள் �கக்கவசம் அ�யாமல் இ�க்கலாம். ஊடக ப�யாளர்கள் 
மற்ற ��பர்க�டன் ஒ� ��ப்�ட்ட இடத்�ல் ேசர்ந்� இ�க்க ேநரலாம். இதனால் 
ெகாேரானா தாக்�த�க்�ம், ேகாபமாக இ�க்�ம் ெபா� மக்க�ன் ேபச்� மற்�ம் 
உடல்��யான தாக்�த�க்�ம் ஆளாகலாம். ேவண்�ெமன்ேற ெசய்�யாளர்க�ன் அ��ல் 
வந்� இ��வ�, �ம்�வ� ேபான்றவற்ைற �லர் ெசய்யலாம். 

மக்கள் ஆேவசமாக கத்�ம்ேபா� ெகாேரானா ��கள் பர�ம் வாய்ப்� அ�க�ப்பதால் 
ப�யாளர்கள் ெகாேரானா தாக்�தல்க�க்� ஆளாக ேந��ம் சந்தர்ப்பங்கள் அ�க�க்கலாம். 

● ெபா� �ட்டங்க�க்கான ெகாேரானா கட்�ப்பா�கள் இந்�ய மா�லங்க�ல் 
ஒன்�க்ெகான்� ேவ�படலாம். த�ர�ம் �ன்ெனச்ச�க்ைக�ன்� மாற்றப்படலாம். 
எனேவ ப�க்களத்�ல் உள்ளக் கட்�ப்பா�கள் பற்� ஆராய்ந்� ெத�ந்� 
ெகாள்�ங்கள். ஏெனன்றால் களப்ப�யாளர்கள் கட்�ப்பா�கைள ��வதாக பல 
ேநரங்க�ல் ேபா�ஸால்  தாக்கப் ப�வ�ம்  ��த்� ைவக்கப்ப�வ�ம்  பல�ைற 
�கழ்ந்��க்�ற�. 
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● சர்வேதசப் பயணங்கள், மற்�ம் மா�லங்க�க்� இைட�ல் பய�க்�ம் ேபா� 
�ங்கள் ச�பத்�ய ெகாேரானா ெடஸ்ட் சம்பந்தமான சான்�கள் ெகா�க்கேவா, 
த�ைமப் ப�த்த�ல் (quarantine) இ�க்கேவா  ேநரலாம்.  

(இ� சம்பந்தமாக இந்�ய  மா�லங்க�ன் வ�காட்�  இங்ேக இைணக்கப் 
பட்��க்�ற�.) 

● �ட்டங்க�ல் ேவைல ெசய்�ம் ேபா� N95, FFP2 ேபான்ற தரமான �க்கவசங்கள் 
அவ�யம். �கக்கவசம் அ�யாததற்காக  அபராதம்  கட்ட அ�கா�களால் �ங்கள் 
�ர்ப்பந்�க்கப்படலாம். 

● ப��ன் ேபா� அ�க்க� ைககைள  க��வதன்  �லம் �ைறயாகச் �த்தம் ெசய்� 
ெகாள்வைத�ம் உலர ைவத்�க் ெகாள்வைத�ம்  உ�� ெசய்� ெகாள்�ங்கள். அ� 
��யாத ேபா� ஆல்கஹால் உள்ள சா�ைடசர் (sanitizer) உபேயா��ங்கள், ஆனால் 
இ� ைககைள �த்தம் ெசய்வதற்கான ச�யான �ைறயாகா�. 

