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இடஒதுகட்் உரிம - ககவள்வி பதில்கவள்

இட ஒதுக் எனறொல் எனன?
பல ஆயரம் ரிரடடகவுொகவ நொம் பறநத ஜொதியன அடப்பிடயல் நமுகுு கவல்வி
மறுுகவப்பட்டத. இநதியத் திணைுகவணடத்தில் ஆட்சி நடத்திய அினத்த மனன்கவும்
“சூத்திரனுுகுு கவல்விியு தகவொ்ுகவொகத” எனற மனுசொஸதிர- இநத மதச சட்டடகவுுகுு
கவட்்ப்பட்கட ஆணடன் . அதன விிுரிொகவ
நொட்டன பொ்ப்பனரல்லொத முகவள்
அினரிரம் பறப்த்தப்பட்டன் , தொழ்த்தப்பட்டன். கவல்வி மட்்மல்ல அரசுகவளில்
அதிகவொரப் பதவிகவும் மறுுகவப்பட்டன.
ஜொதியன கவொரணைமொகவ மறுுகவப்பட்ட கவல்விியயம் கரிிலரிொ்ப்ிபயம் அகத ஜொதியன
அடப்பிடயல் - உரிம பறிுகவப்பட்ட முகவுுகுத் திரம்ப ரிழஙடகுரிகத இடஒதுக்
ஆகும்.
ரிகுப்புரிொர உரிம எனறொல் எனன?
ஒவதரிொர ஜொதியனரம் தமொத்த முகவள் ததொிகவயல் அரிரரி்கவள் ரிகிுகும்
சதவிகிதத்திறகுத் துகவரிொறு கவல்வி , கரிில ரிொ்ப்பு , பதவி உய்் , பரதிநிதித்தரிம்
கபொனறரிறறில் இடடகவிு ஒதுகி முகவள் ததொிகவ சதவிகிதப்பட ரிொ்ப்பு தபறும்
உரிமுகுப் தபய்தொன ரிகுப்புரிொர உரிம . தறகபொத இநதியொவிலம், தமிழ்நொட்டலம்
இரப்பத இடஒதுகட்் உரிம தொன. ரிகுப்புரிொர உரிம எனற அுவில் அல்ல.
ஜொதி அடப்பிடயல் இடஒதுக் ரிழஙடகுரித சரயொ?
மனித்கவள் பறநத நிறத்தின அடப்பிடயல் , அதமருகவொவில், கவரப்பு நிறத்தில்
பறநதரி்கவுுகு உரிமகவள் மறுுகவப்பட்டன . தறகபொத அநது கவரப்பன முகவுுகு
அகத நிறத்தின அடப்பிடயல் தொன உரிமகவள் ரிழஙடகவப்ப்கினறன.
இநதியத் திணைுகவணடத்தில் பொ்ப்பனப் பிடதய்ப் புுகுப் பறகு , இநத மணணன
முகவள் ஜொதி அடப்பிடயல் பருகவப்பட்் , அநத ஜொதியன அடப்பிடயகலகய
உரிமகவள் மறுுகவப்பட்் ரிொழ்நதன் . எநத அடப்பிடயல் நொம் தொழ்த்தப்பட்கடொகமொ
அகத அடப்பிடயல் உரிமகவிுப் தபறுரிததொன அறிவியல். அப்கபொததொன சமத்தரிம்
உரரிொகும்.
பள்ளிகவளில் மொணைரி் கச்ுிகவயனகபொத ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்பத ஏன?
நமத வட்டல் ஒர திரட்் நடநதவி்கிறத எனறு ிரித்துதகவொள்ரிொம் . கவொரில்திறயல்
ரிழஙுகுப் பதி் தச்யசதசொல்கிகறொம் . அப்கபொத, கவொரில்திறயல் தபொரிு
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இழஙநதரிரன தபய் மறறும் மகவரிரகவிுு குறித்துதகவொண்
,
ரிழஙுகுப்
பதி்தச்யப்ப்ம். குறறரிொளிகவள் கிிடத்த்டன , பறிகபொன தபொரிு ஏறகவனகரி
குறித்த ிரித்தள்ு நமத மகவரிருகுத் திரம்பத் தரரிொ்கவள்.
அதகபொல ஆயருகவணைுகவொன ஆண்கவுொகவ. கவல்வி உரிமியப் பறிதகவொ்த்தரி்கவள் யொ்
எனபித அிடயொும் கவொணை மட்்கம பள்ளிகவளில் ஜொதிச சொனறிதழ் ககவட்கவப்ப்கிறத.
பள்ளிகவளிகலகய ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்பதொல் ஜொதிஉணை்் ரிு்கிறகத?
நொம் பறுகும் இடகம குடயொன ததர , பறத்ததர, பள்ுத்ததர எனறு பரநத கிடுகிறத .
நொம் ரிொழம் இடம் அுரஹொரம் , ஊ், கசர, கவொலனி எனப் பரநத கிடுகிறத . ஒர
மொணைரினின மகவரிரியு ககவட்ட உடகனகய அரினத ஜொதிியப் புரநத தகவொள்ு
மடயம். இடதகவல்லொம் ஜொதிச சொனறிதழ் பொ்த்தொ நமுகு இடம் ஒதுகுகிறொ்கவள் ? நமத
பறவிகய நம்ிம அடகு பறுகவ ிரித்த வி்கிறத.
இனனும் கிரொமடகவளில் , டீுகவிடகவளில் பறப்த்தப் பட்டரி்கவுுகுு கவணணைொட
டம்ுரலம், தொழ்த்தப்பட்டரி்கவுுகு ப்ுொஸடு கவப்கவளிலம் கவொப , டீ தகவொ்ுகும் மிற
இருகிறத. ஒவதரிொர ஜொதிுகும் தனித்தனி தபஞ்சுகவள் இருகினறன . டீுகவிடகவளில்
ஜொதிசசொனறிதிழஙப் பொ்த்தொ டீ , கவொப விறகிறொ்கவள் ? ஆிுப் பொ்த்த உடகனகய
ஜொதிுககவறபப் பரத்த வி்கிறொ்கவள்.
“பள்ளிகவளில் ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்பதொல்தொன ஜொதி ரிு்கிறத ” எனறு தசொல்பரி்கவள்
அினரிரம் திரமணைம் எனறு ரிரம்கபொத ஜொதகவ கநொட்ிடத் துகிுதகவொண் தன ஜொதித்
தரகவ்கவளிடம்தொகன தசல்கிறொ்கவள்? தன ஜொதி கமட்ரகமொனி யலில்தொகன திணை கதிரி
என விும்பரம் தகவொ்ுகிறொ்கவள்? இநத மஞ்சப்ிப தரகவ்கவகுொ, ஆனிலன தரகவ்கவகுொ
ஜொதிசசொனறிதழ் பொ்த்தொ பதி் தச்கிறொ்கவள்?
நொம் தசத்த சு்கவொ் கபொகும்கபொதம் , சு்கவொட்டல் பறப்த்தப்பட்டரி் சு்கவொ் ,
ஆதிரொவிட் சு்கவொ் என தனித் தனி சு்கவொ்கவள் இனறும் இருகினறன . சு்கவொ்கவளில்
ஜொதிசசொனறிதிழஙப் பொ்த்தொ நம் பணைத்ித அனுமதிுகிறொ்கவள்?
இப்பட நம் பறப்பலிரநத இறப்புரிிர எல்லொ இடடகவளிலம் சொனறிதழ்
பொ்ுகவொமகலகய, ககவட்கவொமகலகய ஜொதி இழி் நம்்மத திணுகவப்ப்கிறத . ஒர கரிிு
பள்ளிகவளில் ஜொதிச சொனறிதழ் ககவட்கும் மிற ரிரொமல் இரநதிரநதொலம்ம்ட கமறகவணட
ஜொதி - தீணடொிமு தகவொ்ிமகவள் இப்படகயதொகன இரநதிருகும்?
பள்ளிகவகு உரரிொகவொத கவொலத்திலம் ஜொதி
பள்ளிகவளில் ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்கும் ரிழஙுகவம் அதிகவப் பட்சம் கவடநத
100
ஆண்கவுுகுள் ரிநத நிடமிற ஆகும். நீதிுகவட்சி. சுயமரயொித இயுகவம் கபொனற பல
அிமப்புகவள் இடஒதுகட்் உரிமுகவொகவப் கபொரொடயதன விிுரிொகவத் தொன
இடஒதுக் கிிடத்தத. அதறகவொகவத் தொன ஜொதிச சொனறிதழம் ககவட்கவப்ப்கிறத.
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ஆனொல் ஜொதி எனபத கி .ப 1 ஆம் நறறொணடலிரநத கவ்ிமயொகவ நிடமிறப்
ப்த்தப்ப்கிறத. 2000 ரிரடடகவுொகவ நமுகுப் பள்ளிகவகு இல்ில . கவல்லூரகவகு
இல்ில. ஆடகிகலய் ஆட்சிுகுப் பறகுதொன நமுகுு கவல்விநிிலயடகவகு உரரிொகின.
அப்படயொனொல் கவடநத 2000 ஆண்கவுொகவ இநத ஜொதிிய ரிு்த்திரி எிரி? பள்ளிகவகு
இல்லொத மனன்கவள் கவொலத்திலம் ஜொதி எப்பட ரிு்நதத ? எனபித நொம் கயொசித்த
விடும்டொத எனபதறகவொகவகரி பள்ளிகவளில் ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்பித மட்்ம் பொ்ப்பன
ஊடகவடகவும் - ரிரலொறறு அறிவில்லொத நமத ஊடகவடகவும் முகியப் பரசசினயொகவு
கவொட்்கினறன.
ஆரிண அவிட்டம் - கிரொமத் திரவிழஙொ - குரபூிஜகவிுத் திடதச்!
பொ்ப்பன இனத்தில், பொ்ப்பனச சிறுரி்கவுுகு அரி்கவுத 8 ரித ரியதில் உபநயனம்
எனற சடடிகவ நடத்த கிறொ்கவள். அதரிிர தரிறும் மதககவொ் இரநத சிறுரின, அனிறய
நொளில் பூூல் அணநத பரொமணைனொகவ இரணடொரித பறவி எ்ுகிறொன . அப்பட
பரொமணைனொகவ மொறியதன அிடயொுமொகவத் தொன பூூல் அணவிுகவப்ப்கிறத . ஆரிண
மொத அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் ரிரம் இநத நொுுகு ஆரிண அவிட்டம் எனற தபயரல் அரசு
வி்மிறகய விடப்பட்டத.
இப்பட தரிளிப்பிடயொகவத் தனின ‘பொ்ப்பொன’ எனறு அறிவித்துதகவொள்ரிதறகு ஒர
விழஙொகரி நடத்தரித தரிறு என எநதப் பொ்ப்பொனும் இதரிிர தசொல்லவில்ில . எநதத்
தமிழஙனும் தசொல்ரிதில்ில . இப்படப் பூூல் அணரிகத , ‘தொன இனன ஜொதி ’ என
தரிளிப்பிடயொகவ, திமிரொகவ அறிவித்து தகவொள்ும் மிறதொன.
“பள்ளிும்டத்தில் ஜொதி ககவட்டொல் ஜொதி எப்பட சொ் ஒழியம் ?” எனறு தபரய ஜொதி
ஒழிப்புப் கபொரொளிகவள் கபொல கரிடம் கபொ்ம் சினிமொ இயுகுந்கவள் , நடகவ்கவள்,
பத்திருிகவகவள்,
ததொிலுகவொட்சிகவள் அடுகவட ஒர ட்தரணடொகவ
இப்படு
ககவட்்ுதகவொண் இருகிறொ்கவள் . அரி்கவளில் எரிரம் நியொய மொகவ , கந்ிமயொகவ ஒர
பொ்ப்பொனிடமொரித,
“நீடகவள் பூூல் கபொட்்ுதகவொள்ரித ஜொதிிய அிடயொுப் ப்த்தத் தொகன ? இதனொல்
ஜொதி ரிுரொதொ ?” எனு ககவட்டருகிறொ்கவுொ ? அப்படத் தனத ஜொதிிய அிடயொுப்
ப்த்த ஒர விழஙொிரிகய நடத்தகிறொ்கவகு , அநத ஆரிண அவிட்டத்ிதத் திட தச்ய
கரிண்ம் என யொரொரித இதரிிர கபசியருகிறொ்கவுொ?
கிரொமத்தில் நிடதபறும் திரவிழஙொுகவளில் தபரம்பொலம் ஜொதிுகவலரிரடகவள்
உரரிொகினறன. பசும்தபொன கதரி் குரபூிஜ நடுகும் அுகடொப் மொதடகவளில்
ததனமொரிட்டடகவளில் கவலரிரடகவிுத் த்ுகவ 144 திட உத்தர் பறப்புகவப்ப்கிறத.
எனகரி கிரொமத் திரவிழஙொுகவிுயம் , மத்தரொமலிடகவத் கதரி் குரபூிஜியயம்
திடதச்ய கரிண்ம் என கபசியருகிறொ்கவுொ? திரமணைடகவளில் ஜொதி அடப்பிடயல்
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திணை கதடும்டொத . மொறறு ஜொதிகவளில் , தரிவகரிறு ஜொதிகவளில்தொன திணை கதட
கரிண்ம் என யொரொரித கபசியதணடொ?
ஜொதிச சொனறிதழ் ககவட்பத சமத்தரித்துககவ
பறப்பு மதல் இறப்பு ரிிர ஜொதி அடப்பிடயலொன பழஙுகவ ரிழஙுகவடகவிுயம் , பணபொ்
கவிுயம் தளிம்டத் தரிறொமல் பனபறறிுதகவொண் , ஜொதிிய நிில நிறுத்திுதகவொண்
இரப்பரி்கவள், பள்ளிும்டத்தில் மட்்ம் ஜொதி ககவட்கவு ம்டொத எனறு கபசுரித
அகயொுகியத்தனம் அல்லத மட்டொள்தனம்.
பள்ளிகவளில் ஜொதிசசொனறிதழ் ககவட்கவொவிட்டொலம் ஜொதி இருகவத்தொன தச்யம்
.
முகியமொகவ, கமறகவணட ஜொதிு தகவொ்ிமகவள் ஒழிநத சமத்தரி சமதொயம்
உரரிொரிதறகவொகவத் தொன பள்ளிகவளில் ஜொதிச சொனறிதழ் ககவட்கவப்ப்கிறத . உரிமியப்
பறிதகவொ்த்தரி்கவள் யொ் எனபித அிடயொும் கவொணைகரி பள்ளிகவளில் ஜொதிசசொனறிதழ்
ககவட்கவப்ப்கிறத. இதனொல் ஜொதி ரிுரொத. சமத்தரிகம ரிுரம்.
இட ஒதுகட்டொல் தகுதி - திறிம பொழஙொகிறதொ?
கத்்கவளில் கதொல்வியறறரி்கவுுகு நொம் ‘இட ஒதுக்’ ரிழஙடகுரிதில்ில. பறகு எப்பட
‘தகுதி’ ‘திறிம’ பொழஙொகும்? ஒவதரிொர ஆண்ம் தமிழ்நொட்டலள்ு மரத்தரிு கவல்லூர
கவுுகு மொணைரி்கவிுத் கத்நதத்ப்பதறகு கவட் ஆஃபப் மதிப்தபண அறிவிுகவப்ப்ம் .
அநத மதிப்தபணணன அடப்பிடயல் தொன மரத்தரிம் படப்பதறகு மொணைரி்கவள்
கத்நதத்ுகவப்ப்கிறொ்கவள்.
2012 மரத்தரி மொணைரி் அனுமதிுகுரய கவட் ஆஃபப்
சசனனன
மரததவககலலர

