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இடஒதக்ட்க டரிம ககள்வ பதல்கள்

இட ஒதக்க டுனறொல் டுனன?
பல ஆயரம் வரடடகுொக நொம் பறறத ஜொதயன
அடிப்பிடயல்
நமககுக
கல்வ
மறுககப்பட்டத. இறதயத் திணைககணடத்தல்
ஆட்்ச நடத்தய அினத்த மனன்களம்
“சத்தரனககுக கல்வியக தகொகககொகத ”
டுனற மனசொஸதர- இறத மத்  சட்டடகளககுக
கட்கப்பட்கட ஆணடன் . அதன விுவொக
நொட்டின பொ்ப்பனரல்லொத மககள் அினவரம்
பற்பகத்தப்பட்டன்,
தொழத்தப்பட்டன்.
கல்வ மட்கமல்ல அரசுகளில் அதகொரப்
பதவகளம் மறுககப்பட்டன.
ஜொதயன கொரணைமொக
மறுககப்பட்ட
கல்வியயும் கவிலவொப்ப்ிபயும் அகத

ஜொதயன அடிப்பிடயல்
டரிம
பறககப்பட்ட
மககளககுத்
தரம்ப
வழடகுவகத இடஒதக்க ஆகும்.
வகுப்புவொர டரிம டுனறொல் டுனன?
ஒவ்தவொர ஜொதயனரம் தமொத்த மககள்
ததொிகயல்
அவரவ்கள்
வகககும்
சதவகதத்தற்குத் தககவொறு கல்வ , கவில
வொப்ப்பு, பதவ டய்வ , பரதநிதத்தவம்
கபொனறவற்றல் இடடகிு ஒதகக மககள்
ததொிக சதவகதப்படி வொப்ப்பு தபறும்
டரிமககுப் தபய்தொன வகுப்புவொர டரிம .
தற்கபொத இறதயொவலம் , தமிழநொட்டிலம்
இரப்பத இடஒதக்ட்க டரிம தொன
.
வகுப்புவொர டரிம டுனற அுவல் அல்ல.
ஜொத அடிப்பிடயல் இடஒதக்க வழடகுவத
சரயொ?
மனித்கள் பறறத நிறத்தன அடிப்பிடயல் ,
அதமரககொவல்,
கரப்பு
நிறத்தல்
பறறதவ்களககு டரிமகள் மறுககப்பட்டன .

தற்கபொத அறதக கரப்பன மககளககு அகத
நிறத்தன அடிப்பிடயல் தொன டரிமகள்
வழடகப்பககனறன.
இறதயத் திணைககணடத்தல் பொ்ப்பனப்
பிடதயகப் புககுப் பறகு , இறத மணணன
மககள் ஜொத அடிப்பிடயல் பரககப்பட்க ,
அறத ஜொதயன அடிப்பிடயகலகய டரிமகள்
மறுககப்பட்க
வொழறதன்
.
டுறத
அடிப்பிடயல் நொம் தொழத்தப்பட்கடொகமொ
அகத அடிப்பிடயல் டரிமகிுப்
தபறுவததொன அறவயல் . அப்கபொததொன
சமத்தவம் டரவொகும்.
பள்ளிகளில் மொணைவ் கச்கிகயனகபொத
ஜொத் சொனறதழ ககட்பத ஏன?
நமத வட்டில் ஒர தரட்க நடறதவககறத
டுனறு ிவத்தகதகொள்வொம் . கொவல்திறயல்
வழககுப் பதவ தசப்ய் தசொல்ககறொம்
.
அப்கபொத,
கொவல்திறயல் தபொரிு
இழறதவரன தபய் மற்றும் முகவரகிுக
குறத்தகதகொணக,
வழககுப்

பதவதசப்யப்பகம்.
குற்றவொளிகள்
கிடத்தவடன,
பறகபொன
தபொரிு
ஏற்கனகவ குறத்த ிவத்தள்ு
நமத
முகவரககுத் தரம்பத் தரவொ்கள்.
அதகபொல ஆயரககணைககொன ஆணககுொக.
கல்வ டரிமியப் பறதகொகத்தவ்கள் யொ்
டுனபித அிடயொும் கொணை மட்ககம
பள்ளிகளில் ஜொத்  சொனறதழ ககட்கப்பககறத.
பள்ளிகளிகலகய ஜொத் சொனறதழ ககட்பதொல்
ஜொதடணை்வ வு்கறகத?
நொம் பறககும் இடகம குடியொன ததர ,
பறத்ததர,
பள்ுத்ததர டுனறு பரறத
கடககறத. நொம் வொழம் இடம் அகரஹொரம் ,
ஊ், கசர, கொலனி டுனப் பரறத கடககறத .
ஒர மொணைவனின முகவரியக ககட்ட
டடகனகய அவனத ஜொதியப் புரறத தகொள்ு
முடியும். இடதகல்லொம் ஜொத்  சொனறதழ
பொ்த்தொ நமககு இடம் ஒதககுகறொ்கள் ? நமத
பறவகய நம்ிம அடகு பறகக ிவத்த
வககறத.

இனனம் கரொமடகளில் ,
டககிடகளில்
பற்பகத்தப் பட்டவ்களககுக கணணைொடி
டம்ுரலம்,
தொழத்தப்பட்டவ்களககு
ப்ுொஸடிக கப்களிலம் கொப , ட தகொகககும்
முிற இரககறத . ஒவ்தவொர ஜொதககும்
தனித்தனி தபஞ்சுகள் இரககனறன
.
டககிடகளில் ஜொத் சொனறதிழப் பொ்த்தொ ட ,
கொப வற்கறொ்கள்? ஆிுப் பொ்த்த டடகனகய
ஜொதகககற்பப் பரத்த வககறொ்கள்.
“பள்ளிகளில் ஜொத் சொனறதழ ககட்பதொல்தொன
ஜொத வு்கறத ” டுனறு தசொல்பவ்கள்
அினவரம் தரமணைம் டுனறு வரம்கபொத
ஜொதக கநொட்ிடத் தகககதகொணக தன ஜொதத்
தரக்களிடம்தொகன தசல்கறொ்கள் ? தன ஜொத
கமட்ரகமொனி யலில்தொகன திணை கதிவ டுன
வும்பரம் தகொகககறொ்கள்? இறத மஞ்சப்ிப
தரக்ககுொ,
ஆனிலன தரக்ககுொ
ஜொத் சொனறதழ பொ்த்தொ பதவ தசப்கறொ்கள்?
நொம் தசத்த சுககொக கபொகும்கபொதம்
சுககொட்டில் பற்பகத்தப்பட்டவ் சுககொக
ஆதரொவட் சுககொக டுன தனித் தனி

,
,

சுககொககள் இனறும் இரககனறன
.
சுககொககளில் ஜொத் சொனறதிழப் பொ்த்தொ நம்
பணைத்ித அனமதககறொ்கள்?
இப்படி நம் பறப்பலிரறத இறப்புவிர டுல்லொ
இடடகளிலம் சொனறதழ பொ்ககொமகலகய ,
ககட்கொமகலகய ஜொத இழவ நம்்மத
தணககப்பககறத. ஒர கவிு பள்ளிகளில்
ஜொத்  சொனறதழ ககட்கும் முிற வரொமல்
இரறதரறதொலம்கூட கமற்கணட ஜொத தீணடொிமக தகொகிமகள் இப்படிகயதொகன
இரறதரககும்?
பள்ளிககு டரவொகொத கொலத்தலம் ஜொத
பள்ளிகளில் ஜொத் சொனறதழ ககட்கும் வழககம்
அதகப் பட்சம் கடறத 100 ஆணககளககுள்
வறத
நிடமுிற ஆகும் .
நீதககட்்ச.
சுயமரயொித இயககம் கபொனற
பல
அிமப்புகள் இடஒதக்ட்க டரிமககொகப்
கபொரொடியதன விுவொகத் தொன இடஒதக்க
கிடத்தத. அதற்கொகத் தொன ஜொத்  சொனறதழம்
ககட்கப்பககறத.

ஆனொல் ஜொத டுனபத க
.ப 1 ஆம்
நூற்றொணடிலிரறத ககிமயொக நிடமுிறப்
பகத்தப்பககறத. 2000 வரடடகுொக நமககுப்
பள்ளிககு இல்ில . கல்லூரககு இல்ில .
ஆடககலய் ஆட்்சககுப் பறகுதொன நமககுக
கல்வநிிலயடககு டரவொகன.
அப்படியொனொல் கடறத 2000 ஆணககுொக
இறத ஜொதிய வு்த்திவ டுிவ ? பள்ளிககு
இல்லொத மனன்கள் கொலத்தலம் ஜொத டுப்படி
வு்றதத?
டுனபித நொம் கயொ்சத்த
வடககூடொத டுனபதற்கொககவ பள்ளிகளில்
ஜொத் சொனறதழ ககட்பித மட்கம் பொ்ப்பன
ஊடகடகளம் - வரலொற்று அறவல்லொத நமத
ஊடகடகளம் முககயப் பர் சினயொகக
கொட்ககனறன.
ஆவண அவட்டம் - கரொமத் தரவழொ
குரபூிஜகிுத் திடதசப்!

-

பொ்ப்பன இனத்தல், பொ்ப்பன்  ்சறுவ்களககு
அவ்குத 8 வத வயதல் டபநயனம் டுனற
சடடிக நடத்த கறொ்கள் . அதவிர தவறும்

முதககொக இரறத ்சறுவன , அனிறய நொளில்
பூணூல் அணறத பரொமணைனொக இரணடொவத
பறவ டுகககறொன . அப்படி பரொமணைனொக
மொறயதன அிடயொுமொகத் தொன பூணூல்
அணவககப்பககறத. ஆவண மொத அவட்ட
நட்சத்தரத்தல் வரம் இறத நொளககு ஆவண
அவட்டம் டுனற தபயரல் அரசு வகமுிறகய
வடப்பட்டத.
இப்படி தவளிப்பிடயொகத் தனின
‘பொ்ப்பொன’ டுனறு அறவத்தகதகொள்வதற்கு
ஒர வழொகவ நடத்தவத தவறு டுன டுறதப்
பொ்ப்பொனம் இதவிர தசொல்லவல்ில. டுறதத்
தமிழனம் தசொல்வதல்ில . இப்படிப் பூணூல்
அணவகத, ‘தொன இனன ஜொத ’ டுன
தவளிப்பிடயொக,
தமிரொக
அறவத்தக
தகொள்ளம் முிறதொன.
“பள்ளிககூடத்தல் ஜொத ககட்டொல் ஜொத டுப்படி
சொ் ஒழயும் ?” டுனறு தபரய ஜொத ஒழப்புப்
கபொரொளிகள் கபொல கவடம் கபொகம் ்சனிமொ
இயககுந்கள்,
நடிக்கள்,
பத்தரகிககள்,
ததொிலககொட்்சகள் அடிககடி ஒர ட்தரணடொக

இப்படிக ககட்ககதகொணக இரககறொ்கள் .
அவ்களில் டுவரம் நியொய மொக , கந்ிமயொக
ஒர பொ்ப்பொனிடமொவத,
“நீடகள் பூணூல் கபொட்ககதகொள்வத ஜொதிய
அிடயொுப் பகத்தத் தொகன ? இதனொல் ஜொத
வுரொதொ?”
டுனக ககட்டிரககறொ்குொ ?
அப்படித் தனத ஜொதிய அிடயொுப் பகத்த
ஒர வழொிவகய நடத்தகறொ்ககு , அறத
ஆவண அவட்டத்ிதத் திட தசப்ய கவணகம்
டுன யொரொவத இதவிர கப்சயரககறொ்குொ?
கரொமத்தல் நிடதபறும் தரவழொககளில்
தபரம்பொலம்
ஜொதககலவரடகள்
டரவொகனறன. பசும்தபொன கதவ் குரபூிஜ
நடககும்
அககடொப்
மொதடகளில்
ததனமொவட்டடகளில் கலவரடகிுத் தககக
144 திட டத்தரவ பறப்பககப்பககறத.
டுனகவ கரொமத் தரவழொககிுயும்
,
முத்தரொமலிடகத் கதவ் குரபூிஜியயும்
திடதசப்ய
கவணகம்
டுன
கப்சயரககறொ்குொ? தரமணைடகளில் ஜொத