● �ங்கள் உங்கள் �ட்�ற்�ள் ெசல்வதற்� �ன்னால் உங்கள் ஆைடக�ம், 
கால�க�ம் �க்��ட்� �டான தண்�ர் மற்�ம் ேசாப்பால் �த்தம் 
ெசய்யப்ப�வைத உ�� ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

● ப� ��ந்த�ம் அைனத்� சாதனங்க�ம் �ைறயாக �த்தம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

 

ெகாேரானா சம்பந்தமான மற்ற �வரங்க�க்� CPJ-�ன் பா�காப்�க் ��ப்�ப் ப��ைய 
CPJ’S Safety Advisory-�ல்  காண�ம். 
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ஃபி�ரவரி 12, 2021 அ��, இட� சாரி� க�சி மாணவ�க� நட�திய ேபரணியி� ேபா� ேபாலீசாரி� வ��ைற�� எதிராக 
கா�கிர� க�சியின� ப�� ெப�� எதி���� ேபாரா�ட�. (AP/Bikas Das) 

 

உடல்��யான பா�காப்�: ேதர்தல் �ரசாரங்கள் மற்�ம் ேபாராட்டக் களத்���ந்�ம் 
ெசய்� ேசக�ப்� 

ேதர்தல் மற்�ம் ேபாராட்டங்கள் பற்� ெசய்� ேசக�க்�ம் ேபா� ெந�சல் ��ந்த ேபர�கள், 
�ரசாரக் �ட்டங்க�ல் ஏற்ப�ம் ஆபத்�க்கைளத் த�ர்க்க �ன்வ�ம் பா�காப்� 
அ��ைரகைளப் �ன்பற்ற ேவண்�ம் : 

அர�யல் �கழ்� மற்�ம் ேபர�கள் 

● உங்க�டம் அங்�காரம் உள்ள பத்��ைகயாள�க்கான அைடயாள அட்ைட இ�ப்பைத 
உ�� ெசய்� ெகாள்�ங்கள். Freelance reporter ஆக இ�ந்தால்  அந்த ேவைலக்� 
உங்கைள �ய�த்த ��வனத்�ட��ந்� ெபறப்பட்ட க�தம் 
ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள். பா�காப்பான� என்றால் மட்�ேம இந்த அைடயாளங்கைள 
ெவ�ப்ப�த்த�ம். அவற்ைற க�த்ைதச் �ற்�த் ெதாங்க �ட்�க் ெகாள்ள ேவண்டாம். 
உங்கள் ெபல்�ல் clip ெசய்யலாம் அல்ல� ேமல் ைக�ல் ெவல்க்ேரா ைவத்� ஒட்�க் 
ெகாள்ளலாம். 

● உங்கள் உைடக�ல் உங்கள் ஊடகப் ெபயர் இ�க்க ேவண்டாம். ேதைவப்பட்டால் ஊடக 
ேலாேகாைவ உங்கள் சாதனங்கள் மற்�ம் வாகனங்க���ந்� �க்� ��ங்கள்.  
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● Sandals மற்�ம் slip-on வைகக் கால�கைளத் த�ர்க்க�ம். க�னமான அ�ப்ப�� 
மற்�ம் lace ��ய நல்ல பா�காப்பான �க்கைள (shoe) அ��ங்கள். 

● உங்கள் வாகனங்கைள பத்�ரமான இடத்�ல் ெவ�ேய�ம் �ைச ேநாக்� ��த்� 
ைவ�ங்கள். அைதத் த�ர ஒ� மாற்� வாகன ஏற்பா�ம் ெசய்� ைவ�ங்கள். 

● வன்�ைற ெவ�க்�ம் என்றால் அங்��ந்� தப்�க்�ம் வ�ைய ைகயாள ேவண்�ம். 
அைத �ன்னதாக அங்� ேபாய்ச் ேசர்ந்த உடேனேய �ட்ட�ட�ம். அவ்�டத்���ந்� 
ெவ�ேய�ம் எல்லா வ�கைள�ம் அ�ந்� ைவத்��க்க ேவண்�ம். 

● �ட்டத்�ன் மன�ைலையப் பற்�த் ெத�ந்� ெகாள்வ� அவ�யம். அைதப் பற்� 
அ�ய அங்� �ன்னதாகேவ ேபா��க்�ம் சக ஊடக நண்பர்கைள அைழத்�க் 
ேக�ங்கள். அதற்ேகற்றார் ேபால் இன்ெனா� ெசய்�யாளைரேயா அல்ல� �ைகப்பட 
கைலஞைரேயா உடன் அைழத்�ச் ெசல்லலாம். 

