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தேசிய கல்வி 
ககொள்கக வகைவு குழு 

            (மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகம், இந்திய அரசு அமமக்கப்பட்டது) 
   

ேகைவர்                                           

டொக்டர் தக. கஸ்தூரிைங்கன்               

முன்னாள் தமைவர், இஸ்மரா பபங்களூர், கர்நாடகா 

உறுப்பினர்கள் 

தபைொசிரியர் வசுேொ கொமத் 

முன்னாள் VC, SNDTWU, மும்மப, மகாராஷ்டிரா 

தபைொசிரியர் மஞ்சுல் பொர்கவொ 

மபராசிரியர், கணிதம் துமை, பிரின்ஸ்டன் பல்கமைக்கழகம், அபமரிக்கா 

டொக்டர் ைொம் ஷங்கர் குதைல் 

முன்னாள் நிறுவனர் வி.சி, பாபா சாமேப் 

அம்மபத்கர் பல்கமைக்கழகம் 

சமூக அைிவியல், மத்தியப் பிரமதசம் 

தபைொசிரியர். TV கொட்டிமணி 
VC, IGNTU, அமர்கண்டக் , மத்தியப் பிரமதசம் 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண தமொகன் ேிரிபொேி 
முன்னாள் தமைவர், 

உயர்நிமை பள்ளி மற்றும் இமடநிமை விரிவாக்கம் வாரியம், UP 

தபைொசிரியர் மசொர் ஆசிஃப் 

டீன், பாரசீக மமயம் மற்றும் 

மத்திய ஆசிய ஆய்வுகள், 

இைக்கியம் மற்றும் கைாச்சாரம் ஆய்வு, JNU, புது தில்ைி 

தபைொசிரியர் எம்.தக. ஸ்ரீேர் 

முன்னாள் உறுப்பினர் பசயைாளர் 

கர்நாடகா அைிவு கமிஷன், 

மகாக் , பபங்களூர், கர்நாடகம் 

கசயைொளர் 

டொக்டர் ஷகிைொ டி. ஷம்சு 

OSD (NEP) 

உயர் கல்வி, MHRD, 

மகாய் , புது தில்ைி 
இருந்ேிருக்கிறொர் 



 

 

ஸ்ரீ பிைகொஷ் ஜதவத்கர் 

மனிேவள தமம்பொட்டு அகமச்சர் ககளைவ அகமச்சர் 

இந்ேிய அைசு 

டிசம்பர் 15, 2018 

மரியாமதக்குரிய ஸ்ரீ ஜவமடகர் ஜி, 
ஆரம்பத்தில், நீங்கள் எனக்கு மற்றும் என் குழு உறுப்பினர்கள் 
ஒப்பமடத்திருக்கிமைன் என்று கடுமமயான முயற்சியில் வைிமம தூண் 
இருப்பது நன்ைி நன்ைி . 

2019 வமர மதசிய கல்விக் பகாள்மகமய நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிமைாம். 

ஒரு அைிமவ வளர்த்துக் பகாள்ள முயற்சித்துள்மளாம், இது நமது 
ஞானத்தின் சிைந்தது, கல்வித் மதாற்ைத்மத மாற்ைியமமக்கின்ைது, இதன் 
மூைம் நமது இமளஞர்கமள தற்மபாமதய மற்றும் எதிர்காை சவால்கமள 
எதிர்பகாள்ள நாம் தயார் பசய்கிமைாம். நம் நாட்டின் பபரிய கல்வியின் 
பல்மவறு அம்சங்கமள உள்ளடக்கிய குழு உறுப்பினர்கள் ஒவ்பவான்றும் 
தனித்தனியாகவும், கூட்டாகவும் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு 
வருகின்ைன. பகாள்மக அணுகல், ஈக்விட்டி, தர, கட்டுப்பாடு மற்றும் 
பபாறுப்புத்தன்மமயின் வழிகாட்டி இைக்குகமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டது. உயர் கல்விக்கு பாைர் பாடசாமையிைிருந்து ஒமர ஒரு கரிம 
பதாடர்ச்சிமயப் பிரித்து பார்த்மதாம், மமலும் பபரிய படத்தின் பகுதிமய 
உருவாக்குகின்ை பதாடர்புமடய துமைகளில் பதாட்டது. 

இந்த பயிற்சியில் ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் உங்கள் ஒத்துமழப்பு ஆதரமவ 
நாங்கள் நிச்சயமாக கடன்பட்டிருக்கிமைாம், உங்கள் பகாள்மகக்கு கீழ் உள்ள 
உங்கள் பகாள்மக, இந்த பகாள்மக திட்டமிடப்பட்ட குைிக்மகாள்கமள 
அமடய முயற்சிக்கும் என்று நம்புகிமைாம். 

மக. கஸ்தூரிரங்கன் 

(தமைவர்) 

Vasudha காமத் கிருஷ்ணா மமாகன் திரிபாதி மஞ்சுல் பார்கவா எம்.மக. ஸ்ரீதர் 

              (உறுப்பினர்)               (உறுப்பினர்)               (உறுப்பினர்)               (உறுப்பினர்) 

ராம் ஷங்கர் Kureel டிவி Kattimani               மஸார் ஆசிப்               ஷகிைா டி. ஷம்சு 



 

 

              (உறுப்பினர்)               (உறுப்பினர்)               (உறுப்பினர்)               (பசயைாளர்) 

கேொழில்நுட்ப கசயைகம் 

  

 
 
 

 
அமை எண் 201, விருந்தினர் மாளிமக, கல்வியியல், Nagarbhavi, பபங்களூர் -
560072 

பி: 080 - 2300 5211; மின்னஞ்சல்: ts.nep17@gmail.com 
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மதசிய கல்வி பகாள்மக குழு 

1 தக. கஸ்தூரிைங்கன் ேகைவர் 

முன்னாள் தமைவர், இஸ்மரா 
புகழ்பபற்ை விஞ்ஞான ஆமைாசகர், இஸ்மரா 
முன்னாள் பாராளுமன்ை உறுப்பினர் (பரிந்துமரக்கப்பட்ட 
ராஜ்யசமப) 
ராமன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், பபங்களூரு 

2 வசுேொ கொமத் உறுப்பினர் 

முன்னாள் துமண அதிபர், SNDT மகளிர் 
பல்கமைக்கழகம், மும்மப 

3 KJ அல்பன்ஸ் உறுப்பினர் 

(பசப்டம்பர் 3, 3 முதல் எபைக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் 
இன்ஃபர்மமஷன் படக்னாைஜி, பண்பாடு மற்றும் 
சுற்றுைாத்துமைக்கான மத்திய மந்திரி மந்திரி 
அலுவைகத்மத நிறுத்திமவத்தல்) 
பநாய்டா 

4 மஞ்சுல் பொர்கவொ உறுப்பினர் 

ஆர். பிராண்டன் ஃப்ரட்ட் கணித மபராசிரியர், பிரின்ஸ்டன் 
பல்கமைக்கழகம் பிரின்ஸ்டன், அபமரிக்கா 

5 ைொம் ஷங்கர் குதைல் உறுப்பினர் 

பாபா சாமகப் அம்மபத்கர் முன்னாள் நிறுவனர் 
துமண அதிபரும் சமூக அைிவியல் 
பல்கமைக்கழகம் மத்தியப் பிரமதசம் 

6 டிவி கொட்டிமணி உறுப்பினர் 

துமண மவந்தர் 
இந்திரா காந்தி மதசிய பழங்குடி பல்கமைக்கழகம் 
அமர்கண்டக், மத்தியப் பிரமதசம் 

7 கிருஷ்ணொ தமொகன் ேிரிபொேி உறுப்பினர் 

கல்வி இயக்குனர் (இரண்டாம் நிமை) மற்றும் 
உத்திரத்தின் முன்னாள் தமைவர் 
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உத்திரப்பிரமதச மாநிை உயர்நிமை மற்றும் 
இமடநிமைப் பரீட்மச வாரியம் அைகாபாத் 

8 மஸ்ஹர் ஆசிஃப் உறுப்பினர் 

மபராசிரியர் 
பாரசீக மற்றும் மத்திய ஆசிய ஆய்வுகள் மமயம், 
பள்ளி பமாழி, இைக்கியம் மற்றும் கைாச்சாரம் ஆய்வுகள் 
ஜவேர்ைால் மநரு பல்கமைக்கழகம், புது தில்ைி 

9 எம்.தக. ஸ்ரீேர் உறுப்பினர் 

முன்னாள் உறுப்பினர் பசயைாளர், கர்நாடகா அைிவு 
கமிஷன் பபங்களூரு, கர்நாடகா 

10 ைொதஜந்ேிை பிைேொப் குப்ேொ உறுப்பினர் 

(இமணத் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் டிசம்பர் 2017 

இல் ராஜினாமா பசய்தார்) 
இந்திய மருத்துவ மற்றும் சுகாதார நை அமமச்சகத்தின் 
முன்னாள் ஆமைாசகர் 

11 ஷகிைொ டி. ஷம்சு கசயைொளர் 

OSD (NEP), உயர் கல்வித் துமை 
மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகம், புது தில்ைி 
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சுருக்கம் 
ஏஐ அங்கீகார நிறுவனம் 
ஏசி ஆமைாசமன கவுன்சில் 
AEC ஐ வயது வந்மதார் கல்வி மமயம் 
AESDC வயது வந்மதார் கல்வி மற்றும் 

திைன் மமம்பாட்டு மமயங்கள் 
ஏஐசிடிஇ பதாழில்நுட்ப கல்விக்கான 

அமனத்து இந்திய கவுன்சிலும் 
எய்ட்ஸ் / 
பவளியூர் 

பபைப்பட்ட மநாபயதிர்ப்பு குமைபாடு 
மநாய்க்குைி / பாைியல் மநாய்கள் 

AISHE உயர் கல்வி அமனத்து இந்திய 
ஆய்வு 

AIU இந்திய பல்கமைக்கழகங்கள் சங்கம் 
ஏயூ மவளாண்மம பல்கமைக்கழகம் 
ஆயுஷ் ஆயுர்மவத, மயாகா மற்றும் இயற்மக 

மருத்துவம், யுனானி, சித்த மற்றும் 
மோமிமயாபதி 

பி.ஏ. கமை இளங்கமை 
பிஎட் கல்வி இளங்கமை 
பி.எஸ்சி அைிவியல் இளங்கமை 
B.Voc வாழ்த்துக்கள் இளங்கமை 
பி.ஏ. மபனரி அங்கீகாரம் 
BCI இந்தியாவின் பார் கவுன்சில் 
பிடிஎஸ் பல் அறுமவ சிகிச்மச இளங்கமை 
BEO பிளாக் கல்வி அதிகாரி 
BLA ைிபரல் ஆர்ட்ஸ் இளங்கமை 
BLE தாராளவாத கல்வி இளங்கமை 
மசறு நிமைந்த நிர்வாகக்குழு 
வட்டாரவளமமமய பிளாக் வள மமயம் 
மகட் / மகம் கம்ப்யூட்டர் எய்டிடட் டிமசன் / 

கம்ப்யூட்டர் எயட் உற்பத்தி 
CBCS சாய்ஸ் அடிப்பமடயிைான கடன் 

அமமப்பு 
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CDAC மமம்பட்ட கணினி மமம்பாட்டு 
மமயம் 

CEP பதாடர்ந்து கல்வி திட்டம் 
CESD மத்திய கல்வி புள்ளிவிபரம் பிரிவு 
CFTI மத்திய நிதியளிக்கப்பட்ட 

பதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் 
மமய சமூக சுகாதார மமயம் 
CIAE வயது வந்மதார் கல்வி மத்திய 

நிறுவனம் 
CIET மத்திய கல்வி கல்வி நிறுவனம் 
மதசிய மதர்தல் 
குழு தந்துள்ள 

நர்சிங் கல்வி பதாடர்கிைது 

CPD               பதாடர்ச்சியான நிபுணத்துவ அபிவிருத்தி 
சிஆர்சி               கிளஸ்டர் வள மமயம் 

சிஎஸ்ஆர்               கூட்டாண்மம சமூக பபாறுப்பு 

CSTT               அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப பசால் கமிஷன் 

CTE               கல்வியியல் கல்லூரி 

CU               மத்திய பல்கமைக்கழகங்கள் 

CWSN               சிைப்பு மதமவகமள குழந்மதகளுக்கு 

அணுசக்தித் துமை               அணு சக்தி துமை 

DARE               விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி துமை 

DBT               பமயாபடக்னாைஜி துமை 

டிசிஐ               பல்மருத்துவ கவுன்சில் 

படக்               மாவட்ட கல்வி கவுன்சில் 

திமயா               மாவட்ட கல்வி அலுவைர் 

உணவு               மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் 

DSE பசய்ய               பள்ளி கல்வி இயக்குநரகம் 

டிஎஸ்டி               அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப துமை 

DTE அவருக்கு               பதாழில்நுட்ப கல்வித் துமை 

இசி               நிமைமவற்றுக் கவுன்சில் 

Ecce               ஆரம்பகாை குழந்மத பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி 
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ஈடி               நிர்வாக இயக்குனர் 

EMT-பி               அவசர மருத்துவ வல்லுநர்கள்-அடிப்பமட 

FOSSEE               கல்வி மற்றும் இைவச பமன்பபாருள் 

ஜிஏ               கிமரடு அங்கீகாரம் 

GDA               பபாது பணி உதவியாளர்கள் 

பமாத்த உள்நாட்டு               பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 
GEC               பபாது கல்வி கவுன்சில் 

பஜர்               பமாத்த பதிவு விகிதம் 

GNM               பபாது நர்சிங் மற்றும் மிட்பரீியல் 

இந்திய அரசு               இந்திய அரசு 

HBCSE               ோமி பாபா அைிவியல் கல்வி மமயம் 

HEGC               உயர் கல்வி மானியங்கள் கவுன்சில் 

HEI               உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் 

HRDC               மனித வள மமம்பாட்டு மமயம் 

இந்திய விமானப்பமட               நிறுவன அங்கீகார கட்டமமப்பு 

ஐஏஎஸ்               இந்திய அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் 

IASE               இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டடிஸ் இன் 
எஜுமகஷன் 

ஐபி               சுதந்திர வாரியம் 

ஐசிஏஆரின்               இந்திய ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

ஒருங்கிமணந்த குழந்மதகள் வளர்ச்சித் 
திட்டம்               ஒருங்கிமணந்த குழந்மத மமம்பாட்டு மசமவகள் 

இந்திய மவளாண் ஆய்வுக் கழகம்               இந்திய மருத்துவ 
ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 

ஐசிடி               தகவல் மற்றும் பதாடர்பாடல் பதாழில்நுட்பம் 

ஐடிபி               நிறுவன அபிவிருத்தி திட்டம் 

IIEC               இந்தியா சர்வமதச கல்வி மமயம் 

IILA               ஐ.ஐ.டி இன் தாராளவாத 
கமைகளுக்கான இந்திய நிறுவனம்               இந்திய 
பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 



14. National Research Foundation 

 
17 

INAE               இந்திய மதசிய அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் 

இன்க்               இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் 

INI               மதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்கள் 

INSA               இந்திய மதசிய அைிவியல் அகாடமி 
InSCED               கல்விக்கான இந்திய தர வமகப்பாடு 

Isco               பதாழில் சர்வமதச தர வமகப்பாடு 

ISL பபாருந்தி               இந்திய மசமக பமாழி 
ஐடிஐ               பதாழிற் பயிற்சி நிறுவனம் 

IUC               இமட-பல்கமைக்கழக கூட்டமமப்பு 

JRMB               கூட்டு ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு வாரியம் 
KGBV               கஸ்தூர்பா காந்தி பாைிகா வித்யாையா 

LMIS               பதாழிைாளர் சந்மத தகவல் அமமப்பு 

LSS               ஒரு பள்ளி பதாடங்க உரிமம் 

எம்.பி.பி.எஸ்               மருத்துவம் மற்றும் இளங்கமை அறுமவ 
சிகிச்மச இளங்கமை 

மருத்துவக் கவுன்சிைில்               இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் 

Meru               பன்மடங்கு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள் 

MHFW               சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துமை அமமச்சகம் 

மனிதவளத்துமை               மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகம் 

எம்.என்               மிஷன் நைாந்தா 

மமா               கல்வி அமமச்சு 

MOOC               பாரிய திைந்த ஆன்மைன் பாடபநைி 
புரிந்துணர்வு உடன்படிக்மககள்               புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

எம்.எஸ்.டி.இ.               திைன் அபிவிருத்தி மற்றும் பதாழில்முயற்சி 
அமமச்சு 

பசீ்               மமக்மரா, சிைிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் 

எம்டி               மிஷன் தக்ஷாஷிைா 

MWCD               மகளிர் மற்றும் குழந்மதகள் மமம்பாட்டு அமமச்சு 
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மதசிய திைந்தநிமை               மதசிய மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் 
கவுன்சில் 

  

என்.ஏ. மதசிய சாதமன சாதமன 
Nasi மதசிய அைிவியல் அகாடமி, இந்தியா 
NATP மதசிய வயதுவந்மதார் கல்வித் திட்டம் 
என்.சி.சி மதசிய மகடட் கார்ப்ஸ் 
என்சிஇஆர்டி கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய 

கவுன்சில் 
NCF மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு 
NCFAE வயது வந்மதார் கல்விக்கான மதசிய 

பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு 
NCTE ஆசிரியர் கல்விக்கான மதசிய கவுன்சில் 
NCVET பதாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான மதசிய 

கவுன்சில் 
NCVIE பதாழில்சார் கல்வி ஒருங்கிமணப்புக்கான 

மதசியக் குழு 
NDF மதசிய மருத்துவ பயிற்சியாளர் 
என்இசி மதசிய கல்வி ஆமணயம் 
NEET மதசிய தகுதி மற்றும் நுமழவுத் மதர்வு 
NETF மதசிய கல்வி பதாழில்நுட்ப மன்ைம் 
அரசு சாரா அரசு சாரா அமமப்பு 
NHEQF மதசிய உயர் கல்வி தகுதி கட்டமமப்பு 
NHERA மதசிய உயர் கல்வி ஒழுங்குமுமை 

ஆமணயம் 
NIEPA கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் 

மதசிய நிறுவனம் 
NIOS ஓபன் ஸ்கூல் ஆஃப் மநஷனல் 

இன்ஸ்டிடியூட் 
மத.பதா.கவும் மநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் படக்னாைஜி 
NITI Aayog இந்தியாமவ மாற்றும் மதசிய நிறுவனம் 
NLM மதசிய எழுத்தைிவு மிஷன் 
ஆணுக்கு இயற்மக பமாழி பசயைாக்கம் 
NMC மதசிய மருத்துவ ஆமணயம் 
NMEICT ICT மூைம் கல்விக்கான மதசிய மிஷன் 
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NPDF மதசிய மபாஸ்ட் டாக்டர்ரல் ஃபபல்மைா 
NPSDE திைன் மமம்பாடு மற்றும் 

பதாழில்முமனமவார் பற்ைிய மதசிய 
பகாள்மக 

NQR மதசிய தகுதிகள் பதிவு 
NRED கல்வி தரவு மதசிய களஞ்சியம் 
NRF மதசிய ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள 
NROER திைந்த கல்வி வளங்களின் மதசிய 

களஞ்சியம் 
NSDA மதசிய திைன் மமம்பாட்டு நிறுவனம் 
NSDC மதசிய திைன் மமம்பாட்டு நிறுவனம் 
NSQF மதசிய திைன்கள் தகுதிகள் கட்டமமப்பு 
  

என்.எஸ்.எஸ் மதசிய மசமவ திட்டம் 
NTA மதசிய மசாதமன நிறுவனம் 
என்டிபி மதசிய வகுப்புகள் திட்டம் 
ஓ.பி.சி. பிை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகள் 
ODL திைந்த மற்றும் பதாமைக் கற்ைல் 
OER திைந்த கல்வி வளங்கள் 
PHC ஆரம்ப சுகாதார மமயம் 
பிஐ முதன்மமப் புைனாய்வாளர் 
பிற்பகல் பிரதமர் 
PSSB பதாழில்முமை நிமையான அமமப்பு 

உடல் 
PSSCIVE பண்டிட் சுந்தர்ைால் சர்மா மத்திய கல்வி 

நிறுவனம் 
PSU கள் பபாதுத் துமை அைகுகள் 
பி.டி.ஆர் மாணவர் ஆசிரியர் விகிதம் 
QPs-எண்கள் தகுதி பபாதிகள் - மதசிய பதாழில் 

தரநிமைகள் 
ஆர் & நான் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 
ஆர்சிஐ இந்தியாவின் புனர்வாழ்வுக் கவுன்சில் 
RIAP பழக்கவழக்க அைிவு ஆமைாசமனகள் 

திட்டம் 
மர கல்வி பிராந்திய நிறுவனம் 
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RjSA ராஜ்ய சிக்ஷா ஆமயாக் 
RMSA Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 

வருவாமய முதலீட்டின் மீதான வருவாய் 
RPL இன் முன் கற்ைல் அங்கீகாரம் 
ஆர்எஸ்எ ராஷ்ட்ரிய ஷிக்ஷா ஆமயாக் 
RSAAC RSA நியமனம் குழு 
RTE சட்டம் இைவச மற்றும் கட்டாய கல்விச் சட்டம் 

குழந்மதகளுக்கான உரிமம, 2009 
ரூசா Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan 

எஸ்சி திட்டமிட்ட ஜாதி (கள்) 
SCC ஒருங்கிமணப்பு பற்ைிய நிமைக்குழு 
SCERT கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மாநிை 

கவுன்சில் 
SCMC பள்ளி வளாக முகாமமத்துவக் குழு 
SDG நிமையான வளர்ச்சி இைக்கு 
சமூக 
ஜனநாயகக் 
கட்சி 

பள்ளி மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

எஸ்இசி மாநிை கல்வி கமிஷன் 
சிைப்புப் 
பபாருளாதார 
மண்டைம் 

சிைப்பு கல்வி மண்டைம் 

SHEC               மாநிை உயர் கல்வி கவுன்சில் 

SIOS               திைந்தநிமை பள்ளிக் கல்வி நிறுவனங்கள் 

SKP               திைன் அைிவு வழங்குநர் 

SMC               பள்ளி நிர்வாகக் குழு 

SQAAF               பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் கட்டமமப்பு 

SQAAS               பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகார அமமப்பு 

எஸ்எஸ்ஏ               சர்வ சிக்ஷா அபியான் 

எஸ்எஸ்சி               துமை திைன் திைமம 

SSDMs               மாநிை திைன் மமம்பாட்டு மிஷன் 

SSRA               மாநிை பள்ளி ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் 

டனான               எளிய ஸ்டாண்டர்ட் சமஸ்கிருதம் 
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எஸ்டி               திட்டமிடப்பட்ட பழங்குடி (கள்) 
நீராவி               அைிவியல், பதாழில்நுட்பம், பபாைியியல், கமை & வடிவமமப்பு, 

மற்றும் கணிதம் 

தண்டு               அைிவியல், பதாழில்நுட்பம், பபாைியியல், மற்றும் 
கணிதம் 

எஸ்டிஎஸ்               சமஸ்கிருதத்தின் மூைம் சமஸ்கிருதம் 

SVE               பதாழில் கல்வி பள்ளி 
ஸ்வயம்               இமளஞர்களின் ஆர்வமுள்ள மமண்ட்ஸிற்கான 
பசயைில் கற்ைல் பற்ைிய ஆய்வு 

படய்               ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம் 

பதாடக்கக்               ஆசிரியர் தகுதித் மதர்வு 

டிஎல்சி               பமாத்த எழுத்தைிவு பிரச்சாரம் 

யூ-DISE               கல்விக்கான ஒருங்கிமணந்த மாவட்ட தகவல் 
முமைமம 

யூஜிசி               பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

நகர்ப்புை               நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அமமப்புகள் 

UME               கல்விக்கான மத்திய அமமச்சர் 

URG               Underrepresented Group (கள்) 
யூடி               யூனியன் பிரமதசம் 

VCI               கால்நமட கால்நமட கவுன்சில் 

Vei               பதாழில் கல்வி நிறுவனங்கள் 

VESB               பதாழில் கல்வி திைன் வாரியம் 

WIPO               உைக அைிவுசார் பசாத்து நிறுவனம் 
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கபொருளடக்கம் 
அறிமுகவுகை 

பொர்கவ 

பகுேி I - பள்ளி கல்வி 

கற்றல் அறக்கட்டகள 

2. நிறுவன எழுத்ேறிவு மற்றும் எண்ணிடல் 

கல்விக்கொன அணுகல் 

பொடசொகைகளில் பொடத்ேிட்டமும் பொடத்ேிட்டமும் 

1.               ஆைம்பகொை குழந்கே பைொமரிப்பு மற்றும் 
கல்வி: ேி 
3.               டிைொவூட்ககள மீண்டும் இகணப்பது மற்றும் 
யுனிவர்சல் உறுேிப்படுத்துேல்               

4.1.               பள்ளிக் கல்விக்கு ஒரு புதிய பாடத்திட்டமும் 
கற்பிக்கும் அமமப்பு 

4.2. கற்கும் மாணவர்களின் முழுமமயான வளர்ச்சி 
4.3. அத்தியாவசிய கற்ைல் மற்றும் விமர்சன சிந்தமன 

அதிகரிக்க பாடத்திட்டத்மத உள்ளடக்கத்மத குமைக்க 

4.4. நிச்சயமாக மதர்வுகள் பநகிழ்வு மூைம் மாணவர்கள் 
அதிகாரம் 

4.5.               உள்ளூர் பமாழி / தாய் நாட்டில் கல்வி; பன்பமாழி மற்றும் 
பமாழி சக்தி 

4.6. அத்தியாவசிய பாடங்களுக்கும் திைமமகளுக்கும் 
பாடத்திட்ட ஒருங்கிமணப்பு 

              4.7.               மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404344
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404345
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404346
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404347
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404348
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404349
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Toc404350
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4.8. உள்ளூர் உள்ளடக்கம் மற்றும் சுமவ பகாண்ட மதசிய 
பாடப்புத்தகங்கள் 

              4.9.               மாணவர் மமம்பாட்டிற்கான மதிப்படீ்மட 
மாற்றுகிைது 

4.10. ஒற்மை நைன்கமளயும் திைமமகமளயும் பகாண்ட 
மாணவர்கள் ஆதரவு 

5.             ஆசிரியர்கள்               113 

5.1.           பயனுள்ள ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்பு மற்றும் 
வரிமசப்படுத்தல் 

5.2.           தரமான கல்விக்கு உகந்த பள்ளி பள்ளி சூழல் மற்றும் 
கைாச்சாரம் 

5.3.           பதாடர்ச்சியான பதாழில்முமை வளர்ச்சி 
5.4.           பதாழில் மமைாண்மம 

5.5.           ஆசிரியர் கல்விக்கு அணுகுமுமை 

6.             சமமொன மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி               137 

6.1.           கல்வியில் குமைவான பிரதிநிதித்துவ குழுக்களின் 
மமம்பாடு 

6.2.           குறுக்கு பவட்டு தீம் என பபண்கள் கல்வி 
6.3.           தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் மற்றும் பிை பிற்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினரின் குழந்மதகளின் கல்வி 
6.4.           பழங்குடி சமூகங்களின் குழந்மதகள் கல்வி 
6.5.           சிறுபான்மம சமூகங்களுக்குள் கல்வி ரீதியாக 

பிரதிநிதித்துவம் இல்ைாத குழுக்களின் குழந்மதகள் 
கல்வி 

6.6.           நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்களின் குழந்மதகள் கல்வி 
6.7.           திருநங்மககளின் கல்வி 
6.8.           சிைப்பு மதமவகமள பகாண்ட குழந்மதகள் கல்வி 

7.             ேிறகமயொன வளங்கள் மற்றும் பயனுள்ள ஆட்சி 
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பள்ளி வளொகங்கள் வழியொக               157 

7.1.           பள்ளி வளாகங்கள் மூைம் சிைிய பள்ளிகமள 
தனிமமப்படுத்தி முடிவுபசய்தல் 

7.2.           பாடசாமை வளாகங்கள் மூைம் பாடசாமைகமள நல்ை 
முமையில் வளர்ப்பது 

7.3.           பள்ளி வளாகங்கள் மூைம் ஒருங்கிமணந்த கல்விமய 
வளர்ப்பது 

7.4.           பள்ளி வளாகங்கள் மூைம் ஆசிரியர்களுக்கு 
மமம்படுத்தப்பட்ட ஆதரவு 

7.5.           பள்ளி வளாகங்களின் நிர்வாகமும் நிர்வாகமும் 

7.6.           பள்ளி வளாகங்கள் மூைம் பயனுள்ள ஆட்சி 
7.7.           பாடசாமை வளாகங்களில் உள்ள பாடசாமைகளின் 

திைமமயான நிர்வாகம் மற்றும் முகாமமத்துவம் 

8.             பள்ளி கல்வி ஒழுங்கு மற்றும் 
அங்கீகொைம்               177 

8.1.           கணினிக் கட்டமமப்பில் கணினி கட்டமமப்பு மற்றும் 
பாத்திரங்கள் 

8.2.           பபாறுப்புடன் சுயாட்சிக்கு அங்கீகாரம் 

8.3.           ஒழுங்குமுமை, அங்கீகாரம் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் 
மமற்பார்மவ 

8.4.           RTE சட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

8.5.           பள்ளி கல்வி முமை பசயல்பாட்மட மதிப்படீு பசய்தல் 

8.6.           குழந்மத மற்றும் பருவ கல்விக்கான உரிமமகள் 
பாதுகாப்பு 

இைண்டொம் பொகம் - உயர் கல்வி 

9.             ேைம் பல்ககைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள்: 
ஒரு புேிய மற்றும் 
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இந்ேியொவின் உயர்விற்கொன பொர்கவ பொர்கவ 

              கல்வி முகற               201 

10.        நிறுவன சைீகமப்பு மற்றும் 
ஒருங்கிகணத்ேல்               211 

11.        தமலும் ஒரு ேொைொளவொே கல்வி தநொக்கி               223 

11.1.       தாராளவாத கல்வி இளங்கமைத் திட்டங்கமள 
உற்சாகப்படுத்துகிைது 

11.2.       பட்டப்படிப்பு திட்டங்கமள உற்சாகப்படுத்துவதற்கு 
தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமை 

11.3.       ஒரு தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமை மூைம் 
பதாழில்முமை கல்வி மமம்படுத்த 

11.4.       தாராளவாத கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
ஒருவருக்பகாருவர் ஊக்கப்படுத்தி மற்றும் 
வலுவூட்டுவது 

11.5.       உயர் கல்வி, நிகழ்ச்சிகள், டிகிரி மற்றும் பிை 
சான்ைிதழ்கள் 

12.        உகந்ே கற்றல் சூழல்கள் மற்றும் ஆேைவு 

              மொணவர்கள்               239 

12.1.       புதுமமயான மற்றும் பதிைளிக்க பாடத்திட்டமும் 
ஆசிரியருமான 

12.2.       கற்ைல் மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான மாணவர் ஆதரவு 

12.3.       திைந்த மற்றும் பதாமைதூர கற்ைல்: வாழ்நாள் 
முழுவதும் கற்றுக் பகாள்ளுவதற்கான அணுகல் மற்றும் 
வாய்ப்புகமள மமம்படுத்துவதற்கான பாடத்திட்டம் 
மற்றும் கற்பித்தல் 

12.4.       உயர் கல்வி சர்வமதசமயமாக்கல் 

13.        உற்சொகமகடந்ே, ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் ேிறன்மிக்க 
ஆசிரியைொக               255 
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13.1.       உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் இதயத்தில் 
ஆசிரியர்கமளத் திரும்பப் பபறுதல் 

14.        தேசிய ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகள               265 

14.1.       ஒரு புதிய மதசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்மத நிறுவுதல் 

14.2.       கடுமமயான சகாக்களின் ஆய்வு மூைம் ஆராய்ச்சி 
திட்டங்கமள நிதியளித்தல் 

14.3.       அமனத்து பல்கமைக்கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் 
ஆராய்ச்சி திைமனக் கட்டிபயழுப்புதல் 

14.4.       அரசு, பதாழில் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களிமடமய 
நன்மம பயக்கும் இமணப்புகமள உருவாக்குதல் 

14.5.       விருதுகள் மற்றும் மதசிய கருத்தரங்குகள் மூைம் 
மதசிய ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமளயின் நிதியுதவியுள்ள 
சிைந்த ஆய்வுகமள அங்கீகரித்தல் 

15.        ஆசிரியர் கல்வி               283 

15.1.       ஆசிரியர் கல்விக்கு ஒருமமப்பாட்மட மீட்டல் 

15.2.       ஆசிரியர் கல்விமய பல்ைாயிரம் கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக் கழகங்களில் நகர்த்துவது 

15.3.       பல்கமைக்கழகங்களில் கல்வித் திமணக்களம் 

15.4.       ஆசிரியர் கல்விக்கான ஆசிரியர் 

15.5.       உயர்கல்விக்கு ஆசிரியராக 

16.        கேொழில்முகற கல்வி               293 

16.1.       இளங்கமை கல்வி 
16.2.       நிபுணர்களுக்கான திைன் திட்டமிடல் 

16.3.       முதுகமை கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
16.4.       ஆசிரியர் 

16.5.       ஆட்சி, ஒழுங்குமுமை மற்றும் அங்கீகாரம் 

16.6.       மவளாண்மம மற்றும் கூட்டுப் பிரிவு 

16.7.       சட்ட கல்வி 
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16.8.       சுகாதார கல்வி 
16.9.       பதாழில்நுட்ப கல்வி 

17.        அேிகொைம் ஆளுகம மற்றும் பயனுள்ள 

              உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் ேகைகம               309 

17.1.       அதிகாரம் ஆளுமம மற்றும் பயனுள்ள தமைமம 

18.        ஒழுங்குமுகற அகமப்பு மொற்றும்               321 

18.1.       ஒழுங்குமுமை அமமப்பு வடிவமமப்பு மற்றும் 
கட்டமமப்பு 

18.2.       கட்டுப்பாட்டிற்கு அடிப்பமடயாக அங்கீகாரம் 

18.3.       நிமையான அமமப்பு அமமப்பு 

18.4.       பிை உடல்களின் பங்கு 

18.5.       புதிய உயர் கல்வி நிறுவனங்கமள நிறுவுதல் 

18.6.       பபாது ஒழுங்குமுமை ஆட்சி 

பகுேி III - கூடுேல் விகச கமயம் 
பகுேிகள் 

19.        கல்வி கேொழில்நுட்பம்               339 

19.1.       ஒரு புதிய மதசிய கல்வி பதாழில்நுட்ப மன்ைத்மத 
அமமத்தல் 

19.2.       பதாழில்நுட்பத்மத தூண்டுவதற்கான அணுகுமுமை 

19.3.       ஆசிரியர் தயாரித்தல் மற்றும் பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை வளர்ச்சி 

19.4.       கற்பித்தல், கற்ைல் மற்றும் மதிப்படீு பசயல்முமைகமள 
மமம்படுத்துதல் 

19.5.       கல்வி அணுகமை மமம்படுத்துதல் 

19.6.       கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் முகாமமத்துவத்மத 
நீக்குதல் 
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19.7.       சீர்குமைக்கும் பதாழில்நுட்பங்கள் 

20.        கேொழில் கல்வி               357 

20.1.       அமனத்துப் பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களிலும் பதாழிற்துமை கல்விமய 
ஒருங்கிமணத்தல் 

20.2.       கட்டமமப்புகள் மற்றும் தரநிமைகள் 

20.3.       இரண்டாம் நிமை பள்ளியில் பதாழிற்கல்வி கல்வி 
20.4.       உயர் கல்விக்கான ஒரு ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக 

பதாழிற்துமை கல்வி 
20.5.       பபரியவர்கள் மற்றும் இமளஞர்களுக்கான 

பதாழிற்கல்வி கல்வி 
20.6.       சிைப்பு கவனம் பகுதிகள் 
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21.        வயது வந்தேொர் கல்வி 
21.1.       வயது வந்மதாருக்கான ஒரு பாடத்திட்டத்மத 

உருவாக்குதல் 

21.2.       உள்கட்டமமப்பு மற்றும் உைகளாவிய 
அணுகமை உறுதிப்படுத்துதல் 

21.3.       வயது வந்மதார் கல்வி பதாண்டர்கள் ஒரு 
ஊழியர் பயிற்சி 

21.4.       வயது வந்மதாருக்கான கல்வியில் பரவைான 
பங்மகற்மப உறுதிப்படுத்துதல் 

22.        இந்ேிய கமொழிகளின் ஊக்குவிப்பு 

பகுேி IV - கல்வி மொற்றும் 

23.        ைொஷ்ட்ரிய ஷிக்ஷொ ஆதயொக் 

தசர்ப்பு - இது நடக்கும் 

ஏ 1      கடன் 

A1.1. கல்வி - ஒருமவமள ஒரு சமூகத்திற்கு சிைந்த 
முதலீடு 

A1.2. மபாதுமான முதலீடு மற்றும் பிை நிதி 
சிக்கல்கள் 

A1.3. கல்வி மற்றும் தரத்மத மமம்படுத்துவதற்கான 
உயர் முதலீட்டிற்கான பகாள்மக 

A1.4. கூடுதல் ஆதாரங்கள் எங்கு 
மதமவப்படும்? A1.5. ஒரு முமை பசைவு 

A2 தவ முன்னொல் 

373 

385 

391 

399 

422 
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A2.1. பகாள்மக நமடமுமை 

A2.2. மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 பசயல்படுத்த வழிகாட்டும் 
பகாள்மககள் 

A2 ஆகியமவ. 3. பசயல்பாட்டுக்கான வமரபடத்திற்கு அணுகல்: 
பல்மவறு அமமப்புகளின் தமைமமயிைான முக்கிய 
நடவடிக்மககள் 

A2.4. தீர்மானம் 

பின் இகணப்பு 1 

              பின் இமணப்பு I:               மதசிய 
வமரவுக்கானவமரவு குழு 

கல்வி பகாள்மக 

              இமணப்பு II:               வமரவு 
மதசியவாதியின்கூற்று விமர்சகர்கள் 
                                            கல்வி பகாள்மக 

இமணப்பு III:               மதசிய கல்வி பகாள்மக வமரவு 
குழுவின் பசயைகம் 

இமணப்பு IV: மதசிய கல்வி பகாள்மக வமரவு 
குழுவிற்கு பதாழில்நுட்ப பசயைகம் 

              இமணப்பு வி:               ஆமைாசமன பசயல்முமை: 
ஒரு ஒத்திமகயும் 

இமணப்பு VI: வமரவு குழுவின் கூட்டங்கள் 
மதசிய கல்வி பகாள்மக 

              இமணப்பு VII: ஆமைாசமனகளின் 
விவரங்கள்              

வமரவு மதசிய கல்வி பகாள்மகக்கான குழு 
(ஜூமை 2017 முதல்) 

              இமணப்பு VIII: ஒப்புதல்கள்                         

இகணப்புக்கள்: பகுேி 2 

437 

466 

பின் இமணப்பு IX: குழுவின் அரசியைமமப்பின் ஆமண, 

                            24.06.2017 முதல் 31.12.2017 வமர 
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இமணப்பு X: 31.03.2018 வமர குழுவின் பதவி நீட்டிப்பு. 
இமணப்பு XI: குழுவின் பதவி நீட்டிப்பு                             30.06.2018 வமர . 

இமணப்பு XII: குழுவின் பதவி நீட்டிப்பு                             31.08.2018 வமர . 

இமணப்பு XIII: 31.10.2018 வமர குழுவின் பதவி நீட்டிப்பு. 
இமணப்பு XIV: குழுவின் பதவி நீட்டிப்பு 

15.12.2018 வமர 
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அறிமுகவுகை 

குழுவின் ஜர்னி 
ஆறு மாதங்களுக்குள் ஒரு புதிய மதசிய கல்வி பகாள்மகமய 
வமரவதற்கு ஒரு குழுமவ நியமிப்பதற்கு, மனித வள மமம்பாட்டு 
அமமச்சரான ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஜவமடகர், 2017 ஜூன் மாதம் நான் 
மகட்டமபாது, நான் உடனடியாக ஒப்புக்பகாண்மடன். அந்த 
சமயத்தில், டி.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியக் குழு ஏற்கனமவ பசய்த 
விரிவான பணிக்காகவும், மனிதவள மமம்பாட்டு அமமச்சகம் 
(எம்.எச்.ஆர்.டி) அமமப்பின் "மதசிய கல்வி பகாள்மகக்கான சிை 
உள்ளடீுகள், 2016" . 2015 ஆம் ஆண்டிைிருந்து NEP இன் முதல் 
ஆமைாசமனகள் ஆரம்பத்தில் இருந்மத 
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன. இது ஆறு மாதங்களில் மிகச் சிைந்தது 
என்று மதான்றுகிைது. எனினும், பின்வருவது முற்ைிலும் 
மவறுபட்ட ஒன்று. 

இந்தக் குழுவின் அங்கத்தவர்கள் இந்தக் பகாள்மகயில் தங்கள் 
ஆரம்ப இடுமகமயப் பகிர்ந்து பகாள்ளத் பதாடங்கியமபாது, இரு 
முந்மதய ஆவணங்களின் உள்ளடக்கங்கமள மதிப்பிடுவதற்கான 
பணிமய நாங்கள் எடுத்துக் பகாண்மடாம், உறுப்பினர்கள் ஒரு 
உணர்மவப் பபை ஆரம்பித்மதாம்.இந்தக் குழுவானது அதன் 
சிந்தமனயிமைமய 'பவளிவந்த' பாகமாக இருக்கப்மபாகிைது 
என்பது பதளிவாகிவிட்டது. ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் தங்கள் 
பின்னணி மற்றும் நிபுணத்துவத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட 
தனிப்பட்ட உள்ளடீுகமள வழங்குவதன் மூைம் தனித்துவமான 
சிந்தமனமயக் காட்டினர்.உறுப்பினர்கள் நமது சமுதாயத்மதப் 
பற்ைியும் கல்வியின் தாக்கங்கள் பற்ைியும் பணக்காரர் மற்றும் 
தனிப்பட்ட நுண்ணைிமவக் பகாண்டு வந்தனர். இந்த மாறுபட்ட 
கருத்துக் கணிப்புகள் பகாள்மக வளர்ச்சியின் பசயல்பாட்டில் ஒரு 
புத்துணர்ச்சிமயக் பகாண்டுவந்தது. இது ஒரு பபரிய பசாத்து 
என்று பதளிவாக இருந்தது, மற்றும் தமைவர் நான் அதிகபட்சமாக 
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இந்த குழுவின் வைிமமமய பயன்படுத்த மவண்டும். இது 
என்னுமடய சவாைாக இருந்தது. 

குழு பணிபுரிய ஆரம்பித்த உடமனமய, தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், 

நிறுவனங்கள் மற்றும் மக்களின் குழுவினரின் கூட்டங்களுக்கு 
நாங்கள் மகாரிக்மககமளத் பதாடங்குகிமைாம். இதில் பல்மவறு 
கல்வி கருத்தியல்கள் மற்றும் கருத்துக்கள், பல்மவறு கைாச்சார 
மற்றும் சமூக பின்னணிகமளக் குைிக்கும் மற்றும் நாட்டின் 
பல்மவறு பகுதிகளிைிருந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் மக்கள், 

நமது நாட்டின் பன்முகத்தன்மமமய உண்மமயில் 
பிரதிபைிப்பவர்கள். இது அசாதாரணமான தனிநபர்களாக இருந்த 
பை மக்கமளயும் உள்ளடக்கியது, மமலும் இந்த நாட்டில் 
கல்வியின் சிக்கல்கமள ஆழமாக ஆழமாக்கியது. அவர்கள் 
கல்விமயப் பற்ைி ஆர்வம் காட்டினர், இதனால் குழுமவாடு தங்கள் 
கருத்துக்கமள பகிர்ந்து பகாள்ள விரும்பினர்.அவர்களில் பைர் 
முன்னதாக தங்கள் உள்ளடீுகமள வழங்கியிருந்தனர், ஆனால் 
புதிய குழுமவ சந்திக்க ஆர்வமாக இருந்தனர். ஒரு சந்திப்புக்காக 
மகட்கும் எவமரயும் நாங்கள் சந்திக்க மவண்டும் என்று நான் 
முடிவு பசய்மதன். மகாரிக்மககள் மற்றும் உள்ளடீுகள் பபாழிய 
ஆரம்பித்ததால் விமரவில் ஒரு பனிச்சரிவு ஏற்பட்டது. 

நாட்டின் நீளமும் அகைமும் இந்த அசாதாரணமான பதில் நம் 
பசாந்த ஆமணயின் பதாமைதூர தாக்கங்கமள உணர 
மவத்தது. ஆழ்ந்த, பல்-பரிமாண மற்றும் நமடமுமை அைிவு 
மற்றும் ஆமைாசமனகமளப் பபறுவதற்கு நாம் பசய்ய 
மவண்டியது, நாம் ஏற்பகனமவ இருக்கும் ஆவணங்கமளக் 
பகாண்டு டிங்கமரக் காட்டிலும் அதிகமாக பசய்ய மவண்டும். 2017 

அக்மடாபர் நடுப்பகுதியில், நமது சிந்தமனயுடன் மட்டுமல்ைாமல், 

முற்ைிலும் புதிய மற்றும் பதாமைமநாக்குமடய பகாள்மககமள 
உருவாக்க முயற்சிக்கும்மபாது நாம் மதரியமான முடிவுகமள 
எடுக்க மவண்டும் என்ை உண்மமமய ஒப்புக் பகாண்மடாம் . இந்த 
அைிவுமரமய மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சர் ஸ்ரீ பிரகாஷ் 
ஜவமடகர் உறுதிப்படுத்தியதன் மூைம், ஈ.பி.டி., குமைந்தபட்சம் 
இரண்டு தசாப்தங்களாக பபாருத்தமான மற்றும் 
பபாருந்தக்கூடியதாக இருக்க மவண்டும் என்று கல்வி வையத்தின் 
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மாறும் மற்றும் மவகமாக மாறும் இயல்பு சூழைில் இந்தியா 
மற்றும் உைகம். 

உறுப்பினர்கள் தங்கள் பபாறுப்மப நிமைமவற்றுவதில் 
தாங்குவதற்கு இந்த உறுதிப்பாட்மடக் பகாண்டு வந்தனர். இதில், 

அவர்கள் மிகவும் அர்ப்பணித்துள்ள பசயைகத்தினால் 
ஆதரவளிக்கப்பட்டனர். இதற்கு 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் 
ஒரு வமரவு குழுபவான்மை நாங்கள் மசர்த்மதாம். ஆவணம் 
அதன் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்ததால், இந்த நாட்டில் கல்விசார்ந்த 
சிை முக்கிய சிந்தமனயாளர்களின் கருத்துக்கமள நாங்கள் 
விரும்பிமனாம். ஆவணத்தின் 
திைனாய்வாளர்களாக. மதமவயில்மை மத்திய மனித வள 
மமம்பாட்டு அமமச்சர் பதாடர்ந்து எங்களுடன், மவமை 
முன்மனற்ைம் மீளாய்வு புதிய மயாசமனகமள எங்களுடன் 
பகிர்ந்து பை கூடுதல் தமைப்புகள் பற்ைி கருத்து பதரிவிக்மகயில், 

மற்றும் ஒவ்பவாரு வழியில் எங்களுக்கு ஆதரவு, இந்த முழு 
பசயைாக்கத்தின் மபாது ஈடுபட்டு வருகின்ைது என்பமத பசால்ை. 