ஸடடனல
கழபபாககம
மரததவககலலர மரததவககலலர

OC
BC
BCM
MBC
SC
SCA
ST

199.50
199.50
199.25
199.25
198.00
198.00
197.25

200.00
199.75
199.50
199.50
198.50
198.50
198.00

199.50
199.25
199.00
199.00
197.25
197.50
196.00

தபொதப்கபொட்டயல் ரிரம் மொணைரி்கவுுகு உரய தகுதி மதிப்தபண்ணுகும் , ஜொதி
அடப்பிடயலொன இடஒதுகட்்ப் பர் மொணைரி்கவுுகு உரய மதிப்தபண்ணுகும்
தரிறும் 0. 25 அல்லத 0. 50 எனற அுவில்தொன கரிறுபொ்கவள் உள்ுன . இநத 0. 25
மதிப்தபணணல் எநதத் தகுதியம் குிறநதவிடொத எனபத அறி்ள்ுரி்கவுுகுப் புரயம் .
அணணைொ பல்கவிலுகவழஙத்தின தபொறியயல் மொணைரி் அனுமதியலம் இகத நிிலதொன.
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நொம் ஏகதொ தகுதி இல்லொதரி்கவுுகு தரிறும் ஜொதிிய மட்்கம அடப்பிடயொகவு
தகவொண் இடஒதுக் ககவட்கிகறொம் எனபத கபொனற ஒர கதொறறத்ித பொ்ப்பன்கவும் ,
பொ்ப்பன அடிமகவும் உரரிொுகியள்ுன்.
அதமருகவொவின மிசசிகவன பல்கவிலுகவழஙகவமம் புதடல்லி பல்கவிலு கவழஙகவமம் இிணைநத ,
Ashwin Deshpande, Thomas E Wiesskopf ஆகிகயொ் திலிமயல் இநதியொவின மிகவப்தபரய
தபொதத்திற நிறுரினமொன இநதியன ரயல்கரியல் , அதன உறபத்தி, தரம், தசயல்திறன
ஆகியிரி குறித்த ஆ்் நடத்தியத.
1980 ஆம் ஆண் மதல் 2002 ஆம் ஆண் ரிிரயலொன மதல்நிில மறறும் இரணடொம்
நிில அதிகவொரகவள் நிிலயல் கநரடயொகவ நடநத ஆ்வின மட் 2009 நரிம்பரல் World
Development Journal எனற ஆ்் இதழில் தரிளியடப்பட்டத.
2013 ல் அதமருகவொவில் University of massachusetts ல் - ச்ரிகதச அரசியல்
தபொருொதொர ஆரொ்சசி நிறுரினமொன PERI நடத்திய ச்ரிகதச அரசியல், தபொருொதொரு
கவரத்தரடகிலம் தரிளியடப்பட்் அினத்த மனகனறிய நொ்கவளின கவரினத்ித ஈ்த்தத.
2015 பப்ரரிரயல் இநதியொவில் மனனண ஏ்கவளில் இநத ஆ்் குறித்த தகவரில்கவள்
தரிளிரிநதன. அரிறறில் குறிப்படத் துகவிரி.
“முகிய மட்கவிு எ்ுகும் உய்பதவிகவளில் இட ஒதுகட்டன மூலம் நியமிுகவப்பட்ட
அதிகவொரகவள் மறறரி்கவிுவிடத் தடகவளின திறிமிய மிகவச சிறப்பொன மிறயல்
தரிளிய்கினறன்.
இடஒதுகட்டன மூலம் பணயல் கச்நகதொ் அதிகவமொகவப் பணயொறறிய திறயல் தபொதப்
பரவினிர விட உறசொகவமொகவப் பணயொறறி பல்கரிறு தணசசலொன மட் கவிு எ்த்த
அரிறிற தசயலொறறிய கவொரணைத்தொல் ரயல்கரி திற நல்ல மனகனறறம் கவண்ள்ுத.”
இநத ஆ்வின மூலம், இடஒதுகட்டொல் ‘தகுதி’, திறிம’ பொழஙொகிறத எனற ரிொதம் எனபத
உிடப்கிறத.
‘தகுதி! திறிம! அடப்பிடயல் கத்நதத்ுகவப்ப்ம் மத்திய அரசின உய்பதவிகவளில்
பொ்ப்பன்கவள் தபரம் பொனிமயனரொகவ ஆதிுகவம் தசலத்தி ரிரரிித மணடல் குழ
அறிுிகவ தரிளிுதகவொணை்நதத . அப்படயரநதம் இநதியொ்ுகு தரிளிநொட்்ு கவடன
46,000 ககவொட டொல். ஒர டொல் சுமொ் 60 ரூபொ் எனறு கவணைுகுப் கபொட்்ப் பொரடகவள் .
இப்பட திரிொலொகும் நிிலுகுு தகவொண் தசனறத தொன பொ்ப்பன் கவளின தகுதி -திறிம.
இரி்கவள் தொன இடஒதுகட்டல் தகுதி-திறிம பறறிப் கபசுகிறொ்கவள்.
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இடஒதுகட்டல் ‘தபொருொதொர’ அடப்பிட ம்டொத. ஏன?
மதலில் இநதச சமதொயத்தில் கவல்வியல் எநத அு் ககவொலின அடப்பிடயல் உரிம
மறுுகவப்பட்டத எனபித ஆரொய கரிண்ம் . ‘சூத்திரனுுகு எிது தகவொ்த்தொலம்
கவல்விியு தகவொ்ுகவொகத ’ எனற அகயொுகியத்தனமொன ‘மனுத்ம’ப்பட ஆணட கசர கசொழங - பொணடய் உள்ளிட்ட அரசொட்சிகவள் பொ்ப்பனரல்லொத அினத்த முகவுுகும்
கவல்விிய ஜொதி எனற அு்ககவொளின அடப்பிடயல் மறுத்தன.
இனறும் பொ்ப்பனரல்லொத சமதொய முகவளில் மதல் திலமிற , இரணடொம் திலமிற,
மூனறொம் திலமிற எனற அுவில் படப்பரி்கவகு தபரம் அுவில் உள்ுன் . ‘தறகுறி’
எனற கபசசுுககவ இடமில்லொமல் அினரிரம் படத்தரி்கவுொகவ இருகும் ஒகர இனம்
பொ்ப்பன்கவகு.
தபொதரிொகவ உலகில் எநத ஒர சமதொயத்திலம் கவல்வி எனபத பணைுகவொர்கவளின ஆதிுகவத்தில்
இருகும். கவல்விு தகவொள்ிகவிய தீ்மொனிுகும் அிமப்புகவளிலம் , அரசு மறறும் தனியொ்
நிறுரின உய் பதவிகவளிலம் பணைுகவொரு கு்ம்படகவளின ஆதிுகவத்தில் இருகும் . ஆனொல்
இநதியொவில் மட்்ம் இப் பதவிகவள் பணைுகவொரு கு்ம்படகவளின ஆதிுகவத்தில் இல்லொமல் ,
பொ்ப்பன கு்ம்படகவளின ஆதிுகவத்தில் இரப்பித மணடல் குழ அறிுிகவ உள்லிட்ட
புள்ளிவிரிரடகவள் நிரபத்தள்ுன.
ஒகர கரிில பொ்த்த , ஒகர சம்பும் தபறும் பொ்ப்பன் ஒரரிரன கு்ம்பத்ிதயம் ,
பொ்ப்பனரல்லொதொ் ஒரரிரன கு்ம்பத்ிதயம் இனறு ஒப்பட்டொல் பனரிரம்
கரிறுபொ்கவள் இரப்பத ததளிரிொகும்.
1. பொ்ப்பன் கு்ம்பத்தில் எழதப் படுகவத் ததரயொதரி்கவள் கிிடயொத . ிகவநொட்்கவள்
கிிடயொத. பொ்ப்பனரல்லொதொ் கு்ம்பத்தில் குிறநதபட்சம் உறவின்கவளில் சிலரொரித
குறிப்பொகவ கிரொமப் தபணகவள் ‘தறகுறி’யொகவ - படுகவொதரிரொகவ இரப்பொ்கவள். ஏரொுமொன
ிகவநொட்்கவிுப் பொ்ுகவமடயம் . இதனொல் குழஙநத்ிதகவளின கவல்வியறி்ுகவொன சூழஙலில்
இர கு்ம்பத்தின ரிடகய கரிறுபொ் ஏறப்கிறத . இநதத் தறகுறிகவளில் சில்
ரிசதியள்ுரி்கவுொகவு ம்ட இரப்ப்.
2. பொ்ப்பனரன உறவின்கவள் ரிடநொட்டகலொ அல்லத ரிு்நத நொ்கவளிகலொ இரப்பொ்கவள்.
பொ்ப்பனு கு்ம்பட கவுுகுத் கதிரிப்ப்ம் கவல்வி கரிிலரிொ்ப்புகவள் தபற அரி்கவள்
உத்ரிொ்கவள். பொ்ப்பனரல்லொதொருகு அரி்கவளின உறவின்கவள் ரிட நொட்டகலொ , ரிு்நத
நொ்கவளிகலொ இரப்பத அரத .அப்பட இரநதொலம் தமத உறவின்கவுுகு இரி்கவள்
உத்ரித இல்ில.
3. பொ்ப்பனு கு்ம்பத்தில் உறவின்கவள் அரசு மறறும் தனியொ் திற உய் பதவிகவளில்
இரப்பதன கவொரணைமொகவ கமறபடப்பு - கரிில ரிொ்ப்பறகு பொ்ப்பனருகுச சொதகவமொன