● �கழ்ச்� நடக்�ம் ேபா� பத்��ைகயாளர்க�க்� ஒ�க்கப்பட்ட இடத்���ந்� 
ெசய்� ேசக�க்க�ம். மற்ற இடங்கள் பா�காப்பான� என்றால் மட்�ேம அங்ேக 
ெசல்லலாம். உங்க�க்� ஏதாவ� �ன்பம் ஏற்ப�மா�ன் ேபா�ஸ் மற்�ம் 
அங்��க்�ம் மற்ற பா�காவலர்கள் உங்க�க்� உத�வார்களா என்� உ�� ெசய்� 
ெகாள்�ங்கள். 

● �ட்டேமா, ேபச்சாளர்கேளா ஊடகத்�ற்� எ�ரான மன�ைல�ல் இ�ப்பார்களா�ன் 
அவர்க�ன் வைசச் ெசாற்க�க்� மனைதத் தயாராக்�க் ெகாள்�ங்கள். அம்மா�� 
�ழ்�ைல�ல் உங்கள் ேவைல�ல் மட்�ம் க�த்�ன்� �ப்ேபார்ட் ெசய்�ங்கள். 
வைசக�க்� எ�ராக எ��ம் ெசய்ய ேவண்டாம். �ட்டத்ேதா� வாய்த் தகரா�ல் 
ஈ�பட ேவண்டாம். அங்� மற்றவர்கள் ேபால் அல்லாமல் �ங்கள் ஒ� professional 
என்பைத �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். 

● �ட்டத்���ந்� உங்கள் ேமல் �ப்�வதற்ேகா, ஏதாவ� ெபா�ைள எ�வதற்ேகா 
வாய்ப்��ந்தா�ம் �டமாக �ன்� �ப்ேபார்ட் ெசய்�ங்கள். பா�காப்�க்�த் தைலைய 
மைறக்�ம் கவசம், காயங்கைளத் த�ர்க்கத் ெதாப்� ஆ�யைவ அ�யலாம். 

● �ைலைம ேம�ம் ஆபத்� ��ந்ததாக மா�மானால் �கழ்ச்� நடக்�ம் இடத்�ல் 
இ�க்க ேவண்டாம். அங்��ப்பவர்கைள ேகள்� ேகட்க ேவண்டாம். 

● �கழ்ச்� நடக்��டத்�ல் ெவ�ேய��ந்� �ப்ேபார்ட் ெசய்வதாக இ�ந்தால் 
இன்ெனா� பத்��ைகயாளேரா� �ட்டாக ெசய்வ� நல்ல�. ெவ�ேய�ம் 
வா�ல்க�க்� அ�ேக �ன்� பா�காப்பாக �ப்ேபார்ட் ெசய்ய�ம். அங்��ந்� 
உங்கள் வாகனங்கைள அைட�ம் வ�ைய �ன்ேப ெத�ந்� ைவத்��ங்கள். உங்கள் 
�� தாக்�தல் நடக்க வாய்ப்��ந்தால் உங்க�க்� பா�காப்�த் ேதைவ என்பைத 
உணர்ந்� அங்��க்�ம் ேநரத்ைதக் �ைறத்� ெவ�ேய� ��ங்கள். 

● உங்கள் ேவைல �க�ம் சவாலானதாக இ�க்�ம்ேபா� உங்கள் உணர்�கைள 
உள்ேளேய �ட்� ைவக்கா�ர்கள். உங்கள் ேமல�கா�க�ட�ம் உடன் ேவைல 
ெசய்பவர்க�ட�ம் ேப�ங்கள். அவர்கள் அ� பற்� அ�வ�ம் தயாராவ�ம் �க்�யம். 
எல்ேலா�ம் ஒ�வ�டம் இ�ந்� ஒ�வர் கற்�க் ெகாள்�ேறாம். 