இந்ேியொவில் கல்வி முகறக்கொன 
பொர்கவ 
இந்தியாவின் புதிய கல்வி முமை பற்ைிய பார்மவ ஒவ்பவாரு 
நாட்டின் குடிமகனின் வாழ்க்மகமயத் பதாடுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்டிருக்கிைது, இது ஒரு 
நாட்டின் மீது வளர்ந்துவரும் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான ஏராளமான 
பங்களிப்புகளுக்கு பங்களிப்பமதாடு, ஒரு நியாயமான மற்றும் 
மநர்மமயான மற்பைான்று சமுதாயம். இந்தியாவின் மரபுகள் 
மற்றும் மதிப்படீ்டு அமமப்புமுமைகளுக்கு இமசவானதாக 
இருப்பினும் 21 ஆம் நூற்ைாண்டின் கல்வியின் உன்னத 
இைக்குகளுடன் இமணந்த ஒரு புதிய அமமப்பு ஒன்மை 
உருவாக்க கல்வி அமமப்பின், அதன் ஒழுங்குமுமை மற்றும் 
ஆளுமமயின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் திருத்த மற்றும் 
மறுசீரமமக்கிமைாம். 
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1948 ல் ஐ.நா. பபாதுச் சமபக்கு வந்த மனித உரிமமகள் வரைாற்று 
யுனிவர்சல் பிரகடனம், "அமனவருக்கும் கல்வி உரிமம உண்டு" 
என்று அைிவித்தார்.பிரகடனத்தில் 26 வது பிரிவு கூறுமகயில், 

"கல்வி இைவசம், அடிப்பமட மற்றும் அடிப்பமட நிமைகளில்" 
மற்றும் "ஆரம்ப கல்வி கட்டாயமாக இருக்க மவண்டும்" என்றும், 

'கல்வி மனித ஆளுமமயின் முழு வளர்ச்சிக்கும், மனித 
உரிமமகள் மற்றும் அடிப்பமட சுதந்திரங்கள் மீதான மரியாமத . 

கல்வி 'மனித ஆளுமமயின் முழு வளர்ச்சியில்' விமளமவ 
ஏற்படுத்த மவண்டும் என்ை கருத்மத பதாடர்ந்து 'கற்ைல்: தி 
புமதயுருள்' என்ை தமைப்பில், பசல்வாக்குமிக்க அைிக்மகயில் 
பிரதிபைித்தது, இது இருபத்திமயாராம் நூற்ைாண்டின் கல்விக்கான 
சர்வமதச ஆமணயம் ஜாக்ஸின் தமைமமயில் 1996 இல் 
யுபனஸ்மகாவுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அைிக்மகயில், வாழ்க்மக 
முழுவதும் கல்வி நான்கு தூண்களின் அடிப்பமடயில் அமமந்தது: 
i) அைிமவக் கற்றுக் பகாள்வதும், கற்றுக் பகாள்வது எப்படி 
என்பமத கற்றுக்பகாள்வதும், வாழ்க்மகயின் எல்ைா 
மநரங்களிலும், ii) மவமை பசய்யக் கற்ைல் - பதாழில்சார் திைன் 
மட்டுமல்ை, அமநக சூழ்நிமைகமளயும் அணிகள் மற்றும் 
பணியாற்றும் திைமனயும், மற்றும் ஒரு வாழ்க்மகத் பதாகுப்பின் 
பல்மவறு சவால்கமளசமாளிக்க ஒரு திைனான பதாகுப்பின் 
திைமனப் பபறுதல் ஆகியவற்மையும் பபற்றுக் பகாள்ளுதல் ; iii) 

ஒன்ைாக வாழ கற்ைல் - பல்லுயிர், பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் 
சமாதான மதிப்புகள் ஆகியவற்ைிற்கான மரியாமதயின் ஆவிக்கு 
மற்ைவர்களிடமும் புரிந்துணர்மவ வளர்த்து, மற்றும் iv) ஒரு 
நபரின் ஆற்ைமை வளர்த்து, சுயாட்சி, தீர்ப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட 
பபாறுப்புகளுடன் பசயல்பட முடியும் என்பமதக் கற்றுக் 
பகாள்வதன் மூைம் கற்ைல் என்பது ஒரு நபரின் திைமன எந்த 
வமகயிலும் புைக்கணிக்காது: நிமனவகம், நியாயவாதம், அழகியல் 
உணர்வு, உடல் திைன் மற்றும் பதாடர்பு திைன்கள். 

ஒவ்பவாரு தனிநபரின் பமடப்பாற்ைல் திைமன மமம்படுத்துவதில் 
சிைப்பு கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம் மாணவர்களின் 
முழுமமயான வளர்ச்சிமய உள்ளடக்கிய கல்வி பற்ைிய பரந்த 
பார்மவயின் பவளிப்பாடு இது, அதன் அமனத்து பசல்வமும் 
சிக்கைான தன்மமயும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பபருகிய 
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முமையில் பிரபைமாகியுள்ளது, அத்துடன் UNESCO , OECD, உைக 
வங்கி, உைக பபாருளாதார மன்ைம் மற்றும் புரூக்கிங்ஸ் நிறுவனம் 
ஆகியமவ அபிவிருத்தி அமடந்த பரந்த ஒருமித்த கருத்மத 
முன்மவத்துள்ளன. மாணவர்கள் அைிவாற்ைல் திைமமகமள 
மட்டுமல்ைாமல், எழுத்தைிவு மற்றும் எண்முமை மற்றும் 'உயர்ந்த 
ஒழுங்கு' அைிவாற்ைல் திைன்கள் மபான்ை விமர்சன சிந்தமன 
மற்றும் சிக்கல் தீர்த்தல் திைன்கள் ஆகிய இரண்டும் 'அடிப்பமடத் 
திைன்கள்'மட்டுமல்ைாமல் 'சமூக திைன்கள்' என்றும் 
அமழக்கப்படும் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி திைன்கள், கைாச்சார 
விழிப்புணர்வு மற்றும் பச்சாத்தாபம், விடாமுயற்சி மற்றும் கட்டம், 

குழுப்பணி மற்றும் தமைமம, மற்ைவற்றுடன். இந்த திைன்கமளப் 
பபற்ை குழந்மதகள் மற்றும் பபரியவர்கள் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி 
கற்ைல் (SEL) என்றும் குைிப்பிடப்படுகிைது. புைனுணர்வு விஞ்ஞான 
உைகில் நமடபபற்று வரும் அபிவிருத்திகளின் அடிப்பமடயில், 

இந்த சமூக மற்றும் உணர்ச்சி திைமமகமள அமனவரும் கற்கும் 
அமனவருக்கும் பபற்றுக் பகாள்ள மவண்டும் என்ை 
எண்ணத்துடன் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு உள்ளது, மமலும் அமனத்து 
கற்கும் மாணவர்கள் கல்வியில், சமூக ரீதியாகவும், உணர்ச்சி 
ரீதியாகவும் திைமமயாக இருக்க மவண்டும். கல்வியானது, மமலும் 
சூழ்நிமைகளில் கல்வி கற்பது முக்கியம் என்பமத இந்த 
பகாள்மக அங்கீகரிக்கிைது. இந்த பகாள்மக கல்வி மற்றும் 
உள்ளடக்கங்களின் மறுசீரமமப்பு பதாடர்பாக சீர்திருத்தங்கமள 
பதரிவிக்கவும் வழிகாட்டவும் மவண்டும். 

இந்ேியொவின் பொைம்பரியத்கேச் 
தசர்ந்ேவர் 
இந்தியா ஒரு நீண்ட மற்றும் புகழ்பபற்ை வரைாற்மை 
முழுமமயான கல்வி பகாண்டிருக்கிைது. பண்மடய இந்தியாவில் 
கல்வியின் குைிக்மகாள், இந்த உைகில் வாழ்க்மகக்கு 
ஆயத்தமாகமவா அல்ைது கல்விக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்மகக்காக 
அல்ை, மாைாக முழுமமயான உணர்தல் மற்றும் தன்மனமய 
விடுவிப்பதற்கான அைிவு மட்டுமம அல்ை. சுவாமி 
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விமவகானந்தாவின் கருத்துப்படி, " உங்கள் மூமளக்குள் நுமழந்து, 

கைகத்மதத் தூண்டிவிட்டு, உங்கள் வாழ்நாள் முழுவமதயும் 
கற்ைைிந்த கல்வி இல்மை. நாம் வாழ்க்மகமய கட்டிபயழுப்ப 
மவண்டும், மனிதனால் உருவாக்கப்படும், கற்பமன பசய்யும் 
கருத்துக்கமள ஒருங்கிமணத்தல். நீங்கள் ஐந்து கருத்துக்கமள 
ஒருங்கிமணத்து, அவற்மை உங்கள் வாழ்க்மகமயயும் 
பாத்திரத்மதயும் உருவாக்கியிருந்தால், முழு நூைகத்திைிருந்தும் 
எவமரயும் விட அதிகமான கல்வி மவண்டும். கல்வி என்பது ஒமர 
மாதிரியான தகவல்கமளப் பபற்ைிருந்தால், உைகின் மிகப்பபரிய 
பக்தர்கள் மற்றும் நூைகங்கள் மிகப் பபரிய ரிஷிகளாக 
இருக்கின்ைன. " 

இந்திய கல்வி முமை சார்ைா மற்றும் சுஸ்ருதா, ஆர்யபட்டா, 

பாஸ்கராச்சாரியா, சானக்யா, பட்டஞ்சைி மற்றும் பானினி மபான்ை 
பை அைிஞர்கமள உருவாக்கியது. கணிதம், வானியல், உமைாகம், 

மருத்துவ அைிவியல் மற்றும் அறுமவ சிகிச்மச, சிவில் 
பபாைியியல் மற்றும் கட்டிடக்கமை, கப்பல் கட்டுதல் மற்றும் 
ஊடுருவல், மயாகா, நுண்கமைகள், சதுரங்கம் மற்றும் இன்னும் பை 
துமைகளில் உைக அைிவுக்கு அவர்கள் 
பங்களித்தனர் . பபௌத்தமும், குைிப்பாக பதன் கிழக்கு 
ஆசியாவிலும், குைிப்பாக சீனாவிலும் அதன் வலுவான 
பசல்வாக்கு சீனாவின் முன்னாள் தூதுவர் ேூ ஷிக்கு அபமரிக்க 
ஐக்கிய நாடுகளுக்கு தூண்டுதைாக அமமந்தது, "இந்தியாமவ 20 

நூற்ைாண்டுகளாக சீனாவின் கைாச்சாரம், தனது எல்மையில் ஒரு 
சிப்பாமய அனுப்புவதற்கு ".பிரிட்டனின் வருமக வமர, முதல் 
பமடபயடுப்புகளிைிருந்து எழுந்த கைாச்சாரங்கள் கைந்த 
கைமவயானது இந்தியாவில் கல்வி மட்டுமம பசழுமமயாக 
இருந்தது. இந்த பசல்வாக்மக பை நாடுகளிைிருந்து உைிஞ்சி, 
அவற்ைின் தனித்துவமான கைாச்சாரம் அவற்மை 
ஒருங்கிமணக்கிைது. 

கைாச்சார ரீதியாக, இந்தியாவில் இருந்து வருகிைது, மற்றும் 
வாழ்வின் எல்ைா துமைகளிலும், அதன் ஏராளமான 
பமாழிகளிலும், மபச்சுவழரிடத்திலும், ஏழு கிளாசிக்கல் நடனங்கள் 
மற்றும் இரண்டு கிளாசிக்கல் இமசயமமப்பு வடிவங்களுடனான 
மிகுந்த பன்முகத்தன்மம பகாண்ட ஒரு பதாட்டில், கமை மற்றும் 
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இமச, மட்பாண்ட, சிற்பங்கள் மற்றும் பவண்கைங்கள், மநர்த்தியான 
கட்டிடக்கமை, நம்பமுடியாத உணவு, அமனத்து வமகயான 
அற்புதமான ஜவுளி, மற்றும் இன்னும். உைக பாரம்பரியத்திற்கு 
இந்த வளமான மரபுகள் வளர்ப்பதற்கும், பாதுகாப்பிற்காகவும் 
பாதுகாக்கப்பட மவண்டும், ஆனால் நமது கல்வி முமை மூைம் 
புதிய பயன்பாடுகளுக்கு மமம்படுத்தவும், மமம்படுத்தவும் 
மவண்டும். உதாரணமாக, மாணவர்களின் பமடப்புத்திைமனயும் 
அசல்மமமயயும் மமம்படுத்துவதற்காகவும், அவற்மை 
புதுமமப்படுத்த ஊக்குவிக்கவும் ஒரு ைிபரல் கமைக் கல்விமய 
ஒருங்கிமணக்க முடியும்.ஐன்ஸ்டீன் குழந்மதகளின் ஒரு 
குழுவிடம் பசான்னபடி, " உங்கள் பள்ளிகளில் நீங்கள் கற்றுக் 
பகாள்ளும் அற்புதமான விஷயங்கள் பை தமைமுமையினரின் 
மவமை என்பமத நிமனவில் பகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அமத 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் பபாருட்டு இது உங்கள் மககளில் 
ஒப்பமடக்கப்பட்டு, அமதக் கனப்படுத்தி, அதனுடன் மசர்க்கவும், 

ஒருநாள் அமத உங்கள் பிள்மளகளுக்கு 
ஒப்பமடக்கவும். இவ்வாைாக , நாம் மனிதர்கமள உருவாக்கும் 
நிரந்தர விஷயங்களில் அழியாமமமய அமடகிமைாம் ". 

முந்கேய கல்வி ககொள்கககளின் 
கசயற்பட்டியகை முன்கவத்ேல் 
சுதந்திரம் பபற்ைதிைிருந்து பை தசாப்தங்களில், அணுகல் மற்றும் 
சமபங்கு பதாடர்பான பிரச்சிமனகள் குைித்து நாம் பபருமளவில் 
கவனிக்கப்படுகிமைாம், துரதிர்ஷ்டவசமாக கல்வி தரத்மத 
பபாறுத்தவமர மட்மடமய மகவிட்டது. முந்மதய கல்விக் 
பகாள்மககமள நமடமுமைப்படுத்துவது இன்னும் 
முழுமமயமடயாது. 1986 ஆம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்ட 
கல்விக்கான மதசிய பகாள்மக முடிவமடயாத நிகழ்ச்சிநிரல் (NPE 

1986/92) இந்த பகாள்மகயில் பபாருத்தமானது. NPE 1986/92 ன் 
உருவாக்கம் முதல் ஒரு பபரிய வளர்ச்சி உைகளாவிய அடிப்பமட 
கல்வி அமடய அரசியைமமப்பு மற்றும் சட்ட உதவிகள் 
நிறுவப்பட்டது. இந்திய அரசியைமமப்பின் 21-ஆம் அத்தியாயத்தில் 
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மசர்க்கப்பட்ட அரசியைமமப்பு (எட்டாவது ஆைாவது திருத்தச் 
சட்டத்தின்) சட்டம், ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வமரயிைான 
அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் இைவச மற்றும் கட்டாய கல்வி 
கற்பிக்கப்பட மவண்டும். ஏப்ரல் 2010 இல் நமடமுமைக்கு வரும் 
இைவச மற்றும் கட்டாய கல்விச் சட்டம், 2009 (RTE சட்டம்) என்ை 
குழந்மதக்கு, ஆறு முதல் பதினான்காம் ஆண்டு வமரயிைான 
அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் இைவச மற்றும் கட்டாய கல்வி 
உரிமம பபறும் உரிமமமய வழங்குவது வமர, ஆரம்ப 
கல்வி. இருப்பினும், சிை அம்சங்களில் முன்மனற்ைம் இருந்தாலும் , 

கல்வி முமைமமயில் ஒரு மனநிமை-பசழுமம சீரான தன்மம 
நிைவுகிைது, இதில் ஒன்று நம் பண்மடய மரபியல்களுக்கு 
முழுமமயான எதிர்ப்பில் மாணவர்கள் தங்கள் தனித்தன்மமக்கு 
வளர்ப்பில்மை. 

NPE 1986/92 இன் உருவாக்கம் முதல் இந்த புதிய பகாள்மகமய 
உருவாக்கும் கட்டாயத்திற்கு உட்படுத்தியதில் இருந்து பை 
முக்கியமான முன்மனற்ைங்கள் உள்ளன. NPE 1986/92 ஆனது 
இமணய புரட்சிக்கான முன் உருவாக்கியது, பதாழில்நுட்பத்தின் 
ஆற்ைமை அங்கீகரித்து, கடந்த சிை தசாப்தங்களின் தீவிர 
மாற்ைங்கமள முன்கூட்டிமய கணிக்க முடியவில்மை. கல்வியின் 
தரத்மத மமம்படுத்துவமதாடு, கல்வி மற்றும் திட்டமிடல் மற்றும் 
மமைாண்மம ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவதற்கும் 
பதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துவதன் மூைம் நாம் கிட்டத்தட்ட 
பமதுவாக பமதுவாக இருந்மதாம். இளம் கற்கும் மாணவர்கள் 
பதாழில்நுட்பம் நிமைந்த சூழ்நிமைகளில் பிைந்து வளர்ந்த 
தமைமுமைக்கு பசாந்தம். அமவ இதுவமர கண்டுபிடிக்கப்படாத 
பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்துகின்ைன, தற்மபாது இல்ைாத 
மவமைகளில் நுமழகின்ைன. உைகமயமாக்கல் மற்றும் 
அைிபவாளி பபாருளாதாரம் மற்றும் அைிவுசார் சமுதாயத்தின் 
மகாரிக்மககமள பதாடர்ந்து படிப்படியாக கற்றுக் பகாள்வதன் 
மூைம் புதிய திைன்கமளக் மகயாள்வதற்கான மதமவமய 
வைியுறுத்தி, 'கற்கவும் கற்றுக் பகாள்ளவும் கற்றுக் பகாள்ளவும், 

வாழ்நாள் பயிலுபவர்களிடம் கற்றுக் பகாள்ளவும். புதிய அைிவின் 
தமைமுமை மற்றும் அதன் பயன்பாடு, குைிப்பாக விஞ்ஞானம் 
மற்றும் பதாழில்நுட்பம் ஆகிய துமைகளில், குறுகிய காைத்தில் 
பாடசாமை மற்றும் உயர் கல்வி பாடத்திட்டங்களின் காைநிமை 
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புதுப்பித்தல், கற்கும் சமூக மற்றும் தனிப்பட்ட மதமவகமள பூர்த்தி 
பசய்வதற்கும், மதசிய வளர்ச்சி இைக்குகள்.இந்தியாவுக்கு 
அதிர்ஷ்டம் இருப்பதாக மக்கள்பதாமக பரம்பல் 20 

வருடங்களுக்கும் மமைாக நீடிக்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. எனமவ, நாட்டில் உள்ள குழந்மதகள் 
மற்றும் இமளஞர்கள் அைிவு, திைமமகள், மனப்பான்மமகள் 
மற்றும் மதிப்படீுகள் மற்றும் இந்தியாவின் சமூக, பபாருளாதார 
மற்றும் அரசியல் மாற்ைங்களுக்கு பங்களிப்பு பசய்யக்கூடிய 
திைனற்ை திைன்கமளக் பகாண்டுள்ளனர். 

உைகளொவிய நிகையொன 
அபிவிருத்ேி இைக்குகளுடன் 
ஒருங்கிகணத்ேல் 
உைகளாவிய கல்வி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
திமசயானது 2030 ஆம் ஆண்டின் நித்திய அபிவிருத்திக்கான 
பசயற்பட்டியைின் நிமையான வளர்ச்சி இைக்கு 4 (SDG4) இல் 
பிரதிபைித்தது. SDG4 2030 வாக்கில் "எல்மைாருடனும் வாழ்நாள் 
முழுவதும் கல்வி கற்கும் மற்றும் சமமான தரமான கல்விமய 
உறுதி பசய்ய மவண்டும்" என்று விரும்புகிைது. SDG4 இன் ஏழு 
இைக்குகளில் தரமான கல்வி மற்றும் கற்ைல் விமளவுகளில் 
கவனம் பசலுத்துகிைது. எனமவ, SDG4 ஆனது, அமனத்து 
குடிமக்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்மகத் தரத்மத ஒரு நிமையான 
வழியில் அதன் தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்கு முயற்சிக்கும் 
ஒவ்பவாரு நாடுக்கும் பபாருந்துகிைது, சுற்றுச்சூழமை 
இழிவுபடுத்தாமல். இது ஒரு மிகப்பபரிய சவாைாக உள்ளது 
மற்றும் இது பற்ைிய புரிதல் கல்வி ஆரம்பத்தில் பதாடங்க 
மவண்டும். கல்வியின் எதிர்காைத்தின் மற்பைாரு பரிமாணம் 
கல்வி இமணக்கப்பட்ட பரிமாணங்கமள சமாளிக்க மவண்டிய 
அவசியமாகும்.எல்ைா களங்களுக்கும் அது இமணக்கப்படும் 
முமையின் காரணமாக அைிவு மாறும். SDG4 இன் ஒரு பரவைான 
அம்சம், தரமான கல்விமய மசர்ப்பதற்கும், உயர்தர கல்விமய 
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வளர்ப்பதற்கும், கல்வி துமையில் ஒரு பயிற்சியாளராக 
இருப்பதற்காக, இந்த சிந்தமனக்கு சிை மநாக்குநிமை மவண்டும். 

மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களிமடமய பல்மவறு 
வழிகளில் உதவி பசய்யும் மநாக்கில் கற்ைல் அனுபவங்களில் 
ஈடுபடும் மபாது கல்வி வாய்ப்பு உருவாக்கப்படுகிைது. இது 
பதளிவான குைிக்மகாள்கள், இந்த இைக்குகமள ஒைி பாடத்திட்டம் 
மற்றும் கற்பித்தல், மற்றும் ஆசிரியர்களின் தமைமமயகம், 

மற்றும் பள்ளி மற்றும் கல்வி நிர்வாகிகள் ஆகியவற்மை 
அர்த்தமுள்ள கற்ைல் வாய்ப்புகமள உருவாக்க உதவுவதற்கு 
கவனம் பசலுத்த மவண்டும். சுருக்கமாக, கல்வி வாய்ப்புகளுக்கு 
ஆதரவு அமமப்புகள், வளங்கள், மற்றும் ஒைி பகாள்மககமள 
உள்ளடக்கிய கற்ைல், ஒரு பயனுள்ள அமமப்பு 
மதமவப்படுகிைது. அத்தமகய உயர்ந்த குைிக்மகாள் முழு கல்வி 
முமைமயயும் கற்ைல் ஆதரிக்க மறு சீரமமக்கப்பட 
மவண்டும். SDG களின் இைக்மக எவரும் பபை முடியாது. தனியாக 
ஆசிரிய கண்டுபிடிப்புகள் பவற்ைி பபைாது. 

கல்விக்கு ஒரு ஒருங்கிகணந்ே 
இன்னும் கநகிழ்வொன 
அணுகுமுகற 
தற்மபாதுள்ள பாடசாமையானது ஆரம்பகாை குழந்மதப் பருவ 
பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி (ECCE) பாடசாமைக் கல்வியின் 
அடித்தளமான ஒரு பகுதியாக (மூன்று வயது முன்கூட்டிமய 
ஆரம்ப கல்வி மற்றும் தரங்கள் 1 மற்றும் 2), நாடகத்தின் ஒரு 
பாடத்திட்ட மற்றும் கற்பிக்கும் கட்டம்- மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 3-8 

ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் மிக இளம் குழந்மதகளுக்கு 
கற்றுக்பகாள்வது. 2002 ஆம் ஆண்டில் எண்பத்தி ஆைாவது 
அரசியைமமப்பு திருத்தம், 3 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு 
ஈ.சி.ஈ.சி வழங்குவமத விரிவுபடுத்தியதுடன், இந்த உறுதிப்பாடு 
விருது வழங்கப்பட்டது. குழந்மதகளில் அைிவாற்ைல் திைன்களின் 
வளர்ச்சியில் உள்ள மவறுபாடுகமளப் பற்ைி இந்தக் பகாள்மக 
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அைிவுறுத்துகிைது. முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் பநகிழ்வுத்திைன் 
குழந்மதகள் பை அைிவாற்ைல் திைன்கமள சமப்படுத்த 
உதவுகிைது. இது பதாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் (வகுப்புகள் 3,4 

மற்றும் 5) அடிப்பமட பாடபநைிகளில் சிை பாடநூல்கமளயும் 
மற்றும் முமையான வகுப்பமை கற்ைல் அம்சங்கமளயும் 
உள்ளடக்கியது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுகள் மத்திய பள்ளி கல்வி 
(வகுப்புகள் 6, 7 மற்றும் 8) நான்கு ஆண்டுகள் ஒரு இரண்டாம் நிமை 
கல்வி கட்டம் (9, 10, 11 மற்றும் 12) வமர முன்மனாக்கி மமலும் 
சுருக்க சிந்தமன மற்றும் பபாருள் மபாதமன வளரும் 
ஈடுபடுத்தும். மமல்நிமை பள்ளி கல்வி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
இந்த கமடசி கட்டம் தற்காைிக கமை கல்வி ஆரம்ப அைிமுகம் 
உட்பட, ஆய்வு இளங்கமை திட்டம் அடுத்த கட்ட தயார் தயார் 
தவிர, பபாருத்தமான பவளிமயறும் விருப்பங்கள் பை 
பல்ைாயிரக்கணக்கான ஆய்வுகள் எளிதாக்கும்.மமல்நிமை பள்ளி 
கல்வி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இந்த கமடசி கட்டம் தற்காைிக 
கமை கல்வி ஆரம்ப அைிமுகம் உட்பட, ஆய்வு இளங்கமை 
திட்டம் அடுத்த கட்ட தயார் தயார் தவிர, பபாருத்தமான 
பவளிமயறும் விருப்பங்கள் பை பல்ைாயிரக்கணக்கான ஆய்வுகள் 
எளிதாக்கும்.மமல்நிமை பள்ளி கல்வி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இந்த 
கமடசி கட்டம் தற்காைிக கமை கல்வி ஆரம்ப அைிமுகம் உட்பட, 

ஆய்வு இளங்கமை திட்டம் அடுத்த கட்ட தயார் தயார் தவிர, 

பபாருத்தமான பவளிமயறும் விருப்பங்கள் பை 
பல்ைாயிரக்கணக்கான ஆய்வுகள் எளிதாக்கும். 

கல்வி மமம்பாட்டுக்கான ஒரு பரவைான பகாள்மகமய 
கருதுபடுத்துதல் மற்றும் வடிவமமத்தல் ஆகியவற்ைில், கல்வி 
பல்மவறு படிகள் கல்வி மமனாபாவத்துடன் 
ஒன்ைிமணந்திருக்கிைது மற்றும் நாட்டிற்கான இறுதி-இறுதி-முடிவு 
கல்வி வழிகாட்டிமய பதாடர்ச்சியாக, . இரண்டாம்நிமை கல்வி 
நிமை பதாடங்கி மாணவர்கள் இளங்கமை மற்றும் முதுகமை 
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைிற்கு பை வழிகளில் 
நுமழவதற்கும் பை நுமழவு மதர்வுகள் வழங்கியுள்மளாம். 
பல்மவறு படிநிமைகளில் ஒரு மாணவர் தனது படிப்மப 
நிறுத்திவிடைாம் என்ைாலும், அவர் மீண்டும் நுமழவு மற்றும் 
பதாடர்ச்சியான கல்விக்கான தகுதிக்கு தகுதியுமடயவராக இருக்க 
மவண்டும், அதற்கான அதிகபட்ச அளவுக்கு பகாள்மக வகுப்பதில் 
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மபாதுமான சிந்தமன வழங்கப்படுகிைது. கல்வி அமமப்பின் பை 
அம்சங்கமளக் கமிட்டி கவனிக்கவில்மை ஒரு முடிவில்ைா இறுதி 
கல்வி முன்மனற்ைத்தின் ஒட்டுபமாத்த வடிவமமப்பில் இருக்க 
மவண்டும். 

இமடநிமைக் மகாட்பாட்டின் கருத்து மமலும் உயர்ந்த மட்டத்தில் 
அதிக படிப்பிற்கு மாணவர்கமள தயார்ப்படுத்துவதன் மூைம் 
முமையான மநாக்குநிமை மூைம், பரந்த அடிப்பமடயிைான 
தாராளவாதக் கல்வியின் ஆரம்ப முயற்சிகளில் இருந்து 
வருகிைது, இது கல்வி இரண்டாம் நிமை அைிமுகத்தில் 
அைிமுகப்படுத்தப்படும். ைிபரல் ஆர்ட் கல்வியின் வலுவான 
அடித்தளம் மற்றும் பல்மவறு மட்டங்களில் பதாழில்சார் 
கல்விக்கான ஏற்பாடு ஆகியமவ அமனத்து இளங்கமை 
கல்வியின் பகுதியாகும். இளங்கமை கல்வியின் நான்காம் 
வருடம் மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் டாக்டர்ஸல் மட்டங்களில் 
கல்வியாளர்களிடமிருந்து தனித்துவமாக ஒருங்கிமணக்க 
முடியும். நீண்ட காைமாக, இந்த ஒருங்கிமணந்த கருத்தாக்கம் 
பதாழில்சார் கல்விமய பிரதான இளங்கமை கல்வியில் 
பகாண்டுவருவதற்கும், அதன்மூைம் கல்விக்கான முழுமமயான 
ஒருங்கிமணந்த அணுகுமுமைமய உருவாக்குவதற்கும், 

முழுமமயான பகாள்மகயின் ஆத்மாமவக் பகாண்டு 
வருவதற்கும் வழிவகுக்க மவண்டும். 

இறுதியாக, ஒன்மைாபடான்று இமணந்த கருத்து, ஒரு சமூக 
சூழைில் கல்வியின் இருப்பிடத்திற்கும் பபாருந்துகிைது, இது 
இரண்டு பசல்வாக்மகயும் அதன் பசல்வாக்மகயும் 
பாதிக்கிைது. பள்ளிக்கல் வளாகங்கள் பள்ளிக்கல் வளாகங்களின் 
ஆழமான உரிமமயா அல்ைது கல்வித் திட்டங்களின் பவற்ைிமய 
உறுதி பசய்வதற்காக தன்னார்வத் பதாண்டுகள் மூைம், கல்வி 
முயற்சிகளின் பவற்ைிக்கான உரிமமயிமன உள்ளடக்கிய 
சமூகத்தின் ஈடுபாடு சமூகத்தின் ஈடுபாட்மட பாைிசி 
காண்கிைது. சமூகம் சார்ந்த அமமப்பு மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்களால் இது மபான்ை முயற்சிகள் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு, 

சமூக உறுப்பினர்களின் நிபுணத்துவத்திைிருந்து பபைப்படுகிைது, 

அமத மநரத்தில் நிறுவனங்கள் பை வழிகளில் சமூகம் 
முன்மனற்ைத்திற்கு பங்களிப்பு பசய்கின்ைன. 
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உயர் கல்வியில் ேொைொளவொே 
ககை அணுகுமுகற 
நாைந்தா மற்றும் தக்ஷஷீைா காைங்கள் அல்ைது அதற்கு 
முந்மதய காைங்களிைிருந்மத, இந்தியாவில் உயர் கல்வியின் 
வரைாறு, அமனத்து மனித அைிவின் முழுமமயான 
அம்சத்மதயும், அடிப்பமடயாக இமணக்கப்பட்ட 
விசாரமணமயயும் அங்கீகரித்தது. பரந்த மற்றும் பிமணக்கப்பட்ட 
கல்வி மூைம் வழங்கப்பட்ட அைிவின் முழுமமயான தன்மம 
வாழ்க்மக, மவமை மற்றும் மாணவர்களின் சமுதாயத்தின் சிைந்த 
உறுப்பினராக இருப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும். இந்த 
சூழைில், உைபகங்கிலும் உள்ள பை உயர்நிமைக் கல்வி 
நிறுவனங்கள், இன்மைய தினம் தாராளவாதக் கல்வியானது, கமை, 

மனிதமநயம், கணிதம் மற்றும் அைிவியல் ஆகியவற்மை 
உள்ளடக்கிய பல்மவறு துமைகளில் ஒரு சிைப்புப் பரப்பளவில் 
ஆழமான படிப்புடன் ஒருங்கிமணந்த ஒருங்கிமணப்பாகும். 
அைிவியல், பதாழில்நுட்பம், பபாைியியல், மனிதவள 
மமம்பாடு,மற்றும் கணிதம் (STEM) மநர்மமையான கற்ைல் 
விமளவுகமள பவளிப்படுத்தியுள்ளன. மமலும் பவளிப்பமடயாக, 

பிை விஷயங்கமள உள்ளடக்கிய, விமர்சன சிந்தமன திைன்கமள 
அதிகப்படுத்தியது, அதிக ஒழுங்கு சிந்தமன மற்றும் ஆழமான 
கற்ைல், உள்ளடக்கம் மதர்ச்சி, சிக்கல் தீர்க்கும் திைன், குழு மவமை 
மற்றும் தகவல் பதாடர்பு திைன்கள், பபாதுவான ஈடுபாடு மற்றும் 
கற்ைல் அனுபவம் ஆகியமவ. அப்படி இருந்தாலும் இந்தியாவில் 
முமையான ஆராய்ச்சி உட்பட, ஆய்வுகள் மூைம் உறுதியான 
மதிப்படீுகள் இன்னும் கிமடக்கப்பபைவில்மை, மவறு எங்கும் 
கிமடத்த மதிப்படீுகள் எதிர்காைத்தில் தங்கள் மவமைகமள 
எதிர்காைத்திற்கு பயன் படுத்துவதற்கான மாணவர்கமள 
தயார்படுத்துவதற்கான இளங்கமை படிப்மப தாராளவாதக் 
கல்விமய அைிமுகப்படுத்த மபாதுமானதாக இருக்கிைது. பை 
மவடங்களில் அவர்கள் தங்கள் பதாழில்களில் 
விமளயாடுவார்கள். பாைிசியின் கல்வித்திட்டத்தின் 
கட்டமமப்பிற்கு இந்த அணுகுமுமை தற்மபாமதய சூழைில் 
பபாருத்தமானது மற்றும் அமத மநரத்தில் எதிர்காைத்திற்கான 
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மனித முயற்சிகள் மற்றும் பதாடர்புமடய சுற்றுச்சூழல் 
அமமப்புகள் ஆகியவற்ைின் பபருகிவரும் தன்மம பற்ைிய பை 
நிச்சயமற்ை தன்மமகமள அங்கீகரிப்பது ஆகும். 

உயர் ேை ஆைொய்ச்சிக்கு கவனம் 
கசலுத்துங்கள் 
ஒரு முதுநிமை பட்டம், இரண்டு ஆண்டு பட்டம், மற்றும் 
ஒருங்கிமணந்த ஐந்து ஆண்டு பட்டம் - முதுநிமை மற்றும் 
டாக்டர் அளவுகள் மாஸ்டர்ஸ் பட்டம் குமைந்தது மூன்று 
பாமதகமள வழங்குவதன் மூைம் பைப்படுத்தி வருகின்ைன. 
முதுகமை பட்டம் படாமமன் பகுதியில் தகுந்த பதாழில்சார் 
திைமனயும் வலுப்படுத்தவும் மற்றும் ஒரு ஆராய்ச்சி பட்டத்திற்கு 
மாணவர்கள் தயார் பசய்ய ஒரு வலுவான ஆய்வு கூறுபாடு 
இருக்கும். பல்கமைக்கழக மட்டத்தில் ஆராய்ச்சிக்கான 
திட்டமிடல் மற்றும் நமடமுமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு 
ஒழுங்கான திமசயில் தற்மபாதுள்ள கல்வி முமையின் 
மிகப்பபரிய ைாகுனா உள்ளது. முதல் முமையாக ஒரு புதிய 
மதசிய ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள (NRF) அைிமுகப்படுத்துவதன் 
மூைம் இந்த பகாள்மககளில் இந்த சிக்கைான ைாகுனாமவ 
உமரயாற்ைியுள்மளாம், இது கல்வி அமமப்பில் உள்ள நிதி 
ஆராய்ச்சி, முதன்மமயாக கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் கவனம் பசலுத்துகிைது. அைக்கட்டமள 
நான்கு பரந்த பகுதிகள் அைிவியல், பதாழில்நுட்பம்,சமூக 
அைிவியல், மற்றும் கமை மற்றும் மனித மநயம். சமூக அைிவியல் 
மற்றும் மனிதவள மமம்பாடு மபான்ை பாடங்களில் தற்மபாது 
பைவனீமான ஆதரமவ வலுப்படுத்துவமதாடு மட்டுமல்ைாமல், 

பல்மநாக்கு தன்மமயின் பல்மவறு ஆராய்ச்சி முயற்சிகளுக்கு 
இமடயில் என்.ஆர்.எப் மமலும் ஒத்துமழப்மபக் பகாண்டுவரும். 

நிதிமய வழங்குவமதாடு மட்டுமின்ைி, பல்கமைக்கழகங்களுக்கும் 
கல்லூரிகளிலும் ஆராய்ச்சி திைமன வளர்ப்பதற்கும், 

ஒழுங்கமமப்பதற்கும் ஒரு முமைசாரா முமை மூைம் NRF 

விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும். NRF இன் பசயல்பாட்டின் 
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பகாள்மககமள விரிவுபடுத்துவதில், மதமவ: i) பங்குதாரர்களுக்கும் 
ஆராய்ச்சி குழுக்களுக்கும் இமடமய ஒருங்கிமணப்பமதக் 
பகாண்டுவருதல், ii) கண்காணிப்பு மற்றும் நடுநிமை 
திருத்தங்களுக்கு ஒரு வழிமுமைமய உருவாக்குதல், iii) 

பல்கமைக்கழகங்களுக்கும், உைகளாவிய மட்டத்தில் உள்ள 
சகைரும் கைந்துமரயாடப்படுவார்கள். பல்கமைக்கழகங்களிலும், 

கல்லூரிகளிலும் ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும். நாட்டிலுள்ள 
ஆராய்ச்சி நிமையத்தில் இதுவமர பபரிய நிறுவனங்களில் 
இல்ைாத நிறுவனங்களும், நிறுவனத்தில் நிபுணத்துவ 
ஆராய்ச்சியாளர்கமள நாட்டில் பிரதான நிறுவனங்களிைிருந்து 
பதாடர்புபடுத்தி, ஒரு நிறுவனமுமை வழிகாட்டு பநைிமுமை 
மூைம் ஆராய்ச்சி பசய்வதற்கான திைமன வளர்ப்பதற்கு NRF 

உதவும். 

கல்வி அகமப்பின் மொற்றத்கே 
தமம்படுத்துேல் 
இவற்ைில் எதுவுமம உயர்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஆர்வமுள்ள 
மற்றும் கற்பிக்கப்பட்ட பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களால் 
சாத்தியமற்ைதாக இருக்க முடியாது, இந்த பகாள்மககளில் கல்வி 
முமைமயப் மபாைமவ மாற்றும் பபாறுப்மப ஏற்றுக் 
பகாள்வார்கள். இதற்கு, அவர்கள் மபாதுமான அளவு தயாராக 
இருக்க மவண்டும். ஆசிரியர் தயாரித்தல், மநாக்குநிமை மற்றும் 
பயிற்சி ஆகியமவ, உயர் கல்வித் துமைக்கு, 

பல்கமைக்கழகங்களில் கிமடக்கும் பைதரப்பட்ட சூழல்களாக 
மாறுகின்ைன. கல்வி முமைமய மமம்படுத்துவதற்கான அமனத்து 
அம்சங்களுக்கும் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு, கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, 
நிறுவனம் கட்டிடம், மாணவர் அதிகாரம் மற்றும் பிை அம்சங்கள் 
ஆகியவற்ைின் மூைம் அங்கீகரிக்கப்படும். 

பள்ளிகள் பதாடர்பாக, பள்ளி வளாகங்கள் அைிமுகம் ஒரு உகந்த 
முமையில் பபாதுவான வளங்கமள பகிர்ந்து ஒரு புதிய 
கைாச்சாரம் பற்ைி பகாண்டு வரும். பள்ளி வளாகத்தின் மயாசமன 
கல்வி கமிஷன் அைிக்மக (1964-66) முன்பமாழியப்பட்டது 
மற்றும் திட்டத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது NPE 1986/92 இன் அதிரடி 
1992 ஆவணம், ஆனால் அதன் பசயல்பாட்டில் மதால்வியமடந்தது. 
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நமடமுமை முயற்சிகள் கவனமாக வளர்க்கப்பட மவண்டும், 

மமலும் பவற்ைிகரமான பள்ளி வளாகங்களில் உருவாக்கப்பட்ட 
சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் பசயல்முமைகள் பை இடங்களில் 
நகபைடுக்கப்பட மவண்டும் என்பதற்காக ஒரு மனப்மபாக்கு 
மாற்ைத்மத பகாண்டு வர மவண்டும். திைந்த மனப்பான்மமயும் 
வளமும் பகிர்ந்து பகாள்ளும் கைாச்சாரம் அணுகுமுமையிலும் 
மனநிமையிலும் ஒரு முன்னுதாரண மாற்ைத்திற்கு உதவுகிைது, 

இந்த பகாள்மகமய பவற்ைிகரமாக பசயல்படுத்த உதவுகிைது. 
நிறுவனங்கள், பள்ளி வளாகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்கள் ஆகியமவ தன்னியக்கமானமவ மற்றும் 
பகாள்மககளின் குைிக்மகாள்கமள வழங்குவதற்கு அதிகாரம் 
அளித்தால்தான், ஒரு அைிவார்ந்த சமுதாயத்மத அமடவதற்கு 
திைமமயான கல்வி மவண்டும். 

இந்த பகாள்மககளில் அதிகமான உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் 
நிறுவன நிர்வகித்தல் என்பது ஒரு ஒருங்கிமணந்த கருத்தாகும், 

இதில் பாடத்திட்டமானது, நிர்வாக மற்றும் நிதியியல் கூறுகள் 
ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் திைமமயான நிர்வாகத்மத உருவாக்க 
மதமவயான தன்னாட்சி பகாண்ட ஒரு நிறுவனமாக 
ஒன்ைிமணக்கப்படுகின்ைன. இந்த கருத்மதத் துண்டிக்க 
எந்தபவாரு முயற்சியும் எதிர்விமனக்குரியதாக இருக்க 
மவண்டும், மமலும் மிதமிஞ்சிய சுயாதீனத்மத வழங்க எந்தபவாரு 
முயற்சிமயயும் நாங்கள் பசய்யக்கூடாது. பபாறுப்புணர்வு 
விதிமுமைகளும் இட ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட மவண்டும். எனமவ 
சுதந்திரம் சுயாதீனமாக வழங்கப்படும். இந்த பகாள்மகமய 
நமடமுமைப்படுத்துவதற்கு, அதிக எண்ணிக்மகயிைான உயர் 
தரத்திற்கான மதமவ உள்ளது துமண அதிபர்கள், கல்வி 
நிறுவனங்களின் இயக்குனர்கள், பதிவாளர்கள், பகாள்மக 
வகுப்பாளர்கள், திட்டப்பணி மற்றும் திட்ட மமைாண்மம 
அதிகாரிகள், மற்றும் பைர். பகாள்மகயில் உள்ளபடி அவர்களின் 
பாத்திரங்கள், கல்வி பதாழிற்துமையில் மிகவும் 
தனித்துவமானமவ, மமலும் அவர்கள் சிைப்பு பயிற்சி 
பபற்ைவர்களாகவும் மநாக்குநிமையிலும் கவனம் பசலுத்த 
மவண்டும். கல்வி அமமப்பின் மூைம் இது பதாடர்பாக 
மதமவயான நிறுவன அமமப்பு உருவாக்கப்பட மவண்டும். 
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பல்மவறு மட்டங்களில் பல்கமைக்கழக கட்டமமப்பின் 
குணாதிசயம் / வமரயறுத்தல் மமல்நிமை கல்வி ஒருங்கிமணப்பு, 

ஆராய்ச்சி மமயம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயிைானது, ஒரு மமய 
கருத்தாக இமடக்கணிப்பு மவத்திருத்தல். பல்கமைக் 
கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் ஒரு கைாச்சாரம் என்று 
ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான பகாள்மக புதிய 
பகாள்மகமய உருவாக்குகிைது. பை ஆண்டுகளில் 
பல்கமைக்கழகங்களில் உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான 
வாய்ப்புகமள பை மல்டிபிளசினரி சூழல்களில் வழங்குவதுடன், 

மவளாண்மம, மருத்துவம், சட்டம் மபான்ை பதாழில்முமை 
கல்விகமள ஒருங்கிமணத்து, கல்வி, மாணவர்களுக்கான 
விருப்பத்மதர்வுகமளத் தக்கமவக்க, அதன் மூைம் பமடப்பாற்ைல் 
மற்றும் அசல் தன்மமமய சிைந்த முமையில் பகாண்டு வருதல். 

கட்டுப்பாடு சம்பந்தமாக, கல்வி, அங்கீகாரம், நிதியளித்தல் மற்றும் 
நிமையான அமமப்மப வழங்குவதற்கான கட்டுப்பாடு, ஒரு 
முக்கிய பகாள்மக அடிப்பமடயில் எங்கள் பரிந்துமரமய 
உருவாக்கியுள்மளாம், தனித்தனியான நிறுவனங்கள் 
ஒவ்பவான்றும் பசய்யப்படும், மற்றும் அந்த கட்டுப்பாடு 
குமைந்தபட்சமாக மவக்கப்படும். இது வட்டி மமாதல்கள் மற்றும் 
அதிகாரத்தின் பசைிமவ அகற்றும். 

ஊழல் ஆளுமம கல்வி முமைமய திமச திருப்ப ஒரு 
முக்கியமான உறுப்பு உள்ளது. எங்கள் பபாது அமமப்புகள் இருந்து 
ஊழல் மவரூன்ைல் தீர்வு மநர்மம மற்றும் மநர்மமயற்ை ஒரு 
அடித்தளம் இல்ைாமல், நாங்கள் எங்கள் காரணமாக ஒரு நாடு என 
பபருந்தன்மமமய சாதிக்க முடியாது என்று நம்பிக்மக 
நிறுவப்பட்டது. ஊழல் அதன் இயல்பில் நிதி அல்ைது நாணயம் 
அல்ை. பபாது நைத்திற்காக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
அமமப்புகளின் பசயல்பாட்டில் மநர்மம மற்றும் மநர்மமமய 
குமைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் எந்த சக்தியும் இது. நிறுவன 
மறுமைர்ச்சி மூைம் நிறுவன மநர்மமக்கு உத்தரவாதம் வழங்கும் 
ஆட்சிமுமைகமள வடிவமமத்தல் ஒரு முக்கிய முன்னுரிமம 
ஆகும். பசயல்திைமிக்க அமமப்புகள் புதிய 
தமைமுமையினரிடமும் புதிய தீர்வமடயாலும் பணியாற்ை 
மவண்டும்.அரசியல் முமனப்புகளும் நிர்வாக அமமப்புகளும் 
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கல்வி முமைமய மாற்ைியமமக்கும் இைக்கண நைன்களின் 
சக்திமய நீக்குவமதயும், பவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் திைனின் 
திைமன மமம்படுத்துதல், மற்றும் மூைதனத்மத உருவாக்கும் 
பகுதிகளில் பபாது வளங்கமள முதலீடு பசய்வது ஆகிய 
இரண்மடயும் அரசியல் அணுகுமுமைகள் மாற்ை. 

