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List   of   Abbreviations  

 
AICTE     -   All   India   Council   for   Technical   Education  
AIIMS     -   All   India   Institutes   of   Medical   Sciences  
AYUSH   -     Ayurveda,   yoga   &   naturopathy,   unani,   siddha   and   homoeopathy  
BJP   -     Bharatiya   Janata   Party  
CBSE   -     Central   Board   of   Secondary   Education  
DU   -     University   of   Delhi  
ECB   -     External   commercial   borrowings  
FDI   -     Foreign   direct   investment  
FYUP   -     Four   year   undergraduate   programme  
GDP   -     Gross   domestic   product  
GER   -     Gross   enrolment   ratio  
GST   -     Goods   and   services   tax  
HEI   -     Higher   education   institution  
IISc   -     Indian   Institute   of   Science  
JNU   -     Jawaharlal   Nehru   University  
MCQ   -     Multiple   choice   questions  
MHRD   -    Ministry   of   Human   Resource   Development  
MIT   -    Massachusetts   Institute   of   Technology  
MOOC   -    Massive   open   online   course  
NAAC   -    National   Assessment   and   Accreditation   Council  
NEP   -    National   Education   Policy  
NIRF   -    National   Institutional   Ranking   Framework  
NRF   -    National   Research   Foundation  
NTA   -    National   Testing   Agency  
OBC   -    Other   Backward   Class  
PwD   -    Person   with   Disabilities  
RTE   -    Right   to   Education  
SC   -     Scheduled   Caste  
ST   -    Scheduled   Tribe  
SWAYAM   -     Study   Webs   of   Active-Learning   for   Young   Aspiring   Minds  
U-DISE   -     Unified   District   Information   System   for   Education  
UGC   -     University   Grants   Commission   of   India  
UN   -     United   Nations  
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���ைர  
 
�ைனவ�  ேக.  க���  ர�க�  ��,  மா��  2019  அ��  ேத�ய  க���  ெகா�ைக  வைர�ைன             
ெவ���ட�.  அத�  அ�ைட�பட���  ஒ�  �ராம���  ப����,  க����லா  இைணய         
வச���ள  (WiFi)  ம��க����  ��  அம����ள  ���ைகயான  மாணவ���  ஆ��ைய         
உத��  பட�  இட�ெப��  இ��த�.  அவ�ைடய  இளவ�,  அேத  இட���  ேகா�����கைள          
அ���  �ைளயா��ெகா�����றா�,  அ���  அேனகமாக  அவ�  க�ப�  ேபா�ற  க��         
ெதாட�பான  �ைளயா���  ெபா��க�  இ����றன.  இவ��ட�,  ஓ�  இள�ெப���  ஒ�         
��தவய��  ெப���  �க��  ஓ�  ேவய�ப�ட  �ைர��  ��  ஏேதா  ப����          
ெகா�����றா�க�.   அ�த�   க����ட�   அழகாக   இ���ற�.   
 
மா���  க�����,  இ�த  ��மா���  கா��யான�,  ����  ெநா����  �ட���         
இ�ேபாைதய  க���  ��ட�ைத  �ட�  பலப�க�  ேமேல  உ�ள�.  க��யாள�க�,         
மாணவ�க�,  ஆ��ய�க�,  ெப�ேறா�க�  ம���  ஒ�  �ல  மா�ல  அர�க�ட�����         
அ�க�ப�யான  எ����க�  வ�ததா�  �ல  ���த�க�  ெகா��  வர�ப�டன.  இ���         
உ��ய��க�ப��,  அர��  இ��யான  ெகா�ைக  ஆவண���  ந�வணர��  அைம�ச�க�        
���னரா�   29�   ேத�   �ைல   2020   ேச��க�ப�ட�.   
 
�ைன�தைத�  ேபால,  இ�  பலதர�ப�ட  ��ம�க�ட�  ெப��  எ��பா��ைப  ஏ�ப���ய�.         
ேத�ய  க���  ெகா�ைக  1986���  ��  ��ப��  நா��  ஆ��க�  க����          
�����க�ப�ட  ெகா�ைக,  இ�வைர��  சமம�ற  க���  ப��ைலயான�,       
ேகா��கண�கான  இ��ய�க��  வா���  உைழ�����  வா��ைக��மான      
அ�க�ப�யான  இைடெவ�  இ�ேபா�  ஆராய�ப��  எ���  ந���ைகைய       
உ�வா����ள�.  ஆ��க����  ேபா�ைக  எ�ெபா���  �ம�சன�����ளா���      
க���யலாள�க��,  ெப�வா�யான  �ம�சக�க��  ேத�ய  க���  ெகா�ைக��       
ேநா�க�ைத�  பாரா��ன�.  அேத  சமய�  அதைன  நைட�ைற�ப���வ��  இ����        
ெந�����க�   ெதாட�பாக   அைம�கா�தன�.  
 
உ�ைம��  மாறாகேவ  பல  ேநர�க��  ��ப�க�  அைம��.  ேத�ய  க���  ெகா�ைகைய          
கவனமாக�  ப����  ேபா��,  அைத�  ெதாட���  இ��ய  அர�  க����ைற��         
ெகா������  கட�தகால�  ப��கைள�  பா����  ேபா��,  இ�ைற��  ஆ�வ�ைத�        
����  பல  ��ட�களான�  உ�ைம��  ம�ெறா�  ெபா�ைள�  ெகா����ப�        
�லனா�ற�.  நைட�ைற�  ��க�  ம��ம�லா�,  அதைன�  ெகா��  வ�வத�  ேநா�க�ைத         
ஆராய  ேவ��ய  �ைல��  இ��  நா�  இ���ேறா�.  அ�ப�யான  �ல  உ�ைம���          
�ற�பானவ�ைற  ெவ��ச����  கா��,  த�க���  எ�ன  �ைட�க�ேபா�ற�  எ�பைத        
இ��ய�   ��ம�க���   அ�ய�   த��   ��ய   �ய��ேய   இ�.   
 
க��யான�  ச�ைத�ெபா�ள��;  அ�  ��ம�க��  உ�ைம  எ�பைத  அ�ய��,        
அைனவ����  இலவச,  சமமான,  அ��ய�  க��  எ�ப�  இ����  எ�பைத�  ெத�ய�          
ெச���  �ய��  இ�.  ேம��  இ�,  சா����  �ேல,  பக�  ��  ம���  �ற  எ�ண�ற             
�யா�க�  கால�ய  ஆ��க������  ��தைல  ெபற  ��ென��த  �ைழைவ��        
���ேகா�கைள��    நனவா���   �ய���மா��.  
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1.   வா��ைக   ���க   க�ற�  
 
ேத�ய  க���ெகா�ைக  2020�  �த�  ப�க���,  அத�  �த�ைம  ேநா�க�க�ட�,         
“அைனவ����  வா�நா�  க�றைல”  ஊ����பைத  அ��க�ப����ற�.  இ�  ஐநா��        
�ைலயான  வள���  இல��க�  2030  உட�  ஒ���ேபா�ற�.  ச�வேதச�  ச�ைத��         
உ�வா�க�ப�ட  ேதைவக��ப�,  இள�  இ��ய�க�,  “க���ெகா�வ�  ம����லாம�  �க        
���யமாக   எ�வா�   க���ெகா�ள   ேவ���”   எ�பைத��   க�டாயமா���ற�.   
 
இத�கான  ���ய  ��க��  ஒ��  பய�பா��  அ��பைட�லான  க�றைல  ஊ����பதா��.         
உதாரணமாக,   ���   4.27��:  
  
‘ஒ�ெவா�  மாணவ��  6-8  ஆ�  வ���க��  ேபா�,  ஒ�  ம��������  பாட�கைள�          
ேத��ெத��பா�க�.  இ�  ���யமான  ைக�ைன�  கைலகளான  த��,  ��சார�  சா��த         
ேவைல,  உேலாக�  சா��த  ேவைல,  ேதா�ட�கைல,  ம�பா�ட�  தயா��த�  ேபா�றவ���         
மா��  அ�பவ�ைத��  அைத�  சா��த  கண�ெக��ைப��  த��ற�.  இ�தைகய  ப���க�         
மா�ல�க�  ம���  உ���  ச�க���  உ���  �ற�  ேதைவக��  ப�         
��மா��க�ப��ற�.’  
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அேதேபா�,  க����  அைன��  �ைலக���,  ந��ைல  �த�  வய�  வ�ேதா�  க��  வைர,           
மாணவ�-�க�ேவா�க��  ���ப����ண�க,  அவ�கள�  வா��ைக�  �ற�      
ேம�பா���காக,  த��யான  �க��ைல(online)  /  அக��ைல  (Offline)  வ�க��,        
அவ�க��கான  ���ப�ேத��கைள  வழ��வத�  �ல�  “�ற�  இ��யா”  ��ட���கான        
ேதைவைய   வ������ற�.   
 
 
 
ேக��க�   :  
 

● 11  வயேத  �ர��ய,  ஒ�  சராச�  ஆறா�  வ���  இ��ய  மாணவ�  இ�த  ப��ப���ைய            
(Internship)   எ�வா�   ெத�வாக�   ேத��   ெச�ய   ����?   

● மாணவ�க��  ப��ப���  ேத�வான�  �ைற�ப��த�படாத  க��யைம�ைப      
உண��   ப���   இ����   ெப�ேறா�க��   தைல��   இ�லாம�   இ���மா?  

 
 
 
 

ேவைலய�ற   -   வா�நா�   க�பவ�க�  
 
 
கட�த  40  ஆ��களாக,  இ��யா  அ�க  அள�லான  ேவைலவா����ைமைய�  ச����ற�.         
இ�  உ�ப���கான  ேதைவ  ம���  இத�  �ைளவான  ேவைலவா���  உ�வா�க���         
ேத�க�   ஆ�யவ��னா�   உ�வா�றேத   த�ர,   ப�யா�க�   ப�றா��ைற�னா�   அ�ல.   
 
ப�����  �ற��  ெகா�ட  ெதா�லாள�க��  (Skilled)  �ட  ேவைலவா���ைன  ெப�வ�         
�ரமமாக  இ���ற�.  இ��யா��  �ைற�த  ம���  ���  ேசைவ��ைற��,  க��மான         
�ைற��  உைழ���  ம�க�  ெதாைக��  22%  �றன�ற  ப�யாள�கைள�  (Unskilled)         
சா����ள�.  இத�ட�  �றன�ற  அ�ல�  ப��  �ற�ைடய  ப�யாள�க��கான        
ேவைலவா���ைன  �வசாய�  ம���  உ�ப���  �ைறக�  உ�வா���  த���றன.        
இ�தைகய  �றன�ற  &  ப��  �ற��ேளா�தா�  ந�  நா���  ெப��பா�ைமயாக  ேவைலய�ற  -           
வா�நா�   க�பவ�க�  
 
கட�த  40  ஆ��களாக,  இ��யா  அ�க  அள�லான  ேவைலவா����ைமைய�  ச����ற�.         
இ�  உ�ப���கான  ேதைவ  ம���  இத�  �ைளவான  ேவைலவா���  உ�வா�க���         
ேத�க�   ஆ�யவ��னா�   உ�வா�றேத   த�ர,   ப�யா�க�   ப�றா��ைற�னா�   அ�ல.   
 
ப�����  �ற��  ெகா�ட  ெதா�லாள�க��  (Skilled)  �ட  ேவைலவா���ைன  ெப�வ�         
�ரமமாக  இ���ற�.  இ��யா��  �ைற�த  ம���  ���  ேசைவ��ைற��,  க��மான         
�ைற��  உைழ���  ம�க�  ெதாைக��  22%  �றன�ற  ப�யாள�கைள�  (Unskilled)         
சா����ள�.   
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இத�ட�  �றன�ற  அ�ல�  ப��  �ற�ைடய  ப�யாள�க��கான  ேவைலவா���ைன        
�வசாய�  ம���  உ�ப���  �ைறக�  உ�வா���  த���றன.  இ�தைகய  �றன�ற  &  ப��           
�ற��ேளா�தா�  ந�  நா���  ெப��பா�ைமயாக  உ�ளன�.  ேத�ய  க���  ெகா�ைக         
2020�ப�,  த���ப�,  உேலாக�  சா��த  ேவைல,  ��சார�  சா��த  ேவைல  ேபா�ற          
�ைறக��  �றைன  ேம�ப���வத�கான  ெதா��ப���  ம���  ப�  ப���        
வ����த�ப��ற�.  இத�  �ைள�  எ�ப�  இ���ெம��,  நா���  7%  இ��ய�க�  ம���          
ப�����  அ�க  ம���  ���  ேசைவ��ைற���  (தகவ�  ெதாட����ைற  ம���         
����ைற),  �ைலய�ற,  �ைற�ப��த�படாத  �ைறக��  ப�யா���  ம�க����       
இைட�லான  ஏ�ற�தா�ைவ  ேம��  அ�க����.  அ�தைகய  �ைள��கான  ேந�ேகா���        
பாைத�ைன�தா�   இ�ெகா�ைக   வ�வைம��ற�.   
 