அடிப்பிடயல் திணை கதடககூடொத . மொற்று
ஜொதகளில், தவவ்கவறு ஜொதகளில்தொன திணை
கதட கவணகம் டுன யொரொவத கப்சயதணடொ?
ஜொத்  சொனறதழ ககட்பத சமத்தவத்தககக
பறப்பு முதல் இறப்பு விர ஜொத
அடிப்பிடயலொன பழகக வழககடகிுயும்,
பணபொக கிுயும் தளிகூடத் தவறொமல்
பனபற்றகதகொணக,
ஜொதிய நிில
நிறுத்தகதகொணக
இரப்பவ்கள்
,
பள்ளிககூடத்தல் மட்கம் ஜொத ககட்கக கூடொத
டுனறு கபசுவத அகயொககயத்தனம் அல்லத
முட்டொள்தனம்.
பள்ளிகளில்
ஜொத் சொனறதழ
ககட்கொவட்டொலம் ஜொத இரககத்தொன
தசப்யும். முககயமொக, கமற்கணட ஜொதக
தகொகிமகள் ஒழறத சமத்தவ சமுதொயம்
டரவொவதற்கொகத் தொன பள்ளிகளில் ஜொத் 
சொனறதழ ககட்கப்பககறத . டரிமியப்
பறதகொகத்தவ்கள் யொ் டுனபித அிடயொும்
கொணைகவ பள்ளிகளில் ஜொத் சொனறதழ

ககட்கப்பககறத. இதனொல் ஜொத வுரொத .
சமத்தவகம வுரம்.
இட ஒதக்ட்டொல் தகுத - தறிம பொழொகறதொ?
கத்வகளில் கதொல்வயுற்றவ்களககு நொம் ‘இட
ஒதக்க’ வழடகுவதல்ில. பறகு டுப்படி
‘தகுத’ ‘தறிம’ பொழொகும்? ஒவ்தவொர
ஆணகம் தமிழநொட்டிலள்ு மரத்தவக கல்லூர
களககு மொணைவ்கிுத் கத்றததகப்பதற்கு
கட் ஆஃபப் மதப்தபண அறவககப்பகம் . அறத
மதப்தபணணன அடிப்பிடயல் தொன
மரத்தவம் படிப்பதற்கு மொணைவ்கள்
கத்றததகககப்பககறொ்கள்.
2012 மரத்தவ மொணைவ் அனமதககுரய கட்
ஆஃபப்
சசனனன
ஸடடனல
கழபபாககம
மரததவககலலர
மரததவககலலர
மரததவககலலர

OC
BC
BCM
MBC
SC
SCA
ST

200.00
199.50
199.75
199.25
199.50
199.00
199.50
199.00
198.50
197.25
198.50
197.50
198.00
196.00

199.50
199.50
199.25
199.25
198.00
198.00
197.25

தபொதப்கபொட்டியல் வரம் மொணைவ்களககு
டரய தகுத மதப்தபணண்ககும் ,
ஜொத
அடிப்பிடயலொன இடஒதக்ட்கப் பரவ
மொணைவ்களககு டரய மதப்தபணண்ககும்
தவறும் 0. 25 அல்லத 0. 50 டுனற அுவல்தொன
கவறுபொககள் டள்ுன .
இறத 0.
25
மதப்தபணணல்
டுறதத்
தகுதயும்
குிறறதவடொத டுனபத அறவள்ுவ்களககுப்
புரயும்.
அணணைொ
பல்கிலககழத்தன

தபொறயயல் மொணைவ் அனமதயலம் இகத
நிிலதொன.

நொம் ஏகதொ தகுத இல்லொதவ்களககு தவறும்
ஜொதிய மட்ககம அடிப்பிடயொகக தகொணக
இடஒதக்க ககட்ககறொம் டுனபத கபொனற ஒர
கதொற்றத்ித பொ்ப்பன்களம் ,
பொ்ப்பன
அடிிமகளம் டரவொககயுள்ுன்.
அதமரககொவன மி் ்சகன பல்கிலககழகமும்
புதடில்லி பல்கிலக கழகமும் இிணைறத ,
Ashwin

Deshpande,

Thomas

E

Wiesskopf

ஆககயொ் திலிமயல் இறதயொவன
மிகப்தபரய
தபொதத்திற நிறுவனமொன
இறதயன ரயல்கவயல் , அதன டற்பத்த , தரம்,
தசயல்தறன ஆகயிவ குறத்த ஆப்வ
நடத்தயத.
1980 ஆம் ஆணக முதல் 2002 ஆம் ஆணக
விரயலொன முதல்நிில மற்றும் இரணடொம்
நிில அதகொரகள் நிிலயல் கநரடியொக நடறத
ஆப்வன முடிவ 2009 நவம்பரல் World

Development Journal டுனற ஆப்வ இதழல்
தவளியடப்பட்டத.
2013 ல் அதமரககொவல்
University of
massachusetts ல் - ச்வகதச அர்சயல்
தபொருொதொர ஆரொப்் ்ச நிறுவனமொன PERI
நடத்தய ச்வகதச அர்சயல், தபொருொதொரக
கரத்தரடகலம் தவளியடப்பட்க அினத்த
முனகனறய நொககளின கவனத்ித ்்த்தத.
2015 பப்ரவரயல் இறதயொவல் முனனண
ஏககளில் இறத ஆப்வ குறத்த தகவல்கள்
தவளிவறதன. அவற்றல் குறப்படத் தககிவ.
“முககய முடிவகிு டுகககும் டய்பதவகளில்
இட ஒதக்ட்டின மலம் நியமிககப்பட்ட
அதகொரகள் மற்றவ்கிுவடத் தடகளின
தறிமிய மிக்  ்சறப்பொன முிறயல்
தவளியககனறன்.
இடஒதக்ட்டின மலம் பணயல் கச்றகதொ்
அதகமொகப் பணயொற்றய திறயல் தபொதப்
பரவனிர வட டற்சொகமொகப் பணயொற்ற

பல்கவறு தண் சலொன முடிவ கிு டுகத்த
அவற்ிற தசயலொற்றய கொரணைத்தொல் ரயல்கவ
திற நல்ல முனகனற்றம் கணகள்ுத.”
இறத ஆப்வன மலம் , இடஒதக்ட்டொல்
‘தகுத’, தறிம’ பொழொகறத டுனற வொதம்
டுனபத டிடபககறத.
‘தகுத!
தறிம!
அடிப்பிடயல்
கத்றததகககப்பகம் மத்தய
அர்சன
டய்பதவகளில் பொ்ப்பன்கள் தபரம்
பொனிமயனரொக ஆதககம் தசலத்த வரவித
மணடல் குழ அறகிக தவளிகதகொணை்றதத .
அப்படியரறதம் இறதயொவககு தவளிநொட்கக
கடன 46,000 ககொடி டொல். ஒர டொல் சுமொ் 60
ரூபொப் டுனறு கணைககுப் கபொட்கப் பொரடகள் .
இப்படி தவொலொகும் நிிலககுக தகொணக
தசனறத தொன பொ்ப்பன் களின தகுத -தறிம.
இவ்கள் தொன இடஒதக்ட்டில் தகுத -தறிம
பற்றப் கபசுகறொ்கள்.

இடஒதக்ட்டில் ‘தபொருொதொர’ அடிப்பிட
கூடொத. ஏன?
முதலில் இறத்  சமுதொயத்தல் கல்வயல் டுறத
அுவ ககொலின அடிப்பிடயல் டரிம
மறுககப்பட்டத டுனபித ஆரொய கவணகம் .
‘சத்தரனககு டுிதக தகொகத்தொலம்
கல்வியக
தகொகககொகத
’
டுனற
அகயொககயத்தனமொன ‘மனத்ம’ப்படி ஆணட
கசரகசொழ
பொணடிய் டள்ளிட்ட
அரசொட்்சகள் பொ்ப்பனரல்லொத
அினத்த
மககளககும் கல்விய ஜொத டுனற
அுவககொளின அடிப்பிடயல் மறுத்தன.
இனறும் பொ்ப்பனரல்லொத சமுதொய மககளில்
முதல் திலமுிற , இரணடொம் திலமுிற ,
மனறொம் திலமுிற டுனற
அுவல்
படிப்பவ்ககு தபரம் அுவல் டள்ுன் .
‘தற்குற’ டுனற கப் சுககக இடமில்லொமல்
அினவரம் படித்தவ்குொக இரககும் ஒகர
இனம் பொ்ப்பன்ககு.
தபொதவொக டலகல் டுறத ஒர சமுதொயத்தலம்
கல்வ டுனபத பணைககொர்களின ஆதககத்தல்

இரககும். கல்வக தகொள்ிகிய தீ்மொனிககும்
அிமப்புகளிலம், அரசு மற்றும் தனியொ்
நிறுவன டய் பதவகளிலம் பணைககொரக
குகம்படகளின ஆதககத்தல் இரககும். ஆனொல்
இறதயொவல் மட்கம் இப் பதவகள் பணைககொரக
குகம்படகளின ஆதககத்தல் இல்லொமல் ,
பொ்ப்பன
குகம்படகளின ஆதககத்தல்
இரப்பித மணடல் குழ அறகிக டள்லிட்ட
புள்ளிவவரடகள் நிரபத்தள்ுன.
ஒகர கவில பொ்த்த , ஒகர சம்பும் தபறும்
பொ்ப்பன் ஒரவரன குகம்பத்ிதயும்
,
பொ்ப்பனரல்லொதொ் ஒரவரன குகம்பத்ிதயும்
இனறு ஒப்பட்டொல் பனவரம் கவறுபொககள்
இரப்பத ததளிவொகும்.
1. பொ்ப்பன் குகம்பத்தல் டுழதப் படிககத்
ததரயொதவ்கள் கிடயொத . ிகநொட்ககள்
கிடயொத. பொ்ப்பனரல்லொதொ் குகம்பத்தல்
குிறறதபட்சம் டறவன்களில் ்சலரொவத
குறப்பொக கரொமப் தபணகள் ‘தற்குற’யொக படிககொதவரொக இரப்பொ்கள்.
ஏரொுமொன
ிகநொட்ககிுப் பொ்ககமுடியும் . இதனொல்

குழறத்ிதகளின கல்வயறவககொன சழலில்
இர குகம்பத்தன ரிடகய கவறுபொக
ஏற்பககறத. இறதத் தற்குறகளில் ்சல்
வசதயுள்ுவ்குொகக கூட இரப்ப்.
2. பொ்ப்பனரன டறவன்கள் வடநொட்டிகலொ
அல்லத வு்றத நொககளிகலொ இரப்பொ்கள் .
பொ்ப்பனக குகம்பட களககுத் கதிவப்பகம்
கல்வ கவிலவொப்ப்புகள் தபற அவ்கள்
டதவவொ்கள்.
பொ்ப்பனரல்லொதொரககு
அவ்களின டறவன்கள் வட நொட்டிகலொ ,
வு்றத நொககளிகலொ இரப்பத அரத .அப்படி
இரறதொலம் தமத டறவன்களககு இவ்கள்
டதவவத இல்ில.
3. பொ்ப்பனக குகம்பத்தல் டறவன்கள் அரசு
மற்றும் தனியொ் திற டய் பதவகளில்
இரப்பதன கொரணைமொக கமற்படிப்பு - கவில
வொப்ப்பற்கு பொ்ப்பனரககு்  சொதகமொன சுழல்
டள்ுத.
பொ்ப்பனரல்லொத குகம்பத்தற்கு
தபொருொதொர
வசத இரறதம் கூட
இ் சொதகமொன சழல் இல்ில.

