
 

 

1

தேசிய 
  

கல்விக்ககொள்கக 2019 
ேமிழ் 1.0 

வரைவு 



 

 

9 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

வரைவு 
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நண்பர்களுக்கு வணக்கம், 
 
தேசிய கல்விக்ககொள்ரக 2019ன் வரைவு ஜூன் 1ஆம் தேேி வந்ேதும் முேல் 
எண்ணமொக அது ேமிழில் ேைதவண்டும் என்தே தேொன்ேியது. அப்தபொது ேொன் அது 
கபருவொரியொன வொசிப்பிற்கு உள்ளொகும் என்றும் தேொன்ேியது. அைசிடமும் முேல் 
தகொரிக்ரகயொக எல்தைொரும் முன் ரவத்ேனர். உடனடியொக சமூக வரைேளங்களில் 
இேரன கமொழிமொற்ேம் கசய்ய ஒரு தகொரிக்ரக ரவத்ேதும் இல்ைொமல் ஒரு 
வொட்ஸப் குழு உருவொக்கி ஒவ்கவொரு இயல்களொக பிரித்து கமொழிகபயர்க்க 
ஆைம்பித்தேொம். கமொத்ேம் 484 பக்கங்கள். இந்ே குழு ஒரு கைரவயொன குழு. 
ஆசிரியர்கள், கல்வியொளர்கள், எழுத்ேொளர்கள், கல்வி ஆர்வைர்கள், 
கமொழிகபயர்ப்பொளர்கள், மருத்துவர்கள், நண்பர்கள் என்று கைந்ே ஒரு வித்யொசமொன 
குழு. ஐம்பேற்கும் தமற்பட்டவர்கள் இேில் ஈடுபட்டொர்கள். சிைர் தநைடியொக ேட்டச்சி 
அனுப்பிவிட்டொர்கள். சிைர் ரகயில் எழுேில் அந்ே புரகப்படத்ேிரன 
அனுப்பிவிட்டொர்கள். அரனத்ரேயும் ஒன்ேிரணத்து சுமொர் இைண்டு வொைத்ேில் இந்ே 
நிரைக்கு வந்ேதே கபரும் சவொல் ேொன். இது ஒரு வைைொற்று சம்பவமும்கூட, 
50க்கும் தமற்பட்தடொர் தசர்ந்து ஒரு ஆவணத்ரே கமொழிகபயர்த்ேிருப்பது ஒரு 
வைைொறு ேொதன? 
 
இந்ே பி.டி.எப் அரனவரும் ேமிழில் வொசிக்க தவண்டும் என்ே ஆர்வத்ேில் 
ககொண்டுவந்ேது. Preamble & Appendix பகுேிகரள இேில் தசர்க்கவில்ரை. ஆங்கிை 
பி.டி.எப்பிரன மனிேவள அரமச்சக வரைேளத்ேில் ேைவிேக்கி வொசிக்கைொம். 
 
https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf 

 
ேமிழ் சூழைில் கல்வி பற்ேிய உரையொடல்கரள இந்ே சந்ேர்ப்பத்ேில் துவக்கினொல் 
அதுதவ கபரும் கவற்ேி. 
 
பங்களித்ே அரனவருக்கும் மனமொர்ந்ே நன்ேி. வொசியுங்கள், உரையொடுங்கள். 
 
கமொழிகபயர்ப்பு குழு சொர்பொக, 
விழியன் 
நொகைொஜன் (பொைேி புத்ேகொையம்) 
 
(இந்ே முேல் வர்ஷன் PDFல் பிரழகள் இருப்பின் vizhiyan@gmail.com என்ே 
மின்முகவரிக்கு ேகவல்கரள அளிக்கவும், அடுத்ே வர்ஷனில் ேிருத்ேிடைொம். ேமிழ் 
வொசகர்கள் இேரன வொசிக்க தவண்டும் என்ே ஆர்வத்ேில் இைண்தட வொைத்ேில் 
கவளிவந்ே கூட்டு முயற்சி) 
 
அடுத்ே வர்ஷன் இந்ே வரைேளத்ேில் கவளியிடப்படும் - https://bookday.co.in/ 
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தேசியக் கல்விக் ககொள்ரக 2019 பற்ேிய உங்களது கருத்துக்கரள 
nep.edu@nic.in என்ே மின் முகவரிக்கு மடைிடவும். 

 
( மத்ேிய மனிே வள தமம்பொட்டு அரமச்சகம் ) 
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Abbreviations 

AI  Accreditation Institution 

AC  Advisory Council 

AEC  Adult Education Centre 

AESDC  Adult Education and Skill Development Centres  

AICTE  All India Council for Technical Education 

AIDS/STD  Acquired Immune Deficiency Syndrome/ Sexually 

Transmitted Diseases  

AISHE  All India Survey of Higher Education 

AIU  Association of Indian Universities 

AU  Agriculture University 

AYUSH  Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and  

Homeopathy 

B.A.  Bachelor of Arts 

B.Ed  Bachelor of Education 

B.Sc.  Bachelor of Science 

B.Voc  Bachelor of Vocation 

BA  Binary Accreditation 

BCI  Bar Council of India 

BDS  Bachelor of Dental Surgery 

BEO  Block Education Officer 

BLA  Bachelor of Liberal Arts 

BLE  Bachelor of Liberal Education 

BoG  Board of Governors  

BRC  Block Resource Centre 

CAD/CAM  Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing 

CBCS  Choice Based Credit System 

CDAC  Centre for Development of Advanced Computing 

CEP  Continuing Education Programme 

CESD  Central Educational Statistics Division 

CFTI  Centrally Funded Technical Institutions 

CHC  Community Health Centre 

CIAE  Central Institute of Adult Education  

CIET  Central Institute of Educational Technology 

CNE  Continuing Nursing Education 

CPD                   Continuous Professional Development  

CRC                   Cluster Resource Centre 



 

 

CSR                    Corporate Social Responsibility  

CSTT                  Commission for Scientific and Technical Terminology  

CTE                    College of Teacher Education 

CU                      Central Universities 

CWSN                Children With Special Needs 

DAE                   Department of Atomic Energy 

DARE                 Department of Agricultural Research and Education 

DBT                    Department of Biotechnology 

DCI                     Dental Council of India 

DEC                    District Education Council 

DEO                    District Education Officer 

DIET                   District Institute of Education and Training 

DSE                     Directorate of School Education 

DST                     Department of Science and Technology 

DTE                     Department of Technical Education 

EC                        Executive Council 

ECCE                   Early Childhood Care and Education 

ED                        Executive Director 

EMT-B                 Emergency Medical Technicians-Basic 

FOSSEE               Free and Open Source Software in Education 

GA                        Graded Accreditation 

GDA                     General Duty Assistants 

GDP                      Gross Domestic Product 

GEC                      General Education Council 

GER                      Gross Enrolment Ratio 

GNM                     General Nursing and Midwifery 

GoI                        Government of India 

HBCSE                  Homi Bhabha Centre for Science Education  

HEGC                    Higher Education Grants Council 

HEI                        Higher Education Institutions 

HRDC                    Human Resource Development Centre 

IAF                        Institutional Accreditation Framework 

IAS                        Indian Academy of Sciences 

IASE                      Institute of Advanced Studies in Education 

IB       Independent Board 

ICAR     Indian Council of Agricultural Research 

ICDS     Integrated Child Development Services 

ICMR    Indian Council of Medical Research 

ICT  Information and Communication Technology  



 

 

IDP  Institutional Development Plan  

IIEC  India International Education Centre 

IILA  Indian Institute of Liberal Arts IIT Indian Institute of Technology 

INAE  Indian National Academy of Engineering 

INC  Indian Nursing Council 

INI  Institutions of National Importance 

INSA  Indian National Science Academy 

InSCED  Indian Standard Classification of Education 

ISCO  International Standard Classification of Occupations 

ISL  Indian Sign Language  

ITI  Industrial Training Institute 

IUC  Inter-University Consortium 

JRMB  Joint Review and Monitoring Board KGBV  Kasturba Gandhi 

Balika Vidyalaya 

LMIS  Labour Market Information System 

LSS  Licence to Start a School  

MBBS  Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 

MCI  Medical Council of India 

MERU  Multidisciplinary Education and Research Universities 

MHFW  Ministry of Health and Family Welfare 

MHRD  Ministry of Human Resource Development  

MN  Mission Nalanda 

MoE  Ministry of Education 

MOOC  Massive Open Online Course 

MOU  Memorandum of Understanding 

MSDE  Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 

MSME  Micro, Small and Medium Enterprises 

MT  Mission Takshashila 

MWCD  Ministry of Women and Child Development 

NAAC  National Assessment and Accreditation Council  

 

NAS  National Achievement Survey 

NASI  National Academy of Sciences, India 

NATP  National Adult Tutors Programme 

NCC  National Cadet Corps 

NCERT  National Council of Educational Research and Training  

NCF  National Curriculum Framework 

NCFAE  National Curriculum Framework for Adult Education  

NCTE  National Council for Teacher Education 



 

 

NCVET  National Council for Vocational Education and Training 

NCVIE  National Committee for the Integration of Vocational 

Education 

NDF  National Doctoral Fellow 

NEC  National Education Commission 

NEET  National Eligibility cum Entrance Test   

NETF  National Educational Technology Forum 

NGO  Non Governmental Organisation 

NHEQF  National Higher Education Qualifications Framework  

NHERA  National Higher Education Regulatory Authority  

NIEPA  National Institute of Educational Planning and Administration  

NIOS  National Institute of Open Schooling  

NIT  National Institutes of Technology 

NITI Aayog  National Institution for Transforming India 

NLM  National Literacy Mission 

NLP  Natural Language Processing 

NMC  National Medical Commission 

NMEICT  National Mission on Education through ICT 

NPDF  National Post Doctoral Fellow 

NPSDE  National Policy on Skills Development and Entrepreneurship 

NQR  National Qualifications Register 

NRED  National Repository of Educational Data 

NRF  National Research Foundation 

NROER  National Repository of Open Educational Resources 

NSDA  National Skill Development Agency 

NSDC  National Skill Development Corporation 

NSQF  National Skills Qualifications Framework 

 

NSS  National Service Scheme 

NTA  National Testing Agency  

NTP  National Tutors Programme 

OBC  Other Backward Classes 

ODL  Open and Distance Learning  

OER  Open Educational Resources 

PHC  Primary Health Centre 

PI  Principal Investigator 



 

 

PM  Prime Minister 

PSSB  Professional Standard Setting Body 

PSSCIVE  Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational 

Education 

PSUs  Public Sector Units 

PTR  Pupil Teacher Ratio 

QPs-NOS  Qualification Packs - National Occupational Standards 

R&I  Research and Innovation 

RCI  Rehabilitation Council of India 

RIAP  Remedial Instructional Aides Programme 

RIE  Regional Institute of Education  

RjSA  Rajya Shiksha Aayog 

RMSA  Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan  

ROI  Return on Investment 

RPL  Recognition of Prior Learning 

RSA  Rashtriya Shiksha Aayog  

RSAAC  RSA Appointment Committee 

RTE Act  Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 

2009 

RUSA  Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan 

SC  Scheduled Caste(s) 

SCC  Standing Committee on Coordination 

SCERT  State Council of Educational Research and Training 

SCMC  School Complex Management Committee 

SDG  Sustainable Development Goal 

SDP  School Development Plan 

SEC  State Education Commission 

SEZ  Special Education Zone  

SHEC                 State Higher Education Council 

SIOS                   State Institutes of Open Schooling 

SKP                    Skill Knowledge Provider 

SMC                   School Management Committee 

SQAAF               School Quality Assessment and Accreditation Framework 

SQAAS               School Quality Assessment and Accreditation System 

SSA                     Sarva Shiksha Abhiyan 

SSC                     Sector Skill Council 

SSDMs                State Skill Development Mission 

SSRA                     State School Regulatory Authority 



 

 

SSS                         Simple Standard Sanskrit  

ST                           Scheduled Tribe(s) 

STEAM       Science, Technology, Engineering, Art & Design, and Mathematics 

STEM                      Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

STS                         Sanskrit through Sanskrit  

SVE                          School of Vocational Education 

SWAYAM               Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds 

TEI                            Teacher Education Institution 

TET                          Teacher Eligibility Test 

TLC                          Total Literacy Campaign  

U-DISE                     Unified District Information System for Education  

UGC                          University Grants Commission  

ULB                          Urban Local Bodies 

UME                        Union Minister for Education 

URG                         Underrepresented Group(s) 

UT                            Union Territory  

VCI                           Veterinary Council of India 

VEI                           Vocational Education Institutions 

VESB                        Vocational Education Skills Board 

WIPO                        World Intellectual Property Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

உள்ளடக்கம் 

 

பகுேி – 1 பள்ளிக் கல்வி  
 

1. ஆைம்ப கொைக் குழந்ரே பைொமரிப்பும் கல்வியும் : கற்ேலுக்கொன அடித்ேளம்  
2. அடிப்பரட எழுத்ேேிவு மற்றும் எண்ணேிவு 
3. இரடநின்ே மொணொக்கர்கரள மீள்ஒருங்கிரணத்ேல் : கல்விரய 

அரனவரும் அணுகுவரே உறுேிப்படுத்துேல் 
4. பள்ளிக் கரைத்ேிட்டமும் ஆசிரியமும் (கற்பித்ேல் முரேயும்) 
5. ஆசிரியர்கள் 
6. சமமொன மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி  
7. பள்ளித் கேொகுேிகளின் மூைம் ேிேரன கசம்ரமயொக பயன்படுத்துவதேொடு 

தமலும் முரேயொக நிர்வகிப்பது  
8. பள்ளிக் கல்விக்கொன மறு ஒழுங்கு கசய்ேல்  

பகுேி - 2  உயர் கல்வி  
 
9. ேைமொன பல்கரைகழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் : இந்ேியொவின் 

உயர்கல்வி அரமப்பிற்கொன புேிய மற்றும் முன்தனொக்கு கனவு  
10. கல்வி நிறுவனங்கரள மறுகட்டரமத்ேலும் ஒருங்கிரணத்ேலும்  
11. மிகுேொைொளமயக் கல்விரய தநொக்கி  
12. மொணவர்களுக்கு உகந்ே கற்ேல் சூழலும் மற்றும் வலுவூட்டுேலும்  
13. உற்சொகம் ,ஈடுபொடு மற்றும் ேிேரமயுள்ள ஆசிரியர்கள்  
14. தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனம்  
15. ஆசிரியர் கல்வி  
16. கேொழில்சொர் கல்வி  
17. உயர்க்கல்வி நிறுவனங்களுக்கொன அேிகொைமுரடய ஆளுரக மற்றும் 

ேிேம்பட்ட ேரைரமப்பண்பு  
18. ஒழுங்கு முரே அரமப்பு மொற்ேம்  

 
பகுேி – 3 முக்கிய கவனப் பகுேிகள் 
 
19. கல்வியில் கேொழில்நுட்பம்  
20. கேொழிற்கல்வி 
21. வயது வந்தேொர் கல்வி  
22. இந்ேிய கமொழிகரள ஊக்குவித்ேல்  

 
 



 

 

பகுேி 4 – உருமொறும் கல்வி  
 
23. இைொஷ்ட்ரிய ஷிக்சொ அதயொக்



 

 

 

 

 

 

 

 
குறிக்தகொள் 

 
அரனவருக்கும் உயர்ேை கல்விரய வழங்குவேன் மூைம், நமது 

தேசத்ரே ஒருங்கிரணந்ே மற்றும் துடிப்பொன அேிவுமிக்க 
சமுேொயமொக மொற்றுவேற்கு தநைடியொக பங்களிக்கும் விேமொக 
இந்ேியொரவ ரமயமொகக் ககொண்ட கல்வி முரேயொக தேசிய 

கல்வி ககொள்ரக 2019 (வரைவு) கருேப்படுகிேது. 
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பள்ளிக் கல்வி 



1. Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning 

 
17 

அத்ேியொயம் ஒன்று 

ஆரம்ப கொலக் குழந்கே பரொமரிப்பும் கல்வியும் :  கற்றலுக்கொன 
அடித்ேளம்  
 
குறிக்தகொள்: 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், 3 முேல் 6 வயேிற்குட்பட்ட அரனத்துக் 
குழந்ரேகளுக்கும் இைவசமொன, பொதுகொப்பொன, உயர்ேைமொன, தமம்பொட்டு 
வளர்ச்சிக்குப் கபொருத்ேமொன  பைொமரிப்பும்,  கல்வியும்  கிரடத்ேிட வரக கசய்ேல். 
 
ஒரு குழந்ரே அது பிேந்ேேிைிருந்தே கற்கத் கேொடங்கி விடுகிேது.  குழந்ரேகளின் 
ஒட்டுகமொத்ே மூரள வளர்ச்சியில், 85% க்கும் அேிகமொன வளர்ச்சி 6 வயேிற்கு 
முன்னதை ஏற்படுகின்ேது என்பரே நைம்பியல் விஞ்ஞொனத்ேின் சொன்றுகள் 
பகர்கின்ேன. எனதவ, நிரையொனதும், ஆதைொக்கியமொனதுமொன மூரள 
வளர்ச்சியிரன விருத்ேி கசய்ய, குழந்ரேகளின் ஆைம்ப கொைங்களில் ேகுந்ே 
பைொமரிப்பும் மூரள தூண்டலும் அவசியம் என்பரே இந்ேச் சொன்று  நமக்கு 
உணர்த்துகிேது.  அப்படி குழந்ரேப் பருவத்ேின் ஆைம்ப நொட்களில் 
புேக்கணிக்கப்பட்ட அல்ைது இழப்புகரள எேிர்ககொண்ட குழந்ரேகளின் மூரளகரள 
ஆய்வு கசய்ேேில், மூரளயின் முக்கியமொன பகுேிகளின் வளர்ச்சி  பரிேொபகைமொன 
குரேபொட்டுடன் இருப்பரேயும் அேன் கேொடர்ச்சியொக குழந்ரேகளின் அேிவொற்ேல் 
மற்றும் உணர்வுகள் எேிர்மரே விரளவுகரளக் ககொண்டிருப்பரேயும் நம்மொல் 
கொணமுடிகிேது. ஒரு குழந்ரேயின் முேல் ஆறு வருடங்கள் முரேயொன மூரள 
வளர்ச்சிக்கு முக்கியமொன கொைமொகக் கருேப்படுகின்ேன. இந்ே கொைகட்டங்களில், 
ேக்க பைொமரிப்பு, ஊட்டச்சத்து, உடல் கசயல்பொடு, உளவியல் -- சமூகச்சூழல், 
அேிவொற்ேல் மற்றும் உணர்வுத் தூண்டல் உறுேி கசய்யப்பட்டுவிட்டொல், அந்ேக் 
குழந்ரேயின் முரேயொன மூரள வளர்ச்சிக்கும் வொழ்நொள் முழுவதும் ேொன் 
விரும்பியரேக் கற்பேற்கும் ஏதுவொகும். 

அேிவொற்ேல் விஞ்ஞொனத்ேின் இந்ே சொன்றுகள், ஆைம்ப கொை குழந்ரேப் பைொமரிப்பு 
மற்றும் கல்வியில் பல்தவறு நிரைகரளக் ககொண்டுள்ள குழந்ரேகளின் கற்ேல் 
கவளிப்பொடுகளின் அடிப்பரடயில் தமற்ககொள்ளப்பட்ட எண்ணற்ே தேசிய மற்றும் 
உைகளொவிய  ஆய்வுகளின் மூைம் கபேப்பட்டரவ.   

‘கேொடக்க நிரை வகுப்புகளில் ேக்க ரவத்ேைில் முன்பருவப் பள்ளிக் கல்வியின் 
ேொக்கம்’ - என்ே ேரைப்பில் 30,000 குழந்ரேகரள ரவத்து NCERT தமற்ககொண்ட 
ஆய்வு, முன்பருவப் பள்ளிக் கல்விக்கும் கேொடக்க நிரையில் 
ேக்கரவப்பேற்குமுள்ள தநைடி மற்றும் வலுவொன கேொடர்பிரனயும் வருரக 
விகிேம், மிக முக்கியமொக, கேொடக்க நிரையிலும் அேற்கு தமலும் கற்ேல் 
கவளிப்பொடு ஆகியவற்ரே விளக்குகிேது.   பல்தவறு உைகளொவிய ஆய்வுகள் 
இரேப் பற்ேிய நீண்ட கொைத் ேொக்கங்கரள  கவளிப்படுத்துபவன.  ேைமொன 
முன்பருவ  மழரையர் கல்வி என்பது  அேிக வருமொனம், குரேந்ே விகிே 
தவரைவொய்ப்பின்ரம, குற்ேம் மற்றும் ரகது ஆகியவற்தேொடு வலுவொகப் 
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பிரணக்கப்பட்டுள்ளது.  நொட்டின் கபொருளொேொை வளர்ச்சியின் அடிப்பரடயில், 
இந்ேியொவின் மிகச் சிேந்ே முேலீடுகளில் ஒன்ேொக இந்ே ECCE இருக்கும் என்றும் 
அது ஒரு ரூபொய் முேலீட்டில் 10 ரூபொய் ைொபம் ேைக்கூடியேொக இருக்கும் என்றும் 
மேிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  சுருக்கமொக, ECCE இல் முேலீடு என்பது  நல்ை, ஒழுக்கமொன, 
சிந்ேரனமிக்க, ஆக்கபூர்வமொன மற்றும் பயனுள்ள மனிேைொக குழந்ரேகள் வளை 
சிேந்ே வொய்ப்ரப வழங்குகிேது என்று ஒப்புக்ககொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

எந்ேக் குழந்ரேககளல்ைொம் படிப்ரப ஆைம்பிக்கும்தபொதே பின் ேங்கிய நிரையில் 
உள்ளனதைொ அவர்கள் பள்ளிக் கொைம் முழுவதும் பின் ேங்கிதய உள்ளனர் என்று 
மொணவர்களின் கற்ேல் கவளிப்பொடு அடிப்பரடயில் தமற்ககொண்ட ஆய்வுகள் 
எடுத்துக்கொட்டுகின்ேன.  ேற்தபொது, இந்ேியொவில் கடுரமயொனதேொர் கற்ேல் 
கநருக்கடி நிைவுகிேது.  அேன்படி, கேொடக்கப் பள்ளியில் தசருகின்ே குழந்ரேகள் 
அடிப்பரடத் ேிேன்களொன  எண்ரணயும் எழுத்ரேயும் கற்றுத் தேர்வேில் 
ேவேிவிடுகின்ேனர். இந்ே கநருக்கடி குழந்ரேகள் 1 ஆம் வகுப்பில் நுரழவேற்கு 
முன்பிருந்தே கொணப்படுகிேது.  ஆறு வயேிற்கு தமற்பட்ட பை குழந்ரேகள், 
குரேந்ே ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பைொமரிப்பு மற்றும் கல்விதயொடு ஒன்ேொம் 
வகுப்பில் தசருகின்ேனர்.  இன்னும் சிைர், முரேயொன முன்பருவ மழரையர் பள்ளி 
இல்ைொேேொல், 6 வயேிற்கு முன்தப 1 ஆம் வகுப்பில் தசர்ந்துவிடுகிேொர்கள்.  
குழந்ரேகள் கேொடக்க நிரையிலும் அேற்கு தமலும் பின்ேங்கிய நிரையில் 
கொணப்படுவேற்கு இதுதவ கொைணமொகிேது. உண்ரமயில், 2016-17 ஆம் ஆண்டில், 70 
ைட்சத்ேிற்கும் தமற்பட்ட குழந்ரேகள் 6 வயேிற்கு முன்னதை 1 ஆம் வகுப்பில் 
தசர்க்கப்பட்டுள்ளேொக U-DISE (2016-17 ) ேகவல் கேரிவிக்கின்ேது. 

குழந்ரேகரள கேொடக்கப் பள்ளிக்குச் கசல்வேற்கு முன் ேயொர்  கசய்வேில் உள்ள 
இந்ே மிகுந்ே குரேபொடு படித்ே, வசேிபரடத்ே குடும்பங்களுக்கும் பின்ேங்கிய 
குடும்பங்களுக்கும் இரடதய குேிப்பொகக் கொணப்படுகிேது. ஏகனனில், வசேிபரடத்ே  
குடும்பங்களில் இருந்து வரும் பிள்ரளகள், சிேந்ே முன்மொேிரிகள், எழுத்ேேிவு, 
பள்ளியில் பயன்படுத்துகின்ே கமொழியிதை சைளமொன அேிவு, வலுவொன கற்ேல் 
சூழல் இவற்தேொடு சிேந்ே ஊட்டச்சத்து, சுகொேொைம், முன்பருவ மழரையர் கல்வி 
ஆகியவற்ரேப் கபற்று இருக்கின்ேனர்.  ECCE – இல் கசய்யப்படுகின்ே முேலீடு 
அரனத்துக் குழந்ரேகளுக்கும், தமற்கசொன்ன அரனத்து அம்சங்கரளயும் 
முழுரமயொக வழங்கும் ேிேன் ககொண்டுள்ளது.  இேன் மூைம் அரனத்துக் 
குழந்ரேகளும் ேங்கள் வொழ்நொள் முழுவதும் கல்வியரமப்பு முரேயில் 
பங்தகற்கவும் வளர்ச்சியரடயவும் வரக கசய்யப்படுகிேது.  எனதவ  ECCE என்பது 
ஒரு மொகபரும்  மற்றும் மிக அேிகபட்ச ஆற்ேல் வொய்ந்ே சமத்துவக்  கருவியொகத் 
ேிகழைொம்.   

தமம்பட்ட  கற்ேல் விரளவுகளுக்கொகவும், சமத்துவம், நீேி, தவரைவொய்ப்பு 
தபொன்ேவற்ேிற்கொகவும் நொட்டின் அபிவிருத்ேி மற்றும் கபொருளொேொை 
வளர்ச்சிக்கொகவும் எல்ைொைொலும் அரடயக்கூடியதும் ேைமொனதுமொன ECCE இந்ேியொ 
கண்டிப்பொக முேலீடு கசய்யதவண்டும். 

ேரமொன ECCE என்ன கசய்கிறது?  குழந்ரேயின் 3 வயேிற்கு உட்பட்ட கொைங்களில், 
ேைமொன ECCE என்பது ேொய் மற்றும் குழந்ரேகளின் சுகொேொைம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
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ஆகியவற்ரே உள்ளடக்கியேொகவும் தபச்சு, விரளயொட்டு, அரசவு, இரச மற்றும் 
ஒைிரயக் தகட்பேின் மூைம் குழந்ரேயின் அேிவொற்ேல் மற்றும் உணர்வுத் 
தூண்டரை உள்ளடக்கியேொகவும் ECCE அரமகிேது.  அதுமட்டுமல்ைொமல், 
அரனத்துப் புைன்கரளயும் தூண்டக்கூடியேொகவும் குேிப்பொக பொர்ரவ, கேொடு 
உணர்ரவ தூண்டக்கூடியேொகவும் அரமகிேது. எண்கள், எழுத்துகள் மற்றும் எளிய 
சிக்கல் ேீர்க்கும் கணக்குகள் ஆகியவற்ேிற்கு இந்ே கொைகட்டங்களில் 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிேது. 

3 – ைிருந்து 6 வயது வரை, ECCE என்பது கேொடர்ச்சியொன சுகொேொைப் பைொமரிப்பு 
மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆகியவற்ரே உள்ளடக்கியேொகவும் முக்கியமொக சுய உேவித் 
ேிேன்கள் (ேொதன ேன்ரனத் ேயொர் கசய்து ககொள்ளுேல்), உடைியக்கத் ேிேன்கள், 
தூய்ரம, பிரிேைினொல் ஏற்படும் கவரைரயக் ரகயொளுேல், சக வயதுக் 
குழந்ரேகதளொடு இயங்கும் ேிேன்  (சரி, ேவறு என்பரேப் புரிந்து ககொள்ளுேல்), 
இயக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூைமொக உடல் வளர்ச்சி, கபற்தேொர் மற்றும் 
பிேருடன், எண்ணங்கள்,  உணர்வுகரள கவளிப்படுத்துேல் – கேொடர்பு ககொள்ளுேல், 
தவரையின் கபொருட்தடொ அல்ைது ஒரு கசயரை முடிக்கும் கபொருட்தடொ ஒதை 
இடத்ேில்  நீண்ட தநைம் அமர்ந்ேிருத்ேல் உள்ளிட்ட, கபொதுவொன ஒட்டு கமொத்ேமொன 
நல்ை பழக்கவழக்கங்கரள உருவொக்குவேொகவும் உள்ளது. 

இந்ே வயேில், குழுவொகதவொ ேனித்தேொ, தமற்பொர்ரவயுடன் கூடிய விரளயொட்டு 
முரேயிைொன கல்வி, முக்கியத்துவம் வொய்ந்ேேொகக் கருேப்படுகிேது.  ஏகனனில். 
குழந்ரேகளின் உள்ளொர்ந்ே மற்றும் வொழ்நொள் ேிேன்களொன ஒத்துரழப்பு, குழுப்பணி, 
சமூக ஒருங்கிரணப்பு, இைக்கம், சமத்துவம், ஈடுபொடு, கேொடர்பு, நன்ேியுணர்வு, 
ஆர்வம், பரடப்பொற்ேல் அத்துடன் ஆசிரியர்கள், சக மொணவர்கள். ஊழியர்கள் 
தபொன்று பைருடன் கவற்ேிகைமொகவும், மரியொரேயொகவும் கசயல்படும் ேிேன் 
ஆகியவற்ரே இயற்ரகயொகதவ வளர்த்கேடுக்க  உேவுகிேது. இந்ே 
கொைகட்டங்களில், எண்கள், எழுத்துகள், கமொழிகள், எண்ணுேல், நிேங்கள், 
வடிவங்கள், வரைேல், ஓவியம், உள் மற்றும் கவளிப்புே விரளயொட்டு, புேிர்கள், 
ேர்க்கரீேியொன சிந்ேரன, கரை, ரகவிரன, நொடகம், கபொம்மைொட்டம், இரச 
மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்ரேப் பற்ேி கற்றுக்ககொள்ளவும் ECCE வரக கசய்கிேது.  

 

85% க்கும் தமற்பட்ட  மூகள வளர்ச்சி 6 வயேிற்கு 
முன்னதர ஏற்படுகிறது. 

 

ேரம் வொய்ந்ே ECCE ஐ இந்ேியொ எவ்வொறு வழங்க தவண்டும்?  ECCE யின் மிக 
சமீபத்ேிய ஆய்வு, 8 வயேிற்கு உட்பட்ட குழந்ரேகள், ககொள்ரக மற்றும் 
பொடத்ேிட்டத்ேிற்கொன கொைவரையரேயின்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட, வயது 
அடிப்பரடயிைொன கல்விரய தநர்தகொட்டில் பின்பற்ே முற்படுவது இல்ரை 
என்பரேக் கொட்டுகிேது.  இேன் விரளவொக, முன்பருவ மழரையர் பள்ளி, ஒன்ேொம் 
வகுப்பு மற்றும் இைண்டொம் வகுப்பு குழந்ரேகள், ேங்கள் தேரவக்தகற்ே 
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கபொருத்ேமொன கல்விரயப் கபறுவது  இல்ரை.  8 வயேிற்கு தமற்பட்ட குழந்ரேகள் 
மட்டுதம வரையறுக்கப்பட்ட கற்ேதைொடு கபொருந்துகிேொர்கள். 

 

எனதவ, 3-8 வயேிற்குட்பட்ட குழந்ரேகளுக்கு கநகிழ்வொன, பன்முகப்படுத்ேப்பட்ட, 
பல்தநொக்கு, விரளயொட்டு—கசயல்பொடு—கண்டுபிடிப்பு ஆகிய  அடிப்பரடகளிைொன 
கற்ேல் அணுகுமுரே அவசியமொகிேது.  இேனொல், இயற்ரகயொகதவ, 3 ைிருந்து 8 
வயது வரையிைொன குழந்ரேகள் அேொவது முன்பருவ மழரையர் பள்ளியிைிருந்து 
2 ஆம் வகுப்பு வரை பயில்கின்ே மொணவர்கரள ஒதை கற்ேல் அைகின் கீழ் நம்மொல் 
கொணமுடிகிேது. இந்ே கற்ேல் அைகு “அடிப்பரட நிரை” என்று அரழக்கப்படுகிேது. 
எனதவ, ஒரு குழந்ரே வளர்ச்சியின் முக்கியமொன அடிப்பரட நிரைக்கொன, 
அத்ேரகய ஓர் ஒருங்கிரணந்ே கல்வி மற்றும் கற்பித்ேல் கட்டரமப்ரப 
உருவொக்குவதும் அேதனொடு கேொடர்புரடய ஆசிரியர் ேயொர்படுத்துேலும் 
அவசியமொகிேது. 

 

நடப்பு கொைங்களில், ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவக் கல்வி என்பது அங்கன்வொடிகள், 
ேனியொர் முன்பருவமழரையர் பள்ளிகள் மற்றும் மிகச் சிேிய அளவு 
விகிேொச்சொைத்ேில் அைசு சொைொ அரமப்புகளொலும் இேை நிறுவனங்களொலும் 
நடத்ேப்படும் முன்பருவ மழரையர் பள்ளிகள் மூைம் வழங்கப்படுகிேது.  ICDS – 
ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட குழந்ரே வளர்ச்சி தசரவத்ேிட்டத்ேின் கீழ் முன்பருவ  
மழரையர் பள்ளிக் கல்வியின் அங்கன்வொடி முரே, இந்ேியொவின் பை 
பகுேிகளிலும் குேிப்பொக ேொய்மொர்களுக்கும் குழந்ரேகளுக்குமொன சுகொேொை 
நைனுடன் கபரும் கவற்ேிரயப் கபற்ேது.  இந்ே ரமயங்கள், கபற்தேொர்கரள 
ஆேரிக்கவும், சமூகங்கரளக் கட்டரமக்கவும் உண்ரமயில் உேவியிருக்கின்ேன.  
அவர்கள் முக்கியமொன ஊட்டச்சத்துகரள வழங்குவதுடன், சுகொேொை விழிப்புணர்வு, 
தநொய்த்ேடுப்பு, அடிப்பரட உடல்நைச்தசொேரன, உள்ளூர் கபொது நைவொழ்வு 
ரமயங்களுக்குப் பரிந்துரைகரள வழங்குவேன் மூைம் ஆதைொக்கியமொன வளர்ச்சி 
கபற்ே தகொடிக்கணக்கொன குழந்ரேகள் உருவொவேற்கும் அேன் மூைம் அேிக 
பயனுள்ள வொழ்க்ரக (அரமவேற்கும்) கபறுவேற்கும் இந்ே ரமயங்கள் 
தசரவயொற்ேி வருகின்ேன.  எனினும் சிை அத்ேியொவசிய அேிவொற்ேரைத் 
தூண்டுேல், விரளயொட்டு, பைொமரிப்பு ஆகியவற்ரே வழங்கும் அதேதவரளயில்  
கபரும்பொைொன அங்கன்வொடிகள் ECCE இன் கல்வி அம்சங்கதளொடு ஒப்படீ்டளவில்  
ஓைளவிற்தக ஒத்துப்தபொகின்ேன.  ேற்தபொரேய சூழைில், அங்கன்வொடிகள் 
கல்விக்கொன சொேனங்கரளப் கபறுேைிலும், உள்கட்டரமப்பில் பற்ேொக்குரேயுடதன 
இருப்பேொல், ேமது கபொறுப்பில் 2-4 வயதுவரை உள்ள குழந்ரேகரள 
அேிகமொகவும், முக்கியக் கல்வி கபேதவண்டிய 4-6 வயது வரையுள்ள 
குழந்ரேகரளக் குரேவொகவும் அனுமேிக்கதவண்டிய சூழலுக்கு 
ேள்ளப்படுகின்ேனர். இந்ே அங்கன்வொடி ரமயங்கள் ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவக் 
கல்விக்ககன பயிற்சி கபற்ே ஒரு சிை ஆசிரியர்கரளதயொ அல்ைது அர்ப்பணிப்பு 
உணர்தவொடு கூடிய ஒரு சிை ஆசிரியர்கரளதயொ மட்டுதம கபற்ேிருக்கின்ேன. 

இேற்கிரடயில், ேனியொர் மற்றும் இேை முன்பருவ மழரையர் பள்ளிகள், கேொடக்கப் 
பள்ளிகளின் கீழ்தநொக்கிய விரிவொக்கங்களொகதவ கசயல்பட்டு வருகின்ேன.  இரவ 
சிேப்பொன உள்கட்டரமப்பு மற்றும் கற்ேல் உபகைணங்கரள வழங்கியதபொேிலும் 
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அவர்களின் கற்பிக்கும் முரே கவறும் மனப்பொட நிரனவொற்ேரை ரமயமொகக் 
ககொண்டும், ஆசிரிய – மொணவ விகிேங்கள் முரேயற்றும், குரேவொன, வளர்ச்சி 
நிரைக்கு உகந்ே விரளயொட்டு வழி மற்றும் கசயல்வழிக் கற்ேரையும் 
ககொண்டுள்ளன.  கபொதுவொகதவ இதுதபொன்ே பள்ளிகள் முன்பருவக் குழந்ரேப் 
பருவ கல்விக்ககன பயிற்சி கபற்ே ஆசிரியர்கரளக் ககொண்டிருப்பேில்ரை.  சுகொேொை 
அம்சத்ேிலும் அவர்கள் குரேவொகதவ கவனம் கசலுத்துகின்ேனர்.  கபொதுவொக, 
இப்பள்ளிகள் 0-4 வயது வரையிைொன குழந்ரேகளுக்கு வழங்கதவண்டிய நைவொழ்வு 
அம்சங்கரளக் குரேவொகதவ வழங்குகின்ேன.  

 
“முன்பருவக் குழந்ரேக் கல்வியின் ேொக்கங்கள்” என்ே ேரைப்பில், கடல்ைி , 
அம்தபத்கர் பல்கரைக்கழகம் சமீபத்ேில் நடத்ேிய ஆய்வு, கபொது அல்ைது ேனியொர் 
பள்ளிகளில் முன் மழரையர் பள்ளிக் கல்விரய முடித்ே கபரும்பொன்ரமயொன 
குழந்ரேகள், கேொடக்கப் பள்ளிகளுக்குச் கசல்லும்தபொது, அேற்கொன ேயொர்  நிரைத் 
ேிேன்கரளக் ககொண்டிருக்கவில்ரை என்று கூறுகிேது.  முன்பருவ ழரையர் 
பள்ளிக் கல்வி கிரடப்பேில் உள்ள சிக்கல்கதளொடு, ேைம் சொர்ந்ே குரேபொடுகளும், 
அேொவது, கபொருத்ேப்பொடற்ே பொடத்ேிட்டம், பயிற்சி கபற்ே ஆசிரியர்கள் இல்ைொரம, 
கபொருத்ேமொன பயிற்றுவிக்கும் முரே இல்ைொரம ஆகியரவ பைருக்கும் 
அல்ைது ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவ கல்வித் ேிட்டங்களுக்கும்  மிகப் கபரிய 
சவொல்களொகத் ேிகழ்கின்ேன. 
 
எனதவ, இந்ேக் கருத்துகரள முன்னிறுத்ேி, NCERT யின் ககொள்ரக, ஆைம்பகொை 
குழந்ரேப் பருவக் கல்விக்கொன மிகச் சிேந்ே பொடத்ேிட்டத்ேிரனயும் கற்பிக்கும் 
கட்டரமப்ரப உருவொக்குவேிலும் அேிக கவனம் கசலுத்துகிேது.  இேன்படி, ஆைம்ப 
கொை குழந்ரேப் பருவக் கல்வியொனது, கணிசமொன அளவிற்கு 
விரிவுபடுத்ேப்பட்ட மற்றும் பைப்படுத்ேப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் மூைம் 
வழங்கப்படும்.  இேில், அங்கன்வொடிகள், முன்பருவ மழரையர் பள்ளிகள், 
கேொடக்கப்பள்ளிகதளொடு இணந்ேிருக்கும் முன் மழரையர் பிரிவுகள் ஆகியரவ 
அடங்கும்.  இரவ அரனத்ேிலும் ECCE யின் பொடத்ேிட்டத்ேிலும் கற்பித்ேல் 
முரேயிலும் பயிற்சி கபற்ே ஆசிரியர்களும் ஊழியர்களும் நியமிக்கப்படுவொர்கள். 
 
கரை, கரேகள், கவிரேகள், பொடல்கள், உேவினர் கூட்டங்கள் இன்னும் பைவற்ரே 
உள்ளடக்கிய, இந்ேியொவில் ஆயிைம் ஆண்டுகளுக்கு தமைொக உள்ள எண்ணற்ே 
சிேப்புமிக்க மைபுகள்,  ECCE யின் பொடத்ேிட்டத்ேிலும் கற்பிக்கும் கட்டரமப்பிலும் 
ஒருங்கிரணக்கப்படதவண்டும்.  அது, உள்ளூர்ச்சூழல் சொர்ந்ே அனுபவம், 
கைொச்சொைம், உற்சொகம், சமூக உணர்வு  ஆகியவற்ரே உணர்த்தும்.  குழந்ரேகரள 
வளர்ப்பேிலும், பைொமரிப்பேிலும், கல்வி புகட்டுவேிலும் குடும்பங்களின் பொைம்பரியப் 
பங்கிரன வலுவொக ஆேரிக்கவும் ஒருங்கிரணக்கவும் தவண்டும். குடும்பத்ேின் 
மைபொர்ந்ே பொத்ேிைவகிப்ரப நிரேதவற்றுவேற்கு, குடும்பங்களில்  உள்ள ஆண்களும் 
கபண்களும் ேமது முன்தனொடிகள் ேங்களுக்குக் கற்றுக்ககொடுத்ே பொைம்பரியப் 
பண்புகரளத் ேங்கள் குழந்ரேகளுக்குக் கற்றுக் ககொடுக்கத் ேவேி விடுகிேொர்கள். 
குடும்பங்கள் இந்ேக் கடரமரய நிரேதவற்ே முற்படும் வரகயில் 
உரிய ககொள்ரககரள வகுக்கதவண்டும்.  
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6 வயேிற்குள் அரனத்துக் குழந்ரேகளுக்கும் ேைமொன குழந்ரே முன்பருவப் 
பைொமரிப்பு மற்றும் கல்வி வழங்குவேற்கொன கபொது அரமப்பின் உறுேிப்பொட்ரட 
வலுப்படுத்தும் வரகயில், ECCE -ஐ RTE சட்டத்ேின் ஒருங்கிரணந்ே பகுேியொகச் 
தசர்க்கப்படதவண்டும் என ககொள்ரக கூறுகிேது. 2002 ஆம் ஆண்டில் 
அைசியைரமப்புச் சட்டத்ேில் கசய்யப்பட்ட 86 ஆவது ேிருத்ேம், நொட்டில் உள்ள 
அரனத்துக் குழந்ரேகளுக்கும் 6 வயது முடியும் வரை ஆைம்ப கொை குழந்ரேப் 
பருவக் கல்விரய வழங்கச் கசய்வேன் மூைம் ECCE ரய 
அரனவருக்குமொனேொக்குவேற்கொக ஒரு கேளிவொன உறுேிரய வழங்கியது.  
RTE சட்டத்ேின் இைண்டொவது பிரிவிலும் ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவ கல்விரய 
அரனவருக்கும் வழங்குவது பற்ேி ஏற்கனதவ விவொேிக்கப்பட்டுள்ளது.  அேொவது, 
3-6 வயேிற்குட்பட்ட  குழந்ரேகளுக்கு முன்பருவப் பள்ளிக் கல்விரய வழங்கத் 
தேரவயொன நடவடிக்ரககரள  அைசொங்கம் கசய்வேன் மூைம், கேொடக்க நிரைக்  
கல்விக்கொகக் குழந்ரேகரள ஆயத்ேப்படுத்ே முடியும் என்ே கண்தணொட்டத்ேில் 
இந்ே விவொேம் தமற்ககொள்ளப்பட்டது.  நொட்டின்  நைனுக்கொகவும் நொட்டிலுள்ள 
குழந்ரேகளின் நைனுக்கொகவும், ேைமொன ஆைம்பகொை  குழந்ரேப் பருவ 
கல்வியிரன அனவரும் கபறுவேற்கொன இந்ே முக்கியமொன கடரமகரள 
இயன்ேவரை நிரேதவற்றுவேற்கொன ேருணம் இது. 

2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் ேைமொன ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவக் கல்விரய 
அரனவரும் அரடவேற்கொன ககொள்ரக முயற்சிகள் பின்வருமொறு: 

1.1.  ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவக் கல்விக்கொன பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல் 
முகறகளுக்கொன கட்டரமப்பு:  தமதை குேிப்பிடப்பட்டுள்ள ககொள்ரக மற்றும் 
வழிகொட்டுேைின்படி, ஆைம்பகொை குழந்ரேப் பருவ கல்விக்கொன பொடத்ேிட்டம் 
மற்றும் கற்பித்ேல் முகறகளுக்கொன கட்டரமப்புகரள தமம்படுத்துவரே 
உள்ளடக்கும் வரகயில், NCERT யின் கட்டரமப்ரப விரிவுபடுத்ேதவண்டும். 

இந்ேக் கட்டகமப்பின் இரண்டு பகுேிகளொவன: 
 0-3 வயது வைம்பில் உள்ள குழந்ரேகளுக்குப் கபொருத்ேமொன அேிவொற்ேரை, 

கபற்தேொர்கள், அங்கன்வொடி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் எப்படித் 
தூண்டுவது என்பது பற்ேிய வழிகொட்டு கநேிமுரேகரள உள்ளடக்கியேொக 
இந்ேக் கட்டரமப்பின் முேல் பகுேி இருக்கும்.  எளிய, குரேந்ே விரை 
கற்ேல் உபகைணங்கரள (வண்ணமயமொன சொக்தைட் குச்சிகளில் இருந்து 
எப்படி குழந்ரேகளுக்கொன கிலுகிலுப்ரபகரளச் கசய்வது, இனிய ஒைிரயத் 
ேைக்கூடிய ேட்டல் கருவிகரளச் கசய்வது, கசய்ேித்ேொள்கரள மடித்து படகு, 
கேொப்பி கசய்வது) எப்படி உருவொக்குவது என்ே வழிகொட்டுேரையும் இந்ேக் 
கட்டரமப்பு ககொண்டிருக்கும். இது குழந்ரேகளுக்கொன ரகவிரனப் 
பயிற்சிரய உருவொக்கவும் அேரனப் கபற்தேொர்கள் மத்ேியில் பைவைொக்கவும் 
இயலும். 

 இைண்டொம் பகுேி,  3 – 8 வயது வைம்பிற்கு உட்பட்ட  கேொடக்க நிரை கல்வி 
பயிலும் குழந்ரேகளுக்கொன கல்விக் கட்டரமப்ரபக் ககொண்டது.  
கபற்தேொர்கள், அங்கன்வொடி ரமயங்கள், முன் கேொடக்கப் பள்ளிகள், மற்றும் 
ஒன்ேொம் வகுப்பு, இைண்டொம் வகுப்பு ஆகியவற்ரே தநொக்கியும் இந்ேக் 
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கல்விக் கட்டரமப்பு உள்ளது.  இளம் சிேொர்கரளப் பள்ளிக்கொகத் 
ேயொர்படுத்தும் கபொருட்டு அவர்களுக்குத் தேரவயொன எண்கள், எழுத்துகள், 
உள்ளூர் கமொழியிதைொ அல்ைது ேொய்கமொழியிதைொ அல்ைது மற்ே எந்ே 
கமொழியிதைொ எப்படி கேொடர்பு ககொள்வது, வண்ணங்கள், வடிவங்கள், 
ஒைிகள், அரசவுகள், புேிர்கள்,  விரளயொட்டுகள், ஓவியங்கள், வண்ணம் 
ேீட்டுேல், இரச மற்றும் உள்ளூர் கரைகள் மட்டுமல்ைொமல் பல்தவறு சமூக 
உணர்வுத் ேிேன்களொன ஆர்வம், கபொறுரம, அணிவகுப்பு, ஒத்துரழப்பு, 
ஒருங்கிரணப்பு ஆகியவற்ரே கநகிழ்வுத்ேன்ரம, பன்முகத்ேன்ரம, 
விரளயொட்டு வழி, கசயல் வழி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு வழி கற்ேல் அணுகு 
முரேரயக் ககொண்டேொக இந்ேக் கல்விக் கட்டரமப்பு இருக்கும்.  
கேொடக்கநிரையில் உள்ள குழந்ரேகரள முழுரமயொக வளர்க்க உேவும் 
அம்சங்களொன உடற்பயிற்சிகள், புேிர்கள், வண்ணம் ேீட்டும் புத்ேகங்கள், 
கரேகள், பொடல்கள், புள்ளிகரள இரணக்கும் ஓவியங்கள் முேைியன 
கேொடர்பொன ஆதைொசரனகளும்  இந்ே கல்விக் கட்டரமப்பில் உள்ளடங்கும். 

கேொடக்கநிரையில் உள்ள 3-8 வயேிற்கு உட்பட்ட குழந்ரேகள் மிக விரைவொக 
கமொழிகரளக் கற்றுக் ககொள்வேனொலும் குழந்ரேகளின் அேிவொற்ேல் வளர்ச்சிக்கு 
கமொழித் ேிேன் மிக முக்கியப் பங்கொற்றுவேொலும் இந்ேக் கட்டரமப்பின் முக்கிய 
பகுேியொனது குழந்ரேகளுக்கு சிேந்ே பன்கமொழித் ேிேன்கரள வளர்ப்பரேதய 
தநொக்கமொகக் ககொண்டுள்ளது. 

தேசிய பொடத்ேிட்டக் கட்டரமப்பும் மொறுபட்ட மொநிை மற்றும் உள்ளூர் கட்டரமப்பும், 
இந்ேியொவின் மிகச் சிேந்ே எண்ணற்ே பொைம்பரியங்கரளக் ககொண்ட  ECCE விரிவொக 
ஒருங்கிரணக்கப்பட்டுள்ளன.  பை  தேசிய மற்றும் உள்ளூர்க் கரைகள், பொடல்கள், 
கரேகள், புேினங்கள், புேிர்கள், விரளயொட்டுகள், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் 
புதுரமகள் ஆகியவற்ரேயும் உள்ளடக்கியேொக ECCE உள்ளது. 

1.2.  முன் மழகலயர் பள்ளி (மு. ம. ப) குறிப்பிடத்ேக்க அளவிற்கு விரிவொக்குேல் 
மற்றும் வலுவூட்டுேல்:  புேிய பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல் முரேகளுக்கொன 
கட்டரமப்புகரள முன் மழரையர் பள்ளிக்குக் ககொண்டு தசர்க்கும் நொன்முரன 
அணுகுமுரே.   
 

a. அங்கன்வொடி முரேரய உறுேியொனேொகவும் வலுவொனேொகவும் மொற்றும் 
கல்வி முரேரய உறுேிப்படுத்துேல்: ஆறு வயேிற்கு உட்பட்ட குழந்ரேகளின் 
கல்வித் தேரவரயப் பூர்த்ேி கசய்யும் விேமொக அங்கன்வொடி கட்டரமப்ரப 
உறுேியொக்குேல்.  குழந்ரேகளின் அேிவுப் பசிரயத் தூண்டும் நுட்பங்கரள 
அங்கன்வொடி ஊழியர்களுக்கு பயிற்றுவித்து, அவர்கள் 3 -6 வயது 
குழந்ரேகளுக்கொன விரளயொட்டு வழி மற்றும் பல்நிரை பள்ளிச் 
சொரைகளில் பணியமர்த்ேப்படுவர். இந்ே பயிற்சி கபற்ேவர்கள் நொடு 
முழுவதும் உள்ள அங்கன்வொடிகளில், அங்கன்வொடிக்கு ஒருவர் என 
பணியமர்த்ேப்படுவர்.  முன் மழரையர் பள்ளி பொடத்ேிட்டத்ேின்  கற்பித்ேல் 
முரேக்கு ஏற்ேவொறு முரேயொன கற்ேல் கற்பித்ேல் உபகைணங்கள் 
ஒவ்கவொரு அங்கன்வொடிக்கும் வழங்கப்படும்.  ஒவ்கவொரு ேொயும், தசயும் 
எளிேில் பயன்கபறும் வரகயில் கூடுேல் அங்கன்வொடி ரமயங்கள் 
அரமக்கப்படும்.  இேன் விரளவொக அங்கன்வொடிகள், கல்வி, நைவழி மற்றும் 
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சத்ேொன உணவிரன வழங்கும் ஒரு ஒருங்கிரணந்ே ரமயமொக விளங்கும். 
 

b. அங்கன்வொடிரய கேொடக்கப்பள்ளியுடன் இரணத்ேல்:  அங்கன்வொடியும் 
கேொடக்கப் பள்ளிகரளயும் ஒதை சூழைில் உருவொக்கும்கபொழுது கபற்ற ோர் 
மற்றும் குழந்ரேகளுக்கொன பயன்கள் அேிகரிக்கப்படும்.  இது, 
அங்கன்வொடிகளின் முழுரமயொன தசரவரயயும், குழந்ரேகள் 
அவர்களுரடய சக மொணவர்களுடனும், உேவு குழந்ரேகளுடனும் கேொடக்கக் 
கல்விரய ஓர் இணக்கமொன சூழைில் கபற்ேிட உேவும் கேொடக்கப் 
பள்ளிகளுக்கொன இடம் தேர்வு கசய்யும்கபொழுது இந்ே ஒருங்கிரணந்ே 
வளொகத்ேிற்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும். இது சிேப்பொன மொணவர்கரள 
உருவொக்க வழிவரக கசய்யும். 
 

c. முன்பருவ பள்ளிகள் மற்றும் கேொடக்கப்பள்ளிகள் ஒன்ேிரணந்து அரமவது 
எல்ரையில் எங்கு சொத்ேியம்; ஏற்கனதவ இயங்கும் கேொடக்கப்பள்ளியில் 
அல்ைது புேிேொக துவங்கவுள்ள பள்ளியிலும் இது சொத்ேியம். இங்கு 
கல்வியுடன், சுகொேொைம், சத்துணவு மற்றும் வளர்ச்சி கண்கொணிப்பு தசரவயும் 
3 – 6 வயதுக்கு உட்பட்ட மழரைகளுக்கு வழங்கப்படும் 0 – 3 வயதுக்கு 
உட்பட்ட குழந்ரேகளுக்கு பைொமரிப்பு கல்விரயயும், அங்கன்வொடி 
கவனித்துக்ககொள்ளும். 
 

d. முன் மழரையர் பள்ளிகரள மட்டும் கட்டரமத்ேல்: 3 – 6 வயதுக்கு உட்பட்ட 
குழந்ரேகளின் கல்வி தேரவகரள பூர்த்ேி கசய்ய முடியொமல் இயங்கி 
ககொண்டிருக்கும். அங்கன்வொடிகள், கேொடக்கநிரைப் பள்ளிகளில் உயர்ேைமொன 
முன்பருவக் கல்விரய கட்டரமக்கதவண்டும். இப்பள்ளிகள் சுகொேொைம், 
சத்ேொன உணவு மற்றும் வளர்ச்சி கண்கொணிப்பு தசரவகள் தபொன்ேவற்ரே 
குழந்ரேகளின் வயேிற்தகற்ப அளிக்க துரண கசய்யும். 
 

இந்ே நொன்கு அணுகுமுரேயும், உள்ளூர் தேரவ, புவியியல் மற்றும் கட்டரமப்பு 
சொத்ேியக்கூறுகரள அேிந்து நரடமுரேப்படுத்ேப்படும்.  இந்ே முயற்சியின் 
இைக்கொனது 0-6 வயேிற்கு உட்பட்ட குழந்ரேகளுக்கு எளிேொன, ேைமொன, இைவச 
ECCE கிரடப்பரே உறுேி கசய்கிேது. ECCE -  யின் சமநிரைரய கருத்ேில் ககொண்டு, 
இரே சமூக மற்றும் கபொருளொேொைத்ேில் பின்ேங்கிய பகுேிகளில் ககொண்டு தசர்க்க 
சிேப்பு கவனம் கசலுத்ேப்படும். 

நமது நொட்டின், குழந்கேகளின் எேிர்கொலத்ேிற்கொக இந்ேியொ 
கசய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்ே முேலீடு என்பது, ேரமிக்க 
கேொடக்கநிகலக் கல்விகய அளிப்பதே ஆகும். 
 
1.3.  மனிே வள தமம்பொட்டுத் துகறயின் (MHRD) தமற்பொர்கவயில் 

மழகலயர் கல்வி: மழரையர் கல்வியின் அரனத்து அம்சங்களும் MHRD-யின் கீழ் 
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வருகிேது. இத்துரே அடிப்பரடக் கல்விரய குழந்ரேகளுக்கு நொடு முழுவதும் உறுேி 
கசய்கிேது. பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கல்வி  முன்பருவ மழரையர் நிரை முேல் 
கேொடக்கப் பள்ளி நிரை வரை கேொடர்ச்சி இருப்பரே உறுேி கசய்கின்ேது. தமலும் 
கல்வியின் அடிப்பரடயொன அம்சங்களின்மீது நொடு ேழுவிய கவனம் உரிய அளவில் 
கசலுத்ேப்படுவரேயும் உறுேி கசய்கிேது.    
 
முன்பருவ மழரையர் கல்விரய, பள்ளிக் கல்விதயொடு ஒன்ேிரணக்கும் கபொருட்டு 
விரிவொன ேிட்ட அேிக்ரகரயத் ேயொரிக்கவும், அரே நரடமுரேப்படுத்ேவும், 
அேற்கொன நிேி ஒதுக்கீடு கசய்யவும் 2019 ஆம் ஆண்டு இறுேிக்குள் மகளிர், 
குழந்ரேகள் நை அரமச்சகம் (MWCD), நைவொழ்வு மற்றும் குடும்பநை அரமச்சகம் 
(MHFW), மனிேவள தமம்பொட்டு அரமச்சகம் (MHRD)  ஆகிய துரேகள் இரணந்து ஒரு 
சிேப்புக் குழு அரமத்து  விரிவொன  கசயல்ேிட்டம் உருவொக்க ஏற்பொடு 
கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
ேற்சமயம் அங்கன்வொடிகள் MWCD துரேயின் கீழ் இயங்குகின்ேன. எந்ேத் துரேயின் 
கீழ் இயங்கினொலும் புேிய வரைவுக் ககொள்ரகயில் ECCE என்ே பொடத்ேிட்டத்ரே MHRD-
யின் கீழ்வரும் முன்பருவ மழரையர் மற்றும் அங்கன்வொடிகளில் எப்படிக் ககொண்டு 
தசர்ப்பது, கசயல்படுத்துவது என்பேற்கு  முக்கியத்துவம் ககொடுக்கின்ேது. இது 
ஒருங்கிகைந்ே குழந்கேகள் வளர்ச்சி ேிட்டத்ேில் நலத்ேிட்டங்கள் MHFW கீழ் 
இருப்பது தபொன்றேொகும். இந்ே முயற்சி MHRD–யின் கீழ் அங்கன்வொடிகளில் 
முன்பருவ  மழரையர் பள்ளியில், கேொடக்கப் பள்ளியில் ேைமொன கேொடக்கக் 
கல்விரய விரேக்கும் என நம்பப்படுகின்ேது. 

1.4.  கற்றலுக்கொன நட்பொர்ந்ே சூழகல உருவொக்குேல்: கேொடக்கப்பள்ளி, அங்கன்வொடி 
மற்றும் முன்பருவ மழரையர் பள்ளிகளில் கல்வி கற்க இணக்கமொன சூழல் 
உருவொக்கும் கபொருட்டு உயர்ேைமிக்க கட்டரமப்புகள் அரமக்கப்படும். குழந்ரேகள் 
கற்ேல் ஆேொைமொக ககொண்டு அேற்கு உண்டொன இடங்கரள, நிேி ஒதுக்கீடுகளுக்குள் 
உறுேி கசய்ய உளவியைொளர்கள், முன்பருவ மழரையர் கல்வி நிபுணர்கள், 
கரைஞர்கள், வடிவரமப்பொளர்கரளக் ககொண்ட ஒரு குழுரவ மொநிைம்தேொறும் 
ஏற்படுத்ேதவண்டும். 

முன்பருவ மழரையர் கல்விக்கு குழந்ரேகரள வைதவற்கும் விேமொன, அவர்கரளத் 
தூண்டும் விேமொன ேைமொன புேச்சூழல் அவசியமொகும். அரனவரும் பயன்கபறும் 
வரகயில் கட்டரமப்பும், குடிநீர் வசேி, கழிப்பரே வசேியும் கசய்து ேருவது 
அவசியமொகும். இச்சூழைில் மொணவர்கள் சிேப்பொன கல்விதயொடு சுத்ேமொகவும், 
பொதுகொப்பொகவும் உணர்வொர்கள். இம்முரேயில் மொணவர்கள் வகுப்பரேயில் 
கவவ்தவறு இருக்ரககளில் உட்கொை வழிவகுக்கும். இங்கு கற்ேல் கருவிகள் 
பொதுகொப்பொகவும், மொணவர்கரளத் தூண்டும் விேமொகவும், சரியொன வளர்ச்சிரய 
ககொடுக்கும் விேமொகவும் இருக்கும். இந்ே கற்ேல் கருவிகள் குரேவொன கசைவிலும், 
கற்ேல் சூழரைப் பொேிக்கொே வரகயிலும் அங்கு கிரடக்கும் கபொருட்கரளக் ககொண்டு 
உருவொக்கப்படதவண்டும். இங்கு ஆசிரியர் இந்ே கற்ேல் கருவிகரள மொணவர்களுக்கு 
ஏற்ேவொறு கேரிவு கசய்கிேொர். இேில் குழந்ரேகளும் பங்தகற்கின்ேனர்.  
 
புரகப்பட அட்ரட, புேிர்கள், புரகப்பட கரேப் புத்ேகங்கள், பொடல்கள், எளிய இரசக் 
கருவிகள், எண் தகொபுைங்கள், தடொமிதனொஸ் கொர்டுகள், கபொம்ரமகள், ரகவிரனப் 
கபொருட்கள், வண்ணம் ேீட்டும் புத்ேகங்கள், சுவகைொட்டிகள், வரைகரை, எழுத்துக்கரள 
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விவரிக்கும் படங்கள், கசொற்கள், எண்கள், வடிவங்கள், நிேங்கள், இரவகயல்ைொம் 
கற்ேல் கருவிகளில் சிை உேொைணங்கள். இரவ மொணவர்களின் கற்ேல் தூண்டுேரை 
தவறுபடுத்தும் வரகயில் வகுப்பரேயின் சுவற்ேில் அவர்களின் பொர்ரவயில் 
அரடயொளப்படுத்ே தவண்டும். 

1.5.  முன்பருவ மழரையர் பள்ளி ஆசிரியர்கரள பயிற்றுவித்ேலுக்கொன ேரமொன ேகுேி 
வொய்ந்ே ஆசிரியர்கரள முன் மழரையர் பள்ளிக்கு தேர்வு கசய்து, மொநிை அைசு 
அவர்களின் நிரைக்தகற்ப கேொழில் பயிற்சி, மொணவர்கரள வழிநடத்தும் நுட்பம் 
தபொன்ேவற்ேில் ஆசிரியர்கள் இவர்களுக்கு கேொடக்க நிரையிலும், கேொடர்ச்சியொகவும் 
தேரவயொன பயிற்சி அளிக்க அரனத்து வசேிகளும் அரமத்துத் ேைப்படும். 
ேற்சமயம், முன்பருவ  மழரையர் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களொகவும், அங்கன்வொடி 
ஊழியர்களொகவும் இருந்து ICDS –ரமயங்களில் முன்பள்ளிக்கல்விரயக்  
ரகயொள்பவர்களுக்கு 6 மொே சிேப்பு பயிற்சியளித்து முன் மழரையர் பள்ளியின் 
கற்ேல் மற்றும் கற்பித்ேரை தமம்படுத்துேல். 

 
3 – 6 வயதுக் குழந்ரேகளுக்கு கநகிழ்வுத் ேன்ரமயுள்ள,  
பன்முகத் ேன்ரம, பன்நிரை, விரளயொட்டு வழி மற்றும் 
கசயல்வழிக் கல்வி கபறுவேற்கு உரிய வசேிகளுக்கு 
அேிகபட்ச முக்கியத்துவம் அளித்ேல். 

1.6.  ECCE க்கு தேகவயொன, ேிறகமயொன, ேரமொன கண்கொைிக்கும் முகறகய 
நிறுவுேல்: தேசிய ECCE பரிந்துரை 2013ன் அடிப்பரடயில் ேிேரமயொன, ேைமொன 
கண்கொணிக்கும் முரே நிறுவப்படும். இந்ேக் கண்கொணிப்புக் குழு அரனத்து முன் 
பருவ மழரையர் கல்வி ேரும் – ேனியொர், அைசு மற்றும் அைசு உேவி கபறும் 
பள்ளிகளிலும் தேரவயொன அரனத்து வசேிகளும் உள்ளனவொ என்பரே உறுேி 
கசய்யும். 

1.7.  முன்பருவ  மழகலயர் கல்விக்குப்  பங்களிப்பொளர்கள் தேகவகய அேிகரித்ேல்: 
ECCE பங்குேொைர்களொன ககொள்ரக உருவொக்குபவர்கள், ஆசிரியர்கள், கபற்தேொர்கள் 
மற்றும் சமூக உறுப்பினர்கள் ேற்தபொது வழங்கப்படும் கல்வியிைிருந்து ஒரு 
குழந்ரேயின் தேரவ எப்படி முற்ேிலுமொக மொறுபட்டு இருக்கிேது என்பரே நன்கு 
அேிந்ேிருக்க தவண்டும். இதுதவ ECCE யின் தேரவரய அேிகரிக்க உேவும். கபொதுச் 
தசரவ நிறுவனங்கள் வழிதய கசய்ேிரயப் பைப்புவது, ஊடகங்கள் வழிதய பைப்புரை 
கசய்வது, முன்பருவ  மழரையர் பள்ளித் ேிட்டம் குேித்து கபற்தேொரிடம் விவரிப்பது 
மற்றும் எளிய முரேகரளக் ரகயொண்டு பைவைொக இந்ே ECCE முரேரய 
கபற்தேொர்களிடம் எடுத்துச் கசன்று அவர்களின் தபைொேைரவத் ேிைட்டி, 
குழந்ரேகளுக்கு அரனத்து முக்கியத்துவமும் வழங்குேல். அவர்களின் அரனத்துத் 
தேரவகளும் பூர்த்ேி கசய்யப்படும் என்ே நம்பிக்ரகரய அவர்கள் மனேில் 
விரேத்ேல் தவண்டும். கபற்தறொர் ேங்கள் குழந்கேகளின் முன்பருவ கற்றல் 
தேகவக்கு உேவி கசய்யும் வககயில் அவர்ககள ேயொர் கசய்யதவண்டும். 
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NCERT    என்.சி.இ.ஆர்.டி. ஆரணரய  விரிவொக்கம் கசய்து 
அேில் முன்பருவ  மழரையர் கல்விக்கொன 
பொடத்ேிட்டத்ரேயும் கற்பித்ேல் முரேரயயும் தசர்த்ேல். 

1.8.  கல்வி உரிகமச் சட்டத்ேில் முன்பருவ மழகலயர் கல்விகய இகைத்ேல்: 
குழந்ரேயின் மூரள வளர்ச்சி 3-6 வயது வரையில் முரேயொன வளர்ச்சி 
அரடகின்ேது. இந்ேக் கொைத்ேில் முரேயொன கற்ேல் வளர்ச்சிரய குழந்ரேக்கு 
வழங்க முன்னுரிரம ககொடுத்து ேற்தபொது வழங்கப்படும் இைவச மற்றும் கட்டொய 
முன் மழரையர் கல்விரய RTE உடன் ஒருங்கிரணயச் கசய்ேல். இங்கு கட்டொயம் 
என்பது அைசின் கடரமயொக எண்ணி 3-6 வயேிற்கு உட்பட்ட அரனத்து 
குழந்ரேகளுக்கும் சிேப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து அவர்களுக்குத் ேைமொன 
கல்விரயக் ககொடுக்கத் தேரவயொன அரனத்து வசேிகரளயும், 
கட்டரமப்புகரளயும் உறுேி கசய்து அவர்கரள ECCE தசரவக்குள் ககொண்டுவருேல். 
முன்பருவக் கல்வியொனது சமூக, கபொருளொேொரத்ேில் மிகவும் பின்ேங்கிய 
குடும்பங்ககளச் சொர்ந்ே குழந்கேகளுக்கும் கசன்றகடய ேனிக்கவனம் 
கசலுத்ேதவண்டும்.
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இயல் 2 

அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவு 

குறிக்க ோள்: 2025 ம் ஆண்டிற்குள் ஐந்தோம் வகுப்பு, அதற்கு கேற்பட்ட வகுப்பு ளின் 
ேோணவர் ள் ஒவ்வவோருவரும் அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிடவ 
அடடந்திருத்தல். 

படித்தல், எழுதுதல் ேற்றும் எண் ளின் அடிப்படட வெயல்போடு ள் வெய்யும் திறன் 
வபறுதல் எதிர் ோல பள்ளிக் ல்விக்கும், வோழ்நோள்  ற்றலுக்கும் அடிப்படடயோனதும் 
தவிர்க்  முடியோததும் ஆகும். இருப்பினும், தற்ெேயம் வவவ்கவறு அரசு ேற்றும் அரசு 
ெோரோ  ணக்வ டுப்பு ள் இந்த அடிப்படடத் திறன் ளில் நோம் வபரும்  ற்றல் வநருக் டிக்குள் 
இருப்பதோ த் வதரிவிக் ின்றன. தற்கபோது ஆரம்பக் ல்வியில் வபரும்பகுதியினரோனவர் ள் 
- 5 க ோடிக்கும் கேல் - அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவு அதோவது அடிப்படட 
உடரநடடடயப் படித்துப் புரிந்து வ ோள்ளுதல், இந்திய எண் ளில் கூட்டல் ேற்றும் 
 ழித்தல்  ணக்கு ள் வெய்தல் ஆ ிய திறன் டள அடடந்திருக் வில்டல. 

இன்டறய  ல்வி முடறயில் ஏகதனும் ஒரு  ட்டத்தில் ேோணவர் ள் அடிப்படட 
எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவில் பின்தங் ினோல் பின்னர் அவர் ள் ஆண்டுக் ணக் ில் 
தட்டடயோன  ற்றல் வடளவுளிகலகய நீடிக் ின்றனர். எனகவ அவர் ளோல் கேம்பட 
முடிவதில்டல என பல ஆய்வு ள்  ோட்டு ின்றன. இதில் பல இயன்ற ேோணவர் ளும் 
இந்தக்  ருந்துடளக்குள் ெிக் ிக் வ ோள் ின்றனர். நிடறய ேோணவர் ளின் பள்ளிக்கு வருட  
குடறதல் ேற்றும் இடடநிற்றலுக்கு இது முதன்டேயோன  ோரணேோ  இருக் ிறது. அகத 
கநரம், போடத்திட்டத்டத முடித்தல்  ட்டோயேோ  உள்ள நிடலயில் அதி  அளவில் 
ஆண்டுக் ணக் ில் பின்தங் ிய நிடலயிலிருக்கும் ேோணவர் ளின் ேீது  வனம் 
வெலுத்துதலும் ஒருகெர நி ழ்வது இன்டறய பள்ளிக் ல்வியில் தோங் ள் தற்ெேயம் 
ெந்திக்கும் ஒட்டுவேோத்த ெிக் லோ  ஆெிரியர் ள் விளக்கு ின்றனர். 

அடனத்து ேோணவர் ளும் தரேோன  ல்விடயப் வபறுவதற் ோன வோய்ப்டப அடடவதற்குத் 
தடடயோ  எழுந்துள்ள இந்த வநருக் டிடய உடனடியோ  அணு  கவண்டியது 
அவெியேோ ிறது. நடவடிக்ட  எடுக் ப்படவில்டல எனில், அடுத்த ெில ஆண்டு ளில் நோடு 
10 க ோடி ேற்றும் அதற்கு கேலோன ேோணவர் டள  ல்வித் திட்டத்தில் இருந்து 
எழுத்தறிவின்டேக்கு தள்ளப்படுவோர் ள். இவ்வளவு வபரிய நோட்டில் நோடு இடத 
அனுேதிக் க்கூடோது க ோடிக் ணக் ோன ேக் ளுக்கும் ேற்றும் நோட்டிற்கும் இது வபரும் 
இழப்போகும். 

அடனத்து குழந்டத ளும் அடிப்படட எண்ணறிவு ேற்றும் எழுத்தறிடவ அடடதல் 
கதெத்தின் உடனடி கநோக் ேோகும். ேோணவர் ளின் எதிர் ோல  ற்றலுக்கு      
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அடிப்படடயோன இந்த முக் ிய இலக்கு ேற்றும் கநோக் த்திடன அடடய ேோணவர் ளுடன் 
பள்ளி ஆெிரியர் ள், வபற்கறோர், ெமூ ம் உள்ளிட்ட அடனவரது ஆதரவும் ேற்றும் 
ஊக் மும் அவெியம். 

 ற்றல் வநருக் டிக் ோன முக் ிய  ோரணங் ள் என்ன? த ொடக்க வகுப்பு ளில் 
வபரும்போலோன ேோணவர் ள் பின்தங் ிவிடு ின்றனர். குறிப்போ  முதல் வகுப்பின் முதல் 
ெில வோரங் ளிகலகய அவர் ள் பின்தங் ி விடு ின்றனர். 

தற்கபோடதய  ற்றல் வநருக் டிக்கு முக் ியக்  ோரணம்; பள்ளிக்கு ஆயத்தேோதல் குடறதல்; 
அதோவது ஆரம்ப வகுப்பு ளுக்கு ஈடுவ ோடுக் , முன்பருவ ேழடலக்  ல்வியின் பின்னணி 
(முன் எழுத்தறிவும், முன் எண்ணறிவும் இதில் அடங்கும்). இந்த ெிக் லோல் இதற்கு முன் 
முன்பருவ ேழடலயர்  ல்வி வபறோ முதல் தடலமுடறக்  ற்கபோர் ேற்றும் குழந்டத ள் 
தீவிரேோ ப் போதிக் ப்படு ின்றனர். அது கேலும் வபரும் எண்ணிக்ட யிலோன வோய்ப்பு 
ேறுக் ப்பட்ட ெமூ  வபோருளோதோரப் பின்னணி வ ோண்ட குழந்டத டள போதிக் ிறது. 

ஆரம்ப ஆண்டு ளில் அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவில் வபோதுவோ  வோெித்தல், 
எழுதுதல், வேோழிடயப் கபசுதல்,  ணித ெிந்தடன ேற்றும் ெிந்தித்தல் கபோன்ற திறன் ள் 
ேி க் குடறந்த அளவில் போடத்திட்டத்தில்  வனம் வெலுத்தப்படு ிறது. உண்டேயில் 
ஆரம்ப வகுப்பு ளில் போடத்திட்டம் அடிப்படடத் திறன் ளுக்கு முக் ியத்துவம் தரோேல் 
ேனப்போடக்  ற்றல் ேற்றும் இயந்திரத்தனேோன போடத் திறன் டள கநோக் ி ந ர் ிறது. 
வ ோள்ட  இப்படியோ  இருக் கவண்டும்: வோெித்தல், எழுதுதல், கபசுதல், எண்ணுதல், 
எண் ணிதம், தருக்  முடறயில் கயோெித்தல், ெிக் ல் ளுக்கு தீர்வு  ோணுதல், 
ஆக் பூர்வேோ  இருத்தல் கபோன்றவற்றில் திடேோன அடிப்படட அடேத்து எதிர் ோல 
வோழ்நோள்  ற்றலுக்கு எளிடேயோனதோ  கவ ேோனதோ  விரும்பக்கூடியதோ  தனி  வனம் 
வெலுத்துவதோ  போடத்திட்டமும்  ற்றல்  ற்பித்தல் முடற ளும் ஆரம்ப வகுப்பு ளுக்கு 
வடிவடேக் ப்பட கவண்டும் என்ற வ ோள்ட டய  ருத்தில் வ ோள்ள கவண்டும். 

Ecce ஆய்வின்படி (போர்க்  P1.5) ஆரம்ப வகுப்பு ளில் குறிப்போ  வகுப்பு 1 ேற்றும் இரண்டிற்கு 
விடளயோட்டு வழி, குழந்டத டேய  ற்றல் ஆ ியவற்டற உள்ளடக் ிய பயிற்ெி வபற்ற 
ஆெிரியர் ள் தற்கபோது வவகு குடறவோ  இருப்பது அடிப்படட திறன் டள அடடவதில் 
தடடயோ  உள்ளது. ஆரம்ப ஆண்டு ளில் குழந்டத ள் இயற்ட யோ கவ வவவ்கவறு 
 ற்றல் நிடலயில் இருப்போர் ள். ஆனோல் இன்டறய  ல்வி முடற த ொடக் த்திகலகய 
ஒரு வபோதுவோன நிடலடய ேற்றும் கவ த்டத அடனவருக்கும் முடிவு வெய் ிறது. இது 
உடனடியோ  பல ேோணவர் ள் பின் தங்குவதற்கு  ோரணேோ  அடே ிறது. 

இந்த வநருக் டிக்கு கேலும் ஒரு  ோரணியோ  ஆெிரியர் நிரவல் அடேந்துள்ளது. ஆெிரியர் 
பணி நிரவல் ெில கநரங் ளில் விடளயோட்டு வழி பன்நிடல  ற்றல் ேற்றும் தனிப்பட்ட 
 ற்றலுக்கு அதிலும் வோய்ப்பு ேறுக் ப்பட்ட பகுதி ளில் PTR 30:1 என்ற அளடவ ேீறும் 
கபோது வபரும் தடடயோ  அடே ிறது. ஆெிரியர் உள்ளூர் பகுதிடய கெர்ந்தவரோ  
இல்லோதவபோழுது ஆெிரியருக்கும் ேோணவருக்கும் இடடகயயோன வேோழித் தடட 
ேோணவர் ள் பின் தங்குவதற்கு ேற்றுகேோர் அம்ெேோகும். குழந்டத ள் போடம் நடத்தப்படும் 
வேோழிடயப் புரிந்து வ ோள்வதற்குப்                                                  
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கபோரோடும்கபோது அம்வேோழியில்  ருத்து டள உள்வோங் ிக் வ ோள்வதற்கு ெிரேப்படுவதோல் 
அவர் ளுடடய  வனம் பலவனீேடட ிறது. ேோணவர் ளுக்கு அவர் ளுக்கு வெதியோன 
வேோழியில்  ற்பிக் ப்படும்வபோழுது அவர் ள்  ற்றல் கேம்படு ிறது. 

இந்த  ற்றல் வநருக் டிக்கு ேற்றுவேோரு முக் ிய  ோரணியோ  குழந்டத ளின் சு ோதோரம் –
நலவோழ்வு ேற்றும் ெத்துணவு  வனிக் ப்படோேல் உள்ளது. அதுவும் ஆரம்ப வகுப்பு ளில் 
ெத்துணவு முக் ியப் பங்கு வ ிப்பதோ  ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருந்தோலும் 
நம்முடடய வபரும்போலோன குழந்டத ள் கபோதுேோன ெத்துணவு (அளவிலும், தரத்திலும் ) 
 ிடடக் ப்வபறோேல் இருக் ிறோர் ள். பெி ேற்றும் ஊட்டச்ெத்துக் குடறபோடு வபரும்போலோன 
குழந்டத டளப் கபோதுேோன அளவு பள்ளியில்  வனம் வெலுத்தவிடோேல் வெய் ிறது. பல 
குழந்டத ளுக்குப் பள்ளி ளில் வழங் ப்படும் ேதிய உணவு அவர் ளுடடய ஒகர 
உணவோ  அடே ிறது. 

இந்த நெருக்கடிடை சரி நசய்ை உைனடிைாகச் நசய்ை வேண்டிைடே என்ன? ECCE _ 
குழந்டத ளின் வளர்ச்ெியில் முக் ியேோனதும், ஆரம்ப வகுப்பு ளுக்கு ஆயத்தப்படுத்தடல 
உறுதிப்படுத்தவும் ேி  முக் ிய அணுகுமுடற ஆகும். நோவடங் ிலும் ECCE 
நிறுவப்படும்கபோது (இயல் 1 ல் விவரித்தபடி) வருங் ோல ேோணவர் ளுக்கு பள்ளிக்கு 
ஆயத்தேோதல் ேற்றும் ஆரம்ப வகுப்பு குழந்டத ளின் பின் தங்குதல் வபருேளவில் 
குடறயும். எனினும் ஏற் னகவ ஆரம்ப வகுப்பு ளில் இந்த  ற்றல் வநருக் டியில் இருக்கும் 
ேோணவர் ளும் இந்த கதெிய அளவிலோன அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய குடறதீர் நடவடிக்ட  ள் 
மூலம் பின்தங் ிய அடனத்து ேோணவர் ளும்  ற்றடலக் ட க்வ ோள்ள டவப்பதும் ேி வும் 
அவெியேோனதோகும். 

தீவிரமும் ஆழமும் நிடறந்த இப்பிரச்ெிடனயின் பரிேோணம்  ோரணேோ  ஆெிரியர் டள 
ேட்டும் தனியோ  இப்பிரச்ெிடனடய அணு ச் வெோல்ல முடியோது. ெமூ த்டத உள்ளடக் ிய 
கதெிய அளவிலோன முயற்ெியும் அர்ப்பணிப்பும் கதடவப்படு ிறது. இதில் ேோணவர் ள் 
தங் டளகய முதன்டே வளேோ ப் போர்த்துக் வ ோள்ளலோம். உலவ ங் ிலும் உள்ள 
ஆய்வு ள் ெ  ேோணவர் ள்  ற்றலோனது  ற்பவருக்கு ேட்டுேல்லோது  ற்பிப்பவருக்கும் 
ெிறந்த அணுகுமுடறயோ  உள்ளது. பண்டடய குருகுல முடறப்படி மூத்த 
ேோணவர் ளிடேிருந்து ெ ேோணவர் ள்  ற்பது வவற்றிடயத் தந்திருக் ிறது. அறிடவ 
அள்ள அள்ள குடறயோது என்ற பழவேோழிக்கு ஏற்ப  ற்றல் வவளிப்போடு டள கேம்படுத்த 
வவறும் எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவுக்கு ேட்டுேல்லோது அடனத்து போடங் ளுக்கும் ெ  
ேோணவர்  ற்பித்தடல முடறப்படுத்தலோம். 

உள்ளூர் ெமூ த்திடேிருந்து கேலும் உதவி வரகவண்டும். ஆெிரியர் ள்      
வழி ோட்டுதல்படி  ற்பித்தலில் ஆர்வமுள்ள உள்ளூரில் உள்ள படித்தவர் ள் குடறதீர் 
வகுப்பு ள் கநரத்திகலோ அல்லது பள்ளி முடிந்த பின்பு ெிறப்பு வகுப்பு ள் எடுப்பதன் 
மூலமும் இந்த  ற்றல் வநருக் டிக்கு உதவலோம். இந்த உள்ளூர் உறுப்பினர் ள் குறிப்போ                 
ஆெிரியருக்கும் ேோணவருக்கும் இடடயிலோன வேோழித் தடடடய  ஈடுவெய்ய முடியும்.      
இந்த உள்ளூர் குடறதீர்  ற்பிப்கபோர் உண்டேயில் உள்ளூர்  தோநோய ர் ள். வபண் ளின் 
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பங் ளிப்டப உறுதிப்படுத்த உள்ளூர் குடறதீர்  ற்பிப்கபோர் வபண் ள் ேற்றும் 
தோய்ேோர் ளோ  இருப்பது நல்லது. 

பள்ளிக்  ல்வி அடேப்பின் இந்தப் வபரிய அளவிலோன முடனப்பு இயக் த்தில் ஈடுபட ஏற்ற 
வட யில் தன்னோர்வலர் ளுக்கு இது எளிடேயோனதோ  இருக்  கவண்டும். தகுதி வோய்ந்த 
உள்ளூர் உறுப்பினர் ள் இந்த குடறதீர்  ற்பித்தல் ேற்றும் ஒரு ேோணவருக்கு ஓர் ஆெிரியர் 
என்ற பணியில் ஈடுபட ஆெிரியர் ளின் வழி ோட்டுதலுடன் அடிப்படட எண்ணறிவு ேற்றும் 
எழுத்தறிவின் உள்ளடீு டள  ற்பிக்கும், தன் ெமூ த்திற்கும் கதெத்திற்கும் கெடவ வெய்யும் 
கநோக் முள்ள தன்னோர்வலர் ள் வரகவற் ப்படகவண்டும். ஒவ்வவோரு படித்தவரும் தன் 
ெமூ த்தில் உள்ள ஒரு ேோணவனுக்க ோ அல்லது ஒரு நபருக்க ோ எழுதப் படிக் ச் 
வெோல்லிக் வ ோடுப்பதன் மூலம் வவகுவிடரவில் நோட்டின் நிலைலைடயகய 
ேோற்றியடேக்கும்; அகதோடு இந்த முடனப்பு இயக் ம் ேி  அதி  அளவு 
உற்ெோ ப்படுத்தப்படும் என்பதுடன் ஆதரவளிக் வும்படும்.  

உள்ளூர் ஆெிரியர் ள் ேற்றும் வபண் ஆெிரியர் டளப் பணி அேர்த்துவதன் மூலம் 
பின்தங் ிய பகுதி ளிலும், ஆெிரியர் - ேோணவர் வி ிதோச்ெோரம் அதி முள்ள பகுதி ளிலும், 
எழுத்தறிவின்டே அதி ேோ க்  ோணப்படும் பகுதி ளிலும் ஆெிரியர் பணிக் ோலியிடங் ள் 
விடரவோ ப் பூர்த்தி வெய்யப்பட கவண்டும் விடளயோட்டு வழிக்  ல்வி ேற்றும் பல்வட  
 ற்றலில் முதல் 2 வகுப்பு ளுக்கு தற்கபோடதய ேற்றும் எதிர் ோல ஆெிரியர் ள் ECCE யின் 
வபோருத்தேோன அம்ெங் ளில் பயிற்றுவிக் ப்படுவர். எனகவ பல்கவறு  ற்றல் நிடல ளில் 
உள்ள ேோணவர் ள், தேது  ற்றடலத் வதோடர்ந்து தக் டவத்துக் வ ோள்ளும் திறடனப் வபற 
முடியும்.  
 

போடத்திட்டத்தில் அடிப்படட எண்ணறிவிலும் எழுத்தறிவிலும் அதி ரித்த  வனத்டதக் 
குவிப்பது ேி த் தீவிர முக் ியத்துவத்டதப் வபறும். வபோதுவோ , படித்தல், எழுதுதல், 
கபசுதல், எண்ணுதல், எண்  ணிதம்,  ணித ெிந்தடன ஆ ியவற்றில் ஆரம்பக்  ல்வி 
 ோலம் முழுவதும் அதி   வனம் வெலுத்தகவண்டும். 

ஆண்டு முழுவதற்கும் முடறயோன வெயல்போடு ள் அன்றோடம் குறிப்பிட்ட ேணி கநரங் ள் 
இந்தப் போடங் டள உள்ளடக் ிய வெயல்போடு ளின் மூலேோ  ேோணவர் டள கேற் ண்ட 
போடப்பகுதி ளில் ஆர்வமூட்ட முடியும். 
 
இறுதியோ  குழந்டத ளின் ேன வளர்ச்ெிடய உள்ளடக் ிய ஊட்டச்ெத்து ேற்றும் 
சு ோதோரத்தில்  வனம் வெலுத்த ஆகரோக் ியேோன உணவு வழங்குதல்; ஆகலோெ ர் ள் 
ேற்றும் ெமூ  கெடவயோளர் டளப் பள்ளிக் ல்வியில் ஈடுபடுத்தி வறுடேடய 
நீக்குவதற் ோன நடவடிக்ட  டளத் வதோடர்ச்ெியோ  எடுப்பதன் மூலம் கேற்வ ோள்ள 
முடியும்.  ஊட்டச்ெத்து ேிகுந்த  ோடல உணவுக்குப் பிறகு போடங் டள உள்வோங்கும் திறன் 
அதி ம் என ஆய்வு முடிவு ள் கூறு ின்றன. எனகவ ேதிய உணகவோடு ெத்தோன  ோடல 
உணவும் வழங் ப்படலோம். 
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இந்த கதெிய முடனப்பு இயக் த்திற் ோ  அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்அறிடவ 
விடரவோ  அடடவதற்கு அடனத்து நிடல ேோணவர் ளுக்கும் உதவும் வட யில் 
வடிவடேக் ப்பட்ட ெில முக் ிய ேற்றும் உடனடி வெயல்போடு ள் பின்வருவனவற்டற 
உள்ளடக்கும். 

2.1.  மதிை உணவுத் திட்ை ேிரிோக்கம்: ஊட்டச்ெத்துேிக்   ோடல உணவு (போல் ேற்றும் 
வோடழப்பழம் கபோன்றடவ) ேற்றும் ேதிய உணவு முன்பருவ ேழடல ள் ேற்றும் ஆரம்பக் 
 ல்வி குழந்டத ளுக்கு வழங் ப்படும். குறிப்போ  வோய்ப்பு ேறுக் ப்பட்ட 
பின்னணியிலிருந்து வரும் ேோணவர் ளுக்கு இந்த  ோடல உணவு ேற்றும் ேோடல உணவு 
அவர் ளின்  ற்றலுக்கு உதவும். தரேோன உணடவ உறுதிப்படுத்தும் வட யில்  ோடல 
ேற்றும் ேதிய உணவிற் ோன வெலவினங் ள், உணவுச் வெலவு ேற்றும் பணவகீ் த்துடன் 
இடணக் ப்படும். 

 
நோம் ேி த்தீவிரேோன  ற்றல் ெிக் லில் ெிக் ியுள்களோம் : 
வதோடக் ப்பள்ளி ளில் பயிலும் ேோணவர் ளுள் ேி ப்வபரும் 
எண்ணிக்ட யினர் அடிப்படட எழுத்தறிவு, எண்ணறிவுத் திறன் ளில் 
கதர்ச்ெியடடயவில்டல. 
 

2.2.  பள்ளிைில் அடிப்படை எண்ணறிவு மற்றும் எழுத்தறிேில் கேனம் நசலுத்துதல்: 
அடிப்படட எண் அறிவு ேற்றும் எழுத்தறிவில்  வனம் வெலுத்தவும் ேோணவர் ளின் 
வோெித்தல் ேற்றும்  ணிதத்தில் விருப்பத்டத உண்டோக்  பள்ளி ேற்றும் வகுப்படறப் 
போடத்திட்டம் 1 ேற்றும் 5 வகுப்பு வடர ேறுவடிவடேப்பு வெய்யப்படும். 

 1, 2, 3 –ஆம் வகுப்பு ளுக்கு  ணிதம் - வோெித்தல் ஆ ிய திறன் ளுக்வ ன்கற 
அர்ப்பணிக் ப்பட்ட போடகவடள ளும், 4, 5 –ஆம் வகுப்பு ளுக்கு கூடுதல் கநரம் 
எழுதுதலுக்கும் ஒதுக் ி  வனம் வெலுத்தப்படும்.  ோடல ெிற்றுண்டி ேற்றும் ேதிய 
உணவிற்கு இடடப்பட்ட கநரம் இந்தப் போடங் ளுக் ோன ேி  வெயற்திறன் வோய்ந்த 
கநரேோகும். 

 ஆண்டு முழுவதும் ேோணவர் ள் பல்கவறு வெயல்போடு ள் ேற்றும் வெயல் 
திட்டங் ளில் பங்க ற்  வேோழி வோரம் ேற்றும்  ணித வோரம் வடிவடேக் ப்பட 
கவண்டும். 

 குழந்டத ள் பங்க ற்று திறடே டள வவளிப்படுத்த வேோழி விழோ ேற்றும்  ணித 
விழோக் டளத் வதோடர்ச்ெியோ  வபற்கறோர், ஆெிரியர், ெமூ ம், அரு டேப் பள்ளி ள் 
ஆ ியவற்டற ஈடுபடுத்தி நடத்துதல். 

 எழுத்தோளர் ள் ேற்றும்  ணித கேடத ளின் பிறந்த நோடளக் வ ோண்டோடுதல் 
வேோழி ேற்றும்  ணிதத்திற்கு முக் ியத்துவம் அளிக்கும் வெயல்போடு டள 
வடிவடேத்தல் ேற்றும் வோரந்கதோறும் வேோழி ேற்றும்  ணிதத்திற்கு 
முக் ியத்துவம் அளிக்கும் பள்ளி கூட்டங் டள நடத்தலோம்.  

 வோர வெயல்போடு ளோ  நூல ப் பயன்போடு ெோர்ந்த  டத வெோல்லுதல், நோட ம் 
நடித்தல், குழுவோ க்  ற்றல், எழுதுதல், ேோணவர் ளின் எழுத்துத் திறடனயும், 
 டல ளின் வடிவங் டளத் தோகே  ோட்ெிப்படுத்தும் திறடனயும் வவளிப்படுத்துதல் 
கபோன்றவற்டற நி ழ்த்தலோம்.  வோரந்கதோறும் புதிர் ளுக்குத் தீர்வு  ோணுதல் 
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அேர்வு ளின் மூலம்  ணித ெிந்தடனடயயும் தர்க் த்திறடனயும் இயல்போ க் 
 ற்பிக்கும் முயற்ெி ள்.  

 வகுப்படற  ணிதத்டத வோழ்க்ட கயோடு இடணக்கும் வதோடர் வெயல்போடு டள 
வடிவடேத்தல். 

 

விடரவில் நடவடிக்ட  எடுக் ப்படவில்டல எனில் நோடு பத்து 
க ோடிக்கும் அதி ேோன ேோணவர் டள  ல்வித் திட்டத்தில் இருந்து 
எழுத்தறிவின்டே நிடலக்கு தள்ள கநரிடும். 

2.3.  நமாழி மற்றும் கணிதத்திற்கு பைிற்சி நூல்கள்: 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வடர உள்ள 
ஒவ்வவோரு குழந்டதக்கும் போடநூலுடன் வேோழி ேற்றும்  ணிதத்திற்கு பயிற்ெி நூல் 
வழங் ப்படகவண்டும். குழந்டத தன் வெோந்த கவ த்தில் பயிலும் வட யில், வயதிற்கும் 
வகுப்புக்கும் ஏற்ற, படடப்பூக் ம் ேிக் , ஈடுபடுத்தும் திறன் ள் ேிக்  ஆக் ப்பூர்வேோன 
வோய்ப்பு ள் பயிற்ெி புத்த த்தில் உறுதி வெய்யப்படகவண்டும். இது போடநூலுக்கு 
துடணயோ  பல்கவறு பயிற்ெி ள், எடுத்துக் ோட்டு ளுடன் ஆெிரியர் ளின் கநரத்டத 
ேிச்ெப்படுத்தவும், உதவி வெய்யவும் கதடவயோன அளவு பயிற்ெி ளுடன் இருக்கும். 
ஒவ்வவோரு குழந்டதக்கும் அதனோல் என்ன வெய்ய முடியும் என்படத ஆெிரியர் ள் அறிந்து 
வ ோள்ளவும் அதன் மூலம் தனித்தனிக்  வனம் வெலுத்தவும் உதவும் வட யில் இந்த 
பயிற்ெி நூலில் போடங் ள் அடேக் ப்பட கவண்டும். 

அடனத்துக் குழந்டத ளுக்குேோன அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் 
எண்ணறிடவ அடடவது உடனடி கதெிய குறிக்க ோளோ வும் ேற்றும் 
இடை போடத்திட்டத்தின் தவிர்க்  முடியோத பகுதிைாகும்.  

2.4.  நமாழி மற்றும் கணித ேள ஆதாரங்களின் வதசிை களஞ்சிைம்: கதெிய 
ஆெிரியர் ளின் வடலத்தளம் (DIKSHA) அடிப்படடயோன வேோழி ேற்றும் எண்ணறிவுக்கு 
பிரத்கய ேோன உயர்தர வள ஆதோரங் ளுடன் கூடிய ஒரு பிரிடவக் வ ோண்டிருக்கும். நோடு 
முழுவதிலும் இருந்து வதோகுக் ப்படும் இத்தட ய வள ஆதோரங் ள், குறிப்போ   ீகழ 
நகாடுக் ப்பட்டுள்ள இரு முயற்ெி ளுக்கு உதவிடும். 

2.5.  வதசிை வபாதகர்கள் (Tutor) திட்ைம்: உதவி கதடவப்படும் ெ ேோணவர் ளுக்கு (வபோதுவோ  
இடளயவர் ள்) உதவும் வட யில் பள்ளி நோட் ளில் வோரத்திற்கு ஐந்து ேணி கநரம் என்ற 
அளவில் ஒவ்வவோரு பள்ளியில் இருந்தும் ெிறந்த வெயல் திறனோளர் டள கபோத ர் ளோ  
இச்வெயல்திட்டத்திற்கு அடழக் ப்பட்டு கதெிய கபோத ர் ள்  ோரியத் திட்டம் 
உருவோக் ப்படும். ஒரு ெ  கபோத ரோ  வதரிவு வெய்யப்படுவது என்பது ஒரு வ ௌரவேோன 
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நிடலயோ   ருதப்பட்டு, ஒவ்கவோர் ஆண்டும் கெடவ புரிந்த ேணிகநரங் டளக் குறிக்கும் 
வட யில் ேோநில அரெிடம் இருந்து ஒரு ெோன்றிதழ் வழங் ப்படும். 

2.6.  குடறதரீ் பைிற்றுேித்தலுக்கான ேழிகாட்ைல் திட்ைம்: குடறதரீ் பைிற்றுேித்தலுக்கான 
ேழிகாட்ைல் திட்ைம், ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து வருட தற் ோலி த் திட்டேோ  
பயிற்றுவிப்போளர் டள வருவிக் - குறிப்போ  உள்ளுர் ெமு  வபண் டளக் வ ோண்டு -           
- படிப்பில் பின்தங் ிய ேோணவர் டள ெ  ேோணவர் களோடு முடறயோ  ஒன்று கெர்க்  
உதவும் வண்ணம் உருவோக் ப்படும். இந்த வழி ோட்டல் பயிற்றுனர் பள்ளி கநரத்திலும், 
பள்ளி கநரத்திற்குப் பிறகும், க ோடட நோட் ளிலும் படிப்பில் ேி வும் பின்தங் ிய ேற்றும் 
பயிற்றுனர் ளின் தடலயடீின்றிக்  ற்  இயலோத ேோணவர் ளுக்கு ெிறப்பு வகுப்பு ள் 
ஏற்போடு வெய்வர்; ெோத்தியவேனில் இம்ேோணவர் ளின்  ற்கும் நிடல ேற்றும் கவ த்திற்கு 
ஏற்ப குழுக்களாக வசர்க்கப்படுேர். 

இவ்வழி ோட்டல் பயிற்றுனர் கள உண்டேயோன உள்ளூர்  தோநோய ர் ள்- கவறு வழியின்றி 
இடட நிற் கூடிய,  லந்துவ ோள்ளோத, ஈடுபோடு  ோட்டோத ேோணவர் டள ேீண்டும் அடழத்து 
வருபவர் ள் இவர் கள. உள்ளுர் ெமூ த்தில் 12-ஆம் வகுப்பு முடித்தவர் ள் (அல்லது 
அவர் ள் பகுதி பள்ளியில்  ிடடக்கும் அதி பட்ெ பள்ளிக் ல்விடய முடித்தவர் ள்) ேற்றும் 
பள்ளி ளில் ெிறந்து விளங்கும் வெயல்திறனோளர் ளிடேிருந்து வழி ோட்டி பயிற்றுனர் ள் 
வருவிக் ப்படுவோர் ள். குறிப்போ  உள்ளுர் ெமூ  ேற்றும் வபோருளோதோர ரீதியோ ப் 
பின்தங் ிய ெமூ த்திலிருந்து இவ்வழி ோட்டல் பயிற்றுனர் ள் வருவிக்  
ஊக்குவிக் ப்படுவதன் மூலம் பல்கவறுபட்ட உள்ளுர் முன்ேோதிரி வழி ோட்டி 
பயிற்றுனர் ள் உறுதி வெய்யப்படுவோர் ள். அதி ப்படியோன வபண் டள வழி ோட்டி 
பயிற்றுனர் ளோ  உறுதிவெய்வதன் மூலம் உள்ளுர் ெமூ ப் வபண் ளின் முன்கனற்றம் 
ேற்றும்  ல்வி அடேப்பில் அதி ப்படியோன வபண் டள கவடலக்கு அேர்த்துவதற்கு 
இடங்வ ோடுக்  முடியும். இது பள்ளிக்  ல்வியில் ேோணவர் ள் கெர்க்ட  ேற்றும் வபண் 
குழந்டத டளத் தக்  டவக்  வபரு உதவியோ  இருக்கும். இந்நிடல ளுக் ோன பயிற்ெி 
குறிப்போ  அடிப்படட இலக் ணம் ேற்றும் எண்ணியல்  ற்பித்தலில்  வனம் 
வெலுத்துவதோ  இருக்  கவண்டும். 
 
வழி ோட்டி பயிற்றுனர் ள் B.Ed முடித்து ஆெிரியரோ  முடிவவடுத்தோல், கவடலவோய்ப்பில் 
அவர் ள் வழி ோட்டி பயிற்றுனரோ  வெய்த கெடவக்கு தகுந்த நன்ேதிப்பு வழங் ப்படும். 
அங் ன்வோடி ேற்றும் முன்பருவ ேழடலயர் பள்ளி ளுக் ோன ஆெிரியர் ளோ ப் பயிற்ெி 
வபறுவதற்கு இந்த வழி ோட்டி பயிற்றுனர் ள் அற்புதேோன ேனுதோரர் ள் ஆவர். 
 
இந்த நற்வறோடக் த்தின் விடளவு டளத் தீர்ேோனிக்கும் இரு முக் ிய  ோரணி கள 
வழி ோட்டி பயிற்றுனர் டளத் கதர்வு வெய்வதில் தனிச்ெலுட  ள் இன்றி தகுதிடய 
வ ோண்டு கதர்வு வெய்வடதயும் அவர் ளுக்கு குழந்டத ளுடன் இடணந்து வெயல்புரியத் 
கதடவயோன பணிப்புத்த ங் ள் ேற்றும்  ற்றல் உப ரணங் ள் வழங்குவடத உறுதி 
வெய் ின்றன. 

2.7.  நபருந்திரள் சமூகம் மற்றும் தன்னார்ேைர்களின் ஈடுபாட்டை ஊக்குேித்தல்: 
தகுதியுடடய தன்னோர்வலர் ள் (ஓய்வு வபற்ற ஆெிரியர் ள் ேற்றும் இரோணுவ அதி ோரி ள், 
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அரு டேப் பள்ளி ளில் இருந்து ேி  ெிறந்த ேோணவர் ள் ேற்றும் நோடு முழுவதிலும் 
இருந்து ெமூ  உணர்வும் ஈடுபோடும் உள்ள  ல்லூரி பட்டதோரி ள் கபோன்கறோர்) NTP ேற்றும் 
RIAP யில் கெர்ந்து  ல்வியோண்டிலும், க ோடடயிலும் ஊதியேின்றிப் பணியோற்றி 
ெமூ த்திற்கும் நோட்டிற்கும் கெடவபுரிந்திட வபருேளவில் வருவிக் ப்படுவோர் ள். இவ்வோறு 
NTP ேற்றும் RIAP திட்டங் ளில் ஒவ்வவோன்றும் இரு முடறடே டளக் வ ோண்டிருக்கும்: 
வழக் ேோன முடற (ெ  கபோத ர் ள்                                                                     
ேற்றும் உள்ளூர் ெமு த்திலிருந்து ெம்பளம் வபரும் IA- டளக் வ ோண்டது) ேற்றும் 
தன்னோர்வலர் ள்; இந்தத் திட்டங் ளின் நன்டேக் ோ  இவ்விரு முடற ளும் வபரிதும் 
ஊக்குவிக் ப்படும். தன்னோர்வலர் ளுக்கு ேோநில அரகெோ அல்லது ேத்திய அரகெோ (GOI) 
அவர் ள் கபோத ர் ளோ  அல்லது AI - ளோ ச் கெடவயோற்றிய ேணிகநரங் டளச் 
சுட்டிக் ோட்டும் வட யிலும் ேோநிலம் ேற்றும் நோட்டிற் ோ  ஆற்றிய விடல ேதிப்பற்ற 
கெடவடய வ ௌரவிக்கும் வட யிலும் ெோன்றிதழ் வழங் ப்படும். 

2.8.  NTP மற்றும் RIAP திட்ைங்களின் வமைாண்டம: வகுப்பில் உள்ள ேோணவர் ளின்  ற்றல் 
நிடலடய ேதிப்பிடுவது ேற்றும் ேோணவர் ளுள் ெிறந்த கபோத ர் டளக்  ண்டறிவதுடன், 
NTP கபோத ர் ள் ேற்றும் RIAP ேோற்று வகுப்பு ளில் இருந்து பயனடடந்த ேோணவர் டளக் 
 ண்டறிவது ஆெிரியர் ளின் வபோறுப்போ  இருக்கும். இவ்விரு NTP ேற்றும் RIAP 
திட்டங் ளுக் ோன IA க் டள கவடலக்கு அேர்த்தவும் ஆர்வமுள்ள தன்னோர்வலர் டளக் 
 ருத்தில் வ ோள்ளவும் பள்ளி முதல்வருடன் ஆெிரியர் ளும் இடணந்து பணிபுரிவர்.  
 
ஒவ்வவோரு குழந்டதயின் முன்கனற்றத்டதக்  ண் ோணிக் வும் ேற்றும் ஒவ்வவோரு 
குழந்டதயின் ெரோெரி வகுப்பு நிடல அடடடவ முன்கூட்டிகய உறுதிப்படுத்தவும் 
ஆெிரியர் ள், கபோத ர் ள் ேற்றும் IAக் ளுடன் வதோடர்ந்து பணிபுரிவதுடன் ட யோளவும் 
வெய்வர். 

2.9.  முடறைான தகேடமப்பு மதிப்பீடு: ஒவ்வவோரு ேோணவனின் முன்கனற்றத்டத 
முடறயோ  ேதிப்படீு வெய்யவும் ேற்றும் ஒவ்வவோரு ேோணவனும் வதோடர்  ற்றல் 
படிநிடலயில் எந்நிடலயில் உள்ளோன் என்படத ஆெிரியர் ள்  ண்டறிய உதவவும் 
இதன்மூலம் துல்லியேோன பின்னூட்டம் ேற்றும் ேோணவர் ளுக்கு தனித்துவம் வோய்ந்த 
 ற்றல் திட்டங் டள அளிக் வும் வலுவோன த வடேப்பு ேதிப்படீ்டு முடற 
உருவோக் ப்பட்டு நடடமுடறப்படுத்தப்படும். த வடேப்பு ேதிப்பிடுதல் கதர்வுக் ோ  
வபோருளுணரோ ேனப்போடம் வெய்தலின் முக் ியத்துவத்டதக் குடறக்  உதவும். 
 
 ணினி அடிப்படடயிலோன த வடேப்பு ேதிப்படீு பள்ளியில் உள்ள  ணினி ள் அல்லது 
ட க் ணினி ள் மூலேோ  2023 ஆம் ஆண்டிற்குள் முதலில் கேநிடலப் பள்ளி ளில் 
அமுல்படுத்தப்பட்டு பின்னர் அடனத்துப் பள்ளி ளிலும்  ிடடக்கும் வட யிலும் 
ஒவ்வவோரு பள்ளியில் பயிலும் ஒவ்வவோரு குழந்டதக்கும் விரிவோக் ப்படலோம். 

2.10.  ஆசிரிைர்களுக்கான உபகரணங்களாக நதாழில்நுட்பங்கடள பைன்படுத்துதல்: 
ஆெிரியர் ளுக்கு பல்கவறு புதிய வதோழில்நுட்பங் டளக்  ிடடக் ச்வெய்வதுடன் 
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 ணினி ள், ட க் ணினி ள், ஸ்ேோர்ட்கபோன் ளுக்குப் வபோருத்தேோன வேன்வபோருள் 
பரவலோ க்  ிடடக்  வட  வெய்யப்படும். இத்தட ய வதோழில்நுட்பங் டளக் வ ோண்டு 
ஸ்ேோர்ட்கபோன் ள் ேற்றும் ட க் ணினி ளில் பல்கவறு பிரோந்திய வேோழி ளில் 
இலக் ணம், எண்ணியல் ேற்றும் போடத்திட்டத்டத வெயலி ள் (ஆப்ஸ்) ேற்றும் 
விடளயோட்டு ள் மூலம்  ற்பிப்பகதோடு த வடேப்பு ேதிப்படீு ள்                            
ேற்றும் பிற தனிப்பட்ட  ற்றல் டளயும் முன்வனடுக் ச் வெய்யும்.                   
இத்தட ய புதிய வதோழில்நுட்பங் ள் ஆெிரியர் ளுக்கும், ேோணவர் ளுக்கும்  ற்றலில் 
உதவியோ  இருக்குகேயன்றி ஆெிரியர் ளுக்கு ேோற்றோ  அடேயோது. 

2.11.  ஒன்றாம் ேகுப்பு மாணேர்கள் அடனேடரயும் பள்ளிக்கு தைார்படுத்தும் கட்ைகம்: 
வபரும்போலோன ஒன்றோம் வகுப்பு ேோணவர் ளுக்கு முதல் இரு ேோதங் ளுக்குள்களகய 
பள்ளிக்கு வர ஆர்வம் குன்றுவதோ  ஆதோரங் ள் வதரிவிக் ின்றன. எனகவ, 2019 ஆம் 
ஆண்டின் துவக் த்தில் அடனத்து ஒன்றோம் வகுப்பு ேோணவர் ளுக்கும் மூன்று ேோத  ோல 
“பள்ளிக்கு தயோர் படுத்தும்  ட்ட ம்” வழங் ப்படுவதன் மூலம் ேோணவர் ள்  ற்றலுக்குத் 
தயோரோவடத ேற்றும் வழக் ேோன ஒன்றோம் வகுப்பு போடத்திட்டத்திடன துவங்  
கதடவப்படும் முன்னறிடவப் வபறுவடத உறுதிப்படுத்த உதவும். பள்ளிக்கு தயோர் படுத்தும் 
 ட்ட த்திற் ோ  NCERT உருவோக்கும்  டலத்திட்டம்  ட்டடேப்பு, போடத்திட்டம் ேற்றும் 
 ற்பிக்கும் உத்தி ஆ ியவற்டற அடனத்து ஒன்றோம் வகுப்பு ஆெிரியர் ளுக்கு 
வினிகயோ ிப்பதுடன் ஒன்றோம் வகுப்பு  டலத்திட்ட  ட்டடேப்பு ேற்றும் பணிப்புத்த ங் ள் 
ேற்றும் பிற  ற்றல் உப ரணங் ளுடன் ஒன்றோ  இடணக் ப்படும். இந்த  ட்ட  
பயிற்ெியின் கபோது ேோணவர் ள் ஒருவருக்வ ோருவர் உதவுவதன் மூலம் ஒத்துணர்வோற்றல் 
ேற்றும் உதவும் ேனப்போன்டே ஆ ியவற்டற வளர்த்துக்வ ோள்வர். இது அடனத்து ஆரம்பக் 
 ல்வி  ற்பவர் ளுக்கும் வெறிவோன அடித்தளம் அடேத்துத் தருவதுடன், உற்ெோ ம் ேற்றும் 
கதோழடேயுணர்டவ வளர்த்துக்வ ோள்வடதயும் உறுதி வெய்யும். இக் ட்ட ம் எழுத்து ள், 
வோர்த்டத ள், வண்ணங் ள், வடிவங் ள் ேற்றும் எண் டள விடளயோட்டு மூலம் 
வ ோடுப்பதில்  வனம் வெலுத்துவதுடன் வபற்கறோடர ஈடுபடுத்தி வபற்கறோர் ளுடன் கெர்ந்து 
வெய்யக்கூடிய பணித்தோள் ேற்றும் ஊடோடும் (Intractive) வெயல்திட்டங் டள வடீ்டுக்கு 
வ ோடுத்தனுப்புவதன் மூலம் தங் ள் குழந்டத ளின் பள்ளி கவடல ளில் வபற்கறோடர 
ஈடுபடுத்த உதவும்.  

ேோணவர் ளிடடகய உயர்தர ெ  ேோணவர் ள் மூலம் 
 ற்பிப்பதடன வெயல்படுத்துவதற்கு ேதிப்புேிக்  கதெிய 
கபோத ர் ள் திட்டம் நோடு முழுவதும் நிறுவப்படும். 

2.12.  நபற்வறார் பங்களிப்பின் முக்கிைத்துேம்: வடீ்டுச் சூழல் குழந்டத ளின்  ல்வி  ற்றல் 
ேீது குறிப்பிடத்தக்  தோக் த்டத ஏற்படுத்துவதோ  ஆரோய்ச்ெியோளர் ள் குறிப்பிடு ின்றனர். 
வபற்கறோருடன் இடணந்து வெயல்புரிவது, வபற்கறோரின் படிப்பறிவு, எண்ணறிவு அல்லது 
 ல்வியறிவு ஆ ியவற்டறக்  டந்து  ற்றல் கேம்போட்டில் ஒரு முக் ிய  ோரணியோகும். 
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வபற்கறோர் தங் ள் குழந்டத ளின் ஆெிரியர் ளுடன் ஒவ்கவோர் ஆண்டும் குடறந்தது 
இரண்டு முடற ெந்திப்பதற்கும், கேலும் அவர் ள் அடிக் டி ெந்திக்  விரும்பினோல் அல்லது 
கதடவப்பட்டோல் தங் ள் குழந்டத ளின்  ற்றடல  ண் ோணிக் , ஊக்குவிக் , கேம்படுத்த 
உதவகவண்டும். ஆெிரியர் ள், வபற்கறோர் ளுடன் கெர்ந்து வெய்யக்கூடிய பணித்தோள், 
வெயல் திட்டம் அல்லது வடீ்டுப்போடம் வ ோடுப்பதன் மூலம் குழந்டத ளின் பள்ளிப்போடம், 
 ற்றல் ேற்றும் முன்கனற்றத்தில் வபற்கறோர் டள கேலும் ஈடுபடுத்த முடியும். 

2.13.  முன் பணி மற்றும் பணிைிடை ஆசிரிைர் கல்ேி மற்றும் வமம்பாடு, பள்ளிக்கு தயோர் 
படுத்தும்  ட்ட ம், ECCE ேற்றும் பலவட  வெயல்போடு ெோர்ந்த  ற்றல் ஆ ியவற்டற 
உள்ளடக் ிய அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவுக்கு முக் ியத்துவம் அளிப்பதோய் 
இருக்கும்; இந்த வலியுறுத்தல் 1 ேற்றும் 2 ஆம் வகுப்பு ஆெிரியர் ளுக்குப் 
வபோருத்தேோனதோ  இருக்கும். 
 
அடனத்து ேட்டங் ளிலுேோன ஆெிரியர்  ல்வி ேற்றும் கேம்போடு; கூடுதலோ  உடரயோடி 
வபோருளுணர்ந்து  ற்கும் வகுப்படற ள், த வடேப்பு ேற்றும் உருவோக்  ேதிப்படீு 
ஆ ியவற்றிற்கு உள்ளடக் ிய உத்தி டளக் வ ோண்டிருப்பதுடன் கபோத ர் டள ெிறந்த 
முடறயில் பயன்படுத்துதல், வழி ோட்டி பயிற்றுனர் ள் ேற்றும் வதோழில்நுட்பத்டத 
முடறகய பயன்படுத்தி ேோணவர் ளின் தனிப்பட்ட  ற்றடல உ ந்ததோ  ஆக்குவதற்கு 
ஆவணச் வெய்யும். அடனத்து I வகுப்பு ஆெிரியர் ளுக்கும் மூன்று ேோத  ோல “பள்ளிக்கு 
தயோர்படுத்தும்  ட்ட த்டத” ஒருங் ிடணப்பதற் ோ  5 நோள் திறன் கேம்போட்டுப் 
பணிேடனப் பயிற்ெி வழங் ப்படும். 
 
வோெித்தல் ேற்றும் வதோடர்புவ ோள்ளும்  லோச்ெோரத்டதக்  ட்டடேக்  வபோது ேற்றும் பள்ளி 
நூல ங் டள விரிவோக்குதல். 
வோெித்தல்  லோச்ெோரத்டத உருவோக்  குழந்டத ளுக் ோன புத்த ங் ள் உள்ளூர் ேற்றும் 
ேோநில வேோழி ளில் புத்த ங் ள் வ ோண்ட வபோது ேற்றும் பள்ளி நூல ங் ள் நோடு 
முழுவதிலும் விரிவுபடுத்தப்படும். ேோணவர் ள் தங் ள் வடீு ளுக்கு புத்த ங் டள எடுத்துச் 
வெல்ல ஆெிரியர் ள் ஊக் ப்படுத்தும் வட யில் உள்ளூர் வேோழி ளில் புத்த ங் டள 
பள்ளி ளும் பள்ளி வளோ ங் ளும் வ ோண்டிருக்கும். 