 

ேபாராட்டங்கள்: �ட்ட�டல் 

● இந்�யா ��வ��ம், ேபாராட்டங்க�ல் கலந்� ெகாள்ேவாைர ஒ�க்�வதற்� 
ேதாட்டாக்கள், ரப்பர் ேதாட்டாக்கள், pellet �ப்பாக்�கள், கண்�ர் �ைக, லத்�க் கம்� 
ேபான்றவற்ைற ேபா�சார் உபேயாகப்ப�த்� வ��ன்றனர்.  
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● கலவரம் எ�ர்பார்க்கப்ப�ம் �ழ்�ைல�ல், பா�காப்� கண்ணா�கள், 
தைலக்கவசங்கள், கண்�ர் �ைக �வாசக் க��கள், பா�காக்�ம் உடற்கவசங்கள் 
ேபான்றைவ ைவத்��க்க ேவண்�ம். ேம�ம் �வரங்க�க்� காண்க:  CPJ’s personal 
protective equipment (PPE) guide. 

● எந்த இடத்�ற்� ெசல்��ர்கேளா, அவ்�டத்�ன் அைமப்ைப �ன்னதாக ஆராய்ந்� 
அ�ந்� ெகாள்ள�ம். ஒ� அவசரத்�ல் எப்ப� இயங்க ேவண்�ம் என்பைத 
�ன்�ட்�ேய ெசயல்ப�த்�ப் பார்த்�, தப்�க்க பா�காப்பான வ�கைள கண்ட�ந்� 
ெகாள்ள�ம்.  

● ேபாராட்டக் களங்க�ல் ெசய்�யாளர்கள் த�யாக ேவைல ெசய்ய �யற்�க்கக் �டா�. 
சக பத்��ைகயாள�டன் ேவைல ெசய்ய �யன்�, உங்கள் தங்��டம், ��ம்பம், 
நண்பர்க�டன் தகவல் ப��ம் வழக்கத்ைத ஏற்ப�த்�க் ெகாள்ள�ம். இ�ட்�ய �ற� 
ேவைல ெசய்வ� ஆபத்தானதால் ��ந்தால் த�ர்க்கப்பட ேவண்�ம். ேம�ம் 
�வரங்க�க்� காண்க  CPJ’s advice for journalists reporting alone. 

● உபேயாகப் ப�த்�வ� எப்ப� என்� அ�ந்தால் ஒ� ெம�கல் �ட்ைட எ�த்�ச் 
ெசல்ல�ம். அைலேப��ல் battery ��தாக இ�க்�ம்ப� பார்த்�க் ெகாள்ள�ம். 

● தளர்வான ஆைடகள், அர�யல் �ழக்கங்கள், media branding, military pattern உைடகள், 
அர�யல் கட்� சார்ந்த வண்ணங்கள், �ப்��க்�ம் அபாயம் உள்ள ��கள் (nylon) 
ஆ�யவற்ைற அ�ய ேவண்டாம்.  

● க�னமான அ�ப்ப�� ெகாண்ட, lace உைடய, க�க்கா�க்� (ankle) சப்ேபார்ட் த�ம் 
கால�கைள அ�ய�ம்.  

● �ண்ட தைல��ைய �ன்னா��ந்� ��த்� இ�க்க ��யாமல் �க்� ��ந்� 
ெகாள்ள�ம். எ�த்�ச் ெசல்�ம் ம�ப்��க்க ெபா�ட்கைள �ைறத்�க் ெகாள்ள�ம். 
வண்�க�ல் உைட�ம் ப�யான க��கைள �ட்�ச் ெசல்ல ேவண்டாம். இ�ட்�ய 
�ற� �ற்றத்�ற்கான வாய்ப்� அ�கமா�ற�. 

 

��ப்�ணர்� : 

● உங்கள் �ைலையக் க�த்�ல் ெகாண்� எந்ேநர�ம் �ழ்�ைல பற்�ய 
��ப்�ணர்�டன் இ�க்க ேவண்�ம். ��ந்தால், �ற்��ம் பார்க்க வச�யாக 
பா�காப்� அ�க்�ம் சற்� உயரமான ப��ையக் கண்� ெகாள்ள�ம்.  