சுழஙல் உள்ுத . பொ்ப்பனரல்லொத கு்ம்பத்திறகு தபொருொதொர ரிசதி இரநதம் ம்ட
இசசொதகவமொன சூழஙல் இல்ில.
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4. பொ்ப்பனு கு்ம்பத்தில் எவரிு் ரிறுிம ஏறபட்டொலம் ஏ் படத்தல்
,
கவல்லிடத்தல், மூட்ிட துகுதல் கபொனற கவ்ிமயொன உடலிழஙப்பு ததொழிலில்
ஈ்ப்ம் பொ்ப்பனிரு கவொணை மடயொத . ரிறுிம கவொரணைமொகவ இத்திகவய கவ்ிமயொன
உடலிழஙப்புத் ததொழிலில் ஈ்ப்ம் அினரிரகம பொ்ப்பனரல்லொதரிரொகவ உள்ுன்.
கமறதசொனன கரிறுபொ்கவள் தபொருொதொர அடப்பிடயல் உள்ுிரி அல்ல . மொறொகவ
சமூகவ அடப்பிடயல் உள்ுிரி . இவகரிறுபொ்கவளின அு் பொ்ப்பனரல்லொத
ஜொதிகவளில் தரிவகரிறு அுரிொகவ உள்ுன . எனகரி தொன ஜொதிரிொர முகவள் ததொிகவு
கவணைுதகவ்ப்பும் அதனடப்பிடயல் ரிழஙடகவப்ப்ம் ஜொதிரிொர இடஒதுக்கம
கமறதசொனன கரிறுபொ்கவிுு கவிுநத சமூகவநீதிிய ரிழஙடகும் ஏறபொடொகவ அிமயம்.
தறகபொத அமலில் உள்ு அரசொிணைப்பட , ஊுகவப்பணைம் (ுஉொடடயசுொியீ) தபறும்
மொணைரி்கவுுகு தபொருொதொர
அு்ககவொல் ிரிுகவப்பட்்ள்ுத .
பணைுகவொர
தொழ்த்தப்பட்ட பறப்த்தப் பட்ட சமதொய மொணைரி்கவுுகு இநத ஊுகவத்ததொிகவ
கிிடயொத. இத்திகவய தபொருொதொர ரதியலொன பலனகவுுகு தபொருொதொர அு்ககவொல்
சரகய.
அரசுப் பணயொு்கவிுத் தவி்த்த மறறரி்கவள் கபொலிச சொனறிதழ்கவள் மூலம் இநத
அு்ககவொில அ்த்தமறறதொுகி ரிரகிறொ்கவள் . இயறிகவகயொ் நடத்தம் சூதொட்டமொகவ
உள்ு விரிசொயம் மறறும் நிிலயறற ததொழில் கவொரணைமொகவ அரசுப் பணயொு்கவிுத்
தவி்த்த மறறரி்கவளில் தபரம்பொகலொரன ஆண் ரிரமொனம் தபரம் ஏறற
இறுகவடகவுுகு உட்ப்ரிதொகும். எனகரி இப்கபொத ஊுகவப்பணைத்திறகவொன தபொருொதொர
அு்ககவொல் நிடமிறயல் சரயொகவச தசயல்படவில்ில.
எனகரி இட ஒதுகட்்ப் பரசசினியத் திிச திரப்பகரி தபொருொதொர அு்ககவொல்
ரிொதம் ிரிுகவப்ப்கிறத . தறகபொிதய ஜொதி அடப்பிடயலொன இடஒதுகட்டறகு
எதிரொகவு ம்ுகுரலி்ம் பொ்ப்பன்கவும் , பொ்ப்பன அடரிரட கவும் ஜொதி
அடப்பிடயலொன இடஒதுகட்டனொல் தகுதி திறிம பொழஙொகிறத எனற ரிொதத்ித
மனிரிுகிறொ்கவள். அகத நப்கவள் இடஒதுகட்டறகு தபொருொதொர அு்ககவொல்
கரிண்ம் எனகிறொ்கவள். அப்கபொத மட்்ம் தகுதி-திறிம பொழஙொகவொதொ?
ஜொதி அடப்பிடயல் உரிம பொதிப்புகவள் இருகும் ரிிர ஜொதி அடப்பிடயல்
இடஒதுக் நிடுகவகரிண்ம். இதகரி அறிவியல் அ்ணகுமிறயலொன சமூகவ நீதியொகும்.
இநதிய அரசியல் அிமப்புசசட்டம் 16(4)ன படயம் சரயொகும்.
நிறத்தின அடப்பிடயல் அதமருகவ இடஒதுக்
அதமருகவச சமூகவத்தில் கவரப்பன முகவுுகு அரி்கவுத நிறத்தின அடப்பிடயல்
உரிமகவள் மறுுகவப்பட்டன. பறகவொலத்தில் கவரப்பன முகவுுகு மறுுகவப்பட்ட உரிமகவள்
திரம்ப ரிழஙடகவப்ப்ம்கபொத - அகத நிறத்தின அடப்பிடயல் தொன ரிழஙடகவப்பட்டன.
அதகபொல ஜொதியன அடப்பிடயல் மறுுகவப்பட்ட நமத உரிமகவிு அகத ஜொதியன
அடப்பிடயல் திரம்பப் தபறுரிகத அறிவியல் அ்ணகுமிறயொகும். சமூகவநீதியமொகும்.
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இடகு பணைுகவொர தொழ்த்தப்பட்டரிிர ஏிழங பொ்ப்பன் கவுடன ஒப்ப்ரித கபொல்
கமறதசொனன நொ்கவளில் உள்ு பணைுகவொரரொகவ உள்ு கவரப்பிர , ஏிழங தரிள்ிுு
கவொரனுடன ஒப்ப்ம் மட்டொள்தனத்ிதச தச்ய மொட்டொ்கவள் . அநநொ் கவளில் உள்ு
முகவள் ரிறுிம ஒழிப்புத் திட்டடகவிுயம் இன ஒதுக் திட்டடகவிுயம் குழஙப்பு
தகவொள்ரித கிிடயொத.
ஆதலொல் நிற அடப்பிடயல் உரரிொன கவரப்ப் இனப் பரசசினயலம் ஜொதி
அடப்பிடயல் உரரிொன தொழ்த்தப்பட்ட , பறப்த்தப்பட்கடொ் இடஒதுகட்்ப்
பரசசினயலம் தபொருொ தொர அு்ககவொிலப் பயன ப்த்ததல் சமூகவநீதிுகு எதிரொனத
மட்்மல்ல, அறிவியல் அ்ணகுமிறுகு மரணைொனதம் ம்ட.
இடஒதுகட்டொல் கரிில இல்லொத் திணடொட்டம் ஒழியமொ?
இடஒதுக் எனபத தபொருொதொர மனகனறறத்திறகவொகவ ரிகுுகவப்பட்ட திட்டம் அல்ல .
நி்ரிொகவடகவளில் அினத்த முகவுுகும் சம உரிம ரிழஙடகவ உரரிொுகவப்பட்ட திட்டம் .
இடஒதுகட்டொல் கரிில இல்லொத்திணடொட்டம் ஒழியொத
. நொட்டல் உள்ு
கரிிலரிொ்ப்புகவள் 90 சதவதம் தனியொ் திறகவளில் இரப்பதொலம் , அரிறறின இட
ஒதுக் இல்லொததொலம் ரிறுிமயம் கரிிலயனிமயம் பொ்ப்பனருகு ஒர
நிிலயொகவ்ம், பொ்ப்பனரல்லொகதொருகு கரிறுநிிலயொகவ்ம் இருகிறத.
பொ்ப்பன
ரிறுிம,
புொட்பொரடகவளில் ரிொழம் பொ்ப்பனு கு்ம்பத்ிதத்
கதொறறுவிுகவவில்ில. பொ்ப்பனிரு கவல்லிடுகவ்ம் , ஏ் படுகவ்ம் , மூட்ிட
துகவ்ம், கவ்ிமயொன உடலிழஙப்பலொன எநதத் ததொழிிலயம் கமறதகவொள்ு்ம்
நி்பநதிுகவவில்ில.
இடஒதுகட்டொல் கரிிலயல்லொத் திணடொட்டத்தில் உள்ு இநத ரிரணைொசிரமத் தனிம
ஒழியம், அகதசமயம் ஆயருகவணைுகவொன ஆண்கவுொகவ அடிமப்ப்த்தப் பட்்ள்ு
பொ்ப்பனரல்லொத ஒ்ுகவப்பட்ட முகவுுகு இட ஒதுக் மூலம் கிிடுகும் கரிில
ரிொ்ப்புகவள் சமூகவ உுவியல் மொறறடகவுுகு ரிழிரிகுுகிறத . ‘நம் சொதிுகு கவல்வி ரிரொத ’
எனற பொ்ப்பனிய
ஆதிுகவம் உரரிொுகிய மகனொரதியொன பறகபொுகுத்தனம் இட
ஒதுகட்டன மூலம் உிடப்கிறத.
சொதிிய ஒழிுகவ கரிண்ம் எனறு ம்றும் இயுகவம் சொதி அடப்பிடயலொன இட
ஒதுகட்ிட ஆதருகவலொமொ? இட ஒதுக் எவரிு் கவொலத்திறகு நீடுகவ கரிண்ம்?
ரி்ுகவமறற சமதொயத்ித உரரிொுகவப் பொ்ப்ம் உணிமயொன கவம்யூனிஸட்் இயுகவம்
ஒர ரி்ுகவத்தின அடப்பிடயல் , சில உரிமகவிுப் தபற கபொரொடலொமொ ? அத
ரி்ுகவத்ித ரிு்ுகவொதொ? எனறு ககவட்கவலொம் ரி்ுகவமறறச சமதொயத்ித உரரிொுகும் ரிிர
ரி்ுகவம் இருகும். ரி்ுகவம் இருகும் ரிிர ரி்ுகவத்தின அடப்பிடயல் சில உரிமகவள்
தபறப் கபொரொட்டடகவள் ததொடரம்.
அகதகபொல் சொதி இருகும் ரிிர சொதியன அடப்பிடயல் உரிமப் கபொரொட்டடகவள்
ததொட்ரித சரயொன நிடமிற யொகும். பொ்ப்பன்கவிுப் கபொல் ஒ்ுகவப்பட்ட முகவும்
