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பல்கத்துறல்கலைக்கழக அனுமதி மறுக்கின்ித்துறைன 
By Kumaran Ira,    27 August 2018

இந்த வசந்தத்தின் ன் பின் போது ின் போரிய ரிய மன் போணவர
ஆரப்ின் போட்டங்களுக்கு முகம்கு முகம்ககன் போடுத்த நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையிலும்
திணிக்கப்ிட்ட ORE  (Orientation et  r ussite  des  tudiantsé é  -
ரிய மன் போணவரகளுக்கன் போன திகொடுத்த நிலசவழியும் கு முகம்கவற்றயும்)  சட்டத்தினன் போல
உருவன் போக்கப்ிட்ட ின் போரக்கூரசூப் வழிமுகொடுத்த நிலி (Parcoursup algorithm)

ஆல,  கு முகம்கசப்டம்ிர 3 அன்று வகுப்புகள் கு முகம்கதன் போடங்குவதற்கு
இன்னும் இருவன் போரங்கள் கூட இல்கொடுத்த நிலைன் போத நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையில,
ித்தன் போயிரக்கணக்கன் போன பிகு முகம்கரஞ்சு ரிய மன் போணவரகள்
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகத்திற்கு இன்னும் அனுரிய மதி
ரிய மறுக்கப்ிட்டிருக்கும் நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையின் ப்கொடுத்த நிலைன் பய இருக்கின்ினர. ஆகஸ்டு
9 கு முகம்கவளியன் போன புள்ளிவிவரங்களின் ிடி, Parcoursup இல ிதிவ
கு முகம்கசய்திருக்கும் 812,000 ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக-வயது ரிய மன் போணவரகளில
66,400  ன் பிர இன்னும் எங்கும் இடம்கிகொடுத்த நிலடக்கப்
கு முகம்கிற்றருக்கவிலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை.

ித்தன் போயிரக்கணக்கன் போன ரிய மன் போணவரகளுக்கு உயரகலவி
ரிய மறுக்கப்ிட்கொடுத்த நிலைன் போம் என்ி உண்கொடுத்த நிலரிய மயன் போனது ஜனன் போதிிதி
இரிய மன் போனுவல ரிய மக்ன் பரன் போனின் கலவித்துகொடுத்த நிலி கு முகம்கவட்டுக்களது
பிற்ன் பின் போக்குத்தனரிய மன் போன குணன் போம்சத்கொடுத்த நிலத அடிக்ன் பகன் போடிட்டுக்
கன் போட்டுகிிது.  இந்த நடவடிக்கொடுத்த நிலக ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகங்ககொடுத்த நிலள
ன் பின் போட்டித்திின் மிக்கதன் போக ஆக்குவதற்கும் அவற்றன்
தனியன் போரரிய மயரிய மன் போக்கத்திற்கும் ன் பநன் போக்கம் கு முகம்ககன் போண்டதன் போகும்.
பிரன் போன்சின் கு முகம்கின் போதுப் ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகங்கள் தரிய மக்கன் போன
ரிய மன் போணவரககொடுத்த நிலளத் ன் பதரந்கு முகம்கதடுத்துக் கு முகம்ககன் போள்வதற்கும்,
நிரன் போகரிப்ிதற்கும் அவற்றுக்கு இது அதிகன் போரரிய மளிக்கிிது.

