இந்தியப் ப ொருளொதொரத்தின் சமமற்ற வளர்ச்சி
ஆ. கலையரசன்
மூன்று
வேளாண்
சட்டங்களுக்கு
எதிராக
டடல்லியின் எல்லலகளில் 15 மாதங்களாக நீடித்த
ேிேசாயிகள் வபாராட்டத்தின் லமய அலமப்பாக
இருந்த
சம்யுக்த
கிசான்
வமார்ச்சா
அந்தப்
வபாராட்டத்லத
முடித்துக்டகாண்டு
ஆறு
மாதங்களுக்கும்
வமல்
ஆகிேிட்டன. வபாராடிய
ேிேசாயிகளின்
சில
வகாரிக்லககள்
நிலைவேற்ைப்பட்டாலும்,
குலைந்தபட்ச
ஆதரவு
ேிலல
உத்தரோதத்திற்கான
அேர்களின்
வகாரிக்லக
இன்னமும்
நிலைவேற்ைப்படேில்லல.
இந்தப்
வபாராட்டமும் அதன் முடிவும் இந்திய ேிேசாயத்தின் நீண்டகாலப்
டபாருளாதாரப் பிரச்சிலனகலளத் தீர்க்க உதேேில்லல. உற்பத்தித்
திைலன உயர்த்தவும், ேிேசாயிகளின் ேருமானத்லத அதிகரிக்கவும்,
சந்லத
உள்கட்டலமப்லப
உருோக்கவும்,
குலைந்துேரும்
மண்
ேளத்லதச் சீராக்கவும் ேிேசாயத் துலையில் சீர்திருத்தம் வதலே.
இந்தியக் டகாள்லக ேகுப்பாளர்கள் இந்தப் பிரச்சிலனகளுக்குத் தீர்வு
காணேில்லல என்ைால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இடஒதுக்கீ டு வகாரி
நிலவுடலம டகாண்ட வேளாண் சாதியினர் ேதியில்
ீ
இைங்கியலதப்
வபால, கிராமப்புை இந்தியாேில் டகாதித்துக்டகாண்டிருக்கும் சமூகடபாருளாதார முரண்பாடுகள் டகாதிநிலலலய எட்டும்.
கடந்த
சில
பத்தாண்டுகளாகக்
கிராமப்புை
இந்தியா
மாற்ைமலடந்துள்ளது. இந்த மாற்ைம், ேிேசாயத்திற்கு அப்பாற்பட்டதும்
ேிேசாயம்
அல்லாத
டபாருளாதார
நடேடிக்லககலள
உள்ளடக்கியதுமான
புதிய
சோல்கலளக்
டகாண்டுேந்திருக்கிைது.
குலைந்தபட்ச
ஆதரவு
ேிலலக்கான
உத்தரோதம்கூடத்
டதாலலவநாக்கில் இச்சூழலல வமம்படுத்துேதற்கான ோய்ப்பு இல்லல.
டகாள்முதல் ேிலலக்கான ஆதரவு அதன் எல்லலலயத் தாண்டிப்
டபரிதாகப்
பலனளிக்காது. வேளாண்லமக்கும்
வேளாண்
அல்லாத
டபாருளாதாரத்திற்கும்
இலடவய
உற்பத்தித்
திைனில்
டபரிய
ேித்தியாசம் இருப்பதும் அது டதாடர்ந்து அதிகரித்துேருேதும்தான்
அடிப்பலடயான
பிரச்சிலன.
இந்தியப்
டபாருளாதாரத்தின்
இதர
துலைகளுடன்
ஒப்பிடும்வபாது
மட்டுமல்ல,
மற்ை
நாடுகளுடன்
ஒப்பிடும்வபாதும் இந்திய ேிேசாயத் துலையின் உற்பத்தித் திைன்

மிகவும் குலைோக உள்ளது. உற்பத்தித் திைலன அதிகரிப்பதற்காக
ேடிேலமக்கப்பட்ட
டகாள்லககள்
இந்தியப்
டபாருளாதாரத்தின்
கட்டலமப்பு
சார்ந்த
மாற்ைத்லத
ேிலரவுபடுத்துேதற்காகத்
டதாழிலாளர்கலளப்
பிை
துலைகளுக்கு
மலடமாற்ைாதேலர,
ேிேசாயிகளின் நிலலலம டதாடர்ந்து வமாசமாகவே இருக்கும்.