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கவல்வி கரிில ரிொ்ப்பு உள்ளிட்ட அினத்தத் திறகவளிலம் தமத முகவட்ததொிகவ
விதத்திறகு ஏறற இடடகவிு இட ஒதுகட்டன திணையல்லொமல் தபறும் நிில
ரிரம்ரிிர இட ஒதுக் ததொடரம்.
இடஒதுகட்ிட ஒழடகவொகவ அமல்ப்த்தினொல் இட ஒதுக் தொனொகவகரி ஒழிநதவி்ம்
எ்த்துகவொட்டொகவத் தமிழ்நொட்டல் மரத்தரிம் தபொறியயல் கபொனற படப்புகவுுகுத்
திறநதகபொட்ட, பறப்த்தப்பட்கடொ் தொழ்த்தப்பட்கடொ் ஆகிய மூனறு பரவினரன
அனுமதிுகவொனு குிறநதபட்ச மதிப் தபணகவுுகு இிடயலொன கரிறுபொ் தபரமு்
குிறநத ரிரகிறத . எம்.ப.ப.எஸ, ப.ஈ., படத்தரிநத, படத்தரிரம் மொணைரி்கவிு
விசொரப்பதனமூலம் இதின நனகு ததளிரிொகவத் ததரநத தகவொள்ுலொம்.
ஆனொல் இநதச சொதின கரிிலரிொ்ப்புகவளில் கிிடயொத . ஏதனனில் நொட்டல் உள்ு
கரிிலரிொ்ப்புகவள் 90 சதவதம் தனியொ் திறகவளில் உள்ுத . இதில் இட ஒதுக்
கிிடயொத. இட ஒதுக் இருகும் கரிிலரிொ்ப்புகவளிலம் , இட ஒதுக் ஒழடகவொகவு
கவிடப்படுகவப்ப்ரிதில்ில. எனகரி அரசுத்திறகவளிலம் , தனியொ் திறகவளிலம்
இடஒதுகட்ிடு கவல்வி கரிிலரிொ்ப்பு கவளில் ஒழடகவொகவ அமல்ப்த்தரிதன மூலம்
அதின மிகவு குறுகிய கவொலத்தில் ஒழிுகவ மடயம்.
இடஒதுகட்டொல் அநதச சொதியல் உள்ு கமல் தட்் முகவகு பயனதபறு கிறொ்கவள்
எனறும், கழ்தட்் முகவள் பலனிடய வில்ில எனபதம் சரயொ?
இட ஒதுகட்டல் கவல்வி, கரிிலரிொ்ப்பு மறுுகவப்பட்டச சொதிகவளில் ஒர சிலருகுு கவல்வி,
கரிிலரிொ்ப்பு கிிடுகவச தச்ரிதில் இட ஒதுகட்டல் உடனட பலனகவள் அநதச சொதியல்
கமல்தட்்ப் பரவினருககவ கபொ்சகசரம் எனபத சமூகவவியல் உணிமயொகும் . மதல்
திலமிறயொகவ படப்பரி், கிரொமப்புறப் பள்ளிகவளில் படப்பரிருகு மனனுரிமு
தகவொ்ப்பதன மூலம் இட ஒதுகட்்ப் பலனகவிுப் பரரிலொுகவ மடயம்.
இத தவிர தொழ்த்தப்பட்ட , பறப்த்தப்பட்ட முகவளின மனடகவளில் உள்ு சமதொய
பறகபொுகுத் தனத்ித எதி்த்தப் கபொர்ரிதன முகியத்தரித்ித நொம் உணைர கரிண்ம் .
தொழ்த்தப்பட்ட, பறப்த்தப்பட்ட இனத்ிதச கச்நத ஒரரி் கவதலுடரொகவகரிொ அல்லத
கபொலஸ சூப்பரணடொகவகரிொ ஆகும்கபொத , அதனொல் அரி் தபறும் தபொருொதொரப்
பலனகவள் அரி் கு்ம்பத்த உறுப்பன்கவுுகு மட்்கம கபொ் கசரம்.
ஆனொல், அநநிகவழ்சசியொல் ஏறப்ம் மகனொரதியொன தொுகவம் மிகவப் தபரயதொகும் . அரி்
சொ்நதள்ு தொழ்த்தப்பட்ட, பறப்த்தப்பட்டச சொதியன் அினரிரகம சமதொயத்தில்
உய்நத விட்டதொகவ உணைரகினறன் . அசசொதியனருகு இரிரொல் எநத ரிிகவப்
தபொருொதொரப் பலனகவும் இல்ில எனறொலம்
‘நமத ஆள் ’ ‘ஆட்சி படத்தில் ’
இருகினறொ் எனற உணை்் அரி்கவுுகு உறசொகவ ஊுகவமொகவச தசயல்ப்கிறத.
‘நம் சொதிுகுு கவல்வி ரிரொத ’ எனற பொ்ப்பபய ஆதிுகவம் உரரிொுகிய மகனொரதியொன
பறகபொுகுத்தனம் உிடப்கிறத . இவரிொறு மனவியல் அடிமத்தனம் உிடப்ரித
சமதொய புரட்சிுககவ அடககவொலம்.
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பொ்ப்பன்கவுுகும் மனகனறியதொகவச தசொல்லப்ப்ம் ஜொதி யனருகும் இட ஒதுக்
தச்யலொமொ?
அ்ய், அ்யடகவொ், தரட்டயொ், தசட்டயொ், மதலியொ் அினத்த ஜொதி முகவுுகும்
அரிரரி் எணணுிகவ விகிதத்திற ககவறப இட ஒதுக் ரிழஙடகுரிததொன சமதொய
நீதியொகும்.
ஆனொல் முகவள் ததொிகவயல் 3 சதவதம் உள்ு பொ்ப்பன்கவள் தறசமயம் 70 மதல் 90
சதவதம் ரிிர தமொத்த கவல்வி, கரிில ரிொ்ப்புகவளில் ஆதிுகவம் தசலத்தி ரிரகிறொ்கவள்.
மனகனறியதொகவச தசொல்லப்ப்ம் ஜொதிப் பட்டயலில் உள்ு திறநத கபொட்டயல் ரிரம்
தசட்டயொ், மதலியொ், தரட்டயொ் கபொனற சொதியன் பொ்ப்பன்கவிுப் கபொல் இட
ஒதுகட்டல் ஆதிுகவம் தசலத்தவில்ில இரி்கவும் தடகவுிடய சொதிுககவறற இட
ஒதுகட்டறகவொகவப் கபொரொ்ரித நியொயமொகும்.
இடஒதுகட்டொல் தொழ்த்தப்பட்டரி்கவுுகு மட்்மல்ல . பறப்த்தப்பட் கடொருகும்
நனிம தொன. விுுகவம் தர மடயமொ?
தபொதரிொகவ இடஒதுக் எனறொகல அத தொழ்த்தப் பட்டரி்கவுுகு மட்்ம்தொன எனற
கவரத்த பறப்த்தப்பட்டரி்கவளிிடகய பரப்பப்பட்்ள்ுத . கவல்வி நிிலயடகவளில்
ஸகவொல்ஷிப் கபொனற தபொருொதொர உதவிகவள் தொழ்த்தப்பட்ட மொணைரி்கவுுகு மட்்கம
ரிழஙடகவப்ப்கினறன.–இலரிச வி்திகவள் தொழ்த்தப்பட்ட மொணைரி்கவுுகு மட்்கம
உள்ுன
எனபிரி கபொனற
பல
தரிறொன
தகவரில்கவள் பறப்த்தப்பட்ட
சமதொயத்தினரிடகய பரப்பப் பட்்ள்ுத.
பறப்த்தப்பட்ட
சமதொயத்தில் உள்ு
தபொருொதொர
ரதியொகவப் பனதடகிய
மொணைரி்கவுுகும் கவல்வி உதவித் ததொிகவகவள் ரிழஙடகவப்ப்கினறன.
சமதொயத்தில் பறப்த்தப்பட்கடொருகு உள்ு பல அதிகவொரடகவள் தொழ்த்தப்பட்கடொருகுு
கிிடயொத. நில உரிம, ததொழில் நடத்தம் ரிொ்ப்புகவள் கபொனற பல கவொரணைடகவுொல்
பறப்த்தப்பட்டரி்கவள் தபரம்பொலம் தபொருொதொர ரதியொகவ ரிசதியொகவ உள்ுன் .
அதொரித தொழ்த்தப்பட்டரி்கவிுவிட
ரிசதியொகவ
உள்ுன் .
அவரிு்தொன.
தொழ்த்தப்பட்டரி்கவள் தபரம்பொலம் தபொருொதொர ரதியலம் பனதடகிகய உள்ுன்.
எனகரி, தொழ்த்தப்பட்ட மொணைரி்கவள் அதிகவமொகவ கவல்வி உதவித்ததொிகவகவிுப்
தபறுகினறன். பறப்த்தப்பட்ட மொணைரி்கவள் சறறு குிறரிொன எணணுிகவயல் கவல்வி
உதவித் ததொிகவகவிுப் தபறுகினறன்.
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அகதசமயம் இலரிச வி்திகவள் எனற நிிலயல், பறப்த்தப் பட்ட, மிகவ்ம்
பறப்த்தப்பட்ட மொணைரி்கவள் அினரிருகுகம அரசு சொ்பல் மொணைரி் வி்திகவள்
இயுகவப்பட்்ுதகவொணடரு கினறன. அரசு மறறும் பறப்த்தப்பட்கடொ் நலத்திற
அிமசசகவடகவளின இிணையதுடகவளில் இிரி பறறிய ஆதொரடகவிுு கவொணைலொம்.
http://www.tn.gov.in/ta/department/4
பறப்த்தப்பட்கடொ் நலத்திற நடத்தம் இலரிச
எணணுிகவ 721