முன்பு,  உயரநிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைப் ிள்ளியின் முடிவில இளங்ககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்
கலவிக்கன் போன ன் பதரவில (baccalaur at  exam)  é ன் பதரச்சி கு முகம்கிற்று
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகத்தில ிடிக்க விரும்புகின்ி ஏிக்குகொடுத்த நிலிய
அகொடுத்த நிலனத்து ரிய மன் போணவரகளுக்கும், அவரகள் விரும்பிய துகொடுத்த நிலியில
ஒரு கு முகம்கின் போது ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகத்தில இடம் ஒதுக்கப்ிடும் முகொடுத்த நிலி
இருந்து வந்திருந்தது.  ஆனன் போல,  இந்த புதிய சட்டரிய மன் போனது,
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக இடம் ஒதுக்கலகள் இளங்ககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்
கலவிக்கன் போன ன் பதரவில கு முகம்கிற்ி ரிய மதிப்கு முகம்கிண்கள்,  ரிய மன் போணவர
ிடித்த உயரநிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைப் ிள்ளியின் தரம்,  ரிய மற்றும் ரிய மன் போணவரின்
கலவி வர்கொடுத்த நிலைன் போறு ரிய மற்றும் ியிற்சிக்கன் போ்கொடுத்த நிலைங்கள் (internships)

ஆகியவற்கொடுத்த நிலி கணக்கிகு முகம்க்கொடுத்த நிலைடுத்துக் கு முகம்ககன் போள்ள ன் பவண்டும் என்று
ன் பகன் போருகிிது.  ன் பரிய மம்ிட்ட தரம் கு முகம்ககன் போண்ட ிள்ளிகளுக்கு
அணுகல கு முகம்ககன் போண்டிருக்கின்ி,  ியணம் கு முகம்கசய்து ிடிக்க
இயலுகின்ி,  ியிற்சிக்கன் போ்கொடுத்த நிலைங்கள் ரிய மற்றும் க்கொடுத்த நிலைன் போச்சன் போர
அனுிவங்கள் கு முகம்கிி இயலுகின்ி ரிய மக்களின் கூடுதல
வசதியன் போன அடுக்குகளுக்கு —இகொடுத்த நிலவ கு முகம்கதன் போழி்கொடுத்த நிலைன் போள வரக்க
குடும்ிங்களுக்கு ரிய மறுக்கப்ிடுகிி வன் போய்ப்புகளன் போகும்—

சன் போதகரிய மன் போனதன் போக இது அகொடுத்த நிலரிய மந்திருக்கிிது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில,  ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகத்திற்குள் வரும்
ரிய மன் போணவரகள் எண்ணிக்கொடுத்த நிலக வருடத்திற்கு 30,000  ஆக
இருந்ததில இருந்து 40,000  ஆக வளரந்திருக்கிிது,  2020
வகொடுத்த நிலரயில இன் பத ன் பின் போக்ன் பக கு முகம்கதன் போடரும் என்றும்
எதிரின் போரக்கப்ிடுகிிது.  ஆகன் பவ அதிகரிய மன் போன ரிய மன் போணவர
எண்ணிக்கொடுத்த நிலகக்கு ஏற்ி கணிசரிய மன் போன அரசு முதலீடு கு முகம்கின் போதுப்
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகங்களுக்கு அவசியரிய மன் போகின்ி நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை உள்ளது.
ரிய மக்ன் பரன் போனின் கலவித்துகொடுத்த நிலி கு முகம்கவட்டுக்கள் இதற்கு ரிய மன் போின் போய்,
ரிய மன் போணவர ன் பசரக்கொடுத்த நிலககொடுத்த நிலய கணிசரிய மன் போகக் குகொடுத்த நிலித்து,  ரிய மன் போணவரகள்
தனியன் போர ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகங்களில ிடிக்க ன் பவண்டும்
இலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைன் பயல தரிய மது ிடிப்கொடுத்த நிலின் பய ஒட்டுகு முகம்கரிய மன் போத்தரிய மன் போய் கொடுத்த நிலகவிட
ன் பவண்டும் என்ிதன் போன நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கு ரிய மன் போணவரககொடுத்த நிலளத்
தள்ளியிருக்கின்ின.