ம��ய  அர��  �ய  ஒ��த��ப�,  வ�மான���  உ�ள  ஏ�ற�தா��கைள  சம�  ெச�வ���          
க��யமான,  தரமான  ேவைலவா���கைள  உ�வா��வ���,  “�ைற�ப���தைல      
ஊ�க�ப����  �ய��க�  இ��யைமயாததாக  இ����”.  நா���  வள����கான       
�த��ரமான  பாைதைய�  ��ட�டாம��  ெவ�நா��  �த��ைட  ைமயமாக�ெகா�ட       
வள����கான  ம�வான  உைழ�ைப  வழ�க�ேகா��  ச�வேதச  அ��த����  எ�ராக�        
ேபாராடாம��  இ�  சா��யம�ல.  ேத�ய  க���  ெகா�ைக  2020��  �������ள,         
ம�தவள  ேம�பா���  �ைற��  ப���ைர�ப�,  �ைறசாரா  �ைற��  உ�ப���  �றைன         
அ�க��ப�  எ�ப�  ஏ�கனேவ  உ�ள  க��  ம���  ேவைலவா�����  இைட�லான         
ப��ைலகைள   ம�உ�வா�க�   ெச�வைத�   ������ற�.  
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2.    த�னா��  
 
NEP  2020  ப�,  உய�  க��  ��வன�க�  (HEIs)  ேத�ய  ம����  ம���  அ��கார  ம�ற���             
(NAAC)   தரவ�ைசக��   ப�,   ���   அ���களாக�   ���க�ப��:  
 

1. ��ய  எ���ைக�லான  ஆரா���  ப�கைல�கழக�க�  (ெச����க  -       
ஆரா���   ப�கைல�கழக�க�,   அ�ல�   RUs)  

2. ஆ��ய�கைள  உ�வா�க  ச�ேற  ெப�ய  ��வன�க�  (ெச����க-  க���த�        
ப�கைல�கழக�க�,   அ�ல�   TUs)  

3. ெப�ய  எ���ைக�லான  �ற�  ப���  ம���  ெதா��க��  ��வன�க�        
(த�னா��   ப�ட�-வழ���   க���க�,   அ�ல�   ACs).  

 
�த�  அ���  க��  ��வன�க�,  த�க�  ெசா�த  வ�வா��  வளாக�க�  அைம�க��,  ��ய           
‘�ய��’  ப���க�  அ��க�ப��த��,  ெவ�நா���  ப�கைல�கழக�க��  இ���       
ஆ��ய�கைள  ப�யம���வத���  �த��ர�  ெப��ெபா��  அ���வன���கான      
அரசா�க  ��  ப��ப�யாக�  ���ப�  ெபற�ப��ற�.  ேம��,  NAAC  தரவ�ைச��         
தா��ைல��  இ����  ெபா��க���க��  ெப��ப��  ���ப�றா��ைற��  உ�ளா�       
இ��யாக    �ட�ப��.  
 
NITI  ஆேயா�  (Aayog)  இ�  ���  ஆ��  ெசய�  ��ட�  (2017)  ம���  ���  (UGC)��             
தர�ைல  த�னா��  ஒ����ைறக�  (2018)  ெவ��������,  ����  ����        
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ேபச�ப���ெகா�����ற  உய�  க��  ��வன�க��கான  (HEI)  “த�னா��”  ப��ய        
க���  ேத.க.ெகா  2020  ��  ேச��க�ப���ள�.  இத�  �ல�  அைன��  “த�னா��          
��வன�க��”  “��  த�னா��”  ெப�வத�  வா�லாக,  �ைரவாக�  த�யா�மயமா�க�        
அ�க����   எ�ப�   ெத�வா�ற�.  
 
இ��ய  இைளஞ�க��  ெப��பா�ைம�ன�  இள�கைல  ப���வைர  ம��ேம  உய�க��ைய        
அ�க����  எ�ற  �ைல  உ�ள�.  �க�  �ைற�த  அள�லான  மாணவ�க�  ம��ேம  எ�.ஏ           
அ�ல�  ஆரா���  ப���  வைர  ெச���றன�.  அைன��  உய�க��  ��வன�கைள��         
த�னா��  ெபற�ெச�ய,  �த��  இ��யா��  இள�ைல  க���க�  த�னா��  ெப�ேற         
ஆக  ேவ���  எ��  NEP  2020  ெவ��பைடயாக�  ���ற�.  இத�  �ல�  இ��ய           
இைளஞ�க��  ெப��  ப���ன�  வ�கமயமா�க�ப�ட  த�னா��  க��  ��வன�கைள        
ேநா��   உ�த�ப��   �ைலைம   உ�வா��.   இ�   �ர�ட���   வ�வ����.  
 
ேம��  தரவ�ைச  �ைறயான�,  “�ைற�த  ெசய��ற�”  ெகா�ட  ெபா�  உய�க��         
��வன�க�  �ட�ப�வைத  �யாய�ப���வத���  பய�ப��த�ப��ற�,  ஆனா�  அ�த       
��வன�க�  ேதா����வத��  அவ���  ��வாக  காரண�கைள  �ட  அர��  அல��யேம         
���ய  காரணமாக  இ����.  அேத  சமய���  வ�கமயமா�க�ப�ட  க��  �ைற��         
த�யா�   லாப�   ஈ��வத��   இ�   வ�வ����..  
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1990க��  உலக�  ��வ��  உ�ள  நா�க��  க���கான  ெபா��  ெசல�ன�க��  ெப��  �ைற��           
ஏ�ப���ள�.   78%   இ��ய�   க���க�   ஏ�கனேவ   த�யா�மயமா�க�ப����டன.)  

  ‘தரவ�ைச’   ஒ��ப�ட   ேபாரா�ட�கைள   உைட��ற�!  
 
 
2002ஆ�  ஆ��  உய�க����  அ��ய  ேநர�  �த��  (FDI)  �ைழ�த�����,  ெபா�          
ம���  த�யா�  உய�  க��  ��வன�க��  (HEIs)  தரவ�ைச  �ைற  அ��க�ப��த�ப�ட�.          
2016  ஆ�  ஆ������,  ம�தவள  ேம�பா���  �ைற  ெபா�  HEIs  �கான  வ�டா��ர  NIRF            
தரவ�ைசகைள  ெவ����ற�.  எ���,  தரவ�ைச  அள��க�  ம�க��  ேதைவகைள��        
நா�ட�கைள��  ��தளேவ  ����  ெச�வதாக��  ம���  அ�கள��  �லதன  �த��ைட         
ஈ��பதாக��   உ�ள�.  
 
ப��ப�யாக,  �ைற�த  ம���  உய�-தர  ப�கைல�கழக�க���ைடேயயான  ஏ�ற�தா��       
இ���  வ�வா��.  எ�ப�ெய��  ���ைல  க��  ��வன�க���  �த��  ��         
���த�ப��,  இத��ல�  ��வா���  தவ��காக  மாணவ�க�  த���க�ப�வ�.       
தரவ�ைச��  ேமேல  இ����  க��  ��வன�க�  �த��  ஓரள�  பா�கா�பானதா�         
இ����.  ஆனா�  ெதாட���யாக  இ�த  �ைறயான�,  ஒ��ெமா�த�  ெபா��க���ைன        
தா��த���  உ�ளா���.  இ��,  ‘�த�ைம  க��  ��வன�க�’  எ��  அைழ�க�ப��  �ல          
��வன�களான  AIIMS,  JNU,  DU,  IISc  ேபா�ற  ��வன�க�  �ட         
கைல�க�ப���ட����.  
 
இ�  ேபா�ற  ேபா��  �ைறயான�  ெபா��க��  ��வன�க��  அ����  வ�வ����         
எ�றா��  கள����ள  அ��பைடவாத  ச��க�  இவ�ைற  ஊ�க�ப����.  எனேவ  ேத.க.ெகா         
2020�  ��  இ��ைற  ெசய�ப��த�ப��  எ�ற  �ைல��  அத�  �ைள�கைள         
எ���பா���   தயாராவ�   அவ�யமா�ற�.  
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3.    இைட�லக��கான   ப�ேவ�   வா���க�  
 
‘���பாக,  மாணவ�க�  ����னா�  10-ஆ�  வ������  �ற�  க��ைய  ���  ெவ�ேயற          
வா���  உ�ள�.  ேம��  அவ�க�  ����னா�,  11-12  ஆ�  வ���க��  �ைட�க���ய          
ெதா��க��  அ�ல�  �ற���  ப��க��  ஏேத��  ஒ�  �ற���  ப��ைப�  ெதாடரலா�  .’           
(NEP   2020,   ���   4.2)  
 
‘க�பைனவள�  ம���  ெந��வான  பாட���ட�  க�டைம��க�  ப����கான       
ஆ�க���வமான  வ�கைள�  ெசய�ப��த  உத��,  அ�ேதா�  ���ப���ேக�றவா�       
க���கான  பல  �ைழ�  ம���  ெவ�ேய��  வா���கைள�  ெகா������,  இத�  �ல�          
த�ேபா�  �ல��  க�ைமயான  க���பா�கைள  ���,  வா�நா�  ��வ��  க�ற��கான  ��ய          
சா��ய�கைள   உ�வா�கலா�.’   (���   11.5)  
 
‘இள�கைல�  ப�ட�  3-அ�ல�  4-ஆ���  கால  அள��  இ����,  இ�த�  காலக�ட�க��,          
���ப�ப��  க����  இ���  ெவ�ேய�பவ�க���  ெபா��தமான  த���சா��த�க�       
வழ�க�ப��  எ.கா.,  ஒ�  �����ட  பாட�  அ�ல�  �ைற��  1  ஆ��  ���த  �ற�  ஒ�             
சா��த�  (ெதா��  ம���  ெதா���ைற  ப��க�),  அ�ல�  2  வ�ட�  ப������  �ற�           
��ேளாமா,   அ�ல�   3   ஆ��   ப������   �ற�   ஓ�   இள�கைல�   ப�ட�.   ‘(���   11.9)  
 
ேம�க�ட  ேம�ேகா�க�  NEP  2020  இ�  வைர��  இ���  வ�தைவ.  இ�த  ‘��ய’           
ெகா�ைக��  அ��க�ப��த�ப�ட  4  ஆ��  இள�கைல  ��ட�  ெவ�மேன  ஏ�கனேவ         
உ�ள  நா�கா��  ப�ட�ப����  ம�வ�வைம�ேப  ஆ��,  2014  ஆ�  ஆ��  ெட��          

13  



/

ப�கைல�கழக���,  வ�ைமயான  மாணவ�-ஆ��ய�  இய�க��னா�  ேபாராட�ப��  இ�த�       
��ட�  ர��  ெச�ய�ப�ட�.  இ�த  ��ய  ��ட���,  மாணவ�க���  4  ஆ��          
பாட���ட���  ���  ‘ெவ�ேய��  ���ப�க�’  இ����.  ஒ�  வ�ட�  க���  யா�          
ெவ�ேய�வா�க�,  நா��வ�ட�  க���  யா�  ப��ைப  ெதாட�����பா�க�  எ�பதைன        
�ட  ,  த�ேபா��ள  பா�பா�  ம���  �ர�டைல  அ�க��க�  ��ய  க��  அைம�ைப�           
ப��ேய   ���யமாக    �வா��க   ேவ���.  
 
 

 
 

 
10  ஆ�  வ����  ப���ப�������  ���ப��ளவ�க�  ெவ�ேயற  ஒ�  வா���  உ�ள�.          
ெகா�ைகைய  உ�வா��யவ�க��  க��தான�,  இ�த  ‘���ப�ப��  ெவ�ேய��’       
மாணவ�க�  ம�ற  ப��க��  �ற���  ெதா��க��  ப���கைள�  ெதாடர  அ�ம���ற�.         
இ�  ந�  நா���  �க��  �ற�க��க�ப�ட  ம���  ச�க-ெபா�ளாதார  ��யாக�         
��த��யவ�க����  ெப�ய  அள�லான  ����யா��,  இ�  க��  �ைற�����        
அவ�கைள  தா�களாகேவ  த�கைள  ெவ�ேய���  வ�ண�  மா�ேவட���  வ���ள�.        
ெப��பாலான  மாணவ�க�  இ�ேபா�  4  ஆ��க�  (6  ஆ�  வ�������  ெதா��க��          
ப���  ெப�பவ�க�)  அவ�க��  ெதா��சா�  �ற�கைள��  ம�வான  உைழ�ைப��        
�தலா���வ   வ��க����   வழ��பவ�களாக   மா�வா�க�.  
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இைட��ற��   எ���ைக  
 
 
அ�ல  இ��ய�  க��  உ�ைம  ம�ற�  (AIFRTE)  ெதா��த  தர�க��  ப�,  ஆர�ப�  க����            
அைனவ����  க��ைய  வழ��வ��  அரசா�க�க��  ��  அ��ப���  இ��தேபா���,        
1  ஆ�  வ����  அ�ம��க�ப�ட  �ழ�ைதக��,  �மா�  6%  எ�.�.  ,  8%  எ��,  9%             
����க�  ம���  10%  ஓ��  �க�  ம��ேம  12  ஆ�  வ���  வைர  ப���ப��ைப  ���க             
���ற�.  இ�த�  �ழ��  ‘���ப�ப�டா�  க��’  ,  ‘வா�நா�  ��வ��  க�ற�’  ம���           
‘ெந����த�ைம’  ேபா�ற  �ற���  ெசா�க��  வ�யாக,  ப��������,  உய�        
க��������  �க�ெப�ய  அள�லான  இைட��ற���  வ�ேகா��  வா���கேள       
மா�ேவட���   அ��க�ப��த�   ப���றன.  
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4.    ப��ைற   (Multidisciplinary)  
 
2020  ேத�ய  க���  ெகா�ைக��  ‘ப��ைற’  (Multidisciplinary)  எ�ற  வா��ைத  73          
�ைற���   ேம�   பய�ப��த�ப���ள�.   உதாரணமாக,   இ�த   வா��ைத�   �ரேயாகமான�:  
  

1. ப����  கைட�  நா��  ஆ��கைள  (வ���  9  �த�  12  வைர)          
‘ப��ைற’மயமா��த�  �ல�,  ‘பாட���ட�’,  ‘��த�-பாட���ட�’,  அ�ல�      
‘இைண-பாட���ட�’;  ‘கைல’,  ‘ம�தேநய�’,  ‘அ��ய�’  ஆ�யவ����;      
‘ெதா��க��’  அ�ல�  ‘கைல�க��’���  எ�த  உ��யான  ����  இ��        
உ�வா�க�ப���ள�.   [வ����த�   இைண�க�ப���ள�].  

