ேதசிய அறிவா ற

ஆேலாசைன மதி,
மதி மினாசி
மினாசி நிவாக ப றிய

பைரக!
மி அ" நிவாக ப றி ஆ#$ ெச#ய சிற&'  ஒைற நத நீலேகணியி
தைலைமயி

எேகசி அைமத. இவி அறிைக, திட கமிஷனி

விவாதிக&ப2 பின ெதாைலெதாட' ம 3 தகவ

ெதாழி

அைம6சட வழ7க&பட. இதபி, இத விஷயதி

5ப

ப7ெப3 நிவாக6

சீரைம&' ம உ!ளிட பிற ைறகைள6 ேசதவக;ட விவாத7க!
நைடெப றன. இதைகய விவாத7களி அ<&பைடயி
மின", தகவ

ெதாழி

, மின" நிவாக எப

5ப ம 3 உ!கடைம&ைப& ப றிய ம2மிறி

நிவாக சீரைம&'க; மிக$ உதவ=<ய எபைத எேகசி
உணெகா>ட. இத அ<&பைடயி

அைமத எேகசியி பைரக!

ெப?பா@ நைடAைறக!, அ@வலக திட7க!, உ!கடைம&' ம 3 நி3வன
ஆகியவ ேறா2 ெதாட'ைடயதாகேவ இ?தன. அைவ பிவ?மா3;
(1) கணினிமயமாக@ A', நைடAைற சீதி?த7கைள உ?வாவ அரசி
Aத

கவனமாக இ?க ேவ>2. கால7காலமாக பி<B அரசா7க வி26

ெசற மிக& பழைமயான நைடAைற வழக7கைள மின" நிவாக எற
ெபய

கணிணி மயமா Aய சிக!தா த ெபா நடகிறன..

ஆ7கிேலய?& பிற வத இதிய அரC அதிகாக! த7கள ைறகைள
ம2ேம க?தி

ெகா>2 ஏ ப2திய நிவாக நைடAைறக; இதி

அட7.

இத விைளவாக, மிக6 சிகலான நைடAைறகைளE அதனாேலேய அவ றி
பயகைள அறிய A<யாததாக இ?&பவ ைறEேம நா
ணினிமயமாகிெகா><?கிேறா. ஏ கனேவ இ? அரC ைறகளி
நைடAைறகைள கணினி மயமாவதா
சிக

, ேம@ அதிக&ப<யான ெசல$, =2த

, காலதாமத ம 3 ழ&பநிைல ஆகியைவதா அதிகமாகிற. ஆகேவ,

பி<B ஆசி Aைற& பழக7கைள ஒகிவி2, அரசி ெசய

பா2

நைடAைறகைள நவன&ப2தி&
ீ
'திய Aைறகைள உ?வாக, இ&ேபா இதிய
சதிரதி

நிகர ற வா#&' உ!ளதாக$ இத Fல 21ஆ G றா><

'திய

இதியாைவ உ?வாக A<E எ3 எேகசி க?கிற.
காலனி ஆதிக காலதி

இ?த நபிைகயிைம ம 3 அடகியா;

Aைறகைள ஒழிவி2, அரC ெசய

ப2 நைடAைறக; ம3வ<வ

அளி&ப மிக$ அவசியமா. இத 'திய Aைறயி
ைவ, ெதாழி

<மகைள ைமயமாக

ைறயின, உ பதியாளக! ம 3 5கேவா ஆகிேயா

த7க; ேதைவயான அரC நைடAைறகைள எளிய Aைறயி
நிைறேவ றிெகா!;ப<யாக6 சீரைமக ேவ>2. அத காரணமாக, அரசி
ேசைவகைள மக! ெப3 சிரம ைறவ ம2ம
ெப?மளவி

ைறE. இதனா

லாம

, அத கான ேநரA

ஆவண7கைள க>2பி<க A<வட,

தனிநப ேவைலதிற, ெபா3&ேப  நிைல, திறைம ம 3 உ பதிதிற
ேபாறைவகைள அதிககலா.
நைடAைறகளி

ேம@, அரசி ெகா!ைகக! ம 3

ெதளி$ ஏ ப2.