● மற்றவர்க�டன் ேவைல ெசய்�ம் ேபா�, அவசரத்�ல் �ட, எப்ெபா��ம் 
ெவ�ேய�வதற்கான வ�ைய�ம், ஒ� இடத்ைத�ம் �ட்ட�ட்�க் ெகாள்ள�ம்.  

● �க அ��ல் உள்ள ம�த்தவ வச� ெகாண்ட இடத்ைத அ�ந்� ைவத்�க் ெகாள்ள�ம். 
�ட்டத்�ல் ேவைல ெசய்ைக�ல் ச�யான �ைறையத் �ட்ட�ட�ம்.  �ட்டத்�ன் 
ெவ�ப் ப���ேலேய இ�க்க ேவண்�ம். உள்ேள ந��ல், தப்�க்கக் க�னமான 
இடத்�ல் மாட்�க் ெகாள்வைத த�ர்க்க ேவண்�ம். 

● �ட்டத்ைதப் பற்�ய அ�கா�க�ன் மனப்ேபாக்ைக�ம், நடத்ைதைய�ம் ெதாடர்ந்� 
கண்கா�த்� வர ேவண்�ம். �ட்டம் அத்���னால் ேபா�சா�ம் �ரட்�த் தனத்ைத 
காட்�ம்ப� ஆகலாம். கலவரத்ைத எ�ர்ெகாள்�ம் ப�யான உைடய�ந்த ேபா�ஸ் 
அ�கா�க�ன் ேதாற்றம் அல்ல� �க்� எ��ம் எ�ெபா�ள்கள் ஆ�யைவ கலவரம் 
எ�ர்பார்க்கப்ப��ற� என்பதற்கான அைடயாளங்கள். பா�காப்பான ஒ� இடத்�ற்� 
�ன்வாங்க�ம். அல்ல� அவசரமாக �ல�ச் ெசல்லத் �ட்ட�ட்� ைவத்�க் 
ெகாள்ள�ம்.  
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● �ைகப்பட பத்��ைகயாளர்கள் �கழ்� நடக்�ம் �க்�யமான இடத்�ல் இ�ந்தாக 
ேவண்�ம் என்பதால் அவர்க�க்� ஆபத்� அ�கம். 

● �ைகப்பட கைலஞர்கள் எப்ேபா�ம் �ழ்�ைலையக் கவ�த்�க்ெகாள்ள தங்கள் 
�ன்னால் ஒ�வைர ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். ேகமரா���ந்� கண்கைள 
உயர்த்� அவ்வப்ேபா� ெவ�க்காட்�கைள �ல ெநா�க�க்� ஒ� �ைற பார்த்�க் 
ெகாள்ள ேவண்�ம். க�த்� ெந�ப�வ���ந்� பா�காத்�க் ெகாள்ள கா�ரா 
நாடாைவ க�த்ைதச் �ற்� அ�யக்�டா�. �ைகப்பட பத்��ைகயாளர்கள் தள்� 
�ன்� ேவைல ெசய்ய ��யா� என்பதால், �ட்டத்�ன் உள்ேள ெசல��ம் ேநரத்ைத 
ெவ�வாகக் �ைறத்�க் ெகாள்வ� �க்�யமான�. ேதைவயான படங்கைள 
எ�த்��ட்� உடேன ெவ�ேய� �ட ேவண்�ம்.  

● பத்��ைகயாளர்கள் ஆபத்தான �ட்டத்�ல் அ�க ேநரம் இ�க்க ேவண்டாம். 

�ச�ப� 11, 2019 அ�� இ�தியாவி� ���ரிைம� சீ�தி��த மேசாதாவி�� எதிராக ந��த� ப�ட ேபாரா�ட�தி� ேபா� ேபாலீஸா� 
க�ணீ���ைக� ���கைள உபேயாகி�கிறா�க�. (AP/Anupam Nath) 

 

ேபா�சாரால் கண்�ர் �ைக �ண்� உபேயாகப் படப்பட்டால்: 