தற்மபாதுள்ள பகாள்மக, தற்மபாமதய MHRD இன் கட்டமளக்கு 
அப்பாற்பட்ட மதசிய முயற்சியின் பை பாகங்கமள பகாண்டுள்ளது. 
மத்திய, மாநிை அளவிைான மாநிைங்களில் பரவைாக பல்மவறு 
நிறுவனங்கள் மற்றும் துமைகளில் முன்மனற்ைம் அமடந்த பை 
முயற்சிகள் ஒருங்கிமணக்க மற்றும் ஒருங்கிமணக்கும் ஒரு 
பரந்த அமமப்மப உருவாக்குவதன் முக்கியத்துவத்மத குழு 
அங்கீகரிக்கிைது. அது சாத்தியமானது. ராஷ்டிரிய சிக்ஷா ஆமயாக் 
(RSA) / மதசிய கல்வி ஆமணயம் (NEC) உருவாவதற்கு மற்பைாரு 
தனித்துவமான ஆமைாசமனமய உருவாக்கியுள்மளாம். கல்வி 
ஒரு முழுமமயான முமையில் வழங்கப்பட மவண்டும் மற்றும் 
கல்வி முமை மவகமாக மாைிவரும் சூழலுக்கு மற்றும் ஒரு 
அைிவார்ந்த சமுதாயத்தின் மதமவகளுக்கு பதிைளிக்க 
மவண்டும்.RSA ஆளுமமக்கு ஒரு புதிய அணுகுமுமைமய 
பகாண்டுவரும், இது கல்வி வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
மற்றும் பதாழில் வல்லுநர்கள் மூைம் கணிசமான 
நிபுணத்துவத்மத ஈர்க்கும், 21 ஆம் நூற்ைாண்டின் கல்வி 
முமையின் மநாக்கங்களுடன் பபாருந்தக்கூடிய கல்வி முமைமய 
மமற்பார்மவயிடும். RSA க்கான நிறுவன அமமப்பு மற்றும் 
ஒருங்கிமணப்பு கட்டமமப்புகள் நாட்டின் உயர்ந்த அரசியல் 
மட்டங்களில் இருந்து தங்கள் அதிகாரத்மத வமரயறுக்கின்ைன. 
பிரதம மந்திரி தன்மன பபாறுப்மபற்றுக் பகாண்டிருக்கும் இந்த 
உயர்ந்த உடல், நாட்டின் அரசாங்கத்தின் மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக 
பசயல்படுவதன் மூைம் பிரதம மந்திரி தனது அதிகாரத்மத 
அவசியமான சிபனர்ஜிகமள உருவாக்கவும், இந்த மதசிய 
முயற்சியின் வழிகாட்டல், ஒரு அைிவுச் சமுதாயத்தின் நாட்டின் 
ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு பகுதியாகும்.21 ஆம் நூற்ைாண்டின் 
கல்வி முமையின் மநாக்கங்களுடன் பபாருந்தக்கூடிய கல்வி 
முமைமய மமற்பார்மவயிட மவண்டும். RSA க்கான நிறுவன 
அமமப்பு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு கட்டமமப்புகள் நாட்டின் 
உயர்ந்த அரசியல் மட்டங்களில் இருந்து தங்கள் அதிகாரத்மத 
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வமரயறுக்கின்ைன. பிரதம மந்திரி தன்மன பபாறுப்மபற்றுக் 
பகாண்டிருக்கும் இந்த உயர்ந்த உடல், நாட்டின் அரசாங்கத்தின் 
மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக பசயல்படுவதன் மூைம் பிரதம மந்திரி 
தனது அதிகாரத்மத அவசியமான சிபனர்ஜிகமள உருவாக்கவும், 

இந்த மதசிய முயற்சியின் வழிகாட்டல், ஒரு அைிவுச் 
சமுதாயத்தின் நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு 
பகுதியாகும்.21 ஆம் நூற்ைாண்டின் கல்வி முமையின் 
மநாக்கங்களுடன் பபாருந்தக்கூடிய கல்வி முமைமய 
மமற்பார்மவயிட மவண்டும். RSA க்கான நிறுவன அமமப்பு 
மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு கட்டமமப்புகள் நாட்டின் உயர்ந்த 
அரசியல் மட்டங்களில் இருந்து தங்கள் அதிகாரத்மத 
வமரயறுக்கின்ைன. பிரதம மந்திரி தன்மன பபாறுப்மபற்றுக் 
பகாண்டிருக்கும் இந்த உயர்ந்த உடல், நாட்டின் அரசாங்கத்தின் 
மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக பசயல்படுவதன் மூைம் பிரதம மந்திரி 
தனது அதிகாரத்மத அவசியமான சிபனர்ஜிகமள உருவாக்கவும், 

இந்த மதசிய முயற்சியின் வழிகாட்டல், ஒரு அைிவுச் 
சமுதாயத்தின் நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு 
பகுதியாகும்.RSA க்கான நிறுவன அமமப்பு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
கட்டமமப்புகள் நாட்டின் உயர்ந்த அரசியல் மட்டங்களில் இருந்து 
தங்கள் அதிகாரத்மத வமரயறுக்கின்ைன. பிரதம மந்திரி தன்மன 
பபாறுப்மபற்றுக் பகாண்டிருக்கும் இந்த உயர்ந்த உடல், நாட்டின் 
அரசாங்கத்தின் மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக பசயல்படுவதன் மூைம் 
பிரதம மந்திரி தனது அதிகாரத்மத அவசியமான சிபனர்ஜிகமள 
உருவாக்கவும், இந்த மதசிய முயற்சியின் வழிகாட்டல், ஒரு 
அைிவுச் சமுதாயத்தின் நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு 
பகுதியாகும்.RSA க்கான நிறுவன அமமப்பு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
கட்டமமப்புகள் நாட்டின் உயர்ந்த அரசியல் மட்டங்களில் இருந்து 
தங்கள் அதிகாரத்மத வமரயறுக்கின்ைன. பிரதம மந்திரி தன்மன 
பபாறுப்மபற்றுக் பகாண்டிருக்கும் இந்த உயர்ந்த உடல், நாட்டின் 
அரசாங்கத்தின் மிக உயர்ந்த அதிகாரியாக பசயல்படுவதன் மூைம் 
பிரதம மந்திரி தனது அதிகாரத்மத அவசியமான சிபனர்ஜிகமள 
உருவாக்கவும், இந்த மதசிய முயற்சியின் வழிகாட்டல், ஒரு 
அைிவுச் சமுதாயத்தின் நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு 
பகுதியாகும்.பிரதம மந்திரி அவரின் அதிகாரம் அவசியமான 
சிபனர்ஜிகமள உருவாக்குவதற்கும், இந்த மதசிய முயற்சிக்கான 
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திமசமய வழங்குவதற்கும், அவரது அைிவுமர சமுதாயத்தின் 
ஒட்டுபமாத்த ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு பகுதியாக வழங்க 
முடியும்.பிரதம மந்திரி அவரின் அதிகாரம் அவசியமான 
சிபனர்ஜிகமள உருவாக்குவதற்கும், இந்த மதசிய முயற்சிக்கான 
திமசமய வழங்குவதற்கும், அவரது அைிவுமர சமுதாயத்தின் 
ஒட்டுபமாத்த ஒட்டுபமாத்த பார்மவக்கு ஒரு பகுதியாக வழங்க 
முடியும். 

இந்தக் பகாள்மகமய உருவாக்குவது மபாது தரம் மற்றும் அளவு 
ஆகிய இரண்டில் நம்பகமான தரமவ பபற்றுக்பகாள்வதில் 
எங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருந்தது. கல்வியின் முக்கியமான 
அளவுமகால்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் மபாக்குகளின் 
பகுப்பாய்வுகமள பபரும்பாலும் கல்விக் பகாள்மககள் 
பவளிப்படுத்துகின்ைன. தரவு மசகரிப்பு, அமமப்பு, பகுப்பாய்வு 
மற்றும் கல்வியின் பல்மவறு அம்சங்களின் மபாக்குகள் மற்றும் 
வடிவங்கமளப் படிப்பதற்கான கட்டிடத் திைமன நாட்டிற்கு ஒரு 
பபரிய முயற்சி மதமவப்படுகிைது. கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் 
நிர்வாகத்தின் மதசிய நிறுவனம் (NIEPA) பைப்படுத்தப்பட 
மவண்டும் , NIEPA க்குள் ஒரு சுயாதீன சுயாதீன நிறுவனம் என 
புதிய மத்திய கல்வி புள்ளிவிவரம் பிரிவு (CESD) கீழ் தரவு மசகரிப்பு, 

பகுப்பாய்வு மற்றும் பரப்புதல் மவமை 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு விரிவாக்கப்பட மவண்டும் என்று நாங்கள் 
பரிந்துமரத்மதாம். . 

தேசிய வளர்ச்சிகய 
தமம்படுத்துேல் 
2030-2032 வாக்கில், அபமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக 
மூன்ைாவது பபரிய பபாருளாதாரம் இந்தியாவில் நமடபபறுகிைது. 
இமத காைக்கட்டத்தில் இந்த பகாள்மக மிகப்பபரிய மாற்ைத்மத 
ஏற்படுத்தும். இந்தியா இப்மபாது ஆைாவது மிகப்பபரிய 
பபாருளாதாரம் ஆகும், ஐந்து அல்ைது ஏழு ஆண்டுகளில் 
நான்காவது அல்ைது ஐந்தாவது இடத்திற்கு நாங்கள் ஐந்து 
டிரில்ைியன் டாைர்கமள எட்டுமவாம். 2030-2032 வாக்கில் பத்து 
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டிரில்ைியன்களில் மூன்ைாவது பபரிய பபாருளாதாரம் இருக்கும். 
நமது பத்து டிரில்ைியன் பபாருளாதாரத்மத இயற்மக 
வளங்களினால் இயக்க முடியாது, ஆனால் அைிவு வளங்கள் 
மூைம். உைகின் மூன்ைாவது பபரிய பபாருளாதாரம் என்ை 
தாக்கங்கமள நாம் முன்னர் பார்த்ததில்மை. இது முற்ைிலும் 
மவறுபட்ட சூழைாக இருக்கும். சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகள் நம்மம 
மவறுவிதமாக சிந்திக்க வற்புறுத்துகின்ைன, மமலும் இந்த 
மமல்கல்மை அமடவதன் மூைம் நாட்டிலுள்ள 
அமனத்துவிதமான கிமளகளும் உள்ளன. நாங்கள் தவிர எங்கள் 
இடத்மத எடுத்து பகாள்ள தயாராக உள்மளாம் உைகின் 
மிகப்பபரிய மூன்று பபரிய பபாருளாதாரங்கமள அபமரிக்காவும் 
சீனாவும் அடுத்த ஆண்டுகளில் பதாடர்ந்து நிமைநிறுத்தும் என்ை 
நம்பிக்மகயுடன் இருக்க மவண்டும்? இமதச் பசய்வதற்கு, அைிவுத் 
மதமவகள், பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சமுதாயம் வாழ்வதற்கும் 
மவமை பசய்யும் வழியிைிருந்தும் மாற்ைங்களின் சூழைில் 
அமனத்து மதமவயான பண்புகமளயும் குணநைன்கமளயும் 
பகாண்ட ஒரு வலுவான கல்வி முமைமய அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட அைிவுத் திைமம சமுதாயம் மவண்டும். இந்த 
சூழ்நிமையில், இந்தியாவின் புதிய உயரத்திற்கு நான்காவது 
பதாழில்துமை புரட்சிமய ஊக்குவிப்பதற்கான பிரதம மந்திரி 
சமீபத்தில் அமழப்பு விடுக்கின்ைது. 

மறுபரிசீைமன ஆபத்தில் இருந்தாலும், அது ஒரு பத்து ட்ரில்ைியன் 
டாைர் ஆக இருப்பமத அங்கீகரிக்க மவண்டும் பபாருளாதாரம் 
நமக்கு மதமவயான பணத்மத பகாடுக்கும், ஆனால் இப்மபாது 
பசைவழிக்காவிட்டால் அது ஒரு பபரிய பபாருளாதாரத்மத 
அமடயவும் எளிதாகவும் இருக்காது. நாம் மதமவப்படும் மனித 
வளங்கமள தயாரிக்க பத்து ட்ரில்ைியன் குைியடீ்மடப் 
பபறுமளவிற்கு நாம் காத்திருக்க முடியாது. இந்தியாவின் சிை 
பகுதிகளில் அைிமுகமான அைிவுசார் பபாருளாதாரம் மாற்ைத்தின் 
முக்கிய பகுதியாக தரம் கல்வி இருக்கும், ஆனால் முழு 
நாட்மடயும் உள்ளடக்கியது. ஆகமவ, கல்வி மதமவப்படும் 
நிதிகமள விமரவாகக் கண்டைிந்து அமதக் கண்டைிவது 
அவசியம். முழுமமயான காரணத்திற்காக, இந்த பகாள்மகக்கு 
அடுத்த பத்தாண்டுகளில் அல்ைது அதற்குள் உண்மமயில் 
பமாழிபபயர்க்கப்பட மவண்டிய நிதி மதமவக்கான ஒரு கடினமான 
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மற்றும் ஆரம்ப மதிப்படீ்மட நாங்கள் மசர்த்துள்மளாம். இமதமபால், 

இந்த பகாள்மகமய நமடமுமைப்படுத்துவதற்கு நாம் எடுக்க 
மவண்டிய பரந்த நடவடிக்மககளும் கூட்டல் பதாகுப்பில் 
மசர்க்கப்பட்டுள்ளன.இந்த இருவரும் பசயல்படுத்த 
வழிகாட்டுதல்களின் தன்மமயிலும், பகாள்மகயில் மநரடியாகவும் 
இல்மை. 

ஆவி மற்றும் தநொக்கம் 
கசயல்படுத்ே உறுேி 
இந்த பகாள்மகயில் நிமைய சிந்தமனகள் இருந்த மபாதிலும், ஒரு 
கனவான அைிவுத் திைனுமடய சமுதாயத்தின் கனமவ 
உணருவதற்கான தர்க்கரீதியான முடிவு இது அல்ை. பாைிசி அதன் 
தாக்கத்மத ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னர் மதசிய மற்றும் மாநிை 
அளவிைான நிமைகளில் எடுக்கும் பை படிகள் உள்ளன. இந்த 
புள்ளியில் இருந்து, இந்த கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் ஒரு 
பபாறுத்து அமமயும் நன்ைாக சிந்திக்காமம பசயல்படுத்த 
மூமைாபாயம், தன்மமக்கும் மற்றும் கள யதார்த்தங்கமள 
இமசவானதாக. 
இது, சமுதாயத்தின் பல்மவறு பிரிவுகளின் மமனாபாவத்தால் 
பாதிக்கப்படும் , இது இந்தியாவின் சூழைில் இயல்பான 
சிக்கைானது, அமதமபால் மிகவும் கடுமமயான பதாழில்முமை, 

அைிவுசார்ந்த, ஒழுக்க மற்றும் அைபநைி பகாள்மககமள 
தாங்கிக்பகாள்ள நாம் தயாராக உள்மளாம். அதன் பசயைாக்கம், 

அமனத்து திட்டமிடல் மற்றும் பசயல்பாட்டு முயற்சிகள் 
மமயத்தில் மதசிய நைமனக் காக்கும். 

பகாள்மக மநாக்கங்கள் மற்றும் முயற்சிகள் பரந்த கட்டமமப்பின் 
கீழ், மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரமதசங்கள் (i) முன்னுரிமம 
மற்றும் பரந்த பகாள்மக மநாக்கங்கள் மற்றும் அவர்களின் 
சூழல்களில் இைக்குகமள ஏற்ப ஊக்குவிக்க மவண்டும்; (ii) மதசிய 
பகாள்மக மநாக்கங்களின் பரந்த மநாக்கில் அரச-குைிப்பிட்ட 
இைக்குகள் மற்றும் கல்வித் துமை அபிவிருத்தி திட்டங்கள் / 
திட்டங்கமள உருவாக்குதல்; (III) அதற்கான இமடநிமை 
இைக்குகமள நிறுவ (எ.கா. 2025 மற்றும் 2030 க்கான) கணக்கில் 
எடுத்து கல்வி துமையில் கடந்த சாதமனகள், வளர்ந்து வரும் 
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மதசிய வளர்ச்சி முன்னுரிமமகள், வளங்கள் கிமடப்பது மற்றும் 
நிறுவனங்கள் சார்ந்த பகாள்ளளவில். ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 
விைக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் கல்வி பங்கு உறுதி பசய்யும் 
பபாருட்டு, கல்வி அமமப்புகள் பார்மவயில் சூழ்நிமைகமளயும் 
கற்கும் மாறுபட்டக் குழுக்களின் மதமவகமள மவத்து 
பநகிழ்மவாடு பதிைளிக்க உத்திகள் மற்றும் மவமைத்திட்ட 
தமையடீுகள் திட்டமிடுவது மவண்டும். 

எனமவ சவால், அது பவளிப்படுத்தியுள்ள ஆவியின் பகாள்மகமய 
நமடமுமைப்படுத்தும் திைமனக் பகாண்டுள்ளது. நாம் அவ்வாறு 
பசய்ய முடியும் என்று நான் நம்புகிமைன். கடந்த காைத்தில், பை 
குழுக்கள் இந்தியாவில் தரமான கல்வியின் வளர்ச்சிக்காக 
மதிப்புமிக்க பங்களிப்புகமள பசய்துள்ளன, மமலும் அமவ 
பதாடரும் என்று நான் நம்புகிமைன். ேிந்து, முஸ்லீம், பபௌத்த, 

சீக்கிய சமூகங்கள், கிைிஸ்தவ மிஷனரி குழுக்கள், பஜயின் 
பிரிவுகளில் இருந்து பை கைாச்சார நிறுவனங்கள், அடித்தளங்கள் 
மற்றும் பை கைாச்சார, நம்பிக்மக அடிப்பமடயிைான மற்றும் 
சமூக அமமப்புகள், இன்று பை நாடுகளில் முன்னணி கல்வி 
நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த மற்றும் பிை பங்களிப்புகள் இந்த 
பகாள்மக வழங்கப்படும் வசதிகமள வழங்குவதன் மூைம் 
இன்னும் கூடுதைான உயரங்கமள உயர்த்த மவண்டும். 
முன்மனாக்கி பசல்லும்,இந்த பகாள்மகமய பவற்ைிகரமாக 
நிமைமவற்றுவது ஒவ்பவாரு இந்தியனும் தனது / அவள் சிைந்த 
பங்களிக்க மவண்டும். இந்தத் மதமவகமள புரிந்து பகாண்டு, இந்த 
பகாள்மக மூைம் அமனவருக்கும் பங்களிப்மப வழங்குவதற்கான 
வழிவமககமள உருவாக்க முயற்சித்மதாம், ஆனால் இந்த 
பங்களிப்புகள் பகாள்மக ரீதியில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஆளுமமச் 
சீர்திருத்தங்கள் மூைம் ஒரு ஒருங்கிமணந்த முழுமமயுடன் 
ஒன்ைிமணக்கப்பட மவண்டும். இது சுதந்திர இயக்கத்தின் 
காைத்திைிருந்து காணப்படாத வமகயின் உறுதிப்பாடு மற்றும் 
தமைமமமய எடுக்கும்.இது சுதந்திர இயக்கத்தின் 
காைத்திைிருந்து காணப்படாத வமகயின் உறுதிப்பாடு மற்றும் 
தமைமமமய எடுக்கும்.இது சுதந்திர இயக்கத்தின் 
காைத்திைிருந்து காணப்படாத வமகயின் உறுதிப்பாடு மற்றும் 
தமைமமமய எடுக்கும். 
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இந்தக் பகாள்மகயின் பவற்ைி அதன் பசயல்பாட்டின் தரத்மத 
முழுமமயாக நம்பியுள்ளது. டாக்டர் அம்மபத்கர் 
அரசியைமமப்மபப் பற்ைி புகழ்ந்து மபசினார். "அரசியைமமப்மபப் 
பபாறுத்தவமர நல்ைது என நான் கருதுகிமைன். ஏபனனில், அமதச் 
பசய்வதற்கு அமழக்கப்பட்டவர்கள் பகட்ட நிமையப் 
மபாகிைார்கள். இருப்பினும் பகட்ட ஒரு அரசியைமமப்பு 
இருக்கைாம், அது மவமை பசய்ய அமழக்கப்படுபவர்கள் நல்ை 
ைாபமாக நடக்கும் என்ைால் அது நன்ைாக இருக்கும். ஒரு 
அரசியைமமப்பின் பணி அரசியைமமப்பின் இயல்மப 
முழுமமயாக சார்ந்து இருக்காது .... ". NEP அரசியைமமப்மபாடு 
ஒப்பிடப்படாவிட்டாலும், இந்த நாட்டின் குடிமக்களில் 50 

சதவிகிதத்திற்கும் மமைானவர்கள் 25 வயதிற்குக் குமைவாக 
உள்ளவர்கள், தனிமனிதர்களாக இருக்கிைார்கள், எனமவ அது 
மிகுந்த உமழப்புடன் பாதுகாப்பு மற்றும் பபாறுப்பு.வரவிருக்கும் 
ஆண்டுகளில் குழந்மதகள் மற்றும் இமளஞர்களுக்கு உயர் 
தரமான கல்வி வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் அளவிற்கு 
தீர்மானிக்கப்படும் இந்தியா மற்றும் அதன் மக்கள் எதிர்காை 
திமசயில். இந்த நாடுகளின் வருங்காைத்திற்கான கல்வி 
முமைமமயின் பை பரிமாணங்கமள நாம் உமரயாடுமகயில் 
இந்த எண்ணங்கள் எமது மனதில் எமடமயக் பகாண்டுள்ளன, 

தற்மபாது நாம் எங்கு இருக்கின்மைாம் என்ை நிமைப்பாட்டில் 
சரியான காரணியாகும். சவால்கள் பை ஆனால் நிச்சயமாக இந்த 
பபரிய நாட்டின் திைமன சதுரமாக எதிர்பகாள்ள மற்றும் ஒரு 
பவற்ைி பகாள்ள முடியும். 

ஒரு கல்வி முயற்சிமய சமுதாயத்தில் பகாண்டுவரும் 
அசாதாரண பசல்வாக்மக கருத்தில் பகாண்டு, இந்த பகாள்மக 
ஒரு முக்கிய பங்மக எதிர்பார்க்கும் ஒரு அைிவார்ந்த 
சமுதாயத்மத கட்டமமப்பதற்கான பல்மவறு அம்சங்களுக்கு 
சமூக மறுபமாழிமய ஒதுக்கி விடாதது முக்கியம். மமலும் 
பவளிப்பமடயாக, இது மனப்மபாக்கு, மனப்பான்மம, மற்றும் 
கைாச்சாரம், அத்துடன் தனிப்பட்ட, நிறுவன, அமமப்புமுமை 
மற்றும் சமூக நிமைகள் மபான்ை பை அம்சங்கமள கவனத்தில் 
எடுத்துக்பகாள்ள மவண்டும். இது ஒரு சவாைான 
முன்பமாழிமவப் மபாை இருந்தாலும், நிதி ரீதியாகவும், 

மரணதண்டமன நிமைப்பாட்டிைிருந்தும், நாம் இதுவமர 



14. National Research Foundation 

 
60 

அைிந்திருக்காதது என்னபவன்ைால், இந்த நாட்டில் ஏராளமான 
ஏபஜன்சிகளும் தனிநபர்களும் உள்ளனர். மநர்மம மற்றும் மநர்மம 
மற்றும் அைிவு சமுதாயத்மத உருவாக்குவதற்கான ஒரு 
பநைிமுமை அணுகுமுமை உள்ளது என்பதில் உறுதியாக 
உள்மளன். 

மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 இந்திய மக்கள், அவர்களின் மரபுகள், 

கைாச்சாரங்கள், மற்றும் பல்மவறு கணக்கில் எடுத்து மபாது 
மவகமாக மாைி, அைிவு சார்ந்த சங்கங்கள் மதமவகமள 
பதிைளிக்கும் வமகயில் கல்வி முமை மாற்ைம் மற்றும் 
மறுசீரமமப்பு ஒரு கட்டமமப்மப வழங்குகிைது பமாழிகள். மனித 
மூைதனமானது, மதமவயான மாற்ைங்கமள எரிபபாருளாகக் 
பகாண்டிருக்கும் மூைதனத்தின் மிக முக்கியமான வடிவம் 
பாதுகாக்கப்படுவமதயும் பைப்படுத்தப்படுவமதயும் 
உறுதிப்படுத்துகிைது. பபாருளாதார வளர்ச்சி, சமூக நீதி மற்றும் 
சமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் விவகாரம், விஞ்ஞானம் ஆகியவற்ைின் 
அடிப்பமடயில், உைக அரங்கில் இந்தியாவின் பதாடர்ச்சியான 
முன்மனற்ைம், முன்மனற்ைம் மற்றும் தமைமமக்கு ஆதரவு தரும் 
உயர் தர மற்றும் அகைத்தின் கல்விக்கான உைகளாவிய 
அணுகுமுமைமய உறுதிப்படுத்தும் பணிக்கு உயர்ந்த 
முன்னுரிமம வழங்கப்படுகிைது. முன்மனற்ைம் மற்றும் கைாச்சார 
பாதுகாப்பு, மற்றும் எங்கள் நாட்டின் அபிவிருத்தி மற்றும் 
அதிகரிக்க உதவும்.தனிநபர், நாடு, மற்றும் உைகின் நைனுக்காக 
வளமான திைமமகள் மற்றும் ஆதாரங்கள். தரம் மற்றும் 
சமபங்கின் வளாகத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கல்வி முமை 
நிமையான வளர்ச்சிக்கு மமயமாகக் கருதப்படுகிைது, 

வளர்ந்துவரும் அைிவார்ந்த பபாருளாதாரம் மற்றும் சமுதாயத்தில் 
பவற்ைிமய அமடவது, சமூக-பபாருளாதார இயக்கம், மற்றும் ஒரு 
மநர்மமயான, பவறும் மற்றும் மனிதாபிமான சமுதாயத்மத 
கட்டமமப்பதற்காக. 

நன்றி ஒரு குறிப்பு 
தனிப்பட்ட முமையில், மதசிய கல்வி பகாள்மகக் குழுவின் 
உறுப்பினர்களில் ஒவ்பவாருவரிடமும் என்னுமடய ஆழ்ந்த 
நன்ைிமய பதரிவித்துக்பகாள்கிமைன். 
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மபராசிரியர் எம்.மக. ஸ்ரீதர் குழுவினரின் பசயல்பாட்டிற்கு 
அமமப்பதில் ஒட்டுபமாத்த பங்மகக் பகாண்டிருந்தார், அதில் 
கைந்துமரயாடல் நடத்மதக்கு பை வழிகமள வழங்குவது, 

கூட்டங்கமள நிகழ்ச்சி நிரமை கவனமாக மீளாய்வு பசய்தல், 

தனிநபர்கள் / அமமப்புகள் / முகவர் அமடயாளம் காணும் நபர்கள் 
அமடயாளம் காணல் , அமதமபாை பாைிசியின் சூத்திரங்களுக்கு 
தாக்கங்கமளக் பகாண்ட பை முமனகளில் மநரடியான 
விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துகிைது. பல்மவறு துமைகளில் உள்ள 
பபாருத்தமான உத்திகமளத் தயாரிப்பதற்கான குழுவிற்கான 
அவரது பரந்த அைிவு மற்றும் அனுபவம் கல்வி துமையில் ஒரு 
முக்கியமான பசாத்து என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. 

மபராசிரியர் மஞ்சுல் பார்கவா பை முக்கியமான கருத்துக்கமள 
புகுத்தினார், அவர்களில் பைர், அவர்களது இயல்பில், 'எதிர்காைம்' 

என்ை பாகுபாடு மற்றும் ஒரு எதிர்காைம் சார்ந்த பைவற்றுடன். 
நான் குைிப்பாக சிைப்பான மற்றும் யதார்த்தமான மிக உயர்ந்த 
தரங்கமள மனதில் மவத்து ஒரு பகாள்மக உருவாக்கும் மற்றும் 
வமரவு காரணம் அவரது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 
உணர்வு குைிப்பாக பதாட்டது. அவர் கமிட்டியின் அமனத்து 
முக்கியமான கூட்டங்களிலும் பங்மகற்க அபமரிக்காவிைிருந்து 
பை முமை அவர் இந்தியா வந்தார். வார்த்மதகள் அவமரப் பற்ைி 
என் உணர்ச்சிகமள பவளிப்படுத்தவில்மை. 

மபராசிரியர் வாசுதா காமத் இந்த நாட்டின் கல்வி முமையின் 
அசாதாரண கருத்துடன் குழுவின் தனிப்பட்ட உறுப்பினராக 
இருந்தார். கல்வியின் பை அம்சங்களுக்கு சரியான 
முக்கியத்துவத்மத உருவாக்குவதற்கும் மற்றும் கல்வி 
முயற்சிகமள பரந்தளவில் விரிவுபடுத்துவதற்கும் மிக உயர்ந்த 
அைிவு மற்றும் அைிவாற்ைல் ஆகியவற்மை அவர் தாங்கிக் 
பகாண்டார். இந்த பகாள்மகயுடன் சம்பந்தப்பட்ட பை 
விடயங்களில் எமது நிமைப்பாட்டின் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த 
உள்நாட்டு விமர்சகராகவும் விளங்கினார். 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண மமாகன் திரிபாதி இந்தியாவின் உத்தரப்பிரமதச 
மாநிைத்தின் மிகப்பபரிய மாநிைங்களில் ஒன்ைான பள்ளிக் 
கல்வியின் வாழ்நாள் முழுவதும் அைிமவயும் அனுபவத்மதயும் 
பபற்ைார். மாணவர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு, 
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நிதியளித்தல் மபான்ைவற்ைிற்கான பாடசாமைக் கல்வியின் நல்ை 
மற்றும் மிகவும் சிைப்பான சிைப்பியல்புகளின் குழப்பமான 
அம்சங்கமளக் குழுவின் கவனத்திற்குக் பகாண்டுவந்தார். அவரது 
உள்ளடீுகள் ஒரு பபரிய பசல்வாக்கு பகாண்டிருந்தன. பள்ளி 
கல்வி பதாடர்பான எங்கள் பகாள்மக உருவாக்கம். 

மபராசிரியர் டி.வி.கட்டிமணி, சமுதாயத்தின் தளர்ச்சியமடயாத 
பிரிவினருடன் கல்வி பதாடர்பான விவகாரங்கள் பற்ைிய பரந்த 
மற்றும் ஆழமான அைிவுடன், நாட்டின் பழங்குடி மக்களில் 
குைிப்பாக கவனம் பசலுத்தி, குழுவிற்கு மிகவும் அரிதான 
நுண்ணைிமவக் பகாடுத்தார், இது கல்வியின் பகாள்மகமய 
வகுக்கும் அடிப்பமடயாக அமமந்தது. தளர்ச்சியமடந்த. 

பபாதுவாக பமாழிகளில் மபராசிரியர் மசார் ஆசிப் கல்வி உதவி, 
மற்றும் கிளாசிக்கல் மற்றும் நவனீ பமாழிகளின் வளர்ச்சியின் 
சிக்கல்கமளப் பற்ைிய அவரது விமர்சன அைிதல் ஆகியமவ இந்த 
பகுதியில் ஒரு விரிவான பகாள்மக வமரயறுக்க மமயமாக 
இருந்தன. 

மபராசிரியர் ராம் ஷங்கர் குமரல் பல்கமைக்கழக கல்வியின் 
பிரச்சிமனகள் குைித்து மிகவும் பரந்த, சிந்தமன மற்றும் 
பபாருத்தமான கருத்துக்கமள வழங்கினார், குைிப்பாக ஆட்சி 
பற்ைிய குைிப்பு மற்றும் அவசியமான சீர்திருத்தங்கமள பகாண்டு 
வர மவண்டிய அவசியம். மமலும், மவளாண் கல்வியின் 
சிக்கல்கமளப் பற்ைிய அவரது ஆழ்ந்த புரிதல், மவளாண்மமக்கு 
மட்டுமல்ைாமல், பதாழில்சார் கல்வியின் பரந்த அம்சங்களுடனும் 
சுவாரசியமான நுண்ணைிவுகமள வழங்குகிைது. 

குழுவின் விவாதங்களின் பதாடக்க கட்டத்தில் ஸ்ரீ மக.ஜி. 
அல்மபான்ஸுடன் மட்டுமல்ைாமல், அவருமடய எழுத்து 
உள்ளடீுகள் மிகவும் புத்திசாைித்தனமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தன, 

மமலும் அவருமடய பை பயனுள்ள பரிந்துமரகமள குழு மிகவும் 
பபாருத்தமானதாகக் பகாண்டது. மத்திய அமமச்சராக பணியாற்ை 
இந்திய அரசுக்குச் பசன்ைமபாதும், அவர் கமிட்டி முன்மனற்ைத்தில் 
பதாடர்ந்து ஆர்வம் காட்டினார். 

குமைந்தபட்சம் கடந்த காைங்களில், கமிட்டியின் பசயைாளராக 
டாக்டர் ஷகிைா ஷம்சு, பசயல்விளக்கம் மற்றும் மினிட்ஸ் 
தயாரிப்புகளால் பதாடர்ந்து கமிட்டியின் விவாதங்கமள 
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ஆதரித்து, படல்ைியில் மற்றும் பிை இடங்களில் கூட்டங்கமள 
அமமத்து , பை முக்கிய உள்ளடீுகமள முந்மதய ஆய்வில் இருந்து 
அமமச்சகம். மமலும், அவரது பரந்த அனுபவமும், அதன் பை 
முக்கிய பிரச்சிமனகளில் அவர் வழங்கிய கருத்துக்களும், இறுதி 
வடிவத்மத வழங்குவதற்கு அவசியமானமவ. மமலும், டாக்டர் 
ஷம்சுவின் பதாழில்ரீதியான திைமம, அந்தக் பகாள்மகமய 
பதளிவுபடுத்துவதற்கும், தனி நபர்களுக்மகா அல்ைது 
குழுக்களுக்மகா அமத சமயத்தில் கவனம் பசலுத்த மவண்டிய 
அவசியத்மத வழங்கியது. 

இந்தக் பகாள்மகக்கு இறுதி வடிவத்மத வழங்குவதற்காக, 

தமையங்க மவமை மற்றும் விளக்கக்காட்சியின் பாணிமய 
உள்ளடக்கியது, நாங்கள் குழுவின் நடவடிக்மககளில் ஒரு 
அங்கமாக இமணவதற்கு மபராசிரியர் மக. ராமச்சந்திரன் மற்றும் 
மபராசிரியர் அனுராக் பிோர் ஆகிய இருவமரயும் நாங்கள் 
அமழத்மதாம். 

கல்விக்கான அமனத்து அம்சங்களிலும் மபராசிரியர் ராமச்சந்திரன் 
ஒரு நமடபாமத கமைக்களஞ்சியமாக நிரூபிக்கப்பட்டார், இது 
பகாள்மககமள வடிவமமப்பதில் முக்கிய பகுதிகள் சரியான 
முமையில் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு ஒரு பபரிய பசாத்து 
ஆகும். அவர் முந்மதய பகாள்மககளில் பைவற்மை தயாரிப்பதில் 
ஒரு பகுதியாக இருந்தார், மமலும் பகாள்மக மற்றும் கல்வித் 
திட்டமிடல் ஆகியவற்ைில் மதசிய மற்றும் சர்வமதச மட்டங்களில் 
தீவிரமாக பசயல்பட்டு வருகிைார். அவரது ஆவல் மற்றும் 
உற்சாகம் அவரது நம்பமுடியாத ஆற்ைல் இமணந்து எங்கள் 
வமரவு ஆவணம் இறுதி வழிவகுக்கும் எங்கள் பதாடர்ந்து 
முயற்சிகள் மபாது ஒரு கணிசமான வழியில் எங்கள் உதவி 
வந்தது. 

மபராசிரியரான அனுராக் பபோர், கல்வியியல் முமைமமகமள 
திட்டமிடுதல் மற்றும் நமடமுமைப்படுத்துதல் மற்றும் குைிப்பாக 
அஸிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகத்தின் துமண அதிபர் 
ஆகிமயாரின் விரிவான அைிவின் மூைம் பகாள்மககமள 
உருவாக்குதல் மற்றும் தயாரிப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கு 
தனித்தன்மம வாய்ந்தது . இந்த நாட்டிலுள்ள 
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கல்வி முமையின் உபாயங்கமளப் பற்ைிய 
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அவரது ஆழ்ந்த நுண்ணைிவு ஆவணத்தில் இறுதி வடிவத்மத 
வழங்குவதற்கான எமது பதாடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்கு 
உண்மமயிமைமய மதிப்புமிக்கது; இது சிக்கைான கருத்துக்கமள 
திைம்பட பவளிப்படுத்துவதற்கும் பபாது வாசகர்களுக்கான ஒரு 
பசரிமான வடிவத்தில் அவற்மை வழங்குவதற்கும் அவரது 
விதிவிைக்கான திைமன இது மசர்க்கிைது. 

ஆவணத்தின் தயாரிப்பின் கமடசி கட்டங்களில், ஒரு மவமைத் 
திைனாய்வுக் குழுவால் எங்கள் மவமைமய மதிப்பாய்வு பசய்ய 
முடிவு பசய்மதாம். இந்த பாத்திரத்தில், ஜனநாயக 
சீர்திருத்தத்திற்கான அைக்கட்டமள பபாதுச் பசயைாளர் ஸ்ரீ 
பஜயப்பிரகாஷ் நாராயண் மற்றும் கல்வியின் ஆழ்ந்த 
ஆர்வத்துடன் நன்கு அைியப்பட்ட ஒரு சமூக பதாழிைாளி பாைிசி 
வமரவு பதிப்பிற்கான விமர்சன மதிப்படீ்மட குைிப்பாக பள்ளிக் 
கல்வி பதாடர்பானது. 

மபராசிரியர் பி. ராம ராவ் இந்த நாட்டின் உயர் 
நிமைப்பள்ளியாளராகவும் தற்மபாது பபங்களூரில் இந்திய 
அைிவியல் கழகத்தின் ஆளும் குழுவின் தமைவராகவும் 
பணியாற்ைி வருகிைார். பை தசாப்தங்களாக இந்த நாட்டில் பை 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி நடவடிக்மககமள ஆய்வு பசய்வதில் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கிைார். மபராசிரியர் ராம ராவ் எங்கள் வமரவு 
மூைம் கவனமாக பசன்றுள்ளார், மமலும் உயர் மற்றும் பதாழில் 
நுட்பக் கல்வியில் சிைப்பு கவனம் பசலுத்துவதில் பை மதிப்புமிக்க 
பரிந்துமரகமள அளித்துள்ளார். உயர்கல்வி பதாடர்பான ஆளுமம 
பற்ைிய அவரது அவதானிப்புகள் மிகவும் பபாருத்தமானமவ. 

தற்மபாது மானிப்பால் உைகளாவிய கல்வித் தமைவரான ஸ்ரீ 
மமாகன்தா பாய், ஆவணம் பதாடர்பாக பை மநர்மமயான 
கருத்துக்கமளயும் அவதானிப்புகமளயும் 
வழங்கியுள்ளார். பள்ளிக்கூடம் மற்றும் உயர்கல்வி ஆகியவற்ைின் 
பரந்த புரிதல் மற்றும் அவரது கருத்துக்கமள அங்கீகரிக்க 
பபாருத்தமான எண்கமள நிமனவுபடுத்துவதற்கான அவரது 
விமனாதமான திைன் ஆகியமவ குைிப்பாக பயனுள்ளதாக 
இருந்தது. 

நாட்டின் விஞ்ஞானி விஜய் மகல்கர், முன்னணி அைிவுஜவீி, 
நாட்டின் பல்வமக வளர்ச்சிப் பிரச்சிமனகமள பரந்த 
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அடிப்பமடயிைான அைிமவக் பகாண்டு, பகாள்மகயில் எங்களுக்கு 
ஒரு தனிப்பட்ட முன்மனாக்மக அளித்தார். கல்வி குைித்த 
குைிப்பிட்ட சிக்கல்கமள முன்மவப்பதற்காக அவர் மமற்பகாண்ட 
அணுகுமுமை ஒரு பரந்த அளவிைான கருப்பபாருள்கள் மற்றும் 
துமைகளில் உள்ளடங்கியது. 

கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய கவுன்சிைின் முன்னாள் 
பணிப்பாளர் மபராசிரியர் எஸ்.எஸ். ராஜ்புட், TSR சுப்பிரமணியன் 
கமிட்டியின் உறுப்பினராக இருந்தார். கல்வி பதாடர்பான 
விஷயங்களில் மகயாள்வதில் அவரது பரந்த அனுபவம், 

பகாள்மககளின் பை அம்சங்களில் மிகவும் மதிப்புமிக்க 
ஆமைாசமனகமள வழங்குவதற்கு உதவியது. . 

இமதமபால் புமன மகாராஷ்ட்ரா கல்விக் கல்லூரி முன்னாள் 
தமைமம ஆசிரியரான மபராசிரியர் அனிருத்த மதஷ்பாண்மட, 

படிப்பு ஆவணத்தின் மீது மிகுந்த ஆர்வமான கருத்துகமள 
பவளியிட்டார். 

டாக்டர் லீனா வாடியா, குழுவின் ஒட்டுபமாத்த முயற்சியின் 
உதவியுடன், அதன் உறுதியான நிமைகளிைிருந்து, பகாள்மககளின் 
பல்மவறு அம்சங்கமள வடிவமமப்பதில் தீவிரமான கட்டங்களில், 

வமரவு ஆவணம் இறுதி பதிப்மப உணர உதவியது. 

டாக்டர் விராஜ் குமார், பகாள்மக வகுத்தைின் பை அம்சங்களில் 
கவனம் பசலுத்துவதில் முக்கிய பங்மகக் பகாண்டிருந்தார். இதில் 
கிமடக்கக்கூடிய தரவின் முதல் மபாக்கு பகுப்பாய்வு மற்றும் 
பதாழில்நுட்பத்தின் பை அம்சங்கமள உள்ளடக்கியது. 

பதாழில்நுட்ப பசயைகத்தின் மற்ை உறுப்பினர்கமளப் 
பபாறுத்தவமரயில், டாக்டர் விநாயக்ரா இந்திய பமாழிகளுக்கு 
தனது பணிமயச் சுமத்தியுள்ளார். ஸ்ரீ கவுரிஷா மஜாஷி மற்றும் 
திருமதி. மசாமியா பதாழில்நுட்ப பசயைகம் மற்றும் 
ஆமைாசமனகமள ஒருங்கிமணத்தார். 

அமமச்சுக்கும் பசயைகத்திற்கும் இமடயிைான பதாடர்மப ஸ்ரீ 
பேம் ராஜ் இருந்தது, இது கூட்டங்களின் சுறுசுறுப்பான 
நடத்மதக்கு அவசியமாக இருந்தது, மமலும் குழுவிற்கு நிர்வாக 
ஆதரவு வழங்கியது. அமமச்சகத்தின் பல்மவறு ஆதாரங்களில் 
இருந்து பபைப்பட்ட பல்மவறு உள்ளடீுகமள குழுவிடம் பதாடர்ந்து 
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ஷீக் மஷக்பகல் குமரஷி பதாடர்ந்து மவத்துக் பகாண்டார். 
கூட்டங்களுக்கு படல்ைிக்கு வருமக தருமகயில் அவர் 
தமைவரானார். அமமச்சின் உரிய அனுமதிமய ஸ்ரீ ராமானந்த 
பாண்மட வழங்கினார். 

பல்கமைக்கழக மானிய ஆமணக்குழு (யூ.ஜி.சி.) மற்றும் மதசிய 
மதிப்படீ்டு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சில் (NAAC) முன்னாள் 
பணிப்பாளர் மபராசிரியர் டி.பி. சிங், குழுவினரின் பணிக்கு 
உதவியது மட்டுமல்ைாமல், மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் 
நமடமுமை ரீதியிைான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. தத்துவார்த்த 
இயற்பியலுக்கான சர்வமதச மமயத்தின் (ICTS) மபராசிரியர் 
ராமஜஷ் மகாபகுமார் மற்றும் மபராசிரியரான ஸ்பபன்டா வாடியா 
ஆகிமயாரும் சமமான ஆதரமவப் பபற்ைனர். ICTS, UGC, NAAC 

மற்றும் அஸிம் பிமரம்ஜி யுனிவர்சிட்டி ஆகியவற்ைால் 
வழங்கப்பட்ட ஒட்டுபமாத்த நிறுவன ஆதரவு இமதமபால் 
மதிப்புமிக்கதாகும். 

பதாழில்முமைக் கல்வியின் பகாள்மகயின் அம்சங்கமள 
வடிவமமப்பதில் மபராசிரியர் என்.ஆர். மாதவ மமனன் (சட்ட 
கல்வி), டாக்டர் எஸ். அய்யப்பன் (மவளாண் கல்வி), டாக்டர் பி.என். 
சுமரஷ் (பபாைியியல் கல்வி), டாக்டர் மதவி பிரசாத் பஷட்டி 
மற்றும் டாக்டர் அபைக்ஸ் தாமஸ் (மருத்துவ கல்வி). 
சம்பந்தப்பட்ட பகாள்மக நடவடிக்மககமள வகுக்க அவர்களுக்கு 
உதவுவதற்காக அவர்கள் தமது துமைகளில் மிகவும் சிைந்த 
நிபுணர்கமளத் மதர்ந்பதடுத்தனர். பதாழில்நுட்ப கல்விக்கான 
அமனத்து இந்திய கவுன்சிைின் தமைவராக இருந்த 
மபராசிரியரான அனில் சாகர்ரபூதீ, பபாைியியல் கல்வி சூழைில் 
குழுவின் பல்மவறு விவாதங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான 
ஆமைாசமனப் பாத்திரத்மத வகித்தார் . 

உயர் கல்வித்துமை பசயைாளர், முன்னாள் மக.மக.சர்மா மற்றும் 
தற்மபாது ஸ்ரீ ஆர். சுப்பிரமணியம் தயாரிப்பின் அமனத்து 
விஷயங்களிலும் பதாடர்ந்து ஆர்வத்மத எடுத்துக் பகாண்டு, 

ஆவணம் முன்மனற்ைத்மத கண்காணிக்கும் மநரத்திலும், தங்கள் 
உள்ளடீுகமளயும் கருத்துக்கமளயும் வழங்கினார். உயர்கல்வி 
கவுன்சிைின் இமணச் பசயைாளர், முன்னாள் ஸ்ரீ ராமகஷ் ரஞ்சன் 
மற்றும் தற்மபாது டாக்டர் சரவண குமார் ஆகிமயாரின் 
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பங்களிப்மப உயர் கல்வி பதாடர்பான விடயங்கள் குைித்து நான் 
பாராட்டுகிமைன். இமதமபால், பள்ளி கல்வி மற்றும் 
எழுத்தைிவுக்கான பசயைாளர், முன்னர் ஸ்ரீ அனில் ஸ்வரூப் 
மற்றும் தற்மபாது ஸ்மித் ரினா மர ஆகிமயார் பள்ளி கல்வி 
பதாடர்பான விஷயங்களில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர். 

இந்த பகாள்மக உருவாவதற்கு வழிவகுக்கும் பசயல்முமைகளில் 
பை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் வழங்கிய விமைமதிப்பற்ை 
ஆதரமவ நான் ஒப்புக்பகாள்கிமைன். கல்வி வளர்ச்சி 
ஊக்குவிப்பதற்கான பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பை நபர்கள் 
மற்றும் அமமப்புகளால் வழங்கப்பட்ட கருத்துகளும் 
ஆமைாசமனகளும் இல்ைாமல் மதசிய கல்வி பகாள்மக 
வமரமவ தயாரிக்க முடியாது. மதசிய கல்வி பகாள்மக இந்த 
வமரவுத் திட்டத்தின் வடிவமமப்பிற்கு அவர்களின் மகத்தான 
ஆதரவு மற்றும் பங்களிப்பிற்காக அவர்களுக்கு நன்ைியுணர்வு 
பதிவு பசய்ய விரும்புகிைது. 

தக கஸ்தூரிைங்கன் 

கபங்களூரு 
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பொர்கவ 
மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 a 

நமது நாட்மட நிகைநொட்டுவேற்கு மநரடியாக 
பங்களிப்பு பசய்யும் இந்ேியொ கமயம் ககொண்ட கல்வி 
முமை 

அமனவருக்கும் உயர் ேைமொன கல்விமய வழங்குவதன் 
மூைம், ஒரு நியொயமொன மற்றும் துடிப்பொன அைிவுசார் 

சமூகத்தில் . 
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பகுதி I  

பள்ளி கல்வி 
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1. ஆரம்ப காை குழந்மத பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி: கற்ைல் அைக்கட்டமள 

அத்ேியொயம் 1 

ஆைம்பகொை குழந்கே 
பைொமரிப்பு மற்றும் 
கல்வி: ேி 

கற்றல் அறக்கட்டகள 

குறிக்தகொள்: 3-25 வயதிற்குட்பட்ட ஒவ்பவாரு 
குழந்மதக்கும் இைவசமாக, பாதுகாப்பான, உயர் 
தரமான, மமம்பட்ட பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி 2025 

க்குள் அணுக முடியும். 