4. பொ்ப்பனக குகம்பத்தல் டுவ்வுவ வறுிம
ஏற்பட்டொலம் ஏ் படித்தல் , கல்லிடத்தல்,
மட்ிட தககுதல் கபொனற ககிமயொன
டடலிழப்பு ததொழலில் ்கபகம்
பொ்ப்பனிரக கொணை முடியொத . வறுிம
கொரணைமொக
இத்திகய
ககிமயொன
டடலிழப்புத் ததொழலில் ்கபகம்
அினவரகம
பொ்ப்பனரல்லொதவரொக
டள்ுன்.
கமற்தசொனன கவறுபொககள் தபொருொதொர
அடிப்பிடயல் டள்ுிவ அல்ல. மொறொக சமக
அடிப்பிடயல்
டள்ுிவ
.
இவ்கவறுபொககளின அுவ பொ்ப்பனரல்லொத
ஜொதகளில் தவவ்கவறு அுவொக டள்ுன .
டுனகவ தொன ஜொதவொர மககள் ததொிகக
கணைகதககப்பும்
அதனடிப்பிடயல்
வழடகப்பகம் ஜொதவொர இடஒதக்ககம
கமற்தசொனன கவறுபொககிுக கிுறத
சமகநீதிய வழடகும் ஏற்பொடொக அிமயும்.
தற்கபொத அமுலில் டள்ு அரசொிணைப்படி ,
ஊககப்பணைம் (ளடொடிடயசுொியீ) தபறும்
மொணைவ்களககு தபொருொதொர அுவககொல்

ிவககப்பட்கள்ுத. பணைககொர தொழத்தப்பட்ட
பற்பகத்தப் பட்ட சமுதொய மொணைவ்களககு
இறத ஊககத்ததொிக கிடயொத . இத்திகய
தபொருொதொர
ரதயலொன
பலனகளககு
தபொருொதொர அுவககொல் சரகய.
அரசுப் பணயொு்கிுத் தவ்த்த மற்றவ்கள்
கபொலி்  சொனறதழகள் மலம் இறத
அுவககொில அ்த்தமற்றதொகக வரகறொ்கள் .
இயற்ிககயொக நடத்தம் சதொட்டமொக டள்ு
வவசொயம் மற்றும் நிிலயற்ற ததொழல்
கொரணைமொக அரசுப் பணயொு்கிுத் தவ்த்த
மற்றவ்களில் தபரம்பொகலொரன ஆணக
வரமொனம் தபரம் ஏற்ற இறககடகளககு
டட்பகவதொகும்.
டுனகவ இப்கபொத
ஊககப்பணைத்தற்கொன
தபொருொதொர
அுவககொல் நிடமுிறயல் சரயொக் 
தசயல்படவல்ில.
டுனகவ இட ஒதக்ட்கப் பர் சினியத் திச
தரப்பகவ தபொருொதொர அுவககொல் வொதம்
ிவககப்பககறத.
தற்கபொிதய
ஜொத
அடிப்பிடயலொன இடஒதக்ட்டிற்கு டுதரொகக
கூககுரலிகம் பொ்ப்பன்களம் ,
பொ்ப்பன

அடிவரடி களம் ஜொத அடிப்பிடயலொன
இடஒதக்ட்டினொல் தகுத தறிம பொழொகறத
டுனற வொதத்ித முனிவககறொ்கள் . அகத
நப்கள் இடஒதக்ட்டிற்கு தபொருொதொர
அுவககொல் கவணகம் டுனகறொ்கள்
.
அப்கபொத மட்கம் தகுத-தறிம பொழொகொதொ?
ஜொத அடிப்பிடயல் டரிம பொதப்புகள்
இரககும் விர ஜொத அடிப்பிடயல்
இடஒதக்க நிடிகககவணகம் .
இதகவ
அறவயல் அண்குமுிறயலொன
சமக
நீதயொகும். இறதய அர்சயல் அிமப்பு் சட்டம்
16(4)ன படியும் சரயொகும்.
நிறத்தன அடிப்பிடயல்
இடஒதக்க

அதமரகக

அதமரகக்  சமகத்தல் கரப்பன மககளககு
அவ்குத நிறத்தன அடிப்பிடயல்
டரிமகள் மறுககப்பட்டன . பற்கொலத்தல்
கரப்பன மககளககு மறுககப்பட்ட டரிமகள்
தரம்ப வழடகப்பகம்கபொத - அகத நிறத்தன
அடிப்பிடயல் தொன வழடகப்பட்டன.

அதகபொல
ஜொதயன அடிப்பிடயல்
மறுககப்பட்ட நமத டரிமகிு அகத
ஜொதயன அடிப்பிடயல் தரம்பப் தபறுவகத
அறவயல்
அண்குமுிறயொகும்
.
சமகநீதயுமொகும்.
இடகு பணைககொர தொழத்தப்பட்டவிர ஏிழ
பொ்ப்பன் களடன ஒப்பகவத கபொல்
கமற்தசொனன நொககளில் டள்ு பணைககொரரொக
டள்ு கரப்பிர, ஏிழ தவள்ிுக கொரனடன
ஒப்பகம் முட்டொள்தனத்ித்  தசப்ய
மொட்டொ்கள். அறநொக களில் டள்ு மககள்
வறுிம ஒழப்புத் தட்டடகிுயும் இன
ஒதக்க தட்டடகிுயும் குழப்பக தகொள்வத
கிடயொத.
ஆதலொல் நிற அடிப்பிடயல் டரவொன கரப்ப்
இனப் பர் சினயலம் ஜொத அடிப்பிடயல்
டரவொன தொழத்தப்பட்ட, பற்பகத்தப்பட்கடொ்
இடஒதக்ட்கப் பர் சினயலம் தபொருொ
தொர
அுவககொிலப் பயன பகத்ததல்
சமகநீதககு டுதரொனத மட்கமல்ல , அறவயல்
அண்குமுிறககு முரணைொனதம் கூட.

இடஒதக்ட்டொல் கவில
தணடொட்டம் ஒழயுமொ?

இல்லொத்

இடஒதக்க டுனபத தபொருொதொர
முனகனற்றத்தற்கொக வகுககப்பட்ட தட்டம்
அல்ல. நி்வொகடகளில் அினத்த மககளககும்
சம டரிம வழடக டரவொககப்பட்ட தட்டம் .
இடஒதக்ட்டொல்
கவில
இல்லொத்தணடொட்டம் ஒழயொத .
நொட்டில்
டள்ு கவிலவொப்ப்புகள் 90 சதவதம் தனியொ்
திறகளில் இரப்பதொலம் , அவற்றன இட
ஒதக்க இல்லொததொலம் வறுிமயும்
கவிலயனிமயும் பொ்ப்பனரககு ஒர
நிிலயொகவம்,
பொ்ப்பனரல்லொகதொரககு
கவறுநிிலயொகவம் இரககறத.
பொ்ப்பன வறுிம, புொட்பொரடகளில் வொழம்
பொ்ப்பனக
குகம்பத்ிதத்
கதொற்றுவககவல்ில.
பொ்ப்பனிரக
கல்லிடககவம், ஏ் படிககவம் , மட்ிட
தககவம், ககிமயொன டடலிழப்பலொன
டுறதத் ததொழிலயும் கமற்தகொள்ுவம்
நி்பறதககவல்ில.

இடஒதக்ட்டொல்
கவிலயல்லொத்
தணடொட்டத்தல் டள்ு இறத வரணைொ்சரமத்
தனிம ஒழயும், அகதசமயம் ஆயரககணைககொன
ஆணககுொக அடிிமப்பகத்தப் பட்கள்ு
பொ்ப்பனரல்லொத ஒகககப்பட்ட மககளககு
இட ஒதக்க மலம் கிடககும் கவில
வொப்ப்புகள் சமக டுவயல் மொற்றடகளககு
வழவகுககறத. ‘நம் சொதககு கல்வ வரொத ’
டுனற பொ்ப்பனிய
ஆதககம் டரவொககய
மகனொரதயொன
பற்கபொககுத்தனம் இட
ஒதக்ட்டின மலம் டிடபககறத.
சொதிய ஒழகக கவணகம் டுனறு கூறும்
இயககம் சொத அடிப்பிடயலொன இட
ஒதக்ட்ிட ஆதரககலொமொ ? இட ஒதக்க
டுவ்வுவ கொலத்தற்கு நீடிகக கவணகம்?
வ்ககமற்ற
சமுதொயத்ித டரவொககப்
பொகபகம் டணிமயொன
கம்்யனிஸட்க
இயககம் ஒர வ்ககத்தன அடிப்பிடயல் , ்சல
டரிமகிுப் தபற
கபொரொடலொமொ ? அத
வ்ககத்ித வு்ககொதொ ? டுனறு ககட்கலொம்
வ்ககமற்ற்  சமுதொயத்ித டரவொககும் விர
வ்ககம் இரககும் . வ்ககம் இரககும் விர

வ்ககத்தன அடிப்பிடயல் ்சல டரிமகள்
தபறப் கபொரொட்டடகள் ததொடரம்.
அகதகபொல் சொத இரககும் விர சொதயன
அடிப்பிடயல் டரிமப் கபொரொட்டடகள்
ததொட்வத சரயொன நிடமுிற யொகும் .
பொ்ப்பன்கிுப் கபொல் ஒகககப்பட்ட
மககளம் கல்வ கவில வொப்ப்பு டள்ளிட்ட
அினத்தத் திறகளிலம் தமத மககட்ததொிக
வதத்தற்கு ஏற்ற இடடகிு இட ஒதக்ட்டின
திணையல்லொமல் தபறும் நிில வரம்விர
இட ஒதக்க ததொடரம்.
இடஒதக்ட்ிட ஒழடகொக அமுல்பகத்தனொல்
இட ஒதக்க தொனொககவ ஒழறதவகம்
டுகத்தககொட்டொகத் தமிழநொட்டில் மரத்தவம்
தபொறயயல் கபொனற
படிப்புகளககுத்
தறறதகபொட்டி,
பற்பகத்தப்பட்கடொ்
தொழத்தப்பட்கடொ் ஆகய மனறு பரவனரன
அனமதககொனக குிறறதபட்ச
மதப்
தபணகளககு இிடயலொன
கவறுபொக
தபரமுவ குிறறத வரகறத . டும்.ப.ப.டுஸ,
ப.்., படித்தவறத, படித்தவரம் மொணைவ்கிு

வசொரப்பதனமலம் இதின நனகு ததளிவொகத்
ததரறத தகொள்ுலொம்.
ஆனொல் இறத்  சொதின கவிலவொப்ப்புகளில்
கிடயொத.
ஏதனனில் நொட்டில் டள்ு
கவிலவொப்ப்புகள் 90 சதவதம் தனியொ்
திறகளில் டள்ுத . இதல் இட ஒதக்க
கிடயொத.
இட
ஒதக்க இரககும்
கவிலவொப்ப்புகளிலம்,
இட
ஒதக்க
ஒழடகொகக கிடப்படிககப்பகவதல்ில .
டுனகவ அரசுத்திறகளிலம் ,
தனியொ்
திறகளிலம் இடஒதக்ட்ிடக கல்வ
கவிலவொப்ப்பு
களில்
ஒழடகொக
அமுல்பகத்தவதன மலம் அதின மிகக
குறுகய கொலத்தல் ஒழகக முடியும்.
இடஒதக்ட்டொல் அறத்  சொதயல் டள்ு கமல்
தட்க மகககு பயனதபறு கறொ்கள் டுனறும் ,
்ழதட்க மககள் பலனிடய வல்ில டுனபதம்
சரயொ?
இட ஒதக்ட்டில் கல்வ , கவிலவொப்ப்பு
மறுககப்பட்ட்  சொதகளில் ஒர ்சலரககுக