ORE சீரதிருத்தம் அறவிக்கப்ிட்ட பின்னர,  இச்சட்டத்திகொடுத்த நிலன
எதிரத்தும் அதகொடுத்த நிலன திரும்ிப் கு முகம்கிிக் ன் பகன் போரியும்,  இந்த
வசந்தத்தில பிரன் போன்ஸ் எங்கிலும் ரிய மன் போணவரகள் டசன்கணக்கன் போன
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகங்களில முற்றுகொடுத்த நிலகயிட்டு ன் பின் போரன் போட்டம் நடத்தினர.
ரிய மக்ன் பரன் போன் கடுகொடுத்த நிலரிய மயன் போன ஒடுக்குமுகொடுத்த நிலிகொடுத்த நிலயக் கு முகம்ககன் போண்டு அதற்கு
ிதிலிறுத்தன் போர,  முற்றுகொடுத்த நிலகப் ன் பின் போரன் போட்டங்ககொடுத்த நிலள உகொடுத்த நிலடக்க
ன் பின் போலிகொடுத்த நிலச அனுப்பினன் போர.

கு முகம்கதன் போழிற்சங்கங்களும் புதிய முத்கொடுத்த நிலைன் போளித்துவ-எதிரப்புக் கட்சி
(NPA) ரிய மற்றும் அடிிணியன் போ பிரன் போன்ஸ் (La  France  Insoumise  -

LFI) ன் பின் போன்ி ன் பின் போலி-இடது கட்சிகளும் ரிய மன் போணவரககொடுத்த நிலளத்
தனிகொடுத்த நிலரிய மப்ிடுத்துவதில ஒரு முக்கியரிய மன் போன ின் போத்திரத்கொடுத்த நிலத
வகித்தன.  இரயிலன் பவ,  விரிய மன் போனத் துகொடுத்த நிலி ரிய மற்றும் பிி
துகொடுத்த நிலிகளி்கொடுத்த நிலைன் போன ன் பின் போரன் போட்ட இயக்கத்கொடுத்த நிலத ரிய மக்ன் பரன் போனுடனன் போன
கு முகம்கதன் போழிற்சங்கங்களது ன் பிச்சுவன் போரத்கொடுத்த நிலதகளுக்கு கீழ்ப்ிடிந்த
அகொடுத்த நிலடயன் போள நடவடிக்கொடுத்த நிலககளன் போக சுருக்கியதன் மூ்கொடுத்த நிலைரிய மன் போக,
ரிய மக்ன் பரன் போனுக்கு எதிரன் போய் கு முகம்கதன் போழி்கொடுத்த நிலைன் போளரகளுடன் இகொடுத்த நிலணந்த ஒரு
கூட்டன் போன ன் பின் போரன் போட்டத்கொடுத்த நிலத நடத்துவதில இருந்து அகொடுத்த நிலவ
ரிய மன் போணவரககொடுத்த நிலளத் தடுத்து விட்டன.  அதன்பின் இரயிலன் பவகொடுத்த நிலய
தனியன் போரரிய மயரிய மன் போக்குவது ரிய மற்றும் கூடுதல சமூகத்
தன் போக்குதலகளுக்கு தயன் போரிப்பு கு முகம்கசய்வது ஆகிய ரிய மக்ன் பரன் போனின்
கு முகம்ககன் போள்கொடுத்த நிலகக்கு ஒப்புத்கொடுத்த நிலைளித்த கு முகம்கதன் போழிற்சங்கங்கள் ரிய மன் போணவர
முற்றுகொடுத்த நிலகககொடுத்த நிலளத் தனிகொடுத்த நிலரிய மப்ிடுத்தி ன் பின் போலிஸ் அவற்கொடுத்த நிலி நசுக்க
அனுரிய மதித்தன.