ஒரு குழந்மதக்கு கற்ைல் பசயல்முமைமய உடனடியாகத் 
துவங்குகிைது. நரம்பியல் விஞ்ஞானத்தின் சான்றுகள் 
குழந்மதகளின் ஒட்டுபமாத்த மூமளயின் வளர்ச்சியின் 85% க்கும் 
அதிகமான வயதிற்கு முன்னர் 6 வயதிற்கு முன்மப ஏற்படுகின்ைன. 
இது, வளர்ந்த மற்றும் ஆமராக்கியமான மூமள வளர்ச்சி மற்றும் 
வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பதற்காக குழந்மதகளின் ஆரம்பகாை 
ஆண்டுகளில் மமம்பட்ட பராமரிப்பு மற்றும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பராமரிப்பு மற்றும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முக்கியத்துவத்மத குைிப்பிடுகிைது. 
உண்மமயில், மூமளயின் முக்கிய பகுதிகள் வளர்ச்சியில் 
துரதிருஷ்டவசமான குமைபாடுகள் மற்றும் புைனுணர்வு மற்றும் 
உணர்ச்சி பசயைாக்கத்தில் அதனுடன் பதாடர்புமடய பாதகமான 
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விமளவுகள் ஆகியவற்மைக் கண்டைிந்த பைவிதமான 
புைக்கணிப்பு அல்ைது இழப்புகமள எதிர்பகாண்ட குழந்மதகளின் 
மூமள ஸ்மகன் பரிமசாதமனகள். சிறுவர் பராமரிப்பு, ஊட்டச்சத்து, 

உடல்ரீதியான பசயல்பாடு, உளவியல்-சமூக சூழல், மற்றும் 
அைிவாற்ைல் மற்றும் உணர்ச்சி தூண்டுதல்இதனால், முதல் ஆறு 
ஆண்டுகளுக்கு முமையான மூமள வளர்ச்சிமய உறுதி பசய்ய 
மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிைது, இதன் விமளவாக, ஒரு 
நபரின் வாழ்நாளில் விரும்பும் கற்ைல் வமளவுகள். 

புைனுணர்வு விஞ்ஞானத்தின் இந்த ஆதாரம் பை குழந்மதகளின் 
கல்வி நிமைமமகள் மற்றும் கல்வி (ஈ.சி.ஈ.சி.) பல்மவறு 
நிமைகமளக் பகாண்டிருக்கும் கற்ைல் விமளவுகளில் ஏராளமான 
மதசிய மற்றும் சர்வமதச ஆய்வுகள் மூைம் முழுமமயாகப் 
பரவுகிைது. 30,000 குழந்மதகள் மீது "ஆரம்ப வகுப்புகளில் 
தக்கமவப்பு முன் பள்ளி கல்வி தாக்கம்" என்ை தமைப்பில் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய கவுன்சில் (NCERT) நடத்தப்பட்ட 
ஒரு ஆய்வு முன் பள்ளி கல்வி மற்றும் தக்கமவப்பு பவளிப்பாடு 
இமடமய வலுவான மற்றும் மநரடி பதாடர்பு விளக்குகிைது 
விகிதம், வருமக விகிதம், மற்றும் மிக முக்கியமாக ஆரம்ப பள்ளி 
மற்றும் அப்பால் விமளவுகமள கற்ைல். பல்மவறு உைகளாவிய 
ஆய்வுகள் நீண்ட காை தாக்கங்கமள பவளிப்படுத்தியுள்ளன: 
தரமான பாைர் கல்வியானது அதிக வருமானம் மற்றும் 
வடீமமப்பு உரிமமகளின் விகிதங்கள் மற்றும் மவமையின்மம, 

குற்ைம், மகது ஆகியவற்ைின் குமைந்த விகிதங்களுடன் வலுவாக 
பதாடர்பு பகாண்டுள்ளது. மதசிய பபாருளாதார வளர்ச்சியின் 
அடிப்பமடயில்,ஒரு வலுவான ECCE திட்டத்தின் வளர்ச்சி 
இந்தியாவின் மிகச் சிைந்த முதலீடுகளில் ஒன்ைாகும் என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ` ஒவ்பவாரு 10 அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட ` 1 

முதலீடு பசய்தது. சுருக்கமாக, ஈ.சி.சி.இ. இல் முதலீடு 
குழந்மதகளுக்கு நல்ை, ஒழுக்க, சிந்தமன, ஆக்கப்பூர்வமான, 

உணர்ச்சியூட்டும் மற்றும் உற்பத்திமிக்க மனிதனாக வளர சிைந்த 
வாய்ப்மப வழங்குகிைது என்று ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மாணவர் கற்ைல் விமளவுகமள கண்காணிப்பதற்கான ஆய்வுகள் 
பதளிவாக பவளிவந்த பிள்மளகள் தங்கள் பள்ளி ஆண்டு 
முழுவதும் பின் தங்குவதற்கு முமனகின்ைன. தற்மபாமதய 
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மநரத்தில், இந்தியாவில் ஒரு கடுமமயான கற்ைல் பநருக்கடி 
உள்ளது, அங்கு குழந்மதகள் ஆரம்ப பள்ளியில் 
மசர்ந்திருக்கிைார்கள், ஆனால் அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் 
எண்முமை மபான்ை அடிப்பமடத் திைன்கமள அமடவதற்கு 
தவைிவிட்டார்கள். இந்த பநருக்கடியின் பபரும்பகுதி குழந்மதகள் 
1 ம் வகுப்புக்குள் நுமழவதற்கு முன்மப நன்ைாக நமடபபறுவதாக 
மதான்றுகிைது. மிக அதிகமான 6+ வயதானவர்கள் தரம் குமைந்த 
ECCE உடன் கிமரடு 1 நுமழகிைார்கள். மமலும், இதுவமர பை 
குழந்மதகள் 6 வயதுக்கு முன்மப கிமரடு 1 இல் நுமழகிைார்கள், 

இதற்கு எந்த பபாருத்தமான முன்னுரிமமயும் இல்மை; இந்த 
பபரும்பாலும் முதன்மம பள்ளி மற்றும் அப்பால் மிகவும் 
பின்னால் இருக்கும் குழந்மதகள். உண்மமயில், கல்வி ஆண்டில் 
2016-17,6 வயதிற்கு முன்னர் 70 ைட்சத்துக்கும் அதிகமான 
குழந்மதகள் தரம் 1 இல் மசர்ந்தனர் (யுனிபடட் மாவட்ட தகவல் 
அமமப்பு முமை (U-DISE) 2016-17). 

தரநிமை பள்ளியில் தயார் நிமையில் உள்ள இந்த துயர 
குமைபாடு குைிப்பாக நன்மம மற்றும் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு 
இமடயில் குைிப்பிடப்படுகிைது. ஏபனன்ைால், அதிக நன்மம 
பயக்கும் குடும்பங்களின் மாணவர்கள், முன்மாதிரியான 
கல்விக்கான சிைந்த ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம் மற்றும் நிச்சயமாக 
அணுகலுடன் கூடுதைாக, மாதிரிகள், அச்சு விழிப்புணர்வு, பள்ளிக் 
பமாழியில் பமாழி சரளமாக்கல் மற்றும் வடீ்டிலுள்ள வலுவான 
கற்ைல் சூழல்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. ECCE இல் 
முதலீடு அமனத்து இளம் குழந்மதகமளயும் ஒரு ஈடுபாடு 
மற்றும் முழுமமயான வழியில் அத்தமகய அணுகமைக் 
பகாடுக்கக்கூடிய திைமனக் பகாண்டுள்ளது, இதன் மூைம் 
அமனத்து குழந்மதகளும் தங்கள் வாழ்நாளில் கல்வி 
முமைகளில் பங்மகற்கவும் வளரவும் அனுமதிக்கின்ைன. ECCE 

ஒருமவமள மிகப்பபரிய மற்றும் மிக சக்திவாய்ந்த சமநிமைக்கு 
உள்ளது. 

இந்த காரணங்களினால், மூமள வளர்ச்சியிைிருந்து பள்ளி 
தயார்நிமை, மமம்பட்ட கற்ைல் விமளவுகமள, சமத்துவம் மற்றும் 
நீதி, மவமைவாய்ப்பு மற்றும் நாட்டினுமடய பசழிப்பு மற்றும் 
பபாருளாதார வளர்ச்சி ஆகியமவ அமனத்திற்கும் இந்தியா 
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எல்ைாவற்ைிற்கும் அணுகக்கூடிய மற்றும் தரமான ECCE இல் 
முதலீடு பசய்ய மவண்டும். 

ேைமொன ECCE என்ன கசய்கிறது? 3 வருடங்களுக்கு முன்னர் 
வயதுக்குட்பட்ட வயதில் தாய் மற்றும் குழந்மதகளின் 
ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்து அடங்கும், ஆனால் முக்கியமாக, 

குழந்மத மபசும், வாசித்தல், நகர்த்துதல், இமச மகட்பது மற்றும் 
ஒைிகள் ஆகியவற்மைக் பகாண்டு அைிவாற்ைல் மற்றும் உணர்ச்சி 
தூண்டுதல் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது மற்றும் அமனவருக்கும் 
தூண்டுதல் மற்ை உணர்வு குைிப்பாக பார்மவ மற்றும் 
பதாடுதல். பமாழிகள், எண்கள், மற்றும் எளிமமயான சிக்கல் தீர்வு 
ஆகியவற்ைின் பவளிப்பாடு இந்த காைத்தில் முக்கியமானதாகக் 
கருதப்படுகிைது. 

3 முதல் 6 வயது வமர, ECCE பதாடர்ந்த சுகாதார மற்றும் 
ஊட்டச்சத்து, ஆனால் முக்கியமாக சுய உதவித் திைன்கள் 
("ஒருவரின் பசாந்த விருப்பத்திற்கு தயாரா" மபான்ைமவ), 
மமாட்டார் திைன்கள், தூய்மம, பிரித்தல் கவமைமய மகயாளுதல், 

இயக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூைம் இயல்பான வளர்ச்சி, 
பபற்மைார்கள் மற்றும் பிைருக்கு எண்ணங்கள் மற்றும் 
உணர்வுகமள பவளிப்படுத்தும் மற்றும் பதாடர்புபகாள்வதன் 
மூைம், ஒழுங்குமுமை வளர்ச்சி (அதாவது "வைது" மற்றும் "தவறு" 
ஒரு பணி, மற்றும் பபாதுவாக அமனத்து சுற்று நல்ை பழக்கம் 
உருவாக்கும். 

மமற்பார்மவயிடப்பட்ட நாடக அடிப்பமடயிைான கல்வி, 
குழுக்களாகவும் தனித்தனியாகவும், இந்த வயதினரின்மபாது 
குழந்மதகளின் உள்ளார்ந்த திைன்கமளயும், ஒத்துமழப்பு, 

குழுப்பணி, சமூக ஒருங்கிமணப்பு, இரக்கம், சமத்துவம், ஈடுபாடு, 

பதாடர்பு, கைாச்சார நன்ைியுணர்வு, ஆர்வத்மத, பமடப்பாற்ைல் , 

அத்துடன் ஆசிரியர்கள், சக மாணவர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் 
பைருடன் பவற்ைிகரமாகவும் மரியாமதயாகவும் பசயல்படும் 
திைன். இந்த ஆண்டுகளில் ECCE எழுத்துக்கள், பமாழிகள், எண்கள், 

எண்ணும், நிைங்கள், வடிவங்கள், வமரதல் / ஓவியம், உட்புை 
மற்றும் பவளிப்புை நாடகம், புதிர்கள் மற்றும் தருக்க சிந்தமன, 

காட்சி கமை, மகவிமன, நாடகம், மகப்பாடம், இமச மற்றும் 
இயக்கம் ஆகியவற்மைப் பற்ைி கற்றுக்பகாள்கிைது. 
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ஆறு வயேிற்கு முன்னர் 85% க்கும் 
தமற்பட்ட மூகள வளர்ச்சிகய 
ஏற்படுத்துகிறது. 

இந்ேியொவில் சிறந்ே ECCE எவ்வொறு ேை தவண்டும்? ECCE இல் 
மிக சமீபத்திய ஆராய்ச்சி, 8 வயதிற்கு கீழ்ப்பட்ட குழந்மதகளுக்கு, 

பகாள்மக மூைம் அல்ைது பாடத்திட்டத்திற்கான முன்னுரிமம 
காைக்மகாடுகளால் அவர்களுக்கு பரிந்துமரக்கப்படும் மநர்மகாட்டு, 

வயது அடிப்பமடயிைான கல்வி மபாக்குகள் பின்பற்றுவதில்மை 
என்பமதக் காட்டுகிைது; இதன் விமளவாக, முன் பள்ளி மற்றும் 
தரங்களாக 1 மற்றும் 2 குழந்மதகளில் ஒரு பபரிய விகிதம் தங்கள் 
மதமவகளுக்கு ஏற்ைது வளர்ச்சிக்கு பபாருத்தமான கல்வி 
பபைவில்மை. 8 வது வயதில் மட்டுமம குழந்மதகள் அதிகம் 
படிக்கும் கற்ைலுடன் பபாருந்துகிைார்கள். 

எனமவ, 3-8 வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு பநகிழ்வான, 

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட, பல்மநாக்கு, நாடக அடிப்பமடயிைான, 

பசயல்பாட்டு அடிப்பமடயிைான மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 
அடிப்பமடயிைான கல்விக்கான அணுகல் முக்கியம். இந்த 
காைகட்டத்மதக் காண இயற்மக மநரம் மாறும், இது கிமரடில் 2 

(வயது 8) முடிவமடயும் வமர மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முந்மதய 
பள்ளி (வயது 3-6) வமர இருந்து, ஒரு தனித்துவமான அைகு 
"நிறுவன நிமை" என்று அமழக்கப்படுகிைது. ஆமகயால், ஒரு 
குழந்மத வளர்ச்சியின் இந்த முக்கியமான அடிப்பமடக் 
மகாட்பாட்டிற்காக, அத்தமகய ஒரு ஒருங்கிமணந்த கல்வி 
கற்பித்தல் மற்றும் கற்பிக்கும் கட்டமமப்மப உருவாக்குதல் 
மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய ஆசிரியர் தயாரிப்பது 
அவசியமாகும். 

நடப்புக் காைத்தில், மிகவும் ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ கல்வி 
என்பது அங்கன்வாடிஸ் மற்றும் தனியார் முன்-பள்ளிகள் 
ஆகியவற்ைின் வடிவத்தில் வழங்கப்படுகிைது, இது முந்மதய 
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சிறுபான்மமயினர் மற்றும் இதர அமமப்புகளால் நடத்தப்படும் 
ஒரு சிைிய அளவிைான விகிதாச்சாரமாகும். 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட குழந்மத மமம்பாட்டு மசமவகள் 
(ஐசிடிஎஸ்) யின் கீழ், முன்-படித்த கல்வியின் அங்கன்வாடி முமை, 

இந்தியாவின் பை பகுதிகளிலும், குைிப்பாக தாய்மார்களுக்கும் 
குழந்மதகளுக்குமான சுகாதார நைனுடன் பபரும் பவற்ைிமயப் 
பபற்ைது. இந்த மமயங்கள் உண்மமயான பபற்மைாமர ஆதரிக்க 
உதவியிருக்கின்ைன மற்றும் சமூகங்கமள உருவாக்குகின்ைன; 

அவர்கள் முக்கியமான ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார 
விழிப்புணர்வு, மநாய்த்தடுப்பு, அடிப்பமட சுகாதார மசாதமன, 

மற்றும் உள்ளூர் பபாது சுகாதார அமமப்புகளுக்கு பரிந்துமரகமள 
வழங்குவதுடன், ஆமராக்கியமான வளர்ச்சிக்கான 
மகாடிக்கணக்கான குழந்மதகள் தயாரிக்கப்படுவமதயும், மிக 
அதிகமான உயிரின வாழ்க்மகமய உருவாக்குவமதயும் அவர்கள் 
பசய்துள்ளனர். எனினும்,சிை அத்தியாவசிய புைனுணர்வு 
தூண்டுதல், நாடகம் மற்றும் நாள் பராமரிப்பு ஆகியவற்மை 
வழங்குவதன் மூைம் பபரும்பாைான அங்கன்வாடிகள் ECCE இன் 
கல்வி அம்சங்களில் ஒப்படீ்டளவில் பவளிச்சம் பகாண்டுள்ளனர். 
அங்கன்வாடிஸ் தற்மபாது கல்வி மற்றும் உள்கட்டமமப்பில் 
மிகவும் குமைபாடுமடயது; இதன் விமளவாக, அவர்கள் அதிக 
குழந்மதகமள பகாண்டுள்ளனர் 2-4 வயதான வயது வரம்பு மற்றும் 
குமைவான கல்வி ரீதியான 4-6 வயதில் வயது 
வரம்பு; ஆரம்பத்தில் சிறுவயது கல்வியில் சிைந்து விளங்கிய 
ஆசிரியர்களுடனும் சிைப்பாக ஆசிரியர்களாகவும் உள்ளனர். 

இதற்கிமடயில், தனியார் மற்றும் பிை முன் பள்ளிகள் 
பபரும்பாலும் முதன்மம பள்ளியின் கீழ்மநாக்கி 
விரிவாக்கங்களாக பசயல்பட்டு வருகின்ைன. சிைப்பான 
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் குழந்மதகளுக்கான கற்ைல் 
உபகரணங்கமள வழங்கிய மபாதிலும், அமவ முதன்மம 
மபாதமன ஆசிரியர்களின் விகிதங்கள் (PTRs) மற்றும் 
வமரயறுக்கப்பட்ட மமம்பட்ட முமையிைான நாடக 
அடிப்பமடயிைான மற்றும் பசயல்பாட்டு அடிப்பமடயிைான 
கற்ைல் மூைம் முமையான கற்பித்தல் மற்றும் முரட்டுத்தனமான 
நிமனவாற்ைமைக் பகாண்டிருக்கின்ைன; அவர்கள் பபாதுவாக 
குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பத்தில் untrained ஆசிரியர்கள் 
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பகாண்டிருக்கின்ைன. அவர்கள் பபாதுவாக உடல்நைக் 
மகாளாறுகளில் மிகவும் குமைவாக உள்ளனர், மமலும் பபாதுவாக 
வயது வரம்பில் இமளய குழந்மதகளுக்கு 0-4 ஆண்டுகள் வமர 
பூர்த்தி பசய்யாதீர்கள். 

தில்ைி அம்மபத்கர் பல்கமைக்கழகத்தின் சமீபத்திய "ஆரம்பகாை 
குழந்மதப் பருவ கல்வி பாதிப்பு" (2017) ஆய்வு, முன் கல்வி, பபாது 
அல்ைது தனியார் முடிந்த இந்தியாவில் குழந்மதகளின் 
கணிசமான விகிதம், அவர்கள் மசர்ந்தமபாது மதமவயான பள்ளி 
தயார்நிமை திைன்கமளக் பகாண்டிருக்கவில்மை ஆரம்ப பள்ளி. 
எனமவ, அணுகல், சிக்கல் நிமைந்த பாடத்திட்டங்கள், தகுதி மற்றும் 
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட கல்வியாளர்கள் இல்ைாமம, மற்றும் 
குமைவான விட உகந்த பயிற்றுவித்தல் மபான்ை தரநிமை 
பதாடர்பான குமைபாடுகளுக்கு கூடுதைாக, பபரும்பாைான 
குழந்மதகளுக்கான ஆரம்பக் கல்விக் கற்ைல் 
திட்டங்களில் இல்ைாத பைருக்கு முக்கிய சவால்கள் 
இருக்கின்ைன . 

எனமவ, இந்த அைிவுறுத்தைின் மபரில், NCERT இன் ஆரம்பகாை 
குழந்மதப் பருவ கல்விக்கான ஒரு சிைந்த பாடத்திட்டத்திற்கான 
மற்றும் கற்பிக்கும் கட்டமமப்மப வளர்ப்பதில் பகாள்மக கவனம் 
பசலுத்துகிைது, ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ கல்வி 
நிறுவனங்களின் கணிசமாக விரிவமடந்த மற்றும் 
பைப்படுத்தப்பட்ட அமமப்பு மூைம் வழங்கப்படும், இது 
அங்கன்வாடிஸ், முன் முதன்மம பள்ளிகள் / பிரிவுகள், ஏற்கனமவ 
இருக்கும் ஆரம்ப பள்ளிகள் மற்றும் தனித்தனி முன்-பள்ளிகளுடன் 
இமணக்கப்பட்டுள்ளன, இவற்ைில் அமனத்துமம ECCE 

பாடத்திட்டத்திலும் பாடத்திட்டத்திலும் சிைப்பாக பயிற்சி பபற்ை 
பதாழிைாளர்கள் / ஆசிரியர்கமளப் பயன்படுத்துகின்ைன. 

கமை, கமதகள், கவிமதகள், பாடல்கள், உைவினர்களின் 
கூட்டங்கள் மற்றும் பைவற்மை உள்ளடக்கிய ECCE இல் பை 
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மமைாக இந்தியாவின் எண்ணற்ை 
பசல்வந்த மரபுகள், இந்தியா முழுவதிலும் உள்ளமவ, மமலும் 
உள்ளூர் அனுபவத்மத உணர்த்துவதற்காக ECCE இன் பாடத்திட்ட 
மற்றும் கற்பிக்கும் கட்டமமப்பில் இமணக்கப்பட மவண்டும். , 

அனுபவம், உற்சாகம், கைாச்சாரம் மற்றும் அமடயாளம் மற்றும் 
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சமூகத்தின் உணர்வு. குழந்மதகமள வளர்ப்பதிலும் வளர்ப்பதிலும் 
வளர்ப்பதிலும் உள்ள குடும்பங்களின் பாரம்பரிய பாத்திரங்களும் 
வலுவாக ஆதரிக்கப்பட்டு ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். 
குைிப்பாக, பபண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு தங்கள் 
குழந்மதகளுக்கு முதிர்ச்சியமடயும் திைமனக் பகாடுக்கக் கூடிய 
பாைிசி காைியிடங்கள், இந்த பாரம்பரிய பாத்திரங்கமள 
நிமைமவற்றுவதற்கு குடும்பங்களுக்கு உதவுவதில் முக்கியம். 

6 வயதிற்கு முன்னர் அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் தரமான 
குழந்மத பருவ பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி வழங்குவதற்கான 
பபாது அமமப்பின் உறுதிப்பாட்மட வலுப்படுத்தும் வமகயில், 

ECCE RTE சட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக மசர்க்கப்பட 
மவண்டும் என பகாள்மக கூறுகிைது. 2002 ஆம் ஆண்டில் 
அரசியைமமப்பின் 86 வது திருத்தம் உண்மமயில் ஈ.சி.ஈ.சி 
உைகளாவிய முமையடீு பசய்வதற்கான ஒரு உறுதியான 
உறுதிமய வழங்கியது. "ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முடிவமடயும் வமர 
அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் ஈ.சி.ஈ.ஈ.மவ நிரூபிப்பதற்கு அரசு" 
வழிநடத்தும். ஆர்.டி.இ. சட்டத்தின் 11 வது பிரிவு முன்மப குழந்மத 
பருவ கல்வி ஆரம்பிக்கும் சாத்தியமான பபாது விவகாரத்மத 
விவாதித்தது: "பதாடக்கக் கல்விக்கான மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 
மமைான குழந்மதகமளத் தயாரிப்பதற்கும், ஆறு ஆண்டு 
காைத்மத பூர்த்தி பசய்யும் வமர அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் 
ஈ.சி.ஈ.ஈ. அத்தமகய குழந்மதகளுக்கு இைவச முன் பள்ளி கல்வி 
வழங்குவதற்கு பபாருத்தமான அரசாங்கம் ஏற்பாடு பசய்யைாம் 
".நாட்டிற்கும், அவரது குழந்மதகளுக்கும், அமனத்து தரத்திற்கும் 
மமைான ஈசிசி பபறுவதற்கான இந்த விமர்சனரீதியான 
கடமமகமள முடிந்தவமர நிமைமவற்றுவதற்கான மநரம் இது. 

2025 ஆம் ஆண்டளவில் தரமான குழந்மத பருவ கல்வி 
அமனத்மதயும் அமடவதற்கு குைிப்பிட்ட பகாள்மக 
முயற்சிகள் பின்வருமாறு: 

P1.1. ஆைம்பகொை குழந்கேப் பருவ கல்விக்கொன பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்பு மற்றும் கற்பித்தல் கட்டமமப்பு: மமமை 
குைிப்பிட்டுள்ள பகாள்மக மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, 

ஆரம்பகாை குழந்மதப் பருவ கல்விக்கான பாடத்திட்ட மற்றும் 
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பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவதற்கு NCERT 

இன் கட்டமள விரிவாக்கப்படும். கட்டமமப்பு இரண்டு 
பகுதிகளாகும்: 

ஒரு.      பபற்மைார் மற்றும் அங்கன்வாடி ஆசிரியர்கள் / 
பதாழிைாளர்கள் - இந்த வயது வரம்பில் குழந்மத மற்றும் 
இளம் குழந்மதகளுக்கு பபாருத்தமான புைனுணர்வு 
தூண்டுதலுக்காக - 0-3 வயதுமடயவர்களுக்கான வழிகாட்டு 
பநைிமுமைகளில் முதல் பகுதி . வழிகாட்டுதல்கள் 
எளிமமயான குமைந்த விமை கற்ைல் எய்ட்ஸ் 
(பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மற்றும் வண்ணமயமான கடினமான 
சாக்மைட், குச்சிகள், மடிப்பு 
பசய்தித்தாளிைிருந்து தயாரிக்கப்படும் பதாட்டிகள் மற்றும் 
படகுகள் மபான்ைவற்மைக் பகாண்டிருக்கும் எளிய பமைடி 
மற்றும் தட்டல் வாசித்தல், ; இது அங்கன்வாடிகளில் 
குழந்மதகளுக்கு மகவிமன பயிற்சிகமள உருவாக்கி, 
சமூகத்தில் பபற்மைாருக்கு விநிமயாகிக்கப்படும். 

ஆ.     இரண்டாம் பாகம் 3-8 வயதிற்குட்பட்ட வயதுமடய 
(முற்மபாக்கு நிமை) ஒரு கல்வி வடிவமமப்பாகும் - 
பபற்மைார்களுக்காகவும், அங்கன்வாடிஸ், முன்கூட்டிய 
பள்ளிக்காகவும், மற்றும் 1 மற்றும் 2 பிரிவுகளிலும் - ஒரு 
பநகிழ்வான, பல்மநாக்கு, நாடகம் சார்ந்த, உள்ளூர் பமாழி / 
தாய் பமாழி மற்றும் பிை பமாழிகளில், வண்ணங்கள், 

வடிவங்கள், ஒைிகள், இயக்கம், விமளயாட்டுக்கள், 

வமரபடத்தின் கூறுகள், ஓவியங்கள், இமச, பாடல்கள் 
ஆகியவற்மை கற்பித்தல், ஆர்வம், பபாறுமம, அணிவகுப்பு, 

ஒத்துமழப்பு, ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் பள்ளி 
தயார்நிமைக்குத் மதமவப்படும் பன்முகத்தன்மம மபான்ை 
பல்மவறு சமூக உணர்ச்சித் திைன்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
கமைகள். கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள், புதிர்கள், நிைங்கமளப் 
புத்தகங்கள், இமணத்த-புள்ளிகள் வமரபடங்கள், கமதகள், 

பாடல்கள், பாடல்கள், விமளயாட்டுகள், முதைியன 
பதாடர்பான ஆமைாசமனகளும் உள்ளடங்கும்.அது ஒரு 
முழுமமயான வழியில் சிைார் நிமைகளில் குழந்மதகமள 
வளர்க்க உதவும். 
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குழந்மதகள் 0-3 ஆண்டுகள் மற்றும் 3-8 ஆண்டுகளின் 
அடிப்பமடக் காைப்பகுதிகளில் குழந்மதகள் மிகவும் 
விமரவாக பமாழிகமளக் கற்றுக்பகாள்வதால், மற்றும் 
கற்ைல் பமாழிகளில் குழந்மதகள் அைிவாற்ைல் வளர்ச்சிக்கு 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சம் இருப்பதால், 

கட்டமமப்பின் முக்கிய பகுதியானது குழந்மதகளுக்கு 
சிைந்த பன்பமாழி திைன்கள் சாத்தியம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு 
ஏற்ைது. 

மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு, NCF, மற்றும் கட்டமமப்பு 
மற்றும் மாநிை மற்றும் உள்ளூர் மாறுபாடுகள் ஆகியமவ, 

ECCE பதாடர்பாக இந்தியாவின் பை பசல்வந்த மரபுகமள 
விரிவாக இமணத்துக்பகாள்ளும் - மதசிய மற்றும் இன்னும் 
பை உள்ளூர் கமைகள், பாடல்கள், கமதகள், புதினங்கள், 

புதிர்கள், புதிர்கள் விமளயாட்டுகள், அைிவு, பழக்கவழக்கங்கள் 
மற்றும் புதுமமகள். 

P1.2. ஆைம்பகொை குழந்கேப் பருவ கல்வியின் முக்கிய விரிவொக்கம் 
மற்றும் வசேிககள வலுப்படுத்துேல்: ஆைம்பகொை குழந்கேப் 
பருவ கல்விக்கொன புதிய பாடத்திட்ட மற்றும் கல்விக்கூட 
கட்டமமப்பு நான்கு வயதிற்குட்பட்ட வயதுமடய குழந்மதகளுக்கு 
வழங்கப்படும். 

ஒரு.      ஒரு வலுவொன கல்விக்கூடத்கே 
உள்ளடக்குவேற்கு அங்கன்வொடி முகறகமகய 
பைப்படுத்ேவும் விரிவுபடுத்ேவும்: அங்கன்வாடி 
மமயங்கமள 6 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்மதகளின் 
கல்வித் மதமவகமள சமாளிக்க பபரிதும் 
கட்டிபயழுப்பப்படும். குைிப்பாக, அங்கன்வாடி 
பதாழிைாளர்கள் குழந்மதகளுக்கு அைிவாற்ைல் 
தூண்டுதைின் உத்திகள் மற்றும் பயிற்சி 3-6 

ஆண்டுகளுக்கு நாடக அடிப்பமடயிைான மற்றும் 
பைநிமை கல்வி ஒவ்பவாரு ஆங்கன்வாடியில் 
குமைந்தபட்சம் ஒரு பதாழிைாளி இருப்பார். ஆரம்பகாை 
குழந்மத பருவ கல்விக்கான பாடத்திட்ட மற்றும் 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்பின் படி ஒவ்பவாரு 
அங்கன்வாடிக்குமான சிைந்த கல்விசார் பபாருட்கள் 
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வழங்கப்படும். ஒவ்பவாரு தாயுக்கும் குழந்மதக்கும் 
இைவச மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய அங்கன்வாடி 
மமயங்கள் இருப்பமத உறுதி பசய்வதற்காக நாட்டிற்கும் 
மமைாக கூடுதல் தர மமயங்களும் உருவாக்கப்படும். 
வலுவான உடல்நைம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கூறுகமளக் 
பகாண்டிருக்கும் சிைந்த கல்வி மமயங்களாக 
ஆகன்காடிடிஸ் இைக்காக இருக்கும். 

ஆ. ஆைம்ப பள்ளிகதளொடு இகணக்கப்பட்டுள்ள 
அக்வொவொடிஸ்: சாத்தியமானால், ஏற்கனமவ உள்ள ஆரம்ப 
பள்ளிகளுடன் அங்கன்வாடிக்கு 
இமணத்துக்பகாள்வது பபற்மைார்களுக்கும் 
குழந்மதகளுக்கும், மமலும் அங்கன்வாடி வழங்கிய 
விரிவான மசமவகமள வழங்குவமதாடு குழந்மதகளுக்கு 
ஒரு ஒருங்கிமணந்த கல்வி சூழைில் 
கற்றுக்பகாள்வதற்கான சிைந்த வாய்ப்மபயும் வழங்கும். 
ஆரம்ப பள்ளிகளில் அவர்களது உடன்பிைப்புகளும் 
சகவாதியுமாக. அங்கன்வாடிஸ் மற்றும் முதன்மம 
பள்ளிகளின் இமண இடம் புதிய அங்கன்வாடி மற்றும் 
ஆரம்ப பள்ளிக்கான இடம் திட்டமிடல் மபாது அதிக 
முன்னுரிமம என்று கருதப்படும், இது சிைந்த மற்றும் 
வலுவான பள்ளி சமூகங்கமள உருவாக்க உதவும்.    

இ. ஆைம்ப பள்ளிகளுடன் இகண பள்ளிகளுக்கு 
இகணத்ேல்: மாற்ைாக, 3-6 வயதிற்குட்பட்ட மூன்று-வயது 
தரமுள்ள பள்ளி வமர இருக்கும் அல்ைது புதிய ஆரம்ப 
பள்ளிகளுக்கு மசர்க்கப்படும். இத்தமகய கைந்த 
பாடசாமைகளுக்கு சுகாதார, ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்ச்சி 
கண்காணிப்பு மசமவகமள வழங்குவதன் மூைம், 

குைிப்பாக பள்ளிக்கல்வி மாணவர்களுக்கு ஆதரவு 
வழங்கப்படும். அப்பகுதியில் 0-

3 வயதான முதியவர்களின் அக்கமை மற்றும் கல்வித் 
மதமவகமள அப்பகுதியில் உள்ள அஞ்சன் வாடிகளால் 
பதாடர்ந்து மகயாள மவண்டும்.     

ஈ. கட்டிடம் ேனியொக முன் பள்ளிகள்: உயர்தர தனியாக 
முன் பள்ளிகளில் இருக்கும் அங்கன்வாடிகள் மற்றும் 
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முதன்மம பள்ளிகள் 3-6 ஆண்டுகள் வயது வரம்பில் 
குழந்மதகள் கல்வித் மதமவகமள எடுத்து முடியாது 
பகுதிகளில் உருவாக்கப்படும். இந்த வயது வரம்பில் 
குழந்மதகளுக்கு மதமவப்படும் மபாதிய உணவு, 

ஊட்டச்சத்து, வளர்ச்சி கண்காணிப்பு மசமவகள் மபான்ை 
முன்-பள்ளிகள் மீண்டும் ஆதரவு அளிக்கப்படும்.    

மமமை உள்ள அணுகுமுமைகள் அமனத்தும் நான்கு 
மதமவகளுக்கு ஏற்ப, புவியியல் மற்றும் உள்கட்டமமப்பின் 
சாத்தியக்கூறுகளுக்கு ஏற்ப 
பசயல்படுத்தப்படும். ஒட்டுபமாத்தமாக, இைக்கு 0-6 

ஆண்டுகளில் ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் தரமான மற்றும் 
ECCE தரத்திற்கு எளிதான அணுகல் இருப்பமத உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். இந்த நான்கு முமைகளில் ஒவ்பவான்ைிற்கும் 
ஒவ்பவாரு மாநிைத்திற்கும் தரத்திற்கும் முடிவுக்கும் 
பபாருத்தமான கண்காணிப்பு மதமவப்படும். 

ECCE சமநிமைப்படுத்தும் தன்மம காரணமாக, குைிப்பாக 
சமூக-பபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியிருக்கும் அந்த 
மாவட்டங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் சிைப்பு கவனம் மற்றும் 
உயர் முன்னுரிமம வழங்கப்படும். 

வயது வரம்பில் 3-1 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவயது கல்வியின் 
பாடத்திட்டத்தின் மற்றும் கற்பித்தல் கட்டமமப்பின் பை-
நிமை, நாடக அடிப்பமடயிைான இயல்பு காரணமாக, இந்த 
வரம்பில் வயது வித்தியாசமான பிரிவிமனகள் 
ஏகாதிபத்தியத்திற்கும், சமூக பள்ளிகமளாடு 
இமணக்கப்படுதல்) அல்ைது நிறுவன கட்டமமப்புகளின் 
குமைபாடுகள் காரணமாக தவிர, முதன்மம பள்ளிகளுடன் 
இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமனத்து அங்கன்வாடி மமயங்கள் மற்றும் முன்-ஆரம்ப 
பள்ளிகளும் பள்ளிக்கூட வளாகத்திலுள்ள பள்ளிக்கூடத்தில் 
உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம், ( அப்மபா 
P7.3.1 ஐப் பார்க்கவும் ) உடல் ரீதியாக பின்னர் முமையாக / 
கற்பிக்கப்படாமல் இமணக்கப்படும் . 
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ேைமொன குழந்கே பருவ 
கல்விக்கொன உைகளொவிய 
அணுகுமுகற ஒருதவகள நம் 
குழந்கேகள் மற்றும் நம் 
நொட்டின் எேிர்கொைத்ேிற்கொக 
இந்ேியொகவ உருவொக்கக்கூடிய 
சிறந்ே முேலீடு ஆகும். 

P1.3. மனிே வள தமம்பொட்டு அகமச்சகத்ேின் ஆைம்பகொை 
குழந்கேகளின் கல்வி தமற்பொர்கவ: குழந்மத பருவ கல்வி 
ஆரம்பத்தின் அமனத்து அம்சங்களும் முன்னுமர பள்ளி முதல் 
பாடத்திட்டத்திைிருந்து பாடத்திட்டத்தின் பதாடர்ச்சிமய உறுதி 
பசய்வதற்காக, மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகத்தின் 
(எம்.எச்.ஆர்.டி) கீழ் இருக்கும். , மற்றும் கல்வியின் அடித்தள 
அம்சங்கள் நாடு முழுவதும் கவனத்மத உறுதி பசய்ய. 

குழந்மதப் பருவக் கல்வியுடன் பள்ளி கல்வி அமமப்மபாடு 
ஒருங்கிமணந்த பசயல்பாட்டு மற்றும் நிதி உட்குைிப்புகமள 
விவரிக்கும் விரிவான திட்டமானது, மகளிர் மற்றும் 
குழந்மதகள் மமம்பாட்டு அமமச்சு (எம்.டபிள்யு.டி.டி) மற்றும் 
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துமை அமமச்சகத்துடன் 
(எம்.பேச்.டி.வி.) அமமச்சரகத்துடன் 
கைந்தாமைாசிக்கப்படும். 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 
MWCD, MHFW, மற்றும் MHRD ஆகிமயாரால் இமணக்கப்பட்ட 
ஒரு சிைப்பு பணியால் இந்த திட்டம் இறுதி பசய்யப்படும். 
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தற்மபாமதய மநரத்தில், அங்கன்வாடிஸ் MWCD இன் கீழ் 
உள்ளது. 
அங்கன்வாடிசில் இயங்கும் பபாறுப்மப அதிகாரப்பூர்வமாக 
அமமச்சகம் நிர்வகிக்கிைது. (இது அமமச்சரகங்கள் மற்றும் 
கூட்டு பணியகத்தால் கூட்டாக முடிவு பசய்யப்படும்), 
அமனத்து ECCE பாடத்திட்டங்கமள திட்டமிடுதல் மற்றும் 
பசயல்படுத்த மவண்டிய பபாறுப்பு Anganwadis மற்றும் 
அமனத்து முன்- MHRD உடன் பள்ளிகள் பபாய்யானமவ - 
MHFW உடன் ICDS பபாய்களில் சுகாதார மசமவகள் மபாைமவ. 
இந்த மாற்ைமானது, சிைப்பான ஆரம்பகாை சிறுவயது மற்றும் 
அஞ்சன் வாடிஸ், ப்ரீ-ஸ்கூல் மற்றும் ஆரம்ப பள்ளிகளிலும் 
MHRD மூைம் தரமுயர்த்தல் மற்றும் சிைந்த கல்வித் திைமன 
மமம்படுத்துவதற்கும் சுமூகமாகவும் உதவுகிைது. 

P1.4. கற்றல் நட்பு சூழல்களின் வடிவகமப்பு: அங்கன்வாடிஸ், ப்ரீ-
ஸ்கூல்ஸ், மற்றும் முதன்மம பள்ளிகளில் அமனவருக்கும் 
உயர்ந்த தரமான உள்கட்டமமப்பு வசதி உள்ளது. புைனுணர்வு 
விஞ்ஞானிகள், குழந்மத பருவ கல்வி வல்லுநர்கள், கமைஞர்கள் 
மற்றும் கட்டடக் கமைஞர்களின் குழுவானது, ஒவ்பவாரு 
மாநிைத்திலும் (அல்ைது வட்டாரத்தினர்) நிதி ஒதுக்கீடுகளுக்குள் 
இமடபவளிகமள வடிவமமப்பதற்காக உருவாக்கப்படும். 

ஆரம்பகாை குழந்மதப் பருவ கல்விக்கான உடல் சூழல்கள் 
வரமவற்கத்தக்க உள்கட்டமமப்பு, குடிநீர் மற்றும் 
கழிப்பமைகள் ஆகியவற்மை வரமவற்று, ஊக்கமளிக்கும்; 

அவர்கள் பாதுகாப்பாகவும், சுத்தமானதாகவும், 

பிரகாசமாகவும் எரிகிைது. வகுப்பமைகள் பநகிழ்வான 
இருக்மக ஏற்பாடுகமள அனுமதிக்கும்; கற்ைல் பபாருட்கள் 
பாதுகாப்பாகவும், ஊக்கமளிக்கும், அபிவிருத்திக்காகவும், 

குமைந்த பசைவிலும், மற்றும் முன்னுரிமமகளிலும் 
சுற்றுச்சூழல்-நட்பு மற்றும் உள்நாட்டில் உட்பகாள்ளும் 
பபாருட்கமளப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன. ஆசிரியர் / 
கல்வியாளர் கற்ைல் பபாருட்களின் மதர்வு மற்றும் 
மமம்பாட்டில் ஈடுபடும் மபாது, குழந்மதகள் பங்மகற்க 
முடியும். கின்னஸ் பபாருட்கள், புதிர்கள், மடாமிமனாக்கள், பட 
கமத புத்தகங்கள், பதாகுதிகள், எளிய இமச வாசித்தல், எண் 
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மகாபுரங்கள் மற்றும் தண்டுகள், பபாம்ப்பிகள், கமை மற்றும் 
மகவிமன பபாருட்கள் மற்றும் நிைங்கமளக் பகாண்ட 
புத்தகங்கள். சுவபராட்டிகள், கிராபிக்ஸ் மற்றும் கமைகள், 

பசாற்கள், எண்கள், வடிவங்கள், வண்ணங்கள் 
மபான்ைவற்மைக் பகாண்டிருக்கும். உயர் தரமான தூண்டுதல் 
மற்றும் நிச்சயதார்த்தத்திற்காக குழந்மதகளின் கண் 
மட்டங்களில் சுவர்களில் மவக்கப்படும். 

P1.5. இன் Professionalisation உயர்ேை சிறுகுழந்கேகள் கல்விக்கு 
கல்வியொளர்கள்: மாநிை அரசுகள் பதாழில் தகுதி கல்வி 
பதாண்டர்கமள சிறுகுழந்மதகள் கல்விக்கு, மமமட குைிப்பிட்ட 
பதாழில்முமை பயிற்சி, ஆமைாசமன வழிமுமைகள், மற்றும் 
பதாழில் மமப்பிங் மூைம் தயார் பசய்து விடும். இந்த 
கல்வியாளர்கள் மற்றும் அவற்ைின் பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை அபிவிருத்தி (CPD) ஆகியவற்ைின் பதாடக்க 
பதாழில்முமை தயாரிப்புக்காகவும் மதமவயான வசதிகள் 
உருவாக்கப்படும். 

ஐ.சி.டி.எஸ்ஸின் முன்-பள்ளி கல்விப் பிரிமவக் மகயாளும் 
தற்மபாமதய அங்கன்வாடி பதாழிைாளர்கள் மற்றும் 
கல்வியாளர்கள் 6 மாத காை சிைப்பான பயிற்சித் திட்டத்தில் 
பங்மகற்க சிைந்த குழந்மத பருவ கற்பித்தல்-கற்ைல் 
நமடமுமைகமளச் பசயல்படுத்த அவர்களுக்கு 
உதவுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 
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3 முேல் 8 வயது வகையொன 
குழந்கேகளுக்கொன அணுகல், 

கநகிழ்வொன, பல்வககப்பட்ட, 

பைவகக, பிதளஸ்தபஸ் மற்றும் 
கசயல்பொட்டு அடிப்பகடயிைொன 
கல்விக்கு மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வொய்ந்ேது. 

P1.6. ECCE க்கொன ஒரு பயனுள்ள மற்றும் ேைமொன ஒழுங்குமுகற 
அகமப்கப நிறுவுேல்: ECCE க்கொன ஒரு சிைந்த 
தர நிர்ணயம் அல்ைது அங்கீகாரம் அமமப்பு மதசிய ECCE 

பகாள்மக (2013) இல் பரிந்துமரக்கப்படும். அத்தியாவசிய தரத் 
தரங்களுக்கு இணங்குவமத உறுதி பசய்வதற்காக - தனியார், 

பபாது, மற்றும் பதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமம 
வழங்கப்படும் அமனத்து கல்விக்கும் இந்த ஒழுங்குமுமை 
அமமப்பு உதவும். 

P1.7. குழந்கே பருவ கல்விக்கொக பங்குேொைர்களிடமிருந்து 
தகொரிக்ககககள உருவாக்குதல்: ECCE மகாரிக்மகமய 
உருவாக்குவதற்காக, பகாள்மக வகுப்பாளர்கள், பபற்மைார்கள், 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமுதாய உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட 
அமனத்து பங்குதாரர்களும் ஒரு குழந்கேப் 
பருவத்ேின் மதமவகமள முமையாக வழங்குவதில் இருந்து 
மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்க மவண்டும். , மற்றும் ஏன் இந்த 
மதமவகமள நிமைமவற்றுவது ஒரு குழந்மதயின் வாழ்நாள் 
முழுவதும் கற்கும் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியம். பபாது 
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மசமவ பசய்திகளும் ஊடக பிரச்சாரங்களும், முன்னுரிமம 
கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் பபற்மைார்களுக்கு இமடமய மநரடி 
பதாடர்பு, மற்றும் எளிய வழிமுமைகள் மற்றும் பபாருள்களின் 
பரந்த அளவிைான பரப்புதல் ஆகியமவ பபற்மைார்கள் தங்கள் 
குழந்மதகளின் ஆரம்பகாை கற்ைல் மதமவகளுக்கு தீவிரமாக 
பசயல்படுவதற்கு முன்னுரிமம அளிப்பதற்கும், . 

NCERT இன் கட்டகளயொனது 
ஆைம்பகொை குழந்கேப் பருவ 
கல்விக்கொன பொடத்ேிட்டங்கள் 
மற்றும் பொடத்ேிட்ட கட்டகமப்பு 
ஆகியவற்கற 
தமம்படுத்துவேில் 
விரிவொக்கப்படும். 

P1.8. ஆைம்பகொை குழந்கேப் பருவ கல்விகய உள்ளடக்கிய RTE 

சட்டத்கே விரிவுபடுத்துேல்: ஒரு குழந்மதயின் மூமள 
வளர்ச்சியின் மிக முக்கியமான கட்டத்தின் மபாது மமம்பட்ட-
முமையான பயிற்சியின் அவசியமும் முக்கியத்துவமும், 3-

6 வயதிற்குள் இைவச மற்றும் கட்டாய தரத்திற்கான முன்-
முதன்மம கல்வி கிமடக்கும் RTE சட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாக மசர்க்கப்பட மவண்டும் (பார்க்க P8.4.1 ). இங்மக, 'கட்டாய' 

மூைம், 3-6 ஆண்டுகள் வயதுமடய அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் 
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பபாருத்தமான, தரம் வாய்ந்த கல்வி உள்கட்டமமப்பு, வசதிகள், 

மற்றும் கல்வியாளர்கமள பபாதுமக்கள் வழங்குவதற்கு இது 
கட்டாயமாகும். ECCE மசமவகள் மூைம் மிகவும் சமூக, 

பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குழந்மதகள். 
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2. நிறுவன எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணிடல் 

 

 

பொடம் 2 

நிறுவன எழுத்ேறிவு 
மற்றும் எண்ணிடல் 
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குறிக்தகொள்: 2025 க்குள், வகுப்பு 5 இல் உள்ள 
ஒவ்பவாரு மாணவரும் அடிப்பமட எழுத்தைிவு 
மற்றும் இைக்கணத்மத அமடந்துள்ளனர். 