கல்வ, கவிலவொப்ப்பு கிடகக்  தசப்வதல்
இட ஒதக்ட்டில் டடனடி பலனகள் அறத் 
சொதயல் கமல்தட்கப் பரவனரககக
கபொப்் கசரம்
டுனபத
சமகவயல்
டணிமயொகும்.
முதல் திலமுிறயொக
படிப்பவ்,
கரொமப்புறப் பள்ளிகளில்
படிப்பவரககு முனனரிமக தகொகப்பதன
மலம் இட
ஒதக்ட்கப் பலனகிுப்
பரவலொகக முடியும்.
இத தவர தொழத்தப்பட்ட , பற்பகத்தப்பட்ட
மககளின மனடகளில் டள்ு
சமுதொய
பற்கபொககுத் தனத்ித டுத்த்தப் கபொரகவதன
முககயத்தவத்ித நொம் டணைர கவணகம் .
தொழத்தப்பட்ட, பற்பகத்தப்பட்ட இனத்ித் 
கச்றத ஒரவ் கதலகடரொககவொ அல்லத
கபொலஸ சப்பரணடொககவொ ஆகும்கபொத ,
அதனொல் அவ் தபறும் தபொருொதொரப்
பலனகள் அவ் குகம்பத்த டறுப்பன்களககு
மட்ககம கபொப் கசரம்.
ஆனொல்,
அறநிகழ் ்சயொல் ஏற்பகம்
மகனொரதயொன தொககம் மிகப் தபரயதொகும் .

அவ்
சொ்றதள்ு
தொழத்தப்பட்ட
,
பற்பகத்தப்பட்ட்  சொதயன் அினவரகம
சமுதொயத்தல்
டய்றத
வட்டதொக
டணைரகனறன். அ் சொதயனரககு இவரொல்
டுறத விகப் தபொருொதொரப் பலனகளம்
இல்ில டுனறொலம்
‘நமத ஆள் ’ ‘ஆட்்ச
பீடத்தல்’ இரககனறொ் டுனற டணை்வ
அவ்களககு
டற்சொக
ஊககமொக் 
தசயல்பககறத.
‘நம் சொதககுக கல்வ வரொத ’ டுனற பொ்ப்பபய
ஆதககம் டரவொககய
மகனொரதயொன
பற்கபொககுத்தனம் டிடபககறத . இவ்வொறு
மனவயல் அடிிமத்தனம் டிடபகவத
சமுதொய புரட்்சககக அடிககொலம்.
பொ்ப்பன்களககும்
முனகனறயதொக் 
தசொல்லப்பகம் ஜொத யனரககும் இட ஒதக்க
தசப்யலொமொ?
அப்ய், அப்யடகொ், தரட்டியொ், தசட்டியொ்,
முதலியொ் அினத்த ஜொத மககளககும்
அவரவ் டுணணகிக வகதத்தற் ககற்ப இட
ஒதக்க வழடகுவததொன சமுதொய நீதயொகும்.

ஆனொல் மககள் ததொிகயல் 3 சதவதம் டள்ு
பொ்ப்பன்கள் தற்சமயம் 70 முதல் 90 சதவதம்
விர தமொத்த கல்வ , கவில வொப்ப்புகளில்
ஆதககம் தசலத்த வரகறொ்கள்.
முனகனறயதொக்  தசொல்லப்பகம் ஜொதப்
பட்டியலில் டள்ு தறறத கபொட்டியல் வரம்
தசட்டியொ், முதலியொ், தரட்டியொ் கபொனற
சொதயன் பொ்ப்பன்கிுப் கபொல் இட
ஒதக்ட்டில் ஆதககம் தசலத்தவல்ில
இவ்களம் தடகளிடய சொதகககற்ற இட
ஒதக்ட்டிற்கொகப் கபொரொகவத நியொயமொகும்.
இடஒதக்ட்டொல் தொழத்தப்பட்டவ்களககு
மட்கமல்ல.
பற்பகத்தப்பட் கடொரககும்
நனிம தொன. வுககம் தர முடியுமொ?
தபொதவொக இடஒதக்க டுனறொகல அத
தொழத்தப் பட்டவ்களககு மட்கம்தொன டுனற
கரத்த
பற்பகத்தப்பட்டவ்களிிடகய
பரப்பப்பட்கள்ுத. கல்வ நிிலயடகளில்
ஸகொல்ஷிப் கபொனற தபொருொதொர டதவகள்
தொழத்தப்பட்ட மொணைவ்களககு மட்ககம
வழடகப்பககனறன.–இலவச
வகதகள்

தொழத்தப்பட்ட மொணைவ்களககு மட்ககம
டள்ுன டுனபிவ கபொனற பல தவறொன
தகவல்கள்
பற்பகத்தப்பட்ட
சமுதொயத்தனரிடகய பரப்பப் பட்கள்ுத.
பற்பகத்தப்பட்ட
சமுதொயத்தல் டள்ு
தபொருொதொர
ரதயொகப் பனதடகய
மொணைவ்களககும் கல்வ டதவத் ததொிககள்
வழடகப்பககனறன.
சமுதொயத்தல் பற்பகத்தப்பட்கடொரககு டள்ு
பல அதகொரடகள் தொழத்தப்பட்கடொரககுக
கிடயொத. நில டரிம, ததொழல் நடத்தம்
வொப்ப்புகள் கபொனற பல கொரணைடகுொல்
பற்பகத்தப்பட்டவ்கள்
தபரம்பொலம்
தபொருொதொர ரதயொக வசதயொக டள்ுன்.
அதொவத தொழத்தப்பட்டவ்கிுவட வசதயொக
டள்ுன்.
அவ்வுவதொன.
தொழத்தப்பட்டவ்கள்
தபரம்பொலம்
தபொருொதொர ரதயலம் பனதடககய டள்ுன்.
டுனகவ, தொழத்தப்பட்ட மொணைவ்கள் அதகமொக
கல்வ டதவத்ததொிககிுப் தபறுகனறன் .
பற்பகத்தப்பட்ட மொணைவ்கள் சற்று குிறவொன

டுணணகிகயல் கல்வ டதவத் ததொிககிுப்
தபறுகனறன்.
அகதசமயம் இலவச வகதகள் டுனற நிிலயல்,
பற்பகத்தப் பட்ட , மிகவம் பற்பகத்தப்பட்ட
மொணைவ்கள் அினவரககுகம அரசு சொ்பல்
மொணைவ்
வகதகள்
இயககப்பட்ககதகொணடிரக கனறன . அரசு
மற்றும் பற்பகத்தப்பட்கடொ் நலத்திற
அிம் சகடகளின இிணையதுடகளில் இிவ
பற்றய
ஆதொரடகிுக
கொணைலொம் .
http://www.tn.gov.in/ta/department/4

பற்பகத்தப்பட்கடொ்
நலத்திற
நடத்தம் இலவச மொணைவ் வகதகளின
டுணணகிக 721
மிகவம்
பற்பகத்தப்பட்கடொ்
,
சீ்மரபன் நலத்திற நடத்தம் இலவச
மொணைவ் வகதகளின டுணணகிக 580
்சறுபொனிமயன் நலத்திற நடத்தம்
இலவச
மொணைவ் வகதகளின
டுணணகிக 14

கமலம் கள்ு் சமுதொயத்ித்  கச்றத
மககளககொக தணகககல், கதனி, மதிர ஆகய
மனறு மொவட்டடகளில் மட்கம் மிகவம்
பற்பகத்தப்பட்கடொ், சீ்மரபன் நலத்திற
சொ்பல் 290 கள்ு் சீரமிமப்புப் பள்ளிகள்
இயடக வரகனறன.
தொழத்தப்பட்ட
சமுதொயத்தககு மட்ககம
அரசொடகம் டரிமகிுத் தரகறத டுனபத
கபொனற
தவறொன
டுணணைட கிு
பற்பகத்தப்பட்ட சமுதொயம் மொற்றகதகொள்ு
கவணகம்.
இரணக பரவனரம் இிணைறத கபொரொடினொல்
தொன நமத டரிமகிு ்மட்தடககக முடியும் .
இரககும் டரிமகிுப் பொதகொகக முடியும் .
அறத ஒற்றுிம டரவொகவடககூடொத டுனற
கநொககத்தல் பொ்ப்பன
பொ்ப்பன
அடிிமகுொல் பரப்பப்பகம் தவறொன
பர் சொரடகளில் நொம் வழறதவடக கூடொத.
கறத்தவ,
இசுலொமிய
மொணைவ்களககும்
மட்ககம அர்சன சலிககள் கிடககனறன .

இறத மொணைவ்களககும் சலிககள்
வழடகப்பகவதல்ில டுன
ஆ் .டுஸ.டுஸ
கூறுகறகத?
அணிமககொலமொக ஆ்.டுஸ.டுஸ மற்றும் அதன
முனனண அிமப்புகுொல் பரப்பப்பகம் ஒர
தபொப்ப்பர் சொரம் இத . தமிழநொக அரசு ,
மற்றும் மத்தய அரசுகளின பற்பகத்தப்
பட்கடொ் நலத்திற ,
தொழத்தப்பட்கடொ்
நலத்திற, மனிதவுகமம்பொட்க அிம் சகம்
கபொனறவற்றன
அதகொரப்
பூ்வ
இிணையதுடகளிகுகய
ஆ்
.டுஸ.டுஸ
அிமப்புகளின
தபொப்ப்பர் சொரத்ித
அம்பலப்பகத்தம்
டணிமகள்
இடம்தபற்றுள்ுன.
டுகத்தககொட்டொக
தமிழநொக அர்சன
பற்பகத்தப் பட்கடொ் நலத்திறயன
இிணையதுத்தல் டள்ு அதகொரப் பூ்வத்
தகவிலகய பொ்ப்கபொம் . கமகல டள்ு
ககள்வககொன பதலில் அத்தகவல் டள்ுத.

பற்பகத்தப்பட்கடொ்
நலத்திற
நடத்தம் இலவச மொணைவ் வகதகளின
டுணணகிக 721
மிகவம்
பற்பகத்தப்பட்கடொ்
,
சீ்மரபன் நலத்திற நடத்தம் இலவச
மொணைவ் வகதகளின டுணணகிக 580
்சறுபொனிமகயொரககு
14
வகதகள்தொன நடத்தப்பககனறன.
பற்பகத்தப்பட்கடொ்,
மற்றும்
தொழத்தப்பட்கடொ் வகதகள்
1301
டள்ுன. இறத 1301 வகதகளில்
தடகப் படிப்பவ்கள் அினவரம்
இறத மதத்தல் டள்ுவ்கள் தொன.
தமிழநொக அரசு பற்பகத்தப்பட்கடொ்
,
தொழத்தப்
பட்கடொரககு
வழடகும்
இடஒதக்ட்க டரிமகளில் பலன தபறும் 69
சதவத மககளில் 3. 5 சதவத ்சறுபொனிமயன்
ஒதக்ட்ிடத் தவர 65. 5 சதவத மககளம்
இறதககள் தொன .
அினவரம் இறத

சமுதொயத்ித்  சொ்றத
மொணைவ்கள்தொன .
இவற்ிறப் பள்ளி , கல்லூரகளில், அரசு
அலவலகடகளில் கநரடியொககவ நொம்
கொணைலொம். ப.கஜ.ப, ஆ்.டுஸ.டுஸ கூறுவத
மிகவம் அகயொககயத்தனமொன தபொப்.
ஐஐடி கபொனற டய்கல்வ நிறுவனடகளில்கூட
ஜொத அடிப்பிடயல் இடஒதக்க கதிவயொ?
இறதய வகதிலககுப் பறகு 23. 11. 1954 ல்
மத்தய கல்வ அிம் சகம் இறதயொவல் டள்ு
அினத்த
மொநில
திலிம் 
தசயலகடகளககும் தொழத்தப்பட்கடொரககு
கல்வ,
கவில வொப்ப்புகளில் டரய
பரதநிதத்தவம் வழடககககொர ஆிணை
பறப்பத்தத.
1982 முதல் டய்கல்வ நிறுவனடகளிலம் ,
மத்தய
அரசுப் பல்கிலககழகடகளிலம்
தொழத்தப்பட்கடொரககு 22.5 ( 15 + 7.5) சதவத
இடஒதக்க அமுல்பகத்தப்பட்டத . கல்வ
மட்க
மினற
அடகுள்ு

கவிலவொப்ப்புகளிலம் 22.5 சதவத
ஒதக்க வழடக ஆிணைகள் டள்ுன.