ரிய மன் போணவரகள் ரிய மத்தியில ன் பகன் போிமும் கவகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையும் கு முகம்கிருகிச்
கு முகம்கசலலும் நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கு முகம்கு முகம்ககன் போடுக்கும் நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையில,
ஊடகங்களில கு முகம்கவளியன் போகியிருக்கின்ி ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக அனுரிய மதி
ரிய மறுக்கப்ிட்ட ரிய மன் போணவரகளது எண்ணிக்கொடுத்த நிலக குறத்த
விிரங்ககொடுத்த நிலள ரிய மறுப்ிதற்கு அரசன் போங்கம் முயற்சி
கு முகம்கசய்திருக்கிிது.  உயரகலவி அகொடுத்த நிலரிய மச்சரன் போன ஃப்கு முகம்கரகு முகம்கடரிக்



விடன் போல RTL  வன் போகு முகம்கனன் போலியிடம் கு முகம்கதரிவித்தன் போர:  “16,000
இகொடுத்த நிலளஞரகள் அனுரிய மதிக்கன் போக கு முகம்கசயலூக்கத்துடன்
எதிரின் போரத்திருக்கின்ினர,  50,000  ன் பிகொடுத்த நிலர நன் போங்கள்
கு முகம்கதன் போடரபுகு முகம்ககன் போள்ள முயற்சித்துக் கு முகம்ககன் போண்டிருக்கின் பின் போம், ஆனன் போல
அவரகள் இதுவகொடுத்த நிலரயில எங்கள் அகொடுத்த நிலழப்புகளுக்கு
ிதி்கொடுத்த நிலைளிக்கவிலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை.”

இந்த 50,000  ரிய மற்ி ரிய மன் போணவரகள்,  அரசன் போங்கத்தின் வன் போரத்கொடுத்த நிலத
அகரன் போதிப்ிடி “கு முகம்கசயலூக்கரிய மற்ிநிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை”யில உள்ளவரகள்,
ஆகன் பவ அவரகள் அனுரிய மதிக்கு எதிரன் பநன் போக்கி இருப்ிவரகளன் போக
கருதப்ிட அவசியரிய மற்ிவரகள் என்று அரசன் போங்கம் கூறுகிிது.
“நன் போங்கள் அவரககொடுத்த நிலள கு முகம்கசயலூக்கரிய மற்ி நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை
கு முகம்ககன் போண்டவரகளன் போய் கருதுகின் பின் போம்,  ஏகு முகம்கனன்ின் போல நரிய மக்குத்
கு முகம்கதரியும் இகொடுத்த நிலளஞரகளுக்கு ரிய மற்ி திட்டங்களும் இருக்க்கொடுத்த நிலைன் போம்,
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகத்திற்கு ிதிவ கு முகம்கசய்திருப்ின் போரகள் ஆனன் போலும்
கு முகம்கசயலூக்கத்துடன் அனுரிய மதி எதிரன் பநன் போக்கியிருக்க ரிய மன் போட்டன் போரகள்”

என RTL இடம் விடன் போல கு முகம்கசன் போல்கொடுத்த நிலை முயற்சித்தன் போர.

அரசன் போங்கத்தின் விளக்கம் ில்கொடுத்த நிலைன் போயிரக்கணக்கன் போன
ரிய மன் போணவரகளது அனுிவங்களுடன் அப்ிட்டரிய மன் போக
முரண்ிடுகிிது. கு முகம்ககன் போம்பின் பயன் (Compi gne)è  என்னும் இடத்தில
உள்ள ஒரு கு முகம்கின் போறயியல ரிய மன் போணவரன் போன Guillaume  Ouattara ஐ
L’Express கு முகம்கதன் போடரபு கு முகம்ககன் போண்டது,  “Parcoursup அலகன் போரிதத்கொடுத்த நிலத
ஆய்வகு முகம்கசய்திருக்கும் அவர,  அனுரிய மதிக்கு கு முகம்கசயலூக்கத்துடன்
எதிரின் போரத்திருப்ிவரகள் கு முகம்கசயலூக்கரிய மற்று
எதிரின் போரத்திருப்ிவரகள் என்கிிதன் போன பிரிப்பு ன் பரிய மன் போசடியன் போனது
என முடிவ கூறனன் போர.”