மொணைரி் வி்திகவளின

மிகவ்ம் பறப்த்தப்பட்கடொ் , சீ்மரபன் நலத்திற நடத்தம் இலரிச மொணைரி்
வி்திகவளின எணணுிகவ 580
சிறுபொனிமயன் நலத்திற நடத்தம் இலரிச மொணைரி் வி்திகவளின எணணுிகவ
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கமலம் கவள்ு் சமதொயத்ிதச கச்நத முகவுுகவொகவ திண்ுகவல் , கதனி, மதிர ஆகிய
மூனறு மொரிட்டடகவளில் மட்்ம் மிகவ்ம் பறப்த்தப்பட்கடொ் , சீ்மரபன் நலத்திற
சொ்பல் 290 கவள்ு் சீரமிமப்புப் பள்ளிகவள் இயடகி ரிரகினறன.
தொழ்த்தப்பட்ட சமதொயத்துகு மட்்கம அரசொடகவம் உரிமகவிுத் தரகிறத எனபத
கபொனற தரிறொன எணணைட கவிு பறப்த்தப்பட்ட சமதொயம் மொறறிுதகவொள்ு கரிண்ம்.
இரண் பரவினரம் இிணைநத கபொரொடனொல் தொன நமத உரிமகவிு ்மட்தட்ுகவ
மடயம்.
இருகும் உரிமகவிுப் பொதகவொுகவ
மடயம் .
அநத
ஒறறுிம
உரரிொகிவிடும்டொத எனற கநொுகவத்தில் பொ்ப்பன
- பொ்ப்பன அடிமகவுொல்
பரப்பப்ப்ம் தரிறொன பரசசொரடகவளில் நொம் வழ்நதவிடு ம்டொத.
கிறித்தரி, இசுலொமிய மொணைரி்கவுுகும் மட்்கம அரசின சலிகவகவள் கிிடுகினறன .
இநத மொணைரி்கவுுகும் சலிகவகவள் ரிழஙடகவப்ப்ரிதில்ில என ஆ்.எஸ.எஸ ம்றுகிறகத?
அணிமுகவொலமொகவ ஆ்.எஸ.எஸ மறறும் அதன மனனண அிமப்புகவுொல் பரப்பப்ப்ம்
ஒர தபொ்ப்பரசசொரம் இத . தமிழ்நொ் அரசு , மறறும் மத்திய அரசுகவளின பறப்த்தப்
பட்கடொ் நலத்திற , தொழ்த்தப்பட்கடொ் நலத்திற , மனிதரிுகமம்பொட்் அிமசசகவம்
கபொனறரிறறின அதிகவொரப் பூ்ரி இிணையதுடகவளிகுகய ஆ் .எஸ.எஸ அிமப்புகவளின
தபொ்ப்பரசசொரத்ித அம்பலப்ப்த்தம் உணிமகவள் இடம்தபறறுள்ுன.
எ்த்துகவொட்டொகவ தமிழ்நொ் அரசின பறப்த்தப் பட்கடொ் நலத்திறயன
இிணையதுத்தில் உள்ு அதிகவொரப் பூ்ரித் தகவரிிலகய பொ்ப்கபொம் . கமகல உள்ு
ககவள்விுகவொன பதிலில் அத்தகவரில் உள்ுத.
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மிகவ்ம் பறப்த்தப்பட்கடொ் , சீ்மரபன் நலத்திற நடத்தம் இலரிச மொணைரி்
வி்திகவளின எணணுிகவ 580
சிறுபொனிமகயொருகு 14 வி்திகவள்தொன நடத்தப்ப்கினறன.
பறப்த்தப்பட்கடொ், மறறும் தொழ்த்தப்பட்கடொ் வி்திகவள் 1301 உள்ுன. இநத
1301 வி்திகவளில் தடகிப் படப்பரி்கவள் அினரிரம் இநத மதத்தில் உள்ுரி்கவள்
தொன.
தமிழ்நொ் அரசு பறப்த்தப்பட்கடொ் , தொழ்த்தப் பட்கடொருகு ரிழஙடகும் இடஒதுகட்்
உரிமகவளில் பலன தபறும் 69 சதவத முகவளில் 3. 5 சதவத சிறுபொனிமயன்
ஒதுகட்ிடத் தவிர 65. 5 சதவத முகவும் இநதுகவள் தொன . அினரிரம் இநத
சமதொயத்ிதச சொ்நத மொணைரி்கவள்தொன . இரிறிறப் பள்ளி , கவல்லூரகவளில், அரசு
அலரிலகவடகவளில் கநரடயொகவகரி நொம் கவொணைலொம். ப.கஜ.ப, ஆ்.எஸ.எஸ ம்றுரித மிகவ்ம்
அகயொுகியத்தனமொன தபொ்.
ஐஐட கபொனற உய்கவல்வி நிறுரினடகவளில்ம்ட ஜொதி அடப்பிடயல் இடஒதுக்
கதிரியொ?
இநதிய வி்திலுகுப் பறகு 23. 11. 1954 ல் மத்திய கவல்வி அிமசசகவம் இநதியொவில்
உள்ு அினத்த மொநில திலிமச தசயலகவடகவுுகும் தொழ்த்தப்பட்கடொருகு கவல்வி ,
கரிில ரிொ்ப்புகவளில் உரய பரதிநிதித்தரிம் ரிழஙடகவுககவொர ஆிணை பறப்பத்தத.
1982 மதல் உய்கவல்வி நிறுரினடகவளிலம் , மத்திய அரசுப் பல்கவிலுகவழஙகவடகவளிலம்
தொழ்த்தப்பட்கடொருகு 22.5 ( 15 + 7.5) சதவத இடஒதுக் அமல்ப்த்தப்பட்டத. கவல்வி
மட்் மினறி அடகுள்ு கரிிலரிொ்ப்புகவளிலம் 22.5 சதவத இட ஒதுக் ரிழஙடகவ
ஆிணைகவள் உள்ுன.
அத கபொல , கவடநத 2006 ஆம் ஆண் அப்கபொிதய இநதிய மத்திய அரசின மனிதரிு
கமம்பொட்்த்திற அிமசச் அ்ஜனனசிட அரி்கவள் 05. 04. 2006 ல் பொரொு மனறத்தில்,
உய்கவல்வி நிறுரினடகவளில் பறப்த்தப்பட்கடொருகு
27 சதவத இடஒதுக்
ரிழஙடகவப்ப்ம் எனற அறிவிப்ிப தரிளியட்டொ். கவ்ிமயொன எதி்ப்புகவுு கிிடகய 03.
01. 2007 அநத அறிவிப்பு அரசொிணையொகவ தரிளியடப்பட்டத.
அப்பட 1982 லிரநத தொழ்த்தப்பட்கடொருகு கவல்வி , கரிில ரிொ்ப்புகவளில் இடஒதுக்
இரநதம் - 2007 ல் இரநத இநதியொவில் உள்ு ஐஐட , ஐஐஎம் மறறும் மத்திய அரசுப்
பல்கவிலுகவழஙகவடகவளில் பறப்த்தப்பட்கடொருகு இடஒதுக் ரிழஙடகவகரிண்ம் எனறு
அரகச உத்தரவிட்ட பறகும் பல உய் கவல்வி நிறுரினடகவள் அநத ஆிணைிய
நிடமிறப்ப்த்தவில்ில.
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இநதியொவின மிகவமுகியப் பல்கவிலுகவழஙகவமொன புத டல்லியல் உள்ு ஜரிஹ்லொல் கநர
பல்கவிலுகவழஙகவத்தில் பண யொறறும் 612 கபரொசிரய் மறறும் இிணைப் கபரொசிரய்கவளில்
பறப்த்தப்பட்கடொ் ஒரரி்ம்ட இல்ில . அப்பணயடட கவுுகு பறப்த்தப்பட்கடொ்
இடஒதுக் அமல்ப்த்தப் படகரி இல்ில . 08.12.2015 இல் கிரணகுமொ் எனபரி்
ஆ்.ட.ஐ யன கழ் தபறற தகவரில்கவள் இித உறுதிப்ப்த்தகினறன.
2009 ல் தகவரில் அறியம் உரிமசசட்டத்தினபட தபறப் பட்ட தகவரில்கவிுப் பொ்ுகவலொம் .
உய்கவல்வி நிறுரினடகவளில் பணயொறறும் தொழ்த்தப்பட்கடொ் குறித்த தகவரில்கவள் இிரி.
பல்கவிலு
கவழஙகவம்

கபரொசிரய் + இிணைப்கபரொசிரய்
தமொத்தம் SC / ST

பனொரஸ இநத

346 + 680

0+0

தடல்லிப் பல்கவில

305 + 644

0+0

ஜரிஹ்லொல் கநர

161 + 288

0+0

அலகவொபொத்

59 + 151

0+1

பொணடசகசர

69 + 138

0+1

இநதியொவில் முகிய உய்கவல்வி நிறுரினடகவுொன மம்ிப ஐஐட , புததடல்லி ஐஐட ,
லுகனொ ஐஐஎம் கபொனறரிறறில் பணயொறறும் பறப்த்தப்பட்கடொ் குறித்த தகவரில்கவள்
இிரி. தகவரில் அறியம் உரிமச சட்டத்தின ரிழியொகவ 12. 09. 2012 ல் தபறப்பட்ட
தகவரில்கவள்.
கவல்வி நிறுரினம்

கபரொசிரய் + இிணைப்கபரொசிரய்
தமொத்தம் OBC

மம்ிப ஐஐட

778

6

புததடல்லி ஐஐட

578

5

தமட்ரொஸ ஐஐட

359

39

ஜரிஹ்லொல் கநர

612

0
IIM Lucknow - Non-Teaching

Group A

40

1

Group B

152

10
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அணிமயல் மத்தியஅரசின மனிதரிு
கமம்பொட்் அிமசசரகவமம்
,
உய்கவல்வித்திறயம் இிணைநத அகில இநதிய அுவில் கவல்விநிிலயடகவள் பறறிய ஒர
விரரிொன ஆ்ிரி நடத்தி அதன மட்கவிு தரிளியட்்ள்ுன்.
2014 ஆம் ஆண் தசப்டம்ப் 30 லிரநத 757 பல்கவிலு கவழஙகவடகவள், 38,056 கவல்லூரகவள்,
11,922 தனனொட்சி கவல்வி நிறுரினடகவளில் இநத ஆ்் கமறதகவொள்ுப்பட்டருகிறத .
மத்திய அரசு பல்கவிலு கவழஙகவடகவள் , உய்கவல்வி நிறுரினடகவள், மொநில அரசுப் பல்கவிலு
கவழஙகவடகவள், நிகவ்நிிலப் பல்கவிலு கவழஙகவடகவள் , தனியொ் பல்கவிலு கவழஙகவடகவள் , தனியொ்
கவல்லூரகவள், அரசு உதவி தபறும் தனியொ் கவல்லூரகவள் என அினத்த இடடகவளிலம் ஆ்்
கமறதகவொள்ுப் பட்்ள்ுத.
அகில இநதிய அுவில் பல்கவிலுகவழஙகவப் கபரொசிரய் பணயடடகவளில் தொழ்த்தப்
பட்கடொ், பழஙடகுடயன், பறப்த்தப்பட்கடொ் நிில
Total

SC

ST

OBC

14,18,389

1,02,534

30,076

3,52,160

TOTAL

: 14,18,389

SC + ST + OBC TOTAL

: 4,84,770
Source: All India Survey on Higher Education 2014–2015, MHRD

இநதியொவின ஒட்்தமொத்த முகவள் ததொிகவயல் சுமொ் 90 சதவதமொகவ உள்ு தொழ்த்தப்பட்ட,
பறப்த்தப்பட்ட முகவள் பல ஆண்கவொலமொகவ இடஒதுகட்் உரிமகவள் ரிழஙடகவப்
பட்டரநதம் கவல்வி , கரிிலரிொ்ப்புகவளில் 30 சதவதம் அு்ுகுு ம்ட உரிமகவிுப்
தபற மடயவில்ில.
தரிறும் 10 சதவதம் முகவள் ததொிகவ தகவொணட பொ்ப்பன மறறும் மனகனறிய ஜொதிகவள்
அினத்தப் பதவிகவிுயம் , அதிகவொரடகவிுயம், கவல்வி உரிமகவிுயம் தட்டப்
பறித்தள்ுித புள்ளிவிபரடகவள் கவொட்்கினறன . இநதச சூழஙலில் அினத்த உய்கவல்வி
நிறுரினடகவளிலம் இடஒதுகட்ிடத் தீவிரமொகவ நிடமிறப்ப்த்த கரிணடத தொன
தறகபொிதய கதிரி.
உய்கவல்வி நிறுரினடகவளில் நமுகு உரய இடஒதுக் எவரிு் ? அநத உரிமியு
கவொப்பத எப்பட?
மத்திய அரசில் உள்ு இட ஒதுகட்் அு் : தொழ்த்தப் பட்கடொ் 15%, பழஙடகுடயன்
7.5%, பறப்த்தப்பட்கடொ் 27%
இநதியொவில் தமொத்தம் 16 ஐஐடுகவும், 8 ஐஐஎம் கவும், 20 என.ஐ.ட ுகவும், 10 ஐஐஐட
ுகவும் உள்ுன . 2016 ல் புதிதொகவ 7 ஐஐட ுகவள் ததொடடகவப்பட உள்ுன . இரிறறில்
அனுமதி தபறுரிதறகவொன கத்் ரிழிமிறகவள் , மொணைரி் அனுமதியல் இடஒதுக்
17

பனபறறப்ப்கிறதொ எனபிரி கபொனற மழ தகவரில்கவும் மத்திய அரசின மனிதரிு
கமம்மொட்்த்திற இிணையதுத்தில் உள்ுன. அதன இிணைப்பு:http://mhrd.gov.in/iits
இிணையதுடகவளில் தசனறு கதிரியொன தகவரில்கவிுப் தபறகரிண்ம் . நமத அ்த்த
திலமிறுகு அரிறிறத் ததரவிுகவ கரிண்ம் . இடஒதுகட்் மிறியு
கவணகவொணுகவ தகவரில் அறியம் உரிமச சட்டத்ிதப் பயனப்த்த கரிண்ம் . நமத
உரிமகவள் பறிுகவப்பட்டரநதொல் அதறகவொகவப் கபொரொ்ம் திரொவிட் இயுகவடகவுுகுத்
தகவரில் ததரவித்த உடன இிணைநத கபொரொட மனரிரகரிண்ம்.
அதமருகவொ கபொனற மனகனறிய நொ்கவளில் இடஒதுக் இருகிறதொ?
உலகில் மனகனறிய நொ்கவள் பலரிறறிலம் இடஒதுகட்் மிற நிடமிறயல்
உள்ுத.
அதமருகவ இடஒதுக் Affirmative Action
இடகிலொநத இடஒதுக் Equality Act
கவனடொ இடஒதுக்
சீனொ இடஒதுக்