2. �க��  ேம�ப�ட  ஆரா����காக  MERUs  (ப��ைற  க��  ம���  ஆரா���         
ப�கைல�கழக�க�)  ஐ  அைம�த�  ம���  ஒ�ெவா�  மாவ�ட����  �ைற�த�  ஒ�         
‘ப��ைற’   HEI   2030-�   ஆ��   வா���   அைம�த�.  

3. ப��ைற  பாட���ட���  ‘���க�  அ��பைட�லான  ப���க�’,  ேவைலவா���கைள       
ேம�ப��த   உ���   ெதா��க�ட�   ப���   உ���டைவ   உ�ளட���.  

 
�த�  ெசா�ேறாட��  �������ளப�  பாட���ட���  ‘உ��யான  ���ைனகைள       
கைளவ�’  கைல  &  ம�த�  ப��ய  பாட����க�  அ�க  அள��  கவன�  ஈ����  எ��            
எ��பா����   ெகா�டாட�ப��ற�   ஆனா�   உ�ைம��   இ�   ெவ�   ெதாைல��   உ�ள�.  
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இ��யா��  வள���  ����ைம��  காரணமாக  அ��பைட  ஆ���கான  ம���ழ�பா�        
,ெவ��  பாட���ட  வ�வைம���  ம��ம�லா�,  ெபா�ளாதார  வ�வைம����  கைல  ம���         
இய�ைக  அ��ய�  ம���ழ���ள�.  மா�ல�க��  ���னா�  ��ென��க�ப��  க��        
ம���  ேவைலவா���க�  ச�க  ம���  இய�ைக  அ��ய��,  இ���  ��ைமயாக         
��ேனறாத,   இ��யா   ேபா�ற   நா�க��   ந��தர   ம�க��   ந���ைகைய   ெப���ள�.  
 
க��ைய��  ேவைலவா��ைப��  ஒ���ைண�காம�  பாட���ட�க�/இைண     
பாட���ட�க�  ம���  க����  ெவ�ேவ�  தள�க��  �தான  ச�க�பா�ைவைய  மா��         
�ட   ��யா�.  
 
த�ேபா�  ���ய�ட�  இய��ய�,  உ��ய�ட�  வரலா�  என�  ப����  மாணவ�க��         
அ�க  ��த�ட�  ம���  ��ைமயான  க��ைய  என�  ப��ைற  க�ற�  ேம�ப����  எ�ப��           
ேத�ய  க���  ெகா�ைக  2020  கவன�  ெச����ற�.  உதாரணமாக  அ��யாவ�ய  ெபா��          
ேசைவ  ெச���  த���ய���  �வசாய�  ப�கைல�கழக�க�  த�ெபா��  ப��ைறக��        
இய����றன.  
 
எ���  கட�த  கால���  எ�ெக�லா�  இ�த�  ப���க�  அ��க�ப��த�ப�டனேவா,  அ��         
ஆ��த  க�ற���  ெபா��தமானதாக�  கைல���ட�  இ�ைல  என  மாணவ�களா�        
க�����க�ப���ள�.  ம���ப��த��  ��  இ�வைக  ப��ைற  ப���க�  ���யதாக��        
தவைண  �ைற���  அ�க  க�டண�க�ட��  �யாபார  ேநா��ட��  ���ய  �ற�ட�         
மாணவ�கேள  �ைறகைள�  ேத��ெத����  அள��தா�  உ�ளன.  இ��ைற��  எ�த�        
பாட�க��ெக�லா�  ெவ��ச�ைத��  �ைறவான  ம����ளனேவா  அைவ  ெகா�ச�       
ெகா�சமாக  இைட  ���த�ப��  அ�ல�  ��  ம��க�ப��  .இ�  �ழ�ைதக��  ேத�ைவ          
���ப��தாம�   �ைற��   ���ற�.  
 
 
ெட��   ப�கைலகழக���   நா�கா��   ப�ட�   ��ட���   (FYUP)   ‘ப��ைற   ேப�ட�’  

 
���ய  ப����  �வா��க�ப�ட�  ேபா�,  நா��  வ�ட  இள�கைல  க��,  ேதா����ற          
ந�ன  தாராளவாத  ப�ேசாதைன  ���  ப�கைல�  கழக�தா�  2013இ�  �யல�ப��         
பலதர�ப�ட   க�ற��   ஆப�தான   �ைள�கைள   ெவ��ெகாண��த�.  
 
மாணவ�க�  உ�சாகமாக�  ப��ைற  சா��தவ�ைற  க���  ேத�வத��  இ��ைற  வ�         
ெச�த�,  உதாரணமாக  அ��பைட  ப���களான  க��,  இல��ய�,  உைரயாட�        
ேபா�றைவ  அவ�கள�  பாட-ேநர  அ�டவைண��  இட�ெப�றன.  யாேர��  இர�டா�        
ஆ���  ெவ�ேய�னா�  அவ�க����  �ைட���  ��ளேமா  ப�ட��ட�  அவ�கள�        
அ��பைட�  க���  த���ைன�  ெகா��  ேவைலவா����  ���த  ப��ைல��        
அவ��கான  ேவைல  ����.  ஆனா�  அேத  ேநர���  1  -  2  இல�ச�க�  ��தலாக  ெச���             
அ��த  1-2  ஆ��க�  ப��க  வச�  பைட�த  மாணவ�  ��ைமயான  ப�ட�ப���ைன          
ெப�வ�ட�,  ��ைதயவ���  ேம�  ப��ைல��  ப�யா���  ேவைலவா���ைன�       
ெப�வா�.  நா�கா��  ப�ட�ப���  �ைறயான�  இ�த�  ப��ைலக���ைட�லான       
இைடெவ�ைய   வ�ைமயா��வைத   ம��ேம   ‘ப��ைற   க�ற�’   எ�ற   ெபய��   �க���ய�.  
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5.    மா�ல�க��    �ைம���த�  
 
க���கான  அர��  ெசல�கைள,  ெமா�த  உ�நா��  உ�ப����  6%  ஆக  உய��த          
ேவ��யத�  அவ�ய�ைத�  �������ள  ேபா���,  க���கான  ெச�  வ���  4         
���கா�ைட  வ�மானமாக�  ெபற���ய  ம��ய  அர��  ப�க���  எ�தள���  இ����         
எ�பைத,  ேத.க.ெகா.2020  (NEP2020)  ெத��ப��த��ைல.  ஆர�ப�க����  ��னதான       
க��ைய,  3-6  வய����ப�ட  �ழ�ைதக��காக  ���  ெச�ய�ப����பத�  �லமாக        
ஏ�ப��  அ�க�ப�யான  ெசல�ன�கைள,  ஏ�கனேவ  ��ெந��க���      
த�ளா��ெகா������  மா�ல  அர�க��  அ�க�வா�  க�டைம��க��  ��       
�ம��வதாக   அைம��.  
 
ஒ�ேறாெடா��  ெதாட��ைடய  பலதர�ப�ட  அைம��க�ட����  ந�ன      
ஆரா���க��கான  ���த�  அ����  ெபா��ைப  எ����ெகா��,  ேத�ய  ஆரா���        
அற�க�டைள  (National  Research  Foundation)  ��ய��ைப�  த�வய�ப����ெகா���.       
த�ேபாைதய  ந�ன  ஆரா���க��கான  ��ய����  �க  ���யமான  அைம�பாக        
மா���ள  எ�.ஆ�.எஃ�,  ச�ேறற��ைறய,  ஒ��ெமா�தமாக  ைமய  அரசா�       
��ெமா�ய�ப��  அ�க��ன�கைள  ம���  ெகா�ட  “��வா�க�  ��”�னா�  வ�        
நட�த�ப��.  12  நப�கைள�  ெகா������;  அவ�க��  இ�வ�  ம��ேம  க��யாள�களாக         
இ��ப�.  ��னதாக,  �ரதம  ம���  ம���  ம�தவள  ேம�பா����ைறயா�  தைலைம         
தா�க�ப��  வைக�லான  ரா���ய  ��  ஆேயா�  (ேத�ய  உய�க��  அைம��),  இ�ப�யான          
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ப�கைள�  ெச�வத�காக  ��ெமா�ய�ப�டேபா�,  மா�ல  அர�க��  க��  எ���பா�        
ைக�ட�ப�ட�.  
 
2016-ஆ�  ஆ���  ம��ய  அரசான�,  இ��ய�  க���ய�  ப�  (ஐ.இ.எ�-Indian         
Education  Service)  என�ப��  கால�ய  கால��ய  நைட�ைறைய  ����வா�க�  ெச�ய         
��ெமா��த�.  ம��ய  அர��  க���பா���  வ��  இ�ப�யான  அ�கார��வ�        
ப�யாள�க�,  இ��ய�  ப�கைல�கழக�க���  த�னா��  அ��க�ப��  எ��ற       
���க���  மாறாக,  அைன��  �த  ��வாக�  ம���  க���ய�  �வகார�க��         
��ெவ����   அ�கார�   ெப�றவ�களாக   இ��பா�க�.  
 
இ��யா��  க��யான�,  ைமய  அ�கார�  ��ய����  ெதாட���யாக  உ�ப���ள�.        
1968  ஆ�  வ�ட��ய  �தலாவ�  ேத�ய  க���ெகா�ைக��ப�,  க��  ெதாட�பான,         
அைன���த  ��ெவ����  அ�கார�க��  மா�ல  அர�க�டேம  இ��த�.  ஆனா�,  1986         
ஆ�  வ�ட��ய  ேத�ய  க���  ெகா�ைக��  ப�,  க��,  ஒ��ைசவான  ெபா��  ப��ய���           
நக��த�ப��,  ைமய  அர��  �����க��காக�  �ற��  �ட�ப�ட�.�.எ�.�  (GST)  ��         
ப�  வ�����ைன  ைமய�ப���த�,  மா�ல�க��  �ற���  பா�கா��  அைம��கைள  ர��         
ெச�த�,  ம���  ச�ப���,  ேகா��-19  (COVID-19)  ெப��ெதா�ைற�  ைகயா��  �த���,         
பா.ஜ.க  ஆ��  ெச�யாத  மா�ல�க��  ��  �ரேயா��க�ப�ட  தைடக�  ேபா�ற  ைமய          
அர��  ப�ேவ�  நடவ��ைககளா�,  அர�யலைம���ப�  மா�ல�க��  ஒ��யமாக  உ�ள        
இ��யா��  ��டா��  இய�பான�,  ச�ப  கால�க��  க��  �ளைவ�  ச����  வ��ற�.          
இ�த�  ��டா��  இய����  எ�ரான  ேபா��கைள��,  இ��  ேபச���ய  ,  ம�க�          
ெதாைக  அ�க��ள  ம��ய  ம���  வட  இ��ய  மா�ல�க��  ேமலா��க�ைத         
ஊ����பைத��,  ச�  ப�வார�க��  இ��யாவாக  வள��ெத����  ேபா�ைக��,       
ேத.க.ெகா.   2020   ெதாட��ற�.  
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6.    ப��கைள   ஒ��ைண�த�  
2020  ஆ�  ஆ���கான  ேத�ய  க���ெகா�ைக��  ஆர�பகால  �ழ�ைத  பராம���  ம���          
க��(ECCE)  2030  ஆ�  ஆ�����  உலகயமா�க�  ப��  என  வ����த�ப���ள�.  இ��          
அ�க�வா�க�  ம���  ெதா��க��  ஆ��ய�க�  ���ய  ப��ைன  வ��ப�  என�         
�ற�ப���ள�.   இத�   �ல�   ெமா�த�   க��   அைம���   ������ளா�க�ப��.  
 