L’Express இடம் Ouattara  பின்வருரிய மன் போறு கூறனன் போர:
“கு முகம்கசயலூக்கத்துடன் அனுரிய மதி எதிரின் போரத்திருப்ிதன் போக
கருதப்ிடுவதற்கு,  ஒருவர ியிற்சிக்கன் போ்கொடுத்த நிலைத்திற்கன் போன ஒரு
விண்ணப்ித்கொடுத்த நிலத சமீித்தில கு முகம்கசய்திருக்க ன் பவண்டும் அல்கொடுத்த நிலைது
ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக தகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைவரின் அலுவ்கொடுத்த நிலைகத்கொடுத்த நிலத (அனுரிய மதித்
திட்டங்ககொடுத்த நிலள விவன் போதிப்ிதற்கு)  கு முகம்கதன் போடரபு கு முகம்ககன் போண்டிருக்க
ன் பவண்டும் என்று கு முகம்கசன் போல்கொடுத்த நிலைப்ிடுகிிது.  ஆனன் போல,  ி்கொடுத்த நிலை
ரிய மன் போணவரகளுக்கு அவரகள் ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக தகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைகொடுத்த நிலரிய ம
அலுவகத்கொடுத்த நிலத கு முகம்கதன் போடரபு கு முகம்ககன் போள்ள்கொடுத்த நிலைன் போம் என்ிது கூடத்
கு முகம்கதரியன் போது அல்கொடுத்த நிலைது அவரகள் இதுவகொடுத்த நிலர அவரகளுக்குப்
கு முகம்கின் போருத்தரிய மன் போன ியிற்சிப்ிணிககொடுத்த நிலளக்
கண்டுபிடித்திருக்கவிலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை.  ஆயினும் இப்ன் பின் போதும் அவரகள்
கணினியில உள்நுகொடுத்த நிலளந்து தங்களது நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையில முன்ன் பனற்ிம்
இருக்கிிதன் போ என்று ின் போரத்தவண்ணன் பரிய ம இருக்கின்ினர.”

இந்த ரிய மன் போணவரகள் எல்கொடுத்த நிலைன் போம் இடம் கிகொடுத்த நிலடப்ிதற்கன் போக
கன் போத்துக்கு முகம்ககன் போண்டிருக்கும் நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையிலும்,  அனுரிய மதி கு முகம்கிி
முயற்சிக்கவிலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை என்று கூற கலவி அகொடுத்த நிலரிய மச்சகம் அவரகள்
மீது ிழின் பின் போட்டது. “ஒவ்கு முகம்கவன் போரு வருடமும், எங்களுக்கு இன் பத
பிரச்சிகொடுத்த நிலன இருக்கிிது.  ரிய மன் போணவரகள் உயரகலவி இடத்திகொடுத்த நிலன
எதிரன் பநன் போக்கியிருக்கிின் போரகளன் போ என்று எங்களுக்கு
கு முகம்கதரிவிக்கும்ிடி நன் போங்கள் ன் பகட்டு வந்திருக்கின் பின் போம்.
அவரகளுக்கு நன் போங்கள் ிலன் பவறு கு முகம்கசய்திககொடுத்த நிலளயும்
அனுப்பியிருக்கின் பின் போம்.”

இதில தனக்கு சந்ன் பதகமுள்ளதன் போக L’Express  இடம் Ouattara

கூறனன் போர:  “நன் போன் ன் பிசுகின்ி ரிய மன் போணவரகள் எவரும்
கு முகம்கதன் போகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைன் பிசியின் ப்கொடுத்த நிலைன் போ அல்கொடுத்த நிலைது குறுஞ்கு முகம்கசய்தியின் ப்கொடுத்த நிலைன் போ எந்த
தகவகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையும் கு முகம்கிிவிலகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை.. உண்கொடுத்த நிலரிய மயில 66,000 ரிய மன் போணவரகள்

கன் போத்துக் கு முகம்ககன் போண்டிருக்கிின் போரகன் பள தவிர,  அகொடுத்த நிலரிய மச்சகம்
கூறுவகொடுத்த நிலதப் ன் பின் போ்கொடுத்த நிலை 16,000 ன் பிர அல்கொடுத்த நிலை.”