(2) 10-20 Aகிய நைடAைறக! ம 3
3 ேசைவக!

மக! மதியி

உடன< தாக ஏ ப2 ேவ>2மானா

, சிகலானதாக, அரC

அதிகாக! சபத&பட, ேதைவய ற தாமத7க! ம 3 லHச Aைறைய
உ?வா மிக Aகியமான 10-20 நைடAைறக! ம 3 ேசைவகைள
அைடயாள காணேவ><ய அவசியமா. இத நைடAைறகைள
எளிைம&ப2தி இவ ைற இைணயதள6 ேசைவகளாக மா றலா.
இதைகய ேசைவகளி

ெதாடகதி

,

பிற&'/இற&'6 சாறிதJ, வ2
ீ
விலாச6 சாறிதJ ம 3

ெபாவிநிேயாக அைடக!/அைடயாள அைடக! ேபாறைவகைள& ெப3மா3
ெச#யலா. இத அ"Aைற, ஒKெவா? மாநிலA, ஒ3 ேபால அம
ேவ><யதாக இ?. இ ம2மிறி இைவகைள ெசய

ெச#ய

ப2 ேபா எ

பிர6சிைகளிலி? 'திய விஷய7கைள& பரLபர க 3ெகா!ள$ A<E.
(3) ெபாவான தர நிணய7க!
இ&ேபாைதய நிலவர&ப<, ஒKெவா? மாநிலA, அதத அரC ெசய

பா2களி

சிலவ ைற ம2 ேதெத2 அவ ைற கணினிமயமாகி, அதFல மின"
நிவாகைத வழ7ககிறன. இவ றி
இ?&பதா

பல திட7க!, வியாபாகைள6 சாேத

அவ ைற அளவி2வ Cலபம

ல.

ேதத

களி

வாகளி&ப,

வக!, சானிறிதJக!, வியாபார, சட திட7கைள அமலாத

, தனிநப நல

திட7க!, நில, நி3வன7க! ம 3 ெதாழிலக7களி ெசா விவகார7க!
ஆகியவ றி

அைன மாநில7க! ம 3 மதிய அைம6சக7க! ஒேர விதமான

தர நிணய7கைள உ?வாகி, அவ ைற <மக! ம 3 ெதாழி
ைறயின?& பயனளி வைகயி

நைடAைற&ப2வ மிக Aகியமா.

இதைகய தர நிணய7க! வெபா?!/வியாபாகைள6 சாதி?காம
மாநிலேமா, பHசாய அைம&'கேளா, ெதாழி
அைம&'கேளா அ

ைறேயா, அரCசாப ற

ல சாதாரண <மகேனா, த7க; ேதைவ&ப2ேபா,

உபேயாகிக =<யதாக இ?க ேவ>2. அரCைறக!, தகவ
நி3வன7க!, க
ேசத வ

, எத ஒ?

ெதாழி

5ப

வி நி3வன7க!, ஆரா#6சி/வள6சி நி3வன7க! ஆகிய ைற6

@நக! ம 3 பயனைடேவாக!, நவனகால
ீ
நைடAைற ப றி

அறிதவக!, ெதாழி

5ப, ெமெபா?! ெதாழி

ெதாட' ைவதி?&பாக! ஆகியவகளா

5ப& பயனாளிக;ட ேநர<

இத தரநிணய7க!, மாதிக!