கடினமொகிவரும் வவளொண்லம
2018-19ஆம் ஆண்டில் இந்தியாேில் சராசரி ேிேசாயக் குடும்பம்
ஒன்ைின் மாத ேருமானம் ரூ. 10,218 என அண்லமயில் டேளியான
வதசியப் புள்ளிேிேர அலுேலகத்தின் (NSO) தரவுகள் கூறுகின்ைன.
கிராமப்புை
இந்தியாேில்
அைிேிக்கப்பட்ட
குலைந்தபட்ச
ஊதியத்லதேிட
இது
மிகவும்
குலைவு. 54 சதேத
ீ
கிராமப்புைக்
குடும்பங்கள் ேிேசாயக் குடும்பங்களாக அைிேிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக்
குடும்பங்களின் 40 சதேத
ீ
ேருமானம் ேிேசாய வேலலகளுக்கான
ஊதியத்திலிருந்து ேருகிைது. 2013இல் இருந்த ஊதியத்திலிருந்து இது
எட்டு
சதேதப்
ீ
புள்ளிகள்
அதிகரித்துள்ளது.
ேிேசாயத்திற்கான
மலைமுகச்
டசலவுகலளச்
வசர்த்தால், ேிேசாயக்
குடும்பங்களின்
சராசரி
ேருமானத்தில்
ஊதியத்தின்
அளவு
49 சதேிகிதம்ேலர
அதிகமாகும். பயிரிடுதல் மூலம் மட்டுவம கிலடக்கும் ேருமானத்தின்
பங்கு
2013இல்
48 சதேதத்திலிருந்து
ீ
2019இல்
38 சதேதமாகக்
ீ
குலைந்துள்ளது.
அதாேது,
சராசரியாகப்
பார்த்தால்
ேிேசாயக்
குடும்பங்கள்
பயிர்
உற்பத்திலயேிடவும்
கூலி
ேருமானத்லதவய
அதிகம்
சார்ந்துள்ளன. இது
வபாதாடதன்று, கிராமப்புை
இந்தியக்
குடும்பங்களில் 35 சதேதம்
ீ
வபர் கடனில் உள்ளனர் என்றும், சுமார் 44
சதேதம்
ீ
வபர் நிறுேனம் சாராத (முலைசாரா) ேழிகள் மூலம், 25
சதேதம்ேலர
ீ
அதிக ேட்டி ேிகிதத்தில் கடன்கலளப் டபறுகிைார்கள்
என்றும் 2019இல் டேளியான அகில இந்தியக் கடன் மற்றும் முதலீட்டு
ஆய்ேின்
தரவுகள்
காட்டுகின்ைன.
கிராமப்புை
நிறுேனங்களின்
இத்தலகய
ஆழமான
வபாதாலமகளும்
ேிேசாயத்தில்
உள்ள
வதக்கநிலலயும்
கிராம-நகர
ஏற்ைத்தாழ்வுகலள
அதிகரிப்பதற்குக்
காரணமாக
அலமந்துள்ளன.
ேிேசாயத்
துலையின்
டமாத்தக்
காரணிகளின் உற்பத்தித் திைலன அதிகரிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது
உள்ள ீடுகளுக்கான உற்பத்திலய அல்லது டதாழிலாளர் உற்பத்தித்
திைலன, அல்லது இரண்லடயும், அதிகரிப்பதன் மூலமாகவோதான்
டதாழில்
மற்றும்
வசலேத்
துலைகளுடன்
ேிேசாயத்
துலை
சமநிலலலய எட்ட முடியும். ஆனால் இந்த இரண்டிலுவம ேிேசாயத்
துலை வதால்ேியலடந்துள்ளது.

ேிேசாயத்திற்கும் ேிேசாயம் அல்லாத துலைகளுக்கும் இலடயிலான
ேருமான
இலடடேளி
குைிப்பாக
1990களின்
பிற்பகுதியிலிருந்து
அதிகரித்துேருகிைது. ேிேசாயத்திலிருந்து "உபரி" டதாழிலாளர்கலள
ஈர்த்துக்டகாள்ேதில் டதாழில்துலைக்கு உள்ள இயலாலமயும் இந்த
ஏற்ைத்தாழ்லே
வமாசமாக்கியுள்ளது.