2.14.  ஒவ்நோரு பள்ளிைிலும் முடறைான ஆசிரிைர் ெிரேல் ஆசிரிைர் ெிடை மற்றும் 
மாணேர் ஆசிரிைர் ேிகிதம் 30:1 க்கும் கீழ் இருப்படத உறுதி நசய்தல்: வலுவோன 
அடிப்படட எழுத்தறிவு ேற்றும் எண்ணறிவு நடவடிக்ட  ளுக்கு PTR வி ிதம் 30:1 க்கு 
குடறவோனதோ  இருக்  கவண்டும். ஒவ்வவோரு பள்ளியிலும்  ிளஸ்டர் ேட்டுேல்லோேல் 
வட்டோர அளவிலும் PTR உறுதி வெய்ய உடனடியோ  ஆெிரியர் பணியிடங் ள் நிரப்புவடத 
உறுதி வெய்ய கவண்டும்; வேோழிப் போகுபோட்டட ெேன் வெய்ய உள்ளூர் ஆெிரியர் ளுக்கு 
முன்னுரிடே வழங் ப்படும். வகுப்படறயில் முடறயோன PTR உறுதி வெய்யப்பட ஆெிரியர் 
வருட  அவெியம். அலுவல ப் பணி ள் ேற்றும் இதர பணி ளில் இருந்து தவிர்த்து 100 
ெதவதீ ஆெிரியர் வருட டய அடடவது ஆெிரியர் ள் ேோணவர் ளுடன் 
வபரும்போன்டேயோன கவடல கநரத்டத வெலவிடுவதற்கு ஏதுவோ  அடேயும். 
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ேோணவர் ளின்  ற்றல் முயற்ெி ளுக்கு உதவும்வபோருட்டு,  ல்வித்தகுதி 
வோய்ந்த ெமூ  உறுப்பினர் டளத் கதர்ந்வதடுக்  ஒரு குடறதீர்  ற்பித்தல் 
உபகரணங்கள் திட்டம் நடடமுடறப்படுத்தப்படும்.  

2.15.  ேோணவர் ளின் வோெித்தடல வளர்க் வும் அவர் ளுடடய வதோடர்பு வ ோள்ளும் திறடன 
வளர்க் வும் ேோணவர் ள் புத்த ங் டள வோெித்து அவர் ள் வோெித்த  டத ள் ேற்றும் 
புத்த ங் ளின் சுருக் ங் டளத் தங் ளுடடய வெோந்த எண்ணங் ளின் வழி வோய்வேோழியோ  
வகுப்பின் ேற்ற ேோணவர் ளின் முன் வழங் லோம். ேோணவர் ள் அதி  வேோழி டளக் 
 ற்றுக் வ ோள்வதோல் இந்த வோெித்தல் ேற்றும் முன்வேோழிவு டள பின்னர் கூடுதல் 
வேோழி ளிலும் கேற்வ ோள்ளலோம். 

2.16.  சமூகப் பணிைாளர்கள் மற்றும் ஆவைாசகர்களின் பங்கு: குழந்டத ள் அவர் ளின் 
வபற்கறோர் ள், ஆெிரியர் ள், ெமுதோய உறுப்பினர் ள் ஆ ியவர் ளுடன் இடணந்து 
பள்ளியில் தக்  டவத்தடல உறுதி வெய்யவும் குழந்டத ளின் ேன நலத்திற் ோ வும் 
ெமூ ப் பணியோளர் ள் ேற்றும் ஆர்வலர் டள பள்ளி வளோ ங் ளில் (போர்க்  p3.8) அேர்த்திக் 
வ ோள்ளலோம். 

2.17.  உள்ளூர் சமூக மற்றும் தன்னார்ேைர்கடள அணி திரட்டுதல்:  ற்றல் வநருக் டிடய 
முடிவுக்குக் வ ோண்டுவருவதற் ோன இந்த அவெர கதெிய கநோக் த்டதப் பற்றியும் ெமூ  
ேற்றும் தன்னோர்வலர் டள ஈடுபடுத்துவதோல் ஏற்படும் வோய்ப்பு ள் பற்றியும் ஆெிரியர் ள், 
வபற்கறோர், ேோணவர் ள், ெமூ  உறுப்பினர் ள், வபோதுேக் ளுக்கு விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்தப்பட கவண்டியது அவெியேோகும்.  ஆர்வமுள்ள குடிேக் ளின் ஈடுபோட்டட 
அதி ப்படுத்த வபருேளவிலோன வபோது கெடவ அறிவிப்பு ள் ஊட ப் பிரச்ெோரங் ள் ேற்றும் 
பள்ளி ளுக்கும் அவர் ளின் ெமூ த்திற்கும் இடடயிலோன கநரடித் வதோடர்பு டள 
முதன்டேப்படுத்துதல்; முதன்டேப்படுத்துவதன் மூலேோ  நோவடங் ிலும் உள்ள 
ஆர்வமுள்ள குடிேக் டள அதி பட்ெேோ  ஈடுபடுத்துதல் NTP ேற்றும் RIAP 
திட்டங் ளுக் ோன ெமூ  உறுப்பினர் ள் ேற்றும் தன்னோர்வலர் டளப் பணியேர்த்த உதவும். 
இறுதியோ   ல்வியறிவு வபற்ற ஒவ்வவோரு குடிே னும் ஒரு குழந்டதக் ோவது (அல்லது 
வயது வந்கதோர்)  ற்பித்தல் ஊக் ப்படுத்தப்படும் வோய்ப்பு ள் வழங் ப்படும்; ஆதரவு 
அளிக் ப்படும். (போர்க்  இயல் 21) 

ேீண்டும் வெோல்லப்கபோனோல் 2025ம் ஆண்டிற்குள் துவக்  வகுப்பு ள் ேற்றும் அதற்கும் 
கேல் அடனவருக்கும் அடிப்படட எழுத்தறிடவயும், எண்ணறிடவயும் அடடவதற்கு 
முதன்டே அழுத்தம் வழங் ப்படகவண்டும். அடிப்படட  ற்றல் நிடல (வோெித்தல், 
எழுதுதல் ேற்றும் அடிப்படடக்  ணிதத்தில் அடிப்படட நிடல) அடடயோேல் இந்தக் 
வ ோள்ட யின் ேற்ற பகுதி ள் நேது குழந்டத ளின் ேி ப்வபரும் பகுதியனருக்குத் வதோடர்பு 
அற்றதோ  அடேயும். 
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இயல் 3 

இடைநின்ற மாணாக்கர்கடை 
மீள்ஒருங்கிடணத்தல்;  கல்விடை 
அடைவரும் பெறுவடத உறுதிப்ெடுத்துதல் 

நநாக்கம்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 3 முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட அனைத்து 
குழந்னதகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய பள்ளிக் கல்வி அளித்தல். 

2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 3 முதல் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட அனைத்துக் 
குழந்னதகளுக்கும் இலவச, கட்டாய பள்ளிக் கல்வி அளித்தல். 

அனைத்துக் குழந்னதகளும் பள்ளியில் சசர்வனதயும், பள்ளிக்குத் ததாடர்ந்து 
வருவனதயும் கட்டாயம் உறுதி தசய்வது பள்ளிக்கல்வி அனமப்பின் அடிப்பனட 
ச ாக்கங்களுள் ஒன்றாகும். சர்வ சிக்க்ஷா அபியான் மற்றும் கல்வி உரினமச் 
சட்டத்தின்கீழ் சமற்தகாள்ளப்பட்ட  முயற்சிகளால் சமீப ஆண்டுகளில்  இந்தியாவில் 
குழந்னதகள் அதிக எண்ணிக்னகயில் பள்ளியில் சசர்ந்துள்ளைர். 

U-DISE (Unified District Information on School Education) மாவட்ட வாரியாை ஒருங்கினணந்த 
பள்ளிக்கல்வி தரவுகளின் அடிப்பனடயில் 2016-17 ஆம் ஆண்டுக்காை சசர்க்னக 
விகிதம்:  

o வகுப்பு 1 முதல் 5 - 95.1 % 

o 6 முதல் 8 - 90.7% 

o 9 முதல் 10 - 79.3% 

o 11 முதல் 12 -51.3% 

சமற்கண்ட தரவுகளில் ஐந்தாம் வகுப்பிற்குப் பின்பு மாணாக்கர்களின் இனட ிற்றல் 
அதிகமாக உள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டு சதசிய அளவில் 6.2 சகாடி குழந்னதகள் (வயது 
6 - 18) பள்ளினய விட்டு விலகியுள்ளைர். அவர்கனள மீண்டும் பள்ளிக்குள் அனழத்து 
வருவசத  ாட்டின் முதன்னமப் பணியாகும். சமலும் மாணவர்கள் பள்ளினய விட்டு 
விலகுவனத தடுக்கசவண்டும். 

அதிக எண்ணிக்டகைில் மாணாக்கர்கள் ெள்ைிடை விட்டு விலகுவதற்காை 
காரணங்கள்: 

* இயல் ஒன்று மற்றும் இரண்டில் குறிப்பிட்டதுசபால் ஐந்தாம் வகுப்பிற்குரிய 
அடிப்பனட தமாழி மற்றும் கணித அறிவு தபறாததால் பள்ளினய விட்டு 
விலகுகின்றைர். 
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* பள்ளிக்கும் வடீ்டுக்கும் இனடப்பட்ட ததானலவு: 

2016-17 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 100 ஆரம்ப பள்ளிகளுக்கு, 50 
 டு ினலப்பள்ளிகள், 20 உயர் ினலப்பள்ளிகள் மற்றும் 9 சமல் ினலப் பள்ளிகள் 
மட்டுசம இருந்தை. ஆக குழந்னதகளுக்கு ஆரம்பப்பள்ளி வடீ்டிற்கு அருகில் 
அனமந்ததுசபால் உயர் ினல மற்றும் சமல் ினலப் பள்ளிகள் அருகில் அனமயலாம். 

பள்ளிகளில் இருந்து இனடவிலகிய குழந்னதகனள மீண்டும் 
பள்ளிக்கல்வியின் எல்னலக்குள் எவ்வளவு வினரவில் தகாண்டுவர 
முடியுசமா அவ்வளவு வினரவில் தகாண்டு வருவது; மற்றவர்கனள 
இனடவிலகாமல் தடுப்பது – மிக உயர் முன்னுரினம 
தகாடுக்கசவண்டிய கடனம    
 

சமூக கலாச்சார மற்றும் பொருைாதார ெிரச்சிடைகள்: 
சமூக, கலாச்சார மற்றும் தபாருளாதாரப் பிரச்சனைகள் இனட ிற்றலுக்கு முக்கிய 
காரணங்களாகும். உதாரணமாக, குழந்னதகளும் வளரிளம் பருவத்திைரும் பள்ளியில் 
இனட ிற்பதற்காை முக்கிய காரணங்கள் குழந்னதத் திருமணம், பாலிை மற்றும் 
சாதியின் பங்கு, குழந்னதத் ததாழிலாளர் முனற ஆகியனவ ஆகும். சமலும் வடீ்டில் 
உள்ள மூத்த குழந்னதகள் இனளய குழந்னதகனளக் கவைிக்கசவண்டிய 
கட்டாயத்தில் இருப்பதால் அவர்கள் பள்ளிக்கு வருவது தனடபடுகிறது. 
 
சுகாதாரமற்ற பகுதிகள் மற்றும் ஆசராக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்களால் 
குழந்னதகள் ச ாய் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றைர். இதைால் அவர்கள் பள்ளிக்கு 
ததாடர்ச்சியாக வருவதும் தனடயாகிறது. 
 
உள்கட்ைடமப்பு மற்றும் ொதுகாப்பு சார்ந்த ெிரச்சிடைகள்: 
தபரும்பாலும் மாணவிகள் பள்ளினய விட்டு  ிற்பதற்கு முனறயாை கழிவனற வசதி 
இல்லானமசய முக்கிய காரணமாகும். சிறுபான்னம குழுக்கனளச் சசர்ந்த 
மாணவர்கள் துன்புறுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பின்னமயால் பள்ளினய விட்டு 
விலகிவிடுகின்றைர். இறுதியாக சில மாணாக்கர்கள் பள்ளிக்கல்வி எவ்வித 
ஆர்வத்னதயும் தூண்டாததால் இனட  ிற்கின்றைர். 
 
சில ச ரங்களில் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் மிதிவண்டி திருட்டு சபாவதாலும் 
பள்ளிக்கு வர இயலுவதில்னல. 
 
இனட ிற்றனலக் குனறப்பதற்கு இரு அடிப்பனடச் தசயல்பாடுகள் அல்லது 
முன்தைடுப்புகள் தசய்யசவண்டியது கட்டாயமாகிறது. அனவ 
 
1. தரமாை உள்கட்ைடமப்பு பகாண்ை ெள்ைி வசதி ஆரம்ெப் ெள்ைி முதல் 
நமல்நிடலப்ெள்ைி வடர. 
பள்ளினய சமம்படுத்துதல் சதனவயுள்ள இடங்களில் புதிய பள்ளிகள் திறத்தல் 
மற்றும் தங்குமிடம் வசதியுடன் கூடிய பள்ளிகள் ஆகியை தசயல்படுத்துவதன் 
மூலம் இனட ிற்றனல குனறக்கலாம். 
 
2. ெள்ைி பசைல்ொடுகைில் ெங்நகற்றல்: 
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I) குழந்னதகளின் கல்வி  ினலனய ததாடர்ச்சியாக கண்காணித்தல் மட்டுமின்றி 
குழந்னதகள் பள்ளியில் சசர்த்தல் மற்றும் வருனக தரல்.  
இனட ின்றாலும் மீண்டும் பள்ளிக்கு வரும் வாய்ப்புகனளயும் மாற்று 
முனறகனளயும் ஏற்படுத்துதல். 
ii) கல்வி உரினமச் சட்டத்தின் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி தற்சபாது 6 முதல் 
14 வயது வனர மட்டுசம உள்ளது. இனத 18 வயது வனர (பன்ைிரண்டாம் வகுப்பு) 
 ீட்டிக்கலாம். 
iii) பள்ளிகளில் சமூக தசயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் ஆசலாசகர்கனள பணி 
அமர்த்துவதன் மூலம் மாணாக்கர்கள், தபற்சறார்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
சமூகத்துடன் இனணந்து பணியாற்றி இனட ிற்றனலக் குனறக்கலாம். 

 

நூறு சதவதீ மாணவர் சசர்க்னக விகிதத்னத (GER) 
எட்டுவதற்கு -- குறிப்பாக ஒன்பது முதல் பன்ைிரண்டாம் 
வகுப்புவனரயில் – அணுகல் வாய்ப்னப அதிகரித்தல் :   

தரமாை உள்கட்டனமப்பும், பங்சகற்பும் உறுதி தசய்யப்பட்டவுடன், அடுத்து   
மாணாக்கர்களுக்குத்  தரமாை கல்வி அளிப்பதன் மூலமும் அவர்கனள பள்ளியில் 
தக்கனவக்க முடியும். இனட ிற்றல் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் மிகச்சிறந்த 
ஆசிரியர்கனள  ியமித்தல் மற்றும் மாணவர்கனள ஈடுபட னவக்கும் உயரிய 
பயனுள்ள பாடத்திட்டத்னத உருவாக்குவதன் மூலமும் இனட ிற்றல் விகிதத்னத 
குனறக்கலாம். இனதப்பற்றி விரிவாக பின்வரும் இயலில் காண்சபாம். 

தரமாை, பசைல்திறன் மிக்க  ெள்ைி உள்கட்ைடமப்டெ 
உருவாக்குதல்: 
 

3.1.  உள்கட்ைடமப்பு வசதிடை நமம்ெடுத்துதல்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் தமாத்த 
சசர்க்னக விகிதம் (gross enrolment ratio) 100% அனடய பள்ளிகளின் எண்ணிக்னக எல்லா 
 ினலகளிலும் அதிகரித்தல் சவண்டும். குறிப்பாக சமல் ினலப் பள்ளிகள். 
வழிமுனறகள் : 

 இனட ிற்றல் அதிகமுள்ள பள்ளிகளின் உள்கட்டனமப்னப அதிகரித்தல். 
 புதிய கல்வி வசதிகனள சதனவயாை இடங்களில் உருவாக்குதல் 
 தற்சபாதுள்ள தைித்தைியாக இயங்கும் ததாடக்கப்பள்ளிகள், 

 டு ினலப்பள்ளிகள், உயர் ினலப்பள்ளிகள் மற்றும் சமல் ினலப் 
பள்ளிகளில் மாணாக்கர்களின்  வருனக சதவதீம் குனறவாக இருப்பின், 
அவற்னற ஒருங்கினணந்த பள்ளிகளாக அல்லது பள்ளி வளாகமாக 
மாற்றுதல். 

ஒருங்கினணந்த பள்ளி / பள்ளி வளாகமாைது தர அளவுகள் தகாண்ட பல சாதகமாை 
அம்சங்கனள தகாண்டிருத்தல் சவண்டும். தபாருள் மற்றும் மைித வளத்தினை 
பகிர்தல், மாணாக்கர்களுக்காை பலதரப்பட்ட வகுப்புகள் மற்றும் வாய்ப்புகனள 
உருவாக்குதல், உடன் பிறந்தவர்கள் மற்றும் தவவ்சவறு வயதுனடய வடீ்டின் 
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அருகில் உள்ள குழந்னதகளுடன் சசர்ந்து பயிலுவதற்கு ஏதுவாக ஒருங்கினணந்த 
பள்ளி வளாகம் அனமதல் சவண்டும். 

ஒவ்தவாரு பிராந்தியம் / மா ிலம் / மாவட்டத்திற்கு ஏற்ற வனகயில் பள்ளிகள் 
உள்ளூரின் சூழலுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்படும். தற்சபாது பள்ளியில் சசர்வதற்காை 
கடுனமயாை விதியாைது (பள்ளிக்கும் வசிப்பிடத்திற்கும் இனடசய உள்ள தூரத்தின் 
அடிப்பனடயில்) உள்ளூர் புவியியல் மற்றும் மக்கள்ததானக சதனவகனள பூர்த்தி 
தசய்வதற்கு ஏற்ற வனகயிலும் பள்ளினய அணுகுதல், தரம், சமபங்கு மற்றும் 
பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு ஊறு ஏற்படாத வண்ணம் த கிழ்வுத்தன்னமயுடன் 
பள்ளிகள் விரிவாக்கசமா, ஒருங்கினணப்சபா தசய்யப்படும். 

மாணவர்களின் வருனகப் பதினவத் ததாடர்ந்து கண்காணிக்கவும், 
இனட ின்றுசபாை மாணவர்கனளத் திரும்பப் பள்ளிக்குக் 
தகாண்டு வரவும் சமூகப்பணி ஊழியர்கள் உதவி தசய்வார்கள். 
என்.டி.பி. மற்றும் ஆர்.ஐ.ஏ.பி. சபான்ற திட்டங்கள் இந்த 
முயற்சினயச் சாத்தியமாக்கும்.  

3.2.  நொக்குவரத்து வசதிகள்: வயதில் மூத்த குழந்னதகள் குறிப்பாக தபண்களுக்கு 
மிதிவண்டி தருவதன் மூலம் அவர்கள் குழுவாகப் பயணித்து பள்ளிக்கு வர ஏதுவாக 
இருக்கும். பள்ளிக்கு வரும் சானல மற்றும் சபாக்குவரத்து வசதினய சமம்படுத்துதல் 
அவசியம். சபாக்குவரத்து வசதிகளாை பள்ளிப் சபருந்து, குழுவாக  டந்து வருதல், 
 டந்து வரும் குழந்னதகளுக்குத் துனணயாக காவலர்கள் (சம்பளத்துடன்) அல்லது 
சபாக்குவரத்துப் படி வழங்கப்படசவண்டும். குறிப்பாக, இளம் சிறார்கள், தபண்கள் 
மற்றும் சிறப்புக் குழந்னதகளுக்காை பாதுகாப்பாை சபாக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தி 
தரசவண்டும். கிராமப்புறங்களில் அவ்வாறு பள்ளிக்கு தசல்லும் வழி  டந்து 
தசல்வதற்கு பாதுகாப்பாக இல்லாத பட்சத்தில் 2 - 4 வயது குழந்னதகளுக்காக 
மிதிவண்டி ரிக்ஷா ஏற்படுத்தி (இரு சக்கர இழுப்பு வண்டி) உள்ளூர் உறுப்பிைர்களுக்கு 
(தபற்சறார்கள்) ஊதியத்துடன் கூடிய பணி வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி பள்ளிக்கு அனழத்து 
வர ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

3.3.  விடுதி வசதிகள்: ததானலதூர மாணாக்கர்கள் மற்றும் தபாருளாதார ரீதியாக 
பின்தங்கிய மாணவர்கள் ஆகிசயாருக்கு பாதுகாப்புடன் கூடிய இலவச தங்குமிட 
விடுதிகள்  சவாதயா வித்யாலயாவிற்கு இனணயாக பள்ளிக்கு அருகில் அனமத்து 
தரப்படும். தபண் குழந்னதகளுக்குத் தைியாக தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் தபண் 
காவலர்கள் பாதுகாப்பு வசதி ஏற்படுத்தித் தரப்படும். 

 
  குறிப்பாக சமூக தபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய தபண் குழந்னதகளுக்காக 

(பன்ைிரண்டாம் வகுப்பு வனர) கஸ்தூரிபா காந்தி பாலிகா வித்யாலயா (KGBV) 
சபான்ற தபண்கள் தங்குமிட வசதியுடன்கூடிய பள்ளிகனள விரிவுபடுத்தி தரமாக 
அனமத்துத் தரப்படும். 

3.4.  ொதுகாப்பு வசதிகள்: அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் குழந்னதகளின் பாதுகாப்னப 
சமம்படுத்த (குறிப்பாக தபண் குழந்னதகள் மட்டும் URG) பாதுகாப்பாை 
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உள்கட்டனமப்பு வசதிகள் (சானல மற்றும் சபாக்குவரத்து வசதிகள்), சதனவக்சகற்ப 
பாதுகாவலர்கள், உள்ளூர் காவல்  ினலயத்துடன் ததாடர்பு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் 
மாணாக்கர்கள் தாம் சந்திக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் அல்லது பிற மீறல்கள் பற்றி தகவல் 
ததரிவிக்க  ம்பகமாை வழிமுனறகள் மற்றும்  டவடிக்னககள் உடைடியாக 
எடுக்கப்படும். 

 
       குழந்னதகளின் உடல் மற்றும் மை ரீதியாை பாதுகாப்னப உறுதி தசய்யும் வனகயில் 

குழந்னதகளின் உரினமகள் மீறப்படுவனத சகித்துக்தகாள்ளக் கூடாது. 
       தபண்கள் மற்றும் பிற குழந்னதகள் பள்ளியிலிருந்து இனட ிற்றலுக்கு, பள்ளி வரும் 

வழியிசலா அல்லது பள்ளியிசலா அச்சுறுத்தல் ஏற்படுமாயின் பள்ளி தனலனம 
ஆசிரியர், சமூக தசயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் சட்ட அமலாக்க 
பிரிவிைருடன் இனணந்து ஊறு வினளவிப்சபானர அனடயாளம் கண்டறிந்து 
சதனவப்பட்டால் சட்டப்பூர்வமாை  டவடிக்னக எடுக்கப்படும். 24 x 7 இலவச உதவி 
எண் தபாதுமக்களிடம் ததரிவிக்கப்படும். உள்ளூர் காவலரும், சமூக 
தசயற்பாட்டாளரும் இனணந்து பள்ளிக்குள் மற்றும் பள்ளிக்கு தவளிசய இனவ 
சபான்ற அச்சுறுத்தல்கனள அனடயாளம் காணவும், தகவல் ததரிவிக்கவும் தபற்சறார் 
மற்றும் மாணாக்கர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படும். அதிக எண்ணிக்னகயில் 
இனட ிற்றலுக்கு, அச்சுறுத்தல் / ததால்னல தகாடுத்தல் ஆகியனவ காரணமாக 
அனமந்தால் சிறப்பு கவைம் தசலுத்தப்படும். 

 
ெங்நகற்றல் மற்றும் கற்றடல உறுதி பசய்தல்  

3.5.  மாணாக்கர்கைின் வருடகடைக் கண்காணித்தல்: ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி 
சமலாண்னமக்குழு இனணந்து தவளிப்பனடயாை மற்றும்  ம்பகமாை அனமப்பின் 
மூலம் மாணவர்களின் வருனக கண்காணிக்கப்படும். எந்த ஒரு மாணவரும் 
பள்ளிக்கு வரவில்னலதயைில், தபற்சறாருடன் ததாடர்பு தகாண்டு காரணம் 
அறியப்படும். வருனக சதவதீத்னத அதிகரிக்கும் தபாருட்டு கானல மற்றும் மதிய 
உணவு அளித்தல் மற்றும் 100% வருனக தபற்ற மாணவர்களுக்கு விருதுகளுடன் 
அங்கீகாரம் அளிக்கப்படும். 

3.6.  ெின்தங்கிை மாணவர்கடைக் கண்காணித்தல்: ஆசிரியர்கள் மதிப்படீுகள் மூலம் 
மாணாக்கர்களின் கற்றல் வினளவுகனளக் கண்காணிப்பதன் மூலம் கற்றலில் 
பின்தங்கிய மாணாக்கர்கனள அனடயாளம் காணவும், தைிப்பட்ட கற்றல் யுக்திகனள 
தசயல்படுத்தி தபற்சறார் உதவியுடன் குழந்னதகளின் கற்றல் திறன் 
சமம்படுத்தப்படும். சமலும் இவர்கள் குனறதீர் கற்பித்தல்  ிகழ்வுகளாை NTP (National 
Teacher Platform) மற்றும் RIAP (Remedial Institutional Aidee Programmes) உடன் 
ததாடர்புபடுத்தப்படும். 

 
3.7.  ெள்ைிடை விட்டு பவைிநைறிை மாணாக்கர்கடைக் கண்காணித்தல்: சமூக 

தசயற்பாட்டாளர், தனலனம ஆசிரியர், சமூக உறுப்பிைர்கள் மற்றும் பள்ளி 
சமலாண்னமக்குழு ஆகிசயார் இனணந்து குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 
இருந்து இனட ின்ற மாணாக்கர்கள் மற்றும் பள்ளிக்கு தவளிசய உள்ள 
மாணாக்கர்கனளக் கண்காணித்து, அவர்கள் பற்றிய தரவுகள் உருவாக்கப்படும். 
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பள்ளி வளாகத்தில் சமூக தசயற்பாட்டாளர் ஒருவனர  ியமித்து சமற்கூறிய 
தரவுகனள  ிர்வகித்தும், சமூகத்துடன் ஒன்றினணந்து தசயல்பட சவண்டும். சமலும் 
இவர் தரவுகளிலுள்ள ஒவ்தவாரு குழந்னதயும் பள்ளிக்கு திரும்பி வர உதவி 
தசய்வார். 

3.8.  சமூக பசைற்ொட்ைாைர் மற்றும் ஆநலாசகரின் ெங்கு:  
 பள்ளியில்  ீண்டகால விடுப்பில் இருக்கும் மாணாக்கர்கள் 
 பள்ளியில் கற்றலில் பின்தங்கி இருக்கும் மாணாக்கர்கள் 
 பள்ளியில் சசராமல் அல்லது இனட ின்ற மாணாக்கர்கள் 

        ஆகிசயார்கனளயும் அவர்களுனடய  தபற்சறார்கனளயும் சமூக தசயற்பாட்டாளர்கள் 
சந்தித்து, அவர்களின் பிரச்சினைக்காை காரணத்னத ஆசலாசகர் உதவியுடன் 
கண்டறிவார். சமலும் அவர்களின் சசர்க்னக மற்றும் வருனகனய உறுதி தசய்யவும் 
மற்றும் குனறதீர் கற்றல் திட்டங்களாை NTP மற்றும் RIAP அல்லது மாற்று கற்றல் 
 ிகழ்வுகளில் பங்சகற்க தசய்வர். 
சமலும் CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) சிறப்பு குழந்னதகனள கண்டறிந்து கல்வி 
அனமப்பில் ஈடுபடுத்துவர். 

3.9.  குழந்டதகள் ஆநராக்கிைத்தில் ெள்ைிைின் ெங்கு: சுகாதாரமற்ற  ினல,  
ஆசராக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் சதனவயாை முன்தைச்சரிக்னக இல்லாத 
பகுதிகளில் பள்ளி தசல்லும் குழந்னதகளுக்கு ச ாய்கள் உருவாகி பள்ளினய விட்டு 
விலகுகின்றைர். பள்ளி, சமூக தசயல்பாட்டாளர், ஆசலாசகர் மற்றும் சுகாதார 
பணியாளர்கள் ஆகிசயார் இனணந்து அப்பகுதியிலுள்ள தபற்சறார்கள், மாணாக்கர்கள் 
மற்றும் ஒட்டுதமாத்த சமூகத்திற்கும்  ல்ஆசராக்கியம், சுத்தம், சுகாதாரம் மற்றும் 
ச ரத்திற்கு தகுந்த தடுப்பூசி முனறகள் அதற்குரிய சுகாதார சசனவகள் உடன் 
ததாடர்புபடுத்தி உதவி தசய்வார்கள். 

பரவலாை ஊட்டச்சத்து குனறபாடு, ச ாய்கள் மற்றும் ஆசராக்கியமற்ற சூழல் உள்ள 
பகுதிகளில் அனமந்துள்ள பள்ளிகளுக்கு சுகாதாரப் பணியாளர்கனள பணியமர்த்தி, 
குழந்னதகள்  லன் சமம்படுத்தப்பட்டு ததாடர்ந்து அவர்கள் வருனகக்கும் 
முன்சைற்றத்திற்கும் முன்னுரினம அளிக்கப்படும். 

3.10.  நீண்ைகாலம் ெள்ைிக்கு பவைிநை உள்ை வைரிைம் ெருவத்திைருக்கு இரண்ைாம் 
வாய்ப்பு கல்வித் திட்ைம் உருவாக்குதல்: பல ஆண்டுகள் பள்ளிக்கு வராத 
குழந்னதகள் மற்றும் பதின்பருவ மாணாக்கர்களுக்கு உபசயாகமாை கல்வி மற்றும் 
பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 

குனறதீர் கற்பித்தல் திட்டங்கள் (NTP, RIAP) சபாதாத பட்சத்தில், சமற்கூறிய 
மாணாக்கர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வி அனமப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமமாை மற்றும் 
கற்பதற்காை இனணப்பு பயிற்சி மூலம் மாணாக்கர்களின் திறன் சமம்படுத்தப்படும்.  
ததாழிற்கல்வி மற்றும் திறன் சமம்பாட்டு வாய்ப்புகள் (உதாரணம் சந்னத சார்ந்த 
உடைடி சவனலவாய்ப்பு கினடக்கும் படிப்பு) இரண்டாம் வாய்ப்பாக ஏற்படுத்தி 
தரப்படும். 
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        15 வயதிற்கு சமற்பட்ட பள்ளினய விட்டு இனட ின்ற மாணாக்கர்கள், கற்றலில் 
பின்தங்கிய மாணாக்கர்கள், கல்வியறிவற்றவர்கள் ஆகிசயாருக்காக வயதுவந்சதார் 
கல்வி அளிக்கப்படும். இதில் அடிப்பனடக் கல்வி மற்றும் விருப்பமிருப்பின் 
ததாழிற்கல்வியும்  டத்தப்படும். இத்தனகய முடிவுகள் மாணாக்கர்கள்  விருப்பம் 
அவர்களது தபற்சறார், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூக தசயற்பாட்டாளர்கள் 
ஆகிசயாருடன் கலந்து ஆசலாசித்து எடுக்கப்படும். 

 
3.11.  ெலவழிக் கற்ெித்தல்: சிறப்பு குழந்னதகள் மற்றும் இடம் தபயரும் 

ததாழிலாளர்களின் குழந்னதகள் உள்ளடக்கிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்றல் 
எளிதாக்கும் வனகயில் முனறசார் மற்றும் முனறசாரா கல்வி முனறனய 
விரிவுபடுத்தசவண்டும். புதுனமயாை கற்பித்தல் வழிமுனறகளாை ததாழில்நுட்பம் 
பயன்படுத்துதல், மின்ைணு வளங்கள் மின்ைணு கற்றல் மற்றும் மதிப்படீு 
ஆகியவற்னற சமம்படுத்தி பயன்படுத்தப்படும். பள்ளிக்கு தசல்லாத இளம் 
மாணவர்கள் சதசிய திறந்ததவளி கற்றல்  ிறுவைம் அளிக்கும் சிறந்த மற்றும் 
ததானலதூர கல்வி மூலம் தங்கள் கற்றல் சதனவனய பூர்த்தி தசய்யும் தபாருட்டு 
விரிவாக்கம் தசய்யப்படும். 

 
பலதரப்பட்ட சதனவகனள கருத்தில் தகாண்டு சதசிய திறந்ததவளி கற்றல் 
 ிறுவைம் 14 வயதிற்கு சமற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் வயது வந்சதாருக்கு 
திறந்ததவளி அடிப்பனட கல்வி தகாடுப்பது ததாடரப்படும்.  சமலும் பின்வரும் 
திட்டங்கள் வழங்கப்படும் :  
 
*A, B மற்றும் C  ினலக்கல்வி எைது முனறசார் கல்வி வகுப்பு 3 5 மற்றும் 8 க்கு 
இனணயாக அளிக்கப்படும். 
*இரண்டாம்  ினல கல்வி திட்டம் வகுப்பு 10 மற்றும் 12 க்கு இனணயாக 
அளிக்கப்படும். 
*ததாழிற்கல்வி 
*வயதுவந்சதார் கல்வி 
*வாழ்க்னகக்கல்வி 
மா ில அரசுகள் தத்தமது மா ில தமாழிகளில் மா ில திறந்ததவளி பள்ளிகனள 
சமம்படுத்த ஊக்கப்படுத்தப்படும். 

3.12.  ெல முன்மாதிரி ெள்ைிகடை அனுமதித்தல் மற்றும் உள்கட்டுப்ொடுகள் உடைை 
கல்வி உரிடமச் சட்ைத்டத தைர்த்தல்: அரசு மற்றும் அரசு சாரா மைித ச ய 
அனமப்புகள் பள்ளிகள் கட்டவும், கலாச்சார, புவியியல் மற்றும் மக்கள் ததானக 
சபான்ற பல சவறுபாடுகள் உனடய பள்ளிகனள ஊக்கப்படுத்தவும் மற்றும் மாற்றுக் 
கல்வி அனமப்புகளாை குருகுலம், பாடசானல, மதரசாக்கள் மற்றும் வடீ்டுப் 
பள்ளிகள் ஆகியவற்னற அனுமதிக்கும் வனகயிலும் கல்வி உரினமச் சட்ட விதிகள் 
அடிப்பனடயிலாை கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும். கற்றல் வினளவுகள் சார்ந்து 
தவளிப்படும் திறனுக்கு அதிக முக்கியத்துவமும் மற்றும் உள்ளடீு சார்ந்த கல்விக்கு 
குனறந்த முக்கியத்துவம் தரப்படும். 

 
கல்வி உரினமச் சட்டத்தின் அரசு சாரா கல்வி அனமப்பிற்காை உள்ளடீுகள் மீதாை 
ஒழுங்குமுனற குழந்னத பாதுகாப்பு (உடல் மற்றும் உளவியல்ரீதியாை) அணுகல் 
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மற்றும் சசர்த்தல், லாப ச ாக்கமற்ற பள்ளி மற்றும் குனறந்தபட்ச கற்றல் 
அனடவுகள் ஆகியவற்னற உறுதிப்படுத்துவனதக் தகாண்டிருக்கும். 

த கிழ்வுத் தன்னமயுடன் கூடிய தரமாை பள்ளிகனள அனைத்து தரப்பிைருக்கும்  
உருவாக்குவதன் மூலம் மாணாக்கர்களுக்கு அதிகமாை கல்வி கற்பதற்காை 
வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். சமலும் பள்ளிகளுக்கு இனடசயயாை ஆசராக்கியமாை 
சபாட்டி மற்றும் தரமாை பள்ளிகள் உருவாக்க வழிவகுக்கும். மைிதச ய 
அனமப்புகள்- அரசின் கூட்டு  டவடிக்னகயில்  மற்ற முன்மாதிரி  பள்ளிகள் 
அனமக்கப்படும். 

3.13.  கல்வி உரிடமச் சட்ைம் நமல்நிடலக் கல்வி வடர நீட்டிப்பு: இலவச மற்றும் 
கட்டாயக் கல்வி வகுப்பு 9 முதல் 12 வனர (14 முதல் 18 வயது) எை கல்வி 
உரினமச்சட்டத்தில் தகாண்டுவரப்படும். 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் அனைத்து 
மாணாக்கர்களும் பள்ளியில் சசர்ந்து தரமாை கல்வினய தபற்றிருக்கசவண்டும். 
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இயல் 4 

பள்ளிக் கலைத்திட்டமும் கற்பித்தல் முலையும் 

ந ோக்கம்: 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் புரியோமல் மனப்போடம் செய்வதைக் குதைப்பைற்கோகவும் 
முழுதமயோன வளர்ச்ெிதய ஊக்கப்படுத்துவைற்கோகவும் 21 ஆம் நூற்ைோண்டுக்குத் 
நைதவயோன ைிைன்களோன கூர்ெிந்ைதன, பதடப்போற்ைல், அைிவியல் மனப்போங்கு, கருத்துப் 
பரிமோற்ைம், பிைருடன் இதைந்து பைிபுரிவது, பன்சமோழி கற்ைல், பிரச்ெதனகளுக்குத் ைீர்வு 
கோண்பது, ஒழுக்கம், ெமூகப் சபோறுப்புைர்வு மற்றும் சைோழிட்நுட்ப நுண்ைைிவு 
ஆகியவற்தை வளர்ப்பைற்கோகவும் கதைத்ைிட்டமும் கற்பித்ைல் முதையும் 
மோற்ைியதமக்கப்படுகின்ைன.   
4. 1 பள்ளிக்கல்விக்கான புதிய கலைத்திட்ட, கற்பித்தல் முலை 
வடிவலைப்பு  

11 + 2 கல்வி அதமப்பு என்பது நைெியக் கல்விக்சகோள்தக  – 1691 ன் மிகவும் 
நபோற்றுைற்குரிய பரிந்துதரயோகும்.   இந்ை முக்கியமோன, அைிக அளவில் ைோக்கம் 
செலுத்ைிய பரிந்துதர,  ோசடங்கும் உள்ள கல்வி அதமப்தப ைரப்படுத்ைவும் 
ஒழுங்குபடுத்ைவும் உைவியது.    ோட்டின் பை பகுைிகளில் பள்ளிக்கல்வி என்பது  12 
ஆண்டுகளோக மோற்ைப்பட்டது.   இந்ை 11 +  2 என்ை அதமப்பு ைரம் / வகுப்புகள் 1-12 என 
அதழக்கப்பட்டது.   1 முைல் 5 வகுப்பு வதர ததாடக்கப்பள்ளி, 6 முைல் 8 வதர 
நடுநிலைப்பள்ளி, 9 முைல் 10 உயர்நிலைப்பள்ளி, 11 முைல் 12 வதர நமனிதைப் பள்ளி 
( ோட்டின் பை பகுைிகளில் மைனிலைப் பள்ளி நிலை, கல்லூரி முன்பருவம், 
இலடநிலைக் கல்லூரிப் பருவம், அல்ைது இளநிலைக் கல்லூரிப் பருவம் எனவும் 
வழங்கப்பட்டு வருகிைது).  

11 + 2 என்ை பள்ளிக் கல்வி அதமப்பு கடந்ை  01 ஆண்டுகளோக இருந்து வருகிைது.   
இவ்வதமப்பு பள்ளிக்கல்விதய முதைப்படுத்ைவும் ெீர்படுத்ைவும் சபரிதும் 
துதைபுரிந்துள்ளது.  இருப்பினும் ைற்கோைத்ைில் குழந்தைகதள  21 ஆம் நூற்ைோண்டில் 
வோழ்வைற்கு இயன்ைளவு ஆயத்ைப்படுத்ை, அைிவுெோர் ஆய்வுகளின் அடிப்பதடயில் 
இவ்வதமப்பு மோை நவண்டியுள்ளது என்று இந்ைக் கல்விக் சகோள்தக வைியுறுத்துகிைது.  

குைிப்போக அைிவோற்ைைின் அடிப்பதடயிைோன விதளயோட்டு முதைக்கு முக்கியத்துவம் 
சகோடுக்கவும் மழதையர் கல்வி 3 வயது முைல்  12 ஆம் வகுப்பு வதரயுள்ளவர்களுக்கு 
கட்டோய இைவெக் கல்வி வழங்கி வருவதைத் சைோடரவும் இந்ை அதமப்பு மோற்ைம் 
நைதவயோகிைது.  இதுபற்ைி முைல் மூன்று இயல்களில் விரிவோக 
கைந்துதரயோடப்பட்டுள்ளது. நமலும் 3 வயது முைல் 18 வயது வதரயுள்ள பள்ளி கோை 
அளவில் கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கற்பித்ைல் முதையிலும் பை  ிதைகளில் மோற்ைம் 
நைதவயோகிைது.  இம்மோற்ைம் குழந்தையின் அைிவோற்ைலுக்கும், குழந்தையின் 
இயல்புக்கும், உடல் மன வளர்ச்ெிக்கு இதயந்ைைோக இருக்கவும் நவண்டும்.  
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எடுத்துக்கோட்டோக, ஒன்ைோம் இயைில் கைந்துதரயோடியதுநபோை,  1 வயதுக்கு முன்பு வதர 
குழந்தைகள் விதளயோட்டு முதையின் வோயிைோகவும்,  செயல்போட்டு முதையின் 
வோயிைோகவும் கண்டைிமுதை வோயிைோகவும் ெிைப்போகக் கற்கின்ைனர்.  இம்முதைகளில் 
ச கிழ்வுத்ைன்தமயும் நைதவப்படுகிைது வகுப்பு 3 –க்கு பிைகு கற்ைல் கற்பித்ைல் 
முதைதய ஒரு குைிப்பிட்ட வதகயில் ச ைிப்படுத்ை நவண்டியுள்ளது.  எடுத்துக்கோட்டோக, 
போடப்புத்ைகங்கதளப் பயன்படுத்ைி கற்பிக்கத் சைோடங்குவைற்கு இப்பருவம் ஏற்ைைோக 
இருக்கிைது.  இருப்பினும் விதளயோட்டு முதைதயயும் கண்டைிந்து கற்ைதையும் 
வலுவோகத் ைக்க தவத்துக்சகோள்ளவும் நவண்டும்.  

குழந்தைகளுக்கு  11 வயைோகும்நபோது அவர்கள் கூர்ந்து கவனித்து, சபோதுப்பண்பு கண்டு, 
நுண்கருத்துகதளப் புரிந்துசகோள்ளத் சைோடங்குகின்ைனர்.  அைோவது ஆைோம் வகுப்பு முைல் 
குழந்தைகளுக்கு ெிைப்புப் போட ஆெிரியர்கள் கற்பிப்பது பயன்ைரும்.  ஒவ்சவோரு 
போடத்ைிலும் உயர்  ிதைக் கருத்துகதளப் பற்ைிக் கைந்துதரயோடுவது ெோத்ைியமோனது 
மட்டுமல்ை, ஏற்ைதும்கூட. 11 வயதுக்கு நமல், அைோவது  6 ஆம் வகுப்புக்கு நமல் வளரிளம் 
பருவத்ைில் ைங்களின் வோழ்க்தகக்கோன ைிட்டம் வகுக்கத் சைோடங்குகின்ைனர்.   
இந் ிதையில் முந்தைய வகுப்புகளில் தகயோண்ட கற்பித்ைல் முதைகள் 
உறுைிசபறுகின்ைன.  கூடநவ கல்லூரி படிப்புக்கோன, நவதைக்குச் செல்வைற்கோன, 
வோழ்க்தகக்கோன ஆயத்ைமும் நைதவப்படுகிைது.  அைற்கு ஏற்ைோற்நபோல் பள்ளிக்கல்வி 
அதமயநவண்டும்.  மோைவர்கள் ைங்களின் பல்நவறு ைிைன்களின், விருப்பத்ைின், 
இைக்கின், வோழ்க்தகக் குைிக்நகோளின் அடிப்பதடயில் போடங்கதளத் நைர்ந்சைடுக்க 
நவண்டும்.  கூடநவ சைோழிற்கல்வியும் கதைக்கல்வியும் கற்பைற்கோன வோய்ப்தபயும் 
வழங்க நவண்டும்.  இந் ிதையில் பல்நவறு போடங்களின் பல்நவறு  ிதைகதள எட்ட 
பருவ முதை (செமஸ்டர்முதை) உகந்ைைோக இருக்கிைது.  

குழந்தைகளின் இயல்போன அைிவோற்ைைின் அடிப்பதடயிலும்  தடமுதை 
ெோத்ைியக்கூறுகதளக் கருத்ைிற்சகோண்டும் மோற்ைியதமக்கப்பட்ட கீழ்வரும் கல்வி 
அதமப்பு குழந்தைகளின் உச்ெகட்ட முழுதமயோன வளர்ச்ெிக்கு ஏற்ைைோக, பயனுள்ளைோக 
இருக்கும்.  இது புரட்ெிகரமோனதும்கூட) பள்ளிகளின் உட்கட்டதமப்பு வெைிகள் இந்ை 
கற்பித்ைல் முதைக்கு, கதைத்ைிட்டத்ைிற்கு ஏற்ைைோக இருக்க நவண்டும் என்ை 
நைதவயில்தை.  

 

 இப்புைிய 5 + 3 + 3 + 4 பள்ளிக்கல்வி அதமப்பு குழந்தைகளின் 
வளர்ச்ெிக்கு உைவும் கதைத்ைிட்ட, கற்பித்ைல் முதை வடிவமோகும்.  

4. 1. 1.   புைிய 0 + 3 + 3 + 4 பள்ளிக்கல்வி அதமப்பில் கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கற்பித்ைல் முதையிலும், 
வந்துள்ள மோற்ைங்கள் மற்றும் 3-8, 8-11, 11-14, மற்றும் 14-18 வயது குழந்தைகளின் வளர்ச்ெி 
கோை நைதவக்கோக கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கற்பித்ைல் முதையிலும் நைதவ மற்றும் 
அவற்ைின் அடிப்பதடயில் மோற்ைங்கள் சகோண்டுவர நவண்டியது அவெியமோகிைது.  
கற்பித்ைல் முதை, கதைத்ைிட்ட வடிவதமப்பு என்பது பள்ளிக்கல்வியில் 5+3+3+4 
அதமப்புப்படி கீழ்வருமோறு மோற்ைப்பட்டுள்ளது.  
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• 0 வருட அடிப்பலட நிலை – மூன்று வருட மழதை வகுப்புகளும் மற்றும் 1, 2 
வகுப்புகளும் நெர்ந்ைது இந்ை  ிதை.  

• 3 வருட ஆயத்த நிலை (பின் சைோடக்க ிதை) - 3, 1, 0 வகுப்புகள் 

• 3 வருட நடுநிலை (உயர் சைோடக்க ிதை) 6, 7, 8 வகுப்புகள் 
• 1 வருட உயர்நிலை (நமல் ிதை) – 6, 11, 11, 12 வகுப்புகள் 

அ. அடிப்பதட  ிதையில் விதளயோட்டு முதை, செயல்போட்டு முதை, 
கண்டைிமுதை ஆகியவற்ைின் ச கிழ்வோன பல் ிதை செயல்போடுகள் 
உட்படுத்ைப்பட நவண்டும்.  மழதையர் கல்வி பற்ைிய ைற்கோை ஆய்வு 
முடிகளுக்நகற்ப செயல்போடுகள் இடம் சபை நவண்டும்.  கோைத்தை சவன்ை 
இந்ைிய போரம்பரிய முதைகளின் அடிப்பதடயில் குழந்தைகளின் அைிவோற்ைலும் 
உைர்வுகளும் தூண்டப்பட நவண்டும்.  

ஆ. ஆயத்ை  ிதையில் மூன்று வருட கற்ைல் கற்பித்ைல்  டக்கும்.  அடிப்பதட 
 ிதையிலுள்ள அதனத்து கற்பித்ைல் முதைகளும் உட்படும் கதைத்ைிட்ட 
கற்பித்ைல்முதை பின்பற்ைப்பட நவண்டும்.  இருப்பினும் படிப்படியோக 
போடப்புத்ைகங்களின் துதைநயோடு முதையோன கற்பித்ைல் ஆரம்பிக்க நவண்டும்.  
இங்கு ெிைப்புப் போட ஆெிரியர்கள் நைதவயில்தை.  கதைகற்பிக்கும் ஆெிரியர்கள், 
ெிைப்பு சமோழியோெிரியர்கள் இருக்கைோம்.  இவர்கள் பள்ளியிலுள்ள அதனத்து 
வகுப்புகளுக்கும் போடம்  டத்ைைோம்.  வோெித்ைல், எழுதுைல், நபசுைல், உடற்கல்வி, 
கதை, சமோழி, அைிவியல், கைிைம் ஆகிய போடங்களில் அடிப்பதடப் புரிைதை 
உருவோக்குவது இந்ை ிதையின் ைதையோய ந ோக்கமோகும்.  ெிைப்புப் போட 
ஆெிரியர்களின் கற்பிக்கும் போடக்கருத்துதளப் புரிந்துசகோண்டு ஆழமோன 
கற்ைலுக்கு குழந்தைகள் ஆயத்ைமோக நவண்டும்.   

இ.  ஆயத்ை  ிதையில் அைிமுகப்படுத்ைிய கதைத்ைிட்டத்தையும் கற்பித்ைல் 
முதைதயயும் இதட ிதையில் மூன்று வருடங்களுக்குத் சைோடரும் என்ைோலும் 
அைிவியல், கைிைம், கதை, ெமூக அைிவியல், மற்றும் மோனுடவியல் 
போடங்களிலுள்ள நுண்கருத்துகதளக் கற்கவும், அதவபற்ைிக் கைந்துதரயோடவும் 
போடவோரி ஆெிரியர்கள் அைிமுகப்படுத்ைப்படுவோர்கள்.  அனுபவங்களின் மூைம் 
கற்ைல்  டக்கும்.  போடங்களுக்கு இதடநயயுள்ள சைோடர்புகதள 
ஆய்வுசெய்வோர்கள்.  நமலும் பை ெிைப்புப் போடங்கதள அைிமுகப்படுத்ை 
நவண்டும்.  பை ெிைப்பு ஆெிரியர்களும் அைிமுகப்படுத்ைப்படுவோர்கள்.  

ஈ.  ோன்கு ஆண்டுகள் கற்ைல்  டக்கும் உயர் ிதையில் குழந்தைகள் 
பல்துதைகதளப் பற்ைித் சைரிந்துசகோள்வோர்கள்.  இந்ை  ிதையில் 
இதட ிதையில் அைிமுகப்படுத்ைிய போடவோரியோன கதைத்ைிட்டத்ைின், 
கற்பித்ைல் முதையின் அடிப்பதடயில் கற்ைல்  தடசபை நவண்டும்.  எனினும் 
நமலும் ஆழமோன, கூர்ெிந்ைதன சகோண்ட, வோழ்க்தக இைக்குகளுக்கு அைிக 
அழுத்ைம் சகோடுத்து, குழந்தைகளின் விருப்பங்களுக்கு வோய்ப்பளித்து ெற்நை 
ச கிழ்வுத்ைன்தமநயோடு கற்பித்ைல்  தடசபைநவண்டும்.  ஈரோண்டுகள் சகோண்ட 
இரு பருவமோக பகுக்கப்படுகிைது.  இந் ிதை வருடத்ைிற்கு இரண்டு பருவம் என 
எட்டு பருவங்கள் சகோண்டது.  ஒவ்சவோரு மோைவனும் ஐந்து முைல் ஆறு 
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போடங்கள் வதர ஒவ்சவோரு பருவத்ைிற்சகன நைர்ந்சைடுக்கைோம்.  இருப்பினும் 
அதனவருக்கும் சபோதுவோன போடங்கள் ெிைவும் இருக்கும்.  கூடநவ அவரவர் 
விருப்பத்ைிற்கு ஏற்ை விருப்பப் போடத்தைத் (கதைக்கல்வி, சைோழிற்கல்வி, 
உடற்கல்வி நபோன்ைதவ உட்பட்ட) நைர்ந்சைடுக்கவும் செய்யைோம்.  அவரவர் 
ைிைனுக்நகற்ை, விருப்பத்ைிற்நகற்ை போடங்கதளத் நைர்வு செய்து ைங்கள் ைிைதன 
விரிவுபடுத்ைைோம்.  
கட்டக வோரிய நைர்வுமுதை (நமோடுைோர் நபோர்டு எக்ஸோமிநனஷன்ஸ்) 
அைிமுகப்படுத்ைப்படும்.  இந்ை முதையின் மூைம் ஒவ்சவோரு போடத்ைிலுமுள்ள 
அடிப்பதடக் கருத்துகள், சகோள்தககள், விமரிென ெிந்ைதன, உயர் ிதைத் 
ைிைன்கள் ஆகியதவ மைிப்பிடப்படும்.  இம்முதை சபோதுப்போடங்களில் 
குழந்தைகளின் அடிப்பதடப் புரிைதை உறுைிப்படுத்தும்.  இருப்பினும் விருப்பப் 
போடங்களில் அைிக ச கிழ்வுத்ைன்தமயுடன் மைிப்படீுகள்  டக்கும்.  உயர் ிதை, 
நமனிதை என்னும் கருத்துக்கு இனி இடமில்தை.  11, 12 வகுப்புகள் இனி முைல் 
நமல் ிதையின் ஒரு பகுைியோகக் கருைப்படும்.  
 

எல்ைோ  ிதையிலும் நைெிய வட்டோர போரம்பரியங்களுக்கு அைிக அழுத்ைம் சகோடுக்க 
நவண்டும்.  கூடநவ  ன்சனைி, ெமூக உைர்வு, கோரை கோரியத் சைோடர்பு, கண்ைிச் 
ெிந்ைதன, இைக்கவியல் அைிவு, அைிவியல் மனப்போன்தம, சமோழி, கருத்துப்பரிமோற்ை 
ைிைன் ஆகியவற்தை மோைவர்களின் வளர் ிதைக்நகற்ப கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கற்பித்ைல் 
முதையிலும் உட்படுத்ை நவண்டும்.  இைன்மூைம் ஒவ்சவோரு  ிதையிலும் 
குழந்தைகளின் உச்ெ கட்ட ைிைன் வளர்ச்ெி ெோத்ைியமோக்க நவண்டும்.   

நமநை விவரித்ை  ிதைகள் அதனத்தும் முழுக்க முழுக்க கதைத்ைிட்டத்தையும் 
கற்பித்ைல் முதைதயயும் கருத்ைிற்சகோண்டு வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன.  குழந்தைகளின் 
அைிவோற்ைைின் முழுவளர்ச்ெிநய இவ்வடிவதமப்புக்கு அடிப்பதட.  ஒவ்சவோரு 
 ிதையினுதடயவும் நைெிய மோ ிை கதைத்ைிட்ட கற்பித்ைல் முதைதயப் பற்ைி 
அைிமுகப்படுத்ைப்படுவோர்கள்.  ஆனோல் அைற்நகற்ப உட்கட்டதமப்பு வெைிகளில் மோற்ைம் 
செய்யநவண்டும் என்ை நைதவயில்தை.   

 

மகிழ்வோன வகுப்பதை, அச்ெமில்ைோ கருத்துப் பரிமோற்ைம், ையக்கமின்ைி 
வினோ எழுப்புைல், பதடப்போற்ைல், பங்களிப்பு, கண்டைிந்து கற்ைல், நைடிக் 
கற்ைல். . .  நபோன்ை பை சூழல்களின் மூைம் ஆழமோன, 
அனுபவப்பூர்வமோன கற்ைல்.  

4. 2 ைாணவர்களின் முழுலையான வளர்ச்சி 
ைற்கோைத்ைில்  ிதை ிற்கும் மனப்போடமுதைதய அைநவ  ீக்கி கற்பது எப்படிசயனக் 
கற்பநை உண்தமயோன கற்ைல் என்பதை அதனத்து  ிதைகளிலும் செயைோக்குவதுைோன் 
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கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கற்பித்ைல் முதையிலும் மோற்ைம் சகோண்டுவருவைற்கோன முக்கிய 
ந ோக்கம்.  

4. 2. 1.   போடப்சபோருள் ஒருங்கிதைப்பும் பள்ளிக்கல்வியின் வழிமுதைகளும் உயர் ிதைத் 
ைிைன்கள், விமரிென ெிந்ைதன, பதடப்போற்ைல், கோரை கோரியத்துடன் சபோதுப்பண்பு 
கோணுைல், குழுவோகச் செயல்படுைல், ெமூகப் சபோறுப்புைர்வு, பல்சமோழித்ைிைன், அளவு 
ஒப்படீு, இைக்க அைிவு. . .  நபோன்ை ைிைன்கதள வளர்ப்பைன் மூைம் 
மனப்போடமுதையிைிருந்து கற்ைதை விடுவித்து மோைோக்கர்ைம் முழுதமயோன 
வளர்ச்ெிதய உறுைிப்படுத்துவநை இந்ைக் கதைத்ைிட்ட கற்பித்ைல்முதை மோற்ைத்ைின் 
முக்கிய இைக்கோகும்.  அப்படிநய ெிை பகுைிகதள மனனம் செய்யும் நைதவ 
ஏற்பட்டோலும் அைற்கோன சபோருத்ைமோன சூழதை உருவோக்கியிருக்க நவண்டும்.  
மனப்போடம் செய்ை பின்பு அதைப் பற்ைி அைெி ஆரோய நவண்டும், ஆழமோன 
கைந்துதரயோடலுக்கு உட்படுத்ை நவண்டும்.  அவற்தைப் பயன்படுத்துவைற்கோன 
சூழதையும் உருவோக்க நவண்டும்.  
இந்ைக் கதைத்ைிட்ட, கற்பித்ைல்முதை மோற்ைம் மோைவர்கள் விதளயோட்டு, அைிவியல், 
கதை, சமோழி, இைக்கியம்,  ன்சனைிக்கல்வி ஆகிய துதைகள் உட்பட அதனத்துத் 
துதைகளிலும் எைிர்போர்த்ை கற்ைல் அதடவுகதள அதடந்ைிருக்க நவண்டும்.  
மோைவர்ைம் உள்ளோர்ந்ை ைிைன்களுக்நகற்ப அதனத்துத் துதைகளிலும் எவ்வளவு 
முன்நனை முடியுநமோ அவ்வளவு முன்நனை வோய்ப்பளிப்பைோக இருக்கநவண்டும்.  
  
4. 3 பாடச்சுலை குலைப்பின் மூைம் அடிப்பலடத் திைன் வளர்ச்சியும் 
விைரிசன சிந்தலனயும் 
ஆெிரியர்கள், மோைவர்கள், அைிவியைோளர்கள், கல்வியோளர்கள் ஆகிநயோரிடம் கருத்துக் 
கைிப்பு  டத்ைியைின் அடிப்பதடயில் ைற்நபோது போடச்சுதம அைிகமோக இருப்பதை இந்ைக் 
கல்விக்சகோள்தக ஏற்றுக்சகோள்கிைது.  1993 இல் மனிைவள நமம்போட்டுத் துதை 
நபரோெிரியர் யஷ்போல்குழு சவளியிட்ட “சுதமயற்ை சுகமோன கற்ைல்” அைிக்தகயும் மற்றும் 
நைெியக் கதைத்ைிட்ட வடிவதமப்பு (2110)- யும் மோைோக்கர்ைம் போடச்சுதமதயக் குதைத்து, 
கற்ைல் செயல்போடுகளில் முழுதமயோன ஈடுபோட்தட உறுைிசெய்வது, அனுபவப்பூர்வமோக 
கற்பது, அைெி ஆய்ந்து கற்பது நபோன்ை கற்ைல் முதைகதளப் பின்பற்ை நவண்டியைின் 
நைதவதய வலுவோக பரிந்துதரத்துள்ளன.  ெிைப்போன ஆய்வுகளின் அடிப்பதடயில் 
சவளியிடப்பட்ட அவ்வைிக்தககள் ைற்கோைத்துக்கும் மிகவும் ஏற்ைைோக இருக்கின்ைன.  
ைற்நபோது வகுப்பதைகளில் ஆெிரியர்கள் ைங்களுக்குப் பகுத்ைளிக்கப்பட்ட குைிப்பிட்ட 
போடப்பகுைிகதள  டத்ைி முடிப்பைில் முழுகிவிடுகின்ைனர்.  அைன்மூைம் மனப்போட முதை 
பின்பற்ைப்படுகிைது.  விமரிென ெிந்ைதன, கண்டைிந்து கற்ைல், கைந்துதரயோடிக் கற்ைல், 
பகுப்போய்ந்து கற்ைல் ஆகிய உண்தமயோன புரிைலுக்கு உைவும் கற்பித்ைல் முதைகள் 
பின்பற்ைப்படோமல் நபோகின்ைன.  அைனோல் உண்தமயோன புரிைைின்ைி மோைவர்கள் 
கோைப்படுகின்ைனர்.  

4. 3. 1.   ஒவ்சவோரு போடத்ைின் அடிப்பதடக் கருத்துகதளத் ைவிர்த்து மீைிச் சுதமதயக் குதைத்து,  
முழுதமயோன அனுபவப்பூர்வமோன கைந்துதரயோடிக் கற்பைற்கோன, பகுப்போய்ந்து 
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கற்பைற்கோன வோய்ப்புருவோக்குைல் ஒவ்சவோரு போடத்ைிலும் அடிப்பதடயோன, முக்கியமோன, 
நைதவயோன கருத்துகதள மட்டும் கற்ைோல் நபோதும், இைனோல் ஆழமோகக் 
கைந்துதரயோடவும், நுண்தமயோகப் புரிந்துசகோள்ளவும் பகுப்போய்வு செய்யவும்.  முக்கிய 
கருத்துகதளப் சபோருத்ைமோன சூழைில் பயன்படுத்ைவும் ந ரமும் வோய்ப்பும் கிதடக்கும்.  
மோைோக்கரும் ஆெிரியரும் ைங்களுக்குள் கருத்துக்கதளப் பரிமோைிக்சகோண்டு, வினோக்கள் 
நகட்க ஊக்குவித்து, மகிழ்ச்ெியோக, பதடப்போற்ைநைோடு, குழுவினருடன் நெர்ந்து, 
நைடிக்கண்டதடந்து, ஆழமோன அனுபவங்கநளோடு கற்றுக்சகோள்ள நவண்டும்.  

  

கதை, மோனுடவியல், அைிவியல், விதளயோட்டு, சைோழிற்கல்வி ஆகிய 
துதைகளுள் ைங்கள் விருப்பத்ைிற்நகற்ப நைர்ந்சைடுக்க மோைோக்கருக்கு 
அைிக வோய்ப்பளிக்கப்படும்.   

4. 4 பாடத்துலைகலளத் மதர்ந்ததடுக்க அதிக வாய்ப்பளித்து 
ைாணாக்கருக்கு வலு மசர்த்தல்  
போடச்சுதம குதைகிைது, உட்பட்டிருக்கும் குதைந்ை கருத்துகதள ஆழமோகப் 
புரிந்துசகோள்வது என்பநைோடு ைற்கோை கதைத்ைிட்டத்ைிற்கு அப்போலுள்ள பை போடங்கதள 
ஆய்வு செய்ய மோைவர்களுக்கு வோய்ப்பளிக்கப்படுகிைது.  எந்ைத் துதைதயத் 
நைர்ந்சைடுப்பது என்பைில், அதுவும் குைிப்போக நமல் ிதையில் அைிக 
ச கிழ்வுத்ைன்தமநயோடு, ைளர்த்ைப்பட்ட கட்டுப்போடுகள் மட்டுநம இருக்கும்.  ந ரடி 
அனுபவங்களின் மூைம் பை போடத்துதைகதள அனுபவப் பூர்வமோகத் சைரிந்துசகோள்ள, 
அைன்மூைம் அத்துதை ைனக்கு ஏற்ைைோ இல்தையோ, ைன்னோல் மகிழ்ச்ெிநயோடு 
அனுபவித்து அத்துதையில் கற்க முடியுமோ, படிப்படியோக ைன் வோழ்வுக்கோன துதையோக 
அதுமோறுமோ என்பதை மோைவநர முடிவு செய்யைோம்.  ெிைப்புத் துதைகதளத் நைர்வு 
செய்வதை ஒத்ைிதவக்கைோம்.  எனநவ சபற்நைோநரோ, ெமூகநமோ குைிப்பிட்ட துதைதயக் 
கட்டோயப்படுத்ைித் ைிைிப்பதைத் ைவிர்க்க முடியும்.  மோைவநர ைன் விருப்பம், ைிைன் 
அனுபவம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பதடயில் சுயமோக ெிந்ைித்து ைனக்கோன துதைதயத் நைர்வு 
செய்யைோம்.   

கதை, நுண்சைோழில், விதளயோட்டு நபோன்ை மனிை குைத்ைின் வளர்ச்ெிக்கு வித்ைிட்ட 
அதனத்துத் துதைகதளயும் மோைோக்கர் ஆய்வு மனப்போன்தமநயோடு அணுகியிருக்க 
நவண்டும்.  அப்நபோதுைோன் மோைோக்கரின் முழுதமயோன வளர்ச்ெி ெோத்ைியமோகும்.  
சுருங்கச் செோன்னோல் கதைத்ைிட்டத்ைிற்குப் புைம்போக, ைனியோக போடப்புைச் 
செயல்போடுகநளோ, போட இதைச் செயல்போடுகநளோ இருக்கோ.   அதவயும் கதைத்ைிட்டச் 
செயல்போடுகளோக கருைப்படும்.   கல்வியின் அதனத்து  ிதைகளிலும் முழுதமயோன 
கற்ைல், முழுதமயோன கல்வி என்பது கூடநவ இருக்க நவண்டும்.   எனநவ அதனத்துப் 
போடங்களுக்கும் உரிய முக்கியத்துவம் சகோடுக்கவும் மோைோக்கர்ைம் விருப்புத்ைிற்நகற்ப, 
அவர்ைம் ைிைனுக்நகற்ப ெிைப்புப் போடங்கதளத் நைர்வு செய்யவும் முடியும்.   



4.  Curriculum and Pedagogy in Schools 

 

4. 4. 1.   பாடத்லதத் மதர்வு தசய்ய அதிக வாய்ப்பு – ைன் வோழ்க்தகதயத் ைோநன ைிட்டமிடும் 
வதகயில், குைிப்போக நமல் ிதையில் ைனக்கு உகந்ை போடத்தைத் நைர்வு செய்ய அைிக 
வோய்ப்பளிக்கப்படும்.  ஆண்டுக்கோண்டு நைர்ந்சைடுக்க அைிகத் துதைகள், போடங்கள் 
இருப்பைோல் மோைோக்கர் ைம் முழுதமயோன வளர்ச்ெி ெோத்ைியமோகிைது.  

4. 4. 2.   பாடப்புைச் தசயல்பாடுகள், பாட இலணச்தசயல்பாடுகள் என்று அதிக கட்டுப்பாடுகள் 
தகாண்ட பாகுபாடு கலைத்திட்டத்தில் இல்லை.  பள்ளிக்கூடத்ைிலுள்ள எல்ைோப் 
போடங்களும் கதைத்ைிட்டத்ைின் பகுைியோகக் கருைப்படும்.  போடப்புைச் செயல்போடு, போட 
இதைச்செயல்போடு என்ை போகுபோடு இல்தை.  விதளயோட்டு, நயோகோ,  டனம், இதெ, 
வதரைல், ஓவியம், ெிற்பம், போதன வதனைல், மரநவதை, நைோட்டக்கதை மற்றும் 
மின்நவதை ஆகியதவ அதனத்தும் கதைத்ைிட்டத்ைின் பகுைியோகநவ கருைப்படும்.  
என்.ெி.இ.ஆர்.டி நைெியக் கல்விக்சகோள்தகக்கு ஏற்ை போடப்புத்ைகங்கள் ையோரிக்கும்.  
அப்புத்ைகங்களில் நமற்குைிப்பிட்ட துதைகள் யோவும் கதைத்ைிட்டத்ைின் பகுைியோக 
உட்பட்டிருக்கும்.  எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி. மோ ிைங்களின் நைதவக்கோக இப்புத்ைகங்கதள 
நமம்படுத்ைைோம்.  நமலும் நெர்க்கைோம்.  குழந்தைகளின் நைதவக்கு ஏற்ப, 
விருப்பத்ைிற்நகற்ப ஆபத்ைில்ைோை உடற்கல்வி, கதைக்கல்வி, சைோழிற்கல்வி, நுண்சைோழில் 
ஆகியவற்தைக் கதைத்ைிட்டத்ைில் உட்படுத்ைைோம்.  

4. 4. 3.   கலைக்கும் அைிவியலுக்கும் பாகுபாடில்லை.  அதனத்து மோைவர்களுக்கும் அைிவியல் 
ெமூக அைிவியல் நபோைநவ கதை மற்றும் மோனுடவியல் துதைகளிலும் ஆழமோக ஈடுபட 
வோய்ப்பு கிதடக்கும்.  இது நபோன்ை போகுபோடு உயர் ிதைப் பள்ளி ிதையில் 
ஊக்கப்படுத்ைப்படுவைில்தை. போர்க்க பகுைி11. 2.  

 
4. 4. 4.   கல்விசார் பாடங்களுக்கும் ததாழிற்கல்விக்கும் பாகுபாடில்லை.  சைோடக்கக் கல்வி 

கதைத்ைிட்டத்ைிலும் நமல் ிதைக் கல்விக் கதைத்ைிட்டத்ைிலும் கல்விெோர் போடங்களுக்கும் 
சைோழிற்கல்விக்கும் குைிப்பிட்ட நவறுபோடு இருக்கக்கூடோது.  இரண்டு பிரிவுகளிலும் 
குழந்தைகள் ைிைன் பதடத்ைவர்களோக மோைநவண்டும்.  மோைிவரும் சபோருளோைோரச் சூழைில் 
சபோதுவோன அடிப்பதடத் ைிைன்களுக்கு ெிை குைிப்பிட்ட ெிைப்புத் ைிைன்கதளவிட அைிக 
முக்கியத்துவம் இருக்கிைது.  முன் சைோழில்கல்வி, பல்நவறு சைோழிற்கல்வி பற்ைிய 
அைிமுகம் ஆகியதவ அதனத்து சைோடக்க ிதை மோைவர்களுக்கும் கிதடக்க நவண்டும்.  
கற்ைல் என்பது அனுபவப்பூர்வமோக இருக்க நவண்டும்.  அதனத்துத் சைோழில்களின்போல் 
மைிப்பு உருவோக அந்ை அனுபவங்கள் வழிவகுக்க நவண்டும்.  முதையோன 
கதைத்ைிட்டத்ைின் ஒரு பகுைியோக சைோழிற்கல்வி உட்பட்டிருக்கும்.  நவளோண்தம, 
மின்னணுவியல், வட்டோர வைிகம், நுண்சைோழில்கள் ஆகியதவ பற்ைிய ஆழமோன அைிவு 
இந்ை  ிதையில் குழந்தைகள் சபை நவண்டும்.  மோ ிை அளவில் இைற்கோன ைிட்டமிடல் 
 டக்க நவண்டும்.  சைோழிற்கல்வி அதனவருக்கும் கிதடப்பதை உறுைி செய்ய நைதவயோன 
உட்கட்டதமப்பு வெைிகளும் பிை வளங்களும் வழங்கப்படும்.  பள்ளிக்கோை அளவில் 
மோைோக்கருக்கு பல்நவறு நவதைகள் அைிமுகமோகியிருக்க நவண்டும்.  
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மோைிக்சகோண்டிருக்கும் நவதைவோய்ப்புச் சூழல் பற்ைியும் அைற்கிதையோக பல்நவறு 
துதைகதளத் நைர்ந்சைடுப்பைற்கோன வோய்ப்பு இருப்பதையும் அவர்கள் உைர நவண்டும்.  

 கதைக்கல்விக்கும் அைிவியல் கல்விக்கும் இதடநய 
குைிப்பிடும்படியோன நவறுபோடு இருக்கோது.  அல்ைது கல்விெோர் 
போடங்களுக்கும் சைோழிற்ெோர் போடங்களுக்கும் இதடநய போகுபோடு 
இருக்கோது என்றும் இதைச் செோல்ைைோம்.  

4. 5 வட்டாரதைாழியில் கற்ைல்/ தாய்தைாழிக்கல்வி; 
பன்தைாழிக்தகாள்லக ைற்றும் தைாழியின் ஆற்ைல் 
சமோழிதயப் பற்ைிய  ிைவிவரும் பிரச்ெதனகள் கல்விதயப் சபோறுத்ைவதர 
அடிப்பதடயோனதவ.  கருத்துப் பரிமோற்ைத்ைிற்கு உைவும் கருவி என்பதைத் ைவிர சமோழி 
என்பது ைனி பரின் சுயத்தை சவளிப்படுத்ை உைவுகிைது.  ெமூகத்ைின் கைோச்ெோரத்ைின் 
சைோடர்ச்ெிதயக் கோட்டுகிைது.  சமோழி என்பது அைிதவ உற்பத்ைி செய்வது, அைிதவத் 
ைன்வயப்படுத்துவது என்பதவ உட்படும் அைிவோற்ைல் துதைநயோடு ந ரடித் 
சைோடர்புசகோண்டது.  கருத்துகதளப் பரிமோை உைவுகிைது.  ெிறு குழந்தைகள் எழுத்ைைிவு 
மிக்கவர்களோக (ஒரு குைிப்பிட்ட சமோழியில்) மோைி ெிைந்ை முதையில் கற்கநவண்டுமோனோல் 
வட்டோரசமோழியில் (வடீ்டில் நபசும் சமோழியில்) கற்க நவண்டும் என்று சமோழிவளர்ச்ெி, 
சமோழித்ைிைன் வளர்ச்ெி பற்ைிய ஆய்வுகள் கூறுகின்ைன.   
இரண்டு முைல் எட்டு வயதுவதரயுள்ள குழந்தைகளுக்கு பைசமோழிகதளக் 
கற்றுக்சகோள்வைற்கோன மிக ச கிழ்வோன ஆற்ைல் இருக்கிைது.  பைசமோழிகதளக் கற்பைோல் 
கிதடக்கும்  ன்தமகள் பை இருப்பினும் இந்ை ெமூக ஆற்ைதை இயன்ைளவு 
ந ர்வழிப்படுத்ைவும் நவண்டும்.   
  

2 – 8 எட்டு வயதுவதரயுள்ள குழந்தைகள் மிக நவகமோகக் 
கற்றுக்சகோள்வோர்கள்.  பன்சமோழிகதளக் கற்பது அவர்களுக்கு 
அைிவோற்ைதை மிகவும் நமம்படுத்தும்.  அைனோல் குழந்தைகள் 
அடிப்பதட  ிதையிநைநய மூன்று சமோழிகதளக் கற்கத் 
சைோடங்கநவண்டும்.  

வடீ்டுதைாழியில்/தாய்தைாழியில் கல்வி 
குழந்தைகள் வடீ்டு சமோழியில் / ைோய்சமோழியில் கற்கும்நபோது முக்கியமோன கருத்துகதள 
விதரந்து கற்றுக்சகோள்வோர்கள் என்பது அதனவருக்கும் சைரிந்ைநை.  நவறு சமோழியில் 
கற்பித்ைல்  டக்கும்நபோது, குழந்தைகளோல் புரிந்துசகோள்ள முடியோை சமோழியில் கற்கும் 
சூழல் ஏற்படும்நபோது அவர்கள் பின்ைங்கிப் நபோகிைோர்கள் என்பதையும் இந்ைக் 
கல்விக்சகோள்தக ஏற்றுக்சகோள்கிைது.  அைனோல் சைோடக்க  ிதையில் கற்பித்ைல் சமோழி 
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வட்டோரசமோழியோக இருக்கநவண்டியது அவெியமோகிைது.  ஆனோல் வட்டோரசமோழியில் 
எழுைப்பட்ட போடப்புத்ைகங்கள்  ) குைிப்போக அைிவியல் போடப்புத்ைகங்கள் (ஆங்கிைத்ைில் 
எழுைப்பட்ட போடப்புத்ைகங்களின் ைரத்தை ஒத்ைிருப்பைில்தை.  வட்டோரசமோழிதய, 
பழங்குடியினர் சமோழிதய மைிக்கநவண்டும்.  அம்சமோழிகளில் அருதமயோன 
போடப்புத்ைகங்கள் சவளிவர நவண்டும்.  முடியுசமனில் ைிைதமயோன ஆெிரியர்கதள 
இம்சமோழிப்போடங்கள் கற்பிக்க  ியமிக்க நவண்டும்.  

4. 5. 1.   வட்டாரதைாழி/தாய்தைாழி கற்பித்தல் தைாழியாகும்மபாது: வோய்ப்பு இருக்குசமனில், 
குதைந்ைது ஐந்ைோம் வகுப்புவதர அைிகபட்ெமோக எட்டோம் வகுப்புவதர கற்பித்ைல்சமோழி 
என்பது வட்டோரசமோழி / ைோய்சமோழியோக இருக்கநவண்டும்.  அைற்குப் பிைகு எங்சகல்ைோம் 
வோய்ப்புக் கிதடக்கிைநைோ அங்சகல்ைோம் அம்சமோழிதய ஒரு சமோழிப்போடமோக 
கற்றுக்சகோள்ளைோம்.  அைிவியல் போடப்புத்ைகங்கள் உட்பட உயர்ைர போடப்புத்ைகங்கள் 
வட்டோரசமோழியில் எழுைப்படநவண்டும்.  இந்ைிய சமோழிமோற்ை, சபோருள்விளக்கக் குழு 
(Indian Translation and interpretation mission (see page p4. 8. 4. ) இைற்கோன சபோறுப்தப 
எடுத்துக்சகோள்ளநவண்டும்.  இத்ைதகய உயர்ைர போடப்புத்ைகங்கள் மோ ிை 
வட்டோரசமோழியில் கிதடக்கோவிட்டோல் பிைசமோழிப் போடப்புத்ைகங்கதளப் 
பயன்படுத்ைினோலும் அைிலுள்ள அக்கருத்துகதள வட்டோரசமோழியில் கற்பிக்க நவண்டும்.  
பள்ளிக்கல்வித்துதை அந்ை வட்டோரத்ைில் வழங்கிவரும் சமோழிகளுள் 
சபரும்போன்தமயோநனோர் நபசும் சமோழிதயக் கற்பித்ைல் சமோழியோக்க முயற்ெி 
எடுக்கநவண்டும்.  அநை ந ரத்ைில் சமோழிச்ெிறுபோன்தம சமோழிகள் நபசும் மக்கள் ைங்கும் 
பகுைிகளில் அம்சமோழிகள் கற்பித்ைல் சமோழிகளோக இருக்கும் பள்ளிகள் இருக்கின்ைன 
என்பதை உறுைிப்படுத்ைநவண்டும்.  

4. 5. 2.   கற்பித்தல் தைாழி தாய்தைாழியாக இல்ைாதவர்களுக்கான இருதைாழி அணுகுமுலை: 
வகுப்பதைகளில் ெற்நை ச கிழ்வோன சமோழி அணுகுமுதைதய இக்கல்விக்சகோள்தக 
பரிந்துதரக்கிைது.  கற்பித்ைல்சமோழி ைோய்சமோழி அல்ைோைவர்களுக்கும் கருத்துப் புரிைதை 
உறுைிப்படுத்ைி வகுப்பதைகளில் ஆெிரியர்கள் இருசமோழி அணுகுமுதைதயப் பின்பற்ை 
நவண்டும்.  இருசமோழிகளில் கற்ைல் கற்பித்ைல் துதைக்கருவிகள் உருவோக்கப்பட 
நவண்டும்.  அப்நபோதுைோன் கற்பித்ைல் சுமுகமோக  தடசபறும்.  

4. 5. 3.   மும்தைாழி அல்ைது அதற்கும் அதிகைான தைாழிகளின் அைிமுகம்: குழந்தைகளின் 
சமோழிகற்கும் ைிைதமதய உயர்த்ை மழதையர் வகுப்பு மற்றும் ஒன்ைோம் வகுப்பு முைல் 
மூன்று அல்ைது அைற்கு அைிகமோன சமோழிகதள அவர்களுக்கு அைிமுகப்படுத்ைநவண்டும்.  
மூன்ைோம் வகுப்புக்குள் அம்சமோழிகளில் கருத்துகதளப் பரிமோைவும், எழுத்துகதள இனம் 
கோைவும் அடிப்பதடயோன வோெிப்புப் பகுைிகதள வோெிக்கவும் ைிைதமசபைநவண்டும் என்ை 
இைக்நகோடு இம்சமோழிகதள அைிமுகப்படுத்ைநவண்டும்.  மூன்ைோம் வகுப்பு வதர 
கற்பித்ைல் சமோழியில் மட்டும் எழுைினோல் நபோதும்.  அைற்குப்பின் படிப்படியோக 
பிைசமோழிகளிலும் எழுதுவைற்கோன வோய்ப்பளிக்கநவண்டும்.  

4. 5. 4.   தசய்லகதைாழிலயப் தரப்படுத்துதல்: இந்ைிய செய்தக சமோழி (ஐ.  எஸ்.  எல். ) நைெிய 
மற்றும் மோ ிை கதைத்ைிட்டத்ைின் அடிப்பதடயில் ையோரித்ை பதடப்புகதள செய்தக 
சமோழிக்கு மோற்ைி நகள்விக்குதையுள்ள மோைவர்களுக்கு உகந்ைைோக சமோழி மோற்ைம் 
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செய்யும்.  வட்டோர செய்தகசமோழிக்கும் மைிப்புண்டு.  எங்சகல்ைோம் வோய்ப்புண்நடோ 
அங்சகல்ைோம் அக்குைிப்பிட்ட வட்டோரசமோழிதயப் பயன்படுத்ைைோம்.  

தைாழியின் ஆற்ைலும் பன்தைாழிக்தகாள்லகயும் 
பிை வளர்ந்ை  ோடுகதளப் நபோை பன்சமோழிக்சகோள்தக இந்ைியோவின் நைதவ.  ஒரு 
 ோட்டில் பைசமோழிகள்  ிைவுவதை ஒரு சுதமயோகக் கருைோமல் கற்ைலுக்கோன வோய்ப்போக, 
அைிவின் எல்தைதய விரிவுபடுத்துவைற்கோன வோய்ப்போகக் கருைநவண்டும்.  ஒரு 
சமோழிதய மட்டும் நபசும் குழந்தைகதளவிட பைசமோழி நபசும் குழந்தைகள் 
வோழ்க்தகயில் ெிைந்ை  ிதைதய அதடந்துள்ளோர்கள்.  மழதைப் பருவத்ைிநைநய 
அம்சமோழிச்சூழைில் ஆழ்ந்துநபோகும்நபோது அம்சமோழிதய விதரவோகக் 
கற்றுக்சகோள்கிைோர்கள்.  உைசகங்கும் உள்ள குழந்தைகள் யோவரும் இவ்வோறு 
பைசமோழிகதளத் சைோடக்க ிதையிநைநய விதரவோகக் கற்கிைோர்கள்.  அக்குழந்தைளின் 
அைிவு கூர்தமயதடகிைது.  கைோச்ெோர விழிப்புைர்வு கூடுகிைது.  இத்ைிைன் வோழ் ோள் 
முழுக்கத் சைோடர்கிைது.   இத்ைதகய குழந்தைகளோல் பைவழிகளில் நயோெிக்க முடிகிைது.  
அம்சமோழிகளிலுள்ள சமோழியதமப்பு, செோல்வளம், செோைவதடகள் மற்றும் இைக்கியம் 
ஆகியவற்தைப் புரிந்துசகோள்வைோல் இது ெோத்ைியமோகிைது.  பன்சமோழி நபசும் மக்கள் 
வோழும் இந்ைியோ ெிைந்ை கல்வி கற்ைவர்களின்  ோடோக, நைெிய ஒருதமப்போடுள்ள  ோடோக 
ெிைந்து விளங்கும்.  நமலும் இந்ைிய சமோழிகள் மிகவும் வளம் வோய்ந்ை, 
அைிவியல்பூர்வமோன, உைர்நவோடு கருத்துப் பரிமோற்ைம்  டத்ை உைவக்கூடிய 
சமோழிகளோகும்.  மட்டுமல்ை அம்சமோழிகளில் பண்தடய இைக்கியங்கநளோடு ைற்கோை 
இைக்கியங்களும்  ிதைந்து கோைப்படுகின்ைன.  இம்சமோழிகள் இந்ைியோவின் நைெிய 
ைனிச்ெிைப்தப சவளிப்படுத்துகின்ைன.  

இவ்வளவு வளமோன இந்ைிய சமோழிகள் இருந்தும், அவற்றுள் செைிவோன இைக்கியம் 
இருந்தும் பள்ளிக்கூடங்களும் ெமூகமும் கற்பித்ைல் சமோழியோக, கருத்துப் பரிமோற்ை 
சமோழியோக ஆங்கிைத்தை வரித்துக்சகோண்டுள்ளன.  இது மிகவும் வருத்ைத்ைிற்குரியது.  
கோரை கோரியத்நைோடு ஆய்ந்து போர்த்ைோல் கருத்துகதளயும் உைர்வுகதளயும் பரிமோை 
ஆங்கிைத்ைிற்கு பிைசமோழிகதளவிட எந்ைச் ெிைப்பும் இல்தை.  மோைோக ைதைமுதை 
ைதைமுதையோக உருவோகி வந்ை இந்ைிய சமோழிகள் இந்ைிய சூழ் ிதைக்நகற்ப, 
கைோச்ெோரத்ைிற்நகற்ப கருத்துப் பரிமோற்ைத்ைிற்கு உகந்ைதவயோக இருக்கின்ைன.  இந்ைிய 
சமோழிகள் அைிவியல்பூர்வமோன அதமப்பு சகோண்டதவ.  ஒைிப்பதுநபோைநவ எழுதுவைற்கு 
வெைியோனதவ.  எழுத்துப் பிதழகள் வருவைற்கு வோய்ப்புக் குதைவோனதவ.  
ஆங்கிைம்நபோை இைக்கைத்ைிற்கு அந க விைிவிைக்கு சகோண்டதவயல்ை.  மட்டுமல்ை 
இந்ைிய சமோழிகள் பண்தடக்கோை, மத்ைியகோை, ைற்கோை இைக்கிய பரப்போல் 
செைிவோனதவ.  இைனோல் இந்ைியச்சூழைில் வோழ்பவர்களுக்கு இது  ம்முதடயது 
 மக்குரியது என்ை எண்ைத்தை ஊட்டுகிைது.  அைனோநைநய அம்சமோழிகளில் கற்பது 
எளிைோகிைது.  ைன் சூழலுடன் சைோடர்புபடுத்ை முடிகிைது.  குழந்தைகளுக்கும் 
சபரியவர்களுக்கும் நபெவும் கற்றுக்சகோள்ளவும் உகந்ைதவயோக இருக்கிைது.  
இக்கோரைங்களோல் பள்ளிப் போடங்களில் கோைப்படும் ஆழமோன கருத்துகதளயும் 
கற்றுக்சகோள்ள எளிைோகிைது.   
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சைோழிற்நுட்பத்ைில் ெிைந்து விளங்கும் பிை வளர்ந்ை  ோடுகள் கற்ைல் சமோழியோக அந்ைந்ை 
 ோட்டு சமோழிதயநய பயன்படுத்தும்நபோது இந்ைியோவில் மட்டும் சபரும்போன்தமநயோர் 
ஆங்கிைத்தைக் கற்ைல்சமோழியோக நைர்வு செய்வது ஏன்? கோரைம் நவசைோன்றுமல்ை.  
செல்வச் செழிப்புள்ள இந்ைியர்கள் ஆங்கிைத்தை ைங்கள் சமோழியோக்கிக் சகோண்டதுைோன். 
10 விழுக்கோடு இந்ைியர்கள் மட்டுநம ஆங்கிைம் நபசுகிைோர்கள்.  ஆனோல்  01 விழுக்கோடு 

ஹிந்ைி நபசும் மக்கநளோடு ஒப்பிடும்நபோது அவர்கள் ெந்ைர்ப்பவெமோக சபோருளோைோரத்ைில் 
முன்னைியில் இருக்கிைோர்கள்.  நமலும் இப்பிரிவினரின் கட்டுப்போட்டுக்குள் இருக்கும் 
நவதைகளில் நுதழய சைரிந்நைோ சைரியோமநைோ ஆங்கிைப் புைதமதய 
நெோைதனக்குள்ளோக்குகின்ைனர்.  ஒருவர் கல்வி கற்ைவரோ, இல்தையோ என்பதைக் 
கண்டுசகோள்ள ெமூகத்ைில் சபோருளோைோரத்ைில் முன்னைியில் இருப்பவர்கள் நபசும் 
ஆங்கிை அைிவு ஓர் உதரகல்ைோக மோறுகிைது.  மட்டுமல்ை சைோழில் கிதடக்க, அதுவும் 
அத்சைோழில்களுக்கும் ஆங்கிைப் புைதமக்கும் சைோடர்பில்ைோமல் இருந்ைோலும் ஆங்கிை 
அைிதவத் நைர்வுக்கோன அடிப்பதடக் கோரைியோகக் கருதுகின்ைனர்.  இைனோல் ெமூகத்ைின் 
சபரும்பகுைியினர் விளிம்பு  ிதைக்குத் ைள்ளப்படுகின்ைனர் என்பது மிகவும் 
வருந்ைத்ைக்கைோகும்.  இது சைரிந்நைோ ைற்செயைோகநவோ  டக்கிைது.  இப்படி 
ஒதுக்கப்படுவர்களுக்கு உயர்ைரத் சைோழிலும் ெமூகத்ைில் உயர்ந்ை அந்ைஸ்தும் 
எட்டோக்கனியோகநவ இருக்கிைது.   

 

கோைனி ஆைிக்கம்  ிதை ோட்டிய சமோழிதய, ைற்கோை ெமூகத்ைில் உயர் அந்ைஸ்து 
வகிக்கும் மக்கள் நபசும் சமோழிதயப் நபெோை கோரைத்ைோல்,   இந்ை மனப்போன்தமயோல் 
கடின உதழப்பு நைதவயோன உயர்ைர, அைிக  ிபுைத்துவம் நைதவயோன 
சைோழில்களிைிருந்தும், இப்பிரிவினரிடமிருந்தும் ெமூகத்ைில் சபோருளோைோரத்ைில் 
பைவனீமோனவர்கள் ஒதுக்கப்படுகிைோர்கள்.  இந்ை  ிதைதம சபற்நைோர்களிடம் அவர்கள் 
சமோழியல்ைோமைிருந்தும் ைங்கள் குழந்தைகள் எப்படியோவது ஆங்கிை சமோழிதயக் 
கற்நையோக நவண்டும் என்ை நபரோவதைத் தூண்டியுள்ளது.   

ஒதுக்கப்பட்டவர்கதள உட்படுத்ைவும், ெமூகத்ைில் உண்தமயோன ெமத்துவம் 
 ிதை ிற்கவும் கல்வித்துதையிலும் சைோழிற்துதையிலும் சமோழியின் ஆைிக்கம் 
ைடுக்கப்படநவண்டும்.  அைற்கு சபோருளோைோரத்ைில் முன்னைியில் இருக்கும் உயர் 
அந்ைஸ்து சபற்ைவர்கள் வட்டோரசமோழிகதள அைிக அளவில் பயன்படுத்ை நவண்டும்.  
அவற்தை மைிக்க நவண்டும்.  அம்சமோழிகளுக்குரிய இடத்தையும் அந்ைஸ்தையும் வழங்க 
நவண்டும்  .) குைிப்போக நவதையோட்கதள  ியமிக்கும்நபோது, ெமூக  ிகழ்வுகளின்நபோது, 
பள்ளி மற்றும் அதனத்து கல்வி  ிறுவனங்களில் அத்நைோடு எங்சகல்ைோம் வோய்ப்புண்நடோ 
அங்சகல்ைோம் இம்சமோழிதயப் பயன்படுத்ைநவண்டும்.  (ெமீபகோை இந்ைிய சமோழிகள் 
இழந்ை முக்கியத்துவத்தையும் இடத்தையும் மீட்சடடுக்கநவண்டும்.  இந்ைியோவின் பை 
பகுைிகளில் வெிப்பவர்கதளயும் ெமூகத்ைின் பை ிதைகளில் உள்ளவர்கதளயும் 
இதைப்பைற்கு பள்ளிகளிலும் பல்கதைக் கழகங்களிலும் இம்சமோழிகதளக் கற்பிக்க 
ஆெிரியர்கதள  ியமிக்கநவண்டும்.   

குழந்தைகளின் பல்சமோழிகற்கும் அெோத்ைிய ைிைதமதயக் கருத்ைிற்சகோண்டு, ைற்நபோது 
 ிைவிவரும் ெமூகத்ைில் உயர் ிதையில் இருப்பவர்களுக்கும் பிைருக்கும் இதடநய 
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இருக்கும் பிளதவச் ெமன் செய்ய இந்ைிய சமோழிகதளக் கற்பிப்பநைோடு அதனத்து அரசு 
மற்றும் அரசுெோரோ பள்ளிகளில் ஆங்கிைம் ெிைந்ை முதையில் கற்பிக்கப்படநவண்டும்.  
ஆங்கிை சமோழிதயச் ெரளமோகப் பயன்படுத்துவைற்கு அழுத்ைம் சகோடுக்க நவண்டும்.  
அநைந ரத்ைில் இைக்கியம், கதை, கைோச்ெோரம் ஆகியவற்தை ஆழ்ந்து கற்கவும் ஆய்வு 
செய்யவும் வட்டோரசமோழி, ைோய்சமோழி அல்ைது பிை இந்ைிய சமோழிகள் பயன்படுத்ைப்பட 
நவண்டும்.   

1691 க்குப் பிைகு மீண்டும் ஆங்கிைம் உைக சமோழியோகும் என்ை எைிர்போர்ப்பு 
 டக்கவில்தை என்பதையும்  ோங்கள் கவனித்ைிருக்கிநைோம்.  முன்பு குைிப்பிட்டதுநபோை 
மிகவும் முன்னைி வகிக்கும்  ோடுகள் அதனத்தும் அவர்களுதடய  ோட்டு சமோழிதயநய 
கருத்துப் பரிமோற்ைத்ைிற்குப் பயன்படுத்துகிைோர்கள்.  இந்ைியோவும் இப்போதையில் 
செல்ைநவண்டும் என்று ஆதெப்படுகிநைோம்.  இல்ைோவிட்டோல் அைன் வளதம, 
போரம்பரியம், கைோச்ெோரம் ஆகிய அதனத்தும் சமல்ை சமல்ை அழியும்.  இந்ைியர்கள் 
ைங்களுக்குள் கருத்துப் பரிமோற்ைம்  டத்ை அந்ைந்ை வட்டோர சமோழிகதளப் பயன்படுத்ை 
நவண்டும் என்று மிகவும் வைியுறுத்துகிநைோம்.  அப்நபோதுைோன் இந்ைிய சமோழிகள் 
புத்துைர்ச்ெிநயோடு மீண்டு வரும்.  வளம்சபறும். (இயல்  22 போர்க்கவும்).  

இருப்பினும் ெிை குைிப்பிட்ட துதைகளில் ைற்கோைத்ைில் அைிவியல் சைோழில்நுட்ப 
ஆய்வுகள், எடுத்துக்கோட்டோக உயர்மட்ட ஆய்விைழ்களில் வரும் கட்டுதரகள் நபோன்ைதவ 
சபரும்போன்தமயும் ஆங்கிைத்ைிநைநய சவளிவருகின்ைன.  இந்ை அர்த்ைத்ைில் ஆங்கிைம் 
உைகசமோழியோக  ிதை ிற்கிைது.  இைனோல் அைிவியல் போடங்கள் கற்க விரும்புபவர்கள், 
அைிவியல் போடங்களில் உயர்பட்டப் படிப்பு கற்க  ிதனப்பவர்கள் அைிவியதை 
இருசமோழிகளில் (வட்டோரசமோழியிலும் ஆங்கிைத்ைிலும்) கற்கநவண்டும்.  இது 
சைோழில்நுட்பத்ைில் வளர்ந்ை  ோடுகளில் பின்பற்ைப்படும் அநைமுதைைோன் என்பதை  ோம் 
கருத்ைிற்சகோள்ளநவண்டும்.  
 

4. 5. 5.   பள்ளிகளிலும் ததாடரும் மும்தைாழிக்தகாள்லக: 1691 இல் சவளிவந்ை நைெிய 
கல்விக்சகோள்தகயில் பரிந்துதரக்கப்பட்டு, 1619 லும் 1662 மற்றும் நைெிய 
கல்விக்சகோள்தக 2110 ம் பின்சமோழிந்ை மும்சமோழிக் சகோள்தக எவ்விை மோற்ைமும் 
இன்ைி சைோடரும்.  ெட்டைிட்டத்ைிற்நகற்ப, அந்ைப் பகுைி மக்களின் விருப்பத்ைிற்நகற்ப இது 
பின்பற்ைப்படும்.  
இரண்டு வயது முைல் எட்டு வயது வதர குழந்தைகள் சமோழிதய விதரந்து 
கற்கிைோர்கள் என்று ஆய்வுகள் கூறுவைோலும்.  பை சமோழிகதளக் கற்பது அவர்ைம் 
அைிவோற்ைலுக்கு  ன்தம பயக்கும் என்பைோலும் அடிப்பதட  ிதையில் இருந்நை 
மும்சமோழிச் செயல்போடுகளில் குழந்தைகள் ஆர்வத்நைோடு மூழ்கிப்நபோக வோய்ப்புருவோக்க 
நவண்டும்.  

4. 5. 6.   மும்தைாழிலய நலடமுலைப்படுத்தும் விதம்: பன்சமோழி நபசும்  ோட்டில் 
பைசமோழிகளில் கருத்துப் பரிமோற்ைம்  டத்தும் ைிைதமதய வளர்த்துக்சகோள்ள 
மும்சமோழிக்சகோள்தக எப்படிப் பரிந்துதரக்கப்பட்டநைோ அநை முதையில் 
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 தடமுதைப்படுத்ைவும் நவண்டும்.  ெிை மோ ிைங்களில் அதுவும் குைிப்போக இந்ைிசமோழி 
நபசும் மோ ிைங்களில் நைெிய ஒருதமப்போட்தட கருத்ைிற்சகோண்டு பிைமோ ிை சமோழிகள் 
கற்பிக்கப்படநவண்டும்.  அப்படி  தடமுதைப்படுத்ைினோல் அந்ை சமோழிகளுக்கு மைிப்பு 
கூடும்.  அந்ை சமோழிகளிலுள்ள இைக்கியங்கள் நபோற்ைப்படும்.  அம்சமோழி கற்பிக்கும் 
ஆெிரியர்கள் மைிக்கப்படுவோர்கள்.  மட்டுமல்ை சமோழியோெிரியர்களுக்கு நவதை வோய்ப்பு 
 ோடு முழுவதும் இருக்கும்.  பட்டைோரிகளுக்கு நவதைக்கோன வோய்ப்தபக் கூட்டும்.  
நைெிய மோ ிை அரசுகள் ஒருங்கிதைந்து வட்டோர சமோழி ஆெிரியர்கதள  ோசடங்கும் 
 ியமனம் செய்யப் நபோதுமோன  டவடிக்தககள் எடுக்க நவண்டும்.  குைிப்போக பட்டியைில் 
உட்படுத்ைப்பட்டுள்ள 1 சமோழிகள்.  மும்சமோழிக் சகோள்தகதய சவற்ைிகரமோக 
 தடமுதைப்படுத்ை, மோ ிைங்கள் குைிப்போக  ோட்டின் பை பகுைியிலுள்ள மோ ிைங்கள் 
ஆெிரியர்கதள  ியமனம் செய்ய ைங்களுக்குள் உடன்படிக்தக இட்டுக்சகோள்ள நவண்டும்.  
இைன்மூைம் இந்ைியசமோழிகதளப் பற்ைிய ஆய்வுகள்  ோசடங்கும்  டக்கும்.  

4. 5. 7.   தைாழியாசிரியர்களின் நியைனம்: ஒரு குைிப்பிட்ட சமோழிதயக் கற்பிப்பைற்கு 
ஆெிரியர்கள் கிதடக்கோவிட்டோல் அைற்சகன ெிைப்பு முயற்ெிகள் எடுக்கப்படநவண்டும்.  
அைற்சகன ெிைப்போன ைிட்டங்கள் ைீட்டநவண்டும்.  அப்பகுைியில் அம்சமோழி நபசும் 
ஓய்வுசபற்ை ஆெிரியர்கதள  ியமனம் செய்யைோம்.  இந்ைிய சமோழிகள் கற்பிக்கும் 
ஆெிரியர்களின் வளர்ச்ெிக்கோக  ோடு ைழுவிய முயற்ெிகதள முன்சனடுக்க நவண்டும்.  

4. 5. 8.   இருதைாழியில் அைிவியல் கற்ைல்: வட்டோரசமோழியில் கற்று வந்ை குழந்தைகள் எட்டோம் 
வகுப்பு முைல் அைிவியல் போடத்தை இருசமோழிகளில் கற்க நவண்டும்.  அப்நபோதுைோன் 
பத்ைோம் வகுப்பு வரும்நபோது அைிவியல் கருத்துகதள இருசமோழிகளிலும் சவளியிடும் 
ைிைதம சபறுவர்.  
இது அைிவியல் கருத்துகதளப் பற்ைி பை வழிகளில் நயோெிக்க மோைவர்கதளத் தூண்டும்.  
நமலும் எைிர்கோை அைிவியல் அைிஞர்கள் ைங்கள் ஆய்தவப் பற்ைி, அைிவியல் உண்தமகள் 
பற்ைி ைங்கள் குடும்பத்ைினருக்கும் எடுத்துதரக்கைோம்.  அப்பகுைிகளிலுள்ள 
சைோதைக்கோட்ெிகளில் நபெைோம்.  வட்டோர சமோழியில் சவளிவரும் செய்ைித்ைோள்களில் 
அதைப்பற்ைி எழுைைோம்.  அப்பகுைியிலும் ெிறு  கரங்களிலும் வோழும் குழந்தைகளிடம் 
ைங்கள் கண்டுபிடிப்புகதளப் பற்ைிப் நபெைோம்.  
இருசமோழிகளில் அைிவியல் கற்பது உண்தமயில் ஒரு வரம்.  அைிவியல்துதையில் 
ந ோபல் பரிசு சவன்ை சபரும்போன்தம அைிவியல் அைிஞர்களும் ஒன்றுக்கு அைிகமோன 
சமோழியில் அைிவியல் கற்ைைோல் அைிவியல் முதையில் ெிந்ைிக்கவும் நபெவும் முடிந்ைது 
எனத் சைரிவித்துள்ளோர்கள்.  ைற்நபோதைய இந்ைியக் கல்விமுதையில் கற்று வந்ை 
அைிவியல் அைிஞர்கள் பைர் ைங்கள் ைோய்சமோழியில் அைிவியல் கருத்துகதளப் பற்ைி 
ெிந்ைிக்க முடிவைில்தை என்று குதைகூைியுள்ளோர்கள்.  ைங்கள் ெிந்ைதனயில் 
இக்குதைபோடு எப்படி ைோக்கம் செலுத்துகிைது என்றும் ைங்கள் கருத்துகதள மக்களிடம் 
சகோண்டு நெர்க்க முடியோமல் நபோனதையும் கூைியுள்ளோர்கள்.  

4. 5. 9.   தைாழிலயத் மதர்ந்ததடுப்பதற்கு தநகிழ்வான வழிமுலைகள்: 
மும்சமோழிக்சகோள்தகப்படி ஆைோம்வகுப்பு வரும்நபோது ைனக்கு விருப்பமோன சமோழிதயத் 
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நைர்ந்சைடுக்கைோம்.  அைற்கு ெற்று ைளர்த்ைப்பட்ட விைிமுதைகள் மட்டுநம உள்ளன.  இந்ைி 
சமோழி நபசும் மக்கள் வோழும் மோ ிைங்களில் ஒருசமோழி இந்ைி, அடுத்ைது ஆங்கிைம், பிைகு 
இந்ைிய சமோழிகளுள் எதை நவண்டுமோனோலும் நைர்வு செய்து சகோள்ளைோம்.  இந்ைி சமோழி 
நபெோை மக்கள் வோழும் மோ ிைங்களில் வட்டோர சமோழி, இந்ைி மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய 
சமோழிகதளத் நைர்வு செய்துசகோள்ளைோம்.   டு ிதைப் பள்ளி வந்ைபிைகு மோைவர்கள் 
நவறு சமோழிதயத் நைர்வு செய்யும்நபோது முன்பு நைர்வு செய்ை சமோழிகளில் எைிர்போர்க்கும் 
ைிைன் சபற்றுள்ளோர்கள் என்பதைக் கவனிக்க நவண்டும்.  (ஒருசமோழியில் இைக்கியத்தை 
ரெிக்கும் அளவுக்கு) இதை நமோடுைோர் வோரியத் நைர்வு (இயல் 1. 6. 0) மூைம் மைிப்பிட 
நவண்டும்.  நமோடுைோர் வோரியத் நைர்வுப்படி மூன்று சமோழிகளிலும் மோைவர்கள் 
அடிப்பதடத் ைிைன்கதளப் சபற்றுள்ளோர்களோ என்று பரிநெோைித்ைோலும் ( ோன்கு வருட 
சமோழி கற்ைல் மூைம் இது ெோத்ைியநம) ஆைோம் வகுப்பு வந்ை பிைகு சமோழிதய மோற்ை 
விரும்பும் மோைவருக்கு பள்ளியும் ஆெிரியர்களும் துதைபுரிய நவண்டும்.  மும்சமோழிக் 
சகோள்தகக்கு உட்பட்டு நமலும் சமோழிகதளத் நைர்வு செய்யவும் கற்றுக்சகோள்ளவும் 
மிகவும் ைளர்வோன விைிமுதைகநள உள்ளன.  

4. 5. 10.   உயர்நிலைப் பள்ளியில் மவற்று நாட்டு தைாழி: உயர் ிதையில் படிக்கும் 
மோைவர்கள் நவற்று ோட்டு சமோழிதயக் கற்க விரும்பினோல் பிரஞ்சு சமோழி, செர்மன் 
சமோழி, ஸ்போனிஷ் சமோழி, ெீன சமோழி, ெப்போனிய சமோழி ஆகியவற்றுள் ஒன்தைத் நைர்வு 
செய்து கற்க வோய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.  இது அவர்கள் விரும்பிக் கற்பைோல் 
விருப்பப்போடமோகக் கருைப்படும்.  விருப்பப் போடமோகத் நைர்ந்சைடுத்ை சமோழி 
மும்சமோழிக்குள் உட்படோது.  இந்ை  ோட்டுக்கு  ல்ை சமோழிசபயர்ப்போளர்கள் நைதவ.  
அைனோல் நவற்று  ோட்டு சமோழிகள் கற்க உைவும் செயல்போடுகளுள் முக்கியமோக இந்ைிய 
சமோழிகளிைிருந்து நவற்று  ோட்டு சமோழிக்கும் அம்சமோழிகளிைிருந்து இந்ைிய 
சமோழிகளுக்கும் சமோழிசபயர்க்கும் செயல்போடு உட்படுத்ைப்படும்.  

4. 5. 11.   தைாழி கற்ைல் கற்பித்தல் அணுகுமுலை: அடிப்பதட  ிதையில் அைோவது 
(மழதையர் வகுப்பு முைல் இரண்டோம் வகுப்பு வதர) மகிழ்ச்ெியோக, சமோழிதயப் 
பயன்படுத்ை உைவும் செயல்போடுகள் மூைம், கருத்துப் பரிமோற்ைம் மூைம் சமோழி 
கற்பிக்கப்படும்.  ஸம்ஸ்க்ருைோ போரைி மற்றும் அதையன்ஸ் ப்ரோன்நகய்ஸ் என்னும் இந்ைிய 
 ிறுவனங்கள் சமோழி கற்பித்ைலுக்கோன ெிைந்ை மோைிரிகதள வழங்கியுள்ளன.  இந்ை 
மோைிரிகதளப் பின்பற்ைி பிை சமோழிகள் கற்பிக்க  ிதனப்பவர்கள் ைோரோளமோக 
இம்மோைிரிகதளப் பின்பற்ைைோம்.  இங்கு முக்கியமோக எழுத்ைைிமுகம், அடிப்பதடச் 
செோற்கதள வோெித்ைல் நபோன்ை செயல்போடுகதள உதரயோடல் உத்ைிதயப் பயன்படுத்ைி 
கற்றுக்சகோடுக்கிைோர்கள்.  அடிப்பதட  ிதையிைிருந்து ஆயத்ை  ிதைக்குச் செல்லும்நபோது 
வோெிப்புப் பகுைியும் செைிவோனைோக மோறும், எழுத்துகதள எழுதுவைற்கு அழுத்ைம் 
சகோடுக்கப்படும்.   டு ிதைக்கு வரும்நபோது எழுத்துச் செயல்போடுகளுக்கு அைிக 
முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.  சமோழிகற்பித்ைைின் எல்ைோ  ிதையிலும் இயல்போகப் 
நபசுவைற்கோன செயல்போடுகள் (குைிப்போக சைோடக்க ிதையில் வடீ்டு சமோழியில், வட்டோர 
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சமோழியில்) மிக அைிகமோக உட்பட்டிருக்கும்.  இது எண்ைங்கதள சவளிப்படுத்தும் ைிைதன 
குழந்தைகளிடத்ைில் வலுப்படுத்தும்.  

 
நமலும் வடீ்டுசமோழி/வட்டோரசமோழி/ மற்றும் அல்ைது இரண்டோம் சமோழிக் கற்ைதை புைிய 
ைளத்ைிற்கு உயர்த்ைநவண்டும்.  இந்ைியத் துதைக்கண்டத்ைிலுள்ள, அதனத்துத் 
துதையிலுள்ள எழுத்ைோளர்கள் பதடத்ை பண்தடய, ைற்கோை இைக்கியங்கதள வோெிப்பைின் 
மூைமும் ஆய்வு செய்வைின் மூைமும் இத்ைிைன் சபைச் செய்யநவண்டும். (நமலும் இயல் 

1 .0 .12 , இயல் 1 .0 .19 ஆகியவற்தைப் போர்க்கவும்)  ோடங்கள், இதெ, ைிதரப்படப் பகுைிகள், 
நபோன்ைவற்தைப் பற்ைிக் கைந்துதரயோடுவைன் மூைம் இம்சமோழித்ைிைதன நமலும் 
வளர்த்ைிட நவண்டும்.  குைிப்போக நமல் ிதையில் சமோழிநயோடு சைோடர்புதடய 
கதைவடிவங்கள், இைக்கியங்கள் ஆகியவற்தை அந்ைந்ை  ிதைக்குத் ைகுந்ைோற்நபோல் 
சபோருத்ைமோக உட்படுத்ை நவண்டும்.   

மோ ிை சமோழிகதளயும் அவற்ைின் இைக்கியங்கதளயும் கற்பிக்கும்நபோது அப்பகுைியில் 
முக்கியமோக வழங்கிவரும் பிைசமோழிகளுக்கும் அைன் வதககளுக்கும் முக்கியத்துவம் 
அளிக்க நவண்டும்.  அத்ைதகய சமோழிகதள உட்படுத்தும்நபோது குழந்தைகளின் விருப்பு 
சவறுப்புகள், மகிழ்ச்ெி, ைிைன் வளர்ச்ெி ஆகியவற்தைக் கருத்ைிற்சகோள்ள நவண்டும்.  
அப்நபோதுைோன் அம்சமோழிகளின் வளர்ச்ெியும் ெோத்ைியமோகும். (எடுத்துக்கோட்டோக 
செைிவோன வளதமயோன கரிநபோைி, அவைி, தமைிைி, ப்ரோஜ், மற்றும் உருது சமோழிகளின் 
இைக்கியங்கதள இந்ைி சமோழி கற்கும்நபோது உட்படுத்துவது அவற்ைின் உயர்வுக்கும் 
வளர்ச்ெிக்கும் வழிவகுக்கும்). 

 

இந்தியாவின் நவனீ ைற்றும் தசம்தைாழிகளின் அைிமுகம் 
ஒருவர் ைம் செோந்ை சமோழிதயச் ெிைந்ைமுதையில் கற்றுக்சகோள்வது ஒருநபோதும் 
அவருக்குத் ைீங்கு செய்யோது.  மோைோக கல்வி, ெமூக, சைோழில்நுட்ப வளர்ச்ெிக்கு சபரிதும் 
அடிநகோலும்.  இைற்குச் ெோன்ைோக உைகிலுள்ள பை வளர்ந்ை  ோடுகதளச் 
சுட்டிக்கோட்டைோம்.  இைனோல் ெமீப கோைமோக மைிப்பிழந்துள்ள இந்ைிய சமோழிகள், 
கதைவடிவங்கள், கைோச்ெோரம் ஆகியவற்றுக்கு மீண்டும் முக்கியத்துவம் சகோடுத்து 
மீண்சடடுக்க நவண்டும் என்பதை இக்கல்விக்சகோள்தக வலுவோக பரிந்துதரக்கிைது.  ஒரு 
 ோட்டின் கைோச்ெோர வளங்கதள மீட்சடடுப்பது அந் ோட்டு மக்கதள வலுவோனவர்களோக 
மோற்றும்.  கைோச்ெோர விழுமியங்கள், அவர்ைம் அதடயோளங்கள், சவளிப்போடுகள் 
ஆகியவற்தை உறுைிப்படுத்தும்.  இது பதடப்போற்ைநைோடு, மகிழ்ச்ெிநயோடு, ைிைம்பட 
பைிபுரிய சபரிதும் உைவும்.   

உைக சமோழிகளுள் இந்ைிய சமோழிகள் செைிவோனதவ.  அைிவியல்பூர்வமோனதவ.  
அழகோனதவ.  உைர்வுகதள சவளிப்படுத்ை உகந்ைதவ.  பண்தடய மற்றும் ைற்கோை 
இைக்கியங்களின் (உதர தடயும் செய்யுளும்) சபருந்ைிரட்டு சகோண்டதவ.  
ைிதரப்படங்களிலும் இதெயிலும் இைன் ைோக்கத்தைக் கோைைோம்.  இைன் மூைம்  ோட்டின் 
அதடயோளமோக, செோத்ைோக இம்சமோழிகள் ைிகழ்கின்ைன.   ம்  ோட்டின் கைோச்ெோர 
வளத்தைக் கூட்டவும் நைெிய ஒருதமப்போட்தட  ிதை ோட்டவும் அதனத்து இந்ைிய 
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இதளஞர்களும்  ம்  ோட்டு சமோழிகளின் பல்நவறு வதகயோன, செைிவோன இைக்கியச் 
செோத்தைப் பற்ைி அைிவுள்ளவர்களோக இருக்கநவண்டும்.  

4. 5. 12.   இந்திய தைாழிகள் பற்ைிய படிப்பு: இந்ைியோவின் ஆறு முைல் எட்டு வகுப்புகளில் 
படிக்கும் ஒவ்சவோரு மோைவனும் இந்ைிய சமோழிகள் என்ை பிரிதவ எடுத்துப் படிக்க 
நவண்டும்.  இது விதளயோட்டோக மகிழ்ச்ெியோக கற்கும் பிரிவோக இருக்கும்.  இப்பிரிதவ 
எடுத்துப் படிக்கும் மோைவர்கள் இந்ைிய சமோழிகளுக்கு இதடநய இருக்கும் ஒற்றுதமதய 
அைிந்துசகோள்ளைோம்.  அவற்ைின் ஒைிப்புமுதை, எழுத்துகளின் அைிவியல்பூர்வமோன 
அடுக்குமுதை, சபோதுவோன இைக்கை அதமப்பு, வடசமோழியிைிருந்தும் பிை 
செம்சமோழிகளிைிருந்தும் அம்சமோழிச் செோற்கள் எவ்வோறு நைோன்ைின, உற்பத்ைியோயின 
என்பவற்தை அைியைோம்.  நமலும் சமோழிகளுக்கு இதடநய இருக்கும் ஒற்றுதம 
நவற்றுதமகதளயும்.  சைோடர்தபயும் புரிந்துசகோள்ளைோம்.  நமலும்  ோட்டின் 
எப்பகுைியிலுள்ள மக்கள் எந்ைசமோழிதயப் நபசுகிைோர்கள் என்றும் மதைவோழ் மக்கள் 
நபசும் சமோழியின் அதமப்தபயும் சைரிந்துசகோள்ளைோம்.  ஒவ்சவோரு சமோழியிலும் ெிை 
அடிப்பதட வோக்கியங்கதள (வைக்கம் செோல்வது, விதளயோட்டோன ெிை சைோடர்கதளச் 
செோல்வது) நபெக் கற்றுக்சகோள்ளைோம்.  அம்சமோழிகளிலுள்ள இைக்கிய வளத்ைின் ெிறு 
பகுைிதயயும் (எளிய செய்யுள்கள், போடல்கள், புகழ்சபற்ை எழுத்ைோளர்கள்) 
சைரிந்துசகோள்ளைோம்.  இப்படிக் கற்றுக்சகோள்ளும் குழந்தைகளுக்கு ஒருதமப்போட்தடப் 
பற்ைிய, அழகோன கைோச்ெோர போரம்பரியத்தைப் பற்ைிய, இந்ைிய  ோட்டின் நவற்றுதமகதளப் 
பற்ைிய ஒரு புரிைல் ஏற்படும்.  பிைசமோழி நபசும் இந்ைியர்கதளச் ெந்ைிக்கும்நபோது 
ையக்கமின்ைி உற்ெோகத்நைோடு அவர்களுடன் நபெ முடியும்.  
என்.ெி.இ.ஆர்.டி, எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி மற்றும் சமோழி வல்லு ர்கள் ஆகிநயோர் இதைந்து இந்ை 
முக்கியமோன பிரிவுக்நகற்ை போடத்ைிட்டத்தை வடிவதமக்கநவண்டும்.  