ம 3 விவர ெதா&' மாதிக! உ?வாக&பட ேவ>2.
மாநில7க! அைன இதரநிணய7கைளேய பிப றேவ>2 எ3 எேகசி
வலிE3கிற. அேத ேநரதி

மாநில அரCக! ஏ ெகனேவ பிப றி வ? சில

தர நிணய7கைளE உ!ளடகி ெகா!வத ேதைவE எேகசி
உணதி?கிற.
(4) கடத காலதி

கைடபி<வத சிறத நைடAைறக! ம 3 க 3ெகா>ட

பாட7க!: கணிசமான அளவிலான பணிக! மதிய அரசி ப

ேவ3

அைம6சக7களி@, மாநில அரCகளி@ ஏ ெகனேவ நைடெப 3!ளன.
இவ றிலி? க 3ெகா>2, சிறத நைடAைறகைள ேதசிய அளவி
ஒ&ேபாக=<ய அளவி@, ைறத ெசல$டN, பயனாளிக! எளிதி
பயப2த=<ய வைகயி@ அைம&ப Aகியாமா.

அரசி பல அ@வலக7களி

, ஆ#$=ட7களி

, இயனரக7களி

உபேயாகமன ம 3 ெதாட'ைடய பல விஷய7கைள&

, மிக$

ப றிய ெப? விவர

ெதாதிக! (உதாரண: ேதசிய ம> விHஞான ம 3 நில உபேயாக திட
நி3வனதி

ஏ ைமய7க! -

எபி<LஎLஎ

Eபி) இ?&பதாக எேகசி

=3கிற. இKவிவர7க! அைன கணினிமயமாக&ப2 அைனவ
உபேயாக ம 3 ஆ#$ உதவ=<யதான மா ற&பட ேவ>2. ேதசிய
பாகா&' தக வராதவைர, ஒ? ைற ேசக!ள விவர7க! அைன
ைறக! ம 3 ெபாமக; கிைடமா3 வழிவைக ெச#ய ேவ>2.
(5) ேதசிய உ!கடைம&':
உ!கடைம&':
பாகா&பான ம 3 அதிக அைலவைசEைடய உ!கடைம&', அதNட
ேதைவயான வெபா?! (ஹாேவ), ெமெபா?! ம 3 நா2 Aவ
அைன மட7களி@ இவ ைற இயக ஏவான வசதிகைளE உ?வாக
ேவ>2. இத உ!கடைம&பான, பயனாளிக! ேதைவயான ேசைவ& பண
ெச@வ, அரC ம 3 தனியாகளி =2 Aதலீ 2, தவ3& ப7ேக ப
ம 3 ெசய
உ?வாவதி

திற ஆகியவ ைற6 சாேத இ?. இத திடைத
மதிய அரC வழிகா<யாக இ? ெசய

படா

தா, உயதர&

பாகா&' Aைறக!, ஒேர சீரான Aைற/தர நிணய7கைள ஒKெவா? கடதி@
ெமாழி, ப>பா2 ேவ3பா2க!, ெசாவிதிக! ம 3 நிதி ஆதார நிைல
ஆகியவ ைற& ெபா?ப2தாம

அம

(6) இைணயதள சாத ேசைவக!:

ப2த A<E.

தநிணய7கைள அம

வைள ெகா2ம 3 ெவளி&பைடயான Aைறயி

ப2த$, சீரான

ஆசி Aைற இ?க$,

உ!U சபத&பட விவர7க! ம 3 ேசைவகைள அதத
வைகயி

ெமாழிகளி

ெப3

மாநில அரCக! மதிய அரசி மாதிகைள& பிப 3மா3

ேக2ெகா!ள&ப2கிற. இKவைக மாதியி
Aைறக!/கடண7க! ெப3 ெதாழி
உ?வாவதி

, விவர7கைள& ெப3

Aைறகான உ!கடைம&ைப

தனியா Aதலீ 2 ெச#வ, அதி

வ? வ?மானைத

ெதாட'ைடய அைன தர&பின? ெப 3, த7கள ப7ைக ஆ ற$ A<E.
ேம@, இத Aைற நீ<ேமயானா
ஏ றவா3 மா3த

ெதாட எதிகால ேதைவக;

கைள ஏ 3ெகா!ள$ A<E. இதனா

நைம எனெவனி

ஏ ப2 ம ெறா?