2020  ஆ�  ஆ���கான  ேத�ய  க���ெகா�ைக��  ஆர�பகால  �ழ�ைத  பராம���  ம���          
க��(ECCE)  2030  ஆ�  ஆ�����  உலகயமா�க�  ப��  என  வ����த�ப���ள�.  இ��          
அ�க�வா�க�  ம���  ெதா��க��  ஆ��ய�க�  ���ய  ப��ைன  வ��ப�  என�         
�ற�ப���ள�.   இத�   �ல�   ெமா�த�   க��   அைம���   ������ளா�க�ப��.  
U-DISE  இ�  2016-2017  ����வர  ����கா��த��ப�,  இ��யா���ள  28%  ெபா��         
ெதாட�க�  ப��க�  ம���  14.8%  உய�  ெதாட�க�  ப��க�  ��ப����  �ைற�த  மாணவ           
எ���ைக�ைனேய  ெகா���ளன.  இதனா�  இ�ப��க�  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ச�ேற        
தர���  �ைறவாக��  ெசய�பா����யாக�  ��கலானைவயாக��  இ����றன.      
ப��கைள�  ெதா��கேவா  அ�ல�  ��ட���  ஒ���ைண�கேவா  ப���ைர�க�ப�வத�       
�ல�   இ�   ெவ��பைடயாக�   க��   அைம��ைன   ���க�ெச���.  
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Shutting   schools  
 
2019�  ஆ���  ��  ஆேயா�கா�  �ய��க�ப�ட�  ப�னா���  த�யா�  ஆேலாசைன         
��வனமான  பா�ட�  ஆேலாசைன�  ��  ஜா��க��  க����ைற��  அ��த        
ஆேலாசைன��ப�  மா�ல����ள  6000  ப��கைள  ஒ��ைண�க      
��ெமா�ய�ப���ள�.  இதைன�  ெதாட���  2000  ஆ�  ஆ��க��  ��ப����        
ெதாட�க�ெப�ற  4600  ெதாட�க�  ப��க�  இ�  க�ட�களாக  �ட�ப�டன  (ப��க�         
�ட�ப�வதா�  மாணவ�க�  பா�����ளாவைத�  ����கா��  பாஜக  MP�க�       
எ���தைமயா�  இத�  ெதாட���யாக  நட�க���த  ��றா�க�ட  நடவ��ைகக�       
���த�ப�டன).  இ�த  இைண��க�  ஒ�ெவா�  �ழ�ைத���  1  �.�  ��றள��         
ப��க���ப�  அவ�யெமன  எ���ைர�க���ய  RTE  ச�ட�  2009  ஐ  �����  ��ய�.          
இேத  ேபா�  2014-16  ஆ�  ஆ��க��  பாஜக  அரசா�  ராஜ�தா��  ப��க�          
இைண�க�ப�ட��  �ல�  SC,  ST  ம���  OBC  ���கைள�  சா��ேதா�  ம����  ப��           
ேச��ைக   ��ட�த�ட   6   %   சத�தமாக�   �ைற���ள�.  
 
Boston  Consulting  Group’s  breaking  down  of  primary  schools  shifted  a  major  part  of  early               
child-rearing   onto   anganwadis.  
 
 

Hollowing   out   anganwadis  
 
இ�வாறாக�  ெதாட�க�  ப��கைள�  �ைற�பத�  �லமாக  ஆர�பகால  �ழ�ைத  வள���         
ம���  க��  ����மாக  அ�க�வா�க�  ேம�  ���க�ப��ற�.  அ�க�வா�  ஊ�ய�க�         
பல  வ�ட�களாக  த�கைள  அர�  ஊ�ய�களாக  அ��க��க  ேவ��ெமன�        
ேகா��ைக����  வ���றன�.  இ�வா�  அ��க��க�ப�வத�  �ல�  7  வ�  ஊ�ய���         
அ��ைக��ப�  மாத����  �பா�  18000  வைர  ஊ�யமாக  அ�க�வா�  ஊ�ய�களா�  ெபற          
����.  �ர�தர  இய��ைடய  ேவைலகைள�  ெச�த  ேபா���  அ�க�வா�  ஊ�ய�க�  ம���          
உத�யாள�க�   ‘க�ரவ�   த�னா�வல�களாக’   ம��ேம   ஏ���ெகா�ள�ப���ளன�.  
 
�கா�  ம��ய�  �ரேதச�,  ஜா��க��,  ச���க�  ேபா�ற  மா�ல�க��  அ�க�வா�         
ஊ�ய�க��கான  ஊ�ய�  ம���  ேரஷ�க�  2  �த�  6  மாத�க�  வைர          
தாம��க�ப�வதாக�  �ற�ப���ள�.  அ�ம��ம�லாம�  நக���ற�     
��ைச�ப��க���ள  அ�க�வா�க�  �காதாரம�ற  �ைல���  �ற�த  �ழ�ைதகைள�       
பராம��க  த��ய�றைவயாக��  இ����றன.  இத�  �ல�  இ�ேபா�����  �ைல��  NEP         
2020ஆ�  அ�க�வா�க��  ேம�  ஏ�பட����  க��சா�  ����க���  அைவ  தயாராக         
இ�ைல   எ�ப�   ��பணமா�ற�.  
 
 
அரசா�க�  ஆ��ய�கைள  ந�ல�ைற��  நட��னாெலா�ய  இ�ெகா�ைக  ஆவண���       
வா����ய��க�ப�ட   ேநா�க�கைள   �ைறேவ�ற   இயலா�.  
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ேத.க.ெகா  2020  ஆ��ய�  ப���  ம���  அ�ப��கான  �ற��கைள�  ப�க�  ப�கமாக          
எ���ைர�����,  ஆ��ய�  ப���  த�ேபா�  இ��க���ய  ஒ�ப�தமயமா�க�       
அ����தைல�  ����  ெமௗன�  கா���ற�.  ேத.க.ெகா  2020  ஒ�ப�த  அ��பைட��         
ப�யா�ற�  ��ய  ஆ��ய�கைள  ‘��ண�க�’,  ‘த�னா�வல�க�’  ம���  இ�ன�ற        
ெபய�கைள�   ெகா��   அைழ���ற�.  
 
ஒ��ற�  ஆ��ய  மாணவ�க��கான  ந��றைவ  ேம�ப���வத�காக  ஆ��ய�கைள       
இடமா�ற�  ெச�ய��டாெத���  (���  5.3)  ம��ற�  ஒேர  க�டைம�����  வர���ய         
ப��க���ைடேய  ஆ��ய�கைள  இடமா�ற�  ெச�யலா�  (���  5.4)  எ���  ேத.க.ெகா         
2020�   ���ற�.  
 
ெகா�ைகைய  கவனமாக  ப��ைக��,  ம��ப�ற  �ைல  ம���  �ைறவான  ஊ�ய�  எ�ற          
�ைலையேய   ஆ��ய�க���   ேத.க.ெகா   2020   உ�வா�க����.  
 
 
 

 
 

 

7.   ���ட�-ெதாைல�ர�   க��  
மா�ற����  க��  ஒ�  ���யமான  அ�சமாக  இ��ைக��,  ெதா����பமான�        
க���கான  ெசய�பா�க�  ம���  அைட�க��  ��ேன�ற���  ���ய  ப�கா���ற�.        
இ�வா�  க�����,  ெதா����ப����மான  (எ�லா  �ைலக���)  உற��ைற  இ�வ��        
பாைதயாக   இ����.(ேத.க.ெகா   2020,���   23.1)  
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வா�ச�   ப�கைல�கழக�க�:   ஒ�   கால�ேகா�  
 
 

2000  
க���  �ரைம���   
��லா-அ�பா���  
அ��ைக  
 

ெப��  ��வன�க��  சா���,  ெதா����ப  ேம�பா���காக  &       
ெதா��  வள����காக  அைம�கப�ட  ஒ�  ��வான�  க����       
ஐ�எ�,  ைம�ேராசாஃ��,  அேமசா�,  ��ேரா  ேபா�ற  ��வன�க��       
ப�க��ைப  ப���ைர�த�.  இ�  க����  ‘�க��  மா��’ைய       
��ெமா��த�.  
 

ஏ�ர�   2017  
��  ஆேயா���  ���    
வ�ட�  ெசய���ட   
�க���   �ர�   
 

க����  ேச��ைககைள  அ�க��க  �க�பர�த  இைணயவ�      
ப���கைள  (MOOC-Massive  Open  Online  Courses)      
ெதாட�க��,ெதா����ப�ைத�   பய�ப��த��   ப���ைர   ெச�த�.  
 

ேம   2017  
இைணயவ�  க��  ப��    
KPMG-Google   �   அ��ைக  
 

இைணயவ�  க���  ச�ைத  அ��த  5  ஆ��க��  8  மட��  அள�          
வள���  ெப��  எ��  ஓ�  அ��ைகைய  �����த  உல��  இ�         
�க�ெப��  ��  ஆேலாசைன  ம���  ெதா����ப  ��வன�க�  ��        
ேவைல  ெச���றன.  ேம��  KPMG  �  ம������ப�  ,தர�ப��த�ப�ட        
இைணயவ�  ேத��க�  ம���  ேத��  தயா���க�  ேபா�றவ���கான       
க��ச�ைத  11  ���ய�  டால�  அள���  வள���  ெப��  எ�ப�         
����   ஒ�   �ற���   ப����   உ�ள�.  
 

�ைல   -   நவ�ப�   2017  
 

ம��ய  ம�த  வள  ேம�பா���  �ைற,  SWAYAM  ைமய�  (Study  Webs  of           
Active  Learning  for  Young  Aspiring  Minds)  இள�  ஆ�வ��ள         
மன�க��கான  ெசய��ைற  க�ற�  என�ப��  இைணயவ�  க�ற�       
தள���  தன�  ேவைலகைள�  ெதாட��  உ�ள�.இ�த�  தளமான�       
�க�பர�த  இைணயவ�  ப���கைள  உய��ைல�  ப��க�,  �ற��ைற       
ப���க�  ம���  அைன��  ேம�ப��த�ப�ட  ப���கைள��      
உ�ளட��மா��  அைம�ற�.  �ல  மாத�க����  ��      
தர�ப��த�ப�ட,க��  வ��  ேத��கைள  நட�த�  �ற�பான      
,த�னா��  அைம�பான  ேத�ய�  ேத��  ��வன�  (NTA  -  National         
Testing   Agency)   அைம�க�ப�ட�.  
 

ேம   1,   2020  
 

�ல  நா�க����  �ற�,  உ��ைற  அைம�ச�  அ��ஷா  அைன���        
ப�கைல�கழக  இ��யா��  மாணவ�க����  இைணயவ�  ேத��க�      
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க�டாயமா�க    ேவ���   என�   ெத���தா�.  
 
ெசய�ைக  ��ண��  (Alternative  Intelligence)  பாட���ட  �ைற��       
IBM  ��வன��ட�  ப��தாரராக  இைண��  ஒ���ைண�க  ம��ய�       
க��  ��வன�  ��எ����  அ�ம�  வழ��ய�.  அத�  அ��ைக��        
�ைற�த�  ஏ�  இ��ய  உய�க��  ��வன�க�  பாட���ட���       
அேமசா�  இைணயேசைவ,  �ள��  ெதா����ப�  பய�ப���வதாக      
�ற�ப���ள�.  

�ைல   6,   2020  
 

�ல  நா�க����  �ற�,  உ��ைற  அைம�ச�  அ��ஷா  அைன���        
ப�கைல�கழக  இ��யா��  மாணவ�க����  இைணயவ�  ேத��க�      
க�டாயமா�க    ேவ���   என�   ெத���தா�.  
 
ெசய�ைக  ��ண��  (Alternative  Intelligence)  பாட���ட  �ைற��       
IBM  ��வன��ட�  ப��தாரராக  இைண��  ஒ���ைண�க  ம��ய�       
க��  ��வன�  ��எ����  அ�ம�  வழ��ய�.  அத�  அ��ைக��        
�ைற�த�  ஏ�  இ��ய  உய�க��  ��வன�க�  பாட���ட���       
அேமசா�  இைணயேசைவ,  �ள��  ெதா����ப�  பய�ப���வதாக      
�ற�ப���ள�.  
 

�ைல   29,   2020  
 

ேத�ய  க���  ெகா�ைக,  அைம�சரைவயா�  ஏ�க�ப��  ஏ�கனேவ       
உ�ள  வைர��  �ர��ேயகமாக  இைணயவ�  ம���  ���ட�  க��        
எ�ற   த��ப��   ேச��க�ப�ட�.  
 