இட

அத கபொல , கடறத 2006 ஆம் ஆணக
அப்கபொிதய இறதய மத்தய அர்சன மனிதவு
கமம்பொட்கத்திற அிம் ச் அ்ஜனன்சட
அவ்கள் 05. 04. 2006 ல் பொரொள மனறத்தல் ,
டய்கல்வ
நிறுவனடகளில்
பற்பகத்தப்பட்கடொரககு
27
சதவத
இடஒதக்க வழடகப்பகம் டுனற அறவப்ிப
தவளியட்டொ். ககிமயொன டுத்ப்புகளக
கிடகய 03. 01. 2007 அறத அறவப்பு
அரசொிணையொக தவளியடப்பட்டத.
அப்படி 1982 லிரறத தொழத்தப்பட்கடொரககு
கல்வ, கவில வொப்ப்புகளில் இடஒதக்க
இரறதம் - 2007 ல் இரறத இறதயொவல் டள்ு
ஐஐடி, ஐஐடும் மற்றும் மத்தய அரசுப்
பல்கிலககழகடகளில்
பற்பகத்தப்பட்கடொரககு
இடஒதக்க
வழடககவணகம் டுனறு அரகச டத்தரவட்ட
பறகும் பல டய் கல்வ நிறுவனடகள் அறத
ஆிணைிய நிடமுிறப்பகத்தவல்ில.

இறதயொவன
மிகமுககயப்
பல்கிலககழகமொன புத டில்லியல் டள்ு
ஜவஹ்லொல் கநர பல்கிலககழகத்தல் பண
யொற்றும் 612 கபரொ்சரய் மற்றும் இிணைப்
கபரொ்சரய்களில்
பற்பகத்தப்பட்கடொ்
ஒரவ்கூட இல்ில. அப்பணயடட களககு
பற்பகத்தப்பட்கடொ்
இடஒதக்க
அமுல்பகத்தப் படகவ இல்ில . 08.12.2015
இல் கரணகுமொ் டுனபவ் ஆ் .டி.ஐ யன ்ழ
தபற்ற தகவல்கள் இித டறுதப்பகத்தகனறன.
2009 ல் தகவல் அறயும் டரிம் சட்டத்தனபடி
தபறப் பட்ட தகவல்கிுப் பொ்ககலொம் .
டய்கல்வ நிறுவனடகளில் பணயொற்றும்
தொழத்தப்பட்கடொ் குறத்த தகவல்கள் இிவ.
பல்கிலக
கபரொ்சரய்
இிணைப்கபரொ்சரய்
கழகம்
தமொத்தம்
பனொரஸ இறத

346 + 680

+
SC / ST
0+0

தடல்லிப் பல்கில

305 + 644

0+0

ஜவஹ்லொல் கநர

161 + 288

0+0

அலகொபொத்

59 + 151

0+1

பொணடி் கசர

69 + 138

0+1

இறதயொவல்
முககய
டய்கல்வ
நிறுவனடகுொன மும்ிப ஐஐடி , புததடல்லி
ஐஐடி, லககனொ ஐஐடும் கபொனறவற்றல்
பணயொற்றும் பற்பகத்தப்பட்கடொ் குறத்த
தகவல்கள் இிவ . தகவல் அறயும் டரிம் 
சட்டத்தன வழயொக
12. 09. 2012 ல்
தபறப்பட்ட தகவல்கள்.
கல்வ நிறுவனம்
கபரொ்சரய்
இிணைப்கபரொ்சரய்
தமொத்தம்
மும்ிப ஐஐடி
புததடல்லி ஐஐடி

778

+
OBC
6

578

5

359

தமட்ரொஸ ஐஐடி
ஜவஹ்லொல் கநர

612

39
0

IIM Lucknow - Non-Teaching
Group A

40

1

Group B

152

10

அணிமயல் மத்தயஅர்சன மனிதவு
கமம்பொட்க
அிம் சரகமும்
,
டய்கல்வத்திறயும் இிணைறத அகல இறதய
அுவல் கல்வநிிலயடகள் பற்றய ஒர
வரவொன ஆப்ிவ நடத்த அதன முடிவகிு
தவளியட்கள்ுன்.
2014 ஆம் ஆணக தசப்டம்ப் 30 லிரறத 757
பல்கிலக கழகடகள் , 38,056 கல்லூரகள்,
11,922 தனனொட்்ச கல்வ நிறுவனடகளில் இறத
ஆப்வ கமற்தகொள்ுப்பட்டிரககறத . மத்தய
அரசு பல்கிலக கழகடகள் , டய்கல்வ
நிறுவனடகள், மொநில அரசுப் பல்கிலக

கழகடகள், நிக்நிிலப் பல்கிலக கழகடகள் ,
தனியொ் பல்கிலக கழகடகள் , தனியொ்
கல்லூரகள், அரசு டதவ தபறும் தனியொ்
கல்லூரகள் டுன அினத்த இடடகளிலம் ஆப்வ
கமற்தகொள்ுப் பட்கள்ுத.
அகல இறதய அுவல் பல்கிலககழகப்
கபரொ்சரய் பணயடடகளில் தொழத்தப்
பட்கடொ், பழடகுடியன்,
பற்பகத்தப்பட்கடொ் நிில
Total

SC

ST

14,18,389

1,02,534

30,076 3,52,160

TOTAL

: 14,18,389

OBC

SC + ST + OBC TOTAL

: 4,84,770

Source: All India Survey on Higher Education
2014–2015, MHRD

இறதயொவன ஒட்கதமொத்த மககள் ததொிகயல்
சுமொ் 90 சதவதமொக டள்ு தொழத்தப்பட்ட,
பற்பகத்தப்பட்ட மககள் பல ஆணககொலமொக
இடஒதக்ட்க டரிமகள் வழடகப்
பட்டிரறதம் கல்வ , கவிலவொப்ப்புகளில் 30
சதவதம் அுவககுக கூட டரிமகிுப் தபற
முடியவல்ில.
தவறும் 10 சதவதம் மககள் ததொிக தகொணட
பொ்ப்பன மற்றும் முனகனறய ஜொதகள்
அினத்தப்
பதவகிுயும்
,
அதகொரடகிுயும், கல்வ டரிமகிுயும்
தட்டிப் பறத்தள்ுித புள்ளிவபரடகள்
கொட்ககனறன. இறத்  சழலில் அினத்த
டய்கல்வ
நிறுவனடகளிலம்
இடஒதக்ட்ிடத்
தீவரமொக
நிடமுிறப்பகத்த
கவணடித தொன
தற்கபொிதய கதிவ.
டய்கல்வ நிறுவனடகளில் நமககு டரய
இடஒதக்க டுவ்வுவ ? அறத டரிமியக
கொப்பத டுப்படி?

மத்தய அர்சல் டள்ு இட ஒதக்ட்க அுவ :
தொழத்தப் பட்கடொ் 15%, பழடகுடியன் 7.5%,
பற்பகத்தப்பட்கடொ் 27%
இறதயொவல் தமொத்தம் 16 ஐஐடிககளம், 8
ஐஐடும் களம், 20 டுன.ஐ.டி ககளம், 10 ஐஐஐடி
ககளம் டள்ுன. 2016 ல் புததொக 7 ஐஐடி ககள்
ததொடடகப்பட டள்ுன. இவற்றல் அனமத
தபறுவதற்கொன கத்வ வழமுிறகள், மொணைவ்
அனமதயல் இடஒதக்க பனபற்றப்பககறதொ
டுனபிவ கபொனற முழ தகவல்களம் மத்தய
அர்சன மனிதவு
கமம்மொட்கத்திற
இிணையதுத்தல்
டள்ுன .
அதன
இிணைப்பு:http://mhrd.gov.in/iits
இிணையதுடகளில் தசனறு கதிவயொன
தகவல்கிுப் தபறகவணகம் . நமத அகத்த
திலமுிறககு அவற்ிறத் ததரவகக
கவணகம்.
இடஒதக்ட்க முிறியக
கணகொணகக தகவல் அறயும் டரிம் 
சட்டத்ிதப் பயனபகத்த கவணகம் . நமத
டரிமகள் பறககப்பட்டிரறதொல் அதற்கொகப்
கபொரொகம் தரொவட் இயககடகளககுத் தகவல்

ததரவத்த டடன இிணைறத கபொரொட
முனவரகவணகம்.
அதமரககொ கபொனற முனகனறய நொககளில்
இடஒதக்க இரககறதொ?
டலகல் முனகனறய நொககள் பலவற்றலம்
இடஒதக்ட்க முிற நிடமுிறயல் டள்ுத.
அதமரகக இடஒதக்க Affirmative Action
இடகலொறத இடஒதக்க Equality Act
கனடொ இடஒதக்க Employment Equity Act
Affirmative - Minority
Nationality Act

சீனொ இடஒதக்க

நொ்கவ இடஒதக்க Affirmative - Women Act
ததன ஆப்பரககொ இடஒதக்க - Employment
Equity Act

இறதயொவல் ஜொத அடிப்பிடயல் பல ஆயரம்
ஆணககுொக தொழத்தப்பட்ட, பற்பகத்தப்பட்ட
மககளககு டரய கல்வ , கவிலவொப்ப்பு
டரிமகள் மறுககப் பட்டன . டுனகவ டுறத
அடிப்பிடயல் டரிமிய இழறகதொகமொ
அகத ஜொதயன அடிப்பிடயல் டரிமகள்
வழடகப்பககனறன.
அதகபொல டலகன பல நொககளில் டுறததறத
அடிப்பிடயல் அடகுள்ு
மககளககு
டரிமகள் மறுககப் பட்டனகவொ , அறதறத
அடிப்பிடயகலகய இடஒதக்ட்க டரிமகள்
வழடகப் பககனறன.