, அைன& ெபாைற நி3வன7க;, அ@வல7க;,

த7கைள& ப றிய விவர7க! மக; இைணயதளதி

கிைடமா3 உ3தி

ெச#E எபதா.
(7) ெவளி&பைடயான ஆதார ெமெபா?!:
ெமெபா?!:
கணினி நிவாக Aய சி மிக&ெபய அளவி
உலகேம ஒ&'ெகா!; வைகயி

ேதைவE, வா#&' இ?&பதா@,

அதிக அளவிலான ெதாழி

திறைம பைடதவக! இ7ேக இ?&பதா@, எ7ேகெய
அ7ெக

லா ெவளி&பைடயான விததி

Aைற ெமெபா?!

லா A<Eேமா

, ெமெபா?! தகவ

Aைற ம 3 தர

நிணய7கைள நைடAைற&ப2வ ஆகியவ ைற6 ெச#ய ேவ><ய
அவசியமா.. இதனா

, ைறத ெசலவி

தீ$கைள எட$, அைனவ?

பயெப3ப< ெமெபா?! தகவ
A<E. இதனா

திர2 ம 3 தர நிணய7கைள ஏ ப2த

, பணிக;காக ஒ&பத& '!ளிகைள பல Aைற ேகா?வதா

ஏ ப2 காலதாமத7கைள தவிகலா அ
8) சிற&' Aதைம தகவ

ெதாழி

ல ைறகலா.

5ப அதிகா (சிற&'
(சிற&' சிஐ<ஓ):
சிஐ<ஓ):

ஒKெவா? மாநிலA, மதிய அரசா7கதி Aகியமான ெபய ைறக;
ேதைவயான விஷய7களி

நி'ணவ வா#தவ? தகவ

ெதாழி

5பைத

ந உபேயாகி திறN உைடயவ?, தன ெபா3&'கைள நிைறேவ ற
ேதைவயான அதிகார7கைள ெகா>ட ஒ? Aதைம ெதாழி

5ப அதிகாைய

நியமிக ேவ>2. இத& பதவிக;கான நபகைள& ெபாவான ஆ!ேச&'
Aைறைய& பயப2தி, அகில இதிய அளவி
தைலசிறத வ

ெதாழி

5ப ைறயி

@நகைள ேதெத2க ேவ>2. இத அதிகாக;

ெவளி6சைத ஈடான சபள வழ7கி, ஒ&பத பணிகால F3 வ?ட7க!
எ3 அரCட ஒ&பத ெச# ெகா!ள ேவ>2.. அவகள ெசய
அ<&பைடயி

ஒ&பத கால அரசா7கதா

திறனி

'&பிக&படலா.

9) 'திய ேதசிய திட7க!

அரசா7க, பாரத நீமா> திட, கிராம&'ற ேவைலவா#&' உ3தி திட, நக&'ற
வள6சி திட7க! ேபாறவ றி , பல G3 ேகா< Yபா#கைள ெசலவழிக
திடமி2!ளதா

,. இவ றி

உ!ள ஒKெவா? திட7களி ெசய

Aைறகளி ஆரபதி@, மிக6 சயான Aைறயி
நிவாக Aைறயி

, அவ றி ெசய

பா2

தயாக&பட கணிணி

பா2கைள நைடAைற&ப2த$, இைணயதள

ெதாட'க! ஏ ப2வத Fல, திட7களி பல விைரவாக கிைடக$,
திடதி Fலமான உ பதிதிற அதிகக$ உ3திெச#ய A<E.
திடதி பலக! ெசறைடவதி
ெசய

Aேன ற காண$, திட6

பா<@!ள பிர6சிைனகைள ைறக$ 'திய Aைறகைள

ஏ ப2வத  இைவ ெதாட'ைடய கணிணி நிவாக அ<&பைட
க2மானைத உ>டாவத  ேதசிய அளவிலான திட7க;காக ஒ
நிதியி

ஒ3 அ

ல இர>2 சதவிகிதைத இத காக Aதலீ 2 ெச#யலா எ3

பைர ெச#ய&ப2கிற.
(10) ஒறிைணக&பட
ஒறிைணக&பட ெசய

Aைறக!

