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தமிழ்நாடு சிறார ்எழுத்தாளரக்ள் கலைஞரக்ள் சங்கம் (தசிஎகச) 

மின்னஞ்சை்:  contact.tncwaa@gmail.com  ததாலைபேசி: +91 90940 09092 / +91 94438 81701 

பெறுநர்      
                                                                                                        

மாண்புமிகு. நீதிநாயகம் ஏ.பக.இராஜன் அவரக்ள், 

NEET ஆய்வுக்கான உயரந்ிலைக்குழு, 

மருத்துவக்கை்வி இயக்குனரகம், 

கீழ்ே்ோக்கம், தசன்லன- 600010. 

 

 

 

உதயசங்கர ் சுகுமாரன் விழியன் சாலை பசை்வம் பிரபு 

தலைவர ் துலண தலைவர ் தசயைாளர ் துலண தசயைாளர ் தோருளாளர ்

 

பததி: 23/06/2021 

வணக்கம், 

பொருள்: நீட் நுலைவுத் ததர்வு ததலவயற்றது. 

தமிழ்நாடு சிறார ் எழுத்தாளரக்ள் - கலைஞரக்ள் சங்கமானது குழந்லதகளின் நைனிை் 

அக்கலறக்தகாண்டு உருவாக்கே்ேட்டது.  குழந்லதகளின் நைன் எங்தகை்ைாம் 

ோதிே்புக்காகிறபதா அங்பக எங்கள் சங்கம் குழந்லதகளுக்கு ஆதரவாக குரை் தகாடுக்கும். 

அவ்வலகயிை் நீட் பதரவ்ுகள் குறித்த எங்கள் கருத்துக்கலள, தங்களிடம் ேதிவு தசய்வது 

அவசியம் என்று கருதுகிபறாம். 

1. நீட்: சமூக நீதிக்கு எதிரானது. 

சமமற்ற கை்விசச்ூழலிை்  நீட் நுலழவுத் பதரவ்ு முலற, பமலும் சமமற்ற தன்லமயிலன 

உருவாக்கும். ேன்முகத் தன்லம தகாண்ட சமூகத்திை் ஏலழ எளிய மக்களுக்கு பிடிமானமும் 

முன்பனற்றத்திற்கான வழியாக கை்வி மட்டுபம இருக்கிறது. இந்த நிலையிை், உயரக்ை்வி 

தேற அலனத்திலும் வசதி வாய்ே்பு தேற்ற மாணவரக்ளுக்கும், தோருளாதாரத்திை் சமூக 

அடுக்கிலும் கீழ் மட்டத்திை் உள்ளவரக்ளின் பிள்லளகளுக்கும் ஒபர பதரவ்ு முலற என்ேதும் 

சமூக நீதிக்கு எதிரானது. பமலும், அடிே்ேலட உரிலமயான கை்விலயத் ததாடரமுடியாத 

நிலைக்கும் எளிய மாணவரக்லள இழுத்துச ்தசை்கிறது. 

2. மாணவ ெருவத்திலனச ்சிலதக்கும் நுலைவுத்ததர்வுகள் 

நுலழவுத்பதரவ்ுகள் மற்றும் தோதுத்பதரவ்ுகலள ேதின்ேருவத்திை் ததாடரந்்து 

எதிரத்காள்வதாை், அவரக்ளின் முக்கியமான வாழ்க்லக ேகுதியிலன டியூசன் மற்றும் ேள்ளி 

புத்தகங்கபளாடு மட்டுபம கழிக்கின்றனர.் சக மாணவரக்ளுடன் பேசவும் ேழகவும் பநரம் 

இருே்ேதிை்லை. வாழ்விை் எந்தக் கலைலயயும் ரசிக்கவும், அக்கலையிை் தன்லன 

ஈடுேடுத்திக்தகாள்ள முயன்று ோரக்்கவும் அவகாசம் இருே்ேபத இை்லை. எந்பநரமும் ேடிே்பு 

ேடிே்பு என மிக குறுகிய வட்டத்திபைபய அவரக்ள் சுழை பவண்டியிருக்கின்றன இந்தே் 

தோதுத்பதரவ்ுகள். இந்தச ் சூழ்நிலைலய இன்னும் இறுக்கமாக்கி விடுகிறது  நீட் போன்ற 

பதரவ்ுகள். 
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3. இன்னும் ஒரு ததர்வுக்கு அவசியதம இை்லைதய! 