 
 

கட�த  ���  வ�ட�களாக�  ெகா����  இ��த  ெதாைல�ர  ���ட�  க��         
ெசய�பா�க�  ேத.க.ெகா  2020�  ����  ைவ�க�ப���ளன.  உய�க����  GER  -ெமா�த�         
ேச��ைக  ��த�  அ�க���  (Gross  Enrolment  Ratio)  எ�ற  ெபய��  ��ெமா�ய�ப���ள          
இ�வைக  இைணயவ�  க��யான�  அ�க�  �லகைலேய  ஏ�ப����.  சம��வ�  ம���  ச�க          
��  ���த  ��ர�  பா�ைவய�ற  ெதா����ப  மா�றான�,  இ�ேபா�  ��ய  ெதா��க�          
ம���  �ற�  ப���யாக�  ெதா��க�ப��  இைணயவ�  சா��/ப�டய��ட�  ெவ�ேய��        
ெப��பாலானவ�கைள�  �ைற�த  ச�பள�,  அ�க  �ர�ட�  �ைற�த  ேவைலக���  இ���         
ெச���.  ஒ��ற�  �ைற�த  ஆ��ய�க�  ேத��ெத��க�ப�வா�க�  ,தர�ப��த�ப�ட       
பாட���ட�  ம�க��  ��  உ�ைமயான  அ�கைற���  அவ�கைள  ���  �ல��  ெச���.          
ம��ற�  �ைறயான  க��  ெபற  �����  ெப��பா�ைம  ஆ�வ��க  இைளஞ�க�ட����         
அ�க   லாப�   அைட��   வைக��   க��   வ�க   ச�ைத   உ�வா�க�ப��.  
 
COVID-19  ச�வேதச  ேநா��ெதா��  அ�பவ�,  ெதாைல�ர  ���ட�  க��  எ�ப�         
த�ேபா��ள  ச�க  ப��ைல  இைடெவ�ைய  அ�க�ப����  எ�பைத��,  ெப��பா�ைம        
���னைர�  சம  ப�ேக��  வா�������  �ல���  எ�பைத��  கா����ட�.  இ�த�         
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ெகா�ைக��  அ��பைட  ��க�  வா���,  சம��வ�,  தர�,  ம�வான  ம���         
ந�பகமானதாக  இ������மானா�,  அைம�சரைவ��  அைம�ச�க�  8%  இ��ய       
மாணவ�க�  ம��ேம  க��  ம���  ���  இைண��  இைணய�  ேசைவைய�  ெப����பதாக          
NSSO  ��  2017-18  கா���  தர�கைள�  க����  ெகா����பா�க�.  இ�த�  தர�க��          
�ற�ப���ள  எ���ைக  �ராம��ற�க��  உ�ள  த��,  பழ����ன  ம���        
இ�லா�ய�ைடேய  இ���  �ைறவாக  இ���ற�.  ேம��  இைவ  இைணய  இைண��         
இ�����  மா����றனா�க�  எ��த�  �ைறபா�கைள  எ��ெகா���றன�  எ�பைத�       
ெத�ய�ப��த��ைல.  க�ற�  உபகரண�க��கான  எ�த�த  �த��  ப����  ேபசாம�        
���ட�  எ��த��,  கண�����  ��தைன,  �����  �ைற  (coding),  ெசய�ைக         
��ண���கான  க�த�,  இய��ர�  க�ற�,  தர�  அ��ய�  ேபா�றவ�ைற  ேநா��         
ம�கைள�  த��வ�,  இ�த�  ெகா�ைக��  ேநா�க�  ��ம�க��  நல��காக  இ�ைல         
எ�பைத   ெவ��ப����ற�.  
 
ேத.க.ெகா  2020  �ைற�தப�ச  ம�த  இைட��ைட  ம��ேம  ெகா�டா��ற�.  இைத         
ஊ�க�ப����  �தமாக,  இ�வைர  �ைறயான  அைம��களா�  ேம�ெகா�ள�ப�ட  ஆ��க�,        
இ�  ஆ�ைல��  �யெவ��ப���த�  அ��பைட�லான  அைம���ைறயா�  ைகயாள�ப��.       
ேத�ய  க���  ெதா����ப�  ��  எ�ற  ��ெமா��  இ�த�  பாைத��  ம��ெமா�          
ப��க�லா��.  இ�  ெதா����ப�  ெகா�ைக  உ�வா�க���  பழைமவாத  மா�ற�ைத�        
கா���ற�.  இ�  ஜனநாயகமான  ஆேலாசைன�கான  இைடெவ�ைய�  �ைற�ப�ட�,       
க����  உ�ைம  அ��பைட�லான  ேதைவக�,  அ�க��கான  ேக��கைள       
த���பதாக��,  அ�����வ�  பாட���ட�,  ச�க��  இவ���  ���  அ�கைற�����        
இ���ற�.  
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\ 8.   உலக�   தரமான   ப�கைல�கழக�க�  
 

மா�ல  அர�க��  ��  ெப��  இய��  வ��  ப�கைல�கழக�க�  ெபா���ட�ப��.  நம�          
ப�கைல�கழக�க�  அெம��கா��  உ�ள  ஹா�வ��  ,  MIT  ேபா�ற  தர�  வா��த          
ப�கைல�கழக�கைள�  ேபா��  தர�  உய��த�ப��  அ�த�  ப�கைல�கழக�க�னாேலேய       
������  த�ள�ப��.  ஆ�,  2020  ஆ���  ெவ��ட�ப���ள  ேத�ய  க���         
ெகா�ைக��ப�  இ��ய  வரலா���  �த�  �ைறயாக�  ேத��ெத��க�ப�ட  அய�நா���        
ப�கைல�கழக�க���  இ��யா��  அத�  �ைளகைள  ��வ�  ச�ட�  இய�ற�ப��  எ��         
ெத���க�ப���ள�  .  இ�த�  ப�கைல�கழக�க�  �க��ைல  ப�கைல�கழக�களாக�       
க�த�ப��  எ���,  மாணவ�க�  த�கள�  க����  ஒ�  ப��ைய  இ�தைகய  அய�நா��          
ப�கைல�கழக�க��   ‘ம����’(credits)   ெப���   ப��கலா�   எ���   ெத���க�ப���ள�.  

 
2020  ஆ�  ஆ���  ம��ய  அரசா�க�,  க���கான  அ��ய  ேநர�  �த��ைட��,  அ��ய           
வ�க�  கட�கைள��  ஊ����க  க����ைற��  அய�நா��  �த��க����       
தள��கைள  அ�����ளா�க�.  இத�ப�  ேத��ெத��க�ப�ட  அய�நா���      
ப�கைல�கழக�க�   இ��யா��   தம�   �ைளகைள   ��வலா�.  
 
இ���  ெசா�ல�ேபானா�  இ�த  ேத�ய  க���  ெகா�ைக��ப�  இ��யா����  இ��         
��வ�ப��  ப�கைல�கழக�க����  ��  ஓ�ட�ைத  எ�தா�க,  இ�ேக  �த��  ெச���         
க��  ��வன�க���  அவ�க��  வ�வாைய  நம�  நா����  ெவ�ேய  எ����  ெச�ல          
அ�ம�  வழ�க�ப���ள�.  ேவ�  வா��ைதக��  ெசா�ல�  ேபானா�  உய�க��யான�        
லாப�   ச�பா��க   ஒ�   க��யாகேவ   பய�ப��த�ப��.  
 
தரமான  உய�க��  எ��  பத�  ெகா��  இைத  எ�லா�  ெச�தவ�க�,  க���க�டண����          
எ�த  ஒ�  வர���  ைவ�காதேதா�  பல�  வா��த  இ�த  அய�நா��  �த��டாள�கைள  யா�           
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ஒ���  �ைற�ப���வா�க�  எ��  ஒ�  தகவைல�  �ட  இ�த�  ேத�ய  க���ெகா�ைக��          
ெத�ய�ப��த��ைல.  இவ�ைற  எ�லா�  பா����  ேபா�  உய�  க��  ��வன�க�  சாமா�ய          
இ��ய   ம�க����   கான�   �ராகேவ    இ����   எ�ப�   ம���   ���ற�.  

 
 

9.   தர�  
 

இ��யா��  ெமா�த  உ�நா��  உ�ப����  ெவ��  0.69  சத�தேம  ஆரா����காக�         
ெசல�ட�ப��ற�  எ�பைத  ேத.க.ெகா  2020  ஒ���ெகா��ற�  (ப��  17.3).  அ��ய�         
ம���  ம�தேநய�க��  ப�ேவ�  ஆரா���  ம���  க������க����  ேதைவயான  ��         
��ன�  ஒ�  �வாரணமாக  வழ�க�பட  ேவ���.  ேம�ப�ட  ஆரா������  ேதைவயான         
��ைய  ம��ய  அர��  ��  உ�வா�க�ப�ட  ேத�ய  ஆரா���  அற�க�டைள  (NRF)          
ேத��ெத��க�ப��   அ��பைட��    வழ���.  
 
க�னமான  ப���ேத��க�  ��க�ப��.  ஆ��  ��வ��  மாணவ�க���  அ��த���        
�ரான  ேத��க�  இ����.  அைவ  ெசய�ைக  ��ண�ைவ�  (AI)  பய�ப���  ம����  ெச��,           
மாணவ�க��  ெபய�  ����ட�படாம�  ப����  ெசய�பா�கைள  ேம�ப��த       
உத��வைக��  ‘க�ற�  ���க�’  ம����  ெச�ய�ப��.  ேம��ைல�ப����  ��        
ஆ���ேத��க�  இ���  மன  அ��த�  த�வனவாக  இ��கா�.  அேத  சமய�  ஒ�          
மாணவ��   தர�ைத   ேம�ப����ெகா�ள�   பல�த   வ�க��   �ைட���.  
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தர�   எ�றா�   எ�ன?  
 
இ�  ஆரா���  ���கான  NRF-�  அ��கார�ைத�  ெப�வ��  ப�கைல�கழக  ஆ��ய�         
ம���  இ�லாம�  ��  ஒ��  ���  ெச���.  ஆ��  க���னா�  ப���ைர�க�ப�ட  ஓ�           
ஆ�ந�  ��  அ�தைகய  ஒ����கைள  ���  ெச�வ�  ம��ம�லாம�        
‘ஆரா���யாள�க����  அர�  ம���  ெதா���ைற���  இைடேய  ஒ�  பாலமாக��’        
ெசய�ப��.  
 
2018-19-ஆ�  ஆ���  உய�க����  ேச��த  ப��ய�  இன�ைத�  ேச��த  மாணவ�க��         
எ���ைகயான�  க�டாய  ஒ������  அளைவ  (15%)  �ட�  �ைற����த�.  அ�         
ேபால�  பழ����ன  மாணவ�க��  ேச��ைக  எ���ைக��  (7.5%  க�டாய  ஒ����         
ெச�ய�ப���ள�)  �ைற����த�.  ேத�ய  க��  ��வன  தரவ�ைச�  க�டைம���ப�        
நா���  உ�ள  �ற�த  10  ப�கைல�கழக�க��  ����  ம��ேம  22.5%  SC/ST          
மாணவ�க��  ேம��  ���  ப�கைல�கழக�க��  ம��ேம  பா����  ேம�ப�ட  அள�         
ெப�க��  உ�ளன�  (AISHE  2018-19).  வரலா��  ��யாக  ஒ��க�ப�ட  சா�க�  ம���          
பழ����ன��கான  இட  ஒ����  �ல�  இ�த�  சமம�ற�  �ர�����வ�ைத�  ச�  ெச�ய          
அர�யலைம���ப�  க�டாயமா�க�ப�ட  ச�க  ��  ���ைறகைள�ப��  ேத.க.ெகா  2020        
����டேவ��ைல.  
 
ேத.க.ெகா  ஓ�  அெம��க  மா��ைய�  ேபா��  ஒ�  ெத�வான  மா�ற�ைத  ஊ�����ற�,          
அ��  ஒ�வ�  பத��கால�ைத�  ெப��றா�  அ�ல�  �ல  ஆ��  ’தரமான’  க���த�  ம���           
ஆரா������  �ற�  �ர�தர  ேவைலவா��ைப�  ெப��றா�.  (ப��  13.6)  இத�  ெபா��          
க�����  ேநர�கைள�  தா��,  ேபரா��ய�  பத�யான�  ெவ��  ஆரா����  தர�         
ம��ம�லாம�,  பல  அ�கார��வ�  ேதைவகைள�  ����  ெச�ய  ேவ��யதாக��  க�டாய         
ம��பா��  ெச�ய�ப��.  சக  ம��பா��  ெவ���க�,  க��தர��க��  ேதா��த�  ேபா�ற         
பலவ�ைற��   ெதாட���   பராம��ப���   இ����.  
 