கண்�ர் �ைக�னால் �ம்மல், இ�மல், எச்சல் �ப்�தல், கண்�ர் வ�தல், ச� உ�வா� 
�ச்ைச அைடத்தல் ேபான்றைவ ஏற்ப�ம். �ல ேப�க்� வாந்� எ�ப்பதால்  �ச்� ��தல் 
�கச் �ரமமாகலாம். இந்த அ���கள், காற்�ல் �தக்�ம் ெகாேரானா ��கள் �லம் 
ெதாற்� பரவ ேந��ம் சாத்�யத்ைத அ�கப் ப�த்��ற�. இதனால், ஆஸ்�மா (asthma) 
ேபான்ற �வாசப் �ரச்ைனகளால் அவ�ப்ப�பவர்கள், ெகாேரானாவால் பா�க்கப்ப�ம் 
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சாத்�ய�ள்ளவர்கள்  ேபாராட்டம் ேபான்ற �கழ்�கைள �ற்��ம் த�ர்க்க ேவண்�ம். 
ேம�ம்,  NPR எ�த்�க் காட்�ய� ேபால, கண்�ர் �ைக ஒ�வ�க்� ெகாேரானா ேபான்ற 
ேநாய்த்ெதாற்�க் ���கள் தாக்�ம் சாத்�யத்ைத அ�கப் ப�த்��ற�. 

கண்�ர் �ைக தாக்�தல், அதன் �ைள�கள் பற்� ேம�ம் அ�ய�ம், 
வ�காட்�த�க்�ம்,  CPJ’s civil disorder advisory பார்க்க�ம்.  

உடல் ��யான தாக்�தல் : 

இந்�யா�ல் ேபாராட்டம் ெசய்பவர்கள் பத்��ைகயாளர்கைளத் தாக்�ய� உண்�. அத்தைகய 
�ரட்�த்தனத்ைத சந்�க்�ம் ேபா� �ன்வ�வனவற்ைற க�த்�ல் ெகாள்க : 

● ஒ� �ட்டத்ைத அ��ம் �ன்� ேபாரா�க�ன் மனப்பான்ைம 
பத்��ைகயாளர்க�டம் எப்ப� இ�க்�ற� என்பைத அ�ந்� தாக்கக்��யவர்கள் 
பற்�ய கவனத்�டன் இ�க்க ேவண்�ம். 

● �ரடர்க�ன் உடல்ெமா�ைய (body language) அ�ந்� ெகாண்�, உங்கள் உடல்ெமா� 
�லம் �ழ்�ைலைய சமாதானப் ப�த்த ேவண்�ம்.  

● �ரடர்க�ன் கண்ைணப் பார்த்�க் ெகாண்ேட, ைககைள ��த்� அைம�யாகப் ேபச 
ேவண்�ம். 

● அச்��த்�பவர்க�டம் இ�ந்� பா�காப்பான �ரத்�ல் இ�ந்� ெகாள்ள�ம். 
�ரட்�த்தனம் இல்லாமல் �ன்வாங்�ேயா, �ல�ேயா ேபாக�ம். மாட்�க்ெகாள்ள 
ேந�ட்டால், ஆபத்� என்றால் கத்த�ம். 

● �ழ்�ைல�ல் �ரட்�த்தனம் அ�கமானால், தைலையப் பா�காத்�க் ெகாள்ள ஒ� 
ைகைய ைவத்�க் ெகாண்�, �ழாமல் இ�க்�ம்ப� �� அ�கைள ைவத்� நகர�ம். 
உங்கள் ���டன் இ�ப்�ன் ைக ேகார்த்�க் ெகாண்� ேசர்ந்� ெகாள்ள�ம்.  

● �ட்டத்�ல் ஏற்ப�ம் கலவரத்ைத ப�� ெசய்வ�ம் பத்��ைகயாள�ன் �க்�யமான 
ேவைலயா�ம். அத்தைகய ேநரங்க��ம், �ழ்�ைல பற்�ய அ�த�ம், 
உங்க�ைடய பா�காப்� பற்�ய கவன�ம் இ�க்க ேவண்�ம். அந்ேநரங்க�ல் 
�ரடர்கைளப் படம் ��ப்ப�ம் ஆபத்ைத அ�கப்ப�த்�ம்.  