ஏற்தகனபவ 12 ஆம் வகுே்புே் தோதுத்பதரவ்ிற்கு கடுலமயாக ேடிக்கிறாரக்ள். சிை 

ஆண்டுகளாக 11 ஆம் வகுே்பிலும் தோதுத்பதரவ்ு எழுதி வருகிறாரக்ள்.  11 மற்றும் 12 –ம் 

வகுே்பு ோடங்கலள நன்கு கற்கும் சூழை் இருக்கிறது. அவற்லறத் பதரவ்ுகளிை் 

தவளிே்ேடுத்தவு தசய்கிறாரக்ள். அே்ேடி இருக்கும்போது நீட் எனும் தேயரிை் இன்னுதமாரு  

பதரவ்ு அவசியமற்றது.  நீட் பதரவ்ாை் ேைரும் 11 மற்றும் 12-ம் வகுே்பு ோடங்களிை் 

முழுலமயாகக் கவனம் தசலுத்த முடியாத நிலை இருே்ேலதயும் காண முடிகிறது. சமசச்ீர ்

ோடே்புத்தகத்திை் ேயிலும் மாணவரக்ள் நீட் பகள்வித்தாளிை் இருந்து அந்நியே்ேடுவதாை் 

தமாத்த தமிழகமும் புறக்கணிக்கே் ேடுகிறது. 

4. வணிகமயமாகி விட்ட கை்வி 

கை்வி வணிகமயமாக்கலை நீட் பதரவ்ு முலற ஊக்குவிக்கிறது. ேள்ளிகள், ேயிற்சி 

லமயங்கள் அலனத்தும் வணிக பநாக்குடன் தசயை்ேடுகின்றன. இந்தே் போக்லகத் தடுக்க 

பவண்டியது அரசின் கடலம. தகுதியான மருத்துவரக்லள உருவாக்குவபத நீட் பதரவ்ின் 

பநாக்கம் என்று தசாை்கிறது ஒன்றிய அரசு. ஆனாை், குலறந்த மதிே்தேண் தேற்றவர ்ேணம் 

இருந்தாை் இே்போதுகூட மருத்துவராக முடியும். ஆக, நீட் பதரவ்ின் பநாக்கபம ஒன்றிய அரசு 

தசாை்வபத சிலதந்துவிடுகிறது. 

5. கடும் ொதிெ்பிற்கு உள்ளாகும் கிராமெ்புற அரசுெ்ெள்ளி மாணவரக்ள் 

மருத்துவத்லத ததாழிைாக அை்ைாமை் அரே்்ேணிே்பு மிக்க பசலவயாகே் ோரக்்கும் 

மருத்துவரக்லள உருவாக்க நீட் தலடயாக இருக்கிறது. தேரும் ேணம் தசைவழித்து பதரவ்ு 

எழுதும் மாணவரக்ளுக்கு கிராமத்தின் கட்டலமே்பும் எளிய மக்களின் வாழ்நிலையும் 

ததரிய வாய்ே்பிை்லை. கை்விக்காக முதலீடு தசய்த ேணத்திலன சம்ோதிே்ேதிை்தான் முழு 

கவனமும் இருக்கும். மாறாக, கிராமத்திலிருந்து தசை்லும் மாணவரக்ள் தங்கள் சுற்றத்தின் 

வாழ்க்லகலயே் புரிந்துதகாண்டு கிராமத்துக்கு ேணிபுரிய வருவாரக்ள். அே்ேடிே்ேட்ட 

மாணவரக்ளின் மருத்துவக் கனவுக்கு குறுக்பக நிற்கிறது நீட்.  

6. சிலதயும் மருத்துவக் கட்டலமெ்பு 

தமிழ்நாட்டின் மருத்துவக் கட்டலமே்பிலனே் ோராட்டாதவரக்பள இை்லை. தகாபரானாவின் 

தநருக்கடிக் காைத்திை் தேரிய சிக்கை்கள் வந்த போதும் சமாளிக்க முடிந்ததற்கு காரணம் 

தமிழ்நாட்டின் வலுவான மருத்துவ கட்டலமே்பு. முக்கியமாக, கிராமே்புறங்களிை் 

அலமக்கே்ேட்டுள்ள மருத்துவமலனகளும் அதிை் ேணியாற்றும் மருத்துவரக்ளின் ேங்கு 

அளற்ேரியது.  நீட் பதரவ்ினாை் கிராமே்புறங்களிை் ேணிபுரிய மருத்துவரக்ள் முன்வருவது 

பகள்விக்குறியதாக மாறிவிடும். இே்போதுள்ள வலுனான மருத்துவக் கட்டலமே்பும் 

சிலதக்கே்ேடும் வாய்ே்பு மிக மிக அதிகமாக உள்ளது. 

