
ேதசிய அறிவ�ய� மன�பா�ைம �ைன�� நா� : 2021

ேகாவ�� ெப��ெதா�ைற எதி����ேபாராட ேவ��ெமன�� நம��� ேதைவ
அறிவ�ய� மன�பா�ைம �ைன��.

ேசாதிடவ�ய� க�ப��க அரசா�க� ேம�ெகா��� �ய�சிகைள எதி���
நி���க� !

நட���க�வ� ஆ��லி���, ேசாதிட�- ��கைல�ப�ட�ப���-( எ�.ஏ.-
�ேயாதி� )எ�ற பாட�ப��ைவ� க�ப��க�ேபாவதாக இ�திராகா�தி ேதசிய
திற�தன�ைல� ப�கைல�கழக� சம�ப�தி� அறிவ����ள�. இ�த அறிவ��ைப
அகில இ�திய ம�க� அறிவ�ய� ��டைம�� ( ஏ ஐ ப� எ� எ� ) ம���
அத�ட� இைண���ள எ�லா அறிவ�ய� இய�க அைம��க�� மி��த
கவைல�ட� ேநா��கி�றன. இேத மாதி�யான ப���க� அர� நிதி ந�ைகக�
�ல� இய�கிவ�� ேம�� சில ப�கைல� கழக�கள��� அறி�க�
ெச�ய�ப���ளன எ�பைத�� நா�க� கவன�தி�ெகா����கிேறா�.
க�வ��கைல�தி�ட�தி� எ�லா நிைலகள��� ‘இ�திய அறி�சா� �ைறக�’
அறி�க�ப��த�பட ேவ��� எ�ற ேதசிய க�வ��ெகா�ைக 2020-இ�
ப���ைரைய ேம�க�ட ப���க� நிைறேவ��கி�றன எ�பதாக
இ�ப�கைல�கழக நி�வாக அதிகா�க� உ�ைம ேகா�கி�றன�.இ�வா�
உ�ைம ேகா�வத� �ல�, இ�தைகய ப���கைள அறி�க� ெச�வைத
அவ�க� நியாய�ப���கி�றன�.

த��வ�, உேலாகவ�ய�, கண�த�, வான�ய� உ�ள��ட ப�ேவ� கள� கள��
அறி��ெச�வ உ�வா�க�தி� இ�தியா மிக�ெச�ைமயான மரைப�
ெகா����கிற�. ெவேவ� காலக�ட�கள��, ெவ�ேவ�ப�ட வழிகள��
கட�த கால�தி� மாெப�� ப�பா�க� நவ �ன அறிவ�ய� மர�தி��
ந��வா���, பா�கா�� வள��� வ���ளன. இ�த���� அறி�� ெச�வ�
தி�� இ�தியா வழ�கி��ள ப�கள���கள�� சில, ம��க ��யாத அள���
��கிய��வ� வா��தைவ. அறிவ�யலி� எ�த ஒ� ��ைம�
�வ�க�றலி�� இைவ ஒ� ��கியமான ப�கிைன வகி��வ�பைவ.

என���, ந��ைடய ெதா�ைமயான �ைனகைதகள�� அ��பைடய��
ப�ைடய இ�தியாவ�� அறிவ�ய��தியான, ெதாழி���ப இய�க��
ப����கைள� ப�றிய தவறான,மிைகயான உ�ைமேகார�க�, இ�திய
அறிவ�யலி� உ�ைமயான வரலா���� இழிவான ெபயைர�ேத��
த�வதாகேவ அைமகி�றன. அேதேபால, ேசாதிடவ�ய� ேபா��, ��றி��
ேபாலி அறிவ�ய� கள�க��� அ�கீக��ைப��, ந�பக�த�ைம�கான
சா�றிதைழ�� வழ��வத� வ�ைள�க� ேமாசமாகேவ இ����.
எ����கா���காக, ெதா�ைமயான கால�தி� இ�திய�க� வான��
பற�பத�கான ெதாழி���ப அறி� ெப�றி��தன� எ�� உ�ைம ேகா�வ�.
எள�தி� தவ� எ�� நி�பண� ெச�ய�பட���ய ேம�க�ட ெச�திகைள
ந��ைடய மாணவ�க� க��� ஒ�ெவா� நிமிட��, இ�திய அறிவ�யலி�
உ�ைமயான வரலா�ைற�க�பத�� அ��பண��க�பட ேவ��ய
நிமிடமா��. இதி� மாெப�� �ர�னைக எ�னெவன��, ஒ��ெமா�த�
�ழலி�, ேசாதிட சா�திர�க�வ�ய��, வ��கால�பல� கைள����
ராசிபல� ப�திேய இ�திய உ�வா�க� அ�ல எ�ப�தா� ! ஜாதக�ைத
அ��பைடயாக� ெகா�ட ராசிபல� அைடயாள� �ல� எதி�கால
நிக��க�,பல�கைள� கண��� ���ண��� ெசா��வதாக உ�ைம



ேகா�� இ�த நைட�ைற கி.�. 4-ஆ� ��றா��லி���தா� இ�தியாவ��
ப��ப�ற�ப�� வ�கிற�.அத�� ��� இ�� இ�மாதி�� பழ�கேம
கிைடயா� எ�பத�கான ேபாதிய ஆதார�க� ஏராளமாக உ�ளன. 4-ஆ�
��றா���� ��� இ� கிைடயா�. அ�த�காலக�ட�தி�ேபா� தா�
ேம�க�ட சா���, கிேர�க� சி�தைனக� இ�திய�கட�கைரகைள
வ�தைட���ளன.