தனியொ் திறயலம் இடஒதக்க கதிவயொ?
அரசுத்திறகளில் டள்ு கவிலவொப்ப்புகள்
தவறும் இரணக ( 2% ) சதவதம்தொன. டுனகவ

்மதமுள்ு அினத்த கவிலவொப்ப்புகளிலம்
இடஒதக்க மிகவம் அவ்சயம்.
இறத
இரணக சதத்தலம் தபரமுவ
கவிலவொப்ப்பு கிுக தகொணடிவ
தபொதத்திற நிறுவனடகுொகும் .
அறதப்
தபொதத்திற நிறுவனடகள் அினத்தம்
நட்டத்தல் இயடகு வதொகக கொட்டித்
தனியொரககுத் தொிர வொ்ககப்பட்க வட்டன .
ஓரர நிறுவனடகள்தொன அர்சன நி்வொகத்தல்
டள்ுன.
அப்படித் தனியொரககுத் தொிர
வொ்ககப்பட்ட தபொதத்திற நிறுவனடகளில்
ஏற்கனகவ
நிடமுிறயல்
இரறத
இடஒதக்க முற்றலம் நீககப்பட்கவட்டத.
புததொகத் ததொடடகப்பகம் தனியொ்
நிறுவனடகளில் இடஒதக்ட்க முிறகய
கிடயொத. டுனகவ நமத கவில வொப்ப்புகள்
முழவதமொகப் பறகபொப்வட்டன.
அதமரககொவல்
இடஒதக்க:

தனியொ்திறயலம்

டலகன முனகனறய நொடொகக கொட்டப்பகம்
அதமரககொவல் தனியொ் திறயல் கரப்பன
மககளககு இடஒதக்க வழடகப் பககறத .
கவிலவொப்ப்பல் மட்கமல்லொமல் தனியொ்
நிறுவனட களின வயொபொர ஒப்பறதடகள் ,
வயொபொரக தகொள்முதல் டுன அினத்தலம்
கரப்பன மககளககு இடஒதக்க டள்ுத.
அதமரகக, ஐகரொப்பய நொககிு்  கச்றத
பனனொட்க நிறுவனடகளில் இடஒதக்க
டலகன மிகப்தபரய , பணைககொர பனனொட்க
நிறுவனமொன ‘ிமககரொசொஃபப்ட்’ நிறுவனத்தல்
இடஒதக்க வழடகப்பககறத .
டலகன
மிகப்தபரய சடகலித்ததொட் டணைவகடகிு
நடத்தம் ‘தமகதடொனொல்ட்’ நிறுவனத்தலம்
இடஒதக்க வழடகப் பககறத . ஸவடன
நொட்ிட்  கச்றத கொ் நிறுவனமொன ‘வொல்கவொ’
நிறுவனத்தலம் இடஒதக்க நிடமுிறயல்
டள்ுத.
அசமரககாவில தனியார்தனற இடஒதககீட

Fortune 500 Companies
Officers

Managers /

Ford Motors

18.20%

General Motors

23%

Exxon Mobile

16.90%

IBM

21.56%

Boeing US Based

18%

HARVARD UNIVERSITY

1994

1999

Researchers

28.30%

33.90%

Proffessors

9.54%

13.67%

Trainees

30.31%

37.50%

JOURNALS
Wall Street

17.10%

USA Today

18.70%

NewYork Times

16.20%

Washington Post

19.50%

Los Angels Times

18.70%
source: Tehelka June 19.2004

இந்தயாவில, 1000 முனனண கார்பபடரேட
கமசபனிகளில இடஒதககீட இலலாததால பார்பபன
ஆ்தககம

Total 9052

Category
Percentage
பார்பபனர்ககள &

Board Members

8387

92.7%
உயர்ஜா்தககள
பிற்பீடததபபேடடடார்

346

3.8%
தாழததபபேடடடார்

319

3.5%
Source: EPW August 2012

டலகல் வு்றத நிிலயல் டள்ு முனனண
நிறுவனட குொன தபரம்பொலொன பனனொட்க
நிறுவனடகளில் அறதறத
நொககளில்
இடஒதக்ட்ிட வழடகுகனறன டுனபித
ஆதொரப்பூ்வமொகப் பொ்த்கதொம்.
இறதயொவல் மத்தயஅரசு நி்வொகத்தல் முககய
முடிவ கிு டுகத்த்  தசயல்பகத்தம் அதகொர

மப்யடகள் முற்றலம் பொ்ப்பன டய்ஜொதகளின
அகரஹொரமொக இரப்பிதப் பொ்ப்கபொம்.
மத்தய அர்சல் டள்ு 55 திறகளில்,
அிம் சரகடகளில் தகவல் அறயும் டரிம் 
சட்டப்படி 01.01.2013 ல் தபறப்பட்ட
தகவல்கள்.
Group

Total
ST

Group A 74,866
10,434
(13.94%)
Group B 1,88,776
29,373
(15.56%)

OBC

SC

8,316
4,354
(11.11%)
(5.82%)
20,069
12,073
(10.63%)
(6.4%)

இறதயொவல் பனனொட்க நிறுவனடகளின
முடிதவகககும் அதகொர
மப்யடகளிலம் ,

மத்தய அர்சன அதகொர மப்யடகளிலம்
பொ்ப்பன்களம், முனகனறய டய்ஜொத களம்
ஆதககம் தசலத்த வரகனறன . டுனகவ
தவளிநொககளில்
இடஒதக்ட்ிட் 
தசயல்பகத்தம் பனனொட்க நிறுவனடகள்
இறதயொவல் மட்கம் இடஒதக்ட்ிட் 
தசயல்பகத்தவதல்ில.
தசயல்பகத்த
இடகரககும் பொ்ப்பன அதகொர வ்ககம்
அனமதப்பதல்ில.
இறதயொவன ததொழற்திறயல் ஆதககம்
தசலத்தம் முககய ததொழல் மற்றும் வ்த்தக
அிமப்புகுொன FICCI, CII, ASSOCHAM
இறதயொவல் தனியொ்திறயல் இடஒதக்க
வழடக கவணகம் டுனற ககொரகிகிய
டுத்த்தள்ுன.
தனியொ் திறகளில்
இடஒதக்க வழடகமுடியொத டுனறு
அறவத்தள்ுன.
தனியொ்திறகளில்
தவளிநொககளில்
இடஒதக்ட்ிட்  தசயல்பகத்தம் பனனொட்க
கொ்ப்பகரட் நிறுவனடகள் இறதயொ வலம்
இடஒதக்ட்ிட
வழடககவணகம்
.

பறகபொகும் நமத கல்வ , கவிலவொப்ப்பு
டரிமகள் ்மட்தடகககப்பட கவணகம்.
தனியொ் நிறுவனடகள் அவ்ககு முதலக
கபொட்கத் ததொழல் நடத்தம் கபொத
அவ்களிடம் இடஒதக்க ககட்பத நியொயமொ?
இத தவறொன பொ்ிவ . அினத்தத் தனியொ்
கொ்ப்பகரட் நிறுவனடகளம் தடகளிடய
தசொறத முதலட்ிட மட்கம் முதலொகப்
கபொட்கத் ததொழல் ததொடடகுவதல்ில .
இறதயொவல் அினத்தத் தரப்பு மககளிடம்
ககொடிககணைககல் படகுகிு தவளியட்க ,
படகுத்ததொிக வொடகத்தொன ததொழல்
ததொடடகு கனறன.
அதமட்கமல்லொமல் அர்சடம் இரறத ( SEZ )
்சறப்புப் தபொருொதொர மணடலம் டுனற
தபயரல்
அடிமொட்க
விலககு
ஆயரககணைககொன
ஏகக் நிலடகிுயும் ,
ககொடிககணைககல் ஏற்றுமத ,
இறககுமத
வர் சலிககிுயும், வரமொனவர்  சலிக
கிுயும்,
மினசொரம்,
குடிநீ் கட்டணை் 

சலிககிுயும் தபற்றுத்தொன
ததொடடகுகனறன.

ததொழல்

நமத படகு முதலககுொலம்
,
நமத
வரப்பணைத்ிதப் தபறும் அர்சனிடய தபரம்
படகலம்
தொன
ததொழல்கள்
ததொடடகப்பககனறன. டுனகவ நொம் தனியொ்
திறகளில் இடஒதக்க ககொரவத
டுவ்விகயலம் தவறல்ல.
இத முதலொளித்தவத்தககு ஆதரவொன நிில
அல்லவொ?
இறதய அரசுமுிறிய கம்்யனிஸட்ககள்
ஏற்பதல்ில. இறத அரசு பொட்டொளி வ்ககத்தன
அரசு அல்ல . ஏகொதபத்தய அரசு - தரகு
முதலொளித்தவ அரசு - கொ்ப்பகரட் அரசு
டுனறுதொன விரயறுப்பொ்கள் . ஆனொல் அறத
ஏகொதபத்தய அர்சல் படககற்க கத்தலில்
கபொட்டியககறொ்கள். மொநிலடகளில் தவனறு
அரசுகிு அிமககறொ்கள்.

கத்தலில் படககற்கொத அிமப்புகள்கூட இறத
கொ்ப்பகரட் அர்சன சட்டதட்டடகளககுக
கட்கப்பட்கத் தொன வொழகறொ்கள். இறதத் தரகு
முதலொளித்தவ அர்சன நீதமனறடகள் , அரசு
அலவலகடகிுப்
பயனபகத்தக
தகொணகதொன இரககறொ்கள் . அதற்கொக இறத
அரசுமுிறகிு
அினத்த
கம்்யனிஸட்ககளம் ஏற்றுகதகொணடொ்கள்
டுனறு தபொரள் அல்ல.
அதகபொல நொம் தனியொ்திறயல் இடஒதக்க
ககொரவதொகலொ,
தனியொ் நி்வொகடகளில்
படககற்பதொகலொ பனனொட்க நிறுவனடகளின
தகொள்ிுகிு ஏற்றுகதகொணகடொம் டுனறு
தபொரள் அல்ல.
வசத பிடத்தவ்கிுயும் , நனகு படித்த
குகம்பத்தனிரயும் அிடயொும் கணக
அவ்களககு இடஒதக்ட்ிட நீககும்
கரமிகலய் முிற அறவககுப் புறம்பொனத .
டுப்படி?

தொழத்தப்பட்ட, பற்பகத்தப்பட்ட மககளில்,
தபொருொதொர வசத பிடத்தவ்கிுயும் ,
நனகு படித்த குகம்பத்தனிரயும் அிடயொும்
கணக அவ்கிு இடஒதக்ட்கப் பட்டியலில்
இரறத நீககும் முிறககு
‘கரமிகலய்’
(Creamy layer) டுனறு தபய் . ஆணகககு 2.5 (
இரணடிர)
இலட்சம்
வரமொனம்
தபறுபவ்கிு வசத பிடத்தவ்குொகக கரத
அவ்குத குழறிதகளககு இடஒதக்ட்ிடப்
பறகக டரவொககப்பட்ட தட்டம் இத.

‘கரமிகலய்’ கரஷ்ணைப்ய்
1975 கலகய இறத கமொசடியொன தட்டத்ித
முதலில் தசயல்பகத்தயத ககருொ தொன . ககரு
அரசு டுத் டுன. டும். தொமஸ டுனற வழககல் 19.
09. 1975 ல் மனிதகநயம் மிககவ் டுனறு
புகழப்பகம் நீதபத வ .ஆ்.கரஷ்ணைப்ய்தொன
இறத முிறியத் ததொடடக ிவத்தொ் .
இதற்கொன டத்தரிவப் பறப்பத்தொ்.