படிக்க மற்றும் எழுதுவதற்கான திைன் மற்றும் எண்களுடன் 
அடிப்பமட பசயல்பாடுகமள பசய்யக்கூடிய திைன், எதிர்காை 
பள்ளி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்க மதமவயான அடிப்பமட 
மற்றும் அவசியமான முன்நிபந்தமன. எவ்வாபைனினும், பல்மவறு 
அரசாங்க மற்றும் அரசு சாரா ஆய்வுகள் தற்மபாமதய மநரத்தில், 

இந்த மிக அடிப்பமட திைன்கமளப் பபாறுத்து ஒரு கடுமமயான 
கற்ைல் பநருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்மளாம் என்பமத சுட்டிக் 
காட்டுகின்ைன: தற்மபாது பதாடக்கநிமை பள்ளியில் தற்மபாது 
அதிகமான மாணவர்களின் எண்ணிக்மக, ஒருமவமள 5 மகாடி எண் 
- அடித்தளமான எழுத்தைிவு மற்றும் இைக்கணத்மத 
அமடந்திருக்கவில்மை, அதாவது, அடிப்பமட உமர மற்றும் 
இந்திய எண்களுடனான அடிப்பமட கூடுதைாக மற்றும் கழித்தல் 
ஆகியவற்மைச் பசயல்படுத்துவதற்கான திைமனப் படிக்க மற்றும் 
புரிந்து பகாள்ளும் திைன். 

பை கல்வி ஆய்வுகள், தற்மபாமதய கல்வி முமைமமயில், 

ஒருமுமை மாணவர் எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணின்மபாது 
பின்னால் விழுந்துவிடுகின்ைன, அமவ ஆண்டுகளாக தட்மடயான 
கற்ைல் வமளமவ பராமரிக்க முமனகின்ைன, பை திைமமயான 
மாணவர்கள் இந்த துரதிருஷ்டவசமான கறுப்பு துமளகளில் 
தங்கமளத் தாங்கமள கண்டுபிடித்திருக்க முடியாது. பை 
மாணவர்களுக்காக, பள்ளியில் கைந்துபகாள்ளாமமைா அல்ைது 
ஒட்டுபமாத்தமாக பவளிமயைமவா இது ஒரு முக்கிய காரணம். 
அமத மநரத்தில், ஆசிரியர்கள் தற்மபாது எதிர்பகாள்ளும் மிகுந்த 
சிரமத்மத விளக்கினர் - இன்மைய பிரச்சமனயின் சுத்த 
அளவினால் - கட்டாய பாடத்திட்டத்மத உள்ளடக்கியதுடன், ஒமர 
சமயத்தில் மிகப்பபரிய அளவில் (பபரும்பாலும் பை ஆண்டுகள்) 
பின்னால். 

இந்த பநருக்கடித் தமைமமமய உடனடியாகக் மகயாள 
மவண்டியது அவசியம்; உடனடியாக பள்ளிகளில் அடிப்பமட கல்வி 
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கற்கைாம், மமலும் அமனத்து மாணவர்களும் தரமான கல்விமயப் 
பபறுவதற்கான வாய்ப்மப பபைைாம். விமரவில் நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படாவிட்டால், அடுத்த சிை ஆண்டுகளில் நாடு 10 மகாடி 
அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட மாணவர்கள் இழக்க மநரிடும் - ஒரு 
பபரிய நாட்டின் அளவு - கற்ைல் முமை மற்றும் கல்வியைிவு 
வமர. நாடு பவறுமமன நடக்க அனுமதிக்க முடியாது - பசைவு 
மிக அதிகமாக உள்ளது - தனிநபர்கள் மகாடி, மற்றும் நாடு. 

அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் அடித்தளமான கல்வியைிவு மற்றும் 
இைக்கணத்மத அமடய மவண்டும் என்பது உடனடியாக மதசிய 
மநாக்கமாக மாைியது. மாணவர்கள், அவர்களின் பள்ளிகள், 

ஆசிரியர்கள், பபற்மைார் மற்றும் சமூகங்கள் ஆகிமயாருடன் 
மசர்ந்து, அமனத்து முக்கிய இைக்குகமளயும் மநாக்கங்கமளயும் 
நிமைமவற்ை உதவுவதன் மூைம் அமனத்து விதமான 
முயற்சிகமளயும் உடனடியாக ஆதரிக்கவும் ஊக்கமளிக்கவும் 
மவண்டும். 

கற்றல் கநருக்கடியின் முேன்கம கொைணங்கள் யொகவ? ஆரம்ப 
வகுப்பு ஆண்டுகளில் பின்மனாக்கி விழுந்த மாணவர்களின் 
பபரும்பகுதி, முதல் 1 வாரங்களில் முதல் சிை வாரங்களில் 
ஏற்கனமவ விழுந்துவிடும். 

எனமவ தற்மபாமதய கற்ைல் பநருக்கடிக்கு ஒரு முக்கிய 
காரணம் பள்ளிக்கல்விக்குேல் இல்ைொகம, அதாவது குழந்மத 
பருவகாை பராமரிப்பு மற்றும் கற்ைல் (முன்-எழுத்தைிவு மற்றும் 
முன்-எண் உட்பட) ஒரு குழந்மதக்கு அதிக முமையான வகுப்பு 
பள்ளிக்கல் கல்வி . முதல் தமைமுமை பயிற்றுவிப்பாளர்கமள 
மிகுந்த சிரமத்துடன் பாதிக்கும் பிரச்சமன, மற்றும் முன் 
முதன்மம கல்விக்கு அணுகாத குழந்மதகள்; அது பின்தங்கிய 
சமூக-பபாருளாதார பின்னணியில் இருந்து பை குழந்மதகமள 
பாதிக்கிைது. 

ஆரம்ப ஆண்டுகளில் பொடசொகையொனது, அடிப்பகட எழுத்ேறிவு 
மற்றும் இைக்கணத்ேில் மிகக் குகறவொன பொடத்ேிட்டத்கே 
வைியுறுத்துகிறது , மமலும் பபாதுவாக, பமாழிகளில், கணித 
சிந்தமனகளிலும் சிந்தமனயிலும் மபசுவது, எழுதுதல், மபசுவது 
ஆகியவற்ைில் கவனம் கசலுத்துகிறது . உண்மமயில், பதாடக்க 
வகுப்புகளில் பாடத்திட்டமானது மிகவும் விமரவாக கற்ைல் 
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கற்ைல் மற்றும் அதிகமான இயந்திர கல்வி திைன்கமள மநாக்கி 
நகர்கிைது, அமத மநரத்தில் அடிப்பமட தகவமை அதன் சரியான 
காரணமாகக் பகாடுக்கவில்மை. படிப்படியாக இருக்க மவண்டும்: 
மாணவர்கள் படிக்க, எழுதுதல், மபசுதல், கணக்கிடுதல், கணிதம், 

கணிதம் மற்றும் தருக்க சிந்தமன, சிக்கல் தீர்க்கும் திைன், மற்றும் 
ஆக்கபூர்வமாக இருப்பது ஆகியவற்ைில் ஒரு திடமான 
அஸ்திவாரம் வழங்கப்பட்டால், எதிர்காை வாழ்நாள் முழுவதும் 
கற்ைல் என்பது மிகவும் எளிதாகிவிடும், மவகமாக, மிகவும் 
சுவாரஸ்யமாகவும், மமலும் தனிப்பட்டதாகவும்; பதாடக்கக் கல்விப் 
பள்ளியில் அமனத்து பாடத்திட்டங்களும் ஆசிரியமும் மனதில் 
இந்த நியமத்தின்படி வடிவமமக்கப்பட மவண்டும். 

ஆசிரியர் ேிறகம அடித்தளத்மத அமடவதில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிைது. தற்மபாது, விரிவான ECCE ஆய்வு ( P1.5 ஐப் பார்க்க ) படி, 

ஆரம்ப வகுப்பு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு மிகவும் 
முக்கியமானது என்று பை படிப்பிமனகள் , நாடக 
அடிப்பமடயிைான, மாணவர்-மமயப்படுத்தப்பட்ட பாணியில் 
பயிற்றுவிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிமடத்துள்ளது. வகுப்புகளில் 1 

மற்றும் 2. குழந்மதகள் ஆரம்பத்தில் தங்கள் பள்ளிக் காைங்களில் 
பல்மவறு நிமைகளிலும் பள்ளிகளிலும் கற்றுக்பகாள்கிைார்கள்; 

இருப்பினும், தற்மபாமதய முமையான அமமப்பு பதாடக்கத்தில் 
இருந்து ஒரு பபாதுவான நிமை மற்றும் அமனத்து 
மவகத்திைிருந்தும் பதாடங்குகிைது, பை மாணவர்கள் உடனடியாக 
பின்னால் விழுவது பதாடங்குகிைது. 

பை இடங்களில் பநருக்கடியில் சிக்கியிருப்பதால் ஆசிரியர்ககள 
ஈடுபடுத்துவது கேொடர்பொனது . சிை மநரங்களில், சிை பின்தங்கிய 
பகுதிகளில், பபரும்பாலும் 30: 1 ஐ தாண்டிய, PTR என்பது, நாடக 
அடிப்பமடயிைான, பைவமக மற்றும் தனிப்பட்ட கற்ைலுக்கு ஒரு 
தமடயாக இருக்கும் ஆசிரியரின் ஈடுபாட்டின் (அல்ைது 
பற்ைாக்குமை) ஒரு அம்சம். இந்த பகுதிகளில். ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்களிமடமய உள்ள ஆசிரியர்கள் உள்ளூர் 
பகுதிகளிைிருந்து இல்ைாதமபாதும், பபரும்பாலும் பமாழி சார்ந்த 
தமடகமள உள்ளடக்கியது, பின்னால் விழுந்த மாணவர்களுக்கான 
பங்களிப்புக்கான மற்பைாரு அம்சம். பிள்மளகள் கற்றுக் 
பகாள்ளும் பமாழிமயப் புரிந்துபகாள்வதற்குப் மபாராடுமகயில், 
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அந்த பமாழியில் கருத்துகமள புரிந்துபகாள்வது கடினமாகிவிடும், 

அவர்களுமடய கவனத்மத ஈர்த்துவிடும். குைிப்பாக மாணவர்கள் 
மாணவர்களிமடமய சிைந்த முமையில் கற்றுக் பகாள்வது நல்ைது 

 
 
 

2. நிறுவன எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணிடல் 

அவர்கள் ஆரம்ப காைங்களில், அவர்கள் மிகவும் வசதியாக 
இருக்கும் பமாழியில் கற்பிக்கப்படும்மபாது. 

கற்ைல் பநருக்கடிகளில் குைிப்பிடத்தகுந்த மற்பைாரு அம்சம் 
கவனிக்கப்பட முடியாதது , குழந்மதகளின் சுகொேொை மற்றும் 
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ஊட்டச்சத்து பதாடர்பானது. குைிப்பாக ஆரம்ப ஆண்டுகளில் 
ஊட்டச்சத்து கற்ைல் ஒரு மிக முக்கியமான பங்மக என்று 
ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இருப்பினும், நம் குழந்மதகளில் பைர் 
கற்ைல் பசய்வதற்கு அவசியமான ஊட்டச்சத்து (தரம் மற்றும் 
அளவு) ஆகியவற்மைப் பபைவில்மை. பசியின்மம மற்றும் 
ஊட்டச்சத்து குமைபாடு பை குழந்மதகளுக்கு பள்ளியில் சரியான 
கவனம் பசலுத்த முடியாமல் தடுக்கிைது - பை மாணவர்களுக்காக, 

பள்ளியில் வழங்கப்படும் மதிய உணவு அவர்கள் சாப்பிடும் ஒமர 
உணவுதான். 

இந்ே கநருக்கடிகயத் ேிருப்புவேற்கு என்ன கசய்ய முடியும், 

அவசைமொக? ECCE - ஒரு குழந்மதயின் வளர்ச்சியில் மிக 
முக்கியமான கட்டமாக இருக்கும் அமத மநரத்தில் - கிமரடு-பள்ளி 
தயார் பசய்யப்படுவதற்கான ஒரு முக்கிய வழிமுமையாகும். 
ஈ.சி.சி.ஈ-க்கு அணுகல் முமை ( பாடம் 1 ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ), 

பள்ளி தயார்நிமை சிக்கல் - மற்றும் தரநிமை பள்ளியில் மிக 
விமரவாக பின்னால் வரும் மாணவர்கள் - வருங்காை 
தமைமுமை தமைமுமையினருக்கு மிகக் குமைவு. இருப்பினும், 

ஏற்கனமவ கிமரடு பள்ளியில் உள்ள அமனத்து மாணவர்களுக்கும், 

தற்மபாது இந்த பநருக்கடியின் மமயத்தில் இருப்பவர்களுக்கும், 

மாற்று நடவடிக்மகக்கு ஒரு பணி-அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 
பின்பதாடர்வதற்கு மிகவும் பின்னால் உள்ள அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் வாய்ப்புகள் மிக அவசரமாகவும் ஒரு மதசிய 
அளவிைான. 

பிரச்சமனயின் ஆழம் மற்றும் தீவிரத்தன்மம காரணமாக, 

ஆசிரியர்கள் தனியாக பசல்ை முடியாது - ஒரு பபரிய 
அளவிைான நாடு முழுவதும் முயற்சி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 
உண்மமயில் மவண்டும், இது சமூகத்மத உள்ளடக்கியது. இந்த 
விஷயத்தில் மாணவர்கள் தங்கமள முதன் முதைாக ஒரு 
முக்கிய ஆதாரமாகக் பகாள்ளைாம். உைபகங்கிலும் உள்ள 
ஆய்வுகள், ஒரு கற்கும் திைனுடன் கற்பிப்பதில் மிகவும் 
திைமமயானமவ என்பமதக் கற்பிக்கின்ைன - கற்பிப்பாளருக்கு 
மட்டுமல்ை, பயிற்சியாளருக்கும் கூட. ஒரு பமழய இந்தியபமாழி 
மமைமுகமாக கூறுகிைது: "அைிபவான்ைிமன ஒருவர் 
மற்ைவர்களிடம் விட்டுக்பகாடுக்கும்மபாது தான் தன்மன 
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உயர்த்துகிை ஒமர அளவு தான்"; உண்மமயில், மூத்த 
மாணவர்களிடமிருந்து ஒருவமர ஒருவர் பயிற்றுவிப்பவர் 
பண்மடய குர்குளுைாவின் முக்கிய பவற்ைிகரமான 
அமடயாளங்களுள் ஒன்ைாகும். திைமமயுள்ள ஆசிரியர்களுக்கான 
கல்வி நிமைகள் நிறுவப்படவுள்ளன, அடிப்பமட எழுத்தைிவு 
மற்றும் இைக்கணத்திற்கு மட்டுமல்ை, அமனத்து பாடசாமை 
பாடங்களுக்கும்,அமனவருக்கும் கற்ைல் விமளவுகமள 
மமம்படுத்துவதற்காக. 

உள்ளூர் சமூகத்தில் இருந்து மமலும் உதவி வர மவண்டும். 
ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதைிலும் அைிவுமரயிலும் 
பள்ளிக்கல்வின்மபாது, பள்ளிக்கூடத்திமைா அல்ைது அதற்குப் 
பின்னமரா வகுத்துள்ள படிப்படியான வகுப்புகமள நடத்துவதன் 
மூைம், கற்பிப்பதில் ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் சமூகத்தினுமடய 
கல்வி பயின்ை உறுப்பினர்கள் - உதவி பசய்வர். அத்தமகய 
உள்ளூர் சமூக உறுப்பினர்கள் குைிப்பாக, மாணவர்களுக்கும் 
ஆசிரியர்களுக்கும் இமடமய இருக்கும் பமாழிமய பிரித்து 
மவத்திருக்க உதவுவார்கள். இந்த உள்ளூர் மாற்று பயிற்றுனர்கள் 
உண்மம உள்ளூர் ேமீராக்கள் இருக்க மவண்டும்; அதிகபட்சம் 
பபண்களின் பங்களிப்மப உறுதிப்படுத்தவும் 
ஊக்குவிப்பதற்காகவும் பபண்கள் மற்றும் தாய்மார்களாக இருக்க 
மவண்டுபமனில் பபரும்பான்மமக்கு மநாக்கம் இருக்கும். 

பள்ளிக்கல்வி அமமப்பின் இந்த பபரிய அளவிைான பணியில் 
ஈடுபடுவதற்கு உள்ளூர் சமூகத்தினருக்கும் மற்றும் அதற்கு 
அப்பாற்பட்டவர்களுக்கும் இது தன்னார்வைர்களுக்கு எளிதாக மாறு
ம். தகுதி வாய்ந்த சமூக உறுப்பினர்கள், புதிதாகப் 
பயிற்றுவிப்பாளர்களாக அல்ைது ஒருவரிடமிருந்து ஒரு 
வகுப்பாளராக - தங்கள் சமூகங்களுக்கும், மதசத்துக்கும் மசமவ 
பசய்வது - அடித்தளம் மற்றும் இைக்கணத்தின் குைிப்பிட்ட 
அம்சங்கள், வழிகாட்டுதைின் கீழ் ஆசிரியர்களின் 
ஒருங்கிமணப்பு சமுதாயத்தின் ஒவ்பவாரு எழுத்தாளர் 
உறுப்பினரும் ஒரு மாணவர் / நபர் எவ்வாறு படிக்க மவண்டும் 
என்பமதக் கற்றுக் பகாள்ள முடிந்தால், அது நாட்டின் நிைப்பரப்மப 
மிக விமரவாக மாற்றும்; இந்த பணி மிகவும் ஊக்கமளிக்கப்படும் 
மற்றும் ஆதரிக்கப்படும். 
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ஆசிரியர் பணியிடங்கமள விமரவில் பூர்த்தி பசய்ய 
மவண்டும், குைிப்பாக பள்ளிக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கும், பபண் 
ஆசிரியர்களுக்கும் சிைப்பு கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம் 
பபரிய மாணவர் ஆசிரியர் விகிதங்கள் அல்ைது கல்வியைிவு 
உயர்ந்த விகிதங்கள், குைிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில். 
தற்மபாமதய மற்றும் எதிர்காை ஆசிரியர்கள் ஈ.சி.ஈ.சியின் 
பபாருத்தமான அம்சங்களில் பயிற்றுவிக்கப்படுவர், இது 1 

மற்றும் 2 பிரிவுகளில் அவசரமாக மதமவப்படுகிைது - நாடக 
அடிப்பமடயிைான மற்றும் பல்வமகப்பட்ட கற்ைல் 
மபான்ைமவ - இதனால் மாறுபட்ட அளவிைான மாணவர்கள் 
கற்ைமைக் மகயாள முடியும். 

பாடத்திட்டத்தில், முதன்மம கல்வி பாடத்திட்டத்தின் படி, 

படிக்க, எழுதுதல், மபசுதல், எண்ணித்தல், எண்கணிதம் மற்றும் 
கணித சிந்தமன ஆகியவற்ைில் அடிப்பமட எழுத்தைிவு 
மற்றும் எண்ணின்மபாது அதிகரித்த கவனம் பசலுத்துவது 
மிகவும் முக்கியம். தினசரி குைிப்பிட்ட காை அவகாசம் 
மற்றும் வருடத்தின் வழக்கமான நிகழ்வுகள் ஆகியமவ, 

இந்த பாடங்கமள உள்ளடக்கிய பசயற்பாடுகளுக்கு இந்த 
பகுதிகமள பதாடர அற்புதமான மாணவர்களில் 
பவற்ைிகரமான முமையாகும். 

இறுதியாக, குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார 
(மனநைத் தன்மம உட்பட) ஆமராக்கியமான உணவிலும், 

ஆமைாசகர்களுக்கும் சமூக மசமவயாளர்களுக்கும் கல்வி 
முமைக்கு அைிமுகப்படுத்தப்பட மவண்டும், அமத மபால் 
கல்விக்கு அப்பாற்பட்ட வறுமமகமளத் தக்கமவக்க 
பல்மவறு பதாடர்ச்சியான நடவடிக்மககள் மூைமாகவும் 
அமமப்பு. ஊட்டச்சத்து நிமைந்த காமை காமையில் 
காமையில் மணிமநர மணிமநரம் மதமவப்படுவதால் 
புைனுணர்வு மிகுந்த மகாரிக்மககமள ஆராய்வதற்காக 
குைிப்பாக உற்பத்தி பசய்யைாம் என்று ஆராய்ச்சி 
காட்டுகிைது; இந்த மணிமநரம் மதிய உணவிற்கு கூடுதைாக 
ஒரு எளிமமயான ஆனால் ஆற்ைல் நிமைந்த காமை 
உணமவ வழங்குவதன் மூைம் பயன்படுகிைது. 
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இந்த மதசிய மநாக்கத்திற்கான குைிப்பிட்ட மற்றும் 
அவசரமான நடவடிக்மககள், அமனத்து மட்டங்களிலும் 
மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக வடிவமமக்கப்பட்ட 
எழுத்தைிவு மற்றும் இைக்கணத்மத விமரவாகச் மசர்ப்பது, 

பின்வருவனவற்மை உள்ளடக்கும்: 

P2.1. மேிய உணவு ேிட்டம் விரிவொக்கம்: ஒரு சத்தான காமை 
உணவு (எ.கா.              

கூட சிை பால் மற்றும் ஒரு வாமழ) மற்றும் ஒரு மதிய 
உணமவ முன் முதன்மம மற்றும் ஆரம்ப பள்ளி 
மாணவர்கள் பணியாற்ைினார். காமை உணவிற்கும் மதிய 
உணவிற்கும் இமடமய மநரத்மத அதிகமமயாக்குவதால், 

குைிப்பாக பின்தங்கிய பின்னணியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு 
இது உதவும். காமை உணவு மற்றும் மதிய உணவுத் 
திட்டங்களில் பசைவினம் உணவு பசைவுகள் மற்றும் 
பணவகீ்கத்துடன் இமணக்கப்படும். 

நொங்கள் கடுகமயொன கற்றல் 
கநருக்கடியில் உள்தளொம்: 
ஆைம்ப பள்ளியில் 
மொணவர்களின் கபரும்பகுேி 
அடிப்பகட எழுத்ேறிவு மற்றும் 
இைக்கணத்கே 
அகடயவில்கை. 
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P2.2. அடிப்பகட கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணின்தபொது பள்ளியில் 
அேிக கவனம் கசலுத்துேல்: பள்ளி மற்றும் வகுப்பமை 
பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 1-5 வகுப்புகளுக்கான காை 
அட்டவமணகள், அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்களில் 
கவனம் பசலுத்துதல் மற்றும் மாணவர்களிமடமய வாசிப்பு 
மற்றும் கணிதத்திற்கான ஒரு அன்மபக் 
கட்டிபயழுப்புவதற்கு மறுவடிவமமப்பு பசய்யப்படும் . இந்த 
திமசயில் முன்மாதிரியாக உள்ளிட்டமவ: 

ஒரு.      1, 2 மற்றும் 3 கிமரடுகளுக்கு ஒவ்பவாரு நாளும் 
கணிதம் மற்றும் வாசிப்பு மநரங்கமள அர்ப்பணிக்கவும் 
மற்றும் 4 மற்றும் 5 பிரிவுகளுக்கு ஒரு கூடுதல் எழுதும் 
மணிமநரம். காமை உணவு மற்றும் மதிய உணவிற்கு 
இமடமய உள்ள மணிமநரம் இந்த பாடங்களுக்கான 
மிகவும் பயனுள்ள மநரமாகும். 

ஆ. கல்வி ஆண்டில் "பமாழி வாரங்கள்" மற்றும் "கணிதம் 
வாரங்கள்" ஆகியமவ, பள்ளிகளிலும் கணிதங்களிலும் 
பல்மவறு வமகயான நடவடிக்மககள் மற்றும் 
திட்டங்களில் குழந்மதகள் பங்கு பபறுவார்கள்.    

இ. வழக்கமான "பமாழி பமைஸ்" மற்றும் "கணிதம் 
பமைஸ்", குழந்மதகள் இருவரும் இந்த பாடங்களில் 
தங்கள் திைமமகமள பங்மகற்க முடியும்; பபற்மைார்கள், 

ஆசிரியர்கள், சமுதாய உறுப்பினர்கள் மற்றும் அண்மடப் 
பள்ளிகமள உள்ளடக்கிய சமூக நிகழ்வு இதுவாகும்.     

ஈ. வாராந்திர பமாழி மற்றும் கணிதம் சார்ந்த பள்ளி 
கூட்டங்கள்; எழுத்தாளர்கள் மற்றும் 
கணிதவியைாளர்களின் பண்டிமககள் பமாழி மற்றும் 
கணிதம் பதாடர்பான நடவடிக்மககள் மூைம் 
பகாண்டாடப்படுகிைது.    

இ. கமதயளித்தல், நாடகம், குழு வாசிப்பு, எழுதுதல் மற்றும் 
குழந்மதகளின் அசல் எழுத்துக்கள் மற்றும் பிை 
கமைகளின் காட்சி மபான்ை நூைகத்மதச் சுற்ைி வாராந்த 
நடவடிக்மககள்.     
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ஊ. இயற்மகயாகமவ தருக்க மற்றும் கணித சிந்தமன 
கற்பிப்பதற்கான வாராந்திர மவடிக்மக புதிர் தீர்க்கும் 
அமர்வுகள்.      

கிராம். "வகுப்பமை கணிதம்" மற்றும் "உண்மமயான 
வாழ்க்மக கணிதம்" ஆகியவற்றுக்கு இமடமயயான 
இமணப்புகமள ஆராயும் வழக்கமான நடவடிக்மககள்.    

விகைவில் நடவடிக்கக 
எடுக்கப்படொவிட்டொல், அடுத்ே 
சிை ஆண்டுகளில் நொடு 10 

தகொடி அல்ைது அேற்கு 
தமற்பட்ட மொணவர்ககள 
கற்றல் முகற மற்றும் 
கல்வியறிவு இழக்க தநரிடும். 

P2.3. கமொழி மற்றும் கணிேம் பற்றிய பணிச்சூழல்கள்: 1-5 வகுப்பில் 
உள்ள ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் பள்ளி பாடப்புத்தகத்திற்கும் 
கூடுதைாக, பமாழிகளுக்கும் கணிதத்திற்கும் ஒரு பணிப்புத்தகம் 
மவண்டும். இது ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் / அவள் பசாந்த 
மவகத்தில் மவமை பசய்ய தகுந்த, ஆக்கபூர்வமான, மற்றும் 
ஈடுபடும் நமடமுமை வாய்ப்புகமள அளிக்கிைது. இது 
பாடப்புத்தகத்மத கூடுதைாகவும், பயிற்சிகள் / எடுத்துக்காட்டுகள் 
பகாண்ட பாடங்கமள உருவாக்குவதற்கும், ஆசிரியர்களின் 
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மநரத்மதச் மசமிப்பதற்கும், ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் என்ன 
பசய்யைாம் என்பமதத் பதரிந்துபகாள்ளவும் ஆசிரியர்கள் 
உதவுங்கள், எனமவ, தனிப்பயனாக்க அைிவுமரக்கு உதவுங்கள். 

அகனத்து குழந்கேகளுக்கும் 
அடித்ேளமொன கல்வியறிவு 
மற்றும் எண்ணிகனக் 
ககொண்டுவருேல் என்பது ஒரு 
உடனடி தேசிய பணி மற்றும் 
பொடத்ேிட்டத்ேின் ேவிர்க்க 
முடியொே, மொறொே பகுேியொகும். 

P2.4. கமொழி மற்றும் கணிே ஆேொைங்களின் தேசிய களஞ்சியம்: மதசிய 
ஆசிரியரின் வமைத் தளம் (DIKSHA) அடிப்பமட கல்வியைிவு 
மற்றும் எண்மதிப்பில் உயர் தர ஆதாரங்களின் ஒரு சிைப்பு பிரிவு 
இருக்கும் . இந்த ஆதாரங்கள் நாடு முழுவதும் இருந்து கூடி, கீமழ 
குைிப்பிட்ட இரண்டு முயற்சிகளுக்கு குைிப்பாக பயன்படுத்தப்படும். 

P2.5. தேசிய வகுப்புகள் ேிட்டம்: மதசிய பாடசாமையின் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் (NTP) அமமக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்பவாரு 
பள்ளிக்கூட்டிலும் சிைந்த ஆசிரியர்கள் வாரத்தில் ஐந்து மணிமநரம் 
வமர வகுப்பமையில் வகுக்கப்படுவார்கள். (பபாதுவாக இமளய) 
மாணவர்களுக்கு உதவி மதமவப்படும் மாணவர்கள் . URG களில் 
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இருந்து ஆசிரியர்கமள மதர்ந்பதடுப்பது எப்மபாது 
மவண்டுமானாலும் ஊக்கமளிக்கும். 

ஒரு சக ஆசிரியராக பதரிவு பசய்யப்படுவது ஒரு 
பகௌரவமான நிமையாக கருதப்படும், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
மசமவயின் மணிமநரத்மத குைிக்கும் ஒவ்பவாரு 
நாட்டிைிருந்தும் ஒரு சான்ைிதமழ சம்பாதிக்கும். 

P2.6. பழக்கவழக்க அைிவு ஆமைாசமனகள் ேிட்டம்: ஒரு பழக்கவழக்க 
அைிவுமர உதவியாளர் திட்டம் (RIAP) ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு 10 

தற்காைிக திட்டமாக பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு - குைிப்பாக 
பபண்கள் - உள்ளூர் சமூகங்களில் இருந்து பின்வாங்கப்பட்டு, 

பின்வாங்கிக்பகாண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு முமையாக 
உதவுவதற்கு உதவும். பள்ளிக்கூடம் மணி மநரத்திற்குப் பிைகு, 

பள்ளிக்கூடம், மற்றும் மகாமடயில், தமையடீு இல்ைாமல் பிடிக்க 
முடியாத பின், அந்த குழந்மதகளுக்கு விமசஷ நிவாரண 
வகுப்புகள் நடத்தப்படும். முடிந்தால், இந்த குழந்மதகள் நிமை 
மற்றும் மவகம் மூைம் குழுவாக இருக்கும். 

வழிகாட்டல் உதவியாளர்கள் உண்மமயான உள்ளூர் 
ேமீராக்கள் ஆவார்கள் - இல்மைபயனில் 
பவளிமயைக்கூடாது, கைந்துபகாள்ளாத, அல்ைது பிடிக்காத 
மாணவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள். தரநிமை வகுப்புகளில் 
12 அல்ைது பட்டதாரிகளிடமிருந்து பட்டம் 
பபற்ைவர்களிடமிருந்து (அல்ைது அவர்களது காைத்தில் 
தங்கள் பிராந்தியத்தில் கிமடத்த பள்ளிக்கூடத்திமைமய 
உயர்ந்த தரம்) மற்றும் பள்ளிகளில் சிைந்த நடிமககளில் 
இருந்தவர்கள் ஆகிமயாரிடமிருந்து IA க்கள் வமரயப்படும். 
சமூக மற்றும் பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய 
குழுக்களிடமிருந்து IA கமள வமரயறுப்பது, குைிப்பாக இந்த 
உள்ளூர் முன்மாதிரியின் உண்மமயான மாறுபட்ட 
பதாகுப்புகமள உறுதிப்படுத்த, ஊக்குவிக்கும். பபரும்பாைான 
ஐ.ஏ.ஸ் பபண்கள் பபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கும், 

அதிகமான பபண்கமள மவமைக்கு அமர்த்துவதற்கும் 
தங்கள் உள்ளூர் சமூகங்களின் கல்வி முமைகளில் ஒரு 
பகுதியாக இருக்க உதவுவதாக உறுதிப்படுத்துகிைது; பள்ளிக் 
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கல்வியில் பபண்களின் மசர்க்மக மற்றும் தக்கமவப்பு 
ஆகியவற்ைிலும் இது பபரும் உதவியாக இருக்கும்.இந்த 
நிமைகளுக்கான பயிற்சி அடிப்பமட கல்வியைிவு மற்றும் 
இைக்கணத்தின் மபாக்கில் குைிப்பாக கவனம் பசலுத்த 
மவண்டும். 

வழிகாட்டல் உதவியாளர்கள் ஒரு B.Ed ஐ முடிக்க 
மவண்டும். மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆக, அவர்கள் 
மவமைவாய்ப்பு மீது தங்கள் ஆண்டுகள் IA மசமவ 
பபாருத்தமான கடன் வழங்கப்படும். அங்கன்வாடிஸ் மற்றும் 
முன்-பள்ளிகளில் ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ கல்வி 
ஆசிரியர்களாக பயிற்றுவிப்பதற்காக சிைந்த 
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் உதவியாளர்களும் 
உதவினர். 

இந்த முன்முயற்சியின் பசயல்திைமன நிர்ணயிக்கும் 
இரண்டு முக்கிய காரணிகள் IA கமள தகுதியும், 

புத்திசாைித்தனமும் இல்ைாமல் மதர்வு பசய்யப்பட்டு, 

அவற்ைிற்கான மதமவயான பணிப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
குழந்மதகளுடன் தங்கள் பணிக்கான உபகரணங்கமள 
வழங்குவமத உறுதிப்படுத்துகின்ைன. 

P2.7. கபரிய அளவிைொன சமூகம் மற்றும் ேன்னொர்வ ஈடுபொடு 
ஊக்குவித்ேல்: தகுதிபபற்ை பதாண்டர்கள் (ஓய்வு பபற்ை 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள், அருகாமமயில் 
உள்ள பள்ளிகளிைிருந்து சிைந்த மாணவர்கள் மற்றும் நாடு 
முழுவதும் உள்ள ஆர்வமுள்ள சமூக உணர்வுள்ள கல்லூரி 
பட்டதாரிகள் மபான்மைார்) அதிக அளவில் இமணக்கப்பட 
மவண்டும். NTP மற்றும் RIAP பசலுத்தப்படாத அடிப்பமடயிலும், 

கல்விக் காைத்திலும், மகாமடகாைத்திலும், அவர்களின் 
சமூகங்களுக்கும், நாட்டிற்கும் மசமவயாகும். இதனால் NTP மற்றும் 
RIAP நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்பவான்றும் இரண்டு முமைகள் உள்ளன: 
வழக்கமான (கூட்டாளிகமளாடு மசர்த்து, உள்ளூர் சமூகத்திைிருந்து 
பணம் பசலுத்தும் IA க்கள்) மற்றும் பதாண்டர்; இரண்டு முமைகள் 
இந்த திட்டங்கள் நன்மமக்காக மிகவும் ஊக்கமளிக்கப்படும். 
தன்னார்வைர்கள் மாநிை அரசு அல்ைது இந்திய அரசு (GOI) 
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சான்ைிதழ்கள் வழங்கப்படும், மாநிை மற்றும் மதசிய தங்கள் 
மதிப்பிற்குரிய பங்களிப்பு பகளரவிப்பதற்காக, மற்றும் ஒரு 
ஆசிரியர் அல்ைது IA பணியாற்ைினார் மணி குைிக்கும். 

P2.8. NTP மற்றும் RIAP ேிட்டங்களின் தமைொண்கம: ஆசிரியர்களின் 
பபாறுப்பு வகுப்பிலுள்ள ஒவ்பவாரு மாணவரின் கற்கும் 
நிமைகமள மதிப்பிடுவதற்கும், சிைந்த ஆசிரியர்கமளயும், NTP 

வகுப்பினர்களிடமிருந்து பயனமடயக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் 
RIAP பரிபூரண அமர்வு. ஆசிரியர்கள் ஐ.ஏ.மயச் மசர்ப்பதற்காக 
பிரதமருடன் மசர்ந்து பணிபுரிவார்கள், மமலும் NTP மற்றும் RIAP 

திட்டங்களுக்கான ஆர்வமுள்ள பதாண்டர்கள் கருதுகின்ைனர். 

ஒவ்பவாரு குழந்மதயின் முன்மனற்ைத்மதயும் 
கண்காணிப்பதற்காக ஆசிரியர்கள் மற்றும் IA களுடன் 
ஆசிரியர்கள் நிர்வகிக்கவும், பதாடர்ச்சியாகவும் பணிபுரிந்து, 

ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் முந்மதய வகுப்பு மட்டத்தில் 
சராசரியான வகுப்பு மட்டத்மத பிடிப்பமத உறுதிபசய்வார். 

P2.9. வழக்கமொன ேகவல்கேொடர்பு மேிப்பீடு: ஒவ்பவாரு மாணவரின் 
முன்மனற்ைத்திற்கும் ஆசிரியர்கள் பதாடர்ந்து மதிப்படீு பசய்ய 
உதவுவதற்கும், ஒவ்பவாரு மாணவர் கற்ைல்-ஏணி 
பதாடர்ச்சியிலும் எங்கு அமடயாளம் காண்பதற்கும், 

பள்ளிகளிலுள்ள அமனத்து மட்டங்களிலும் மமம்பட்ட 
மதிப்படீ்டிற்கான ஒரு வலுவான அமமப்புமுமை உருவாக்கப்பட்டு 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும். 

மற்றும் தனித்துவமான கற்ைல் திட்டங்கமள 
மாணவர்கள். தணிக்மக மதிப்படீுகளும் மதர்வில் முரட்டு 
நிமனவகத்தின் முக்கியத்துவத்மத குமைக்க உதவும். 

கணினி சார்ந்த தகவல்பதாடர்பு மதிப்படீு முதன்முமையாக 
இரண்டாம்நிமை பள்ளிகளில் பசயல்படுத்தப்பட்டு 
இறுதியில் 2023 ஆம் ஆண்டில் அமனத்து பள்ளிகளிலும் 
கிமடக்கும் கணினிகள் அல்ைது மாத்திமரகள், ஒவ்பவாரு 
பள்ளியிலும் ஒவ்பவாரு பள்ளிக்கூட்டிலும் அடிப்பமட 
மற்றும் மட்டத்திைான மதமவகமள பூர்த்தி 
பசய்யைாம் ( P4.9.3 ஐப் பார்க்கவும் ) . 



14. National Research Foundation 

 
108 

P2.10. மற்ற கேொழில்நுட்ப ேகையீடுககள ஆசிரியர்களுக்கு 
உேவுவேன் மூைம்: பல்மவறு பதாழில்நுட்ப தமையடீுகள் 
ஆசிரியர்கள், குைிப்பாக கணினிகள், மாத்திமரகள், 

ஸ்மார்ட்ஃமபான்கள் மற்றும் பதாடர்புமடய பமன்பபாருள்கள் 
பரவைாக கிமடப்பதால் கிமடக்கும். இத்தமகய குறுக்கீடுகள், 

பல்மவறு பிராந்திய பமாழிகளில் ஸ்மார்ட்மபான்கள் மற்றும் 
மடப்பைட்களில் பயன்பாடுகமளயும் விமளயாட்டுகமளயும் 
பகாண்டுள்ளது, இமவ கல்வியைிவு, எண் கணிதம் மற்றும் பிை 
அடித்தள மற்றும் பாடத்திட்டப் பபாருட்கள் ஆகியவற்மை 
கற்பிப்பமதாடு, தகவமமப்பு மதிப்படீுகள் மற்றும் பிை தனிப்பட்ட 
கற்ைல்கமள நடத்துகின்ைன. இத்தமகய பதாழில்நுட்ப 
தமையடீுகள் ஆசிரியர்களுக்கான மாற்ைாக ஒருமபாதும் 
பார்க்கப்படாது, ஆனால் கற்பித்தல் மற்றும் / அல்ைது ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்களின் கற்ைல் எய்ட்ஸ் என மபைட் 
பசய்யப்படும் மற்றும் / அல்ைது பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

P2.11. அகனத்து வகுப்பு 1 மொணவர்களுக்கொன பள்ளி ேயொரிப்பு 
கேொகுேி: மாணவர்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்து வருவதால், 

மாணவர்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்து வருவதால், 

மாணவர்களின் எண்ணிக்மக குமைந்து வருவதால், 

மாணவர்களின் எண்ணிக்மக குமைந்து வருகிைது. வழக்கமான 
வகுப்பு 1 பாடத்திட்டத்மதத் பதாடங்கும் முன்னர் மதமவயான 
கற்ைல் தயார்நிமை மற்றும் முன் தகுதி கற்ைல் நிமைகள் 
உள்ளன. NCERT அமனத்து பாடசாமை ஆசிரியர்களுக்கும் 
விநிமயாகிக்கப்படும் பாடத்திட்டத்தின் தயாரிப்பு பதாகுதிக்கான 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு, பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் 
மூமைாபாயத்மத அபிவிருத்தி பசய்யும். இது இறுதியில் கிமரடில் 
1 பாடத்திட்ட கட்டமமப்பிலும், சம்பந்தப்பட்ட 
பணிப்புத்தகங்களிலும் மற்றும் ஏமனய கற்மகப் பபாருட்களிலும் 
இமணக்கப்படும். மாணவர்களிமடமய சமரசம் மற்றும் உதவியின் 
திைன்கமள வளர்ப்பதற்காக இந்த பதாகுதிகளில் மாணவர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் உதவி பசய்வார்கள். இது ஒரு திட 
அடித்தளத்மத உறுதி பசய்யும்,ஆரம்பக் கல்வி கற்களுக்கு 
உற்சாகம் மற்றும் நமகச்சுமவமய உருவாக்குதல், அமனத்து 
கற்கும் மாணவர்களுக்கு. பதாகுதி எழுத்துக்கள், வார்த்மதகள், 
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நிைங்கள், வடிவங்கள் மற்றும் எண்கள் ஆகியவற்மைாடு 
விமளயாடுவமத கவனம் பசலுத்துவதுடன், பபற்மைாருடன் 
மசர்ந்து, வடீ்டுக்குச் பசல்ைக்கூடிய வடீ்டு பணித்தாள் மற்றும் 
ஊடாடும் நடவடிக்மககள் உள்பட, பபற்மைாருடன் மசர்ந்து 
பபற்மைாருடன் இமணந்து பசயல்படுவதற்கு உதவைாம். 

மொணவர்களிகடதய உயர்ேை 
பியர் பயிற்றுவிப்பேற்கொக, ஒரு 
மேிப்புமிக்க தேசிய வகுப்புத் 
ேிட்டம் நொட்டிற்குள் 
நிறுவப்படும். 

P2.12. கபற்தறொர் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவம்: வடீ்டு சூழல் 
குழந்மதகளின் கல்வி கற்ைல் மீது குைிப்பிடத்தக்க தாக்கத்மத 
ஆராய்ச்சி ஆதாரங்கள் குைிப்பிடுகின்ைன. பபற்மைார்களுடனான 
ஒத்துமழப்பு என்பது பபற்மைாரின் கல்வியைிவு, எண்கணிதம் 
அல்ைது கல்வியைிவு ஆகியவற்மைப் பபாருட்படுத்தாமல், கற்ைல் 
மமம்பட்டைில் ஒரு முக்கிய கூறுபாடு ஆகும். பபற்மைார் தங்கள் 
குழந்மதகளின் ஆசிரியர்களுடன் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் குமைந்தது 
இரண்டு முமை சந்திப்பதற்கும், மமலும் அவர்கள் அடிக்கடி பசய்ய 
விரும்பினால், அல்ைது மதமவப்பட்டால், தங்கள் குழந்மதகளின் 
கற்ைல், ஊக்குவிக்க, ஊக்குவிக்க உதவ மவண்டும். ஆசிரியர்கள் , 

பபற்மைாருடன் இமணந்து குழந்மதகளின் கல்வி, கற்ைல், 

முன்மனற்ைம் ஆகியவற்ைில் பபற்மைாருடன் இமணந்து 
பணியாற்றும் பணியில் ஈடுபடுவதன் மூைம், பணியிடங்கமள, 

பசயல்கமளயும், பணியிடங்கமளயும் தவைாமல் வழங்கைாம் 
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P2.13. அடிப்பகட கல்வியறிவு மற்றும் இைக்கணத்ேிற்கொன ஆசிரிய 
கல்விமய மறுசைீகமத்ேல்: ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் மமம்பாடு, 

முன் மசமவ மற்றும் மசமவ ஆகிய இரண்டுமம அடிப்பமட 
எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணிப்பாடும், பள்ளிக்கல் தயாரிப்பு பதாகுதி, 
ஈசிசி மற்றும் பைவமக பசயல்பாடு உட்பட, அடிப்பமடயிைான 
கற்ைல்; இந்த முக்கியத்துவம் 1 மற்றும் 2 பிரிவுகளின் 
ஆசிரியர்களுக்கு குைிப்பாக பபாருத்தமானதாக இருக்கும். 

அமனத்து மட்டங்களிலும் ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் 
மமம்பாடு உள்ளிட்ட உத்திகள்: குமைந்த கற்ைல் கற்ைல் 
அதிக ஊடாடும் வகுப்பமைகள்; தகவமமப்பு மற்றும் நியதி 
மதிப்படீு; மாணவர்களுக்கு ஏற்ை தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 
கற்ைலுக்கான திட்டங்கமள வளர்ப்பதில் எப்படி சிைந்த 
ஆசிரியர்கள், மாற்று பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவது (ஸ்மார்ட்மபான்கள் 
அல்ைது மாத்திமரகள் மபான்ை பயன்பாடுகள்). 

அமனத்து வகுப்பு 1 ஆசிரியர்களுக்கும் மூன்று மாத காை 
"பள்ளி தயாரிப்பு பதாகுதி" ஒருங்கிமணப்பதற்காக ஒரு 5 

நாள் திைன் மமம்பாட்டு பணிச்சூழமைப் பபை 
வாய்ப்பிருக்கிைது. 

P2.14. ஒவ்கவொரு ஆசிரியருக்கும் முகறயொன ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் நிகைகமகள் மற்றும் ஒரு மொணவர் ஆசிரியர் 
விகிேம் 30: 1 என்ற விகிேத்ேில் உறுேி 
கசய்யப்படுகிறது: வலுவான அடித்தளம் மற்றும் 
இைக்கணத்திற்கான அமனத்து நடவடிக்மககளும் PTR 30 க்கும் 
குமைவானதாக இருக்க மவண்டும். ஆசிரியர் மவமைகள் 
உடனடியாக நிரப்பப்படும். இந்த PTR ஆனது ஒரு கிளஸ்டர் 
அல்ைது தடுப்பு மட்டத்தில் மட்டுமல்ை, ஒவ்பவாரு பள்ளியிலும் 
மட்டும் உறுதி பசய்யப்படுகிைது; பமாழி பிரிமவ பாைம் பசய்ய 
உள்ளூர் பகுதிகளிைிருந்து ஆசிரியர்களுக்கு வலுவான விருப்பம் 
வழங்கப்படும். வகுப்பமையில் முமையான PTR மய 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர் வருமக முக்கியம்; 

ஆசிரியர்களுக்கான நிமைமமகள் 100% ஆசிரிய வருமகக்கு 
அமமயும். குைிப்பாக, ஆசிரியர்கள் 
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தங்கள் பணிமநரங்களில் பபரும்பான்மமயினர் தங்கள் 
மாணவர்களுடன் நிர்வாக ரீதியிைான அல்ைது பிை பணிகமளக் 
காட்டிலும் அதிக மநரத்மத பசைவிட முடியும் (பார்க்க P5.2.3 ). 

மொணவர்கள் கற்றுக் ககொள்ள 
உேவும் ேகுேிவொய்ந்ே சமுேொய 
உறுப்பினர்ககள நியமிப்பேற்கு 
ஒரு மொற்று அறிவுறுத்ேல்கள் 
உேவி ேிட்டம் 
உருவொக்கப்படும். 

P2.15. கபொது மற்றும் பள்ளி நூைகங்ககள விரிவுபடுத்துேல் மற்றும் 
வொசிப்பு மற்றும் கேொடர்பொடல் ஆகியவற்றின் கைாச்சாரத்மத 
உருவாக்குவது : வாசிப்பு, பண்பாடு மற்றும் பள்ளி நூைகங்கமள 
நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்துவமதாடு , உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய 
பமாழிகளில் குைிப்பாக குழந்மதகள் புத்தகங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும் . பள்ளிகளும் பள்ளி வளாகங்களும் உள்ளூர் 
பமாழிகளில் அதிகமான புத்தகங்கமளக் பகாண்டிருக்கும், மமலும் 
ஆசிரியர்கள் குழந்மதகளுக்கு புத்தகங்கமள வடீ்டிற்கு 
வாசிப்பதற்காக தீவிரமாக உற்சாகப்படுத்துவார்கள். படிப்பவர்கள் 
தங்களின் விருப்பமான புத்தகங்கள் / கமதகளிைிருந்து 
பகுப்பாய்வுகமளப் படிக்கவும், வாய்வழி சுருக்கங்கள் மற்றும் 
அவற்ைின் பசாந்த எண்ணங்கள் ஒவ்பவாரு வாரமும் அல்ைது 
மாதத்திற்கு ஒருமுமை தங்கள் வகுப்புக்கு முன், வாசிப்பு 
ஊக்குவிப்பதற்கும், தகவல் பதாடர்பு திைன்கமள 
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மமம்படுத்துவதற்கும். மாணவர்கள் அதிக பமாழிகமளக் 
கற்றுக்பகாள்வதால், இந்த அளவடீுகளும் விளக்கங்களும் பின்னர் 
கூடுதல் பமாழிகளில் மமற்பகாள்ளப்படைாம். 