ேசாதிடவ�ய� ��கண���க� அைன���, எ�த ஒ� கறாரான ��ள�
வ�வர�கள�� அ��பைடய�� ேசாதைன�� உ�ப��த�ப�டா��
ேதா�வ�ையையேய ச�தி�� வ���ளன. மன�த உடலி�ம��, எ�தேவா�
அ��த��ள,ஆ�க�தியான தா�க�ைத�� ேகா�க� ஏ�ப���கி�றன
எ�பத�� அறிவ�ய��தியான எ�த ஓ� அ��பைட�ேம கிைடயா�.
கைடசியாக, மன�த�கள�� ப�ற�த நா�/ேனர� சா��� ேகா�க� ஏ�ப����
தா�க�க� மா�கி�றன எ�� வைரயைற ெச�கிற ந�ச�திர ராசிபல�
ேசாதிடவ�ய� ெகா�ைக, மிக ேநர�யான த��க அ��பைடையேய
ம��வதாகேவ அைம���ள�. ன��பண� ெச�ய�படாத, த��க அ��பைட
அ�ற இ�தைகய ஒ� கள�ைத�ப�றிய க�ப��த� தி�ட�ைத இ�திராகா�தி
ேதசிய திற�த நிைல� ப�கைல�கழக� �ல� அறி�க� ெச�வெத�ப�,
�டன�ப��ைககைள அரசா�க�ய�சிகள���ல� பர��வேதயா��. ேம��
இத�ைடய அறி�க� இ�திய அரசிய� அைம���ச�ட�தி� ஷர�� 51 ஏ (
ெஹ� ) �� எதிராக� ெசய�ப�வதாக இ����. காரண�, அறிவ�ய�
மன�பா�ைம �ைன���� இண�கமான �ைறய�ேலேய ஒ�ேவா�
இ�திய�� நட��ெகா�ள ேவ���; அ� ஒ�ேவா� இ�திய� ��மக� /
மகள�� அ��பைட�கடைமக�� ஒ�� என ேம�க�ட ப���
வ�தி�தி��கிற�. அறிவ�ய� மன�பா�ைமைய �ைன��ட� ��ென��ப�
ந� ஒ�ெவா�வ�� அ��பைட�கடைம எ�ற நிைலய��, ேபாலி அறிவ�ய�
க���கைள�பர��வ�, அ��� அர� நி�வைம��கேள அைத�ெச�வ�
எ�ப�, எதி��� �றிய��க�பட ேவ��ய ஒ��. அ�வா�
�றிய��க�ப�வைத உ�தி�ப��த ேவ��ய கடைமைய அரசிய�
அைம���ச�ட� ந� ஒ�ெவா�வ���� வ�தி���ள�.

ஒ�றிய அரசினா��, சில மான�ல அர�களா�� ெபா�யான தர�க�, ேபாலி
அறிவ�ய� க���க�, ெபா��ப�ற ���க� னைட�ைற�ப��த� ப�வ�
உ�சாக��ட�ப�வ��, பரவலா�க�ப�வ�� நிக�கி�றன. இ� ெதாட�பாக
எ�க�ைடய மாெப�� கவைலைய நா�க� ெவள��ப�� �கிேறா�. இ�த
அ���ைற, ஒ� �ைனய�� ெப��ெதா���பரவ��� ப�கள��கிற�.
அ�த� ெதா���� எதிரான, தி�டமி�ட அறிவ�ய� �தியான
எதி�வ�ைனைய��ற�கண��க�� அல�சிய�ப��த�� காரணமாகிற�.
ேகாவ�� த� ��மி� ெப��ெதா�ைற எதி����ேபாரா�வ� அறிவ�ய���வ
அ���ைற இ�லாம� சா�தியமி�ைல. அறிவ�ய���வமாக இ�ெப��
ெதா�ைற எதி����ேபாராட, இ�தியாவ�� மிக�ெப��பா�ைமயான
மான�ல�கள�� ெசய�திற�மி�க ெபா� நலவா��� பராம��� �ைறகைள�
�ற�கண���, அவ�றி� வ ���சி�� இ���ெச���
வைகய��,இலாபேனா�க���கான தன�யா� ம���வ��ைறைய
��ென��� அத�� ம��� ஆதரவள���� ெகா�ைககைள� ைகவ��வ�
மிக அ�தியாவசியமானதா��. மிக மிக���தமான வ�த�தி� அைன��
ம�க���� இலவச� த���சி ம��� அள��பத�கான ெசய�திற�மி�க ஒ�
ேதசிய�ெகா�ைகைய நைட�ைற��ப���வ� ேகாவ�� எதி����



ேபாரா�ட����� ேதைவயாய���கிற�. ேந�ைமயான �ைறய��
ேசக��க�ப�ட தர�க� ேசக��ப�� அ��பைடய�ேலேய வ��க�ப�� ஒ�
தி�ட� அத��� ேதைவ�ப�கிற�. ஒ�றிய அர��, பல மான�ல அர�க��
த���சி ம��� வ�ன�ேயாக� ெதாட�பான �ய வ�ள�பர�தி� மிக�ெப��
ெதாைககைள வ �ண���� ெகா����கி�றன. அேத சமய�, கள�கள��
நைட�ைறய�� ேபா�மான அளவ���� த���சி ம���க�, ஆ�சிஜ�
ேபா�றவ�ைற வழ�க ��யாம� ேதா�வ�யைட���ளன. ேகாவ�� த�
��மி��� பலியாகி மரண� அைட�தவ�கள�� சடல�கைள �ைற�ப�
அட�க� ெச�ய��ட ��யாம� அைவ ேதா�வ�யைட���ளன. மான�ல
அரசி� நி�வாக அைம��கைள� தவறாக� பய�ப���வத� �ல�
உ�ைமயான கள நிலவர�கைள� ப�றி ��லியமான தகவ�கைள
ெவள�ய��� வ�� ஊடக நி�வன�க� அ����த�ப�� ம�னமா�க�
ப�கி�றன.ெபா��தர�கைள ��ென��பதி��, உ�ைமைய� �ைத�ழி
ய�� ேபா�� �� மைற�பதி�� மி��த ெசய��க��ட� அரசா�கேம
த�ைன ஈ�ப��தி� ெகா���ள�.

ேசாதிட சா�திர�தி� ராசிபல� ப�தி ெதாட�பான பாட�ப���க�- ப���க�
அர� நிதி ந�ைககைள� ெப�� ஓ�ெவா� ப�கைல�க�க� திலி����
உடன�யாக� தி��ப�ெபற�ப�டாக ேவ��ெம�� அகில இ�திய ம�க�
அறிவ�ய� ��டைம�ப�� அைன�� உ��ப�ன�க��, ெபா���ண��ைடய
��ம�க�� ேகா��ைக வ���கிேறா�. இவ����� பதி�,
இ�திய�ப�கைல�கழக�கள�� வான�யலி� அறி�க�ப���கைள�
க�ப���மா� ேகா�கிேறா�. அைன�� ம�க��கான உ�ைம எ�ற
வைகய��, ந�ல தரமான நலவா���பராம���� தி�ட�ைத நைட�ைற�
ப���வத�கான அறிவ�ய���வமான ெகா�ைகக� நைட�ைற�ப��த�பட
ேவ���; அ�வா� நைட�ைற�ப��த�ப�வைத உ�தி ெச�ய
ேவ��ெமன��, தன�யா�மயமா��� ெகா�ைகக� தி��ப�ெபற�பட
ேவ��ெமன�� ேகா�கிேறா�. ேகாவ�� ெப��ெதா��� �ழைல�ப�றி

ேன�ைமயான �ைறய�� ெச�திகைள ெவள�ய��� ஊடக�கள�� ம�� அர�
ெதா��� வ�� தா��த�கைள நி��தி�ெகா��வ�ட ேவ��ெம���
நா�க� ேகா�கிேறா�.ெசய�திற� மி�க வ�த�தி� ேகாவ�� ெப��
ெதா�ைற� த��க��,க���ப��த�� ேதா�க��க�� உக�த �ைறய��
ெப��திரளான ம�க� அளவ�� அறிவ�ய� மன�பா�ைம�ட�
நடவ��ைககைள ��ென��க�� ேவ���. அரசிய� அைம���ச�ட� தி�
ஷர�� 51 ஏ ( ெஹ� ) �� உ�ய ம�யாைத கா�ட�பட ேவ��ெமன��
ேகா�கிேறா�. ஆக�� -20 ஆ� நாள�� அ�ச��க�படவ����� ேதசிய
அறிவ�ய� மன�பா�ைம �ைன�� நா� நிக��க� அைன�தி�� ப�ேக��,
இ�ைறய சவா� நிைற�த கால�கள�� அறிவ�ய� மன�பா�ைக த�வ�ரமாக
��ென���மா� அைன�����ம�க����, ெவ�ம�க� திர�
அைம��க����, க�வ� நிைலய�க���� அைற�வ� வ���� ேவ���
ெகா�கிேறா�.

�டன�ப��ைகக��� எதிராக� ேபாரா�, அறிவ�ய� மன�பா�ைக
�ைன��ட� ��ென��க�பா�ப�ட க�� ல�ேக�, தேபா�க�, ப�சாேர,
க���கி ஆகிேயா� ��ரமான �ைறய�� ெகா�ல�ப�டத�� எதிரான நம�
�ர�கைள உய��தி,உர�� ஒலி��மா� அைனவைர��
ேக���ெகா�கிேறா�.



( க���ேவ��ைமகைள உ�சாக�ப���வ�தா� மன�த நாக�க மயமாத� -
மகா�மா கா�தி )