4. 5. 13.   கலைத்திட்டத்தில் அரும்தபரும் இந்திய இைக்கியங்களிைிருந்து தபாருத்தைான 
பகுதிகலள உட்படுத்துதல்: அதனத்து இந்ைிய சமோழிகளில் பதடக்கப்பட்டுள்ள பண்தடய 
ைற்கோை இைக்கியங்களிைிருந்து சபோருத்ைமோன பகுைிகதள, கற்பித்ைல் சமோழியில் 
சமோழியோக்கம் செய்து கதைத்ைிட்டம் ச டுகிலும், அதனத்துப் போடங்களிலும் உட்படுத்ை 
நவண்டும்.  அப்நபோதுைோன் மோைவர்களின் இைக்கிய ரெதனத் தூண்டப்படும்.  இந்ைிய 
எழுத்ைோளர்கதளப் பற்ைிய இைக்கியத்தைப் பற்ைிய அைிமுகம் கிதடக்கும்.  
(எடுத்துக்கோட்டோக, ைிரு. ரவநீ்ைிர ோை ைோகூரின் பதடப்புகளுள் சபோருத்ைமோன பகுைிகதள 
ைத்துவப்போட வகுப்புகளிலும் எழுத்துத்ைிைன் வளர்க்கும் வகுப்புகளிலும் உட்படுத்ைைோம்.  
அதுநபோல் சபோருத்ைமோன பகுைிகதளத் நைர்ந்சைடுத்து  ன்சனைி வகுப்புகளிலும் வரைோற்று 
வகுப்புகளிலும் உட்படுத்ைநவண்டும்) நமலும் இயல் 1. 0. 11 மற்றும் 1. 0. 10 போர்க்க) 

  
அவற்ைின் இைக்கியப் பரப்தபயும் அவற்ைின் முக்கியத்துவம் கருைோமல், அவற்ைின் 
ைற்கோைத் நைதவதயக் கருைோமல் அவற்ைின் அழதகக் கருத்ைிற்சகோள்ளோமல்  ம்மோல் 
கடந்து செல்ை முடியோது. கிநரக்க, ைத்ைீன் சமோழிகளின் இைக்கியங்கள் இரண்தடயும் 
நெர்த்ைோலும் வடசமோழியில் பதடக்கப்பட்ட இைக்கியங்களுக்கு  ிகரோகோது.  கைிைம், 
ைத்துவம், இைக்கைம், இதெ, அரெியல், மருத்துவம், கட்டடக்கதை, உநைோகவியல், 
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 ோடகம், செய்யுள், கதை செோல்லுைல் நபோன்ை பல்நவறு பிரிவுகளில் இைக்கியங்கள் 
பதடக்கப்பட்டுள்ளன.  ஆயிரக்கைக்கோன வருடங்களுக்கு முன்னோல் பல்நவறு மைத்தைச் 
ெோர்ந்ைவர்கள், மைச்ெோர்பற்ைவர்கள், சபோருளோைோரத்ைில் முந்ைியவர்கள், பின்னைியில் 
 ிற்பவர்கள் என வோழ்க்தகயின் அதனத்துத் துதைகளில் உள்ளவர்களோல் 
அவ்விைக்கியங்கள் பதடக்கப்பட்டன.   

  
வடசமோழியன்ைி பிை இந்ைியச் செோம்சமோழிகளிலும் அருதமயோன இைக்கியங்கள் 
பதடக்கப்பட்டுள்ளன.  செம்சமோழிகளோம் ைமிழ், சைலுங்கு, கன்னடம், மதையோளம், ஒடியோ 
நபோன்ை சமோழிகள் இைற்கு எடுத்துக்கோட்டுகளோகும்.  இம்சமோழிகளில் சவளிவந்துள்ள 
இைக்கியங்கள் அவற்ைின் வளதமக்கோகவும் அதவ மனிைகுைத்ைிற்குத் ைரும் 
மகிழ்ச்ெிக்கோகவும், மரபுக்கோகவும் போதுகோக்கப்படநவண்டும்.  இந்ைியோ வளர்ந்ை  ோடோக 
மோறும்நபோது அடுத்ை ைதைமுதை இச்செம்சமோழியின் பரந்ை இைக்கியப் சபருசவளியில் 
பயைம் செய்து, அைிவுப் சபட்டகத்தைத் ைிைந்து, கைோச்ெோர வளங்கதள நுகர்ந்து ைங்கதள 
சமருநகற்ைிக்சகோள்ள நவண்டும்.  
 

4. 5. 14.   வடதைாழிலயயும் அதன் பரந்த இைக்கியங்கலளயும் கற்றுத் ததளிதல்: 
வடசமோழி அைிவுக் களஞ்ெியமோகத் ைிகழ்கிைது.  அைிவியல், கைிைம், மருத்துவம், ெட்டம், 
சபோருளோைோரம், அரெியல், இதெ, சமோழியியல்,  ோடகம், கதை கூறுைல், கட்டடக்கதை 
நபோன்ை பல்நவறு துதைகதளச் ெோர்ந்ை எழுத்ைோளர்கள் ைங்கள் அைிதவ வடசமோழியில் 
வடித்துள்ளனர்.  அைிவுத்நைடைில், ஏன் 91 கதைகளின் வளர்ச்ெியில் வடசமோழி (பிரோக்ருத்) 
ஒரு முக்கியப் பங்கு வகித்துள்ளது.  
இந்ைிய சமோழிகளின் வளர்ச்ெிக்கு வடசமோழியோற்ைிய பங்தக கருத்ைிற்சகோண்டு, அைிவு 
வளர்ச்ெிக்கு உைவிய ைனித்ை சபருதமதயக் கைக்கிசைடுத்து, கைோச்ெோர ஒற்றுதமக்கு 
உைவியதையும் கவனித்து பள்ளிகளிலும் உயர்கல்வி  ிறுவனங்களிலும் வடசமோழி 
கற்கவும் அைன் அைிவியல் பூர்வமோன அதமப்தப உைரவும் புரோைன, ைற்கோை 
எழுத்ைோளர்கள் (கோளிைோென் மற்றும் போெோ எழுைிய  ோடகங்கள்) பதடத்ை பதடப்புக்களின் 
பகுைிகதளப் பயன்படுத்ை வோய்ப்பளிக்க நவண்டும்.  
வரைோற்தைநய புரட்டிப்நபோடும் வதகயில் வடசமோழியில் எழுைப்பட்ட பதடப்புகதள 
பள்ளிப் போடங்கநளோடு எங்சகங்கு சபோருத்ைமுடியுநமோ அங்கங்கு நெர்த்து அவற்தை 
கற்பிக்க ஆவை செய்யநவண்டும்.  (எடுத்துக்கோட்டோக கைிைப் புைிர்கதளப் பற்ைி 
போஸ்கரோச்ெோரியர் எழுைிய போடல்கள் கைிைக் கற்ைதை மகிழ்ச்ெியோன அனுபவமோக 
மோற்றும்.   ன்சனைி வகுப்பில் சபோருத்ைமோன பஞ்ெைந்ைிரக் கதைகதளக் கூைைோம்). 
பட்டியைில் உட்படுத்ைப்பட்டுள்ள 1 சமோழிகளுக்கு இதையோக வடசமோழிதயயும் 
பள்ளியின் எல்ைோ  ிதைகளிலும் மற்றும் உயர்கல்வியிலும் விருப்பப் போடமோக கற்பைற்கு 
வதகசெய்யப்படும்.  அடிப்பதட  ிதையிலும்  டு ிதையிலும் வடசமோழி போடப்புத்ைகங்கள் 
எளிய ைரமோன வடசமோழியில் எழுைப்பட நவண்டும்.  அைனோல் வடசமோழிதய 
வடசமோழியின் மூைம் குழந்தைகள் மகிழும்படி கற்பிக்க முடியும்.  
 

4. 5. 15.   இந்தியச் தசம்தைாழிகள் அலனத்லதயும் கற்பதற்கான பாடப்பிரிவுகள்: 
வடசமோழிநயோடு பள்ளிக்கல்வியின் எல்ைோ  ிதைகளிலும் ைமிழ், சைலுங்கு, கன்னடம், 
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மதையோளம், ஒடியோ, போைி, சபர்ெியன், மற்றும் ப்ரோக்ருத் நபோன்ை அதனத்து இந்ைியச் 
செம்சமோழிகதளக் கற்பைற்கு வதகசெய்யப்படும்.  குைிப்போக இம்சமோழிகள் நபசும் மக்கள் 
வோழும் மோ ிைங்களிலும் அம்சமோழிகள் நபோற்ைப்படும் பகுைிகளிலும் இைற்கு ஆவை 
செய்யப்படும்.  அவ்வோறு செய்வைோல் அம்சமோழிகளும் அவற்ைில் பதடக்கப்பட்ட 
இைக்கியங்களும் அழியோமல் போதுகோக்கப்படும்.  செம்சமோழிப் பதடப்புகதளயும் 
இந்ைியோவின் பிை சமோழிகளில் பல்துதை வல்லு ர்கள் பதடத்ைதவயும் ஆய்வு செய்து 
சபோருத்ைமோன பகுைிகதள இைக்கிய வகுப்பிலும், பதடப்போக்க வகுப்பிலும் பயன்படுத்ை 
நவண்டும்.  பள்ளிக்கதைத்ைிட்டம் ச டுகிலும் இைற்கோன வோய்ப்புகதளக் கண்டதடய 
நவண்டும்.  இைனோல் இம்சமோழிகளின் வளதமயும், செழுதமயும்.  கோைத்தை சவன்று 
 ிற்கும் கருத்தும் மோைவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டும்.  (எடுத்துக்கோட்டோக ைமிழிலுள்ள 
ெங்ககோைப் போடல்கள், போைிசமோழியிலுள்ள ெோைகக் கதைகள், ஒடிய சமோழியில் ெரளோ 
ைோெோவின் பதடப்புகள், கன்னட சமோழியில் ரோகவங்கோ பதடத்ை ஹரிச்ெந்ைிர கோவியம், 
சபர்ெிய சமோழியில் அமீர் குஸ்ரூ பதடத்ைதவ, இந்ைி சமோழியில் கபரீ் பதடத்ைதவ. .  
நபோன்ைதவ) 

4. 5. 16.   தசம்தைாழி கற்க இருவருட தனிப்பாடம்:  ம் குழந்தைகளின் வளர்ச்ெிக்கோகவும் 
செழுதமயோன சமோழி வளத்தைப் போதுகோக்கவும் அதனத்துப் பள்ளிகளிலுள்ள ஆைோம் 
வகுப்பு முைல் எட்டோம் வகுப்பு வதர கற்கும் அதனத்து மோைவர்களும் ஒரு 
செம்சமோழிதய இரு வருடம் கற்க நவண்டும்.  அதை உயர் ிதையிலும் கல்லூரியிலும் 
கற்க நவண்டுமோ, நவண்டோமோ என்பதை மோைவர்களின் விருப்பத்ைிற்கு விட்டுவிடைோம்.  
இரு வருட செம்சமோழி கற்ைதை மகிழ்ச்ெியுதடயைோக்க, ைங்கள் அனுபவங்கநளோடு 
சைோடர்புதடயைோக்க, அம்சமோழியிலுள்ள அருதமயோன பதடப்புகதள எளிதமயோக, 
இனிதமயோக வோெிப்பைற்நகற்ைோற்நபோல் மோற்ை நவண்டும்.  ெமூகத்ைின் பல்துதைகளில் 
ெிைந்துவிளங்கிய பதடப்போளிகளின் பதடப்புகதள இைற்சகன நைர்ந்சைடுக்கநவண்டும்.  
அம்சமோழிகளின் ஒைிப்பியல், செோல்ைோய்வு, ைற்கோை சமோழிகளில் அவற்ைின் ைோக்கம் 
ஆகியவற்தை மோைவர்கள் கற்போர்கள்.  

 
மும்சமோழிக் சகோள்தகயின் அடிப்பதடயில் வடசமோழிதய விருப்பப் போடமோக எடுத்ை 
மோைவர்கள் செம்சமோழி கற்ைல் பிரிவுக்கோக ைற்கோை அல்ைது பண்தடய சமோழிகளிலுள் 
ஒன்தைநயோ அல்ைது இைக்கியத்தைநயோ இைற்குப் பைிைோக நைர்வு செய்யைோம்.  
எடுத்துக்கோட்டோக, இந்ைி நபசும் மோ ிைங்களில் படிப்பவர்கள் மும்சமோழிக் 
சகோள்தகயின்படி இந்ைி, வடசமோழி மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய சமோழிகதளத் நைர்வு 
செய்ைிருந்ைோல் அவர்கள் இருவருடம் இந்ைியோவின் பிை மோ ிைங்களில் வழங்கும் 
நவசைோரு சமோழி (எடுத்துக்கோட்டு – ைமிழ்) கற்கநவண்டும்.  

4. 6 ஒருங்கிலணந்த கலைத்திட்டம் - அடிப்பலடப் பாடங்களும், 
திைன்களும் உள்ளடக்கியது 
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மோைவர்கள் ைங்களுக்கு உரிய போடத்ைிட்டத்தை நைர்ந்சைடுக்க இைகுவோக இருக்கும். அநை 
நவதளயில் இந்ைக் சகோள்தகயின்படி அவர்கதள ெோைதனயோளர்களோக்கவும்,  ல்ை, 
சவற்ைிகரமோன புதுதமவோய்ந்ை, போதுகோப்போன விஞ்ஞோனிகளோக்கவும் ைம்தமத் ைோநம 
மோற்ைத்ைிற்குத் ைகவதமத்து சகோள்ளவும் இந்ை மோறுைல்கள் அவெியமோகின்ைன.  பல்நவறு 
ைிைன்கள் - விஞ்ஞோன நவட்தக, சமோழித்ைிைம், கதைகள், ைகவல் பரிமோற்ைம், நகள்வி 
நகட்கும் ைிைன், இந்ைியோ பற்ைிய அைிவு, ெமூகம் ெோர்ந்ை அைிவு மோ ிைம்,  ோடு மற்றும் 
உைகம் ெோர்ந்ை அைிவு இவற்தை நமம்படுத்துைல் அவெியமோகிைது.  

இளம் குழந்தைகள் அதனத்து விைமோன கருத்துகதளயும் ைங்களது 
ைோய்சமோழியிநைநய சுைபமோகக் கற்கின்ைனர் 

 
4. 6. 1 அைிவியல் ைனநிலை 

4. 6. 1. 1.  அைிவியல் ைனநிலை ஆதாரத்தின் அடிப்பலடயில் பாடத்திட்டத்தின் மூைம் 
வைியுறுத்துதல்: விஞ்ஞோன அடிப்பதடயில், அைிவியல் முதையில் இைதன கற்பிக்க 
இப்போட ைிட்டம் வழிவதக செய்கிைது, அைிவியல் மற்றும் அைிவியல் ெோரோ போடங்களில் 
இம்முதைதய அமல்படுத்துவைன் மூைம் ைர்க்கம், ஆரோய்ந்ைைிைல், பகுத்ைைியும், நகள்வி 
நகட்கும் ைன்தம அைிகரிக்கப்படுகிைது.  

உைோரைமோக வரைோற்ைில், சைோல்ைியல் மற்றும் இைக்கியத்துதையின் ஆைோரங்கதள 
ஆய்வுக்குட்படுத்துைல், இயற்பியைில், இதெயில் எந்ை அைிர்சவண்கதள பயன்படுத்துவது 
நபோன்ைதவகதள கூைைோம்.  ெிை ச ைிமுதைகதள அதனவரும் பின்பற்றுவைனோல் 
ெமூகத்ைில் ஏற்படும் ந ர்மதை விதளவுகதள பற்ைியும் ஆரோயைோம்.  ஆைோரம் - ெோர்ந்ை, 
அைிவியல் ரீைியோன அணுகுமுதை மோைவர்கள் ைங்கதள புதுசூழ் ிதையில் 
சபோருந்ைிப்நபோகப் பழக்குகிைது.  வோழ் ோள் முழுவதும் கற்றுக்சகோள்ளவும் வழிவதக 
செய்கிைது.  
  
4. 6. 2 கலையும் -- அழகியலும் 
எந்ைக் கல்வியும் பதடப்போற்ைலும் புதுதமயும் சகோண்டிருக்குநமயோனோல் அைில் 
கதைகளும் இருக்க நவண்டும்.  ெிறுவயைில் கதைகளில் நைர்ச்ெி சபற்ை குழந்தைகள் 
பதடப்போற்ைைிலும் உற்பத்ைியிலும் பின்னோளில் ெிைந்து விளங்குவர்.  இதெ 
குழந்தைகளின் மன ைதன நமம்படுத்ைி அைிவோற்ைதை அைிகரிக்கச் செய்கிைது.  இதெ 
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ெிைந்ை கல்வித்ைிைனுடனும் பன்முகத் ைிைநனோடும் 
விளங்குவர்.  ந ோபல் பரிசுசபற்ை அதனவரும் இதெதயப் சபோழுதுநபோக்கோகநவனும் 
பயின்று சகோண்டிருப்பவர்கள் ஆகின்ைனர்.  இந்ை போடத்ைிட்டத்ைின்படி அதனத்து 
குழந்தைகளும் எல்ைோ  ிதையிலும் இதெயின் மூைம் பயன்சபை வைியுறுத்ைப்படுகிைது.  
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4. 6. 2. 1.   இளம்வயதினர் நடுமவ இலசயும், கலைசார் அனுபவமும் : அதனத்துக் 
குழந்தைகளுக்கும் பள்ளியில் நெர்ந்ை வகுப்பு முைநை இந்ைிய இதெ வடிவங்களோன 
கர் ோடக மற்றும் ஹிந்துஸ்ைோனி இதெயின் ரோகங்கள், ைோளங்கள் முைைியதவ 
கற்பிக்கப்படநவண்டும்.  இதவ ைவிர வோய்ப்போட்டு, கிரோமியக் கதைகள், தகவிதனத் 
ைிைன்ெோர் பயிற்ெியும் நமற்சகோள்ளப்படநவண்டும்.  ெிைிய அைிக விதையில்ைோை 
தகயடக்கமோன தெநைோநபோன்கள் நபோன்ை இதெக் கருவிகள் பள்ளியில் இளம் 
குழந்தைகளுக்குக் கிதடக்கச் செய்ய நவண்டும்; இைன் முைம் அவர்கள் இதெதய கற்க, 
இதெக்க மற்றும் இதெதயக் நகட்டு அனுபவிக்க முடியும்.  கதைகளில் நமதட  ோடகம், 
கவிதை, ெிற்பக்கதை, வர்ைம் பூசுைல், வதரைல், மர நவதைப்போடுகள், தையல்கதை 
நபோன்ைதவ உள்ளடங்கும்.  
 
கற்பித்ைல் முதையோனது வயைிற்கு ைக்கபடியும், போதுகோப்போனைோகவும் இருத்ைல் 
நவண்டும், பழக்கப்பட்ட கதை ஆெிரியர்கள் மூைமோக இந்ை கற்பித்ைல் அதமய நவண்டும்.  
இைன் குைிக்நகோளோனது பைமோன ெமூகத்தை இதெ மற்றும் கதை வழியோக 
உருவோக்குவநை ஆகும்.  ெமூகத்ைில் உள்ள இதெ பயிற்று ர்கள் மற்றும் கதைஞர்கதள 
பயிற்றுவித்து இைற்கோக பயன்படுத்ைப்படும்.  இைன்மூைம் அந்ைந்ை பகுைிக்கோன 
போரம்பரியக் கதைகள் போதுகோக்கப்படும்.  

 
4. 6. 2. 2.   ஒமர ஒரு கலைலய ைட்டுைாவது ஊன்ைிப் படித்தல்: கதைகதளப் பற்ைி 

ஆரோய்ந்து, கற்ைைிலும் ஏநைனும் ஒரு கதைதய ஊன்ைிப் படிக்க வழிவதக செய்யப்படும் 
- போடுைல், ெிற்பக்கதை, வதரைல், வர்ைம் பூசுைல் நபோன்ைதவ இந்ை அனுபவங்கள் 
மோைவர்களின் பதடப்புத்ைிைதனயும், புைிைோகக் கண்டுபிடிக்கும் ஆற்ைதையும் 
பிற்கோைத்ைில் அைிகரிக்கச் செய்யும்.  

 
4. 6. 2. 3.   ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் கலைகலள ைாணவர்களிடம் தகாண்டு தசல்லுதல்: 

சைோழில்நுட்பம் கதைகதள மோைவர்களிடம் சகோண்டு செல்ை உைவும்.  உைோரைத்ைிற்கு, 
சைோழில்முதை ெோர்ந்ை வகுப்புகள் பிரபைமோன கதைபயிற்றுனர்கள் மூைம் 
மோைவர்களுக்கும், ஆெிரியர்களுக்கும் வழங்கப்படும்.  

 
4. 6. 2. 1.   அந்தந்தப் பகுதி கலைபயிற்றுநர்களுடன் கைந்துலரயாடல்: அந்ைந்ை ெமூக 

கதைஞர்களும், தகவிதனக் கதைஞர்களும் ெிை வகுப்புகதள எடுக்க 
அதழக்கப்படுவோர்கள் இைனோல் மோைவர்கள் கதைகதள ரெித்து விதளயோட 
வழிவகுக்கும்.  முழுதமயோன கதை ெோர்ந்ை கல்விநய அவர்களின் பதடப்போற்ைதை, 
மனிைத்ைன்தமதய, புைிய கண்டுபிடிப்புகதள கண்டைியும் ைன்தமயிதன அைிகரிக்கச் 
செய்யும்.  

 
4. 6. 3.  வாய்தைாழி ைற்றும் எழுத்து வடிவ கருத்து பைிைாற்ைம் 
மோைவர்கள் சமோழிகதளக் கற்கத் சைோடங்குவைோல், நபெவும், எழுைவும் ைகவல் 
பரிமோற்ைம் செய்து சகோள்ளவும் வழிவதக செய்யப்படும்.  ஒவ்சவோரு மோைவரும் 
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இயல்போகப் நபெவும், கருத்துகதளப் பரிமோைிக்சகோள்ளவும் வோரத்ைில் ெிை 
மைித்துளிகளோவது ைனக்குப் பிடித்ை ைதைப்பில் நபெ பரிந்துதரக்கப்படுகிைது.  இைற்கோன 
வழிகோட்டுைல் முயற்ெியோக கீழ்க்கண்டதவ பரிந்துதரக்கப்படுகிைது.  

 
4. 6. 3. 1.   “காட்டுதல் ைற்றும் கூறுதல்—அடிப்பலட ைற்றும் தயாரிப்பு ஆண்டுகளில் கற்ைல் 

அைர்வுகள்”: இளம் மோைவர்கள் மத்ைியில் பழக்கப்படுத்துைல்: நமதடப் 
நபச்ெோற்ைதையும், நகட்கும் ைிைதனயும் வளர்ப்பைற்குப் போர்த்துச் செோல்லுைல் முதை 
இந்ைியோ முழுவதும் சபரும் சவற்ைி சபற்றுள்ளது.  வோரம் ஒருமுதைநயனும் “கோட்டுைல் 
மற்றும் கூறுைல்” முதை முைைோம் வகுப்பிைிருந்நை பரிந்துதரக்கப்படுகிைது.  
 
மோைவர்கள் மற்றும் ஆெிரியர்கள் மத்ைியில் பிடித்ை சபோம்தமகள், விதளயோட்டு, பூக்கள், 
கதைகள் குைித்து ெிைிது ந ரம் வகுப்பு முன்னிதையில் நபெ நவண்டும்.  ஆரம்பத்ைில் 
குழந்தைகளின் ைோய் சமோழியிலும் பின்பு பிை சமோழிகளிலும் இருத்ைல் நவண்டும்.  
ஒவ்சவோரு நபச்ெின் இறுைியிலும் அதைப் பற்ைிய கருத்துப் பரிமோற்ைம்  தடசபை 
நவண்டும்.  ஆெிரியர்கள் முைன்தமயோக வழிகோட்டவும் பின்பு குழந்தைகதள உற்ெோக 
மூட்டவும் செய்ய நவண்டும்.  இைன் வழியோக மோைவர்கள் - ஆெிரியர்கள் பிதைப்பு 
உறுைி செய்யப்படுகிைது.  
 
 டு ிதை வகுப்புகளில், இந்ை “கோட்டுைல் மற்றும் கூறுைல்” வகுப்புகள் வோரம் 
ஒருமுதையோக நமற்சகோள்ளப்பட்டு, பிை முக்கிய விஷயங்கள் குைித்து 
கைந்துதரயோடப்படும்; அவர்கள் செய்ைிகள், கதை ிகழ்ச்ெிகள், அைிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், 
கதைகள், கவிதைகள் குைித்து நபசுவோர்கள்.  

 
4. 6. 3. 2.   தகவல் ததாடர்லப நடுநிலை ைற்றும் உயர்நிலை வகுப்புகளில் இலணத்தல்: 

 டு ிதை மற்றும் உயர் ிதை வகுப்புகளில் ைகவல் சைோடர்தப நமம்படுத்ை குைிப்பிட்ட 
ைதைப்புகளில் மற்ை மோைவர்கள் மத்ைியில் நபெ பயிற்ெி வழங்கப்பட நவண்டும்.  
உைோரைமோக, அைிவியல் வகுப்பில், மோைவர்கள் கரும்பைதகயில் ைீர்வு கோண்பைற்கும் 
வோழ்வியல் ச ைிமுதைதய வோழ்க்தகப் போடத்ைின் மூைம் கண்டைியவும் வழிவதக 
செய்யப்படும்.  குழந்தைகளின் ைிைதமகதளயும், ஆர்வத்ைிதனயும் கண்டைியவும் அைதன 
நமம்படுத்ைவும் இது உைவும்.  

 
 டு ிதை மற்றும் உயர் ிதை வகுப்புகளில், மோைவர்கள் ெமூகம், அைிவியை, 
சைோழில்நுட்பம், விவெோயம், மருத்துவம், சபோைியியல் பிரச்ெதனகள் குைித்து விவோைிக்க 
பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.  இைன் மூைம் வருங்கோைங்களில் மோைவர்கள்  ோட்டிற்கும், 
உைகத்ைிற்கும் மிகப்சபரிய பங்கோற்ை இயலும்.   
 
பள்ளிக்கல்வி அைிவியல் மனப்போன்தமதயயும், அழகியலும், ைகவல் சைோடர்பிதனயும், 
ச ைிமுதைப்படுத்ைப்பட்ட நகள்விக்குட்படுத்ைப்படுைலும், இந்ைியோ பற்ைிய அைிவிதனயும், 
உைதக உலுக்கும் ெம்பவங்களும், டிெிட்டல் கல்வியைிதவயும் மோைவர்கள் மத்ைியில் 
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வளர்க்கும்.  
 
பள்ளிக்கல்வி அைிவியல் மனப்போன்தம, அழகியல், ைகவல் சைோடர்பு, 
ச ைிமுதைப் படுத்ைப்பட்ட நகள்விக்குட்படுத்ைப்படுைல், இந்ைியோ பற்ைிய 
அைிவு, உைதக உலுக்கும் ெம்பவங்கள், டிெிட்டல் கல்வியைிவு –ஆகிய 
ைிைன்கதள மோைவர்கள் மத்ைியில் வளர்க்கும்.  
 

4. 6. 4.  உடற்கல்வி, உடல்நைன், விலளயாட்டுத்திைன் 
உடற்கல்வி உடல் மற்றும் மன ைதன அைிகரிக்கும்.  குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் 
இருைய வைிதமக்கும், வதளயும் ைன்தமக்கும், ைோக்குப்பிடிக்கும் ைிைன், உடல் மன 
ஆநரோக்கியத்ைிற்கும் உடற்பயிற்ெி இன்ைியதமயோைைோகும்.  குழந்தைகதளத் ைங்களது 
குைிக்நகோள் ந ோக்கி  கரச் செய்கிைது, குழு மனப்போன்தம, ஒற்றுதம, பிரச்ெதனதய 
எைிர்ந ோக்கல், ஒழுக்கம், விடோமுயற்ெி, சபோறுப்புைர்வு நபோன்ைவற்தையும் 
மோைவர்களிடம் அைிகரிக்கச் செய்கிைது.  உடற்பயிற்ெி மனச்நெோர்வு, மன அழுத்ைம் 
நபோன்ைவற்தை விைக்கி, மன ைதன அைிகரிக்கின்ைது. உடற்பயிற்ெி செய்யும் 
மோைவர்கள்  ல்ை உடல் ைதனப் சபறுவநைோடல்ைோமல் சபரியவர்களோகி மகிழ்வோகவும், 
உடல் வலுநவோடும் இருப்பர்.   
 
கீழ்க்கண்ட வழிமுதைகள் பின்பற்ைப்படும்.  

 

4. 6. 4,1.   ஆரம்பக் கல்வியில் உடற்பயிற்சி, உடல் ைனநைன் ைற்றும் விலளயாட்லட 
பாடத்திட்டத்தில் மசர்த்தல்: அதனத்து மோைவர்களும் உடற்பயிற்ெி, விதளயோட்டு, 
நயோகோ, ைற்கோப்புக்கதை, ஆடல், நைோட்டக்கதை நபோன்ைவற்தைப் பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.  
விதளயோட்டு தமைோனமும் பள்ளியில் இல்தை என்ைோலும் அந்ைந்ைப் பகுைியில் 
வழங்கப்படும், நைதவப்படும் நபோக்குவரத்து வெைியும் செய்யப்படும், பள்ளிகளுக்கு 
இதடநயயோன நபோட்டிகள் ஊக்குவிக்கப்படும்.  
 
4. 6. 5 சிக்கல் தரீ்க்கும் முலையும், தர்க்கரீதியான காரணங்கலள 
ஆராய்தலும் 
உடலுக்கு உடற்பயிற்ெி நபோை அைிவிற்கு ைர்க்கரீைியோன விடுகதைகள், கைக்கு 
விதளயோட்டுகள் நபோன்ைதவ இன்ைியதமயோைதவயோகின்ைன.  புைிர் விதடகள், 
விடுகதைகள் நபோன்ைதவ குழந்தைகளின் நகள்வித்ைிைதன அைிகரிக்கின்ைன.  ைர்க்க 
அைிவிதனயும், ெிக்கல் ைீர்க்கும் வழிமுதைகதளயும் அைிகரிக்கின்ைன.  
 
ைர்க்க மற்றும் வோர்த்தை விடுகதைகள் நகள்வித்ைிைதன அைிகரிக்கின்ைன.  உைோரைமோக: 
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• இருட்டதையில் உள்ள சபட்டியில் 10 ெிவப்பு கோலுதைகளும், 10  ீை ிைக் 
கோலுதைகளும் இருக்கின்ைன, எவ்வளவு கோலுதைகதள எடுத்ைோல் ஒநர  ிைத்தை 
உதடய இரண்டு கோலுதைகதள எடுக்க முடியும் ? 

• ஒரு விவெோயி ஓர் ஆற்தைப் படகில் கடக்கநவண்டும், அவருடன் ஒரு  ரி, ஓர் ஆடு, 
ஒரு முட்தடக்நகோஸ் ஆகியதவ உள்ளன.  படகில் அவர் ஏநைனும் ஒரு சபோருதள 
மட்டுநம ஏற்ைிச்செல்ை முடியும், இைில் எந்ை இரண்தடயும் ைனியோகக் கதரயில் 
விட்டுச் செல்ை முடியோது.   ரியும் ஆடும் என்ைோல்  ரிக்கு ஆடு உைவோகி விடும், 
ஆடும் முட்தடக்நகோஸும் என்ைோல் முட்தடக்நகோஸ் ஆட்டுக்கு உைவோகிவிடும்.  
அவர் எவ்வோறு அதனத்தையும் அங்நக சகோண்டு செல்வோர்? 

• ஒரு டோமிநனோ இரண்டு ெதுரங்கதள 12 உதடயது அது செஸ் நபோர்டில் அருகருநக 
உள்ள இரண்டு ெதுரங்கள் மதைக்கக்கூடியது, 32 டோமிநனோக்கள் சகோண்டு 88 செஸ் 
நபோர்தட மதைக்க முடியுமோ (முடியும்).  அப்படிசயன்ைோல் 31 டோமிநனோக்கதள 
பயன்படுத்ைி 88 செஸ் நபோர்டில் உள்ள இரண்டு குறுக்கு எைிர் கட்டங்கதள அகற்ைிய 
பிைகு மதைக்க முடியுமோ: ஏன் முடியும் அல்ைது ஏன் இல்தை (ஒநர வரியில் விதட 
இருக்கிைது ! ).  

புைிர்கள் ெவோல்  ிதைந்ைதவயோகவும், கைக்குகதள உள்ளடக்கியதவயோகவும் நமல் ிதை 
வகுப்பு மோைவர்களுக்கு அதமயநவண்டும்.  
 
சமோழி புைிர்கள் மோைவர்களுக்கு சமோழியில் ெிந்ைதனகதளக் கற்றுக் சகோடுக்கும்.  
உைோரைமோக, வட மற்றும் சைன் இந்ைிய சமோழிகள் குைித்ை அைிதவ வளர்க்க உைவும்.  
ஒநர ைதைப்பில் அதனத்து மோைவர்கதளயும் ஒரு ெிை வோர்த்தைகள் இல்ைோமல் 
எழுைதவப்பது மோைவர்களுக்கு பிடித்ைமோக இருக்கும்.  
 
கைிை புைிர்கள் எண்கதளப் பற்ைிய அைிதவயும், அைிவுெோர் நகள்வித்ைிைதனயும் 
அைிகரிக்கும் உைோரைமோக 
 
• பிடித்ைமோன ஒற்தை எண்தை எடுத்து சகோண்டு, ஒன்பைோல் சபருக்கவும்.  பின்பு 

விதடதய 12345679 ஆல் சபருக்கவும்.  என்ன  டக்கிைது? எைனோல்? 
• எதைத் நைர்சைடுப்பரீ்கள், ஒரு நகோடி ரூபோய் இன்று அல்ைது ஒரு ரூபோய் இன்று 

அல்ைது இரண்டு ரூபோய்  ோதள, 4 ரூபோய் அைற்கு அடுத்ை  ோள் அைோவது ஒரு  ோளில் 
கிதடக்கும் பைத்ைின் இருமடங்கு அடுத்ை ைினத்ைில், இவ்வோறு சைோடர்ந்து 30  ோட்கள் 
செய்ைோல்? 

இந்ை விடுகதை இந்ைியோவில் நைோன்ைியது (ஒரு ரோெோ ெதுரங்கத்ைில் உள்ள ஒவ்சவோரு 
ெதுரத்ைிற்கும் இரண்டு மடங்கு அரிெி ைருவைோக வோக்களிக்கிைோர் அைனோல் அைிவோற்ைல் 
மிக்க குடிமகனிடம் நைோற்கிைோர்) – மோைவர்கள் சபரிய எண்கள் பற்ைியும் அவற்ைின் 
இரட்டிப்பதடைல் பற்ைியும் அைிய இயலும்.  
இைன்மூைம் எளிைோக மோைவர்கள் ஒரு நகோடிவதர எண்கதளக் கற்றுக்சகோள்வர்கள்.  
ஒன்று, பத்து, நூறு, ஆயிரம், பத்ைோயிரம், ைட்ெம், பத்து ைட்ெம், நகோடி மற்றும் அநரபிய 
எண் இைக்கங்கதளக் கற்றுக்சகோள்வதும் அவெியமோகிைது. இதவ உயிரியல், வோனவியல், 
சபோருளோைோரம் நபோன்ை துதைகளிலும் உைவியோக இருக்கும் மனிை மூதளயின் 
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அணுக்கூறுகள் எண்ைிக்தக, போல்சவளியில்  ட்ெத்ைிர எண்ைிக்தக, இந்ைியோவின் சமோத்ை 
உள் ோட்டு உற்பத்ைி, உைகில் உள்ள மைைின் எண்ைிக்தக பற்ைி அைிய மிகப் சபரிய 
எண்கள் பற்ைிய அைிவு இன்ைியதமயோைைோகிைது.  
 
இந்ைியோவின் போரம்பரியத்ைில் விடுகதைகள் சபரும் பங்கு வகுக்கின்ைன. சபரும்போலும் 
கவிதை வடிவில் எழுைப்பட்டுள்ளன. உ. ைோ.  இரண்டோம் போஸ்கோரோவின் பதடப்புகள்.  
நகளிக்தக பயிற்ெி, விதளயோட்டுகள், விடுகதைகள் மூைம் மோைவர்களின் கற்பதனத் 
ைிைனும், அைிவோற்ைலும் அைிகரிக்கின்ைன.  அவர்கள் பள்ளியில் சைோடர்ந்து செயல்படவும் 
உைவுகிைது.   

4. 6. 0. 1.   விலளயாட்டுகள், விடுகலதகள், சிக்கல் தரீ்க்கும் தசயல்பாடுகலளப் 
பாடத்திட்டத்தில் மசர்த்தல்: நமற்செோன்ன எடுத்துக்கோட்டுகள் நபோை கைக்கு, வோர்த்தை 
விதளயோட்டுகள் நபோன்ைதவ போடத்ைிட்டத்ைில் நெர்க்கப்படும், குைிப்போக கைக்கு 
போடத்ைிட்டத்ைில், இைன்மூைம் ஆரோயும் மனப்போன்தம, கற்பதனத் ைிைன், நகள்வி 
நகட்கும் ைிைன் நபோன்ைதவ நமம்படும்.  இந்ைியோவில் நைோன்ைிய இத்ைதகய 
விடுகதைகளும், விதளயோட்டுகளும் நெர்த்துக்சகோள்ளப்படும்.  குைிப்போக ெதுரங்க 
விதளயோட்டு மோைவர்கள் மத்ைியில் பிரபைமோக்கப்படும்.  

 
4. 6. 6 ததாழில் முலைக் கல்வியும், திைன்களும் 
சைோழில்முதைக் கல்வி குழந்தைகளின் ைிைதன அைிகரித்து  ம்  ோட்டிற்கும் பைன் 
நெர்க்கவல்ைது.  ெிை மோைவர்களுக்கு பிற்கோை நவதைவோய்ப்பிதன ஏற்படுத்ைி 
சகோடுக்கும் அநைநவதளயில் ெிைருக்கு அதனத்துத் சைோழில்களின் 
கண்ைியத்தையும் மைிக்க உைவும்.  

 
4. 6. 9. 1.   ததாழில்முலை தவளிப்பாடு: வோழ்க்தகத் ைிைன் நமம்போட்டுப் பயிற்ெியில் 

பல்நவறு சைோழிைகள் குைித்ை அடிப்பதட அைிவும், முக்கியத்துவமும் எடுத்துக் கூைப்படும்.  
உைோரைமோக நைோட்டக்கதை, மண்போண்டம் செய்ைல், மரநவதை நபோன்ைதவ 3 முைல் 1 
வயதுக் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்சகோடுக்கப்படும்.  பிை மோைவர்கள் அவர்களின்  டு ிதை 
வகுப்பிற்கு முன் இைதனப் பற்ைிய அைிவிதன வளர்த்துக் சகோள்வர்.  
அந்ைந்ை ெமூகச் சூழைிற்கு ஏற்ப வோழ்க்தகத் ைிைன் நமம்போட்டுப் பயிற்ெி வழங்கப்படும்.  
ஆங்கோங்நக இருக்கும் பயிற்று ர்கள் மோைவர்களுக்குக் கற்றுக் சகோடுப்போர்கள். .  

4. 6. 9. 2.   6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு ைாணவர்களுக்கான ததாழில்முலை கற்பித்தல் குைித்த 
கணக்தகடுப்பு: ஒவ்சவோரு மோைவரும் வருடம் முழுவதும் மரநவதை, மின்துதை ெோர்ந்ை 
நவதை, நைோட்டக்கதை, மண்போண்ட நவதை நபோன்ைதவகளில் நைர்ச்ெி சபறுவர்.  மோ ிை 
அரசும், அந்ைந்ைப் பகுைியின் நைதவ மற்றும், பயிற்று தரக் கைக்கில் சகோண்டு இவற்தை 
செயல்படுத்தும்.  

4. 6. 9. 3.   மைல்நிலை பள்ளிப்பாடத்திலும் ததாழில்முலைக் கல்விலய உட்புகுத்துதல்: 6 
முைல் 12 வகுப்பு மோைவர்களும் இத்ைதகய பயிற்ெிதய நமற்சகோள்வர்கள்.  படிப்பு, ைிைன் 
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நமம்போடு, விதளயோட்டு, கதை மற்றும் நமம்பட்ட ைிைன் பயிற்ெியில் அவர்கள் 
பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.  

 
4. 6. 7 டிஜிட்டல் கல்வியைிவு ைற்றும் கணக்கீட்டுச் சிந்தலன 
 

4. 6. 7. 1.   டிஜிட்டல் கல்வியைிலவ ஒருங்கிலணத்தல்: புைிய போடத்ைிட்டத்ைில் 
அடிப்பதடயில் டிெிட்டல் கல்வியைிதவ அதனத்து மோைவர்களும் கற்கும் வதகயில் 
வழிவதக செய்யப்பட்டிருக்கும்.   
நமம்பட்ட  ிதையில் போடத்ைிட்டத்ைில்: 
a. கைக்கீட்டுச் ெிந்ைதன (ெிக்கல்கதளக் கண்டைிந்து விதடகோணும் செயைிதன 

கைினிகள் சவற்ைிகரமோகச் செய்யும் முதை) அடிப்பதட ைிைன் டிெிட்டல் யுகத்ைில்.  
b. புநரோகிரோமிங் மற்றும் கைினிெோர்  டவடிக்தககள்.  இைற்கோன அடிப்பதட சைோடக்க 

மற்றும் உயர் ிதை வகுப்புகளில் ைரப்படும்.  

4. 6. 8 தநைிமுலைகள் ைற்றும் தார்ைீக நியாயவாதம்  
வோழ்வியல் ச ைிமுதைகள் போடத்ைிட்டத்ைின் மூைம் பள்ளியில் கற்பிக்கப்படும்நபோது 
பின்னோளில் அவர்களோல் மகிழ்வோன வோழ்வியதை ைமைோக்கிக்சகோள்ள முடியும். 
இைற்கோகப் பின்வரும் பரிந்துதரகள் நமற்சகோள்ளப்படும்.  

4. 6. 8. 1.   அடிப்பலட தநைிமுலைகள் ைற்றும் தார்ைீக நியாயவாதத்லத பாடத்திட்டத்தில் 
மசர்த்தல்: புைிய போடத்ைிட்டத்ைில் அடிப்பதட ச ைிமுதைகள் மற்றும் ைோர்மீக 
 ியோயவோைத்தை போடத்ைிட்டத்ைில் நெர்த்ைல், மிக இளம் வயைில் ெரியோனது எது எனக் 
கண்டைியவும், இைனோல் யோநரனும் போைிக்கப்படுவோர்களோ? இது செய்வைற்கு  ல்ை 
விஷயமோ? நபோன்ை நகள்விகதள ைனக்குத்ைோநன நகட்டுக்சகோள்ளவும் இத்ைிட்டம் 
உைவும்.  ெிைிது வருடங்களுக்குப் பின்னர் ஏமோற்றுைல், வன்முதை, ெகிப்புத்ைன்தம, 
ெமத்துவம், கருதை நபோன்ைதவ பற்ைி புரிந்து சகோண்டு வோழ்வியல் ச ைிமுதைகதள 
நமற்சகோள்ள இதவ சபரிதும் உைவும்.  
ந ர்வழியிலும், மதைமுக வழியிலும் இதவ கற்பிக்கப்படும்.  ந ர்வழியில் பள்ளியில் 
செயல்போடுகள், கருத்ைரங்கம் மற்றும் வோெித்ைல் மூைம் ச ைிமுதைகள் கற்பிக்கப்படும்.  
மதைமுக வழியில்: சமோழி, இைக்கியம், வரைோறு, ெமூக அைிவியல்.  இவற்தை துதை 
சகோண்டு  ோட்டுப்பற்று, விட்டுக்சகோடுத்ைல், அகிம்தெ, உண்தம, ந ர்தம, அதமைி, 
மன்னித்ைல், ெகிப்புத்ைன்தம, இரக்கம், ெமத்துவம் மற்றும் ெநகோரத்துவம் குைித்து 
செோல்ைித் ைரப்படும்.  

4. 6. 8. 2.   தநைிமுலைகள் ைற்றும் தார்ைீக நியாயவாதத்லதப் பாடத்திட்டத்தில் மசர்த்தல்: 
அடிப்பதட ைோர்மீக  ியோயவோைத்ைின் மூைம் இந்ைியப் பண்புகளோன அகிம்தெ, 
ைன்னைமற்ை நெதவ, ெத்ைியம், ெகிப்புத்ைன்தம, சபரியவர்கதள மைித்ைல், சுற்றுச்சூழதை 
மைித்ைல் நபோன்ைதவ மோைவர்கள் மத்ைியில் பைிய தவத்ைல், குப்தபத்சைோட்டி, கழிவதை 
உபநயோகித்ைல், கழிவதைதய சுத்ைமோக தவத்ைல், வரிதெயில் சபோறுதமயோக  ிற்பது, 
துன்பத்ைில் இருப்பவர்களுக்கு உைவுவது, ந ரம் ைவைோதம, நபோன்ை ெமூகப் 
சபோறுப்புைர்தவ நமலும் அைிகரிக்கும்.  
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4. 6. 8. 3.   அரசியைலைப்பு ைதிப்பீடுகலள மைம்படுத்துதல்: போடத்ைிட்டத்ைின் மூைம் 
கைோச்ெோரம் மற்றும் பள்ளியின் சுற்றுச்சூழதை நமம்படுத்துைல் குைித்து கற்பிக்கப்படும் 
மக்களோட்ெி குைித்ை சுைந்ைிரம், ெமத்துவம்,   ீைி,  பன்முகத்ைன்தமதய அரவதைத்ைல்,  
ெநகோைரத்துவம்,  ந ர்தம, நமதடப்நபச்ெின்நபோது விஞ்ஞோன சைளிநவோடு அர்ப்பைிப்பும் 
நைதவ.  அதமைி இந்ைியோவின் ஒற்றுதமதய பற்ைி கற்பிக்கப்படும்.  

4. 6. 8. 4.   தனிைனித சுதந்திரம் ைற்றும் தபாறுப்புணர்வு குைித்து ைாணவர்களுக்கு 
எடுத்துலரத்தல்: இந்ைியோவில் சுைந்ைிரத்துடன் அதனத்து குடிமக்களின் சபோறுப்புைர்வும் 
இன்ைியதமயோைைோகிைது.  மோைவர்கள் அவர்களுக்குப் பிடித்ைதைத் சைோடரவும்.  
 ண்பர்களின் தூண்டுைல் இன்ைி சுயமோக முடிசவடுக்கவும் கற்றுத்ைரப்பட நவண்டும்.  
பள்ளிகள் மோைவர்களுக்கு அைிக சுைந்ைிரம், அைிகோரவைிதமயளித்து ைமது 
செோந்ைப்போதைதயத் ைோநம நைர்வு செய்வைற்குப் பயிற்றுவிக்க நவண்டும்.  

4. 6. 8. 5.   அடிப்பலடப் பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாதாரம் குைித்த பயிற்சி: ைமக்கும் சுற்ைி 
உள்ளவர்களுக்கும் சைோண்டு செய்யும் விைத்ைில் அதமத்ைல்.  சுகோைோரம் குைித்ை பயிற்ெி 
வரும்முன் கோப்பது.  மன ைன், உைவுமுதை, ைனிமனிை மற்றும் சபோது சுத்ைம்.  நபோதை 
மற்றும் புதகயிதைதயப் பயன்படுத்துவது குைித்ை விழிப்புைர்வு நபோன்ைதவ 
கற்றுத்ைரப்படும்.  போைியல் கல்வியும் நமல் ிதைப்பள்ளியில் நெர்க்கப்படும்.  அைனோல் 
சபண்கதள மைித்ைல், போதுகோப்பு, குடும்பக் கட்டுப்போடு, போைியல் ந ோய்கதளத் 
ைடுத்துக்சகோள்வது நபோன்ைதவ ெோத்ைியமோகும்.  

4. 6. 8. 6.   சமுக உணர்ச்சிகள் பற்ைிய கற்ைல்: ெமுகம் ெோர்ந்ை உைர்ச்ெிகள் பற்ைிய கற்ைல் 
மோைவர்களின் ெமூகப் பங்களிப்தப அைிகரிக்கும்.  நமலும் அவர்களது அைிவோற்ைதை 
அைிகரிக்கவும்.  உைர்ச்ெிரீைியோன பின்னதடதவத் ைடுக்கவும் உைவுகிைது.  இைற்கோன 
செயல்போடுகளோக குழு விதளயோட்டுகள்; கருதை நபோன்ை பண்புகள் குைித்ை கதைகள், 
எழுத்து, நபச்சு, கதைகள் நமற்சகோள்ளப்படும். இவற்ைோல் மோைவர்களிதடநய 
அைிவோற்ைல் அைிகரிக்கும்.  கருதைதய நமம்படுத்தும்.  மன அழுத்ைத்தை குதைக்கும் 
இைனோல் போடத்ைிட்டத்ைினில் ெிைப்போக செயல்பட முடியும்.  

4. 6. 8. 7.   இைக்கியங்கள் ைற்றும் ைக்களிடைிருந்து உத்மவக பாடங்கலள கற்ைல்: 
குழந்தைகள் பஞ்ெைந்ைிரம்.  ெோைகோ, ஹிநைோபநைெம் நபோன்ைவற்தை இந்ைிய கோைச்ெோரம் 
முைம் கற்றுைரப்படும்.  இந்ைிய அரெியைதமப்பில் உள்ள மிக முக்கிய பத்ைிகதள 
வோெித்து.  ெமத்துவம், சுைந்ைிரம், ெநகோைரத்துவம் குைித்து கற்றுத் ைரப்படும்.  மகோத்மோ 
கோந்ைி,  டோக்டர்.  அப்துல் கைோம், சுவோமி விநவகோனந்ைோ,  குரு ோனக், மகோவரீர், 
ஆச்ெோர்யோ, கவுைம புத்ைர், அரவிந்ைர்.  போபோெோநகப் அம்நபத்கர், டோக்டர் ெர். ெி. வி. ரோமன், 
டோக்டர் நஹோமி போபோ நபோன்ைவர்கள் மோைவர்களுக்குப் சபரும் ஊக்குவிப்போக இருப்பர்.  
உைக அளவில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்.  மோர்டின் லூைர் கிங், ச ல்ென் மண்சடைோ 
நபோன்ைவர்கதளப் பற்ைி கற்பிக்கப்படும்.  

4. 6. 8. 8.   தநைிமுலைகள் ைற்றும் தார்ைிக நியாயவாதத்லத பற்ைிய படிப்புகள்: இந்ைப் 
படிப்தப.  ஒரு வருட படிப்போக ஆைோம் வகுப்பு முைல் எட்டோம் வகுப்பு வதரயிைோன 
அதனத்து மோைவர்களுக்கும் பரிந்துதரக்கப்படுகிைது.  அடிப்பதடயோக அகிம்தெ, 
சபண்களுக்கு போதுகோப்பு மற்றும் மைிப்பளித்ைல், உைவும் மனப்போன்தம, ெமத்துவம்,.  
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ெநகோைரத்துவம் நபோன்ைதவயும் பின்பு பருவகோை படிப்பில் ச ைிமுதைகள் மற்றும் 
ைோர்மீக  ியோயத்தைப் பற்ைியும் கற்பிக்கப்படும்.  
 
4. 6. 9 இந்தியா பற்ைிய அைிவு 
இந்ைிய இைக்கியமும்.  போரம்பரியமும், பல்நவறு துதைகளில் அனுபவமும் அைிவும் 
சகோண்டதவ, உைோரைமோக கைக்கு, கதை, கவிதை,  ோடகம், நவைியியல்,  ீர் 
நமைோண்தம, சுற்றுச்சூழல் நமைோண்தம.  ைோவரவியல், விைங்கியல், இதெ,  டனம், 
நயோகோ மற்றும் கல்வி இதவ குைித்து பழங்கோைத்ைிலும் இன்றும் கிரோமியக்கதைகள்.  
இைக்கியங்கள் பழங்குடியினர் மரபு நபோன்ைதவ முைம் இந்ைியோவிற்கு சவளியிலும் 
அைியப்படுகின்ைன.   

 உைோரைமோக, கைக்கில்  பிைோகரஸ் நைற்ைம்,  பிநபோ ோெி எண்கள் மற்றும் போஸ்கல் 
முக்நகோைம் நபோன்ைவற்தை சபௌைோயோனோ, விரஹங்கோ, பிங்களோ ஆகிநயோர் 
முைன்முைைில் கண்டுபிடித்ைனர்.  பூஜ்யம் பற்ைிய அைிவும் அைன் இடமும் இந்ைியோவில் 
2000 ஆண்டுக்கு முன்பு ஆரியபட்டரோல் கண்டைியப்பட்டது.  கோல்குைஸ் பற்ைி போஸ்கரோ 
(கர் ோடகோ) மற்றும் மோைவோ (நகரளோ) ஆகிநயோர் கண்டுபிடித்ைனர்.  ஆனோல் இவற்தைப் 
பற்ைி ைற்நபோது இந்ைியோவில் செோல்ைித் ைரப்படுவது இல்தை.  ஆங்கிை ஆட்ெியினோல் 
இருக்கைோம்.   

 இந்ைியோவின் அைிவுெோர் பங்களிப்தபப் பற்ைி போடத்ைிட்டத்ைில் நெர்ப்பது, 
வரைோற்தை மட்டும் சைரிந்து சகோள்ளோமல் இந்ைிய போரம்பரியத்தை பற்ைி சைரிந்து 
சகோள்ளவும்.  புவியியல் பற்ைிய அைிதவ விரிவோக்கவும்.  இந்ைியர் என்ை சபருமிைம் 
சகோள்ளவும்.  சுயமைிப்படீ்தட அைிகரிக்கவும் வழிவதக செய்யும்,.   

 படித்ை அைிவியைோளர்கள்  ிதைந்ை  ம்  ோட்டில் அவர்களின் மூைம் 
போடத்ைிட்டத்ைிதன கீழ்க்கண்டவோறு நமம்படுத்ைப்படும்.  

4. 6. 9. 1.   இந்திய அைிவியல் அைிலவ பாடத்திட்டத்தில் மசர்த்தல்: இந்ைிய பங்களிப்பும், 
வரைோறும், முழுவதுமோக பள்ளி போடத்ைிட்டத்ைில் நெர்க்கப்படும்.  கைக்கு, வோனவியல், 
உளவியல், நயோகோ, சைோல்ைியல், மருத்துவம், அரெியல், ெமுகம், அரெோட்ெி மற்றும் 
நமைோண்தம குைித்தும் நெர்க்கப்படும்.  

4. 6. 9. 2.   பழங்குடியினர் ைற்றும் குடிைக்களின் அைிவுசார் தகாள்லககலளயும் 
பாடத்திட்டத்தினில் மசர்த்தல்: அந்ைந்ை பகுைியின் பழக்கங்கள் மற்றும் நைதவயிதன 
கருத்ைில் சகோண்டு இதவயும் போடத்ைிட்டத்ைில் நெர்க்கப்படுகின்ைன.  

4. 6. 9. 3.   இந்தியாவில் அைிவுசார் பங்களிப்பு குைித்த படிப்பு: மோைவர்கள் இைில் 
ஆர்வமிருப்பின் நமல் ிதை வகுப்பில் இது குைித்து நைர்ந்சைடுத்து படிக்க வழிவதக 
செய்யப்படும்.  

 
4. 6. 10 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
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பள்ளிகளில், பயிற்றுவிக்கும் அைிவு அைனுடன் முடிவைில்தை, வருங்கோை பைிகளில் 
அைன் பிரைிபைிப்தபக் கோை முடியும்.  அைனோல் வகுப்பதைக் கல்வியில் சவளி உைகமும் 
நெர்க்கப்படநவண்டும்.   

போடத்ைிட்டங்கள் வளர்ச்ெிதய அரவதைப்பைில்தை.  அைனோல் ஒரு போடமோவது 
மோறுைல்கதள உள்ளடக்கியைோக இருக்க நவண்டும்.  பள்ளிக் கல்விதயயும் உைக 
அனுபவங்கதளயும் அரவதைத்ைைோக அது இருந்ைல் சவண்டும்.  

மோறுைதை உள்ளடக்கிய போடமோனது  டப்பு சபோருளோைோரம்,  அைிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், 
மருத்துவ முன்நனற்ைங்கள், கதை, இதெ, புவி ெோர்ந்ை அரெியல் கைக்கீடுகள், போைின 
விஷயங்கள், ெமூக  டப்புகள் நபோன்ைவற்தை உள்ளடக்கி இருக்கும்.   

 எந்ை ஒரு கல்வியும் கற்பதனத்ைிைதனயும்.  பதடப்போற்ைதையும் 
உள்ளடக்க நவண்டுசமன அழுத்ைம் ைருவைோக  இருக்குமோனோல், அது 
கட்டோயம் கதைதய உள்ளடக்கியைோக இருக்க நவண்டும் 

4. 6. 10. 1.   சமூகம், நாடு, உைகம் சார்ந்த விஷயங்கள் குைித்த படிப்பு: 7 
மற்றும் 1 ஆம் வகுப்பு மோைவர்கள் அதனவரும் (வோரம் ஒரு வகுப்பு) இைில் 
பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.   டப்பு  ிகழ்வுகளோன தூய்தம இந்ைியோ,  போைின ெமத்துவம்,  
ெமூக ீைி,  அைிவியலும் அைன் ைோக்கமும்,  உைகளோவிய கல்வி -- உைோரைமோக இந்ை 
நைெிய கல்விக் சகோள்தகயின் பிரச்ெதனகள், இதுநபோன்ை விஷயங்களில் மோைவர்களின் 
அைிவுத்ைிைதன வளர்த்து அைற்கோன விதளவுகதளயும் ெிந்ைிக்க செய்ய நவண்டும்.  
ைகவல் சைோடர்தப அைிகரிக்கவும் குழு நமைோண்தமதய வளர்க்கவும் இதவ சபரிதும் 
உைவும்.  மோைவர்கள் அவர்களது போர்தவ.  அனுபவங்கள் மற்றும் ஆர்வத்ைிதனயும் 
இைன் மூைம் அைிந்து நமம்படுத்ை வழிவதக செய்யப்படுகிைது.  

4. 6. 10. 2.   நாட்டு நடப்புகள் பற்ைிய படிப்பு (9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு): அடிப்பதடக் கல்விதய 
சைோடர்ந்து, 6-12 ஆம் வகுப்பு மோைவர்கதள செய்ைித்ைோள்கள், வோர இைழ்கள், புத்ைகங்கள், 
படங்கள் நபோன்ைதவகளில் சைோடர்புபடுத்ைி ெிந்ைித்து, செயைோற்ை தவக்கப்படும்.  ஆெிரியர் 
ைதைப்தப நைர்ந்சைடுத்து, அைில் கருத்து பரிமோற்ைம்  தடசபறும்.  
 ோட்டு  டப்புகள் குைித்து வகுப்சபடுக்கும் ஆெிரியர்கள் அவ்வப்நபோது கைந்ைோநைோெித்து 
முடிவு செய்வர்.  இைனோல் அந்ைந்ைப் பகுைி அனுபவங்களும் உடன் நெரும்.  

 ஆெிரியர்கள் கருத்துகதள எளிைோக்கி மோைவர்களிடம் சகோண்டு செல்ை நவண்டும். ெிைிது 
கோைத்ைிற்குப் பிைகு அவர்கநள படித்து, ஆரோய்ந்து புரிந்து சகோள்வர். இதடயிதடநய 
நகள்வி நகட்டு அவர்கதளச் ெிந்ைிக்கச் செய்ய நவண்டும்.  அைிவியல், சைோழில்நுட்பம், 
மருத்துவம், இைக்கியம், இதெ நபோன்ை துதை ெோர்ந்ை செய்ைிகளும் இைில் நெர்க்கப்பட 
நவண்டும்.  ஆைோைிக்கம் மற்றும் இனசவைி நபோன்ை ெமூகப் பிரச்ெதனகள் குைித்தும் 
ஆரோயப்பட நவண்டும்.  
 

4. 7 மதசிய பாடத்திட்ட கட்டலைப்பு 
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4. 7. 1.   மதசிய பாடத்திட்ட கட்டலைப்பில் திருத்தம்: நைெிய போடத்ைிட்ட கட்டதமப்பு 2110 பை 
வழிமுதைகதள எடுத்துதரக்கிைது.  இந்ைக் கட்டதமப்பு மறு ஆய்வுக்குப்பின் 
நமம்படுத்ைப்படும். அவரவர் மோ ிை சமோழிகளில் மோற்ைங்கள் செய்ை பின் 
சவளியிடப்படும்.  
 
4. 8 மதசிய பள்ளி புத்தகங்களில் உள்ளூர் தசய்திகளும் அதன் 
சாராம்சமும் 
அதனத்துப் புத்ைகஙகளும் முக்கிய ெிை விஷயங்கதள அடிப்பதடயோகக் சகோண்டிருக்கும்.  
கூடநவ உள்ளூர் செய்ைிகளும் நைதவகளும் சகோண்ட புத்ைகங்கதளயும் சகோண்டிருக்கும்.  
ஆெிரியர்களுக்கு புத்ைகங்கதளத் நைர்சைடுக்கும் உரிதமயும் வழங்கப்படும்.  இைன்மூைம் 
அந்ைந்ைப் பகுைி மோைவர்களின் நைதவகள்  ிதைநவற்ைப்படும்.  

 ைரமோன போடப்புத்ைகங்கதளக் குதைவோன விதையில் வழங்குவதைக் 
குைிக்நகோளோகக் சகோண்டிருக்கிைது.  மிகவும் ைரமோன போடப்புத்ைகங்கதள என்.ெி.இ.ஆர்.டி. 
யும், எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி. களும் இதைந்து இதை ெோத்ைியமோக்குகின்ைன.  இதவ ைவிர 
உயர்ரக போடப்புத்ைகங்கள் ைனியோர் பங்களிப்நபோடு வழங்கப்படுகின்ைன.  மோ ிைங்கநள 
அவர்களது போடப்புத்ைகங்கதளத் ையோர்படுத்தும்.  (என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  போடநூல்கதளத் 
ைழுவியும் இருக்கைோம்) இத்ைதகய போடப்புத்ைகங்கள் அவரவர் ைோய்சமோழியில் இருப்பது 
உறுைி செய்யப்பட சவண்டும்.  

4. 8. 1.   என். சி. இ. ஆர். டி.  புத்தகங்கலள ைறுவலரவு தசய்து மைம்படுத்துதல் : அடிப்பதடதய 
ந ோக்கி ஒவ்சவோரு போடத்ைிட்டமும் சுருங்குவைோல்.  புத்ைகங்களின் ெோரோம்ெமும் 
சுருங்குகிைது.  ஆரோய்ைல், கண்டுபிடித்ைல், ஆக்கபூர்வ கற்ைல் நபோன்ைதவ 
வைியுறுத்ைப்படும்.  ெிை போடங்களில், அடிப்பதடதயத் ைவிர என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  ெிை 
துதைப் போடங்கள் மூைமும் போடத்ைிட்டத்ைிதன நமம்படுத்துகிைது. 

4. 8. 2.   ைாநிை அளவில் புத்தகங்கலளத் தயார் தசய்வது: நைெிய போடத்ைில் அந்ைந்ை இடத்ைின் 
நவறுபோடுகளுக்கு இைங்க எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி.  மூைம் புைிய புத்ைகங்கள் ையோர் செய்யப்படும்.  
அவற்ைில் கீழ்க்கண்டதவ கட்டோயமோக இருக்கும்.  

 என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  அடிப்பதடத் ைரவுகள்  

 ஏைோவசைோரு என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  துதைப்போடத் ைரவு.  அந்ைந்ை மோ ிைத்ைிற்கு ஏற்ைது 

 எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி.  அல்ைது அந்ைந்ை இடத்ைிற்கோன ைரவுகள் நெர்த்துக் சகோள்ளப்படும்.  
குைிக்நகோளோனது இப்நபோது இருக்கும் போடச்சுதமயிதனக் குதைப்பைோகநவ 
இருக்கும். ஆனோல் ஆக்கபூர்வமோக ஆரோய்ந்து மகிழ்வோன  தடயில் 21ஆம் 
நூற்ைோண்டின்  தடமுதைதயப் பின்பற்ைி இருக்கும்.  

போடப்புத்ைகம் ெரியோன ைகவல்கதள மட்டுநம சகோண்டிருக்கும்;  ிரூபிக்கப்படோை ைரவுகள் 
இருக்குமோயின் அைதன அவ்வோநை குைிப்பிட்டிருக்கும்.  
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ஆரோய்ந்ை பின் எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி.  அப்படிநய என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  ைகவல்கதள ஏற்றுக் 
சகோள்ளும் அல்ைது துதைப் போடங்களோக மோ ிைங்கள் பரிந்துதரத்ைதை ஏற்றுக் 
சகோள்ளும் உைோரைமோக என்.ெி.இ.ஆர்.டி.  அடிப்பதடயோக இதெயில் இந்துஸ்ைோனி 
அல்ைது கர் ோடக இதெதய பரிந்துதரத்ைோலும்.  மகோரோஷ்டிர இதெயோன ைோவைி, 
அப்ஹன்ங்ஸ் நபோன்ை கிரோமியக் கதைகதள ஏற்றுக் சகோள்ளும்.  இந்ை 
போடப்புத்ைகஙகதள எஸ்.ெி.இ.ஆர்.டி.  இறுைி செய்து குதைந்ை விதையில் மோைவர்களுக்கு 
கிதடக்கச் செய்யும்.   

4. 8. 3.   பாடப்புத்தகங்கள் ைற்றும் தரவுகள் - கூடுதல் பாடங்களுக்கானலவ: புத்ைகங்கள், புைிய 
போடங்களோன கைினி அைிவியல், இதெ, இைக்கியத்ைிற்கோகோகத் ையோர் செய்யப்படும்.  
அதனத்து புத்ைகங்களும் இந்ைிய அளவில் அைிவுெோர்ந்து இருந்ைோலும் அந்ைந்ைப் 
பகுைிதயச் ெோர்ந்ை விஷயங்கள் அைில் இடம்சபற்ைிருக்கும்.   

4. 8. 4.   உயர்ரக தைாழிதபயர்ப்புகள்: இந்ைிய அளவிைோன சமோழிசபயர்ப்பு மற்றும் விளக்கம் 
(ஐஐடிஐ) என்ை அதமப்பு உருவோக்கப்பட்டு  இந்ைிய சமோழிகளில் உள்ள ெிைந்ை பதடப்புகள் 
பிைசமோழிகளில் சமோழி சபயர்க்கப்படும்.  சவளி ோட்டு சமோழிகளின் சமோழிசபயர்ப்பும் 
இடம்சபறும்.  ஐஐடிஐ அைி  வனீ அணுகுமுதைதயக் சகோண்டிருக்கும்.  இைன்மூைம் 
அதனத்து இந்ைிய சமோழிகளும் நமன்தமயுறும்.  இைன் முைம்.  ஐஐடிஐ வழியோக, என். 
ெி. இ. ஆர். டி.  ையோரித்ை போடப்புத்ைங்களும்.  நைெிய அளவிைோன கற்பித்ைல் கற்ைல் 
ைரவுகளும் (எஸ். ெி. இ. ஆர். டி.  யுடன் நெர்ந்து) அதனத்து இந்ைிய சமோழிகளிலும் 
இடம்சபைச் செய்யமுடியும்.  

4. 8. 5.   புதுலையான பாடப்புத்தகங்கலள வடிவலைத்தல் - அைிக அளவிைோன புத்ைகங்கள் 
பள்ளிகளில் கிதடக்கப்சபறுவைற்கு, புைிய போடப்புத்ைகங்கள் அதனத்து சமோழிகளிலும் 
கிதடக்க உற்ெோகப்படுத்ைவும் ஆெிரியர்களுக்கு போடப்புத்ைகஙகள் மற்றும் குழந்தை 
வழிகோட்டி வழிமுதை உபநயோகித்ைல் சைோடர்போகவும், சபோது மற்றும் ைனியோர் 
சகோள்தககள் வழிவகுக்கப்பட்டு புத்ைக ஆெிரியர்களுக்கு பரிசும்.  போரோட்டும் அவரவர் 
சமோழியில் ெிைந்து விளங்குபவருக்கு வழங்கப்படும்.  

 இத்ைதகய புத்ைங்கள் ைன்னோட்ெிக் குழுமம் சகோண்ட  ிபுைர்கதளக் சகோண்டு இந்ைிய 
அளவிலும்.  மோ ிை அளவிலும் ஆரோயப்படும்.  

 இந்ைிய அளவிைோன அடிப்பதடத் ைரவுகள் மற்றும் நைதவ இருப்பின் அந்ைந்ை 
இடத்ைிற்கோன ைரவுகள் மோ ிைங்களோல் பரிந்துதரக்கப்படும்.  

 புதுதமயோன, கற்பதனவளம் மிக்க சவளிப்போடு மற்றும் 

  ம்பகத்ைன்தம மற்றும் துல்ைியத்ைன்தம 

இத்ைதகய புத்ைங்கள் ஆெிரியர்களுக்கும்.  மோைவர்களுக்கும் மிகக் குதைந்ை விதையில் 
கிதடக்கும்.  எந்ை வதகயில் பைம் செலுத்துவது, கண்டைிவது, புத்ைக ஆெிரியர்கதள 
ஒருங்கிதைப்பது நபோன்ைதவ ஒவ்சவோரு ைனியோர் மற்றும் சபோதுத் ைிட்டத்தைப் 
சபோறுத்ைைோகும்.   
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ஒவ்சவோரு மோைவரும் அவருக்நக உரிய இயல்போன ைனித்துவமோன 
ைிைன்கள் சகோண்டவர்; அவற்தைக் கண்டுபிடித்து, பரோமரித்து 
போதுகோத்து, நமம்படுத்ைி வளர்த்துவிடநவண்டும்.  

4. 9 ைாணவர்களின்மைம்பட்ட வளர்ச்சிக்கு ைதிப்பீட்டு முலைகலள 
ைாற்ைி அலைத்தல் 
போடத்ைிட்ட மோற்ைத்நைோடு கூடநவ மைிப்படீ்டு முதைகளும் மோற்ைி அதமக்கப்பட 
நவண்டும்.  சவறும் மனப்போட முதைதயக் சகோண்டு மோைவர்கதள மைிப்படீு செய்வதை 
ைவிர்த்து, கற்ைதையும், நமம்போட்டிதனயும், நயோெிக்கும் ைிைதனயும் நமம்படுத்தும் 
மைிப்படீ்டு முதைகள் பின்பற்ைப்பட நவண்டும், மைிப்படீு என்பது கற்ைதை அடிப்பதடயோகக் 
சகோள்ளப்பட நவண்டும்.  
 
 பள்ளி  ோட்களில் கற்ைலும், அைன் படி ிதை உருவோக்கமும், வளர்ச்ெிதயயும் 
உள்ளடக்கியைோகநவ இருத்ைல் நவண்டும்.  அடிப்பதட அைிதவப் சபற்றுக் சகோள்வதும், 
ஆரோய்வதும் அைதன செயல்படுத்துவதும் மட்டுநம கல்வி முதையில் மைிப்படீ்டு 
முதையோக இருத்ைல் நவண்டும்.  பள்ளித் நைர்வுகள், பல்கதைக்கழகத் நைர்வுகள், ைகுைித் 
நைர்வுகள், நவதை வோய்ப்பிற்கோன நைர்வுகள் என அதனத்தும் இைன் அடிப்பதடயிநைநய 
அதமத்ைல் நவண்டும்.  
         
எைிர்போரோைவிைமோக, ைற்நபோதைய நைர்வு முதையோனது உண்தமக் கற்ைல் அனுபவத்தை, 
நைர்வுக்கோன அைிகபடியோன பயிற்ெியிலும், ையோரிப்புப் பைிகளிலும் மட்டுநம சகோண்டு 
 ிரப்பிக்சகோண்டிருக்கிைது.  இந்ை  ிதை, குைிப்போக இதட ிதைப்பள்ளிக் கல்வியில் சபரும் 
போைிப்தபநய ஏற்படுத்ைிக் சகோண்டிருக்கிைது.   
                                                                                                                                                                                                                      
 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு நைர்வுகள் மோைவர்கதள கட்டோயமோக படிக்க மட்டுநம 
வைியுறுத்துகின்ைன, இந்ை முதை கற்ைதை பை வழிகளில் ைடுக்கிைது.  
 

 முைைில், 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு நைர்வுகள்.  மோைவர்களுக்கு மன 
அழுத்ைத்தைத் ைருகின்ைன.  மோைவர்களின் மன ைதனயும்.  வோழ்விதனயும் 
பின்னுக்குத் ைள்ளி மனப்போட வழிமுதைதயநய வைியுறுத்துகிைது, உண்தமயோன 
புரிைல், ஆரோயும் மனப்போன்தம, கற்ைல் இவற்தைப் பின்னுக்குத் ைள்ளி மனப்போடக் 
கல்விமுதைதய வைியுறுத்துகிைது.  

 இரண்டோவைோக.  ைற்நபோதைய சபோதுத் நைர்வுகளில், ஒரு ெிை போடங்கள் மட்டுநம 
முன்னிதை சபறுகின்ைன.  அைனோல், மோைவர்கள் ெிை போடங்களில் மட்டுநம 
 ிபுைத்துவம் சபறுகின்ைனர்; இைனோல் அவர்கள் பல்நவறு துதைகதளப் பற்ைி 
ஆரோயோமல் குைிப்பிட்ட வட்டத்ைிற்குள் அடங்கி விடுகின்ைனர்.  மற்ை துதைகளில் 
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அவர்களின்  ிபுைத்துவம் ஆரோயப் படோமநை நபோய் விடுகிைது.  உைோரைமோக, 1 
ஆம் வகுப்பிற்குப் பிைகு, அைிவியல் மோைவர்கள் சைோழில்துதைப் போடங்கள் 
குைித்துத் சைரிந்து சகோள்வநை இல்தை எனைோம்.  

 மூன்ைோவைோக, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு சபோதுத் நைர்வுைோன் வோழ்விதன 
 ிர்ையிக்கும் என்ைோல் அது அப்நபோது மட்டும் படிக்கிை கூட்டு மைிப்படீோக மட்டுநம 
அதமயும்; நைர்வுகள் கற்ைல் அனுபவங்கதள மட்டுநம ைரக்கூடியைோக 
இருக்கநவண்டும்.  இதைக்சகோண்டு கற்றுக் சகோள்வநைோடு மட்டுமல்ைோமல், 
வளர்ச்ெி சபைவும் இது உைவநவண்டும்.  ைற்நபோதைய முதை அவ்வோறு கிதடயோது. 

இைன்  ீட்ெியோனதை பல்கதைக்கழக நுதழவுத்நைர்வுகளிலும் கோைமுடிகிைது - பயிற்ெி 
தமயங்களின் வளர்ச்ெியும், குைிப்பிட்ட துதையில்  ிபுைத்துவம் சபறுவதையும் 
உைோரைமோகக் கூைைோம்.  பல்கதைக்கழகங்களும் மனப்போட முதைதய தகயோண்டு, 
அைன் அடிப்பதடயிநைநய நுதழவுத்நைர்தவ  டத்துகிைது.  அைனோல் மனப்போடம் 
செய்வதும், பயிற்ெி தமயங்கதள  ோடுவதும் அைிகரிக்கிைது.  மோைவர்கள்  ோடு 
முழுவதும் பயைித்து, இந்ை நுதழவுத்நைர்தவ எழுைி, ைனக்கு பிடித்ைமோன கல்லூரிகதள 
நைர்ந்சைடுக்க நவண்டியுள்ளது.   

ைவிர, இது நபோன்ை நைர்வுகள் சபரும்போலும் வருடத்ைின் ஒநர  ோளில் தவக்கப்படுகிைது 
- ஏநைனும் கோரைங்களோல் நைர்வு எழுை முடியவில்தை என்ைோல் ஒரு முழு வருடம் 
மோைவர்கள் கோத்ைிருக்க நவண்டியிருக்கிைது.  ைனித்ைனிநய நைர்வு எழுதுவைற்கோக 
பயைச்செைவு, இடத்நைர்வு, நைர்வுக்கு ையோரோைல், நைர்விற்கோன ந ர அட்டவதை 
நபோன்ைதவ மோைவர்களிதடநய சபரும் மன அழுத்ைத்தை உருவோக்குகின்ைன.  

இத்ைதகய போைக விதளவுகதளக் கதளந்து, மோைவர்களின் முழுதமயோன வளர்ச்ெிக்குப் 
பயன்படும்படி சபோது மற்றும் நுதழவுத்நைர்வுகள் அதமயநவண்டும்.  இைற்கோன 
ைீர்வுகளோக 

• சபோதுத்நைர்வு பைைரப்பட்ட போடங்கதள உள்ளடக்கியைோக இருக்கநவண்டும்.  
• மோைவர்கள் ைங்களுக்கு பிடித்ை போடங்கதள நைர்வு செய்து சபோதுத் நைர்தவ எழுை 

வழிவதக செய்யநவண்டும்.  
சவறும் மனப்போட முதைதய மட்டும் அடிப்பதடயோக சகோள்ளோமல் வகுப்பிற்கு 
சைோடர்ச்ெியோக செல்லும் மோைவர்களோலும் இைகுவோக நைர்ச்ெி சபறும் விைம் நைர்வுகள் 
மோற்ைி அதமக்கப்படநவண்டும்.  

• மோைவர்கள் அந்ைந்ை போடங்கதள படிக்கும் சபோழுது, அநை செமஸ்டரில் அந்ை 
நைர்விதன எழுை வழிவதக செய்யநவண்டும்.  இன்னும் ெிைப்போக எழுை முடியுசமனில் 
அைற்கும் வழிவதக செய்யநவண்டும்.  

• மோைவர்களுக்குத் நைர்வு சுதமதய குதைக்கும்விைத்ைில், ெோத்ைியப்படும்நபோது, 
ஆறுமோைத்ைிற்கு ஒருமுதைநயோ அல்ைது ஆண்டின் இறுைியில்  தடசபறும் பள்ளி 
இறுைித் நைர்வுகளில் ஒவ்சவோரு போடத்ைின் சபோதுத்நைர்வும் பள்ளி இறுைி ஆண்டுத் 
நைர்வு முதையிைிருந்து, ஆறுமோைத்ைிற்கு ஒருமுதை  தடசபறும் நைர்வோகநவோ, 
ஆண்டிறுைி நைர்வோகநவோ ெோத்ைியப்படும்நபோது மோற்ைப்படும்.  இைன்மூைம் 
மோைவர்களின் நைர்வுச்சுதம அைிகரிக்கோது.   
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இந்ை முதை, பயிற்ெி தமயங்கள் இல்ைோை பை  ோடுகளில் அமைில் உள்ளது.  நைெிய 
நெோைதன  ிறுவனம் (NTA) இத்ைதகய நுதழவுத் நைர்விதன, சமோழிகள், ஆரோயும் ைிைன், 
ைர்க்கம் முைைியவற்ைில் சைோடங்கி அைிவியல், கதை நபோன்ை போடங்கதளயும் உள்ளடக்கி 
உருவோக்கும்; இைனோல் சபரும்போன்தமயோன பல்கதைக்கழகங்கள் ஒநர நுதழவுத் 
நைர்தவக் சகோண்டிருக்கும்.  இைனோல் மோைவர்கள் ைங்களுக்குப் பிடித்ை போடங்கதள 
நைர்வு செய்துசகோள்வோர்கள்.  பல்கதைக்கழகங்களும் மோைவர்களின் ைனி 
போடத்ைிைதனயும் அவர்களின் ைிைதமதயயும் விருப்பத்தையும் கண்டைிய இயலும்.   
 
NTA, முைன்தம,  ிபுைத்துவம் வோய்ந்ை, ைன்னோட்ெி  ிறுவனமோகச் செயல்பட்டு நைர்வுகதள 
 டத்தும் அைிகோரம் வழங்கப்படும்; சவளிப்பதடத்ைன்தம, பயனுள்ள ஆரோயும் ைன்தம 
 ிதைந்ை நைர்வுகதள  ிபுைர்கள், மனஅளதவ மைிப்படீ்டோளர்கள்.  சைோழில்நுட்ப 
வல்லு ர்கள் ஆகிநயோதரக் சகோண்டு ைரமோன நைர்வு ிதைகள் ையோரிக்கப்படும்.  
  
இறுைியோக அதனத்து நைர்வுகளும் மோைவர்கதள மறு நைர்வுக்கு அனுமைிக்கும் வண்ைம் 
மோற்ைி அதமக்கப்படும்.  
 

4. 9. 1.   கற்ைல் ைற்றும் வளர்ச்சி ைதிப்பிடுதைில் புதிய முன்னுதாரணம்:  என். ெி. இ. ஆர். டி.  
மற்றும் ஆெிரியர்கள் இதைந்து மைிப்படீ்டு முதைகளில் மோறுைல்கள் சகோண்டு வர 
செய்யும்.  

 இந்ை மோறுைல்களோல், மைிப்படீ்டு முதைகள் மோற்ைி அதமக்கப்பட்டு அடிப்பதட அளவிலும், 
ைிைனிலும், விமர்ெனச் ெிந்ைதன, ஆரோய்ச்ெி, கருத்ைினில் சைளிவு நபோன்ைதவ 
பரிெீைிக்கப்படும்.  இது மனப்போட முதைக்கு மோற்ைோக அதமயும்.  இந்ை வழிமுதை 
பள்ளிகள், நுதழவுத் நைர்வுகள் (மோ ிை மற்றும் நைெிய) நவதைவோய்ப்பிற்கோன நைர்வுகள் 
என அதனத்ைிலும் பின்பற்ைப்படும்.  இைனோல் மோைவர்களுக்கு மன அழுத்ைத்தைத் 
ைரோமல் அவர்கதள மறுநைர்வுக்கும் ையோர்படுத்தும்.  

4. 9. 2.   கற்பித்தல் கற்ைல் வழிமுலைலய மைம்படுத்த உருவாக்க ைதிப்பீடு: பள்ளி அளவில் 
இத்ைதகய வளர்ச்ெி மைிப்படீு சைோடர்ந்து  தடசபறும்.  அைனோல் ஆெிரியர்களும், 
மோைவர்களும் சைோடர்ந்து கற்ைல்  தடமுதைகதள நமம்படுத்ை முடியும்.  இைன் 
சைோடர்ச்ெியோக,  ிகழ் ிதை (ஆன்தைன்) நகள்வித் ைோள்கள் இவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.  
மைிப்படீு உருவோக்க முதையில் அதமவைோல், ைிைதனயும் அைன் பயன்போடுகதளயும் 
அடிப்பதடயோக சகோண்டு இயங்குவைோல் ைிைந்ை புத்ைகத் நைர்வுகளும்  தடசபறும்.   

 ஆெிரியர்கள் ைோங்களோகநவ வினோடி-வினோ, நைர்வுகள் நபோன்ைவற்ைின் மூைம் 
மோைவர்களின் வளர்ச்ெிதய கைக்கில் சகோள்வர்.  இைன்முைம் ைனிப்பட்ட 
போடத்ைிட்டத்ைிதனயும் உருவோக்குவோர்கள்.  இந்ை வினோடி - வினோக்கள், பரிட்தெகள் 
மூைம் ஆெிரியர்கள் மோைவர்கதளக் கண்டைியவும்.  அவர்கதள பற்ைி மோைவர்களுக்கு 
செோல்ைி சகோடுக்கவும் பழக்க முடியும்.  
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மைிப்படீ்டு முதையோனது சவறும் குருட்டு மனப்போட முதைதய 
நெோைிப்பைிைிருந்து மோைி, உருவோக்கத்ைிலும், கற்ைல் 
வளர்ச்ெியிலும், ைிைன் நமம்போட்டு நெோைதனகதளயும் 
உள்ளடக்கியைோக இருத்ைல் நவண்டும்.   

4. 9. 3.   கணினி சார்ந்த மதர்வுகளுக்கு ைாணவர்கலள தகவலைத்து தகாள்ளுதல்: கைினியும், 
இதையமும் அதனத்து பள்ளிகளிலும் இருக்கும் பட்ெத்ைில் அதனத்து  டு ிதை மற்றும் 
நமல் ிதை வகுப்புகளிலும் கைினி உைவியுடன் ஆெிரியர்களின் வழிகோட்டுைநைோடு 
மோைவர்கநள ைங்களது இைக்குகதளயும், செயல் ைிட்டத்ைிதனயும் வகுப்பர். சபோதுத் 

நைர்வும், நுதழவுத்நைர்வும் இந்ை முதையில்  டத்ைப்சபைைோம். இைனோல் மோைவர்களுக்கு 
ைதமத்ைோநம முன்நனற்ைிக்சகோள்ள ஒன்று அல்ைது இரண்டு கூடுைல் வோய்ப்புகள் 
வழங்கப்படும்.  

4. 9. 4.   3, 5 ைற்றும் 8 வகுப்புகளில் கணக்தகடுப்பு மதர்வுகள்: பள்ளி முழுவதுக்குமோன 

ஒவ்சவோரு மோைவரின் செயல்ைிைதன அைியும் வண்ைம், 11 மற்றும் 12 வகுப்பு சபோது 

நைர்வுடன்  ிறுத்ைோமல்.  3, 0, 1 ஆம் வகுப்பு மோைவர்களுக்கும் மோ ிை அரசுகளோல் சபோது 

நைர்வு  டத்ைப்படும்.  இைன் மூைம் ஆெிரியர்கள், சபற்நைோர்கள், மோைவர்கள் 

அதனவரும் இதைந்து பள்ளி முன்நனற்ைத்ைிற்கோகவும், கற்பித்ைல்-கற்ைல் முதைகதள 

நமம்படுத்ைவும் உைவும். அடிப்பதட அைிதவ நெோைிக்கும் வண்ைமும், ைிைன்கதள 
வளர்க்கும் வண்ைமும் நகள்விகள் இடம் சபற்ைிருக்கும் மூன்ைோம் வகுப்பு நைர்வோனது 
அடிப்பதடக் கல்வியைிவு, எண்கள் பற்ைிய அைிவு மற்றும் ைிைன்கதளப் பரிநெோைிப்பைோக 

அதமயும்.  

4. 9. 5.   தபாதுத் மதர்வு முலைகலள ைாற்ைியலைத்தல் : அடிப்பதடத் ைரவுகள்.  ைிைன்கள் 

நபோன்ைதவகதள நெோைிக்கும் வதகயில் சபோதுத் நைர்வுகள் மோற்ைி அதமக்கப்படும்.  
இைன் குைிக்நகோளோனது பள்ளிக்கு ஒழுங்கோகச் செல்லும் மோைவர், எந்ைவிை பயிற்ெி 

தமயத்ைின் உைவியும் இல்ைோமல், சுய முயற்ெியின் மூைம் நைர்வுகளில் சவற்ைி 

சபருமோறு மோற்ைி அதமப்பைோகும்.  சபோதுத்நைர்வு அடிப்பதடக் கற்ைல் ைிைன்கள், மற்றும் 
ஆய்வுத்ைிைன் ஆகியவற்தைப் பரிநெோைிக்கும் வண்ைம் இருக்கும்.  அதனத்து 
மோைவர்களும், சபோதுத் நைர்விதன வருடத்ைில் இரண்டு முதை எழுதும் வண்ைம் 

நைர்வுகள் மோற்ைி அதமக்கப்படும்.  
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படிப்படியோக கைினி வழித் நைர்விதனக் சகோண்டு வந்ை பிைகு, மோைவர்கள் பைமுதை 

நைர்வுகதள எழுை வதக செய்யப்படும்.  

 மோைவர்களின் மன அழுத்ைத்தைக் குதைத்து, போடங்கதள இைகுவோக்க இறுைி பரீட்தெ 

முதைதய மோற்ைி பருவத்நைர்விதன உள்ளடக்கிய ‘சபோதுத் நைர்வு‘ முதை 

அமல்படுத்ைப்படும். 

 ஒவ்சவோரு மோைவரும், ைனது நமல் ிதைப்பள்ளியில் பருவத் நைர்விதன இரண்டு முதை 

கைக்கு, அைிவியல் நபோன்ை போடங்களுக்கும், ஒருமுதை இந்ைிய வரைோறுக்கும், 
ஒருமுதை உைக வரைோறுக்கும், ஒருமுதை பழங்கோை இந்ைியோவிற்கும், ஒருமுதை 

ச ைிமுதைகளுக்கும், ஒருமுதை சபோருளோைோரத்ைிற்கும், ஒருமுதை சுயசைோழிலுக்கும், 
ஒருமுதை கைினி அைிவியலுக்கும், ஒருமுதை கதைக்கும், ஒருமுதை 

உடற்கல்விக்கும், இரண்டு முதை சைோழில்முதை போடங்களுக்கும் எழுதும் விைமோகப் 

போடத்ைிட்டம் மோற்ைி அதமக்கப்படும்.  இதைத்ைவிர மோைவர்கள் மூன்று சமோழிகதளக் 
கற்றுக்சகோள்ளவும்.  இைக்கிய அளவில் ஒரு சமோழிதய சபோதுத்நைர்விற்கு எழுதும் 
வதகயிலும் ஏற்போடுகள் செய்யப்படும்.  

 இதைத்ைவிர சபோதுத் நைர்வுகளில் ெற்று ஆழமோன கருத்துகதளக் சகோண்ட கைிைம், 
புள்ளியியல், அைிவியல், கைினி, வரைோறு, கதை, சமோழி மற்றும் சைோழில்முதை 

போடங்களும் இருக்கும்.  சபோதுத் நைர்விற்கு ஒவ்சவோரு மோைவரும் 21 போடங்கதள எழுை 

நவண்டும், அல்ைது 3 போடங்கதள ஒரு பருவ நைர்வுக்கு எழுைைோம்.  செயல்முதை 
நைர்வுகள் அந்ைந்ை பகுைிகளிநைநய  தடசபறும்.  எழுத்து மற்றும் செய்முதை 
நைர்வுகளுக்கோன மைிப்படீுகள் ைனித்ைனிநய மோைவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.  

 நமல் ிதைப்பள்ளியில்  ோற்பைிற்கும் அைிகமோக பருவ ிதை வகுப்புகள் இருக்கும்.  இைில் 
பைிதனந்ைிற்கும் நமற்பட்டதை அந்ை மோைவநர நைர்வு செய்து, பள்ளிகநள நைர்விதன 

 டத்தும்.   

4. 9. 6.   மதசிய மதர்வாலணய லையத்திலன வைிலைப்படுத்தி கல்லூரி ைற்றும் 

பல்கலைக்கழக நுலழவுத் மதர்விலன நடத்த தயார்ப்படுத்துதல்: ைன்னோட்ெி 

அதமப்போன NAT பல்நவறு கல்வியோளர்கள், மனஅளதவ வல்லு ர்கதளக் 

சகோண்டிருக்கும்.  2121 ஆண்டு முைல் நைர்வுகள் மற்றும் குைிப்பிட்ட போடங்களுக்கோன 
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நைர்வுகதளயும், வருடத்ைில் பைமுதை  டத்ை ஆயத்ைப்படும்.  NAT --வில் அடிப்பதடத் 

ைகவல்கள், துதைெோர் அைிவு மற்றும் ைிைன்கள் அடிப்பதடயில் நைர்வுகதள வடிவதமத்து, 
கல்லூரி மற்றும் பல்கதைக்கழக நெர்க்தகதய எளிைோக்கும்.  

 பல்நவறு கல்லூரிகளும், நவதைவோய்ப்தப வழங்குநவோரும், இந்ை NAT நைர்வுகதளப் 

பயன்படுத்ைிக்சகோள்ள ஊக்குவிக்கப்படும்.  இைனோல் மோைவர்களின் சுதம சபருமளவு 

குதைக்கப்படும்.  NAT ந ரடியோக மைிப்சபண்கதளக் கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பி மோைவச் 

நெர்க்தகயிதன இைகுவோக்கும்.  இநைநபோல் மோைவர்களுக்கு ஊக்கத்சைோதக வழங்கவும் 

NAT வழிவதக செய்யும்.  

 NAT நைெிய அளவில் நைர்வு தமயங்கதள  ிறுவி.  அைன் செயல்போடுகதளக் 

கண்கோைிக்கும்.  பல்நவறு சமோழிகளில் நைர்வுகள்  தடசபறும்.  படிப்படியோக உயர்கல்வி 

 ிறுவனங்களின் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் சமோழியிநைநய நைர்வுகதள  டத்ை NAT வழி 

வகுக்கும்.  இைற்கோக நைர்வுத்ைோள் பல்நவறு சமோழிகளில் சமோழிசபயர்க்கப்படும்.  கைினி 

ெோர்ந்ை நைர்வோக இந்ை நைர்வு அதமயும்.  உைோரைமோக ICT – உைவியுதடய வயது 

வந்நைோர் கல்வி தமயங்கள், முடியோை இடங்களில் ைோள்களில் நைர்வுகள்  தடசபறும்.  

 NAT பை வழிமுதைகதளக் தகயோண்டு இத்நைர்வின்  ம்பகத்ைன்தமதய உறுைி செய்யும்.  
இந்ைத் நைர்விதன அடிப்பதடயோகக் சகோண்டு உள் ோடு மற்றும் சவளி ோட்டுக் 
கல்லூரிகளிலும் நெர்க்தக  தடசபை வழிவதக செய்யும்.  இைன் ைரத்தை உயர்த்ை 

பல்நவறு உள் ோட்டு மற்றும் சவளி ோட்டு  ிறுவனங்களுடன் தகநகோர்க்கும்.  பள்ளி 

அதமப்புகள், உயர்கல்வி  ிறுவனங்கள், சைோழில்துதை ைர  ிர்ையம் செய்யும் 

அதமப்புகள் மற்றும் பை கல்வி  ிறுவனங்களுடன் இதைந்து NAT செயல்படும்.  NAT 
வின் செயல்போட்டிதன இந்ை  ிறுவனங்கதள நெர்ந்ை வல்லு ர் குழு கண்கோைிக்கும்.  

 மிகப்சபரிய அளவில் செயல்படுவைனோல் NAT கருவூைமோகச் செயல்பட்டு, அைன் 

ைரவுகதள பிை கல்வி ஆரோய்ச்ெி பைிக்கும், சகோள்தக வகுப்போளர்களுக்கும் வழங்கும்.  
மைிப்படீு, ைரவுகதள நெகரித்ைல், ஆரோய்ச்ெிக்கோன முன்சனடுப்பு, மைிப்படீ்டைிவு, 
உருவோக்க மைிப்படீு நபோன்ைவற்தை நமம்படுத்ைி, கல்வியின் ைரத்தை இந்ைியோசவங்கிலும் 

உயர்த்ை NAT முதனப்புடன் செயல்படும்.   
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4. 10 தனிப்பட்ட ஆர்வமும், திைலையும் தகாண்ட ைாணவர்களுக்கு 
ஆதரவு அளித்தல்  
ஒவசவோரு குழந்தைக்கும் ைனித்துவமோன ைிைதம உண்டு, அைதனக் கண்டைிந்து, 
போதுகோத்து, வளர்த்ைல் நவண்டும்.  இந்ை ைிைதம பல்நவறு விைங்களில் சவளிப்படும்.  
அைதன ஊக்குவித்து பள்ளி போடத்ைிட்டத்ைிதன ைோண்டி செயல்பட தவக்கநவண்டும்.  
ைற்நபோது இருக்கும் “ஒநர கல்வி அதனவருக்கும்” என்ை சகோள்தக மோறுைல்கள் 
இல்ைோமல் ஒநர போடத்ைிட்டத்தை, கற்ைல் மைிப்படீுகதளக் சகோண்டது, இந்ைக் 
சகோள்தகயில், ைனித்ைிைன்கதளயும், ைனி விருப்பத்ைிதனயும் ஊக்குவிக்கப்படும்.  
 
இைன் வழி ிதைகளோக கற்ைைில் மோைவர்களின் ைனித்ைனி  ைன்கதளயும்.  
ைிைன்கதளயும் கண்டைிந்து சமருநகற்ைி, கற்ைல் அனுபவங்கதள சமருநகற்ைி, ைதைப்பு 
ெோர்ந்ை கற்ைல் செயல்போடுகள், செயல்முதைக் கற்ைல் நபோன்ைதவ ஊக்குவிக்கப்படும்.  
 
கைிைத்ைில் “கைிை வட்டம்” என்ை முதை பல்நகரியோ, ரஷ்யோ, அசமரிக்கோ நபோன்ை 
 ோடுகளில் கைிை வல்ைதம சபற்ை மோைவர்களிதடநய கற்பிக்கப்படுகிைது.  இைன்படி 
பல்கதைக்கழகம் அல்ைது பள்ளியின் உட்கட்டதமப்தப வோர இறுைியிநைோ, 
ெோயங்கோைத்ைிநைோ பயன்படுத்ைி.  ஆர்வமுள்ள மோைவர்களுக்கு 6-ம் வகுப்பு மற்றும் 
அைற்கு நமல் செயல்போடுகள் மூைம் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்படும்.  அந்ை செயல்போடுகள் 
கைக்கியைோளர்களின் நபச்சு, நபோட்டிகள் அல்ைது விதளயோட்டு முதைசெயல்போடுகள் 
நபோன்ைவற்ைின் மூைம் மூதளயின் செயல்போட்டிதன தூண்டிடும்.  இந்ை ‘கைிை வட்டம்’ 
சபரும்போலும் வோரம் ஒருமுதைநயோ, இரு முதைநயோ கூடும்.  பல்கதைக்கழக 
மோைவர்களும்.  ஒத்ை கருத்துதடய ஆெிரியர்களும் ஒருங்நக கைிைத்தை இன்னும் 
ஆழமோக கற்பர்.  இைற்கு கைிை நமதைகள் அல்ைது  ன்சகோதடயோளர்களின் சபயர் 
சூட்டப்படும்.  

இநை முதையில் ைதைப்பு மற்றும் செயல்போடுகள் வழிநய கற்கும் குழுக்கள் அதனத்து 
போடங்களுக்கும், பல்நவறு பள்ளிகள், மோவட்டங்கள் அடிப்பதடயில்  டத்ைப்படும்.  
“அைிவியல் குழு”, “இதெ ெோர்ந்ை குழு”, “ெதுரங்க குழு”, நபோன்ைதவ அதமக்கப்படும்.  
இைற்கு குழந்தைகதள ஆெிரியர்கள் அதழத்து செல்ை  ிைி ஏற்போடு செய்யப்பட நவண்டும்.  
ைங்கும் வெைியுடன் கூடிய நைெிய நகோதட  ிகழ்ச்ெிகள் நமல் ிதைப்பள்ளி மோைவர்களும் 
ைகுைி அடிப்பதடயில்  தடசபறும்.  

ஆெிரியர்களும் துதை படிக்கும் ைரவுகதளயும்.  வழிகோட்டுைலும், ஊக்குவிப்பும் வழங்க 
நவண்டும், இைற்கோக: 

4. 10. 1.   தனித்திைலையும், விருப்பங்கலளயும் கண்டைிதல்: ஆெிரியர்கள் 

ைனித்ைிைதமயும்.  விருப்பமும் சகோண்ட மோைவர்கதள கண்டைிந்து, அவர்களுக்கு 

நைதவயோன வழிகோட்டுைல்.  ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்தை வழங்கநவண்டும்.  செயல்போட்டு 
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முதைக் கல்வி அவர்களின் ைிைதமகள்.  விருப்பங்கள் நபோன்ைவற்தை நமலும் 
ஊக்குவிக்கும்.  இந்ை மோைவர்கள் குழுக்கதளநயோ, பள்ளிகதளநயோ கூட வழி  டத்ைிட 
வதக செய்யப்படும்.   

4. 10. 2.   ைதைப்தப-தமயப்படுத்ைியும்.  செயல்போடுகதள-தமயப்படுத்ைியும் குழுக்கதள 

பள்ளிகளிலும், மோவட்ட அளவிலும் ஆரம்பித்ைல்: ைதைப்தப தமயப்படுத்ைியும்.  

செயல்போடுகதள தமயப்படுத்ைியும் குழுக்கதள பல்நவறு போடங்களுக்கு, அைிவியல், 
கைிைம், இதெ, ெதுரங்கம், கவிதை இைக்கியம், கருத்ைரங்கம், விதளயோட்டு அதமத்ைிட 

நவண்டும்.  அந்ைந்ை பகுைி மோைவர்களும், ஆெிரியர்களும் இைற்கு விண்ைப்பிக்க 

நவண்டும்.  இைற்கோன  ிைி வருதகயின் அளவிதன சபோறுத்தும், நபோக்குவரத்து மற்றும் 
கல்வி உபகரைங்களின் நைதவ குைித்தும் கைக்கிடப்படும்.   

4. 10. 3.   மத்ைிய  ிைி உைவியுடன் ைங்கும் வெைி சகோண்ட நகோதட  ிகழ்ச்ெிகள்  ோடு 

முழுவதும் பல்நவறு போடங்களுக்கு மோைவர்களுக்கு ஆரம்பிக்கப்படும்.  ைகுைி 
அடிப்பதடயில்.  புைிய மத்ைிய  ிைி உைவி சபறும் நைெிய நகோதட  ிகழ்ச்ெிகள் பல்நவறு 
போடங்களுக்கு ஆரம்பிக்கப்படும்.  1. 11. 2-இல் செோன்ன குழுக்கள் இைில் பங்நகற்கும்.  

4. 10. 4.   ஒைிம்பியோட்களும், நபோட்டிகளும் : பல்நவறு போடங்களில் ஒைிம்பியோட்களும் 

நபோட்டிகளும் இந்ைியோ முழுவதும்  டத்ைப்படும்.  பள்ளி அளவில், மோவட்ட அளவில், 
மோ ிை அளவில் மற்றும் நைெிய அளவில் இதவ  தடசபறும்.  ெிைந்து விளங்கும் 

மோைவர்கள் ெர்வநைெ ஒைிம்பியோட்டில் பங்நகற்க  ிைி உைவி செய்யப்படும்.  அரசு மற்றும் 

ைனியோர் பல்கதைக்கழகங்கள் இந்ை நபோட்டியின் முடிவுகதளக் கைக்கில் சகோண்டும், 
மோ ிை மற்றும் நைெிய அளவிைோன  ிகழ்ச்ெியில் மோைவரின் பங்களிப்பிதனயும் கருத்ைில் 
சகோண்டு அவர்களின் இள ிதை வகுப்பு நெர்க்தக  தடசபறும்.  

4. 10. 5.   இதைய அடிப்பதடயிைோன செயைிகள், மைிப்படீுகள்,  ிகழ் ிதை ெமுகங்கள் 
சகோண்டு மோைவர்களின் ைனிவிருப்பத்தையும் ைிைதனயும் நமம்படுத்துைல் இதைய 
வெைி சகோண்ட சைோடுைிதர தகநபெி அல்ைது நடப்சைட் அதனத்து மோைவர்களின் 
தகயில் கிதடத்ைவுடன் வினோடி - வினோ நபோட்டிகள், மைிப்படீுகள் மற்றும்  ிகழ் ிதை 

ெமுகஙகள் (ஒத்ை கருத்துதடய குழுக்கள்) உருவோக்கப்படும்.  இதவ 1. 11. 1 - 1. 11. 1 
இல் குைிப்பிடப்பட்டதவகதள ஆரம்பிக்க உைவும்.  
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இயல் 5  

ஆசிரியர்கள் 

ந ோக்கம் : உயர்ந்த கல்வி கற்ற, ஆசிரியர் பயிற்சி பபற்ற, திறன் வோய்ந்த, 
ஊக்கமும், உற்சோகமும்  ிரம்பிய ஆசிரியர்களோல் எல்லோ  ிலலயிலும் உள்ள 
எல்லோ மோணவர்களுக்கும் கல்வி அளிப்பலத உறுதி பசய்தல். 

ஆசிரியர்கநள குழந்லதயின் எதிர்கோலத்லத, தீர்மோனிப்பதோல், அவர்கநள  ோட்டின் 
எதிர்கோலத்லதயும் தீர்மோனிப்பவர்களோகவும் உள்ளனர். மதிப்படீுகள், ஒழுக்கம், கல்வி 
அறிவு ,கருலண உள்ளம், பலைப்போற்றல் திறன்,  ீதிப றி வோழ்க்லகத் திறன்கள் 
மற்றும் சமூகப் பபோறுப்புணர்வு ஆகியவற்லற ஆசிரியர் மூலநம 
பபறுகின்றனர்.ஆசிரியர்கள் கல்வியின் ந ோக்கத்லத வடிவலமத்து, படித்த, வளமோன 
சமுதோயத்லத உருவோக்குகின்றனர். 

பண்லைய இந்தியோவில் ஆசிரியர்கள் மிகுந்த மரியோலதக்குரியவர்களோகக் 
கருதப்பட்ைனர்.தகுதியுலைய மிகவும் படித்தவர்கநள ஆசிரியர்களோக இருந்தனர். 
ஒவ்பவோரு மோணவரும் அவரவர் திறனில் முழுலம அலைய தன்னுலைய 
கற்பித்தலில் பபற்ற அனுபவங்கலளபயோட்டி மோணவர்களுக்கோன கற்பித்தலல 
ஆசிரியர்கள் வடிவலமக்கின்றனர். 

இன்று ஆசிரியர்களின்  ிலல துரதிஷ்ைவசமோக, சந்நதகத்திற்கு இைமின்றி 
தோழ்ந்துள்ளது. ஆசிரியருக்கோன சிறந்த பயிற்சிகள், ஆசிரியர் பணியிை மோறுதல், 
பணி ிரவல் நசலவ மனப்போன்லம, ஆசிரியருக்கோன அதிகோரம் நபோன்றலவ 
ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பைவில்லல இதனோல் தரமோன மற்றும் ஊக்கம் உள்ள 
ஆசிரியர்கலளப் பபற முடியவில்லல. 

ஆசிரியர்கள் மீது உயர்ந்த மரியோலதயும் ஆசிரியர் பணி மீதோன மதிப்லபயும் 
திரும்ப புத்துயிர் அளித்து உருவோக்க நவண்டும் அதுநவ பிறரின் கவனத்லத 
ஆசிரியர் பணி தன்போல் ஈர்க்கும்.  ஆசிரியர்கலள மிகுந்த ஊக்கப்படுத்தி அவர்கள் 
கற்பித்தலில் புதிதோக பசய்ய விரும்புவதற்கு அதிகோரங்கலளயும் தர நவண்டும். 
அதுநவ கல்வியில் உயரத்லதயும் தரத்லதயும் அலைவதற்கு குழந்லதகளுக்கும், 
 ோட்டிற்கும் நதலவப்படுவது ஆகும். 

எது கற்பித்தலையும் கற்பிப்பவலையும் தன்னிகைற்றஉயர் நிலைக்கு ககொண்டு 
கசல்லும்? 

அந்தத் தகுதிகள் சிறந்த ஆசிரியர்கலளயும் கற்பித்தலலயும் தரும் என 
கூறப்படுகிறது. ஆசிரியர்கள்  வனீ சிந்தலன உலையவர்களோக, ஊக்கம் 
உள்ளவர்களோக, சிறந்த கல்வி தரம், போைம் குறித்து அறிவு  ிரம்பியவர்களோக சிறந்த 
பயிற்சி பபற்றவர்களோக கற்பிக்கும்  ிலலயில் சிறந்தவர்களோகவும் இருக்க இயலும். 
இந்தியோ மற்றும் பிற உலக  ோடுகலள ந ோக்கும் நபோது சில முக்கிய தகுதிகள் 
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ஆசிரியர்களுக்கு  ஆசிரியர் கல்வி அளித்தல்  மற்றும் பள்ளி வளோகம் அலமத்தல் 
நபோன்றவற்றில் நதலவப்படுகிறது. அலவ 

 ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பிக்கும் பணிலய பசய்யும் சமுதோயத்துைனும், 
மோணவர்களுைனும்  ல்ல உறலவக் பகோண்டிருக்க நவண்டும். 

  ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலல திறம்பை பசய்கிறோர்களோ என மதிப்பிைப்பை 
நவண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு மரியோலத அளிக்கப்பை நவண்டும் ஒத்துலழப்பு 
அளிக்க நவண்டும். 

  மகிழ்வோன சூழல் சிறந்த கற்பித்தலலயும், கற்றலலயும் ஏற்படுத்தும். 
முக்கியமோக ஒவ்பவோரு  ோளும் பணி பசய்யும் இைத்தில் ஆசிரியருக்கோன 
போதுகோப்பும் வசதியும் உறுதிப்படுத்தப்பை நவண்டும். 

  சிறந்த கற்பித்தலல நமற்பகோள்ள நதலவயோன கல்வி உபகரணங்கள் 
வகுப்பலற  மற்றும் பள்ளி வளோகம் போதுகோப்போனதோக இருத்தல் நவண்டும். 

  கற்பித்தல் அல்லோத பணிகலள ஆசிரியர்கள் மீது சுமத்தக் கூைோது நமலும் 
அவர்கள்  ிபுணத்துவம் அலையோத போைம் சோர்ந்த கற்பித்தலலயும் 
ஆசிரியர்கலளக் கற்பிக்கச் பசோல்லக்கூைோது. 

  ஆசிரியர்களுக்கும், மோணவர்களுக்கும் சிறப்போகப் பபோருந்தக் கூடிய 
கற்பித்தல்  முலறகலளப் பலைப்பூக்கத்துைன் உருவோக்கவும்,   புதிய 
கற்பித்தல் முலறகலளப் புகுத்தவும்  தன்னோட்சி அதிகோரம் ஆசிரியர்களுக்கு 
வழங்கப்பை நவண்டும். 

  போை கருத்துகள் மற்றும் கற்பிக்கும் கலலயில் புதிய நயோசலனகலளப் 
பபற்றுக்பகோள்ளும் வலுவோன வோய்ப்புகலள cpd மூலம் பபற்றுக்பகோள்ள 
நவண்டும். 

 ஆசிரியர்கள் தோங்கள் சோர்ந்துள்ள சமுதோயத்தின் ஒரு பகுதி என உணர்ந்து 
இருத்தல் நவண்டும். 

 பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பள்ளி மீது அக்கலறயும் ஒத்துலழப்பும் 
பகோண்டு மோணவர்களிலைநய அறிவின் பண்பட்ை  ிலலலய உருவோக்க 
நவண்டும். 

 அறிலவயும், ஆர்வத்லதயும், இரக்கம் மற்றும் சம ிலலலய 
மோணவர்களிலைநய  ஊக்குவிக்க நவண்டும். 

 பள்ளியில் ஏற்படுத்த நவண்டிய இந்த பண்பட்ை  ிலலலய உருவோக்குவதில் 
தலலலம ஆசிரியர்கள், பள்ளியில் பபோறுப்பில் இருக்கும் தலலலம 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பள்ளி நமலோண்லமக்குழு உறுப்பினர்கள் 
நபோன்றவர்கள் பங்கு வகிக்க நவண்டும். 

இறுதியோக, பணி நமலோண்லம மற்றும் ஆசிரியர்களின் முன்நனற்றம் (பதவி 
உயர்வு, ஊதிய அலமப்பு, பள்ளிலய நதர்ந்பதடுத்தல் மற்றம் பள்ளி வளோகத்தின் 
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தலலலம இைம்) தன்னிகரற்ற பசயல்திறன் மற்றும் தகுதி ஆகியவற்லறத் 
பதளிவோன அளவுநகோலலக் பகோண்டு மதிப்படீு பசய்தல் நவண்டும். 

இன்லறய ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியக் கல்விலய பொதிக்கும் முதன்லமக் 
கொைணிகள்:  

தற்கோலத்தில் சிறந்த கற்பித்தலல சிறந்த ஆசிரியர்கலள 
உருவோக்குவதற்கோன  பத்து ந ோக்கங்கலள பல்நவறு கோரணங்களோல் அலைய 
முடியவில்லல. 

 

 முதலோவதோக கற்பித்தலில் திறலம பகோண்ை ஆசிரியர்கலளயும் சிறந்த 
பசயல்திறன் பகோண்ை ஆசிரிய மோணவர்கலளயும் பணியமர்த்துவதற்கு மிகக் 
குலறவோன முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன குறிப்போக தற்நபோது ஆசிரிய 
 ியமனங்கள் (Tet) பவறும் எழுத்துத் நதர்வின் மூலநம பசய்யப்படுகின்றன. 

 இரண்ைோவதோக ஆசிரியர் பயிற்சி லமயங்களின் தரம் பின்தங்கிய  ிலலயில் 
உள்ளது.  ோட்டில் உள்ள 17,000 ஆசிரியர் பயிற்சி லமயங்களில் 92% பயிற்சி 
லமயங்கள் தனியோர் வசம் உள்ளன. 

நேஎஸ். வர்மோ அவர்களின் உச்ச ீதிமன்ற அறிக்லகயில் இந்த கல்வி 
லமயங்கள் அளிக்கும் கல்வி தர விகிதம் குலறந்த அளநவ உள்ளது என்றும் 
வணிக லமயங்கள் நபோல பசயல்படுகின்றன என்றும் கூறியுள்ளோர். 
பணத்திற்கு பட்ைம் கிலைக்கும்  ிலலலம உள்ளது. இது மோதிரியோன கல்வி 
 ிலலயங்கலள மூடினோல் அன்றி தரமோன ஆசிரியர் பயிற்சிலயத் தர 
இயலோது. 
 
மீதியுள்ள ஆசிரியர் கல்வி  ிறுவனங்கள் தனிப்பட்ை முலறயில் 
இயங்குகின்றன. அவற்றின் ந ோக்கம் உயர்ந்ததோக இருப்பினும் 
முழுலமயோன திறன்கலள வழங்குவதில் பசயல் வல்லலம 
பகோண்டிருக்கவில்லல. தற்கோலத்தில்  வனீ கற்பித்தல் முலறகலள 
வழங்கக்கூடிய பயிற்சிகலளயும் வழிகோட்ைலலயும் தருவதில்லல. 

 மூன்றோவதோக ஆசிரியர்கலளக் லகயோள்வதில் குலறபோடுகளும் 
பபோருத்தமற்ற முலறகளுநம  ிலவுகின்றன. அரசோங்க தகவலின்படி  ோட்டில் 
10 லட்சம் ஆசிரியர் கோலிப்பணியிைங்கள் உள்ளன. பபரும்போலோன 
கோலிப்பணியிைங்கள் கிரோமப்புறங்களிலும் அவற்றில் மோணவ ஆசிரியர் 
விகிதம் 60:1 ஆகவும் உள்ளன. 
 
இதில் கவலலக்குரியதோக முக்கியப் போைங்கலளக் லகயோளநவ ஆசிரியர் 
பற்றோக்குலற  ிலவுகிறது.  ிலறய பள்ளிகளில் உள்ள சிக்கலோன விஷயம் 
அந்த போைங்களில்  ிபுணத்துவம் பபற்ற ஆசிரியர் இல்லோலமயோல் இருக்கும் 
ஆசிரியர்கள் பிற போைங்கலளக் கற்பிக்கும்  ிலலலம உள்ளது 
.பபரும்போன்லமயோன பள்ளிகளில் பமோழிப்போை ஆசிரியர்கள் இல்லல. கலல 
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மற்றும் இலச ஆசிரியர்களும் இல்லல. 
 
எதிர்போரோத மற்றும் கணிக்க இயலோத ஆசிரியர் பணியிை மோறுதலோல் 
பள்ளியும் மோணவர்  ிலலயும் கவலலக்குள்ளோகிறது. மனஅளவில்  மற்றும் 
கல்வி அளவில் மோணவர்கள் போதிக்கப்படுகிறோர்கள். 
 
சமூகம் மற்றும் பள்ளியில் ஆசிரியர் மோணவர் உறவு ஆசிரியர் பணியிை 
மோறுதலோல் முழுலமயோக ஈடுபைமுடியோமல் தடுக்கிறது 
 
ஆசிரியர்கள் ஒநர இைத்தில் பணி பசய்வதன் வோயிலோக கல்விச் 
பசயல்போடுகளில் சிறப்போக ஈடுபை முடியும். 
 
மிகவும் பின்தங்கிய கிரோமம் மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதிகளில் அவர்களின் 
பமோழிலயப் நபசி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் இருத்தல் அவசியம். அந்த 
ஆசிரியர்கலள எடுத்துக்கோட்ைோகக் பகோள்ளும் வோய்ப்பு அப்பகுதி 
மோணவர்களுக்கு உருவோகும். ஆனோல் பணி ிரவல் இந்த வோய்ப்லப 
தடுக்கிறது. 

  ோன்கோவதோக  ிலறய பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் வசதியோக உணரும் 
விதத்தில் கட்ைை வசதியும் பிற வசதிகளும் கிலைக்கப்பபறவில்லல. 
போதுகோப்போன குடி ீர் வசதியின்லம, கழிவலற வசதியின்லம, மின்சோர வசதி 
இன்லம இலவ சரிபசய்யப்பை நவண்டும். ஆசிரியருக்குத் நதலவயோன 
கற்பித்தல் உபகரணங்கள் மற்றும்  மனித வளங்களும் கூை பற்றோக்குலறயோக 
உள்ளன. 

 ஐந்தோவதோக கற்பித்தல் அல்லோத பணிகலள பசய்ய பபரும்போன்லம ந ரம் 
ஆசிரியர்கள்  ிர்ப்பந்தப்படுத்தப்படுகிறோர்கள் நதர்தல் பணிகள், மதிய உணவு 
தயோரித்தல்,  ிர்வோக நவலலகள் பசய்வது ஆகியவற்றோல் கற்பித்தலில் முழு 
கவனம் பசலுத்த இயலுவதில்லல. 

 ஆறோவதோக, கற்பித்தல் சோர்ந்த தகுதிகலள வளர்த்துக் பகோள்வதற்கோன 
வோய்ப்புகள் நபோதுமோன அளவு இல்லல .வழங்கப்படும் பயிற்சிகள் 
கற்பித்தலுக்கு பதோைர்புலையதோக இல்லல. மற்றும் சில ஆசிரியர்களுக்கு 
பயிற்சிநய கிலைப்பதில்லல. சில ஆசிரியர் அலமப்புகள் அவர்களின் 
பகுதிகளில் ஆசிரியர்கலள இலணக்க உதவுகின்றன. ஆசிரியர்கள் 
கலந்துலரயோடுவதிலும் கருத்துகலளப் பகிர்வதிலும் உள்ள தலைகலள இது 
கலளகிறது. 

 இறுதியோக ஊதியம், பதவி உயர்வு தலலலமப் பதவி நபோன்றலவ தகுதி 
மற்றும் திறலம அடிப்பலையில் வழங்கப்பைோமல் வயது மூப்பு 
அடிப்பலையிநலநய வழங்கப்படுகிறது. ஆசிரியர்கள் தங்களின் முழு 
கற்பித்தல் திறலன பவளிப்படுத்தும் நபோது அவர்களுக்கோன ஊக்க 
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ஊதியத்லத தகுதி மற்றும் திறன் அடிப்பலையில் மீளோய்வு பசய்து 
வழங்குதல் நவண்டும். 