மத்தய அர்சல், 2007 ல், இரணடிர இலட்சம்
டுனற விரயிற ிவககப்பட்டத . பறகு
ஆணகககு ஆறு இலட்சம் டுன வரமொன வரம்பு
டய்த்தப்பட கரத்தத்ததரவககப்பட்கள்ுத.
தற்கபொத கத்சய பற்பகத்தப் பட்கடொ்
ஆிணையம் கரமிகலயரககொன
ஆணக
வரமொனம் 15 இலட்சம் டுன டய்த்த
கவணகதமன
அரசுககுக ககொரகிக
வகத்தள்ுத.
நொக வகதில தபற்ற கொலத்தலிரறத , மத்தய
அர்சன கல்வ ,
கவிலவொப்ப்புகளில்
தொழத்தப்பட்கடொரககு 22.5 சதம் இடஒதக்க
வழடகப்பட்க வரகறத . ஆனொல் இனனம்
இட ஒதக்ட்ிடப் தபற்றவ்கள் சதவகத
அுவல் 10 சதவகதத்ிதக கூட டுட்டவல்ில.
கடறத 20 வரடடகுொக மத்தய அரசு
நி்வொகடகள்
மற்றும்
டய்கல்வ
நிறுவனடகளில் பற்பகத்தப்பட்கடொரககு 27
சதவகத
இடஒதக்க வழடகப்பட்க
வறதொலம், கல்வ, கவில வொப்ப்புகளில்
இனனம் 5 சதவகத அுிவககூட அவ்கள்

டுட்டவல்ில. இறதத் தகவல்கிு நொம்
ஏற்கனகவ வுககமொக புள்ளி வபரடகளடன
வுககவட்கடொம்.
முதலில் தொழத்தப்பட்கடொரன
22.
5
சதவகதமும், பற்பகத்தப் பட்கடொரன 27
சதவகதமும் முழவதமொன
நிரப்பப்பட
கவணகம். இனனம் ததொடகக நிிலயகலகய
- தவறும் 1 சதவகதம், 5 சதவகதம் டுனற
அுவகலகய கல்வ , கவிலவொப்ப்புகிுப்
தபற்றுக தகொணடிரககும் சமுதொயத்தனிர அறத 1 சதவகதத் தலிரறதம் தவளிகயற்ற ,
வரட்டிவடத் தடிப்பவ்கள் தொன இதகபொனற
‘கரமிகலய்’ கரத்தககிுப் கபசுகனறன்.
முககயமொக, ஒட்க தமொத்த இறதயொவலம்
நி்வொகப்
பதவ
கிுயும்
,
கல்வநிறுவனடகளில்
அனமதகிுயும்
பலநூறு வரடடகுொக அனபவத்த வரம்
பொ்ப்பன்கிுயும்,
்சல
முனகனறய
ஜொதகிுயும்
‘கரமிகலய்’குொகக கரத
அவ்கிு டுறதப் பதவயலம் ,
டுறதப்
படிப்பலம் அனமதககக கூடொத டுனறு

அறவகக கவணகம். அததொன மிக்  சரயொன
கரமிகலய் ஆகும் . இறதக ககள்வியக
ககட்பவ்கள் அித்  தசப்யத்தயொரொ?
இட ஒதக்ட்ிடப் பொ்ப்பன்கள் டுத்ப்பதல்
அறவ நொணையம் டணடொ?
கிடயொத. கல்வ கவிலவொப்ப்புகளில் தகுத தறிம கொரணைம் கூறப் பொ்ப்பன்கள் இட
ஒதக்ட்ிட டுத்ககறொ்கள். ஆனொல் ககொவல்
அ்் சக் பணயல் மட்கம் தகுத தறிமியப்
பற்றக கவிலப்படொமல் ‘பொ்ப்பன்களககு
மட்ககம’ அறத கவில டுனறு கூறுகறொ்கள்.
2016 ஆம் ஆணடிலம் , ட் சநீதமனறம் விர
தசனறு தமத ஜொத அடிப்பிடயலொன
டரிமககுப் கபொரொககறொ்கள் . டுனகவ இட
ஒதக்ட்ிடப் பொ்ப்பன்கள் டுத்ப்பதல்
அறவ நொணையம் இல்ில.
“இடஒதக்கட கவணடொம் ” “வொழகிகயல்
முனகனற
ததொழற்திறயல் இறடக
கவணகம்” டுன கதகவறதரகுல கவுொு்

கிுத் திசதரப்பும் ஆ் .டுஸ.டுஸ
கபொககு ஆபத்தொனத. டுப்படி?

ஸின

இடஒதக்ட்டொல் தடகுத ஆதககத்தல் ்சறு
து்ிவக கணடிரககும் பொ்ப்பன்கள் . 2014
ஜனவரயல் தர் ்சயல் நிட தபற்ற பரொமணை்
சடக இிுஞ் அணயன மொநில மொநொட்டிலம்,
ததொட்் ்சயொக பல மொவட்ட மொநொககளிலம்
கல்வ, கவில வொப்ப்புகளில் தடகளககு 10
சதவதம் இடஒதக்க கவணகம் டுன
ககொரகிக டுழப்பயுள்ுன்.
அகல இறதய அுவல் தபொருொதொரத்தல்
மிகப்தபரய அுவல் வு்றதள்ு ஜொத பகடல்
ஜொத ஆகும் .
டுணணைற்ற இறதயகத்சய
முதலொளிகிுயும் - பல பனனொட்க நிறுவன
டரிமயொு்கிுயும் தகொணடவ்கள் பகடல்
ஜொதயன். முதல் அிம் ச் , அிம் ச்கள்,
சட்டமனற, பொரொளமனற டறுப்பன்கள் டுன
சமக, அர்சயல், தபொருொதொர பலத்ிதக
தகொணடிரககும் பகடல்ககு - தடகளககு
ஜொதவொர இட ஒதக்க கதிவ டுனறு
ககிமயொகப் கபொரொடிக தகொணடிரக கறொ்கள்.

ஆறதர
மொநிலத்தன தபொருொதொரத்தல்
மிகப்தபரம் சகதயொக வுடகும் கொப்பு ,
பலிஜொ, கவரொ, ஒணடொர, ததலகொ ஜொத மககள்
தடகுத மககள்ததொிகககு ஏற்ப கல்வ ,
கவில வொப்ப்புகளில்
22.4
சதவதம்
இடஒதக்க கவணகம் டுனறும் , தடகிுப்
பற்பகத்தப்பட்கடொ் பட்டியலில் கச்கக
கவணகம் டுனறும் கபொரொடி வரகனறன் .
2013
ஆம் ஆணடிலிரறகத இறதப்
கபொரொட்டடகள் நடறத வரகனறன.
தமிழநொட்டில்
்சறு
வணகத்தல்
குறப்படத்தகுத்த
அுவல் வு்றதள்ு
நொடொ்கள் தடகளககு டள் ஒதக்க வழடக
கவணகம் டுனக ககொரயரககறொ்கள் . சொணைொ்,
கரொமண கபொனற
நொடொ் டட்பரவ
ஜொதகளககு 10 சதவதம் டள் ஒதக்க
கவணகம் டுன 2010 ம் ஆணடிலிரறகத, நொடொ்
சடகப் தபொத்  தசயலொு் கரகககொல்ரொஜி
ககொரகிக வகத்த வரகறொ்.
கவட்கவக கவணட்கள் தடகளககு தனி
இடஒதக்க வழடகக ககொரயுள்ுன்

.

பள்ிுமொ், கவுொு், தசடகுறத முதலியொ்
ஜொதயன் தடகளககு 20 சதவதம் இடஒதக்க
கவணகதமனக ககொரயுள்ுன்.
இவ்வொறு அகல
இறதய
அுவலம் ,
தமிழநொட்டிலம்
தொழத்தப்பட்ட
சமுதொயத்தனிரவட
நல்ல
தபொருொதொர
நிிலயல் டள்ு - அர்சயல், தபொருொதொர
பலத்தடன டள்ு அினத்த ஜொதயனரம்
தற்கபொத இடஒதக்க ககொரப் கபொரொடத்
ததொடடகயுள்ுன்.
வணகத்திறயல் ட் சடகிுப் தபற்றவ்ககு
- அறதப் தபொருொதொர ஆதககத்தககு கமலம்
வலவூட்ட
அரசு நி்வொகடகளிலம்
ஆதககத்ித
ஏற்பகத்தப்
கபொரொடி
வரகனறன்.
ஆனொல் தபொருொதொர ரதயொககவொ , கல்வ
ரதயொககவொ,
அர்சயல் பலம் டுனற
அடிப்பிடயகலொ,
அரசு நி்வொகடகளில்
பரதநிதத்தவம் டுனற
அடிப்பிடயகலொ
டுறதப் பலமும் இல்லொதவ்கள் பள்ு்கள்.

நீதககட்்ச ஆட்்சகொலம் ததொடடக தரொவட
இயககட களின ஆட்்ச கொலத்தல் தொழத்தப்பட்ட
மககளககுக கிடத்த வரம் ஜொத
அடிப்பிடயலொன இடஒதக்ட்டொல் தற்கபொத
தொன நொம் குறப்படத்தகக அுவ கல்வ ,
கவில வொப்ப்புகளில் முனகனற வரககறொம்.
65 ஆணககுொக இறதய அரசு நி்வொகடகளில்
தொழத்தப் பட்கடொரககு
15
சதவதம்
இடஒதக்க நிடமுிறப்பகத்த கவணகம்
டுனற சட்டடகள் இரறதம் -இனறும் அதகொர
மப்யடகள் முழவதம் பொ்ப்பனமயமொககவ
டள்ுன.
இறத்  சழலில் இடஒதக்க
கவணடொம் டுனத் தரம்புவத பொ்ப்பன
ஆதககத்தககு்  ்சறதம் பொதப்புவரககூடொத
டுனறு நிினப்ப வ்கள் கபச கவணடிய
கரத்தொகும்.
மத்தயஅர்சன மனிதவு
கமம்பொட்க
அிம் சரகமும்,
டய்கல்வத்திறயும்
இிணைறத அகல
இறதய
அுவல்
கல்வநிிலயடகள் பற்ற நடத்தய ஒர வரவொன
ஆப்வன புள்வவபரடகிு ஏற்கனகவ
பொ்த்கதொம்.

அதல் குறப்படத்தகக தகவல் டுனனதவனறொல்,
இறதயொவன மற்ற
மொநிலடகிுவட
இடஒதக்ட்ிட்  ்சறப்பொகப் பனபற்றும்
முதல் மொநிலமொகத் தமிழநொக தகழகறத.
தமிழநொக அுவல் பல்கிலககழக கபரொ்சரய்
பணயடடகளில் தொழத்தப்பட்கடொ்,
பழடகுடியன், பற்பகத்தப்பட்கடொ் நிில
Total
OBC

SC

ST

2,03,223
17,284
619
1,18,540
Source: All India Survey on Higher Education
2014–2015, MHRD

இடஒதக்ட்டொல் தொழத்தப்பட்கடொ் மிக
அதகமொகப் பயனதபற்றத தமிழநொட்டில்
மட்ககம ஆகும். அகத்த மகொரொஷ்ட்ரொவம், 3
வத இடத்தல் ததலடகொனொவம் இரககனறன.

அகதகபொல
பற்பகத்தப்பட்கடொரலம்
அதகமொனவ்கள் பயனதபற்றத தமிழநொட்டில்
மட்ககம ஆகும். அகத்தபடியொக ததலடகொனொ
பற்பகத்தப்பட்கடொ் பயன தபற்றுள்ுன்.

பல்கிலககழக கபரொ்சரய்கள்
பணயடடகளில் தொழத்தப்பட்கடொ்,
பற்பகத்தப்பட்கடொ் இடஒதக்ட்டில்
முதலிடம் வகககும் தமிழநொக
State

SC
OBC

தமிழநொக

17,284

1,18,540

ததலடகொனொ

11,426

41,852

மகொரொஷ்ட்ரொ

15,120

25,747

Source: All India Survey on Higher
Education 2014–2015, MHRD
இறதப் பட்டியலில் கமற்கணட மொநிலடகளககு
அகத்த மிகவம் பனதடகய நிிலயல்தொன
மற்ற
மொநிலடகள் இட
ஒதக்ட்ிடப்
பயனபகத்தயுள்ுன்.
கவிலவொப்ப்பல்
மட்கமல்லொமல் கல்வ நிிலயடகளில்
மொணைவ் கச்கிகயலம் இகதநிிலதொன
டள்ுத.
இறத நிிலிய முற்றலம் ஒழப்பதற்கொகத்தொன
தமிழ நொட்டில் டள்ு தொழத்தப் பட்ட
மககிுகய கரவயொக மொற்ற ஆ் .டுஸ.டுஸ
முயற்்ச டுகத்தள்ுத.
தமிழநொட்டில் தடகள் ஜொதககொர்கள் மட்ககம
ஒனறிணைறத தனியொக ஒர வடகியகய
(தமிழநொக தம்ககணிடல் கபடக ) நடத்தம்
நொடொ்ககு தடகளககு இட
ஒதக்க
கவணகம் டுனகறொ்கள்.