ேிேசாயத்திற்கு
டேளிவய,
1990க்குப் பிந்லதய ேளர்ச்சிக்குச் வசலேத் துலைவய முன்னண்ண ீயில்
இருக்கிைது. இன்று ேிேசாயத் துலைக்கும் டதாழில் துலைக்கும்
இலடவய உள்ள டதாடர்பு பலேனமாகவே
ீ
உள்ளது. ேிேசாயத்தில்
லாபமும்
உற்பத்தித்
திைனும்
குலைேதும்
இத்தலகய
ஏற்ைத்தாழ்வுகளுக்குக்
காரணமாக
அலமந்துள்ளன.
மறுபுைம்,
வேளாண்லம அல்லாத வசலேகள் துலையில் உள்ள ோய்ப்புகள்
ேிேசாயத்தின் மீ தான ஈர்ப்லப வமலும் குலைத்துேிட்டன.
நகர வொழ்க்லகயின் வமம் ட்ட நிலை
1990களிலிருந்து, இந்தியாேின்
டபாருளாதார
ேளர்ச்சி
மிகுதியும்
நகர்ப்புைத்திற்குச் சார்பாகவே இருந்துேருகிைது. நகர்ப்புை - கிராமப்புைச்
டசலேினங்களின் ேிகிதத்தால் அளேிடப்படும் கிராமப்புை-நகர்ப்புை
ஏற்ைத்தாழ்வு, 1993-94இல் 1.63ஆக இருந்தது. 2017-18இல் இது 2.42ஆக
உயர்ந்துள்ளது. இந்திய
ேிேசாயத்தின்
ேழ்ச்சியும்
ீ
நகர்ப்புைத்லத
லமயமாகக் டகாண்ட, வசலேத் துலைலய முதன்லமயாகக் டகாண்ட
டபாருளாதார
ேளர்ச்சியின்
எழுச்சியும்
கிராமப்புை-நகர்ப்புை
வேறுபாடுகள் அதிகரிக்க ேழிேகுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, 1993-94இல்
நகர்ப்புை - கிராமப்புை டசலேினங்களின் ேிகிதம் 1.63ஆக இருந்தது.
2004-05இல் 1.92ஆக இது அதிகரித்தது. இந்த இலடடேளி 2011-12இல்
1.84 ஆக நிலலடபற்ைது. 2011-12க்குப் பிைகு பிரித்துத் டதாகுக்கப்பட்ட
தரவுகள் இல்லல என்ைாலும், பணமதிப்பு நீக்கம், மகாத்மா காந்தி
வதசிய
ஊரக
வேலலோய்ப்பு
உத்தரோதத்
திட்டத்தின்
கீ ழ்
வேலலோய்ப்புகள்
குலைக்கப்பட்டது
வபான்ை
டகாள்லக
சார்ந்த
அதிர்ச்சிகள், லகயில்
கிலடக்கும்
ஊதியம்
குலைந்தது, சர்ேவதச
அளேில்
வேளாண்
டபாருட்களின்
ேிலலயில்
ஏற்பட்ட
சரிவு
வபான்ைேற்ைால்
இந்தப்
வபாக்கு
2012க்குப்
பிைகு
மாைியிருக்க
ோய்ப்பில்லல. மாைாக, 2017-18க்கான ேிகிதம் 2.42ஆக உயர்ந்துள்ளதாக
வதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுேலகத்தின் (NSSO) 75ஆேது சுற்ைின்
தரவுகள் அண்லமயில்
கசிந்ததில்
டதரியேருகிைது. இன்று ஒரு
நகரத்தில் ேசிப்பேர் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள சராசரி மனிதலரேிட
கிட்டத்தட்ட 2.5 மடங்கு அதிகமாக நுகர முடியும் என்பவத இதன்
டபாருள்.