 

�ற�   ஆ��:   அெம��க   மா����   ‘தர�ப��த�ப�ட   ேசாதைன’   ���க�  
 
அெம��கா��,  ெதாட�க  ம���  இைட�ைல�  க���ச�ட�  1965,  ேவைல��ைமைய        
அக�ற,  ெதா�லாள�  வ��க�  �ழ�ைதக���  அ�வா�ற�  ேசாதைன  ம��ெப�க��  �ல�         
��ேன�ற�  ��ட��ட�.  1973-�  ஆ��  ெவ�ைள�ன�  ெப�க����  க���ன�        
ெப�க����  வ�மான�����  வா�����ற����  ெவ��பைடயான  ெதாட��      
இ�ைலெய�பைத��  க�ட�ய�ப�ட�.  ஒ�  ���ய  அள�ேகா�கைள  அ��பைடயாக�       
ெகா��  இ�த�  ேசாதைன  �ல�  பய�ெபற  உத�மா�  வ�வைம�க�ப�டதாக  அ�த  ம����          
இ��த�.  இ�����,  தர�ப��த�ப�ட  ேசாதைனைய�  ப��  ���ட�  இைண�த�        
நைட�ைற  �ைற�க�படாம�  அ�க��த�,  மாணவ�க��  ப�கான�  ேத��க��  �ற�பாக        
ப����ப�  எ�ப�  ம��மான�.  ேசாதைன  ���க��  பர�த  ச�க  ெபா�ளாதார�         
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க�டைம��க�  வள���யைடவ��  ப��க���  ஒ��க�ப�ட  ��க��  ஒ�  ேத�க�ைல��        
ஒ��ெமா�த�  ப���க��  �ைற��  க�ட�ய�ப�ட�.  இ�  ேபா�ற  ஆரா���க�        
இ��யா��  ‘ரக�யமான  ேசாதைனக�’  �ல�  ப��க��  அ��க�  நட�த�பட        
ேவ����ள�.  
 
ேத.க.ெகா  2020-இ�  ��,  அ��க�  தர�  ேம�ப��த�ப�ட  ேத��க��  �ைம  ம��ம�லா�          
உய�  க���கான  ெபா�வான  �ைழ��  ேத��  வ�வ����  உய��ைல�  ேத��க�  த�க          
ைவ�க�ப���ள�.  இ�  இ�வைர  இ�லாத  அள���  ேத�ய�  ேத��  ��வன�  (NTA)  �ல�           
நைட�ைற�ப��த�ப��.  இ�த  �ைடகைள  ேத��ெத��த�(MCQ)  அ��பைட�லான      
ம��ெப�ேண  மாணவ�க��  உய�க����  பாைதைய�  ��மா����.  இ�  த�யா�        
ப���   ைமய�களா�   மாணவ�க�   �ர�ட�ப�வத�கான   வா��ைப   உ�வா���.  
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10.   தா�ெமா�வ��   க�ற�  
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ப���க��  வரலா���  ‘��ெமா��க���  ெகா�ைக’  எ�ப�  ��ட  ெந�நா�களாக        
�வாத�����ய  �ஷயமாக  இ���  வ��ற�.  இ�  ஓ�  இ���  ����  �ய��யாகேவ          
பா��க�ப��ற�.  1968இ�  �த�  க���ெகா�ைக  ெகா��  வர�ப�ட  ேபா�  ,மா�ல�க�         
‘ப�ெமா��க��’ைய  ��ெமா��தன.  அ�ேபா�  இ��ய  அர�யலைம���  க��  எ�ப�        
மா�ல  க���பா���  இ��த�.  இ��  ேத.க.ெகா  20  �ல�  அ�  ��ட�த�ட  ��ைமயாக           
ம��ய   அரசா�க��ட�   ெச��ற�.  
 

 
 
த�ேபாைதய  க���ெகா�ைக,  ��  வ�வ�  உ�ள,  8ஆ�  ப��ய��  இட�ெப���ள         
ெமா�க�,  �ரா��யெமா�க�  ம���  தா�ெமா�ைய  ஆத����  வைக��       
அைம�க�ப�����ற�.  இ��  ஆ�ர�கண�கான  ெமா�க�  ஓர�க�ட�ப���றன.      
ெமா�கைள�  ப��ய  ஆரா���க��ேகா,  ேம�ப����ேகா  இ�த�  ��ட�  எ��த        
வா��ைப��  அ��க��ைல,  அ�ேதா�  ��  ஒ����ைடேயா,  ேவைலவா��ைபேயா,  ப����        
வா��ைபேயா  அ��காத  இ�த�  ��ட�,  ஓ�டர�ய��காக�  பல��  ��ெமா�கைள        
அ��க�   ���ற�.  
 
��  ஒ��க�ப���,�����த�ப���  சம���த�  இ��யா��  ���ய  ெமா�யாக       
ஆ�க�ப�வத�கான  அைன��  �ய��க��  நட���றன.  இ��யா��  ��த  ெமா�களான        
த��,  �ரா��த�,  பா�  ேபா�ற  ெமா�க���  ��டாத  ��ென���,  இ�  ���க  ச�           
ப�வார���   ��தைன   ெவ��பா�   எ�பைத�   கா���ற�.  
 
ப�ேவ�  �வாத�கைள�  �ள����ள  இ�த  ேத.க.ெகா  2020�  �ற�ப���ள        
ெமா��ெகா�ைகயான�  ஆ��ல�ைத�  �ற�த��வதாக  ஒ�  க���  �ல��ற�.  ஆனா�        
அ�  உ�ைம��  இ���  ��கலான  �சயமாக  உ�ள�.  இ�த  அ��ைக��,  தா�ெமா���          
�ரா��ய  ெமா���  “���தள���”  ���த�பட  ேவ���  என�  �ற�ப���ளைத        
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உ��ேநா���ேபா�,  வளமான  �ழ�ைதக�  ஆ��ல  ம���  வடஇ��ய  ெமா�கைள�        
க���ெகா�வா�க�.  ����  �ைல��  இ����  ��ப��த�ப�ட,  பலகாலமாக       
ஒ��க�ப��  வ��  இன�ைத  சா��த  �ழ�ைதக�  கலா�சார  ��யாகேவ  ஆ��ல�ைத         
க�பத�கான   வா��ைப   இழ�பா�க�.  

 
11.   இ��ய   அ��   மர�  

 
‘பைழைம  வா��த,  ���ய�  த�ைம�ைடய  இ��ய  அ��  ம���  ��தைன  மர��  வளமான           
பார�ப�யேம,  இ�த�  ெகா�ைக  உ�வாவத�கான  வ�கா���  �ள�காக  இ��த�.        
இ��ய�  ��தைன  ம���  த��வ���  அ���  நா�ட�(  �யா�)  ,  ஞான�(  �ர�யா)  ம���            
உ�ைம(ச�யா)  ஆ�யைவேய  எ�ேபா��  �க  உய�ய  ம�த  ேநா�கமாக�  க�த�ப��         
வ�த�.ப�ைடய  இ��யா��  க����  ேநா�கமான�  இ�த  உலக  வா��ைக���        
ேதைவயான  அ���  ெகா��தேலா  அ�ல�  ப���க�����  �றகான  வா��ைக���        
ேதைவயான  �ஷயேமா  ம��ம�ல,  மாறாக  ��ைமயாக�  த�ைன  உண�த��,  �ய         
��தைல�ேம   ஆ��.’   (ேத�ய   க���   ெகா�ைக   2020   ,   அ��க�)  
 
க���  பாட���ட�ைத  வ�வைம�ப��  ‘பார�ப�ய�’  ம���  ‘இ��ய  ���ய�க�’        
ஆ�யவ���  ப�ைக�  ேத�ய  க���  ெகா�ைக  2020  ����  ����  வ������ற�.          
பார�ப�ய  அ��  மர�ைனேயா,  அ�த�  அ�ல�  க�ற��கான  வ�கைளேயா  உல�  தர����          
இைணயான  ந�ன�  பாட���ட�க�ட�  ஒ���ைண�க  ேவ��யத�  அவ�ய�ைத  இ�        
வ������ற�’.  
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எ���  ச��  ����  கவ��தா�  அ��ய���  எ�ரான  பா�ைவைய  ����  உ�����க          
�ய�வ�  �க�  ெத�வா�ற�.  இ��ய  அ��  மர�ைன  ந�ன  ேம�க��ய  அ��  மர���           
எ�ராக  �ைல����வத�  �ல�  ேத�ய  க���  ெகா�ைக  2020  ஆன�  இ��ய�  �ைண�           
க�ட���  க�ற�  வரலா����  அ��ய�  அ��பைட  உ�ளதாக  ��வ  �ய��ற�.  ேம��,          
ேம�க��ய  ந�ன  அ��  மர�ைன��  இ��ய  அ��  மரைப��  ஒ���ைண�பைத�  ப��          
��வாக�  �������ள  ேபா���,  ம���வ�,  அ��ய�,  இல��ய�,  கலா�சார        
��ேன�ற�  ஆ�ய  �ைறக��  உ�நா��  ஆ��க���  ��  ஒ���வைத�  ப��  எ�த�          
�����   இ�ைல.  

 
 

��பமாக   வா����   ேபா�   
 
ேத�ய  க���  ெகா�ைக��  �ல�  ச�  ப�வார�க�  த�கள�  �க���  �ர��  ஓ�           
அ�கமான  ஆ��  ப�ட�கைள  ம���வ�  ப�ட�க���  இைணயாக  ��வ  �ய��றேத         
த�ர   உ�ைமயான   அ��ய�   ஆ��   ப��   எைத��   ����ட��ைல:  
 
‘...  நம�  ம���வ  க���  ��டமான�  அைன���  �ைறக�ட�  ஒ���ைண�த  வைக��          
ெசய�ப��த  ேவ���.  அேலாப�  ம���வ�க����  ஆ��ேவதா,  ேயாகா,  இய�ைக        
ம���வ�,  �னா�,  ��தா  ம���  ேஹா�ேயாப�  ம���வ  �ைறக��  (AYUSH)  அ��பைட          
��த�  ப��ய  க����  அேத  ேபா�  ஆ�ஷ  பாட�  ��ட���  அேலாப�  ப��ய  அ��பைட            
பாட���ட��     ப�����க�ப��.”   (ேத.�.ெகா.17.5)  
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ஒ��ற�,ேத�ய  க���  ெகா�ைக  2020  இ��ய�  க�ற��  �க�ெப�ற  மர�கைள�         
�����பைத�  ப���  ேப��ற�,  ம�ெறா��ற�  இ�  க����  ஏகா�ப��ய  நல�க���         
�����  அ�ப���,  அெம��கா��  ப��ைல  �ைற�லான  ஐ�  ��  �ைறைய�         
�ர�ப��க  ேவ��யத�  அவ�ய�  ம���  க����  அ�க  அ��ய  ேநர�  �த��ைட          
அ�ம��ப�   ப����   ெதாட���   ேப��ற�.  
 
இ�����  ஆ��ேவத�,  �னா�,  ��த,  ேயாகா  ப���  �������ளைவ  ெவ��  வா�          
ஜால�கேள  எ�ப�  �லனா�ற�.  இ�  ச�க���  க���ய�  �க���  �ரைல�  ப���          
பரபர�ைப  ஏ�ப��த  ம��ேம  உத��.  ஆனா�  இ����,  சா�வாக�  ம���  ����  �த�           
நாள�தா  ம���  த�ா�லா  வைர  இ��யா��  வரலா��  ��யாக  வள��த  அ��  மர�கைள           
��ேன��வத���  ேதைவயான  ெபா�  �த��ைட�  ப��  எ���  ����டாமேல  கட��         
ெச��ற�.  
 
 
 

ெகா�ைக   ஆவண�ைத   எ�வா�   வா��ப�  
எ�ப�   ����  

 
பாரா�ம�ற���  இ�  அைவக���  ஜனநாயக  �வாத���  அைம�சரைவயா�       
ஏ���ெகா�ள�ப�ட  ேத.க.ெகா  2020  இ�  ���த�ப�ட  வைர�,  த�ேபாைதய  ஆ��         
அரைச  �ம�����  ஆ�ைமக��  க�சமான  ப���ன��  உ�சாகமான  ஆதரைவ�        
ெப���ள�.  ேத�த�  கள���  எ���ைலக��  இ��பவ�களான  ச�  த��,  ேயாேக��ர         
யாத�  ம���  ச��ரபா�  நா��  �த�  ப���ைகயாள�  ரா���  ச�ேதசா�  ேபா�ற  �ரபல�           
க��தாள�க�  ம���  ���  ர��,  ‘ேத�ப�’  ஆகா�  பான��  ேபா�ற  இைணய  ஊடக           
�ரபல�க�  வைர,  பல�  க��  �ைற��  இ�மா�ற���கான  ெப��  உ��தைல  �ல  மா���           
க���க�ட�   ஆத�������றன�.  
 
இ�த�  ெகா�ைக  ஆவண�ைத  ம��ம�லாம�,  எ�தெவா�  ெகா�ைக  ஆவண�ைத��        
எ�வா�  வா��க  ேவ���  ம���  ம�ப��லைன�  ெச�ய  ேவ���  எ�பைத�  ப��  இ�           
���யமான  ேக��கைள  எ�����ற�.  ஒ�  ெகா�ைக  ஆவண�ைத  யா�  ெகா��         
வ��றா�க�,  அவ�க�  வா�ெமா��த  ��ட�க�  யாைவ  ம���  கட�த  கால�க��  இ�வா�          
�ற�ப�ட  வா��ைதக�  நைட�ைற��  எ�ென�ன  மா�ற�கைள�  ெகா��  வ�தன        
எ�பைத  எ�லா�  �ைன��  ெகா��  ஆவண�ைத  வா��க  ேவ�டாமா?  நா�  ஒ�  �த           
ந�ெல�ண��ட�  த�ேபாைதய  ேத.க.ெகா  2020��  அரசா�க�  அ����ள       
வா����கைள  எ�லா�  �ைறேவ�����  என�  க��னா��,  ேத.க.ெகா  2020��  ப�ேவ�         
அ��பைட�   ��க�க�   இ��க�தா�   ெச���றன.  
 