 

எது ஆசிரியர் கதொழிைின் தனித்துவத்லத மீட்கவும் நொடு முழுவதும் தைமொன 
ஆசிரியர்கலைக் கற்பித்தைில் ஈடுபடுத்தவும் உதவும்? 

ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்பு வழங்கும் முலற, பணியமர்த்தல், பணி  ிரவல், நசலவத் 
தன்லம, பணியில் வளர்ச்சி, பணி நமலோண்லம நபோன்றலவ அலனத்தும் ஆரோய்ந்து 
வழங்கப்படுவதன் மூலம் ஆசிரியர் பணியின் தனித்துவமும் ஆசிரியரும் 
அவர்களின் முயற்சியும் பரந்த அடித்தளம் பகோண்ைதோக  உறுதி பசய்யப்படும். 

இறுதியோக இந்தத் திட்ைம் நமற்பசோன்ன ஏழு குலறபோடுகளும் தற்கோலத்தில் 
கற்பித்தலலப் போதிக்கும் கோரணிகலளச் சுட்டிக்கோட்டுகிறது. இந்தக் குலறகள் 
கலளயப்படும் நபோது சிறந்த கற்பித்தலல நமற்பகோள்ளும் முயற்சி ந ோக்கங்கலள 
அலைய உதவும். 

பணி நியமனம் மற்றும் பணி நிைவல்: 

 ோன்கோண்டு ஆசிரியர் பட்ைப் படிப்பு படிப்பதற்குத் தகுதியும் திறனும் உலைய 
குறிப்போக கிரோமப்புறத்திலிருந்து அறிவும் திறனும் உள்ள மோணவர்கள் வருகிறோர்கள் 
என்பலத உறுதி பசய்துபகோள்ளநவண்டும். ஆசிரியர் பட்ைப் படிப்லப பவற்றிகரமோக 
முடித்த கிரோமப்புற திறன் வோய்ந்த மோணவர்களுக்கு அவர்கள் பகுதியிநலநய 
நவலல உறுதி பசய்யப்பை நவண்டும். 

இது மொதிரி அவர்கள் பகுதியிலைலய லவலைவொய்ப்பு உறுதி கசய்யப்படும் லபொது 
(குறிப்பொக  மொணவிகளுக்கு) அவர்கள் அடுத்த தலைமுலறக்கு 
எடுத்துக்கொட்டொக தங்களுலடய  பகுதியில் விைங்குவொர்கள். 

திறன் வொய்ந்த ஆசிரியர்கலை கிைொமப்புறத்தில் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தும் 
லபொது அவர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் வழங்கப்பட லவண்டும் குறிப்பொக தற்லபொது 
நிைவும் ஆசிரியர் பற்றொக்குலறச் சூழைில் மிகவும் திறன் வொய்ந்த ஆசிரியர்கள் 
லதலவப்படுகிறொர்கள். 

இதில் ஆசிரியர்கள் சந்திக்கும் சிக்கல் தங்கும் இைத்திற்கோன பிரச்சிலன ; அதனோல் 
ஆசிரியர்கலளப் பள்ளிக்கு அருகிநலநயோ அல்லது பள்ளி வளோகத்திநலநயோ 
தங்குவதற்கோன ஏற்போடு பசய்தல் நவண்டும் 

அதிகப்படியொன ஆசிரியர்கலைப் பணியிலட மொற்றம் கசய்வது தவறொன 
ககொள்லக ;  அது உடலன நிறுத்தப்பட லவண்டும்: 

ஆசிரியர்கள் அவர்களுலைய சமுதோயத்தில்  ல்ல உறவு முலறலய வளர்ப்பதற்கும் 
மோணவர்கள் ஆசிரியர்கலள முன்மோதிரியோகக் பகோள்வதற்கும்  ல்ல கல்விச் 
சூழலல அலைவதற்கும் ஆசிரியர் பணியிை மோற்றம் என்பது சுய விருப்பம் அல்லது 
குடும்பச் சூழ் ிலல கோரணமோகவும், பதவி உயர்வு கோரணமோகவும் பள்ளியின் 
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வருலகப் பதிநவட்டில் மோணவர் வருலகயில் பபரிய மோற்றம் கோரணமோகவும்  
மற்றும் சிறந்த ஆசிரியர் ஊக்குவிப்பு கோரணங்களுக்கோக மட்டுநம  லைபபறும் .  

கற்பித்தலல சிறந்த முலறயில் வழங்குவலத உறுதிப்படுத்துவதற்கோக சிறந்த 
மற்றும் உயர்ந்த ஆசிரியர்களின் திறனுைன் பதோைர்புபடுத்தப்பட்ை நமம்பட்ை 
மதிப்படீு கருவிகள் மூலம் கல்வி மற்றும் ஆசிரியர் பணித் திறன்கள் 
பலப்படுத்தப்படும்.  

கூடுதைொக பொட ஆசிரியர்கலைப் பணி அமர்த்துவதற்கு அவர்களுலடய 
பொடத்தில் கபற்ற என்டிஏ லதர்வு மதிப்கபண்லணயும் கணக்கில் எடுத்துக் 
ககொள்ைப்படும் 

பள்ளியில் அல்லது பள்ளி வளோகத்தில் ஆசிரியலரப் பணியமர்த்த இறுதிச்சுற்று ஆக 
அவர்களின் ஆர்வத்லதயும் கற்பித்தலில் ஊக்குவித்தலும் கணக்கிை ஒரு வகுப்பலற 
மோதிரி கற்பித்தலும் ந ர்கோணலும்  லைபபறும். இந்த ந ர்கோணல்கள் நதர்வோளர் 
உள்ளூர் பமோழிலய எளிதோகவும் திறலமயோகவும் எவ்வோறு பயன்படுத்துகிறோர் 
என்பலத அறிய உதவுவதுைன் ஒரு பள்ளியில் சில ஆசிரியர்கள் மோணவர்களுைன் 
ஒரு பமோழிலயப் நபசிப் பழக உதவுகிறது. 

இதனொல் ஒவ்கவொரு பள்ைி மற்றும் பள்ைி வைொகத்தில் குலறந்தபட்சம் சிை 
ஆசிரியர்கள் உள்ளூர் கமொழிகைில் உலையொடைொம்: குறிப்போக பதோலலதூர 
கிரோமப்புற மற்றும் பழங்குடி பகுதிகளிலும் கணிசமோன எண்ணிக்லகயிலோன 
ஆசிரியர்கள் பணி அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் அல்லது உள்ளூர் பமோழி நபச்சு வழக்லக 
நபசுகிறோர்கள். எனநவ அவர்கள் மோணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பபற்நறோருைன் 
சரளமோகவும் திறம்பைவும் பதோைர்பு பகோள்ளலோம்.போைப றிகளுக்குப் நபோதுமோன 
ஆசிரியர்கலள  ியமிப்பதற்கு குறிப்போக கலல ,உைற் கல்வி, பதோழிற்கல்வி 
பிறபமோழி நபோன்றவற்றுக்கு உள்ளூரில் உள்ள பதோைக்கப் பள்ளி  டு ிலலப் பள்ளி 
மற்றும் பதோைக்கப் பள்ளிகளில் குறிப்பிட்ை பள்ளியிநலநய அல்லது நதலவப்படும் 
பள்ளியிநலநய பகிர்ந்து பகோள்ளலோம். 

இனிவரும் கொைத்தில் அலனத்து நிைந்தை ஆசிரியர்களுக்கும் குலறந்தபட்சம் 
நொன்கு வருட ஒருங்கிலணந்த b.ed கல்வி இருக்கும். நமலும் மோணவர்களுக்கு 
உள்ளூர் அறிலவயும் திறலமலயயும் ஊக்குவிக்க பள்ளிகளில் உள்ளூர் சிறப்பு 
பயிற்று ர்கள் பகோண்டு உள்ளூர்க் கலலகள், பதோழிற்கல்வி, பதோழில்,  விவசோயம் 
நபோன்றவற்லற மோணவர்கள் பயன் அலையுமோறு பயிற்றுவிப்போர்கள். 

நவறு ஏநதனும் போைத்லதக் கற்பிப்பதோல் உள்ளூர் அறிலவப் போதுகோக்க மற்றும் 
ஊக்கப்படுத்த உதவும். 

அடுத்த 20 ஆண்டுகைில் எதிர்பொர்க்கப்படும் ஆசிரியர் மற்றும் பொட 
கொைியிடங்கலை மதிப்பிடுவதற்கொக ஒரு விரிவொன ஆசிரியர் லதலவ 
திட்டமிடல் பயிற்சி இந்தியொவிலுள்ை ஒவ்கவொரு மொநிைத்திலும் நடத்தப்படும். 
தகுதி வோய்ந்த ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ை அலனத்து ஆசிரியர்களுைனும்  ிலுலவயில் 
உள்ள ஆசிரியர்கலள  ிரப்புவதற்கோன ந ோக்கம் பகோண்ை கோலப்பகுதியில் 



5. Teachers 

 
7 

நதலவப்படும் பணிக்கோகவும் பணியில் ஈடுபடும் நமநல குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 
அலனத்து  முயற்சிகளும்  நமற்பகோள்ளப்படும்.                        

பணிச்சூழல் மற்றும் கைொச்சொைம்: 

பள்ளிகளின் நசலவச் சூழல்கலளயும் , கலோச்சோரங்கலளயும் நமம்படுத்துவதன் 
முக்கிய ந ோக்கம் , ஆசிரியர்களின் திறலமகலளத் திறம்பைச் பசய்வதற்கோன 
திறன்கலள அதிகரிக்கச் பசய்வநதோடு அலவ ஆசிரியர்களின் துடிப்போன கவனிப்பு 
மற்றும் உள்ளைங்கிய சமூகங்களின் பகுதியோக இருப்பலத உறுதிப்படுத்துவதோகும். 

ஆசிரியர்கள், மோணவர்கள், பபற்நறோர்கள், தலலலமயோசிரியர்கள் மற்றும் உள்ள 
அலனத்து ஆசிரியர்களின் பபோதுவோன ந ோக்கம் குழந்லதகளின் கற்பித்தலல உறுதி 
பசய்வது ஆகும். 

இச்பசயலுக்கு முதல் நதலவ பள்ளிகளில் கண்ணியமோன மற்றும் இனிலமயோன 
நசலவ  ிலலலமலய உறுதி பசய்வது. 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொணவர்கள் வசதியொன மற்றும் ஊக்கமைிக்கும் 
சூழ்நிலையில் பணியொற்ற அலனத்துப் பள்ைிகளுக்கும் கல்வி, கழிப்பலற, 
சுத்தமொன குடிநீர், சுத்தமொன மற்றும் கவர்ச்சிகைமொன இடங்கள், மின்சொைம், 
கணினி வசதி, இலணய வசதி -- லபொன்றவற்லற உள்ைடக்கிய லபொதுமொன 
மற்றும் பொதுகொப்பொன உள்கட்டலமப்புகலைத் தங்கள் பள்ைிகைில் 
உருவொக்குதல் :  இதற்கிலையில் பள்ளி வளோகங்கலள உருவோக்குதல் துடிப்போன 
ஆசிரியர்கலள  ீண்ை தூரம் பயணிக்க லவக்க உதவும்.  எனநவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
ஆசிரியர்கலளப் பகிர்ந்தளித்தல் பள்ளி மற்றும் பள்ளி வளோகத்திநலநய உறவுகலள 
உருவோக்கும் இது போைம் சோர்ந்த ஆசிரியர்கலளப் பகிர்ந்து பகோள்வலதயும் துடிப்போன 
ஆசிரிய அறிவுத்தளத்லத உருவோக்குவதிலும் உதவும். சிறிய பள்ளிகளில் 
ஆசிரியர்கள் தனிலமப்படுத்தப்பை மோட்ைோர்கள் பபரிய பள்ளி வளோகத்தில் 
சமூகத்தின் ஒரு பகுதியோக பணியோற்றுவோர்கள். 

பள்ைிக்கூட வைொகத்லத ஒரு மிகச்சிறிய, நலடமுலறக்லகற்ற ஆளுலகயின் 
கசயற்திறன் மிக்க அைகொக உருவொக்குவது  ஆசிரியர்கைின் உயிர்த்துடிப்பொன 
சமூகங்கலை உருவொக்க உதவுகிறது அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சமூக 
நைன்கலைப் பகிர்ந்து ககொள்ை முடியும். நமலும் தங்கலள ஒரு அதிகோர 
வலிலம மிக்க  கலோச்சோரத்லத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஒருங்கிலணப்பதற்கும் , 
அலனத்துக்  குழந்லதகளும் கற்றலில் ஈடுபடுவலத உறுதி பசய்யவும் உதவும். 

 பள்ளி வளோகங்களில் ஆநலோசகர்கள், சமூகப்பணியோளர்கள்,  பதோழில்நுட்ப மற்றும் 
பழுது போர்ப்பு ஊழியர்கள், மோற்று பயிற்றுவிப்போளர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு 
ஆதரவளிப்பதற்கு அனுமதிப்பதன் மூலம் கற்றல் திறலன சமூக சூழலல 
உருவோக்குவதற்கும் பங்களிப்போர்கள். 

பபற்நறோர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய உள்ளூர் பங்குதோரர்களுைன் இலணந்து 
ஆசிரியர்கள் எஸ்.எம்.சி. கள் மற்றும் எஸ்.சி.எம்.சி. களின் உறுப்பினர்கள் உட்பை 
பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி வளோகங்களில் ஆளுலமயில் அதிக ஈடுபோடு பகோள்வோர்கள். 
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ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் அல்லோத பசயல்களில் தங்கள் ந ரத்லத பசலவிடுவலத 
தவிர்க்க ந ரடியோக கற்பிப்பதில் பதோைர்பில்லோத அரசுப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பை 
மோட்ைோர்கள். தங்கள் வகுப்பலறக் கற்பித்தலல போதிக்கோத சில அரிய  ிகழ்வுகள் 
தவிர்த்து .குறிப்போக ஆசிரியர்கள் நதர்தல் பதோைர்போன பணிகளில் இனிநமல்  
ஈடுபடு த்தபை மோட்ைோர்கள். மதிய உணவு ஏற்போடு பசய்வது மற்றும் பிற 
கடுலமயோன  ிர்வோகப் பணிகலள பசய்வது நபோன்றவற்றில் கவனம் பசலுத்த 
மோட்ைோர்கள் அவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் கைலமகளில் முழுலமயோக கவனம் 
பசலுத்துவர்.  

அலனவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள கற்றல் மற்றும் அவர்களின் சமூகங்களில் 
உள்ள அலனவரின்  லன்களுக்கோக ஒன்றிலணந்து பணியோற்றும். கற்பித்தலுக்கோன 
ந ர்மலறயோன சூழலல பள்ளியில் உறுதிபசய்ய தலலலமயோசிரியர் மற்றும் 
ஆசிரியரிைமிருந்து சமூகத்தின் எதிர்போர்ப்புகலள  ிலறவு பசய்யும்வலகயில் தங்கள் 
பள்ளியில் அக்கலறயுைனும் கலோச்சோரத்துைனும் பணியோற்றச் பசய்தல்  
நவண்டும். 

இறுதியோக ஆசிரியர்களுக்கு போைத் திட்ைங்கள் மற்றும் சிறந்த அம்சங்கலளத் 
நதர்ந்பதடுப்பதில் கூடுதல் சுயோட்சிலய வழங்குவநதோடு அவர்கள் வகுப்பலறகள் 
மற்றும் சமூகங்களில் உள்ள மோணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதோக இருக்கும் 
போைப் பபோருலளக் கற்கலோம் ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பலறயில் கற்றல் 
விலளவுகலள நமம்படுத்த, கற்பிப்பதற்கோக புதுலமயோன அணுகுமுலறகள் 
அங்கீகரிக்கப்படும். 

கதொடர்ச்சியொன பதோழில்சோர்  ிபுணத்துவ வைர்ச்சி: 

ஆசிரியர்களுக்கு, தங்களின்   சுய முன்நனற்றத்திற்கோன  ிலலயோன வோய்ப்புகலள 
வழங்க நவண்டும்; அவர்கள் தங்கள் பதோழில் துலறயின் சமீபத்திய 
கண்டுபிடிப்புகலளயும் முன்நனற்றங்கலளயும் அறிந்துபகோள்ள நவண்டும். 
ஒவ்பவோரு ஆசிரியருக்கும் ஆசிரியர்களோக தங்கள் பசோந்த வளர்ச்சிலய 
நமம்படுத்துவதற்கோக வோய்ப்புகலள  உறுதிபசய்ய CPD க்கு கட்ைக அணுகுமுலற 
பின்பற்றப்படும். 

வளர்ச்சி வோய்ப்புகளோக உள்ளூர் மோ ில நதசிய மற்றும் சர்வநதச கற்பித்தல் பயிற்சி 
மற்றும் ஆன்லலன் ஆசிரியர் நமம்போட்டு பதோகுதிகள் கிலைக்கும். ஒவ்பவோரு 
ஆசிரியருக்கும் தங்கள் பசோந்த வளர்ச்சிக்கோக மிகவும் பயனுள்ளதோக இருக்கும் படி 
அலனவருக்கும் கிலைக்கும். ஆசிரியர்கள் தங்கள் நயோசலனகள் மற்றும் சிறந்த 
 லைமுலறகலள பகிர்ந்துபகோள்ளலோம் உருவோக்கப்படும் ஒவ்பவோரு ஆசிரியரும் 
தங்கள் பதோழில் முலற வளர்ச்சிக்கோக ஒவ்பவோரு ஆண்டும் 50 மணி ந ரம் CPD 
வோய்ப்புகளில் பங்நகற்கலோம். 

பள்ளி தலலலம ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி வளோக தலலவர்கள் தங்கள் 
தலலலமலயயும்  ிர்வோக திறன்கலளயும் பதோைர்ந்து நமம்படுத்திக்பகோள்ளவும் 
அதனோல் அவர்கள் ஒருவருக்பகோருவர் சிறந்த  லைமுலறகலள பகிர்ந்து 
பகோள்ளவும் நமலோண்லம பட்ைலறகள் மற்றும் ஆன்லலன் அபிவிருத்தி 
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வோய்ப்புகள் நபோன்ற தளங்கலள பகோண்டிருக்க நவண்டும் அத்தலகய தலலலமப் 
பபோறுப்போளர்கள் ஒரு வருைத்திற்கு 50 மணி ந ரத்லத CPD பதோகுதிகளில் 
பசலவிட்டு அவர்களுலைய கற்பித்தல் திறலன ஆசிரியர் பணிகளில் பசயல்படுத்த 
எதிர்போர்க்கப்படுவோர்கள். 

கதொழில் லமைொண்லம:  

கற்பித்தல் பணியின் கவுரவத்லத மீட்பதற்கு முக்கியமோன பகுதி ஆசிரியர்களின் 
பணி  ிர்வோகமோகும். சிறந்த பணிலய பசய்யும் ஆசிரியர்கள் 
அங்கீகரிக்கப்பைநவண்டும்; ஊக்குவிக்கப்பைநவண்டும்; சம்பள உயர்வு வழங்கப்பை 
நவண்டும் ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்கள் மோணவர்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கு 
சிறந்த நவலலகலள பசய்ய ஊக்குவிக்க நவண்டும். 

எனநவ ஒவ்பவோரு ஆசிரியர் தரவரிலச பகோள்ளும் பல  ிலலகநளோடு நமம்பட்ை 
மற்றும் உயர்ந்த ஆசிரியர்கலள பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு மூலம் 
ஊக்குவிப்பதற்கும் அங்கீகரிப்பதற்கும் ஒரு வலுவோன தகுதி அடிப்பலையிலோன 
ஊக்குவிப்பு மற்றும் நபோதிய கட்ைலமப்பு உருவோக்கப்படும். பசயல் திறலன மதிப்படீு 
பசய்வதற்கு முலறயோன பல அளவுநகோல்கள் உருவோக்கப்படும். இது பள்ளி 
மோணவர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பிறலர பபோருத்தவலர சக மதிப்போய்வு, மோணவர் 
விமர்சனங்கள், மோணவர் வருலக, பபோறுப்பு, CPD க்கு பசலவிடும் ந ரம் மற்றும் 
பிற நசலவகளின் அடிப்பலையிலோனது. இத்தலகய தகுதி அடிப்பலையிலோன 
மதிப்படீுகள் பதவி உயர்வு முடிவுகலள  ிர்ணயிக்கும் ஒவ்பவோரு ஆசிரியருக்கும் 
பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு ஆகியவற்லற  ிர்ணயிக்கும். 

தகுதி அடிப்பலடயில் ஆசிரியர்கைின் நிலைகலை லமலுயர்த்தும் 
அணுகுமுலற  லமலும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது: 

சிறப்போன ஆசிரியர்கள், ேன ோயகரீதியோன தலலலமக்குணங்கள் பகோண்ைவர்கள், 
மற்றும்  ிர்வோகத் திறன் பகோண்ைவர்கள் பள்ளி, பள்ளி வளோகம், BRC, CRC, BITE, DIET 
நபோன்றவற்றில் தலலலமப் பபோறுப்புகளில் இருக்க பயிற்றுவிக்கப் படுவோர்கள் 

ஆசிரிய கல்விலய அணுகுதல்: 

சிறந்த ஆசிரியர் ஆவதற்கு ஆசிரியர் கல்வி உள்ளைக்கத்லதப் பயிற்றுவிக்க 
நவண்டும் என்று அங்கீகரித்து ஆசிரியர் கல்வி படிப்படியோக பன்முக கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கலலக் கழகங்களுக்கு பகோண்டு பசல்லப்படும் ஏபனனில் கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கலலக்கழகங்கள் பன்முகத்தன்லம வோய்ந்தலவயோக 
மோறிவருகின்றன.  பி. எட் . பட்ைப் படிப்புக்குச் சிறந்த முலறயில் பயிற்சி அளிப்பதும் 
அவர்களின் ந ோக்கங்களுள் ஒன்றோக  இருக்கும். 

2030 -க்குள் ஆசிரியரோவதற்கோன குலறந்தபட்ச தகுதி  ோன்கு வருை ஒருங்கிலணந்த 
பிஎட் பட்ைப்படிப்பு  கற்பித்தல் பணி குறித்து கற்றுக்பகோள்வநதோடு உள்ளூர் 
பள்ளிகளில் மோணவர்களுக்குக் கற்பித்தல் பணிபசய்யும்  லைமுலறப்பயிற்சியும் 
அைங்கும். இரண்ைோண்டு பிஎட் படிப்பு அநத பன்முக  ிறுவனங்களில்  ோன்கோண்டு 
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ஒருங்கிலணந்த பிஎட் கல்வியோகவும் இளங்கலலயில் சிறப்புப் போைம் 
பயின்றவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் B.Ed யோகவும் வழங்கப்படும். 

 ோன்கு வருை பன்முக இளங்கலலப் பட்ைம் பபற்று இருந்தோநலோ அல்லது 
குறிப்பிட்ை போைத்தில் முதுகலலப் பட்ைம் பபற்றிருந்தோநலோ  ோன்கு வருை B.Ed 
கல்விக்கு மோற்றோக ஒரு வருை B.Ed கல்வி பபறலோம்.அத்தலகய அலனத்து B.Ed 
 ோன்கு வருை ஒருங்கிலணந்த  B.Ed பட்ைங்கள்  அரசு ஒப்புதல் பபறப்பட்ை 
பன்முக உயர்கல்வி  ிறுவனங்கள் மூலம் மட்டுநம வழங்கப்படும். 

அலனத்து B.Ed கல்லூரிகளும் ஆசிரியர் பணி குறித்த  வனீ பதோழில்நுட்பம், 
அடிப்பலை எழுத்தறிவு-- எண்ணறிவுப் பயிற்சி, பலதரப்பட்ை கற்பித்தல் மற்றும் 
மதிப்படீு, CWSN கற்பித்தல், பதோழில்நுட்பத்லதக் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் லமய 
மற்றும் ஒருங்கிலணந்த கற்பித்தலில் பயிற்சி அளிக்கும். 

வகுப்பலறயில் வலுவோன பசய்முலறப் பயிற்சிகள் மற்றும் உள்ளூர் பள்ளிகளில் 
மோணவர் கற்பித்தலும்  ைக்கும். பின்பு இயல்பு கோரணமோக கோல அளவு 
பபோருட்படுத்தோமல் அலனத்து பன்முக கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலலக்கழகங்களில் 
B.Ed degree கற்பிக்கப்படும்.  
  

கல்விச் பசயல்முலறயில் ஆசிரியர்கநள இதயம் நபோன்று  
முக்கியமோனவர்கள்.  அலனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கல்விப் புலம்  
சோர்ந்த ஆதரவும் பதோழில்  ிபுணத்துவம் சோர்ந்த ஆதரவும் 
அவர்கள்  பணியில் ஊக்குவிக்கும் சூழலும்  கலோச்சோரமும் 
இருத்தல் அவசியம்.. 

குறுகியகோல சிறப்பு உள்ளூர் ஆசிரியர் கல்வி திட்ைங்கள் BITE, DIET அல்லது பள்ளி 
வளோகங்களில் கிலைக்கும். உள்ளூர்ப் பள்ளிகளுக்கு அல்லது போைசோலல 
வளோகங்களில் கற்பிப்பதற்கோக உள்ளூர் அறிலவ திறலன நமம்படுத்துவதற்கோக 
எடுத்துக்கோட்ைோக உள்ளூர் கலல இலச விவசோயம் வணிகம் விலளயோட்டு மற்றும் 
பிற பதோழில் லகவிலனக் கலலஞர்கலள பயன்படுத்திக் பகோள்ளலோம் 

சிறப்புக் குழந்லதகளுக்கு கற்பிக்க விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கும் கல்வி முலறயில் 
தலலலம மற்றும்  ிர்வோகத்லத அலைய விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்ைோம் 
 ிலல பிந்லதய  சோன்றிதழ் படிப்புகள் பன்முக கல்லூரிகளிலும் 
பல்கலலக்கழகங்களிலும் பரவலோகக் கிலைக்கும். 

இறுதியோக ஆசிரியர் கல்வியின் தரத்லத முழுலமயோக மீட்பைடுக்க  ோடு 
முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கோன தரமற்ற தனிலமப்பட்டு  ிற்கும்  ஆசிரியர் கல்வி 
 ிறுவனங்கள் விலரவில் மூைப்படும். 

5.1 திறன் உள்ை ஆசிரியர்கலை பணியமர்த்துதல் மற்றும் 
பயன்படுத்திக் ககொள்ைல் 
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5.1.1.  திறலமயொன மொணவர்கலை ஆசிரியர் கதொழிலுக்கு ஊக்குவிக்க தகுதி 
அடிப்பலடயில் உதவித்கதொலக வழங்குதல் சிறப்போகச் பசயல்படும் உயர் ிலலப் 
பள்ளி மோணவர்களுக்கும் நமல் ிலலப் பள்ளியில் இருந்து பவளிவரும் 
மோணவர்களுக்கும்  ோன்கு வருை ஒருங்கிலணந்த பிஎட் பட்ையப் படிப்பு படிக்க 
ஊக்குவிப்பதற்கோக மிக அதிக அளவில் ஊக்கத்பதோலக வழங்கப்படும். ஊக்கத் 
பதோலக வழங்க மனிதந யஅலமப்பு உருவோக்கப்பட்டு அரசு கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கலலக் கழகங்களுைன் இலணந்து பங்களிப்லப தரும். 
 
இந்த ஊக்கத்பதோலக வறுலமக்நகோட்டிற்குக் கீழுள்ள திறலம வோய்ந்த 
மோணவர்களுக்கு வழங்கப்படுவநத ந ோக்கம். ஊக்கத்பதோலக அந்த மோணவர்களின் 
பள்ளி பசயல்போடு மற்றும் என்டிஏ நதர்வு தரவுகள் மற்றும் சமூக பபோருளோதோர 
பின்னணி ஆகியவற்லற உற்றுந ோக்கி வழங்கப்படும். 
இதுநபோன்ற சிறப்பு தகுதி அடிப்பலையிலோன ஊக்கத்பதோலக உள்ளூரோட்சி கிரோமிய 
அல்லது பழங்குடிப் பகுதிகளில் உள்ள மோணவர்களுக்கு அல்லது உள்ளூர் 
பமோழிகளில் நதர்ச்சி பபற்ற ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுநம வழங்கப்படும் 4 ஆண்டு 
ஒருங்கிலணந்த B.Ed பவற்றிகரமோக முடித்த உைன் உள்ளூர் மோணவர்களுக்கு 
உள்ளூர் நவலலவோய்ப்புகலள உறுதி பசய்ய உதவும் உள்ளூர் பமோழி மற்றும் 
கலோச்சோரத்துைன் அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அவர்களது பசோந்த 
பமோழிகளில் மோணவர்கள் மற்றும் பபற்நறோருைன் நபசுவதற்கு வசதியோக இருக்கும். 
பல பள்ளிகளுக்கு நபோதுமோன அளவு ஆசிரியர்கள் உள்ளனர் என்பலதயும் 
உறுதிப்படுத்துவோர்கள். பபண் மோணவர்கள் அதிக அளவிலும் இன்பனோரு பபண் 
நரோல் மோைல் கலள பபறுவதற்கும் இத்தலகய ஸ்கோலர்ஷிப்களின் சிறப்பு இலக்கோக 
இருக்கும். 
 

5.1.2.  ஆசிரியர் லதர்வு முலறகள் 
ஆசிரியர் நதர்வு முலற பவளிப்பலைத் தன்லம உலையதோகவும் கடுலமயோன 
விதிமுலறகள் உைனும்  லைபபறுகிறது. 
சிறந்த ஆசிரியலர கண்டுபிடிக்கவும் அவர்களுக்கு  ம்பிக்லகலய உருவோக்கி 
பதோழில் சமூகத்தில் மரியோலத உலையவர்களோகவும் மற்றும் பபோறுப்பின் 
பிரதி ிதியோகவும் இருப்பவர்கலள நதர்ந்பதடுக்கும் முலறயில் 
வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆசிரியர் நதர்வுக்கோன முதல் நதர்வுமுலற (TET) 
சிறந்த ஆசிரியர்களின் அறிவு மற்றும் திறலன உறுதி பசய்வதற்கோக உறுதி 
பசய்யப்பட்ை நமம்பட்ை நதர்வு முலறயோக தற்நபோலதய பைட் நதர்வு 
 லைபபறுகிறது. எல்நகேி, யுநகேி ஆசிரியர்கள் இலை ிலல  டு ிலல உயர் ிலல 
ஆசிரியர்கலள நதர்ந்து எடுக்கவும் TET விரிவோக்கம் பசய்யப்படும்\. கூடுதலோக போை 
ஆசிரியர்களுக்கு பபோருத்தமோன போைங்களில் உள்ள என்டிஏ பைஸ்ட் 
மதிப்பபண்களும் நதர்வு பசயல்முலறயில் எடுத்துக்பகோள்ளப்படும். 
 
TET நதர்வுl மோ ில அல்லது மத்திய  ிலலத் நதர்வுகள் மற்றும் NDA நதர்வுகளோல் 
தகுதி பபறுவதற்கோன நதலவலய கட்ைோயமோக்கப்படும் தனியோர் பள்ளிகளின் 
ஆசிரியர்களுக்கும் இது பபோருந்தும். 
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கற்பிப்பதற்கோன ஆர்வத்லதயும் ஊக்கத்லதயும் நசோதிக்க எழுத்துத் 
நதர்வுகள்  நபோதோது. சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு நதலவப்படும் முக்கிய குணங்கள் 
மற்றும் அநதோடு பதோைர்புலைய உள்ளூர் பமோழி திறலமகலள எழுத்துத் நதர்வில் 
தீர்மோனிக்க இயலோது. எனநவ ஆசிரியர்கலளத் நதர்ந்பதடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு 
இரண்ைோவது நசோதலன முலற  ிறுவப்படும். இதில் ஒரு ந ர்கோணல் மற்றும் ஒரு 
குறுகிய ஐந்து முதல் ஏழு  ிமிை மோதிரி வகுப்பலற கற்பித்தல் இருக்கும். இந்த 
இரண்ைோவது நசோதலன ஓர் உள்ளூர் பிஆர்சி யில்  ைக்கும் அல்லது பதோலலநபசி 
அலழப்பு மற்றும் வடீிநயோ மின்னணு மூலம்  ைத்தப்படும்.  

 
ஆசிரியர்களுக்கோன உயர் மரியோலத மற்றும் கற்பித்தல் 
பதோழிலின் உயர்ந்த  ிலல புதுப்பிக்கப்பட்டு  ிலல ிறுத்தப்பை 
நவண்டும் இதுநவ இப்பணியில் நுலழவதற்கு ஊக்கம் அளிக்கும். 

5.1.3.  ஆசிரிய மொணவ விகிதத்லத விரும்பியவொறு அலடதல் 
தற்நபோது ஆசிரியர் மோணவர் விகித அடிப்பலையில் தனிப்பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் 
 ியமிக்கப்படுகிறோர்கள். இனிவரும் கோலத்தில்  குழந்லதகளின் கல்வி நதலவயின் 
அடிப்பலையில் ஆசிரியர்கள்  ியமிக்கப்படுவோர்கள். உள்ளூர் பள்ளி வளோகத்தில் 
ஆசிரியர்கலள பகிர்ந்து பகோள்வதன் வோயிலோக தனி பள்ளிகளில்  ிலவ நவண்டிய 
ஆசிரியர் மோணவர் விகிதத்லதயும்  அலைய இயலும். இதன்மூலம் போைத்திற்கு 
நபோதுமோன ஆசிரியர்கலள பணியமர்த்துதல் மற்றும் பணி ிரவல் வோயிலோக பசய்து 
எல்லோப் போைங்களுக்கும் நபோதுமோன ஆசிரியர்கள் இருப்பது உறுதிபசய்யப்படும். 

கலல இலச பதோழில்சோர் லகவிலன விலளயோட்டு மற்றும் நயோகோ நபோன்ற 
கலலகளுக்கோன ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களோகவும் மோணவர் ஆநலோசகர்களோகவும் 
சமூக ஊழியர்களோகவும் போைசோலல வளோகத்திநலநய உள்ள ஆசிரியர்கள் பகிர்ந்து 
பகோள்ளப்படுவோர்கள் .  

5.1.4.  உள்ளூர் ஆசிரியர்கலையும் பன்முகத்தன்லமலயயும் உறுதி கசய்தல்: எல்லோ 
 ிலலயிலும் குறிப்போக அடிப்பலை பதோைக்க  டு ிலலப் பள்ளி ஆசிரியர்கலள 
பகிர்ந்து பகோள்வதற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும். ஏபனனில் உள்ளூர் ஆசிரியர்கள் 
உள்ளூர் பமோழியில் மோணவர்கள் பபற்நறோர்கள் மற்றும் சமூகத்துைன் எளிதோக 
பதோைர்பு பகோள்ள முடியும் பன்முகத் தன்லமலய கருத்தில் பகோண்டு யூ. ஆர். ேி. 
மூலம் ஆசிரியர்கள் பணி அமர்த்தப்படுவர் மற்றும் பணி ிரவல் பசய்யப்படுவதோல் 
இது கல்வியில் முன்நனற்றமலைய நமலும் உதவும். நமலும் மோணவர்களுக்கு 
உள்ளூரில் அவர்களின் ஆசிரியர்களில் சிறந்த முன்மோதிரிலய அலைய இயலும். 
பபண் ஆசிரியர்கலளயும் உள்ளுரில் அதிகப்படியோக  ியமிக்க கோரணமோக அலமயும். 

5.1.5.  ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ைி வைொகத்தில் ஆசிரியர்கலை பணி நிைவல்: 

பல மோ ிலங்களில் ஆசிரியர்கள் மோவட்ைம் நதோறும் பணியமர்த்தப்படுவோர்கள் பணி 
அமர்த்தப்பட்ை ஆசிரியர்கள் பள்ளி வளோகத்தில் பணி  ிரவல் பசய்யப்படுவோர்கள். 
பள்ளியின் நதலவக்நகற்ப பள்ளிகளிலும்  ிறுவப்பைலோம். குறிப்பிட்ை போைங்களுக்கு 
அதோவது இலச உைற்கல்வி பமோழி மற்றும் பதோழில் நபோன்றலவகளுக்கு பள்ளி 
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வளோகத்தில் ஆசிரியர்கள் பகிர்ந்துபகோள்ளப்படும். இதன் மூலம் எல்லோ 
பள்ளிகளிலும் இந்த போைங்கலள கற்பிக்கப்படுவது உறுதி பசய்யப்படும். 

5.1.6.  கிைொமப்புறங்கைில் கற்பிப்பதற்கொன ஊக்க ஊதியம்: 
 பதோலலதூர கிரோமப்புற மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் 
பணி பசய்ய நதலவப்படும். சிறப்போன ஆசிரியர்களுக்கு தகுந்த ஊதியம் 
வழங்கப்படும் ஊக்குவிப்பில் குறிப்போக பள்ளி விதிமுலறகளுக்கு உட்பட்ை தரமோன 
வடீு அைங்கும் அப்நபோதுதோன் பள்ளிக்கு அருகிநலநய தங்குமிைத்திற்கு பபறுவதில் 
உள்ள பதோந்தரவுகலள தவிர்க்க இயலும். 
 

 
சிறந்த ஆசிரியர்கலள கண்ைறிய கடுலமயோன போரபட்சமற்ற 
பவளிப்பலைத் தன்லமயோன பணி  ியமனம். உயர் 
அந்தஸ்து மற்றும் மரியோலத ஆசிரியர்களுக்கு அவர்கள் 
பதோழில் முலறயோல் சமுதோயத்தில் தரப்படுவலத 

குறிக்கும். 

5.1.7.  ஆசிரியர்களுடனொன சமூக உறவுகைில் கதொடர்ச்சிலய உறுதி கசய்வதற்கொக 
ஆசிரியர் பணியிட  மொற்றங்கலைக் குலறத்தல்,  நிறுத்துதல். 
ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளி வளோக சமூகத்துைன் உறவிலன உறுதிப்படுத்த 
ஆசிரியர்கள் பள்ளி வளோகத்லதத் தோண்டி மோற்றப்பைக்கூைோது. ஆசிரியர்களின் 
விருப்பம், பதவி  ிலல, மற்றும் உள்ளூர் பமோழி நபசும் திறலமக்கு ஏற்ப அவர்கள் 
இைத்லத ஒருமுலற சரிபசய்தல் இருக்கலோம். இனிவரும் கோலங்களில் ஆசிரியர் 
கோலிப்பணியிைம் போைம்  ிலல மற்றும் உள்ளூர் பமோழி பதரிவதற்கு ஏற்ப பணியிை 
அமர்தல் நமற்பகோள்ளப்படும் ஆசிரியர் இைமோற்றங்கள்  ிறுத்தப்பைோவிட்ைோல் 
மோ ில அரசுகள் ஆசிரியர்கள்  ியமனம் மற்றும் ஆசிரியர்களின் முதலீடுகலள 
பதோைர்ச்சியோக உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ள நவண்டும். 

குலறந்தபட்சம் ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வலரயிலோவது ஒநர இைத்தில் 
 ிலலத்திருத்தல். சுய நதலவயின் அடிப்பலையிலோன இை மோற்றம், 
பவளிப்பலையோன தகவல் அலமப்பின் மூலம் முன்பனடுக்க நவண்டும். அத்தலகய 
 ைவடிக்லக பபோருத்தமோன சட்ைத்தோல் அளிக்கப்பை நவண்டும். 

5.1.8.  துலண ஆசிரியர்  (பொைொ டீச்சர்) பயிற்சிலய நிறுத்துதல் 
2022-ல்  ோபைங்கிலும் உள்ள அலனத்துத் துலண ஆசிரியர்கள் (போரோ டீச்சர்) முலற 
 ிறுத்தப்படும். ஆசிரியர்கள் முதலீடு பசய்யப்பை நவண்டும் அவர்களின் 
சமூகங்களுைன் வலுவோன  ீண்ைகோல உறவுகலள உருவோக்குதல். 

5.1.9.  புதிதொகப் பயிற்சி அைிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கலை பள்ைிகளுக்கு 
அறிமுகப்படுத்துவது 
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ஆசிரியர்கள் வளர்ச்சி பற்றிய ஆரோய்ச்சி மற்றும் பணிக்கு புதிதோக வந்த ஆசிரியப் 
பருவநம மிகவும் அவசியமோனதோகும்.  அவர்களுக்கு ஆதரவும் வழிகோட்டுதலும் 
கவனத்தில் நதலவப்படுகின்றன. 

அலனத்து புதிய ஆசிரியர்களும் தங்கள் முதல் இரண்டு வருை கற்பிப்பதில் 
பிஆர்சி  ையட் நபோன்ற சிபியின் ஒரு லமயத்தில் பதிவு பசய்யப்படுவோர்கள் இது 
பள்ளி வளோகத்துைன் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களது சகோக்களின் சமூகத்துைன் 
ஒன்றிலணக்கப்பட்ைது. 

புதிதோக வரும் ஆசிரியர்கலள, சில ந ருக்கு ந ர் சந்திப்புகள், பள்ளி சோர்ந்த 
வழிகோட்டுதல் மற்றும்  லைமுலறயில் ஒரு சமூகத்தில் பங்கு பபறுதல் நபோன்ற 
இலணந்த கற்பித்தலின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தலோம். 

ஆசிரியர்கலள அறிமுகப்படுத்தும்நபோது பணியில் மூத்த ஆசிரியலரவிை ஆரம்ப 
ஆசிரியர்களுக்கு குலறந்த பணிச்சுலமலய தரலோம். 

ஒருங்கிலணந்த கற்பித்தல் திட்ைம் மோதிரிகள் குறித்த விவோதம்,  நமல் போர்லவ 
திட்ைங்கள் மற்றும் அனுபவம் பள்ளி வளோக வளங்கலளப் பயன்படுத்தும் அறிவு 
மதிப்படீு முலறகள் வகுப்பலற நமலோண்லம கட்டிை இலணப்பு மற்றும் 
சமூகத்துைனோன உறவு நபோன்றலவ ஆரம்ப ஆசிரியர்களுக்கு வழிகோட்ைலோக 
அலமயும். 

 

 

 ஆசிரியர்கள் தோங்கள்  பணியோற்றும் பள்ளிகள் மற்றும் 
சமூகத்தில் தோங்களும் ஓர் அங்கம் என்பலத  உணர நவண்டும்; 
தங்கலளத் தோங்கநள  முதலீைோக  அர்ப்பணிக்க  நவண்டும் 

5.1.10.  ஆசிரியர் லதலவலயத் திட்டமிடல்: 
ஆசிரியர் நதர்வின்பபோழுது நதலவயோன ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்லக, அலனத்து 
பள்ளிகளின் போை ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்களின் நதலவலயக் 
கருத்தில் பகோள்ளநவண்டும். 

ஒரு பள்ளி வளோகத்தில் உள்ள அலனத்து பள்ளிகளிலும் போை ஆசிரியர்கள் சிறப்பு 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் நதலவப்படும் திட்ைமிைல் பயிற்சிகள் பள்ளி கட்டிைங்கலள 
 ிர்மோணிப்பது ஒவ்பவோரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மத்தியிலும் மோ ில அளவிலும் 
மீண்டும் மீண்டும்  லைபபறும். 

மோ ில அரசுகள் ஒவ்பவோரு  ிலலயில் உள்ள பள்ளி வளோகத்திலும் ஆசிரியர்களின் 
முழு விடுதலலயும் தனிப்பட்ை பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்கலள பகிர்ந்தளிப்பதில் 
மோ ில அரசு முன்னுரிலம அளிக்கும்.  

ஒவ்பவோரு புவியியல் பிரோந்தியத்திலும் உத்திரவோதமோன நவலலவோய்ப்புைன் 
உதவித்பதோலக பபறும் B.Ed மோணவர்கள் ஆசிரியர் பணியிை திட்ைமிடும் 
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பயிற்சிகளில் p. 5.1.1 நசகரித்த தரவுகளின் அடிப்பலையில்  ிர்ணயிக்கப்படுவர். 
 

5.2 தைமொன கல்விக்கு உகந்த பள்ைிச் சூழல் மற்றும் 
கைொச்சொைம் 
 
மகிழ்ச்சியோன மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் ஆசிரிய மோணவர்கள்  ல்ல கற்பித்தலல 
நமற்பகோள்வோர்கள். பள்ளி அழகோகவும் ஊக்கம் அளிக்கும் விதத்திலும் 
வரநவற்கத்தக்க இைத்லதக் பகோண்டிருந்தோல் ஆசிரியருக்கும் மோணவருக்கும் 
இலைநய கற்பித்தல் சிறப்புறும். பள்ளி சுத்தமோகவும் மகிழ்ச்சியோகவும் 
போதுகோப்போகவும் இருக்கநவண்டும். ஆசிரியர்களில் நபோதுமோன அளவு சுதந்திரம் 
உள்கட்ைலமப்பு மற்றும் வளங்கலள  ிர்வகிக்க நவண்டும் ஆசிரியர்கள் பள்ளி 
கல்வி சமூகம் ஆகியவற்றில் தன்லன ஒரு பகுதியோக ஈடுபடுத்திக் பகோள்ள 
நவண்டும் அவர்களுக்கு அடிப்பலை வசதிகள்வழங்கப்பை நவண்டும் அவர்களுக்கு 
போதுகோப்பு பகௌரவம் மற்றும்  ல்ல ஆநரோக்கியத்துைன் திறம்பை கற்பிப்பதற்கு 
உதவுவன பசய்ய நவண்டும். 

5.2.1.  லபொதுமொன உடற்கல்வி உள்கட்டலமப்பு வசதிகள் மற்றும் கற்றல் வைங்கள். 

அலனத்துப் பள்ளிகளும் நபோதுமோன உள்கட்ைலமப்பு வசதிகள் மற்றும் கற்றல் 
வளங்கள் ஆகியவற்லற தனித்தனியோகநவோ அல்லது பள்ளி வளோகத்திநலோ 
பபற்றிருக்கும். மோ ில அரசோங்கங்கள் பள்ளியின் அடிப்பலை வசதிகள் போதுகோப்பு 
மற்றும் கற்பித்தலுக்கோன  ல்ல சூழல் நபோன்றவற்லற 2022க்குள் மீளோய்வு பசய்யும். 
சிறந்த கற்பித்தலல நமற்பகோள்ள உதவும் உள்கட்ைலமப்பு பரோமரிப்பு மற்றும் 
பயனுள்ள வளங்கலள நமம்படுத்தக்கூடிய பசயல்களுக்கு மத்திய மற்றும் மோ ில 
அரசு முன்னுரிலம அளித்து உதவி பதோலகலய ஒதுக்கீடு பசய்யும் 2022ஆம் 
ஆண்டுக்குள் ஏற்கனநவ மின் இலணப்பு இல்லோத பள்ளிகளுக்கு மின் வசதி 
ஏற்படுத்தி தரப்படும்; நமலும் அலவகளுக்கு குலறந்த கட்ைணம் விதிக்கப்படும். 
 
அலனத்து பள்ளிகளிலும் கற்பித்தலுக்கு உதவ இலணய வசதியுைன் கணினி வசதி 
பசய்து தரப்படும். மோற்றுத் திறனோளிகளுக்கு நதலவப்படும் கட்ைை வசதி மற்றும் 
பபோருட்கள் வசதி பசய்து தரப்படும். போதுகோப்போன குடி ீர் வசதி, ஆண் மற்றும் பபண் 
குழந்லதகளுக்கு தனித்தனியோக இயங்கும் கழிவலற, லக கழுவுவதற்கு குழோய் 
வசதிகள் 2022க்குள்  லைமுலறப்படுத்தப்படும் மோணவர்களுக்குக் கற்பிக்கத் 
நதலவயோன உள்கட்ைலமப்பு மற்றும் கற்பித்தல் உபகரணங்கள் இயங்கும் 
வகுப்பலறகள் பசயல்படும். பள்ளி நூலகங்கள், அறிவியல் ஆய்வுக்குத் நதலவயோன 
பபோருட்கள் ,ஆய்வகங்கள் கலல மற்றும் லகவிலன பதோழில் பயிற்சி வகுப்புகள் 
,கணினி அலறகள் நபோதுமோன மரச்சோமோன்கலள பகோண்ை வகுப்பலறகள் 2022க்குள் 
அலமக்கப்படும். 

கற்றலல நமம்படுத்த முன்னணி கல்வியோளர்கள் அறிவோர்ந்த விஞ்ஞோனிகள் 
கலலஞர்கள் மற்றும் கட்டிை கலலஞர்களின் ஆநலோசலன பபறப்படும் . 
ஆநலோசலன பபற்று உள்ளூர் கலோச்சோரம் கலல மற்றும் போரம்பரியத்தில் கவனம் 
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பசலுத்தப்படும் இந்த வடிவலமப்லப பகோண்டு புதிய பள்ளிகள் பல 
கட்ைலமக்கப்படும். 

ஆசிரியர்கள் சுய முன்நனற்றத்துக்கோன  ிலலயோன வோய்ப்புகலள வழங்க 
நவண்டும்; அவர்களின் பதோழில் துலறயில் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகலளயும் 
முன்நனற்றங்கலளயும் கற்றுக்பகோள்ள நவண்டும் 

 
ஆசிரியர்களின் சுய முன்நனற்றத்துக்கோன  ிலலயோன 
வோய்ப்புகலள வழங்க நவண்டும் ;  அவர்களின் பதோழில் 
துலறயில் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகலளயும் 
முன்நனற்றங்கலளயும் கற்றுக்பகோள்ள வோய்ப்பளிக்கப்பை  
நவண்டும் 

5.2.2.  கவனிப்பு மற்றும் உள்ைடக்கும் பள்ைி கைொச்சொைம்: 

பள்ளிகளில் உள்ளைக்கும் பள்ளி கலோச்சோரத்லத உருவோக்கவும்  ிரூபிக்கவும் 
அக்கலறயுைனும் ஒத்துலழப்புைனும் முயற்சிக்கும் பள்ளிகளின் தலலலம ஆசிரியர் 
மற்றும் ஆசிரியர்களிைம் இவ்விதமோக பங்கோற்ற எதிர்போர்க்கப்படும் முன் நசலவ 
ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் சிபிடி இருவரும் தங்களின் ஒருங்கிலணந்த பகுதியோக 
தங்கள் இயற்லகப் பண்புகலளயும் திறன்கலளயும் நமம்படுத்தி அதன் பதோைர்ச்சி 
அடிப்பலையில் அக்கலறயுைன் உள்ளைக்கிய போைசோலல கலோச்சோரத்லத 
உருவோக்கும் கல்வி இயக்குனரகத்தின் அதிகோரிகள் அத்தலகய ஒரு கலோச்சோரத்லத 
அழித்து அவர்களின் பசயல்போட்லை மீண்டும் ஏற்படுத்தும் வலகயில் பள்ளி 
நமலோண்லமக் குழு பபோறுப்லப உணர்தல் நவண்டும் இது அவர்களுலைய 
பசயல்போடுகளில் பவளிப்பை நவண்டும். 

 ல்ல  லைமுலறகள் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளைக்கிய அக்கலறயுள்ள 
ஒருங்கிலணந்த கலோச்சோரம் பள்ளிகளில் பகிர்ந்துபகோள்ளப்படும் 
தலலலமயோசிரியர்கள், ஆசிரியர்களிைம்  ைந்து பகோள்ளும் முலற; ஆசிரியர்கள்  
மோணவர்கள் மற்றும் பபற்நறோரிைம் மரியோலதயோக  ைந்துபகோள்ளும் வழியில் 
சமுதோயம் மோற்றம் பபறும்.  எல்நலோரும் கல்விகற்கும் வளங்கலள அணுகிப்பபறும்  
வலகயில் கோலண்ைர் மற்றும் ந ர அட்ைவலண  அலமப்பு; பள்ளியில் ஆசிரியர் 
மற்றும் மோணவர்களின் பங்கு மற்றும் அலனத்து குழுக்களிலும் போகுபோடு இல்லோத 
சமமோன  ைத்லத குறிப்போக பின்தங்கிய மக்கள் குழுக்களுக்கு சமத்துவ வோய்ப்பு.  

5.2.3.  ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் அல்ைொத கசயல்கள் ஏதும் இல்ைொமல், முழு 
அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும், முழுத் திறலமயுடனும் கற்பிக்க முடியும் என்பலத 
உறுதிப்படுத்துதல். 

பள்ளி அட்ைவலணயில் எந்தவிதக் குறுக்கீடும் இல்லோமல் இருக்க நவண்டும். 
அப்நபோதுதோன் ஆசிரியர்கள் தோங்கள் நதர்ந்பதடுத்த பதோழிலல முற்றிலும் 
கவனத்துைன் பசய்ய நவலல ந ரத்லத அதிகரித்துக் பகோள்ள முடியும். 
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உச்ச  ீதிமன்ற உத்தரவின்படி நதர்தல் பணி மற்றும் மக்கள் கணக்பகடுப்பு 
நபோன்றலவ மட்டும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் பணியின் 
திறலமலய போதிக்கும்  எந்தக் கற்பித்தல் அல்லோத பணிலயயும் பள்ளி ந ரத்தில் 
பசய்யவும் ஆசிரியர்கள் அனுமதிக்கப்பை மோட்ைோர்கள். அவ்வோறு பணி பசய்ய 
நகட்கப்பைவும் மோட்ைோர்கள். எடுத்துக்கோட்ைோக மதிய உணவு தயோரித்தல், தடுப்பூசி 
லமயங்களில் பங்நகற்றல், பள்ளி வி ிநயோகப் பபோருட்கலள பகோள்முதல் பசய்தல் 
மற்றும்  ிர்வோகப் பணிகலள பசய்தல் நபோன்றலவ. 

பள்ளிகளில் கற்பித்தல் அல்லோத பசயல்கலளச் பசய்ய நதலவப்படும் பணியோளலர 
பள்ளி வளோகத்திற்குள் பணி ிரவல் அல்லது பங்கீடு மூலம் பபற்றுக்பகோள்ளலோம் . 

ஆசிரியர்கள் எந்தக் கோரணமும் கூறோமல் பள்ளிக்கு வரோமல் இருந்தோநலோ அல்லது 
விடுமுலறக் கடிதம் பகோடுக்கோமல் இருந்தோநலோ பள்ளிக்கு வரவில்லல என்ற 
கணக்கில் பகோள்ளப்படும்.  

5.2.4.  எல்ைொ நிலைகைிலும் உள்ை மொணவர்கள் தங்கள் திறன்கலை அலடந்தனைொ 
என்பலத ஆசிரியர் அறிய குலறதரீ் கற்பித்தலை கசயல்படுத்த லவண்டும். 
ஆசிரியர்கள் NTP மற்றும்RIAP தீர்வு திட்ைங்கலள  ிர்வகிப்போர்கள். 

ஆசிரியர்கள் எந்த மோணவர்களுக்கு கற்பிப்பவர் நதலவ என்பலத அலையோளம் 
கண்டு அந்த மோணவர்கலள குலற தீர் கற்பிப்பவர் இைமும் மற்றும் வகுப்பிலும் 
இலணப்பர். 

ஆசிரியர்கள் கற்பிப்பவலர நதர்ந்பதடுக்கலோம் ; NTP பணிகளுக்கு வழிகோட்ைலோம்.  
அப்நபோதுதோன் RIAP ல் உள்ள IA க்கள் நதலவப்படும் மோணவர்களுக்கு முழுலமயோக 
உதவ முடியும். RIAP  ிகழ்ச்சி ந ரத்திற்கு உட்பட்ைது.  

பின்தங்கிய பள்ளிகளுக்கு உதவுவதற்கோக எந்த வலகயிலும் உதவியோளர்களும் 
கற்பித்தலுக்கு உதவுபவர்களும் ஆசிரியருக்குப் பதிலியோக இயலோது.  ீண்ை கோலம் 
RIAP பசயல்பை இயலோது. வகுப்பலறக் கற்றலில் குலறபோடு பகோண்ை மோணவர்கள் 
ஆசிரியர்களோல் அலையோளம் கோணப்பட்டு அந்த மோணவர்கள் கற்க உதவுவதற்கோக 
தன்னோர்வ கற்பிப்பவலர ஆசிரியர்கநள நதர்ந்பதடுத்து, நமற்போர்லவயும் பசய்வர். 

இந்த ப ருக்கடியோன பணிலயச் பசய்வதற்கோன ந ரம் ஆசிரியர்களின் பணிச் 
சுலமக்நகற்ப சரி பசய்யப்படும். 

5.2.5.  புத்துணர்ச்சி அைிக்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் 

BITEs, DIETs, BRCs, CRCs நபோன்ற கல்வி  ிறுவனங்கள் பள்ளிக்கல்வியின் தரமோன 
உள்கட்ைலமப்பு வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிப்பதில் தங்கலள முதலீடு பசய்து 
பகோள்கின்றன. இந்த  ிறுவனங்கள் பள்ளிக்கு நதலவயோன ஆசிரியருக்கு உதவுதல், 
வழிகோட்டுதல்மற்றும் நமற்போர்லவலய வழங்குகின்றனர். மோவட்ை மற்றும் துலண 
மோவட்ை அளவில்  ன்கு இலணக்கப்பட்ை,  ன்கு அறியப்பட்ை இந்த கல்வி ஆதரவு 
 ிறுவனங்கள், BRC மூலம் BITE மற்றும், DIET உைன் இலணக்கப்பட்ை பள்ளி 
வளோகத்தில் உள்ள CRC நபோன்றலவ ஒருங்கிலணந்து மோ ிலங்களில் ஆசிரியர் 
கல்வி மற்றும் பள்ளிகலள தரமோக முன்நனற்ற, திட்ைமிடுதலல  ீண்ை 
பதோலலந ோக்குப் போர்லவயில் ஒருங்கிலணக்கின்றன. 



National Education Policy 2019 

 
18 

5.2.6.  உள்ளோட்சி பசயல்முலறகளில் தீர்மோனிக்கும் பங்குதோரர்களோக பங்நகற்கவும்  
உள்ளோட்சி மன ிலலலய உருவோக்கவும், SMC மற்றும் SCMC ல் உறுப்பினரோகி 
சமுதோயத்துைன் இலணந்து பணியோற்றவும் ஒவ்பவோரு ஆசிரியருக்கும் சுழற்சி 
முலறயில் வோய்ப்பு அளிக்கப்படும்.  

5.2.7.  இந்திய கமொழிகைில் ஆசிரியர்களுக்கொன லகலயடுகள் :  மோணவர்கலள 
கவனத்தில் பகோண்டு தோய்பமோழியில் கற்பலத உறுதி பசய்ய பழங்குடி இன பமோழி 
உள்ளிட்ை இந்திய பமோழிகளில் ஆசிரியர் பயிற்று ர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கோன 
தரமோன லகநயடுகள் உருவோக்குவதற்கோன ஒப்பந்தத்திற்கு முன்னுரிலம 
அளிக்கப்படும். உள்ளைங்கிய கண்டுபிடிப்புகலள, உறுதி பசய்ய  ிதி உதவி 
ஒதுக்கப்படும், பகிர்ந்தளிக்கப்படும். 

பல்கலலக்கழகங்கள் மற்றும்  ிறுவனங்கள் லகநயடுகலள பமோழி மோற்றம் 
பசய்தல்  மற்றும் பமோழியின் தரத்லத சரிபோர்க்கவும் பபோறுப்நபற்கும். இந்த 
லகநயடுகள் அச்சில்  பதிப்பிக்கப்பட்டு அல்லது டிேிட்ைல் வடிவில் வழங்கப்படும். 
ஆசிரியர்களும் ஆசிரியப் பயிற்று ர்களும் உள்ளூர் பமோழியில் லகநயடுகள் 
உருவோக்க ஊக்கப்படுத்தப்படுவோர்கள்.  

 
5.3.கதொடர் கதொழில்முலற முன்லனற்றம். 
 
ஆசிரியர்கள் தங்கள் முன்நனற்றத்லத அவர்களின் விருப்பங்களின் படி தகவலமக்க 
நவண்டும். அவர்கள் விருப்பப்படி ஆசிரியர்கள் அவர்கள் பணிலய அவர்களின் 
பதோைர் கல்வி முலறயோலும், அவர்கள் விருப்பப்படும் துலற சோர்ந்து சில 
மோற்றங்கலள  ியோயமோன முலறப்படி மோற்றியலமத்து  ிபுணத்துவமோன 
முன்நனற்றத்லத ஒரு அளலவயில்  ிலல  ிறுத்தநவண்டும். ஒவ்பவோரு 
 ிபுணத்துவ துலறயிலன சோர்ந்த உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகவலமப்பின் கீழ் 
பலவிதமோன வோய்ப்புகலள உருவகப்படுத்தி அதன்படி அவர்களின் அனுபவங்கள், 
பசய்ல்கள் மற்றும் நுண்ணறிவுத்திறலன பகிர்ந்துக் பகோள்ளநவண்டும், மற்றும் 
இத்துலற சோர்ந்த அறிவிலன நமம்படுத்தும் வோய்ப்பிலன ஏற்படுத்த நவண்டும். 

ஆசிரியர்கள் அவர்களின் துலற சோர்ந்த பணியிலன முன்நனற்ற நவண்டும். இதன் 
மூலம் அவர்கள் துலறயின் இலண பசயல்போட்ைோளரோகவும் 
நமற்போர்லவயோளரோகவும் பள்ளியிலும், கல்வி  ிர்வோகியோகவும், ஆநலோசகரோகவும், 
வழிகோட்டியோகவும் தகவலமக்க நவண்டும். மற்றும் ஆசிரியர் கல்வி 
 ிறுவனங்களின் கல்வி குழோமில் உறுப்பினரோகவும் உயரநவண்டும். ஒரு பபோது 
பசயல்போைோக ஆசிரியர்கலள குழுவோகவும், கூட்டு பசயல்திறன் லமயத்தில் 
பசயல்திறனோளரோகவும் தம்லம வடிவலமக்க நவண்டும், இச்பசயல்கள் பதோைர்ந்து 
பசயல்படுத்தப்பட்டு இதன்மூலம் பபறப்படும் வோய்ப்புகலள பதோழில் வோய்ப்பிலன 
முன்நனற்றும்  ிலலயோன வோய்ப்போக ஐந்து வருைங்களுக்கு இருக்க நவண்டும். 
அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்கள் அவர்களின் பதோழிலில் இவ்வலக புதிய பணி ின் 
மூலமோக பள்ளி கல்வியின் தரத்திலன உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமில்லோமல் 
ஆசிரியர்கலள தயோர்படுத்தும்  ிகழ்வின் தரத்திலனயும் அதிகரிக்க முடியும். 
இத்தலகய பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தியின் (CPD) மூலமோக ஆசிரியர்கள் 
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 ம்பகமோன பகோள்லகயிலன உலைய சோன்று பபற்ற பகோள்லகயிலன 
அணுகநவண்டும் மற்றும் கூறு ிலல  ிகழ்ச்சி  ிரலலயும் அணுகநவண்டும். 

5.3.1.  கதொடர் கதொழில்முலற முன்லனற்றத்திற்கொன ஆசிரியர்கள் வலைந்து 
ககொடுக்கக்கூடிய கூறுதிலை அணுகுமுலற. ஆசிரியர்கள் பல அங்கீகரிக்கப்பட்ை 
சிறு படிப்புகலள அணுக ஏதூவோக்கி,  அதன்மூலமோன கூறு ிலல அணுகுமுலறயோல் 
 ம்பிக்லக கூறுகலள குவித்து பல தகுதி சோன்றிதழும் பட்ையப்பட்ைமும் 
பபறநவண்டும். இதன்மூலம் சில சமயங்களில் பதோழில்சோர் நமல் படிப்பும் (MA - 
Education, M.Ed) பபற நவண்டும். இத்தலகய படிப்புகள் பலவிதமோன உருவகத்தில் 
இருக்கநவண்டும். பகுதிந ர வகுப்பு, மோலல வகுப்பு, கலந்தோய்வு பசய்யும் வகுப்பு, 
இலணயதள வகுப்பு மற்றும் கூடுதலோக அங்கீகரிக்கப்பட்ை பல்கலலக்கழக 
கல்வித்துலற மற்றும் பதோழில்சோர் முன்நனற்ற லமயங்களிலும் முழுந ர 
படிப்போகவும் இருக்கலோம். ஆசிரியர்கள் ஆரோய்ச்சிக்கோன வோய்ப்புகலளயும், சமூகம் 
சோர்ந்த பதோழில்முலற குழுக்கலளயும் அணுகி தங்கள் பதோழில்முலற அறிவிலன 
முன்நனற்றிக்பகோள்ளவும் பகிர்ந்துக்பகோள்ளவும் நவண்டும். பணியிலுள்ள 
ஆசிரியர்கள் மோணவர்களுக்கோன வோடிக்லகயோளரோக பல்கலலக்கழகத்தில் உள்ள 
கல்வித்துலற கண்டுபகோள்ள நவண்டும். இதன்மூலமோக ஆசிரியர்களுக்கோன 
ஆரோய்ச்சி மற்றும் நமற்படிப்பு வசதியிலன முன்நனற்றி கல்வித்துலற 
வழங்கநவண்டும்.  
 
பதோழில்முலற முன்நனற்றத்திற்கோன இத்நதலவயும் அணுகுமுலறயும் 
தற்நபோதுள்ள அணுபுமுலறக்கு நமலோக நமம்படுத்துதல் நவண்டும். தற்நபோதுள்ள 
பதோழிற்கூை படிப்பு, கருத்தரங்கு, குறும்படிப்புகள், ஆசிரியர்கள் சிந்திப்புகலள 
நமம்படுத்த நவண்டும். வழிகோட்டுதல் மற்றும் அதன் சோர்ந்த திறலமக்குரிய பயிற்சி 
சோன்றிதழ், பட்ையப்படிப்பு சோன்றிதழ் பயிற்சியிலன நமம்படுத்த நவண்டும். 
கல்விப்புரிதல், பள்ளி சமுதோயப்பணி,  ிர்வோகத்திறன் மற்றும் தலலலமத்திறலன 
நமம்படுத்த நவண்டும். 
 

 
ஒட்டுபமோத்த ஆசிரியர்-மோணவர் விகிதோசோர அடிப்பலையில் 
தனிப்பட்ை பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்  ியமனம் பசய்யப்படுவதற்குப் 
பதிலோக, மோணவர்களின் கல்வித் நதலவகளின் அடிப்பலையில் 
 ியமிக்கும்படியோன புதிய வழிமுலற உருவோக்கப்படும் 
 

5.3.2.  கதொடர் கதொழில்சொர் முன்லனற்றத்லத புதுப்பித்தல்  

a.  ன்றோக ஒருங்கிலணக்கப்பட்ை பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி (CPD) 
போைத்திட்ைம் அலனத்து  லலகளிலும், போைங்களிலும் வழிகோட்டுதல் 
உள்ளைங்கிய அறிவுத்திறனிலும் முன்நனற்றப்படும். இதுமட்டுமின்றி 
பள்ளி கலோச்சோரம் மற்றும் வகுப்பலற பயிற்சியும் முன்நனற்றப்படும். 
பள்ளித்தலலவர், தலலலம ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி வளோக 
தலலவர்களின் நமலோண்லம திறன்,  ிர்வகித்தல் திறன், வளம் பகிர்தல் 
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திறன்,  ிதியிலன லகயோளும் திறன் மற்றும் தலலலமத் திறன் 
முன்நனற்றப்படும். 

b. ஆசிரியர்கள் என்ன படிக்க நவண்டும், எது படிக்க நவண்டும் மற்றும் 
அதலன பசயல்படுத்தும் வடிவத்திலனயும் அவர்கநள நதர்ந்பதடுக்க 
நவண்டும். ஆசிரியர்கள் பலவிதமோன வோய்ப்புகள் மூலமோக அவர்களின் 
படிப்பு வோய்ப்பிலன நதர்ந்பதடுக்க நவண்டும், அலவ  ிபுணத்துவ 
முன்பனடுப்பு மற்றும் சக ஆசிரியர்கள் ஒத்துலழப்பு, தன் முலனப்பு 
மூலமோகவும் இருக்கலோம்; இலவ ந ரடி பதோழிற் பயிற்சி, இலணந்த 
பதோழிற் பயிற்சி மற்றும் இலணயதள பதோழிற் பயிற்சி மூலமோகவும் 
இருக்கலோம், இலவ அலனத்தும் பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி 
போைத்திட்ைத்தில் தகவலமக்கப்படும்; இலவ குறுகிய மற்றும் ப டுங்கோல 
பதோழிற்கூைமோகவும், சிறு விவோதங்களோகவும், பவளிக்பகோணர்தல் 
மூலமோகவும், உள்துலற சோன்று மூலமோகவும், விளக்குதல் மூலமோகவும், 
இலணயதள பமன்பபோருள் கருவி மூலமோகவும் மற்ற ஆக்கத்திறன் 
மூலமோகவும் இருக்கலோம். 

c. ஆசிரியர்கள் அவரவர் விருப்பப்படி குலறந்தது ஐம்பது மணிந ர பதோைர் 
 ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சிலய வரு வருைத்திற்குள் முடிக்க 
நவண்டும். 

5.3.3.  ஆசிரியர்களுக்கொன புறத்தூண்டுதல் அற்ற தம்மொல் இயக்கப்படுகிற தனிப்பட்ட 
முன்லனற்றம் 

 

அலனத்து மோ ிலங்களும் பதோழில்நுட்ப அடிப்பலையிலோன ஒழுங்குமுலறலய 
தத்பதடுக்க நவண்டும், இதன்மூலம் நதர்வு அடிப்பலையிலோன பதோைர்  ிபுணத்துவ 
அபிவிருத்திலய பசயல்படுத்த நவண்டும் மற்றும் ஒவ்பவோரு ஆசிரியரின் 
பதோழில்சோர் பயணப்போலதலய தைம் பதிக்கநவண்டும். இவ்வலமப்பின் மூலம் 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலலலம ஆசிரியர்களின் முன்நனற்ற ந ோக்கிலன 
வடிவலமக்க நவண்டும். நமற்கூறிய அலமப்பு தனிப்பட்ை முன்நனற்ற திட்ைம் 
மற்றும் இலக்கிலன சோர்ந்திருக்க நவண்டும். பதோழில்சோர் படிப்பு சமூகங்கள் மற்றும் 
லமயங்கலள உருவகப்படுத்தி, முன்நனற்றி,  ீடித்து  ிறுவ நவண்டும். இத்தலகய 
முயற்சிகளுக்கு உயர்வோன அறிவு பசறிந்த மற்றும் சமூகம் சோர்ந்த  ிபுணத்துவம் 
நதலவப்படுகிறது, எனநவ "கட்ைலள மற்றும் கட்டுப்போட்டு" வலகக்குட்பட்ை 
கற்றலல கோட்டிலும் "சுய மற்றும் சக" கற்றலின் கலோச்சோரம் அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படுகிறது. பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி பள்ளி வளோகத்தினுள் 
ஒப்பலைக்கப்பை நவண்டும். அருகிலுள்ள CRC மூலம் இது  ன்கு வளர்க்கப்பட்ை 
மற்றும் மகிழ்ச்சியோன சூழலில் நமம்படுத்தப்பட்டு, சக கற்றலுக்கோன தளங்கலள 
வழங்குகிறது. பள்ளி வளோக சந்திப்பு நபோன்ற வழக்கமோன பதோடுப்பு வழிமுலறகள் 
மூலமோகவும் சக ஆசிரியர்களின் ஆதரவு மூலமோகவும் பதோைர் அபிவிருத்தி 
முன்நனற்றத்லத முன்பனடுக்க நவண்டும். 

5.3.4.  கதொடர் கதொழில்சொர் முன்லனற்றத்திற்கொன இலணயதை வைங்கள்: தகவல் 
பதோைர்பு பதோழில்நுட்பம் (ICT) பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்திக்கோக (CPD) பரவலோக 
பயன்படுத்தப்படும். ஆசிரியர்கள் இலணயம் மற்றும் பதோழில்நுட்ப தளங்களின் 
மூலமோக பள்ளியிலும் தத்தமது வடீ்டிலும் இருந்தபடி பணியோற்ற 
அனுமதிக்கப்படுவர்.. 
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இந்த பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி திட்ைங்கலள வழங்குவதற்கோன ஆதோர 
மக்கள் கவனமோக நதர்ந்பதடுக்கப்படுவர் மற்றும் திறம்பை பயிற்சி அளிக்கப்படுவர், 

இதற்கு அவர்களுக்கு கோல அவகோசம் அளிக்கப்படும். இவ்வளங்களின்  ிபுணர்கள் 
மற்றும் ஆசிரிய கல்வியோளர்கள் பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தியின் தரத்தின் 
கணிசமோன போதிப்லப பகோண்டிருப்பர். ஆலகயோல் அவர்கள் பபோருத்தமோன 
முலறயில் முதலீடு பசய்யப்படுவோர்கள், அத்தலகய ஆதோர  பர்கள் தலலசிறந்த 
ஆசியர்களிலைநய நதர்வு பசய்யப்படுவர். நமலும் அவர்களின் அறிவுத்திறலன 
நமம்படுத்த வோய்ப்பளிக்கப்படுவர். 
 

உள்கட்ைலமக்கப்பட்ை சமுதோய அலமப்புகளுைன் இலணந்து இவ்வோசிரியர்கள் 
பசயல்படுவதன் மூலம் திறலமமிக்க பதோைர்  ிபுணத்துவ அபிவிருத்தி திட்ைத்திலன 
ஊக்கப்படுத்தி முன்நனற்றுவோர்கள். இச்பசயல் திறன் அலனத்தும் போைபமடுத்தல் 
பயிற்சி, ஊக்கக்கல்வி, பண்போடு, பள்ளி கலோச்சோரம், ஆளுலமத்திறன், நமலோண்லம 
திறன், வளம் பகிர்தல் திறன் மற்றும் தலலலமத்திறன் அகியவற்றில் உள்ள 
முன்நனோக்குகள் உட்பை கற்பித்தல்  லைமுலறக்கு பதோைர்புலைய சிக்கல்கலள 
உள்ளைக்கிய சிறு ஒருங்கிலணந்த போைத்திட்ை கட்ைலமப்லப அடிப்பலையோக 
பகோண்ைது. 

5.3.5.  பள்ைியினுள் ஆசிரியர் வைர்ச்சி கசயல்முலறகள்.: ஒவ்பவோரு பள்ளியில் உள்ள 
தலலலம ஆசிரியரும் பள்ளித் தலலவரும் அப்பள்ளியின் ஆசிரியர்களின் வளர்ச்சி 
பசயல்முலறகள் மற்றும் ஆதரவு  ல்கும் பள்ளி கலோச்சோரத்லத பபோறுப்நபற்று 
வளர்த்து பள்ளி ஆசிரியர்களின் திறலன அதிகரிக்க நவண்டும். இப்பணி தலலலம 
ஆசிரியர்களின் பணிந ோக்க வலரயலறயிலும் மதிப்படீ்டிலும் 
ஒருங்கிலணக்கப்படும். இம்முயற்சியில் ஆசிரியர்களும் தலலலம ஆசிரியரும் 
பள்ளி வளோகத்தினுள் உள்ள விரிவோன சமூகத்தின் மூலமோக ஆதரவு பபறலோம். 

5.3.6.  சிறந்த கசயல்திறன் உலடய ஆசிரியர்கலை அங்கீகரித்தல்.: பள்ளியல் இருக்கும் 
மோணோக்கர்கள், பபோற்நறோர்கள், பள்ளித்தலலவர், தலலலம ஆசிரியர், பள்ளி 
வளோகத்தலலவர்கள் மற்றும் சக ஆசிரியர்கள் நதர்ந்பதடுக்கும் உண்லமயில் சிறந்த 
பசயல்திறன் மிக்க ஆசிரியர்கலள, வருைத்திற்கு ஒருமுலற விழோ எடுத்து பள்ளி, 
மோவட்ை, மோ ில மற்றும் நதசிய அளவில் அலையோளம் கண்டு, அவர்களின் 
புதுலமயோன, உருமோற்றிலக்கணமோக திகழும் பசயலிலன நதசபமங்கிலும்  
ஊக்கப்படுத்தல் நவண்டும். இச்பசய்லக அவ்வோசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பசய்யும். 

5.4. பணி லமைொண்லம 
 

5.4.1.  குறுகிய கொை ஒப்பந்த ஆசிரியர்கள் திட்டம்: அலனத்து வலக ஆசிரியர்கள் 
பதவிக்கும் ஒப்பந்த அடிப்பலையில் பணியமர்த்தல் திட்ைம் ஏற்படுத்தப்பை உள்ளது. 
இதன்படி மூன்று ஆண்டுகள் பயிற்சிக்கோல அடிப்பலையில் அமர்த்தப்பட்டு 
அவர்களின் திறலமகளுக்நகற்ப பணி  ிரந்தப்படுத்தப்பை உள்ளது. 
 

பணி  ிரந்தரம்/கோல அளவு அவர்களின் ஈடுபோடு, சக ஆசிரியர்கள் மதிப்படீு, வகுப்பு 
மதிப்படீு நபோன்ற திறலமகளின் அடிப்பலையில்  ிர்ணயிக்கப்படும். பணி  ிரந்தரம் 
மற்றும் கோல  ிரணயம் நபோன்றலவகள் மோ ில கல்வி ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
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மன்றத்தினோல் (SCERT)  ிர்ணயிக்கப்படும். குறிப்பிட்ை கோல மதிப்படீு என்றில்லோமல் 
 ீண்ைகோல மதிப்படீ்டின்படி இலவகள் உறுதி படுத்தப்படும். திறலமயோன 
ந ர்லமயோன முலறயில் இந்த அலமப்பு பசயல்படும் மற்றும் திறலமகளுக்கு 
தகுந்த மதிப்பு அளிக்கப்படும். 

5.4.2.  அலனத்து நிலை ஆசிரியர்களுக்கும் பணியில் சமன்பொடு: முடிந்தளவு 
நவகமோகவும்  ீண்ைகோல அடிப்பலையில், முடிந்தளவு பணி சூழலிலும் 
ஊதியத்திலும் சமன்போடு ஏற்படுத்தப்படும். சமூக பபோறுப்புகள் தனித்திறன்களின் 
அடிப்பலையில் மற்றும் பபோறுப்புகளின் அடிப்பலையிலும் ஆசிரியர்களின் தரம் 
மதிப்படீு பசய்யப்படும். ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் முதல் நமல் ிலல வகுப்பு 
ஆசிரியர்கள் வலரயிலும் ஒநரவிதமோன ஊதிய வரம்புகள் பகோண்டு வரப்படும். 
அலனத்து ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதியம் நபோன்றவற்றில் 
நமன்லமயலைய லவப்பநதோடு (அவரவர்  ிலலயில் அவரவர் விருப்பம்நபோல்), இந்த 
முலறயினோல் பள்ளிகளில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு குலறவோகநவோ நமல் ிலல 
பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு அதிகமோகநவோ பதவி மற்றும் ஊதிய உயர்வில் போகுபோடு 
இருக்கோது. நமல் ிலல வகுப்புகளுக்கு ஆசிரியர்களோக வர விரும்புபவர்களுக்கு 
தகுதியும் விருப்பமும் இருந்தோல் அனுமதிக்கப்படும். 
அலனத்து  ிலல கல்விக்கும் தரம் மிக்க ஆசிரியர்கள் நதலவ என்பலத 
உறுதிப்படுத்தும் படியோக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆலகயினோல் அலனத்து 
 ிலல ஆசிரியர்களும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தவர்கள் ஆவோர்கள் என்பது 
 ிரூபணமோகிறது. உண்லமயில் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் நசலவயும் 
நமன்னிலலப்பள்ளி ஆசிரியரின் நசலவக்கு சமமோனது. ஆலகயினோல் அலனத்து 
 ிலல ஆசிரியர்களுக்கும்  ோன்கோண்டு ஆசிரியர் பயிற்சி திட்ைம் அடிப்பலை 
நதலவயோக இருக்கும், வரும் பத்தோண்டுகளில் (2030) அலனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 
பதவி உயர்விலும் ஊதியத்திலும் எல்லோ  ிலலயிலும் சமன்போடு  ிகழும். 

5.4.3.  கதொழில்சொர் திறலமகளுக்லகற்ப பதவி மற்றும் ஊதிய உயர்வு: தங்களது  ிலல 
சோர்ந்து இல்லோமல் தகுதியுள்ள ஆசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் 
வழங்கப்படும். தகுதிகளுக்நகற்ப தங்கலள வளர்த்திக்பகோள்ளவும் பணியினில் 
திருப்தியும் ஆசிரியர்களுக்கு நவண்டும் என்பது தோன் இந்த முடிவின் ந ோக்கம். 
குலறந்தளவில் ஐந்து  ிலல பதவி உயர்வு அலனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 
வழங்கப்படும் அவர்கள் * ஆரம்ப ிலல ஆசிரியர் (கோல  ிர்ணயம் இல்லோதது), * 

ஆரம்ப ிலல ஆசிரியர் (கோல  ிர்ணயத்துைன்), * லகநதர்ந்த ஆசிரியர், *  ிபுணத்துவ 
ஆசிரியர் மற்றும் * ஆசோன். 

 

இவ்லவந்து வலக ஆசிரியர்களுக்கு ஒவ்பவோரு  ிலலகளுக்கு முன் 
 ிர்ணயிக்கப்பட்ை ஊதிய வரம்பு இருக்கும். தகுதி பசயல்போடு அடிப்பலையில் 
 ிலலகள்  ிர்ணயிக்கப்படும். திறன் மதிப்படீுகள் கீழ்கண்ைவோறு அலமயும் (கோண்க 
P5.4.4) . அந்தந்த  ிலல ஆசிரியர்களின் எதிர்போர்ப்புகளுக்கு ஏற்றவோறும் ஊதியம் 
 ிர்ணயிக்கப்படும், உதோரணமோக மோஸ்ைர் (ஆசோன்) ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி 
அளிக்கும் வல்லுனரோக அவர் சோர்ந்த பகுதியில் அமர்த்தப்பைலோம். 

 

அலனத்து  ிலல ஆசிரியர்களுக்கும் பள்ளி கல்வித்துலற பணிகளில் 
சமன்போடு அலமயும் 
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5.4.4.  ஆசிரியர்களுக்கொன கதொழில்சொர் தகுதிமுலற சுைநிலைகள்: ஆசிரியர் பதவி 
உயர்வுக்கு உறுதியோன தர  ிர்ணய அளவுநகோல்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கோன 
வலரமுலறகள் * ஆசிரியர்களுக்கோன நதசிய பதோழில்முலற தர  ிலலகள் (NPST), * 

2022 ஆண்டுக்குள் ஆசிரியர்களுக்கோன நதசிய மன்றம் (NETE), கல்வி ஆரோய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சிக்கோன நதசிய மன்றம் (NCERT), * ஆசிரியர் பயிற்சிக்கோன ஆசிரியர் 
மன்றம் (NCTE), கல்வி ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கோன மோ ில மன்றம் (SCERT) 

மற்றும் கல்வித்துலற வல்லுனர்கள் ஆகிநயோரோல் வகுக்கப்படும். 
ஒவ்பவோரு மோ ிலத்திற்கும் தங்களுக்கோன தர  ிர்ணயங்கலள மோ ில 
பதோழில்கல்வி அலமப்பின் மூலமோக தர  ர்ணயம் பசய்யப்படும். இதற்நகற்ப 
ஆசிரியர்களின் பதோழில்,  ிர்வோக பதவி கோலம், பதோழில் முன்நனற்ற முயற்சிகள், 

ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு மற்றும் இதர அங்கீகோரங்கள் முதலியலவ 
 ிர்ணயிக்கப்படும். பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் பதவி கோலத்தின் அடிப்பலையில் 
இல்லோமல் முழுலமயோக நமற்கூறிய மதிப்படீுகளின் அடிப்பலையில் மட்டுநம 
 ிர்ணயிக்கப்படும். 
 

இந்த தர  ிர்ணயங்கள் நதசிய அளவிலும் மோ ில அளவிலும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 
தீர்மோனிக்கப்பட்டு பிறகு ஒவ்பவோரு பத்தோண்டுக்கு ஒருமுலற என கடுலமயோன 
தரக்கட்டுப்போடுகளுைன் புதுப்பிக்கப்படும். ஒவ்பவோரு  ிலலயிலும் ஆசிரியரின் 
பங்குக்நகற்ப/கூடுதல் திறன்கலள வளர்த்துக் பகோள்ளுதற்நகற்ப பரிசீலிக்கப்படும், 

குறிப்போக ஒநர பதவியில் இருப்பவர்களின் சம்பள உயர்வுக்கு. இலவ அலனத்தும் 
ஆசிரியர்களின் வருலக, கோலந்தவறோலம, பசோத்து விபரம், மோணோக்கர்களுக்கு 
உைல்ரீதியோன தண்ைலன வழங்கோதிருத்தல், கட்ைோய பள்ளி பசயல்போடுகளில் 
பங்களிப்பு ஆகிய விசயங்களின் அடிப்பலையில்  ிர்ணயிக்கப்படும். அத்நதோடு 
பமன்லமயோன குறிகோட்டிகளோன திறலமயோன ஆசிரியப்பணி, வகுப்போளும் திறலம, 

கற்பித்தலில் நதலவயோன உபகரணங்கலள உபநயோகித்தல், மோணவர் மன்றம் 
மற்றும் பபற்நறோர்களுைனோன இணக்கம், பள்ளி  ிகழ்வுகளில் பவற்றி முதலோனலவ 
கணக்கில் எடுக்கப்படும். 
 

NPST, SPST ஆகிய அலமப்புகள் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கோன வலரயலறகலள 
வகுப்போர்கள். 
ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கோன(PINDICS) பசயல்திறன் குறிகோட்டிகள் ஏற்கனநவ 
கல்வி ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கோன நதசிய மன்றம் (NCERT) தகவலமத்த படிமம் 
ஆரம்ப புள்ளியோக இருக்கும். 

 

 அலனத்து ஆசிரியர்களும் கல்வி  ிறுவனங்கலள  ிர்வகிக்கும் 
திறனோளரோகவும் ஆசிரியர்களுக்கோன பயிற்சியோளரோகவும் ஆவதற்கு வழி 
பிறக்கும். 

5.4.5.  ஆசிரியர்கைின் வருடொந்தை கசயல்பொட்டு திறனொய்வு: மோ ில பதோழில்முலற தர 
 ிலலகளின் (SPST) படியோன ஆய்வு ஆசிரியர்களின் திறனோய்வுக்கு அடிப்பலையோக 
இருக்கும். பள்ளிகளில் தலலலம ஆசிரியர் ஆசிரியர்களின் தரத்லத  ிரணயிப்பது 
நபோல் தலலலம ஆசிரியர்களுக்கு தரம்  ிரணயிக்க பள்ளி வளோகத்தின் தலலலம 
பபோறுப்பில் இருப்பவர் அல்லது வட்ைோர கல்வி ஆலுவலர் (BEO) தகுதி 
பலைத்தவரோக இருப்போர். இலவ அலனத்தும் ஆவணப்படுத்தப்பட்ை தகவல்களின் 
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அடிப்பலையிலும், வருலக பதிவின் விபரங்களின் அடிப்பலையிலும், வகுப்பு 
 ைத்துதல், சக ஆசிரியர்களின் பின்னூட்ைங்கள் மற்றும் மோணவர்களின் 
கருத்துகளின் அடிப்பலையில் மட்டுநம இருக்கும். இதற்கோன விதிமுலறகள் 2022ஆம் 
ஆண்டுக்குள் ஒவ்பவோரு மோ ிலத்திலும் SCERTயோல் வகுக்கப்படும். 
இந்த அளவடீுகள் ஆசிரியர்களின் பபோறுப்பிலன கணக்கிடுவதோக அலமயும். 
ஆசிரியர்கள் மோணவர்கள், பபற்நறோர்கள், சமுதோயம் மற்றும் மக்களுக்கு பள்ளியில் 
கல்விக்கோக தோங்கள் பசய்வலதயும் பசய்யோதிருப்பலதயும் அவர்களின் 
பபோறுப்பிலன கோட்டுதல் நவண்டும். இலவ கல்வித்துலறயில் அவர்கள் ந ர்லம 
மற்றும் பவளிப்பலை தன்லமலய பவளிப்படுத்தும். சுய சோர்பும், திறன் வளர்ச்சியும், 

ந ர்லமக்கு அடித்தளமோன கோரணிகள் என்பலத எக்கோரணம் பகோண்டும் 
மறந்திைலோகோது. தரத்தின் குலறபோடு தோன் சமூகத்தின் அவலம். ந ர்லமயோன 
சுயசோர்பு தன்லம ஆசிரியர்களின் ஆக்க பணிகலள தூண்டுவதோக அலமயும். இந்த 
வழிமுலற அலனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் சுயோட்சி மற்றும் அதிகோரமளித்தல் 
ஆகியவற்லற உறுதி பசய்வதற்கு பல கோரணிகலள புலப்படுத்தும். NPST 

அடிப்பலையில் SCERTகள் தங்கள் சுய  ிர்ணயம் மற்றும் திறன் வளர்ச்சிலய 
முன்நனற்றுவதற்கோன கட்ைலமப்லபயும் மோ ிலத்திற்குள் ஆசிரியரின் போத்திரத்லத 
அதிகோரம் அளிப்பதற்கோன கட்ைலமப்லபயும் உண்ைோக்கும். இலவ அலனத்தும் 
SPSTயின் ஒரு பகுதியோக அலமயும்.  

 

5.4.6.  கசங்குத்து இயக்கம் மூைம் கதொழில்முலற முன்லனற்றம்.: ஆசிரியர்கள் பல 
கல்வி நபோதிக்கும்  ிலலயில் தங்கலள  கர்த்துவநதோடு மட்டுமன்றி அவர்களின் 
பதோழில் முன்நனற்றத்தின் ஒரு பகுதியோக கல்வி  ிர்வோகம் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி கற்பித்தல் நபோன்ற துலறக்கு பசல்ல முடியும். தனிச்சிறப்பு 
வோய்ந்த  ன்கு வலரயறுக்கப்பட்ை சோதலனகலள ஆசிரியர்கள் புரிந்த பின்பு கீழுள்ள 
இரண்டில் ஒன்லற நதர்ந்பதடுக்கலோம். 
 

A, கல்வி  ிர்வோக பபோறுப்பில் நுலழதல். 
 

B, ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வல்லு ர்களோக முடியும் என்பது சிறப்பு 

கல்வித்துலறயிலுள்ள அலனத்து கல்வி  ிர்வோக  ிலலயிலனயும் பின்னோளில் 
அலையலோம் உதோரணமோக CRCs, BRCs, BITEs, DIETs, SCERTs etc அலனத்திலும் 
தனித்திறன் வோய்ந்த  ிர்வோகத்தில்  ோட்ைமுலைய ஆசிரியர்களுக்கோக வழி திறந்து 
உள்ளது. கல்வி பயில்விப்பதில் திறன் வோய்ந்தவர்கள் அவர்களின் விருப்பத்தின் 
அடிப்பலையில் அல்லது தகுதியின் அடிப்பலையில் கல்வி சம்பந்தமோன அலனத்து 
நவலல உயர்விலனயும் ஊதிய உயர்விலனயும் அலைவதற்கு இத்திட்ைம் உதவும். 
 
5.5. ஆசிரியர் பயிற்சிக்கொன அணுகுமுலற 
 
ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு பல்துலற சோர்ந்த உள்வோங்குதலும் மிகச்சிறந்த அறிவோற்றலும் 
கல்விலய சிறப்போக கற்பிக்கும் திறனும் நதலவப்படும். இதற்கு ஆசிரியர் பயிற்சி 
கற்பித்தல் பதோைர்போன  ிகழ்வுகள், மற்றும் இதற்கு தகுந்த பல்துலற சோர்ந்த 
 ிறுவனங்களும் அலவகளில் அலனத்து விதமோன சூழலும் அலமந்துள்ள 
வளோகங்களில் பயிற்சிகள்  ைத்தப்பை நவண்டும். இதன்மூலம் அலனத்து துலற 
ஆசிரியர்களின் திறனும் நமம்படும். பலதுலற உலைய கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கலலக்கழகங்களில் அலனத்து துலற சோர்ந்த உயர்கல்விநயோடு மோணவ 
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ஆசிரியர்கள் தங்கலள நமம்படுத்திக்பகோண்டு, கல்வி அறிலவ நமம்படுத்த 
இம்மோதிரி பயிற்சி முலறயினோல் மற்ற துலற ஆசிரியர்களுைன் கலந்துலரயோைவும், 
மோணவ ஆசிரியர்கள் தங்கள் திறன்கலள வளர்த்துக்பகோள்ள துலறசோர்ந்த 
வல்லுனர்கள், நூலகம், இலணயம் ஆகியலவ உதவும். ஆரம்ப கல்வி ஆசிரியர் 
பயிற்சிநயோடு நமல் ிலல வகுப்புகலள  ைத்துவதற்கு குறிப்பிட்ை விசயங்களில் 
 ிபுணத்துவம் பபறவும் இலவ உதவும். இலவ சோன்றிதழ் கல்வியோகநவோ, அல்லது 
முழுந ர/பகுதிந ர ஒருங்கிலணந்த பயிற்சியோகநவோ கல்லூரிகளில் அல்லது 
பல்கலலக்கழகங்களில் வழங்கப்படும். 
 
ஆசிரியக்கல்வி (B.Ed.) பயிற்சிக்கு பல்துலற சோர்ந்த ஆழ்ந்த அறிவும் 
உள்வோங்குதல்களும் அலவகலள கற்பிப்பவரின் திறனும் நதலவப்படும். இதில் 
நதர்ச்சியலைவதற்கு ஆசிரியர் பயிற்சியில் பலதுலற சோர்ந்த அறிவுகளும் 
திறலமகளும் கற்றுத்தரப்படும். இங்கு பயிற்சி லமயங்கள் இருத்தல் நவண்டும். 
இத்தலகய கட்ைலமப்பும் வசதிகளும் இருக்கும் மலயங்களில் பயில்வதினோல் 
மட்டுநம, ஆசிரியர்களின் திறன் வளரக்கூடிய, அறிவு வளங்கள், நூலகம்/இலணயம் 
வசதிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ை விையங்களில் தனித்திறன் வளர்க்கும் ஆற்றல்கள் 
அலனத்லதயும் பதரிந்துக்பகோள்ளவும் வளர்த்துக்பகோள்ளவும் முடியும். இதனோல் 
பயிற்சி ஆசிரியர்கள் துலறகள் சோர்ந்த சக மோணவர்கநளோடு கலந்துலரயோைவும் 
அறிலவ பகிர்ந்துக்பகோள்ளவும், மனவியல், குழந்லத வளர்ப்பின் சமூக அறிவியலில் 
தங்கலள நமம்படுத்தி பகோள்ளவும், திறலமகலள பமருநகற்றிக்பகோள்ளவும் 
முடியும். 
 
இத்தலகய லமயங்களில் அலனத்து துலற வல்லுனர்களின் வழிகோட்டுதல் மோணவ 
ஆசிரியர்களுக்கு கற்பித்தல் திறலன வளர்க்க மிக்க உதவியோக அலமயும். 
ஆசிரியர் கல்வி (B.Ed.) திட்ைம் ஆசிரியர் பயிற்சியில் கற்பித்தல் திறலன வளர்த்து 
பகோள்ளும் பகுதிகலள சோர்ந்த மறு சீரலமப்புகலள பபோறுத்த வலரயில், பல ிலல 
கலந்தோய்வு, அடிப்பலை எழுத்தறிவு, கணித அறிவு, சிறப்போன கற்பித்தல், திறன் 
மதிப்படீு, ந சம், போரம்பரியம், கலோச்சோரம் மற்றும் 21ஆம் நூற்றோண்டு இளம் 
தலலமுலறயின் அறிவு, கைலம, சிந்தலன, ஆற்றல், ஒழுக்கம் பழக்கம் அறிவு, 
ந ர்மலற எண்ணங்கள், தகவல் பரிமோற்றுத்திறன், கலந்தோய்வு திறலமகள் ஆகிய 
முக்கிய பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் பசலுத்தி இந்த திறன்கலள புதுப்பித்து 
பகோள்ளவும் நமம்படுத்திக்பகோள்ளவும் கவனம் பசலுத்துப்பை நவண்டும். 
 
கல்லூரியில் B.Ed. படிப்பின் நபோது அருகிலிருக்கும் பல்நவறு  ிலல பள்ளிகளுைன் 
இலணத்துக்பகோண்டு பசயல்பட்ைோல் வருங்கோல ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பிக்கும் 
திறலன வளர்த்துக்பகோள்வநதோடு கற்பித்தலின் பசயல்முலற வடிவங்கலளயும் 
பதரிந்துபகோள்ள முடியும். ஒரு  ல்லோசிரியருக்கோன இந்த தகுதிகள் வருங்கோல 
ஆசிரியர்களுக்கு இன்றியலமயோதது ஆகும். 
 
இதுநபோன்ற ஒருங்கிலணந்த  ோன்கு வருை B.Ed. பயிற்சியிலன பல்நவறு 
பல்கலலக்கழகங்கள் மூலம் உருவோக்குவநதோடு, கோசுக்கோக பட்ைங்கலள விற்பலன 
பசய்யும் தரமற்ற ஆசிரியர்கள் பயிற்சி லமயங்கலள மூைவும்  ைவடிக்லக 
எடுக்கப்படும் என்பது இத்திட்ைத்தின் குறிக்நகோள். முடிந்தளவு துரிதமோக ஆசிரியர்கள் 
பயிற்சியின் மோண்லபயும் தரத்லதயும் நமம்படுத்த லவப்பது தோன் இதன் சிறப்பு. 
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2030ஆம் ஆண்நைோடு ஆசிரியர் பயிற்சி முழுவதுமோக பல்துலற பல்கலல 
கழகங்களுைன் இலணக்கப்படுவதும் முக்கியமோன ந ோக்கமோகும். 
 

உயர்கல்வி துலறயில் இந்த மோற்றங்கலள பகோண்டுவரும் பபோருட்டு எடுக்கப்பை 
நவண்டிய பசயல்போடுகள் குறித்து விரிவோக அத்தியோயம் 15இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்வரும் பகுதிகளில் இந்த மோற்றங்கலள எப்படி 
பசயல்படுத்துவது என்பது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ஆசிரியர் பயிற்சிலய விரும்பத்தக்கதோகவும், திறன் ஊக்கப்படுத்தவும், தகுதி 
வோய்ந்த ஆசிரியர்கலள உருவோக்கவும் இப்பயிற்சிகள் உதவும். அலனத்து 
பள்ளிகளிலும் தகுதிமிக்க ஆசிரியர் சமூகத்லத உருவோக்க இந்த மோற்றங்கள் 
துலண புரியும். 

 

அலனத்து துலற மற்றும்  ிலல ஆசிரியர் பயிற்சிகளும் பலபலலக்கழக 
உயர்கல்வி திட்ைத்தில் ஒருங்கிலணந்த  ோன்கோண்டு பட்ை படிப்பின் 
(B,Ed.) கீழ் பகோண்டு வரப்பட்டு தரம் மிக்க சிறப்போன பயிற்சிகளில் 
நதர்ச்சி பபற்ற பசயல் விளக்கத்துைன் கூடிய ஆசிரியர்கலள உருவோக்க 
உதவும். 

5.5.1.  ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டத்லத பல்கலைக்கழக திட்டத்திளுள் ககொண்டு வருவது 
மற்றும்  ோன்கோண்டு ஒருங்கிலணந்த  ோன்கு வருை ஆசிரியர் பயிற்சி ஆசிரியர் 
பயிற்சி துலறயின்  ோன்கு  ிலலகளோம் அடிப்பலை, ஆரம்ப ிலல,  டு ிலல, 

உயர்கல்வி அலனத்தும் உள்ளைக்கம். இலவ கற்பிக்கும் திறன் மற்றும் 
பசயல்முலற விளக்கத்துைன்  ைத்தப்படும். இலவ விருப்ப போைத்துைன் இளங்கலல 
பட்ைத்துைன் ஆசிரியர் பயிற்சிநயோடு நசர்த்து வழங்கப்படும்.  ல்பலோழுக்க 
கல்வியிலும் ஆசிரியர் பயிற்சியிலும் திறன்கலள வளர்க்க இது உதவும். 
 

அலனத்து ஆசிரியர் பயிற்சி திட்ைங்களும் இருக்கும் பத்து அல்லது பதிலனந்து 
பள்ளிகநளோடு இலணந்து  ைத்தப்படும். ஒவ்பவோரு மோணவ ஆசிரியரும் இதில் 
ஏதோவது ஒரு பள்ளியில் போைங்கலள கற்பிக்க வழி வகுக்கப்படும். இதற்கோக 
முதலில் வழிகோட்டி ஆசிரியருைன் இலணந்து போைங்கள் எடுப்பது எப்படி என்பலத 
கவனித்தும், தோமோக வகுப்புகள்  ைத்தியும், வழிகோட்டி ஆசிரியரின் பின்னூட்ைங்கலள 
பபற்றுக்பகோண்டும், நதலவயோன திருத்தங்கலள நமற்பகோண்டும் பயிற்சியில் 
நதர்ச்சி பபறமுடியும். 
 

ஆசிரியர் பயிற்சியில் லதர்வு கபற லதலவயொன அணுகுமுலறகள். 
    

A, அடிப்பலை மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி பபோது ஆசிரியர்கள். 
B,  டு ிலல மற்றும் நமல் ிலல போை ஆசிரியர்கள். 
C, சிறப்பு கல்வி ஆசிரியர்கள். 
D, ஓவிய ஆசிரியர்கள் (கலல மற்றும்  ைனம்). 
E, பதோழில்முலற பயிற்சி ஆசிரியர்கள். 
F, உைற்கல்வி ஆசிரியர்கள். 
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இந்த  ோன்கோண்டு பயிற்சி என்பதலன ஏலனய பட்ைப்படிப்புகளுக்கு இலணயோனது. 
விருப்பப்படுபவர்கள் பட்ை நமற்படிப்பு பதோைரவும் இநத பயிற்சிகள் தகுதி 
வோய்ந்ததோக இருக்கும். 

5.5.2.  கற்பித்தைில் இைண்டொண்டு பயிற்சி (பக்கவொட்டு நுலழவு): பல்நவறு 
விசயங்களில் (போைப்பிரிவுகள்) ஆசிரியர்கலள உருவோக்கும் பபோருட்டு இரண்ைோண்டு 
பக்கவோட்டு நுலழவு திட்ைம் வழங்கப்படுகிறது.  டு ிலல நமல் ிலல பள்ளிகளில் 
வகுப்போசிரியரோகவும், போைத்திட்ைங்களில் பசயல்முலற கல்வியில்  ிபுணத்துவம் 
பபறவும் இது உதவுகிறது.  ோன்கோண்டு ஒருங்கிலணந்த ஆசிரியர் பயிற்சிநயோடு 
இரண்ைோண்டு பயிற்சியும் வழங்குவதோல் அனுபவம் மிக்க வல்லுனர்களோக 
ஆசிரியர்கலள மோற்ற உதவோக இருக்கும். பணி கோலத்தில் இரண்டு ஆண்டு 
இதனோல் நசமிக்க முடியும் என்பதோல் பல்நவறு துலறயில் திறலம 
வோய்ந்தவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியோக அலமயும்.  ோன்கோண்டு பயிற்சி 
திட்ைங்கள்  ைத்தவிருக்கும் அலனத்து விதமோன வசதிகளும் கட்ைலமப்பும் உலைய 
கல்வி சோலலகளில் இரண்ைோண்டு பயிற்சி அளிக்க நகோரப்பட்டுள்ளது. 
 

 ோன்கோண்டு பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கும் ஏதோவது போைத்திட்ைங்களில்  ிபுணத்துவம் 
பபற்றவர்களுக்கும் பட்ை நமற்படிப்பு உதவும் விதமோக இரண்ைோண்டு ஆசிரியர் 
பயிற்சி திட்ைங்களில் உரிய மோற்றங்கள் பசய்து முது ிலல பட்ைப்படிப்பு வழங்கவும் 
தகுந்த ஏற்போடு பசய்யப்படும். 

5.5.3.  சிறப்பு பொடங்களுக்கு சிறப்பு பயிற்றுனர்கள் உள்ளூர் கலல மற்றும் 
இலக்கியத்தில் தனித்திறன் வோய்ந்த கலலஞர்கள் மற்றும் போரம்பரிய இலச, 

லகவிலனப் பபோருட்கலள உருவோக்கும் வல்லுனர்களுக்கு குறுகிய கோல வகுப்புகள் 
(10-15  ோட்கள்)  ைத்த வோய்ப்பு வழங்கி உள்ளூர் மக்களின் கலல, போரம்பரியம் மற்றும் 
இலக்கியம் நபோன்றலவகலள போைத்திட்ைங்கநளோடு இலணத்து வகுப்புகள் 
 ைத்தப்படும். இதன்மூலம் கலல மற்றும் சிறப்பு திறன்கலள ஊக்குவிக்க இயலும். 

5.5.4.  தனித்து நிற்கும் தைம் குலறந்த ஆசிரியர் கல்வி லமயங்கலை மூடுதல்: அடுத்த 
மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் அலனத்து ஆசிரியர் லமயங்களும் 
தனிக்லகக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, தரத்திலன கண்கோணித்து நதர்ச்சி பபறோத 
லமயங்கலள மூை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். மூைப்படும் இப்பயிற்சி லமயங்கள் 
நவறு ஏநதனும்  ல்ல விசயங்களுக்கு பயன்படுத்துமோறு வலியுறுத்தப்படும். இது 
பற்றிய விபரங்களுக்கு பகுதி 16.1 கோண்க. நதசிய உயர்கல்வி கட்டுப்போடு அலமப்பு 
(NHERA) துலணநயோடு Rashtriya siksha abigyan (RSA) இலணந்து இதற்கோன  ைவடிக்லககள் 
மற்றும் பரிந்துலரகள் வழங்கப்படும். 

5.5.5.  நொன்கொண்டு ஒருங்கிலணந்த B,Ed. பயிற்சி திட்டத்தின் சிறப்பு கற்பித்தல் 
அம்சங்கள்: நதர்ந்பதடுத்த விருப்ப போைத்திட்ைத்தில் அலனத்து விதமோன 
பரிமோணங்கலள கற்றுக்பகோள்வநதோடு புதிய ஆசிரியர் பயிற்சி முலறயில் 
ஒருங்கிலணந்த தத்துவ விளக்கங்களும் இதன் பயன்போடுகலள பசயல்முலற 
படுத்துவது குறித்தும் முழுலமயோக அறிந்துக்பகோள்ள முடியும். கற்பித்தல் அறிலவ 
பபருக்குவநதோடு பல  ிலலகளில் நதலவயோன கற்பித்தல் திறலன 
வளர்த்துக்பகோள்ள முடியும்.. கற்றுக்பகோள்வதில் சிரம்ப்படுபவர்களுக்கும், வோழ்க்லக 
பபோருளோதோரம் ஆகியவற்றில் பின் தங்கியவர்களுக்கும், தனித்திறன் 
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உலையவர்களுக்கும், எப்படி போைங்கள்  ைத்துவது என்பதும், இந்த பயிற்சி கோலத்தில் 
ஆசிரியர்களோல் கற்றுக்பகோள்ள முடியும். இப்பயிற்சிகள் மூலமோக பயிற்சியோளர்கள் 
தங்கள் துலற சோர்ந்த அறிலவ நமம்படுத்துவநதோடு அனுபவங்கள் வழியோகவும் 
 ிலறய விலசயங்கலள கற்றுக்பகோள்ள உதவியோக இருக்கும். பவறும் எழுத்து 
நதர்வு என்றிருத்த இைத்தில் போைத்திட்ைங்கள், வலரவு அறிக்லக, தலலயங்கம் 
எழுதுதல், வலரபைங்கள், மோதிரி வகுப்புகள் என்று மோற்றங்கள் பகோண்டு வரப்படும். 
இதன்மூலம் திறன் நமம்போடு அதிக அளவில் இருக்கும் வோய்ப்பு அலமயும். 

5.5.6.  தனித்திறனுள்ை ஆசிரியர்கள்: பள்ளி கல்வித்துலறயின் ஒருசில அலமப்புகளில் 
தனித்திறன் வோய்ந்த ஆசிரியர்களின் நதலவ உைனடியோக  ிரப்பப்பை 
நவண்டியுள்ளது. உதோரணமோக CWSN,  டு ிலல மற்றும் நமல் ிலல பள்ளிகளில் 
போைப்பிரிவுகளில் வகுப்பு ஆசிரியர்கள், தனித்திறன் மோணவர்களுக்கோன ஆசிரியர்கள், 

கல்வி கற்க ந ரம் எடுத்து பகோள்ளும் மோணவர்களுக்கோன ஆசிரியர்கள், குறிப்பிட்ை 
போைங்களில் நமல் வகுப்பு எடுக்க சிரமப்படும் ஆசிரியர்கள். என பல பிரிவுகளில் 
ஆசிரியர் பற்றோக்குலற  ிரம்பநவ உள்ளது. ஆழ்ந்த அறிலவயும் திறலமகலளயும் 
வளர்த்து பகோள்ளும் ஆசிரியர்களோல் மட்டுநம தனித்திறன் வோய்ந்த மற்றும் 
மோற்றுத்திறன் மோணவர்களுக்கு போைம் பசோல்லித்தர முடியும். ஆலகயினோல் இவ 
விசயங்கலள கருத்தில் பகோண்டு அதற்கு தகுதியோன ஆசிரியர்கலள உருவோக்கப்பை 
நவண்டும். இதற்கோக ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு பதோைக்க வகுப்புகள் 
எடுத்து திறலம மிக்க ஆசிரியர்களோக உருவோக்க நவண்டும். இவர்களுக்கு 
பிரத்நயகமோன சோன்றிதழ் பயிற்சிகள், முழுந ர பயிற்சிநயோடு அல்லது பகுதிந ர 
பயிற்சி வகுப்புகநளோடு இதற்கோன திறன் வோய்ந்த கல்வி 
 ிறுவனங்கள்/பல்கலலக்கழகங்களோல் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பை நவண்டும்



 

 

 
 



இயல் 6 

சமமான மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி  

குறிக்ககாள்:சமமான  மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி முறைறய வவற்ைிகரமாக ஏற்படுத்தி  
அதன் மூலம் அறனத்து குழந்றதகளும் கல்வி வபைவும் உயரவும் சமமான வாய்ப்புகறள 
வழங்குதல். அதன் விறளவாக அறனத்து பாலின மற்றும் சமூகப் பிரிவுகளும் 2030ஆம் 
ஆண்டிற்குள் கற்ைலில் பங்ககற்பு மற்றும் கற்ைல் விறளவுகறள  சமத்துவமாக்குதல். 

சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்றத அறடவதற்கு கல்வி என்பது மிகப்வபரிய கருவியாகும். 
அறத உண்றமயில்  அறத அறடவகத மிகப்வபரிய குைிக்ககாளாகும். ஒவ்வவாரு 
குடிமகனும் கனவு காணுதல், முன்கனற்ைம் மற்றும் நாட்டிற்கு பங்களிப்பதற்கான 
வாய்ப்பு மற்றும் சமமான சமுதாயத்றத அறடவதற்கு இந்த கல்வி முறை 
இன்ைியறமயாததாக இருக்கிைது. துரதிஷ்டவசமாக பாலினம் அடிப்பறடயினால் மக்கள் 
கல்வி முறையிலிருந்து பயன்படும் வாய்ப்புகள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதன் 
விறளவாக சமூக பிளவுகள் ஏற்பட்டு நாட்டின் வளர்ச்சி, புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் 
முன்கனற்ைத்றத பாதிக்கின்ைன. இந்தக் வகாள்றகயானது இந்தியாவின் குழந்றதகள் 
அறனவருக்கும் பயன்தரும் ஒருகல்வி முறைறய வடிவறமப்பறத கநாக்கமாக்க் 
வகாண்டுள்ளது. அதன் மூலம் எந்த ஒரு குழந்றதக்கும் பிைப்பு மற்றும் பின்னணியின் 
காரணமாக கல்வி வபைவும், முன்கனைவும், தறடயின்ைி வாய்ப்புகள் வபை வழிவறக 
வசய்யப்படுகிைது. 

கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இந்திய கல்விமுறை மற்றும் வதாடர்ச்சியான அரசாங்க 
வகாள்றககளால் பாலின மற்றும் சமூகப் பிரிவுகளில் உள்ள இறடவவளிகறள சமன் 
வசய்வதில் உறுதியான முன்கனற்ைம் ஏற்பட்டிருக்கிைது என்பறத தரவுகளின் மூலம் 
அைிகிகைாம். இருப்பினும் வபரிய கவறுபாடுகள் இன்னமும் இருக்கின்ைன. குைிப்பாக 
உயர்நிறலக் கல்வியில், அதிலும் வரலாற்று ரீதியாக, கல்வியில் பின்தங்கிய 
குழுக்களில் இறவ வதன்படுகின்ைன. 

பள்ளிகளில் கசர்க்றக விகிதம் ஒன்ைாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வறர 
சீராக சரிவறத காண முடிகிைது.. இது இயல் மூன்ைில் விவாதிக்கப்பட்டதுகபால் நாடு 
முழுவதும் தீர்வு காண கவண்டிய ஒரு சிக்கலாகும். மாணவர் கசர்க்றகயில் காணப்படும் 
இந்த சரிவு பல URG (குறை பிரதிநிதித்துவ குழுக்களிடம் கணிசமாக உயர்ந்து 
காணப்படுகிைது. U-DISE 2016-17 தரவுகளின்படி ஆரம்ப நிறலக் கல்வியில் ஆதிதிராவிடர் 
மாணவர்கள் 19.6% உள்ளனர். ஆனால் இந்த பகுதி கமல்நிறலக் கல்வி மட்டத்தில் 17.3 
சதவதீம் ஆக குறைகிைது. இவ்வறகயான கசர்க்றகயில் ஏற்படும் சரிவுகள் பழங்குடியின 
மாணவர்களிடம் இன்னும் அதிகமாக காணப்படுகின்ைன. 10.6%-6.8%, இஸ்லாமிய 



மாணவர்கள் 15%- 7.9%, கற்ைல் குறைபாடு உள்ள மாணவர்கள் 1.1% to 0.25%, 
இறதத்தாண்டி கமற்குைிப்பிடப்பட்ட அறனத்து URG கறள கசர்ந்த மாணவிகளின் 
சதவிகிதம் மிக அதிக சரிவுடன் காணப்படுகிைது. 

இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள்  காட்டும் சமநிறலயின்றம ஏற்கனகவ ஆரம்பப் பள்ளியில் 
குழந்றதகறள பாதிக்கும் என்பறத வதளிவுபடுத்துகின்ைன. மாணவர்கள் சந்திக்கும் 
தறடகறளக் கண்டைிந்து துரிதமான நடவடிக்றககளின் மூலம் அறவகறள கறலந்து, 
அறனத்து URG ககள கசர்ந்த குழந்றதகளுக்கும் சமமான மற்றும் உள்ளடக்கிய 
கல்வியில் பாரபட்சமின்ைி வாய்ப்புகள் வபை, குழந்றதகளின் ஆரம்ப கல்வி முதல் 
வழிவறக வசய்ய கவண்டும். இது குைிப்பாக அறனத்து குழந்றதகளும் வளரும்கபாது 
ஓர் உள்ளடக்கிய மற்றும் சமமான சமுதாயத்தின் அங்கமாக இருப்பறத 
உறுதிப்படுத்தவும், அதன் மூலம் கதசத்தின் சமாதானத்றதயும், ஒற்றுறமறயயும், 
உற்பத்தித் திைறனயும் உயர்த்த வழிவறக வசய்கிைது. 

கல்வியில் விலக்கு மற்றும் பாரபட்சத்தையும் ஏற்படுத்தும் காரணிகள்: 
URG பிரதிநிதித்துவம் குறைந்த வகுப்புகறளச் சார்ந்த பிள்றளகள், அதிலும் தரமான 
பள்ளிகளுக்கு அணுகும் வாய்ப்பு இல்லாறமயால் பாதிக்கப்படுகிைார்கள். இதுகவ (URG) 
கல்வி அறமப்பில் இருந்து விலக்கப்படுவதற்கு முதல் அடிப்பறட காரணமாக 
இருக்கிைது. 
 
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பள்ளிக்கூடத்றத அணுகுதலில் வியக்கத்தக்க முன்கனற்ைங்கள் 
நிகழ்ந்து விட்ட கபாதிலும், குழந்றதகள் ஆரம்பக் கல்விறயயும், உயர்நிறல 
கல்விறயயும் அணுகுவதில், அதிலும்  கல்வியில்  குறைந்த பிரதிநிதித்துவம்  வகாண்ட 
பிரிவுகள் (URG) அதிக எண்ணிக்றகயில் வாழும் இடங்களில், இன்னும் மிக முக்கியமான 
தறடகள் இருந்து வகாண்கட இருக்கின்ைன. (அத்தியாயம் 1 மற்றும் 3) 
 
இருப்பினும் பள்ளிகறள  அணுகுதலில்  சிக்கல் முடிவதில்றல. URGபிரதிநிதித்துவம் 
குறைந்த வகுப்புகறள கசர்ந்த ஒரு குழந்றத தரம் வாய்ந்த பாடசாறலறய 
அணுகுவதிலும், நுறழவதில் வவற்ைி அறடந்தாலும் கூட மற்ை பல காரணங்கள் கல்வி 
கற்பதற்கு முட்டுக்கட்றடயாக அறமகின்ைன. இதனால் குறைந்த வருறக, கமாசமான 
கற்ைல் அறடவுகள், அதிக இறட நிற்ைல் ஆகியறவ நிகழ்கின்ைன.உண்றமயில் பல்கவறு 
வபாருளாதார, சமூக, அரசியல் மற்றும் வரலாற்றுக் காரணங்களால் பின்னப்படும் 
விலக்குகள் மற்றும் பாகுபாடுகளினால் கட்டறமக்கப்படும் ஒரு சிக்கலான சிலந்தி வறல 
கபான்ை அறமப்பு வபரும்பாலும் இத்தறகய தறடகளுக்கு காரணியாக அறமந்து 
விடுகிைது. 
 