நிறுவனமயமொதலும் ப ொதுக் பகொள்லகயும்
இந்தியக் டகாள்லக ேகுப்பாளர்கள் இருபதாம் நூற்ைாண்டில் அடமரிக்க
ேிேசாயத் துலை டசன்ை பாலதலயப் பின்பற்றுேதன் மூலம் இந்திய
ேிேசாயத்
துலைலயத்
டதாழில்மயமாக்க
(அதாேது
டபருநிறுேனமயமாக்க) முயற்சிக்கின்ைனர். அடமரிக்காேில்
டபரிய
அளேிலான
பண்லணகள்,
டபரிய
நிறுேனங்களின்
உற் த்திப்
ப ருக்கம், அதிகரித்த உள்ள ீடுகள் மற்றும் வசலேகள் டகாண்ட சந்லத
ஊடுருேல்,
ேிேசாயம்
அல்லாத
துலைகளுடன்
ேிேசாயச்
சந்லதகளின்
ஒருங்கிலணப்பு
ஆகியலே
டகாண்ட
சூழ்நிலலகள்
ேிேசாயத் டதாழில்மயமாக்கலுக்கு உதேின. அத்தலகய சுழ்நிலலகள்
இந்தியாேில்
இல்லல.
அது
மட்டுமல்ல.
இந்தியாேின்
நிதி
நிலலலமலய
லேத்துப்
பார்க்கும்வபாது,
வேளாண்
துலைக்கு
அடமரிக்கா
அளித்ததற்கு
இலணயான
ஆதரலே
இந்தியாோல்
ேழங்கவோ
அல்லது
அடமரிக்கா
டசய்தலதப்
வபால
ேிேசாயத்திலிருந்து
டதாழிலாளர்கலள
உற்பத்தித்
துலைக்கு
மாற்ைவவொ
முடியாது.
டதாழிலாளர்
பற்ைாக்குலைலய
ஈடுகட்டுேதற்காக அடமரிக்க வேளாண் துலையில் உள்ளலதப் வபாலப்
டபரிய
அளேிலான
இயந்திரமயமாக்கலலப்
பின்பற்றுேதற்கான
ேளங்கள் அல்லது திைன்கள் இந்தியாேிடம் இல்லல. உண்லமயில்,
இந்தியா
ேிேசாயத்
துலையில்
வதலேக்கும்
அதிகமான
டதாழிலாளர்களின்
இருப்பால்
பாதிக்கப்படுகிைது.
சுருக்கமாகச்
டசான்னால், அடமரிக்க அனுபேம் இந்தியாவுக்குச் சரிப்பட்டுேராது,
டதற்குலகின் “மாற்ைமலடந்துேரும்” டபாருளாதாரங்கள் இந்தியாவுடன்
ஒப்பிடத் தகுந்தலே. இந்திய கிராமப்புைங்கள் சிைிய அளேிலான
வேளாண்லமயும்
அபரிமிதமான
டதாழிலாளர்களும்
டகாண்டலே.
உற்பத்தித் திைனில் வேளாண் துலைக்கும் இதர துலைகளுக்குமான
இலடடேளி
டதாடர்ந்து
நீடிக்கிைது.
கிராம,
நகரப்
பகுதிகளுக்கிலடவயயான
ஏற்ைத்தாழ்வுகள்
அதிகரித்துேருகின்ைன.
இந்தியாவோடு ஒப்பிடுலகயில் சீனா தன்னுலடய வேளாண் உற்பத்தித்
திைலன
அதிகரித்திருக்கிைது.
அவத
சமயம்
கல்ேி,
சுகாதாரம்
ஆகியேற்ைில் டசலலே அதிகரித்ததுடன், உள்கட்டலமப்புத் துலையில்
முதலீடு டசய்ததன் மூலம் ேிேசாயிகள் இதர துலைகளுக்கு மாை
ேலகடசய்திருக்கிைது. வேளாண் டதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்லகலயக்
குலைத்துள்ளது.
இந்தியாேில்
ேிேசாய
நிலங்களின்
அளவு
குலைந்துேருகிைது.