உதாரணமாக,  இ�ேபாைதய  �����ழ�  ���த  ச�ட�க�  ‘காலாவ�  ஆ���டன’,  எனேவ         
அ�ச�ட�கைள  ச�க���  உ�ள  அைன���  தர��ன����  ‘இண�கமானதாக��’,       
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‘காலவைரயைற�ட��’  ம���  ‘ெந����த�ைம�ட��’  மா��  அைம�பத�காக      
‘�����த�க�’  ேதைவ  என�  ��  அரசா�க�  ஒ�  ெதாைலேநா��  ஆவண�ைத�  ெகா��          
வரலா�.  ந�  ேதச�ைத�  தயா�  ெச��  ‘உலக  அர���  ேபா���ட�  ெச�ய’  ந��ைடய           
வள�கைள  உபேயா��ேத  �ர  ேவ���  என  அ�ச�ட�க�  �றலா�.  அ��த��த         
அரசா�க�க��  நட�த  �����ழ�  ேபர���  ெதாட�  வரலா�ைற  நா�  க����         
ெகா�ேடா�  எ�றா�,  ‘அைன���  ச�க�  தர��ன����’  ‘இண�கமான’  ம���        
‘ெந����த�ைம�ட�’  எ�பத�  உ�ைமயான  ெபா��,  மாெப��  ப�னா��  ��வன�க�        
‘வள����  ��ட�க�’  எ���  ெபய��  �����ழ�  அ�ம�  ���ைறகைள��,        
�����ழ�  இண�க  ���ைறகைள��,  �����ழ�  தா�க  ம�����  ���ைறகைள��        
த���க  ஒ�  �த��ரமான  வ�  வ��க�ப��  �����ற��ழ��  ����  ஒ�  ேபர��          
ஏ�ப��  எ�பைத  நா�  அ���  ெகா�ளலா�.  கா�க�,  மைலக�  ம���  ஆ�க�  எ�லா�           
‘உபேயாக���  ��மா  இ����றன’  என�  ��,  அவ�ைற  மாெப��  வ�க         
��வன�க���  ‘வள�கைள  உபேயாக�ப���த�’  ம���  ‘வள����  பாைதைய  அைம�த�’        
எ���   ெபய��   த�ேபா�   ��க�ப�வ�   ெத�ள�   ெத�வாக�   ெத�ய��ைலயா?  
 
அ�ல�,  ஓ�  உதாரண���காக,  இேத  ேபா�ற  வ�கைள�  ெதா�லாள�  ச�ட�         
‘�����த�க��’  எ�����தா�,  ெதா�லாள�  ஒ�ப�த�ைத  ேம��  அ�க��க��,       
ெதா���ைற�கான  பா�கா���  ேதைவகைள�  தள��த��,  �தலா�கைள�  ச�க�       
பா�கா��  கடைமக�����  ����க��  ம���  பலவ�ைற  அரசா�க�  ெச�ய  எ���ற�         
எ�பைத�  கட�த  ���  தசா�த�க��  இ�  ேபா�ற  மா�ற�க�டனான  நம�  அ�பவ�க�          
�ல�  ெத�வாக��ைலயா?  இ�தைகய  ேநா�க�  ெகா�ட  �����ழ�  ெகா�ைகையேயா        
அ�ல�  ெதா�லாள�  ெகா�ைகையேயா  �த��  பாரா��  ���,  ��ன�  தா�  அத�          
உ�ைம�த�ைமைய   நா�   �ம���க   ேவ��மா?  
 
இைத�  ����ெகா�ள  ஒ�வ�  ��ர  க�����டாகேவா,  எ��மைறயான  க�ேணா�ட�        
ெகா�டவராகேவா  அ�ல�  ‘ேதச  �ேராத�  ச�’��  ஓ�  அ�கமாகேவா  இ��க         
ேவ��ெமன  எ�த  அவ�ய��  இ�ைல.  ஆ��யாள�க��  ‘உ�ேநா�க�க�’  ப����,        
உ�ைமயான  ���ேகா�கைள  மைற�க  அவ�க�  ேத�  தட�ய  ெவ��  வா��ைதகைள�         
ெகா��  நாடகமா�ய  வரலா�  ப����  ம��ேம  இ���  ேக��  எ��ப�பட��ைல.  ஒ�          
ெகா�ைக  ஆவண�  �ம�சன  ��யாக�  பாரா�ட�ப��  ேபாெத�லா�,  நா�  அைத�         
���ைலக�ட�  ெபா����  பா��க  ேவ���;  ெப��  க�டைம��  சா��த        
ஏ�ற�தா��களா�  �ழ�ப�ட  ஒ�  ச�க���  அ�ெகா�ைக  நைட�ைற�ப��த�ப��       
ேபா�,   அ�   எ��தமான   ேதா�ற�ைத   எ����   எ�பைத��   நா�   �ைன��   ���த   ேவ���.  
 
‘��த��ய  ம�க�ட�’  இ�த�  ெகா�ைக  எ�ன  ேதா�ற���  உ�ெவ����  எ�பைத��,         
இ�த�  ெகா�ைகயான�  ��த��ய  ம�கைள  ����மாக  ஒ���டள��  ேம�ப����றதா        
எ�பைத��  பா��ப�  ஒ�  �ைற  ஆ��.  ேவ�  வா��ைதக��,  இ�த�  ெகா�ைகயான�          
த�ேபா��ள  சம��வ��ைமைய�  �ைற��மா  அ�ல�  அ�க���மா  எ�ற  அ��பைட��        
அத�  தா�க�ைத  ம����த�  ேவ���.  ‘சம��வ��ைம’  எ�ப�  ��த��ய  ம�க���         
ம��ம�லாம�  ந��ைடய  ���  ச�க���  ம���  நா���  வள������  ெப����ைக         
�ைள����  எ�பைத�  ����  ெகா�டா�  ம��ேம,  ேம���ய  �ைற��  ெகா�ைகைய�         
பா��ப�  ஒ�  ��டமாக  உ�ெவ����.  இ��ைறயா�  க��தாட��  ஒ�  மா�ற�  ஏ�ப��          
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என  நா�  வா�டலா�.  ஆைகயா�,  பல�  இ�த�  க�டைம��  சா��த  சம��வ��ைம  எ�பைத,           
ஒ�  ��ேபா�கான  ெகா�ைக��  ‘ெசய��ைற�  ��க�க�’  என�  �ைற��  ம�����         
����   அைட��றன�.  
 
உ�ைம��,  த�ேபாைதய  க��  �ைற��  ஒ�  ‘வ�ைமயான  மா�ற�’  எ�ப�  �க��          
அவசரமான  ேதைவயா��.  இ�  இ��ய�  ச�தாய����ள  உைழ���  ம���  ஒ��க�ப�ட         
���னரா��  ம���  ��ேபா�கான  மாணவ�க�,  ஆ��ய�க�,  க��யாள�க�  ம���        
��ம�களா��  ��டகாலமாக  எ��பா��க�ப��  வ���ற�.  இ�����,  ேத.க.ெகா       
2020ஆ�  வர�ேபா��  மா�ற�க�  எ��பா��தத��  ேந�மாறாக  இ����றன.  இ�த        
��தக���,  இய�றள�  க���  ெகா�ைகைய  ெவேவ�  ேகாண���  ஆரா���,        
வா��தக��கான  உ�ைமயான  �ள�க�கைள  த���ேளா�.  இத�  �ற�  நம�  கவன�         
ெகா�ைக��  ெசா�ல�படாத  ஆனா�  ேத.க.ெகா�ைக�ைன  உ�வா��யவ�க�  ம���       
அவ�கைள  உ�சாக����  ஆதரவாள�க��  இர��  அ��பைட  �க�க�/ேநா�க�க�       
����   இ��க   ேவ��   இ���ற�.  
 
�த��  பா��க  ேவ��ய�,  �ைரவாக  மாணவ�க���  ெதா��ப���  வழ��வத�        
��ன��ைன  ப��.  ேதைவயான  &  தரமான  ெதா��  �ற�  ெகா�ட  ெதா�லாள�க�          
இ�லாததா�தா�  இ��யா��  ெதா��  வள����கான  உ�நா��  ம���  அய�நா��        
�த��க�  இ�லாம�  நா���  ெதா��  உ�ப��  �ைற����பதாக  �ைன��றா�க�.        
ப��ம  வய����ேத  �ற�  வள���  ��ட�க�  �ல�  இ��யா  ��வத��மான  �ற�          
ெகா�ட  ெதா�லாள�கைள  உ�வா�கலா�.  அத�  �ல�  �த��க�  அ�க����.        
ெபா�ளாதார   வள���   ஏ�ப��.   நா�   ��ேன��.   இைவெய�லா�   அவ�கள�   �க�க�.  
 
ஆனா�  அ��ய  ேநர�  �த�டான�  (உ�ப���  �ைற��)  இ��யா��  �ைறவாக         
இ��பத�கான  காரண�  �ற�  ெகா�ட  ெதா�லாள�க�  ப�றா��ைற  அ�ல.  உ�நா���         
ச�ைதயான�  எ�த  �ைல���  ெதா�லாள�  ப�றா��ைறயா�  பா��க�பட��ைல       
எ�பைத�  கவன���  ெகா�ள  ேவ���.  ஒ�ேவைள  ச�ைத�ப����  வ�ண�  �றைன         
இைளஞ�க���  வழ���ேறா�  எ�றா��  அவ�ைற�  ச�ைத��  வா�க�ேபாவ�  யா�  எ�ற         
ேக��  அ�ப�ேய  இ����.  க���கட�கேளா�  ேவைல�ைன�  ேத�  க��������        
ெவ�ேய��  மாணவ�க���  ேவைலவா��ைப  ஏ�ப����  த�வத�கான  ��ட�  ஏ���லாத        
ப�ச���   �ர�சைன   ேவ�   ப�கமாக�   �����.  
 
அேத  சமய�,  �ற�  வா��த  ெதா�லாள�கைள�  ெகா��  அய�  நா��  �த��கைள          
ஈ��ப�தா�  ��ட�  எ�ற  ப�ச���  இ�ெனா�ைற��  கவன���  ெகா�ள  ேவ���.         
இ��யா  ேபா�ற  வள��  நா�க��  �த��  ெச�ய  �����  ெப��  ��வன�க�  ம�வான           
ச�பள���  ெதா�ளா�கைள��  ��க�  இ�லாத  இய�ைக  வள�கைள��தா�  எ��பா����.        
�ற�  வா��த  ெதா�லாள�க���  ம�வான  ஊ�ய�ைத  ெப��  த��  ��ட�தா�         
இ��யா��   உ�ள   இைளஞ�க��   வா��   எ�த�   பய��   ெபற�ேபாவ��ைல.   
 
ேத.க.ெகா  2020  எ��பா����  �ைள�,  ெபா�ளாதார  வரலா��ைன  ����மாக        
�ற�த���ற�.  இ��யா  ேபா�ற  கால�யா��க�தா�  பா��க�ப�ட  நா�க�       
ெபா�ளாதார  ��ேன�ற�  அைடய  ேவ��ெம��,  அ��பைட  ம���  ந��ைல�  க��ைய         
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நா�  ��ைம���  உ��ப��த  ேவ���.  அேத  ேநர�  உய�க��,  ஆ��க�         
ேபா�றவ���கான  க�டைம��கைள��  உ���ப��த  ேவ���.  அத�  ��ன�தா�  உலக        
ெபா�ளாதார��ட�  ��ைமயாக  ஒ���ைணய  இய��.  ச�க���  உயர����  உ�ள        
10%  ம�களா�  எ�தாக  உலக�தர���  இைண��  �ட  ����,  அவ�க�  ேவ��மானா�          
இ�வைக  க���  ��ட�தா�  பய�ெபற����.  �த��ள  90%  ம�க�  ��ேன�வத�கான         
வ�  இ�ெகா�ைக�னா�  எ��தள��  ம��ேம  தர  இய��.  வரலா��  உதாரண�க��ப�,         
அ�க  ம�க�ெதாைக  ெகா�ட  நா���  இ�  ேபா�ற  ெகா�ைக�னா�  ��ேன�ற�  எ�ப�          
இ�ேபா��ள  ந�ன  தாராளமய���  சா��யம�ற  ஒ��.  ேம��  இ�  ம�க��  வ�ைம          
��த�ைத   அ�க���   கட��   ��கைவ���.  
 