ேதசிய அளவிலான கணினி நிவாக Aைற ெவ றி ெபற ேவ>2மானா
ஏ றவைகயி

, இல ைவ ெசய

அைம&' ஒ3 Cேய6ைசயாக6 ெசய

, அத 

பட=<ய அைம&'க! ெகா>ட மதிய அரC
ப2& ெபா3&ேப  விததி

உ?வாக&பட ேவ>2. இத அ@வலக, ஒ? தைலைம நிவாக அதிகா
(தநிஎ)யி தைலைமயி

தகவ

ெதாழி

5ப ைற ம 3 அரC தர&ைப

ேசதவகைள ெகா>ட நிவாக  ஏ ப2த&பட ேவ>2. இவக! ேச,
Aைறக!/நைடAைறகைள ம3சீரைம&' ெச#யேவ>2. அ 2மிறி ேதசிய
அளவிலான கணிணி நிவாகைத ெதாைலெதாட' ம 3 தகவ

ெதாழி

5ப

அைம6சகட இைண ெசய

ப2வாக!. இத அைம&பி ெசய

பா2க!

பிவ?வனவாக$ அைத தா><E இ?கலா:
(அ) நைடAைற6 ெசய

ப2க! சபத&பட நிவாக6 சீரைம&'

(ஆ) கணினிநிவாகதி காக ெபாவான ேதசிய அளவிலான ெதாைலெதாட' ம 3
தகவ

ெதாழி

5ப கடைம&ைப உ?வாவ அைத& பராம&ப

(இ) ேதெத2க&பட இலகைள ைமயமாக ைவ ெசய

ப2த&ப2

திட7கைள உடன< ைமய&ப2தலி Fல அவ றி கான வழிகாட
நைடAைற&ப2த =<ய கடைம&ைப உ?வாத

ம 3

.

(ஈ) சிஐ< ஓ-வின உதவிேயா2 கணினி நிவாகதி  ேதைவயான ம 3 தர
நிணய7கைள உ?வாக ந2நிைல& ேபா!ள ஆேலாசைன கடைம&ைப
உ?வாத

.

நம அ<&பைட நிவாக Aைறகளி

உ!ள நைடAைறகளி

மா3தைல ஏ ப2வ அவசிய ேதைவயா அ&ேபாதா நிவாகதி
எளிைம, ெவளி&பைடயான ெசய

பா2, உ பதிதிற ம 3 திறைம ஏ பட

வழிவைக பிற அரC மக; அளி ெகா><? ேசைவகளி
Aகிய6 ேசைவகளி
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ேம ப< மா ற7கைள ஏ ப2தி, அைவகைள இைணயதள

Fல பயெப3பவக;6 ெசறைடEமா3 ெச#த

; இவ 3காக, ெபாவி

தர நீணய7கைள உ?வாகி, கணினி நிவாகைத <மகைள ைமய&ப2
வைகயி

உ!கடைம&ைப ஏ ப2வ.

அ2த கட நடவ<ைகயான எேகசி-யி பைரக!, நி3வன7க!
சபத&பட பிர6சிைனகைள ைமய&ப2வதாக உ!ள. இைவகளி
அரC6 ெசய
ெசய

பா2களி

உ!ள

, ஆJத அ&பணி&'ட =<ய தைலைம, Cேய6ைசயாக6

ப2 தைம, வைள ெகா2 தைம, ேநாகைத றித ெதளி$

ஆகியவ 3ட ெசய

ப2 விததி

'திய மா ற7கைள உ?வாவ, Aனேர

வைரய3&பட ம 3 நிைறேவ ற&பட=<ய விஷய7க!, றி&பிட
இலக! ம 3 அKவ&ேபா க>காணித
திடைத F3 அ
இ?.

ஆகியன கணினி நிவாக

ல ஐ வ?ட7க;! நிைறேவ ற& ேப?தவியாக