Employment Equity Act

Affirmative - Minority Nationality Act

நொ்கரி இடஒதுக் Affirmative - Women Act
ததன ஆப்பருகவொ இடஒதுக் - Employment Equity Act
இநதியொவில் ஜொதி அடப்பிடயல் பல ஆயரம் ஆண்கவுொகவ தொழ்த்தப்பட்ட
,
பறப்த்தப்பட்ட முகவுுகு உரய கவல்வி, கரிிலரிொ்ப்பு உரிமகவள் மறுுகவப் பட்டன .
எனகரி எநத அடப்பிடயல் உரிமிய இழஙநகதொகமொ அகத ஜொதியன அடப்பிடயல்
உரிமகவள் ரிழஙடகவப்ப்கினறன.
அதகபொல உலகின பல நொ்கவளில் எநததநத அடப்பிடயல் அடகுள்ு முகவுுகு
உரிமகவள் மறுுகவப் பட்டனகரிொ , அநதநத அடப்பிடயகலகய இடஒதுகட்்
உரிமகவள் ரிழஙடகவப் ப்கினறன.
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தனியொ் திறயலம் இடஒதுக் கதிரியொ?
அரசுத்திறகவளில் உள்ு கரிிலரிொ்ப்புகவள் தரிறும் இரண் ( 2% ) சதவதம்தொன.
எனகரி ்மதமள்ு அினத்த கரிிலரிொ்ப்புகவளிலம் இடஒதுக் மிகவ்ம் அரிசியம்.
இநத இரண் சதத்திலம் தபரமு் கரிிலரிொ்ப்பு கவிுு தகவொணடிரி தபொதத்திற
நிறுரினடகவுொகும். அநதப் தபொதத்திற நிறுரினடகவள் அினத்தம் நட்டத்தில் இயடகு
ரிதொகவு கவொட்டத் தனியொருகுத் தொிர ரிொ்ுகவப்பட்் விட்டன . ஓரர நிறுரினடகவள்தொன
அரசின நி்ரிொகவத்தில் உள்ுன .
அப்படத் தனியொருகுத் தொிர ரிொ்ுகவப்பட்ட
தபொதத்திற நிறுரினடகவளில் ஏறகவனகரி நிடமிறயல் இரநத இடஒதுக் மறறிலம்
நீுகவப்பட்்விட்டத.
புதிதொகவத் ததொடடகவப்ப்ம் தனியொ் நிறுரினடகவளில் இடஒதுகட்் மிறகய கிிடயொத .
எனகரி நமத கரிில ரிொ்ப்புகவள் மழரிதமொகவப் பறிகபொ்விட்டன.
அதமருகவொவில் தனியொ்திறயலம் இடஒதுக்:
உலகின மனகனறிய நொடொகவு கவொட்டப்ப்ம் அதமருகவொவில் தனியொ் திறயல் கவரப்பன
முகவுுகு இடஒதுக் ரிழஙடகவப் ப்கிறத . கரிிலரிொ்ப்பல் மட்்மல்லொமல் தனியொ்
நிறுரினட கவளின வியொபொர ஒப்பநதடகவள் , வியொபொரு தகவொள்மதல் என அினத்திலம்
கவரப்பன முகவுுகு இடஒதுக் உள்ுத.
அதமருகவ, ஐகரொப்பய நொ்கவிுச கச்நத பனனொட்் நிறுரினடகவளில் இடஒதுக்
உலகின மிகவப்தபரய , பணைுகவொர பனனொட்் நிறுரினமொன
‘ிமுகரொசொஃபப்ட்’
நிறுரினத்தில் இடஒதுக் ரிழஙடகவப்ப்கிறத . உலகின மிகவப்தபரய சடகிலித்ததொட்
உணைரிகவடகவிு நடத்தம் ‘தமுதடொனொல்ட்’ நிறுரினத்திலம் இடஒதுக் ரிழஙடகவப்
ப்கிறத. ஸவடன நொட்ிடச கச்நத கவொ் நிறுரினமொன ‘ரிொல்கரிொ’ நிறுரினத்திலம்
இடஒதுக் நிடமிறயல் உள்ுத.
அசமரககாவில தனியாரதனற இடஒதககட

Fortune 500 Companies

Managers / Officers

Ford Motors

18.20%

General Motors

23%

Exxon Mobile

16.90%

IBM

21.56%

Boeing US Based

18%
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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

இந்தியாவில, 1000 முனனண காரபபடரேட கமசபனகளில இடஒதககட இலலாததால பாரபபன ஆ்தககம

Total 9052
Category

Board Members

Percentage

8387

92.7%

பிற்படததபபேடடடார

346

3.8%

தாழததபபேடடடார

319

3.5%

பாரபபனரகள் &
உியரஜா்தகள்

Source: EPW August 2012

உலகில் ரிு்நத நிிலயல் உள்ு மனனண நிறுரினட கவுொன தபரம்பொலொன பனனொட்்
நிறுரினடகவளில் அநதநத நொ்கவளில் இடஒதுகட்ிட ரிழஙடகுகினறன எனபித
ஆதொரப்பூ்ரிமொகவப் பொ்த்கதொம்.
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இநதியொவில் மத்தியஅரசு நி்ரிொகவத்தில் முகிய மட் கவிு எ்த்தச தசயல்ப்த்தம்
அதிகவொர ம்யடகவள் மறறிலம் பொ்ப்பன உய்ஜொதிகவளின அுரஹொரமொகவ இரப்பிதப்
பொ்ப்கபொம்.
மத்திய அரசில் உள்ு 55 திறகவளில், அிமசசரகவடகவளில் தகவரில் அறியம் உரிமச
சட்டப்பட 01.01.2013 ல் தபறப்பட்ட தகவரில்கவள்.
Group

Total

OBC

SC

ST

Group A 74,866

8,316
(11.11%)

10,434 4,354
(13.94%) (5.82%)

Group B 1,88,776

20,069
(10.63%)

29,373 12,073
(15.56%) (6.4%)

இநதியொவில் பனனொட்் நிறுரினடகவளின மடதரி்ுகும் அதிகவொர ம்யடகவளிலம், மத்திய
அரசின அதிகவொர ம்யடகவளிலம் பொ்ப்பன்கவும் , மனகனறிய உய்ஜொதி கவும் ஆதிுகவம்
தசலத்தி ரிரகினறன . எனகரி தரிளிநொ்கவளில் இடஒதுகட்ிடச தசயல்ப்த்தம்
பனனொட்் நிறுரினடகவள்
இநதியொவில் மட்்ம் இடஒதுகட்ிடச
தசயல்ப்த்தரிதில்ில. தசயல்ப்த்த இடகிருகும் பொ்ப்பன அதிகவொர ரி்ுகவம்
அனுமதிப்பதில்ில.
இநதியொவின ததொழிறதிறயல் ஆதிுகவம் தசலத்தம் முகிய ததொழில் மறறும் ரி்த்தகவ
அிமப்புகவுொன FICCI, CII, ASSOCHAM இநதியொவில் தனியொ்திறயல் இடஒதுக் ரிழஙடகவ
கரிண்ம் எனற ககவொருிகவிய எதி்த்தள்ுன . தனியொ் திறகவளில் இடஒதுக்
ரிழஙடகவமடயொத எனறு அறிவித்தள்ுன.
தனியொ்திறகவளில் தரிளிநொ்கவளில் இடஒதுகட்ிடச தசயல்ப்த்தம் பனனொட்்
கவொ்ப்பகரட் நிறுரினடகவள் இநதியொ விலம் இடஒதுகட்ிட ரிழஙடகவகரிண்ம்
பறிகபொகும் நமத கவல்வி, கரிிலரிொ்ப்பு உரிமகவள் ்மட்தட்ுகவப்பட கரிண்ம்.

.

தனியொ் நிறுரினடகவள் அரி்கவகு மதல் கபொட்்த் ததொழில் நடத்தம் கபொத
அரி்கவளிடம் இடஒதுக் ககவட்பத நியொயமொ?
இத தரிறொன பொ்ிரி . அினத்தத் தனியொ் கவொ்ப்பகரட் நிறுரினடகவும் தடகவுிடய
தசொநத மதலட்ிட மட்்ம் மதலொகவப் கபொட்்த் ததொழில் ததொடடகுரிதில்ில
.
இநதியொவில் அினத்தத் தரப்பு முகவளிடம் ககவொடுகவணைுகில் படகுகவிு தரிளியட்் ,
படகுத்ததொிகவ ரிொடகித்தொன ததொழில் ததொடடகு கினறன.
அதமட்்மல்லொமல் அரசிடம் இரநத ( SEZ ) சிறப்புப் தபொருொதொர மணடலம் எனற
தபயரல் அடமொட்் விிலுகு ஆயருகவணைுகவொன ஏுகவ் நிலடகவிுயம் , ககவொடுகவணைுகில்
ஏறறுமதி, இறுகுமதி ரிரசசலிகவகவிுயம், ரிரமொனரிரச சலிகவ கவிுயம் , மினசொரம்,
குடநீ் கவட்டணைச சலிகவகவிுயம் தபறறுத்தொன ததொழில் ததொடடகுகினறன.
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நமத படகு மதல்கவுொலம் , நமத ரிரப்பணைத்ிதப் தபறும் அரசினுிடய தபரம்
படகிலம் தொன ததொழில்கவள் ததொடடகவப்ப்கினறன . எனகரி நொம் தனியொ் திறகவளில்
இடஒதுக் ககவொரரித எவரிிகவயலம் தரிறல்ல.
இத மதலொளித்தரித்துகு ஆதரரிொன நிில அல்லரிொ?
இநதிய அரசுமிறிய கவம்யூனிஸட்்கவள் ஏறபதில்ில. இநத அரசு பொட்டொளி ரி்ுகவத்தின
அரசு அல்ல. ஏகவொதிபத்திய அரசு - தரகு மதலொளித்தரி அரசு - கவொ்ப்பகரட் அரசு எனறுதொன
ரிிரயறுப்பொ்கவள். ஆனொல் அநத ஏகவொதிபத்திய அரசில் படககவறகவ கத்தலில்
கபொட்டய்கிறொ்கவள். மொநிலடகவளில் தரினறு அரசுகவிு அிமுகிறொ்கவள்.
கத்தலில் படககவறகவொத அிமப்புகவள்ம்ட இநத கவொ்ப்பகரட் அரசின சட்டதிட்டடகவுுகுு
கவட்்ப்பட்்த் தொன ரிொழ்கிறொ்கவள் . இநதத் தரகு மதலொளித்தரி அரசின நீதிமனறடகவள் ,
அரசு அலரிலகவடகவிுப் பயனப்த்திு தகவொண்தொன இருகிறொ்கவள் . அதறகவொகவ இநத
அரசுமிறகவிு அினத்த கவம்யூனிஸட்்கவும் ஏறறுுதகவொணடொ்கவள் எனறு தபொரள்
அல்ல.
அதகபொல நொம் தனியொ்திறயல் இடஒதுக் ககவொரரிதொகலொ , தனியொ் நி்ரிொகவடகவளில்
படககவறபதொகலொ பனனொட்் நிறுரினடகவளின தகவொள்ிுகவிு ஏறறுுதகவொணகடொம் எனறு
தபொரள் அல்ல.
ரிசதி பிடத்தரி்கவிுயம் , நனகு படத்த கு்ம்பத்தினிரயம் அிடயொும் கவண்
அரி்கவுுகு இடஒதுகட்ிட நீுகும் ுரமிகலய் மிற அறி்ுகுப் புறம்பொனத
எப்பட?

.

தொழ்த்தப்பட்ட, பறப்த்தப்பட்ட முகவளில், தபொருொதொர ரிசதி பிடத்தரி்கவிுயம் ,
நனகு படத்த கு்ம்பத்தினிரயம் அிடயொும் கவண் அரி்கவிு இடஒதுகட்்ப்
பட்டயலில் இரநத நீுகும் மிறுகு ‘ுரமிகலய்’
(Creamy layer) எனறு தபய்.
ஆண்ுகு 2.5 ( இரணடிர) இலட்சம் ரிரமொனம் தபறுபரி்கவிு ரிசதி
பிடத்தரி்கவுொகவு கவரதி அரி்கவுத குழஙநிதகவுுகு இடஒதுகட்ிடப் பறிுகவ
உரரிொுகவப்பட்ட திட்டம் இத.