இ�ேபா�  இர�டாவ�  ேநா�க��ைன  கவ��ேபா�.  இ�  �ைறயான  ச�க���        
��ேன�வத�கான  சம��வ��ைம,  பா�பா�  ம���  ���ைனயா�  பா��க�ப��  வ��        
ச�க  ��  ெபறேவ��ய  ச�தாய��னைர�  ப��ய�.  1966,  ேகா�தா�  ��வான�         
ெபா��ப��  ��ட��ைன  ��ென��த�,  நா���  அைன��  ப��க���  அைன��        
மாணவ�க��  சமமான  க��  ெபற  ேவ���,  ஒ�  �ன�����  ��ைள��  நா���          
�ரதம��  ��ைள��  சம  தர��லான  க��ைய  ெபற  ேவ���  என  வா��ட�.  அைன��           
ப��க��  �க��  உய�தர���  எ�த�  �ைற��  இ��  இ��த�  ேவ���  எ�ற�.  இத�           
ெபா��  அைனவ����  க����  சம  வா���  வழ��வ�,  இத�  �ல�  அவ�கள�          
�ல�ெதா���  இ���  அவ�க�  ��பட����.  அவ�க��  ச�க-ெபா�ளாதார  �ைல        
அவ�கள�  வள���ைய  த��க  �ய��.  அ�����  அவ�கைள  ����க�  ��ய  க��ைய,          
‘�த�தமான  வா���க�’,  ‘க�ற��  ெந����த�ைம’  ம���  ‘இைட��ற��கான  பல        
வா���க�’  ேபா�ற  அழகான  வா��ைதகைள�  ெகா��  அவ�க�ட�  இ���  த��  ைவ�க�          
�டா�.  �ைற�த  ப�ச�  அைனவ����  ப��  உய��ைல  வைர�லாவ�  தரமான  க��ைய          
உ���ப��த   ேவ���.  
 
ெபா�  ��ய��க�ப�ட  க���கான  �வாத�  ‘ச�க���  தா��தவ�கைள�       
கவ����ெகா�ள’  ஏ�ப�ட�  எ�பதாக�  க�த�பட��ைல.  மாறாக  இ�  ��ைதய        
கால���வ  எ����  ேபாரா�ட��ட�  ��ய  ேதச  ��ேன�ற���கான  ��ேனா��ய        
வ�யாக�  ����  ெகா�ள�ப�ட�.  இடஒ����  ேபா�ற  ேந�மைறயான  பா�பா���        
ெகா�ைகக�  ம���  �ள���ைல�ன���  ஆதரவான  �ற  ெகா�ைகக�ட�  ��ய  சம         
வா��ப��த��  ம��ேம,  ேதச���  ஒ��ெமா�த�  �ற�க��  �ற�தவ�ைற  ெவ�ேய        
ெகா��  வ��  ,  ேம��  அ�  மாணவ�கைள  ப�ேவ�  பாட���ட�  தள�கைள��          
ேவைலவா���கைள��  ேத��  ெச�ய  உத��  எ�பேத  ��ண�.  ஒ�  வ�வான  ெபா��          
க����  வ�யாக  நா�ைட  அத�  கால���வ�  ெகா�ைள  காய�க�����        
ெபா�ளாதார  ��யாக��,  அ����வமாக��,  ஒ��க  ��யாக��  ����  க��ெய��ப        
����.  
 
அ�  ந�  நா���  நட�க��ைல.  கால���வ  எ����  ேபாரா�ட���  சம��வ         
ேநா�கமான�  அரசா�க�கைள�  �ைற�தப�சமாக  ெபா�  ��ய��க�ப�ட  ப���க��  &        
உய�  க��,  ஒ�  �ல  க��  உத��ெதாைகக�,  மாணவ�க��கான  ம��  ���க�,          
�லக�க�,  ஆ�வக�க�  ம���  பலவ�ைற  உ��  ெச�வைத  ேநா��  நக���ன.  இைவ,          
இடஒ����  ெகா�ைகக�ட�  இைண��  �����ைல�ன  ம�க��  ஒ�  ப��ைய        

37  



/

உய�க��  அர�����  இ��க�  ெதாட��வ��  சாதகமான  ப�ைக�  ெகா����தன.        
இ�ெகா�ைகக��  தைல��  மா�ற�  ��ேப  ெதாட��ய  ேபா���,  இ�ேபா�  ��ைப         
�ட��   ேவக�   எ���ற�.  
ந�ைம�  ேபா�ற  அ�ப�டமான  சமம�ற  ச�தாய���,  11-14  வய��  �ழ�ைதக���         
(�ற�பட  அவ�க��  ெப�ேறா�)  ெதா��  பாைதைய  ‘ேத��  ெச�ய’  வா���  வழ�க�ப�டா�          
எ�ன  நட���,  ேம��  அ�த  ‘ேத��’  எ�ப�  உ�ைம��  ெச�ய�ப��  எ��  க�பைன           
ெச�வ�  க�ன�  அ�ல.  ந�ைம�  ேபா�ற  ச�க�க��  ‘ேத��’  யதா��த�  எ�னெவ�றா�,          
ெப��பாலான  ஒ��க�ப�ட  சா�கைள�  ேச��த  ம�க�  இ���  �ைற�த  ஊ�ய�  ெப��          
உட�  உைழ��  ப�கைள�  ெச�யேவ  ��ப�வா�க�.  ஆணா��க�  �க��  ஆழமாக  ேவ���          
ெப�க��  இய�க�  ம���  பா�ய�  ��  ஆ��க�  ெச���  ,  ெப��பாலான  ெப�க��           
(���பாக  உைழ���  வ��க�  ெப�க��)  ஆைசகைள�  ெதாட�க��ேல  �ட���        
ேபா��ற�.  ச�ேதக����  இட���,  �����ைல  ���க�  இ�த�  ெகா�ைக��        
�ைமகைள�  �ம���,  இ�  அைனவ��  வ�வான  ம���  ��வான  ப���ப����கான  அர�          
��ைய�   �ற�பட�   �ைற���.  
 
ஒ�  ெபா�வான  ெபா��க���கான  ேகா��ைக  எ�ப�  மா�ப�ட  ��ன�கைள�  ேச��த         
மாணவ�க���  அ�க  அள�லான  �ைறைய  உ�வா��வ�  ம��ம�ல.  அ�  வ��கால�         
��ம�க�  த�க�  �ரா��ய���,  ேதச���  ம���  உலக���  ,உ�ைமயான  வரலா�         
ம���  கலா�சார�ைத�  ப��  அ���,  ஒ�  அ�வா��த  ��மக��  ��தைன�ட�         
ஒ���ைண��,   எ�தெவா�   க�சமான   ஜனநாயக�����   இ���   ெச�வதா��.  
 
இ��ைச�����  தைல��  மா�ற��  உலகள��  ெவ��பைடயானேத.  இ��ைல��       
த�யா�  ேபா��க�  க����  தர�ைத  ேம�ப����  எ���  ��ய  ஒ���த  க���  ந�  ��            
க�டாய�ப��த�ப��ற�.  இ�  ‘க�சமான  சம��வ�’  (substantive  equality)  எ�ப�����        
ெவ��  ‘�ைறயான  சம��வ�’  (formal  equality)  எ�பதாக  வ�வ�  மா�ற�  ெகா��ற�  எ�ப�           
ெகா�ைக  பாைத�����  �லனா�ற�.  இ���  ���யமாக�  ெசா�வதானா�  ,  ெபா��         
ச�க�ைத�  சம��வ  ���தாரண������  �ைழ�பத�கான  ஒ�  ���தாரணமாக       
மா�ற�ப��ற�.  இ�  ச�ெடன  எ�தெவா�  ‘ம�த  ப��த��’  மா�ற��னா�  ஏ�ப�ட�  அ�ல.          
��ய  தாராளவாத  ெபா�ளாதார  மா��யான�,  அவ���  உ�ளா��த  வ�ைம  அ�ல�         
உய��த  ெபா�ளாதார���  காரணமாக  ச�க���  ��  ேமலா��க�  ெச��த��ைல.        
மாறாக,  இ�  கட�த  �ல  தசா�த�களாக  உைழ�����  �லதன�����  இைட�லான         
இய�க�க��  சம�ைல  ம���  �லதன�ைத  ேநா��ய  �த�ைம  சா��  ம���  உலகள��          
��ேன�ற�   ச��க��   வ�ைம   �ைற��   வ�வ��   ெவ��பாடாகேவ   அைம�ற�.  
 
ச�வேதச  க�����  இய�க���  அ��த�,  ெதா�லாள�க�ட�  இ���  �வசா�க��        
ேபாரா�ட�க�  ம���  கால���வ  எ����,  எ����  இன�,  உலகள��  ஆணா��க  எ����          
இய�க�க�  ம���  இ��யா��  சா�  எ�����  ேபாரா�ட�க�  இைவ  அைன���  இ�பதா�          
��றா���  �த�  சதா�த�க��  �தலா���வ�ைத  ஒ�  �����ட  வைக��  ெவ�றன         
அ�  ஒ�  �����ட  அள���  ப��ட���  பா�கா��  ம���  ச�க  நல�க�,  உ���           
ெபா�  வளாக�க��  உ�ைமக�,  அர�ய��  த�  நப��கான  �த��ர�க�,  த�  நப��கான          
அர�ய�  உ�ைம,  ச�க  பா�பா�க���  எ�ரான  ���ைறக�  ம���  நா�  அள��          
சேகாதர��வ�  ேபா�றவ�ைற  ெப��  த�த�.  இ��  நா�  கா��  ம�தா�மான��க  ச�க�          
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எ�ப�  ம�தா�மான���  ���ைறக���  ஏ�ப,  அ�ைறய  �தலா���வ���  ச��  &         
��தா�த���  இ���,  �����  ெகா��க�ப�ட  இ�ேபா�ற  அ��த�க���  ஏ�ப        
ெப�றைவயா��.  இ�ைறய  �தலா���வ�  �த��ள  ம�தா�மான���      
உைடைமக������  ����க�ப���ள�.  அ�த  ெந��க�ைய�  த��க  அைவ  பா�ச        
ச�க   இய�க�க�ட�   ம�����ட�   இைண��   ெகா��வ���   ெவ�க�ப�வ��ைல.  
 
இ��யா��  ��ைதய  தைல�ைற��  தாராளவா�க�  எ��  அைழ�க�ப��       
�.எ�.ேகா�தா�  ேபா�றவ�களா�  ����  வைர�  ெச�ய�ப�ட  ெபா�வான  ப��        
அைம���  ெகா�ைக  1966  இ��  அவ�க��  க����கைள  ’��ரமானைவ’,  ’க�����         
ேபா�றைவ’  அ�ல�  ’ைப��ய�கார�தனமானைவ’  எ��  த�கைள  தாராளவா�க�  எ��        
�ைன���  அேத  ம�க�  அைழ�பைத�  காணலா�.  �ர���டவசமாக  அவ�க��  அைத         
உ�வா��  ெகா���ளன�  இர�������  ந��ைலைய  அவ�க�  த�கைவ���ெகா�ள       
ேவ���.  அவ�க�  ெதாட���  நா��  அரசா�க  ெகா�ைககைள  �ம������தா�,        
ஐ�தாவ�  ெகா�ைகைய�  பா�கா��  அவ�க��  ந��ைலைமயான  ஒ���த  க����க�        
�ட  வல�சா���வமாக  எ�ட�ப�வதா�,  ெகா�ைக  �வாத�க��  ந��ைலைய       
கைட����பவ�க�  �ட  அ�வ�ெபா��  �வாத�க��  வல�சா�களாக  மாற  ேவ����ள�.        
’தாராளவாத�’  (Liberal)  -  இ�  ந�  நா���  அைனவ���மான  க�டன  வைசயாக          
மா���ட�.  தாராளவா�க�  வா�ெமா��  தா��த�க�  ம���  ��ர  வல�சா�  ச��க��         
உட�  தா��த�கைள�  தா���  வ�ைம  ெப�றவ�களாக��,  த���  ��பவ�களாக��,        
உலகளா�ய  உய�  அ����  ேசர  �����  ந�ப�கைள  இழ�க��  தயாராக  இ��க          
ேவ���.  ேம��  ’�த��ர�’,  ‘சம��வ�’  ம���  ’சேகாதர��வ�’  ஆ�ய  ெகா�ைகக�ட�         
��க   ேவ���.  
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“க��  எ�ப�  ஒ�  க��யாக  இைளய  தைல�ைறைய  த�ேபாைதய  த��க���         
ஒ���ைண��  இண�க�ைத�  ெகா��வ��  அ�ல�  �த��ர  நைட�ைறைய�       
ெகா��வர�  ெசய�ப��ற�.  அ�  ெப�க�  ம���  ஆ�க�  �ம�சன  ��யாக��,         
ஆ�க���வமாக��  யதா��த�ைத�  ைகயா��  உலக  மா�ற���  எ�வா�  ப�ேக�ப�        
எ�பைத�   க�����க   உத��.”  

 
—   பாேலா   ஃ��ய�,   ஒ��க�ப�டவ�க��   க���த�  
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