ஆனொல் தபொருொதொரத்தலம் , அர்சயலிலம்,
சமுதொய ரதயலம் மிகவம் ஒகககப்பட்க
வொழம் - இலட்சககணைககொன அடித்தட்க
மககிுக தகொணட பள்ு்கிு இடஒதக்க
கவணடொம் டுன திச தரப்புவத
பள்ு்களின
வு்் ்சியயும்
சுயமரயொிதயொன வொழிவயும் அழககும்
தசயலொகும்.
கதவகவறதர குல கவுொு் சமுதொயத்தல்
டள்ு
்சலிரக கரவயொகக தகொணக
ஆ்.டுஸ.டுஸ நடத்தவரம் இறத ஆபத்தொன
பர் சொரத்ித பள்ு்களம் - இடஒதக்ட்டில்
பலன அிடயும் அினத்த சமுதொயமும்
இிணைறத முறயடிகக கவணகம்.
பொ்ப்பன ஆதககம் இனறும் இரககறதொ?
இறதயொ முழவதலம் டள்ு தொழத்தப்பட்ட ,
பற்பகத்தப் பட்ட மககளின பறப்பு முதல்
இறப்பு விரயலொன அினத்தப் பணபொட்க
நடவடிகிககளிலம் பொ்ப்பன்ககு ஆதககம்
தசலத்தகறொ்கள்.
பறவ அடிப்பிடயல்
பொ்ப்பன் டய்றத சொதயன் டுனற நிில

அர்சயல் சட்டபடி இனறும் டள்ுத . ஆகமம்
வதகளினபடி ககொயலில் அ்் சகரொகும் டரிம
பொ்ப்பன்களககு மட்ககம டணக டுனறு ட் ச
நீதமனறம் 2016 ஆணடிலம் தீ்ப்பளித்தள்ுத.
அரசு நி்வொகம் , பனனொட்க நிறுவனடகளின
நி்வொகம், நீதத்திற அதகொரடகள் , அர்சயல்
அதகொரம், ஊடகத்திற டுன அினத்தலம்
டள்ு
பொ்ப்பன
ஆதககடகள் பற்றப்
பொ்ப்கபொம்.

அதகொர பீடம்
மத்தய அர்சல் டள்ு 55 திறகளில் அிம் சரகடகளில் நொட்டின கபொகிக
தட்டமிகம் அதகொரம் பிடத்த பதவகளில்
பொ்ப்பன ஆதககம்

Group

Total

OBC

Group A 74,866
10,434
(13.94%)
Group B 1,88,776
29,373
(15.56%)

SC

8,316
4,354
(11.11%)
(5.82%)
20,069
12,073
(10.63%)
(6.4%)

தகவல் அறயும் டரிம்  சட்டப்படி 01.01.2013
ல் தபறப்பட்டிவ
இறதயொவன 1000 முனனண கொ்ப்பகரட்
கம்தபனிகளின நி்வொகத்தல்
பொ்ப்பன ஆதககம்
Total 9052
பொ்ப்பன் &

92.7 %

டய்ஜொதகள்

8387

பற்பகத்தப்பட்கடொ்

346

3.8

தொழத்தப்பட்கடொ்

319

3.5

%
%

Source: EPW August 2012

நீதத்திற: நீதபத பதவகளில் பொ்ப்பன
ஆதககம்
CASTE
1950
1971 - 89 Years
பொ்ப்பன்

45.2%

-70
40%

Years

முனகனறய ஜொதகள்

57.1%

தொழத்தப்பட்கடொ்

0%

பழடகுடியன்

0%

பற்பகத்தப்பட்கடொ்

2.9 %

42.9%
4.6 %
0%

6.8 %

2011 ஆம் ஆணக டுகககப்பட்ட ச்கவயனபடி,
இறதயொ
முழவதம் இரறத
21
டய்நீதமனறடகளில் 14 டய்நீத மனறடகளில்
தொழத்தப்பட்ட, பழடகுடியனத்ித்  கச்றத
நீதபதகள்
ஒரவ்கூட
இல்ில
.
ட் சநீதமனறத்தல் 31 நீதபதகளில் ஒகர ஒரவ்
மட்ககம தொழத்தப்பட்டவ். அதவம் சுதறதரம்
தபற்று 59 ஆணககழத்த, 2007 ஆம்
ஆணடில்தொன திலிம நீதபதயொகப்
தபொறுப்கபற்க
முடிறதத.
தமிழநொட்டில்
டய்நீதமனற
நீதபதயொக
1973
ல்

தொழத்தப்பட்ட சமுதொயத்தன அ .வரதரொஜன
அவ்கள் நியமிககப்பட்டொ்.
கத்சயமயமொககப்பட்ட வடககளில் பொ்ப்பன
ஆதககம்
General Managers
Dy.General Managers

Total
OBC SC
Total OBC SC

ST
ST

436 5
72

14
7
1216
16
(1.1% 3.2% 1.6%)
(1.15% 5.9% 1.3%)

14

Source: RTI Act as on 01.10.2015
அர்சயல் அதகொர மப்யடகளில் பொ்ப்பன
ஆதககம்

வகதில அிடறத 1947 முதல் 2014 விர 67
ஆணககளில் 51 ஆணககள் பொ்ப்பன்ககு
பரதம மறதரகுொக ஆணடிரககறொ்கள்.
இறதய
அுவல்
பொ்ப்பன்களின
மககள்ததொிக 5.6 ககொடி தவறும் 5 சதவதம்.
ஆனொல் இறதயொவன அதகொர மப்யமொன
ககபனட் அிம் ச்களில் 5 கப் பொ்ப்பன்கள்.

2014 ஆம் ஆணக டரவொன நகரறதரகமொடி
அர்சல் ககபனட் அிம் ச்களில் பொ்ப்பன
ஆதககம்
தமொத்தம்
பொ்ப்பன, டய்ஜொத
OBC SC
ST
24

2

1

12

5

Source: Times of India, Indian Express
27.05.14

ரொஜிபுத்தர்,
கொயஸதொ
கபொனற
ஆதககஜொதகிுயும் கச்த்த 12 கப் டள்ுன்.
ஒட்கதமொத்தமொக பொ்ப்பன டய்ஜொதகளின
மககள் ததொிக 16 சதம். ஆனொல் ககபனட்
அிம் சரிவயல் 50 சதவதம் பதவகிுப்
தபற்றுள்ுன்.
Source: The sunday Standard 11.05.14,
Outlook 04.06.2007

ஊடகத்திறயல் பொ்ப்பன ஆதககம்
இறதயொவன ஊடகத்திறயல் முனனணயல்
டள்ு 315 மத்தபத்தரிக யொு்களிடம் 2006
ல் ஒர ச்கவ நடத்தப்பட்டத . நமககு டுறத் 
தசப்த வர கவணகம் , இனறு ததொிலக
கொட்்சகளில் டுறத்  தசப்த வவொதககப்பட
கவணகம் டுனபித நி்ணையப் பவ்கள் இறத
மத்த பத்தரகிகயொு்கள். ஆடகல, இறத
தமொழகளில் தவளியொகும் அ் சு , கொட்்ச,

இிணையதும் டுன அினத்த திறசொ்றதம்
இறத ஆப்வ கமற்தகொள்ுப்பட்டத.
Centre for the Study of Developing
Societies (CSDS) டுனற புத டில்லியல்
டள்ு நிறுவனம் கபரொ்சரய் கயொககறதர
யொதவ் திலிமயல் இறத ஆப்ிவ நடத்தயத .
கபரொ்சரய் கயொககறதரொ அவ்கள் University
Grants Commission and
National
Advisory Council (NAC) on Right to
Education Act (RTE) கபொனறவற்றல்
பணயொற்றயவ்.
SC/ST

OBC
Muslims

88 %
0%

3%

பொ்ப்பன டய்ஜொத

4%

Cristians
2.3%

rSource: CSDS, The Hindu 05.06.2006
இறத ஆப்வல் மககள் ததொிகயல் 5 சதவதம்
மட்கம் டள்ு பொ்ப்பன்கள் 49 சதவதம்

ஆதககம் தசலத்தகனறன் .
ரொஜிபுத்தர்,
கொயஸதொ கபொனற ஆதககஜொத கிுயும்
கச்த்த 88 சதவதம் டள்ுன் . குறப்பொக
ஆடகல
தசப்த
ஊடகடகளில்
பற்பகத்தப்பட்டவ்கள் தவறும் 1 சதவதம்
தொன இரககனறன் . தொழத்தப் பட்டவ்கள்
அதவம் இல்ில.
இறதயொவன அர்சயல் , தபொருொதொரம், அரசு
நி்வொகம்,
நீதத்திற,
ஊடகத்திற,
வடகத்திற டுன அினத்தலம் இறத 2016
ஆம் ஆணடிலம் பொ்ப்பன்கள் தொன ஆதகக் 
சகதகுொக
இரககறொ்கள் டுனபித
ஆதொரடகளடன வுககள்குொம் . இனனம்
அண்சகதத்திற, இரொண்வம், அறவயல்
ஆரொப்் ்சத் திற கபொனற பல திறகள்
முற்றலம் பொ்ப்பன மயமொககவ டள்ுன.
பற்பகத்தப்பட்டவ்கள் தடகுத டுதரகுொகத்
தொழத்தப் பட்டவ்கிுக கரதவதம்
,
தொழத்தப்பட்டவ்கள் தடகுத டுதரகுொகப்
பற்பகத்தப்பட்டவிரக கரதவதம் - அதன
அடிப்பிடயல் நொகம ஒரவரகதகொரவொ்

கமொதக தகொணக இரப்பதம் ததொடரம் விர
இறதப் பொ்ப்பன ஆதககத்தககு முடிகவ
கிடயொத.
தமிழநொட்டில் நிடமுிறயல் டள்ு
இடஒதக்ட்டின அுவ டுனன ? அதன நிில
டுனன?
தமிழநொட்டில் கல்வ மற்றும் அரசு கவில
வொப்ப்புகளில் பற்பகத்தப்பட்டவரககு (BC)
26.5% , பற்பகத்தப்பட்ட இசுலொமியரககு
(BCM)
3.5%,
மிகவம் பற்பகத்தப்
பட்டவரககு
(MBC)
20%,
பட்டியல்
சொதயனரககு (SC) 15%, அரறததயரககு
(SCA) 3%, பட்டியல் பழடகுடியனரககு (ST)
1% டுன இடஒதக்க டள்ுத.
ஆனொல் பொ்ப்பன மற்றும் இடஒதக்ட்க
டுத்ப்பொு் களின சதயொல் ஒவ்தவொர
ஆணகம்
இறத
69 சத இடஒதக்க
முழிமயொகப்
பனபற்றப்பகவதல்ில .
ட் சநீதமனறம் இதல் திலயட்க நமத
டரிமகிுத் தகத்த வரகறத.

தொழத்தப்பட்ட, பற்பகத்தப்பட்ட, ்சறுபொனிம
சமுதொய மககளம், திலவ்களம், தரொவட,
தரொவட் இயகக ,
தலித் இயககத்
திலவ்களம் கதொழ்களம் ஒனறிணைறத தமிழநொட்க அுவலம் , அகல இறதய
அுவலம் நமககுள்ு
டரிமகிு
்மட்தடகககத் ததொட்றத கபொரொட கவணகம்.
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