P2.16. சமூகத் கேொழிைொளர்கள் மற்றும் ஆதைொசகர்களின் 
பங்கு: பள்ளியில் தக்க மவத்துக் பகாள்வமத உறுதி 
பசய்வதற்காக, மற்றும் அவர்களின் பபற்மைார்கள், ஆசிரியர்கள், 

ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், IA க்கள் மற்றும் சமுதாய உறுப்பினர்கள் 
ஆகிமயாருடன் இமணந்து பணியாற்றுவதற்காக பள்ளி நிர்வாகக் 
குழுக்களுக்கும் ஆமைாசகர்களுக்கும் பள்ளி வளாகங்களுக்கு 
( P3.8 ஐப் பார்க்க ) எல்ைா குழந்மதகளின் மனநைமும். 

P2.17. உள்ளூர் சமூகம் மற்றும் ேன்னொர்வைர்ககள 
அணிேிைட்டுேல்: ஆசிரியர்கள், பபற்மைார்கள், மாணவர்கள், சமூகம் 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பபாதுமக்கள் மற்றும் கற்ைல் 
பநருக்கடிமய முடிவுக்கு பகாண்டுவருவதற்கான இந்த அவசர 
மதசிய மநாக்கம் மற்றும் சமூகம் மற்றும் தன்னார்வ 
பதாண்டுகளுக்கு கிமடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஆகியவற்மை 
அைிந்து பகாள்ள மவண்டும். பபரிய அளவிைான பபாது மசமவ 
அைிவிப்புகள், ஊடக பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பள்ளிகளுக்கும் 
அவர்களின் சமூகங்களுக்கும் இமடயிைான மநரடியான 
பதாடர்புகமள இந்த திமசயில் நாடு முழுவதும் உள்ள 
ஆர்வமுள்ள குடிமக்கமள ஈடுபடுத்துவதற்கு முன்னுரிமம 
அளிக்கப்படும்; இது NTP மற்றும் RIAP திட்டங்களுக்கான 
பணியமர்த்தல் சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் பதாண்டர்கள் 
ஆகியமவயும் உதவும். குமைந்தது கடந்த ஆனால், பகாள்மக 
ஒவ்பவாரு கல்வியைிவு குடிமகன் என்று பசய்துகுமைந்த பட்சம் 
ஒரு குழந்மதக்கு (அல்ைது வயது வந்மதார்) எப்படி படிக்க 
மவண்டும், ஊக்குவிக்கப்படுவது, எளிதாக்குதல், மற்றும் ஆதரவு 
( பாடம் 21 ஐப் பார்க்கவும் ). 

மீண்டும் ஆரம்பிக்க, 2025 ஆம் ஆண்டளவில் உைகளொவிய 
அடித்ேள எழுத்ேறிவு மற்றும் முதன்மம 
பள்ளிக்கூடத்திைிருந்தும் எண்களிலும் நமது உயர்ந்ே 
முன்னுரிகம அகடய தவண்டும். இந்த அடிப்பமடக் 
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கற்ைல் (படிக்க, எழுதுதல், மற்றும் அடித்தள மட்டத்தில் 
கணிதம்) முதைில் அமடயவில்மை. 
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3. டிராவூட்கமள மீண்டும் இமணத்தல் மற்றும் கல்விக்கான உைகளாவிய 
அணுகமை உறுதிப்படுத்துதல் 

பொடம் 3 

டிைொவூட்ககள 
மீண்டும் இகணப்பது 
மற்றும் யுனிவர்சல் 
உறுேிப்படுத்துேல் 

கல்விக்கொன 
அணுகல் 

குறிக்தகொள்: 2030 ஆம் ஆண்டில் 3-18 வயதிற்கு 
உட்பட்ட அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் இைவச 
மற்றும் கட்டாய தரநிமை பள்ளி கல்வி மற்றும் 
பங்மகற்பு. 

பள்ளிக்கூட்டமமப்புகளின் முதன்மம இைக்குகளில் ஒன்று, 

குழந்மதகள் உண்மமயில் பள்ளியில் மசர்க்கப்பட்டு, பள்ளிக்கு 
வருவமத உறுதி பசய்ய மவண்டும். சர்ச் சிக்ஷா அபியான் மற்றும் 
ஆர்.டி.இ. சட்டம் மபான்ை முன்பனச்சரிக்மக நடவடிக்மககளின் 
மூைம், சமீப ஆண்டுகளில் பிரத்திமயக பள்ளியில் உைகளாவிய 
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மசர்க்மகப் பத்திரம் பபறுவதில் இந்தியா குைிப்பிடத்தக்க 
அளவுக்கு முன்மனைியுள்ளது: U-DISE தரவுப்படி, 2016-17 ஆம் 
ஆண்டில் பமாத்த நுமழவு விகிதம் (GER) கிமரடுகளின் 1-5 என்பது 
95.1% ஆகும். இருப்பினும், பிற்காை வகுப்புகளுக்கான தரவு, கல்வி 
முமையில் குழந்மதகமள தக்கமவத்துக்பகாள்வதில் சிை 
முக்கியமான சிக்கல்கமளக் குைிக்கிைது. கிமரடில் 5 முதல் 9 

மற்றும் 11-12 வகுப்புகளுக்கு முமைமய 6-8 என்ை விகிதத்தில் 90.7 

சதவிகிதம், இது 79.3 சதவிகிதம் மற்றும் 51.3 சதவிகிதம் மட்டுமம. 
கிமரடு 5 க்குப் பிைகு கணிசமான விகிதம், தரம் 8. முழுமமயான 
எண்ணிக்மகயில், 6.2 மகாடி குழந்மதகள் பள்ளி வயதில் (6 முதல் 
18 வயது வமர) 2015 ஆம் ஆண்டில் பள்ளிக்கு பவளிமய இருந்தனர். 

இந்த குழந்மதகமள மீண்டும் ஆரம்பத்தில் கல்வி மடங்காகக் 
பகாண்டு வருவதற்கு நாட்டின் முன்னுரிமம, மற்றும் மமலும் 
மாணவர்கள் பவளிமயற்ைப்படுவமத தடுக்க மவண்டும். 

என்கனன்ன அேிக எண்ணிக்ககயிைொன மொணவர்ககள 
கவளிதயற்றுவது? அத்தியாயம் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்ைில் 
ஏற்கனமவ ஒரு முக்கிய காரணம் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது : பை 
மாணவர்கள் 
தாங்கள் வகுப்பமையில் அேிக மநரம் பின்வொங்குவகேக் காண்கி
ன்ைனர் - பைர் 5 ஆம் வகுப்பு அல்ைது வகுப்பு 8 இல் கூட தரநிமை 
எழுத்தைிவு மற்றும் இைக்கணத்மத அமடவதில்மை - அது ஒரு 
கழிவு பாடசாமைக்குச் பசல்ை அவர்களது மநரம். 

பள்ளிகள் அணுகல் பிைச்சிகன ஒரு முக்கிய கவமை உள்ளது. 
அணுகல் சிக்கல் முதன்மம மற்றும் மமல்நிமைப் பள்ளிகளுக்கு 
பபரும்பாலும் தீர்ந்து விட்டது - 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 
பபரும்பாைான குழந்மதகளுக்கு ஒரு முதன்மம மற்றும் 
மமல்நிமைப் பள்ளி இருந்தது. இது உயர்நிமை பள்ளி மற்றும் 
மமல்நிமைப் பள்ளிகளுக்கான அணுகல் மிகவும் கடுமமயான 
சிக்கைாக உள்ளது. . 2016-17 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு 100 முதன்மம பள்ளிகளுக்கும் பிரிவுகளுக்கும் 50 

மமல்நிமைப் பள்ளிகள் / பிரிவுகள், 20 இமடநிமைப் பள்ளிகள் / 
பிரிவுகள் மற்றும் 9 உயர்நிமைப் பள்ளிகள் / பிரிவுகள் மட்டுமம 
இருந்தன. பை குழந்மதகளுக்கு, மிக 
பநருக்கமான இரண்டாம்நிமை மற்றும் உயர்நிமைப் பள்ளிகள் 
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தமடபசய்யப்பட்ட அளவிைான தூரங்களில் உள்ளன - அதாவது, 

நமடமுமையில் மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் நமடமுமைப் 
பயிற்சியும் இல்ைாமல் பள்ளிக்குச் பசல்ை 

ஆைம்பத்ேில் கல்வி மடங்கொக 
மீண்டும் ககவிடப்பட்ட 
குழந்கேககள ககொண்டு, 

மற்றவர்களிடமிருந்து 
ேடுக்கப்படுவகேத் ேடுக்கிறது. 

சமூக-கைொச்சொை மற்றும் கபொருளொேொை 
பிைச்சிகனகள் வழீ்ச்சியுறும் விகிதங்களில் முக்கிய பங்மகக் 
பகாண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சிை குழந்மதகள் மற்றும் 
இளம்பருவங்கள் ஆரம்ப பள்ளி அல்ைது குழந்மத திருமணம், 

பாைினம் அல்ைது சாதி, அல்ைது குழந்மத உமழப்பு மற்றும் 
குழந்மதகளுக்கு / பருவத்தினர் மவமை மற்றும் சம்பாதிக்க 
அழுத்தம் பதாடர்பான தீங்கு நமடமுமைகள் காரணமாக 
இரண்டாம் பள்ளி அனுப்பப்படும். பபரும்பாலும் உடன்பிைந்மதார் 
கவனிப்பதற்கான மதமவ பமழய குழந்மதகமள பள்ளியில் 
மசர்ப்பமத தடுக்கிைது. மமாசமான சுகாதார நிமைமமகள், நல்ை 
சுகாதார வசதிகள் இல்ைாத மற்றும் ஆமராக்கியமற்ை உணவு 
பழக்கம் இல்ைாத பகுதிகளில் துரதிருஷ்டவசமாக 
குழந்மதகளுக்கு நாள்பட்ட மநாய்களுக்கு வாய்ப்புகள் 
ஏற்படுகின்ைன. 

தபொதுமொன உள்கட்டகமப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு இல்ைொகம 
ஆகியவற்றின் தீவிர பிரச்சிமனகள் உள்ளன . பை குழந்மதகள், 
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குைிப்பாக பபண்கள், கழிப்பமை வசதி இல்ைாததால், 

பவளிமயற்ைப்படுகிைார்கள்; மற்ைவர்கள் - குைிப்பாக பபண்கள் 
மற்றும் பிை பல்மவறு குைிக்கப்பட்ட குழுக்களில் இருந்து 
குழந்மதகள் (URG கள்) - துன்புறுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பு 
ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் பிரச்சிமனகள் காரணமாக 
பவளிமயறுகின்ைன. சிை மநரங்களில் மாணவர்கள் 'மசக்கிள் 
ஓட்டுமகயில் பள்ளியில் திருடப்படுவார்கள், மற்றும் அவர்கள் 
பவளிமயற்ை மவண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். 

இறுதியாக, சிை குழந்மதகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் 
மமற்கூைப்பட்ட காரணங்களினால் அல்ை, மாைாக பள்ளி 
சுவொைஸ்யமொன அல்ைது பயனுள்ளேொக இல்ைாத காரணத்தால், 

பவளிமயைிவிடுகிைார்கள் . 

பள்ளிக்கூடத்ேிற்குத் ேிரும்பிய குழந்கேககளத் தேொற்கடித்து, 

தமலும் குழந்கேககள கவளிதயற்றுவகே ேடுக்க என்ன 
கசய்ய முடியும்? இரண்டு அடிப்பமட முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்பட மவண்டும். 

முதன்முதைாக, ஆரம்பநிமை பள்ளியில் இருந்து 12 வது வகுப்பு 
வமர அமனத்து பள்ளிகளிலும் பாதுகாப்பான மற்றும் 
உற்சாகமளிக்கும் பள்ளிக்கல் கல்விமய அணுகுவேற்கு 
ேிறகமயொன மற்றும் தபொதுமொன 
உள்கட்டகமப்கப வழங்குவமத ஆகும். இது ஏற்கனமவ இருக்கும் 
பள்ளிகமள மமம்படுத்துவதும் விரிவுபடுத்துவதும், பள்ளிக்கூடம் 
இல்ைாத பள்ளிகள், பாதுகாப்பான மற்றும் நமடமுமைப் 
பயணங்கள் மற்றும் / அல்ைது விடுதிகளுக்கு மதமவயான 
குழந்மதகளுக்கு வழங்குவதன் மூைம் அமனத்து 
குழந்மதகளுக்கும் தகுதி வாய்ந்த பள்ளியில் கைந்துபகாள்ள 
வாய்ப்பு உள்ளது. 

இரண்டாவதாக, மொணவர்களிடமிருந்து கவனமொக 
கண்கொணிப்பேன் மூைம் பள்ளியில் உைகளொவிய 
பங்தகற்கப அகடய தவண்டும் , அமதமபால் பள்ளியில் 
உள்ள அவர்களின் கற்ைல் நிமைகள், பதாடர்ந்து அவர்கள் 
மவமைக்குச் பசல்லுதல் மற்றும் பள்ளிக்கூடத்தில் கைந்து 
பகாள்வது, அவர்கள் பின்னால் விழுந்துவிட்டனர் அல்ைது 
மகவிடப்பட்ட வழக்கில் பின்பதாடர மறுத்தனர். ஆர்.டி.இ. 
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சட்டத்தின் "இைவச மற்றும் கட்டாய" அம்சம் 
கட்டாயப்படுத்தப்பட மவண்டும் மற்றும் 12 வயதிற்கு மமைாக 
அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட 
மவண்டும். பாடசாமை வளாகங்களில் பணிபுரியும் சமூக 
பதாழிைாளர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்கள் பதாடர்ச்சியாக 
மாணவர்கள், பபற்மைார்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அமனத்து 
பள்ளி வயது குழந்மதகள் கைந்து மற்றும் பள்ளியில் கற்ைல் 
என்று சமூகங்கள். 

அணுகல் அேிகரிக்கும், 

குறிப்பொக 9-12 வகுப்புகளுக்கு, 

100% ஜி.ஆர். 

உள்கட்டமமப்பு மற்றும் பங்கு ஒருமுமை உறுதி இடத்தில் 
உள்ளன ேைமொன மவண்டாம் என்று மாணவர்கள் மற்றும் 
பபற்மைார்கள் பள்ளியில் வட்டி இழக்க பைமகயில் குறுக்மக, 

தக்கமவத்து மாணவர்கள் உண்மமயில் முக்கிய 
உள்ளது. தமைேிக ஆசிரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
தசனலுக்கு மதமவப்படுவதால் , தமைேிக விகிதங்கள் மிக 
அதிகமாக இருக்கும், அமதமபால் பொடத்ேிட்டத்ேின் னின் 
அேிக ஈடுபொடு ககொண்ட, மொறும் மற்றும் 
பயனுள்ளகவயொகவும் இருக்கும் . இந்த இரண்டு 
புள்ளிகளும் அடுத்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் மமலும் 
விரிவாக விவாதிக்கப்படும். 

எனமவ தற்மபாமதய அத்தியாயம், திைமமயுள்ள பள்ளி 
உள்கட்டமமப்புகமள உருவாக்கி, பங்கு பபறுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கான இந்த இரண்டு அடிப்பமட 
சிக்கல்களில் கவனம் பசலுத்துகிைது. 
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பயனுள்ள பள்ளி உள்கட்டகமப்பு 
உருவொக்குேல் 

P3.1. உள்கட்டகமப்புகளில் அணுகல் இகடகவளிககள 
உகையொடுக: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் அமனத்து 
குழந்மதகளுக்கும் 12 ஆம் வகுப்பு வமர தரநிமை நிமைகளில் 
இருந்து 100% GER ஐ அமடவதற்கு மவமை பசய்வதற்காக, 

பள்ளிகள் மற்றும் பிரிவுகளின் எண் மற்றும் பாதுகாப்பு அமனத்து 
மட்டங்களிலும், குைிப்பாக 9-12 வகுப்புகளுக்கு அதிகரிக்கும். 

மூமைாபாயம்: 

ஒரு.      பை மாணவர்கள் பள்ளிக்கு பவளிமய உள்ள 
பகுதிகளில் இருக்கும் பள்ளிகளின் உட்கட்டமமப்பு 
வசதிகமள அதிகரித்தல்; 

ஆ. கீழ் வழங்கப்பட்ட அல்ைது வழங்கப்படாத இடங்களில் 
புதிய கல்வி வசதிகமள உருவாக்குதல்;    மற்றும் 

இ. தற்மபாதுள்ள தனித்தனி முதன்மம, மமல்நிமை, 

உயர்நிமை மற்றும் உயர்நிமைப் பள்ளிகள் 
ஆகியவற்மைச் சிைப்பாக நிர்வகித்தல் - குைிப்பாக 
அவர்களது பசாந்தமான நிமைப்பாட்டிற்கு மிகச் சிைியதாக 
இருக்கும் - அமவ கைந்த பாடசாமைகள் / பாடசாமை 
வளாகங்களில் முடிந்த மபாபதல்ைாம்.     

பரந்த அளவிைான தரநிமை வகுப்புகள் பகாண்ட பாடசாமை 
வளாகங்கள் / பாடசாமை வளாகங்கள், பை பபாருட்கள் 
மற்றும் மனித வளங்கமளப் பகிர்வது, வகுப்புகள் மற்றும் 
மாணவர்களுக்கான வாய்ப்புகள், மற்றும் உடன்பிைப்புகள் 
மற்றும் அண்மட நாடுகளுக்கு ஒமர பள்ளிக்குச் பசன்று 
பயணம் பசய்யுங்கள். 

பதாடக்க ஆண்டுகளில் பநருக்கமான அணுகல் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமதாடு, உள்ளூர் யதார்த்தத்மத 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ஒவ்பவாரு பிராந்திய / மாநிை / 
மாவட்டத்திற்கும், விரிவாக்கத்திற்கும், நமடமுமைக்கும், 

ஒருங்கிமணப்பதற்கும் பபாருத்தமான விதிமுமைகமள 
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உருவாக்கும். பள்ளி அணுகலுக்கான தற்மபாமதய 
கடுமமயான பநைிமுமைகள் (வசிப்பிடத்தின் 
வாழ்விடங்களிைிருந்து தூரத்திலுள்ள தூரத்மத 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டமவ) அணுகல், தரம், சமபங்கு 
மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்ைில் சமரசம் பசய்யாமல், 

உள்ளூர் புவியியல் மற்றும் மக்கள்பதாமக மதமவகமளப் 
பூர்த்தி பசய்ய பநகிழ்வானதாக இருக்கும். 

சமூகத் 
கேொழிைொளர்கள் பொடசொகை மொ
ணவர்களுக்கொன வருகக 
மற்றும் பணிக்கு ேிரும்புேல் 
ஆகியவற்கறக் கற்றுக் 
ககொள்வேற்கு 
உேவைொம் ; ேிட்டங்கள் என்டிபி 
மற்றும் RIAP தபொன்ற இந்ே 
உேவும். 

P3.2. தபொக்குவைத்து வசேிகள் துகணபுரிேல்: P3.1 மபான்ை பள்ளி 
அைிவாற்ைல் பள்ளிகளுக்கு சாமைகள் மற்றும் மபாக்குவரத்து 
வசதிகமள மமம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளுடன் இமணந்து 
நடக்கும். அதிகபட்ச அளவிற்கு குழுக்களில் பயணம் 
பசய்வதற்கான ஏற்பாடுகளுடன், கல்வி அணுகமை (பள்ளியில் 
மிதிவண்டி பாதுகாப்பிற்கான பபாருத்தமான நடவடிக்மககளுடன்) 
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பசயல்படுத்த, பமழய குழந்மதகளுக்கு, குைிப்பாக பபண்கள், 

மசக்கிள்கள் வழங்கப்படும். 

பள்ளி பஸ்கள், ஒழுங்குபடுத்தும் நமடபயிற்சி குழுக்கள், 

ஊதியம் பசலுத்தும் எஸ்கார்ட்ஸ் அல்ைது மபாக்குவரத்து 
பகாடுப்பனவு மபான்ை மற்ை மபாக்குவரத்து வசதிகளும், 

குைிப்பாக சிறுவர்கள், பபண்கள், சிறுவர்களுக்கான சிைப்பு 
மதமவகளுடன் (CWSN) பாதுகாப்பான மபாக்குவரத்து உறுதி 
பசய்யப்பட மவண்டும். கிராமப்புைங்களில் அல்ைது பள்ளிக்கு 
பசல்லும் வழிகள் பாதுகாப்பாகமவா அல்ைது இயல்பாகமவா 
நடக்க இயைாமமைா, சுழற்சி ரிக்ஷாமவ உள்ளூர் சமூக 
உறுப்பினர்களுக்கு (பள்ளியில் ஒரு குழந்மத பபற்மைார் 
மபான்ைமவ) வழங்கப்படைாம், அவர்கள் வாடமகக்கு 
அமர்த்தப்பட்டு, ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் 2-4 இளம் 
குழந்மதகளுக்கு பாதுகாப்பான மபாக்குவரத்து. 

P3.3. விடுேி வசேிககள ஆேரித்ேல்: இைவசமாகவும் மற்றும் / அல்ைது 
பின்தங்கிய பபாருளாதார பின்னணியில் இருந்து வரும் 
மாணவர்களிடமிருந்து மாணவர்களிடமிருந்து வரும் 
மாணவர்களுக்கான இைவச விடுேி மற்றும் மபார்டு வசதிகமள 
விடுதிகளின் வடிவில் நிர்வகித்தல் - அமனத்து குழந்மதகளின் 
பாதுகாப்பிற்கும் பபாருத்தமான ஏற்பாடுகள், குைிப்பாக பபண்கள் 
(எ.கா. பபண்கள் விடுதிகளின் தனித்தன்மம மற்றும் பபண் 
மதாட்டங்கள் மற்றும் பாதுகாவைர்கள் ஆகியமவ). குைிப்பாக, 

கஸ்தூர்பா காந்தி பாைிகா வித்யாையாஸ் (KGBV) சமூக 
பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பின்னணியில் இருந்து தரமான 
பள்ளிகளில் (தரம் 12 வமர) பபண்கள் பங்குகமள அதிகரிக்கச் 
பசய்வதற்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். 

P3.4. பொதுகொப்கப உறுேிப்படுத்துேல்: பாதுகாப்பான உள்கட்டமமப்பு 
(பாதுகாப்பிற்கான சாமைகள் மற்றும் மபாக்குவரத்து உட்பட) 
பாதுகாப்பதன் மூைம், பாதுகாப்பு காவைர்கள் (குைிப்பாக பபண் 
பாதுகாப்புப் பாதுகாவைர்கள்) பணியமர்த்தல் மூைம் மாணவர்கள் 
(குைிப்பாக பபண்கள் மற்றும் பிை URG க்கள்) உள்ளூர் 
மபாலீசாருடன் பதாடர்புகமளத் தக்க மவத்துக் பகாள்ளுதல் 
மற்றும் மாணவர்களுக்கு துன்புறுத்தல் அல்ைது பிை மீைல்கள் 
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குைித்து அைிக்மக பசய்வதற்கான நம்பகமான வழிமுமைகமள 
ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் உரிய மதிப்படீுகமளயும் 
பசயல்கமளயும் விமரவாக எடுக்க மவண்டும். குழந்மதகளின் 
உடல் ரீதியான மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான பாதுகாப்மப 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக குழந்மத உரிமம மீைல்களுக்கு ஒரு 
பூரண ஒத்துமழப்புக் பகாள்மக பின்பற்ைப்படுகிைது. 

பாடசாமை அதிபர்கள், சமூகத் பதாழிைாளர்கள் மற்றும் 
உள்ளூர் சட்ட அமைாக்கம் ஆகியமவ, வன்முமைகமளக் 
கண்டைிந்து அவற்மை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், 

மதமவப்பட்டால், சட்ட நடவடிக்மக எடுக்கப்படுவதற்கும் 
வழிவகுக்கும் அல்ைது பள்ளிக்கூடத்திற்குள் துன்புறுத்தமை 
எதிர்பகாள்ளும் பபண்கள் மற்றும் பிை குழந்மதகளின் 
நிகழ்வுகமள தவிர்க்க . ஒரு 24 x 7 பேல்ப்மைன் எண் பபாது 
மக்களிமடமய பதாடர்பு 
பகாள்ளப்படும். பாடசாமைக்குள்மளயும் பவளிமயயும் 
இருவரும் துன்புறுத்துதைின் அைிகுைிகமள அமடயாளம் 
காணவும், புகார் பதரிவிக்கவும் பபற்மைார்கள் மற்றும் 
மாணவர்களுக்கு அைிவுறுத்தும்படி சமூகப் 
பணியாளர்களுடன் சமூகப் பணியாளர்கள் 
பணிபுரிவார்கள். அதிக வழீ்ச்சியுற்ை விகிதங்களுக்கான 
முக்கிய காரணங்களில் ஒன்ைான துன்புறுத்தல் சிைப்பு 
கவனத்திற்குரியது. 

பங்கு மற்றும் கற்றல் உறுேி 
P3.5. பள்ளியில் மொணவர்களின் வருகக கண்கொணித்ேல்: அமனத்து 

மாணவர்களிடமும் கண்காணிப்புக்கான பவளிப்பமடயான மற்றும் 
நம்பகமான அமமப்புகள் உள்ளூர் மட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
SMC களுடன் இமணந்து அமமக்கப்படும். எந்தபவாரு மாணவரின் 
இல்ைாத காரணத்திற்காகவும் பபற்மைார்கள் பதாடர்பு பகாள்ள 
மவண்டும். 100% அல்ைது 100% வதீமான வருமக பகாண்ட 
மாணவர்களுக்கு காமை மற்றும் நள்ளிரவு உணவு வழங்கல் 
மற்றும் அங்கீகாரம் மற்றும் விருதுகள் ஆகியவற்மை 
வழங்குவதற்கு சிைந்த உத்திகள் வழங்கப்படும். 
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P3.6. பின்னொல் வழீ்ச்சியகடயக்கூடிய மொணவர்ககள 
கண்கொணித்ேல்: ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் கற்ைல் 
விமளவுகமள கண்காணிப்பார்கள், பின்னால் விழும் மாணவர்கள் 
அமடயாளம் காணவும், இந்த மாணவர்களுக்கு 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்ைல் உத்திகமள அமமக்கவும் 

NTP மற்றும் RIAP மபான்ை மாற்று திட்டங்களுக்கு அவற்மை 
இமணத்தல் உட்பட, பிடிக்க உதவ 
பபற்மைார்; P2.5 மற்றும் P2.6 ஐப் பார்க்கவும் . 

P3.7. பள்ளிக் குழந்கேககள கண்கொணித்ேல்: சமூக பணியாளர்கள், 

அதிபர்கள், சமுதாய உறுப்பினர்கள் மற்றும் SMC களுடன் 
ஒத்துமழக்க, ஒரு குைிப்பிட்ட பகுதி சார்ந்த மற்றும் உள்நாட்டில் 
பபாருத்தமான அமமப்புமுமைமய, அமனத்து டிராவூட் மற்றும் 
அவுட்- பள்ளி குழந்மதகள். பபரும்பாைான சந்தர்ப்பங்களில், 

பாடசாமை வளாகத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் தரவுத்தளத்மத நிர்வகிப்பதற்கும், சமூகத்துடன் 
பதாடர்புபடுத்துவதற்கும், தரவுத்தளத்தில் உள்ள ஒவ்பவாரு 
குழந்மதக்கும் அக்கமை காட்டுவதற்கும் பள்ளிக்கு திரும்புவதற்கு 
உதவுவதற்கும் பபாறுப்மபற்கும். 

P3.8. சமூக கேொழிைொளர்கள் மற்றும் ஆதைொசகர்களின் பங்கு: ஒரு 
சிை நாட்களுக்கு அப்பால் நீண்ட காைமாக இல்ைாதிருந்த ஒரு 
மாணவர்களின் எண்ணிக்மகயில், ப) மாணவர்கமளப் பின்னால் 
தள்ளி, அல்ைது சி) பதிவு பசய்யாதவர்கள் அல்ைது மகவிடாத 
குழந்மதகள், பாடசாமைக்கு நியமிக்கப்பட்ட சமூக 
பதாழிைாளர்கள் சிக்கைானது, அத்தமகய குழந்மதகள் மற்றும் 
அவர்களது பபற்மைார்களுடன் கைந்துமரயாடமவா அல்ைது பதிவு 
பசய்யமவா அல்ைது ஏன் அவர்கள் பின்னால் வழீ்ந்து 
வருகிைார்கமளா, ஏன் அவர்களுடன் (ஆமைாசகர்களுடன் 
ஒத்துமழப்புடன்) பணியாற்றுவது / ஆசிரியர்களுடனான 
கைந்தாய்வு) NTP மற்றும் RIAP அல்ைது மாற்று கற்ைல் நிரல்கமள 
மபான்ை மாற்று திட்டங்களுக்கு அவற்மை இமணக்கவும். சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் CWSN ஐ அமடயாளம் காணவும் நிர்வகிக்கவும் 
உதவுவார்கள். அவர்கள் கல்வி முமையுடன் முழுமமயாக 
ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். 
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P3.9. குழந்கேகளின் சுகொேொைப் பணிகளில் பொடசொகை பங்களிப்பு: 
சுகொேொை வசதிகள், சுகாதாரமற்ை பழக்கவழக்கங்கள், மற்றும் 
அதற்கான முன்பனச்சரிக்மக நடவடிக்மககள் இல்ைாமம, பள்ளி 
வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளுக்கு இமடயில் மநாய்கமள 
ஏற்படுத்துதல், பள்ளிக்கூடங்கள், சமூக பதாழிைாளர்கள், 

ஆமைாசகர்கள் மற்றும் / அல்ைது சுகாதார ஊழியர்கள் 
பபற்மைார்கள், மாணவர்கள் மற்றும் நல்ை சமூக நைன், சுகாதாரம், 

தூய்மம மற்றும் சரியான மநர தடுப்பூசி நமடமுமைகள் 
ஆகியவற்ைில் சமூகத்மத அைிவுறுத்துவதன் மூைம் 
அவர்களுக்கு பபாருத்தமான சுகாதார மசமவகமள அவற்மை 
இமணத்துக்பகாள்வதுடன், குழந்மதகள் விமரவில் பள்ளிக்கு 
திரும்பி வரைாம். பள்ளி வளாகத்திற்கு சுகாதார ஊழியர்கமள 
பணியில் அமர்த்துவது, பரவைாக ஊட்டச்சத்து, மநாய் மற்றும் 
சுகாதார வசதிகள் இல்ைாமம ஆகியவற்ைிற்காக முன்னுரிமம 
அளிக்கப்படும். இதன் விமளவாக குழந்மதகளின் நல்வாழ்வு 
மற்றும் பள்ளிக்கூடத்தின் முன்மனற்ைத்மத உறுதிப்படுத்துதல். 

P3.10. நீண்ட கொை கவளிதய பள்ளி 
பருவக் குழந்மதகளுக்கான இைண்டொம் வொய்ப்பு கல்வித் 
ேிட்டங்கள்: பை ஆண்டுகளாக பள்ளியில் இருந்து வந்திருந்த 
குழந்மதகமளா அல்ைது இளம் பருவத்திைிருந்மதா, அர்த்தமுள்ள 
கல்வி மற்றும் பயிற்சி வாய்ப்புகமள வழங்குவதற்காக 
பதாடர்ச்சியான மவமைத்திட்ட முன்முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. இரண்டாவது கல்வி வாய்ப்புத் 
திட்டங்கமள அணுகுவதன் மூைம், சமநிமை மற்றும் பில்டிங் 
திட்டங்கமள நிறுவுவதன் மூைம், பள்ளிக் கல்வி முமை 
அங்கீகரிக்கப்பட்டு அங்கீகாரம் பபற்ைது, இடமாற்ை திட்டங்கள் 
மபான்ை NTP மற்றும் RIAP மபாதுமானதாக இல்மை. 

இரண்டாவது கல்வி வாய்ப்புகமள விரிவுபடுத்துவதற்கான 
நிறுவனத் திைமன வலுப்படுத்துவது பதாழில் கல்வி 
மற்றும் திைன்கமள மமம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் 
(எ.கா., அமவ மவகமாக இயங்கக்கூடிய வமகயில் சந்மத-
உந்துதல் படிப்புகள்) உட்பட முன்னுரிமம அளிக்கப்படும். 
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15 வயதிற்கும் அதிகமான வயதுமடய டிராவூட்கள், மிகவும் 
பின்னால் விழுந்துவிட்ட அல்ைது கிட்டத்தட்ட கல்வியைிவு 
இல்ைாதவர்கள், வயதுவந்மதார் கல்வியைிவுத் 
திட்டங்களுக்கு ( பாடம் 21 ஐக் காண்க ) அடித்தள மற்றும் 
பசயல்பாட்டு எழுத்தைிவு பபை, பின்னர் மதமவப்பட்டால், 

பதாழில் பயிற்சி வயது வந்மதாருக்கான ஆசிரியர்களுக்காக 
நடத்தப்பட்ட திட்டங்கள். ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் 
உகந்த தீர்மவப் பற்ைிய இத்தமகய முடிவுகள், மாணவர்கள், 

தங்களது பபற்மைார்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் ஆகிமயாருடன் கைந்தாமைாசிக்கப்பட 
மவண்டும். 

P3.11. கற்றல் பை பொகேககள கசயல்படுத்துகிறது: CWSN அல்ைது 
புைம்பபயர்ந்த பதாழிைாளர்களின் குழந்மதகள் உட்பட, அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் கற்றுக்பகாள்வதற்கு, பள்ளிக் கல்விக்கான 
மநாக்கம் முமையான மற்றும் முமைசாரா கல்வி முமைகமள 
உள்ளடக்கிய கற்ைல் பை வழிகமள எளிதாக்கும் வமகயில் 
விரிவாக்கப்படும். மின்-வளங்கமள மமம்படுத்துதல் மற்றும் மின்-
கற்ைல் ஊக்குவித்தல் மற்றும் மதமவ பற்ைிய மதிப்படீ்மட 
அைிமுகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பதாழில்நுட்பத்மத 
பயன்படுத்துவதன் மூைம் புதுமமயான கல்வி தளங்கமள 
உருவாக்குவதும், பயன்படுத்துவதும் உந்துதைாகும். திைந்தநிமை 
பள்ளிக்கான மதசிய நிறுவகம் (NIOS) வழங்கப்படும் திைந்த மற்றும் 
பதாமைநிமை கற்ைல் (ODL) நிகழ்ச்சிகள் இந்தியாவில் 
இமளஞர்களின் கல்வித் மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்காக 
விரிவாக்கப்பட்டு பைப்படுத்தப்படும். இைக்கு குழுக்களின் 
பல்வமகப்பட்ட மதமவகமளப் பார்மவயிட, NIOS 14 வயதிற்கும் 
அதிகமான வயதினருக்கும், பபரியவர்களுடனும், வயது 
வந்தவர்களுடனும், திைந்த அடிப்பமட கல்விமய பதாடர்ந்து 
வழங்கி வருகிைது. கூடுதைாக, பின்வரும் திட்டங்கள் 
வழங்கப்படும்: கல்வி,B மற்றும் C நிமைகள் முமையான பள்ளியின் 
3, 5, மற்றும் 8 வகுப்புகளுக்கு சமமாக 
இருக்கும் அமமப்பு ; இரண்டாம் மற்றும் இரண்டாம் நிமை கல்வித் 
திட்டங்கள் 10 மற்றும் 12 க்கு சமமானமவ; பதாழில் கல்வி 
படிப்புகள் / திட்டங்கள்; மற்றும் வயது வந்மதாரின் கல்வியைிவு 
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மற்றும் வாழ்க்மகச் பசைிவூட்டல் திட்டங்கள். திைந்தநிமை 
பள்ளிக் கல்வி நிறுவனங்கமள (SIOS) நிறுவுவதன் மூைம் 
பிராந்திய பமாழிகளில் இந்த பிரசாதங்கமள அரசு ஒப்புமமகமள 
மமம்படுத்துவதற்கு மாநிைங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். 

P3.12. பள்ளிகள் பை மொேிரிகள் அனுமேி, மற்றும் RTE சட்டம் உள்ளடீு 
கட்டுப்பொடுககள ேளர்த்துவது: பள்ளிகமளயும், பள்ளிகமளயும் 
கட்டிபயழுப்பும் பள்ளிகமளயும், பூமகாளவியல், மற்றும் 
மக்கள்பதாமக கணக்பகடுப்பு பற்ைிய உள்ளூர் மாறுதல்கமளயும் 
ஊக்குவிப்பதற்காகவும், குர்குைாஸ், பாத்ஷாைாஸ், மதராஸ், 

மற்றும் வடீ்டுப் பள்ளி மபான்ை மாற்று மாதிரிகள் அனுமதிக்க, 

பள்ளிகளுக்கான RTE சட்ட மதமவகள் கணிசமாக குமைவாக 
கட்டுப்படுத்தப்படும். கவனம் உள்ளடீு மீது குமைவான கவனம் 
பசலுத்த மவண்டும் மற்றும் விரும்பிய கற்ைல் விமளவுகமள 
பபாறுத்து பவளியடீ்டு திைன் அதிக முக்கியத்துவம் இருக்கும். 
உள்ளடீுகளின் ஒழுங்குமுமை குழந்மதகள் (உடல் மற்றும் 
உளவியைானது), அணுகல் மற்றும் மசர்த்துக்பகாள்வது, 

பள்ளிகளின் இைாப மநாக்கமற்ை இயல்பு, மற்றும் கற்ைல் 
விமளவுகளுக்கான குமைந்தபட்ச தரநிமை ஆகியவற்மைப் 
பாதுகாப்பதற்காக மட்டுமம வமரயறுக்கப்படும்.உயர்ந்த 
பநகிழ்வுத்தன்மமயுடன் அமனத்து தரப்பினரதும் தரமான 
பள்ளிகமள நிர்மாணிப்பதன் மூைம் மாணவர்கள் அதிகமான 
கல்வித் மதர்வுகள் மற்றும் பள்ளிகளுக்கு மத்தியில் 
ஆமராக்கியமான மபாட்டிமய உருவாக்கி, உயர் மற்றும் 
உயர்நிமை பள்ளிகளுக்கு மமம்பட்ட அணுகல் வழிவகுக்கும் 
(உயர்தர அரசாங்க பள்ளிகளிலும்). பள்ளிகள் மற்ை மாதிரிகள் கூட 
மபைட்டிமராபிக் பபாது கூட்டாண்மம மபான்ை மபைட்டுகளாக 
இருக்கும். 

P3.13. RTE சட்டத்ேின் நீட்டிப்பு இைண்டொம் நிகை கல்வி: இைவச மற்றும் 
கட்டாய தரநிமை இரண்டாம் நிமை கல்வி (9-12: பபாதுவாக வயது 
14.-18) 2030 ஆம் ஆண்டளவில், RTE சட்டத்தின் ஒரு ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாக இருக்கும் தரம் 12 ஆம் வகுப்பு படிப்பதன் மூைம் தரம் 
வாய்ந்த பாடசாமைக் கல்விமயப் பபறுதல் மற்றும் பங்மகற்பது 
(பார்க்க P8.4.1 ). 
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அஸ்ஸயர் மாண்ட்ரம் நாகக்கால் மாவட்டம் 

  

பொடம் 4 
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பொடத்ேிட்டங்களில் 
பொடத்ேிட்டமும் 
பொடப்பிரிவும் 

குறிக்தகொள்: கற்பித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியமவ 2022 ஆம் ஆண்டளவில் 
மாற்ைியமமக்கப்படுகின்ைன. அதற்கு பதிைாக, 

கற்ைல் சிந்தமன, பமடப்பாற்ைல், அைிவியல் 
மகாட்பாடு, தகவல் பதாடர்பு, ஒத்துமழப்பு, 

பன்பமாழிப்படுத்தல், சிக்கல் தீர்க்கும் திைன், 

பநைிமுமைகள், சமூக பபாறுப்புக்கள் மற்றும் 
டிஜிட்டல் கல்வியைிவு. 

4.1. பள்ளிக் கல்விக்கு ஒரு புேிய 
பொடத்ேிட்டமும் கற்பிக்கும் 
அகமப்பு 
1968 ம் ஆண்டு கல்விக்கான மதசிய பகாள்மகயின் மிகவும் 
பிரபைமான மரபுகளில் ஒன்று, பள்ளி கல்வி அமமப்பின் "10 + 2" 

கட்டமமப்பாகும் - இது பள்ளிக்குரிய கல்வியின் தரநிமைமய 
மதிப்பிடுவதற்கும் ஒருங்கிமணப்பதற்கும் உதவிய மிக 
முக்கியமான மற்றும் பசல்வாக்குமிக்க பரிந்துமர. 
நாடு. நாடுகளின் பை பகுதிகளில், 10 + 2 முமைமம 12 

ஆண்டுகளுக்கு 1-12 வகுப்புகளாக / வகுப்புகளாகக் 
குைிப்பிடப்படுகின்ைன, கிமரடுகளின் 1-5 முேன்கம நிமை, 
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வகுப்புகள் 6-8 தமல் முேன்கம நிமை, 9-

10 வகுப்பு இைண்டொம் நிமை மற்றும் தரங்கள் 11-

12 தமல்நிகை , முன் பல்ககைக்கழக , இகடநிகை , 

அல்ைது இளநிகைக் கல்லூரியில் நிமை. 

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் பள்ளிக் கல்வியின் 10 + 2 முமைமம 
சிைப்பாக பசயல்பட்டு வந்தாலும், இந்தியாவில் பள்ளிக் கல்வி 
அமமப்மப சீர்படுத்துவதில் ஒரு முக்கியமான படிப்படியாக 
முன்மவக்கப்பட்டுள்ளது - நவனீ முமை மற்றும் மவமைகள் 
மற்றும் மதமவகளுக்கு அப்பால், முன்மனற்ைத்துடன் அைிவாற்ைல் 
விஞ்ஞானத்தில் கண்டுபிடிப்புகள், கல்வி பகாள்மகயின் ஒரு புதிய 
அமமப்பு இந்த பகாள்மகயில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கல்விக்கான 
பார்மவ வழங்குவதற்கும் 21 ஆம் நூற்ைாண்டில் உகந்த 
மாணவர்கமள தயார்படுத்துவதற்கும் அவசியமாக உள்ளது. 

இந்த பகாள்மகயில் குைிப்பிட்டுள்ள பாடசாமைக் கல்வியின் 
மறுசீரமமப்பு குைிப்பாக, 12 வயதிைிருந்து அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் இைவச மற்றும் கட்டாய கல்வி 
வழங்குவதற்கான நவனீ மதமவடன், 3 வயதில் பதாடங்கும் நாடக 
அடிப்பமடயிைான ECCE இன் அைிவாற்ைல் முக்கியத்துவத்மத 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. முதல் மூன்று அத்தியாயங்களில் 
விவாதிக்கப்பட்டது. மமலும், இந்த பள்ளி வயதிற்குள் 3 முதல் 18 

வருடங்கள் வமர, குழந்மதயின் இயற்மக அைிவாற்ைல், உணர்ச்சி 
மற்றும் உடல் வளர்ச்சியுடன் ஒருங்கிமணக்க 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்ட மற்றும் கற்பித்தல் 
விநிமயாகம் மற்றும் பாணிகளில் அவ்வப்மபாது மாற்ைங்கள் 
இருக்க மவண்டும். உதாரணமாக, ஏற்கனமவ பாடம் 1 ல் 
குைிப்பிட்டுள்ளபடி , அைிவாற்ைல் விஞ்ஞானத்தில் உள்ள 
ஆய்வுகள், முன் குழந்மதகளுக்கு முன் காண்பிக்கின்ைன 8 

வயதிற்கு மமல் விமளயாடு-அடிப்பமடயிைான, பசயல்பாட்டு 
அடிப்பமடயிைான மற்றும் கண்டுபிடி-அடிப்பமடயிைான பைவழி 
பநகிழ்வான பாணியிைான கற்ைல் மற்றும் பதாடர்புகளின் மூைம் 
சிைந்தது, 8 வயதிற்குட்பட்ட வயதிற்குட்பட்டது இயற்மகயாகமவ 
கற்பிக்கப்படும் பாணியில் கற்றுக்பகாள்வதற்கு இயற்மகயாகமவ 
பதாடங்குகிைது, வகுப்பு 3 இல் பசயல்முமைகள் மமலும் 
முமையான நமடமுமை பாணிமய மாற்றுவதற்கும் 
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பதாடங்குகிைது, எ.கா. சிை அடிப்பமட பாடப்புத்தகங்கமள 
ஒருங்கிமணத்து, இன்னும் வலுவான நாடகம் மற்றும் 
கண்டுபிடிப்பு அடிப்பமடயிைான அணுகுமுமைமய பராமரிக்கிைது. 

இதற்கிமடயில், 11 வயதிற்குள்ளாக, பிள்மளகள் சமநிமைக்கான 
திைமன வளர்த்துக் பகாள்ளத் பதாடங்குகின்ைனர். இந்த 
கட்டத்தில், அதாவது, வகுப்பு 6-ஐப் பபாறுத்தவமர, மாணவர்கள் 
வகுப்பமையில் சிைப்பு ஆசிரிய ஆசிரியர்கமளத் பதாடங்குவதற்கு 
இது பயனளிக்கும், அங்கு மாணவர்கள் ஒவ்பவாரு பள்ளியிலும் 
உள்ள உயர் மட்ட கருத்தாக்கங்களின் விவாதம் சாத்தியமானது 
மற்றும் விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 14 வயதிற்குள் அதாவது, 

கிமரடு 9, இளம் பருவத்தினர் தங்கள் வாழ்க்மகத் திட்டங்கமளப் 
பற்ைி மயாசிக்க ஆரம்பிக்கிைார்கள்; இந்த கட்டத்தில் 
பள்ளிக்கல்விக்கு முந்மதய நிமைகளின் பாணிமய கட்டிபயழுப்ப 
மவண்டும், அமத மநரத்தில் பல்கமைக்கழகத்திற்கான தயாரிப்மப 
ஒருங்கிமணத்து, உைகின் மவமைக்காகவும், வாழ்க்மகக்காகவும். 
இந்த கட்டத்தில் மாணவர்கள் தங்கள் மாறுபட்ட திைமமகள், 

நைன்கமள, இைக்குகள், மற்றும் குைிக்மகாள்கமள, பதாழில் 
மற்றும் கமை படிப்புகளுக்கான அணுகல் உள்ளிட்ட விருப்பத் 
மதர்வுகமள பநகிழ மவத்திருக்க மவண்டும். ஒரு பசமஸ்டர் 
அடிப்பமடயிைான அமமப்பு,இது மவறுபட்ட மட்டங்களில் உள்ள 
பை பண்மப பவளிப்படுத்துகிைது, இந்த கட்டத்தில் 
மாணவர்களுக்கு பபரும் நன்மமயாக இருக்கும். 

மாணவர்களின் உகந்த ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சிமயப் பற்ைி இந்த 
இயற்மக அைிவாற்ைல் மற்றும் நமடமுமை சார்ந்த கருத்திமன 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு, பாடசாமை கல்விக்கான புதிய 
பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பிக்கும் அமமப்பு ஆகியமவ 
உண்மமயிமைமய புரட்சிமய ஏற்படுத்தியுள்ளன, மமலும் அதன் 
மூைம் நமது பள்ளி கல்வி முமை மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். பள்ளிகளின் உடல் உள்கட்டமமப்பு அவசியமாக இந்த 
கற்பிக்கும் மற்றும் பாடத்திட்ட அமமப்மபாடு இமணக்கப்பட 
மவண்டியது அவசியமில்மை). 
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பொடசொகை கல்விக்கொன புேிய 
அபிவிருத்ேிக்கொன கபொருத்ேமொன 
பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கற்பிக்கும் 
அகமப்பு: 5 + 3 + 3 + 4 வடிவகமப்பு. 