ஒவ்டோரு ேிேசாயியும் சராசரியாக 1.2 டெக்வடர் (3 ஏக்கர்) நிலம்

லேத்திருக்கிைார். சீனாேில் இது 0.6 டெக்வடர் (1.5 ஏக்கர்). ஆனால்,
சீனாலேக்
காட்டிலும்
இந்தியாேின்
ேிேசாய
உற்பத்தித் திைன்
குலைோகவே உள்ளது. 1961, 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியாேிலும்
சீனாேிலும் முக்கியமான உணவுப் பயிர் ேலககளின் ேிலளச்சலல
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், இந்தியாலேக் காட்டிலும் சீனா தன் ேிேசாய
உற்பத்தித் திைலனத் டதாடர்ந்து வமம்படுத்தியுள்ளது டதரியேருகிைது.
இந்தியாேில்
ஒரு
டெக்வடருக்கு
டநல்
ேிலளச்சல்
40,577
டெக்வடாகிராம் (hg/ha). சீனாேில் இது 70,601. வகாதுலம மகசூல்
இந்தியாேில் ஒரு டெக்வடருக்கு 35,334 டெக்வடாகிராம் (hg/ha);
சீனாேில் 56,298. உற்பத்தித் திைனில் உள்ள வேறுபாட்டுக்குக் காரணம்
வேளாண்
பருே நிலலகளின்
ேிலளவு
அல்ல. ஏடனனில், இரு
நாடுகளிலும் இது ஒவர மாதிரியாகத்தான் உள்ளது. ேிேசாயத்தில்
பயன்படுத்தப்படும்
முலைகள்,
டதாழில்நுட்பங்கள்
ஆகியலேயும்
டகாள்லக
சார்ந்த
காரணிகளும்
சீனாேின்
உற்பத்தித்
திைன்
அதிகரிப்புக்குக் காரணமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சீனாேின் நீர்த் திைன்
(பயிர்களுக்குப் பாய்ச்சும் தண்ண ீர், பயிர்கள் எடுத்துக்டகாள்ளும் தண்ண ீர்
ஆகியேற்ைின் சதேதம்)
ீ
53 சதேதம்.
ீ
இந்தியாேில் இது 30 சதேதம்.
ீ
வேளாண் அைிேியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பக் குைிப்பான்களின்படி (ASTI),
ேிேசாய
ஆராய்ச்சிக்கான
இந்தியாேின்
டசலவு
ேிேசாயத்தின்
டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.30 சதேதம்.
ீ
இது சீனா டசலேழிக்கும்
ேிகிதத்தில் (0.61 சதேதம்)
ீ
பாதி. ேிேசாய உற்பத்திலய அதிகரிப்பது,
அதன் டதாழிலாளர்கலளப் பிை துலைகளுக்கு மலடமாற்றுேது ஆகிய
இரண்டிலும் இந்தியா சீனாலேேிடப் பின்தங்கியுள்ளது.
ேிேசாயத்
துலையிலிருந்து
பிை
துலைகளுக்கான
மாற்ைம்
டேற்ைிகரமாக நடந்தால் வேளாண் துலையிலும் இதர துலைகளிலும்
அதிக உற்பத்தி, நகர்ப்புை மக்களுக்கு உணவுப் பாதுகாப்லப உறுதி
டசய்தல், டதாழில் துலைகளில் முதலீடு டசய்ேதற்கு வேளாண் உபரி
மூலதனத்லத
ேழங்குதல்
ஆகிய
ேிலளவுகள்
ஏற்படும்
என்று
டபாருளாதார நிபுணர் சி. பீட்டர் டிம்மர் ோதிடுகிைார். அத்தலகய
மாற்ைத்திற்கான வமலும் சில நிபந்தலனகலளயும் அேர் வசர்க்கிைார்.
ேிேசாயத்திற்கும்
டதாழில்துலைக்கும்
இலடவயயான
கட்டலமப்பு
சார்ந்த
உைலேக்
கணக்கில்
எடுத்துக்டகாள்ளும்
ஒருங்கிலணந்த
டதாழில்துலைக் டகாள்லக இருக்க வேண்டும் என்கிைார். அது நகர்ப்புை
உள்கட்டலமப்பு, சமூக
அளேிலான
ஆதரவு
(குைிப்பாக
கல்ேி,
சுகாதாரத்
துலைகளில்
முதலீடுகலளச்
டசய்யும்
ேலகயில்)
ஆகியேற்லையும் ேழங்க வேண்டும் என்று அேர் கூறுகிைார்.