வறுதம: விலக்கு மற்றும் பாகுபாடு ஆகியவற்ைில், வறுறம ஒரு முக்கிய பங்கு 
ஆற்றுகிைது. ஏறழ  குடும்பங்கள், பள்ளிக்கு அணுகல் இருந்தாலும் கூட தங்கள் 
குழந்றதகறள பள்ளிக்கு  அனுப்புவதிலும், பள்ளி வசல்லும் குழந்றதகளுக்கு ஆதரவு 
தருவதிலும், சவால்கறள சந்திக்கின்ைனர்.ஏறழ குடும்பத்றத கசர்ந்த குழந்றதகள் 
வபரும்பாலானவர்கள் ஊட்டச் சத்து குறைபாடினால் பாதிக்கப்படுகின்ைனர். அது 



அவர்களின் கல்விறய கநரடியாக பாதிக்கிைது. தரமான உட்கட்டறமப்பு வசதிகள், 
வசயல்படும் மற்றும் பாதுகாப்பான கழிவறைகள், பாதுகாப்பான குடிநீர் ஆகியவற்ைில் 
நிலவும் தரமில்லாத தன்றம, வபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய இடங்களில் நிலவும் 
கடுறமயான பாரபட்சம் ஆகியறவ சமுதாய மற்றும் வபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய 
குழுக்களின் குழந்றதகள் கல்வி வபறுவறத வவகுவாக பாதிக்கிைது. நல்ல நூலகங்கள், 
ஆய்வகங்கள் மற்றும் கல்விக்கு உபகயாகப்படும் வபாருள்கள் ஆகியறவ பள்ளிகளில் 
இல்லாதது, தத்தம் வடீுகளில் கபாதிய கல்வி வளங்கள் கிறடக்கப்படாத நிறலறமயில் 
இருக்கும் பின்தங்கிய வகுப்பு மாணவர்கறள கடுறமயாக பாதிக்கின்ைது. 
 
சமூக பழக்க வழக்கங்களும், பாரபட்சங்களும், தீவிர வழியில் பாகுபாட்டிற்கு 
பங்களிக்கின்ைன. உதாரணமாக, பல சமுதாயங்கள் வபண்களுக்கு முறையான கல்வி 
கதறவயற்ைது என்று கருதுகின்ைனர். சில சமூகங்களுக்கு எதிராக கட்டறமக்கப்பட்டுள்ள 
வரலாற்று ரீதியான பாகுபாடு கல்வியின் மீது ஒரு தீய தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிைது. 
உதாரணமாக, ஜாதி ரீதியான வகுப்பறை கட்டறமப்பு அல்லது வபண்கள் மட்டுகம வடீ்டு 
கவறலகறள  பள்ளியில் வசய்வது கபான்ைறவ குழந்றதகள் பள்ளியில் காணும் இந்தப் 
பாரபட்ச கட்டறமப்பின் நீண்டகால விறளவு, இவற்றுள் பல  பிரிவுகள், URG குறைந்த 
பிரதிநிதித்துவத்றத  பாரபட்ச கண்கணாட்டத்துடனும் பார்க்கும் தீய சுழற்சி முறைக்கு  
எதிராக வளர்ந்து   வரும் வதாழில் முறை கல்வி சமூகத்தில் ஆசிரியர்களாகவும், பள்ளி 
தறலவர்களாகவும், அலுவலர்களாகவும் கசர்ந்து, அவர்களால் பாகுபாட்றட  விலக்க 
முடியும். 
 
இறுதியாக பள்ளிப் பாடத்திட்டமும் பாடப்புத்தகங்களும் இதில் முக்கிய பங்கு  
வகிக்கின்ைன.  சில சமூகங்களுக்கு முறையான கல்வி  மற்றும் அவர்களது  வசாந்த 
வாழ்வுக்கும் இறடகய உள்ள வதாடர்பு வதளிவற்ைதாக இருக்கிைது. உதாரணமாக,  
தனித்துவமான பாடத்திட்டங்கள் அவர்களுக்கு வதரிந்தறவ, மதிப்பறவ மற்றும் 
வதாடர்புபடுத்திக்வகாள்ளக் கூடியறவகறள சாராமல் இருக்கின்ைன. உண்றமயில் 
நறடமுறையிலுள்ள பாடத்திட்டம், கபாதறன முறைகள் மற்றும் பாட புத்தகங்களின் 
கமல் கமற்வகாள்ளப்படும் எந்த ஒரு ஆய்வும், மாணவர்களின் கண்கணாட்டத்திகலகய 
பாரபட்சத்துடன் வாழ்க்றக நிறல சித்தரிக்கப்படுகிைது என்பறத காட்சிப்படுத்துகிைது. 
உதாரணத்திற்கு குடும்பத்தில் வருமானம் ஈட்டும் நபர் பாட புத்தகங்களில் வபரும்பாலும் 
ஆணாககவ சித்தரிக்கப்படுகிைார், கறதகளில் இடம்வபறும் குழந்றதகளின் வபயர்கள் 
எல்லா சமுதாயங்கறளயும் பிரதிபலிப்பறவயாக இருப்பதில்றல மற்றும் 
மாற்றுத்திைனாளிகறள பற்ைிய எந்த ஒரு குைிப்பும் இருப்பதில்றல இதனால், 
தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் குறைவான வகுப்புகறளச் கசர்ந்த 
குழந்றதகறளநமது வகுப்பறை நடவடிக்றககள் வரகவற்பதற்கும், 
உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் வழிவறக வசய்வதில்றல. 
 
உள்ளடக்கத்தை க ாக்கி பள்ளிகள் சசல்லவும், சமபங்கு அதடயவும் என்ன சசய்ய 
கவண்டும்? ஆரம்பகால கல்வி அடிப்பறட எண் மற்றும் எழுத்தைிவு மற்றும் இயல்கள் 1-
3 இல் கலந்துறரயாடப்பட்ட அணுகல், கசர்க்றக வருறக பற்ைிய முக்கியமான 
சிக்கல்கள் மற்றும் வகாள்றக நடவடிக்றககள், பின்தங்கிய மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் 



குறைந்த குழுக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக அறமகின்ைன. இயல்கள் 
1-3 இல் வசால்லப்பட்டுள்ள நடவடிக்றககள் URG களுக்கு சரியான வறகயில் இலக்றக 
றவத்து வகாண்டு கசர்க்கப்பட கவண்டும். 
கூடுதலாக கடந்த பல ஆண்டுகளாய் பல திட்டங்கள் குைிப்பாக இலக்கு உதவித்வதாறக 
மற்றும் பிள்றளகறள பள்ளிக்கு அனுப்ப வபற்கைார்கறள ஊக்குவிப்பதற்காக 
வழங்கப்படும் நிபந்தறனயுடன் கூடிய பண உதவி மற்றும் கபாக்குவரத்துக்காக 
வழங்கப்படும் மிதிவண்டி முதலியறவ, கல்வி அறமப்பில் URGகளின் பங்ககற்றப சில 
இடங்களில் வவற்ைிகரமாக அதிகரித்துள்ளன.  கடந்ை ஆண்டுகளின் சவற்றிகரமான 
சகாள்தககள் மற்றும் ைிட்டங்கள், புதுப்பிக்கப்பட்டு, இயல், கமலும் வலு ஏற்றப்பட்டு 
 ாட்டிலுள்ள அதனத்து URGகளுக்கும் சசன்றதடயுமாறு சசய்யகவண்டும். 
 
எந்ை முயற்சிகள் யூ.ஆர்.ஜி. களுக்கு  சபரிதும் உபகயாகமாக இருக்கும் என்று 
ஆராய்ச்சி உறுைியாக கூறுகின்றகைா, அதவகதள பரிசலீதன சசய்வது 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாகும். உதாரணமாக, மிதிவண்டிகள் வழங்குவதும் மிதிவண்டி 
அல்லது நடந்துவரும் குழுக்களின் மூலம் பள்ளிகளுக்கு வழிவறக வசய்வதும், சிைிது 
தூரம் ஆனாலும் இறவ அளிக்கும் பாதுகாப்பு மற்றும் வபற்கைாருக்கு வழங்கும் 
வசதியால் மாணவிகளின் கல்வி பங்களிப்றப அதிகரிப்பதில் சிைந்த வழிமுறைகளாக  
கண்டைியப்பட்டுள்ளன. ஒருவருக்வகாருவர் கல்வி ஆகலாசறன வழங்கும் முறை  
மற்றும் திைந்தவவளி பள்ளி முறை குைிப்பாக சில CWSN களுக்கு பயன் தருபறவயாக 
அறமகின்ைன.  சிைந்த தரம் வகாண்ட பள்ளிகள், சமூக அல்லது வபாருளாதார ரீதியில் 
பின்தங்கிய குடும்பங்களிலிருந்து வரும் குழந்றதகளுக்கு, சிைந்த பலறன அளிக்கின்ைன.  
இதற்கிறடகய மாணவர்கள், வபற்கைார்கள் பள்ளி மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் இறணந்து 
பணி வசய்யும் சமூக கசவகர்கள் மற்றும் ஆகலாசறனயாளர்கள் பணியமர்த்துதல், 
நகர்ப்புை ஏறழ பகுதிகளில் வாழும் குழந்றதகளிடம் அதிக பயன் தருவதாக 
கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 
 
சில புவியியல் அறமப்பு உள்ள இடங்களில் URGகளின் எண்ணிக்றக அதிகரித்து 
காணப்படுவறத தரவுகள் காட்டுகின்ைன.  மது  ாட்டில் உள்ள URGகள் அைிகமாக 
வாழும் பகுைிகதள சிறப்பு கல்வி மண்டலங்களாக அறிவித்து, முன் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதனத்து ைிட்டங்கள் மற்றும் சகாள்தககதள மத்ைிய மற்றும் 
மா ில அரசின் ஒருங்கிதணந்ை கூடுைல் முயற்சியால் சசயல்படுத்ைினால்ைான் 
உண்தமயில் இந்ைப் பகுைிகளில் கல்வி  ிதல மாறும் என்பதை இந்ைத் ைிட்டம் 
கூறுகிறது. 
 
[3:13 PM, 6/9/2019] Devi Dhanam: அறனத்து URG வகுப்புகளிலும் வபண்கள் மற்றும்  வபண் 
குழந்றதகள்  உள்ளனர். மக்கள்வதாறகயில் பாதி எண்ணிக்றகயில் வபண்ககள உள்ளனர். 
துரதிஷ்டவசமாக URG களில் எதிர்வகாள்ளப்படும் சமமின்றம மற்றும் உள்ளடக்கம் 
இன்றம ஆகியவற்ைால் வபண்கள் இன்னும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்ைனர். இந்த  
வகாள்றக வபண்கள் சமுதாயத்தில் அளிக்கும் மிக முக்கியமான பங்றகயும் 
அதுமட்டுமின்ைி  இந்தத் தறலமுறையில் மட்டும் இன்ைி அடுத்த தறலமுறையில் 



நிகழப்கபாகும் சமுதாய கண்கணாட்டங்கறள வடிவறமப்பதில் வபண்களுக்கு உள்ள 
பங்றக  கண்டுவகாள்கிைது. 
 
இதனால் இவர்கறள கசர்ந்த  வபண்களுக்கு தரமான கல்விறய அளிப்பதும், வபண் 
குழந்றதகளிடம் கல்வித்தரத்றத நிகழ்காலத்திலும் இதனால் இவர்கறள கசர்ந்த  
வபண்களுக்கு  தரமான கல்விறய அளிப்பதும், வபண் குழந்றதகளிடம் கல்வித்தரத்றத 
நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் உயர்த்தவகத சிைந்த வழியாகிைது. அதனால் 
யூ.ஆர்.ஜி. கறள கசர்ந்த மாணவர்கறள முன்கனற்ை கமற்வகாள்ளப்படும் திட்டங்களும் 
வகாள்றககளும் முக்கியமாக  யூ.ஆர்.ஜி.கறளச் கசர்ந்த வபண்களிடம் முக்கியமாக 
வகாண்டு கசர்க்கப்படகவண்டும் என்று இந்தத் திட்டம் கூறுகிைது.  எதிர்காலத்திலும் 
உயர்த்துவகத சிைந்த வழியாகிைது. அதனால் யூ.ஆர்.ஜி.கதள கசர்ந்ை மாணவர்கதள 
முன்கனற்ற கமற்சகாள்ளப்படும் ைிட்டங்களும், சகாள்தககளும் முக்கியமாக  
யூ.ஆர்.ஜி கதள கசர்ந்ை சபண்களிடம் முக்கியமாக சகாண்டு கசர்க்கப்படகவண்டும் 
என்று இந்ைக் சகாள்தக வலியுறுத்துகிறது. 
 
கமகல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து வகாள்றககளும் நடவடிக்றககளும் அறனத்து 
URGகளுக்கும் முழுறமயான இறணப்றபயும், சம பங்களிப்றபயும் வபறுவதற்கு மிகவும் 
அவசியமானதாக இருக்கின்ைன. ஆனால் இறவ மட்டும்கபாதுமானறவயாக இல்றல. 
பள்ளி கலாச்சாரத்தில் மாற்ைம் கதறவப்படுகிைது. ஆசிரியர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், 
நிர்வாகிகள், சமூக வசயல்பாட்டாளர்கள், ஆகலாசகர்கள் மற்றும் மாணவர்கறள 
உள்ளடக்கிய பள்ளிக்கல்வி அறமப்பிலுள்ள அறனவரும் அறனத்து மாணவர்களின் 
கதறவகறளயும், சமமான மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வியின் கதறவறயயும் அறனவரின் 
மாண்பு மற்றும் மரியாறதறய உணர்ந்து நடக்கவும் கதறவ ஏற்படுகிைது. இப்படிப்பட்ட 
கல்வி முறை மாணவர்கறள ஆளுறம மிக்க தனி மணிதர்களாக வடிவறமத்து,  
சமுதாயத்றத அதன் மிகவும் பாதிக்கப்படும் நிறலயில் உள்ள மக்களிடம் வபாறுப்புடன் 
நடந்துவகாள்ள இந்த கல்வி முறை உதவி வசய்கிைது. 
 
6.1 கல்வியில் குதறவான பிரைி ிைித்துவ குழுக்களின் கமம்பாடு 
 
இந்தக் வகாள்றக பள்ளிக்கல்வியில் அறனத்து குறைவான பிரதிநிதித்துவ 
குழுக்களுக்கும் ஒருங்கிறணந்த மற்றும் தீவிரமான வகாள்றக முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவு 
அளிக்கிைது. 

இந்தப் பிரிவில், அறனத்து குறைவான பிரதிநிதித்துவ குழுக்களுக்கும் முக்கியத்துவம் 
கசர்க்கும் மற்றும் சமமான வகாள்றக முயற்சிகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. கீழ்வரும் 
பிரிவுகளில் குைிப்பிட்ட குறை பிரதிநிதித்துவ குழுக்களுக்கு வலிறம கசர்க்கும் 
முயற்சிகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

6.1.1.  இயல்  1 -3 உள்ள குறை பிரதிநிதித்துவ குழுக்களிடம் இருந்து வபைப்பட்ட 
மாணவர்களுக்கான நடவடிக்றககறள வலியுறுத்துதல். நாடு முழுவதும் பின் தங்கிய 
பகுதிகளில் சிைப்பு கல்வி மண்டலங்கள் அறமக்கப்படும். 



. 
நாடு முழுவதும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் சிைப்பு கல்வி மண்டலங்கள் நிறுவப்படும். 
 

6.1.2.   ாடு முழுவதும் பின்ைங்கிய பகுைிகளில் சிறப்பு கல்வி மண்டலங்கள் 
 ிறுவப்படும் கைசிய சராசரிதய விட சிறந்ைைாக சசயல்படும் மா ிலங்களில்கூட  
பிராந்ைியங்களில் சமச்சரீற்ற வளர்ச்சி காணப்படுவைாக மனிைவள கமம்பாட்டு 
குறிகாட்டிகள் சுட்டிக் காட்டுகிறது.  
குைிப்பிட்ட புவியியல் பகுதிகளிலிருந்து, அதிகமான விகிதத்தில் மாணவர்கள் வருவதாக 
தகவல்கள் வவளிப்படுத்துகின்ைன. வதளிவான சமூக வளர்ச்சி மற்றும் சமூக 
வபாருளாதார குைிகாட்டிகள் அடிப்பறடயில் எந்த ஒரு வதளிவான பகுதிறயயும் SEZ  என 
அைிவிக்க மாநிலங்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படும். (எடுத்துக்காட்டு, மத்திய பிரகதசத்தின் 
பழங்குடியின மாவட்டங்கள்). 
இந்த மண்டலங்களில் மாநில அரசு வசலவிடும் ஒவ்வவாரு ரூபாய்க்கும், ஒரு 
குழந்றதக்கான வசலவினம் 2:1 என்ை விகிதத்தில் இருக்கும். கமலும் கூடுதல் 
முதலீடுகறள மத்திய அரசு ஆதரிக்கும். இந்த கூடுதல் முதலீடுகள் பல அம்சங்களில்  
வசலவு வசய்யப்படும். இந்த மண்டலங்களில் கல்வி அறடவுகறள  முன்கனற்றுவதும் 
இதில்அடங்கும்.  கமலும் இயல்கள் 1-3 கூைப்பட்டுள்ள வகாள்றககறள 
வசயல்படுத்துவதும் இதில் அடங்கும். குைிப்பாக உள்கட்டறமப்பு வசதிகள், கற்ைல் 
வளங்கள், திைன் ஆகியறவ இலக்காக வகாள்ளப்பட்டு இந்த மண்டலங்களில் 
ஆதரிக்கப்படும். பிை புதுறமயான கல்வி முயற்சிகளும் இந்த மண்டலங்களில் 
முன்கனாடி திட்டமாக வசயல்படுத்தப்படும். கமலும் கற்ைல் அறடவுகளுக்கு ஏற்ப அறவ 
கண்காணிக்கப்பட்டு சரி வசய்யப்படும். 
நாட்டின் முக்கிய பகுதிகளில், கணிசமான கநர்மறையான ஏற்பாடுகறள விறரவாக 
வசய்வதற்காக, றமயம் மற்றும் மாநில அரசு ஆகியவற்ைின் வநருக்கமான கூட்டு 
கண்காணிப்புடன் ஒருங்கிறணந்த முறையில் URG களின் கமம்பாட்டிற்கான அறனத்து 
வகாள்றக நடவடிக்றககளிலும் இந்த மண்டலங்கள் வசயல்பட கவண்டும். அது 
உண்றமயில் மிகவும் அச்சியமான கதறவ ஆகும். 
 

6.1.3.  ஆசிரியர்கள் சபறக்கூடிய மற்றும் ைிறன் வளர்ச்சி: 
ஆசிரியறர உருவாக்குவதில் உள்ளடக்கிய கல்வியின் பங்கு : 
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் முன்மழறலயர் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள், பள்ளி 
தறலவர்கள் மற்றும் இதர அலுவலர்கள், ஆசிரியர் பயிற்சியிலும் அகதகபால் 
பணியிறட வதாழில் வளர்ச்சியிலும், உள்ளடக்கிய கல்வி ஒருங்கிறணந்த பகுதியாக 
வசயல்படுகிைது. இந்தத் திட்டங்கள் எல்லா ஆசிரியர்களிடமும் வவவ்கவறு கற்கும்  
திைன் வகாண்ட மாணவர்களிறடகய வதாடர்ச்சியாக உணர வசய்கின்ைன. அதனால் 
அறனத்து மாணவர்களிடமும் குைிப்பாக URG  களில், சில குறைபாடு உள்ளவர்கள், 
கூடுதல் கவனம் கதறவப்படும் தாமதமாக வளர்பவர்களின் கல்வி கதறவறய பூர்த்தி 
வசய்கின்ைன. 
மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்கள் தங்கள் குைிப்பிட்ட சூழல்களின் அடிப்பறடயில் 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பயிற்சி வதாகுதிகறள உருவாக்க கவண்டும்.  பல்கறலக்கழகங்கள் 
சம பங்கு மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி ஆகிய தறலப்புகளில் சான்ைிதழ் படிப்புகள் 



வழங்க ஊக்குவிக்கப்பட கவண்டும். ஆசிரியர்களும் இந்த படிப்புகறள படிக்க 
ஊக்குவிக்கப்படகவண்டும். 
ஆ .URG களிலிருந்து ஆசிரியர்கதள பணியமர்த்ை சசய்ய கவண்டிய மாற்று வழிகள்: 
URG களிலிருந்து ஆசிரியர்களின் குறைவான பிரதிநிதித்துவத்றத எதிர் வகாள்ள, URG 
களில் உயர் தரமான ஆசிரியர்கறள பணியமர்த்த மாற்று வழிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 
அத்தறகய முயற்சிகளில் பயிற்சிக்குப் பின் பணியமர்த்தும் முறைக்கு மாற்ைாக 
பணியமர்த்திய பின் பயிற்சி நறடமுறைப்படுத்தப்படும். 
இ. மாணவ ஆசிரியர் விகிைம்: 
URG களில் இருந்து அதிக மாணவர் விகிதம் வகாண்ட பள்ளிகளில் மாணவ ஆசிரியர் 
விகிதம் 25:1 மிகாமல் இருக்க கவண்டும். இந்த விகித்த்றத மனதில் வகாண்டு 
ஒவ்வவாரு பள்ளியிலும் வதாடர்ச்சியான தளங்களில் இறடவவளிறய குறைக்கும்  
காலம் வறர கதறவப்படும்  மாற்று தீர்வுகறளயும் இறணப்புச் வசயல்கறளயும் 
கமற்வகாள்ளகவண்டும். 

 
உள்ளடக்கிய கல்விறய ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் பணியிறடப் 

பயிற்சியின் ஒருங்கிறணந்த பகுதியாக இருக்க வசய்தல் 

6.1.4.  உள்ளடக்கிய பள்ளி சூழல்கதள உருவாக்குைல்: 
பாகுபாடு, துன்புறுத்தல், அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றை எதிர் வகாள்வதற்கான 
வழிமுறைகறள நிறுவுதல்: 
அ:  விலக்கு  தடமுதறகதள  ீக்குைல் 
சமத்துவம் மற்றும் உள்ளுணர்வு ஆகியவற்ைின் மீதான வதளிவான அளவுககால்கள் 
பள்ளிகளுக்கு பின்பற்ைப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அறனத்து பள்ளிகளுக்கும் 
சமபங்கு மற்றும் உள்ளுணர்றவ மதிப்படீு வசய்ய அளவுககால்கள் உருவாக்கப்படும். 
கமலும் அங்கீகாரம் அல்லது சுய மதிப்படீு வசயல்முறைகளின்கபாது கபாதுமான 
அழுத்தம் தரப்படும். 
ஆ. கற்பவர்களுக்கு உணர்வூட்டல். 
மாணவர்களின் தங்களுறடய பல்கவறு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்கறள 
கபாற்ைி பாராட்டும் தன்றமறய உருவாக்குதல். பல்கவறு நிறலகளில் ஒரு 
ஒருங்கிறணந்த நடவடிக்றககளில் வசயல்பாடுகள் வசயல்படுத்தப்படும், (எடுத்துக்காட்டாக, 
பாடத்திட்டத்தில் கவறுபட்ட சமூக வபாருளாதார சூழ்நிறலகறளப் பற்ைி கறதகறள 
கசர்த்தல், தங்களின் சமூகம் அல்லது நம்பிக்றககளின் அடிப்பறடயில் தனி நபர்களின் 
எளிறமயான அறடயாளங்கறள ககள்வி ககட்டல்) சகிப்புத்தன்றமயின் அடிப்பறட மனித 
மதிப்புகள், உள்ளுணர்வு, சம பங்கு, பச்சாதாபம், உதவுதல், கசறவ முதலியன 
பாடத்திட்டம் முழுவதும் இறணக்கப்படும். 
இ. உள்ளடக்கிய பாடத்ைிட்டம்  
பள்ளிப் பாடத்திட்டம், மாத பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்ைல் கற்பித்தல் வபாருட்கள் 
(குைிப்பாக, பாடப்புத்தகங்கள்) ஆகியவற்ைில் வவளிப்பறடயான அல்லது மறைக்கப்பட்ட 
ஒகர மாதிரியான சார்புகறள அகற்றுவதற்கும் மதிப்பாய்வு வசய்யப்படும் அறனத்து   



பாடத்திட்டத்திற்கான சீர்திருத்தங்களில் உதாரணமாக, பள்ளிக்கல்வி பாடத்திட்டம் மற்றும் 
ஆசிரியர் கமம்பாட்டு திட்டங்களிலும் அவசர நிறல வதாடர்பான முக்கிய 
பிரச்சிறனகளுக்கு தீர்வுகாண ஒருங்கிறணந்த முயற்சிகள்  கமற்வகாள்ளப்படும். 

 
குறை பிரதிநிதித்துவ குழுக்களில, அதிகமான மாணவர் விகிதம் உள்ள 

பள்ளிகளில் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் 25:1  மிகாமல் இருக்க கவண்டும் 

6.1.5.  ைரவு ைளங்கள் அல்லது ைகவல்கதள பராமரித்ைல்: 
ஒவ்வவாரு மாணவனுக்கும் இன்ைியறமயாத தகவல்கள் கதசிய கல்விக்கான கதசிய 
தரவுத்தளத்தில் (NRED) பராமரிக்கப்படும் சிலர் கல்வி குைிகாட்டிகள் அறனத்து URG 
குழுக்களுக்கும் வபாதுவானதாகவும் குைிப்பிட்ட குைிகாட்டிகள் குைிப்பிட்ட குழுக்களுக்கு 
மட்டும் கண்காணிக்கப்படலாம். கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் கதசிய 
நிறுவனம் (NIEPA) கல்வி ரீதியாக URG களில் இருந்து மாணவர்கள் கண்காணிக்க 
வபாருத்தமான வழிமுறைகறள உருவாக்கும் .URG களின் தரவுகள் அல்லது தகவல்கறள 
வபற்று பகுப்பாய்வு வசய்வதற்கான கருவிகள், பள்ளிக்கல்வியில் URG குழந்றதகளின் 
முன்கனற்ைத்றத சிைப்பாகக் கண்காணிப்பதற்கு உதவும். 
 
NIEPA உருவாக்கப்பட்ட மத்திய கல்வி புள்ளியியல் பிரிவு (CESD) திட்டமிட்ட இலக்குகறள 
வடிவறமப்பதற்கும் விநிகயாகிப்பதற்கும், இந்த தகவல்கறள பகுப்பாய்வு வசய்யும். 

6.1.6.  Financial support to individual students: 

இலக்கு  ிைி உைவி: 
URG குழந்றதகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கவும், வளங்கறள ஏற்படுத்தவும், மற்ை வசதிகள் 
வசய்து தரவும் ஒரு சிைப்பு கதசிய நிதியம் உருவாக்கப்படும். ஒரு எளிய முகறம வழி  
அல்லது  ஒரு ஒற்றை சாளர அறமப்பு மூலம் நிதி  உதவி வபை மாணவர்கள் எளிய 
வழிமுறைகளில்  விண்ணப்பிக்க முடியும். கமலும் அவர்கள் முறையற்ை ஆதரவு 
அல்லது கசறவகறள மறுத்துவிட்டால் புகார்கறளகறள பதிவு வசய்ய முடியும். எந்த 
ஒரு மாணவரும் ஆதாரங்கள் மறுக்கப்படுவறத உறுதி வசய்ய NRED  உடன் தரவு 
இறணக்கப்படும். அகத சமயத்தில் மாணவர்களின்  தனி உரிறம மற்றும் கண்ணியம் 
எப்கபாதும் மதிக்கப்படும்.  
ஆ: உைவிக்கான மாற்று வழிகள் 
ஸ்காலர்ஷிப்கறள தவிர, பிை ஆதரவு வழிமுறைகளும் கிறடக்கிைது. எடுத்துக்காட்டு URG 
களிலிருந்து திைறமயான மற்றும் தகுதி வாய்ந்த மாணவர்கறள NTP மற்றும் RIAP 
நிகழ்ச்சிகளில் கல்வி சார்ந்த மாதிரிகள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் வழிகாட்டல் 
உதவியாளர்களாக பணியமர்த்தலாம். 

 காறல உணவு (மதிய உணவுடன்) குைிப்பாக வபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய 
பகுதியில் உள்ள கற்கும் மாணவர்களுக்கு, மதிய உணவின் தரத்தில் காறல 
உணவு வழங்குதல். 



 URG கமம்பாடு வதாடர்பான பல்கவறு துறைகளில் சிைப்பு கவறல 
வாய்ப்புகறள ஏற்படுத்துதல். 

கசர்க்றக வசயல்முறைகள் மற்றும் நிறுவன வசயல்முறைகள் (கால 
அட்டவறணகள் மற்றும் கல்வி காலண்டர்கள் உள்ளிட்டறவ) கற்பவர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் சமூகங்களில் பல்கவறு கதறவகறள பிரதிபலிக்கும். 

6.1.7.  மாவட்டங்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களுக்கு அணுைலுக்கும், உள்ளடக்குைலுக்கும், 
ஆைரவு மற்றும் இலக்கு சார்ந்ை  ிைி உைவி வழங்குைல் 

 
அ: மாவட்ட வாரியாக  ிைி உைவி 
உள்கட்டறமப்றப வலுப்படுத்துவது உட்பட, சூழல் சார்ந்த மற்றும் இலக்கான 
தறலயடீுகள் / உத்திகள் ஆகியவற்றை வசயல்படுத்த  சிைப்பு கவனம்  வசலுத்துவதன் 
மூலம்  மாவட்டங்களில் உள்ளடக்கம் மற்றும்  இலக்றக  அணுகுவதற்கான 
முயற்சிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குதல். மாவட்ட ரீதியாக நிதி உதவி வழங்கப்பட்ட 
மாவட்டங்கள் தன்னார்வத்துடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அந்தந்த மாவட்ட 
பங்குதாரர்களால் அறடயாளம் காணப்பட்ட துறைகள் மற்றும் அவர்களின் குைிப்பிட்ட 
கதறவகளின் அடிப்பறடயில் நிதிகறள வசலவழிக்க கவண்டும். 
 
ஆ.  ிறுவனங்களுக்கு  ிைி மற்றும் பிற வளங்கள் வழங்குைல்: 
குறை பிரதிநிதித்துவ குழுவில் உள்ள மாணவர்களின் கல்வித் கதறவகள் வழங்கும் 
நிறுவனங்கள் குைிப்பிட்ட கதறவகறள அறடயாளம் காண்பிக்கும்; இந்தத் கதறவகறள 
பூர்த்தி வசய்வதற்கான முயற்சிகள் அறமப்புகள் மூலம் கபாதுமான நிதி ஆதாரங்கறள 
வகாண்டிருக்கும்.  (எடுத்துக்காட்டு: அந்த சமூகங்களிலிருந்து கூடுதல் ஆசிரியர்கறள 
நியமித்தல், குைிப்பிட்ட URG களின் கதறவகளுக்கு கதறவயான வமாழிவபயர்க்கப்பட்ட 
வபாருள், சம்பந்தப்பட்ட சமூகத்றத மதிப்பிடுவதற்கு சமூக வதாழிலாளர்கள் பள்ளி கல்வி 
பற்ைி உறுப்பினர்களிறடகய விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்துதல்) 
 
உள்ளடக்கிய கல்வி மற்றும் சுயாைனீ ஆய்வுகளுக்கு  ிைி உைவி கிதடக்கப்சபறச் 
சசய்ைல் : 
உள்ளடக்கிய கல்விறய கமம்படுத்துவதற்கான அறனத்து திட்டங்கள் பற்ைிய மதிப்படீ்டு 
ஆய்வுகளின் தாக்கமும்,ஆசிரியரின் கமம்பாடும் இதில் அடங்கும். கமலும் குறைவான 
கற்ைல் அறடவுகள் மற்றும் இறடநிற்ைலுக்கான காரணங்கள் பற்ைி அைியவும், அதற்கான 
தீர்வு காணவும்  இந்த நிதி உதவும். 
 

6.1.8.  ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிதணந்ை சகாள்தகதய சசயல்படுத்துைல் 
மூலம் குதறவான பிரைி ிைித்துவ குழுக்கதள ஆைரித்ைல்: 



பள்ளிக் கல்வியில் குறைவான பிரதிநிதித்துவப் குழுக்களின் அதிகமான பங்ககற்ைறல 
உறுதி வசய்யும் முயற்சிகளில் கவனமான அணுகுமுறையும் கவனமான திட்டமிட்ட 
ஒருங்கிறணப்பு இருக்கும். குறைவான பிரதிநிதித்துவ குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் 
கல்வியில் பங்கு வபறுவதற்கு ஓர் இயல்பான சுற்றுச்சூழறல, சமமான கல்வி 
வாய்ப்புகறள உறுதி வசய்வதற்குமான முழு வபாறுப்பு மனித வள கமம்பாட்டு 
அறமச்சகம் மற்றும் அதற்கான மாநில / யூனியன் பிகரகதசத்திற்கான துறைகள் / கல்வி 
அறமச்சகங்களுக்கும் இருக்கிைது. (எடுத்துக்காட்டு, குைிப்பிட்ட துறைகள் இந்த குைிப்பிட்ட 
குழுக்கறள முன்கனற்ை  முன்மழறலயர் வகுப்புகளில் சுகாதாரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, 
கபாக்குவரத்து வசதிகறள வழங்குதல்.  

 
ஒரு சிைப்பு கதசிய நிதி, நிதி உதவி வழங்குவதற்கும், வளங்கறள 

ஏற்படுத்தவும் குறை பிரதிநிதித்துவ குழுக்களிடம் இருந்து வரும் 
மாணவர்களுக்கு வசதிகறள வழங்க உருவாக்கப்படும்.. 

6.2 சபண்களுக்கு அளிக்கப்படும் கல்வி ஒரு மாற்று ைரீ்வு 
வபண்களுக்கு கல்விறய எளிதாகப் வபை வசய்வகத வறுறமறய ஒழிப்பதற்கும் 
வன்முறைறய ஒழிப்பதற்கும் சமூக ஆகராக்கியத்றத கமம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் 
நல்வாழ்விற்கும் தறடகறள உறடத்வதைிந்து அடுத்த தறலமுறைகறள 
கமம்படுத்துவதற்கும் உள்ள வதளிவான  பாறத ஆகும். 

எனகவ இந்திய சமுதாயத்றத முன்கனற்றுவதற்கு வபண்களின் முன்கனற்ைத்தில் தனி 
கவனம் வசலுத்துவகத முக்கியமான உத்தியாகும். கமலும் குறைவான  பிரதிநிதித்துவ 
குபக்களின் முன்கனற்ைத்திற்கும் அந்தக்  குழுக்களில் உள்ள வபண்களின்  
முன்கனற்ைத்தில் கவனம் வசலுத்துவகத முக்கியமான உத்தியாகும். கமற்கூைிய 
காரணங்களுக்காகவும் கல்வியில் பாலின சமத்துவத்றத அறடயவும், ஒருங்கிறணந்த 
பாலின சமத்துவத்திற்கு முன்னுரிறம வழங்குவகத இந்த கல்விக் வகாள்றகயின் 
கநாக்கம் ஆகும். 

6.2.1.  சபண் கல்விக்காக மா ிலங்கள் மற்றும் சமூக அதமப்புகள் கூட்டாக சசயல்படுைல்: 
அறனத்துப் வபண் குழந்றதகளுக்கும் தரமான மற்றும் சமத்துவமான கல்விறய வழங்கி, 
நாட்றட முன்கனற்றுவதற்காக, பின்வரும் ஐந்து அம்சங்கறள முன்னிறுத்தி இந்திய அரசு 
பாலின உள்ளடக்கிய நிதிறய உருவாக்கும். 
 

 பள்ளி அறமப்பில் 100 சதவதீ வபண்கள் கசர்க்றகறய உறுதி வசய்தல் மற்றும் 
உயர்கல்வியில் அதிக கசர்க்றக விகிதத்றத உறுதி வசய்தல். 

 
 கல்வி அைிவு வகாடுக்கப்படுவதன் மூலம் பாலின  பாலின இறடவவளிறய 

நிறைவு வசய்தல். 
 



 மனித மனங்கறள மாற்றுவதன் மூலமும் தீங்கு விறளவிக்கும்  பழக்கத்றத 
நிறுத்துவதன் மூலமும் பாலின சமத்துவத்றதயும், உள்ளடக்கிய கல்விறயயும் 
வளர்த்தல். 

 
 வபண்களுக்கு தறலறமப் பண்பு  திைறன வளர்ப்பதன் மூலமும் தற்கபாறதய 

மற்றும் எதிர்கால முன்னுதாரணங்கறள உருவாக்க உதவுகதல். 
 

 சிைந்த நறடமுறைகள் மற்றும் படிப்பிறனகறள பரிமாறுவதற்காக சிவில் 
சமூகத்துடன் கருத்துப் பரிமாற்ைத்றத கமம்படுத்துதல். 
 
  

இந்த நிதி, இரண்டு நிதி மானியங்கறள ஆதரிக்கும் ஃபார்முலா மற்றும் விருப்ப மானியம் 
: ஃபார்முலா மானியம் : கல்வி வபறும் வபண்கள் மற்றும் வபண் குழந்றதகளுக்கு 
உதவுவதற்காக மத்திய அரசால் தீர்மானிக்கப்பட்ட முன்னுரிறமகறள வசயல்படுத்தும் 
மாநிலங்களுக்கு இந்த மானியம் வழங்கப்படும். (கழிப்பறை வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், 
மிதிவண்டிகள் வழங்குதல்.) 
 
விருப்ப நிதி, மாநிலங்கறள ,சமூகத்தின் அடிப்பறடயிலான தறலயீடுகறள ஆதரிக்கவும், 
அளவடீு வசய்யவும் உதவுகின்ைன. அறவ உள்ளூர் மற்றும் சூழல்  குைிப்பிட்ட 
தறடகறள வபண்கள் அணுவதற்கும் தரமான கல்விறய பங்கு வபறுவறதயும் உறுதி 
வசய்யும். ஒரு முழுறமயான மதிப்படீ்றட அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட சமூகத்தில் 
வபண்கள் மற்றும் வபண் குழந்றதகள்  எதிர்வகாண்டுள்ள குறைந்தபட்ச கல்வி  
சவால்கறள கநாக்கி இந்த விருப்ப  நிதிகள் இயக்கப்படும்.  
சமூக அடிப்பறடயிலான நிறுவனங்களின் மீது நிர்வாகத்றத வழங்குவதற்கான 
முயற்சியில் ஈடுபடவும், தங்களது திைறன அதிகரிக்கவும் வதாழில்நுட்பத்றத 
வழங்குவதற்கும், விருப்பமான நிதிகளின் ஒரு பகுதிறய பயன்படுத்தலாம். நிதி மூலம் 
வளங்கறள வபரும் நாடுகள், கல்வியில் பாலின இறடவவளிறய குறைக்கும் 
முயற்சிகளில் ஒரு அங்கமாக உற்பத்தியில் சமூகத்றத கலந்தாகலாசித்து தங்கள் 
திட்டத்றத உருவாக்கும்.  
 

 
வபண்களுக்கும் தரமான மற்றும் சமமான கல்வி அளிக்க இந்த உள்ளடக்கிய 

நிதி  கவனம் வசலுத்தும். கல்வியில் வபண்கள் பங்களிப்பு மற்றும் தறலறமப் 
பண்புகறள வளர்த்தல்.  

6.2.2.  கல்வியில் சபண்கள் பங்களிப்பு மற்றும் ைதலதமப் பண்புகதள வளர்த்ைல்: 
நிறுவனத் தறலவர்கள், ஆசிரியர்கள், விடுதி காப்பாளர்கள், சுகாதார ஊழியர்கள், 
பாதுகாவலர்கள் மற்றும் விறளயாட்டு பயிற்சியாளர்கள் மட்டுமின்ைி பள்ளிகளில் 
தறலறம பதவிகளில் வபண்களின் எண்ணிக்றகறய அதிகரிக்க வழிவறக வசய்தல் 



கவண்டும்.  வபண்கறள ஆசிரியர் பணியமர்த்தவும் மற்றும் தக்கறவப்பதற்கும், 
கல்வியாளர்களுக்கு திருத்தப்பட்ட மகப்கபறு உதவி சட்டத்தின்படி காப்பக வசதி வசய்து 
தருதல். தறலறமத்துவ  கமம்பாடு ஊக்க திட்டங்கள், ஆசிரியர் பயிற்சி, பணி நிரவல் 
ஆகியவற்ைில் கவனம் வசலுத்துவதன் மூலம் குழந்றதகளுக்கான கல்வி பணியில் 
வபண்கறள முன்னிறுத்தி வசயலாற்ை முயற்சிக்கலாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, கிராமப்புை மற்றும் வதாறலதூரப் பகுதிகளில், வபண் ஆசிரியர்களின் 
விகிதாச்சாரம் குறைவாக உள்ள இடங்களில், சிைந்த வபண் மாணவர்களுக்கும், IA 
களுக்கும் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டு ஆசிரியர்களாக உருவாக்க  முயற்சிகள் 
கமற்வகாள்ளப்படும். 
 

6.2.3.  பள்ளி பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிதம வழங்குைல்: 
வபண்கள் மற்றும் வபண் குழந்றதகளுக்கு பாகுபாடு துன்புறுத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் 
இல்லாத நம்பகமான வழிமுறைகறள அறனத்து பள்ளிகளும் உறுதி வசய்யகவண்டும். 
பள்ளி பாதுகாப்பு மற்றும் வபண்களின் பாதுகாப்றப உறுதி வசய்வதற்கான 
வழிகாட்டுதல்கள் நிறுவன அங்கீகாரத்திற்கான பகுதியில் ஒரு பகுதியாக 
உருவாக்கப்படும். இந்த கட்டறமப்பானது பள்ளி  வதாடர்பான பாலின  துன்புறுத்தல்கறள 
தடுப்பதற்கான  வழிமுறைகள் பற்ைி கல்வியாளர்கள் மற்றும்  நிர்வாகிகளுக்கு கட்டாயப் 
பயிற்சி அளிக்கும். மாதவிடாய்க்கு பயன்படுத்தும் சுகாதார வபாருட்கள் வகாண்ட 
வபண்களுக்கான தனி  இயங்கும் கழிப்பறைகள் கட்டி  அறனவருக்கும் கிறடக்கப்வபைச் 
வசய்தல். 
பள்ளிக்கு வவளிகய உள்ள வபண்கள் பாதுகாப்பு அவர்களின் வருறகக்கும் ஒட்டுவமாத்த 
கல்வியின் மதிப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.  
துரதிஷ்டவசமாக, பள்ளிக் கூடத்திற்கு வந்து வசல்லும் கநரங்களில் அவர்களுறடய 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.  வபண்களுக்கு மிதிவண்டி வசதி வசய்து 
தருதல் பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான  கபாக்குவரத்து ஆகியறவ அவர்களின்  
பள்ளிக்கு வருவறத உறுதி வசய்யும். 

 
எல்லா பள்ளிகளும் வபண்களுக்கும் வபண் குழந்றதகளுக்கும் பாராபட்சம், 

துன்புறுத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் இல்லாத நம்பகமான வழிமுறைகறள 
உருவாக்க  கவண்டும். 

6.2.4.  பள்ளி வருதகதய ைடுக்கும் சமூக ஒழுக்கம் மற்றும் பாலின கபைங்கதள பற்றி 
உதரயாடுவது: 
 நறடமுறை முயற்சியாக பள்ளியில் இறடநிற்ைல் ஏற்படுத்தும் பாலின முறைகறள 
அைிந்து கறளவதற்கான வழிமுறைகறள பற்ைி பள்ளி மற்றும் சமூக பணியாளர்கள் 
வதாடர்ந்து வபற்கைார்களிடம் உறரயாற்ை கவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, குழந்றதத் 
திருமணம், வபண்கறள உயர்நிறலப் பள்ளிக்கு அனுப்பாதது, ஆண் குழந்றதகறள 
சிறுவயதிகலகய பணம் ஈட்டச் வசய்வது, வபண்களின் கவறல வாய்ப்பு பற்ைிய தவைான 
புரிதல்கள், பள்ளி வசல்லும் குழந்றதகளின் குடும்ப வதாழிலில் ஈடுபடச் வசய்வது, வடீ்டு 



கவறலகளில் ஈடுபடச் வசய்வது, வபாதுவாக கல்விறய விட புை காரணிகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிப்பது கபான்ை பிரச்சிறனகள். சமுதாயத்தில் உயர் நிறலறய 
அறடவது, உயர்தரமான கவறல வபாருளாதார சுதந்திரம் அறடந்தது கபான்ை கல்வியின் 
முக்கியத்துவத்றத எடுத்துறரக்க கவண்டும். அதகனாடு தற்கபாறதய வலிறமயான 
முன்னுதாரணங்கள். 
எடுத்துக்காட்டாக, வபண் ஆசிரியர்கள், P 6.2.2 வபண்களின் திைறம மற்றும் கனவுகறள 
பற்ைிய சமுதாய புரிதலில் மாற்ைத்றத ஏற்படுத்தி  உதவமுடியும். 

6.2.5.  பள்ளிகளில் பாலின உணர்ைிறன்: 
வதால்றல இல்லாத சூழல்களின் முக்கியத்துவம், பாலின சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் 
மற்றும் பாலின பிரச்சிறனகள் பற்ைிய விழிப்புணர்வு மாநாடுகறள நடத்துவதற்கு 
அறனத்து கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அலுவலகங்கள் கட்டாய முயற்சிகள் 
கமற்வகாள்ள கவண்டும். இதில் கபாஸ்ககா சட்டம், பாலியல் குற்ைங்களில் இருந்து 
குழந்றத பாதுகாப்பு சட்டம், குழந்றத திருமண தடுப்பு சட்டம், மகப்கபறு நலன் சட்டம் 
வபண்கள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு மற்றும் சட்டப்பாதுகாப்பு ஆகியறவ 
அடங்கும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி நிர்வாகிகளுக்கு பாலின உணர்திைன் மற்றும்  
உள்ளடக்கிய வகுப்பறை நிர்வாகம் பற்ைிய  விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்த  பயிற்சி 
அளிப்பது இதில் அடங்கும். 

6.2.6.  URG களில் உள்ள  சபண்கள் மீது கவனம் சசலுத்துவைன் முக்கியத்துவம்: 
சமூகத்தில் ஆற்றும் சிைப்பு பங்றக அங்கீகரித்தல், அடுத்த தறலமுறைக்கு சமூக 
ஒழுக்கம் மற்றும் கல்வி  மதிப்புகறள எடுத்து வசல்வறத வடிவறமத்தல், URG 
உள்களயும் அவர்கள் எதிர்வகாள்ளும் கூடுதலான குறை பிரதிநிதித்துவத்றத உயர்த்துதல், 
குறைவான பிரதிநிதித்துவ சமூக வபாருளாதார மற்றும் சமூக கலாச்சார குழுக்களின் 
முன்கனற்ைத்திற்கான அறனத்து முயற்சிகளும் அதில் உள்ள வபண்கள் மற்றும் வபண் 
குழந்றதகறள இலக்காக வகாண்டு வசயல்படுத்துதல். 
 
6.3 ஆைிைிராவிடர் மற்றும் பிற்படுத்ைப்பட்ட வகுப்பினரின் குழந்தைகளுக்கான கல்வி : 
பல்கவறு வரலாற்று மற்றும் வமாழியியல் காரணிகள் காரணமாக  SC  மற்றும் OBC 
ஆகிகயார் பல்கவறு மட்டங்களில் கடுறமயான ஏற்ைத்தாழ்வுகறள எதிர்வகாள்கின்ைனர். 
அணுகல், பங்ககற்பு மற்றும் பள்ளிக் கல்வியின் கற்ைல் விறளவுகள் மூலம் சமூக 
இறடவவளிகறள இறணத்தல் ஆகியறவ அறனத்தும் கல்வித் துறை வளர்ச்சி காண 
திட்டங்களின் முக்கிய குைிக்ககாளாக வதாடர்ந்து இருக்கும்.  பிரிவு 6.1 இதில் 
கூைப்பட்டுள்ள அறனத்து முக்கிய வகாள்றகககளாடு, சமூகப் பிரிவு இறடவவளிகறள 
குறைப்பதற்கான தற்கபாது நறடவபறும் பல கவறலத்திட்ட தறலயடீுகள், பள்ளிக் 
கல்வியில் சமூக இறடவவளிறய குறைப்பதற்கான கூடுதல் தறலயடீுகள் பின்வருமாறு 
 

6.3.1.  SC மற்றும் OBC சமூகங்களிடம் இருந்து ஆசிரியர்கதள பணி அமர்த்ை சசய்ைல்: 
கணிசமான ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி வபை உயர்கல்வி 
நிறுவனங்களில் உறுதியளிக்கும் நடவடிக்றக கமற்வகாள்ளப்படும். பல்கவறு 



குறைபாடுகள் காரணமாக வபரும்பாகலாகனார் கவறல வபறுவதில் சிக்கல் நிலவுகிைது. 
எனகவ சம்பந்தப்பட்ட அறமச்சகங்கள் மற்றும்  துறைகள் மூலமாக  திைன் பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்டு ஆசிரியர்களாக அவர்களுறடய  பகுதிகளில் உள்ள பள்ளயிகலகய 
பணியமர்த்தப்படுவர்.  இதன் மூலம் அவர்கள் சிைந்த முன்மாதிரியாக மாறுவர். 
 
கூடுதலாக SC  மற்றும் OBC சமூக மக்களிடமிருந்து சிைந்த மாணவர்கள் மற்றும் IA 
களுக்கு சிைந்த ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கறள உருவாக்கி, ஆசிரியர்களாக 
மாற்றுவதற்கான உதவித்வதாறக வழங்கப்படும். கமலும் அவர்கள் கல்வி முடித்த பிைகு 
இந்தப் பகுதிகளில் அவர்கறள ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்த முயற்சிகள் 
கமற்வகாள்ளப்படும். 
 

6.3.2.  சமாழிசபயர்க்கப்பட்ட கற்றல் சபாருள் : 
SC மற்றும் OBC சமூகங்களில் உள்ள தாய்வமாழி, மாநில அல்லது அதிகார 
வமாழியிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது. மற்ைவர்கறளப் கபால  தாய்வமாழிவழிக் கல்வியில்  
பயிலாமல் கவற்று வமாழியில் பயில்வது  அவர்களுக்கு கமலும் சிரமத்றத அளிக்கிைது. 
எனகவ, உள்ளூர்  வமாழியில் வமாழிவபயர்க்கப்பட்ட எளிதாக படிக்கக்கூடிய 
பாடப்வபாருள் பயன்படுத்தப்படும். ஆரம்ப வகுப்புகளில்  குழந்றதகறள கல்வி கற்க  
ஆரம்பிக்க BITE/DIET ஒருங்கிறணப்பாளர்களின் கமற்பார்றவயின் கீழ் இத்தறகய கற்ைல் 
வபாருள்கள் உள்ளூரில் தயாரிக்கப்படும். பல்கவறு உள்ளூர்  வமாழிகறளப் கபசும் 
ஆசிரயர்கறள பணியில் அமர்த்துவதற்காக ஓர் ஒருங்கிறணந்த  முயற்சி 
கமற்வகாள்ளப்படும். இதன் மூலம் மாணவர்கள் கற்ைல் அறடவுகறள 
கமம்படுத்துவதற்காக, இவர்களின் வமாழி, பரிமாற்ைத்தின் ஓர் ஊடகமாக 
பயன்படுத்தலாம். 

 
6.4. பழங்குடி சமூக குழந்தைகளுக்கான கல்வி 
 
பல்கவறு வரலாற்று மற்றும் புவியியல் காரணங்களால் பழங்குடிச் சமூகக் குழந்றதகள் 
மற்றும் ஆதிதிராவிடக்  குழந்றதகள் பல்கவறு நிறலகளில் தீவிரமான குறைபாடுகறள 
எதிர்வகாள்கின்ைனர்.  பழங்குடிச் சமூகக் குழந்றதகள் வபாதுவாகத் தங்களுறடய 
பள்ளிக்கல்வி தங்களுறடய வாழ்க்றகக்கு அந்நியமாக இருப்பதாகவும் கலாச்சார மற்றும் 
கல்விரீதியாக வபாருந்தாததாக இருப்பதாகவும் குறை கூறுகின்ைனர்.  பழங்குடி 
சமூகங்களில் இருந்து குழந்றதகறள கமம்படுத்துவதற்கான பல கவறலத்திட்டத் 
தறலயடீுகள் தற்கபாது நறடவபற்றுக் வகாண்டிருக்கின்ைன.  சில கநரங்களில் 
குழந்றதகள் இந்தத் தறலயடீுகளின் பயன்கறளப் புவியியல் தறடகள் மற்றும் சரியான 
கமற்பார்றவ இல்லாறம, கமலாண்றம மற்றும் சமூகஅைிவு ஆகியவற்ைின் காரணமாகக் 
கிறடக்கப்வபைாமல் உள்ளனர்.  

பிரிவு 6.1 அறனத்துக் வகாள்றக நடவடிக்றககளும், மீண்டும் பழங்குடிச் சமூகங்களுக்கு 
மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். 



சூழ்நிறலக் கல்வி பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பழங்குடி மரபுக் கல்விறய 
ஒருங்கிறணத்தல், உடனடி நடவடிக்றகயாக இருக்கும்  .அகத கநரத்தில் நீண்ட 

காலப் பலனாக தகுதி உள்ள ஆசிரியர்கறளப் வபை மாணவர்கறள ஊக்குவிக்க 
கவண்டும்..  

 
6.4.1. சைாடர்புதடய கல்வி: 

பழங்குடிச் சமூகத்தில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்குப் பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 
கல்விமுறைகள் சூழ்நிறலக்கு ஏற்ைவாறு வதாடர்புறடய அனுபவமாகக் கல்விறய 
இருக்கச் வசய்தல் கவண்டும்.  துரதிருஷ்டவசமாக இந்தக் குழந்றதகளுக்கு பள்ளிகளில் 
வழங்கப்படும் கல்வி அவர்களின்வாழ்க்றகக்குத் வதாடர்புறடயதாக இல்றல என்பகத 
முன்னணிப் பிரச்சறனயாக உள்ளது.  பாடத்திட்ட வடிவறமப்பு, கல்விமுறைகளும் 
இவர்கறளப் புைக்கணிக்கும் விதமாக உள்ளன  .  கமலும் ஆசிரியர்கள் இவர்களுறடய 
கலாச்சாரம் மற்றும் வமாழிறயப் புரிந்துவகாள்ள முடியாதவர்களாகவும், வதாடர்பு 
அற்ைவர்களாகவும் உள்ளனர். 
 
கல்விறயத் வதாடர்புறடயதாக மாற்ை கமற்கூைிய அம்சங்கள் எல்லாம் முறையாகக் 
றகயாளப்பட கவண்டும்.  பாடத்திட்டம் மற்றும் பழங்குடி மரபுக் கல்விறய 
ஒருங்கிறணத்தல் உடனடி மற்றும் அவசியத் கதறவயாகும்.  அகத கநரத்தில் 
தகுதியுறடய மாணவர்கள், ஆசிரியர்களாக பயிற்றுவிப்பதற்காக ஊக்குவிக்கப்பட 
கவண்டும்.  பின்னர், ஆசிரியர் கல்விப் பயிற்சி வபற்று ஆசிரியராகும் பழங்குடி 
பகுதிறயச் கசர்ந்த இந்த சிைந்த மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் நிதி உதவி 
வழங்க கவண்டும்.  அவர்கள் பயிற்சி முடித்த பிைகு இந்தப் பகுதிகளில் ஆசிரியர்களாகப் 
பணியமர்த்த முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்படும். 
 
உள்ளூர் பழங்குடி வமாழிகளில் கற்ைல் வபாருள்கறள வழங்குவதற்கும்இந்தவமாழிகளில் 
(தகவல் வதாடர்புப் பாலமாக) குைிப்பாகக் குழந்றதகளின் ஆரம்பக் கல்வி ஆண்டுகளில் 
கல்வி கற்றுக் வகாடுக்கும் முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்படும். இரு வமாழிப் பாடநூல்கள் 
தயாரிக்கப்பட்டு இரு வமாழிகளிலும் பாடசாறலகளில் கற்பித்தல் நறடவபைச் வசய்தல் 
கவண்டும். தாய்வமாழி வழியாகக் கற்றுக்வகாள்வதன் மூலம் குழந்றதகளிடம் 
மாற்ைங்கறளச் வசய்ய முடியும். 
 

6.4.2. சமுைாய  ஒருங்கிதணப்பாளர்கள்: 
மாநில மற்றும் பழங்குடிச் சமூகம் அதிகமாக உள்ள மாவட்டங்கள் அளவில் குைிப்பிட்ட 
பழங்குடிச் சமூகத்தில் இருந்து ஒருங்கிறணப்பாளர்கறளத் கதர்ந்வதடுத்து 
நியமிக்ககவண்டும்.  இந்த ஒருங்கிறணப்பாளர்கள் கல்வித் திட்டங்கறள 
கண்காணிப்பதுடன், பழங்குடிச் சமூக அறமச்சகத்தின் வசயல்பாடுகறளயும் ஆதரிப்பர்.  
கமலும் கல்வித்துறை மற்றும் அறமச்சகம் வழங்கும் பயன்கறள இந்தச் சமூகக் 
குழந்றதகள் வபறுவதற்கும் உறுதி வசய்வர். 
 



6.5. கல்வி ரீைியாக குதற பிரைி ிைித்துவ குழுக்களில் உள்ள சிறுபான்தம  
சமூகத்ைின் குழந்தைகளுக்கான   கல்வி 
 
அறனத்து சிறுபான்றம மற்றும் மத சமூகங்களுக்கும் குைிப்பாகக் கல்விரீதியாக 
பிரதிநிதித்துவம் வபைாத சமூகங்களுக்கும் கல்வி வழங்குவதற்கான தறலயடீுகளின் 
முக்கியத்துவத்றத இந்தக் வகாள்றக ஒப்புக்வகாள்கிைது. 
இஸ்லாம் சமுதாயத்தின் மத்தியில் பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி அறமப்பில் மிகப்வபரிய 
கல்விக் குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.  இஸ்லாமியக் குழந்றதகறளப் பள்ளிக் கல்வியில் 
கசர்ப்பதிலும் மற்றும் தக்கறவப்பதிலும் கணிசமான முன்கனற்ைங்கள் இருந்தகபாதிலும் 
இஸ்லாமியர்களுக்கும் மற்ை மக்கள் குழுக்களுக்கும் இறடயில் உள்ள இறடவவளி 
வதாடர்ந்து அதிமாக உள்ளது .இஸ்லாம் மாணவர்கள் கதசிய சராசரிறயவிடக் 
குறைவான முதன்றமப் பதிவு விகிதங்கறளக் வகாண்டுள்ளனர்.  கமலும் இந்த 
இறடவவளி நடுத்தர உயர்நிறல மற்றும் கமல்நிறலக் கல்விமட்டங்களில் மட்டுகம 
அதிகரிக்கிைது. 
 
அறனத்து வகாள்றக பிரிவு 6.1 ,  
குைிப்பாக இஸ்லாம் சமுதாயத்தினரின் குழந்றதகளுக்குச் சிைப்பு நடவடிக்றககறளச் 
வசயல்படுத்த கவண்டும். கமலும் இஸ்லாம் மக்கள் வதாறக வகாண்ட சிைப்புக் 
கல்விமண்டலங்களில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் கற்ைல் அறடவுகளில் அதிகமான 
பங்ககற்பு அளவிறன அறடயச் சிைப்பு முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்பட கவண்டும். 
P 6.1.2 படி சிைப்புக் கல்வி மண்டலங்களில் உள்ள குைிப்பிட்ட பகுதிகளில், சிறுபான்றமக் 
குழுக்களில் அல்லது மதக் குழுக்களில், உயர்கல்வியில் குறை பிரதிநிதித்துவத்றதப் 
கபாக்க முயற்சிகள் கமற்வகாள்ள கவண்டும். 
 
பள்ளிக் கல்வியில் இஸ்லாம் மற்றும் இதர குறை பிரதிநிதித்துவ சிறுபான்றமச் 
சமூகங்களின் குழந்றதகறளக் கல்வியில் ஈடுபடச் வசய்ய வசால்லப்படும் சில 
முயற்சிகள் பின்வருமாறு: 
 

6.5.1. இஸ்லாம் களுக்கும் பிற கல்வி ரீைியான குதறபாடு உதடய சிறுபான்தமயினருக்கும் 
பள்ளிக்கூட கல்விதய முடிக்க ஊக்குவிப்பைற்கான ைதலயீடு: 

 
அதிகமான இஸ்லாமிய மக்கள் வதாறக வகாண்ட பகுதிகளில், மிகச் சிைப்பான பள்ளிகள் 
அறமக்கப்படும்.  உருது மற்றும் மற்ை தாய் வமாழிகறளப் கபசும் ஆசிரியர்கறளப் பணி 
அமர்த்துவதன் மூலம் அவர்களிறடகய காணப்படும் வமாழித்தறடறய இறணக்க 
முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்படும். 
 
சமூக மற்றும் பிை கல்விரீதியாகக் குறை பிரதிநித்துவ சமூகங்களின் மாணவர்கறள 
அதிக அளவில் உயர்கல்வியில் கசர்க்க, மூன்று வமாழிக் வகாள்றக, தீவிர அைிவியல் 
மற்றும் கணிதம், ஓவியப் பின்னணியுடன், அடிப்பறட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணைிவு 
வகாடுக்கக் கடுறமயான முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்படும்.  குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 
வமாழி மற்றும் சிறுபான்றமயினர், கல்வி ரீதியாகக் குறை பிரதிநிதித்துவம் உள்ள 



குழுக்கறள முன்கனற்றுவதற்கு முயற்சிகள் கமற்வகாள்ளப்படும்.  கதசிய திைனைிவு 
கதர்வு மதிப்வபண்களின் அடிப்பறடயில் இஸ்லாம் சமூகம் மற்றும் பிை குறை 
பிரதிநிதித்துவச் சிறுபான்றமச் சமூக சிைந்த மாணவர்களுக்கு உயர்கல்விக்காக நிதியுதவி 
வழங்கப்படும். 
 

6.5.2.  மைராஸ், மக்ைாப்ஸ் மற்றும் பிற பாரம்பரிய அல்லது மை பள்ளிகதள 
வலிதமயாக்குைல் மற்றும் பாடத்ைிட்டங்கதள  வனீப்படுத்துைல் 
வழக்கத்தில் உள்ள பாரம்பரிய அல்லது மதப் பள்ளிகள் முறையாக மதரசாக்கள், 
மக்தாப்கள், குருகுலம், பாடசாலா மற்றும் ஹிந்து, சீக்கிய, றஜன, வபௌத்த மதப்பள்ளிகள் 
மற்றும் பிை பாரம்பரியங்கள் தங்கள் பாடமுறைகறளயும் பாரம்பரியங்கறளயும் 
கமம்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படும்.  அகத கநரத்தில் குறை பிரதிநிதித்துவத்றத 
உயர்கல்வியில் கபாக்கத் கதசிய பாடத்திட்ட வறரவில் உள்ள பாடங்கள் மற்றும் கற்ைல் 
அறடவுகள் ஒருங்கிறணக்கப்படும்.  பாரம்பரிய மற்றும் மத நிறுவனங்களின் 
பாடத்திட்டங்கறள நவனீப்படுத்தவும், ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு 
விரிவாக்கம் வசய்யப்படும். 

 பாரம்பரிய கலாச்சார அல்லது மதப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள், வகுப்பு1-12 
கற்ைல் அறடவுகறள அறடயவும், அைிவியல், கணிதம், சமூகஅைிவியல், ஹிந்தி, 
ஆங்கிலம் மற்றும் வதாடர்புறடய வமாழிகறள அைிமுகப்படுத்தவும் நிதி உதவி 
அளிக்கப்படும். 

 மதரசாக்கள், மக்தாப்கள் மற்றும் பிை பாரம்பரிய அல்லது வபௌத்த மடம் கபான்ை 
மதப் பள்ளிகளில் உள்ள மாணவர்கள் வபாதுத் கதர்வுகள் மற்றும் கதசிய 
திைனைிவு முகாம் நடத்தும் கதர்வுகறள எழுதி உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் கசர 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

 அைிவியல், கணிதம், வமாழி, சமூக அைிவியல், கற்பிக்க ஆசிரியர்களின் திைன் 
கமம்படுத்தப்படும்.  கமலும் புதிய கற்பிக்கும் முறைகள் கற்றுத்தரப்படும். 

 நூலகங்கள் மற்றும் ஆய்வகங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, கதறவயான கற்ைல் 
கற்பித்தல் வபாருட்கள் கிறடக்கச் வசய்யப்படும். 

 
6.6.  கரப்புற ஏதழக் குடும்பங்கதளச் சார்ந்ை குழந்தைகளின் கல்வி: 
நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்களில் சுமார் ஒருககாடிக் குழந்றதகள் உள்ளனர்.  இந்த 
எண்ணிக்றக நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வகாண்கட வசல்வறதக் காணமுடிகிைது.  
எதிர்காலத்தில் எடுக்கப்கபாகிை நடவடிக்றககளால் இந்தப் கபாக்கு மாறும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
 
நகரப்புை ஏறழக் குழந்றதகள் பாதிக்கு அதிகமாகனார் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடன் 
காணப்படுகின்ைனர். அதற்கு கமல் மூன்ைில் ஒரு பங்கினர் கல்வியைிவு வபைாதவர்களாக 
உள்ளனர்.  இந்தக் குழந்றதகளின் வபற்கைார்கள் மற்ை மாநிலங்களில் உள்ள தங்கள் 
வசாந்த ஊர்களில் இருந்து குடிவபயர்ந்து வாழ்வாதாரத் கதறவகளுக்காக கவவைாரு 
மாநிலத்தில் உள்ள நகரங்களில் குடிகயறுகின்ைனர். அது இவர்கறளத் தன் வசாந்த 
மாநிலத்தின் கலாச்சாரத்றதயும் நகரத்து வாழ்க்றக முறைறயயும் புரிந்துவகாள்ள 
முடியாதவர்களாகச் வசய்துவிடுகிைது.  இதனால் வபற்கைார்களுக்கும் குழந்றதகளுக்கும் 



இறடகய ஏற்படும் தறலமுறை பிரிவு நகர ஏறழகளிடம் அதிகமாகக் காணப்படுகிைது. 
படிப்பைிவின்றம மற்றும் இவர்களுக்கு முறையாகக் கிறடக்கப்வபைாத பள்ளிக்கல்வி 
மற்றும் விறளயாட்டு வாய்ப்புகளுடன் கசர்ந்து குழந்றதகள் மற்றும் இளம் 
பருவத்தினறர சிைிய குற்ைங்கள் அல்லது கபாறத மருந்துப் பழக்கம் கபான்ை 
முறையற்ை மற்றும் ஆபத்தான வசயல்கறள கநாக்கிச் வசல்லத் தூண்டுகின்ைது. 
சாறலயில் வளரும் குழந்றதகளில் மூன்ைில் ஒரு பங்கினர் கபாறத மருந்துப் 
பழக்கங்களில் ஈடுபடுகின்ைனர் என்று கூைப்படுகிைது. 
 
நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்கறளச் சார்ந்த குழந்றதகளுக்குத் தரமான கல்வி அளிப்பகத 
அவர்கறளத் தீயவழிகளில் இருந்து மீட்டு மகிழ்ச்சியானவர்களாகவும் சமுதாயத்திற்குப் 
பயன் உள்ளவர்களாகவும் ஆக்க ஒகர வழி. 
 
இயல்1-3 இல் கூைப்படும் வகாள்றக விவரங்கள் நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்கறளச் சார்ந்த 
குழந்றதகளுக்கு வபாருத்தமாக உள்ளது.   அதனால் இறவ இந்தக் குழந்றதகளுக்காக 
அவசரமாக வசயல்படுத்தப்பட கவண்டும். 
 
நகர்ப்புை ஏறழக் குழந்றதகளுக்கான கூடுதல் வகாள்றக விவரங்கள் பின்வருமாறு. 
 

6.6.1.  கல்வி அணுகளில் கவனம் சசலுத்துைல்: 
நகரப்புை ஏறழக் குடும்பங்கறளச் கசர்ந்த குழந்றதகளிடம் கல்வி அணுகறல அதிகரிக்க 
அதிகக் கவனம் வசலுத்தப்படும்.  உள்ளாட்சி அறமப்புகளுடன் றகககார்த்து பள்ளிச் 
கசறவ குறைந்த இடங்களில், பள்ளிகள் வதாடங்கவும் மற்றும் ஏற்கனகவ இயங்கும் 
பள்ளிகளில் வருறகறய அதிகரிக்கவும், அதனுடன் குழந்றதகள் பள்ளிகறள அணுகப் 
பாதுகாப்பான வழிகள் நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்கள் வாழும் இடங்களில் இருப்பறத 
உறுதி வசய்யவும் நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படும். 

6.6.2.  சமூக அவர்கள் மற்றும் ஆகலாசகர்களின் பங்கு:  
சமூக கசறவயாளர்களின் வருறககளும் அவர்களுடன் ஏற்படுத்திக் வகாள்ளும் வதாடர்பும் 
நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்கறளச்  கசர்ந்த குழந்றதகறளப் பள்ளிக்கு வரச்வசய்வதில் 
மிகவும் பயனுள்ள தறலயீடாக, ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டைியப்பட்டுள்ளது.  பிரிவு 6.61 
ன் படி நகர்ப்புை ஏறழக் குடும்பங்கள் வாழும் இடங்களில் உள்ள குழந்றதகள் பள்ளி 
அணுகுதறல அதிகரிக்க முயலும் புதிய மற்றும் தற்கபாது உள்ள பள்ளிகள், சிைந்த சமூக 
கசவகர்கள் மற்றும் ஆகலாசகர்கறளப் பணியமர்த்துவதிலும் முதலீடு வசய்யும்.  சமூக 
கசவகர்கள் நகர்ப்புை ஏறழகள் வாழும் இடங்களில் குழந்றதகள் மற்றும் வபற்கைாறரக் 
கண்டைியவும் அவர்களுக்குப் பள்ளிகளின் முக்கியத்துவத்றத எடுத்துறரக்கவும் 
உதவுகின்ைனர்.  அவர்கள், பிள்றளகள், வபற்கைார், பள்ளி, ஆசிரியர்கள், தீர்வு 
பயிற்றுவிப்பாளர்கள், பயிற்சியாளர்கள் ஆகியவர்களுடன் இறணக்கப் 
பணியாற்றுகிைார்கள். 
 
முன் குைிப்பிட்ட அவர்களுடன் கசர்ந்து பள்ளி வசல்வதற்கு நடக்கும் குழுக்கள் அறமப்பது 
மற்றும் பிள்றளகள் பத்திரமாக வடீு வசன்ைறடவது மற்றும் பிள்றளகளின் கல்வி 
விறளவுகறளப் வபற்கைாரிடம் வசன்று கசர்த்து (வபற்கைார்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் 



இறடகய கருத்துறரயாடல்கறள ஏற்பாடு வசய்வது) அதன்மூலம் பிள்றளகளின் 
கல்வியில் வபற்கைாரின் பங்றக  அதிகரிக்க உதவுவது மற்றும் பிள்றளகறளத் தங்கள் 
வபற்கைாரின் வமாழி மற்றும் கலாச்சாரத்துடன் வதாடர்பில் இருக்க உதவுவது மற்றும் 
அவர்கறளத் தீய பழக்கங்களில் இருந்து காப்பது மற்றும் ஆகலாசகர்களுடன் கசர்ந்து 
வபாதுவாகப் பிள்றளகளுக்கும் அவர்களது குடும்பத்திற்கும் கல்வி பயிலும் காலம் 
முழுவதும் உறுதுறணயாக இருக்கவும் ஆகலாசறன வழங்கவும் சமூக கசவகர்கள் 
பணிபுரிகிைார்கள். 
 

6.6.3.   கரப்புற ஏதழகளின் கைதவகதள கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளும் பாடத்ைிட்டம்: 
நகர்ப்புைப் பகுதிகளில் உள்ள ஏறழக் குடும்பங்கறளச் கசர்ந்த மாணவர்களுக்கு உதவி 
வசய்யப் பாடத்திட்டத்தின் சில பகுதிகள் மறுசீரறமப்பு வசய்யப்படும்.  சுகாதாரம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு, சுத்தமான குடிநீர், தீங்கு விறளவிக்கும் விஷயங்கள், பாலின சமத்துவம்,  
வபண்களுக்கு மரியாறத, சகிப்புத் தன்றம மற்றும் அறனத்து பின்னணியிலும் உள்ள 
மக்களுக்கு பன்முகத் தன்றமறயயும், வதாழில்நுட்பம், நிதியியல் கல்வி அைிவு,  
ஸ்மார்ட்கபான்கள் கபான்ை வதாழில் நுட்பத்தின் முறையற்ை பயன்பாட்டில் விறளயும் 
தீங்குகள், வதாழில் நுட்பத்தினால் ஏற்படும் நன்றமகள், கவறல வாய்ப்பு மற்றும் 
உயர்கல்வியின் மீதான ஆர்வம், திைன்கள் மற்றும் வதாழில் பயிற்சி ஆகியறவ 
கமற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மறுசீரறமப்பில் கசர்க்கப்படும். 
 
 
6.7.மூன்றாம் பாலினம் குழந்தைகளின் கல்வி 

6.7.1.  பள்ளிக்கல்வியில் மூன்றாம் பாலினத்தை கசர்ந்ை பிள்தளகள் பங்கு சபறுவதை 
உறுைிப்படுத்துைல் 
மூன்ைாம் பாலினத்றதச் கசர்ந்த குழந்றதகளின் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களின் 
கமல் கவனம் வசலுத்த கவண்டிய கதறவயும் மற்றும் இவர்கள் கல்வி சார்ந்தும் 
வாழ்க்றகயில் எதிர்வகாள்ளும் பாகுபாடுகறளக் கறளயத் கதறவயான முயற்சிகறள 
எடுப்பறதயும் இந்தத் திட்டம் அங்கீகரிக்கின்ைது.  மூன்ைாம் பாலினத்றதச் கசர்ந்த 
குழந்றதகளிடம் கல்விறயக் வகாண்டு கசர்க்கும் முயற்சியில் ஒரு பங்காக மூன்ைாம் 
பாலினத்றதச் கசர்ந்த குழந்றதகளுக்கான கதசியளவிலான தரவுத்தளம் அறமக்கப்படும். 
தங்கள் அரசியலறமப்பு உரிறமகள் மறுக்கப்படாத பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான 
பள்ளிச் சூழ்நிறலறய உருவாக்க முன்னுரிறம வழங்கப்படும்.  பள்ளிகள் பள்ளி 
வளாகங்கள் மற்றும் சமூககசவகர்கள் தங்கள் வபயர்கறளப் பயன்படுத்துவது, மற்றும் 
அவர்களின் பாலின அறடயாளம் வதாடர்பான பிை இடங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்ைி 
மூன்ைாம் பாலினத்றதச் கசர்ந்த குழந்றதகள் மற்றும் அவர்களின் வபற்கைார்களின் 
ஆகலாசறனயுடன் ஒருதிட்டத்றத உருவாக்க ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். பாடத்திட்டமும் 
பாடநூல்களும் மூன்ைாம் பாலினக் குழந்றதகளின் கதறவகறளயும், குறைகறளயும் 
பூர்த்தி வசய்யவும் மற்றும் கல்வி அணுகுமுறை வதாடர்பான பிரச்சிறனகறள அணுகவும் 
ஏற்ைறவயாக மாற்ைி அறமக்கப்படும்.  ஆசிரியர்கள் மூன்ைாம் பாலினக் குழந்றதகளின் 
கதறவகள் மற்றும் குறைகள் மற்றும் கற்ைல் கதறவகள் சார்ந்த சூழ்நிறலகறளக் 
றகயாளத் தயார்படுத்தப்படுவார்கள். 
 



6.7.2.  சிவில் சமூகக் குழுக்களின் பங்ககற்பு 
மூன்ைாம் பாலினக் குழந்றதகளுடன் பணிபுரியும் அனுபவம் வபற்ை சிவில் சமூகக் 
குழுக்கள் இந்தக் குழந்றதகளுக்கான கல்வித் திட்டங்கள்,  திட்டமிடுதல் மற்றும் 
வசயல்படுத்தப் படுவதில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள்.  சிவில் வசாறசட்டி குழுக்கள் சமூக 
மூன்ைாம் பாலினத்றதச் கசர்ந்த மாணவர்களின் பங்களிப்றப பள்ளிக்கல்வியின் 
அறனத்து தளங்களிலும் வழிவறக வசய்யவும் உறுதி வசய்யவும் உதவுவார்கள்.   
கமலும் அறனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் பள்ளி வசல்லும் வயதில் உள்ள மூன்ைாம்  
பாலினக் குழந்றதகள் தரமான பள்ளிக் கல்வி வபறுவறத உறுதி வசய்யக் கல்வி 
இயக்குனரகத்தில் உதவி ககாரப்படும். 
 
6.8. சிறப்பு கைதவகதள சகாண்ட குழந்தைகளின் கல்வி 
 
CWSN குழந்றதகளும் மற்ை குழந்றதகறளப் கபாலத் தரமான கல்வி வபறுவதன் 
அவசியத்றத இந்தக் வகாள்றக அங்கீகரிக்கின்ைது. 2012 ஆகஸ்ட் முதலாம் கததி முதல் 
நறடமுறைக்கு வந்த RTE சட்டத்திருத்த சட்டமானது CWSN ஐ, ஊனமுற்கைாருக்கான 
சட்டம் மற்றும் கதசிய அைக்கட்டறளச் சட்டத்தின் கீழ் RTE சட்டத்தின் கீழ் CWSN 
குழந்றதகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாயக்கல்வி ஆரம்பப்பள்ளிக் கல்வி அல்லது 
பதிவனட்டாம் வயது வறரயிலான பள்ளிக் கல்விறய வழங்கவும் உறுதிப்படுத்தவும் 
வழிவறக வசய்கிைது.  அதுமட்டுமன்ைி கடுறமயான குறைபாடு உள்ள குழந்றதகளின் 
வபற்கைாருக்கு வடீ்டிலிருந்கத கல்வி வபறும் உரிறமறய வழங்குகிைது. பிரிவு 6.1 இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வகாள்றககள் அறனத்தும் இச்சூழலில் முக்கியமானறவகளாக 
கருதப்படுகிைது. 
 
ஒவ்வவாரு CSWN க்கும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் தரமான கல்விறய வழங்குவதற்கு 
குைிப்பிடப்பட்ட கூடுதல் வகாள்றக முயற்சிகள் பின்வருமாறு உள்ளன. 

6.8.1.  வழக்கமான பள்ளிகளில் சிறப்புத் கைதவகள் உள்ள குழந்தைகதள கசர்ப்பது 
குழந்றதகளின் கல்வித் திட்டத்தில் அவர்கள் வாழும் பகுதிகளின் அருகில் உள்ள 
பள்ளிகளில் கல்வி வபைவும் பள்ளி நடவடிக்றககளில் ஆரம்பநிறல முதல் 
பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வறர அவர்களின் பங்களிப்றப ஊக்குவிக்கவும் எடுக்கப்படும் 
நடவடிக்றககள் முக்கியமானறவகளில் ஒன்ைாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

 
சிைப்புத் கதறவகள் வகாண்ட குழந்றதகளுக்குத் தறடகள் இல்லாத கட்டிடங்கள், 
சாய்வுவழிகள், றகப்பிடிகள், ஊனமுற்கைார் பயன்படுத்தக் கூடிய கழிவறைகள் 
மற்றும் அவர்களுக்கு ஏற்ை கபாக்குவரத்து வசதிகள் ஆகியவற்ைின் மூலம் பள்ளி 
அணுகுதறல ஊக்குவிக்க வழிவறக வசய்யப்படும். 

6.8.2.  சிறப்புத் கைதவகள் உள்ள குழந்தைகள் கல்வி சபறுவைற்கான முயற்சிகளுக்கு 
ைரப்படும்  ிைி ஆைரவு. 



CWSN ஒருங்கிறணப்பதற்காக பள்ளிக்கூடங்கள் அல்லது பள்ளி வளாகங்களுக்கு நிதிஉதவி 
வபறுவதற்கான வதளிவான மற்றும் பயன்தரக்கூடிய வழிவறககள் வழங்கப்படும். 
அகதகபால் கிராமம் /வதாகுதி அளவில் வளறமயங்கள் கடுறமயான அல்லது பல 
குறைபாடுகள் வகாண்ட மாணவர்களுக்காக அறமக்கப்படும்.  இத்தறகய றமயங்கள் 
வபற்கைார் / பாதுகாவலர்கள் பகுதிகநர அல்லது வடீ்டிகலகய கல்வி கற்க உதவுவதுடன் 
அத்தறகய மாணவர்களுக்கு (ISL  அல்லது பிை உள்ளூரில் பயன்படுத்தும் வசய்றக 
வமாழிகள் ஏகதனும் இருந்தால் அறவகறளயும் கற்க மற்றும் NIOS மூலம் வழங்கப்படும் 
உதவிகள்) திைன்கறள வளர்க்க உதவி வசய்கின்ைன. 
 

6.8.3.  சிறப்புத் கைதவகள் சகாண்ட குழந்தைகளுக்கு பள்ளி அனுப்புைதலச் சாத்ைியமாக்கத் 
ைதடகள் இல்லாை கட்டிடங்கள், சாய்வு வழிகள், றகப்பிடிகள், ஊனமுற்கைார் 
பயன்படுத்தக் கூடிய கழிவறைகள் மற்றும் அவர்கள் வசௌகரியமாக பள்ளி வசல்ல 
அவர்களுக்கு ஏற்ை கபாக்குவரத்து வசதிகள் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிறம 
வகாடுக்கப்படும். 

6.8.4.  சிறப்பு ைிறனுதடய குழந்தைகதள உள்ளடக்குைல்: 
கல்விச் சாதனங்கள் மற்றும் வபாருத்தமான வதாழில்நுட்ப அடிப்பறடயிலான கருவிகள், 
அகத கபால் கபாதுமான மற்றும் வமாழி சார்ந்த கற்பித்தல் மற்றும் கற்ைல் வபாருட்கள் 
(உதாரணத்திற்கு வபரிய எழுத்து மற்றும் பிவரய்லி கபான்ை அணுகக்கூடிய வடிவங்களில் 
உள்ள பாடப்புத்தகங்கள்) CWSN கறள கமலும் ஒருங்கிறணக்கவும் வகுப்பறையில் 
எளிதாக ஆசிரியர்களுடனும் சக மாணவர்களுடனும் ஈடுபாட்டுடன் நடந்துவகாள்ளவும் 
உதவுகின்ைன.  இந்த கநாக்கத்திற்காக உள்ளூர் சூழலில் திைம்படச் வசயல்படுவதற்கான 
ஆராய்ச்சி முயற்சிகள் மற்றும் கசாதறனத் தீர்வுகள் ஆதரிக்கப்படுகின்ைன.   
உபகயாககரமான மற்றும் முறையான மதிப்படீு மற்றும் முறையான கல்வி 
இடம்வபறுதல் மற்றும் தனித்துவமான கல்வி திட்டம் (IEP) ஆகியறவ கமம்பாட்டுக்கான 
தறலயடீுகளின் கவறு சில வழிமுறைகள் ஆகும். 
 

6.8.5.  வடீ்டிலிருந்து கல்வி சபரும் ஏற்பாடுகள்: 
பள்ளிகளுக்குச் வசல்லமுடியாத கடுறமயான மற்றும் ஆழ்ந்த குறைபாடுகள் வகாண்ட 
குழந்றதகளுக்கு அவர்கள் பள்ளிக் கல்விறயப் பூர்த்தி வசய்ய வழிவறக வசய்யும் 
கநாக்கத்துடன் NIOS களின் மூலமாகவும் வடீ்டிகலகய கல்வி வபைவாய்ப்பு 
அளிக்கப்படுகிைது. வபற்கைார்கள் மற்றும் கவனிப்பவர்களுக்கு புரிதல் அளிக்கப்பட்டு 
அவர்கள் தங்கள் குழந்றதகளின் கற்ைல் கதறவகறளத் தீவிரமாக ஆதரிக்க உதவும் 
வபாருட்கறளப் பரவலாக எடுத்துச் வசல்ல முன்னுரிறம வழங்கப்படும். CWSN இன் 
உள்ளடங்கிய கல்விக்கான திட்டங்கள் CWSNக்கான வளறமயங்கள் மற்றும் பங்ககற்க 
விரும்பும் அரசு சார்பற்ை நிறுவனங்கள் (NGOs) மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் இறணந்து வசயல்படுத்தப்படும். உள்ளூரில் உள்ள வளறமயங்கள் அரசு 
சாராத நிறுவனங்களுடன் (NGOs) கசர்ந்து உள்ளடங்கிய கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு 
உருவாக்கம் மற்றும் சமுதாய அணிதிரள்தல் மற்றும் CWSNகறள ஆரம்பத்திகலகய 
கண்டைிதல் மற்றும் அறடயாளம் காணுதல் மற்றும் மதிப்படீு வசய்தலுக்கான 
திட்டங்கறள உருவாக்குவார்கள். 
 



6.8.6. காது ககளாை மாணவர்களுக்கு ைிறந்ைசவளிப் பள்ளிக்கல்வி கிதடக்கும் வாய்ப்பு: 
NIOS உயர்தரத் வதாகுதிகறள உருவாக்கி அதன் மூலம் ISL மற்றும் பிை அடிப்பறடப் 
பாடங்கறளக் கற்பிக்கிைார்கள். 
 

6.8.7. cross disability training பயின்ற சிறப்புக் கல்வியாளர்கள் மற்றும் சிகிச்தசயாளர்கள்: 
எல்லா மாணவர்களின் கல்வித் கதறவகறளயும் பூர்த்தி வசய்வதற்காக ஆசிரியர்களுக்கு 
உதவுவதற்கு ஒவ்வவாரு பள்ளி வளாகமும் cross disability பயிற்சி முடித்த சிைப்புக் 
கல்வியாளர்கறள அந்த வளாகத்திற்குள் உள்ள அறனத்து பள்ளிகளுடனும் கவறல 
வசய்வதற்குத் கதறவயான எண்ணிக்றகயில் நியமிக்கலாம்.  கல்வி வளாக 
மட்டத்திலுள்ள சிைப்புக் கல்வியாளர்களும் வதாகுதி மட்டத்தில் உள்ள வளறமயங்களும் 
ஒருங்கிறணப்புடன் கடுறமயான அல்லது பல குறைபாடுகள் வகாண்ட மாணவர்களின் 
மறுவாழ்வு மற்றும் கல்வித் கதறவகறள ஆதரிப்பகதாடு அத்தறகய மாணவர்களுக்கான 
உயர்தரமான கல்வி மற்றும் திைன்கறள வடீ்டிகலகய வபறுவதற்கு வபற்கைார் மற்றும் 
பாதுகாவலர்களுக்கு உதவி அளிக்கிைார்கள். 

6.8.8. மாற்றுத்ைிறன் சகாண்ட மாணவர்களுக்கான உைவித்சைாதக: 
பள்ளிக்கல்வியில் மாற்றுத்திைன் வகாண்ட குழந்றதகளின் பங்ககற்றப அதிகரிப்பதற்கான 
முயற்சிகளில் ஒரு பகுதியாகக் கல்வி உதவித்வதாறக திைறமயான மற்றும் தகுதி 
வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு அதிலும் குைிப்பாக இறடநிறலக் கல்வி மட்டத்தில் கல்வி 
பயின்று வகாண்டிருப்பவர்கறள உயர்நிறலக் கல்வியில் நுறழவதற்கு வழிவறக 
வசய்யும் கநாக்கில் தாராளமான முறையில் வழங்கப்படுகிைது. 
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இயல் 7 

பள்ளித் ததொகுதிகளின் மூலம் திறனை தெம்னையொக 
பயன்படுத்துவததொடு  தைலும் முனறயொக நிர்வகிப்பது 

ந ோக்கம்: திறனை பகிர்வநதோடு பள்ளிகனள உள்ளூர் அளவில் செம்னையோகவும் 
முனறயோகவும்  ிர்வகிக்கும் வனகயில்  பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளித் சதோகுதிகளோக 
இனைக்கப்படுதல் 

இந்திய பள்ளி அனைப்பு முனறயின் விரிவொக்கத்தில் 
உருவொகக்கூடிய ெொதனைகளும் ெவொல்களும் 
 
ெர்வநதெ அளவில் சதோடக்கப் பள்ளிகளில் குழந்னதகனள நெர்ப்பதில் உள்ள 
எண்ைிக்னகனய தற்நபோது ச ருங்கிக் சகோண்டிருக்கிறது.  போலிைச் ெைன்போடு 
எட்டப்பட்டுள்ளது.  சபரிதும்  லிவுற்ற குழுவிைர்  சதோடக்கப் பள்ளிகளில் நெர 
முடிந்துள்ளது.  இனவ யோவும் சபரிதும் நபோற்றப்படக்கூடிய ெோதனைகளோகும்.  
இனத ஏற்கும் அநத தருைத்தில் இன்ைமும் முடிவுறோத பைிகள் இருப்பனதயும் 
அங்கீகரிக்க நவண்டும், 

இனவ யோவுநை சதோடக்கப் பள்ளி அனைப்னப விரிவுபடுத்தியதன் மூலம் 
 ிகழ்ந்தனவயோகும்.  குறிப்போக  ெர்வ ெிக் ஷோ அபியோன் திட்டத்தின் வசீ்சு 
ைட்டுைின்றி ைோ ிலங்களில் நைற்சகோள்ளப்பட்ட பல்நவறு முயற்ெிகளும்  ோட்டில் 
ைக்கள் வெிக்கும் ஒவ்சவோரு பகுதிகளிலும் சதோடக்கப்பள்ளிகனள உருவோக்கியது. 
பள்ளி அனைப்பு முனறனய விரிவோக்குவது என்ற அடிப்பனட சகோள்னகக்நகற்ப  
ஒவ்சவோரு வோழ்விடத்திலும் ஒரு கிநலோ ைீட்டர் சுற்று வட்டோரத்திற்குள் ஒரு 
சதோடக்கப் பள்ளி உருவோைது அனைவரும் கல்வி சபறத்தக்கதோக இருந்தது,  இது 
ஒருெில முக்கியத்துவம் வோய்ந்த பிர்ச்னைகளுக்கும்  ெவோல்களுக்கும் வழி 
வகுத்தது. 

ைோவட்ட வோரியோக பள்ளிக் கல்விக்கோை 2016-17ம் ஆண்டுக்கோை  
ஒன்றினைக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி இந்தியோவிலுள்ள 28 விழுக்கோடு 
சதோடக்கப்பள்ளிகளிலும்  14,8 விழுக்கோடு நைல் ினல சதோடக்கப்பள்ளிகளிலும் 
ைோைோக்கர் எண்ைிக்னக என்பது 30க்கும் குனறவோகநவ உள்ளது.  சதோடக்கப் பள்ளி 
உயர் சதோடக்கப்பள்ளி ஆகியனவ உள்ளடங்கிய சதோடக்கப் பள்ளிகளில் (அதோவது 
முதல் வகுப்பு முதல் எட்டோம் வகுப்பு வனரயிலோை) ஒவ்சவோரு வகுப்புகளிலும் 
பயிலக்கூடிய ைோைோக்கர் ெரோெரி என்பது கிட்டத்தட்ட 14 என்ற அளவில் உள்ளது, 
ெில கட்டங்களில் இது 6க்கும் குனறவோகநவ இருக்கிறது.  2016-17 ல் 119303 
ஓரோெிரியர் பள்ளிகள் இருந்தை.  இதில் சபரும்போலோைனவ சதோடக்கப்பள்ளிகநள.  
அனவயும் முதல் வகுப்பிலிருந்து ஐந்தோம் வகுப்பு வனர நபோதிக்கக்கூடியனவநய. 
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ெரோம்ெம்: பள்ளிகளின் விரிவோக்கத்திற்கோை  ைது உத்தி பயன்போட்னட உருவோக்கி 
விட்டது.  ஆயின் இது ெின்ைஞ்ெிறு பள்ளிகளின் விரிவோக்கத்திற்நக வனக செய்தது.  
அதோவது குனறந்த எண்ைிக்னகயிலோை ைோைோக்கர்கனளக் சகோண்ட பள்ளிகள்.  
இன்னறய திைம்   ைது பள்ளி அனைப்பு முனறயின் கட்டனைப்பு, பிரதோைைோை 
பிரச்னைகனள  உள்ளடக்கியுள்ளது.  கல்வித் தரத்னத நைம்படுத்துவதில் 
கவைத்தில் சகோள்ள நவண்டிய ெவோல்களும் இதில் அடங்கும்.  முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்த மூன்று ெவோல்கனளத் தவிர ைற்றனவ இத்நதோடு ஒப்பிடுனகயில் 
ெிறியதுதோன். 

முதல் ெிறிய பள்ளிகள் பற்றியது.  இனவ சபோருளோதோர ரீதியோக 
கட்டுப்படியோகோதனவ. தவிர ஒரு ெிறப்பு வோய்ந்த பள்ளினய  டத்துவதற்கோை 
அனைத்து விதைோை ஆதோரங்கனளயும் ஒதுக்குவதும் பயன்படுத்துவதும் 
செயல்முனற ெிக்கல் வோய்ந்ததோகும். குறிப்போக  ஆெிரியர்கனள 
பயன்படுத்துவதுனதயும் ெிக்கலோை  ினலனையில் உள்ள இயற்சபோருள் 
ஆதோரங்கனள சபறுவனதயும்  இது போதிக்கிறது.  இந்த விவகோரத்தில் 
உருவோககக்கூடிய  ைிகவும் நைோெைோை சவளிப்போடுகளும் வினளவுகளும் கீநழ 
குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 ஆெிரியர்கள் ஒநர ந ரத்தில் பல்நவறு பட்ட வகுப்புகளில் நபோதனை செய்ய 
நவண்டியுள்ளது, பல்நவறு தருைங்களில் சவவ்நவறுபட்ட வயதுனடய 
ைோைோக்கர் குழுக்களோக ஒன்றினைந்து கற்பது ைிகவும் பயனுள்ளது.  
இத்தனகய கட்டனைப்பின்  ிர்ப்ந்த  ினல பல வகுப்பு நபோதனை என்பது 
இயல்போைதோகிவிடுகிறது.  இது கல்வியின் தரத்திற்கு சபருங்நகடோய் 
அனைகிறது. 

 ஆெிரியர்கள்  பல்நவறு பட்ட போடங்கனள நபோதிக்க நவண்டியுள்ளது.  
குறிப்போக அந்தந்த போடங்களில் எந்த பின்புலமும் இல்லோத  ினலயில்  
அவற்னற நபோதிக்க நவண்டியுள்ளது.   இந்தப் பிரச்னை 6 முதல் 8 ம் வகுப்பு 
வனர நைலும் தீவிரைோக உள்ளது.   

 போடங்கனளத் தவிர போடங்களுடன் சதோடர்போைது என்று கோலங்கோலைோய் 
வனரயனற செய்யப்பட்டு வந்த  இனெ வினளயோட்டு ஓவியம் 
நபோன்றவற்னறயும் அறிந்த ஆெிரியர்கனள  ியைைம் செய்வது என்பது 
அரிதோகநவ உள்ளது. 

 பரிநெோதனை பயிற்ெிக்கோை உபகரைங்கள் ஆய்வுக் கூட கருவிகள்  
நூலகத்திற்கோை புத்தகங்கள் நபோன்ற இயற்சபோருள் வளம் என்பது 
பள்ளிகளுக்கினடநய நபோதுைோைதோக இல்னல. 

இரண்டோவதோக  ிர்வோகம், நைலோண்னை ஆகியவற்றுக்கோை ஒரு முழுனையோை 
ெவோனல ெிறிய பள்ளிக்கூடங்கள் சகோண்டுள்ளது. பல்நவறுபட்ட இடங்களில்  
விரிவனடந்திருப்பது, பள்ளிக்கூடங்கனள எளிதில் அணுகமுடியோத சூழல், 
எண்ைிக்னகயில் அதிகைோை பள்ளிக்கூடங்கள் இனவ யோவுநை அனைத்துப் 
பள்ளிகனளயும் ஒநர தரத்தில்  சகோண்டு வரும் முயற்ெிகனள 
கடிைைோக்குகிறது.நைலும் இது நைம்படுத்துவதற்கோை முயற்ெிகளில், பள்ளிகளுக்கு 
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நதனவயோை ஆதோரங்கனள அளித்து உதவுவதில், ஒன்றுக்சகோன்று தோக்கத்னத 
ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒட்டுசைோத்த கல்வி முனறயுடன் தைிப்பட்ட பள்ளினய 
இனைக்கும் முயற்ெிகளில் சபரும் போதிப்னபக்  சகோண்டுள்ளது . இத்தனகய சூழல் 
ைிகவும் ெிக்கலோைது ஏசைைில் பள்ளிகளின் எண்ைிக்னகயின் விரிவோக்கத்திற்கு 
சபோருத்தைோை வனகயில்  ிர்வோக கட்டனைப்பு விரிவோக்கப்படவில்னல, 

மூன்றோவதோக எண்ைிக்னகயில் ெிறிய அளவில் ைோைோக்கர்கனளயும் குனறந்த 
அளவில் ஆெிரியர்கனளயும் சகோண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் கல்வி அடிப்பனடயில் 
நபோதுைோைதோக இருக்க முடியோது, ெிறிய பள்ளிகனள  ிர்வகிக்கும் நபோக்கின்  
நைோெைோை வினளவுகளில் இது ஒன்றோகும். இது குறித்து நபோதுைோை கவைம் 
சகோள்ளப்படவில்னல.  இது இரு பரிைோைங்கனள சகோண்டுள்ளது.  ஒன்று 
முழுனையோக கற்பதற்கோை சூழல் பற்றியது,  குனறந்த பட்ெம் ஒநர வயதுனடய 
ைோைோக்கர்கள் பதினைந்து நபரோவது இருக்னகயில்தோன் இைக்கைோக கற்கும் சூழல் 
உருவோகும்.  சபரும்போலோை  ைது பள்ளிகளில் இந்த எண்ைிக்னக இருப்பதில்னல.  
இரண்டோவது ஆெிரியர்கள் சபோருத்தைோகவும் உயர் ினலயில் நபோதிப்பதும் குழுவோக 
இருக்னகயில் அனைகிறது.   ைது கட்டனைப்புச் சூழல் 80 விழுக்கோடு 
சதோடக்கப்பள்ளிகளில் மூன்று அல்லது அதற்கும் குனறவோை எண்ைிக்னகயில் 
ஆெிரியர்கனள சகோண்டிருப்பதற்நக வழிவகுத்துள்ளது.  இத்தனகய ெிறிய 
பள்ளிக்கூடங்கள் ஆெிரியர்கள் பிரதோை நபோக்கிலிருந்து தைினைப்படுவனத  நைலும் 
நைோெைோக்குகிறது.  நைலும் அவர்களின் சதோழில் ரீதியிலோை திறன் 
நைம்போட்னடயும் தடுக்கிறது,  

பள்ளிகளின் ஒருங்கினைப்பு என்பது விரும்பி சதரிந்சதடுத்துக் சகோள்ளக்கூடிய 
ஒன்றோக இருந்தோலும்  இது பற்றி அவ்வப்நபோது விவோதிக்கப்பட்டு வருகிறது,  இதன் 
அடிப்பனடயிலோை முயற்ெிகள் கிரோைப்புறங்களில் கல்வினயப் சபறுவதில் எவ்வித 
தோக்கத்னதயும் ஏற்படுத்தலோகோது.   ஒருங்கினைப்பு என்பது கட்டோயத் 
நதனவயோகும்,  எைநவ  அறிவு பூர்வைோக ெிந்தித்து இனத நைற்சகோள்ள நவண்டும்.  
இது  ினறநவறுனகயில் கல்வினயப் சபறுவதில்   உண்னையில் தனடநயதும் 
இரோது.  இதன் வினளவோக உருவோகக்கூடிய  ஒருங்கினைப்பு என்பதும் ஒரு ெிறு 
அளவில்தோன்  னடசபறக்கூடும்.  இது கட்டனைப்பு பிரச்னைக்கு தீர்னவத் தரோது,  

 

ஆளுனக ைற்றும்  ிர்வோகத்திற்கு உட்பட்டு அதன் அடிப்பனட 
அலகோக இருக்கும் பள்ளி வளோகங்களுள் பள்ளிகள் 
அடங்கியிருக்கும் 

இப்பிரச்னைகனள பள்ளித் சதோகுதிகளோக உருவோக்குவதன் மூலம் எதிர்சகோள்ள 
முடியும்.  பள்ளித் சதோகுதி எனும் சபருங்குழுவோை கட்டனைப்சபோன்னற உருவோக்க 
நவண்டும் என்ற ஆநலோெனை முன் னவக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் உயர் ினலப் 
பள்ளிசயோன்றுடன் ஐந்து முதல் பத்து னைல் சுற்று வட்டோரத்தில் உள்ள சதோடக்கப் 
பள்ளிகள் இனைக்கப்படும்.  1964-66ல் செயல்பட்ட கல்விக் குழுதோன் முதலில் 
இக்கருத்னத சவளியிட்டது.  ஆயின் இது அைல்படுத்தப்படோைநலநய இருந்தது.  
தற்நபோது  பள்ளித் சதோகுதிகளின் பயன்போட்னடக் கருதி  ோங்கள் இக்கருத்னத 
நைலும் விரிவோக்கியுள்நளோம்.   
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இதன் ந ோக்கம் தைிப்பட்ட பள்ளிகளின் முதல்வர்களுக்கும்  ஆெிரியர்களுக்கும் 
நதனவப்படக்கூடியவிதத்தில் துனையோய்  ிற்பதும்  இதன் மூலம் அவர்கள் 
தைினைப்படுவனத முடிவுக்கு சகோண்டுவருவதும் ஆகும்.  இனவயன்றி 
பல்வனகப்பட்ட  ிர்வோக ரீதியிலோை ஸ்தோபைம் ெோர்ந்த அரசு ெம்பந்தப்பட்ட  
நைலோண்னை குறித்த சபோறுப்புகனள பள்ளித் சதோகுதிகளுக்கு வழங்கும் 
திட்டத்னதயும் சகோண்டுள்ளது. எைநவ இச்செயல்போடுகளின் மூலம் 
கீழ்குறிப்பிட்டவற்னற பள்ளித் சதோகுதிகள் எட்ட முடியும் 

 ஆெிரியர்கள் பள்ளித் தனலவர்கள் இவர்களுக்கு துனை ிற்கும் ஊழியர்கள் 
ஆகிநயோரின் துடிப்போை குழுக்கனள உருவோக்குவது 

 உள்ளுர் அளவில் அனைத்துப் பள்ளிகளின் ைட்டத்திலும்,. ைழனலயர் கல்வி 
முதல் 12ம் வகுப்பு வனர அனை ைோைவர்கள் ைத்தியிலும் ஒருங்கினைப்னப 
செம்னையோக்குவது 

 முக்கியத்துவம் வோய்ந்த ஆதோரங்களோக விளங்கக்கூடிய நூலகங்கள் அறியல் 
ஆய்வுக்கூடங்கள் கருவிகள் கைிைி னையங்கள் வினளயோட்டு வெதிகள் 
ஆகியனவயன்றி ைைித வளஞ்ெோர்ந்த ெமூக ஊழியர்கள் ஆநலோெகர்கள் 
ஆகிநயோருடன்  இனெ ஓவியம் சைோழிப் போடங்கள் உடற்பயிற்ெிக் கல்வி 
நபோன்ற ெிறப்புப் பிரிவுகளில் நதர்ச்ெி சபற்ற ஆெிரியர்கள் 
நபோன்றவர்கனளயும் பள்ளித் சதோகுதியின் கீழுள்ள பள்ளிகளுக்கினடநய 
பகிர்ந்து சகோள்தல் 

 ைோறுபட்ட அணுகுமுனறனயக் சகோண்ட ஆெிரியர் ைோைோக்கர் துனை 
ஊழியர் ஆகிநயோரின் சதோகுதிகனள உருவோக்குவநதோடு கருவிகள் 
கட்டனைப்பு ஆய்வுக் கூடங்கள் நபோன்றவற்னறயும் நைம்படுத்த நவண்டும்,  
இதுநவ பள்ளிகள் ைற்றும் பள்ளி அனைப்பு முனறக்கோை நைலும் செயலூக்கம் 
சபோருந்திய தனலனை  ிர்வோகம் நைலோண்னை ஆகியவற்னற உருவோக்கிடும். 

பள்ளித் சதோகுதிகனள உருவோக்குவநதோடு ஆதோர வளங்கனள 
இத்சதோகுதிகளுக்கினடநய பகிர்வதன் மூலம் பல்நவறு  ன்னைகனள 
சபறுவநதோடன்றி இதன் சதோடர்ச்ெியோய் பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் விநெட உதவி 
நதனவப்படக்கூடிய குழந்னதகள் நைலும் கூடுதல் கவைம் சபறுவதும்  
குறிப்பிட்டசதோரு சபோருனள போடத்னத னையைோக சகோண்ட குழுக்கள் போடங்கள் 
வினளயோட்டு ஓவியம் னகத்சதோழில் நபோன்றனவ ஊக்கம் சபறுவதும்   ிகழும்.  
பிரத்நயகைோை ஆெிரியர்கள் பகிர்ந்து சகோள்ளப்படுவதோல்  ஓவியம் இனெ சைோழி 
உடற்பயிற்ெிக் கல்வி ஆகியனவயன்றி இதர போடங்களும்  நைலும் கவைத்னதப் 
சபற்றிடும். ெமூக ஊழியர்கள் ஆநலோெகர்கள்  பள்ளி  ிர்வோக குழுக்கள்  
ஆகியவற்னற பகிர்வது ைோைவர்களின் ஆதரவு பங்நகற்பு வருனக செயல்போடு 
நபோன்றவற்றுக்கு உத்நவகம் அளிக்கிறது.  இது உள்ளுர் அளவில் அவரவர் 
ெம்பந்தப்பட்ட ைட்டத்தில்   ிர்வோகத்னதயும் சதோடர் கண்கோைிப்னபயும் 
புத்தோக்கத்னதயும் புது முயற்ெிகனளயும் நைம்படுத்துகிறது.  பள்ளிகள் பள்ளித் 
தனலவர்கள் ஆெிரியர்கள் ைோைோக்கர் துனை ஊழியர் சபற்நறோர் உள்ளுர் ைக்கள் 
ஆகிநயோர் அடங்கிய சபரிய சதோகுதினய உருவோக்குவது பள்ளி அனைப்பு முனறக்கு 
உத்நவகம் அளிப்பநதோடு திறனை செம்னையோை முனறயில் பயன்படுத்திடவும் 
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வனகசெய்யும்.   
 

7.1 பள்ளித் ததொகுதிகள் மூலம் ெிறு பள்ளிகளின் ஒதுக்கப்பட்ட 
நினலனய முடிவுக்கு தகொண்டு வருதல் 
 

7.1.1.  தபொதுப் பள்ளித் ததொகுதிகள்: பல்நவறு சபோதுப் பள்ளிகள் அனைப்பு ைற்றும்  ிர்வோக 
அடிப்பனடயில் ஒன்றோக இனைக்கப்பட்டு பள்ளித் சதோகுதி என்றனழக்கப்படும்,  
இதன்சபோருட்டு பள்ளிகனள இட ைோற்றம் செய்யத் நதனவயில்னல,  நபோதுைோை 
எண்ைிக்னகனய சகோண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்சவோரு தைிப்பட்ட  பள்ளிகளும் 
வழக்கைோை முனறயில் செயல்படும்,  ஆயின் இனவ பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் 
 ிர்வோக அடிப்பனடயில் இனைக்கப்பட்டசதோரு பள்ளியோக இருந்து வரும். 
பள்ளித் சதோகுதி என்பது சபோதுப் பள்ளி அனைப்பின் கல்விக்கோை  ிர்வோகத்தின் கீழ்  
ஒரு அடிப்பனட உறுப்போக  ைோற்றைனடவநதோடு அதற்நகற்ப வளர்ச்ெியனடயும், 

 ெிறிய பள்ளிகளின்  ஆெிரியர்கள் இன்னறய திைம் நைோெைோக தைினைப்பட்ட 
 ினலயில் பைியோற்றி வருகின்றைர். பள்ளித் சதோகுதிகள் இந் ினலனய 
உனடத்திட பயன்படுத்தப்படும்,  ஆெிரியர்களும் முதல்வர்களும் அடங்கிய 
ெமுதோயக் குழுவிைர் ந ருக்கு ந ர் ெந்திப்பநதோடு ஒன்றுபட்டு 
பைியோற்றுவர்,  நைலும் போட நபோதனை அடிப்பனடயிலும்  ிர்வோக 
ரீதியோகவும் ஒருவருக்சகோருவர் ஆதரவளிப்பர், 

 ஒவ்சவோரு சதோகுதியும் ஒரு தைி உறுப்போக கருதப்படுவதோல் நபோதுைோை 
தன்ைோட்ெினயயும் சுதந்திரத்னதயும் சகோண்டிருப்பதோல் அனைத்து 
ைட்டங்களிலும் உள்ள ைோ ில அரெின்  ிர்வோகிகள் நைலும் செம்னையோக  
செயலோற்றுவதற்கு பள்ளித் சதோகுதிகள் வழிவகுக்கும்.  இது ந ரடி 
 ிர்வோகத்தின் பைிச் சுனைனய குனறத்திடும். 

 ஒவ்சவோரு தைிப்பட்ட பள்ளிக்கும் ஆதோரங்கள் நபோதுைோை வனகயில் 
அளிக்கப்படும்,  பள்ளித் சதோகுதிகளின் அறிமுகம் என்பது அனைத்து 
ஆதோரங்கனளயும் பகிர்ந்து சகோள்ளும் திறன் சகோண்டதோல்  
இத்சதோகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து பள்ளிகளும் நதனவக்கும் அதிகைோை 
ஆதோரங்கனள சபற்றிட  இது வனக செய்யும் பல்நவறு போடங்கள் ைற்றும் 
வகுப்புகளில் நபோதனை செய்யும் ஆெிரியர்கள்  நூலகங்களுக்கோை 
கூடுதலோை புத்தகங்கள் திறன் சபற்ற உபகரங்கனளக் சகோண்ட ஆய்வுக் 
கூடங்கள் வினளயோட்டு வெதிகள் நபோன்றனவ இப்பகிர்வில் அடங்கும். 

 
தோங்கள் பயிலும் பள்ளிக்குள்நளநய 12ம் வகுப்பு வனர 
ைோைோக்கர்கள் தோங்களுக்கு நதனவயோை அனைத்து 
விதைோை வோய்ப்பு வெதிகனள சபற முடியும். 

7.1.2.  பள்ளித் ததொகுதிகளின் அனைப்பு முனற: 
ஒவ்சவோரு பள்ளித் சதோகுதியும் முழுனையோக அல்லது ஓரளவு தன்ைோட்ெி 
சபற்றதோக அனையும்.  இனவ 3முதல் 8 வயதுள்நளோருக்கோை அடிப்பனடக் கல்வி 
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முதல் 18 வயதுனடநயோருக்கோை 12ம் வகுப்பு வனரயிலோை கல்வினய வழங்கிடும்.  
இத்சதோகுதி  9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வனர நபோதிக்கக்கூடிய ஒரு உயர் ினலப் 
பள்ளினயயும் . சுற்று வட்டோரத்தில் அடிப்பனடக் கல்வி முதல் எட்டோம் வகுப்பு வனர 
நபோதிக்கக்கூடிய அனைத்து சபோதுப் பள்ளிகனளயும் உள்ளடக்கியதோக இருக்கும்.  
பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் ஒரு உறுப்போக சகோண்டு வரப்பட்ட பள்ளிகள் யோவுநை 
ஒன்றுக்சகோன்று அருகோனையில் இருப்பனதயும் உள்ளுர் ைட்டத்தில் இனைந்த 
குழுவோகவும் இருக்க முடியும் என்பனதயும் அடிப்பனடயோக சகோண்டுள்ளை.  ஏநதோ 
ஒரு கோரைத்திைோல் 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வனர நபோதிக்கக்கூடிய 
உயர் ினலப் பள்ளி சயோன்று  பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் இல்லோது நபோைோல் 
சதோகுதிக்குள் உள்ள ஏநதனும் ஒரு பள்ளியில் இவ்வகுப்புகள் அறிமுகம் 
செய்யப்படும்.  இப்பள்ளித் சதோகுதிகள் இவற்றுடன் சதோடர்புனடய  ைழனலயர் பள்ளி 
அங்கன்வோடி விடுமுனறக்கோல கல்விப் பயிற்ெி முதிநயோர் கல்வி னையம் 
ஆகியவற்னறயும் உள்ளடக்கியதோய் இருக்கும்.  
 
ைக்கட் சதோனகயின் விரிவோக்கம் ெோனல இனைப்பு இனவயன்றி உள்ளுர் அளவில் 
கவைம் செலுத்த நவண்டிய அம்ெங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் பள்ளிகனள 
இனைத்து பள்ளித் சதோகுதிகளோக்குவது  என்பது அந்தந்த ைோ ில அரசுகனள 
சபோறுத்தது,  எைநவ எண்ைிக்னக ைட்டுைின்றி ஒருங்கனைவும்  பள்ளித் 
சதோகுதிகளுக்கினடநய ைோறுபடும்.  ஆயின் ைோைோக்கர்களும் அவர்களின் 
சபற்நறோரும் எளிதில் அணுகத்தக்கவிதத்தில் இனைப்பு அனைந்திட நவண்டும்.  
நைலும் ைோ ில அரெின்  ிர்வோகத்திற்கு உகந்ததோகவும்  ஆெிரியர்களுக்கும் 
முதல்வர்களுக்கும் துனைசெய்ய வல்ல அனைப்சபோன்னற சகோண்டதோகவும் 
இருக்க நவண்டும். 
 

7.1.3.  பள்ளித் ததொகுதியின் தனலனை 
பள்ளித் சதோகுதியின் கீழுள்ள உயர் ினலப் பள்ளி முதல்வநர இத்சதோகுதியின் 
தனலனை  ிர்வோகியோவோர்.  இவர்  ிர்வோகம்  ிதி நைலோண்னை போடத்திட்டங்கள் 
குறித்த அதிகோரங்கனள சகோண்டிருப்பநதோடு இத்சதோகுதியின் கீழுள்ள அனைத்துப் 
பள்ளிகளின் ஒருங்கினைந்த நைம்போட்டிற்நகற்ப இவற்னற பயன்படுத்திடுவநதோடு 
கண்கோைித்திடும் சபோறுப்னபயும் சகோண்டுள்ளோர். 
 
ைோவட்ட அளவில் உள்ள அரெின் கல்வித் துனற அதிகோரிகள்  பள்ளித் சதோகுதியிை 
தனலனை  ிர்வோகிக்கு உரிய முனறயில்  ிர்வோக ரீதியோக ஆதரவளிக்க நவண்டும்  
நைலும் சபோது  ிர்வோகம்  ிதி நைலோண்னை வரவு செலவுக் கைக்கு ஆகியவற்றுக்கு 
நபோதுைோை எண்ைிக்னகயில்  ஊழியர்கனள  ியைைம் செய்ய நவண்டும்.  பள்ளித் 
சதோகுதியின் கீழுள்ள ைற்ற பள்ளிகளின் முதல்வர்களும் தனலனை ஆெிரியர்களும் 
தனலனை  ிர்வோகிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள்,  இவர்கள் குழுசவோன்னற உருவோக்கிக் 
சகோள்வர்.  பள்ளித் சதோகுதியின் கீழுள்ள ஒவ்சவோரு தைிப்பட்ட பள்ளியின் கல்வித் 
தர நைம்போட்டிற்கு இக்குழுநவ சபோறுப்நபற்கும். நைலும் நெர்க்னக அதிகரிப்பு 
சவளிநயறுநவோர் எண்ைிக்னக குனறப்பு ஆகியவற்றிலும் கவைம் செலுத்தி 
அனைத்து ைோைோக்கர்களும் 12ம் வகுப்னப முடிப்பதற்கு ஊக்கம் அளிக்க நவண்டும். 
 
7.2 பள்ளித் ததொகுதிகளின் மூலம் தைம்பட்ட திறனைப் 
தபறுவது 
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 ோசடங்கிலும் உள்ள பள்ளிகனள பள்ளித் சதோகுதிகளோக ஒன்றினைப்பது 
ஆதோரங்கனள அனைத்துப் பள்ளிகளும் பகிர்ந்து சகோள்ள  வனக செய்யும்.   இதில் 
ெிறப்புப் போட ஆெிரியர்கள் வினளயோட்டு இனெ ஓவிய ஆெிரியர்கள் ஆநலோெகர்கள் 
ெமூக ஊழியர்கள் நபோன்றவர்களும்.  இனவயன்றி ஆதோரப் சபோருட்களோை ஆய்வுக் 
கூடங்கள் நூலகங்கள்  ஆகியனவயும் உள்ளடங்கும்.தகவல் சதோழில் நுட்ப 
உபகரைங்கள் இனெக் கருவிகள் வினளயோட்டுக் கருவிகள் வினளயோட்டு 
னைதோைம் நபோன்ற அனைத்து ஆதோரங்களின் பயன்போடு நைம்படுவதற்கு பள்ளித் 
சதோகுதிகள் பயன்படுத்தப்படும்.  இனவ அனைத்தும் பள்ளிகளுக்கினடநய பகிர்ந்து 
சகோள்ளப்படுவதோல் இன்னறய திைம் பயன்படுத்துநவோனரக் கோட்டிலும் 
சபருைளவிலோை ைோைோக்கருக்கு இனவ கினடத்திடும். 