P4.1.1. ஒரு புேிய 5 + 3 + 3 + 4 வடிவகமப்பில் பள்ளி பாடத்திட்டம் மற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகியவற்மை மறுசீரமமத்தல்: பள்ளிக் கல்வியின் 
பாடத்திட்ட மற்றும் கல்வி கற்பித்தல் கட்டமமப்பானது, அவற்ைின் 
அபிவிருத்திக்கான பல்மவறு கட்டங்களில் கற்கும் மாணவர்களின் 
வளர்ச்சித் மதமவகள் மற்றும் நைன்கமளப் பிரதிபைிக்கவும், 3-8, 8-

11, 11-14, மற்றும் 14-18 வயதுமடய வயது வரம்புகளுக்கு 
முமைமய. பாடத்திட்டத்திற்கான பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு மற்றும் 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு மற்றும் பாடபநைிக்கான பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்பு ஆகியமவ 5 + 3 + 3 + 4 வடிவமமப்பு மூைம் 
வழிநடத்தப்படும்: 

•      5 ஆண்டுகாை ஸ்ேொபகக் கட்டம்: 3 வயது 
முன்கூட்டிமய பள்ளி மற்றும் வகுப்புகள் 1, 2. 

•      3 வருட ஆயத்ே ேயொரிப்பு (அல்ைது பின்னொளில் 
ஆைம்பம் ) நிமை: 3, 4, 5 வகுப்புகள். 

•      3 ஆண்டு மத்ேிய கொைம் (அல்ைது தமல்நிகை ) 

நிமை: வகுப்புகள் 6, 7, 8. 

•      உயர் (அல்ைது இைண்டொம் நிகை ) நிமை 4 

ஆண்டுகள் : 9, 10, 11, 12 வகுப்புகள். 

ஒரு.      ஐந்து வருட பநகிழ்வான, பல்மநாக்கு, நாடக 
அடிப்பமடயிைான, பசயல்பாட்டு அடிப்பமடயிைான 
மற்றும் கண்டுபிடிப்பு அடிப்பமடயிைான கற்ைல், 

பதாடர்ச்சியாக ECCE இல் சமீபத்திய ஆராய்ச்சி மற்றும் 
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குழந்மதகளின் புைனுணர்வு மற்றும் உணர்ச்சி 
தூண்டுதலுக்கு பல்மவறு காை 
அட்டவமணப்படுத்தப்பட்ட இந்திய மரபுகமள 
உள்ளடக்கியது. 

ஆ. முன்கூட்டிய நிமை மூன்று ஆண்டுகாை கல்வி, 
நாடகம், கண்டுபிடிப்பு, மற்றும் பசயல்பாட்டு 
அடிப்பமடயிைான கற்பித்தல் மற்றும் பாடத்திட்டக் 
கட்டத்தின் பாடத்திட்ட வடிவமமப்பு ஆகியவற்மைக் 
பகாண்டிருக்கும், ஆனால் படிப்படியாக 
பாடநூல்கமளயும், மமலும் முமையான வகுப்பமை 
கற்ைல் அம்சங்கமளயும் ஒருங்கிமணப்பதற்கும் 
பதாடங்குகிைது. இந்த மமமடயில் பபாதுவாக பபாது 
ஆசிரியர்களாக இருப்பார்கள், சிை சிைப்பு பமாழி மற்றும் 
கமை ஆசிரியர்கமள தவிர (ஒருமவமள பள்ளி அல்ைது 
பள்ளி வளாகத்தில் பகிர்ந்து பகாள்ளைாம்). இந்த 
கட்டத்தின் மநாக்கம் வாசிப்பு, எழுத்து, மபசுதல், உடல் 
கல்வி, கமை, பமாழிகள், அைிவியல் மற்றும் கணிதம் 
உள்ளிட்ட பாடத்திட்டங்கள் அமனத்மதயும் பபாது 
இடங்களில் அமமக்க மவண்டும். பின்பற்றும் 
நிமைகளில் ஆசிரியர்கள்.    

இ. மத்திய நிமை மூன்று ஆண்டு கல்வி பகாண்டது, 

மமலும் அடிப்பமட படிப்பு மற்றும் பாடத்திட்ட 
நமடமுமைகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. ஆனால் 
ஆசிரியர்களின் ஆசிரியர்கள் அைிமுகப்படுத்தப்படுதல், 

ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் மாணவர்களுக்காக தயாராக 
இருக்கும் ஒவ்பவாரு விடயத்திலும் அதிகமான சுருக்க 
கருத்துக்கமள கற்ைல் / கைந்துமரயாடல் பசய்வது. 
அைிவியல், கணிதம், கமை, சமூக விஞ்ஞானம் மற்றும் 
மனித மநயம் ஆகியவற்ைில் இந்த 
கட்டத்தில். ஒவ்பவாரு பாடத்திலும் உள்ள அனுபவம் 
கற்ைல், மற்றும் பல்மவறு பாடங்களில் உள்ள 
உைவுகளின் ஆராய்ச்சிகள், மமலும் சிைப்பு பாடங்கமள 
அைிமுகப்படுத்திய மபாதிலும், ஆசிரியர்களின் 
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ஆசிரியர்கமள அைிமுகப்படுத்திய மபாதும் 
ஊக்கமளிக்கப்பட்டு வைியுறுத்தப்படும்.     

ஈ.     இரண்டாம் நிமை நிமை நான்கு ஆண்டுகளில் 
பல்வமகப்பட்ட படிப்புகமள உள்ளடக்கியது, மமலும் 
மத்திய கட்டத்தின் பபாருள் சார்ந்த கல்வி கற்பித்தல் 
மற்றும் பாடத்திட்டத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது, 

ஆனால் அதிக ஆழம், அதிக விமர்சன சிந்தமன, 

உயிர்காப்பு அபிைாமஷகளுக்கு அதிக கவனம் 
பசலுத்துதல், மற்றும் அதிக பநகிழ்வுத்தன்மம மற்றும் 
மாணவர் மதர்வுகள். இரண்டாம் நிமை நிமை ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் 8 பசமஸ்டர்கமள பமாத்தமாக 2 

பசமஸ்டர்களாக பிரிக்கப்படும். ஒவ்பவாரு மாணவரும் 
ஒவ்பவாரு பசமஸ்டர் 5 முதல் 6 பாடங்கமள எடுப்பார். 
எல்ைா மாணவர்களுக்கும் சிை பபாதுவான பபாதுவான 
விஷயங்கள் இருக்கும், அமத மநரத்தில் அமனத்து 
மாணவர்களும் தங்களது எல்மைகமள 
விரிவுபடுத்துவதன் மூைம் அவர்களது எல்மைகமள 
விரிவுபடுத்தைாம் மற்றும் ஆராயும் படி மதர்வுபசய்யும் 
விருப்பங்கமள (கமை, பதாழில்சார் பாடபநைிகள், மற்றும் 
உடல் கல்வி உட்பட) தனிப்பட்ட நைன்கள் மற்றும் 
திைமமகள். மாதுளார் வாரியம் மதர்வுகள் ஒரு முமை - 
அடிப்பமட கருத்துகமள மசாதிக்க 
மறுசீரமமப்பு,ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் மகாட்பாடுகள், 

விமர்சன சிந்தமனகள் மற்றும் பிை உயர்மட்ட ஒழுங்கு 
திைன் - பபாதுவான படிப்புகமள முடுக்கிவிட 
உதவுகிைது, அமத சமயம் மீதமுள்ள படிப்புகளுக்கு சிைந்த 
பநகிழ்வுத்தன்மம 
அளிக்கப்படும் P4.9.5 ). "உயர்நிமைப்பள்ளி" அல்ைது 
"ஜூனியர் கல்லூரி" என்ை கருத்துக்கள் 
அகற்ைப்படும்; தரம் 11 மற்றும் 12 ஆகியமவ இரண்டாம் 
நிமை கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படும். 

அமனத்து நிமைகளிலும் இந்திய மற்றும் உள்ளூர் மரபுகள், 

அத்துடன் தார்மீக காரண, சமூக உணர்ச்சி கற்ைல், அளவு 
மற்றும் தர்க்க ரீதியான நியாயப்படுத்தல், கணக்கீட்டு 
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சிந்தமன மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியைிவு, விஞ்ஞான 
மகாட்பாடு, பமாழிகள் மற்றும் தகவல் பதாடர்பு திைன்கள் 
ஆகியவற்மை மமம்படுத்துதல், ஒவ்பவாரு கட்டத்திற்கும் 
உகந்ததாக இருக்கும் பாடத்திட்ட / கல்வி கற்பித்தல் பாணி. 

மமமை குைிப்பிடப்பட்ட நிமைகள் முற்ைிலும் கல்வி 
மற்றும் கற்பித்தல், குழந்மதகள் அைிவாற்ைல் வளர்ச்சி 
அடிப்பமடயில் மாணவர்கள் கற்ைல் உகந்ததாக 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது; அவர்கள் ஒவ்பவாரு 
கட்டத்திலும் மதசிய மற்றும் மாநிை பாடத்திட்டங்கள் 
மற்றும் கற்பித்தல் உத்திகமள அபிவிருத்தி பசய்வதுடன், 

ஆனால் உள்கட்டமமப்புக்கு இமணயான மாற்ைங்கமள 
பசய்ய மவண்டிய அவசியமில்மை. 

ஊடொடத்ேக்க மற்றும் 
தவடிக்ககயொன வகுப்பகறகள், 

எங்தக தகள்விகள் 
ஊக்கமகடகின்றன, 

ஆக்கபூர்வமொன, 

ஒத்துகழப்புடன், தமலும் 
ஆைொய்வதுடன் ஆழ்ந்ே மற்றும் 
அேிக அனுபவமுள்ள கற்றல் 
கற்கககளுக்கு. 
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4.2. கற்கும் மொணவர்களின் 
முழுகமயொன வளர்ச்சி 

அமனத்து நிமைகளிலும் பாடத்திட்டம் மற்றும் கல்விச் 
சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய ஒட்டுபமாத்த உந்துதல், கல்வி 
முமைமய உண்மமயான புரிதமை மநாக்கி 
நகர்த்துவமதாடு கற்றுக்பகாள்ள கற்றுக்பகாள்வதும் - 

இன்றும் இன்மைய கற்ை கல்வியின் கைாச்சாரத்திைிருந்து 
விைகி இருக்கிைது. முக்கிய 21 ஆம் நூற்ைாண்டின் திைன் 
பகாண்ட முழுமமயான மற்றும் முழுமமயான நபர்கமள 
உருவாக்க மவண்டும். இந்த முக்கிய இைக்குகமள 
அமடய, பாடத்திட்டத்தின் மற்றும் ஆசிரியப் பணிகளின் 
அமனத்து அம்சங்கமளயும் மாற்ைியமமத்து மறு 
சீரமமக்கப்படும். 

P4.2.1. பொடசொகையின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கசயல்பொட்டின் 
மறுசைீகமப்பு: முழுமமயான பள்ளி கல்வி பாடத்திட்டமானது, 

முழுமமயான பயிற்றுவிப்பாளர்கமள வளர்க்கவும், விமர்சன 
சிந்தமன, பமடப்பாற்ைல், தர்க்கரீதியான துப்பைிதல், ஒத்துமழப்பு / 
குழுப்பணி, சமூக பபாறுப்பு, பன்பமாழிப்படுத்தல், அளவுமகால் 
பகுப்பாய்வு, மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியைிவு. கற்ைல் என்பது 
முரட்டுத்தனமான நிமனவில் இருந்து விைகிவிடும்; 

முட்டாள்தனமான கற்ைல் பயன்படுத்தப்படும்மபாது, எப்மபாதுமம 
சூழல் மற்றும் உந்துதல், மற்றும் பகுப்பாய்வு, கைந்துமரயாடல் 
மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்ைால் பின்பதாடரும். 

கல்வி, கமை, பமாழி, இைக்கியம் மற்றும் பநைிமுமை 
கல்வி உட்பட அமனத்து பாடத்திட்டங்கமளப் பற்ைியும் 
கற்ைைிந்த கற்ைைிந்த பயிற்றுவிப்பாளர்கமள 
பயிற்றுவிப்பதற்காக பாடத்திட்டத்மத இைக்காகக் 
பகாண்டது, இதன் மூைம் அமனத்து குழந்மதகமளயும் 
இமளஞர்கமளயும் அவர்களது திைமன உணர உதவுகிைது. 
பகுதிகள், முழுமமயாக. 
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4.3. அத்ேியொவசிய கற்றல் 
மற்றும் விமர்சன சிந்ேகன 
அேிகரிக்க பொடத்ேிட்டத்கே 
உள்ளடக்கத்கே குகறக்க 
பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கம் கடுமமயாக 
சுமமக்குரியதாக உள்ளது என்று ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், 

விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் 
உள்ளடீுகளிைிருந்து பகாள்மக அைிந்திருக்கிைது. 1993 ஆம் 
ஆண்டின் MHRD யஷ்பால் கமிட்டி அைிக்மக 1993, "பர்தான் 
கற்ைல் இல்ைாமல்" மற்றும் NCF 2005 ஆகியமவ, அதிகமான 
ஈடுபாடு பகாண்ட, முழுமமயான, அனுபவமற்ை மற்றும் 
பகுப்பாய்வு அடிப்பமடயிைான படிப்பு படிப்பிற்கு ஆதரவாக 
எங்கள் அதிகரித்த பாடத்திட்டத்மத உள்ளடக்கிய 
சுமமகமள குமைப்பதற்கான பபரும் அவசியத்மத 
வைியுறுத்தியது. நன்கு ஆராயப்பட்ட பரிந்துமரகமள 
இன்று விட மிகவும் பபாருத்தமானதாக இல்மை. 
உண்மமயில், இன்மைய தினம், வகுப்பமைகளில் மராசா 
நிமனவிழப்பு மூைம் அமனத்து கட்டட 
பாடத்திட்டங்கமளயும் முடிக்க மற்றும் விமரந்து பசல்ை 
வகுப்பவர்களின் சவாைானது விமர்சன சிந்தமன மற்றும் 
கண்டுபிடிப்பு அடிப்பமடயிைான, விவாத அடிப்பமடயிைான 
மற்றும் பகுப்பாய்வு அடிப்பமடயிைான கற்ைல் 
வாய்ப்புகமள தடுக்க பதாடர்கிைது - இதனால் 
உண்மமயான புரிதல் - இடத்தில். 

P4.3.1. ஒவ்கவொரு அம்சத்ேிலும் பொடத்ேிட்டத்கே சுமத்துவது 
அவசியமொன முக்கிய உள்ளடக்கத்ேிற்குக் குகறக்க, தமலும் 
முழுகமயொன, அனுபவமற்ற, விவொே-அடிப்பகடயிைொன 
மற்றும் பகுப்பொய்வு அடிப்பகடயிைொன கற்றலுக்கு இடமளிக்கும் 
வமகயில்: பாடத்திட்டத்தில் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட 
உள்ளடக்கங்கள் ஒவ்பவாரு பபாருளின் பகுதியிலும் 
குமைக்கப்படும் முக்கிய, முக்கிய கருத்துக்கள் மற்றும் 
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அத்தியாவசிய கருத்துக்கள் மீது கவனம் பசலுத்துகிைது. இதன் 
மூைம் விவாதம் மற்றும் முக்கிய கருத்துக்களின் பயன்பாடு, 

பகுத்தைிவு, பகுப்பாய்வு மற்றும் பயன்பாட்டிற்கான அதிக 
இடங்கமள அளிக்கிைது. கற்பித்தல் மற்றும் கற்ைல் இன்னும் 
ஊடாடும் வமகயில் நடத்தப்பட மவண்டும்; மகள்விகள் 
ஊக்கமளிக்கப்படும், மமலும் வகுப்பமை அமர்வுகள் பதாடர்ச்சியாக 
மிகவும் மவடிக்மகயாகவும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும், 

ஒத்துமழப்புடனும், மமலும் ஆழமான மற்றும் அனுபவமிக்க 
கற்ைலுக்கான மாணவர்களுக்காக ஆராய்வதற்கும் உதவும். 

ககை, மனிேதநயம், 

விஞ்ஞொனம், விகளயொட்டு 
மற்றும் கேொழிற்துகற 
பொடங்ககளக் 
கற்றுக்ககொள்வேற்கு 
மொணவர்கள் அேிகமொன 
கநகிழ்வுத்ேன்கம மற்றும் 
பொடங்ககளத் தேர்வு கசய்வது. 

4.4. நிச்சயமொக தேர்வுகள் 
கநகிழ்வு மூைம் மொணவர்கள் 
அேிகொைம் 
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பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்க ஏற்ைத்மத குமைத்தல் - 
கூடுதைான அைிகுைிகளுக்கு அதிகமான அைிகுைிகமள 
அனுமதித்தல், பகுப்பாய்வு மற்றும் கட்டாய 
பாடத்திட்டத்தில் கைந்துமரயாடுதல் மபான்ைமவ - 
தற்மபாமதய வழக்கமான பாடத்திட்டத்திற்கு 
அப்பாற்பட்டவற்மை ஆய்வு பசய்ய மாணவர்களுக்கு 
உதவும். கற்ைவர்கள் இருக்க மவண்டும் பாடசாமையில் 
அதிக மநரத்மத பசைவழிப்பதற்காக, குைிப்பாக 
இரண்டாம்நிமை பள்ளியில் அதிக பநகிழ்வுத்தன்மமமயக் 
பகாண்டிருப்பதற்கு அதிகாரம் பபற்ைது, அதனால் அவர்கள் 
பள்ளியில் தங்கள் மநரத்மத சிைந்த முமையில் 
பயன்படுத்தைாம்; குைிப்பாக, அவர்கள் பவவ்மவறு 
அனுபவங்கமள அனுபவிப்பதற்கான மநரம் மற்றும் 
விருப்பங்கமள வழங்க மவண்டும். மமலும் அவர்கள் 
அனுபவிக்கும் முடிவுகமளத் தீர்மானிப்பதற்காக மமலும் 
மககளிலும், அனுபவ ரீதியிலும், மற்றும் அவர்களது 
வாழ்க்மகயில் என்ன பசய்ய மவண்டும் என்பமத 
அவர்கள் படிப்படியாக மதிப்படீு பசய்யைாம். . 
பிரத்திமயகமாக தாமதப்படுத்தப்பட மவண்டும், இதனால் 
மாணவர்கள் மதர்வுகள் பபற்மைா அல்ைது 
சமுதாயத்தினால் மட்டும் ஆமணயிடப்படாது, மாைாக 
அவர்களின் பசாந்த அனுபவங்கள், ஆர்வங்கள் மற்றும் சுய 
பிரதிபைிப்புகள் ஆகியவற்ைின் மூைம். 

கமை, மகவிமன, மற்றும் விமளயாட்டு உட்பட மனித 
முயற்சியின் அமனத்து துமைகளும் மனித மற்றும் சமூக 
முன்மனற்ைத்திற்கு மதிப்புமிக்கமவயாக இருக்கின்ைன. 
எனமவ, முழுமமயான வளர்ச்சிமய அமடவதற்கு, 

அவர்களின் பாடத்திட்டங்களில் மாணவர்கள் தீவிரமாக 
பின்பற்ை மவண்டும். குைிப்பாக, கூடுதல் பாடபநைி மற்றும் 
இமண பாடபநைி நடவடிக்மககள் இருக்கக் கூடாது; 

அத்தமகய நடவடிக்மககள் அமனத்தும் பாடத்திட்டமாக 
கருதப்பட மவண்டும். கல்விக்கான ஒரு முழுமமயான 
அணுகுமுமை மாணவர் அதிகாரம் மற்றும் விருப்பத்துடன் 
மகபகாடுக்க மவண்டும், மமலும் அமனத்து பாடங்களும் 
ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் பாடத்திட்டத்தின் 
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முக்கியத்துவத்மத அவரின் / அவள் மதர்வுகள் மற்றும் 
உள்ளுணர்வுகளின் படி முக்கியத்துவம் அளிக்க மவண்டும். 

P4.4.1. பொடங்ககளத் தேர்வு கசய்வேில் அேிகரித்ே 
கநகிழ்வுத்ேிறன்: மாணவர்களிமடமய அதிகப்படியான 
பநகிழ்வுத்திைன் மற்றும் பாடத்திட்டங்கமளத் மதர்வு பசய்வது, 

குைிப்பாக இரண்டாம்நிமை பள்ளியில் - உடல் கல்வி, கமை, 

மற்றும் பதாழில்சார் மகவிமனப் பாடங்கமளக் பகாண்ட 
பாடபநைிகள் உட்பட - அவர்கள் தங்களின் பசாந்த பாமதமய 
வடிவமமக்க சுதந்திரமாக இருக்கைாம் ஆய்வு மற்றும் 
வாழ்க்மகத் திட்டங்கள். முழுமமயான வளர்ச்சியும் 
பதாடர்ச்சியான பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பாடத்திட்டங்கமள 
வருடந்மதாறும் பதாடர்ந்தும் பதரிவு பசய்வது இரண்டாம் நிமை 
பாடசாமை கல்விக்கான புதிய தனித்துவமான அம்சமாகும். 

P4.4.2. பொடத்ேிட்டங்கள், கூடுேல் பொடத்ேிட்டங்கள் அல்ைது இகண 
பொடத்ேிட்டங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 
உள்ளடக்கத்கே கடினமொன பிரித்ேல் இல்கை: அமனத்து பள்ளி 
பாடநூல்களும் விமளயாட்டு, மயாகா, நடனம், இமச, வமரதல், 

ஓவியம், பசதுக்குதல், மட்பாண்ட உற்பத்தி, மரப்பபாருட்கள், 

மதாட்டக்கமை மற்றும் மின்சார மவமை. மதசிய பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்பின்கீழ் NCERT பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 
பாடப்புத்தகங்கமள தயாரிப்பது, மதசிய பாடத்திட்டத்தில் இந்த 
பாடங்கமள இமணத்துக்பகாள்வதன் மூைம், மாநிைங்களில் 
கல்வி சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி (SCERT கள்) மாநிை 
கவுன்சில்கள் மாநிைத்தின் மதமவகளுக்கு ஏற்ப திருத்தைாம், 

கூடுதைாகவும் எழுதைாம். உடல் கல்வி, கமை மற்றும் 
பதாழில்சார் மகவிமன மபான்ை பணிகமள ஒவ்பவாரு 
பாடசாமையிலும் சுவாரசியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கருத்தில் 
பகாண்டு பள்ளி பாடத்திட்டத்மத முழுவதும் தீவிரமாக 
ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். 

P4.4.3. ககை மற்றும் விஞ்ஞொனங்ககள கடுகமயொக பிரித்துகவக்க 
முடியொது: எல்ைா மாணவர்களுக்கும் கமை மற்றும் மனித 
மநயங்களிலும், அைிவியல் மற்றும் சமூக அைிவியல்கள் பற்ைியும் 
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ஆழமாக ஈடுபட வாய்ப்பு கிமடக்கும். அத்தமகய பிரிப்பு உயர் 
கல்வியில் மசார்வமடயும்; பிரிவு 11.2 ஐப் பார்க்கவும் . 

P4.4.4. "கேொழில்சொர்" மற்றும் "கல்வி" நீதைொகடகள் கடினமொன 
பிரிவிகன இல்கை: அடிப்பமட மற்றும் இரண்டாம்நிமை 
கல்விக்கான பாடத்திட்டம் , "கேொழில்சொர்" மற்றும் "கல்வி" 
நீதைொகடகள் கடினமாக பிரிந்துவிடும் என்பதால், எல்ைா 
மாணவர்களுக்கும் இரு வமகயான பகாள்ளளவில். மவகமாக 
மாறும் பபாருளாதார சூழல்களில், குைிப்பிட்ட திைமமகமள விட 
அடிப்பமட திைமமகள் இன்னும் முக்கியமானதாகிவிட்டன. முன் 
பதாழிற்பாட்டு மநாக்குநிமை - பவவ்மவறு மாறுபாடுகளுக்கு 
பவளிப்பாடு - ஆரம்ப கட்டத்தின்மபாது பதாடங்கும், மமலும் 
ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் கிமடக்கும். கற்ைல் முதன்மமயாக 
அனுபவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், மமலும் பைவிதமான 
மவட்பாளர்களுக்கு மரியாமதமய வளர்க்கும். அமனத்து 
மாணவர்களும் முமையான பாடத்திட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாக இருக்கும் பதாழிற்துமை படிப்புகமள எடுத்துக் 
பகாள்ளைாம், மமலும் விவசாயம், மின்னணுவியல், உள்ளூர் 
வர்த்தகங்கள் மற்றும் மகவிமனப் பகுதிகள் ஆகியவற்ைிற்கான 
ஆழ்ந்த பவளிப்பாடுகமளக் கற்கும் மாணவர்கள். மாவட்ட 
மட்டத்தில், மற்றும் பள்ளிகள் இந்த பகுதிகளில் கடுமமயான 
பதாழில் கல்வி வழங்க மபாதுமான உள்கட்டமமப்பு மற்றும் 
வளங்கமள வழங்கப்படும். பள்ளி ஆண்டுகளில், மாணவர்கள் 
பவவ்மவறு மவமைகமள பவளிப்படுத்தி,மற்றும் எப்மபாதும் 
மாைிக்பகாண்டிருக்கும் உைக மவமைவாய்ப்பு மற்றும் 
அவர்களுக்கு கிமடக்கும் அதற்கான பாடத்திட்ட மதர்வுகள் 
ஆகியவற்மை மவத்துக் பகாள்ளும். 
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'ககை' மற்றும் 'அறிவியல்' 

நீதைொகடகள் அல்ைது 'கல்விக்' 

மற்றும் 'கேொழில்சொர்ந்ே' 

நீதைொகடகளுக்கு இகடயில் 
கடுகமயொன பிரித்ேல் 
இல்கை. 

4.5. உள்ளூர் கமொழி / ேொய் 
நொட்டில் கல்வி; பன்கமொழி 
மற்றும் கமொழி சக்ேி 
பமாழி பதாடர்பான பிரச்சிமனகள் கல்விக்கான மிக 
அடிப்பமடயானமவ. பமாழி என்பது, தனிப்பட்ட, சமுதாய 
மற்றும் கைாச்சாரத்தில் அதன் பதாடர்ச்சியான 
பதாடர்ச்சியின் பவளிப்பாட்டின் ஒரு ஊடகமாகும், இது 
பதாடர்பாக ஒரு கருவியாகும். அைிவாற்ைல் மற்றும் 
உற்பத்தி உள்ளிட்ட அமனத்து புைனுணர்வு மற்றும் சமூக 
திைன்களிலும் மத்தியஸ்தம் ஒரு மநரடித் தாக்கத்மதக் 
பகாண்டுள்ளது. குழந்மத வளர்ச்சி மற்றும் பமாழி 
மகயகப்படுத்தல் விஞ்ஞானம் இளம் குழந்மதகள் ஒரு 
பமாழியில் (பமாழியாக) ஆராய்ந்து மற்றும் ("ஒரு பமாழி 
ஊடகம்") அதாவது "உள்ளூர் பமாழி" அதாவது அதாவது 
வடீ்டில் மபசப்படும் பமாழியில் சிைந்தவற்மை 
கற்றுக்பகாள்வதாக அைிவுறுத்துகிைது. 
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2 முதல் 8 வயதிற்குள் உள்ள குழந்மதகள் பை 
பமாழிகமளயும் கற்றுக்பகாள்வதற்கான மிகவும் 
பநகிழ்வான திைமனக் பகாண்டுள்ளனர், இது 
பன்முகத்தன்மமயின் நன்கு அைியப்பட்ட அைிவாற்ைலுடன் 
கூடுதைாக, ஒரு முக்கிய சமூக திைமனக் பகாண்டது. 

குழந்கேகள் 2-8 

ஆண்டுகளுக்கு இகடயில் 
மிகவும் விகைவொக 
கமொழிககளக் 
கற்றுக்ககொள்வேொல், 

பன்கமொழி அறிவொற்றல் 
மொணவர்களுக்கு மிகுந்ே 
அறிவொற்றல் பயன் 
ககொண்டிருக்கிறது, 

கேொடக்கத்ேில் இருந்து 
ஆைம்பகொைத்ேில் மூன்று 
கமொழிகளில் குழந்கேகள் 
மூழ்கி விடுவொர்கள். 
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வடீ்டு கமொழி / ேொய் கமொழியில் 
கல்வி 
இளம் குழந்மதகள் தங்கள் வடீ்டில் பமாழி / தாய் 
பமாழியில் மிக விமரவாக வளர்ந்து வரும் கருத்துகமள 
புரிந்துபகாண்டு புரிந்துபகாள்வது நன்கு புரிந்து 
பகாள்ளப்படுகிைது. பாைிசி வகுப்புகளுக்கு வகுப்புக்கு 
பசல்லும் மாணவர்களிடம் அவர்கள் புரிந்து பகாள்ளாத 
பமாழியில் நடத்தப்படுகிைார்கள், இதனால் அவர்கள் கற்கத் 
பதாடங்குவதற்கு முன்மப பின்னால் 
விழுந்துவிடுகிைார்கள். இதனால் மாணவர்களின் உள்ளூர் 
பமாழிகளில் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் வகுப்புகளுக்கு ஒரு 
வலுவான மதமவ உள்ளது. மறுபுைத்தில், தற்மபாமதய 
மநரத்தில் இந்தியாவின் வன்னியில் எழுதப்பட்ட 
பாடநூல்கள் (குைிப்பாக விஞ்ஞான பாடநூல்கள்) 
பபாதுவாக ஆங்கிைத்தில் எழுதப்பட்ட அமத அளவிைான 
குணங்கமளக் பகாண்டிருக்கவில்மை. பழங்குடி 
பமாழிகளும் உள்ளிட்ட உள்ளூர் பமாழிகள் மதிக்கப்பட்டு, 

சிைந்த பமாழிகளில் உள்ளூர் பமாழிகளில் 
உருவாக்கப்படுகின்ைன, முக்கியமாக, இந்த பமாழிகளில் 
கற்பதற்கு சிைந்த ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகிைார்கள் 
என்பது முக்கியம். 

P4.5.1. வடீ்டு கமொழி / ேொய் கமொழி கற்பிக்கும் கமயம்: முடிந்ததும், 

குமைந்தபட்சம் வகுப்பு 5 வமர ஆனால் குமைந்தபட்சம் வமர 
வகுப்பு வமர 8 - வடீ்டு பமாழி / தாய்பமாழி / உள்ளூர் பமாழி. 
அதன்பிைகு, வடீ்டில் / உள்ளூர் பமாழி பதாடர்ந்து ஒரு பமாழியாக 
கற்பிக்கப்பட மவண்டும். உயர்தர பாடப்புத்தகங்கள், அைிவியல் 
பின்வருவனவற்மை கிமடக்கச் பசய்யப்படும் வடீ்டில் பமாழிகமள 
மதமவப்படும் மற்றும் சாத்தியமில்ைாத உள்ளது, இந்திய 
பமாழிபபயர்ப்பு மற்றும் விளக்கம் மிஷன் (பார்க்க வழியாக 
எ.கா. P4.8.4 ) அல்ைது அதன் மாநிை எதிர்மமையாக விளங்குகிைது. 
அத்தமகய பாடநூல் பபாருள் கிமடக்காத சந்தர்ப்பங்களில் 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிமடமய உள்ள பரிவர்த்தமன 
பமாழி பாடநூல்கள், மாநிை, பிராந்திய பமாழிகளில் எ.கா. 



14. National Research Foundation 

 
145 

பாடசாமை கல்வி முமை, பிராந்திய ரீதியாக 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உள்நாட்டு பமாழிமய 
அைிவுறுத்தைின் ஊடாக பயன்படுத்துவதற்கு அதன் சிைந்த 
முயற்சிமய பசய்யும். இருப்பினும், இந்த பிராந்தியத்தில் 
கணிசமான பமாழியியல் சிறுபான்மமயினருக்கு 
அைிவுறுத்தலுக்கான நடுத்தர அளவிைான பாடசாமைகமள 
மபாதுமான அளவிைான பள்ளிகமள அமமப்பதற்கான 
முழு முயற்சிமயயும் இந்த அமமப்பு மமற்பகாள்ள 
மவண்டும். 

P4.5.2. இருகமொழி அணுகுமுகற ஆசிரியரின் முேன்கம 
ஊடகத்ேிைிருந்து தவறுபட்டது: கமொழி பாடத்திட்டத்தில் 
பநகிழ்வான பமாழி அணுகுமுமைமய ஊக்குவிக்கும். இருபமாழி 
கற்பித்தல் பபாருட்கள் உட்பட இருபமாழி அணுகுமுமைகமளப் 
பயன்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள், 

வடீ்டு பமாழிமுமையில் இருந்து மாறும் வழிமுமைக்கு 
மாற்ைியமமக்கப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அதன் பசாந்த 
பமாழி அைிவுறுத்தைின் ஊமட மவறுபட்டிருக்கும் மாணவர்கள் . 

P4.5.3. பள்ளிகளில் மூன்று அல்ைது அேற்கு தமற்பட்ட கமொழிகளுக்கு 
கவளிப்பொடு: இளம் குழந்மதகளின் மமம்பட்ட பமாழி-கற்ைல் 
திைன்கமள மமம்படுத்துவதற்கு, முன் பள்ளி மற்றும் தரம் 1 முதல் 
அமனத்து மாணவர்களும் மபசும் திைன் மற்றும் பதாடர்புகமள 
வளர்ப்பதற்கான மநாக்கத்துடன் மூன்று அல்ைது அதற்கு 
மமற்பட்ட பமாழிகளுக்கு பவளிப்பமடயானது மூன்று 
பமாழிகளில் மூன்று பமாழிகளில் ஸ்கிரிப்ட்கமளக் கண்டைிந்து, 

அடிப்பமடப் படிமய வாசிக்கும் திைமனக் பகாண்டது. எழுத்து 
அடிப்பமடயில், மாணவர்கள் முதன்மமயாக கிமரடு 3 வமர 
அைிவுறுத்தைின் ஊடாக எழுதத் பதாடங்குவார்கள், அதன்பிைகு 
கூடுதல் ஸ்கிரிப்டுகளுடன் எழுதுதல் படிப்படியாக 
அைிமுகப்படுத்தப்படும். 

P4.5.4. கசகக கமொழி ேைப்படுத்துேல்: இந்திய மசமக பமாழி (ISL) நாடு 
முழுவதும் தரநிமையாக்கப்படும், மற்றும் மதசிய மற்றும் மாநிை 
பாடத்திட்டப் பபாருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்ைன. உள்ளூர் மசமக 
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பமாழிகள் மதிக்கப்படும் மற்றும் கற்பிக்கப்படும் மற்றும் 
சாத்தியமான எங்மகயும் கற்று. 

பன்கமொழி மற்றும் கமொழியின் சக்ேி 
பன்முகத்தன்மம என்பது இந்தியாவின் (வளர்ந்த உைகின் 
பபரும்பகுதிமயப் பபாறுத்தவமரயில்) ஒரு அவசியமாகும், 

மமலும் ஒரு வரம் மற்றும் ஒரு சுமமமயக் காட்டிலும் 
ஒருவரின் எல்மைகமள கற்ைல் மற்றும் விரிவுபடுத்தும் 
வாய்ப்பாக கருதப்பட மவண்டும். ஆரம்பத்தில் மூழ்கிப் 
மபாயிருக்கும்மபாது, குழந்மதகள் மிக விமரவாக 
பமாழிகமளக் கற்றுக்பகாள்கிைார்கள், உைகம் முழுவதிலும் 
உள்ள பன்பமாழிப் படிப்புகளும் மவகமாக கற்றுக் 
பகாள்வதற்குக் கிமடத்துள்ளன. இது அைிவார்ந்த மற்றும் 
பண்பாட்டு ரீதியாக அவற்மை வளர்த்துக்பகாள்கிைது, 

மமலும் அவர்களது வாழ்க்மகயின் முடிவில், ஒன்றுக்கு 
மமற்பட்ட பமாழிகளில் பவளிப்பாடு, பசாற்களஞ்சியம், 

பழங்குடியினர், மற்றும் ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட பமாழிகளின் 
இைக்கியம் ஆகியவற்ைின் கட்டமமப்மபக் 
பகாண்டிருப்பதன் மூைம் அவற்மை அனுமதிக்கிைது. ஒரு 
பன்பமாழி இந்தியா சிைந்த கல்வி மற்றும் சிைந்த மதசிய 
ஒருங்கிமணப்பு. மமலும், இந்தியாவின் பமாழிகள், உைகின் 
மிகச் பசல்வந்த, மிக அைிவியல், மற்றும் மிகவும் 
பவளிப்பமடயானமவ,இந்தியாவின் மதசிய 
அமடயாளத்மத உருவாக்க உதவும் பண்மடய மற்றும் 
நவனீ இைக்கியங்களின் ஒரு பபரிய சடங்குடன். 

இந்திய பமாழிகளின் பணக்கார, பவளிப்பமடயான மற்றும் 
விஞ்ஞான இயல்பு இருந்தாலும், பள்ளிகளில் மற்றும் 
சமுதாயத்தில் ஒரு துரதிருஷ்டவசமான மபாக்கு 
ஆங்கிைம் மற்றும் அைிவுறுத்தைின் ஊடாக ஆங்கிைம் 
மபசுகிைது. தர்க்கரீதியாக மபசுவது, நிச்சயமாக, ஆங்கிைம் 
மபசும் எண்ணங்கமள மற்ை பமாழிகளில் 
பயன்படுத்துவதில்மை; மாைாக, இந்திய பமாழிகளில், 

இந்திய சூழ்நிமையில், காைநிமை, மற்றும் கைாச்சாரத்தில் 
எண்ணங்கமள பவளிப்படுத்த நூற்ைாண்டுகள் மற்றும் 



14. National Research Foundation 

 
147 

தமைமுமைகள் மீது குைிப்பாக இந்திய பமாழிகள் 
உருவாக்கப்பட்டன. மமலும், இந்திய பமாழிகள் மிகவும் 
விஞ்ஞான ரீதியாக கட்டமமக்கப்பட்டமவ, மற்றும் 
பசாற்களில்ைாத, சிக்கைான பசாற்களின் பசாற்கள் மற்றும் 
பை இைக்கண விதிவிைக்குகள் இல்மை; அவர்கள் இந்திய 
சூழைில் ஒரு பரந்த மற்றும் மிகவும் அதிநவனீ பண்மடய, 

இமடக்காை மற்றும் நவனீ இைக்கியம் உள்ளது; இதன் 
விமளவாக, அவர்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட வடீ்டில்-உணர்வு 
மற்றும் இந்திய சூழைில் "apnaapan" தரம், அவர்கமள எளிதாக 
பசய்து,குழந்மதகள் மற்றும் பபரியவர்களுக்கும் 
கற்றுக்பகாள்வதற்கும் மபசுவதற்கும் மிகவும் 
பபாருத்தமானது மற்றும் பள்ளிக்கூட பாடங்களில் உள்ள 
ஆழமான கருத்துகமளத் பதரிந்துபகாள்வது மற்றும் 
பவளிப்படுத்துவது ஆகியமவ. 

உைகில் பிை பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியமடந்த நாடுகள் 
இயற்மகயாகமவ இந்த மநாக்கங்களுக்காக தங்கள் பசாந்த 
பசாந்த பமாழிகமளமய மவத்திருக்கும்மபாது, 

ஆங்கிைத்தில் இந்தியாவில் அமநகர் அைிவுறுத்தலுக்கும் 
உமரயாடலுக்கும் காரணம் என்ன? சுதந்திரம் என்பதால், 

இந்தியாவின் பபாருளாதார உயரதிகாரிகள் தங்கள் 
பமாழியாக ஆங்கிைத்மத ஏற்றுக்பகாண்டார்கள் என்பமத 
பதில். நாட்டின் சுமார் 15% மட்டுமம ஆங்கிைம் மபசுகிைது, 

இந்த மக்கள் பதாமக கிட்டத்தட்ட முற்ைிலும் 
பபாருளாதார உயரடுக்குடன் (ஒப்பிடுமகயில், எ.கா. 
மமலும், மமல்தட்டு வர்க்கம் மமைதிக வகுப்புகளுக்குள் 
நுமழவதற்கான ஒரு மசாதமன எனவும் (அமவ 
மவண்டுபமன்மை அல்ைது கவனக்குமைவாகவும்) 
ஆங்கிைத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. ஆங்கிைத்தில் 
வழக்கமாக ஒருவர் "படித்தவர்" என்பமத தீர்மானிக்க ஒரு 
அளவுமகாைாக, ஒருமவமள அமனத்து 
துரதிருஷ்டவசமாக,மவமைகள் ஒரு முன்நிபந்தமன என - 
கூட ஆங்கிைம் அைிவு முற்ைிலும் பபாருத்தமற்ை அங்கு 
மவமைகள் வழக்குகளில். இந்த மசாகமான சூழ்நிமையும், 

மமனாபாவமும் (மறுபடியும் அது தவிர்க்க முடியாமல் 
இருக்கைாம்) சமூகத்தின் பபரும்பகுதிகமள பமாழி 
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அடிப்பமடயில் அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு, அதிக ஊதியம் 
பபறும் மவமைகள் மற்றும் உயர்ந்த சமூக-பபாருளாதாரத் 
தரங்கமளத் தக்கமவத்துக்பகாள்வதன் விமளமவ 
ஏற்படுத்தியது. 

இந்த அணுகுமுமை, பசல்வந்தர்களுமடய பமாழிமயயும், 

காைனித்துவவாதிகளின் பமாழிமயயும் மபசாத, பை கடின 
உமழப்பாளி, ஸ்மார்ட், உயர் தரம் வாய்ந்த, மிகவும் திைமமயான 
மற்றும் கல்வி பயின்ை மக்கமள உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தின் 
பபாருளாதார ரீதியிைான பைவனீமான பிரிவுகளில் இருந்து 
பிரித்பதடுக்கப்படும் உயரடுக்கு வர்க்கத்மதயும், தற்மபாமதய 
உயரடுக்கு. பபற்மைார்கள் தங்கள் குழந்மதகளுக்கு தங்கள் பசாந்த 
இல்ைாத பமாழிகமள கற்ைல் மற்றும் மபசும் கவனம் பசலுத்த 
இது ஒரு இயற்மகக்கு மாைான ஆமச உருவாக்கப்பட்டது. 

சமுதாயத்தில் உண்மமயான சமபங்கு மற்றும் 
மசர்த்துக்பகாள்வமதாடு, நாடு முழுவதும் கல்வி மற்றும் 
மவமைவாய்ப்பு அமமப்புகளில், பமாழி இந்த அதிகார 
கட்டமமப்மப முன்கூட்டிமய நிறுத்த மவண்டும். இந்த திமசயில் 
ஒரு பபரிய முயற்சியானது, உயர்கல்வி மற்றும் இந்தியாவில் 
உள்ள பமாழிகளால் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவமதப் 
பற்ைிக் கற்றுக் பகாள்ளப்பட மவண்டும், மமலும் இந்த 
பமாழிகளுக்கு அவர்கள் தகுதியுமடய இடத்மத (குைிப்பாக 
பணியமர்த்தல், சமூக நிகழ்வுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் மற்றும் 
அமனத்து கல்விக்கும் பகாடுக்க மவண்டும்) நிறுவனங்கள், 

அத்துடன் தினசரி உமரயாடைில் முடிந்தவமர). சமீப 
காைங்களில் இழந்த இந்திய பமாழிகளுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் 
மற்றும் முக்கியத்துவம் திரும்ப மவண்டும். இந்தியா முழுவதும் 
பள்ளிகளிலும், பல்கமைக்கழகங்களிலும் பமாழி கற்பித்தல் 
மவமைகள் உருவாக்கப்பட மவண்டும். புவியியல் 
பகுதிகளிைிருந்து மவறுபட்ட இந்தியர்கமள இமணக்க 
உதவுவமதாடு, மவறுபட்ட சமூக-பபாருளாதாரத் துமைகளிைிருந்து 
இமணக்கப்பட மவண்டும். 

குைிப்பாக, இளம் பமாழிமயக் கற்றுக்பகாள்வதற்கான சிைந்த 
திைன்கமளக் கற்கவும், பபாருளாதார உயரடுக்கிற்கும் நாட்டிலுள்ள 
மற்ைவர்களுக்கும் இமடயில் நடக்கும் பிளவுகமள முைித்துக் 



14. National Research Foundation 

 
149 

பகாள்ள உதவுவதற்கும், இந்திய பமாழிகளுக்குக் கற்பிப்பதற்கும் 
கூடுதைாக, ஆங்கிைமும் கிமடக்க மவண்டும், கற்பிக்க மவண்டும். 
அமனத்து அரசு மற்றும் அரசு சாரா பள்ளிகளிலும் உயர் தரத்தில். 
முக்கியத்துவம் பசயல்பாடு மற்றும் சரளமாக இருக்க மவண்டும். 
இதற்கிமடயில் இந்திய பமாழியில் இைக்கியம், கமை மற்றும் 
கைாச்சாரத்தின் ஆழ்ந்த பயிற்சியின் ஊடும், உள்ளூர் பமாழி / 
தாய்பமாழி மற்றும் பிை இந்திய பமாழிகளால் சாத்தியமான 
அளவிற்கு ஆராயப்பட மவண்டும். 

1960 களில் மீண்டும் வருவதாக எதிர்பார்க்கப்படும் சர்வமதச 
பமாழியாக ஆங்கிைம் மாைவில்மை என்பமத நாம் மமலும் 
கவனித்து வருகிமைாம். ஏற்கனமவ குைிப்பிட்டபடி, மிக 
முன்மனைிய நாடுகள் தங்கள் பசாந்த பசாந்த பமாழிகளான 
பதாடர்பு மற்றும் பரிவர்த்தமன மபான்ை பமாழிகமளமய 
பயன்படுத்துகின்ைன, மமலும் இந்தியா, அமதமபால் அதன் 
பணக்கார பமாழி மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியம் மற்றும் 
பவளிப்பாட்டின் பணக்கார சக்தியுடன் பமதுவாக இருக்கைாம் 
இழந்தது. இந்தியாவிற்குள்மள உள்ள மக்களுக்கு இமடமயயான 
பதாடர்புகமள இந்தியாவில் வாழும் பமாழிகளில் நடத்த 
மவண்டும் என்று பரிந்துமரக்கப்படுகிைது ; இதனால் இந்திய 
பமாழிகள் பபரிதும் உயர்த்தப்பட மவண்டும் மற்றும் புதிய 
வரீியத்துடன் ( பாடம் 22 ஐ பார்க்கவும் ). 

நிச்சயமாக, அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி 
மபான்ை சிை இடங்களில் ஆங்கிைம் ஒரு பபாதுவான 
பபாதுவான பமாழியாக மாைியுள்ளது, எ.கா. உைபகங்கிலும் 
உைபகங்கிலும் உள்ள மிக உயர்ந்த அளவிைான அைிவியல் 
விஞ்ஞான இதழ்கள் ஆங்கிைத்தில் முக்கியமாக 
பவளியிடப்படுகின்ைன. இந்த காரணத்திற்காக, 

விஞ்ஞானத்தில் இருபமாழி பமாழியாகவும், தங்கள் 
வடீ்டில் / உள்ளூர் பமாழியிலும், ஆங்கிைத்திலும் சரளமாக 
விஞ்ஞானத்மதத் பதாடர்பு பகாள்ளவும் குழந்மதகளுக்கு 
(குைிப்பாக முதுநிமை படிப்புகளில் விஞ்ஞான பாடங்கமள 
பதாடர விரும்புமவார்) முக்கியம். இது அமனத்து 
பதாழில்நுட்ப முன்மனற்ை நாடுகளிலும் நமடமுமையில் 
இணக்கமாக உள்ளது. 
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P4.5.5. பள்ளிகளில் மூன்று கமொழி சூத்ேிைத்ேின் கேொடர்ச்சி : கல்வி 1968 

இல் மதசிய பகாள்மக தத்பதடுக்கப்பட்ட பின்னர் பதாடர்ந்து 
மூன்று பமாழி சூத்திரம், மற்றும் 1986/1992 மற்றும் மதசிய NCF 2005 

இல் மதசிய பகாள்மக ஒப்புதல், பதாடர்ந்து மக்கள், பகுதிகள், 

மற்றும் யூனியன் ஆகியவற்ைின் அரசியைமமப்பு விதிகள் மற்றும் 
அபிைாமஷகமள மனதில் பகாள்ளுங்கள். 