மாைாக, இந்தியாேிவலா டமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ேிேசாய
உற்பத்தியின்
பங்கு
குலைந்தது; ேிேசாயத்
துலையில்
அதன்
முதலீட்டின் அளலேத் தக்கலேக்க முடியேில்லல. டபாதுச் சுகாதாரம்,
கல்ேி சார்ந்த உள்கட்டலமப்லபயும் வபாதிய அளேில் வமம்படுத்த
முடியேில்லல.
1990களிலிருந்து
நீர்ப்பாசனம்,
ஆராய்ச்சி,
கல்ேி
ஆகியேற்ைில் டபாது முதலீடும் குலைந்துேருகிைது. ேிேசாயத்தில்
நடக்கும் டபரும்பாலான ஆராய்ச்சி மற்றும் வமம்பாட்டு முயற்சிகள்
வதலேயற்ைதாகிேிட்டன அல்லது அேற்ைில் அடிப்பலடக் கட்டலமப்பு
ேசதி இல்லாமல் வபானது.
இந்நிலலயில், கிராமப்புை

அலமதியின்லமயின் மற்டைாரு ேடிேத்லத
நாம் காண்பதில் ேியப்பதற்டகான்றுமில்லல. ேிேசாயத்லத அதிகமாகச்
சார்ந்திருக்கும் சாதிகளான ஜாட்கள் (ெரியானா, பஞ்சாப்), மராத்தாக்கள்
(மகாராஷ்டிரம்),
பவடல்கள்
(குஜராத்தில்)
ஆகிவயார்
டதாடர்ந்து
வபாராட்டங்களில் ஈடுபடுகிைார்கள். நகர்ப்புைங்களில் நீண்ட காலமாக
ேசித்துேரும் உயர் சாதியினர், ஆதிக்கம் டசலுத்திேரும் முலைசார்
நேனத்
ீ
துலைகளில்
தங்கள்
சாதியினருக்கு
உயர் கல்ேியிலும்
வேலலோய்ப்புகளிலும் இடஒதுக்கீ டு வேண்டும் என்றும் அேர்கள்
வகாருகின்ைனர்.
இந்தக்
குழுக்கலளப்
வபாலவே,
ேிேசாயத்தில்
ஈடுபட்டுள்ள
பலருக்கும்
நேன
ீ
வசலேகள்
துலையால்
ேழிநடத்தப்படும்
டபாருளாதாரத்தில்
பங்வகற்கும்
திைன்கலளப்
டபறுேதற்கான
வபாதிய
ோய்ப்புகள்
ேழங்கப்படேில்லல.
ேிேசாயத்தில் ஒப்பீட்டளேில் ேருமானம் குலைோக இருப்பதுடன்
இத்தலகய
பிரச்சிலனகளும்
வசர்ந்துடகாள்ேது
இேர்களுக்கு
ேிரக்தியளிக்கிைது.
ேிேசாயத்தின்
எதிர்காலம்
இருண்டதாகத்
டதரிகிைது. நேனப்
ீ
பணிகள் சார்ந்த உலகவமா எட்டாக்கனியாகத்
வதாற்ைமளிக்கிைது. டதற்குலகில்
நமக்குக்
கிலடக்கும்
சான்றுகள்
சுகாதாரம், கல்ேி ஆகியேற்ைில் மனித மூலதனத்லத உருோக்குேதன்
மூலமும் ேிேசாய உற்பத்திலய அதிகரிக்கச் டசய்ேதன் மூலமும்
ேிேசாயத் துலையின் மாற்ைம் சிைந்த முலையில் நலடடபறுகிைது
என்பலத உணர்த்துகின்ைன. எனவே, தரமான கல்ேியும் சுகாதாரமும்
அலனேருக்கும் சமமாகக் கிலடக்க வேண்டும் என்னும் வகாரிக்லக,
இந்தியாேில் ேிேசாயச் சீர்திருத்தத்திற்குத் துலணபுரியும் அம்சமாக
இருக்க வேண்டும்.

ஆ. கலலயரசன், பிரவுன் பல்கலலக்கழகத்தின் சமகாலத் டதற்காசிய
லமயத்தின் ஆய்ோளர், டசன்லன ேளர்ச்சி ஆராய்ச்சி லமயத்தின்
துலணப் வபராசிரியர்.