7.2.1.  பள்ளிக் கட்டனைப்பு 
அடிப்பனட செயல்போட்டுக்நகற்ப ஒவ்சவோரு தைிப்பட்ட பள்ளிக்கூடமும் நபோதுைோை 
அளவில் ஆதோர வளங்கனள சபற்றிடும்,  தைிப்பட்ட பள்ளிகளுக்சகன்று 
பிரத்நயகைோக ஒதுக்க முடியோத வெதிகனளயும் கருவிகனளயும் சதோகுதிக்குள் 
அடங்கியிருக்கும் உயர் ினலப் பள்ளி அனைவரும் பகிரத் தக்க அளவில் 
சகோண்டிருக்கும்.  கோசைோளி கோட்ெிக் கருவியுடன் னகயடக்கைோை  ைின் 
செைநரட்டரும் பள்ளிகள் நதோறும் எடுத்துச் செல்லப்படும்.  இவ்வோநற உயர் ினலப் 
பள்ளியோைது  ெிறப்போை ஆய்வுக் கூடத்னதயும் இனெக் கருவிகனளயும்  
வினளயோட்டு னைதோைங்கனளயும் வினளயோட்டு உபகரைங்கனளயும் 
சகோண்டிருக்கும். பள்ளித்சதோகுதிக்குட்பட்ட ைழனலயர் பள்ளி சதோடக்கப் பள்ளி 
உயர் சதோடக்கப்பள்ளி ஆகியவற்றில் பயில்நவோர் இவற்னற வழக்க முனறயில் 
பயன்படுத்திக் சகோள்ள அனுைதிக்கப்படுவர்.  உயர் ினலப் பள்ளியோைது சுற்றுக்கு 
புத்தகங்கனள விடக்கூடிய சபரும் நூலகசைோன்னற சகோண்டிருக்கும்.  இந்நூலகம்  
சுற்று வட்டோரத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு புத்தகங்கனள அனுப்பி னவத்திடும். 
பகிரப்படும் அனைத்து ஆதோர வளங்களுக்கும் உயர் ினலப் பள்ளியின் முதல்வநர 
சபோறுப்போைவர் ஆகும், அனைத்தின் அதிக பட்ெ பயன்போட்னட உறுதி செய்பவரோக 
இருக்க நவண்டும். 

7.2.2.  ஆெிரியர்கள் 
சதோகுதிக்குள் உள்ள பள்ளிகளுக்கினடநய ஆெிரியர்களும் பகிர்ந்து சகோள்ளப்பட 
நவண்டும்.  போடத்திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் ெில பகுதிகளுக்கு அல்லது 
போடங்களுக்சகன்று அதுவும் பயில்நவோரின் எண்ைிக்னகக்கு ஏற்ப ஒரு ஆெிரியர் 
ஒவ்சவோரு பள்ளிக்கும் நதனவப்படுவதில்னல. எைநவ ஒட்டு சைோத்த 
சதோகுதிக்நகற்ப ஆெிரியர்கனள  ியைைம் செய்வதன் மூலம் ஆதோரத்னத 
முழுனையோக பயன்படுத்திக் சகோள்ள முடியும்.  உதோரைைோக சைோழிப்போட 
ஆெிரியர்கள் வினளயோட்டு பயிற்ெியோளர்கள் கனல ைற்றும் இனெ ஆெிரியர்கள்  
நயோகோ ஆெிரியர்கள்  பள்ளிக்கூடத்திற்கோை ைருத்துத் தோதிகள் ஆநலோெகர்கள் 
நபோன்நறோனர உயர் ினலப் பள்ளியோைது  ியைைம்  செய்து சகோண்டு  பள்ளித் 
சதோகுதிக்குள் பகிர்ந்து சகோள்ள முடியும், 
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பள்ளிகளின் அளவு ெிறியதோக இருப்பதைோல் விடுப்பில் செல்லும் ஆெிரியர்களுக்கு 
ைோற்றோக ஒருவனர  ியைிப்பது என்பது கடிைைோைதோகநவ இருந்து வருகிறது.  
ஓரோெிரியர் பள்ளியில் இப்பிரச்னை ைிகவும் நைோெைோக இருக்கிறது. ஆெிரியர் 
விடுப்பில் சென்றோல் அங்நக கல்வி நபோதிப்பது என்பநத  ிகழோது.  பள்ளித் சதோகுதி  
நகோட்போட்டில்  உயர் ினலப் பள்ளியில் விடுமுனறயில் செல்நவோருக்கு ைோற்றோக 
ஓரிரு இருப்பு ஆெிரியர்கனள  ியைைம் செய்து சகோள்ள முடியும். எங்கு நதனவ 
ஏற்படுகிறநதோ அங்நக அவர்கனள அனுப்பி னவக்க முடியும்.  பள்ளித் சதோகுதிகள் 
அதனுள் அடங்கிய அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கோக   போடத்திட்டத்தின் அனைத்து 
துனறகளிலும் பிரிவுகளிலும் நபோதுைோை அளவில் ஆெிரியர்கனள சகோண்டிருக்கும். 

7.2.3.  ெமூக நல ஊழியர்கள் 
பள்ளித் சதோகுதிக்சகன்று நபோதுைோை அளவில் ெமூக  ல ஊழியர்கள் 
 ியைிக்கப்படுவோர்கள்.  ைோைவர் எண்ைிக்னக ைற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள 
முதிநயோர் கல்வி சபறக்கூடிய ைக்கள் சதோனக அடிப்பனடயில் இது அனைந்திடும். 

பள்ளித் சதோகுதி தன் நெனவனய அளிக்கக்கூடிய ெமுதோய குழுக்கள் ைத்தியில் 
ெமூக  ல ஊழியர்கள் தங்கள் நெனவனய தீவிரைோக்கிக் சகோள்ள நவண்டும்.  
பள்ளிச் நெர்க்னக சதோடர்ச்ெியோை வருனக  குழந்னதகள் பள்ளியிலிருந்து 
 ின்றுவிடும் நபோக்னக  ீக்குவது நபோன்றனவகளுக்கோக இவர்கள் சபற்நறோருடனும் 
ைோைவர்களுடனும் ஒருங்கினைந்து சதோடர்ச்ெியோக செயல்பட நவண்டும்.  
பள்ளியிலிருந்து விலகிய ைோைவர்கனள ைீண்டும் பள்ளிக்கு இவர்கள் அனழத்து வர 
நவண்டும்.  கிரோைப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்நவறு பகுதிகளில் ெமூக ரீதியோகவும் 
சபோருளோதோர ரீதியோகவும்  லிவுற்ற  குழுக்கனளச் ெோர்ந்த ைோைோக்கர்கள் குறித்து 
இவர்கள் ெிறப்புக் கவைம் சகோள்ள நவண்டும். 

ெிறப்பு நதனவனயக் சகோண்டிருக்கும் ெிறோர்கனள கண்டறிவதிலும் அவர்கனள 
 ிர்வகிப்பதிலும் ெமூக  ல ஊழியர்கள் ஆெிரியர்களுக்கு உதவிபுரிய நவண்டும்.  
இதில் அவர்களின் குடும்பத்தோருடனும் ெமுதோயக் குழுக்களுடனும் உள்ள 
சதோடர்புகனள நைம்படுத்துவதும் அடங்கும்.  பள்ளித் சதோகுதி எப்பகுதியில் 
நெனவனய அளிக்கிறநதோ அப்பகுதியில் உள்ள ெமுதோயக் குழுக்களுக்கும்  
ஆெிரியர்களுக்கும் இனடநய   ல்லுறனவ உருவோக்க நவண்டும். 

பள்ளி  ிர்வோக குழுக்களின் செயல்போட்னட நைம்படுத்துவதில் ெமூக  ல ஊழியர்கள் 
உதவி செய்திடுவர்,  ைோைவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பைோை சதோழிற் கல்வினய 
நதர்வு செய்வதில் அவர்கள் குடும்பத்தோருடனும் ஆநலோெகர்களுடனும் இனைந்து 
செயலோற்றுவர். முதிநயோர் கல்வித் திட்டத்தில் பயன்சபறத்தக்க விதத்தில் 
சபரியவர்கனள இைங்கண்டு அவர்கனள சென்று  நெர்ப்பதிலும் ெமூக  ல 
ஊழியர்களுக்கு பங்கிருக்கிறது. 

இத்தனகய இலக்குகனள எட்டுவதற்கு அனைத்து விதத்திலும் ெமூக  ல 
ஊழியர்களுக்கு பள்ளித் சதோகுதி ஆதரவளிக்கும்.  ைோ ில அரெின் கல்வித் துனற 
சுகோதோரம், ெட்ட அைலோக்கம் ஆகிய ைற்ற துனறகளுடன் ஒருங்கினைந்து 
நதனவப்படும் தருைங்களில் ெமூக  ல ஊழியர்களுக்கு உதவி புரிய நவண்டும்.  
உதோரைைோக  ந ோய் வோய்ப்பட்டு ைோைவைின் வருனக போதிப்பனடதல்  
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வோரோதிருத்தல், சகோடுனைக்கு உள்ளோதல், போதுகோப்பின்னை நபோன்றவற்னற 
குறிப்பிட முடியும். 

7.2.4.  ஆதலொெகர்கள் 
ைோைோக்கரின் போதுகோப்பு  ன்ைினல ஆகியவற்றில் ஆெிரியர்கள் முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்த பங்கினை சகோண்டிருக்கின்ற அநத தருைத்தில் ஒவ்சவோரு பள்ளித் 
சதோகுதியும் ஒருவநரோ அல்லது அதற்கும் நைற்பட்ட ஆநலோெகர்கனள 
சகோண்டிருக்கும்.  துனறனய நதர்ந்சதடுத்து வழிகோட்டுதல்  முதல் ைை  லம் 
வனரயிலோை பலதரப்பட்ட அம்ெங்களுக்கு ஆநலோெனைனய சபற முடியும், 

 ஆநலோெனை நதனவப்படக்கூடிய நவறு பல பகுதிகனளயும் 
இைங்கோட்டப்படுவநதோடு அதற்நகற்ற வழிமுனறகனள உருவோக்க 
நவண்டும், அதன் சபோருட்டு நைற்சகோள்ள நவண்டியனவ கீநழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

 சதோழிற் கல்வி உள்ளிட்ட இனட ினலக் கல்வியில் போடத்திட்டத்னத நதர்வு 
செய்வதிலும்   வோழ் ினல உருவோக்கத்திற்கு வனக செய்யக்கூடிய நைல் 
 ினலக் கல்வியில் வோய்ப்புகனள நதர்ந்சதடுப்பதிலும்  ஆநலோெனை 
அளிக்கப்படலோம் 

 வயதின் அடிப்பனடயில் வளர் பருவத்திலும், வளர்ச்ெி பற்றிய 
பிரச்னைகளிலும் குறிப்போக பதின் பருவ கோலத்தில் ஆதரவும் 
ஆநலோெனையும் வழங்கலோம். 

 ைைத் தளர்ச்ெி, ைைச் ெினதவு நபோன்ற ைை  லம் ெோர்ந்த பிரச்னைகளில் 
ஆதரவும் ஆநலோெனையும் அளிப்பது. 

பள்ளித் சதோகுதியின் யதோர்த்த  ினலபோட்டுக்கு ஏற்ப ஈடுசகோடுக்கும் வனகயில் 
இத்தனகய ஆநலோெனைகளும் அதற்கோக வழிமுனறகளும் அனைந்திட நவண்டும், 
இதற்நகற்ப ஒரு ெில ஆெிரியர்களுக்கும், ெமூக  ல ஊழியர்களுக்கும் 
ஆநலோெகர்களோக செயல்படத்தக்க  வனகயில் பயிற்ெி அளித்திடலோம்.  பள்ளித் 
சதோகுதி ஒன்றுக்கோகநவோ அல்லது பலவற்றுக்கோகநவோ முழு ந ர ஆநலோெகர்கனள 
 ியைைம் செய்வதன் மூலம் இவர்கள்  பள்ளிகளுக்கு அவ்வப்நபோது சென்று 
வருவதற்கு ஏற்போடு செய்யலோம், ஆநலோெகர்கள்  ைநைோ  ினல ெிகிச்னெ 
நதனவப்படக்கூடியவர்கனள அனடயோளங் கண்ட பின்  அவர்கள் சதோடர் ெிகிச்னெ 
சபறுவத்ற்கு ஏற்ப நதனவயோை ஒத்துனழப்புகனள பள்ளித் சதோகுதிகள் 
சகோண்டிருக்க நவண்டும். ைோ ில அரெின் கல்வித் துனறயும் சுகோதோரத் துனறயும் 
இனத ெோத்தியைோக்கும் வனகயில் ஒன்றினைப்னப சகோண்டிருக்க நவண்டும். 

 
பள்ளி வளோகங்களில் அனைத்து விதைோை கற்றல் வளங்களும் 
இருப்பது உறுதி செய்யப்பட நவண்டும் - உள்கட்டனைப்பு, 
கல்விெோர் சபோருட்கள் (எகோ: நூலகம்) ைற்றும்  பர்கள் (எ.கோ 
கனல ைற்றும் இனெப்பயிற்ெி ஆெிரியர்கள்) நபோன்றனவ. 
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7.2.5.  நிறுவைத்தின்  வொய்ப்பு வெதிகனள முழுனையொை அளவில் பயன்படுத்திக் 
தகொள்ளுதல் 
கல்வி  ிறுவைங்களின் சபோருள் ெோர்ந்த கட்டனைப்பு என்பது  சபருைளவிலோை 
முதலீடுகள் நதனவப்படக்கூடியசதோன்றோகும்.  எைநவ இவற்னற முழுனையோை 
அளவில் பயன்படுத்திக் சகோள்வது என்பது முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோகும்.    ிர்வோக 
ரீதியல் சபோருத்தைோை ஏற்போடுகனள செய்து சகோண்டு ஒவ்சவோரு  ோளிலும் அதிக 
ந ரமும் ஓரோண்டில் அனைத்து திைங்களிலும் பயன்படுத்திக் சகோள்ளலோம். 
இவற்னற  னடமுனறப்படுத்த  ஒவ்சவோரு பள்ளித் சதோகுதிக்கும்   ிர்வோக 
அடிப்பனடயிலோை திட்டசைோன்னற உடைடியோக உருவோக்க நவண்டும்.  
இத்திட்டத்னத பள்ளித் சதோகுதியின் வளர்ச்ெித் திட்டத்நதோடு இனைக்க நவண்டும். 
சதோழிற் கல்வியும் முதிநயோர் கல்வியும் பள்ளித் சதோகுதியின்  ிர்வோக 
அனைப்பின்கீழ் சகோண்டுவரப்படுவதோல்  பள்ளி நவனல ந ரத்திற்கு அப்போல் 
சபோருள் ெோர்ந்த கட்டனைப்னப பயன்படுத்திக் சகோள்வது என்பது ெோத்தியநை.  
ஆெிரியர்களும் ைோைோக்கரும் வழக்கைோை முனறயிநலநய தங்களுக்கு ஏற்ற 
நவனல ந ரத்னதயும் ஓய்னவயும் சகோண்டிருப்பர். 
 
இருப்பினும் நூலகங்கள் ஆய்வுக் கூடங்கள் பயிற்ெிக் கூடங்கள் னகத்சதோழில் 
கூடங்கள் வினளயோட்டு னைதோைங்கள் நபோன்றவற்னற ஆண்டு முழுவதும் 
பயன்படுத்திக் சகோள்ள முடியும்,  இவற்னற பயன்படுத்திக் சகோண்டு கற்பதில் 
ஆர்வமுனடநயோர்  எவநரனுைிருப்பின் அவர்  கூடுதலோக இல்னலசயன்றோலும்  
 ோள்நதோறும் எட்டு ைைி ந ரைோவது இவற்னற  பயன்படுத்திக்சகோள்ள முடியும். 
நதனவப்படுைோயின் வகுப்பனறகனளக் கூட பள்ளி ந ரத்திற்குப் பின்ைர் 
பயன்படுத்திக் சகோள்ளலோம். 
 
ெமுதோயப் பைிகள் ஆெிரியர்களின் திறன் நைம்போடு முதிநயோர் கல்வி சகட்டிக்கோர 
ைோைவர்கனள ஊக்கப்படுத்திடும் பயிற்ெிகள்  விநெட உதவி நதனவப்படக்கூடிய 
ைோைவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய  டவடிக்னககள் நபோன்றவற்றுக்கோக   இந்த 
கட்டனைப்பபு வெதிகனள பயன்படுத்திக் சகோள்ளும் விதத்தில் விநெட 
விடுமுனறக்கோல  ிகழ்வுகளுக்கு ஏற்போடு செய்யலோம்.   
கட்டனைப்னப சதோடர்ச்ெியோக  பயன்படுத்துவதைோல் உருவோகும் உற்ெோகைோை 
சூழலில் ஆெிரியர்கள் ைோைோக்கர் உள்ளூர் ெமூகத்திைர்  ஆகிநயோர்ஆண்டு 
முழுனையும் முழுனையோை அளவில்  பள்ளியின் கட்டனைப்பு வெதிகனள 
பயன்படுத்திட பல்நவறு வழிமுனறகனள கண்டறிவர். 
 
7.3 பள்ளித் ததொகுதியின் மூலம் ஒருங்கினைந்த கல்வினய 
தபைிப் பொதுகொத்தல் 
பள்ளித் சதோகுதி குறித்து 1964-66ம் வருஷத்திய கல்விக்குழுவின் வனரயனற என்பது 
சபோதுப்பனடயோைது. இன்னறய நதனவயின் அடிப்பனடயில் அனத விரிவுபடுத்திக் 
சகோள்ள முடியும்.  ெிறிய பள்ளிகள் ஒதுக்கப்படும்  ினல முடிவுக்கு சகோண்டு வந்து 
கல்வித் தரத்னத நைம்படுத்துவது என்ற துவக்க கட்ட இலட்ெியத்னத தோண்டிச் 
செல்ல நவண்டியுள்ளது.  கல்விக்கோை வெதிகனள ஒன்றினைந்த வனகயில் 
உருவோக்குவநத இலட்ெியைோகும். இதில் ைழனலயர் பள்ளி அங்கன்வோடிகள் 
சதோழிற்கல்வி முதிநயோர் கல்வி ஆகியவற்றுக்கு உதவிகரைோக இருக்கக்கூடிய 
அனைப்புகள்  ெிறப்புக் கவைம் செலுத்த நவண்டிய  ினலயில் உள்ள 
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குழந்னதகளுக்கு ஆதரவளித்தல் ஆகியனவ உள்ளுர் அளவில் ஒன்றினைந்து 
செயல்படுவநதோடு ஒவ்சவோரு அனைப்பும் தங்களுக்குள் தங்கள் பைிகளில் 
ஒத்துனழக்கவும் முடியும்.   

இத்தனகய பள்ளித் சதோகுதி சபோதுப் பள்ளி அனைப்பின் கீழ் அடிப்பனட  ிர்வோகப் 
பிரிவோக ைோற்றைனடயும். 

7.3.1.  ைழனலயர் நலனையும் கல்வினயயும் ஒருங்கினைப்பது 
பள்ளித் சதோகுதிகள் மூலம் ைழனலயர்  லனுக்கும் கல்விக்கும் நபோதுைோை 
அளவில் கவைம் செலுத்த முடியும்.  ஒரு குறிப்பிட்ட எல்னலக்குள் செயல்பட்டு 
வருவநதோடு குழந்னதகள்  லன் ைற்றும் கல்வினயயும் நபோதிப்பதில் கவைம் 
செலுத்தக்கூடிய பள்ளித் சதோகுதிக்கு கல்வி அடிப்பனடயிலும் ஆதோர ெக்திகளின் 
மூலைோகவும்  ிர்வோக ரீதியில் ஆதரிப்பதோல் இவற்னற  ினறநவற்ற முடியும், 

சதோடக்கப்பள்ளிக்கு முந்திய ைழனலயர் வகுப்புகனள ஏற்கைநவ 
சகோண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது புதியதோக துவக்கவிருக்கும் பள்ளிகள் இந்த 
வகுப்புகனள பள்ளித் சதோகுதி அனைப்பின் கீழ் முழுனையோக இனைக்க முடியும். 

சுற்று வட்டோரத்தில் உள்ள அங்கன்வோடிகளுக்கு பள்ளித் சதோகுதி குறிப்பிடத்தக்க 
வனகயில் தைிப்பட்ட முனறயில் உதவிகரைோக இருக்கும்.  இயலுைோயின் 
பள்ளிசயோன்றின் வளோகத்திற்குள் அங்கன்வோடிக்கனள இட ைோற்றம் செய்வதும் 
இதில் அடங்கும்.  இந்த ைோற்றம் அங்கன்வோடிக்கனள அணுகுவதில் தோக்கத்னத 
வினளவிக்கோத வண்ைம் அநத தருைத்தில்  கட்டனைப்னப சபருைளவில் 
நைம்படுத்துவதோகவும் அனைந்திட நவண்டும்.  ஆதோர வளங்கள் ெமூக  ல 
ஊழியர்கள் ஆெிரியர்கள் ஆகிநயோனர பகிர்ந்து சகோள்வதும் பள்ளி 
வளோகத்திற்குள்நளநய அங்கன்வோடி ஊழியர்கனள திறன் நைம்போட்டு 
 டவடிக்னககளில் ஈடுபடுத்துவதும் இதில் அடங்கும். இனவ  ினறநவறுவதற்கு 
சவவ்நவறுபட்ட அரசுத் துனறகளின் ஒருங்கினைப்பு அவெியைோைது என்ற 
அடிப்பனடயில்  ஒவ்சவோரு ைோ ில அரசும்  சபண்கள் ைற்று குழந்னதகள் 
நைம்போட்டு துனறக்கும் பள்ளிக் கல்வித் துனறக்கும் இனடயிநல ஆக்கபூர்வைோை 
இனடயுறனவ ஊக்கப்படுத்த நவண்டும். அனைத்துக் குழந்னதகளுக்கும் கல்வி 
திட்டத்தின் ஒருங்கினைப்புக் குழு இத்துடன் இனைந்து பைியோற்றுவநதோடு 
இத்தனகய திட்டங்களுக்கோை ஆதரனவயும் ஒருங்கினைப்னபயும்  ல்கிடும். 

7.3.2.  முதிதயொர் கல்வினயயும் ததொழிற்கல்வினயயும் ஒருங்கினைத்தல் 
சதோழிற் பள்ளிகள், போலிசடக்ைிக்கள், சதோழில் நெனவப் பிரிவு, விவெோயம் 
ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய உள்ளுர் வர்த்தகம்,  சுகோதோர னையங்கள், ைருத்துவ 
ைனைகள், கனலஞர்கள், னகவினைஞர்கள், உள்ளுர் ைரபு ெோர்ந்த னகத் சதோழில் 
விற்பன்ைர்கள் ஆகிய பிரிவிைருடன் பள்ளித்சதோகுதிகள் ஒன்றினைப்னப 
உருவோக்கி  இதன் மூலம் பல்நவறு விதைோை சதோழிற் பிரிவுகனள அளிக்கவும் 
முடியும்.  கற்றறிவதில் சதோழிற் கல்விக்கு சபரியசதோரு பங்கிருப்பதோல் பள்ளித் 
சதோகுதியில் ைோைோக்கர்கள் இத்தனகய கல்வி சபறுவதில் முழுப் சபோறுப்னப 
ஏற்பநதோடு பள்ளியில் கற்கும் அநத ந ரத்திநலநய பயிற்ெினய சதோடர்ச்ெியோகவும் 
பள்ளிக் கல்வி  ினறவுசபறும் வனர இதனை சதோடர்ந்திடவும் உறுதி செய்ய 
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நவண்டும்.  முதிநயோர் கல்விக்கோை கட்டனைப்னப ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளித் 
சதோகுதியில் இனைத்திருப்பதன் மூலம் இத்சதோகுதியின் கீழ் வரக்கூடிய சுற்று 
வட்டோரத்திலுள்ள அனைவருக்கும் முதிநயோர் கல்வி சபறத்தக்கதோகநவ இருக்கும். 

7.3.3. விதெட உதவி ததனவப்படக்கூடிய குழந்னதகள் 
ஒவ்சவோரு பள்ளித் சதோகுதியிலும் விநெட உதவி நதனவப்படக்கூடிய 
குழந்னதகளுக்கு முழுனையோக ஆதரவு அளிக்கும் விதத்தில் நதனவக்நகற்ப பள்ளித் 
சதோகுதிக்குள்நளநய கட்டனைப்னப உருவோக்க நவண்டும். குழந்னதகளுக்கு 
நதனவப்படக்கூடிய உதவி எவ்வனகயில் இருப்பினும் அப்பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் 
இருக்கிற ஏநதனும் ஒரு பள்ளியில் அக்குழந்னத கல்வி சபற்றிட நவண்டும்.  
நைலும் நதனவப்பட்டோல் நபோக்குவரத்து வெதிகனளயும் செய்து தரநவண்டும். 
பல்நவறுபட்ட உதவிகள் நதனவப்படக்கூடிய குழந்னதகனள இைங் கோைத்தக்க 
வனகயில் ஆெிரியர்களுக்கு பயிற்ெி அளித்திட நவண்டும். இத்தனகய குழந்னதனய 
இைங்கண்ட பின்ைர் ஏற்கைநவ பள்ளிச் ெமூகத்துடன் அக்குழந்னதனய 
இனைத்திடும் திறனை சகோண்டிரோவிடில் பள்ளிச் ெமூகத்துடன் அக்குழந்னதனய 
இனைத்திடும் வனகயில் பள்ளித் சதோகுதிகளுக்கு விநெட  ிதி உதவி 
அளிக்கப்படுவநதோடு அவர்களுக்கு நதனவப்படக்கூடிய உதவினயயும் அளித்திடும்.  
ைறுவோழ்வுக்கோை அனைப்புகளுடன் ஒருங்கினைந்து இத்தனகய செயல்போடுகனள 
நைற்சகோள்வதற்கு ஒரு விநெட  ிதித் திட்டம் உருவோக்கப்படும். 

7.3.4.  உயர் கல்வி அனைப்புகளின் பங்கு 
பள்ளிகளின் சுற்று வட்டோரத்திலுள்ள பல்கனலக் கழகங்கள் கல்லூரிகள் 
போலிசடக்ைிக்குகள்  ஆகியனவ தங்களது ஆற்றனல பயன்படுத்தி பள்ளிகளின் 
திறனை நைம்படுத்திட முயற்ெிகனள நைற்சகோள்ளும். உயர் ினலப் பள்ளிகளுக்கு 
போட அடிப்பனடயில் ைட்டுைின்றி ஆய்வுக் கூடங்கள் புத்தகங்கள் வினளயோட்டு 
னைதோைங்கள் நபோன்ற பருப்சபோருள் ஆதோரங்கனள அளிப்பதன் மூலம் அனவ 
நைலும் பயைனடயும்.சதோழிற் போடங்கனள பயிற்றுவிப்பதற்கு குறிப்பிடத்தக்க 
பங்களிப்னப பள்ளிகள் சபறுவதும் ெோத்தியைோகும்.  இதில் கல்லூரிகளிலும் 
போலிசடக்ைிக்குகளிலும் உள்ள வெதிகனள பயன்படுத்திக் சகோள்வதும் அடங்கும்.  
ஒவ்சவோரு கல்லூரியும் சுற்று வட்டோரத்தில் உள்ள ஓரிரு பள்ளிகளுடன் 
இனைந்திருப்பநதோடு அவற்றுக்கு நதனவயோை உதவிகனளயும்  அளித்திடும்.  
உள்ளுர் அளவில் உள்ள பள்ளிகள் ைற்றும் பள்ளித் சதோகுதிகளில் பயிலும் 
ைோைவர்களின் தைிப்பட்ட திறனைக்கும் விருப்பிற்கும் பல்கனலக் கழகங்களும் 
கல்லூரிகளும் ஆதரவளித்திடும்.உயர்கல்வி அனைப்புகள் வளர்ச்ெித் திட்டங்களில் 
ஒன்றோக பள்ளிக் கல்வி ைற்றும் முதிநயோர் கல்வினய உள்ளடக்கிய ெமுதோயப் 
பைிகனள இனைக்கும் நபோது இத்தனகய ெோத்தியப்போடுகள் உருவோகும்.  
ஒவ்சவோரு ைோவட்டத்திலும்  வைீ உயர் கல்வித் திட்டத்னத வழங்கக்கூடிய உயர் 
கல்வி அனைப்சபோன்று இருக்கும்.  அந்தந்த ைோவட்டத்திலுள்ள பள்ளி அனைப்பு 
நைம்படும் வனகயில் உயர் கல்வி அனைப்போைது குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் 
பங்கோற்றும்.  உதோரைைோக ஆெிரியர்களின் திறன் நைம்போட்னட ஊக்குவித்து 
உள்ளுர் அளவில் சதோழிற் பயிற்ெி நைம்பட அது உதவிகரைோக இருக்கும்.   
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ைோவட்டத்திலுள்ள உயர்கல்வி அனைப்புகள் ைோவட்டக் கல்வி  அலுவலர்களுடனும் 
வட்டோர கல்வி அலுவலர்களுடனும் இனைந்து பள்ளிகனள  ஊக்குவிக்கும் 
தங்களின் திட்டத்னத அைல்படுத்தும் வனகயில்  பைியோற்றுவர். உள்ளுர் அளவில் 
பள்ளி அனைப்பிற்கு ஊக்கைளிப்பது என்பது அனைத்து உயர் கல்வி அனைப்பிற்கும் 
வழங்கப்பட்ட கட்டனளகளில் ஒன்றோகும். 

 
7.4 பள்ளித் ததொகுதிகள் மூலம் ஆெிரியர்களுக்கு தைலும் 
ஊக்கைளிப்பது 
 
80 முதல் 100 வனரயிலோை ஆெிரியர்கனளக் சகோண்டதோக பள்ளித் சதோகுதிகள் 
உருவோக்கப்படும்.  இதன் மூலம் வலுவோை ஆெிரிய ெமூகக்  குழுக்கள் 
அனைந்திடும்.  இத்தனகய குழுக்கள் பல்நவறு குழுக்களுடன் இனைந்து 
பைியோற்றும்.  இக்குழுக்கள் பரஸ்பரம் உதவிகரைோக இருப்பநதோடு பள்ளியின் 
திறனை நைம்படுத்துவநதோடு தங்களின் செயலோற்றனலயும் நைம்படுத்திக் 
சகோள்ளும்.   

பள்ளித் சதோகுதிக்சகன்று ஆெிரியர்  ியைைம் செய்யப்படுவதோல் அவர்கள் தோங்கள் 
பைியோற்றும் ெமூகத்துடன்  ீடித்த உறனவ ஏற்படுத்திக் சகோள்ள முடியும்.  
இக்குழுவிற்குள் இருக்கக்கூடிய பல்நவறு ஆெிரியர்கனளக் சகோண்டு புதிய 
ஆெிரியர்களுக்கோை வழிகோட்டல்  டவடிக்னககனள பள்ளித் சதோகுதிகள் 
நைற்சகோள்வநதோடு கற்பித்தல் முனறனயயும் உருவோக்கும்.  

7.4.1.  ஆெிரியர்களுக்கொை ததொடர்ச்ெியொை திறன் தைம்பொட்டு நடவடிக்னககள் 
பள்ளித் சதோகுதியில் முக்கியைோை சபோறுப்புகளில் சதோடர்ச்ெியோை திறன் 
நைம்போடும் அடங்கும்.  இதன் சபோருட்டு நைம்போட்டிற்கோக பன்நைோக்கு அம்ெங்கனள 
உள்ளடக்கிய முழுனையோை ஆெிரியர் திறன் நைம்போட்டு திட்டசைோன்று 
உருவோக்கப்படும்.  பள்ளித் சதோகுதியின் கீழுள்ள அனைத்து ஆெிரியர்களும் 
கற்பதற்கோை வோய்ப்புகளில் ஒருவருக்சகோருவர் உதவி புரிந்து சகோண்டு 
ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில்   ஒரு  ெமூகக் குழுவோக நைம்படுத்திக் சகோள்வர்.  
இனவ ெமூக ஆதரவு சபற்ற பங்நகற்கும் குழுக்களோக விளங்கும்.  

கற்பநதோடு பண்போட்டியனல ஊக்குவிப்பதோகவும் இயங்கும்.  கற்பதற்கோை 
இத்தனகய குழுக்களின் வளர்ச்ெிக்கு பள்ளித் தனலனை ைற்றும் இதர ெக்திகளின் 
சதோடர்ெியோை பைி அவெியைோகும்.  போடத் திட்டங்கனளயும் போட நூல்கனளயும் 
வடிவனைப்நபோர்  கற்பதற்கோை குழுக்கள் தீவிரைோக செயல்படுவநதோடு 
நைம்படுத்திக் சகோள்வதற்கு ஏற்ற விநெஷதிட்டங்கனள வகுக்க நவண்டும்.  
இக்குழுக்களின் வளர்ச்ெிக்கும் செயல்போட்டிற்கு உதவி அளித்திடுவநதோடு 
பங்களிப்பினை சகோள்வதற்கும் ெமுதோய குழுக்களுக்கு 
ஊக்கைளிக்கப்படும்.இனவயன்றி இக்குழுக்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற செயல்போட்டு 
முனறயில் வோரோந்திரக் கூட்டங்கள்  ஆெிரியர்கள் கற்பதற்கோை னையங்கள் 
நபோன்றவற்னற பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ் உருவோக்கிக் சகோள்ள நவண்டும்  நைலும் 
கருத்தரங்குகள் வகுப்பனற கண்கோைிப்பு கற்றறிவதற்கோக வருனகனய 
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நைற்சகோள்வது நபோன்ற ைற்ற வோய்ப்புகனளயும் சதோடர் திறன் நைம்போட்டு 
 டவடிக்னகயோக  சகோண்டிருக்கும். 

 
ஆெிரியர்களின் சதோடர்ச்ெியோை  ிபுைத்துவ நைம்போடு பள்ளி 
வளோகத்திற்குள் முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக இருக்க நவண்டும். 
இந்த ந ோக்கத்திற்கோக ஒரு விரிவோை ஆெிரியர் நைம்போட்டுத் 
திட்டம் உருவோக்கப்படும். இதில் பல வளர்ச்ெி முனறகள் 
அடங்கியிருக்கும். 
 

7.4.2.  ஆெிரியர்களுக்கு உதவிகரைொை அனைப்பு முனறக்கு ஆதரவளிப்பது 
பள்ளித் சதோகுதி அனைப்பிற்குள் கல்வியோளர்கள் ஆெிரியர்களுக்கு 
ஆதரவளிக்கக்கூடிய அனைப்பு முனற அதன் அனைப்பு ஆகியவற்னற 
ஒன்றினைத்திட ைோவட்ட அளவிலும் ைோ ில அளவிலும் உள்ள பல்நவறு கல்விக் 
குழுக்கள்  டவடிக்னககனள நைற்சகோள்ள நவண்டும்.   

பள்ளித் சதோகுதியின் கீழ்   புவியியல் அடிப்பனடயில் கற்பதற்கோை உரினை 
அனைப்னப ஒருங்கினைப்பது பற்றி ைோ ில அரசு பரிெீலிக்கும்,  இதன் மூலம் 
அவ்வனைப்பின் ஈடுபோடு ைிக்க ஆதோர வளங்கள் பள்ளித் சதோகுதிக்கு கினடத்திடும்.  
பள்ளித் சதோகுதிக்குள் ஆெிரியர்  கற்பதற்கோை னையங்கனள  கற்பதற்கோை உரினை 
அனைப்நப நைம்படுத்தும்.  இம்னையங்கள் புத்தகங்கள் ெஞ்ெினககள்  பரிநெோதனைத் 
சதோகுதிகள்  இனையம் வழித் தகவல்கள் ஆகியவற்னற சகோண்டிருக்கும். 

பள்ளித் சதோகுதிக்கு ஈடு சகோடுக்கும் வனகயில்  குறிப்போக ஆெிரியர் திறன் 
நைம்படுவதில் ைோவட்ட வட்டோர அளவில் உள்ள அரெின் கல்வி ெோர்ந்த 
அனைப்புகளின் செயல்போடுகள் அனைய நவண்டும்.   நைலும் ஆெிரியர்களின் ெமூக 
குழுக்களின் வளர்ச்ெியில் பங்கினை சகோண்டிருக்க நவண்டும்.  பள்ளித் 
சதோகுதியின் வளர்ச்ெித் திட்டத்தின் நதனவனய முழுனையோக  ினறநவற்றத்தக்க 
வனகயில் அரசு அனைப்புகளின் செயல்போடு அனைய நவண்டும்.   நைலும் 
ஆெிரியர்களின் திறன் நைம்போட்டு திட்டமும் இதில் உள்ளடங்கும்.   இந்த 
அனைப்புகளின் குறுகிய கோல ைற்றும் இனடக்கோல திட்டங்களின் ஒருங்கினைந்த 
பகுதினயயும் இது சகோண்டிருக்கும்.  பள்ளித் சதோகுதி ைோ ில அரெின் ைோவட்ட 
வட்டோர கல்வித் துனற ெோர்ந்த அனைப்புகள் ஆகியனவ ஆெிரியர் திறன் 
நைம்போட்டிற்கோகவும் கல்வியோளர்களின் ஒத்துனழப்புயும் ஆநலோெனைனயம் 
சபற்றிடுவதற்கு தங்களின் செோந்த திட்டங்கனள உருவோக்கிக் சகோள்ள நவண்டும்.  
இவற்றுக்கு ைோ ில அரெின் அனைப்புகள்  ிச்ெயம் துனை  ிற்கும்.   

இவற்னற ஒருங்கினைத்து செயல்படுத்துவதற்கோக ஒவ்சவோரு ைோ ில அரசும்  
திட்டசைோன்னற உருவோக்கிட நவண்டும்.  இதற்கு அந்தந்த ைோ ில அரெின்  
கல்விக்கோை ஆய்வு ைற்றும் பயிற்ெிக்கோை அனைப்பு துனை புரியும். 
 

7.5 பள்ளித் ததொகுதிகளின் நிர்வொகம் ைற்றும் தைலொண்னை 
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தைிப்பட்ட பள்ளிகளின்  ிர்வோகம் ைற்றும் நைலோண்னைப் பைிகனள 
உருவோக்கப்படும் பள்ளித் சதோகுதிகள் நைற்சகோள்ளும்.  இதற்நகற்ப 
சதோடர்புகனளயும் ஆதோரங்கனளயும் அளிக்கும் வனகயில் இது அனையும்.  
அரசுடன் ஒரு முகைோய் சதோடர்பு சகோள்ளும் வழி முனறனய இது உருவோக்கும். 

அரசு  ிர்வோக அனைப்பின் கீழுள்ள ைோவட்ட வட்டோர கல்வி அலுவலர்கனளத் தவிர 
கல்விப் பைிகளுக்கு ஆதரவளித்திடும் அனைப்புகளும் ஒருங்கினைந்து 
செயல்படுவநதோடு ஒவ்சவோரு தைிப்பட்ட அனைப்பின் ெோர்பில் பள்ளித் 
சதோகுதியுடன் கருத்துப் பரிைோற்றத்னத நைற்சகோண்டு சபோருத்தைோை வனகயில் 
உதவி  ல்கிடும், 

7.5.1.  பள்ளிகனள பள்ளித் ததொகுதியொக்குவது 
ைக்கள் சதோனக விரிவு இனைப்பு வழிகள் உள்ளுர் அளவில் ஏற்கத்தக்க அம்ெங்கள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் ஒவ்சவோரு ைோ ில அரசும் பல்நவறு பள்ளிகனள 
ஒருங்கினைந்து பள்ளித் சதோகுதிகனள உருவோக்குகின்றை.  பள்ளித் சதோகுதியின் 
அளவும் அதில் இனைந்திருக்கக்கூடிய பள்ளிகளின் தன்னையும் 
நவறுபட்டிருப்பினும் இந்த ஒருங்கினைப்பு ைோைவர்களும் சபற்நறோர்களும் எளிதில் 
அணுகத்தக்க வனகயிலும் ெிக்கலற்ற  ிர்வோகத்னதயும்  சகோண்டிருக்கவும் 
ஆெிரியர்கள் ைற்றும் முதல்வர்களுக்கு துனை  ிற்கக்கூடிய அனைப்சபோன்றின் 
உருவோக்கத்திற்கும் உத்தரவோதைளிக்கக்கூடியதோக இருக்கும்.   

20க்கும் குனறவோை ைோைவர் நெர்க்னகனய சகோண்டிருக்கக்கூடிய அநத ந ரத்தில் 
தைித்த  செயல்போட்டிற்கு ெோத்தியப்போடில்லோத பள்ளிகளின் ஒருங்கினைப்னபயும் 
பரிெீலனைனயயும் இக்குழுவின்  டவடிக்னக சகோண்டுள்ளது.  இவ்வழி முனறகள் 
ைோைோக்கர் பள்ளிக்கு வருவதில் தோக்கத்னத ஏற்படுத்தலோகோது.  ைோைோக்கர்களும் 
ஆெிரியர்களும் பத்திரைோக சென்று நெரத்தக்க விதத்தில் னெக்கிள் பஸ்  நபோன்ற 
ஏனைய வழிமுனறகளுக்கு பள்ளித் சதோகுதிகள் ஏற்போடு செய்து தரநவண்டும். 

2023க்குள் ைோ ில அரசுகள் பள்ளிகனள பள்ளித் சதோகுதிகளோக ைோற்றும் ஏற்போட்னட 
 ினறவு செய்திடலோம்.பள்ளித் சதோகுதிகள் எந்த உத்நவகத்தில் உருவோகிறநதோ 
அதற்நகற்ற வழியில் உருப்சபற்றிட ஏற்ற திட்டைிடனலயும் தயோரிப்னபயும் 
நைற்சகோள்ள நவண்டும்.நைம்பட்ட கல்வினய வழங்குவதற்கோை  வழி முனறயோக 
இது உருப்சபறுவனத அனைத்து பயைோளிகளுக்கும் ஆெிரியர்களும்  
முதல்வர்களும் சதரிவிக்கநவண்டும். 

7.5.2.  பள்ளித் ததொகுதிகள் மூலம் பள்ளிக்கூடங்களின் கட்டனைப்னப தைம்படுத்தி 
பரொைரிப்புக்கு உத்தரவொதைளிப்பது 
பள்ளிகனள பள்ளித் சதோகுதிகளோக ைோற்றும்  டவடிக்னகனய அனைத்துப் பள்ளிகள் 
கட்டனைப்பு  ினலனய ைதிப்படீு செய்யும் ஒரு வோய்ப்போக பயன்படுத்திக் சகோள்ள 
முடியும்.நைலும் அவற்னற நைம்படுத்திட நதனவயோை விதத்தில் ஒநர ெையத்தில் 
 ிதி ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும். நபோதுைோை வகுப்பனறகள் கழிப்பனறகள் குடி ீர் 
ைின்ெோரம் இனவயன்றி போதுகோப்பு  டவடிக்னகயோக சுற்றுச் சுவர் இதர 
முக்கியத்துவம் வோய்ந்த வெதிகள்  கல்விக்கோை ஆதரவு ெக்திகள் ஆகியனவ 
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இைங்கண்டறியப்படுவநதோடு இவற்றில் ஏநதனும் இல்லோதிருப்பின் அது 
குறிப்பிடப்பட்டு அவற்னற சபற்றுத் தர துரிதைோை  டவடிக்னககனள நைற்சகோள்ள 
நவண்டும்.  இதன் சதோடர்ச்ெியோக பள்ளிக்ள்  ல்ல  ினலயில் தங்கள் கட்டனைப்னப 
பரோைரித்துக் சகோள்வதற்நகற்ப அன்றோட அடிப்பனடயில்  ைோவட்ட கல்வித் துனற 
பள்ளித் சதோகுதிக்கு நபோதுைோை  ிதி ஒதுக்கீடு செய்ய நவண்டும். 

7.5.3.  பள்ளித் ததொகுதி நிர்வொகக் குழு 
ஒவ்சவோரு பள்ளித் சதோகுதியும்  ிர்வோகக் குழுசவோன்னற சகோண்டிருக்கும்.  இதில் 
பள்ளித் சதோகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து பள்ளிகளின் பிரதி ிதிகளும் உள்ளடங்குவர். 
இக்குழுவின் தனலனைப் சபோறுப்பில் இப்பள்ளித் சதோகுதிக்குட்பட்ட உயர் ினலப் 
பள்ளியில் தனலனை ஆெிரியர் அல்லது முதல்வரும் இதற்குட்பட்ட அனைத்துப் 
பள்ளிகளின் தனலனை ஆெிரியர்களும் முதல்வர்களும் இருப்பநதோடு ஒரு 
ஆெிரியரும் ஒவ்சவோரு பள்ளி   ிர்வோகக் குழுவின் ெோர்பில்  ெமூகஞ் ெோர்ந்த 
உறுப்பிைர் ஒருவரும் செயல்படுவர். நைலும் பள்ளித் சதோகுதியுடன் 
இனைக்கப்பட்ட அரசு துனற ெோர்ந்த நவறு அனைப்புகளின் உறுப்பிைர்களும் கல்விப் 
பைிக்கு உறுதுனையோய் இருக்கக்கூடிய கல்விக்கோை உரினை அனைப்பின் 
உறுப்பிைர்களும் செயல்படுவர்.  பள்ளித் சதோகுதிக்குட்ட அனைத்துப் பள்ளிகளின் 
கல்வி கற்கும் திறனை நைம்படுத்துவநத இந்த  ிர்வோகக் குழுவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
கடனையோகும்.  இதன் சபோருட்டு இக்குழு வழிகோட்டி  டவடிக்னககனள 
நைற்சகோள்ள நவண்டும்.  அனைத்து உறுப்பிைர்களுக்கும் ஏற்ற ந ரத்தில் குறிப்போக 
சபற்நறோர் ெமூகக் குழு உறுப்பிைர்கள் ஆகிநயோருக்கு ஏற்ற ந ரத்தில் ைோதத்தில் 
ஒரு முனறயோவது கூட நவண்டும்.பள்ளித் சதோகுதிக்குட்பட்ட தைிப்பட்ட 
பள்ளிகளுக்கோகவும் ஒட்டு சைோத்த பள்ளிகளுக்கோகவும் வளர்ச்ெித் திட்டத்னத 
உருவோக்கி அவற்னற விவோதிக்க நவண்டும்.  இனவ குறித்து தங்களின் செோந்த 
முயற்ெியின் நபரில் கண் கோைிப்பு  டவடிக்னககனளயும் நைற்சகோள்ள நவண்டும்.   

பள்ளித் சதோகுதியின்  ிர்வோகக் குழுவில்   ிர்வோக குழு உறுப்பிைர்களோல் 
எழுப்பப்பட்ட பிரச்ெனைகள் முன் னவக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்  புகோர்கள் ஆகியனவ 
குறித்தும் பரிெீலனை செய்ய நவண்டும்.  பள்ளித் சதோகுதி  ிர்வோகக் குழு  சதோழிற் 
கல்வினய இனைப்பது பற்றிய சதோனலந ோக்கு திட்டம் ஆெிரியர்கள் ைத்தியில் 
திறன் நைம்போட்டுக் குழுக்கனள நைம்படுத்துவது நபோன்ற இதர குறிப்பிடத்தக்க 
அம்ெங்கனள பரிெீலனை செய்தி ெிறிய குழுக்கனள அனைத்திடலோம். 

7.5.4.  பள்ளித்ததொகுதிகனள நிர்வகிப்பது 
 ோட்டிலுள்ள பள்ளிகளில் ஒரு ெிறு விழுக்கோடு ைட்டும் துனை  ினல ஊழியர்கனள 
சகோண்டுள்ளது,  இதன் வினளவோக ஆெிரியர்கநள சபோதுவோக ைதிய உைவுத் 
திட்டம் முதல் பள்ளித் நதனவனய சபற்று வழங்குவது வனரயிலோை அனைத்துப் 
பைிகளுக்கும் சபோறுப்போைவர்களோக இருக்கின்றைர்.  பள்ளித் சதோகுதிகளின் 
உருவோக்கத்திற்குப் பின்ைர் இது ைோறிடும்.  பள்ளித் சதோகுதிக்கு நதனவயோை 
துனை ஊழியர்கனள ைோவட்ட அளவில் உள்ள கல்வித் துனறயிைர்  ியைைம் 
செய்திடுவர்.  இதன் மூலம் பள்ளித் சதோகுதியின் செயல்போடு ெீரோைதோக அனையும்.  
இதில் ஊழியர் ஒரு வரவு செலவு கைக்குகனள னகயோளுவது சபோது  ிர்வோகம் 
நபோன்றனவயும் சுத்தம் செய்தல் கட்டனைப்னப பரோைரித்தல் நபோன்றவற்றுக்கோை 
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ஏற்போடும் அடங்கும்.  நபோதுைோை அளவில் ஆெிரியர்கள் ெமூக  ல ஊழியர்கள் 
ஆநலோெகர்கள் ஆகிநயோருடன் கூடுதலோக ஊழியர்களும் பைியோற்றுவர்,  
ஊழியர்கள் ைட்டுைின்றி ஆெிரியர்களும் பள்ளித் சதோகுதியின் கீழுள்ள பல 
பள்ளிகளில் பைியோற்ற நவண்டியிருக்கும்.  அத்தருைங்களில் பள்ளித் சதோகுதியின் 
தனலனை  ிர்வோகி  அவர்களுக்கு நபோக்குவரத்து வழிமுனறகனள உருவோக்குவோர்.  
அல்லது அதற்கோை ஈட்டுப்படினய வழங்கிடுவோர்.   

 

7.6. பயன்தகொள்ளத்தக்க வனகயில் பள்ளித் ததொகுதிகளின் 
மூலம் நிர்வகித்தல் 
 
பள்ளித் சதோகுதினய அறிமுகம் செய்ததன் மூலம் பள்ளிக் கல்வி முனறனய 
 ிர்வகிப்பதில் இரண்டு முக்கியைோை ெோதகைோை அம்ெங்கள் சவளிப்பட்டுள்ளது.  
முடிவுகனள எடுப்பது கீழிருந்து துவங்குவது என்பது முதலோவதோகும்.  பள்ளித் 
சதோகுதியில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர்கள் ஆெிரியர்கள் இதர சபோறுப்போளர்கள் 
நைம்பட்ட கற்பித்தனல ந ோக்கிய முக்கியைோை முடிவுகனள நைற்சகோள்வதில்  
ைற்றவர்கனளக் கோட்டிலும் ந ரடியோை பங்கினை சகோண்டிருப்பதோல் 
இப்பிரச்ெனைனய ெரியோக னகயோள முடியும்.  இரண்டோவது ைோ ில அரெின் பங்கு 
ைற்றும் சபோறுப்பு பற்றியதோகும்.  ைோவட்டஅதிகோரிகள் இந்த பள்ளித் சதோகுதிகனள 
ஓரளவு தன்ைோட்ெி சபற்ற உறுப்போக  டத்த நவண்டியுள்ளதோல் ெோதோரை 
முனறயில் விதிமுனறகனள உருவோக்க நவண்டும்.  இறுதி முடிவு எடுப்பனத 
அவர்களிடநை விட்டு விட நவண்டும்.  பள்ளியின் தரம் பற்றி கவைம் 
செலுத்தத்தக்க விரிந்த பைிகனளயும் பள்ளித் சதோகுதியிடம் அளித்திட நவண்டும்.   
 ிர்வோகப் பைிகனள நைற்சகோள்வதற்கோக ைோவட்ட அளவில் ைோவட்ட கல்விக் 
குழுக்கனள ைோ ில அரசுகள் உருவோக்க நவண்டும்.  இது பள்ளித் சதோகுதிக்கும் 
ைோவட்ட கல்வி அனைப்பிற்கும் இனடப்பட்டசதோரு அனைப்போகும். இது உள்ளுர் 
ைோவட்ட அளவில் முடிவுகனள நைற்சகோள்வதில் ைோவட்ட  ிர்வோகிகளுக்கு துனை 
 ிற்கும். 

7.6.1.  பள்ளித் ததொகுதிகளின் மூலம் தைம்பட்ட வழியில் நிர்வகித்தல் 
ைோவட்ட கல்வி அலுவர் பள்ளித் சதோகுதிக்கு அதிகோரத்னத வழங்குகிறோர்,  நைலும் 
ஒவ்சவோரு பள்ளித் சதோகுதியும் ஓரளவு தன்ைோட்ெி சபற்றதோக விளங்கும்.  பள்ளித் 
சதோகுதினய தைி உறுப்போக கருதி ைோவட்ட வட்டோர கல்வி அலுவலர்கள்  
தங்களுக்கினடநய கருத்துப் பரிைோற்றத்னத நைற்சகோண்டு பைியோற்றுவர்.  பள்ளித் 
சதோகுதியின் கீழ் ஒரு ெில அதிகோரம் பரவலோக்கப்படும்.  ைோவட்ட கல்வி 
அலுவலர்கள் அல்லது கண்கோைிப்பு அலுவலர்கள் நைற்சகோண்ட பைிகனள 
தைிப்பட்ட பள்ளிகளில் உள்ளவர்கள் னகயோளும் வனகயில் அதிகோரம் பிரித்து 
வழங்கப்படும்.  ைோவட்டக் கல்வி அலுவலரோல் பள்ளித் சதோகுதிக்கு குறிப்பிடத்தக்க 
வனகயில் ஒன்றினைக்கப்பட்ட கல்வி பயிற்று முனற பள்ளிகளில் புதிய 
முயற்ெிகள் போடத்திட்டம் நபோன்றவற்றில் தன்ைோட்ெி வழங்கப்படும்.  இது நதெிய 
ைற்றும் ைோ ில போடத்திட்ட வனரயனறயினை பின்பற்றுவதோக இருக்க நவண்டும்.  
இந்த அனைப்பின் கீழ் பள்ளிகள் வலுப்சபற்றிடும்.  கூடுதலோை சுதந்திரத்னதப் 
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சபற்றிடும்.   இனவ பள்ளித் சதோகுதி நைலும்  வைீத்துவம் சகோண்டதோய் ஏற்றம் 
சபற்றதோய் ைோறிட வனக செய்யும்.  ஒட்டுசைோத்த கல்வி முனறனய 
நைம்படுத்திடுவதன் மூலம் ைோவட்ட அலுவலர்கள் இலக்னக எட்டுவதற்கோை 
ந ோக்கிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்திடுவர். 

7.6.2.  திட்டைிடுதல் பற்றிய கருத்ததொட்டத்னத உருவொக்குதல் 
குறுகிய அல்லது  ீண்ட கோலத்திற்கோை ஒரு திட்ட அடிப்பனடயில் பைிகனள 
நைற்சகோள்ளும் வழிமுனறகனள கல்வி  ிறுவைங்களின் தனலனைப் சபோறுப்பில் 
உள்ளவர்கள் அனைவரிடத்தும் வளர்த்திட நவண்டும்.  பள்ளி  ிர்வோகக் குழுவின் 
பங்சகடுப்பில் பள்ளிகள் தங்களுக்குள் பள்ளிக்கோை வளர்ச்ெித் திட்டங்கனள 
உருவோக்கிக் சகோள்ளும்.  பின்ைர் இத்திட்டநை பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் 
திட்டத்தினை உருவோக்கிட ஆதோரைோக அனைந்திடும்.  பள்ளித் சதோகுதியுடன் 
சதோடர்புனடய  சதோழிற்பயிற்ெி அனைப்பு நபோன்ற நவறு பல அனைப்புகளின் 
திட்டங்கனளயும் பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டம்  சகோண்டிருக்கும்.  பள்ளித் 
சதோகுதியின் முதல்வர்கள் ைற்றும் ஆெிரியர்களோல் உருவோக்கப்படும் இத்திட்டத்தில் 
பள்ளி  ிர்வோகக் குழுவும் தன் பங்களிப்னப சகோண்டிருக்கும்.   

ைைித ஆற்றல் கற்பதற்கோை ஆதோர வளங்கள் பருப்சபோருள் ஆதோரங்கள் 
கட்டனைப்பு செயல்போட்டு ஆற்றல்  ிதி ஆதோரம் கல்வியின் பயன்போடு 
ஆகியவற்னற இத்திட்டங்கள் சகோண்டிருக்கும்.  பள்ளிகளில் கற்பது நைம்பட 
முழுனையோை ஒருங்கினைக்கப்பட்ட கல்வித் திட்டம் என்பதும் நைம்படுதலுக்கோை 
 டவடிக்னககளில் ஒன்றோகும்.  நைலும் கற்பித்தல் பற்றிய அணுகுமுனறனயம் 
பள்ளி ச றிமுனறகளில் நதனவப்படக்கூடிய ைோற்றமும் இதில் உள்ளடங்கும்.   
நைலும் ஆெிரியர் திறன் நைம்போட்டு திட்டமும் இதில் அடங்கும்.  உத்நவகம் சபற்று 
கற்கக்கூடிய ெமூகத்னத  நைம்படுத்திட பள்ளித் சதோகுதிகளில் ஆெிரியர்களுக்கும் 
ைோைவர்களுக்கும் அளிக்கப்படும் தூண்டுதனல இத்திட்டம் விவரிக்கும்.  ைோவட்ட 
கல்வி அலுவர் உள்ளிட்ட பள்ளிக்கு சபோறுப்போை அனைவனரயும் ஒன்றினைத்திட 
அடிப்பனடயோை செயல்முனறகனள சகோண்டதோக பள்ளி வளர்ச்ெித் திட்டமும் 
பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டமும் விளங்கும்.  இது ெீரோை செயல்போட்னட உறுதி 
செய்வதோகவும் இருக்கும். 

சபோதுைக்களின் போர்னவக்கு கினடக்கக்கூடியதோக பள்ளி வளர்ச்ெித் திட்டமும் 
பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டமும் இருக்கும். பள்ளி  ிர்வோகக் குழுவும் பள்ளித் 
சதோகுதிக்கோை  ிர்வோகக் குழுவும் பள்ளி வளர்ச்ெித் திட்டத்னதயும்  பள்ளித் சதோகுதி 
வளர்ச்ெித் திட்டத்னதயும் பள்ளிகளின் செயல்போட்டு வழிகோட்டியோக சகோள்ளும்.  
இத்திட்டங்களின் அைலோக்குவதில் அவர்கள் உதவுவர்.  ஒவ்சவோரு பள்ளித் 
சதோகுதியின் பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டத்திற்கு ைோவட்ட கல்வி அலுவலர் 
அல்லது வட்டோர கல்வி அலுவலர் ஒப்புதல் அளித்திடுவோர்.  பின்ைநர பள்ளித் 
சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டத்தின் குறுகிய கோல ைற்றும்  ீண்ட கோல இலக்னக எட்டும் 
வனகயில் இதற்கு நதனவயோை ைைித ஆற்றல் பருப்சபோருள் நபோன்ற ஆதோரங்கள் 
ஒதுக்கப்படும்.  விரும்பிய வனகயில் கற்பித்தலின் பயன்போட்னட எட்டுவதற்குரிய 
வனகயில் நதனவப்படக்கூடிய அனைத்து உதவிகளும் பள்ளித் சதோகுதிக்கு 
ஒதுக்கப்படும்.  ைோவட்டக் கல்வி அலுவலரும் ைோ ில கல்வி அலுவலரும்  பள்ளி 
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வளர்ச்ெித் திட்டம் ைற்றும் பள்ளித் சதோகுதி வளர்ச்ெித் திட்டம் ஆகியவற்றின் 
வனரயனறகளின் அம்ெங்கனள   ினறநவற்றிடும் வனகயில் தைக்குள்நள ஒதுக்கீடு 
செய்து சகோள்வர். இத்திட்டம் குறிப்பிட்ட கோல வனரயில் 
பரிெீலனைக்குட்படுத்தப்படும். 

7.6.3.  ைொவட்ட கல்விக்குழுவொைது பள்ளிக்கல்வித்துனறயின் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் 
இயங்கும். அந்தந்த ைோவட்டத்தின் கல்வி  ினலயில் ஏற்படும் முன்நைற்றங்களில் 
கவைம் செலுத்தும். அதற்கு முனறயோை ஒழுங்குமுனற விதிகள் எதுவும் 
இருக்கோது. 
 
ஆெிரியர்கனளயும் பள்ளிகனளயும் ஊக்கப்படுத்தி இவற்னற நைம்படுத்தும் 
பைியில் ைோவட்ட கல்விக்குழு முக்கியப்பங்கோற்றும். அதனை அனடவதற்கு ஏற்ப, 
பள்ளிகளுக்கும் பள்ளி வளோகங்களுக்குைோை ெிறப்போை  னடமுனறகனள 
உருவோக்கி அங்கீகோரத்னதப் சபற னவப்பதும் அதன் பைியோகும். ைோவட்ட 
ஆட்ெியநரோ அல்லது ைோவட்ட  ீதிபதிநயோ ைோவட்ட கல்விக்குழுவின் 
தனலவரோகவும், ைோவட்ட கல்வி அதிகோரி (DEO) அதன்  ிர்வோக அதிகோரியோகவும் 
இருந்து செயல்படுவர். 

 
சபற்நறோர்கள், ஆெிரியர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், ெமூக அனைப்புகளின் பிரதி ிதிகள் 
ைற்றும் ைோவட்ட ஆெிரியர் கல்வி ைற்றும் பயிற்ெி  ிறுவைத்தின் முதல்வர் 
ஆகிநயோர் அடங்கிய 15 முதல் 20 உறுப்பிைர்கனளக் சகோண்டு இயங்கும் 
அனைப்போக ைோவட்ட கல்விக்குழு இருக்கும். அதில் குனறந்தபட்ெம் 5 நபரோவது 
கல்வித்துனறயில்  ிபுைத்துவம் சபற்று அம்ைோவட்டத்திற்கு பங்களிப்பும் 
செய்திருக்கிற  பர்களோக இருப்போர்கள். ஆெிரியர்கள் ைற்றும் பள்ளி முதல்வர்களின் 
எண்ைிக்னகயில் குனறவில்லோைல் கூடுதலோக இவர்கள்  ியைிக்கப்படுவோர்கள். 
ைோவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டோர கல்வி அதிகோரிகளும் ைோவட்ட 
கல்விக்குழுவின் அனழப்போளர்களோக இருப்பர். 
 
பள்ளி வளர்ச்ெித் திட்டங்கள் (SDPs) ைற்றும் பள்ளி வளோக வளர்ச்ெித் திட்டங்கனள 
(SCDPs) அடிப்பனடயோகக் சகோண்டு, குறுகியகோல ைற்றும்  ீண்டகோல ைோவட்ட 
கல்வி வளர்ச்ெித் திட்டங்கனள ைோவட்ட கல்விக்குழு உருவோக்கும். அதற்கோை 
கட்டனைப்னப பள்ளிக்கல்வித்துனறநய முடிவுசெய்யும். 
. 

7.6.4.  ஒவ்தவொரு நினலயிலும் முன்தைற்றத்திற்கொை திட்டைிடல் ைற்றும் ைீளொய்வு 
தெய்தல்: 
 

அனைத்து  ினலகளிலும் அந்தந்த  ினலகளின்  ிர்வோகத் தனலனை அனைப்புகளின் 
மூலம் முழுனையோை கட்டுக்நகோப்போை திட்டைிடல் ைற்றும் ைீளோய்விற்கோை 
செயல்போட்டு முனறகள் ஏற்படுத்தப்படும்.   SDP, SCDP, DEDP ஆகியை இந்த 
ைீளோய்வு முனறகளுக்கோை அடித்தளத்னத உருவோக்கும்.  

 

பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும் கல்வியின் அனைத்து கூறுகளிலும் நைம்போடு என்பநத 
இந்த திட்டைிடல் ைற்றும் ைீளோய்வு செயல்முனறகளின் ந ோக்கைோகும். இத்தனகய 
ைீளோய்வு முடிவுகள், ெிறந்த வழிமுனறகள் ைற்றும் பள்ளிக்கல்விக்கோை 
பங்களிப்பில் ெிறந்தைவற்னற நதர்ந்சதடுக்கவும் பரிெளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 
ெிறந்த ஆெிரியர்கள் , முதல்வர்கள், ெமூக நெவகர்கள், ஆநலோெகர்கள், பள்ளிகள், 
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பள்ளிகுழுைங்கள் ஆகியைவற்னற இைங்கோணுதலும் இதனுள் அடங்கும். 
ஒவ்சவோரு  ினலயிலும் எதிர்வரும் ஆண்டுகளுக்கோை திட்டைிடுதல் 
செயல்முனறகளுக்கு இந்த ைீளோய்வு முடிவுகள் அடித்தளைோக அனையும். 
 

7.7. பள்ளி வளோகங்களுக்குள் உள்ள தைிப்பட்ட பள்ளிகளின் 
திறனையோை  ிர்வோகம் ைற்றும் நைலோண்னை :  

 
பள்ளிகள் என்பனவ ெமூக  ிறுவைங்கள் அனவ ெமூகம் ைற்றும் ெமூக வளர்ச்ெியின் 
ஒருங்கினைந்த பகுதி ஆகும்.  ிகழ்கோல ைற்றும் வருங்கோல ைோைவர்களின் 
சபற்நறோர்கனள உள்ளடக்கிய ெமூகைோைது உடைடியோக ைிகப்சபரிய முதலீட்னட 
பள்ளியகளில் செய்ய நவண்டியுள்ளது. SMC ைற்றும் SCMC மூலைோக ஆதரவும், 
நைற்போர்னவயும் வழங்கும்நபோது பள்ளி  ிர்வோகைோைது ெிறந்த இடத்னத 
அனடகிறது. இந்த  னடமுனறயோைது ஏற்கைநவ பள்ளிகளுக்கு RTE ெட்டத்தின்படி 
செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளூர் அணுகுமுனறக்கு இந்தியோவின் 
ஒட்டுசைோத்த அர்ப்பைிப்பு பஞ்ெோயத்துரோஜ் ைற்றும் உள்ளூர் சுயோட்ெி  ிறுவைங்கள் 
நபோன்றனவ 73 ைற்றும் 74 ஆம் அரெியலனைப்பு திருத்தங்கள் மூலம் ைோ ில, 
ைோவட்ட ைற்றும் கிரோை /  கர அளவில் மூன்றடுக்கு முனற வனகயில் அதிகோரம் 
வழங்கப்பட்டுள்ளை.இந்த அதிகோரபகிர்வோைது ைக்களுக்கு உள்ளூர் நதனவகனள 
திறம்பட பூர்த்தி செய்யவும், சபோருத்தைோை ந ரடியோை வழியோகும் . 

எவ்வோசறைினும் அனைத்து SCMC க்களும் பள்ளி  ிர்வோகத்தில் ஈடுபடுவது என்பது 
இன்னும் முழுஅளவில் உண்னை அல்ல. சபற்நறோர்களிடம் விழிப்புைர்வின்னை, 
திைக்கூலி சபற்நறோர்கள் SMC  டவடிக்னககளில் பங்குசபற இயலோனை, சபண்களின் 
குனறந்த அளவிலோை பங்நகற்பு நபோன்ற பல்நவறு ெவோல்கள் முன்  ிற்கின்றை. SMC 

கூட்டங்கள் அடிக்கடி  டத்தப்படோததும், நபோதுைோை பிரதி ிதிகள் இன்றி 
 டத்தப்படும் அல்லது பள்ளி சதோடர்போை விஷயங்களில் எந்தச் செல்வோக்கும் 
இன்றி இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளை. கடந்த இருபது வருடங்களின் ைிகப்சபரிய 
அளவிலோை  டுத்தர ைற்றும் உயர்- டுத்தர ைக்கள் அவர்களின் குழந்னதகனள 
தைியோர் பள்ளிகளுக்கு ைோற்றியுள்ளைர். எைநவ, சபோதுப்பள்ளி குழந்னதகளின் 
சபற்நறோர்கள் என்பவர்கள் சபரும்போலும் அரெியல் ைற்றும் சபோருளோதோர  ினலயில் 
பின்தங்கியவர்கநள, அவர்களின் குரல் என்பது ெமூக அரெியல் சூழலில் ைிகவும் 
ெிறிய அளவில் ஒலிக்கக்கூடியது.  

        இந்த ெைைற்ற அதிகோர ெைன்போடோைது SMCயின் செயல்திறனையும், 
பள்ளியுடன் சவவ்நவறு வனகயிலோை ெமூக பங்களிப்பிலும் போதிப்னப 
உண்டோக்குகிறது. ைோ ிலத்தில் உள்ள பள்ளிக் கல்வித்துனறயோைது SMCக்களின் 
பங்கினை பள்ளிகளின் நைலோண்னை ைற்றும்  ிர்வோகத்தில் இரண்டோவது 
போத்திரைோகநவ கருதுகின்றை. 
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SMC (பள்ளி  ிர்வோகக் குழு)க்கனள நைம்படுத்துதல் உள்ளூர் அரசு பள்ளிகளுக்கு 
பயனுள்ளது. ைோ ில அரசு ஏற்கைநவ SMC களின் அரெியலனைப்பிற்கோை 
வழிகோட்டுதல்கனள அனைத்துள்ளை. இனவ சபோதுவோக பள்ளி ஆெிரியர்கள், 
சபற்நறோர்கள், ைோைவர்கள் ைற்றும் ெமூகம் ஆகியவற்றின் பிரதி ிதித்துவத்னத 
உள்ளடக்கியிருக்கின்றை.  

இந்த வழிமுனறகள் எஸ்.எம்.ெி யின் ஒத்துனழப்புடன் செயல்படுத்தப்படும் ைற்றும் 
பள்ளி நைம்போட்டுக்கும் வழிவகுக்கப்படும். 

பள்ளியில் ைிகப் சபரிய முதலீடு ைற்றும் அதன்  ல்வோழ்னவக் சகோண்டவர்கள் 
(எ.கோ. ைோைவர்களின் தோய்ைோர்கள்) ைற்றும் பள்ளியின் பனழய ைோைவர்கள், தங்கள் 
குழந்னதகளின் விருப்பங்கனளயும், நதனவகனளயும் பூர்த்தி செய்வதில் 
கடுனையோக போடுபடுவோர்கள். இந்தக் குழுவோைது SMC இல் நபோதுைோை ைற்றும் 
அதிகோரம் வோய்ந்த பங்களிப்னபக் கண்டறிய நவண்டும். எஸ்.எம்.ெி யின் 
உறுப்பிைர்களோக பள்ளி செயல்போட்டின் சதோடர்புனடய துனறகளில்  ிபுைத்துவம் 
வோய்ந்த உள்ளூர் ைக்கனளயும், முன்ைோதிரியோை சபோது உைர்னவக் 
சகோண்டவர்கனளயும் நெர்க்கலோம். இது பள்ளியுடன் எஸ்.எம்.ெி யின் ஈடுபோட்னடக் 
கைிெைோக அதிகரிக்கும்.  

இதன் மூலம், ெைைற்ற திறன் கட்டனைப்பின்  பிரச்ெினை ைற்றும் சபோதுப் பள்ளி 
முனறயோல் நெனவ செய்யப்படும் ெமூகங்களின் ஒப்படீ்டளவில் ெிறிய அளவிலோை 
‘குரல்’ ஆகியனவ தீர்க்கப்படும், நைலும் எஸ்.எம்.ெி.கனள ைிகவும் பயனுள்ளதோக 
ைோற்றுவதற்கு இது முக்கியைோைதோக இருக்கும். பள்ளி வளோகங்கள் ைற்றும் 
உள்ளோட்ெி  ிர்வோகத்தின் பிற  ிறுவைங்கள் (எ.கோ. பஞ்ெோயத்துகள், வோர்டு 
கவுன்ெில்கள்) எஸ்.எம்.ெி க்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலமும், சபோது தகவல் 
சதோழில்நுட்ப அடிப்பனடயிலோை தளம் உள்ளிட்ட பயனுள்ள ைற்றும் எளிதில் 
பயன்படுத்தக்கூடிய குனற தீர்க்கும் வழிமுனறகனள னகயோளும் அனைப்னப 
உருவோக்குவதன் மூலமும் அதிகோரிகளுக்கு ெிக்கனல அதிகரிக்கும் ைற்றும் 
இதுநபோன்ற அனைத்து விஷயங்கனளயும் னகயோள்வதில் சபோது ஆய்வுகனள 
வழங்கவும் பயன்படும்.  

பள்ளியின்  வளர்ச்ெி ைற்றும் செயல்போட்டில் ஆழ்ந்த உரினைனய 
உைர்த்துவதற்கோக ஆெிரியர்களும் பள்ளித் தனலனையும் பள்ளியின்  ிர்வோக 
வழிமுனறகளில் முழுனையோக ஈடுபடுத்த நவண்டும்.  

எஸ்.எம்.ெி ைற்றும் எஸ்.ெி.எம்.ெி ஆகியனவ பள்ளித் தனலவர்களுக்கும் அவர்களது 
குழுக்களுக்கும் பள்ளினய  டத்த அதிகோரம் அளிக்கும். 

ைோ ிலம் முழுவதும் உள்ள சபோதுப் பள்ளிகளின் செயல்போடுகளுக்கு முழுப் 
சபோறுப்போக இருக்கும் டி.எஸ்.இ, இந்த ஒட்டுசைோத்த ஆளுனக ைற்றும் 
நைலோண்னை முனறனய செயல்படுத்தும், இதில் ைோ ிலம் முழுவதும் வளத் 
நதனவகனளப் பூர்த்தி செய்வதும் அடங்கும் 

7.7.1.  ெமூக ஆதரவு ைற்றும் கண்கோைிப்பிற்கோை கருவியோக பள்ளி  ிர்வோக குழுக்கள் 
(SMC): அனைத்துப் பள்ளிகளின் (அரசு/சபோது,  ிதியுதவி சபறும் தைியோர் ,  ிதி உதவி 
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சபறோத தைியோர்) செயல்போடுகளும் SMC யோல் கண்கோைிக்கப்படும், RTE ெட்டம் 
இயற்றப்பட்டதிலிருந்து அதன் அரெியலனைப்பு கட்டோயைோகும். 

பின்வரும் வழிகோட்டுதல்கனளப் பயன்படுத்தி SMC களின் அரெியலனைப்பில் 
ைோ ிலங்கள் ைதிப்போய்வு செய்யலோம்.. 

a.     SMC யில் 10-12 உறுப்பிைர்கனள சகோண்டிருக்க நவண்டும், அதில் சபரும்போலும் 
ைோைவர்களின் சபற்நறோர் இடம்சபற்றிருக்க நவண்டும், குறிப்போக தோய்ைோர்கள். 
தனலனை ஆெிரியருடன் குனறந்தபட்ெம் இரண்டு ஆெிரியர்கள் அதில் இடம் 
சபற்றிருக்க நவண்டும். பிற உறுப்பிைர்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு நைற்பட்ட 
முன்ைோள் ைோைவர்கள் பஞ்ெோயத்து உறுப்பிைர், ைற்றும் ெமூகப் பங்களிப்பில் சபோது 
ைதிப்புனடய உள்ளூர்  பர் இடம் சபற்றிருக்க நவண்டும். 

b.    அதன் செயல்போடுகள், கூட்டங்கனள ஏற்போடு செய்தல்,  ிகழ்ச்ெி  ிரனல 
தயோரித்தல், ைதிப்போய்வு செய்தல், எதிர்கோல திட்டத்னத நைற்சகோள்ளுதல், 
நபோன்றவற்னற உறுதிப்படுத்தும் ஒரு தனலவனர SMC சதரிந்சதடுக்க நவண்டும். 

c.     பள்ளியின் தனலனையோெிரியர்/ முதல்வர் SMC க்கு சபோறுப்போைவர் ஆகிறோர். 
 ிர்வோகத்னத நைற்போர்னவ இடுவதற்கும் பள்ளினய  டத்துவதற்கும் SMC 
சபோறுப்போகும் ைற்றும் கல்வி முடிவுகளுக்கு DSE சபோறுப்போகும். ெமூகத்தில் 
பள்ளிக்கோக உரினை உைர்னவ SMC ஏற்படுத்தும் ைற்றும் ெமூக ஒற்றுனை உைர்வு 
ைற்றும் குழுவோக இயங்குதல் நபோன்றவற்னற வளர்க்கும்.. 

 

7.7.2.  பள்ளி நிர்வொக குழு ெிறப்பொக தெயல்பட தெய்தல்: 

SMC களின் திறன்கள் ைற்றும் செயல்போடுகனள முன்நைற்றுவதற்கோக ெிறப்பு 
முயற்ெிகள் சதோடர்ந்து நைற்சகோள்ளப்படும். குனறந்தது ைோதத்திற்கு ஒருமுனற SMC 
கூட்டம்  னடசபறும். 

குழு உறுப்பிைர்களுக்கு குறிப்போக SMC உள்ள சபற்நறோர்களுக்கு ஏற்ற ந ரத்தில் 
கூட்டம்  டத்தப்படும். அனைத்து SMC கூட்டங்களிலும்  ிகழ்ச்ெிக் குறிப்புகள் பதிவு 
செய்யப்பட நவண்டும். அது சபோதுவோக அனைவருக்கும் கினடக்கும்படி செய்ய 
நவண்டும். 

 

DSE ைற்றும் அதன்  ிறுவைங்களோை  CRC, BRC ைற்றும் ெமூக அனைப்புகள் மூலம் 
SMC களுக்கோக திறன் வளர்ப்பு பயிற்ெிகள் சதோடர்ச்ெியோை முனறயில்  டத்தப்படும். 

உள்ளூர் பஞ்ெோயத்து அல்லது வோர்டு கவுன்ெில் அதன் அதிகோர வரம்பில் உள்ள 
ஒவ்சவோரு பள்ளியின் SMC திறம்பட செயல்படுகிறதோ, கூட்டங்கள் முனறயோக 
 டத்தப்படுகிறதோ நபோன்றவற்னற கண்கோைிக்கும். இது ெக்திவோய்ந்த 
தைித்துவைொை உள்ளூர் ெக்தியோக ைோறோது என்பனத உறுதிப்படுத்த ஒவ்சவோரு SMC 
யின் செயல்போட்னடயும் ைோவட்ட கல்வி  ிர்வோகம் ைதிப்படீு செய்ய நவண்டும். 

 

7.7.3.  ஆெிரியர்களின் தெயல்பொடுகனள தநறிப்படுத்துதல்: பள்ளி நைலோண்னை கைிட்டி 
ஆெிரியர்கள் ைற்றும் தனலனை ஆெிரியர் அவர்களின் செயல்போடுகனள 
ச றிப்படுத்துதலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.  ஏற்கைநவ  பகுதி P5. 4.5 
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ஆெிரியர்களின் பத்தியில் கூறப்பட்டதுநபோல, ஆெிரியர்களின் பைிகனள, 
அளவடீுகனள இந்த கைிட்டி ைதிப்படீு செய்து அங்கிகோரம் வழங்குவதில் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிறது. 
 
பள்ளி நைலோண்னை கைிட்டி கீழ்க்கண்ட விஷயங்கனள முக்கிய கவைத்தில் 
சகோள்ளும். ஆெிரியர் பைி வருனகப் பதிநவடு, குழந்னதகநளோடு பழகும் விதம், 
 ன்ைடத்னத செயல்போடுகள், பள்ளியின் பல்நவறு ஆதோரங்கனள முனறயுடன் 
பயன்படுத்துதல்,  விதிகளுக்கு உட்பட்டு ந ர்னையுடன் பைிபுரிதல் நபோன்றனவகள். 
ஆெிரியர்களின் பைிகள் வருடோந்திர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்நபோது நைதல 
செோல்லப்பட்ட கோரைிகள் எடுத்துக்சகோள்ளப்படும். 
 
பதவி உயர்வு ைற்றும் இழப்படீு வழங்குதல்,  வருடோந்திர பைி ஆய்வில் இந்த 
பள்ளி நைலோண்னை குழு  ிர்ையம் செய்த கோரைிகள் அடிப்பனடயில் ைதிப்படீு 
செய்யப்பட்டு ஒப்புதலுடன் வழங்கப்படும்.  
 

7.7.4.  பள்ளி தைலொண்னை கைிட்டி பிரச்ெினைகள் ைற்றும் குனறகனள பதிவு தெய்தல்: 
இந்த பள்ளி நைலோண்னை கைிட்டியோைது பள்ளிக்கும் அரெோங்கத்திற்கும்  டுநவ 
போலைோக இருந்து செயல்படும். 
 
இந்த கைிட்டியில் பிரச்ெினைகனள ைற்றும் குனறகனள பதிவு செய்ய தகவல் 
சதோழில்நுட்ப உதவி சகோண்டு ஏற்போடுகள் செய்ய நவண்டும். இனவ சபோது ைக்கள் 
எளிதில்  தங்களது னகநபெியில் இருந்து அணுகுைோறு இருக்கும்படி போர்த்துக் 
சகோள்ள நவண்டும். இதில் பதிவு செய்யப்படுவனத வரினெக்கிரைோக நைலதிகோரிகள் 
அனைவரும் சதோடர்பில் இருக்கும்படியோை ெோத்தியக் கூறுகனள நைம்படுத்த 
நவண்டும். 
 
ைோவட்டக் கல்விக் குழு ைற்ற ைோவட்ட கல்வி அதிகோரிகளுடன் இனைந்து இந்த 
பள்ளி நைலோண்னை குழுக்கனள  ிர்வோகம் செய்யும். உள்ளூர் பஞ்ெோயத்து தனலவர் 
/வோர்டு கவுன்ெிலர், தங்களது ஏரியோவிற்குள் வரும் இந்த பள்ளி நைலோண்னை 
குழுனவ  ிர்வகிக்க நதனவயோை ஆதோரங்கனள, தங்களது ஏரியோ எம்எல்ஏ, ைோவட்ட 
ஆட்ெியர் அவர்களிடைிருந்து சபற்றுத் தந்து உதவ நவண்டும். 
 
பள்ளி நைலோண்னை கைிட்டியில் இருந்து வரும் முனறயோை அறிக்னககளின் 
அடிப்பனடயில் BEO ைற்றும் DEOs செயல்போடுகள் தைியோக ைதிப்படீு செய்யப்படும் 
 

7.7.5.  பள்ளிகளில் தனலனை: பள்ளியின் முதல்வர்/தனலனை ஆெிரியநர பள்ளியின் 
செயல் தனலவரோக இருப்போர்.  பள்ளிக் கல்வித்துனற (DSE)   ைற்றும் பள்ளி 
வளர்ச்ெித்திட்டத்தில் (SDP) குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுனறகள் ைற்றும் 
செயல்திட்டங்களின் அடிப்பனடயில் கற்றல் வினளவுகனளஅனடவதிலும் 
பள்ளியினை  ிர்வகிப்பதிலும் பள்ளி நைலோண்னைக் குழுவின் எதிர் போர்ப்புகளுக்கு 
சபோறுப்புனடயவரோக அவநர திகழ்வோர்.  பள்ளியின் இத்தனலவர்கள் பைிமூப்பின்  
அடிப்பனடயில் அல்லோது  பள்ளிக் கல்வித்துனற ைற்றும் அதன் அதிகோரிகளோல் 
திறனை ைற்றும் செயல்திறன் ைதிப்படீ்டு அடிப்பனடயில் நதர்ந்சதடுக்கப்படுவர். 
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தன் வனரமுனறக்குள் உள்ள பள்ளி வளோகத்தின் ைீது முழு உரினையும், 
முடிசவடுக்கும் சபோறுப்பினையும் பள்ளி தனலனைக்கு வழங்கப்படும். பள்ளிக்கு 
முழு சுயெோர்புத்தன்னை வழங்கப்படும். பள்ளி தனலனையுடன் பள்ளி 
நைலோண்னைக்குழு பள்ளி வளோகத்தில்  ிகழும் பை நபோக்குவரத்னத 
நைற்போர்னவயிடும். 
 

7.7.6.  பள்ளிகனள குழுக்களொக நிர்வகித்தல்: 
 
சபற்நறோர்கள் ைற்றும் ெமூகத்தின் முக்கிய  பர்கனள குழுக்களோக  ிர்வகித்து, 
தோங்கள் ெோர்ந்த பள்ளிகனள தனலெிறந்த பள்ளிகளோக ைோற்றுவதற்கு ஆெிரியர்களும் 
தனலனை ஆெிரியர்களுநை, முதல்வர்களுநை சபோறுப்நபற்றுக் சகோள்ளல் நவண்டும். 
இந்தக் குழுக்கள், ைோைவர்களின் கற்றல் குறிக்நகோநளோடு அவர்களின் ைீதோை 
அக்கனற, போதுகோப்பு ைற்றும்  லன் ெோர்ந்த விஷயங்களுக்கும் சபோறுப்நபற்றுக் 
சகோள்ளநவண்டும். 
 
முதல்வர் / தனலனை ஆெிரியர், தங்கள் பள்ளியின் ஆெிரியர் குழுக்கனள அருகில் 
உள்ள பள்ளிகள் அல்லது ஒருங்கினைந்த பள்ளிகளின் ஏனைய ஆெிரியர் 
குழுக்கநளோடு இனைந்து பைியோற்றச் செய்வதன்  மூலம் பள்ளிகனளத் திறம்பட 
 ிர்வகிக்க நவண்டும். 
 
இந்த ஒருங்கினைந்த குழுக்கள், சதளிவோை போடத்திட்டம், கற்றல் ைற்றும் பள்ளி 
 ிர்வகிப்பனத குறிக்நகோளோகக் சகோண்டு, குறுகிய கோல (ஓரோண்டுக்கும் குனறவோை) 
ைற்றும்  சதோனலந ோககு (மூன்று முதல்  ஐந்து ஆண்டுகள்) திட்டங்கநளோடு 
பைியோற்ற நவண்டும்.  இத்திட்டங்கள் பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ரகம் (DSE) 
ஒருங்கினைந்த பள்ளிவளோக  ிர்வோகத்நதோடும் (SMC) ைற்றும் உள்ளூர் பள்ளி 
 ிர்வோகத்நதோடும் இனெந்து இனத வகுக்க நவண்டும். 
 
இக்குழுக்கள் ைோைவர்களின் கற்றல் ைற்றும் பள்ளிகளின் ஒட்டுசைோத்த தரத்தினை 
நைம்படுத்துவது ைட்டுைல்லோைல் அனைவருக்கும் வயது வித்தியோெம் இல்லோைல் 
12ஆம் வகுப்புவனர அடிப்பனடக் கல்வினய உறுதி செய்தல் நவண்டும். 
இதுைட்டுைல்லோைல், ைோைவர்களின் நெர்க்னக விகிதங்கனள அதிகப்படுத்தவும், 
இனட ிற்றனல கைிெைோக குனறத்து ைோைவர்கனள பண்ைிரோண்டோம் வகுப்புவனர 
கற்க உறுதி  செய்தல் நவண்டும். நைற்கண்ட அனைத்தும் பள்ளியின் நைம்போட்டுத் 
திட்டத்துடன், ஒருங்கினைந்து செயல்பட நவண்டும். இக்குழுக்கள், நபோதுைோை 
தன்ைோட்ெி அதிகோரத்நதோடு பள்ளி நைம்போட்டுத் திட்டத்தின் குறிக்நகோனள அனடய 
செயல்படுத்த நவண்டிய முடிவுகனள எடுக்கும். 
 
இதனை அனடய பள்ளி  ிர்வோகம் தகுந்த நைற்போர்னவநயோடு நதனவயோை 
உதவிகனள, இக்குழுக்களுக்கு வழங்கும்.



7. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes 

 

 



 

 

இயல்-8 

பள்ளிக் கல்விக்கான மறு ஒழுங்கு செய்தல் 

ந ோக்கம்: பயன்தரத்தக்க ஒழுங்குமுறை மற்றும் அங்கீகரிப்பு முறைகளோல் இந்திய 
பள்ளிக் கல்வி  முறை பலப்படுத்தப்படுகிைது.  அது ததோடர்ச்சியோக கல்விமுறைப் 
பலன்கறள அதிகரிக்கச் தசய்வதற்கோக கல்விமுறையில் ந ர்றம, 
தவளிப்பறடத்தன்றம, உயர்ந்ததரம், மற்றும் புதுறம ஆகியவற்றை 
உறுதிதசய்கிைது.  

ஒழுங்குமுறைகளின் முக்கிய நோக்கத்றத நேர்செய்தல் 
ஒழுங்குமுறையோனது இந்திய கல்வி முறைறய பலப்படுத்துதல் மற்றும் 
கல்வியியல் பலன்கறள நமம்படுத்தும் பணிறயயும் தசய்யநவண்டும்.  

அதிகோரம் அளிக்கப்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும்  ம்பிக்றக உறடய ஆசிரியர்களோலும் 
தவளிப்பறடத்தன்றம மற்றும் முழுறமயோக தபோதுமக்களுக்கு 
ததரியப்படுத்துவதன்மூலம் ந ர்றம உறுதி தசய்யப்படும்நபோதும் அவர்களோல் 
முடிந்த அளவிற்கோன மிக சிைப்போக தசய்ய றவத்து இதறன சோதிக்கலோம். 

இம்மோதிரியோன கலோச்சோரம் இல்லோமல்,  ோம் இத்தருணத்தில்  ம் கல்வி 
முறையில் ந ர்தசய்யமுடியோத இரு கூறு  ிறலயில் உள்நளோம்.  மறுபுைம்  ம் 
கல்விமுறை தபோறுப்புமிக்க, ஆக்கப்பூர்வமோன, சுயசோர்புறடய, சுதந்திரமோன 
மனிதோபிமோனம் மிக்க குடிமக்கறள உருவோக்க நவண்டும் என்று  ோம் 
நவண்டுகிநைோம்.  மற்தைோரு வறகயில் ஒழுங்குமுறை மற்றும் கலோச்சோரத்றத 
ஆளுதல் என்பது ஒரு தகட்டித்தன்றமக்கும் ஒழுங்கற்ை தன்றமக்கும் வழிவகுக்கும். 
ஆசிரியர்களும் தறலறமயோசிரியர்களும் உள்ளுர்  ிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப முடிதவடுக்க 
அனுமதிக்கப்படுவதில்றல, அவர்கள் வழிகோட்டும் முறைகள்; ஆசிரியர் கற்பிக்கும்  
தபோருட்கள், கோல அட்டவறண அறமத்தல் குைித்த தபோருட்கள், தினந்நதோறும் 
பள்ளி  டத்த நதறவயோன அடிப்பறட  ிதிசோர்ந்தறவ மற்றும் இதரகுைித்தறவ 
ஆகியறவயும் இதில் அடங்கும். 

அதிகோரிகளின் நமலிருந்து ஆய்வு தசய்யும் நபோக்கினோல், அவர்கள் 
ததோழில்முறையோளர்களோக  ம்பப்படநவண்டியதில்றல.  இந்த நமலிருந்து ஆய்வு 
எனும் அணுகுமுறை என்பது தபோதுவோக பள்ளியின் நதோற்ைத்றதயும்,  றடமுறை 
அம்சங்கறளயும் ந ோக்குகிைது. கல்வியியல் அடிப்பறடறயத் தோண்டி, ஒரு மனிதர் 
என்ை அளவில், அவர்கள் எந்த மனிதருக்கும் அளிக்கும் அடிப்பறட மரியோறத கூட 
இல்லோமல்  அதிகோரிகளோல் இவர்கள் தவைோக  டத்தப்படுகிைோர்கள்.  பள்ளி 
கலோச்சோரம் இருமோதிரியோன கலோச்சோரத்தில் வடிவறமக்கப்பட்டு, நதறவயற்ை 
விறளவுகறள பல்நவறு பரிணோமங்களில் ஏற்படுத்துகிைது.  
 
பள்ளிக் கல்வி முறையில் தற்நபோறதய அதிகோர அறமப்பில் மூன்று முக்கிய 
பணிகளோன தபோதுக்கல்வி வழங்குதல், அறனத்துக் கல்வி  ிறுவனங்கறளயும் 
ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் தகோள்றககறள உருவோக்குதல் ஆகியவற்றை 



 

 

பள்ளிக் கல்வித் துறையோல் அல்லது அதன் அங்கம் (உம்:பள்ளிக் கல்வித்துறை 
மற்றும் அதன் அதிகோரிகளோன மோவட்ட கல்வி அலுவலர், ததோகுதி கல்வி அலுவலர்) 
ஆகியவற்ைோல் றகயோளப்படுவது, அதிகமோன அதிகோரத்றத குவிப்பதுடன் 
ந ோக்கங்களுக்கு முரணோகவும் அறமயும்.  மற்ை அம்சங்களில் கவனம் 
தசலுத்துவதோல், பள்ளிக் கல்வித்துறை தசய்யநவண்டிய பணிகளில், குைிப்போக 
கல்வி வழங்குவதில்  அதிக கவனம் தசலுத்துநவண்டிய அதன் முயற்சிகள்  ீர்த்துப் 
நபோகின்ைன. 
 

தற்நபோறதய ஒழுங்குமுறை அறமப்பில் கூட பரவலோன, வணிகமயமோக்கறலயும், 
தபற்நைோர்கறள தனியோர் பள்ளிகள் தபோருளோதோரரீதியில் சுரண்டி, தகோள்றள லோபம் 
தபறுவறதயும், தடுக்க இயலவில்றல.  ஆனோல் அநத ந ரத்தில் தபோது ந ோக்கம் 
தகோண்ட தனியோர் / மனிதந ய பள்ளிகளும் ஊக்கமளிக்கப்படுவதில்றல.   அரசு 
மற்றும் தனியோர் பள்ளிகளின் ஒநர ந ோக்கம் தரமோன கல்வி வழங்குவதோக 
இருப்பினும், இப்பள்ளிகறள ஒழுங்குமுறை படுத்துவதில், முற்ைிலும் மோறுபட்ட 
தவவ்நவறு அணுகுமுறைகள் றகயோளப்படுகின்ைன. 

நமற்கண்ட பிரச்சறனகறள உடனடியோக றகயோளவும், கல்வியிறன வழங்கவும், 
முன்நனற்ைமறடய தசய்யும், ஒழுங்குமுறை ஓர் உண்றமயோன உந்து சக்தியோக் 
அறமயவும், ஆளுறக மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில்  மக்கு ஒரு புரட்சிகர 
அணுகுமுறை நதறவ. தபோதுக்கல்வி முறை ஒரு துடிப்போன மக்களோட்சி 
சமுதோயத்தின் அடிப்பறடயோகும்.  அது  ோட்டின் கல்வியியல் விறளவுகறள உச்ச 
 ிறலக்கு தகோண்டுச்தசல்லக்கூடியதோகவும், பலப்படுத்துவதோகவும் 
இருக்கநவண்டும்.   அநத ந ரத்தில், மனிதந ய தனியோர் பள்ளிப் பிரிவுகளும் 
ஊக்கப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  நமலும் இம்மனித ந ய தனியோர் பள்ளிகள் முக்கிய 
மற்றும் பயன்மிக்க போத்திரத்திறன ஏற்கும்படியும் தசய்யநவண்டும். 

கல்வியில் ொதறன மற்றும் முன்நனற்ைம் ஆகியவற்றை 
ஊக்குவிக்கும் மற்றும் பலப்படுத்தும் ஒழுங்குமுறை:  
 
பள்ளிக்கூடங்கள், உள்ளுர் சமூகங்கள் மற்றும் அறனத்து முக்கிய 
பங்குதோரர்களுக்கும்  அதிகோரம் அளித்திடவும் ந ோக்கங்களில் முரண்போடுகள் 
மற்றும் நமநல குைிப்பிட்டுள்ள அதிகோர குவிப்பு, ஆகியவற்றை சரிதசய்வதற்கும் 
இக்தகோள்றகயின் ஆளுறம மற்றும் ஒழுங்குமுறை அறமப்புகள் 
வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளன.  இதன்தபோருட்டு மோ ில கல்விமுறை, 
அவ்வறமப்பிற்குள்ளோன தபோறுப்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறையின் அணுகுமுறை 
ஆகியறவ குைித்த முக்கிய தகோள்றக மற்றும் பரிந்துறரகள் பின்வருமோறு :- 

மூன்று தனித்துவமோன பங்களிப்புகளோன தகோள்றக வகுத்தல், கல்விறய அளித்தல் 
/தசயல்படுத்துதுல் மற்றும் கல்விறய ஒழுங்குமுறை தசய்தல் ஆகியறவ,  
ந ோக்கங்களில் முரண்போடுகறள தவிர்த்திடவும், அதிகோர குவிப்றப தவிர்த்திடவும், 
ஒவ்தவோரு பணிறய சரியோக தசய்வறத உறுதிப்படுத்தவும்,  ன்முறையில் 
சரிபோர்க்கவும் தனித்தனியோன சுதந்திரமோன அறமப்புகளோல் 
நமற்தகோள்ளப்படுகின்ைன.  

பள்ளிக் கல்வித்துறை தற்நபோது மோ ில கல்வித்துறைக்கு தறலறம அறமப்போக 
தசயல்பட்டு வருகிைது.  அரசு கல்வி ஆறணக்குழு (அத்தியோயம் 23-ல் கோண்க) 
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உருவோக்கப்படின், அது தறலறம அறமப்போக மோறும்.  நமலும், துறையின் 
பங்களிப்பு அதற்கிணங்க வறரயறுக்கப்படும்.  ததோடர்ச்சியோன முன்நனற்ைத்திற்கோன 
ஒட்டுதமோத்த கண்கோணிப்பு மற்றும் தகோள்றக வகுத்தல் ஆகியவற்ைிக்கோன 
முதன்றமயோன  ிறுவனமோக இத்தறலறம அறமப்பு தசயல்படும்.  இருப்பினும் 
பள்ளியின் தசயல்போடுகளிநலோ (நசறவ வழங்கல்) அல்லது அறமப்பின் 
ஒழுங்குமுறைகளிநலோ ஈடுபடோது.  அறவ தனித்தனியோன அறமப்புகளோல் 
ந ோக்கங்களின் முரண்போடுகறள கறளந்திட நமற்தகோள்ளப்படும்.  

மோ ில முழுறமக்கும் தபோது பள்ளிக் கல்விக்கோன தசயல்போடுகள் மற்றும் நசறவ 
வழங்குதல் ஆகியறவ பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரகத்தோல் றகயோளப்படும்.  பள்ளிக் 
கல்வி தசயல்போடுகள் மற்றும் வழங்குதல் குைித்த தகோள்றககறள அது 
தசயல்படுத்தும்.  ஆனோல் மற்தைோரு வறகயில் பிரிக்கப்பட்டு, நமநல 
குைிப்பிடப்பட்ட தறலறம அறமப்பிடமிருந்து, சுதந்திரமோக பணியோற்றும்.  

சுதந்திரமோன, மோ ிலம் முழுறமக்கும் மோ ிலப் பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம் ( 
SSRA State School Regulating Authority)  என்ை ஒழுங்குமுறை அறமப்பு ஒவ்தவோரு 
மோ ிலத்திலும் ஏற்படுத்தப்படும். தற்நபோது பள்ளிகளின் தபோறுப்போக உள்ள  
ஒழுங்குமுறை குைித்த சட்டப்பூர்வ சுறமயிறன  குறைத்திட, சில அடிப்பறட 
கோரணிகளின் (கவனம், போதுகோப்பு, அடிப்பறட கட்டறமப்பு, போடவோரியோக 
ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்றக, தகுதிகள், ந ர்றம மற்றும் ஆளுறம தசயல்போடுகள்) 
அடிப்பறடயில் அறனத்துவிதமோன ஒழுங்குமுறைகள் நமற்தகோள்ளப்படும். 
ஒவ்தவோரு மோ ிலத்திலும் முக்கிய பங்குதோரர்களோகிய ஆசிரியர்கள், மற்றும் 
பள்ளிகள் ஆகிநயோருடன் கலந்தோநலோசித்து,  கட்டறமப்பு கோரணிகறள  மோ ிலக்  
கல்வியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) உருவோக்கும். 
இக்கட்டறமப்பு கோரணிகறள தசயல்படுத்திட அங்கீகோரம் மற்றும் தணிக்றக 
பயன்படுத்தப்படும்.  ஒழுங்குமுறை தகவல்கறள, ஒழுங்குமுறை அறமப்புகளோலும் 
பள்ளிகளோலும் தவளிப்பறடயோக தபோதுதவளியில் ததரியப்படுத்துவது, தபோது 
மக்களின் நமற்போர்றவக்கும், தபோறுப்புறடறமக்கும் பயன்படும்.   

தர  ிர்ணயம் வகுத்தல், மோ ிலங்களில் கல்வி உள்ளிட்ட கல்விபுலம் சோர்ந்த 
விஷயங்கள்  மோ ிலக்  கல்வியல்  ஆரோய்ச்சி  பயிற்சி    ிறுவனத்தோல் (SCERT) 
வழி டத்தப்படும். அதுநவ இதரக் கல்வி ஆதரவு உறுப்புகளோன வட்டோர வள 
றமயங்கள்  (BRC - Block Resource Centres) ஒன்ைிய ஆசிரியர் பயிற்சி  ிறுவனம் (BITE 
Block  Institute of Teacher Education) ஆகியவற்ைின் உதவியுடன் பலம் மிக்கததோரு 
 ிறுவனமோக அறமக்கப்படும்.  பள்ளிப்பருவம் முடியும் தருவோயில் உள்ள 
மோணவர்களின் தகுதி சோன்ைிதழ்கள், பள்ளித் நதர்வு | சோன்ைிதழ் வோரியம் மூலம் 
றகயோளப்படும். இந்ந ோக்கத்திற்கோக, அதன் தபோருளோர்ந்த நதர்வுகறள  டத்தும். 
ஒவ்தவோரு போடத்திலும் முக்கிய திைன்கறள வோரியங்கள் மதிப்படீு தசய்யும் (X 4 - 
9 ஐ கோண்க). ஆனோல் போடத்திட்ட சட்டதிட்டங்களில் பங்கு வகிக்கோது.(போடத்திட்டம் 
அல்லது போடபுத்தகங்கள் உட்பட).  

தபோது ந ோக்கம் தகோண்ட தனியோர் பள்ளிகறள ஊக்கப்படுத்துவறத உறுதி 
தசய்வதற்கோகவும், எவ்வழியிலும் அதறன அடக்கியோளோமல் இருப்பதற்கோகவும் 
சட்டபூர்வமோன ஆறணகறள வலியுறுத்தோமல், தபோதுவோக அறனவருக்கும் 
ததரியப்படுத்துதல் மற்றும் தவளிப்பறடத்தன்றம மூலமோக தபோது மற்றும் தனியோர் 
பள்ளிகள் ஒநர அளவுநகோள்களிலும், வறரயறைகளிலும், தசயல்முறைகளிலும் 
ஒழுங்குபடுத்தப்படும். தரமோன கல்விக்கோன ததோண்டு முயற்சிகள் 



 

 

உற்சோகப்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் தபோதுமக்களுக்கு கல்வியின்  ற்பயன் 
உறுதிபடுத்தப்படும். தன்னிச்றசயோக கல்விக்கட்டறணத்றத உயர்த்துவது உட்பட, 
தபற்நைோர்கறளயும், சமூகங்கறளயும் அதீத வர்த்தக  றடமுறைகளிலிருந்து 
போதுகோக்கப்படும் .  

பள்ளி ஒழுங்குமுறைக்கும் ஆளுறகக்கும் இலவச மற்றும் கட்டோயக் கல்வி சட்டம், 
2009 (RTE 2009) சட்ட ரீதியோன முதுதகலும்போக கடந்த பத்தோண்டுகளோக 
விளங்குவதோல், அது ஆய்வு தசய்யப்பட்டு இக்தகோள்றக தசயல்படுத்தப்பட உரிய 
மோற்ைங்கள் நமற்தகோள்ளப்பட்டு, சட்டம் இயற்ைப்பட்டதிலிருந்து கற்றுக் 
தகோண்டதின் அடிப்பறடயிலும், தபைப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்தும் 
நமம்படுத்தப்படும். 

ஒட்டுதமோத்த அறமப்பின் தசயல்போட்றட தீர்மோனிக்க அவ்வப்நபோது, 
மோணவர்களின் கற்ைல் திைன் அளவுகள் குைித்து எடுக்கப்பட்ட மோதிரிகள் 
அடிப்பறடயில், NCERT (நதசிய கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி  ிறுவனம்) 
ததோடர்ந்து  டத்தும். 

மோ ிலங்களில் மக்கள் ததோறக கணக்தகடுப்பு அடிப்பறடயில் மோ ில மதிப்படீ்டு 
கணக்தகடுப்பு  டத்த ஊக்குவிக்கப்டும். அதன் முடிவுகள் ஆசிரியர்கள், மோணவர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் தபற்நைோர்கள் ஆகிநயோருக்கு பகிர்ந்து அளிப்பதின் மூலம் 
நமம்போட்டு ந ோக்கங்களுக்கோக பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த  டவடிக்றகயில் பள்ளிகளில் நசர்ந்த குழந்றதகள் மற்றும் பதின்ம 
பருவத்தினர் ஆகிநயோறர மைந்துவிடக்கூடோது. ஏதனனில் இப்பள்ளிக்கல்விமுறை 
அவர்களுக்கோகநவ வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. ததளிவோன, போதுகோப்போன மற்றும் 
திைறமயோன வழிமுறைகளின் மூலம் புகோர் அளிக்கவும்,  குழந்றதகளின் / 
பதின்மப்பருவத்தினரின் உரிறமகள் அல்லது போதுகோப்பு முைியோ வண்ணம் உரிய 
 டவடிக்றககள் மூலமும், அதிக கவனம் அவர்களின் போதுகோப்பு மற்றும் 
உரிறமக்கோகவும் பதின்ம பருவத்தினர் எதிர்தகோள்ளும் சிக்கல்களுக்கோகவும், 
இவ்வறமப்போல் அதிக முக்கியத்துவம் கட்டோயம் தகோடுக்கப்படநவண்டும். 
பயனுள்ள சமயத்திற்கு தகுந்த, அறனத்து மோணவர்களோலும்  ன்கு அைியப்பட்ட 
வழிமுறைகளுக்கு அதிகபட்ச முன்னுரிறம வழங்கப்படும். 

8.1 அறமப்பின் கட்டறமப்பு மற்றும் பள்ளிக்கல்வி முறையின் 
பங்கு  

8.1.1.  சகாள்றக உருவாக்குதல் , ஒழுங்குமுறை செயல்பாடுகள் மற்றும் கல்வித்தரம் 
ஆகிய செயல்பாடுகறள பிரித்தல்: தகோள்றக உருவோக்குதல் பள்ளி தசயல்போடுகள் 
மற்றும் கல்வி வழங்கல்,  கல்வியியல் வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்படீு, மற்றும் 
கல்வியியல் துறணப்பணிகள் நபோன்ை கல்வியியல் தசயல்போடுகளிலிருந்து 
ஒழுங்குமுறை தசயல்போடுகறள மோ ில அரசு பிரித்ததடுக்கும். எனநவ, அறவ 
சரியோன தகோள்றக உருவோக்குதல், ஒழுங்குபடுத்துதல், தசயல்போடுகள் மற்றும் 
கல்வியியல் ததோடர்போன விஷயங்கள் ஆகியவற்ைிற்கோக தனி அறமப்புக்கறள 
உருவோக்கும். 
மோ ில பள்ளி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம் என்று அறழக்கப்படும் பள்ளிகளுக்கோன 
புதிய ஒழுங்குமுறை ஆறணயம் ஒழுங்குமுறை சட்ட ஆறணறயக் 
தகோண்டிருக்கும். தபோது மற்றும் தனியோர் பள்ளிகளுக்கு அடிப்பறட ஒநர 
மோதிரியோன தர  ிர்ணயம் தகோண்டிருக்கும். இவ்வோறணயத்றத அறமப்பதோல் 
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பள்ளிக்கல்வி இயக்கத்தில்  ிர்வோக பணிகறள விடுவித்து, தபோதுப்பள்ளிகளில் 
கல்வி வழங்குவதில் கவனம் தசலுத்தப்படும். நமலும் தகோள்றககள் வகுத்தல், 
ஒழுங்குமுறை மற்றும் நசறவ வழங்குதல் ஆகியவற்ைின் பங்களிப்புகறள பிரிக்கும் 
கட்டறமப்பு சீர்திருத்தங்கள் நமற்தகோள்ளப்படும். 
 
ஒழுங்குமுறைறய தசயல்படுத்துவது தற்நபோறதய ஆய்வு முறையில் 
 டத்தப்படோது. அதற்கு பதிலோக, பள்ளி கட்டறமப்பு விவரங்கள், ஆசிரியர்களின் 
விவரங்கள், பள்ளிகளின் நதர்ச்சி, கட்டணம் மற்றும் இதர தகவல்கள் தபோதுத் 
தளத்தில் றவப்பதின் மூலம் தபற்நைோருக்கு தகவல் ததரிவுகறள ததரிந்து 
தகோள்வதற்கும், இதன் மூலம்  றடமுறை ஒழுங்குபடுத்தப்படும். 

 
ந ோக்கங்களில் முரண்போடுகறள கறளய 
தசயல்போடுகளின் அடிப்பறடயில் பிரிப்பதின் மூலம் 
ஒழுங்குமுறை வகுக்கப்படும். 

8.1.2.  சகாள்றக மற்றும் ஒட்டுசமாத்த ஒருங்கிறைப்பிற்கான தறலறம அறமப்பு: 
மோ ிலத்தின் பள்ளிக் கல்வித்துறை தகோள்றக வகுக்கும் தறலறம அறமப்போகும். 
நமலும் தகோள்றக, ஒட்டுதமோத்த ஒருங்கிறணப்பு மற்றும் அறமப்பின் கண்கோணிப்பு 
ஆகியவற்ைிற்க்கு அது தபோறுப்போகும். மோ ிலத்தில் அரசு கல்வி ஆறணயம்( RjSA 
Rajya Shiksha Aayog) (23.19ஐ கோண்க)   ிறுவப்பட்டோல், துறை மற்றும் ஆறணயம் 
ஆகியவற்ைின் பங்களிப்புகள் தகுந்த முறையில் விளக்கப்பட்டு, சரியோக 
பிரிக்கப்படும். 

 
8.1.3.  பள்ளிக் கல்வித் துறையில் ஒரு ஒற்றை சுதந்திர ஒழுங்குமுறை அறமப்பு: 

பள்ளிக்கல்வி முறைறய நமற்போர்றவயிடுதல் மற்றும் அங்கீகோரத்றத 
தசயல்படுத்துதல் ஆகியறவ குைித்து அறனத்து அம்சங்கறளயும் றகயோளக்கூடிய 
ஒரு சுதந்திரமோன மோ ில பள்ளிக் கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம் (SSRA - State 
School Regulatory Authority)  ிறுவப்படும். மோ.ப.க.ஒ.ஆ.  (SSRA)  என்பது நதசிய உயர்கல்வி 
ஒழுங்குமுறை ஆறணயம்(NHERA - National Higher Education Regulatory Authority) (P18.1.4. ஐ 
கோண்க ) நபோன்று இருக்கும்.  

 
புதிதோக  ியமிக்கப்பட்ட மோ.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA)  மோ ிலத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் 
ஒநர ஒழுங்குபடுத்தியோக இருக்கும். கல்வி மற்றும் பிை ததோடர்புறடய துறைகளில் 
 ிபுணத்துவம் வோய்ந்த, அதிகபட்ச ந ர்றமயும், குற்ைப் பின்னணி ஏதுமில்லோமலும் 
உள்ள 10-15 உறுப்பினர்கள் தகோண்ட சுதந்திரமோன குழுவோல் மோ.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA) 
வழி டத்தப்படும். மோ.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA)  அரசு கல்வி ஆறணயத்திற்கு (RjSA - Rajya 
Shiksha Aayog) அைிக்றக சமர்ப்பிக்கும். அவ்வோைில்றலதயனில் மோ ில 
முதலறமச்சருக்கு அைிக்றகயளிக்கும். 

 அரசு கல்வி ஆறணயம்  (RjSA அல்லது முதலறமச்சர்) குழுத்தறலவர் 
மற்றும் குழு உறுப்பினர்கறள  ியமிக்கும். இவர்களது பணிக்கோலம் 3 
ஆண்டுகள். ததோடர்ந்து இருமுறைக்கு நமல் இருக்க முடியோது. 



 

 

 மோ.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA) தனது சட்டப்பூர்வ ஆறணறய  ிறைநவற்ை நபோதுமோன 
ஊழியர்கள் மற்றும் வளங்கறள தகோண்டிருக்கும். பிரிவு 8.2ல் 
விவரித்துள்ளபடி அங்கீகோரத்தின் அடிப்பறடயில் ஒழுங்குமுறை அறமப்றப 
உருவோக்கி நமற்போர்றவ தசய்யும் . 

 மோ.ப.க .ஓ .ஆ  (மோ ில பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம்) ( SSRA) 
ஒரு வலுவோன, எளிதில் அணுகி குறைகறள ததரிவிப்பதற்கும் ,அதறன 
கறளவதற்கும் உரிய தசயல்போட்டிறன உருவோக்கும். அது அதிகமோக 
பரப்பப்பட்டு, பரவலோக்கப்பட்டு மோ ிலம் முழுவதும் பல்நவறு குறைதீர்க்கும் 
தீர்ப்போயங்கறள தகோண்டிருக்கும். 

 மோ.ப.க.ஒ.ஆ (மோ ில பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம்) (SSRA) 
 ீதிமன்ை அதிகோரங்களும் ஓரளவு தகோண்டதோக இருக்கும். விறரந்து 
தீர்க்கப்பட நவண்டிய  ீதித்துறை சோர்ந்த விவகோரங்கறளத் தீர்க்க ஒரு 
தீர்ப்போயமும் அதனுள் அறமக்கப்படும். அவ்வறமப்பிற்கு மோ ிலம் 
முழுவதும் அலுவலகங்கள் இருக்கலோம். மோ ில அதிகோரம் அளிக்கப்படட 
கல்வியியல் தீர்ப்போயம்   ஒன்ைிறன மோ ில அரசு  ிறுவினோல், பிைகு 
இப்பணிறய இத்தீர்ப்போயநம தசய்யும். அங்கீகோரம் தபறுவதற்கோன கோரணிகள் 
திருப்திகரமோக இல்லோவிடில் பள்ளிகறள மூடுவதுநபோல பள்ளிகறள 
இயக்குவதற்கோன அங்கீகோரத்றத திரும்பப் தபறுவது உட்பட 
ஒழுங்குமுறைப்படுத்திடும் முழு அதிகோரம் மோ.ப.க.ஒ.ஆ ( SSRA ) 
தகோண்டிருக்கும்.  
 
 பள்ளிக்கல்வித் துறைறய நமற்போர்றவயிடுதல் மற்றும் 
அங்கீகோரத்றத தசயல்படுத்துதல் ஆகியறவ குைித்து அறனத்து 
அம்சங்கறளயும் றகயோளக்கூடிய சுதந்திரமோன பள்ளிக் கல்வி 
ஒழுங்குமுறை ஆறணயம் ஒன்று அறமக்கப்படும். 

8.1.4.  சபாதுப்பள்ளி முறை செயல்படுத்துவதற்கும் ேடத்துவதற்குமான சபாறுப்பு :  
சில மோ ிலங்களில் தபோதுக்கல்வி இயக்கு ரகம் தபோதுக்கல்விக்கு ததோடர்ந்து 
தபோறுப்பு வகிக்கும். இது பள்ளிக் கல்வித்துறை அைிக்றகறய சமர்ப்பிக்கும். 
இம்மோற்ைியறமக்கப்பட்ட மோ ில பள்ளிக் கல்வித்துறை வடிவறமப்பில் பள்ளி 
கல்வி இயக்கு ரகத்தோல் தபோதுப் பள்ளிகள் மீதோன நமம்படுத்துதல்,  டத்றதகள் 
மற்றும் தசயல்போடுகள் ஆகியவற்ைில் கவனம் தசலுத்த இயலும். ஒழுங்குமுறைப் 
பணிறய தமோத்தமோக மோ.ப.க.ஒ.ஆ (SSRA)  க்கு பகிர்ந்தளிப்பதோல் தற்நபோது 
இருக்கும் அறனத்து இயக்கங்களின் திட்டமோகிய  (அறனவருக்கும் கல்வித் திட்டம், 
நதசிய கல்வித்திட்டம், ஆசிரியர் கல்வி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சமகோல 
கல்வித்திட்டம்) கல்வி வழங்குதல் மீதோன சீரிய முயற்சிகளுக்கோக  
ஒன்ைோக்கப்பட்டு பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ரகத்திடம் ஒருங்கிறணக்கப்படும்.  கரோட்சி, 
மோ கரோட்சி பள்ளிகள் மற்றும் இதர பள்ளிகளுக்குப் தபோறுப்போகும். 
 

8.1.5.  பள்ளிக் கல்வி இயக்குேரகத்தின் பங்களிப்றப நமம்படுத்துதல் :  
பள்ளிக்கல்வி இயக்கு ரகத்றத பள்ளிகறள ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் 
தசயல்படுத்துதல் என்ை  ிறலக்கு தசயல்படுத்துதல் மட்டும் என்ை  ிறலயிலிருந்து 
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மோற்ை “மோற்ை நமலோண்றம தசயல்முறை” நபோன்ை திட்டத்றத 2-3 வருடங்களுக்குள் 
தசயல்படுத்துதல் நவண்டும். இந்த மோற்ைத்திற்கோன கட்டறமப்றப மோற்றும் 
திட்டத்திறன  பள்ளிக்கல்வி இயக்கு ரகம் உருவோக்கநவண்டும். இம்மோற்ைத்திறன 
 றடமுறைப்படுத்திட மிகவும் திைறமயோன அதிகோரமிக்க குழுவிறன உருவோக்க 
நவண்டும். இம்மோற்ைத்தின் முக்கிய பரிணோமங்கள் பின்வருமோறு:  
 

 ததோடர்ச்சியோக கல்வியின்  ற்பயன்கறள தபற்ைிட தபோதுப்பள்ளிகள் விறளவு 
தரத்தக்க மற்றும் திறைறமயோன முறையில்  டந்திட, கல்வி தறலவர்களோக 
மோைிடவும் அவற்றை பங்கு தகோள்ளவும் முதலில் தபோதுக்கல்வி முறையின் 
அலுவலர்கள் ( எ.கோ :  இயக்கு ர்கள், இறண இயக்கு ர்கள், மோவட்ட கல்வி 
அலுவலர்கள், வட்டோரக் கல்வி அலுவலர்கள் ) தங்கறள மோற்ைிக் தகோள்ள 
நவண்டும்.  