● அ�� �ரட்டப்பட்டால், �ரடர்கள் ேகட்பைதக் ெகா�த்� �ட�ம். க��கள் உங்கள் 
உ�ைர�ட �க்�யமான� அல்ல. 

 

உடல்��யான பா�காப்�: �ேராத �ழ���ந்� ெசய்� ேசக�ப்� 

பத்��ைகயாளர்கள் �ல ேநரங்க�ல் பா�காப்பற்ற �ழ்�ைலக���ந்� �ப்ேபார்ட் ெசய்ய 
ேவண்� வ�ம். அக்�ட்டம், தங்கைளப் பற்� தவறாக�ம், எ�ர் மைறயாக�ம் ஊடகங்கள் 
�த்த�ப்பார்கள் என்� எண்ணலாம். ேதர்தல் சமயங்க�ல் பத்��ைகயாளர்கள் அம்மா�� 
�ேராத மனப்பான்ைம ெகாண்ட �ட்டங்க�ல் �ண்ட ேநரம் ேவைல ெசய்ய ேந�டலாம். 
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அம்மா��யான ஆபத்�க்கைள த�ர்க்க: 

● அக்�ட்டத்ைதப் பற்��ம், அவர்க�ன் க�த்�க்கைளப் பற்��ம் �ன்�ட்�ேய 
அ�ந்� ெகாள்வ� நல்ல�. ஊடகங்கைளப் பற்� அவர்க�ன் எண்ணம் 
என்னெவன்பைத ��ந்� ெகாண்�, அதற்ேகற்றார் ேபால தன்ைனப் பற்� அ�கம் 
ெவ�க்காட்டாமல் இ�க்க ேவண்�ம். 

● அக்�ட்டத்ைத அ�க �ன்�ட்�ேய �யற்�க்க�ம். அைழப்�ல்லாமல் ெசன்றாேலா 
அல்ல� ேவ� ஒ�வ�ன் வார்த்ைதைய நம்� ேபானாேலா ஆபத்�க்கள் ேந�டலாம். 
ேபா�ம் இடம் பற்� அ�கம் ெத�யாம�ம், அங்� �ங்கள் ெவ�யாள் என்� 
க�தப்ப��ர்கள் என்ற பட்சத்��ம் �ங்கள் �ன்வ�ம் �ைறகைள ைகயாளலாம். 
அங்�க�க்�ம் உள்�ர்வா�ையேயா, தைலவைரேயா அல்ல� ஒ� ம�யாைதக்��ய 
ம�தைரேயா அ��, உடன் வர�ம், ேவைலகைள ஒ�ங்�ைணக்க�ம் உத� 
ேகட்கலாம். அவசர காலங்க�ல் உதவ அவர்க�ல் அ�காரம் ��ந்த ம�தைர 
அைடயாளப்ப�த்� ைவத்�க் ெகாள்வ� நல்ல�. 

● அக்��க்க�ல் ம� அ�ந்�வ�ம், ேபாைத ம�ந்�கள் உட்ெகாள்வ�ம் அ�கம் 
இ�ந்தால் எ�ர்பாராத ஆபத்�கள் ேநர வாய்ப்�கள் ���. 

● த�த்� ேவைல ெசய்வைத �ட ��வாக ேவைல ெசய்வேத ஏற்றதா�ம். அல்ல� 
�டேவ ேவ� நபேரா� ெசல்வ� நல்ல�. ஆபத்�ற்� த�ந்த ப�, இந்த நபர் பக்கத்�ல் 
ஒ� பா�காப்பான இடத்�ல் (ஷாப்�ங் மால், ெபட்ேரால் பங்க் ேபான்றவற்�ல்) 
காத்��ந்� உதவலாம். 

● ேபா��டத்�ன் �ழ்�ைலைய அ�ந்� அதற்ேகற்றார் ேபால �ட்ட�டல் நலம். ஆபத்� 
அ�கெமன்றால் அதற்ேகற்ற பா�காப்� அவ�யம். �ங்கள் உங்கள் ேவைல�ல் 
ஆழ்ந்��க்�ம் ேபா� உங்கைள�ம், உங்கள் ெபா�ட்கைள�ம் பா�காக்க ஒ� 
உள்�ர் நபைர ேவைலக்� அமர்த்� ெகாள்ளலாம். 