இடம் ஒதுக்கப்ிட்டிரன் போத உயரநிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைப் ிள்ளி ரிய மன் போணவரகளுக்கு
இறுதியன் போக ஒரு ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகம் ஒதுக்கப்ிட்டு விடும் என்ி
அனுரிய மன் போனத்தில,  அவரகளுக்கன் போன ன் பின் போக்குவரத்து கு முகம்கச்கொடுத்த நிலைவக்கு
அரசன் போங்கம் கு முகம்கவறும் 7  மிலலியன் யூன் பரன் போக்ககொடுத்த நிலள ரிய மட்டுன் பரிய ம
ஒதுக்கியிருக்கிிது. நிதி தினசரியன் போன Les Echos பின்வருரிய மன் போறு
கு முகம்கதரிவித்தது:  “அனுரிய மதி கிகொடுத்த நிலடத்த பின்னர தங்கள் வீட்டில
இருந்து கு முகம்கவகுதூரம் ியணம் கு முகம்கசய்ய ன் பநரகின்ி
ிட்டதன் போரிகளது ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழகக் கன் போ்கொடுத்த நிலைத்தின் கு முகம்கதன் போடக்கத்தில
ன் பின் போக்குவரத்து கு முகம்கச்கொடுத்த நிலைவகளுக்கன் போக €200-1000  உதவித்
கு முகம்கதன் போகுப்புகள் கு முகம்கரிய மன் போத்த கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலககளன் போக வழங்கப்ிடுகின்ின.”

ன் பின் போக்குவரத்து கு முகம்கச்கொடுத்த நிலைவகளுக்கும் கு முகம்கதன் போடக்க ிலககொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைக்கழக
ிடிப்புகளுக்கும் கு முகம்ககன் போஞ்சமும் ன் பின் போதன் போத இந்த €200-1,000
கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலகயன் போனது உதவித்கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலக என்ிகொடுத்த நிலத விடவம்
அவரிய மதிப்பு கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலக என்ின் பத கு முகம்கின் போருத்தரிய மன் போனதன் போக இருக்கும்.

ஆயிரக்கணக்கன் போன ரிய மன் போணவரகள் ிடிப்கொடுத்த நிலி ன் பரிய மற்கு முகம்ககன் போள்ளன் பவன் போ
அல்கொடுத்த நிலைது அதற்கு நிதி கு முகம்ககன் போண்டிருக்கன் பவன் போ இய்கொடுத்த நிலைன் போதிருக்கும்
நிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலை இருக்கின்ிகு முகம்கதன்ின் போல,  ின் போரிய ரிய மக்களின் ந்கொடுத்த நிலைன்ககொடுத்த நிலள
விகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலைகு முகம்ககன் போடுத்து ஆடம்ிரரிய மன் போன கு முகம்கசலவத்கொடுத்த நிலத குவிப்ிதற்கு
கு முகம்கிரும்கு முகம்கசலவந்தரககொடுத்த நிலள அனுரிய மதிக்கிி சமூக சிக்கன
நடவடிக்கொடுத்த நிலககன் பள அதன்கன் போரணம் ஆகும்.