7. நீட் : ஓர ்அநீதி 

தமிழ்நாட்டு மாணவரக்ளிை் 67% வலரயிைான மாணவரக்ள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி தேரும் 

ேள்ளிகளிபைபய ேயின்று வருகிறாரக்ள். தகாதரானா பேரிடர ் காைத்திற்கு பிறகு, அந்த 

எண்ணிக்லக பமலும் அதிகரித்து வருவலத கண்கூடாகே் ோரக்்க முடிகிறது. இந்நிலையிை் 

ைட்சக்கணக்கிை் ேணம் தசைவழித்து  ‘நீட்’ பதரவ்ுகான ேயிற்சிலயே் தேறுவது இந்த 

மாணவரக்ளுக்குச ்சாத்தியபம இை்லை. அலனத்துே் ேகுதி மாணவரக்ளுக்கு இைவச ேயிற்சி 

அளிே்ேது சாத்தியமற்றது.  பமலும், வசதிே்ேலடத்தவரக்ளின் குழந்லதகளாை் நீட் பதரவ்ிை் 

பதாை்வி அலடந்தாபைா, மதிே்தேண் குலறந்தாபைா ேைமுலற எழுத முடியும். ஏலழ வீட்டு 

மாணவரக்ளாை் முடியாது. எனபவ, தோருளாதாரத்திை் உயரந்்தவரக்ளுக்கு மட்டுபம நீட ்

எளிதாகச ் சாத்தியம் என்ேது சமூக அநீதியாகபவ புரிந்துதகாள்ள பவண்டியிருக்கிறது. நீட ்

பதரவ்ு சமவாய்ே்லேயும் மறுக்கிறது.   
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நன்றி. 

 

 

 

 

 

8. ஆளுலமசச்ிலதலவ ஏற்ெடுத்துகிறது: 

நீட் பதரவ்ிை் தவற்றி தேறுவது மட்டுபம ைட்சியமாக மாறிவிடும்போது மாணவரக்ளின் 

விலளயாட்டு, கலையுணரவ்ு, சமூக உறவு, ஓய்வு, போன்றலவ கடுலமயான 

ோதிே்புக்குள்ளாகிறது. அதனாை் சமூக உணரவ்ு குலறந்து (Socialization) சுயநை உணரவ்ு 

மிகுந்து விடுகிறது. குறுக்கு வழிகளிை் எே்ேடியாவது தவற்றி தேற முயற்சிக்கும் 

மபனாோவம் வளரக்ிறது. அதனாை் நீட் பதரவ்ு குழந்லதகளிடம் ஆளுலமசச்ிலதலவ 

ஏற்ேடுத்துகிறது என்ேதாை் நீட் பதரவ்ு பதலவயிை்லை. 

9. கை்வித் தரத்லதச ்சிலதக்கும் நீட் 

நீட் பதரவ்ினாை் இந்தியா முழுக்கபவ ோதிே்பு இருந்தாலும், தமிழ்நாடு மட்டுபம குரை் 

தகாடுக்கிறது. மற்ற மாநிைத்தினரும் நீட் பதரவ்ின் உண்லம நிலைலய விலரவிை் 

உணரவ்ாரக்ள். தவிர, நீட் பதரவ்ிை் மட்டுபம மாணவரக்ள் கவனம் தசலுத்துவதாை், 

ேள்ளித்பதரவ்ிை் குலறந்த மதிே்தேண்கபள தேறுகின்றனர.் இதனாை் கை்வித் தரம் சிலதயும் 

அோயமும் இருக்கிறது என்ேலதக் கவனத்திை் தகாள்ள பவண்டியது அவசியம்.  

இனிவரும் காைங்களிை் நீட் போன்ற நுலழவுத் பதரவ்ுகள் இை்ைாமை், மாணவரக்ளின் 

உயரக்ை்விலய எவ்வித சிக்கலுமின்றி ததாடரவும் கை்விலய  மாநிைே் ேட்டியலின் கீழ் 

தகாண்டுவர பவண்டும். அதன்மூைம் சமூக நீதி காத்திட மாநிை அரசு துரிதமாக தசயை்ேட 

பவண்டும் என தமிழ்நாடு சிறார ் எழுத்தாளரக்ள் - கலைஞரக்ள் சங்கம் சாரே்ாக 

வலியுறுத்துகின்பறாம். 

விழியன், 

தசயைாளர,் 

தசிஎகச. 

உதயசங்கர், 

தலைவர,் 

தசிஎகச. 

இெ்ெடிக்கு, 