‘ுரமிகலய்’ கிரஷ்ணை்ய்
1975 கலகய இநத கமொசடயொன திட்டத்ித மதலில் தசயல்ப்த்தியத ககவருொ தொன .
ககவரு அரசு எதி் என. எம். தொமஸ எனற ரிழஙுகில் 19. 09. 1975 ல் மனிதகநயம் மிுகவரி்
எனறு புகவழஙப்ப்ம் நீதிபதி வி .ஆ்.கிரஷ்ணை்ய்தொன இநத மிறியத் ததொடடகி
ிரித்தொ். இதறகவொன உத்தரிரிப் பறப்பத்தொ்.
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மத்திய அரசில், 2007 ல், இரணடிர இலட்சம் எனற ரிிரயிற ிரிுகவப்பட்டத . பறகு
ஆண்ுகு ஆறு இலட்சம் என
ரிரமொன
ரிரம்பு உய்த்தப்பட
கவரத்தத்ததரவிுகவப்பட்்ள்ுத. தறகபொத கதசிய பறப்த்தப் பட்கடொ் ஆிணையம்
ுரமிகலயருகவொன ஆண் ரிரமொனம் 15 இலட்சம் என உய்த்த கரிண்தமன அரசுுகுு
ககவொருிகவ வி்த்தள்ுத.
நொ் வி்தில தபறற கவொலத்திலிரநத , மத்திய அரசின கவல்வி , கரிிலரிொ்ப்புகவளில்
தொழ்த்தப்பட்கடொருகு 22.5 சதம் இடஒதுக் ரிழஙடகவப்பட்் ரிரகிறத . ஆனொல்
இனனும் இட ஒதுகட்ிடப் தபறறரி்கவள் சதவிகித அுவில் 10 சதவிகிதத்ிது ம்ட
எட்டவில்ில.
கவடநத 20 ரிரடடகவுொகவ மத்திய அரசு நி்ரிொகவடகவள் மறறும் உய்கவல்வி நிறுரினடகவளில்
பறப்த்தப்பட்கடொருகு 27 சதவிகித இடஒதுக் ரிழஙடகவப்பட்் ரிநதொலம் , கவல்வி,
கரிில ரிொ்ப்புகவளில் இனனும் 5 சதவிகித அுிரிும்ட அரி்கவள் எட்டவில்ில. இநதத்
தகவரில்கவிு நொம் ஏறகவனகரி விுுகவமொகவ புள்ளி விபரடகவுடன விுுகிவிட்கடொம்.
மதலில் தொழ்த்தப்பட்கடொரன 22. 5 சதவிகிதமம், பறப்த்தப் பட்கடொரன 27
சதவிகிதமம் மழரிதமொன நிரப்பப்பட கரிண்ம். இனனும் ததொடுகவ நிிலயகலகய தரிறும் 1 சதவிகிதம், 5 சதவிகிதம் எனற அுவிகலகய கவல்வி , கரிிலரிொ்ப்புகவிுப்
தபறறுு தகவொணடருகும் சமதொயத்தினிர - அநத 1 சதவிகிதத் திலிரநதம் தரிளிகயறறி,
விரட்டவிடத் தடப்பரி்கவள் தொன இதகபொனற
‘ுரமிகலய்’ கவரத்துகவிுப்
கபசுகினறன்.
முகியமொகவ,
ஒட்் தமொத்த
இநதியொவிலம் நி்ரிொகவப் பதவி கவிுயம்
,
கவல்விநிறுரினடகவளில் அனுமதிகவிுயம் பலநறு ரிரடடகவுொகவ அனுபவித்த ரிரம்
பொ்ப்பன்கவிுயம், சில மனகனறிய ஜொதிகவிுயம் ‘ுரமிகலய்’கவுொகவு கவரதி
அரி்கவிு எநதப் பதவியலம் , எநதப் படப்பலம் அனுமதிுகவு ம்டொத எனறு அறிவிுகவ
கரிண்ம். அததொன மிகவச சரயொன ுரமிகலய் ஆகும். இநது ககவள்விியு ககவட்பரி்கவள்
அிதச தச்யத்தயொரொ?
இட ஒதுகட்ிடப் பொ்ப்பன்கவள் எதி்ப்பதில் அறி் நொணையம் உணடொ?
கிிடயொத. கவல்வி கரிிலரிொ்ப்புகவளில் தகுதி - திறிம கவொரணைம் ம்றிப் பொ்ப்பன்கவள்
இட ஒதுகட்ிட எதி்ுகிறொ்கவள் . ஆனொல் ககவொவில் அ்சசகவ் பணயல் மட்்ம் தகுதி
திறிமியப் பறறிு கவரிிலப்படொமல் ‘பொ்ப்பன்கவுுகு மட்்கம’ அநத கரிில எனறு
ம்றுகிறொ்கவள்.
2016 ஆம் ஆணடலம் , உசசநீதிமனறம் ரிிர தசனறு தமத ஜொதி அடப்பிடயலொன
உரிமுகுப் கபொரொ்கிறொ்கவள் . எனகரி இட ஒதுகட்ிடப் பொ்ப்பன்கவள் எதி்ப்பதில்
அறி் நொணையம் இல்ில.
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“இடஒதுககட கரிணடொம் ” “ரிொழ்ுிகவயல் மனகனற ததொழிறதிறயல் இறடகவ
கரிண்ம்” என கதகரிநதிரகுல கரிுொு் கவிுத் திிசதிரப்பும் ஆ் .எஸ.எஸ ஸின
கபொுகு ஆபத்தொனத. எப்பட?
இடஒதுகட்டொல் தடகவுத ஆதிுகவத்தில் சிறு து்ிரிு கவணடருகும் பொ்ப்பன்கவள் .
2014 ஜனரிரயல் திரசசியல் நிட தபறற பரொமணை் சடகவ இிுைஞ் அணயன மொநில
மொநொட்டலம், ததொட்சசியொகவ பல மொரிட்ட மொநொ்கவளிலம் கவல்வி, கரிில ரிொ்ப்புகவளில்
தடகவுுகு 10 சதவதம் இடஒதுக் கரிண்ம் என ககவொருிகவ எழப்பயள்ுன்.
அகில இநதிய அுவில் தபொருொதொரத்தில் மிகவப்தபரய அுவில் ரிு்நதள்ு ஜொதி
பகடல் ஜொதி ஆகும் . எணணைறற இநதியகதசிய மதலொளிகவிுயம் - பல பனனொட்்
நிறுரின உரிமயொு்கவிுயம் தகவொணடரி்கவள் பகடல் ஜொதியன் . மதல் அிமசச் ,
அிமசச்கவள், சட்டமனற, பொரொுமனற உறுப்பன்கவள் என சமூகவ, அரசியல், தபொருொதொர
பலத்ிது தகவொணடருகும் பகடல்கவகு - தடகவுுகு ஜொதிரிொர இட ஒதுக் கதிரி
எனறு கவ்ிமயொகவப் கபொரொடு தகவொணடரு கிறொ்கவள்.
ஆநதிர மொநிலத்தின தபொருொதொரத்தில் மிகவப்தபரம் சுதியொகவ விுடகும் கவொப்பு , பலிஜொ,
கவரிரொ, ஒணடொர, ததலகவொ ஜொதி முகவள் தடகவுத முகவள்ததொிகவுகு ஏறப கவல்வி , கரிில
ரிொ்ப்புகவளில் 22.4 சதவதம் இடஒதுக் கரிண்ம் எனறும்
, தடகவிுப்
பறப்த்தப்பட்கடொ் பட்டயலில் கச்ுகவ கரிண்ம் எனறும் கபொரொட ரிரகினறன் . 2013
ஆம் ஆணடலிரநகத இநதப் கபொரொட்டடகவள் நடநத ரிரகினறன.
தமிழ்நொட்டல் சிறு ரிணகவத்தில் குறிப்படத்தகுத்த அுவில் ரிு்நதள்ு நொடொ்கவள்
தடகவுுகு உள் ஒதுக் ரிழஙடகவ கரிண்ம் எனு ககவொரயருகிறொ்கவள் . சொணைொ், கிரொமண
கபொனற நொடொ் உட்பர் ஜொதிகவுுகு 10 சதவதம் உள் ஒதுக் கரிண்ம் என 2010 ம்
ஆணடலிரநகத, நொடொ் சடகவப் தபொதச தசயலொு் கவருககவொல்ரொரா ககவொருிகவ வி்த்த
ரிரகிறொ்.
கரிட்்ரிு கவ்ணட்கவள் தடகவுுகு தனி இடஒதுக் ரிழஙடகவு ககவொரயள்ுன்
.
பள்ிுமொ், கரிுொு், தசடகுநத மதலியொ் ஜொதியன் தடகவுுகு 20 சதவதம்
இடஒதுக் கரிண்தமனு ககவொரயள்ுன்.
இவரிொறு அகில
இநதிய
அுவிலம் ,
தமிழ்நொட்டலம் தொழ்த்தப்பட்ட
சமதொயத்தினிரவிட நல்ல தபொருொதொர நிிலயல் உள்ு - அரசியல், தபொருொதொர
பலத்தடன உள்ு அினத்த ஜொதியனரம் தறகபொத இடஒதுக் ககவொரப் கபொரொடத்
ததொடடகியள்ுன்.
ரிணகவத்திறயல் உசசடகவிுப் தபறறரி்கவகு - அநதப் தபொருொதொர ஆதிுகவத்துகு
கமலம் ரிலவூட்ட - அரசு நி்ரிொகவடகவளிலம் ஆதிுகவத்ித ஏறப்த்தப் கபொரொட
ரிரகினறன்.

24

ஆனொல் தபொருொதொர ரதியொகவகரிொ , கவல்வி ரதியொகவகரிொ , அரசியல் பலம் எனற
அடப்பிடயகலொ, அரசு நி்ரிொகவடகவளில் பரதிநிதித்தரிம் எனற அடப்பிடயகலொ எநதப்
பலமம் இல்லொதரி்கவள் பள்ு்கவள்.
நீதிுகவட்சி ஆட்சிகவொலம் ததொடடகி திரொவிட இயுகவட கவளின ஆட்சி கவொலத்தில்
தொழ்த்தப்பட்ட முகவுுகுு கிிடத்த ரிரம் ஜொதி அடப்பிடயலொன இடஒதுகட்டொல்
தறகபொத தொன நொம் குறிப்படத்துகவ அு் கவல்வி , கரிில ரிொ்ப்புகவளில் மனகனறி
ரிரகிகறொம்.
65 ஆண்கவுொகவ இநதிய அரசு நி்ரிொகவடகவளில் தொழ்த்தப் பட்கடொருகு 15 சதவதம்
இடஒதுக் நிடமிறப்ப்த்த கரிண்ம் எனற சட்டடகவள் இரநதம் -இனறும் அதிகவொர
ம்யடகவள் மழரிதம் பொ்ப்பனமயமொகவகரி உள்ுன . இநதச சூழஙலில் இடஒதுக்
கரிணடொம் எனத் திரம்புரித பொ்ப்பன ஆதிுகவத்துகுச சிறிதம் பொதிப்புரிரும்டொத
எனறு நிினப்ப ரி்கவள் கபச கரிணடய கவரத்தொகும்.
மத்தியஅரசின மனிதரிு கமம்பொட்் அிமசசரகவமம் , உய்கவல்வித்திறயம் இிணைநத
அகில இநதிய அுவில் கவல்விநிிலயடகவள் பறறி நடத்திய ஒர விரரிொன ஆ்வின
புள்விவிபரடகவிு ஏறகவனகரி பொ்த்கதொம்.
அதில் குறிப்படத்துகவ தகவரில் எனனதரினறொல் , இநதியொவின மறற மொநிலடகவிுவிட
இடஒதுகட்ிடச சிறப்பொகவப் பனபறறும் மதல் மொநிலமொகவத் தமிழ்நொ் திகவழ்கிறத.
தமிழ்நொ் அுவில் பல்கவிலுகவழஙகவ கபரொசிரய் பணயடடகவளில் தொழ்த்தப்பட்கடொ்,
பழஙடகுடயன், பறப்த்தப்பட்கடொ் நிில
Total

SC

ST

OBC

2,03,223

17,284

619

1,18,540
Source: All India Survey on Higher Education 2014–2015, MHRD

இடஒதுகட்டொல் தொழ்த்தப்பட்கடொ் மிகவ அதிகவமொகவப் பயனதபறறத தமிழ்நொட்டல்
மட்்கம ஆகும் .
அ்த்த மகவொரொஷ்ட்ரொ்ம் , 3 ரித இடத்தில் ததலடகவொனொ்ம்
இருகினறன.
அகதகபொல பறப்த்தப்பட்கடொரலம் அதிகவமொனரி்கவள் பயனதபறறத தமிழ்நொட்டல்
மட்்கம ஆகும் . அ்த்தபடயொகவ ததலடகவொனொ பறப்த்தப்பட்கடொ் பயன
தபறறுள்ுன்.
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பல்கவிலுகவழஙகவ கபரொசிரய்கவள் பணயடடகவளில் தொழ்த்தப்பட்கடொ்,
பறப்த்தப்பட்கடொ் இடஒதுகட்டல் மதலிடம் ரிகிுகும் தமிழ்நொ்
State

SC

OBC

தமிழ்நொ்

17,284

1,18,540

ததலடகவொனொ

11,426

41,852

மகவொரொஷ்ட்ரொ

15,120

25,747

Source: All India Survey on Higher Education 2014–2015, MHRD
இநதப் பட்டயலில் கமறகவணட மொநிலடகவுுகு அ்த்த மிகவ்ம் பனதடகிய
நிிலயல்தொன மறற மொநிலடகவள் இட ஒதுகட்ிடப் பயனப்த்தியள்ுன்
கரிிலரிொ்ப்பல் மட்்மல்லொமல் கவல்வி நிிலயடகவளில் மொணைரி் கச்ுிகவயலம்
இகதநிிலதொன உள்ுத.