இன்னும் இடம் கிகொடுத்த நிலடத்திரன் போத ரிய மன் போணவரகளுக்கன் போய்
முன்கொடுத்த நிலவக்கப்ிடுகிி 7  மிலலியன் யூன் பரன் போ உதவித் கு முகம்கதன் போகுப்பு
கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலகயன் போனது சி்கொடுத்த நிலை பிகு முகம்கரஞ்சு பிலலியனரகளின் ஒருநன் போள்
வருரிய மன் போனத்திற்கும் குகொடுத்த நிலிவன் போனதன் போகும்.  ரிய மக்ன் பரன் போனின்
சமூகத்திற்கு-வின் பரன் போதரிய மன் போன சீரதிருத்தங்களின் கன் போரணத்தன் போல,
பிரன் போன்சில 13  மிகப் கு முகம்கிரும் கு முகம்கசலவந்தரகள் தரிய மது
கு முகம்கசலவத்கொடுத்த நிலத 2018 இன் கு முகம்கதன் போடக்கம் முத்கொடுத்த நிலைன் போன கன் போ்கொடுத்த நிலைத்தில 23.67
பிலலியன் யூன் பரன் போ வகொடுத்த நிலர கு முகம்கிருக்கிக் கு முகம்ககன் போண்டிருக்கின்ினர.

ஆடம்ிரப் கு முகம்கின் போருட்கள் தயன் போரிப்பு குழுரிய மரிய மன் போன LVMH இன்
உரிகொடுத்த நிலரிய மயன் போளரன் போக,  ஐன் பரன் போப்ின் போவின் மிகப்கு முகம்கிரும்
ிணக்கன் போரரன் போகவம் உ்கொடுத்த நிலைகின் நன் போன்கன் போவது கு முகம்கிரும்
ிணக்கன் போரரன் போகவம் இருக்கின்ி ன் பிரனன் போர ஆரன் பனன் போ, 2008 முதல
2018  வகொடுத்த நிலரயன் போன கன் போ்கொடுத்த நிலைத்தில -ின் போரிய எண்ணிக்கொடுத்த நிலகயி்கொடுத்த நிலைன் போன
உகொடுத்த நிலழக்கும் ரிய மக்களுக்கு ஆழரிய மன் போன கு முகம்கின் போருளன் போதன் போர கு முகம்கநருக்கடி
ரிய மற்றும் சமூகக் கடினநிகொடுத்த நில்கொடுத்த நிலையின் ஒரு தசன் போப்தம்-  தனது
கு முகம்கசலவத்கொடுத்த நிலத 18  பிலலியன் யூன் பரன் போக்களில இருந்து 73.2
பிலலியன் யூன் பரன் போக்களன் போக அதிகரித்துக் கு முகம்ககன் போள்ள
முடிந்திருந்தது.  ஒரு குகொடுத்த நிலிந்திட்ச ஊதியத் கு முகம்கதன் போழி்கொடுத்த நிலைன் போளி
ஆரன் பனன் போவின் கு முகம்கரிய மன் போத்த கு முகம்கசன் போத்தின் அளகொடுத்த நிலவ சம்ின் போதிக்க
ன் பவண்டுரிய மன் போனன் போல அவருக்கு 4  மிலலியன் ஆண்டுகள்
ன் பதகொடுத்த நிலவப்ிடும்.

ஆரன் பனன் போவின் கு முகம்கசன் போத்துரிய மதிப்பு கு முகம்கசன்ி ஆண்டில ரிய மட்டும் 19.1
பிலலியன் யூன் பரன் போக்கள் வகொடுத்த நிலர அதிகரித்தது—  அதன் போவது
ஒருநன் போகொடுத்த நிலளக்கு 52  மிலலியன் யூன் பரன் போவக்கும் கூடுத்கொடுத்த நிலைன் போய்.
Parcoursup இல இருந்து இன்னும் இடம் ஒதுக்கப்ிட்டிரன் போத
ரிய மன் போணவரகளுக்கு உதவித்கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலகயன் போக ரிய மக்ன் பரன் போன்
நிரவன் போகத்தன் போல ஒதுக்கப்ிடுகின்ி கு முகம்கரிய மன் போத்தத் கு முகம்கதன் போகொடுத்த நிலகக்கு
நிகரன் போனகொடுத்த நிலத ஆரன் பனன் போ நன் போன்கு ரிய மணி ன் பநரத்துக்கும் குகொடுத்த நிலிவன் போன
கன் போ்கொடுத்த நிலைத்தில “சம்ின் போதித்து” விடுகிின் போர.

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