 
பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ர் ஒவ்தவோரு மட்டத்திலும் அதன் அலுவலர்களின் 
பங்களிப்பு விவரங்கறளயும், எதிர்போர்ப்புகறளயும் ஆய்வு தசய்து 
மறுபரிசீலறன தசய்ய நவண்டும். அலுவலர்கள் ( எ.கோ :  வட்டோரக்கல்வி 
அலுவலர்கள், மோவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள், பள்ளிக் கல்வி இறண 
இயக்கு ர்கள்) தங்கள் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளின் கல்வி விறளவுகளுக்கு 
தபோறுப்போக்கப்படுவோர்கள்.  

 
 இரண்டோவதோக இப்பணியில் திைம்பட பங்கோற்ைிட அலுவலர்களுக்கு 

ஆதரவோகவும், ததோழில்துறை நமம்போடு அளிக்கவும், பணியில் முன்நனற்ை 
வோய்ப்புகறள சிைந்த பணிக்கோன அங்கீகோரம் நபோன்ை சலுறககறள அளிக்க 
நவண்டும்.  

 
 மூன்ைோவதோக ஆற்ைல் மிக்க பள்ளி நமலோண்றமக்குழு ( School Management 

Committe) க்கள்  ன்கு தசயலோற்ைிட, பள்ளிக்கல்வி இயக்கு ர் மற்றும் அதன் 
அலுவலர்களின்  ிர்வோக பண்போடு மற்றும்  றடமுறைகளில் கணிசமோன 
மோற்ைம் நதறவப்படும் குைியடீோக முன்னணியில் உள்ள வட்டோரக் கல்வி 
அலுவலர்களுக்நக அம்மோற்ைம் நதறவ. பள்ளிகளின் மோற்ைத்திற்கோகவும் 
முன்நன்ற்ைத்திற்கோகவும் இவ்வறமப்பு மற்றும் இதன் அலுவலர்கள் 
அறனத்து வழிகளிலும் பள்ளிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் தறலவர்களோக 
பங்களிப்பர்.  

 
  ோன்கோவதோக, அதிகோரம் தபற்ை, பள்ளி நமலோண்றம குழுக்கள் (SMC), 

பள்ளிக்கூடங்கள்  (ம) மோவட்ட பள்ளி கல்வி குழு (DEC) / ஜில்லோ சிக்ஷயோ 
பரிசஷ் (ZSP) ஆகியவற்ைிற்கு புதிய ஆளுறம கட்டறமப்பிலிருந்து அதிக பட்ச 
 ன்றமகள் கிறடக்கும் தபோருட்டு ,பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரகத்தின் (DSE) 
ஒட்டுதமோத்த  திட்டமிடல் மற்றும் நமலோண்றம அறமப்புகள் மீண்டும் 
கட்டறமக்கப்பட நவண்டும்.  

. 
மோ ிலத்தின் பள்ளி வளர்ச்சி திட்டத்திறன (SDP) ஒருங்கிறணப்பு மற்றும் பகுப்போய்வு 
தசய்வதன் மூலம் வளங்கள் (ம) கல்வி திட்டமிடல்கறள ஒட்டு தமோத்தமோக 
சுருக்குவதோக கருதோமல் இதறன நசர்த்துக் தகோள்ளப்படும். 
 



 

 

தபோதுக்கல்வி அறமப்றப  டத்துவது பள்ளிக்கல்வி 
இயக்கு ரகத்தின் தபோறுப்பு 

 
8.1.6.  கல்விொர் செயல்பாடுகளுக்கான தறலறம ேிறுவனம் 

போடத்திட்டம், போடப் புத்தகங்கள் ஆசிரியர் குைித்த  டவடிக்றககளின் தர  ிறலகள் 
(எ.கோ) ஆள் நசர்ப்பு நமம்போட்டு அளவிடுதல் மற்றும் கற்ைல் தரத்றத அறனத்து 
அளவிலும் குழந்றத பருவ கல்வி உட்பட அறனத்திற்கும் தறலறம அறமப்போக 
மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) திகழும். தபோதுக் 
கல்வியியல் அறமப்புகறள குருவள றமயம் (CRC), வட்டோர வள றமயம் (BRC), 
மோவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி  ிறுவனம் (ம) DIET நபோன்ை கல்வியியல் துறணக்கல்வி 
அறமப்புகளுக்கும் தறலறம வகிக்கும் .மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி 
 ிறுவனம் (SCERT) தனது  ிபுணத்துவத்தின் மூலம் அரசுக்கு கல்விப் போர்றவ மற்றும் 
தறலறமப் பண்பு வகிப்பதற்கோன திைன் வோய்ந்த சிைந்த  ிறுவனமோக மோை 
நவண்டும். 
 
மோ ிலக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT), மோ ிலக் 
கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (state curricular frameworks(SCF)) மற்றும் கல்வியியல் 
தசயல்போடுகள் (போடத்திட்டம், போடப்புத்தகங்கள் உட்பட ) ஆகியவற்றை நதசிய 
கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (NCF – National curricular framework) இறணந்து தபோதுப்பள்ளிகள் 
மற்றும் ஏறனநயோருக்கோகவும் உருவோக்கும். அதறன உருவோக்கும்நபோது 
மோ ிலத்திற்கு நதறவயோன பரிணோமங்கறள நசர்த்துக் தகோள்ளும்நபோதும் மோ ில 
கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (SCF) தபோதுப் பரிமோணங்கறளயும் நதசிய கறலத்திட்ட 
வடிவறமப்பு (NCF) பகுதிகறள முழுவதுமோகவும் எடுத்துக் தகோள்ளலோம். நதசிய 
கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (NCF) திருத்தத்தின் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தசய்யப்பட 
நவண்டும் (போர்க்க – பிரிவு 4.7 (ம) 4.8 ). அறனத்துப் போடத் திட்டங்களும் ஒவ்தவோரு 
ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை மறு ஆய்வு தசய்யப்பட்டு, திருத்தப்படும். 
ஆசிரியர்கள், மற்ை கல்வியோளர்கள், குடிறம சமுதோய அறமப்புகள் 
நபோன்ைவற்றுடன் மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) 
பரந்த ஆநலோசறனயின் மூலம் போடத்திட்டம் உருவோக்கப்பட்டு திருத்தப்படும். 
  
            தபோதுப்பள்ளி அறமப்பின், ஆசிரியர்கள் மற்றும் திைன் நமம்போட்டிற்கு 
மோ ிலக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) தபோறுப்போகும். 
      
         ஆண்டுக் கணக்கில் பயணிக்கும் போறதயில் பரிணோமம் அறமத்திட 
ததோடர்ச்சியோக கல்வியோளரோகத் தன்றன நமம்படுத்திக்தகோள்ள ததோடர்ச்சியோன 
ததோழில் நமம்போடு (CPD) பயிற்சியிறன அறனத்து ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள் 
மற்றும் பணியோளர்கள் அறனவரும்  அறடந்திட பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ரகம் உறுதி 
தசய்திட நவண்டும். 
 
           கல்வித் தறலவர்கள் (தறலறமயோசிரியர் / முதல்வர்கள் ) முதல் 
பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ரகத்தின் உயர் அதிகோரிகள் வறரயிலோனவர்களுக்கோன திைன் 
நமம்போட்டிற்கோக மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனத்துடன் SIEMAT 
ஒவ்தவோரு மோ ிலத்திலும் உருவோக்கப்படநவண்டும். [உயர் கல்வித் திைன் மற்றும் 
குற்ைமற்ை பின்னணி தகோண்ட ந ர்றமயோன கல்வியோளர் மோ ில கல்வியியல் 
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ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனத்தின் தறலறமயகத்றத  டத்துவோர். மோ ில 
கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) பள்ளிக் கல்வி துறைக்கு 
அைிக்றகறய சமர்ப்பிக்கும். 
 

8.1.7.  குருவள றமயம் (CRC), வட்டார வளறமயம் (BRC) , மாவட்ட ஆெிரியர் பயிற்ெி 
ேிறுவனம் (DIET) ஆகியவற்றை வலுப்படுத்துதல் . 
ஆசிரியர் (ம) பள்ளிகளுக்கு அவர்களின் இடங்களிநலநய அறனத்து பள்ளிக் கல்வி 
மட்டங்களிலும் முன் குழந்றதப் பருவ கல்வி முதல் ததோழிற்கல்வி வறரயில் 
உதவிகறள அளிப்பதற்கு (CRC), மோவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி  ிறுவனம் 
(DIET) ஆகியறவ உதவி தசய்யும். 
 
    ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளித் தறலவர்கள் ஆகிநயோருக்கோன ததோடர்ச்சியோன 
ததோழில் நமம்போடுகளுக்கு ஆதரவு, நமம்போடு மற்றும் கற்பித்தல், கற்ைல் 
உபகரணங்கறள சரியோன வறகயில் றகயோளுவதற்கோன ஆதரவு, பள்ளி வளர்ச்சித் 
திட்டம் ஆகியவற்ைின் நமம்போட்டிற்கோன அத்துறை கல்வியில் தபோருள் 
தசயல்போட்டிற்கோன ஆதரவு மற்றும் இதரவற்ைிற்குமோன ஆதரவு ஆகியன இதில் 
உள்ளடங்கும்.  
 
இந்த கல்வி உதவி  ிறுவனங்கள், நதறவயோன திைன்கறள தகோண்டுள்ள 
மக்களுடன் பணியோற்றும் .இந்த  ிறுவனங்களின் நமம்போடு, பள்ளிக் கல்வி 
முன்நனற்ைத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இந்த  ிறுவனங்களின் பணியோளர்கள், 
தபோதுக் கல்வி முறையில் இருக்கும் ஆசிரியர்களிறடநய இருந்து தவளிப்பறடயோன 
தசயல் மூலம் அவர்களின் திைறம கடுறமயோக நசோதிக்கப்பட்டு 
நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டிருக்க நவண்டும். நதர்ந்ததடுக்கப் பட்டவர்கள் ஆசிரியர்கள், 
பள்ளித் தறலவர்கள் மற்றும் பள்ளி நமலோண்றம குழுக்கள் ஆகிநயோருக்கு 
உதவிடும் வறகயில் நதறவநகற்ப மோ ிலக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி 
 ிறுவனம் (SCERT) மூலம் கவனமோக வடிவறமக்கப்பட்ட போடத்திட்டம் குைித்த கடும் 
பயிற்சி அளிக்கப்படும்.  
 
மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் (SCERT) இந்த  ிறுவனங்கறள 
பலப்படுத்துவதற்கு பள்ளிக் கல்வி இயக்கு ரகத்றத நபோன்ை நமலோண்றம 
தசயல்முறைறய வழி  டத்தும். இறவ மூன்று ஆண்டுகளில் இந்த  ிறுவனங்களின் 
திைன் (ம) பணிச் சூழறல கட்டோயம் மோற்ைியறமக்கநவண்டும். அறவ துடிப்போன 
மற்றும் சிைப்போன  ிறுவனங்களோக வளரும்.  

 
 ஒட்டு தமோத்த பள்ளிக் கல்விக்கோன கல்வியியல் சோர்ந்த 
அம்சங்களுக்கு மோ ிலக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி 
 ிறுவனம் (SCERT) தறலறம அறமப்போக திகழும். 

8.1.8.  மதிப்பீட்டு வாரியங்கள் :-    ஒவ்தவோரு மோ ிலமும் பள்ளிக் கல்வி சோன்ைிதழ் 
நதர்றவ  டத்துவநதோடு, அநத சோன்ைிதறழயும் வழங்கும். வோரியம் ஒன்நைோ 
அல்லது ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட வோரியங்கறள தகோண்டிருக்கநவண்டும். மோ ில 



 

 

நதர்வோறணயக் குழு அல்லது நவறு ஏதோவது நதர்வோறணயக் குழு (சர்வநதச 
அளவில் ) மதிப்படீு தசய்யலோம். மோ ில நதர்வோறணயர் குழு பள்ளிக் கல்வித் 
துறைக்கு தனது அைிக்றகறய சமர்ப்பிக்கும். மத்தியக் குழு, மத்திய மனித வள 
நமம்போட்டுத் துறைக்கு தனது அைிக்றகறய அளிக்கும். அல்லது அரசு பள்ளி 
ஆறணயத்தோல் வறரயறுக்கப்பட்ட  ிறுவனத்திற்கு அைிக்றக அளிக்கும்.  

 
இந்த அறமப்புகள் எந்த புதிய நதர்வோறணயக் குழுறவயும் முன் அைிவிக்கப்பட்ட 
 றடமுறைகள் மற்றும் தவளிப்பறடயோன அளவுநகோல் ஆகியவற்றைக் தகோண்டு 
உருவோக்க அனுமதிக்கும். லோப ந ோக்கம் இல்லோமல் தனியோர் நதர்வோறணயக் 
குழுவும் இருக்கலோம். அது முற்ைிலும் சுதந்திரமோகவும் பள்ளிக் கல்வி துறையின் 
நமற்போர்றவயிலும் அல்லது ஒப்புக்தகோண்ட  ிபந்தறனகள் படி  டப்பதோக மத்திய 
மனித வள நமம்போட்டுத் துறையில் உறுதி தபற்ைதோகவும் இருக்கலோம். நமற்கூைிய 
தசயல்முறை மூலம் அங்கீகோரம் தபற்று பல்கறல கழகங்கள் நதர்வோறணய 
குழுக்கறள ததோடங்கலோம்.  
 
மோ ில மற்றும் நதர்வோறணயக் குழுக்கள் ஒட்டு தமோத்தமோக நதர்வு முறைறய 
சீர்திருத்தி நமம்படுத்தும். நதசிய கல்வி ஆரோய்ச்சி (ம) பயிற்சி  ிறுவனம் மற்றும் 
பிை ததோடர்புறடய  ிறுவனங்களோல் உருவோக்கப்படும் போடத்திட்ட ந ோக்கங்களோன 
தற்நபோறதய தபோருளடக்கத்றத உறுதி தசய்யும் நதர்வு முறையிலிருந்து மோற்ைி 
,திைன்கறள உண்றமயோன மதிப்படீ்டிற்கு மோற்றும். (போர்க்க பிரிவு 4.9) 
கல்வியியல் போடத்திட்டறதநயோ, போடப்புத்தகத்றதநயோ எந்த பள்ளிக்கும் எந்த 
வறகயிலும் தீர்மோனிக்கநவோ அல்லது தீர்மோனத்தில் பங்கு வகிப்பறதநயோ 
நதர்வோறணயர் குழு தசய்யோது. இறவ அறனத்தும் மோ ில பள்ளிக் கல்வி 
அறமப்போல் தீர்மோனிக்கப்படும். இவற்ைிற்கு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் பணியிநலோ 
பள்ளிகறள நமற்போர்றவயிடும் பணியிநலோ எந்த பங்கும் கிறடயோது. 
  
நதசம் முழுவதும் தசயல்படும் மத்திய நதர்வோறணயக் குழு உட்பட தற்நபோதுள்ள 
ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட நதர்வோறணய குழுக்கள் அறனத்து மோ ிலங்களில் 
தசயல்படும். (எ.கோ) மத்திய பள்ளிக் கல்வி வோரியம் (CBSE), இந்திய பள்ளிக் கல்வி 
வோரியம் (CSE), நதசிய திைந்த தவளிப் பள்ளி வோரியம் (NIOS).  
பள்ளித் நதர்வு சோன்ைிதழ்களில், தோரோளமயமோக்கப்பட்ட, பல விருப்ப நதர்வு 
தகோண்டவற்றை அளிக்கும் நதர்வோறணயக் குழு பள்ளிகறள இறணப்பதில்றல.  
 
ஆனோல் பள்ளிகளுக்கும் மோணவர்களுக்கும் நதர்ந்ததடுப்பதற்கோன வசதிறயத் 
தருகின்ைது .அவர்கள் தரும் போடத்திட்டத்றத அடிப்பறடயோக பள்ளி தோநன எந்த 
நதர்வோறணயத்றத நவண்டுமோனோலும் நதர்ந்ததடுக்கலோம். அறனத்து மத்திய 
மோ ில நதர்வோறணயக் குழுக்கள் அறனத்து போடங்களிலும் முக்கிய ஆற்ைல்கள் 
மற்றும் திைறமகறள நதசிய கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (NCF- National Curriculum 
Framework) மற்றும் மோ ில கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (SCF) (போர்க்க பிரிவு 4.9) 
ஆகியவற்றுள் கூைப்பட்டுள்ளவோறு மதிப்படீு தசய்யும். சர்வநதச வோரியங்கறளத் 
நதர்வு தசய்யும் பள்ளிகள் மத்திய கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (NCF) (எ.கோ மும்தமோழி 
சூத்திரம் குைித்து, இந்திய சூழலுக்கு ஏற்ைவோறு கறல, இறச, வரலோறு, தத்துவம் 
குைித்து) மோ ில கல்வியியல் கட்டறமப்பு (SCF) ஆகியவற்ைின் வழி இன்னும் நசர்த்து 
கல்வியிறன அளிக்கும். 
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நதர்வோறணயர் குழுக்கள் நதர்வு முறையிறன ஒட்டு தமோத்தமோக 
சீர்திருத்தி நமம்படுத்தும். போடத்திட்டத்றத அறமப்பதிநலோ அல்லது 
போடப்புத்தகத்றத உருவோக்குவதிநலோ  அறவ பங்கு வகிக்கோது. 
 

 
8.1.9.  பாடத்திட்டத்றத நதர்வு செய்வதற்கான சேகிழ்வுத் தன்றம :-  

பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி அறமப்புகளுக்கு அவர்களின் போடத்திட்டத்றத நதர்வு 
தசய்ய முழு த கிழ்வுத் தன்றமயும் இருக்கும் .இருப்பினும், எல்லோ பள்ளிகளின் 
போட த ைிகள் குைிக்நகோள்கள் உட்பட கல்வி உள்ளடக்கம் மற்றும் தசயல்முறைகள், 
மத்திய கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு (NCF) மற்றும் மோ ில கறலத்திட்ட வடிவறமப்பு 
உடன் இறயந்து தோன் இருக்க நவண்டும் .தபோதுப் பள்ளி முறையில் அறனத்து 
கல்வி அதிகோரிகளும் P 8.1.6 (ம) P 8.1.7 ல் விவரிக்கப்பட்ட கல்வியியல் துறண 
அறமப்புகளும் பள்ளிகளுடன் கலந்தோநலோசித்து போடத்திட்ட நமம்போட்டிறனயும் 
கல்வியியறல தசயல்படுத்துவறதயும் ஒருங்கிறணக்க நவண்டும் .  
 

8.1.10.  நமம்பாட்டிற்கான திட்டமிடல் மற்றும்  ஆய்வு   
          இந்த அத்தியோயத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து அறமப்புகளும் 

 ிறுவனங்களும் தங்கள் பணிக்கு வழிகோட்ட ஒவ்தவோரு வருடமும் கடுறமயோன 
திட்டங்கறள உருவோக்க நவண்டும் .  
அவர்கள் இறடக்கோல திட்டங்கறள ( 3-5 ஆண்டுகள் ) கூட உருவோக்க நவண்டும். 
அறமப்புகளின் குைிக்நகோள்கறள அறடந்திடவும் ,கல்வியியல் அறமப்பில் 
பங்கிறன அதிகபட்ச திைனுடன் தசயலோற்ைிடவும் , இத்திட்டங்கள் தீட்டப்பட 
நவண்டும்.  ிறுவனங்களில் சம்பந்தப்பட்ட தறலறம அறமப்பில் ஆதரவு வளர்ச்சி 
மற்றும் நமம்போடு ஆகியவற்ைிற்கோக அத்திட்டங்கள் மற்றும் அவற்ைின் 
தவற்ைிகரமோன தசயல்போடுகள் ஆகியறவ மதிப்போய்வு தசய்யப்படும்.  
அரசுப்பள்ளி  ிறுவனம் ( RJSA - Rajya School  Authority ) அல்லது பள்ளிக் கல்வித்துறை 
மோ ிலத்தின் இந்த திட்டமிடறலயும் தசயல் முறை ஆய்றவயும் வழி டத்தும். 
ஒவ்தவோரு தனித்திட்டமும் ஒருங்கிறணக்கப்பட்டு அறமப்பு முறையில் கல்வி 
விறளவுகறள ததோடர்ச்சியோக நமம்படுத்திட உறுதி தசய்யப்படும். 

8.2. சபாறுப்புடன் சுயாட்ெிக்கு அங்கீகாரம் :  
பள்ளிகள் கீநழ வறரயறுக்கப்பட்ட வறகயில் தர ிறல மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகோர 
கட்டறமப்பு ( School Quality Assessment  and Accreditation frame work )  தர ிறலறய 
அறடந்துள்ளதோ என்பறத உறுதி தசய்யவும் பள்ளிறய ததோடங்குவதற்கோன 
உரிமத்றத அளித்திடவும் அங்கீகோரமுறை பயன்படும்.  
 
பள்ளிகளின் அங்கீகோரத்திற்கோன அறமப்பு மற்றும் கட்டறமப்பு , பரந்த மோறுபட்ட 
தன்றம தகோண்ட உள்ளூர்தன்றம , இறளய மோணவர்கள்  மற்றும் சிைிய 
 ிறுவனங்கள் ஆகியவற்றை றகயோளும் நபோது த கிழும் தன்றம ,  ோடு முழுவதும் 
உள்ள தபரும் எண்ணிக்றகயிலோன பள்ளிகளில் உள்ள உண்றமயோன  றடமுறை 
ஆகியவற்றைதயல்லோம் கணக்கில் எடுத்துக்தகோள்ள நவண்டும். பூநகோள ரீதியில் 
அறனத்து பகுதிகளின் தசயல்போடுகள் தகோண்ட தன்றம அறனத்து பள்ளிகளும் 



 

 

எளிதில் அணுகக் கூடியதோகவும் ந ர்றமறய உறுதி தசய்திட கட்டுப்போடுகள் மற்றும் 
சம ிறலகள் முறைகளும் இவற்ைிற்கு நதறவ. அதிகோரமளிப்பநதோடு கடறமயும், 
தபோறுப்புணர்வும் இறணந்து தசல்லநவண்டும். அது மிகவும் அவசியமோனதும் கூட 
என்பறதயம் இக்தகோள்றக உணர்ந்துள்ளது. 
 

8.2.1.  பள்ளி தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கட்டறமப்பு :  
மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி  ிறுவனம், ஒவ்தவோரு 
மோ ிலத்திற்கும் ஒரு பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகோரம் கட்டறமப்பு (SQAAF ) 
உருவோக்கும்.  
 
பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுை ஆறணயத்தோல் அங்கீகோர முறையின் அடிப்பறடயில், 
பள்ளிகறள ஒழுங்குபடுத்தும் வறகயில் இது பயன்படும். ஆசிரியர்கள், இதர 
கல்வியோளர்கள், பள்ளியின் தறலவர்கள், பள்ளிகள், தபற்நைோர்கள், பள்ளி 
நமலோண்றம குழுக்கள் குடிறம சமூக அறமப்புகள் உள்ளிட்ட கல்வி ததோடர்போன 
அறனத்து தரப்பினரிடமும் விரிவோன ஆநலோசறன நமற்தகோண்டு பள்ளி தர 
மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகோர கட்டறமப்பு (SQAAF ) உருவோக்கப்படும். பள்ளிக் கல்வித்தர 
குைியடீு ( SEQA )  இருந்து தபைப்பட்டதும் சோலோ சித்தி பள்ளி தர ிறலகள் மற்றும் 
மதிப்படீு பற்ைிய நதசிய திட்டம் ) தசயல்போடுகளில் இருந்தும் இது ஏற்றுக்தகோள்ளும். 
நதசிய கல்விதிட்டம் மற்றும்  ிர்வோக  ிறுவனம் ( NIEPA ) பல்கறலக்கழகம்  நதசிய 
கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் அங்கீகோர கட்டறமப்பு ( SQAAF)  அறனத்து 
மோ ிலங்களுக்கும் தபோதுவோன அணுகுமுறை தசயல்படுத்த நதசிய 
வழிகட்டுதல்கறள உருவோக்கும்.  
 
மோ ிலங்கள் மற்றும் பிை கல்வி ததோடர்போனவர்களுடனும் ஆநலோசறன தசய்த 
பின்னர் நமற்தகோள்ளப்படும் இந்த வழிகோட்டு முறைகள் இறுதியோனறவ அல்ல. 
ஆனோல் துறண புரிபறவ.  
 
இந்த வழிகோட்டுதல்கள் மற்றும் அறனத்து மோ ிலங்களின் பள்ளி தர மதிப்படீு 
மற்றும் அங்கீகோர கட்டறமப்பு ( SQAAF)பின்வரும் தகோள்றககறள அடிப்பறடயோக 
தகோண்டறவ.  
அ) அறனத்து மாேிலங்களின் பள்ளித் தர மதிப்பீடு மைறும் அங்கீகார 
கட்டறமப்பு ( SQAAF )  ஒரு பள்ளி தசயல்பட ஒழுங்குமுறையின் ஒப்புதறலப் தபை 
பள்ளி பூர்த்தி தசய்ய நவண்டிய சில அடிப்பறடக் கோரணிகளுடன் நசர்த்து 
பள்ளிகறள ததோடர்ச்சியோக நமம்படுத்தி பலவிதமோன கோரணிகள் அல்லது 
பரிணோமங்கள் தகோண்டிருக்கும் . ஆனோல் இந்த கூடுதல் கோரணிகளும் பள்ளிகளின் 
ஒழுங்குமுறைக்கு தகுதியோக அறமவதில்றல.  
 
ஆ) இந்த அடிப்பறட காரைிகள் கூறுபறவ :  
பள்ளிக்கடத்தில் உள்ள அறனவருக்கும் கவனம் மற்றும் போதுகோப்பு, பள்ளிக்கூடம் 
 டத்த நதறவயோன அவசியமோன உட்கட்டறமப்பு, நதசிய கல்வியியல் கூட்டறமப்பு  
/ மோ ில கூட்டறமப்பு (NCF / SCF ) உடன் இறயந்த போடத்திட்டத்தின் 
தவளிப்பறடயோன அைிக்றக மோணவர்களின் எண்ணிக்றகக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்  
எண்ணிக்றக , போடங்கள், பள்ளிகளில்  டத்தப்படும் வகுப்பு, அறனத்து வித 
தசயல்போடுகளிலும் ந ர்றம, அறனத்து விதமோன ஒழுங்கு முறைத்  தகவல்கறள 
ஔிவு மறைவின்ைி தவளிப்பறடயோகத் ததரிவித்தல்.  
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"அறனவருக்கும் தபோருந்தக்கூடிய ஒரு அளவு" என்ை  றடமுறை உட்கட்டறமப்பில் 
ஏற்றுக் தகோள்ளத்தக்கது அல்ல. உள்ளூர் தன்றமக்நகற்ப கவனம் மற்றும் போதுகோப்பு 
குைித்த  ிகழ்வில் நபோதுமோனவற்றை உறுதி தசய்த ஏற்றுக்தகோள்ளலோம்.  
NCF, SCF ஆகியவற்நைோடு இறணந்திருக்கும் வறர பள்ளி எந்ததவோரு 
போடத்திட்டத்றதயும் நதர்வு தசய்வதற்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு.  பள்ளி நதர்வு 
தசய்யும் போடத்திட்டத்தின் அடிப்பறடறய தவளிப்பறடயோக தவளிப்படுத்த 
நவண்டும் என்பது மட்டுநம எதிர்போர்க்கப்படும். 
 
ஆசிரியர்கள் குைித்து ஆசிரியர் கல்வியில் நதசிய அறமப்பு வகுத்துள்ள நதறவயோன 
கல்வி தகுதி தகோண்ட போட ,வகுப்பு வோரியோக எண்ணிக்றகயிலோன ஆசிரியர்கள் 
என்ை விதத்தில் தகவல் அளித்தோல் நபோதும். இந்த வறகயில் நவறு எந்த    
தகவலும் நதறவயில்றல.  
எல்லோ அடிப்பறடக் கோரணிகளிலும். கோரணிகளின் ந ோக்கம், அப்டிபறட பற்ைிய 
புரிதல் பள்ளிகளிடம் இருக்க நவண்டும் என்பது மட்டுநம எதிர்போர்க்கப்படும். 
இயந்திரகதியோன, போடத்றதத் திணிக்கும், தசயல்போடு றமயமோன அணுகுமுறை 
இருக்கோது.  
 
எதிர்போர்த்த அடிப்பறட தரங்களின் பட்டியலில் நவறு எந்த கோரணிகளும் நசர்க்கப்பட 
மோட்டோது.  
 
இ . கல்வி விறளவுகறள நமம்படுத்தும் நோக்கத்தில் (SQAAF) ஏநதனும் கூடுதல் 
கோரணிகறள / பரிணோமங்கறள நசர்த்து தகோள்ளலோம்.இந்த கோரணிகள் இவ்வோைோக 
இருக்கலோம். 
 

 போடத்திட்டத்தின் வகுப்பறை பரிவர்த்தறனக்கோன தசயல்முறைகள் மற்றும் 
அவற்ைின் தசயல்திைறன மதிப்போய்வு தசய்யும் தசயல்முறைகள் 

 
 மோணவர்கள் கற்ைல் பற்ைிய ததோடர்ச்சியோன வளர்ச்சி மதிப்பியிட்டிற்கோன 

பயனுள்ள முறைகள் மற்றும் தனித்தனியோன கற்ைலின் திட்டங்கறள 
நுட்பமோக சரிதசய்தல் அவற்ைின் பயன்போடு 

 
 ஒவ்தவோரு மோணவருக்கும் சரியோன கவனம் மற்றும் தறலயடீு கிறடப்பறத 

உறுதி தசய்வதற்கோன ஆசிரியர்கறள ஒரு குழுவோக பணிபுரிய 
தசயல்படுத்துவதற்கோன தசயல்முறைகள்  

 
 பள்ளி நமலோண்றம குழுக்களின் (SME) தசயல்போடுகள் மற்றும் அதன் 

துறணறய பள்ளியில் தபறுவதற்கும் பள்ளிக்கோக்கவும் ஆன வழிமுறைகள்  
 

 மோணவர்கறள தக்கறவத்தல் மற்றும் இறட ிற்ைல் விகிதத்றத குறைதல்  
 

 ஆசிரியர்களுக்கோன திைறமயோன ததோழில்முறை நமம்பட்டு திட்டங்கள்  
 

 பள்ளிவளோகத்துடன் போடசோறலயின் ஒத்திறசந்த தசயல்போடு  
 



 

 

 (SQAAF)  பின் அடிப்பறட கோரணிகள் பள்ளி ததோடங்குவதற்கோன உரிமத்திற்கோக (LSS 
- License to Start School) நதறவகறள உருவோக்க மோ.க.ப.ஆ.  ிறுவனத்தோல் 
பயன்படுத்தப்படும். ப.த.ம(ம)அ.க (SQAAF) அடிப்பறட கோரணிகறள தவிர நவறு 
எறதயும் பள்ளி ததோடங்குவதற்கோன உரிமம் சட்டபூர்வமோக்கோது. 
 
இந்த கட்டறமப்புகள் ப.த.ம(ம)அ.க (SQAAF)  மற்றும் ப.ததோ.உ (LSS) இரண்டும் 
அவ்வப்நபோது மதிப்போய்வு தசய்யப்பட்டு, அறனத்து பங்குதோரர்களுடனோன   ஒரு  
பரந்த ஆநலோசறன மூலம் நமம்படுத்தப்பட நவண்டும் . இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுறை  டத்தப்பட நவண்டும். மோ ிலத்தில் பள்ளி வளர்ச்சி திட்டத்தின் 
கட்டறமப்பிற்கு ததரிவித்திட ப.த.ம(ம)அ.க (SQAAF) கட்டறமப்றப 
பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் மோ ில கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
 ிறுவனம் பயன் படுத்தலோம் . 
இந்த ஒட்டுதமோத்த அறமப்பு 2023க்குள் உருவோக்கப்படலோம்.இதன் திைன் 
பள்ளிக்கல்வி துறை , மோ.க.ஆ (SEERA)  மற்றும் அரசு கல்வி ஒழுங்கு முறை(RJSA) 
ஆகியவற்ைோல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மறு ஆய்வு தசய்யப்படும்.  
 

8.2.2.  பள்ளித்தரம்   
தர மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகோர கட்டறமப்பு மற்றும் பள்ளி ததோடங்க உரிமம் 
ஆகியறவ அங்கீகோரத்தின் அடிப்பறடயில் ஒழுங்கு முறைப்படுத்துவதற்கோன 
அடிப்பறட எந்த ஒரு அங்கீகோரத்திற்கும் ப.த.ம(ம)அ.க (SQAAF) கட்டறமப்நப 
அடித்தளமோக அறமயும். இது அப்படிநய பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்கு முறை 
ஆறணயத்தோல் (SSRA) ஒரு வலுவோன அங்கீகோர முறைறய உருவோக்க பயன் படும் 
.அவ்வப்நபோது ஒவ்தவோரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் தபைப்பட்ட அனுபவங்களின் (ம) 
இதர முன்நனற்ைங்கள் அடிப்பறடயில் திருத்தப்படும். ப.த.ம(ம)அ.க(SQAAF) 
கட்டறமப்பின் அடிப்பறட கோரணிகறள தகுதிகோண் பருவத்திற்கு பிைகும் 
பூர்த்திதசய்யோத பள்ளிகறள தசயல்பட அனுமதிக்க கூடோது.அதன் மோணவர்கள் 
அருகில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மோற்ைப்படுவர். 
 

8.2.3.  சுய அங்கீகாரம் 
பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட அறனத்து அடிப்பறட கோரணிகறளயும் ததரிவிப்பதின் மூலம் 
பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் அ.க(SQAAF)ன் அடிப்பறடயில் எல்லோ பள்ளிகளும் சுய 
மதிப்படீு தசய்து உரிய ஆவணங்கறள அளிக்க நவண்டும் .பள்ளி நமலோண்றம குழு 
மற்றும் இரண்டு சக பள்ளிகளும் அறத கவனமோகப் பரிசீலித்து ஒப்புதல் தந்தபிைநக 
அங்கீகோரம் தசல்லுபடியோகும். 
. 
சுய அங்கீகோரம் ஒவ்தவோரு மூன்று வருடத்திற்கும் திரும்ப தபைப்படும். சக 
பள்ளிகள் ஒநர பள்ளி வளோகத்திற்குள் இருக்கக்கூடோது. சுய அங்கீகோரம் ,அதன் 
ஒப்புதல்கள், அதன் விவரங்கள் P.8.2.5 ல் விவரித்தவோறு தபோதுப்போர்றவக்கு 
கிறடக்க தபை நவண்டும். 
 

8.2.4.  அங்கீகாரத்தின் தைிக்றக முறை 
பள்ளிக்கல்வி, ஒழுங்கு முறை ஆறணயம் அங்கீகோரம் தணிக்றக தசய்யும் ஒரு 
அறமப்றப ஏற்படுத்தும். இது திைன் மற்றும்  ம்பகத்தன்றம தகோண்ட சக பள்ளிகள் 
மற்றும் பிை  ிறுவனங்கறளப் பயன்படுத்தி தசய்யப்படும். அறனத்து பள்ளிகளும் 
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(அரசு/தபோது/தனியோர் உதவி தபறும் மற்றும்.உதவி தபைோத தனியோர் பள்ளிகள்) இந்த 
தணிக்றகயின் கீழ் ஐந்தோண்டுகளுக்கு ஒரு முறை விவோதிக்கப்படும். தணிக்றக 
முடிவுகளின் விவரங்களும் P.8.2.5ல் குைிப்பிட்டுள்ளவோறு தபோதுப்போர்றவக்கு 
கிறடக்க தபை நவண்டும். 
 
பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் அதன் அலுவலர்கள் பள்ளிகளின் அங்கீகோரத்திநலோ 
அல்லது அதன் தணிக்றகயிநலோ பங்கு தபை மோட்டோர்கள்.ஆனோல் அவர்கள் 
அங்கீகோரம் அளிப்பதற்கோன ஒட்டுதமோத்த தசயல்போடுகறள தசயல்படுத்துவதற்கோன 
ந ரத்றத அளித்தும் வளங்கறள வழங்கியும் பள்ளிகளில் திட்டங்களில் அங்கீகோரம் 
அந்தந்த பகுதிகளில் அளிப்பதற்கு உதவுவோர்கள். 
 
பள்ளிக்கல்வித்துறை அல்லது அதன் அலுவலர்கள் தறட, இறடயூறு அல்லது 
அங்கீகோர தசயல்போடுகறள தவைோக பயன்படுத்துதல், ஏநதனும் தசய்தோநலோ 
தசய்யோமல் இருந்தோநலோ அதனோல் ஏற்படும் விறளவுகள் ஆகியவற்றுக்கு 
தபோறுப்போனவர்களோவோர்கள். 

8.2.5.  அங்கீகாரத்திற்கும் அதன் தைிக்றகக்கும் சதாடர்புறடய தகவல்கறள சபாது 
மக்கள் சபறுதல் 
அறனத்து தகவல்கள் மற்றும் அங்கீகோர முறையின் வழிமுறைகள் பற்ைிய 
அறனத்து  ிறல ஆவணங்கள் மற்றும் அங்கீகோர முறையின் தசயல்போடுகள் 
தபோதுமக்கள் ஆய்வு தசய்வது என்பது தபோதுமக்களின் நமற்போர்றவக்கும் 
தபோறுப்பிற்கும் முக்கிய வழியோக பயன்படும் 
 
இதறன தசயல்படுத்த ,அங்கீகோரம் குைித்த அறனத்து தகவல்கள், (சுய அங்கீகோரம 
உட்பட) தணிக்றக ,அவற்ைின் கோரணங்கள், ஆதரமோன ஆவணங்கள் ஆகியறவ 
அறனத்து பள்ளிகளுக்கும் தபோதுவில் இலவசமோகவும் எளிதோகவும் கிறடக்க 
நவண்டும்.பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயம்(SSRA)  ,இந்த அறனத்து 
தகவல்களும் தகோண்ட , பள்ளிகளோல் பரோமரிக்கப்பட நவண்டிய இறணய தளத்றத 
உருவோக்கி தசயல்படுத்த நவண்டும். இந்த இறணயதளம் 2024க்குள் அறனத்து 
மோ ிலங்களிலும் உருவோக்கப்பட நவண்டும் .இந்த தவளியீட்டிற்கோன வடிவறமப்பு 
பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்தோல் தீர்மோனிக்கப்படும். 
 
பள்ளிக்கல்வி ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்தோல் பரோமரிக்கப்படும் இறணயதளத்துடன்  
பள்ளிகளும் அநத தகவறல அநத வடிவத்தில் தங்கள் தசோந்த வறல தளத்திலும் 
தவளியிட  நவண்டும். பள்ளியில் அச்சிட்ட  கல்கறளயும்  றவத்திருக்க நவண்டும். 
நமலும் நகோரிக்றகயின் நபரில் இந்த தகவல் இலவசமோக பகிரப்பட நவண்டும் . 
இந்த தவளியடீுகளில் ஏநதனும் தவறு ஏற்பட்டோல் அல்லது தவைோக 
ததரிவிக்கப்பட்டோல் பள்ளி மற்றும் அதன் சோர்போளர் மீது குற்ை  டவடிக்றக 
நமற்தகோள்ளப்படும் . 
 
தவைோன தகவல்கறள அம்பலப்படுத்த தபோதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அறமப்பு 
அல்லது பிை அறமப்புகறளப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்பட நவண்டும். 
. 



 

 

8.3. தனியார் பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுறை அங்கீகாரம் மற்றும் 
நமற்பார்றவ : 
தனியோர் மற்றும் தனியோர் ததோண்டு ிறுவன பள்ளிகள் இந்தியோவில் தபருபங்கோற்ைி 
வருகின்ைன. இந்த முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்படநவண்டும். அவர்கறள 
சந்நதகத்துடன்  டத்துவதன் மூலம் அவர்களின் தசயப்போட்டிறன குறைத்துவிடக் 
கூடோது.  
 
அத்தறகய பள்ளிகளுக்கு அதிகோரம் வழங்குவதுடன் முறைப்படுத்தலோல் உண்டோகும் 
அதிகசுறம அதனோல் ஏற்படும் சிக்கல்கள், ஆகியவற்ைில் இருந்து விடுவிக்கப்பட 
நவண்டும். அநத ந ரத்தில் தனியோர் வணிக  ிறுவனங்களோக பள்ளிறய  டத்தி 
கல்வியின் அடிப்பறட தபோது லன்கறள சீர்குறலக்க முயல்பவர்கள் 
தடுக்கப்படுவோர்கள். 
 
கல்வியும் பள்ளியும் சந்றதப்படுத்தலுக்கோன தபோருட்கள் அல்ல. இங்கு கணிசமோன 
'தகவல் சமச்சீரற்ை  ிறல' உள்ளது - மோணவர்கள் மற்றும் தபற்நைோர்கறள விட 
பள்ளிகளுக்கு கல்வி மற்றும் அவற்ைின் விறளவுகள் பற்ைிய அதிக அைிவு உள்ளது. 
மோணவர்கள் வசிப்பிடம், சமூக, தபோருளோதோர கோரணங்களுக்கோக பள்ளிகளிலிருந்து 
மோைிக்தகோண்டிருக்க முடியோத அளவிற்கு, ஏற்க முடியோத அளவிலோன கட்டண 
மோற்ைம் உள்ளது. 
 
இந்த றமய அதிகோரமோனது பள்ளி மற்றும் அவற்ைின் பயனர்கள் றகயில் உள்ளது. 
எனநவ மோணவர்கள் தபற்நைோர்கள் மற்றும் சமூகத்தினர் இந்த உயர்ந்த சமமற்ை 
அதிகோரப் பரவலிலிருந்து குைிப்போக சில பள்ளிகளின் மற்றும் தன்னிச்றசயோன, 
 டவடிக்றகயிலிருந்து கோப்போற்ைப்பட நவண்டும். 
 
தனியோர் பள்ளிகளின் கல்வி விறளவுகளும் தபோதுப்பள்ளிகறள ஒத்ததோகநவ இருக்க 
நவண்டும். தனியோர் பள்ளிகளில் பயிற்றுவிக்கப்படும் பல்லோயிரக்கணக்கோன 
குழந்றதகளின் எதிர்கோலத்திற்கு இது மிகவும் அவசியமோகும். இத்தறகய 
முன்நனற்ைத்திற்கோன தபோறுப்பு தனியோர் பள்ளிகளின்  ிர்வோகம், உரிறமயோளர் 
உட்பட்டவர்கறள சோர்ந்நத உள்ளது. இதற்கோக தபோதுமக்களிடமிருந்து பல்நவறு 
ஆதரறவ தபை விரும்பும் தனியோர் பள்ளிகளுக்கு தகுந்த ஏற்போடுகளின் 
அடிப்பறடயில் ஆதரவு வழங்கப்படும்.  
 

 தனியோர் பள்ளிகள் தங்கள் தபயரில் 'தபோது' என்ை 
வோர்த்றதறய பயன்படுத்தக் கூடோது. தபோதுமக்களோல்  ிதி 
உதவி வழங்கப்படும் பள்ளிகள் மட்டுநம தபோதுப்பள்ளிகள்  
- அதோவது அரசு மற்றும் அரசு உதவி தபறும் பள்ளிகள். 

8.3.1.  தனியார் பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுறை : 
தனியோர் பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுறை தபோதுப்பள்ளிகளின் கட்டறமப்புக்குட்பட்நட 
அறமயும். நமநல குைிப்பிட்ட தகோள்றககள் அறனத்தும் தனியோர் மற்றும் 
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தபோதுபள்ளிகள் அறனத்துக்கும் தபோதுவோனறத ஆகும். தனியோர் பள்ளிகோன 
ஒழுங்குமுறை சீருறடக்கோன நதறவகறள முறைப்படுத்துத்தலுக்கோக மட்டுநம. 
தற்நபோதுள்ள தனியோர் பள்ளிகள் நமற்கூைப்பட்ட ஒழுங்குமுறைக்குள் வந்து 
அங்கீகோரம் தபைநவண்டும். ஒழுங்குமுறை மற்றும் அங்கீகோரத்துக்கோன மதிப்படீு 
என்பது தபோதுப்பள்ளிகளுக்கு உண்டோவன்ற்றைப்  நபோன்நை அறமயநவண்டும். 
 

8.3.2.  பள்ளிகளுக்குப் சபயரிடும் முறை: 
தனியோர் பள்ளிகள் எந்தவிதமோன ஆவணப்படுத்துதல், தகவல் ததோடர்பு மற்றும் 
அைிவிப்புகளில் “தபோது” என்ை தசோல்றல பள்ளியின் தபயருடன் பயன்படுத்தக் 
கூடோது. இந்த மோற்ைம் 3 வருடங்களுக்குள் அறனத்து தனியோர் பள்ளிகளோலும் 
 றடமுறைப்படுத்தப்பட நவண்டும். ‘தபோது’ப் பள்ளிகள் என்பறவ தபோதுமக்கள் 
 ிதியோல்  டத்தப்படும் பள்ளிகள் மட்டுநம. அது அரசுப்பள்ளிகள் ( மோ ில அரசு 
பள்ளிகள் உட்பட) மற்றும் அரசு உதவி தபறும் பள்ளிகள். 
 

8.3.3.  புதிய பள்ளிகள் துவங்குதல்: 
புதிய தனியோர் பள்ளிகள் SSRA வின் வறரமுறை மற்றும் நதறவக்குட்பட்டு 
தன்னைிவிப்பு மூலமோக SSRAவிடமிருந்து LSS (License to start school) தபைநவண்டும். 
இந்த தன்னைிவிப்போனது உள்ளூர் பஞ்சோயத்து வோர்டு குழு, பள்ளிநமலோண்றமக்குழு 
மற்றும் பட்டயக் கணக்கோளரின் ஒப்புதல் தபைநவண்டும். பள்ளி ததோடங்கப்பட்ட 
சூழலில் பள்ளி நமலோண்றமக் குழுவில் தபற்நைோர் பிரதி ிதி இருக்கநவண்டும் 
என்ை அவசியமில்றல. ஆனோல் மற்ை உறுப்பினர்கள் இருக்க (P7.7.1 ல் குைிப்பிட்டது 
நபோல) நவண்டும். 

8.3.4.  சபாதுமக்களுக்கு தகவல் அளித்தல் 
தபோதுமக்கள் குழந்றதகறள பள்ளியில் நசர்க்கும்நபோது ,அறனத்து வோய்ப்புகள் 
பற்ைியும் ததரியப்படுத்த நவண்டும் .இதற்கோக பள்ளிகளின் அங்கீகோரத்துக்கோன 
 றடமுறைகள் ,கட்டண விகிதம் ,வசதிகள் ,கற்ைல் விறளவுகள் ,ஆசிரியர்களின் 
விபரம் ,அவர்களின் கல்வித் தகுதியுடன் மற்றும் ஒரு பள்ளிறய தபற்நைோர் 
நதர்ந்ததடுக்க முடிவு தசய்வது ததோடர்போன அறனத்து தசய்திகளும் 
தபோதுத்தளத்தில் தவளியிட நவண்டும் .தசய்திகறள தவளிப்படுத்தும் முறையும் 
எந்த தசய்திகறள தவளிப்படுத்த நவண்டும் என்ை அம்சத்றதயும் SSRA 
தீர்மோனிக்கும் .இது அறனத்தும் SSRAவோல் தபோது இறணய பக்கத்திலும் , 
பள்ளிகளின் இறணய பக்கத்திலும் ,பள்ளி தபோது ஆய்வு மற்றும் தபோது மக்கள் 
யோநரனும் நகோருவதன் அடிப்பறடயில் கிறடக்குமோறு அறமய நவண்டும் . 
 

 தனியோர் பள்ளிகள் தங்கள் கட்டணத்றத  ிர்ணயம் தசய்ய 
சுதந்திரம் உண்டு ,ஆனோல் தன்னிச்றசயோக  ிர்ணயிக்க இயலோது 
. தகுந்த கட்டண உயர்வோனது தபோது ஆய்வுக்குப் பின்னர் 
ஏற்கப்படும். . 

8.3.5.  தனியார் பள்ளிகளுக்கான பள்ளி நமலாண்றம குழுக்கள் :- 



 

 

அறனத்து தனியோர் பள்ளிகளும் தபோதுப் பள்ளிகறளப் நபோன்நை பள்ளி 
நமலோண்றமக் குழு அறமத்து ததோடர் தசயல்போட்டின் அடிப்பறடயில் பள்ளி 
நமலோண்றமக் குழுவோல் மறுசீரோய்வு தசய்யப்பட்டு ஒப்புதல் தபைப்பட்ட பள்ளி 
நமம்போட்டுத் திட்டம் (SDP) தபற்ைிருக்க நவண்டும் . அப்பள்ளிகள் தங்களின் 
தணிக்றக தசய்யப்பட்ட ஆண்டு ,  ிதி ிறல அைிக்றக மற்றும் வருமோனவரித் 
துறைக்கு வழங்கப்பட்ட மற்ை அைிக்றககறள SMC மற்றும் தபோதுமக்களுக்கு 
தவளிப்பறட தன்றமயுடன் அைிக்றகயோக வழங்க நவண்டும் . அந்த அைிக்றகயின் 
 ம்பகத்தன்றமக்கு SMC ஒப்புதல் வழங்க நவண்டும் . ிதி தவளிப்படுத்தல் 
தர ிறலகள் பகுதி 8ல் (இலோப ந ோக்கற்ை ) உள்ள  ிறுவனங்களுக்கோனறதப் 
நபோன்நை இருக்க நவண்டும் . பள்ளி நமம்போட்டுத் திட்டமும் ,  ிதி ிறல 
அைிக்றககளும் எளிதோகவும் ,தவளிப்பறடயோகவும் கிறடக்க நவண்டும் (including 
online ) 

8.3.6.  தனியார் பள்ளிகளின் கட்டைங்கள்  
     தனியோர் பள்ளிகள் தங்கள் கட்டணத்றத  ிர்ணயம் தசய்து தகோள்ளும் சுதந்திரம் 
உண்டு .ஆனோல் தன்னிச்றசயோக உயர்த்திக்தகோள்ள முடியோது (எந்த சூழ் ிறலயிலும் 
) தகுந்த கட்டண உயர்வோனது அதிகரிக்கும் தசலவுகளுக்கோனது (பணவகீ்கம் சோர்ந்த) 
தபோது ஆய்வுக்குப் பின் அனுமதிக்கப்படும் . எனினும் எதிர்போர்க்கப்படோத அல்லது 
 ியோயமற்ை பள்ளி நமம்போடு , உட்கட்டறமப்பு  ிதி நபோன்ை எந்த தறலப்பின் கீழும் 
தபைப்படும் கணிசமோன கட்டண உயர்வு தசய்யப்படக்கூடோது .பணவகீ்கம் 
அடிப்பறடயில் அனுமதிக்கப்படும் கட்டண உயர்வோனது ஒவ்தவோரு மூன்று 
வருடங்களுக்கு ஒரு முறை SSRAவோல் தீர்மோனிக்கப்படும் . 
 

8.3.7.  பள்ளிகள் இலாப நோக்கமற்ைறவயாக இருக்க நவண்டும். பிரிவு 8ன் 
 ிறுவனங்களுக்கோன தவளிப்பறடயோன தர  ிறலகளின்படி தங்களின் தணிக்றக 
தசய்யப்பட்டு சோன்ைளிக்கப்பட்ட  ிதி  ிறல அைிக்றகயின் படி இலோபமற்ைறவயோக 
இருக்க நவண்டும். கூடுதலோக வருமோன வரி சட்டத்தின் கீழ் மோ ில அரசுகள் 
பள்ளிகளுக்கோன கூடுதலோன கணக்கீடு மற்றும் தகவல் தர ிறலகறள இலோபம் 
அறடதறல தடுக்கும் தபோருட்டு அறமக்கலோம்.  

 
8.3.8.  தனியார் பள்ளிகளில் பன்முகத்தன்றம :  

       கடந்த 50ஆண்டுகளில் தனியோர் பள்ளிகள் மோணவர்களின் சமூக 
தபோருளோதோர விவரங்களில் முன்பு இருந்தறத விட பன்முகத்தன்றம குறைவோக 
உள்ளது . 
இது மோற்ைப்பட நவண்டும். ஒழுங்குமுறை ஆறணயமும் , உரிறம அதிகோர 
ஆறணயமும் அறனத்து தனியோர் பள்ளிகறளயும் மோணவர்களிறடநய ,பன்முகத் 
தன்றமறயயும் ,ஒருங்கிறணப்றபயும் நதர்ந்ததடுத்தல் குலுக்குச்சீட்டு மற்றும் 
கல்வி உதவித்ததோறககள் மூலமோக ஊக்குவிக்க வலியுறுத்த நவண்டும்  . 
இதற்கோன உத்நவகமோனது கல்வியோளர்கள் NGO மற்றும் அைிவுஜவீிகள் 
ஆகிநயோரிடமிருந்து வரநவண்டும் . இறுதியில் RTE சட்டம் 12(1)(C)இல் உள்ள 
ஷரத்துக்கறளப் பள்ளிகறள கட்டோயப்படுத்தி இறத  ம்பிக்றக உரிய அளவிற்கு 
திைம்பட தசய்ய முடியவில்றல . எனநவ பள்ளிகள் இறத அவர்கநள விரும்பி 
தசய்ய விட நவண்டும் . சரியோனவற்றைச் தசய்யவும், புதுறமகள் புரியவும் 
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தன்னோட்சி தந்து, பள்ளிகளில் சிைப்போக தசயல்பட விடுவநத தபோதுவோக சிைந்த 
வழி . அதுநவ இக்தகோள்றகக்கோன நகோட்போடுகளுடன் ஒத்திறசவோனதோக்கும்.  

8.3.9. தனியார் பள்ளிகளில் பயன்கறள நமம்படுத்துதல் .  
             தனியோர் பள்ளிகளின் கல்வி பயன்கறள நமம்படுத்த முயற்சி 
தசய்வதுடன் அதன் பயன்கள் ஏற்கனநவ 4ல் குைிப்பிட்டபடி தபோதுவில் தவளிப்படுத்த 
நவண்டும் .ஒரு தனியோர் பள்ளி இது நபோன்ை நமம்போடுகளுக்கு தபோது அறமப்பின் 
ஆதரவு தபை விரும்பினோல் அது பின்வரும்  ிபந்தறனகளுக்கு உட்பட்டு 
அளிக்கப்படும் . 

a. தபோது அறமப்பு  ிறுவனங்கள் தனியோர் பள்ளிகளுக்கு கூடுதலோன ,தனிப்பட்ட 
முயற்சிகறள எடுக்கோது . ஆனோல் தபோது அறமப்பில்  றடதபறும் 
தசயல்போடுகறள தனியோர் பள்ளிகளுக்கும் தசயல்படுத்த அனுமதி 
வழங்கப்படும் . எ.கோ. தபோதுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கோக வடிவறமக்கப்பட்டு 
 டத்தப்படும் திைன்வளர் பணிமறனகளுக்கு தனியோர் பள்ளி ஆசிரியர்கறள 
அனுப்பலோம் ,அல்லது ஒருங்கிறணந்த பள்ளி வளோக வளபகிர்வு 
 டவடிக்றககளில் பங்நகற்கலோம் .      (எ.கோ: தபோது விறளயோட்டு 
றமதோனங்கள் அறமத்தல் அல்லது பயன்படுத்துதல் அல்லது ததோழிற்கல்வி 
ஆசிரியர்கறள பகிர்வது நபோன்ைறவ )  

b. இத்தறகய தபோது ஆதரவிற்கு தகுந்த அளவு கட்டணம் அல்லது விறல 
தனியோர் பள்ளியோல் ஏற்கப்பட நவண்டும் .(எ.கோ:பள்ளி வளோகம் ,BRC,DIET)  

c. தனியோர் பள்ளி மற்றும் தபோதுப்பள்ளி இறடநயயோன எந்த ஒரு ஏற்போடும் 
தவளிப்பறடயோக ஒப்புக்தகோள்ளப்பட நவண்டும் .இத்துடன் இந்த ஏற்போடு 
ததோடர்புறடய ஆளும் குழுவோல் (எ.கோ: SMC,DEO,SCERT)ஏற்கப்பட நவண்டும் 
.நமலும் தனியோர் பள்ளிகளோல் ஏற்கப்படும் தசலவுகளும் ,பயன்போடும் 
தபோதுவில் தவளியிடப்பட நவண்டும் . 

d. எந்த ஒரு சூழ் ிறலயிலும் தபோதுப்பள்ளி முறையின் வோய்ப்பு அல்லது 
ஆதரறவ குறைக்கும் வறகயில் தனியோர் பள்ளிகளுக்கு ஆதரவு 
அளிக்கப்படோது .நமலும் பரஸ்பர  ன்றம மற்றும் ஒத்துறழப்நப எப்தபோழுதும் 
முக்கியமோக கருத்தில் தகோள்ளப்படும் . 

8.4. கட்டாய கல்வி உரிறமச் ெட்டத்தின் தாக்கங்கள்: 
இந்திய கல்வி வரலோற்ைில் கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டம் ஒரு முக்கியமோன 
திருப்புமுறன ஆகும். நதசிய கல்விக் தகோள்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பல் 
தசயல்போடுகள் கட்டோயக் கல்வி உரிறமச் சட்டத்திறன அடிப்பறடயோகக் 
தகோண்டறவ ஆகும். அதன் ந ோக்கங்கறள தசயல்படுத்துவறத உறுதி தசய்யும் 
தபோருட்டு இக் கல்விக் தகோள்றக கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டம் பற்ைி விரிவோக 
ஆரோய்கிைது. இதறனத் ததோடர்ந்து கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டத்தில் 
நதறவக்நகற்ைவோறு திருத்தம் நமற்தகோள்ளலோம். அத்நதோடு சட்டத்தின் பல்நவறு 
பரிமோணங்கறள உள்ளடக்கியுள்ளதோல் இக்கல்விக் தகோள்றகறய சட்டமோக்கும் 
 டவடிக்றககறளயும் நமற்தகோள்ளலோம்.. அத்நதோடு இந்த ஆய்வோனது கடந்த பத்து 
ஆண்டுகளில் தபைப்பட்ட அனுபவங்களின் அடிப்பறடயில் கட்டோய கல்வி உரிறமச் 
சட்டத்தில் திருத்தங்கள் நமற்தகோள்ள உதவும்.  சுருக்கமோக, கட்டோய கல்வி 
உரிறமச் சட்டமோனது கல்விக்கோன உள்ளடீுகளில் கவனம் தசலுத்துவறத விட 
கல்வியின் பயன்கறள அடிப்பறடயோகக் தகோண்டு தசயல்படுவதோக இருக்க 



 

 

நவண்டும். (எடுத்துக்கோட்டோக உட்கட்டறமப்பு நபோன்ை விஷயங்களில்) உள்ளடீுகள் 
மற்றும் தசயல்போடுகளில்  ிர்ணயிக்கப்பட்ட இயந்திரத்தனமோன அணுகுமுறைறயக் 
தகோண்டிரோமல் விறளவுகளுக்கு ஏற்ைவோறு தசயல்படுவதோக இருக்க நவண்டும்-. 
ஆறணகள் பிைப்பிப்பறத ந ோக்கமோகக் தகோண்டிரோமல், தபோதுமக்கறள 
அதிகோரமயப்படுத்தி அவர்களது கண்கோணிப்பிற்கு உட்பட்டதோக சட்டத்தின் 
தசயல்போடுகள் இருக்க நவண்டும். தபோதுப்பள்ளிகள் மற்றும் தபோது ல ந ோக்கம் 
தகோண்ட் தனியோர் பள்ளிகள் தங்களது உள்ளூர் நதறவகள் மற்றும் பிரச்சறனகளின் 
அடிப்பறடயில் உட்கட்டறமப்பு, போடத்திட்டம், கற்பித்தல் முறைகள், போடங்கள், 
மதிப்படீ்டு வோரியங்கள், மோணவர் நசர்க்றக, ஆசிரியர்கள், மோணவர் அறமப்புகள் 
நபோன்ைறவ குைித்து முடிவு தசய்யும் அதிகோரம் தகோண்டவர்களோக இருத்தல் 
நவண்டும்.  
 

8.4.1.  மழறலயர் கல்வி முதல் நமல்ேிறலக்கல்வி வறர உள்ளடக்கும்படியாக 
கட்டாயக் கல்வி உரிறமச் ெட்டத்றத விரிவுபடுத்துதல்: வோய்ப்பு மறுக்கப்பட்நடோர் 
மற்றும்  லிவுற்நைோர் உட்பட்ட அறனத்துக் குழந்றதகளும் ஒருவரது கல்வி 
வளர்ச்சிக்கும் அறடவிற்கும் அத்தியோவசியமோனதோக் கருதப்படும் 3 வயது முதல் 
நமல் ிறலக்கல்வி வறரயிலோன பள்ளிக்கல்விறய தரமோகப் தபறுவறத உறுதி 
தசய்யும் தபோருட்டு 1 முதல் 8 வகுப்புகளுக்கு உரியதோக இருந்த கட்டோயக் கல்வி 
உரிறமச் சட்டமோனது மழறலயர் கல்வி முதல் நமல் ிறலக்கல்வி(12ம் வகுப்பு) 
வறர விரிவுபடுத்தப்படும்.  
 
அதோவது அரசில் இலவச மற்றும் கட்டோயக் கல்வியோனது 3 முதல் 18 வயது 
வறரயிலோன அறனத்துக் குழந்றதகளுக்கும் மழறலயர் கல்வி முதல் நமல் ிறலக் 
கல்வி வறர கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டத்தின் மீதோன மீளோய்வு: நதசியக் கல்விக் 
தகோள்றகறயச் தசயல்படுத்தும் தபோருட்டும், கட்டோயக் கல்வி உரிறமச் சட்டத்தில் 
கடந்த கோல அனுபவங்களின் அடிப்பறடயில் திருத்தங்கள் நமற்தகோள்ளும் 
தபோருட்டும் கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டமோனது  இக் கல்விக்தகோள்றகயின் 
அடிப்பறடயில் மீளோய்வு தசய்யப்படும்.  

 
அ. உள்ளடீுகள் மற்றும் இயந்திரமயமோன  ிர்ணயிக்கப்பட்ட தசயல்போடுகளுக்கு 
அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்றத மோற்ைி கள  ிலவரத்தின் அடிப்பறடயில் 
மோற்ைி அறமக்கத்தக்கதோக சட்டம் இருப்பது உறுதி தசய்யப்படும். 
எடுத்துக்கோட்டோக  கர்ப்புைங்களில் வகுப்பறை மற்றும் விறளயோட்டு 
றமதோனங்களின் அளவுகள்.. மோணவர்களது போதுகோப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியோன 
ஆக்கபூர்வமோன கற்ைறல போதிக்கோத வறகயில் பள்ளிகள் தங்களது உள்ளூர் 
நதறவகள் மற்றும் பிரச்சறனகளின் அடிப்பறடயில் இவ்விஷயங்கறள முடிவு 
தசய்ய அதிகோரம் வழங்கப்படும். அதற்நகற்ைவோறு சட்டமோனது த கிழ்த்தப்படும். 
 
ஆ. கற்ைல் அறடவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு அதற்கோன உள்ளடீுகள் 
மதிப்படீ்டு முறைகளில் நபோதுமோன அளவு நசர்க்கப்படும். 
 
இ. உட்பிரிவு 12(1)(c) ஆனது இக்கல்விக் தகோள்றக மற்றும் கடந்த பத்து 
ஆண்டுகளில் தபைப்பட்ட சோதக போதக அனுபவங்களின் அடிப்பறடயில் ஆய்வு 
தசய்யப்படும் அடிப்பறடயில், உட்பிரிவு 12(1)(c) ஆனது  லிவுற்ை மற்றும் வோய்ப்பு 
மறுக்கப்பட்ட குழந்றதளும் தனியோர் பள்ளிகளில் கல்வி தபறும் வோய்ப்றப 
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வழங்குவதற்கோக உருவோக்கப்பட்டது, எனினும் இது மோணவர் நசர்ர்றக உட்பட்ட 
பள்ளிகளின் அதிகோரத்தில் தறலயிடுவதோகவும் அவர்கள்  ல்ந ோக்கங்கள் மீதோன 
 ம்பிக்றகக்குப் புைம்போனதோகவும் உள்ளது. அத்நதோடு ஊழலுக்கோன பல்நவறு 
வோய்ப்புகள், நபோலிச் சோன்ைிதழ்கள், நபோலி மோணவர் எண்ணிக்றக, கட்டணத்றத 
உயர்த்துதல் (பிை கட்டணங்கறள உயர்த்துவதன் மூலமோக மறைமுகமோக), 
சிறுபோன்றமப் பள்ளிச் சோன்ைிதழ் தபற்று இச்சட்டத்றதத் தவிர்க்க முயலுதல் 
நபோன்ை போதக விறளவுகறளயும் இது ஏற்படுத்துகிைது. நமலும் 
இத்திட்டத்திற்கோக தசலவிடப்படும் தபருந்ததோறகயோனது அரசுப்பள்ளிகளுக்கோன 
திட்டங்களில் முதலீடு தசய்யப்படுவதன் மூலம் வோய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் 
 லிவுற்ை மோணவர்களின் ததோடர் முன்நனற்ைத்திற்கு சிைப்போகப் 
பயன்படுத்தப்படலோம் 
 
ஆய்விற்குப் பிைகு, 12(1)(c) ததோடர நவண்டும் என அைிவுறுத்தப்பட்டோல் அது 
கீழ்க்கண்டவோறு தசயல்படுத்தப்படலோம்.  
 
 அறனத்து தனியோர் பள்ளிகளிலும் உட்பிரிவு 12(1)(c) ன் கீழ் வோய்ப்பு 

மறுக்கப்பட்நடோருக்கோன நசர்க்றகயோனது  முழுவசீ்சில்  றடதபறும். 
ஏற்கனநவ சில மோ ிலங்களில் தசயல்படுத்தப்படுவது நபோல 
கணிணிவோயிலோன தவளிப்பறடயோன நசர்க்றகயோனது அறனத்து 
வறகயோன மோணவர் நசர்க்றகக்கும் அைிவுறுத்தப்படும். பள்ளியின் கல்விச் 
தசயல்போடுகள் போதிக்கோமல் இருக்கும் தபோருட்டு அறனத்துப் பள்ளிகளும் 
தங்களுக்கு அரசோல் உத்தரவோதம் அளிக்கப்பட்ட ததோறகயிறன சரியோன 
ந ரத்தில் தபற்றுக்தகோள்ள நவண்டும்.   

 
 உட்பிரிவு 12(1)(c) ன் கீழ் மோணவர் நசர்க்றக தசய்யும் பள்ளிகள் அதன் மூலம் 

நசர்க்கப்பட்ட மோணவர்கறள எவ்விதப் போகுபோடும் இன்ைி  டத்துவதற்கு 
முழுமுயற்சிகள் நமற்தகோள்ளுதல் நவண்டும். அவர்கள் கற்ைலில் 
பிந்தங்கினோல் சக மோணவர்கள் மூலமோகநவோ குறைதீர் கற்பித்தல் 
மூலமோகநவோ கூடுதல் கவனம் கனிவுடன் வழங்கப்படநவண்டும். போகுபோடு 
மற்றும் அதிக கட்டணம் வசூலித்தல் நபோன்ை பிரச்சறனகள் இருப்பின் அது 
குைித்து  டவடிக்றககள் எடுக்க  ம்பத்தகுந்த குறைதீர்ப்பு அறமப்புகள் 
ஏற்படுத்தப்படும். எடுத்துக்கோட்டோக SSRA நபோன்ை குறைதீர்ப்பு அறமப்புகள் 
மூலமோக இது தசயல்படுத்தப்படலோம்.  

 
 கட்டோய கல்வி உரிறமச் சட்டத்தின் குைிப்பிட்ட சில பிரிவுகள் தவைோகப் 

பயன்படுத்துவறத சட்டத்றத தீவிரமோக அமல்படுத்துவதன் மூலமும் சட்ட 
 டவடிக்றககள் மூலமும் தடுக்கப்படும். தவைோகப் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய 
இரண்டு கூறுகள் (i) சமூக தபோருளோதோர அடிப்பறடயில் பிந்தங்கிய 
மோணவர்கறள அதிகமோகச் நசர்த்து அவர்களிடம் மோ ில அரசோல் 
 ிர்ணயிக்கப்பட்டறத விட அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது மற்றும் அவ்வோறு 
நசர்க்கப்பட்ட மோணவர்கறள போகுபோட்டுடன்  டத்துவது. (ii) அடிப்பறடயில் 
தனது சிறுபோன்றம இனத்றதச் நசர்ந்த மோணவர்களுக்கு அதிக நசர்க்றக 
அளித்து கல்வி தருவதோக இல்லோமல் இருந்த நபோதும் சிறுபோன்றம 
இனத்றதச் நசர்ந்த பள்ளிகளுக்கு இப்பிரிவிலிருந்து அளிக்கப்பட்டுள்ள 
விலக்றக பயன்படுத்த முயலுதல் . 



 

 

 
 குருகுலம், மதரோஸோ, போடசோறல, வடீ்டுப்பள்ளிகள் நபோன்ை 

மோற்றுப்பள்ளிகளுக்கு தரமோன கல்வி வழங்குவதற்கும் தபோதுக்கல்விச் 
தசயல்போடுகளில் பங்நகற்பதற்கும் வோய்ப்பு வழங்கப்படும்(எ,கோ BOAs). 
இவர்களுக்தகன விதிமுறைகள் உருவோக்கப்பட்டு(கற்ைல் அறடவு உட்பட) 
பல்நவறு வறகயோன பள்ளிகள் மூலம் தரமோன கல்வி வழங்கப்படுவது 
ஊக்கப்படுத்தப்படும். குறைவோன விதிமுறைகள் உருவோக்கப்பட்டு அறவ 
சரியோன முறையில் முறைநகடுகளின்ைி தீவிரமோக தசயல்படுத்தப்படுவது 
உறுதி தசய்யப்படும்.  

 
 ததோடர் மற்றும் விரிவோன மதிப்படீு மற்றும் 8ம் வகுப்பு வறரயில் 

அறனவரும் நதர்ச்சி நபோன்ை சமீபத்திய சட்டத் திருத்தங்கள் 
ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட நவண்டும். இதற்குப் பதிலோக குறைதீர் கற்ைல் 
நபோன்ை தசயல்போடுகள் மற்றும் நதசிய தனிப்பயிற்சி திட்டம் மூலம் (Remedial 
Instructional Aids Programme (RIAP) and National Tutoring Programme (NTP) நபோன்ை 
திட்டங்கள் வோயிலோக) மோணவர்கள் அவரவர் வயதிற்குரிய கற்ைல் 
அறடவுகறள அறடவறத பள்ளிகள் உறுதி தசய்தல் நவண்டும்.  

 
 அரசு மற்றும் தனியோர்பள்ளிகளில் தவளி அறமப்புகள் மூலமோன மதிப்படீ்டு 

முறைகளுக்கு வோய்ப்புகள் அதிகரிக்கப்பட நவண்டும். 
 

 
8.5. பள்ளிக்கல்வி அறமப்பின் செயல்பாடுகறள மதிப்பீடு 
செய்தல்: 
 
கல்விசோர் விறளவுகறள மதிப்படீுவது பள்ளிக்கல்வி அறமப்பின் தசயல்போடு 
மற்றும் முன்நனற்ைத்திற்கோன ஒரு முக்கிய கருத்து சுழற்சிறய உருவோக்கும். 
 

8.5.1.  நதெிய ொதறன ஆய்வு மற்றும் மாேில மதிப்பீட்டு ஆய்வு: மோணவர்கள் கற்ைல் 
 ிறலயின் NAS அவ்வப்நபோது நமற்தகோள்ளப்படும். இந்த மதிப்படீ்டின் சுழற்சி 
குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் ஆகும். குைிப்பிட்ட துறைக்கு ததோடர்புறடய அைிவு 
மற்றும் திைன், நமலும் மோணவர்கள் தபற்ைிருக்க நவண்டிய அடிப்பறடத் திைன்கள் 
உட்பட போடதிட்டம் மற்றும் கற்ைல் அறடவுகள் என முழுறமயோனதோக இந்த 
மதிப்படீு அறமயும். இந்த ஆய்வோனது கல்வி அறமப்பின் ஆநரோக்யத்றதப் பற்ைிய 
பரிநசோதறனறய அளிக்கும், இதனோல் ஒரு மோதிரிறய அடிப்பறடயோகக் தகோண்டு 
ஒரு முழு அளவிலோன கணக்தகடுத்து மதிப்படீ்டிற்கும் தசல்லக்கூடோது. இந்த 
ஆய்வோனது  (NAS) நதசிய அளவில் தபோதுவோன நதசிய கட்டறமப்நபோடு 
 டத்தப்படுவதோகும். NAS கோன கட்டறமப்பு NCERT யோல் முடிவு தசய்யப்படும். NCERT 
மூலம் அறடயோளம் கோணப்பட்ட தசயல்முறை அடிப்பறடயில்  ிறுவனங்களோல் NAS 
 டத்தப்படும்.  

 
NAS நபோலநவ மோ ிலங்களும், வகுப்பு மற்றும் பள்ளி அளவில் மோணவர்களின் 
கற்ைறல கணக்தகடுப்பின் அடிப்பறடயில் மதிப்படீு தசய்யலோம் - இது மோ ில 
மதிப்படீு ஆய்வு (SAS) எனப்படுகிைது. 3, 5 மற்றும் 8 வகுப்புகளுக்கு இவற்றை 
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 டத்துவது குைித்து ஆநலோசிக்கலோம். SAS யின் முடிவுகள், ஆசிரியர்கள் மோணவர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் தபற்நைோர், SMC மற்றும் சமூகம் என அறனவருக்கும் 
கிறடக்கும்படி தவளிப்பறடயோக இருக்க நவண்டும். SAS யில் இருந்து தபைப்பட்ட 
தகவல்கள் ஆரோய்ச்சிக்கோகவும், கற்ைல் விறளவுகறள ததோடர்ந்து அதிகரிக்கவும், 
மோணவர்களின் தபயர்கள்  ீக்கப்பட்டு தபயரில்லோமல் பயன்படுத்திக் தகோள்ளலோம். 
நமல் கூைிய ஆர்வமுள்ள  பர்களுக்கு சுருக்கமோன கருத்றத அளிப்பது, சிறு மற்றும் 
குறு அளவில் கற்ைல் கற்பித்தல் தசயல்முறைகறள உருவோக்குதல் மற்றும் 
மோற்ைியறமத்ததில் உதவுதல், நபோன்ைறவநய SAS இன் ந ோக்கம்.  
 
தனிப்பட்ட அளவில் குறுகிய பயன்போட்டுக்கோக  டத்தப்படும் இத்தறகய 
முறைசோர்ந்த  மதிப்படீுகறள இந்த திட்டம் தவளிப்பறடயோக அங்கீகரிக்கிைது, 
வளர்ச்சி சோர் மற்றும் கல்விசோர் பணிகறள நமற்தகோள்ளும், ததோடர் மற்றும் 
முழுறமயோன வளர்ச்சி மதிப்படீ்டிற்கு பதிலோக இது இருக்கோது, இது தீவிரமோக 
 டத்தப்பட நவண்டும். SAS யின் முடிவுகள் அவ்வப்நபோது பரிநசோதறனக்தகன 
ஆர்வமுள்ள  பர்களுக்கு தகவலுக்கோக மட்டுநம, தனிப்பட்ட மோணவர்கள் அல்லது 
ஆசிரியர்களுக்கு எந்த ஒரு  ிர்வோக அல்லது கல்விசோர் முடிவு எடுப்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்பட மோட்டோது. குைிப்போக NAS மற்றும் SAS மதிப்படீுகறள, தனிப்பட்ட 
ஆசிரியர்கள், மோணவர்கள் மற்றும்/அல்லது  பள்ளிகள் ஆகியவற்றை அளறவவிட/ 
தரப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடோது, நமலும் அறவ தனிப்பட்ட மோணவர்கள் பள்ளிகள் 
அல்லது பள்ளி வளோகங்கறள கண்கோணிப்பதற்கும் அறடயோளப்படுத்துவதற்குமோன 
ஒரு கருவியோக பயன்படுத்த கூடோது. இந்த ஆய்வுகள் எந்த ஒரு குைிப்பிட்ட 
மோணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது பள்ளிகள், அதன் சமூக மக்கள் ததோறக பண்புகள் 
பற்ைிய தகவல்கறள தவளிப்பறடயோக தவளியிடோது. இவ்ஆய்வின் ந ோக்கம், 
உள்ளூர் ஆர்வலர்களுக்கு தனிப்பட்ட கருத்துக்கறள வழங்குதல், தமோத்த தரவு 
மற்றும் தபயரற்ை நசோதறனகள் அடிப்பறடயில் மோ ிலத்தில் கற்ைல் மற்றும் கற்ைல் 
விறளவுகளின் தபோது  ிறலறய மதிப்படீு தசய்தல், கல்வி அறமப்பின் 
ததோடர்ச்சியோன முன்நனற்ைதிற்கு வழி கோட்ட உதவுதல் ஆகியறவத்தோன். 
 
கற்ைல் குறைபோடு, வளர்ச்சி சோர் சவோல்கள் உறடய மோணவர்கறள கண்டைிதல், 
மற்றும் நவறு வறகயோன நதறவகறள பள்ளிகளுக்கு உள்ளோகநவ முன்தனடுக்க 
நவண்டும், நமலும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தபற்நைோர்கறள இதில் ஈடுபடுத்தி, மிகவும் 
நுட்பமோக முடிக்கநவண்டும். 
 
8.6. குழந்றத மற்றும் வளர்பருவ கல்விக்கான உரிறமகள் 
பாதுகாப்பு 
 
குழந்றத உரிறமகள் போதுகோப்பு என்பது குழந்றதகளின் தனிப்பட்ட போதுகோப்பிற்கு 
அப்போற்பட்டது. உடல்ரீதியோன தண்டறன தடுப்பு, உணர்ச்சி மற்றும் உடல் ரீதியோன 
துன்புறுத்தல், பள்ளி  டவடிக்றகயின் நபோது கோயம் ஏற்படுவறத தடுப்பதற்கோன 
தகுந்த ஏற்போடுகள், போதுகோப்போன உள்கட்டறமப்பு, குழந்றதகளுக்கு ஏற்ை 
தமோழிறயப் நபசுதல், குழந்றதகளிடம் போகுபோடு கோட்டோதிருத்தல் நபோன்ைறவயும் 
இதில் அடங்குவன. நமலும் குழந்றதகள் உரிறமக்கோன சரியோன சுற்றுப்புைத்றத 
ஏற்படுத்துதல். குழந்றதகளின் உடல் ரீதியோன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியோன 



 

 

போதுகோப்றப உறுதிப்படுத்த, குழந்றத உரிறமகறள எந்த மீைலுக்கும் அனுமதிக்கோத 
பூரண ஒத்துறழப்பு நபோன்ைறவ பின்பற்ைப்படும். 

 
பின்வரும் முயற்சிகள் எடுக்கப்படும்: 

8.6.1.  பள்ளி போதுகோப்பு மற்றும் குழந்றதகளின் போதுகோப்றப உறுதி தசய்வதற்கோன ஒரு 
வழிகோட்டுதல் உருவோக்கப்பட்டு, அந்த வழிகோட்டுதல்கறள பின்பற்றுதல், பள்ளிக்கு 
அங்கீகோரம் மற்றும் பதிவு தசய்வதற்கோன  ிபந்தறனகளில் கட்டோயமோக்கப்படும். 

8.6.2.  ஒவ்தவோரு பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு குழந்றதகள் உரிறம 
போதுகோப்பு ததோடர்போன விழிப்புணர்வுகள் மற்றும் அறத மீறும்பட்சத்தில் 
நமற்தகோள்ள நவண்டிய  டவடிக்றககள் குைித்தும் அவர்களது பயிற்சி 
கோலத்திநலநய அைிவுறுத்தப்படும். 

8.6.3.  குழந்றதகள், தபற்நைோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வசதிக்கோக குழந்றத உரிறம 
போதுகோப்பு ததோடர்போன ஆன் – றலன்  ிகழ்ச்சிகள் அைிமுகப்படுத்தப்படும். 

8.6.4.  உள்ளூர் கோவலர்களின் உதவிநயோடு குழந்றத உரிறம போதுகோப்பு ததோடர்போன 
புகோர்கள் குழந்றதகளிடமிருந்து தபைப்பட்டு  ம்பகமோன முறையில்  டவடிக்றக 
எடுக்கப்படும். 

8.6.5.  இளம்பருவ கல்வித்திட்டம் மற்றும் நதசிய மக்கள்ததோறகக் கல்வித்திட்டம், 
இரண்டும் படிப்படியோக பள்ளிப் போடத்திட்டத்தில் நசர்க்கப்படும். 
.  

8.6.6.  பணியிலிருக்கும் இரண்டோம் ிறல ஆசிரியர்களுக்கோன பயிற்சிகளில் இளம்பருவ 
கல்வித் திட்டம் குைித்த விழிப்புணர்வு நசர்க்கப்படும். 
 

8.6.7.  சிறுவர் மற்றும் சிறுமியர்களுக்கு, அவர்தம் தபற்நைோர்களுக்கு பருவ மோற்ைம் 
ததோடர்போன சிக்கல்களுக்கு ஆநலோசறன வழங்கும் பள்ளி ஆநலோசகர்களுக்கும், 
சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் முறையோன பயிற்சி வழங்கப்படும். 



 

 

 



ம ொழிமெயர்ப்ெில் உதவியவர்கள்: 
நாதன்,  பச்சையம்மாள், சுபாஷினி, மஹேந்திரன் (புதுசை)  
 
அருப்புக்ஹ ாட்சை முத்துக்குமாரி,  ராஹேந்திரன் தாமரபுரா, லட்சுமி 
 ார்த்திஹ யன், ஆைிரியர் உதயலட்சுமி, ைாக்ைர் மஹ ஸ்ைரன் 
நாச்ைிமுத்து, ைங் ர ஹதைி, ைின்மயி,  ராமச்ைந்திர சைத்தியநாத், 
சைந்தில்நாதன் (சைன்சன)  
 
ைரீமணி, ப்ரியா ைிைகுமார் (சைன்சன)  
 
பா.பிரபா ரன்,  ைிதா, ஆைிரியர் பா.சதன்றல் ( ாசரக்குடி) 
 
சுபத்ரா - பயிற்றுனர், ஆைிரியர் புைனா (கும்பஹ ாணம்)  
 
ஆைிரியர்  ாளஸீ்ைரன், சுப்புலட்சுமி நைராேன் (லண்ைன்)  
 
ஹ ாமதி & மாறன்  (புதுசை), அறிைழ ன் (தர்மபுரி)  
 
ஆைிரியர் மாதைன், ஆைிரியர் சலனின் ஹபாஸ்,  ீசரத்தமிழன் (திருச்ைி)  
 
ைாக்ைர். ஸ்ரீராம் (திருச்ைி)  
 
அனிதா பழனிச்ைாமி (சபங் ளூர்)  
 
ஹமா ன், ராேி நைராேன் (ஈஹராடு)  
 
ராம்பிரியா (சபங் ளூர்)  
 
 ாய்திரி ைிைக்குமார் (ஹ ாசை)  
 
ஆைிரியர் ரஹமஷ், அருண் தங் ஹைல், ப்ஹரம்குமார் (சைன்சன)  
 



ைிைராமன் (சைன்சன)  
 
ைரண்யா (சைன்சன)  
 
நா.மணி ண்ைன் (சபங் ளூர்)  
 
 ார்த்திஹ யன் ைரதராேன் (சபங் ளூர்)  
 
இ.பா.ைிந்தன் (சபல்ேியம்)  
 
பாரதி  மலக் ண்ணன் ( ைலூர்)  
 
உமா மஹ ஸ்ைரி (அசமரிக் ா)  
 
பூங்ச ாடி (சைன்சன)  
 
இலக் ிய ராஹேந்திரன் (சைன்சன)  
 
ைணீா ஹதைி (சபங் ளூர்)  
 
ப்ரைனீ் துளைி (சைன்சன)  
 
 ல ல ைகுப்பசற ைிைா (மதுசர)  
 
பால ைிைைங் ரன் (சைன்சன)  
 
பிகு, ைாக்ைர் ராதா (சைன்சன)  
 
பசுபதி (ஹ ாசை)  
 
மணி சேயபிர ாஷ்ஹைல் (சைன்சன)  
 



சுதந்திரா (ராேபாசளயம்) 
 

C. பிருந்தா (காஞ்சிபுரம்) 

 

M. இராமு (திருவள்ளூர்) 
 

K. மஞ்சுளா (திருவள்ளூர்) 

M. அண்ட ா மிலட் டசவியர் (திருவள்ளூர்) 

முனைவர் இர. ஆசீர் ஜுலியஸ் (சசன்னை) 

 
ம ொழிமெயர்ப்ெினை சரிெொர்த்தவர்கள் : 
எழுத்தாளர்  மலாலயன் (ஒசூர்)  
 
ை.ீபா. ஹணைன் (சைன்சன)  
 
சுப்பாராவ் (மதுசர) 
 
ஒருங்கினைப்பு:  
ைிழியன், நா ராேன் (பாரதி புத்த ாலயம்) 
 
வடிவன ப்பு: 
நந்தகுமார் நா ராேன் 
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சுருக்கம் 
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தேசிய கல்விக் ககொள்கக வகைவு குழுக்கள் 

 

ேகைவர் 

 

தக. கஸ்தூரிைங்கன், முன்னொள் ேகைவர், இஸ்தைொ, கெங்களூரு 

 

உறுப்பினர்கள் 

 

a. வசுேொ கொமத், முன்னொள் துகைதவந்ேர், எஸ்.என்.டி.டீ. மகளிர் ெல்ககைக்கழகம், மும்கெ 

 
b. மஞ்சுள் ெொர்கவொ, ஆர். பிைொண்டன் ஃபிைொட் கணிேப் தெைொசிரியர், பிரின்ஸ்டன் ெல்ககைக்கழகம், 

யு.எஸ்.ஏ.  

 

c. ைொம் சங்கர் குரீல், முன்னொள் நிறுவனர்-துகைதவந்ேர், ெொெொ சொகிப் அம்தெத்கர் சமூக 

அறிவியல்கள் ெல்ககைக்கழகம், மத்தியப் பிைதேசம்  

 
d. டீ. வீ. கட்டிமணி, துகைதவந்ேர், இந்திைொ கொந்தி தேசிய ெழங்குடியினர் ெல்ககைக்கழகம், 

அமர்கொண்ட்டக், மத்தியப் பிைதேசம் 

 

e. கிருஷ்ை தமொகன் திரிெொட்டி, கல்வி இயக்குநர் (உயர்நிகை) மற்றும் முன்னொள் ேகைவர், 

உத்திைப் பிைதேச உயர்நிகைப் ெள்ளி மற்றும் இகடநிகைத் தேர்வு குழு, உத்திைப் பிைதேசம்  

 

f. மசொர் ஆசிஃப், தெைொசிரியர், ெொைசீகம் மற்றும் மத்திய ஆசிய ஆய்வுகள் கமயம், கமொழி, 

இைக்கியம் மற்றும் ெண்ெொட்டு ஆய்வுப் புைம், ஜவஹர்ைொல் தநரு ெல்ககைக்கழகம், புது 

தில்லி 

 

g. எம்.தக. ஸ்ரீேர், முன்னொள் உறுப்பினர் கசயைர், கர்நொடகொ அறிவுசொர் ஆகையம், கெங்களூரு, 

கர்நொடகொ. 

 

கெயைொளர்  

 

h. சகிைொ டீ. சொம்சு, சிறப்புப் ெணி அலுவைர் (தேசிய கல்விக் ககொள்கக), உயர்கல்வித் துகற, 

மனிேவள தமம்ெொட்டு அகமச்சகம், இந்திய அைசு, புது தில்லி 

 

 

 

வகைவுக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் 

 

a. மஞ்சுள் ெொர்கவொ, ஆர். பிைொண்டன் ஃபிைொட் கணிேப் தெைொசிரியர், பிரின்ஸ்டன் ெல்ககைக்கழகம், 

யு.எஸ்.ஏ.  

 

b. தக. ைொமச்சந்திைன், ஆதைொசகர், கல்விசொர் திட்டமிடுேல் மற்றும் நிருவொகத்திற்கொன தேசிய 

நிறுவனம், புது தில்லி 

 

c. அனுைொக் தெஹர், சி.இ.ஓ, அசிம் பிதைம்ஜி அறக்கட்டகள & துகைதவந்ேர், அசிம் 

பிதைம்ஜி ெல்ககைக்கழகம், கெங்களூரு  

 
d. லீனொ சந்திைன் வொடியொ, அப்சர்வர் ஆைொய்ச்சிக் கழகம், மும்கெ 
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கேொகைத ொக்கு 
 

 

 

உயர்ேைக் கல்விகய அகனவருக்கும் வழங்குவேன் மூைம் 

நிகைத்துநிற்கக்கூடிய, அகனவரும் சம வொய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய, 

உயிதைொட்டமுள்ள அறிவுசொர் சமூகமொக நம்முகடய நொட்கட 

மொற்றுவேற்கு தநைடியொகப் ெங்களிக்கக்கூடிய, இந்தியொகவ 

கமயப்ெடுத்திய கல்வி அகமப்கெ தேசிய கல்விக் ககொள்கக 2019 

முன்கவக்கிறது. 
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ககொள்ககக் கண்த ொட்டத்தின் முக்கியக் குறிப்புகள் 
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பள்ளிக் கல்வி 
 
 

a. மழகையர் கல்வி: இந்ேக் ககொள்ககயொனது கேொடக்க ஆண்டுகளின் முக்கியத்துவத்கே 

வலியுறுத்துகிறது, தமலும், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 3-6 வயதுக்குட்ெட்ட குழந்கேகள் 

அகனவருக்கும் கெருமளவில் அதிகரிக்கப்ெட்ட முேலீட்டுடனும் புதிய 

முன்கனடுப்புகளுடனும் கூடிய ேைமொன மழகையர் தெைகையும் கல்விகயயும் 

வழங்குவகே உறுதிகசய்வகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

b. அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும்: வகுப்புகள் 1-5 வகையில் கேொடக்கநிகை 

கமொழிக்கும் கணிேத்திற்கும் சிறப்புக் கவனம் கசலுத்ேப்ெடும்.  2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 5 

ஆம் வகுப்பிலும் அேற்கு தமல் ெடிக்கும் ஒவ்கவொரு மொைவரும் அடிப்ெகட 

எழுத்ேறிவும் எண்ைறிகவயும் கட்டொயம் கெறதவண்டும் என்ெகே உறுதிகசய்வகே 

இந்ேக் ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

c. ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல் முகறயும்: 5 + 3 + 3 + 4 வடிவ அடிப்ெகடயில்  மூகள 

வளர்ச்சி, கற்றல் ஆகியவற்றின் தகொட்ெொடுகளின் ெடி ஒரு புதிய, வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற 

ெொடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல்முகறசொர் அகமப்பு ெள்ளிக் கல்விக்ககன 

உருவொக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் அறிவியல், சமூக அறிவியல்கள், ககை, கமொழிகள், 

விகளயொட்டுகள், கணிேம் என அகனத்து ெொடங்களுக்கும் இகையொன முக்கியத்துவம் 

இருக்கும் – இேனுடன் ெள்ளியில் வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வியும் கல்விசொர்  ெொடங்களும் 

ஒருங்கிகைக்கப்ெடும். 

 

d. அகனவருக்குமொன வொய்ப்பு: இந்ேக் ககொள்கக ெல்தவறு நடவடிக்கககள் மூைமொக 2030 

ஆம் ஆண்டுக்குள் ெள்ளிக் கல்வி அகனத்திலும் 100% கமொத்ேச் தசர்க்கக அளவீட்கட 

அகடயதவண்டும் என்ற இைக்கிகனக் ககொண்டுள்ளது. 

 

e. நடுநிகையொன உள்ளடக்கிய கல்வி: பிறப்பு அல்ைது பின்னணியின் சூழ்நிகைகள் 

கொைைமொக எந்ேக் குழந்கேயும் கல்வி கற்று சிறந்து விளங்குவேற்கொன எந்ேகவொரு 

வொய்ப்பிகனயும் ேவறவிடக்கூடொது என்ெகே உறுதிகசய்வேற்கொகப் ெை 

ஒருங்கிகைந்ே முன்கனடுப்புககள இந்ேக் ககொள்கக ககொண்டுள்ளது. இதில் கவனம் 

கசலுத்ே சிறப்புக் கல்வி மண்டைங்களும் கூட அகமக்கப்ெடும். 

 

f. ஆசிரியர்கள்: உறுதியொன, கவளிப்ெகடயொன கசயல்முகறகள் மூைம் ஆசிரியர்கள் 

ெணிக்குத் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவொர்கள், ெேவி உயர்வுகள் ேகுதி அடிப்ெகடயில் 

இருக்கும், ென்-மூை,  குறிப்பிட்ட இகடகவளியிைொன ெணி மதிப்பீடு கசய்யப்ெடும். 

தமலும், கல்விசொர் நிர்வொகிகள் அல்ைது ஆசிரியர் ெயிற்றுநர் ஆவேற்கொன முன்தனற்ற 

வழிகளும் கிகடக்கும். 

 

g. ெள்ளி ஆளுகக: ெள்ளிகள் ெள்ளி வளொகங்களொக நிறுவப்ெடும் (10-20 அைசுப் 

ெள்ளிக்கூடங்கள் குழு) – இது ஆளுககக்கும் நிர்வொகத்திற்கும்  அடிப்ெகடப் பிரிவொக 

இருக்கும், இது வலிகமயொன கேொழிற்சொர் ஆசிரியர் சமூகத்துடன் உள்கட்டகமப்பு, கல்வி 

(எ.கொ. நூைகம்) மற்றும் மக்கள் (எ.கொ. ககை மற்றும் இகச ஆசிரியர்கள்) ஆகிய வளங்கள் 

கிகடப்ெகே உறுதிகசய்யும். 

 

h. ெள்ளிககள ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேல்: விருப்ெ முைண்ககள நீக்குவேற்கொகப் ெள்ளிகள் 

ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேலும்  இயக்குேலும் ேனி அகமப்புகள் மூைமொகச் கசய்யப்ெடும். 

ககொள்கக வகுத்ேல், ஒழுங்குமுகற, இயங்குேல், கல்விசொர் விஷயங்கள் 

ஆகியகவகளுக்குத் ேனித்ேனியொன அகமப்புகள் இருக்கும். 
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உயர் கல்வி 
 

 

a. புதிய கட்டகமப்பு: உயர் கல்விக்கொன புதிய கேொகைதநொக்கு மற்றும் 

கட்டகமப்ெொனது மிகப்கெரிய, வளங்ககள நன்கு கெற்ற, உயிர்த்துடிப்புள்ள 

ெல்துகற நிறுவனங்களுடன் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது.  ேற்தெொதுள்ள 800 

ெல்ககைக்கழகங்கள் மற்றும் 40,000 கல்லூரிகள் 15,000 சிறந்ே நிறுவனங்களொக 

ஒன்றொக இகைத்து வலுப்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

b. ேொைொளக் கல்வி: அறிவியல், ககைகள், மொனுடவியல், கணிேம்  கேொழிற்சொர் புைங்கள்  

ஆகியவற்றில் ஒருங்கிகைந்ே தீவிைப் ெயிற்சியளிக்க இளநிகைக் கல்வி அளவில் 

ெைந்ே அடிப்ெகடயில் கெொதுக் ககைகள் கல்வி ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். இதில் கற்ெகன 

வளமுள்ள கநகிழ்வுள்ள ெொடத்திட்ட கட்டகமப்புகள், ஆக்கப்பூர்வ முகறயில் 

இகைக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுகள், வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வியின் ஒருங்கிகைப்பு, 

ெைநிகைகளில் கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் தசர்வேற்குமொன முகனகள் 

ஆகியகவ இருக்கும். 

 

c. ஆளுகக: நிறுவனஞ்சொர் ஆளுகக கல்வி, நிர்வொகம், நிதி ஆகியவற்றின் ேன்னொட்சி-  

அடிப்ெகடயில் இருக்கும்.  ஒவ்கவொரு உயர்கல்வி நிறுவனமும் ஒரு ேற்சொர்புக் 

குழுவினொல் ஆளப்ெடும். 

 

d. ஒழுங்குமுகற: ஒழுங்குமுகறயொனது  நிதிசொர் தநர்கமகயயும் கெொதுநைச் 

சிந்ேகனகயயும் உறுதிப்ெடுத்ே ‘இைகுவொகவும் இறுக்கமொனேொகவும்’ இருக்கும். 

தமலும் கசந்ேைங்ககள ஏற்ெடுத்துேல், நிதியளித்ேல், சொன்றளிப்பு, ஒழுங்குமுகற 

ஆகியகவ விருப்ெ முைண்ககள நீக்குவேற்ககன ேன்னொட்சி அகமப்புகள் மூைமொக 

தமற்ககொள்ளப்ெடும். 

 

 

ஆசிரியர் கல்வி 
 
 

ஆசிரியர்  ேயொரிப்புத் திட்டங்கள் மிகக் கடுகமயொக இருக்கும், தமலும், உயிர்த்துடிப்புள்ள, 

ெல்துகற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் நகடகெறும்.  வகுப்புநிகை-குறித்ே, ெொடம் –குறித்ே 

ெல்துகற நிறுவனங்களொல் வழங்கப்ெடுகிற 4- ஆண்டு ஒருங்கிகைந்ே இளங்ககைக் 

கல்வியியல் ெட்டம் ஆசிரியைொகுவேற்கு முக்கியமொன வழியொக இருக்கும்.  ேைம்குகறந்ே 

கசயல்ெடொே ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்ெடும். 

 

கேொழிற் கல்வி 
 
 

அகனத்து கேொழிற் கல்வியும் உயர்கல்வி அகமப்பின் ஒருங்கிகைந்ே ெகுதியொக இருக்கும். 

ேனித்தியங்கும் கேொழில்நுட்ெப் ெல்ககைக்கழகங்கள், மருத்துவப் ெல்ககைக்கழகங்கள், 

சட்ட மற்றும் தவளொண் ெல்ககைக்கழகங்கள், அல்ைது இந்ேத் துகறசொர்ந்ே அல்ைது பிற 

துகறகள் சொர்ந்ே நிறுவனங்கள் நிறுத்ேப்ெடும். 
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வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வி 
 
 

இது அகனத்து கல்வியிலும் ஒருங்கிகைந்ே ெகுதியொக இருக்கும் – 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் எல்ைொ மொைவர்களுக்கும் குகறந்ேெட்சம் 50%  வொழ்க்ககத்கேொழில் 

கல்வி கிகடக்கச் கசய்யதவண்டும் என்ற இைக்கிகன இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக 

ககொண்டுள்ளது. 

 

தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனம் 
 
 

நொடு முழுவதும் ஆைொய்ச்சி, புதுகமப் புகனேல் ஆகியவற்கற ஊக்குவிக்கவும் 

விரிவுெடுத்ேவும் ஒரு புதிய அகமப்பு ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

கல்வியில் கேொழில்நுட்பம் 
 
 

வகுப்ெகறச் கசயல்முகறககள தமம்ெடுத்துவேற்கும், ஆசிரியருக்கொன ெணிசொர் 

தமம்ெொட்டிற்கு உேவவும், பின்ேங்கிய குழுக்களுக்கொன கல்விசொர் வொய்ப்பிகன 

தமம்ெடுத்ேவும்,  கல்விசொர் திட்டமிடல், நிர்வொகம், தமைொண்கம ஆகியவற்கறச் 

சீைொக்கவும் கல்வியின் அகனத்து நிகைகளுக்கும் ஏற்றவககயில் கேொழில்நுட்ெத்திகன 

ஒருங்கிகைப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

வயதுவந்தேொர் கல்வி 
 
 

இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக  2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொர் 100% 

எழுத்ேறிவிகனப் கெறுவகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது. 

 

இந்திய க ொழிகளுக்கு ஊக்க ளித்ேல் 
 
 

இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக அகனத்து இந்திய கமொழிகளின் தெணிக்கொத்ேல், வளர்ச்சி 

உயிதைொட்டம்  ஆகியவற்கற உறுதிகசய்யும். 

 

கல்விக்கொன நிதியளிப்பு 
 
 

கெொதுக் கல்வியிகன விரிவுெடுத்ேவும் உயிரூட்டவும் அைசு முேலீடு கணிசமொன அளவில் 

இருக்கும். 

 

தேசிய கல்வி ஆக யம் 
 
 

ைொஷ்டிரிய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது தேசிய கல்வி ஆகையம் அகமக்கப்ெடும், இேற்கு பிைேம 

அகமச்சர் ேகைவைொக இருப்ெொர் – இந்ே ஆகையம் இந்தியொவில் கல்வியின் 

கெொறுப்ெொளைொக இருக்கும். 
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ககொள்கக விவைங்களின் முக்கியக் குறிப்புகள் 
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பள்ளிக் கல்வி 
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1.  ழகையர் தப கையும் கல்விகயயும் வலுப்படுத்துேல் 
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 3-6 வயதுள்ள ஒவ்கவொரு குழந்கேயும் இைவச, 

ெொதுகொப்ெொன, உயர் ேைமுள்ள, வளர்ச்சிநிகைக்தகற்ற தெைகையும் கல்விகயயும் 

கெறுவேற்கொன வொய்ப்பு. 
 
 

 

 

 

இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக மழகையர் கல்வியின் முக்கியத்துவத்கேயும், ஓர் ேனிநெரின் 

வொழ்க்கக முழுவேற்கும் அது உறுதியொக நன்கம ெயக்கிறது என்ெகேயும் வலியுறுத்துகிறது. 

 

 

a. மழகையர் கல்விக்கொன  குறிப்பிடத்ேக்க விரிவொக்கமும் வெதிககள வலுப்படுத்துேலும் 

உள்ளூர் தேகவகள், புவியியல், இருக்கின்ற உள்கட்டகமப்புகள் ஆகியவற்கறச் சொர்ந்ே 

ெை அம்ச அணுகுமுகறயின் மூைமொக நகடகெறும். 

 

b. குறிப்ெொகச் சமூக கெொருளொேொைத்தில் பின்ேங்கிய மொவட்டங்கள்/இடங்களுக்குச் சிறப்பு 

கவனமும் முன்னுரிகமயும் வழங்கப்ெடும். ேைத்கேயும் ெயன்ககளயும் ேகுந்ே 

முகறயில் கண்கொணிப்ெேற்கொன கசயல்முகறகள் அகமக்கப்ெடும். 

 

c. ெயிற்றுநர்கள், கெற்தறொர் இருவருக்குமொன மழகையர் கல்விக்கொன ெொடத்திட்டம்சொர், 

கற்பித்ேல் கசயல்முகறசொர் வடிவகமப்பு உருவொக்கப்ெடும். இந்ே வடிவகமப்பில் 0-3 

வயதுள்ள குழந்கேகளுக்கு உகந்ே அறிதிறத் தூண்டலுக்கொன வழிகொட்டுேல்ககளயும், 3-8 

வயதுள்ள குழந்கேகளின் கல்விசொர் வழிகொட்டல்ககளயும் ககொண்டிருக்கும். 

 

d. மொைவருக்கு ஏற்ற சூழல்ககள வடிவகமத்ேல் தமற்ககொள்ளப்ெடும். இேனுடன், நிகை-

குறித்ே ெயிற்சி, வழிகொட்டல், கேொடர் ெணிசொர் தமம்ெொட்டிற்கும் ெணிசொர் உயர்கவத் 

திட்டமிடுேலுக்குமொன வொய்ப்புகள் ஆகியகவ வழியொக மழகையர் கல்விக்கொன உயர்ேைப் 

ெயிற்றுநர்களின் கேொழில்மயமொக்கமும் தமற்ககொள்ளப்ெடும். 

 

e. மழகையர் கல்வியின் அகனத்து அம்சங்களும் (ேற்தெொகேய மனிேவள தமம்ெொட்டு துகற 

அகமச்சகம் மறுகெயரிடப்ெடும்) கல்வி அக ச்ெகம் என்ெதின் அதிகொைத்தின் கீழ் வரும். 

இது நகடமுகறரீதியில் மழகையர் கல்விகயப் ெள்ளிக் கல்வியுடன் இகைத்துவிடும். 

இந்ே மொற்றத்திற்கொன திட்டம் கல்வி, கெண்கள், குழந்கே தமம்ெொடு, நைவொழ்வு மற்றும் 

குடும்ெ நைத்துகற அகமச்சகங்களொல் 2019ற்குள் இகைந்து முடிவு கசய்யப்ெடும். 
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f. இைக்கத்திகன உறுதிகசய்வேற்குப் ெள்ளிக்கு முந்கேய கல்வி (ேனியொர், அைசு, 

ககொகடயொண்கமசொர்)  அகனத்கேயும் ஒன்றுதசைக் கண்கொணிக்க ஒரு ெயனுள்ள ேை 

ஒழுங்குமுகை அல்ைது ெொன்ைளிப்பு அக ப்பு நிறுவப்ெடும். 

 

g. கெற்தறொர்கள் ேங்களுகடய குழந்கேகளின் கற்றல் தேகவகளில் தநைடியொக உேவ 

வொய்ப்ெளிப்ெேற்கொன தேகவ, ேகவல்ககளப் ெைந்ேளவில் ெைப்புவேன் மூைமும், 

கெருமளவில் ஆேைவு திைட்டுவேன் மூைமும் பங்குேொைர்களிடமிருந்து கெறப்ெடும். 

 
h. 3-6 வயதுள்ள அகனவருக்கும் கட்டைமற்ற கட்டொயக் கல்வி கிகடக்கச் கசய்வகே 

உறுதிப்ெடுத்ே கல்வி உரிக ச் ெட்டம் 2009 விரிவுெடுத்ேப்ெடும். 
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2. அகனத்து குழந்கேகளிடமும் அடிப்பகட எழுத்ேறிகவயும் எண் றிகவயும் 

உறுதிப்படுத்துேல்  
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள், 5 ஆம் வகுப்பிலும் அேற்கு தமலும் ெடிக்கின்ற 

ஒவ்கவொரு மொைவரும் அடிப்ெகட எழுத்ேறிகவயும் எண்ைறிகவயும் கெற்றிருக்க 

தவண்டும். 
 
 

 

 

 

கேொடக்க கமொழி மற்றும் கணிேத்தில் கடுகமயொன கற்றல் கநருக்கடி இருப்ெகே இந்ேக் 

கல்விக்ககொள்கக அகடயொளங்கண்டு அேற்கு அதிகெட்ச முன்னுரிகம அளிக்கிறது. 

 

 

a. ஊட்டச்சத்தும் கற்றலும் பிரிக்கமுடியொே கேொடர்பிகனக் ககொண்டுள்ளன.  திய உ வு 

திட்டம் விரிவுபடுத்ேப்படும் - ஊட்டச்சத்துள்ள கொகை உைவு, மதிய உைவு இைண்டும் 

கேொடக்கப் ெள்ளிக்கு முந்கேய மொைவர்களுக்கும், கேொடக்கப் ெள்ளி மொைவர்களுக்கும் 

வழங்கப்ெடும். ககொடுக்கப்ெடும் உைவின் ேைத்திகன உறுதிகசய்வேற்கொக, 

திட்டத்திற்கொன கசைவு உைவு விகைவொசியுடனும் ெை வீக்கத்துடனும் 

இகைக்கப்ெடும்.  

 

b. 1-5 வகுப்புகளில் அடிப்பகட எழுத்ேறிவு  ற்றும் எண் றிவில் கூடுேல் கவனம் இருக்கும், 

அேனுடன் ேகதவற்பு மதிப்பீட்டின் வலுவொன அகமப்பும் ேைமொன ெொடநூல்களும் 

கிகடக்கக் கவனம் கசலுத்ேப்ெடும். கமொழி மற்றும் கணிே வளங்களின் தேசிய களஞ்சியம் 
 

தேசிய ஆசிரியர் வகைவொசலில் கிகடக்கும் 

 

c. ஆசிரியர்களுக்குத் துகைக்கருவிகளொக உேவுகிற கேொழில்நுட்ெம்சொர் இகடயீடுகள் 

கவள்தளொட்டம் விடப்ெடும். தமலும், வொசிப்பு, கருத்ேொடல் ெழக்கத்திகன உருவொக்க 

கெொது நூைகங்களும் ெள்ளி நூைகங்களும் விரிவுெடுத்ேப்ெடும். 

 

d. 1 ஆம் வகுப்பு மொைவர்கள் அகனவரும் மூன்று மொே கொை பள்ளி ஆயத்ே பயிற்சியில் 

கைந்துககொள்ளுவொர்கள். 

 

e. அடிப்ெகட எழுத்ேறிவு மற்றும் எண்ைறிவில் புதுப்பிக்கப்ெட்ட அழுத்ேம் கெற 

ஆசிரியர் கல்வி  றுவடிவக க்கப்படும். 

 

f. தேசிய பயிற்று ர்கள் திட்டமும் (சகநிகைப் ெயிற்றுநர்ககள உள்ளடக்கியது), தீர்வுகொண் 

வழிகொட்டு துக த் திட்டமும் (சமூகத்திலிருந்து ஆசிரியர்ககளத் தேர்வு கசய்வது) 

கேொடங்கப்ெடும்.  

 

g. ஒவ்கவொரு ெள்ளியிலும்  ொ வர்- ஆசிரியர் விகிேம் 30:1ஆக இருப்ெது உறுதிகசய்யப்ெடும். 

 

h. ெமூகப் பணியொளர்களும் ஆதைொெகர்களும் குழந்கேககளத்  ேக்ககவப்ெகேயும், 

அவர்களுகடய மன நைத்கேப் தெணுவகேயும் உறுதிப்ெடுத்ே உேவுவர். கபற்தைொர் 

ெங்தகற்பும் உள்ளூர் ெமூகம்  ற்றும் ேன்னொர்வைர்ககள ஒன்றுதிைட்டலும் அடிப்ெகட 

எழுத்ேறிவு எண்ைறிவிகனப் கெறுவதேொடு கேொடர்புகடய ககொள்கக இைக்குககள 

உறுதிகசய்வேற்கும் அதிகளவில் ெயன்ெடுத்ேப்ெடும்.   
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3.  கல்வியின் அகனத்து நிகைகளிலும் அகனவருக்கு ொன வொய்ப்கபயும்  ொ வகைத் 

ேக்ககவத்ேகையும் உறுதிகெய்ேல்  
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 3-18 வயதுள்ள அகனத்து குழந்கேகளுக்கும் 

இைவசமொன, ேைமொன கட்டொயப் ெள்ளிக் கல்வியில் வொய்ப்கெயும் ெங்தகற்கெயும் 

எய்ேல். 
 
 

 

 

மொைவர் தசர்க்ககயில் முன்தனற்றம் இருப்ெகேக் குறிப்பில்ககொண்டொலும், ெள்ளியில் 

குழந்கேககளத் ேக்ககவத்துக் ககொள்ளமுடியொே நம்முகடய இயைொகமக்கு இந்ேக் 

கல்விக்ககொள்கக கவகை கேரிவிக்கிறது. 

 

 

a. ெல்தவறு நடவடிக்கககள் மூைமொக 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ெள்ளிக்கு முந்கேய 

வகுப்பிலிருந்து உயர்நிகைப் ெள்ளி வகையில் 100% க ொத்ே தெர்க்கக அளவீட்கட 

அகடயதவண்டும். 

 

b. கல்விகெறும் வொய்ப்பில் இகடகவளிககளத் ேற்தெொதுள்ள ெள்ளிகளில் தசர்க்கககய 

அதிகரிப்ெேன் மூைமொகவும், குகறந்ே/தசகவயில்ைொே ெகுதிகளில் புதிய வசதிககள 

உருவொக்குவேன் மூைமொகவும், தெொக்குவைத்து மற்றும் விடுதி வசதிககள ஏற்ெடுத்தி 

ெள்ளிகய மறு ஒழுங்குெடுத்துவேன் மூைமொகவும் சரிகசய்யப்ெடும். அதேதவகளயில், 

அகனத்து மொைவர்களின், குறிப்ெொக, கெண்களின் ெொதுகொப்பும் உறுதிகசய்யப்ெடும். 

 

c. வருககப்ெதிகவயும் கற்றல் ெயன்ககளயும் கவனிப்ெேன் மூைமொகவும், ெள்ளிகய 

விட்டு நின்ற மற்றும் ெள்ளிக்கு வைொே குழந்கேககள ஆசிரியர்கள், சமூக தசவகர்கள் 

மற்றும் ஆதைொசகர்கள் மூைம் கண்டறிவேன் வொயிைொகவும், நீண்ட கொைம் ெள்ளிக்கு 

வைொே வளரிளம் ெருவத்தினருக்கொன திட்டங்கள் மூைமொகவும் குழந்கேகள் அகனவரின் 

பங்தகற்பும் கற்ைலும் உறுதிகசய்யப்ெடும். முகறயொன மற்றும் முகறசொைொ முகறகள் 

சம்ெந்ேப்ெட்ட கற்றலுக்கொன ெை ெொகேகள், திறந்ே மற்றும் கேொகைதூைப் ெள்ளி மற்றும் 

கேொழில்நுட்ெத் ேளங்ககள வலுப்ெடுத்துவேன் மூைம் கிகடக்கும். 

 

d. உடல்நைப் பிைச்சிகனகள் கொைைமொக மொைவர்கள் ெள்ளிக்குச் கசல்ை முடியொவிட்டொல், 

அவர்கள் முடிந்ேவகை விகைவொகப் பள்ளிக்குத் திரும்புவகே உறுதிகெய்ய தமற்ககொள்ளப்ெடும் 

நடவடிக்கககளில் ெள்ளிகளில் சுகொேொைப் ெணியொளர்ககளப் ெணியமர்த்ேல், மொைவர்கள், 

கெற்தறொர்கள், கெொதுவொன சமூகம் ஆகிதயொரிகடதய விழிப்புைர்கவ ஏற்ெடுத்துேல், 

அவர்ககளப் கெொருத்ேமொன சுகொேொைச் தசகவகளுடன் இகைத்ேல் ஆகியகவ அடங்கும். 

 

e. கல்வி உரிக  ெட்டத்திற்கொன விதிகளின் கட்டுப்ெொடு கணிெ ொகக் குகைக்கப்ெட்டொலும், 

(உடல்சொர் மற்றும் உளவியல்சொர்) ெொதுகொப்பு, கல்விகெறும் வொய்ப்பு மற்றும் தசர்க்கக, 

ெள்ளிகளின் இைொெ தநொக்கமற்ற ெண்பு, கற்றல் ெயன்களுக்கொன குகறந்ேெட்ச ேைங்கள் 

ஆகியகவயும் உறுதிகசய்யப்ெடும். இது உள்ளூர்ச் சூழல்மொற்றங்கள் மற்றும் மொற்று 

முகறககள அனுமதிக்கும். அதேொடு, அைசு மற்றும் அைசுசொைொ நிறுவனங்கள் ெள்ளி 

கேொடங்குவகேயும் எளிகமயொக்கும். 

 

f. ெள்ளிக்கு முந்கேயக் கல்வியிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வகை இைவசக் கட்டொயக் 

கல்வி கிகடக்கச் கசய்வகே உறுதிப்ெடுத்ே கல்வி உரிக ச் ெட்டம் 

விரிவுபடுத்ேப்படும். 
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4. பள்ளிக் கல்விக்கொன புதிய பொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல்ெொர் அக ப்பும் 
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: மனப்ெொடம் கசய்து கற்றகைக் குகறக்கும் கெொருட்டும், அேற்குப் ெதிைொக 

முழுகமயொன வளர்ச்சிகய ஊக்குவிக்கவும், தமலும், 21 ஆம் நூற்றொண்டு திறன்களொன உய்யச் 

சிந்ேகன, ெகடப்ெொற்றல், அறிவியல் மனப்ெொன்கம, ேகவல்கேொடர்பு, கூட்டுகழப்பு, 

ெைகமொழிப் புைகம, பிைச்சிகனக்குத் தீர்வுகொைல், ஒழுக்கவியல், சமூகப் கெொறுப்பு, 

இைக்கமுகற அறிவு ஆகியவற்கற ஊக்குவிக்கவும் ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல்சொர் முகறயும் 

2022ஆம் ஆண்டிற்குள் மொற்றியகமக்கப்ெடும். 
 
 

 

 

 

 

ெள்ளிக் கல்வியின் ெொடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல்சொர் முகறயொனது மொைவர்களின் ெல்தவறு 

நிகைகளின் வளர்ச்சிக்கொன தேகவகள், ஆர்வங்களின் தேகவக்தகற்ெ அகமயவும், 

கெொருத்ேமொனேொகவும் இருப்ெேற்கு மறுவடிவகமக்கப்ெடும். 

 

a. ெள்ளிக் கல்விக்கொன ெொடத்திட்டமும், கற்பித்ேல்சொர் அகமப்பும், ெொடத்திட்ட 

வடிவகமப்பும் 5+3+3+4 திட்டத்தினொல் வழிகொட்டப்ெடும். 

 

 அடித்ேள நிகை (3-8 வயது): தவகமொன மூகள வளர்ச்சி; விகளயொட்டு, கண்டறி 

கசயல் மூைம் கற்றல்  

 

 ஆயத்ே நிகை (8-11 வயது): விகளயொட்டு, கண்டறி கசயல் மூைம் 

உருவொக்குேல்; அகமப்புரீதியொக உருவொக்கப்ெட்ட கற்றலுக்கு மொறத் 

கேொடங்குேல் 

 

 நடுநிகைப் ெள்ளி நிகை (11-14 வயது): ெொடங்களில் கருத்துருககளக் கற்றல்; 

வளரிளம் ெருவத்தினகை வழிகொட்டத் கேொடங்குேல் 

 

 தமல்நிகை (14-18 வயது): வொழ்க்ககக்கும் உயர்கல்விக்கும் ஆயத்ேமொேல்; இளம் 

வயதுவந்தேொர் நிகைக்கு மொற்றம் 

 

b. தமல்நிகையில் நொன்கு ஆண்டுகள் ெல்துகறசொர் ெடிப்பிகனக் ககொண்டிருக்கும். ஆழ்ந்ே 

ெொட அறிவிகனயும், உய்யச் சிந்ேகனகயயும், மொைவர் விருப்ெத்திற்கொன 

கநகிழ்வுத்ேன்கமயுடன் வொழ்க்ககப் தெைொர்வங்களின் மீேொன கவனத்கேயும் 

உருவொக்கும். 