● அவசர காலத்�ல் உடேன �ளம்ப ஓட்�னேரா� உங்கள் வாகனத்ைத பக்கத்�ல் 
காத்��க்க ெசய்தல் நலம். 

● �ங்கள் ேவைல ெசய்��டம் உங்கள் ேபாக்�வரத்� வாகனத்���ந்� 
தள்���ந்தால், அவ்�டத்�ற்� �ைர�ல் ��ம்ப அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். �ங்கள் 
இ�க்��டத்�ன் அைடயாளங்கைள உங்க�டன் ேவைல ெசய்பவர்க�டன் ப�ர்ந்� 
ெகாள்�ங்கள். 

● ம�த்�வ உத� ேதைவயானால் எங்� ெசல்வ� என்பைத�ம், ெவ�ேய�ம் 
வ�ைய�ம் அ�ந்��ப்ப� நலம். 

● அங்��ந்� ெவ�ேய�வ� க�னமாக இ�க்�ம் பட்சத்�ல் ஒ�வைர படம் 
எ�ப்பதற்� �ன்� அவ�டம் அ�ம� ெப�வ� நல்ல�. 

● உங்க�க்� ேவண்�ய ெசய்�கள் �ைடத்த�டன், ேம�ம் ேநரம் கடத்தாமல் உடேன 
அவ்�டத்ைத �ட்�க் �ளம்�வ� நல்ல�. �ன்ேப ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட 
ேநரத்�க்�ள்ளாகேவ அவ்�டத்ைத �ட்� ெவ�ேயற ேவண்�ம். உங்க�டன் ேவைல 
ெசய்பவர் எவேர�ம் அச்�ழ்�ைல�ல் சங்கடமாக உணர்ந்தால் அ�கம் �வாதம் 
ெசய்யாமல் உடேன �ளம்ப�ம். 

● உங்கள் உைடக�ல் உங்கள் ஊடகப் ெபயேரா அல்ல� (ேலாேகாேவா) அைடயாளேமா 
இ�க்க ேவண்டாம். உைடக�ம் அவ்�டத்�ற்ேகற்றவா� ெபா�த்தமானைவயாக 
ம�யாைத த�ம் �தத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம். ேதைவப்பட்டால் ஊடக அைடயாளத்ைத 
(ேலாேகா) உங்கள் சாதனம் மற்�ம் வாகனங்க���ந்�ம் �க்� ��ங்கள். 

● ஒ� ம�த்�வ ெபட்�ைய�ம் (first aid kit) உபேயாகப் ப�த்த ெத�ந்� ெகாண்� 
எ�த்�ச் ெசல்வ� நல்ல�. 
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● எல்லா நபர்க�க்�ம், அவர்க�ன் க�த்�க்க�க்�ம் ம�ப்ப��ங்கள். 
● ம�ப்� �க்க ெபா�ட்கைள�ம், பணத்ைத�ம் �ைறவாக ைவத்��ங்கள். 

உங்க�ட��க்�ம் சாதனங்க�க்காக �ங்கள் �ரட்டப்பட்டால் ேகட்பைத ெகா�த்� 
��ங்கள். உங்கள் உ�ைர �ட சாதனங்கள் �க்�யமல்ல. 

● இர� ேநரங்க�ல் இவ்�த ேவைலகள் ெசய்வ� ஆபத்ைத பல மடங்� அ�க�க்�ம் 
என்பதால் அவற்ைற த�ர்ப� நலம். 

● ெசய்�கைள ெவ���வதற்� �ன்� அைத �ரட்�ய இடத்�ற்�த் ��ம்ப ெசல்ல 
ேந��மா என்பைத ேயா��ங்கள். �ங்கள் ��ம்பச் ெசல்�ம் ேபா� வரேவற்� எப்ப� 
இ�க்�ம் என்பைத�ம் �ைன�ல் ெகாள்�ங்கள். 
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