.

இநத நிிலிய மறறிலம் ஒழிப்பதறகவொகவத்தொன தமிழ் நொட்டல் உள்ு தொழ்த்தப் பட்ட
முகவிுகய கவரவியொகவ மொறற ஆ்.எஸ.எஸ மயறசி எ்த்தள்ுத.
தமிழ்நொட்டல் தடகவள் ஜொதிுகவொர்கவள் மட்்கம ஒனறிிணைநத தனியொகவ ஒர ரிடகிியகய
(தமிழ்நொ் தம்ுகவணிடல் கபடு ) நடத்தம் நொடொ்கவகு தடகவுுகு இட ஒதுக்
கரிண்ம் எனகிறொ்கவள்.
ஆனொல் தபொருொதொரத்திலம் , அரசியலிலம், சமதொய ரதியலம் மிகவ்ம் ஒ்ுகவப்பட்்
ரிொழம் - இலட்சுகவணைுகவொன அடத்தட்் முகவிுு தகவொணட பள்ு்கவிு இடஒதுக்
கரிணடொம் என திிச திரப்புரித - பள்ு்கவளின ரிு்சசிியயம் சுயமரயொிதயொன
ரிொழ்ிரியம் அழிுகும் தசயலொகும்.
கதரிகரிநதிர குல கரிுொு் சமதொயத்தில் உள்ு சிலிரு கவரவியொகவு தகவொண்
ஆ்.எஸ.எஸ நடத்திரிரம் இநத ஆபத்தொன பரசசொரத்ித பள்ு்கவும் - இடஒதுகட்டல்
பலன அிடயம் அினத்த சமதொயமம் இிணைநத மறியடுகவ கரிண்ம்.
பொ்ப்பன ஆதிுகவம் இனறும் இருகிறதொ?
இநதியொ மழரிதிலம் உள்ு தொழ்த்தப்பட்ட, பறப்த்தப் பட்ட முகவளின பறப்பு மதல்
இறப்பு ரிிரயலொன அினத்தப் பணபொட்் நடரிடுிகவகவளிலம் பொ்ப்பன்கவகு
ஆதிுகவம் தசலத்தகிறொ்கவள். பறவி அடப்பிடயல் பொ்ப்பன் உய்நத சொதியன் எனற
நிில அரசியல் சட்டபட இனறும் உள்ுத .
ஆகவமம் விதிகவளினபட ககவொயலில்
அ்சசகவரொகும் உரிம பொ்ப்பன்கவுுகு மட்்கம உண் எனறு உசச நீதிமனறம் 2016
ஆணடலம் தீ்ப்பளித்தள்ுத.
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அரசு நி்ரிொகவம், பனனொட்் நிறுரினடகவளின நி்ரிொகவம், நீதித்திற அதிகவொரடகவள், அரசியல்
அதிகவொரம், ஊடகவத்திற என அினத்திலம் உள்ு பொ்ப்பன ஆதிுகவடகவள் பறறிப்
பொ்ப்கபொம்.

அதிகவொர படம்
மத்திய அரசில் உள்ு 55 திறகவளில் - அிமசசரகவடகவளில் நொட்டன கபொுிகவ திட்டமி்ம்
அதிகவொரம் பிடத்த பதவிகவளில் பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
Group

Total

OBC

SC

ST

Group A 74,866

8,316
(11.11%)

10,434 4,354
(13.94%) (5.82%)

Group B 1,88,776

20,069
(10.63%)

29,373 12,073
(15.56%) (6.4%)

தகவரில் அறியம் உரிமச சட்டப்பட 01.01.2013 ல் தபறப்பட்டிரி
இநதியொவின 1000 மனனண கவொ்ப்பகரட் கவம்தபனிகவளின நி்ரிொகவத்தில்
பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
Total 9052

பொ்ப்பன் &
உய்ஜொதிகவள்

8387

92.7 %

பறப்த்தப்பட்கடொ்

346

3.8 %

தொழ்த்தப்பட்கடொ்

319

3.5 %
Source: EPW August 2012
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நீதித்திற: நீதிபதி பதவிகவளில் பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
CASTE

1950 -70 Years

1971 - 89 Years

பொ்ப்பன்

40%

45.2%

மனகனறிய ஜொதிகவள்

57.1%

42.9%

தொழ்த்தப்பட்கடொ்

0%

4.6 %

பழஙடகுடயன்

0%

0%

பறப்த்தப்பட்கடொ்

2.9 %

6.8 %

2011 ஆம் ஆண் எ்ுகவப்பட்ட ச்கரியனபட , இநதியொ மழரிதம் இரநத 21
உய்நீதிமனறடகவளில் 14 உய்நீதி மனறடகவளில் தொழ்த்தப்பட்ட , பழஙடகுடயனத்ிதச
கச்நத நீதிபதிகவள் ஒரரி்ம்ட இல்ில. உசசநீதிமனறத்தில் 31 நீதிபதிகவளில் ஒகர ஒரரி்
மட்்கம தொழ்த்தப்பட்டரி் . அத்ம் சுதநதிரம் தபறறு 59 ஆண்கவழித்த, 2007 ஆம்
ஆணடல்தொன திலிம நீதிபதியொகவப் தபொறுப்கபறகவ மடநதத . தமிழ்நொட்டல்
உய்நீதிமனற நீதிபதியொகவ 1973 ல் தொழ்த்தப்பட்ட சமதொயத்தின அ .ரிரதரொஜன அரி்கவள்
நியமிுகவப்பட்டொ்.
கதசியமயமொுகவப்பட்ட ரிடகிகவளில் பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
General Managers

Dy.General Managers

Total

OBC SC

ST

436 5

14
7
1216
(1.1% 3.2% 1.6%)

Total OBC SC

ST

14
72
16
(1.15% 5.9% 1.3%)

Source: RTI Act as on 01.10.2015
அரசியல் அதிகவொர ம்யடகவளில் பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
வி்தில அிடநத 1947 மதல் 2014 ரிிர 67 ஆண்கவளில்
பொ்ப்பன்கவகு பரதம மநதிரகவுொகவ ஆணடருகிறொ்கவள்.

51 ஆண்கவள்

இநதிய அுவில் பொ்ப்பன்கவளின முகவள்ததொிகவ 5.6 ககவொட தரிறும் 5 சதவதம். ஆனொல்
இநதியொவின அதிகவொர ம்யமொன ககவபனட் அிமசச்கவளில் 5 கப் பொ்ப்பன்கவள்.
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2014 ஆம் ஆண் உரரிொன நகரநதிரகமொட அரசில் ககவபனட் அிமசச்கவளில் பொ்ப்பன
ஆதிுகவம்
தமொத்தம்
24

பொ்ப்பன, உய்ஜொதி
12

OBC SC

ST

5

1

2

Source: Times of India, Indian Express 27.05.14
ரொராபுத்திர், கவொயஸதொ கபொனற ஆதிுகவஜொதிகவிுயம் கச்த்த 12 கப் உள்ுன் .
ஒட்்தமொத்தமொகவ பொ்ப்பன உய்ஜொதிகவளின முகவள் ததொிகவ 16 சதம். ஆனொல் ககவபனட்
அிமசசரிரியல் 50 சதவதம் பதவிகவிுப் தபறறுள்ுன்.
Source: The sunday Standard 11.05.14, Outlook 04.06.2007

ஊடகவத்திறயல் பொ்ப்பன ஆதிுகவம்
இநதியொவின ஊடகவத்திறயல் மனனணயல் உள்ு 315 மூத்தபத்திரிகவ யொு்கவளிடம்
2006 ல் ஒர ச்கரி நடத்தப்பட்டத. நமுகு எநதச தச்தி ரிர கரிண்ம், இனறு ததொிலு
கவொட்சிகவளில் எநதச தச்தி விரிொதிுகவப்பட கரிண்ம் எனபித நி்ணையப் பரி்கவள் இநத
மூத்த பத்திருிகவயொு்கவள். ஆடகில, இநதி தமொழிகவளில் தரிளியொகும் அசசு , கவொட்சி,
இிணையதும் என அினத்த திறசொ்நதம் இநத ஆ்் கமறதகவொள்ுப்பட்டத.
Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) எனற புத டல்லியல்
உள்ு நிறுரினம் கபரொசிரய் கயொககவநதிர யொதவ திலிமயல் இநத ஆ்ிரி நடத்தியத .
கபரொசிரய் கயொககவநதிரொ அரி்கவள் University Grants Commission and National
Advisory Council (NAC) on Right to Education Act (RTE) கபொனறரிறறில்
பணயொறறியரி்.
பொ்ப்பன உய்ஜொதி
88 %

OBC

SC/ST

Muslims

Cristians

4%

0%

3%

2.3%

rSource: CSDS, The Hindu 05.06.2006
இநத ஆ்வில் முகவள் ததொிகவயல் 5 சதவதம் மட்்ம் உள்ு பொ்ப்பன்கவள் 49 சதவதம்
ஆதிுகவம் தசலத்தகினறன் . ரொராபுத்திர், கவொயஸதொ கபொனற ஆதிுகவஜொதி கவிுயம்
கச்த்த 88 சதவதம் உள்ுன் . குறிப்பொகவ ஆடகில தச்தி ஊடகவடகவளில்
பறப்த்தப்பட்டரி்கவள் தரிறும் 1 சதவதம் தொன இருகினறன் . தொழ்த்தப் பட்டரி்கவள்
அத்ம் இல்ில.
29

இநதியொவின அரசியல் , தபொருொதொரம், அரசு நி்ரிொகவம் , நீதித்திற, ஊடகவத்திற,
ரிடகித்திற என அினத்திலம் இநத 2016 ஆம் ஆணடலம் பொ்ப்பன்கவள் தொன ஆதிுகவச
சுதிகவுொகவ இருகிறொ்கவள் எனபித ஆதொரடகவுடன விுுகிள்குொம் . இனனும்
அ்ணசுதித்திற, இரொ்ணரிம், அறிவியல் ஆரொ்சசித் திற கபொனற பல திறகவள்
மறறிலம் பொ்ப்பன மயமொகவகரி உள்ுன.
பறப்த்தப்பட்டரி்கவள் தடகவுத எதிரகவுொகவத் தொழ்த்தப் பட்டரி்கவிுு கவரதரிதம் ,
தொழ்த்தப்பட்டரி்கவள் தடகவுத எதிரகவுொகவப் பறப்த்தப்பட்டரிிரு கவரதரிதம் - அதன
அடப்பிடயல் நொகம ஒரரிருதகவொரரிொ் கமொதிு தகவொண் இரப்பதம் ததொடரம் ரிிர
இநதப் பொ்ப்பன ஆதிுகவத்துகு மடகரி கிிடயொத.
தமிழ்நொட்டல் நிடமிறயல் உள்ு இடஒதுகட்டன அு் எனன? அதன நிில எனன?
தமிழ்நொட்டல் கவல்வி மறறும் அரசு கரிில ரிொ்ப்புகவளில் பறப்த்தப்பட்டரிருகு (BC)
26.5% , பறப்த்தப்பட்ட இசுலொமியருகு (BCM) 3.5%,
மிகவ்ம் பறப்த்தப்
பட்டரிருகு (MBC) 20%, பட்டயல் சொதியனருகு (SC) 15%, அரநததியருகு (SCA)
3%, பட்டயல் பழஙடகுடயனருகு (ST) 1% என இடஒதுக் உள்ுத.
ஆனொல் பொ்ப்பன மறறும் இடஒதுகட்் எதி்ப்பொு் கவளின சதியொல் ஒவதரிொர
ஆண்ம்
இநத 69 சத இடஒதுக் மழிமயொகவப் பனபறறப்ப்ரிதில்ில .
உசசநீதிமனறம் இதில் திலயட்் நமத உரிமகவிுத் த்த்த ரிரகிறத.
தொழ்த்தப்பட்ட, பறப்த்தப்பட்ட, சிறுபொனிம சமதொய முகவும் , திலரி்கவும்,
திரொவிட, திரொவிட் இயுகவ, தலித் இயுகவத் திலரி்கவும் கதொழங்கவும் ஒனறிிணைநத தமிழ்நொட்் அுவிலம், அகில இநதிய அுவிலம் நமுகுள்ு உரிமகவிு ்மட்தட்ுகவத்
ததொட்நத கபொரொட கரிண்ம்.
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