 

c. ெள்ளிக் கல்வியின் ெொடப்கெொருளும் கசயல்முகறயும் முழுகமயொன மொைவர்ககள 

உருவொக்குவேற்கொக மொற்றியகமக்கப்ெடும். பொடத்திட்ட சுக  முக்கியக் கருத்துகள், 

அடிப்ெகடக் கருத்துகளொகச் சுருக்கப்ெடும். இவ்வொறொக, ஆழ்ந்ே, கூடுேல் ெட்டறிவுசொர் 

கற்றலுக்கு இடமளிக்கப்ெடும். 

 

d. அகனத்து மொைவர்களும் கமொழிகள், அறிவியல்சொர் மனநிகை, அழகுைர்ச்சியும் ககை 

உைர்வும், ேகவல்கேொடர்பு, அறஞ்சொர் ெகுத்ேறிவு, கணினிவழிக் கல்வி ஆகியவற்றில் 

திறகமகய வளர்த்துக்ககொள்ளவும் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர். 
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இந்தியொ ெற்றிய அறிகவயும், உள்ளூர் சமூகங்கள், நொடு, உைகம் ஆகியகவ 

எதிர்ககொள்கிற முக்கியமொன பிைச்சிகனகள் ெற்றிய அறிகவயும் 

வளர்த்துக்ககொள்ளவும் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர். 

 

e. ெொடத்திட்ட, ெொடத்துகை அல்ைது ெொடத்திட்டம் சொைொே ெகுதிகளுக்கு எவ்விேக் 

கடுகமயொன பிரிவும் இல்ைொ க கிழ்வுத்ேன்க யுள்ள பொடத்திட்டம்; ககைகள் மற்றும் 

அறிவியல், 'வொழ்க்ககத்கேொழில்சொர்' மற்றும் 'கல்விசொர்' ெடிப்புகள் ஆகிய பிரிவுகளும் 

இல்ைொேேொக - தமல்நிகைப்ெள்ளி நிகையில் மொைவர்கள் ெொடப்பிரிவுககள மொற்றித் 

தேர்வு கசய்துககொள்வேற்கொன வொய்ப்பிகன ஏற்ெடுத்தும். 

 

f. கல்வி கற்றல் குகறந்ேெட்சம் 5 ஆம் வகுப்பு வகை, விரும்பினொல் 8 ஆம் வகுப்பு வகை, 

உள்ளூர் க ொழி/ேொய்க ொழியில் இருக்கும். தேகவப்ெடுகிற இடத்தில் 

(இருகமொழிகளுக்கு) மொறிக்ககொள்ளும் கநகிழ்ேன்கமகயயும் இந்ே அணுகுமுகற 

ககொண்டிருக்கும். 

 

g. தேகவக்தகற்ெ, சொத்தியமொகும் வககயில் உயர்ேைப் ெொடநூல்கள் உள்ளூர் கமொழிகளில் 

வழங்கப்ெடும். தமலும், ஊனமுற்ற மொைவர்களுக்கொகப் கல்விப்கெொருட்கள் 

உருவொக்கப்ெடும். 

 

h. நொடு முழுவதும் மும்க ொழிக் ககொள்கக முகை சொைொம்சரீதியில் அமல்ெடுத்ேப்ெடும்; 

கமொழி ஆசிரியர்ககள உருவொக்கவும் ெணியமர்த்ேவும் சிறப்பு நடவடிக்கககள் 

தமற்ககொள்ளப்ெடும். 

 

i. வொழ்க்ககத்கேொழில்ெொர் அனுெவம் அகனத்து மொைவர்களுக்கும் முன்கூட்டிதய 

அளிக்கப்ெடும், 6-8ஆம் வகுப்பு மொைவர்களுக்குத் கேொழிற்சொர் திறன்களும் 

ககத்கேொழில்களும் ெற்றிய ஓைொண்டு கொை கெொதுஆய்வு (சர்தவ) ெடிப்பு வழங்கப்ெடும். 9-

12ஆம் வகுப்பில், மொைவர்கள் கேொழிற்சொர் ெடிப்புகளுடன் வழக்கமொன கல்விசொர் 

ெடிப்புககளப் ெடிக்க வொய்ப்பு வழங்கப்ெடும். அதில், மொைவர்களுக்கு 'கைந்தும் 

இகைத்தும்' தேர்வு கசய்யும் வொய்ப்பும் உண்டு. 

 

j. 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் தேசிய பொடத்திட்ட வடிவக ப்பு மறுஆய்வுகசய்யப்ெட்டு 

மொற்றியகமக்கப்ெடும். தமலும், அகனத்து மண்டை கமொழிகளிலும் கிகடக்க 

வழிவகக கசய்யப்ெடும். புதிய பொடநூல்கள் உருவொக்கப்ெட்டு உயர்ேை 

க ொழிகபயர்ப்பு கசய்யப்ெடும். 

 

k. மொைவர்கள் வளர்ச்சிக்கு உேவும் கெொருட்டு  திப்பொய்வு மொற்றியகமக்கப்ெடும். அகனத்து 

தேர்வுகளும் (வொரியத் தேர்வுககளயும் தசர்த்து) உயைளவுத் திறன்கதளொடு இகைந்து 

முக்கியமொன கருத்துருககளயும் திறன்ககளயும் தசொதிக்கும். 2025ஆம் ஆண்டிற்குள், 

நடுநிகைப்ெள்ளி அளவில் மற்றும் அேற்குதமல் ேகதவற்பு கணினிவழித் தேர்வு மூைமொக 

மதிப்ெொய்வு கசய்யப்ெடும். 2020/2021 முேல், ேன்னொட்சிகெற்ற தேசிய தேர்வு முககம 

இயல்நொட்டத் தேர்வு மற்றும் ெல்தவறு ெொடங்களுக்கொன தேர்வுககள நடத்தும். இது ஓர் 

ஆண்டில் ெல்தவறு தநைங்களில் நடத்ேப்ெடும்.  

 
l. ேனிப்பட்ட திைக களும் ஆர்வங்களும் அகடயொளங் கொைப்ெட்டு மொவட்ட அளவிைொன 

ெள்ளிகள், உண்டுஉகறவிடக் தகொகடகொைப் ெயிற்சிகள், ஒலிம்பியொட்கள், தெொட்டிகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து கெொருள்-கமயம்சொர், திட்டம்சொர் குழுக்கள் மூைமொக 

ஊக்குவிக்கப்ெடும். 
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5. ஆசிரியர்கள் -  ொற்ைத்திற்கொன வழிகொட்டிகள் 
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: ெள்ளிக் கல்வியின் எல்ைொ நிகைகளிலும் உள்ள மொைவர்கள் அகனவருக்கும் 
ஆர்வமிக்க, ஊக்கமூட்டப்ெட்ட, உயர் ேகுதிகெற்ற, கேொழிற்சொர் ெயிற்சிகெற்ற, எல்ைொ 

வசதிககளயும்கெற்ற ஆசிரியர்கள் மூைம் ெொடம் கற்பிக்கப்ெடுவகே உறுதிகசய்ேல். 
 
 

 

 

 

 

ஆசிரியர்ககள 'நமது சமூகத்தின் மிக முக்கியமொன உறுப்பினர்களொகவும் மொற்றத்திற்கொன 

வழிகொட்டிகளொவும்' இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக கருதுகிறது. ேைமொன கல்விகய 

வளர்த்கேடுப்ெேற்கொன எந்ே ஒரு முயற்சியின் கவற்றியும் ஆசிரியரின் ேகுதிகயச் சொர்ந்துள்ளது. 

 

 

a. சமுேொயத்தில் அடிநிகையிலுள்ள, ஊைக அல்ைது ெழங்குடியினர் ெகுதிகளிலிருந்து 

வருகிற, கல்வியில் சிறந்து விளங்குகிற மொைவர்கள், ஒருங்கிகைந்ே நொன்கு ஆண்டு 

B.Ed. ெடிப்பில் தசர்வகேச் சொத்தியமொக்குவேற்கு ேகுதி-ெொர் படிப்புேவித்கேொகககள் 

உருவொக்கப்ெடும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், அவர்களுகடய உள்ளூர்ப் ெகுதிகளில் 

தவகைவொய்ப்புக்கு உறுதியளிக்கப்ெடும். குறிப்ெொக, மொைவிகளுக்கு முன்னுரிகம 

அளிக்கப்ெடும். 

 

b. அகனத்துப் ெள்ளிகளிலும் ஆசிரியர் தேகவயின் முழுகமயொன திட்டமிடுேல் 

அடிப்ெகடயில், உள்ளூர் ஆசிரியர்களுக்கும், உள்ளூர் கமொழியில் சிறந்து 

விளங்குெவர்களுக்கும் முன்னுரிகமயும் வழங்கி, ென்முகத்ேன்கமகய உறுதிகசய்வதுடன், 

உறுதியொன முகறயிலும் ஆசிரியர்கள் தேர்வுகசய்யப்ெடுவர்.  இேற்கொன முேல் ெடி 

மறுவடிவகமக்கப்ெட்ட ஆசிரியர் ேகுதித் தேர்வும், அகேத் கேொடர்ந்து, தநர்முகத்தேர்வும், 

கற்பித்ேல் கசயல்முகறயும் இருக்கும். ேற்தெொது ெை மொநிைங்களில் கசய்திருப்ெதுதெொை, 

ஆசிரியர்கள் மொவட்டத்திற்குள் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவொர்கள், ஒரு ெள்ளி வளொகத்திற்ககன 

நியமிக்கப்ெடுவொர்கள்; நிகையொன ெேவிக் கொைத்கேக் ககொண்டிருப்ெது உத்ேமம்; 

ெணியிகட மொறுேல் விதிமுகறயின்ெடி, கவளிப்ெகடயொன கேொழில்நுட்ெம்சொர் அகமப்பு 

மூைமொகச் கசய்யப்ெடும். ஊைகப் ெகுதிகளில் கற்பிப்ெேற்கு அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர். 

 

c. 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் நொடு முழுவதும் உள்ள 'துக  ஆசிரியர்கள்' (ேகுதியற்ற, ஒப்ெந்ே 

முகற ஆசிரியர்கள்) கசயல்முகற நிறுத்ேப்ெடும். 

 

d. கேொடர் ஆசிரியர் கேொழில்முகைெொர் வளர்ச்சித் திட்டம் கநகிழ்வுத்ேன்கம மற்றும் 

கூறுநிகை (modular) அணுகுமுகறயின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும். இதில், ஆசிரியர்கள் 

அவர்கள் என்ன கற்க விரும்புகிறொர்கதளொ, எப்ெடி அகேக் கற்க விரும்புகிறொர்கதளொ, 

அவ்வொதற கற்கைொம். ஆைம்ெநிகை ஆசிரியர்ககளச் தசர்த்துக்ககொள்ளும் முகறக்குக் 

கவனம் கசலுத்ேப்ெடும். கெொருத்ேமொன வழிகொட்டும் கசயல்முகறகளும் இருக்கும். 

விருப்ெம்-சொர்ந்ே கேொழில்முகறசொர் வளர்ச்சிகய உருவொக்கவும், ஒவ்கவொரு ஆசிரியரின் 

கேொழில்முகறசொர் முன்தனற்றத்கேக் கண்கொணிக்கவும் கேொழில்நுட்ெம் சொர்ந்ே 

அகமப்பிகன மொநிைங்கள் தேர்ந்கேடுக்க தவண்டும். 
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ெொடத்திட்டம் ெற்றிப் கெொதுத் தீர்மொனம், கேொடரிகை-மொதிரி ெயிற்சி, கடுகமயொன 

விதிமுகற ஆகிய எதுவும் இருக்கொது. இந்ேத் திட்டங்ககள வழங்குவேற்கொன நிபுைர்கள் 

கவனமொகத் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவர், திறம்ெட ெயிற்சியளிக்கப்ெடுவர், அந்ேப் ெணியில் 

குறிப்பிட்ட கொைம் நீடித்திருப்ெர்.  

 

e. ஆசிரியர் பணிகய எளிேொக்க தேகவயொன மொைவர்- ஆசிரியர் விகிேத்துடன், தெொதுமொன 

உள்கட்டகமப்பு வசதிகளும் கற்றல் வளங்களும் உறுதிகசய்யப்ெடும். அகனத்து 

மொைவர்களும் கற்ெகே உறுதிகசய்ய ஆசிரியர்களுக்கு உேவ அகனத்து நிகைகளிலும் 

தீர்வுகொண் திட்டங்கள் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

f. அகனத்து ஆசிரியர்களும் கற்பித்ேல்சொைொ கசயல்ெொடுகளின் (எ.கொ. மதிய உைவு 

சகமத்ேல், ெள்ளிக்குத் தேகவயொனவற்கற வொங்குேல் முேலியகவ) எவ்விே 

இகடயூறுகளும் இல்ைொ ல் ெள்ளி தநைத்தில் கற்பிக்க முடிய தவண்டும். அேற்குப் 

ெதிைொக, ஆசிரியர்கள் கொைைமில்ைொமல் ெள்ளிக்கு வைமொல் இருத்ேல் அல்ைது 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ட விடுப்பு இல்ைொமல் இருந்ேொல் அேற்கு ெதிைளிக்கும் கெொறுப்பு 

அவருக்கு உள்ளது. 

 

g. ஒவ்கவொரு ேகைக  ஆசிரியரும் அல்ைது முேல்வரும் பள்ளி த ம்பொட்டுச் 

கெயல்முகைககள வலிக யொகக் கட்டக ப்பேற்கும், பள்ளி பழக்கத்திற்கு ஆேைவொக 

இருக்கவும் கபொறுப்தபற்க தவண்டும். ெள்ளி தமைொண்கமக் குழு தமம்ெடுத்ேப்ெடும், 

ெள்ளிக் கல்வி இயக்குனைகத்தின் அதிகொரிகள் அத்ேககய ெழக்கத்திற்கு ஆேைவளிக்க 

ேங்களுகடய கசயல்ெொட்டிகன மொற்றியகமத்துக்ககொள்வொர்கள். 

 

h. அகனத்து மொைவர்ககளயும் உள்ளடக்குவகே உறுதிகசய்வேற்கு ஆசிரியர்களுக்கும் 

ஆசிரியர் ெயிற்றுநர்களுக்குமொன உயர்-ேைப் பொடப்கபொருள்கள் இந்திய கமொழிகளில் 

வழங்குவேற்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்ெடும். 

 

i. ேற்தெொதுள்ள அகனத்து கல்விசொர் உேவி நிறுவனங்ககளயும் 

வலுப்ெடுத்துவேற்கொன கவனமொன திட்டத்துடன் கல்வி உேவி நிறுவனங்ககளப் 

புத்துயிர் கபைகெய்வேற்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்ெடும். 

 

j. அகனத்து ஆசிரியர்களும் கற்பித்ேல் அனுெவத்தில் குகறந்ேெட்ச ஆண்டு எண்ணிக்கககயப் 

கெற்ற பிறதக அவர்கள் கல்விெொர் நிர்வொகத்திற்தகொ, ஆசிரியர் கல்விக்தகொ கெல்ை முடியும். 

நீண்ட கொை அடிப்ெகடயில், கல்விசொர் நிர்வொகப் ெேவிகள் அகனத்தும் நிர்வொகத்தில் 

ஆர்வமுள்ள சிறந்ே ஆசிரியர்களுக்கு ஒதுக்கப்ெடும். 
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6.  ொட்டில் உள்ள ஒவ்கவொரு குழந்கேக்கும் ெ வொய்ப்பளிக்கும், உள்ளடக்கிய கல்வி 

 

இந்தியொவில் உள்ள எந்ேக் குழந்கேயும் பிறப்பு சூழல்களினொதைொ பின்புைத்தினொதைொ 

கல்விகற்று சிறந்து விளங்குவேற்கொன எந்ே வொய்ப்பிகனயும் இழந்துவிடக்கூடொது என்ெேற்கொக  

இந்தியக் குழந்கேகள் அகனவரும் ெயன்கெறும் வககயில்  கல்வி அகமப்பிகன 

வடிவகமப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது. 
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: அகனத்து குழந்கேகளும் கற்றலுக்கும் வளர்ச்சியகடவேற்குமொன சமமொன 

வொய்ப்பிகனப் கெறுவேற்கு, உள்ளடக்கிய சமவொய்ப்ெளிக்கும் கல்வி அகமப்பிகன அகடேல். 

தமலும், 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் ெங்தகற்பு மற்றும் கற்றல் ெயன்கள் அகனத்து ெொலினங்களுக்கும், 

சமூக வகககளுக்கும் ஒதை சீைொக்கப்ெடும். 
 
 

 

 

a. மழகையர் கல்வி, அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும், ெள்ளி வொய்ப்பு, தசர்க்ககயும் 

வருககப்ெதிவும் ஆகியகவ கேொடர்புகடய இக்ககொள்ககயின் கசயல்களில் 

பிைதிநிதித்துவம் குகைந்ே குழுக்களிடமிருந்து வரும்  ொ வர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட 

கவனமும், ஆேைவும் கிகடக்கும்.  

 

b. நொடு முழுவதும் உள்ள பின்ேங்கிய மண்டைங்களில் சிைப்பு கல்வி  ண்டைங்கள் 

உருவொக்கப்ெடும். கேளிவொன சமூக வளர்ச்சி மற்றும் சமூகப்-கெொருளொேொை குறியீடுகளின் 

அடிப்ெகடயில் மொநிைங்கள் இந்ே மண்டைங்ககள அறிவிப்ெேற்கு ஊக்குவிக்கப்ெடும். 

மொநிைம் கசைவழித்ே ஒவ்கவொரு ரூெொய்க்கும் 2:1 என்ற விகிேத்தில் நடுவண் அைசு நிதி 

உேவி அளிக்கும். பிைதிநிதித்துவம் குகறந்ே குழுக்ககளத் திட்டமிடப்ெட்ட முகறயில் 

தசர்த்துக்ககொண்டு நடுவண் அைசும் மொநிை அைசுகளும் இகைந்து கவனமொகக் 

கண்கொணிப்ெேற்குக் கல்விக்ககொள்ககயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள அகனத்து விஷயங்கள் 

மீதும் இந்ே மண்டைங்கள் கசயல்ெடதவண்டும் என்ெதே முக்கியமொன தநொக்கமொகும். 

 

c. சிை முக்கிய முன்கனடுப்புகள் - ஆசிரியர்ககளத் கேொடர்ந்து தமம்ெடுத்துவேன் மூைமொக 

அவர்களின் திறன் வளர்ச்சிகய தமம்ெடுத்துேல், கல்விரீதியில் பிைதிநிதித்துவம் குகறந்ே 

குழுக்களிலிருந்து ஆசிரியர்ககளத் தேர்ந்கேடுப்ெேற்கொன மொற்று வழிககள உருவொக்குேல், 

கல்விரீதியில் குகறந்ே பிைதிநிதித்துவம் ககொண்டுள்ள மொைவர்கள் அதிகம் இருக்கும் 

ெள்ளிகளில்  ொ வர்- ஆசிரியர் விகிேத்கே 25 :1க்கு மிகொமல் கட்டுப்ெடுத்துேல், 

சீண்டல்கள், அச்சுறுத்ேல்கள், ெொலினம் சொர்ந்ே வன்முகற மற்றும் விைக்கு 

நகடமுகறககள நீக்குேல், பொடத்திட்டத்கே உள்ளடக்கியேொக அகே மொற்றியகமத்ேல் 

ஆகிய வழிமுகறககள நிறுவுவேன் மூைமொக உள்ளடக்கிய பள்ளிச் சூழகை உருவொக்குேல். 

 

d. ஒவ்கவொரு மொைவருக்கொன நொளிதுவகையுள்ள ேகவல்கள் தேசிய கல்விசொர் ேைவுகளின் 

களஞ்சியத்தில் மத்திய கல்விசொர் புள்ளிவிவைப் பிரிவினொல் தமற்ககொள்ளப்ெடும் ேைவு 

பகுப்பொய்வுடன் ெைொமரிக்கப்ெடும். 

 

e. ேனிப்பட்ட  ொ வர்களுக்கு ஒரு தேசிய நிதி மூைமொக நிதியுேவிகய இந்ேக் கல்விக் 

ககொள்கக வழங்குகிறது. குகறந்ே பிைதிநிதித்துவமுள்ள குழுக்களிலிருந்து வருகிற 

மொைவர்களுக்குக் கல்வி உேவித்கேொகக வழங்குவேற்கொகவும், கல்வி வளங்ககளயும் 

வசதிககளயும் உருவொக்குவேற்கொகவும், மொவட்டங்கள், நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் 

தசர்க்ககக்கும் வொய்ப்புக்கும் ஆேைவு அளிக்கவும், அகவகளுக்கு மட்டும் நிதி உேவி 

அளிக்கவும் குறிப்ெொக இந்ே தேசிய நிதியம் ஏற்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ளது. 
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தேசிய ெயிற்றுநர் திட்டம் மற்றும் தீர்வுகொண் வழிமுகற உேவித் திட்டத்தில் 

ஆட்தசர்ப்பு, மதிய உைவுடன் கொகை உைவு வழங்குேல் மற்றும் சிறப்பு 

தவகைவொய்ப்பு வொய்ப்புகள் ஆகியகவ உேவிக்கொன மொற்று வழிமுகறகளொகும். 

உள்ளடக்கக் கல்வி குறித்ே ஆைொய்ச்சிக்கொக நிதியுேவியும் வழங்கப்ெடும். 

 

f. ெள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொைவிகள் இகடதய பொலின ஏற்ைத்ேொழ்கவ நிவர்த்தி 

கசய்வேற்கொகப் கெண்கள் ெங்தகற்பு மற்றும் கெண் குழந்கேகளின் கல்வி, பழங்குடியினர், 

ெொதி  ற்றும்  ே அடிப்பகடயிைொன குழுக்களின் ெமூகத்கேச் ெொர்ந்ே குழந்கேகள் ேங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்ெட்ட அகனத்து சலுககககளயும் கெறுவகே உறுதிகசய்வேற்கொக அவர்களுக்கொன 

கல்வி, நகர்ப்புற ஏழ்கமப் ெகுதிகளில் வொழ்க்கககய நடத்ே அப்ெகுதி மொைவர்களுக்கு 

உேவ  கர்ப்புை ஏகழக் குடும்ெங்களின் குழந்கேகளுக்கொன கல்வி, சிைப்புத் தேகவகள் 

ககொண்ட குழந்கேகளுக்கொன கல்வி, தமலும், கேொடர்ச்சியொன புதுப்பிக்கப்ெட்ட 

கவனத்துடன் மூன்ைொம் பொலினக் குழந்கேகளுக்கொன கல்வி ஆகியகவ மூைம் அடித்ேள 

நிகையிலிருந்து12 ஆம் வகுப்பு வகை உள்ள அண்கட ெள்ளிகளில்  குழந்கேககளப் 

கெருதவொட்டப் ெடுத்துவது இந்ேக் கல்விக்ககொள்ககயின் பிற எடுத்துக்கொட்டுத்  

ேகையீடுகளொம். 
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7.  பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் பள்ளிக் கல்வி ஆளுகக 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: வளங்ககளப் ெகிர்வேற்கும், ெள்ளி ஆளுகககய மிகவும் உள்ளூர்வககயொனேொகவும், 

ெயனுள்ளேொகவும், திறம்ெடவும் வழங்குவேற்கும் வசதியொகப் ெள்ளிகள் ெள்ளி வளொகங்களொகத் 
கேொகுக்கப்ெட்டுள்ளன. 
 
 

 

 

ெள்ளி வளொகங்ககள நிறுவுவது அைசுப் ெள்ளிகள், குறிப்ெொக, சிறிய ெள்ளிகள் ேற்தெொது 

எதிர்ககொள்ளும் ெை வள கநருக்கடிச் சிக்கல்ககளத் ேணிக்க உேவும். ெள்ளிககள இடமொற்றம் 

கசய்யதவண்டிய தேகவயில்ைொமல், ெை அைசுப் ெள்ளிகள் ஒதை நிறுவன மற்றும் நிருவொக 

அைகுக்குள் ககொண்டுவைப்ெடுவேொல், மொைவர்களுக்கொன வொய்ப்புத் ேகடககளச் சமைசம் 

கசய்யொமல் ெயனுள்ள நிருவொக அைகுககள உருவொக்க இது உேவும். 

 

 

a. 2023ஆம் ஆண்டிற்குள் மொநிை அைசுகள் மக்கள்கேொககப் ெைப்பு, தெொக்குவைத்து, பிற 

உள்ளூர் கருதுதகொள்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் பள்ளிககள வளொகங்களொகத் 

கேொகுத்துவிடும். கேொகுத்ேல் நடவடிக்ககயில் மிகக் குகறந்ே தசர்க்ககககொண்ட 

ெள்ளிகளின் மறுஆய்வும் ஒருங்கிகைப்பும் அடங்கும் (எ.கொ. <20 மொைவர்கள்). அதே 

தநைத்தில், தெொக்குவைத்து வசதி தெொன்ற நடவடிக்கககள் மூைமொன கசயல்முகறயில் 

வொய்ப்ெளித்ேல் ெொதிக்கப்ெடொது. ேற்தெொதுள்ள ெள்ளிகளின் நிகைகய மதிப்பிடுவேற்கொன 

ஒரு வொய்ப்ெொகவும் இது மொநிைங்களுக்கு இருக்கும். 

 

b. சிறிய ெள்ளிகளின் ேனிகமப்ெடுத்ேகைப் ெள்ளி வளொகங்கள் முறியடிக்கும், த லும், 

ஆசிரியர்கள்  ற்றும் முேல்வர்களின் ெமூகத்கே உருவொக்கும். இவர்கள் கல்விரீதியொகவும் 

நிருவொகரீதியொகவும் ஒன்றொக இகைந்து ெணிபுரிந்து ஒருவருக்ககொருவர் ஆேைவொகவும் 

இருப்ெொர்கள். ெள்ளி வளொகம் அைசுப் ெள்ளி அகமப்பின் முேன்கம நிர்வொகப் பிரிவொக 

இருக்கும். 

 

c. ஒரு ெள்ளி வளொகம் இகைக்கப்ெட்ட/ஒட்டியுள்ள புவியியல் ெைப்பிற்குள் ஆைம்ெ 

அடித்ேள நிகையிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வகையிைொன கல்விகய வழங்கும் சுமொர் 10-20 

அைசுப் ெள்ளிகளின் கேொகுப்கெக் ககொண்டிருக்கும். தமல்நிகைப் ெள்ளியின் (secondary 

school) முேல்வர் ெள்ளி வளொகத்தின் ேகைவைொக இருப்ெொர். 

 

d. ஒவ்கவொரு ெள்ளி வளொகமும் ஒரு அகை-ேன்னொட்சி அைகொக இருக்கும். அது அடித்ேள 

நிகையிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வகையிைொன கல்விகய வழங்கும். அதில் ஒரு 

தமல்நிகைப்ெள்ளி இருக்கும் (வகுப்பு 9-12). அகனத்து அைசுப் ெள்ளிகளும் 

அடிப்ெகட/ஆயத்ேக் கல்விகயப் ெயிற்றுவிக்கும். தமலும், நடுநிகைப் ெள்ளிக் கல்விகயத் 

ேன் அருகில் உள்ள ெள்ளிகளில் வழங்கும். 

 

e. ெள்ளிககளப் ெள்ளி வளொகங்களொகத் கேொகுத்ேல் பள்ளிகள் முழுவதும் வளங்ககளப் 

பகிர்வேற்கு வழிவகுக்கும். இதில் ெொட ஆசிரியர்கள், விகளயொட்டு, இகச மற்றும் ககை 

ஆசிரியர்கள், ஆதைொசகர்கள், சமூக தசவகர்கள் ஆகிதயொர் அடங்குவொர்கள். 
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ஆய்வகங்கள், நூைகங்கள், ICT உெகைைங்கள், இகசக்கருவிகள், விகளயொட்டு 

உெகைைங்கள், விகளயொட்டுத் துகறகள் தெொன்ற இயல் வளங்ககள நல்ை முகறயில் 

ெகிர்வேற்கும், கெொது வள வசதிககள உகந்ே முகறயில் ெயன்ெடுத்ேவும் இது 

வழிவகுக்கும். 

 

f. ஒத்திகெவொன கல்விெொர் வெதிககள உருவொக்குவது இேன் தநொக்கமொகும், அதில், கேொடக்க 

மூன்று ஆண்டுகள் அடிப்ெகடக் கல்விகய வழங்கும் ெள்ளிகள், வொழ்க்ககத்கேொழில் 

கல்வி மற்றும் வயதுவந்தேொருக்கொன கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்கள், ஆசிரியர் உேவி 

நிறுவனங்கள், சிறப்புத் தேகவகள் உள்ள குழந்கேகளுக்கொன உேவிகள் ஆகியகவ நன்கு 

இகைக்கப்ெட்ட புவியகமப்புப் ெகுதிக்குள் அகமந்து, இேன் மூைம் ஒருவருக்ககொருவர் 

ேங்களுகடயப் ெணிகளில் உேவிகசய்துககொள்ள முடியும். மொவட்டத்தில் உள்ள உயர்கல்வி 

நிறுவனமும் ஆேைகவ வழங்கும் (எ.கொ. ஆசிரியர்களின் ெணிசொர் வளர்ச்சிகய ஆேரித்ேல்). 

 

g. ஒவ்கவொரு வளொகத்திற்கும் விரிவொன ஆசிரியர் த ம்பொட்டுத் திட்டம் ககொண்டுவைப்ெடும். 

தமலும், வொைொந்திைக் கூட்டங்கள், ஆசிரியர் கற்றல் கமயங்கள் தெொன்ற கசயல்முகறகள் 

மூைமொகச் சக-கற்றல் சமூகங்கள் அறிந்து உருவொக்கப்ெட்டுத் கேொடர்ந்து கசயல்ெடும். 

தமலும், கருத்ேைங்குகள், வகுப்பில் வழிகொட்டுேல், களப் ெயைங்கள் தெொன்ற கேொடரும் 

கேொழில்முகற வளர்ச்சி முகறகள் வழங்கப்ெடும். மொவட்டக் கல்வி மற்றும் ெயிற்சி 

நிறுவனங்களும், கேொகுதி மற்றும் திைள் வள கமயங்களும் உள்ளிட்ட கல்வி மற்றும் 

ஆசிரியர் ஆேைவு அகமப்பு ெள்ளி வளொக அகமப்புடன் இகைக்கப்ெடும். 

 

h. ஒவ்கவொரு ெள்ளி வளொகத்திலும் ஒரு வளொகத்தில் உள்ள அகனத்து ெள்ளிகளின் 

பிைதிநிதிகள் அடங்கிய பள்ளி வளொக த ைொண்க க் குழு இருக்கும். அத்துடன், 

வயதுவந்தேொர் கல்வி கமயம், திைள் வள கமயம் மற்றும் ெைவற்கறயும் உள்ளடக்கிய 

வளொகத்துடன் இகைக்கப்ெட்ட பிற நிறுவனங்களின் பிைதிநிதிகளும் அதிலிருப்ெர்.  

ெள்ளிக்குச் சொர்ெொக அைசு மற்றும் அேன் அகமப்புகளுடன் ெள்ளிசொர்பில் கைந்துககொண்டு 

கசயைொற்றவும் அதிகொைம் கெற்றிருக்கும். இது ஆசிரியர்களின் கசயல்திறன் 

தமைொண்கமயில் முக்கியப் ெங்கு வகிக்கும். 

 

i. ேனிப்ெட்ட ெள்ளிகள் ேங்களுக்கொன திட்டங்ககள உருவொக்கும். அகவ பள்ளி வளொகத்தின் 

திட்டத்கே உருவொக்க ெயன்ெடுத்ேப்ெடும். இது ெள்ளிக் கல்வித் துகறயொல் 

அங்கீகரிக்கப்ெடும். ஒவ்கவொரு மொவட்டத்திலும்  ெள்ளி அகமப்பிகன 

தமற்ெொர்கவயிடவும் அேன் கசயல்ெொடு மற்றும் அதிகொைமளித்ேகை ஊக்குவிக்கவும் ஒரு 

 ொவட்டக் கல்விக் குழு/ ஜில்ைொ சிக்ஷொ பரிஷத் இருக்கும்.  
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8. பள்ளிக் கல்வியின் ஒழுங்குமுகை 
 
 

 

 

 

குறிக்தகொள்: இந்தியொவின் ெள்ளிக் கல்வி முகற ஒருகமப்ெொட்கடயும் 

கவளிப்ெகடத்ேன்கமகயயும் உறுதிப்ெடுத்தும் ெயனுள்ள ஒழுங்குமுகற மற்றும் அங்கீகொை 

வழிமுகறகள் மூைம் ஊக்கம் கெறுகிறது. தமலும், கல்வி முடிவுககள, கேொடர்ந்து 

தமம்ெடுத்துவேற்கொன ேைத்கேயும் கண்டுபிடிப்புககளயும் வளர்க்கிறது. 
 
 

 

 

ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேல் கல்வி தமம்ெொட்டுக்கொன ஒரு எந்திைமொக மொறி இந்தியொவின் 

ெள்ளிக் கல்வி முகறக்கு ஆற்றைளிக்க தவண்டும். 

 

 

a. விருப்ெ முைண்ககள அகற்ற ெள்ளிகளின் ஒழுங்குமுகற மற்றும் கசயல்ெொடுகள் (தசகவ 

வழங்கல்) ேனி அகமப்புகளொல் தமற்ககொள்ளப்ெடும். ககொள்கக வகுத்ேல், ஒழுங்குமுகை, 

கெயல்பொடுகள்  ற்றும் கல்வி விஷயங்களுக்கொன கேளிவொன ேனி அக ப்புகள் இருக்கும். 

 

b. ஒவ்கவொரு மொநிைத்துக்கும் ெகுதி நீதிசொர் ேகுதியுள்ள  ொநிைப் பள்ளி ஒழுங்குமுகை 

ஆக யம் என்று அகழக்கப்ெடும் ேன்னொட்சிககொண்ட மொநிை அளவிைொன 

ஒழுங்குமுகற அகமப்பு உருவொக்கப்ெடும், அதே தநைத்தில், மொநிைம் முழுவதுமுள்ள 

அைசுப் ெள்ளி முகறயின் கசயல்ெொடுகள் ெள்ளிக் கல்வி இயக்குநைகத்ேொல் 

ககயொளப்ெடும்.  

 

c. ெள்ளி ேை மதிப்பீடு மற்றும் சொன்றளிப்பு வடிவகமப்பிலிருந்து கெறப்ெட்ட ெொன்ைளிப்பு 

முகையின் அடிப்பகடயில் ஒழுங்குமுகை இருக்கும். இந்ே வடிவகமப்பு அடிப்ெகட 

வகையகறககள மட்டுதம நிவர்த்தி கசய்யும், அேன்மூைம், ஒரு ெள்ளிகயத் 

கேொடங்குவேற்கொன உரிமத்தின் வகையகறககளக் ககொடுக்கும். ெள்ளிகள் சுய அங்கீகொைம் 

கெறும் அதே தவகளயில், அவற்கறத் ேணிக்கக கசய்வேற்கொன ஒரு வழிமுகற 

அகமக்கப்ெடும். இந்ேச் கசயல்முகற அைசு மற்றும் ேனியொர் ெள்ளி இைண்டுக்கும் 

கெொருந்தும். 

 

d. ஒழுங்குமுகற அமைொக்கம் ேற்தெொகேய ஆய்வு அணுகுமுகறகயப் ெயன்ெடுத்ேொது; 

அேற்கு ெதிைொக, ெள்ளிகள் கெொது களத்தில் இருப்ெது கேொடர்ெொன அகனத்து 

கேொடர்புகடய ேகவல்களொலும் கபற்தைொர்கள்  கடமுகை கட்டுப்பொட்டொளர்களொக 

மொறுவொர்கள்.  

 

e. மொநிைத்தில் கசந்ேைங்ககள நிர்ையித்ேலும், ெொடத்திட்டங்களும் உள்ளிட்ட கல்வி 

விஷயங்கள் மொநிை கல்வி ஆைொய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சிக் குழுவொல் வழிநடத்ேப்ெடும். 

மொைவர்கள் ெள்ளிகய விட்டு கவளிதயறும் கட்டத்தில் மொைவர்களின் திறன்களுக்கொக 

அளிக்கப்ெடும் சொன்றிேழ் மொநிைத்தில் உள்ள சொன்றிேழ்/தேர்வு வொரியங்களொல் 

ககயொளப்ெடும். இது, இந்ே தநொக்கத்திற்கொகப் கெொருள் கசறிந்ே தேர்வுககள நடத்தும்; 

இருப்பினும், ெொடத்திட்டத்கே (ெொட நூல்கள் உட்ெட) தீர்மொனிப்ெதில் அவர்களுக்கு எந்ேப் 

ெங்கும் இருக்கொது. 
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f. ககொகடயொண்க ெொர் ேனியொர் பள்ளிகள் ஊக்குவிக்கப்ெட தவண்டும், இவற்கற 

ஒழுங்குமுகற சுகமகளிலிருந்து விடுவிக்க தவண்டும்; அதே தநைத்தில் வணிக 

நிறுவனங்களொகப் ெள்ளிககள நடத்ே முயற்சிக்கும் ேனியொர் ெள்ளிககள 

நடத்துெவர்களுக்குத் ேகடவிதிக்க தவண்டும். 

 

g. கபொது  ற்றும் ேனியொர் பள்ளிகள் ஒதை அளவுதகொல்கள், வகையகறகள், 

கசயல்முகறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் கட்டுப்படுத்ேப்படும். தமலும், 

கெொதுநை மனப்ெொன்கம ககொண்ட ேனியொர் ெள்ளிககளயும் ககொகடயொண்கமசொர் 

ேனியொர் ெள்ளி முயற்சிககளப்தெொைதவ ஊக்குவிக்கப்ெடுவகே உறுதிகசய்கின்றன. 

 

h. மொநிைக் கல்வியல் ஆைொய்ச்சி ெயிற்சி நிறுவனம் ஒவ்கவொரு மொநிைத்திற்கும் பள்ளித் ேை 

 திப்பீட்கடயும் ெொன்ைளிப்பு வடிவக ப்கபயும் உருவொக்கும். சொன்றளிப்பு முகறயின் 

அடிப்ெகடயில் ெள்ளிககள ஒழுங்குெடுத்துவேற்கு இது மொநிைப் ெள்ளி ஒழுங்குமுகற 

ஆகையத்ேொல் ெயன்ெடுத்ேப்ெடும். 

 
i. ெள்ளிகள் மற்றும் ெள்ளி அகமப்புகள் ெொடத்திட்டங்ககளத் தேர்ந்கேடுப்ெேற்கொன 

கநகிழ்வுத்ேன்கமகயக் ககொண்டிருக்கும். அகவ தேசிய/மொநிை ெொடத்திட்டக் 

கட்டகமப்தெொடு(புகதளொடு) இகைக்கப்ெட தவண்டும். 

 

j. அகனத்து அகமப்புகளும் நிறுவனங்களும் ஆண்டுக்குரிய, இகடக்கொை (3-5 ஆண்டுகள்) 

திட்டங்ககள உருவொக்கும். அேனுடன் கேொடர்புகடய உச்ச நிர்வொகக் குழுவின் 

முகறயொன மறுஆய்வுச் கசயல்முகறயும் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

k. மொைவர் கற்றல் நிகைகளின் மொதிரி அடிப்ெகடயிைொன தேசிய ெொேகனக் க க்ககடுப்பு 

தேசிய கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ெயிற்சி நிறுவனத்ேொல் கேொடர்ந்து தமற்ககொள்ளப்ெடும். 

மக்கள்கேொககக் கைக்ககடுப்பு அடிப்ெகடயிைொன மொநிை மதிப்பீட்டுக் கைக்ககடுப்கெ 

மொநிைங்கள் கேொடர்ந்து நடத்ேைொம். 

 

l. கல்வி உரிக  என்ெது ெள்ளி ஒழுங்குமுகறக்கும் நிருவொகத்திற்கும் சட்டரீதியொக 

இன்றியகமயொேது என்ெேொல், இது  திப்பொய்வு கெய்யப்பட்டு, இந்ேக் ககொள்கககயச் 

கசயல்ெடுத்துவேற்கொன கபொருத்ே ொன  ொற்ைங்கள் கசய்யப்ெடும். அதுதெொைதவ, இது 

இயற்றப்ெட்டதிலிருந்து கற்றுக்ககொண்டகவகளின் அடிப்ெகடயிைொன 

தமம்ெொடுககளயும் இகைத்துக்ககொள்ள தவண்டும். 
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உயர் கல்வி 
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1. புதிய நிறுவனம்ெொர் கட்டக ப்பு 
 
 

 

குறிக்தகொள்: உயர்கல்வி அகமப்கெ மறுசீைகமத்ேல், உைகத் ேைம் வொய்ந்ே நிறுவனங்ககள 

நொடு முழுவதும் உருவொக்குேல் - 2035ஆம் ஆண்டிற்குள் கமொத்ே தசர்க்கக அளவீட்கடக் 
குகறந்ேெட்சம் 50%ஆக உயர்த்துேல். 
 
 

 

 

உயர்கல்விக்ககன கெரிய அளவிைொன, வளங்ககள நன்கு கெற்ற, உயிர்த்துடிப்புள்ள ெல்துகற 

நிறுவனங்ககளக் ககொண்ட புதிய கேொகைதநொக்கும் கட்டகமப்பும் கருேப்ெட்டுள்ளது. 

ேற்தெொதுள்ள 800 ெல்ககைக்கழகங்களும் 40,000 கல்லூரிகளும் 15,000 சிறந்ே நிறுவனங்களொக ஒன்றொக 

இகைத்து வலுப்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

 

a. உயர்கல்விக்கொன இந்ேப் புதிய கட்டகமப்பு கல்விக்கும் ஆய்வுக்குகமன கபரிய 

அளவிைொன, வளங்ககள  ன்கு கபற்ை, உயிர்த்துடிப்புள்ள ேன்னொட்சி ககொண்டது ொன 

பல்துகை நிறுவனங்ககள உருவொக்கும். இேனொல் சிறப்ெொகப் ெைந்துெட்டு எட்ட முடியும், 

திறனும் அதிகரிக்கும், அதே தவகளயில், வலுவொன கல்விசொர் சமூகங்ககளக் கட்டவும் 

முடியும். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அகனத்தும் ெைவிேப் ெொடப்பிரிவுகளுக்கும் 

களங்களுக்குமொன ெடிப்புககளக்ககொண்ட ெல்துகறசொர் நிறுவனங்களொக ஆகிவிடும். 

 

b. கவவ்தவறுவிே கவனம் கசலுத்துகிற அடிப்ெகடயில் மூன்று வகக நிறுவனங்கள் 

ஏற்ெடும். இகவயகனத்தும் உயர்ேைமுள்ளகவகளொக இருக்கும் 

 

 முேல் வககயில் கவனம் உைகத் ேைம் வொய்ந்ே ஆய்விலும், அகனத்துப் 

ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக் கற்பித்ேகை வழங்குவதிலும் இருக்கும் 

 

 இைண்டொம் வககயில் கவனம் அகனத்துப் ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக் 

கற்பித்ேலுடன் ஆய்வில் குறிப்பிடத்ேக்க ெங்களிப்பிலும் இருக்கும் 

 

 மூன்றொம் வககயில் கவனம் குறிப்ெொக இளங்ககைக் கல்வியில் அகனத்துப் 

ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக் கற்பித்ேகை உருவொக்குவதில் இருக்கும். 

 

c. இந்ே மீள்கட்டகமத்ேல் ஏற்கனதவ இருக்கும் நிறுவனங்ககள ஒன்றிகைத்தும், 

மீள்கட்டகமத்தும், புதியகவககள ஏற்ெடுத்தியும் முகறப்ெடியொக, கருத்துடன் 

கசய்யப்ெடும். இந்ேப் புதிய நிறுவனம்சொர் கட்டகமப்பு உருவொக்கத்திற்கு விகனயூக்கியொக 

மிஷன்  ொளந்ேொ, மிஷன் ேட்ெசீைொ ஆகியகவ கேொடங்கப்ெடும். கெொதுக் 

ககைகள்/ெல்துகறக் கல்வி ஆகியவற்றிற்கொன இந்தியக் கழகங்கள், ஆய்வுப் 

ெல்ககைக்கழகங்கள் ஆகிய சிை தவகம்-நிறுவுகிற நிறுவனங்ககள இந்ே மிஷன்-

முயற்சிகளின் ெகுதியொக ஏற்ெடுத்துேல். 

 
d. அகனத்து நிறுவனங்களுதம பல்ககைக்கழகங்களொகதவொ, பட்ட ளிக்கிை ேன்னொட்சிக் 

கல்லூரிகளொகதவொ இருக்கும். 
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e. ஒரு தநரிய, கவளிப்ெகடத் ேன்கமககொண்ட அகமப்பின்மூைம் 

அகனவருக்குமொன உயர்கல்விகய விரிவொக்கி உயிரூட்டுவேற்குப் தபொது ொன 

அளவு அைசு முேலீடு வழங்கப்ெடும். 

 

f. பின்னகடவுற்ை நிைப்பகுதிகளில் உயர்ேை நிறுவனங்ககள உருவொக்குேலுக்கு 

முந்துரிகம வழங்கப்ெடும். 

 

g. இந்ேப் புதிய நிறுவனம்சொர் கட்டகமப்பு கேொழிற்கல்விகயயும் ககொண்ட அகனத்துத் 

துகறககளயும் உள்ளடக்கும். 
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2.  உயர்ேைத்திைொன ேொைொளக் கல்வியில் கவனம் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் கடும்முகறகள் ககொண்ட 

ேனித்துகறப் ெயிற்சிகளொக்கி, ஒரு எண்ைகவழுச்சியுகடய ெைந்துெட்ட ேொைொளக் கல்விகய 

அகனத்து மொைவர்களின் முழுகமயொன வளர்ச்சிக்கொன அடித்ேளமொக்க முயலுேல். 
 
 

 

 

 

அகனத்து இளங்ககைப் ெட்டப்ெடிப்புகளும் ேொைொளக் கல்வி அணுகுமுகறகய 

அடிப்ெகடயொகக் ககொண்டிருக்கும். ஒருங்கிகைக்கப்ெட்ட ெடிப்புகளில் ெைநிகைகளில் 

கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் கல்வியில் தசைவுமொன முகனகள், ஆக்கப்பூர்வ முகறயில் 

இகைக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுகள், எண்ைகவழுச்சி ககொண்ட கநகிழ்வொன ெொடத்திட்டக் 

கட்டகமப்புகள் ஆகியகவ மூைம் முழுகமயொன வளர்ச்சிக்கு இது உேவும். இந்ேப் 

ெட்டப்ெடிப்புகள் கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் கடும்முகறகள் 

ககொண்ட ேனித்துகறப் ெயிற்சிகளொக வழங்கும். 

 

 

a. அைசகமப்புச் சட்டம்சொர் விழுமியங்ககள வளர்க்கும் தநொக்கம்ககொண்ட, ெைந்ே 

ெல்துகறப் ெட்டறிவு ேைக்கூடிய ேொைொளக் கல்வி உயர்கல்வியின் அடிப்ெகடயொக 

இருக்கும். முக்கியமொன வொழ்க்ககத் திறன்ககளயும், ெொடத்துகற ெற்றிய 

கடும்முகறயிைொன புரிேகையும், சமூக-அறவியைொன ஈடுெொட்டின் ஒழுக்கத்கேயும் 

இது வளர்க்கும். இதுதவ கேொழிற்கல்விகயயும் வொழ்க்ககத்கேொழில் துகறககளயும் 

உள்ளடக்கிய இளங்ககைப் ெடிப்பின் அகனத்து ெொடத்துகறகள், ெட்டப்ெடிப்புகள், 

களங்கள் ஆகியவற்றின் அணுகுமுகறயொக இருக்கும். 

 

b. இந்திய கேொழில்நுட்ெக் கழகங்களின் அகமப்புமொதிரியிலும் ேைத்திலும் கெொதுக் 

ககைகள்/ெல்துகறக் கல்விக்கொன ெத்து இந்தியக் கழகங்ககள நடுவண் அைசு 

அகமக்கும். 

 

c. என் கவழுச்சிமிக்க க கிழ்வொன பொடத்திட்ட அக ப்புகள் இருத்ேல் ஆக்கபூர்வமொக 

இகைக்கப்ெட்டுள்ள ெொடப்பிரிவுககள ஏற்ெடுத்ே உேவும், தமலும், ெைநிகைகளில் 

கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் கல்வியில் தசைவுமொன முகனககள வழங்கும். 

இேனொல் ேற்தெொதிருக்கும் கடுகமயொன வைம்புகள் ேகர்க்கப்ெட்டு வொழ்நொள் முழுவதும் 

கற்றலுக்கொன வொய்ப்புககள உருவொக்கும். தமற்ெட்டப் (முதுககை மற்றும் முகனவர்) 

ெடிப்பு கடும்முகறகள் ககொண்ட ஆய்வு அடிப்ெகடயிைொன ேனித்துகறப் ெயிற்சிககள 

வழங்கும். 

 

d. இளங்ககைப் ெட்டப்ெடிப்பு 3 அல்ைது 4 ஆண்டுககளக் ககொண்டிருக்கைொம். இந்ேக் 

கொைகட்டத்திற்குள்தளதய நிறுவனங்கள் பைவிே முடிவு முகனககள வழங்கைொம். 

இைண்டு ஆண்டுகள் ெடிப்பு முடிந்ேவுடன் ஒரு ெொடப்பிரிவு அல்ைது களத்தில் 

(வொழ்க்ககத் கேொழிலும் கேொழிற்கல்விப் ெகுதிககளயும் உள்ளடக்கிய) தமனிகை 

ெட்டயம் அல்ைது 1 ஆண்டு முடிந்ேவுடன் சொன்றிேழ் எனப் கெொருத்ேமொன சொன்றிேழ் 

இதில் வழங்கைொம். 

 

e. 4 ஆண்டு ெடிப்பு ேொைொளக் கல்வியின் முழு அளகவயும் மொைவர்கள் அனுெவிக்க வொய்ப்பு 

வழங்கும். இது கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட கெரும் ெொடங்களிலும் சிறு ெொடங்களிலும் கபொதுக் 

ககைகளில் இளவல் என்றகழக்கப்ெடும்.   
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3 ஆண்டுப் ெடிப்பிற்கு இளவல் ெட்டம் வழங்கப்ெடும். மொைவர்கள் ஆய்வுப் ெயிற்சியில் 

ஈடுெட்டிருந்ேொல் இரு ெடிப்புகளுக்குதம ‘ேனிப் ெடிப்பு’ ெட்டம் வழங்கப்ெடைொம். 

 

f. சிை கேொழிற்கல்விப் பிரிவுகளில் (எ.கொ. ஆசிரியர் கல்வி, கெொறியியல், மருத்துவம், 

சட்டம்) 4 ஆண்டுகள் (அல்ைது அேற்குதமல்) கொைஅளவு இளங்ககைப் ெட்டத்திற்கு 

குகறந்ேெட்சமொக இருக்கைொம். 

 

g. முதுககைப் ெடிப்புககளப் ெல்தவறு வடிவங்களில் வழங்குகிற கநகிழ்ேன்கம 

நிறுவனங்களுக்கிருக்கும், எ.கொ., 3 ஆண்டு இளங்ககைப் ெடிப்கெ முடித்ேவர்களுக்கு 

இைண்டொவது ஆண்கட முழுவதும் ஆய்வுக்கொகச் கசைவழிக்கிற 2 ஆண்டு ெடிப்பு 

ஏற்ெடுத்ேைொம்; 5 ஆண்டு ஒருங்கிகைந்ே முதுககைப் ெடிப்பும் இருக்கைொம்; ேனிப் 

ெடிப்ெொக 4 ஆண்டுகள் இளங்ககைப் ெட்டத்கே முடிக்கும் மொைவர்களுக்கு 1 ஆண்டு 

முதுககைப் ெடிப்கெ ஏற்ெடுத்ேைொம். 

 

h. Ph.D. ெடிப்பில் தசை விரும்புவர்கள் முதுககைப் ெட்டதமொ 4 ஆண்டு ேனிப் ெடிப்ெொக 

இளக்ககைப் ெட்டதமொ முடித்திருக்க தவண்டும். M.Phil. ெடிப்பு நிறுத்ேப்ெடும். 
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3. உகந்ே கற்ைல் சுழகை உருவொக்குேல் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: கற்றகையும் மொைவர்களின் ஒட்டுகமொத்ே வளர்ச்சிகயயும், மகிழ்ச்சி நிைம்பிய, 

கடும்முகறகள் ககொண்டதும் தேகவக்தகற்ெ கசயல்ெடுகிறதுமொன ெொடத்திட்டம், 
ஈடுெடுத்துகிறதும் ெயன்ெொடுள்ளதுமொன கற்பித்ேல் முகற, கரிசகனயுள்ள ஆேைவு ஆகியவற்கற 
உறுதிகசய்ேல். 

 
 

 

 

 

உயர்கல்வியில் ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல் முகறயும் கமய்ம்கமககள மனப்ெொடம்கசய்து 

கற்றகையும், ஈடுெொடற்ற முகறககளயும் ககொண்டிருக்கொது. இகளயவர் ஒரு மக்களொட்சியின் 

கசய்திறன்மிக்க குடிமக்களொகவும், எந்ேக் களத்திலும் கவற்றிகைமொன 

கேொழிற்துகறயொளர்களொகவும் இருக்க இது உேவும். 

 

 

a. உயிர்த்துடிப்புள்ள கடும்முகறகள் ககொண்ட ெொடத்திட்டத்கே உருவொக்க தேசிய உயர்கல்வித் 

ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவக ப்பு வழிகொட்டும். இது ெல்தவறு களங்களிலும் ெொடப்பிரிவுகளிலும் 

வழங்கப்ெடும் ெட்டம்/ெட்டயம்/சொன்றிேழ் ஆகியவற்றின் கற்றல் ெயன்ககளக் தகொடிட்டுக் 

கொட்டும். இந்ே வடிவகமப்பு, கல்விசொர் மற்றும் கேொழிற்கல்வி/வொழ்க்ககத் கேொழில் 

களங்களுக்கிகடதய இருபுறமும் கடந்து கேரிந்கேடுத்துக்ககொள்ளவும், அேற்கொன நிகைத்ேன்கம 

உண்டொயிருப்ெகேயும் உறுதிகசய்ய தேசிய ஆற்றல்கள் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்புடன் 

ஒத்திருக்கும்ெடி உருவொக்கப்ெடும். 

 

b. கநகிழ்வுத்ேன்கமகயயும் புதுகமப்புகனேகையும் அனுமதிக்கத் கபொது விருப்பத் தேர்வு 

முகை (Choice Based Credit System) மொற்றியகமக்கப்ெட்டு தமம்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

c. ெயனுள்ள கற்பித்ேல் முகறகளின் வழியொக ஆர்வத்கேக் கிளர்ச்சியூட்டும் கற்றல் 

அனுெவங்கள் உண்டொக்கப்ெடும்; சமூகம்சொர் ஈடுெொட்டிற்கொன அர்த்ேமுள்ள வொய்ப்புகள் 

அகனத்து மொைவர்களுக்கும் வழங்கப்ெடும். கல்விசொர் அம்சங்களில் மட்டுதம 

மொைவர்கள் மதிப்பிடப்ெடொமல் ெைந்ே திறன்களும் இயல்திறன்களும் 

கைக்கிற்ககொள்ளப்ெடும். 

 

d. மொைவர்கள் சிறந்ே ெயன்ககளப் கெற உேவ கல்விெொர், நிதிெொர், உ ர்ச்சிெொர் 

உேவிகள் கிகடக்கும். 

 

e. திைந்ே  ற்றும் கேொகைதூைக் கல்வி விரிவொக்கப்ெட்டு கமொத்ே தசர்க்கக அளவீட்கட 50% 

உயர்த்துவதில் முக்கியமொன ெங்களிக்கும். இகைய வழி டிஜிட்டல் கொப்ெகங்கள், 

ஆய்வுக்கொன நிதிஉேவி, தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட மொைவர் தசகவகள், MOOCs இகையவழி 

திறந்ேநிகைக் கற்றலுக்கும் புள்ளிகள் வழங்கி அங்கீகரிப்ெது தெொன்ற நடவடிக்கககள் 

தமற்ககொள்ளப்ெட்டு இகவ வகுப்ெகற ெடிப்புகளில் உயர்ந்ே ேைத்திற்கு இகையொக 

இருப்ெது உறுதிகசய்யப்ெடும். 

 

f. நிறுவனம்சொர் கூட்டு, மொைவர்களும் ஆசிரியர்களும் புைம்கெயை வழிகள் ஆகியவற்றின் மூைம் 

கல்வியின் பன்னொட்டு  ய ொக்குேல் எளிேொக்கப்ெடும். ென்னொட்டுக் கல்விக்ககன 

கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட இந்தியப் ெல்ககைக்கழகங்களில் ெல்ககைக்கழக-இகையுறவு 

கமயங்கள் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். 
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4. ஆற்ைலுள்ள, ஈடுபடுகிை, திைனுள்ள ஆசிரியர்குழு 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: கற்பித்ேல், ஆைொய்ச்சி ஆகியவற்றில் உயர்திறச் கசயைொற்றுவேற்கு ஆற்றல்கெற்ற 

அதிகொைமளிக்கப்கெற்ற ஆசிரியர்குழு. 
 
 

 

 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் கவற்றிக்கு மிக முக்கியமொன கொைணி ஆசிரியர்குழுவின் ேைமும் 

ஈடுெொடும்ேொன். இந்ேக் ககொள்கக உயர்கல்வியின் கமயப்புைனொக ஆசிரியர்குழுகவ 

இருத்துகிறது. 

 
a. அகனத்து ெடிப்புகளுக்கும், ெொடங்களுக்கும், களங்களுக்குமொன தேகவகள் 

சந்திக்கப்ெடுவகே உறுதிப்ெடுத்ேவும், விரும்ெத்ேக்க மொைவர்-ஆசிரியர் வீேம் 

(30:1ற்கு மிகொமல்) ெைொமரிக்கப்ெடவும், ென்முகத்ேன்கமகய உறுதிப்ெடுத்ேவும் 

ஒவ்கவொரு நிறுவனத்திலும் தெொதுமொன ஆசிரியர்கள் இருப்ெொர்கள். 

 

b. ேற்தெொதுள்ள அணுகுமுகறயொன அவ்வவற்றிற்கொன, ஒப்ெந்ேப் 

ெணியொளர் அமர்த்துேல் உடனடியொக நிறுத்ேப்ெடும். 

 

c. ஆசிரியர்களின் வல்லுநர்ேன்கம, கற்பித்ேல் திறன்கள், கெொதுச் தசகவக்கொன 

இயல்திறன்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் ஆசிரியர்கள் ெணியில் 

அமர்த்ேப்ெடுவர். 

 

d. ஆசிரியர்களுக்குப் கெொருத்ேமொக வடிவகமக்கப்ெட்ட நிைந்ேைப் ெணி (ெணிக்கொைம்) 

கேொடர் கண்கொணிப்பு அகமப்பு அறிமுகப்ெடும் - இது ேனியொர் நிறுவனங்ககளயும் 

உள்ளடக்கிய அகனத்து நிறுவனங்களிலும் 2030க்குள் முழுகமயொகச் 

கசயல்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

e. ஆசிரியர்கள் ேங்களுகடய ெொடங்களுக்ககன ெொடத்திட்டத்கேத் 

கேரிந்துககொள்ள அதிகொைமளிக்கப் கெறுவர். இேனொல் அவர்கள் ஆய்கவக் 

கல்விசொர் சுேந்திைத்துடன் கேொடை முடியும். 

 

f. அகனத்து நிறுவனங்களும் கேொடரும் ெணிசொர் தமம்ெொட்டு திட்டம் ஒன்கறத் 

ேங்களுகடய ஆசிரியர்களுக்கு உருவொக்கி  அகே நகடமுகறப்ெடுத்துகிற 

கசயல்முகறகயத் தீர்மொனிக்கும்.  களம்/ெொடப்பிரிவு, கற்பித்ேல்முகற திறன்கள், ஆய்வு 

மற்றும் ெணிப் ெங்களிப்பு ஆகியவற்றில் திறகன வளர்த்ேல் ஆகியகவயும் இந்ேத் 

திட்டத்தில் இருக்க தவண்டும். 

 

g. ஆசிரியர்களின் ெணியமர்த்துேலும் தமம்ெொடும், ெணியுயர்வு கேொடர்ச்சி, 

ஈடுகசய்ேலுக்கொன தமைொண்கம ஆகியகவ ஒவ்கவொரு நிறுவனத்தின் நிறுவன 

தமம்ெொட்டுத் திட்டத்தின் ெகுதியொக இருக்க தவண்டும். 
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5. அதிகொை ளிக்கப்பட்ட ஆளுககயும் ேன்னொட்சியும் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: ேற்சொர்ெொன, திறகமயுள்ள அறஞ்சொர் ேகைகமயுள்ள சுய ஆட்சி உயர்கல்வி 

நிறுவனங்கள். 
 
 

 

 

 

உயர்ேைக் கல்விக்கும் ஆய்வுக்கும் ஊட்டமளிக்கிற ெண்ெொட்டில் அறிவுசொர் முகனப்புச் 

கசயல்கள் தேகவயொக உள்ளன - உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஆளுகக இந்ேப் 

ெண்ெொட்கடத் தீர்மொனிக்கிறது. 

 

a. உயர்கல்வி நிறுவனங்ககளத் ேற்ெொர்பு வொரியங்கள் ஆளுகக கசய்யும். இதில் 

முழுகமயொன கல்விசொர், நிருவொகம்சொர் ேன்னொட்சி உரிகம இருக்கும். இந்ே வொரியம், 

அேன் ேகைகம, துகை தவந்ேர்/இயக்குநர் (ேகைகம நிருவொகி) ஆகியவற்றின் 

உருவொக்கமும் ெேவியமர்த்துேலும் கவளியொள் குறுக்கீட்கடத் ேவிர்ப்ெகே 

உறுதிகசய்யும். அைசின் ேகையீடும் ேவிர்க்கப்ெட தவண்டும். இது நிறுவனத்திற்கொக 

அர்ப்ெணிப்புள்ள உயர் திறனுள்ளவர்ககளப் ெணியமர்த்ே ஆற்றைளிக்கும். 

 

b. அகனத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் ேன்னொட்சி கபற்ை சுய ஆட்சி 

ககொண்டகவகளொக மொறும், தமலும், (ெல்ககைக்கழகங்களுடன்) ‘இகைப்பு’ 

கசயல்ெொடு நிறுத்ேப்ெடும். ‘இகைக்கப்ெட்ட கல்லூரிகள்’ ெட்டம் வழங்கும் 

ேன்னொட்சிக் கல்லூரிகளொக வளை ஆேைவளிக்கப்ெடும். ‘இகைக்கின்ற 

ெல்ககைக்கழகங்கள்’ உயிர்த்துடிப்புள்ள ெல்துகற நிறுவனங்களொக வளரும். 

 

c. ேனியொர்  ற்றும் அைசு நிறுவனங்கள் கட்டுப்ெொட்டு ஆட்சி அகமப்புகளொல் 

ஒன்றுதபொை கருேப்ெடும். கல்விகய வணிகமயமொக்குேல் நிறுத்ேப்ெடும், 

ககொகடயொண்கம முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்ெடும். 

 

d. அகமப்பில், அேன் ெண்ெொடு, கட்டகமப்பு, இயங்ககமப்பு ஆகியகவகளில் ேன்னொட்சி 

உள்ளொர்ந்ேேொக்கப்படும். ஆசிரியர்களுக்குக் கல்விசொர் சுேந்திைமும் ெொடத்திட்ட 

அதிகொைமளிப்பும் கிகடக்கும். இதில் கற்பித்ேல்சொர் அணுகுமுகறகள், மொைவர் 

மதிப்பீடும் ஆய்வும் ஆகியகவயும் அடங்கும். நிறுவனங்களுக்கு நிருவொகம்சொர், கல்விசொர் 

ேன்னொட்சி உரிகம இருக்கும். ெடிப்புககளத் கேொடங்குவதும் நடத்துவதும், 

ெொடத்திட்டத்கே முடிவுகசய்வது, மொைவர் அளகவ முடிவுகசய்வது, வளங்களின் 

தேகவககள முடிவுகசய்து ேங்களுகடயதேயொன உள்ளொன அகமப்புககள 

உருவொக்கிக்ககொள்வது ஆகியகவகளுக்கொன சுேந்திைம் இதில் அடங்கும். ஆளுககயும் 

மக்கள் தமைொண்கம அகமப்புகளும் கூட இதில் உள்ளடங்கும். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் 

உண்கமயொகத் ேன்னொட்சிகெற்ற, ேற்சொர்புகடய, சுய ஆட்சிச் கசயல்ெொடுகள் 

ககொண்டகவகளொக உருவொக்கப்ெடும். 
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6.  ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் அக ப்பின் உரு ொற்ைம் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: ெயனுள்ள, உயர்கல்வியில் உயர்திறகனயும் கெொதுநைச் சிந்ேகனகயயும் 

ஊக்குவிக்க ஆற்றல்கெற்ற, தேகவக்தகற்ெ கசயல்ெடுகிற ஒழுங்குமுகற அகமப்பு.  
 

 

 

கெொதுநைச் சிந்ேகனகயயும், அகனவருக்கும் சமமொக இருப்ெகேயும், உயர்திறகனயும், நிதிசொர் 

நிகைத்ேன்கமகயயும் தநர்கமகயயும், இவற்றுடன் சிறப்ெொன ஆளுகககயயும் உறுதிகசய்ய 

ஒழுங்குமுகற அகமப்பு தேகவக்தகற்ெவும் சிறும அளவிலும் கசயல்ெடும். 

 

 

 

a. கெந்ேை நிகைககள அக ப்பது, நிதிஉேவி, அதிகொைப்பூர்வ ெொன்ைளித்ேலும் 

ஒழுங்குமுகையும் ஆகிய கசயல்ெொடுகள் பிரிக்கப்ெட்டு ேற்ெொர்புகடய 

அக ப்புகளொல் கெயல்படுத்ேப்படும். இது அதிகொைக் குவிப்பு, விருப்ெ முைண் 

ஆகியவற்கற ஒழிக்கும். 

 

b. கேொழிற்கல்விகயயும் தசர்த்து உயர்கல்வி அகனத்திற்கும் தேசிய உயர்கல்வி 

ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் ஆக க்குழு ஒன்று மட்டுதம ஒழுங்குமுகற அகமப்ெொக 

இருக்கும். ேற்தெொதிருக்கும் அகனத்து ஒழுங்குமுகற அகமப்புகளும் கேொழில்சொர் 

கசந்ேை நிகைகள் உருவொக்க அகமப்புகளொக (Professional Standard Setting Bodies) 

மொற்றப்ெடும். 

 

c. ேற்தெொதிருக்கும் ெல்ககைக்கழக மொனியக் குழு உயர்கல்வி மொனியக் குழுவொக 

மொற்றப்ெடும். 

 

d. கெொது கல்விக் குழு அகமக்கப்ெட்டு ‘ெட்டமளிப்புப் ெண்புகள்’, அேொவது, 

உயர்கல்விக்கொன ‘எதிர்ெொர்க்கக்கூடிய கற்றல் ெயன்கள்’ என்ெகே வகையறுக்க 

தேசிய உயர்கல்வித் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்கெ தமம்ெடுத்தும். 

 

e. அடிப்பகட அளபுருக்களின் அதிகொைப்பூர்வ ெொன்ைளித்ேல் ஒழுங்குமுகை அக ப்பின் 

அடிப்பகடயொக உருவொகும். கசயல்முகறககள தமற்ெொர்கவயிடுவேற்ககன தேசிய 

மதிப்பீடு மற்றும் சொன்றிேழ் குழு (NAAC) சொன்றளித்ேல் நிறுவனங்களுக்கொன ஒரு 

சூழைகமப்கெ உருவொக்கும். 

 

f. ேனியொர், அைசு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இைண்டிற்குத  கபொதுவொன 

ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் ஆட்சி அக ப்பு இருக்கும். ேனியொர் ககொகடயொண்க  

முன்கனடுப்பு ஊக்குவிக்கப்ெடும். 

 

g. மொநிை உயர்கல்வித் துகறகள் ககொள்கக அளவில் ஈடுெடுத்ேப்ெடும்; உயர்கல்வியின் 

மொநிைக் குழுக்கள் சகநிகையினர் உேவிகயயும் மிகச்சிறந்ே கசயல்முகற 

ெகிர்ந்ேளிப்கெயும் எளிேொக்கும். 
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ஆசிரியர் கல்வி 
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1.  கடும்முகைகளிைொன ஆசிரியர் ேயொரிப்பு 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: ஆசிரியர் கல்வி அகமப்கெப் ெல்துகறக் கல்லூரிகளுக்கும் 

ெல்ககைக்கழகங்களுக்கும் இடமொற்றி, அகனத்து ெள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் நொன்கொண்டு 

ஒருங்கிகைந்ே இளங்ககைப் ெட்டத்கேக் குகறந்ேெட்சத் ேகுதியொக நிறுவுேல் ஆகியவற்றின் 

மூைம் ெொடப்கெொருட்கள், கற்பித்ேல் முகறகள், கசயற்ெயிற்சி ஆகியவற்றில் ஆசிரியர்களுக்கு 

ஆகச்சிறந்ே ேைமொன ெயிற்சிகய வழங்குவகே உறுதிகசய்ய தவண்டும். 
 
 

 

 

 

ஆசிரியப்ெணி அறஞ்சொர்ந்தும் அறிவுசொர்ந்தும் சவொைொன ஒரு ெணியொகும். புதிய ஆசிரியர்களுக்குக் 

கடும்முகறகள் ககொண்ட ேயொரிப்பு தேகவ. தமலும், ெணியிலுள்ளவர்களுக்குத் கேொடரும் 

ெணிசொர் வளர்ச்சியும் கல்விசொர், கேொழில்சொர் உேவியும் தேகவ. 

 

 

a. ஆசிரியர்ககள உருவொக்குவேற்கொன 4 ஆண்டு ஒருங்கிக ந்ே  இளங்ககைக் 

கல்வியியல் ெல்துகற நிறுவனங்களில் இளங்ககைப் ெடிப்ெொக வழங்கப்ெடும். 

ெொடப்பிரிவுசொர் மற்றும் ஆசிரியர் ேயொரிப்புசொர் ெொடங்களும் இதில் அடங்கும். இது 

ெடிநிகை குறித்ேதும், ெொடம் குறித்ேதுமொன ெடிப்ெொக இருக்கும். ஆசிரியர்ககளப் 

ெள்ளிக்கு முந்கேய நிகையிலிருந்து தமனிகைப் ெள்ளி அளவுவகை (12ஆம் வகுப்பு) 

ககைகளும் விகளயொட்டும், தமலும், வொழ்க்ககத் கேொழில் அல்ைது சிறப்புக் கல்வி 

தநொக்குக் ககொண்டகவயும் தசர்த்து அகனத்துப் ெொடங்களுக்குமொக இருக்கும். 

 

b. 4 ஆண்டுகள் B.Ed. ெட்டம் மற்ற இளங்ககைப் ெட்டங்களுடன் ஒத்ே 

நிகையிலிருக்கும். 4 ஆண்டு B.Ed. முடித்ே மொைவர்கள் முதுககைப் ெட்டப் 

ெடிப்பிற்கு ேகுதி கெற்றவர்களொவர். 

 

c. ேற்தெொதுள்ள இைண்டொண்டு B.Ed. ெடிப்பு 2030 வகை கேொடரும். 2030ற்குப் பிறகு, 4 

ஆண்டு ஆசிரியர் கல்விப் ெடிப்கெ வழங்குகிற நிறுவனங்கள் மட்டுதம 2 ஆண்டு 

ெடிப்கெயும் நடத்ேமுடியும். ெட்டப்ெடிப்பு முடித்ேவர்களுக்கு இந்ேப் ெடிப்பு 

வழங்கப்ெடும். 

 

d. 2030ற்குப் பிறகு எந்ே ஒரு ெணிக்கு முந்கேய ஆசிரியர் ேயொரிப்பு ெடிப்புகளும் வழங்கப்ெட 

மொட்டொ. 

 

e. ஆசிரியர் கல்வி பல்துகை நிறுவனங்களொல் மட்டுதம வழங்கப்ெடும். நல்ை ெணிக்கு-

முந்கேய ஆசிரியர் ேயொரிப்பிற்குக் கல்விசொர் கண்தைொட்டங்கள், ெொடம், கற்பித்ேல் 

முகறகள், அதேொடுகூட, வலுவொன தகொட்ெொடு-கசயல்ெொடு இகைப்பு 

ஆகியவற்றின் கடுகமயொன தகொட்ெொடுசொர் புரிேலுக்கொகப் ெை ெொடப்பிரிவுகளின் 

மீேொன சிறப்ெறிவு தேகவ. இது கல்வியின் கமயப்ெகுதிகளுக்கும், ெள்ளிகளின் 

இகையகமப்புடன் மற்ற அகனத்துப் ெள்ளிப் ெொடங்களுக்குமொன ெைந்ே 

அளவிைொன வல்லுநர்கள் இருப்ெகேக் கட்டொயமொக்குகிறது. 

 
f. ேைம்குகறந்ே, கெயைற்ை ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்படும். 
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கேொழிற் கல்வி 
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1. கேொழில்ெொர் கல்விகய உயர்கல்வியில் மீண்டும் ஒருங்கிக ப்பது,  

கேொழில்ெொர் கல்விக்கு மீண்டும் உயிரூட்டுவது 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: மிகஉயர்ந்ே ேை கேொழில்சொர் திறன்களுடன் ெைந்துெட்ட அறிதிறன்கள், 21ஆம் 
நூற்றொண்டுத் திறன்கள், சமூக-மனிே சூழலின் புரிேல், வலுவொன அறஞ்சொர் வழிநடத்ேல்  
ஆகியவற்கற உறுதிப்ெடுத்துவேன் மூைம் கேொழிற்துகற வல்லுநர்ககள உருவொக்குவதில் 
ஒரு முழுகமயொன அணுகுமுகறகய உண்டொக்குேல். 
 
 

 

 

 

கேொழிற்துகற வல்லுநர்ககள உருவொக்குவதில் ஒழுக்கத்திலும் கெொது தநொக்கின் 

முக்கியத்துவத்திலுமொன ஒரு கல்வி, ெொடப்பிரிவிைொன ஒரு கல்வி, கசயற்ெயிற்சிக்கொன ஒரு 

கல்வி ஆகியகவ இருக்க தவண்டும். இது நடக்க தவண்டுகமன்றொல், கேொழிற்கல்வி ேனித்துகற 

ெயிற்சியொக மட்டுதம இருக்கக் கூடொது. 

 

 

 

a. கேொழிற்கல்வி கமொத்ே உயர்கல்வி அக ப்பின் ஒரு ஒருங்கிக ந்ே பகுதியொக இருக்கும். 

ேனித்து நிற்கும் கேொழில்நுட்ெப் ெல்ககைக்கழகங்கள், மருத்துவப் ெல்ககைக்கழகங்கள், 

சட்டம் மற்றும் தவளொண்கமப் ெல்ககைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்ே அல்ைது பிற 

களங்களில் நிறுவனங்ககள ஏற்ெடுத்தும் கசயல்ெொடு ககவிடப்ெடும். கேொழிற்கல்வி 

அல்ைது கெொதுக் கல்விகய வழங்கும் அகனத்து நிறுவனங்களும் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 

இைண்கடயும் பிரிவிகனயின்றி வழங்குகின்ற நிறுவனங்களொக ஒன்றிகைந்துககொள்ள 

தவண்டும். 

 

b. கேொடர்புகடய ெொடப்பிரிவுககளக்ககொண்ட தவளொண்க க் கல்வி மீண்டும் உயிரூட்டப்ெடும். 

தவளொண்கமப் ெல்ககைக்கழகங்கள் நொட்டின் அகனத்துப் ெல்ககைக்கழகங்ககளயும் 

கைக்ககடுக்கும்தெொது 9% இருப்பினும், உயர்கல்வியின் கமொத்ே மொைவர் தசர்க்ககயுடன் 

ஒப்பிடும்தெொது 1%ற்கும் குகறவொக தவளொண்கமயும், கேொடர்புகடய துகறகளிலும் மொைவர் 

தசர்க்கக உள்ளது. சிறப்ெொன திறன்கெற்ற ெட்டேொரிகள், கேொழில்நுட்ெர், புதுகமப்புகனயும் 

ஆய்வு, கேொழில்நுட்ெங்களுடனும், கசயற்ெயிற்சிகளுடனும் இகைக்கப்ெட்ட சந்கே 

அடிப்ெகடயிைொன நீட்சி ஆகியவற்றின் மூைம் தவளொண்கம உற்ெத்திகய அதிகரிக்க 

தவளொண்கம மற்றும் கேொடர்புகடய ெொடப்பிரிவுகளில் மொைவர் அளவும், ேைமும் 

தமம்ெடுத்ேப்ெட தவண்டும். கெொதுக் கல்வியுடன் ஒருங்கிகைக்கப்ெட்ட ெடிப்புகளின் மூைம் 

தவளொண்கமயிலும், கொல்நகட மருத்துவயியலிலும் கேொழில்துகற வல்லுநர்ககள 

உருவொக்கும் திைன் உடனடியொக உயைளவில் அதிகரிக்கப்ெடும். தவளொண்கமக் கல்வியின் 

கமொத்ே வடிவமும் உள்ளூர் அறிகவயும், மைபுவழி அறிகவயும், புதிேொக வளர்ந்துவரும் 

கேொழில்நுட்ெங்ககளப் புரிந்துககொண்டு ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய ஆற்றலுள்ள, அதேதவகளயில் 

நிை உற்ெத்தியில் சரிவு, கொைநிகை மொற்றம், வளருகின்ற நம்முகடய மக்கள்கேொககக்குப் 

தெொதிய உைவு இருத்ேல் தெொன்ற முக்கியச் சிக்கல்ககளப் ெற்றிய எச்சரிக்ககயுள்ள 

கேொழில்நுட்ெ வல்லுநர்ககள உருவொக்குவேற்கொக மொற்றப்ெடும். தவளொண்கமக் கல்வி 

வழங்குகிற நிறுவனங்கள் உள்ளூர் குமுகொயத்திற்கு த ைடியொகப் பயனளிக்க தவண்டும். 

கேொழில்நுட்ெத்கே உள்ளுகறயில் வளர்க்கவும் ெைப்ெவும்கூடிய தவளொண்கமத் 

கேொழில்நுட்ெப் பூங்கொக்ககள ஏற்ெடுத்துேல் ஓர் அணுகுமுகறயொகைொம்.  
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c. ெட்டக் கல்வி ெடிப்புகள் மீள்கட்டகமக்கப்ெடும். நீதிக்கொன ெைந்ே வொய்ப்ெளிக்கவும், ேக்க 

சமயத்தில் நீதி வழங்கவும் சட்டவியலில் கேொழிற்கல்வி உைகளவில் தெொட்டியிடக்கூடியேொக, 

சிறந்ே ெயிற்சிககள தமற்ககொள்ெனவொக, புதிய கேொழில்நுட்ெங்ககள 

ஏற்றுக்ககொள்ெனவொகவும் இருக்க தவண்டும். அதேதவகளயில், அது சமூக, கெொருளியல், 

அைசியல்சொர் நீதி ஆகிய அைசகமப்புசொர் விழுமியங்களினொல் உைர்த்ேப்ெட்டு உள்களொளி 

கெற்றனவொகவும், மக்களொட்சி, சட்டத்தின் அதிகொைம், மனிே உரிகமகள் ஆகிய கருவிகளின் 

உேவியுடன் தேசிய மீள்கட்டகமப்பிற்கு மகடப்ெடுத்ேப்ெட்டேொகவும் இருக்க தவண்டும். 

ெட்டவியல் கல்விக்கொன பொடத்திட்டம் ஒரு ஆேொை அடிப்ெகடயிைொன வககயில் சட்டவியல் 

சிந்ேகனயின் வைைொறு, நீதியின் ககொள்கககள், சட்டக் தகொட்ெொட்டியலின் ெயிற்சிகள் 

மற்றும் கேொடர்புகடய ெொடப்கெொருட்களுடன் சமூக-ெண்ெொட்டுச் சூழல்ககளப் 

கெொருத்ேமொகவும், தெொதுமொன வககயிலும் பிைதிெலிக்க தவண்டும். 

 

சட்டக் கல்வி வழங்குகிற மொநிை நிறுவனங்கள் எதிர்கொை வழக்கறிஞர்களுக்கும் 

நீதியைசர்களுக்கும் ஆங்கிைத்திலும் மற்றும் சட்டப் ெடிப்பு கிகடக்கிற மொநிைத்தின் 

கமொழியிலும் இருக ொழிக் கல்வியொக வழங்குவகேக் கருே தவண்டும். 

கமொழிகெயர்ப்புத் தேகவ கேொடர்ெொகச் சட்டரீதியொன விகளவுகள் ேொமதிப்ெகேத் 

ேவிர்க்க இது உேவும். 

 

d. உடல் ைக் கல்வி கொைம், கட்டகமப்பு, கல்விசொர் ெடிப்புகளின் வடிவம் ஆகியகவ 

மக்கள் ெங்ககடுப்பின் தேகவக்தகற்ெ இருக்கும்ெடி மீள்-கருேப்ெடும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒவ்கவொரு உடல்நை கசயல்முகற/இகடயீட்டிற்கும் (எ.கொ. ECG 

அளவு எடுப்ெது/ெொர்ப்ெது) ஒரு முழுத்ேகுதி கெற்ற மருத்துவர் இருக்க தவண்டியது 

அவசியமில்கை. அகனத்து MBBS பட்டேொரிகளும் பின்வருவனவற்கறப் கபற்றிருக்க 

தவண்டும்: (i) மருத்துவம்சொர் திறன்கள் (ii) தநொயறி திறன்கள் (iii)  அறுகவசொர் திறன்கள் 

(iv) அவசைகொைத் திறன்கள். மொைவர்கள் குறித்ே கொை இகடகவளிகளிதை நன்கு 

வகையறுக்கப்ெட்ட அளபுருக்களின்ெடி முேன்கமயொக ஆைம்ெ சுகொேொை 

நிகையங்களிலும், இகடநிகை மருத்துவமகனகளில் ெணியொற்றுவேற்குத் 

தேகவயொன திறன்களுக்கொக மதிப்பீடு கசய்யப்ெடுவர். MBBS ெடிப்பின் முேைொவது 

அல்ைது முேலிைண்டு ஆண்டுகள் அகனத்து அறிவியல்  ொ வர்களுக்கும் கபொதுவொன 

பருவ ொக வடிவகமக்கப்ெடும். இேற்குப் பின்னர் அவர்கள் MBBS, BDS, கசவிலியர் 

ெடிப்பு அல்ைது பிற ேனித்துகறப் ெயிற்சிககள எடுத்துக்ககொள்ளைொம். பிற 

மருத்துவம்சொர் ெொடப்பிரிவுகளொன கசவிலியர் ெடிப்பு, ெல்மருத்துவம், தெொன்றவற்றின் 

ெட்டேொரிகளும்கூட MBBS ெடிப்பில் ெக்கவொட்டு நுகழவொக  தசர்ந்துககொள்ள 

அனுமதிக்கப்ெடுவர். ஒரு மருத்துவம்சொர் கல்வி ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்பு இகேச் 

சொத்தியமொக்கும் கெவிலியர் கல்வியின் ேைம் தமம்ெடுத்ேப்ெடும்: கசவிலியர் மற்றும் பிற 

துகை-ெொடப்பிரிவுகளுக்கொன தேசிய சொன்றிேழ் குழு உருவொக்கப்ெடும். 

உடல் ைத்கேப் கபொறுத்ேவகை மக்கள் இங்கு பன்முகத் தேர்வு கெய்பவர்கள் என்ெேொல், 

நம்முகடய உடல்நைக் கவனிப்புக் கல்வி அகமப்பு ஒருங்கிகைந்ேேொக இருக்க 

தவண்டும் - இேன் கெொருள், எடுத்துக்கொட்டு விளக்கமொக, எதிர்முகற மருத்துவத்தின் 

(allopathy) அகனத்து மொைவர்களுக்கும் ஆயுர்தவேம், தயொகொ, இயற்கக மருத்துவம், 

யுனொனி, சித்ே மருத்துவம், தஹொமிதயொெதி (AYUSH), ஆகிய அகனத்தின் அடிப்ெகடப் 

புரிேலும், அந்ே மொைவர்களுக்கு மறுேகையொக அதைொெதி மருத்துவத்தின் 

அடிப்ெகடப் புரிேலும் இருக்க தவண்டும். அகனத்து உடல்நைக் கவனிப்புக் 

கல்வியிலும் ேடுப்பு உடல் ைக் கவனிப்பும் ெமூக  ருத்துவம் ெற்றி அதிக அழுத்ேம் 

ககொடுக்கப்ெட தவண்டும். 
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e. கேொழில்நுட்பக் கல்வியின் ெொடப்பிரிவுககள முழுகமயொக  அறிவுசொர்ந்ேது 

என்தறொ முழுகமயொகத் திறன் சொர்ந்ேகவ என்தறொ இல்ைொேேொல் இது குறிப்பிட்ட 

சவொல்ககள எதிர்தநொக்குகிறது. தமலும், மனிே முயற்சிகள் அகனத்திலும் 

கேொழில்நுட்ெத்தின் கசல்வொக்கு வளர்ந்துககொண்தட வருவேொல், கேொழில்நுட்ெக் 

கல்விக்கும் மற்ற துகறகளுக்குமிகடதயயொன பிளவுகள் அற்றுப்தெொகுகமன 

எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. அேற்கு அடுத்ேெடியொக, இந்ேத் துகறகளில் நன்கு ேகுதி 

கெற்றவர்களின் தேகவ ெை ஆண்டுகளொகத் கேொடரும். அதுமட்டுமன்றி, புதுகமப் 

புகனயவும், ஆய்விற்குகமன கேொழிற்துகறகளுக்கும் 

கல்விநிறுவனங்களுக்குமிகடயில் கநருங்கிய கூட்டுச்கசயல்ெொடுகளின் 

தேகவயும் அதிகரிக்கும். ேற்தெொகேய தவகைகளுக்கும் எதிர்கொை 

நடவடிக்கககளுக்குகமன நன்கு திறகமகெற்ற வல்லுநர்ககள 

உருவொக்கும்வககயில் கெொறியியல் மற்றும் கேொழில்நுட்ெப் படிப்புகள் 

 ொற்றியக க்கப்படும். இவர்கள் வளர்ந்துவரும் அறிவியல் மற்றும் 

கேொழில்நுட்ெத்கே ஏைொளமொகப் ெயன்ெடுத்ேவும், அதேதவகளயில், மொறிவரும் 

சமூகப்-கெொருளொேொை சூழல்கள், சுற்றுச் சூழல்கள் ஆகியவற்றின் 

தேகவகளுக்தகற்ெ நடக்கவும் திறகம கெற்றிருக்க தவண்டும். அறிகவயும் 

திறன்ககளயும் கவவ்தவறு சூழல்களிலும், அறியொே சூழல்களிலும்கூடப் 

ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய திறகன மொைவர்களுக்குள் வளர்க்கவும், கேொழிற்துகறசொர் 

இயல்திறன்ககளயும் அறகநறிககளயும் மனதில் ஆழப் ெதியகவக்கவும் 

பொடத்திட்டம் புதுப்பிக்கப்படும். கசயற்கக நுண்ைறிவும், கெரும்ேைவு 

ெகுப்ெொய்வு தெொன்ற புதிய, வளர்ந்துவரும் பொடப்பிரிவுகளுக்கு உத்திெொர் அழுத்ேம் 

ேைப்ெடும். 

 

நிறுவனங்களின் சொன்றிேழ்/ேைவரிகசப்ெடுத்துேல் கேொழில்துகறகளுடன் 

கூட்டுச்கசயல்ெொடு, கேொழிற்துகற அனுெவமுள்ள ஆசிரியர்குழு உருவொக்கம், 

தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட உள்ளுகறப் ெயிற்சி வொய்ப்புகள் தெொன்றவற்கற 

ஊக்குவிக்கும். 
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1. ேை ொன கல்விெொர் ஆைொய்ச்சிகய ஊக்குவித்ேல் 
 
 

 

குறிக்தகொள்: நொடு முழுவதிலும் உள்ள அகனத்து கல்விசொர் ெொடப்பிரிவுகளிலும் ஆைொய்ச்சிகயயும் 

புதுகமககளயும் ஊக்குவித்ேல் மற்றும் தீவிைப்ெடுத்ேல், ெல்ககைக்கழகங்களிலும் 

கல்லூரிகளிலும் ஆைொய்ச்சிகயத் கேொடங்கவும், தமம்ெடுத்ேவும் சிறப்பு கவனம் அளித்ேல் - 

திறகமயுள்ள சக மொைவர்களொல் ெரிசீைகன கசய்யப்ெட்ட நிதி, வழிகொட்டல், 

எளிகமப்ெடுத்துேல் தெொன்ற சொேகமொன சூழைகமப்கெ உருவொக்குேல். 
 
 

 

 

கெரிய மற்றும் துடிப்புள்ள கெொருளொேொைத்கே வளர்த்கேடுக்கவும் நிகைநிறுத்துவேற்கும், சமூகத்கே 

தமம்ெடுத்துவேற்கும், நொடு உயர்ந்ேநிகையிகன அகடவேற்கு ஊக்குவித்ேலுக்கும், ஆைொய்ச்சியும் 

புதுகமப்புகனேலும் முக்கியமொனகவயொக உள்ளன. இன்று உைகில் நிகழும் விகைவொன 

மொற்றங்களொன கொைநிகை, கேொழில்நுட்ெம், மக்கள்கேொகக மொற்றங்கள் ெைவும் ஒரு வலுவொன 

ஆைொய்ச்சி முகறகய முன்கனப்தெொகேயும் விட முக்கியமொனேொக்குகிறது. 

 

 

a. தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு ேன்னொட்சி நிறுவனமொக நொடொளுமன்றச் சட்டத்தின் 

மூைமொக இந்திய அைசொல் அகமக்கப்ெடும். ஆண்டுக்கு 20,000 தகொடி நிதி வழங்கப்ெடும் 

(கமொத்ே உள்நொட்டு உற்ெத்தியில் -0.1%); நொட்டின் ேைமொன ஆைொய்ச்சிக்கொன 

அறிவுத்திறன் தமம்ெடுத்ேப்ெடுவேொல் அடுத்ே ெத்ேொண்டுகளில் ெடிப்ெடியொக இது 

அதிகரிக்கப்ெடும். 

 
b. இந்ே நிறுவனத்தின் ெணியின் முேன்கமயொன கசயல்ெொடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்: 

 

 தெொட்டி, ஒப்ெொர் குழுவின் மதிப்பீடு சொர்ந்ே கசயல்முகற மூைமொகக் கல்விசொர் ெைப்பு 

முழுவேற்கும் உள்ள அகனத்து ெொடப்பிரிவு ஆைொய்ச்சிக்கும் நிதியளித்ேல் 

 

 நொடு முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் ஆைொய்ச்சித் திறகன உருவொக்கி 

தமம்ெடுத்துேல். 

 

 மிக அவசைமொன தேசிய பிைச்சிகனகள் ஆைொய்ச்சி கசய்யப்ெடுவகேயும், கெொது 

நன்கமக்கொகச் சமீெத்திய ஆைொய்ச்சி முன்தனற்றங்கள் கசயல்ெடுத்ேப்ெடுவகேயும் 

உறுதி கசய்வேற்கொக ஆைொய்ச்சியொளர்கள், அைசு மற்றும் கேொழில்துகற இகடதய 

நன்கம ெயக்கும் இகைப்புககள உருவொக்குேல். 

 

 சிறப்பு ெரிசுகள் மற்றும் கருத்ேைங்குகள் மூைம் சிறந்ே ஆைொய்ச்சிகய அங்கீகரித்ேல். 

 

c. கேொடக்கத்தில் இந்ே நிறுவனம் அறிவியல்கள், கேொழில்நுட்ெம், சமூக அறிவியல்கள், 

ககை மற்றும் மொனுடவியல் புைங்கள் ஆகிய நொன்கு முக்கிய பிரிவுககளக் 

ககொண்டிருக்கும். 
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கூடுேல் முக்கியக் கவனம்கபறும் பகுதிகள் 
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1. கல்வி கேொழில்நுட்பம் 
 
 

 

த ொக்கம்: கல்வியின் அகனத்து நிகைகளிலும் கெொருத்ேமொன ஒருங்கிகைந்ே 

கேொழில்நுட்ெம் - ஆசிரியர் ேயொரிப்புப்ெணிக்கும் தமம்ெொட்டிற்கும் உேவுேல்; கற்பித்ேல், 

கற்றல் மற்றும் மதிப்பீட்டுச் கசயல்முகறகய தமம்ெடுத்துேல்; பின்ேங்கிய குழுக்களுக்குக் 

கல்விசொர் வொய்ப்பிகன தமம்ெடுத்துேல்; தமலும் கல்விசொர் திட்டமிடல், நிர்வொகம் மற்றும் 

தமைொண்கமகய தமம்ெடுத்துேல். 
 
 

 

 

இந்ேக் ககொள்கக கேொழில்நுட்ெம் கல்வியின் அகனத்து மட்டங்களிலும் சரியொன முகறயில் 

ஒருங்கிகைக்கப்ெடுவகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது: i) கற்பித்ேல், கற்றல் மற்றும் மதிப்பீட்டு 

கசயல்முகறககள தமம்ெடுத்துேல்; ii) ஆசிரியர்ககளத் ேயொர்ெடுத்துவேற்கும் அவர்களின் 

கேொடர்ச்சியொன கேொழில் வளர்ச்சிக்கும் துகைபுரிேல்; iii) பின்ேங்கிய குழுக்களுக்கொன கல்வி 

வொய்ப்பிகன தமம்ெடுத்துேல் மற்றும் iv) கல்விசொர் திட்டமிடல், நிருவொகம் மற்றும் 

தமைொண்கமகயச் சீைொக்குேல். 

 

a. கேொழில்நுட்ெத்கே அறிமுகப்ெடுத்ேவும், தசகரிக்கவும், ெயன்ெடுத்ேவும் 

முடிகவடுப்ெகே எளிேொக்க தேசிய கல்விெொர் கேொழில்நுட்ப  ன்ைம் என்கிற ேன்னொட்சி 

அகமப்பு ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். இவ்வகமப்பு கல்விசொர் நிறுவனங்கள், மொநிை அைசுகளும் 

நடுவண் அைசும், மற்ற ெங்குேொைர்கள் ஆகிதயொரின் ேகைகமக்குச் சமீெத்திய அறிகவயும் 

ஆய்கவயும், அதேொடுகூட, ஒவ்கவொருவருடனும் சிறந்ே நகடமுகறககளப் 

ெகிர்ந்துககொண்டு கைந்ேொதைொசிக்கவும் வொய்ப்கெ வழங்கி இகேச் கசய்யும். 

 

b. கல்விச் கசயல்முகறகளில் கேொழில்நுட்ெ ஒருங்கிகைப்பு (எ.கொ.கமொழிகெயர்ப்புக்கு 

உேவ, கற்பித்ேலுக்கு உேவியொகச் கசயல்ெடுேல், கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற 

வளர்ச்சிகய எளிேொக்குேல், ஆன்கைன் ெடிப்புகள் தெொன்றகவ), டிஜிட்டல் களஞ்சியங்கள், 

ஆசிரியகை கேொழில்நுட்ெத்கேப் ெயன்ெடுத்ே  ேயொரித்ேல், கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட உேவி 

மற்றும் ஆைொய்ச்சி ஆகியவற்றின் மூைம் தமம்ெடுத்ேப்ெடும். ஆைொய்ச்சி மற்றும் 

கேொழில்நுட்ெப் ெயன்ெொட்டில் ஆைொய்ச்சி தமற்ககொள்ளவும், அேற்கு உேவியளிக்கவும் 

கல்விசொர் கேொழில்நுட்ெ உயர்திறன் கமயங்கள் அகமக்கப்ெடும்.  

 
c. கல்வித் ேைவின் தேசியக் கொப்ெகங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொைவர்கள் 

கேொடர்ெொன அகனத்து ெதிவுககளயும் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் ெைொமரிக்கும். 
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2. வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வி 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விகயப் ெள்ளிகள், கல்லூரிகள், ெல்ககைக்கழகங்கள் 

ஆகிய அகனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஒருங்கிகைப்ெது. 2025ற்குள் கமொத்ே 

மொைவர்களில் 50% மொைவர்களுக்கொவது வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விக்கொன வொய்ப்ெளிப்ெது. 
 
 

 

 

 

இந்தியொவின் மக்கள்கேொககப் ெங்கீட்டின் முழு அகத்திறகையும் நகடமுகறயில் 

கவளிக்ககொைரும் கெொருட்டு, 2025ற்குள்  ெள்ளி, உயர்கல்வி மூைம் குகறந்ேெட்சம் 50% 

மொைவர்களிகடதய திறன்ககள வளர்ப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொக அகமக்கிறது. 

 

a. அடுத்ே ெத்ேொண்டுகளில் ெடிப்ெடியொக அகனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் வொழ்க்ககத் 

கேொழிற்கல்வி ஒருங்கிக க்கப்படும். திறன்களில் இகடகவளிககளப் ெற்றிய ஆய்வு, 

உள்ளூர் வொய்ப்புககள அகடயொளங் கொணுேல் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் கவனப் 

ெகுதிகள் கேரிந்கேடுக்கப்ெடும். ேொைொளக் கல்வியின் கெரிய கேொகைதநொக்கின் 

ெகுதியொகத் கேொழில்நுட்ெ கல்வியும் வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வியும் அகமயும். 

வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வியின் ஒருங்கிகைப்பிற்கொன தேசியக் குழு இந்ே முயற்சிகயக் 

கண்கொணிக்கும். 

 

b. ஒருங்கிகைப்பிற்கொன ேனி நிதியுேவியின் மூைம், கல்வி நிறுவனங்கள், கேொழில்நுட்ெ 

நிறுவனங்கள், கேொழிற்துகற ஆகியவற்றிற்கிகடதய கூட்டுச்கெயல்பொட்டின் வழி இந்ே 

மொற்றம் எளிேொக்கப்ெடும். 

 

c. தேசிய ஆற்ைல்கள் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவக ப்பு ஒவ்கவொரு ெொடப்பிரிவு/வொழ்க்ககத் 

கேொழில்/கேொழிற்துகறக்கும் விளக்கமொக விரிவுெடுத்ேப்ெடும். தமலும், இந்தியச் 

கசந்ேைங்கள் ென்னொட்டுத் கேொழிைொளர் நிறுவனம் ெைொமரிக்கும் ெணிகளின் 

ென்னொட்டுச் கசந்ேை வககப்ெொட்டுடன்  ஒத்துச்தசர்க்கப்ெடும். முந்கேய கற்ைகை 

அகடயொளங்கொணுேலுக்கொன அடிப்ெகடகய இந்ே வடிவகமப்பு வழங்கும். 

இேன்மூைம், முகறயொன கல்விஅகமப்பில் கேொடைமுடியொேவர்கள் இந்ே 

வடிவகமப்பில் கெொருத்ேமொன ெடிநிகையுடன் அவர்களுகடய நகடமுகற 

அனுெவத்கே ஒத்துச்தசர்ப்ெேன் மூைம் மீண்டும் தசர்த்துக்ககொள்ளப்ெடுவர். கெொதுக் 

கல்விக்கும் வொழ்க்ககத்கேொழிற் கல்விக்குமிகடதய மொறிக்ககொள்வகேயும் இந்ே 

வடிவகமப்பு எளிகமயொக்கும். 

 

d. 2030-35 வகையில் வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வி இளங்ககைப் படிப்பு அளவில் 

 ொ வர்தெர்க்ககயின் கமொத்ே அளவில் 50% வகை உயர்த்ேப்ெடும். உயர்கல்வி 

நிறுவனங்கள் ேொங்களொகதவொ, கேொழிற்துகறயுடன் கூட்டொண்கமயுடதனொ வொழ்க்ககத் 

கேொழிற்கல்விகய வழங்க முடியும். 

 

e. வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விகய வழங்கும் முகைகள், ெயிற்சிப் ெருவம் 

ஆகியவற்கறயும்கூட உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தசொதித்துப் ெொர்க்கைொம். கேொழிற்துகற 

அகமப்புகளுடன் கூட்டொண்கமயில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளுகற 

கமயங்ககளயும் அகமக்கைொம். 

 

f. இந்தியொவில் உருவொக்கப்ெட்ட அறிவொகிய ’தைொக் வித்யொ’ (மக்கள் கல்வி) வொழ்க்ககத் 

கேொழிற்கல்விப் ெடிப்புகளினுள் ஒருங்கிகைக்கப்ெடுவேன்வழி மொைவர் ெயிை 

வொய்ப்ெளிக்கப்ெடும். 
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3.  வயதுவந்தேொர் கல்வி 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் எழுத்ேறிவில் இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொர் அளவு 

100%த்கே எட்டுேல், வயதுவந்தேொருக்கொன கல்வி, கேொடர் கல்விக்கொன ெடிப்புகள் ஆகியவற்கறச் 
சிறப்ெொன அளவில் விரிவொக்குேல். 
 
 

 

 

 

ேனிநெர்சொர், சமூகம்சொர், கெொருளியல்சொர் மற்றும் வொழ்நொள் முழுகமக்குமொன கற்றல் 

வொய்ப்புகளில் ெங்குககொள்வேற்கு எழுத்ேறிவும் அடிப்ெகடக் கல்வியும் உேவுகின்றன - இது 

ஒவ்கவொரு குடிமகளின் உரிகமயொகும். எனினும், ஏற்றுக்ககொள்ளவியைொே அளவிைொன 

நம்முகடய இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொரின் கேொகக இன்னமும் எழுத்ேறிவின்றிதய உள்ளது. 

 

 

a. வயதுவந்தேொர் கல்விக்கொன ஒரு தேசிய ெொடத்திட்ட வடிவகமப்பு உருவொக்கப்ெடும். இது 

அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும், முக்கியமொன வொழ்க்ககத் திறன்கள், வொழ்க்ககத் 

கேொழில் திறன்கள், அடிப்ெகடக் கல்வியும் கேொடர் கல்வியும் ஆகிய ஐந்து ெைந்ே 

ெகுதிககள எடுத்துக்ககொள்ளும். இந்ே வடிவகமப்புடன் ஒத்துச்தசர்க்கும் வககயில் 

மதிப்பிடுவேற்கும் சொன்றிேழ் வழங்குவேற்குமொன வைன்முகறகளுடன் ெொடநூல்களும் 

கற்றல் கெொருட்களும் உருவொக்கப்ெடும். 

 

b. வயதுவந்தேொர் கல்வி கமயங்களின் தமைொளர்கள், ெயிற்றுநர்கள் ஆகிய ஊழியர்கள் 

மட்டுமல்ைொமல் ,தேசிய வயதுவந்தேொர் கல்வி ெயிற்றொசிரியர்கள் திட்டத்தின் மூைம் 

உருவொக்கப்ெட்ட ஒரு நெருக்கு ஒரு ெயிற்றொசிரியர்களின் கெரிய அணியும் வயதுவந்தேொர் 

கல்விகய அகடய தசர்த்துக்ககொள்ளப்ெடுவர். 

 

c. ெங்குககொள்ள தவண்டியவர்ககள அகடயொளம் கொை ேற்தபொதிருக்கும் 

அணுகுமுகைகளும் திட்டங்களும் திறகமயொகப் ெயன்ெடுத்திக்ககொள்ளப்ெடும். 

குமுகொயத்திலிருந்து வரும் ேன்னொர்வைர்கள் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர் - இதில் குமுகொயத்தின் 

எழுத்ேறிவுகெற்ற ஒரு நெகை தவறு ஒரு நெருக்கு மட்டுமொவது வொசிக்கக் கற்றுக்ககொடுக்க 

கவப்ெது முக்கியமொன உத்தியொக இருக்கும். கபரு ளவிைொன கபொது விழிப்பு ர்வு 

உருவொக்கப்ெடும். கபண்கள் கல்விக்குச் சிறப்பு அழுத்ேம் ககொடுக்கப்ெடும். 
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4.  இந்திய க ொழிகளுக்கு ஊக்க ளித்ேல் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: அகனத்து இந்திய கமொழிகளின் தெணிக்கொத்ேகையும், வளர்த்ேகையும், ென்முக 

முகனப்கெயும் உறுதிகசய்ேல் 
 
 

 

 

 

 

ஒவ்கவொரு ெகுதியின் ெண்ெொட்கடயும் மைபுககளயும் உண்கமயொக உள்ளடக்குேலும் 

தெணிக்கொத்ேலும், ெள்ளிகளின் மொைவர்கள் அகனவருக்கும் சரியொன புரிேல் ஏற்ெடுத்துேல் 

ஆகியகவ ெழங்குடி கமொழிககளயும் உள்ளடக்கிய அகனத்து இந்திய கமொழிகளுக்கும் சரியொன 

மதிப்கெ வழங்குவேனொல் மட்டுதம அகடய முடியும். எனதவ, உண்கமயொகதவ வளம்கசறிந்ே 

இந்திய கமொழிககளயும் இைக்கியங்ககளயும் தெணிக்கொப்ெது மிகமிக முக்கியமொன ஒன்றொகிறது. 

 

a. நொடு முழுவதிலும் வலுவொன இந்திய கமொழி மற்றும் இைக்கியப் ெடிப்புககள 

ஏற்ெடுத்துேல், ஆசிரியர்ககளயும் தெைொசிரியர்ககளயும் நியமித்ேல், குறிப்பிட்ட 

தநொக்கிைொன ஆய்வு, கசவ்வியல் கமொழிகளின் தமம்ெொடு ஆகியகவ மூைம் இந்திய 

கமொழிகளில் கமொழி, இைக்கியம், அறிவியல்சொர் கசொற்கறொகுதி ஆகியவற்றில் கவனம் 

கசலுத்துேல். 

 

b. கசவ்வியல் கமொழிகள் மற்றும் இைக்கியங்களின் தமம்ெொட்டிற்ககனத் ேற்தெொதிருக்கும் 

தேசிய நிறுவனங்கள் வலிகமயூட்டப்ெடும். ெொலி, கெர்சிய (ெொைசீக), பிைொகிருே 

கமொழிகளுக்கொன ஒரு தேசிய நிறுவனமும் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். 

 

c. நொடுமுழுவதும் சீைொகப் ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய கசொற்கறொகுதிகய உருவொக்குவேற்கொன 

அறிவியல் மற்றும் கேொழில்நுட்ெம்சொர் ககைச்கசொற்களுக்கொன ஆகையத்தின் 

இைக்குக் கட்டகள, இயல் அறிவியல்ககள மட்டுமின்றி, அகனத்துப் 

ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் உள்ளடக்குவேற்ககனப் புதுப்பிக்கப்ெட்டு, ெைந்ே 

அளவில் விரிவொக்கப்ெடும். 
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தேசிய கல்வி ஆக யம் 
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1. கல்வியின் உரு ொற்ைம்: தேசிய கல்வி ஆக யம்/ைொஷ்ட்ரிய சிக்ஷொ ஆதயொக் 
 
 

 

 

குறிக்தகொள்: புதிய தேசிய கல்வி ஆகையத்தினொல் வழிநடத்ேப்ெட்டு எல்ைொப் 

ெடிநிகைகளிலும், கேொகைதநொக்கிலிருந்து நகடமுகறப்ெடுத்துேல்வகை அகனவருக்கும் 

சமமொகவும் உயர்திறகன கவளிப்ெடுத்துவேொகவும் இந்தியக் கல்வி அகமப்பு ஒத்திகசந்து 

கசயல்ெடுேல். 
 
 

 

 

கசயல்ெடுத்துவதில் உயர்திறகன உறுதிப்ெடுத்ேக்கூடிய உள்ளூக்கம்ககொண்ட ேகைகம 

இந்திய கல்வி அகமப்பிற்குத் தேகவ. 

 

 

a. ைொஷ்ட்ரிய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது தேசிய கல்வி ஆகையம் பிைேமர் அவர்களொல் ேகைகம 

ேொங்கப்ெட்ட உச்சநிகை அகமப்ெொக அகமக்கப்ெடும். 

 
b. நடுவண் அைசின் கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் துகைத் ேகைவைொக இருந்து அன்றொட 

நடவடிக்கககளுக்கு தநைடிப் கெொறுப்கெடுத்துக்ககொள்வொர். 

 

c. இந்ே ஆக யத்தில் தெர்கெற்ற கல்வியொளர்கள், ஆய்வொளர்கள், நடுவண் அைசின் 

அகமச்சர்கள், மொநிை முேல்வர்களின் பிைதிநிதிகள், ெல்தவறு களங்களிலிருந்து 

தெர்கெற்ற கேொழிற்துகறயொளர்கள் ஆகிதயொர் இடம்கெற்றிருப்ெர். ஆகையத்தின் 

அகனத்து உறுப்பினர்களும் ேங்கள் துகறகளில் உயர்நிபுைத்துவம் உகடயவர்களொகவும், 

ேங்களுகடய களங்களில் கெொதுநைத்திற்குப் ெங்களிப்புச் கசய்ேவர்களொகவும், குகறகொை 

இயைொே தநர்கமககொண்டவர்களொகவும் ேற்சொற்புகடயவர்களொகவும் இருப்ெர். 

 

d. இந்தியொவில் கல்வியின் கபொறுப்பு இந்ே ஆகையத்திடம் இருக்கும். நம்முகடய 

சமூகத்தில் ென்முகத்ேன்கமக்கு ஊட்டமளிக்கும் அதேதவகளயில் இந்ே ஆகையம் 

கல்விக்கொன ஒரு ஒருங்கிகைந்ே தேசிய கேொகைதநொக்கிற்கு ஆேைவளித்து உகழக்கும். 

நொட்டளவிைொன, மொநிை அளவிைொன, நிறுவன அளவிைொன நிகைகளில் கேொடர்புகடய 

அகனத்து விகனயொளர்களிடமிருந்தும் ேகைவர்களிடமிருந்தும் ெயனுள்ள, 

ஒத்தியக்கப்ெட்ட கேொகைதநொக்ககயும் கசயகையும் கவளிக்ககொைர் அது 

வசதிகசய்யும். 

 

e. ஒருங்கிகைக்கவும், ஒத்திகசந்து ெணிபுரியவும் இந்ே ஆகையம் ஒவ்கவொரு  ொநிைத்துடனும் 

க ருக்க ொகச் கெயல்படும். ைொஜ்ய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது மொநிைக் கல்வி ஆகையம் என 

அகழக்கப்ெடக் கூடிய மொநிை அளவிைொன உச்சநிகை அகமப்புககள மொநிைங்கள் 

அகமத்துக்ககொள்ளைொம். 
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கல்விக்கொன நிதியளிப்பு 
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1. கல்விக்கொன நிதியளிப்பு 

 
a. ஒரு சமூகம் முழுகமக்கும் கல்வியின் ெயன்கள் திைண்டளிக்கிறகேப் தெொன்ற சிறந்ே 

முேலீடு எதுவும் ஒரு சமூகத்தின் எதிர்கொைத்திற்கு இல்கை என நம்புவேொல் கல்விசொர் 

முேலீட்கட உயர்த்துவேற்கு இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக உறுதியளிக்கிறது. 

 

b. எனதவ கல்வித்துகையில் அைசுெொர் முேலீட்கட,  டுவண் அைசும்  ொநிை அைசுகளும், 

பத்ேொண்டுப் பருவத்தில் 20% ஆக உயர்த்ே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக எதிர்தநொக்குகிறது. 

 

c. பின்ேங்கிய, ெங்களிக்கப்ெடொே குழுக்களுக்குரியச் சமத்துவ உயர்ேைக் கல்விகய 

உறுதிப்ெடுத்துவேற்கொன அகனத்து முன்கனடுப்புகளுக்கும் ஆேைவளிக்கவும், கற்றல் 

வளங்கள், மொைவர்களின் ெொதுகொப்பும் நைமும், ஊட்டச்சத்து உேவி, தெொதுமொன 

அலுவைர்கள், ஆசிரியர் தமம்ெொடு ஆகிய முக்கியமொன கூறுகள் எதிலும் நிதிஉேவி 

சமைசம் கசய்துககொள்ளப்ெடமொட்டது. 

 

d. கல்வித் துகறயில் ேனியொர் ககொகடயொண்கம நடவடிக்கககளுக்குப் 

புத்திளகமயூட்டுேல், கசயல்முகற ஊக்கமளித்ேல், உேவுேல் ஆகியவற்றிற்கு இந்ேக் 

கல்விக்ககொள்கக அகழப்பு விடுக்கிறது. கல்விசொர் முயற்சிகளுக்கு இைொெதநொக்கமற்ற 

அடிப்ெகடயில் கெொதுநைச் சிந்ேகனயுடன் அளிக்கப்ெடும் எந்ே நிதியுேவியும் 

ேற்தெொகேய நிறுவனங்களின் முக்கியமொன தேகவகளுக்குத் திருப்பி விடப்ெடும். 

 

e. உள்கட்டகமப்தெொடும் வளங்கதளொடும் குறிப்ெொகத் கேொடர்புகடய ஒருமுகற 

கசைவினம் மட்டுமின்றி, பின்வரும், முக்கிய ொன அழுத்ேம் தேகவயுள்ள 

பகுதிககளயும் இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக அகடயொளம் கண்டுள்ளது: (i) மழகையர் 

கல்வியின் விரிவொக்கமும் தமம்ெொடும், (ii) அடிப்ெகட எழுத்ேறிகவயும், 

எண்ைறிகவயும் உறுதிப்ெடுத்துேல் (iii) ெள்ளிக்கூட வளொகங்ககளப் தெொதுமொன 

அளவு ேகுந்ே வளங்ககள ஏற்ெடுத்துவது, (iv) உைவும் ஊட்டச்சத்தும் (கொகை மற்றும் 

மதிய உைவு), (v) ஆசிரியர் கல்வியும், ஆசிரியர்களின் கேொடரும் கேொழிற்துகறசொர் 

தமம்ெொடும், (vi) கல்லூரிககளயும் ெல்ககைக்கழகங்ககளயும், அவற்றுடன் (vii) 

ஆய்கவயும் மறுசீைகமத்ேல். 

 

f. ேகடயில்ைொே, ஏற்ற தவகளயிைொன, கெொருத்ேமொன நிதி வழங்குேலிலும், அவற்றின் 

தநர்கமயொன ெயன்ெொட்டிலும் ஆளுககயும் நிருவொகமும் கவனம் கசலுத்தும். 

அளிக்கதவண்டிய ெங்குககளத் கேளிவொகப் பிரித்ேல், நிறுவனங்களுக்கு 

வலிகமகயயும் ேன்னொட்சிகயயும் அளித்ேல், ேகைகமப் கெொறுப்புகளுக்கு மக்ககள 

நியமித்ேல், கேளிவுகெற்ற கவனமளித்ேல் ஆகியவற்றின் மூைம் இது சொத்தியப்ெடும். 

 

g. கெொருத்ேமொன ெல்தவறு அம்சங்களின்வழி கல்வியின் வணிக ய ொக்கல் இந்ேக் 

கல்விக்ககொள்ககயில் எதிர்ககொள்ளப்ெடுகிறது. ‘இைகுவொன ஆனொல் இறுக்கமொன’ 

கட்டுப்ெொட்டு அணுகுமுகற, அைசு வழங்கும் கல்வியில் கணிசமொன அளவு முேலீடு 

ஆகியவற்றுடன் கவளிப்ெகடத் ேன்கமககொண்ட கெொது அறிக்கக முகறகய 

உள்ளடக்கிய சிறந்ே ஆளுகக முகறகள் தெொன்றகவ இந்ே அம்சங்களில் அடங்கும்.   
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2.  முன்கெல்லும் வழி 

 

கல்வியில் ஈடுெட்டுள்ள அகனத்து அகமப்புகளுக்கும் ஒத்திகசந்து ெணிகசய்வேற்கொன 

ஆற்றைளிப்ெதிலும் திட்டமிடுேலிலும் ஒருங்கிகசவு இருக்கவும், இேன் கருத்தும் தநொக்கமும் 

பிசகொமல் இந்ேக் ககொள்கக கசயல்ெடுத்ேப்ெடவும் தேகவயொன ெை அகமப்புகள் முன்கனடுக்க 

தவண்டிய முக்கியமொன கசயல்ககளயும், மீள்தநொக்கிற்கொன ஏற்ற தநைத்கேயும் திட்டத்கேயும் 

இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக தகொடிட்டுக் கொட்டுகிறது. 
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மனிேகுைத்தின் ஒவ்கவொரு யுகத்திலும், அறிவு என்ெது முந்கேய ேகைமுகறகளொல் 

உருவொக்கப்ெட்டகவகளின் கமொத்ேத்கேயும் அகடயொளப்ெடுத்துகிறது, 

ேற்தெொகேய ேகைமுகற ேன்னுகடயதேயொன ெங்களிப்கெயும் இேனுடன் 

தசர்க்கிறது. 

 

 

 

தமொபிய ெட்கடயின் வடிவம் அறிவின் நிகைத்துநீடிக்கும், வளருகின்ற, 

உயிரூட்டமுள்ள ெண்கெ அகடயொளப் ெடுத்துகிறது - இேற்கு கேொடக்கமும் 

இல்கை, முடிவும் கிகடயொது. 

 

 

 

அறிவின் உருவொக்கம், மைபுவழி மொற்றம், ெயன்ெொடு, ெைப்புேல் ஆகியவற்கற 
 

இந்ேத் கேொடைகையின் ெகுதியொகதவ இந்ேக் ககொள்கக கருதுகிறது. 
 