இருப்பினும், ஆராய்ச்சி இப்மபாது குழந்மதகள் 2 மற்றும் 8 

வயதுக்கு இமடயில் மிக விமரவாக பமாழிகமளமய 
மதர்ந்பதடுத்துக் காட்டுகிைது என்பமதாடு, பன்பமாழி 
அைிவாற்ைல் மாணவர்களுக்கு மிகுந்த அைிவாற்ைல் பயன் 
பகாண்டதாக உள்ளது, ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
மூன்று பமாழிகளில் குழந்மதகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ைனர், 

ஆரம்பத்தில் இருந்து துவங்குகின்ைனர் . 

P4.5.6. மூன்று கமொழி சூத்ேிைங்ககள நகடமுகறப்படுத்துேல்: மூன்று 
பமாழி சூத்திரங்கள் நாடு முழுவதும் அதன் ஆற்ைைில் 
நமடமுமைப்படுத்தப்பட மவண்டும், பன்பமாழி நாடுகளுக்கான 
பன்பமாழி பதாடர்பு திைன்கமள மமம்படுத்துகிைது. இருப்பினும், 

சிை மாநிைங்களில், குைிப்பாக ேிந்தி ஸ்மபக்கிங் மாநிைங்களில் 
இது நல்ை முமையில் நமடமுமைப்படுத்தப்பட மவண்டும்; மதசிய 
ஒருங்கிமணப்பிற்கான மநாக்கத்திற்காக, இந்துசமய பகுதிகளில் 
உள்ள பள்ளிகள் இந்தியாவின் மற்ை பகுதிகளிைிருந்து இந்திய 
பமாழிகமளயும் வழங்கவும் கற்பிக்கவும் மவண்டும். இது 
அமனத்து இந்திய பமாழிகமளயும், அத்தமகய பமாழிகளின் 
ஆசிரியர்கமளயும், அத்தமகய பமாழிகளின் பிரசுரங்கமளயும் 
நிமைநாட்ட உதவுகிைது, மமலும் நாடு முழுவதும் பமாழி 
ஆசிரியர்களுக்கான வாய்ப்புகமள அதிகரிக்கும் மற்றும் 
வாய்ப்புகமள அதிகரிக்கும். அது நிச்சயமாக உண்மமயிமைமய 
எல்மைகமள விரிவாக்குவமதாடு மாணவர்கள் பட்டதாரிகளுக்கு 
வாய்ப்புகள் வரம்மப அதிகரிக்கும். 

நாடு முழுவதும் உள்ள அமனத்து பிராந்திய 
பமாழிகளிலும், குைிப்பாக அமனத்து அட்டவமண 8 

பமாழிகளிலும், மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளிடமிருந்து 
பபருமளவிைான பமாழி ஆசிரியர்கள் முதலீடு பசய்ய ஒரு 
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பபரிய முயற்சி மமற்பகாள்ளப்படும். இந்தியாவின் 
பல்மவறு பகுதிகளிைிருந்தும் மாநிைங்கள், குைிப்பாக 
மாநிைங்களில் உள்ள மூன்று பமாழி சூத்திரங்கமள 
திருப்திப்படுத்தவும், இந்திய பமாழிகளின் ஆய்வுகமள 
ஊக்குவிப்பதற்காக, இந்தியாவின் பல்மவறு 
பகுதிகளிைிருந்தும் பை மாநிைங்கமளச் மசர்ந்த 
ஆசிரியர்கமள நியமிப்பதற்காக இருதரப்பு 
உடன்படிக்மககளில் ஈடுபடைாம். நாட்டின். 

P4.5.7. கமொழி கற்பிப்பிற்கொன ஆசிரியர்ககள ஆட்தசர்ப்பு 
கசய்ேல்: பகாடுக்கப்பட்ட பமாழி மபசும் ஆசிரியர்களின் 
பற்ைாக்குமை இருக்கும் இடங்களில், சிைப்பு முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்படும், மற்றும் அந்த பமாழி மபசும் அந்த இடத்திற்கு 
ஆசிரியர்கள் (ஓய்வுபபற்ை ஆசிரியர்கள் உட்பட) 
பணியாற்றுவதற்காக சிைப்பு திட்டங்கள் உருவாகின்ைன . இந்திய 
பமாழிகளின் ஆசிரியர்களின் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய நாடு 
முயற்சியும், முன்முயற்வும் இருக்கும். 

P4.5.8. இருகமொழி அறிவியல் கற்றல்: மாணவர்கள் யாருமடய பயிற்று 
உள்ளூர் / வடீ்டில் பமாழி கிமரட் 10 இறுதிக்குள் என்று அவர்கள் 
தங்கள் வடீ்டில் பமாழி மற்றும் ஆங்கிைத்தில் அப்மபாதிைிருந்து 
அைிவியல் பற்ைி மபச முடியும், இருபமாழி 8 ஆம் வகுப்பு அல்ைது 
முந்மதய அைிவியல் அைிய பதாடங்குவார்கள். 

இது, அைிவியல் கருத்துகமள ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட 
வழியில் சிந்தித்து, எதிர்காை விஞ்ஞானிகமள தங்கள் 
மவமைமயப் பற்ைி மபசுவதற்கும், விஞ்ஞானிகள் தங்கள் 
குடும்பங்களுக்கும், உள்ளூர் பசய்தி மசனல்களுக்கும், 

பிராந்திய பசய்தித்தாள்களுக்கு தங்கள் மவமைமயப் 
பற்ைி எழுதவும், அடுத்த தமைமுமைமய 
ஊக்குவிப்பதற்காக அவர்களின் பசாந்த மாநிைங்களில் 
மற்றும் நகரங்களில் மவமை பசய்கின்ைனர். 

இந்த வழியில் அைிவியல்-இருபமாழி இருப்பது 
உண்மமயில் ஒரு வரம்; விஞ்ஞானத்தில் பபரும்பாைான 
மநாபல் பரிசு பவன்ைவர்கள் ஒன்றுக்கும் மமற்பட்ட 
பமாழிகளில் விஞ்ஞானத்மத பற்ைி சிந்திக்கவும் மபசவும் 
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முடிகிைது. தற்மபாமதய இந்திய அமமப்பில், பை 
விஞ்ஞானிகள் தங்களது தாய்பமாழிமய தங்கள் 
தாய்பமாழியிமனப் பற்ைி சிந்திக்கவும் மபசவும் 
இயைாமல் இருப்பமதப் பற்ைி புகார் பசய்துள்ளனர். இது 
அவர்களின் பசாந்த சிந்தமன மற்றும் அவர்களின் 
சமூகத்தின் திைமமகமள எவ்வாறு தடுக்கிைது 
என்பமதமய இது காட்டுகிைது. 

P4.5.9. கமொழிகளின் தேர்வில் வகளந்து ககொடுக்கும் 
ேன்கம: பநகிழ்தன்மமயின் பகாள்மகமய மவத்து, அவர்கள் 
படிக்கும் மூன்று பமாழிகளில் ஒன்மை மாற்ை விரும்பும் 
மாணவர்கள், வகுப்பு 6 இல், ேிந்தி மபசும் மாணவர்களிமடமய 
மூன்று பமாழிகளில் படிக்கும் வமர ேிந்தி மற்றும் ஆங்கிைம் 
மற்றும் இந்தியாவின் பிை பகுதிகளிைிருந்து நவனீ இந்திய 
பமாழிகள் ஆகியவற்மை பதாடர்ந்து மாநிைங்கள் பதாடரும். 
அமத மநரத்தில் இந்தி அல்ைாத பமாழி மபசும் மாநிைங்களில் 
உள்ள மாணவர்களின் பமாழிகளால் பிராந்திய பமாழி, ேிந்தி 
மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகியமவ அடங்கும். நடுத்தரப் பள்ளியில் 
மாணவர்களின் பமாழி மதர்வுகளில் ஏற்படும் மாற்ைமானது, 

மூன்று பமாழிகளில் (இைக்கிய மட்டத்தில் ஒரு பமாழி) 
அவர்களின் உயர்நிமைப் பரீட்மசகளில் சிை குைிப்பிட்ட காை 
இமடபவளியில் திைனாய்வுத் தரத்மத நிரூபிக்க மவண்டிய 
நிமைக்கு உட்பட்டிருக்கும். (பார்க்க P4.9.5 ). பமாழிப் பரீட்மசக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சமப மதர்வுகள் உண்மமயில் ஒவ்பவாரு 
பமாழியிலும் அடிப்பமட திைமமக்கு மசாதிக்கும் என்பதால், சுமார் 
நான்கு ஆண்டுகளில் ஒரு பமாழியில் அடிப்பமடப் பரீட்மசமய 
அமடய முடியும் என்பதால், தரம் 6 இல் பமாழி மதர்வில் 
அத்தமகய மாற்ைம் மாணவர் அவ்வாறு விரும்பினால், 

அத்தமகய சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர்களாலும், கல்வி 
முமைகளாலும் ஆதரிக்கப்படைாம். மூன்று 
பமாழி சூத்திரத்திற்குள் பமாழிகளுக்கான ஆய்வுகளில் 
பநகிழ்வுத்தன்மமக்கு உதவுவதற்காக, பமாழிகளின் கூடுதல் 
மதர்வுகள் நடுநிமை பள்ளியில் வழங்கப்படும் . 
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P4.5.10. இைண்டொம்நிகை பள்ளியில் கவளிநொட்டு கமொழி 
பிைசொேங்கள்: பவளிநாட்டு பமாழி (கள்) (எ.கா. பிரஞ்சு, பஜர்மன், 

ஸ்பானிஷ், சீன, ஜப்பான்) மதர்வு பசய்யப்பட்டு, ஆர்வமுள்ள 
மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் நிமை பள்ளியில் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவராக மதர்வு பசய்யப்படும். அத்தமகய ஒரு 
மதர்ந்பதடுப்பு உண்மமயில் ஒரு மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவராக 
இருக்க மவண்டும் மற்றும் மூன்று பமாழி சூத்திரத்திற்கு பதிைாக 
இல்மை. நாட்டில் சிைந்த பமாழிபபயர்ப்பாளர்களுக்கான மதமவ 
இருப்பதால், பவளிநாட்டு பமாழிகளுக்கு கற்பிக்கும் ஒரு அம்சம் 
இந்திய மற்றும் பவளிநாட்டு பமாழிகளுக்கு இமடயில் 
பமாழிபபயர்ப்பு பயிற்சிகள் அடங்கும். 

P4.5.11. கமொழி கற்றல் மற்றும் தபொேகனக்கொன 
அணுகுமுகற: கல்விக்கான அடித்தள நிமை (வகுப்பு 2 க்கு 
முந்மதய பள்ளி), பமாழிகளில் 

Fun and interaction (Function and interaction) (சமஸ்கிருத பார்டி மற்றும் 
அமையன்ஸ் ஃபிரான்சிஸ், இந்தியாவில் சமஸ்கிருத மற்றும் 
பிபரஞ்சு பமாழிகளுக்கு கற்பிக்கும் இந்தியாவில் உள்ள 
நிறுவனங்கள், இது மபான்ை பமாழிக் கற்பிப்பிற்கு சிைந்த 
மாதிரியாக பசயல்படைாம், மமலும் மற்ை பமாழிகளுக்கு இது 
பபாருந்தும் விரும்பிய). பமாழி கற்பித்தல் முதன்மமயாக 
உமரயாடைில் (எழுத்துக்கமள அைிதல் மற்றும் அடிப்பமட 
வார்த்மதகமள படிப்பது) அடித்தளமாக இருக்கும். ஒவ்பவாரு 
பமாழியின் ஸ்கிரிப்ட் தயாரிப்பில் மமைதிக சிக்கைான வாசிப்பு 
மற்றும் அடிப்பமட எழுத்து திைமமகளுக்கு இது பசல்லும். 
நடுத்தரக் கட்டத்தில் எழுதுதல் மிகவும் விரிவாக 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். எல்ைா பமாழிகளிலும் பமாழி கற்பித்தல் 
ஒவ்பவாரு பமாழியிலும் மாணவர்களின் திைமன அதிகரிக்க 
விரிவான மபசும் பயிற்சிகள் (குைிப்பாக பதாடக்கத்தில் வடீ்டில் / 
உள்ளூர் பமாழியில்) அடங்கும். 

கூடுதைாக, இந்திய உபகண்டத்திைிருந்து இைக்கியம், 

பழங்காைத்தில் இருந்து நவனீத்துவம் மற்றும் 
வாழ்க்மகத் தரத்தின் ஆசிரியர்களால் எழுதும் இைக்கியங்கமள 
வாசித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு பசய்வதன் மூைம் வடீ்டில் / 
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உள்ளூர் பமாழி மற்றும் / அல்ைது இரண்டாவது பமாழி 
மமம்படுத்தப்படும் (மமலும் P4.5.12-P4 ஐப் பார்க்கவும்) .5.16. ); இந்த 
பமாழிகளும் இமச அல்ைது திமரப்பட பகுப்பாய்வுகமளப் 
படித்தல் அல்ைது விவாதித்தல் அல்ைது இந்த பமாழிகளில் 
திமயட்டரில் ஈடுபடுவது மபான்ை பிை கமைகள் மூைம் 
மமம்படுத்தப்படும். பமாழி பதாடர்பான இைக்கியம் மற்றும் பிை 
கமைகமள இமணத்தல் பபாருத்தமான அமனத்து நிமைகளிலும் 
இமணக்கப்படும், ஆனால் குைிப்பாக இரண்டாம் கட்டத்தின் மபாது 
ஆழமாக இருக்கும். 

மாநிை பமாழிக்கும், அதன் இைக்கியத்திற்கும் கற்றுக்பகாள்வதன் 
மூைம், இப்பிராந்தியத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிை 
பமாழிகளிலும், பிை பமாழிகளிலும், அதன் மாறுபாடுகளிலும், 

ஈடுபாடு, ஆர்வம், இன்பம் மற்றும் பசைிவூட்டல் (எ.கா. கரிமபாைி, 
அவதி, மமதிைி, ப்ராஜ் மற்றும் உருது இைக்கியம் ஆகியமவ இந்தி 
பாடல்களில் மசர்க்கப்படைாம் மற்றும் பசைிவூட்டல்). 

இந்ேிய கமொழிகளின் கவளிப்பொடு: நவனீ 
மற்றும் கிளொசிக்கல் 

உைபகங்கிலும் பை வளர்ந்த நாடுகள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்ைன, 

ஒரு பமாழி, கைாச்சாரம், மற்றும் மரபுகள் ஆகியவற்ைில் நன்கு 
பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு மகடு விமளவிப்பதல்ை, மாைாக 
கல்வி, சமூக மற்றும் பதாழில்நுட்ப முன்மனற்ைத்திற்கு பபரும் 
நன்மம. இந்த காரணத்திற்காக, இந்தியாவின் பமாழிகள், கமை 
மற்றும் கைாச்சாரம் ஆகியமவ மீண்டும் ஒரு முக்கியத்துவத்மத 
பகாடுக்கும். ஒரு நாட்டின் நாட்டின் இந்த கைாச்சார வளங்கள் 
மக்கமள மனித கைாச்சாரங்கள், அமடயாளங்கள், மற்றும் 
பவளிப்பாடு ஆகியவற்மைக் பகாண்டிருப்பதற்கு உதவுகின்ைன, 

இமவ திைமமயாக, ஆக்கப்பூர்வமாக, மகிழ்ச்சியுடன் பசயல்பட 
அவசியம். 

இந்தியாவின் மதசிய பமாழிகள், இந்தியாவின் மதசிய 
அமடயாளங்கமள உருவாக்குவதற்கு உதவுகின்ை 
சினிமாவுடனும், நவனீமான இைக்கியத்துடனும் (பளபளக்கும் 
கவிமதக்கும்) ஒரு பபரிய அமமப்புடன், உைகின் மிகச் 
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பசல்வந்தர், மிகவும் விஞ்ஞானம், மற்றும் பசல்வம். கைாச்சார 
பசைிவூட்டல் மற்றும் மதசிய ஒருங்கிமணப்பு ஆகியவற்ைின் 
மநாக்கத்திற்காக, அமனத்து இளம் இந்தியர்களும் தங்கள் 
நாட்டினுமடய பசல்வந்தர் மற்றும் பரந்த பமாழிகளுக்கு நன்கு 
அைிந்திருக்க மவண்டும், அவர்கள் மற்றும் அவர்களது 
இைக்கியங்களில் உள்ள பபாக்கிஷங்கமளக் பகாண்டிருக்க 
மவண்டும். 

P4.5.12. இந்ேியொவின் கமொழிகள் பற்றிய பொடகநறி: நாட்டில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு மாணவரும் 6-8 வகுப்புகளில் "இந்தியாவின் பமாழிகள்" 
ஒரு மவடிக்மகயான மபாக்மக எடுப்பார்கள். இந்த 
பாடத்திட்டத்தில், பபரும்பாைான பபாது இந்திய பமாழிகளில் 
குைிப்பிடத்தக்க ஒற்றுமம பற்ைி மாணவர்கள் 
அைிந்துபகாள்வார்கள், அவர்களது பபாதுவான ஒைிப்பு மற்றும் 
விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவமமக்கப்பட்ட எழுத்துக்களும், இைக்கண 
கட்டமமப்புகள், சமஸ்கிருத மற்றும் பிை பாரம்பரிய 
பமாழிகளிைிருந்தும், அவர்களது பணக்காரர்களுடனான 
பசல்வாக்கு மற்றும் மவறுபாடுகளிைிருந்தும் பசால்ைகராதிகளின் 
ஆதாரங்கள் மற்றும் மூைங்கள். புவியியல் பகுதிகள் எந்த 
பமாழிகளில் மபசுகின்ைன, பழங்குடி பமாழிகளின் இயல்பு மற்றும் 
கட்டமமப்மப உணர்கின்ைன. இந்தியாவின் ஒவ்பவாரு பபரிய 
பமாழியிலும் (வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பிை பயனுள்ள அல்ைது 
மவடிக்மகயான பசாற்பைாடர்கள்), மற்றும் இைக்கியம் பற்ைிய 
ஒரு பிட் (எ.கா. எளிய கவிமத அல்ைது ஒரு பிரதிநிதி மற்றும் 
பல்மவறுபட்ட பதாகுப்பாளர்களின் ஆசிரியர்களிடமிருந்து பபரும் 
எழுச்சியூட்டும் பமடப்புக்கள்) ஒவ்பவான்ைிலும் ஒரு சிை 
வரிகமள அவர்கள் கற்றுக் பகாள்வார்கள். இந்தியாவின் பிை 
பகுதிகளிைிருந்து மக்கமள சந்திக்கும்மபாது, அத்தமகய வர்க்கம் 
அவர்களுக்கு ஒற்றுமமமயயும், அழகான கைாச்சார 
பாரம்பரியத்மதயும், இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மமமயயும் 
உணர்த்தும், மற்றும் ஒரு அற்புதமான பனிப்பபாழிவுமிக்கதாக 
இருக்கும். 

NCERT, SCERT களுடன் மற்றும் நாபடங்களிடமிருந்து 
பமாழி வல்லுனர்களுடனும் மசர்ந்து, இந்த முக்கிய 
படிப்மப வடிவமமப்பதில் பணிபுரியும். 
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P4.5.13. பொடநூல் முழுவதும் இந்ேிய இைக்கியங்களின் கபரும் 
பகடப்புகளிைிருந்து கேொடர்புகடய பகுேிகள் 
இகணத்ேல்: அமனத்து இந்திய பமாழிகளிலும், சிைந்த இந்திய 
எழுத்தாளர்களின் பமடப்புகளிைிருந்து, இந்திய மற்றும் அமனத்து 
பமாழிகளிைிருந்தும் பபாருத்தமானது, அமனத்து 
பாடத்திட்டங்களிலும் பாடத்திட்டத்மத முழுவதும் பபாருத்தமாக 
உள்ளடக்கியது. இந்தியாவின் பபரும் உற்சாகமான 
எழுத்துக்களுக்கு மாணவர்கமள அம்பைப்படுத்துவதற்காக (எ.கா. 
திரு ரவநீ்திரநாத் தாகூரின் பமடப்புகளில் இருந்து பபாருத்தமான 
பகுதிகள் தத்துவம், எழுத்து, பநைிமுமைகள், அல்ைது வரைாறு 
ஆகியவற்ைில் வகுப்புகளில் இமணக்கப்படைாம்). மமலும் 
காண்க P4.5.14-P4.5.15 . 

  

பொைம்பரிய கமொழிகளும் இந்ேியொவின் 
இைக்கியங்களும். பாரம்பரிய பமாழிகள் மற்றும் 
இைக்கியம் ஆகியவற்ைின் முக்கியத்துவம், பபாருண்மம 
மற்றும் அழகு ஆகியமவ கவனிக்கப்பட முடியாதமவ. 
சமஸ்கிருதம், கணிதம், தத்துவம், இைக்கணம், இமச, 

அரசியல், மருத்துவம், கட்டிடக்கமை, பமட்டைர்ஜிஸ், 

பமட்டாைஜிஜி ஆகியவற்ைின் பரந்த பபாக்கிஷங்கமளக் 
பகாண்ட ைத்தீன் மற்றும் கிமரக்க பமாழிகமளாடு 
ஒப்பிடுமகயில், ஒரு நவனீ நவனீ (அட்டவமண 8) 

பமாழியிலும், நாடகங்கள், கவிமத, கமதபசால்ைல் 
மற்றும் இன்னும் பை, பல்மவறு மதங்களின் மக்கள் 
மற்றும் மத சார்பற்ை மக்களால் எழுதப்பட்டமவ, மற்றும் 
வாழ்நாள் முழுவதிலுமுள்ள மக்கள் மற்றும் 
பரந்தளவிைான சமூக-பபாருளாதார பின்னணியிைிருந்து 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டமவ. 
  

பாைி, பபர்சியன் மற்றும் பிராகிருட் ஆகியவற்மைாடு 
மட்டுமல்ைாமல், கிளாசிக்கல் தமிழ், அத்துடன் கிளாசிக்கல் 
பதலுங்கு, கன்னடா, மமையாளம் மற்றும் ஓடியா மபான்ை 
பிை பாரம்பரிய பமாழிகளிலும் இந்தியா மிகவும் 
பசல்வந்தமான இைக்கியம் உள்ளது; இந்த பாரம்பரிய 
பமாழிகள் மற்றும் அவற்ைின் இைக்கியங்கள் அவற்ைின் 
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பசழுமம மற்றும் சுவாரஸ்யத்திற்கான மகிழ்ச்சி மற்றும் 
பசைிவூட்டலுக்காக பாதுகாக்கப்பட மவண்டும். இந்தியா 
முழுமமயாக வளர்ந்த நாடாக மாறும் மபாது, அடுத்த 
தமைமுமையானது, இந்தியாவின் பரந்த புத்திஜவீித 
மற்றும் கைாச்சாரப் பபாக்கிஷங்கமளக் பகாண்டிருக்கும் 
இந்தியாவின் விரிவான மற்றும் அழகிய பாரம்பரிய 
இைக்கியம் மூைம் மனிதர்களாக வளர்க்க முடியும். 

P4.5.14. சமஸ்கிருேம் மற்றும் அேன் விரிவொன இைக்கியத்ேின் 
அறிகவப் பற்றிய ஆய்வு: அைிவியல், கணிதம், மருத்துவம், 

கணிதம், சட்டம், பபாருளாதாரம், அரசியல், இமச, பமாழியியல், 

நாடகம், கமதபசால்ைல், கட்டிடக்கமை மற்றும் பைவற்மையும் 
உள்ளடக்கிய பை விஷயங்கமளப் பற்ைிய அைிபவான்மை 
சமஸ்கிருதம் பகாண்டுள்ளது. வாழ்வின் அமனத்து 
துமைகளிைிருந்தும் ஆசிரியர்கள். 64 கைகங்கள் அல்ைது 
தாராளவாத கமைகளின் ஆய்வு உட்பட, அைிவுக்கான மதடைின் 
இந்திய பாரம்பரியத்தில் சமஸ்கிருதம் (மற்றும் பிராகிரிட்) ஒரு 
பபரிய பாத்திரம் வகித்தது. 

இந்திய பமாழிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு 
சமஸ்கிருதத்தின் சிைப்பு முக்கியத்துவத்மத கருத்தில் 
பகாண்டு, நாட்டின் பண்பாட்டு ஒற்றுமம மற்றும் அதன் 
கைாச்சார வளர்ச்சிக்கான அதன் தனித்துவமான 
பங்களிப்பு, சமஸ்கிருத, அதன் விஞ்ஞான தன்மம, மற்றும் 
பைவிதமான பண்மடய மாதிரிகள் சமஸ்கிருத 
பமாழிகளில் மத்திய காை இமடக்காை எழுத்தாளர்கள் 
(கலீடாசா மற்றும் பாசாவின் நாடகங்கமளப் பற்ைிய) 
பல்மவறு பாடநூல்களில் இருந்து பாடசாமைகள் மற்றும் 
உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் பரவைாக 
கிமடக்கப்பபறுவார்கள். 

வரைாற்று மாைிவரும் சமஸ்கிருத எழுத்துக்கள் பல்மவறு 
பாடசாமை பாடங்களில், அமதமபாை இைக்கியம் மற்றும் 
எழுதும் வகுப்புகளிலும் (எ.கா பாஸ்கராவின் கவிமதகள் 
கணிதம் மற்றும் புதிர்கள் பற்ைிய கணிதம் மற்றும் 
கணிதம் பற்ைிய ஆய்வுகமள மமற்பகாள்வதற்கு 
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உதவுதல், பதாடர்புமடய பஞ்சதந்திர கமதகமள 
இமணத்தல் பநைிமுமைகள் வகுப்புகள், முதைியன). 

பாடநூல் மற்றும் உயர்கல்வியின் எல்ைா மட்டங்களிலும் 
விருப்பமான பமாழிகளில் ஒன்ைாக சமஸ்கிருதம் 
வழங்கப்படும். சமஸ்கிருதம் (STS) மூைம் சமஸ்கிருதத்மத 
கற்பிப்பதற்கும் அதன் படிப்பு உண்மமயிமைமய 
சுவாரஸ்யமாக இருப்பதற்கும், சமஸ்கிருத 
பாடப்புத்தகங்களில் சமஸ்கிருத பாடப்புத்தகங்கள் 
சமச்சீரற்ை சமஸ்கிருத சமஸ்கிருதத்தில் (SSS) மீண்டும் 
எழுதப்படைாம். 

P4.5.15. இந்ேியொவின் அகனத்து பொைம்பரிய கமொழிகளிலும் கிகடக்கும் 
படிப்புகள்: தமிழ், பதலுங்கு, கன்னடம், மமையாளம், ஒடியா, பாைி, 
பபர்சியன் மற்றும் பிராகிருட் உட்பட இந்தியாவின் பிை பாரம்பரிய 
பமாழிகள் மற்றும் இைக்கியங்களின் மபாதமன, 

சமஸ்கிருதத்திற்கு மட்டுமல்ைாமல், இந்த பமாழிகளும் 
இைக்கியங்களும் தங்கியிருப்பமத உறுதி பசய்வதற்காக, 

பள்ளிகளில் பரவைாக கிமடக்கும். உயிருடன் மற்றும் துடிப்பான, 

குைிப்பாக அபமரிக்காவில் அவர்கள் சிைந்த மபாதமன மற்றும் 
பராமரிக்க முடியும். இந்திய மற்றும் பல்மவறு 
பமாழிகளிைிருந்தும் இவற்ைில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களும், 

இந்தியாவில் உள்ள பிை பமாழிகளிலும் எழுதப்பட்ட 
எழுத்துக்களும், இைக்கியம் மற்றும் எழுதும் வகுப்புகளும் மசர்ந்து, 

இந்தியாவின் பசல்வந்தர் நீண்டகாை மரபுகள் மற்றும் 
எழுத்துக்களுடன் மாணவர்கமள ஊக்குவிப்பதற்காகவும் ஆய்வு 
பசய்யப்படுகின்ைன. பாைி பமாழியில் ஜாதக கமதகள், பழங்காை 
ஓடியாவில் சரளா தாசனின் பமடப்புகள், கன்னமடயில் 
ராகவாங்கின் காவியமான ேரிஷ்சந்திர காவ்யாவில் இருந்து 
அரியர் குஸ்மரா பமடப்புகள் மற்றும் கபரீ் 'ேிந்தி பமாழியில் 
கவிமதகள்). 

P4.5.16. ஒரு கிளொசிக்கல் கமொழியில் இைண்டு வருட கேொடர்புகடய 
பொடகநறி: நமது குழந்மதகளின் பசைிவூட்டலுக்காகவும், இந்த 
வளமான பமாழிகமளயும் அவர்களின் கமைச் பசல்வங்கமளயும் 
காப்பாற்றுவதற்காக, அமனத்துப் பள்ளிகளிைிருந்தும் பபாதுமக்கள் 
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அல்ைது தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள அமனத்து மாணவர்களும் 
குமைந்த பட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள் கிளாசிக்கல் இரண்டாம்நிமை 
கல்வி மற்றும் பல்கமைக்கழகத்தின் மூைம் பதாடர விருப்பம் 
பகாண்ட 6-8 வகுப்புகளில் இந்திய பமாழி. கிளாசிக்கல் 
பமாழிகளில் அத்தமகய படிப்புகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் 
பபாருத்தமானதாகவும், இைக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட சிைந்த 
பமடப்புகமள வாசிக்க எளிதாகவும், சுவாரஸ்யமாகவும், மற்றும் 
relatable, மற்றும் 

சமுதாயத்தின் பல்மவறு பிரிவுகளின் ஆசிரியர்களால் 
எழுதப்படும், மற்றும் வாசிக்கப்படும், மற்றும் அவர்களின் 
ஒைிப்பு மற்றும் பசாற்பிைப்பியல் மற்றும் அவற்ைின் 
பசல்வாக்கு, நவனீ பமாழிகள் ஆகியவற்மைாடு 
பதாடர்புபடுத்தப்படும். 

சமஸ்கிருத பமாழியில் மூன்று பமாழிச் சூத்திரங்களில் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பமாழிகளில் ஒன்று எனத் 
மதர்ந்பதடுத்த மாணவர்கள், பாரம்பரிய பமாழியின் 
மதமவக்கு பதிைாக, இரண்டு வருடங்களுக்கு கூடுதல் 
நவனீ அல்ைது கிளாசிக்கல் இந்திய பமாழி அல்ைது 
இைக்கிய வர்க்கத்மத எடுத்துக்பகாள்ளைாம். 
உதாரணமாக, ேிந்தி-மபசும் மாநிைங்களில் உள்ள இந்தி 
பமாழிகள், சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய 
மூன்று பமாழிகளிலும் தங்கள் பமாழி மதமவகமள 
பூர்த்தி பசய்ய இந்தியாவின் மற்பைாரு பகுதியிைிருந்து 
(எ.கா. தமிழ்) ஒரு பமாழி இரண்டு வருடங்கள் ஆகைாம். 

 

 

 

 

4.6. அத்ேியொவசிய 
பொடங்களுக்கும் 
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ேிறகமகளுக்கும் பொடத்ேிட்ட 
ஒருங்கிகணப்பு 
மாணவர்கள் தங்கள் பாடத்திட்டங்கமளத் 
மதர்ந்பதடுப்பதில் அதிக அளவு பநகிழ்வுத்தன்மமமயக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும், அமத மநரத்தில் இந்த 
பகாள்மக, நல்ை, பவற்ைிகரமான, புதுமமயான, 

தழுதமடந்த மற்றும் உற்பத்தித் திைன் வாய்ந்த 
மனிதர்களாக மாறுவதற்கு சிை பாடங்கமளயும் 
திைமமமயயும் கற்றுக் பகாள்ள மவண்டும் என்று 
கருதுகிைது. இன்மைய மவகமான உைகம். பமாழிகளில் 
திைமம கூடுதைாக, இந்த திைன்கமள உள்ளடக்கியது: 
விஞ்ஞான மகாட்பாடு; அழகியல் மற்றும் கமை 
உணர்வு; பமாழிகள்; பதாடர்பு; பநைிமுமை 
நியாயவாதம்;டிஜிட்டல் எழுத்தைிவு; இந்தியாவின் 
அைிவு; மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்கள், மாநிைங்கள், நாடு, 

மற்றும் உைகம் எதிர்பகாள்ளும் சிக்கைான பிரச்சிமனகள் 
பற்ைிய அைிவு. 

இளம் குழந்கேகள் ேங்கள் 
வடீ்டில் கமொழி / ேொய் 
நொக்கில் மிக விகைவொக 
நொகரீகமொன கருத்துக்ககள 
அறிந்துககொண்டு 
புரிந்துககொள்வொர்கள். 
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4.6.1. அைிவியல் மகாபம் 

P4.6.1.1.               விஞ்ஞொன மனநிகைகய கற்பிப்பதும், பொடத்ேிட்டத்ேின் 
படி ஆேொைங்ககள அடிப்பகடயொகக் ககொண்ட சிந்ேகனகய 
உற்சொகப்படுத்துவதும்: அைிவியல் அடிப்பமடயிலும், விஞ்ஞான 
முமையிலும் பள்ளி பாடத்திட்டம் முழுவதும் - அைிவியல் 
மற்றும் மரபார்ந்த "விஞ்ஞான" பாடங்களில் - ஒரு பகுத்தைிவு, 

பகுப்பாய்வு பாடத்திட்டத்தின் அமனத்து அம்சங்களிலும், 

தர்க்கரீதியான, மற்றும் அளவிடக்கூடிய சிந்தமன. 

உதாரணமாக, வரைாற்ைில், அைியப்பட்ட பதால்பபாருள் 
மற்றும் இைக்கிய ஆதாரங்களுடன் ஒத்துப்மபாகக்கூடிய 
சாத்தியமான வரைாற்றுக் காட்சிகள் என்ன? "என்று 
மகட்கைாம். இமச / இயற்பியைில், ஒருவர் இவ்வாறு 
மகட்கைாம்," இமசத் தாளில் குைிப்புகள் எந்த 
அதிர்பவண்கள் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும், விழிப்புணர்வு 
அதிர்பவண்களுடனான குைிப்புகள் காதுக்கு 
ஒத்துமழக்கக்கூடிய ஒன்ைாக இருக்கின்ைன? 

"பநைிமுமைகளில்," ஒவ்பவாரு நபர் எப்மபாதும் 
குைிப்பிட்ட பநைிமுமை பகாள்மககளுக்கு ஏற்ப 
பசயல்படுகிைார்களா என்ைால் சமூகத்திற்கு 
மநர்மமையான நன்மமகள் என்ன? " 

பாடத்திட்டத்தின் படி சான்று அடிப்பமடயிைான மற்றும் 
விஞ்ஞான சிந்தமன இயற்மகயானது, அவர்களின் 
வாழ்க்மக முழுவதும் நல்ை, தர்க்கரீதியான மற்றும் 
பதளிவான முடிவுகமள எடுக்கக்கூடிய பகுத்தைிவு, 

பநைிமுமை மற்றும் கருமணயுள்ள தனிநபர்களுக்கு 
இயல்பாகமவ வழிவகுக்கும். ஆதாரமற்ை சிந்தமன 
மற்றும் விஞ்ஞான மனநிமையில், "கற்றுக்பகாள்ள 
கற்றுக்பகாள்", புதிய சூழ்நிமைகளுக்கு ஏற்ைவாறு, 

வாழ்நாள் கற்கும் மாணவர்கமள 
தக்கமவத்துக்பகாள்வமதக் கற்பிப்பதில் ஒரு முக்கிய 
அங்கமாகவும் கருதப்படுகிைது. 
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4.6.2. கமை மற்றும் அழகியல் 

பமடப்பாற்ைல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகமள 
வைியுறுத்துகின்ை எந்தபவாரு கல்விக்கும் கமை 
மசர்க்கப்பட மவண்டும். சிறுவர்களாக நன்கு அைிந்தவர்கள் 
(பபாைியியைாளர்களும் விஞ்ஞானிகளும்) 
பபரியவர்களாக தங்கள் வாழ்வில் அதிக உற்பத்தி, 
பமடப்பு மற்றும் புதுமமயானவர்களாக உள்ளனர். 

குைிப்பாக, இமச உணர்ச்சிபூர்வமான ஆமராக்கியம் 
மற்றும் கவனம் பசலுத்துவது, ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் 
ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்ைில் குழந்மதகமள 
உருவாக்குவது காட்டப்பட்டுள்ளது. பரந்த அளவிைான 
ஆராய்ச்சி மமலும் பதளிவாக இமச வாசித்தல் மற்றும் 
அதிகபட்ச வாசிப்பு மற்றும் கணித மதிப்பபண்கமளப் 
பாடுபவர் குழந்மதகள்; பாடபநைிகளுக்கான 
பாடசாமைகளில் கணிசமான உயர் பட்டதாரி விகிதங்கள் 
உள்ளன; குழந்மதகளுக்கு இமச கற்றுக் பகாண்டவர்கள் 
பருவ வயதினர்களாகவும் பபரியவர்களிடமிருந்தும் மிகக் 
குமைந்த அளவிைான பபாருள் துஷ்பிரமயாகங்கமளக் 
பகாண்டிருந்தனர். அமனத்து துமைகளிலும் மநாபல் பரிசு 
பவன்ைவர்கள் ஒரு கணக்பகடுப்பு அவர்கமள ஆறு 
மடங்கு அதிகமாக இமசக்கமைஞர்கள் பயிற்சிக்கு 
அல்ைது பபாதுமக்கள் விட ஒரு இமச பபாழுதுமபாக்கு 
பகாண்டிருப்பதாக பவளிப்படுத்தியது. 

சிைப்பான கல்வி மற்றும் சிறுவர்களுக்கான கல்வி 
மற்றும் சிறுவர்கள் ஆகிமயாருக்கு சிைப்பாகவும், 

பாடசாமையாகவும் உள்ள கமை உட்பட, இந்த ஆய்வுகள் 
பதளிவுபடுத்துகின்ைன. இந்தியாவில் கமைகளில் மிகுந்த 
பசல்வந்த மரபுகள் உள்ளன, குைிப்பாக இமசயில், மற்றும் 
ஒவ்பவாரு மட்டத்திலும் உள்ள ஒவ்பவாரு 
மாணவருக்கும் இந்த பாத்திரம்-கட்டுமான பமடப்பு 
நடவடிக்மககளில் பங்மகற்க வாய்ப்பு இருக்க 
மவண்டும்.இவ்வாறு குைிப்பிட்ட பகாள்மக 
நடவடிக்மககள்: 
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P4.6.2.1. ஆைம்ப ஆண்டுகளில் இகச மற்றும் ககை 
அனுபவங்கள்: அடித்தளக் கட்டத்தில் இருந்து ஒவ்பவாரு 
மாணவரும் குரல் பயிற்சிகள், பாடல்கள், மற்றும் மகதட்டல்களின் 
மூைம் பாரம்பரிய இமச (கர்நாடிக் மற்றும் / அல்ைது 
ேிந்துஸ்தானி) கீதங்கள், பசதில்கள், ராகங்கள் மற்றும் 
தாளங்களுக்கு அடிப்பமட பவளிப்பாடு மவண்டும், அத்துடன் 
உள்ளூர் நாட்டுப்புை இமச, கமை, மகவிமன மற்றும் மகயுமை 
ஆகியவற்ைில்;அவர்கள் குரல் மற்றும் கருவியாக இமச 
இருவரும் பவளிப்பாடு மவண்டும். எளிய, மைிவான மக கருவிகள் 
மபான்ை shakers மற்றும் xylophones முன் பள்ளிகள் மற்றும் 
பள்ளிகளில், குைிப்பாக இளம் குழந்மதகள், அவர்கள் கற்று, பசய்ய, 

மற்றும் அனுபவம் இமச கிமடக்க மவண்டும். 

கமை அனுபவங்கள் திமயட்டர், கவிமதகள், ஓவியம், ஓவியம் 
மற்றும் சிற்பம், மற்றும் தச்சுத் பதாழில் மற்றும் மதயல்கள் / 
மதயல் / துணி / ஆமட தயாரித்தல் மபான்ை பதாழில்சார் 
கமைகளில் அடங்கும். 

மபாதமனக்கான வழிமுமையானது வயதினராகவும் 
பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். பள்ளி ஆசிரியர்களால் பபாது 
ஆசிரியர்களாலும், பயிற்சி பபற்ை கமை ஆசிரியர்களாலும், பள்ளி 
மற்றும் பள்ளி சிக்கைான மட்டத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட 
பதாழில்முமை கமைஞர்கள் / இமசக்கமைஞர்களாலும் 
அைிவுறுத்தப்படும். 

காைப்மபாக்கில், இமச மற்றும் கமை கல்வியாளர்களின் 
வலுவான சமூகத்மத உருவாக்க மவண்டும். சமூக 
இமசக்கமைஞர்கள் மற்றும் கமைஞர்கள் ஆகிமயார் மமலும் 
பாடசாமை மற்றும் பள்ளி வளாகங்களில் விமசட 
பயிற்றுவிப்பாளர்களாக கற்பிப்பதற்கும் 
பயிற்சியளிக்கப்படுவார்கள். 

இமச மற்றும் கமைக்கான இந்த முயற்சிகள் உள்ளூர் கமை 
பாரம்பரியங்கள் மற்றும் கைாச்சார பாரம்பரியத்மத பாதுகாக்க 
உதவுகின்ைன. 
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P4.6.2.2. 

P4.6.2.3.P4.6.2.4. 

ஆழ்ந்ே படிப்புக்கொக குகறந்ே பட்சம் ஒரு ககைகய 
எடுத்துக் ககொள்ளுங்கள்: 
ககைகளின் அடிப்பமடகமளக் மகயாளுவதற்கும், 

கற்றுக்பகாள்வதற்கும் மபாதுமான மநரத்மத பசைவு 
பசய்வமதாடு மட்டுமல்ைாமல், ஒரு கருவி, பாடல், 

சிற்பம், ஓவியம், ஓவியம் அல்ைது பதாழில்சார் 
மகவிமன மூைம் மாணவர்கமள வலுவாக 
உற்சாகப்படுத்தி எதிர்காைத்தில் விஞ்ஞானம் அல்ைது 
பபாைியியைில் நிபுணத்துவம் பகாள்ள திட்டமிட்டாலும் 
கூட, அத்தமகய கமை ஒன்மை இன்னும் ஆழமாக 
எடுத்துக்பகாள்ள மவண்டும். கமைகளுடன் கூடிய 
அனுபவம் மூமளயின் ஆக்கபூர்வமான மற்றும் 
புதுமமயான பக்கங்கமளத் தவிர்த்து வழங்குவதற்கு 
உதவுகிைது. 

ககைககள அேிக மொணவர்களுக்குக் 
ககொண்டுவருவேற்கு கேொழில்நுட்பப் 
பயன்பொடு:பதாழில்நுட்பங்கமள தமலும் 
மொணவர்களுக்குக் பகாண்டு வர பதாழில்நுட்பம் 
பயன்படுத்தப்படும். உதாரணமாக, பதாழில்ரீதியாக 
பதிவு பசய்யப்பட்ட வகுப்புகள் / ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
நாட்டின் பிரபைமான கமைஞர்களால் வடீிமயா 
திமரகளில் அல்ைது ப்பராபஜக்டர்களில் விமளயாட 
முடியும், மமலும் பயிற்சிகளிலும் மாணவர்களும் 
ஆசிரியர்களும் மசர்ந்து பின்பற்ைைாம். இது ஒரு 
மவடிக்மகயான வழிமயக் கற்றுக் பகாள்வதாகக் 
கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 

உள்ளூர் ககைஞர்களுடனொன கேொடர்பு: உள்ளூர் 
கமைகள் மற்றும் மகவிமனப் பபாருட்கள் ஆகியமவ 
பள்ளிகளில் ஆட்மசர்ப்பு பசய்யப்படும் மற்றும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன - குறுகிய ஆர்ப்பாட்டங்களில் 
இருந்து முழு வகுப்பு வகுப்புகள் வமர - உள்ளூர் 
கமைகள் அனுபவித்து, நன்கு பிரதிநிதித்துவம் 
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பசய்யப்படுகின்ைன, ஒவ்பவாரு சமூகத்திலும் 
வளர்க்கப்படுகின்ைன என்பமத உறுதிப்படுத்துவதற்காக. 

பமடப்பாற்ைல், புதுமம மற்றும் மனிதகுைத்மத மாணவர்களின் 
திைமனத் திைப்பதில் மிகவும் முழுமமயான, கமை, ஊடாடும், 

மவடிக்மகயான, ஒத்துமழப்பு மற்றும் குறுக்கு ஒழுங்குமுமை 
கல்வி முக்கியம். 

4.6.3. வாய்பமாழி மற்றும் எழுதப்பட்ட 
பதாடர்பு 

பதாடர்பு திைன் - வாய்பமாழி மற்றும் எழுதப்பட்ட இரு - நவனீ 
உைகில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிவிட்டது. நபர்கள் 
மற்றும் மகாரிக்மககள், மகள்விகள், கருத்துகள், கருத்துகள், 

கருத்துகள், மற்றும் பைவற்மை பதாடர்புபகாள்வது - நபராகவும் 
எழுதப்பட்ட அல்ைது டிஜிட்டல் வடிவில் உள்ள நபர்கள் தங்கள் 
அன்ைாட வாழ்வில் அதிகம் பசைவிடுகின்ைனர். உைபகங்கிலும் 
உள்ள முதைாளிகள் பை எண்ணிக்மகயிைான ஆய்வுகள் 
வாய்வழி பதாடர்பாடல் திைன்கள், தகுதிவாய்ந்த மவட்பாளரின் 
"திைமம மற்றும் திைமம" மற்றும் திைமம ஆகியவற்ைில் 
முதைிடம் வகிக்கின்ைன. எல்ைா மமைாளர்களுக்கும் 
தமைவர்களுக்கும் உண்மமயிமைமய அத்தியாவசியமான திைன் 
வாய்ந்தது, நம்பிக்மக, பசாற்பபாழிவு, நட்பு மற்றும் திைந்த 
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மனதுடன் - மபச, மகட்பது, விவாதிக்க, விவாதிக்கவும், 

பதளிவுடனும், எழுதவும் கூடிய திைன். 

ஆகமவ, சிைந்த தகவல் பதாடர்பு நிறுவனங்கமள 
உருவாக்குவதற்கான கல்வி முமைகளின் முக்கியத்துவத்மத 
பகாள்மகயாக பகாள்கிைது. மாணவர்கள் பமாழிகமளக் 
கற்றுக்பகாள்வதன் மூைம், இந்த பமாழிகமளப் மபசுவதற்கும், 

எழுதுவதற்கும், தங்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களது சக 
நண்பர்களுக்கும் பதாடர்புபகாள்வதற்கும் அவர்கள் வழக்கமாக 
நமடமுமையில் இருக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் 
ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் ஒவ்பவாரு வாரமும் குமைந்தபட்சம் 
ஒரு சிை நிமிடங்களுக்கு வட்டிக்குத் தமைகீழாக, சுதந்திரமாகவும், 

ஆக்கப்பூர்வமாகவும் மபசுவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கும்.முக்கிய 
முயற்சிகள் சிை பின்வருமாறு: 



14. National Research Foundation 

 
167 

P4.6.3.1.P4.6.3.2. "தஷொ மற்றும் கசொல்ை" ("டிகாமோ, மபடா" ேிந்தி 
பமாழிகளில் மற்ை பமாழிகளில் 
பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட) என்ை கருதுமகாள், 

"மதாற்றுவித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் ஆண்டுகளில்" 
மபசும் மற்றும் மகட்கும் திைன் மற்றும் ஆரம்பத்தில் 
குழந்மதகள் மத்தியில் பதாடர்பு மற்றும் பதாடர்பு 
ஊக்குவிக்கும். ஆரம்ப வகுப்பில் உள்ள அமனத்து 
மாணவர்களும் தரம் 1 இல் பதாடங்கி, ஒவ்பவாரு 
வாரமும் குமைந்தபட்சம் ஒரு அனுபவமிக்க "நிகழ்ச்சி 
மற்றும் பசால்லும்" அமர்வுக்கு பங்மகற்க வாய்ப்பு 
(அவற்ைின் ஆசிரியர்களுடன்) இருக்க 
மவண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், 

திருவிழாக்கள், அனுபவங்கள், விடுமுமை நாட்கள், 

பிடித்த பாடங்கமள அந்த வாரம், பிடித்த பாடங்கள், 

நண்பர்கள், குடும்ப புமகப்படங்கள், மைர்கள், 

குழந்மதகள் புத்தகங்கள், அசல் சிறுகமதகள், 

முதைியன), மற்றும் வகுப்பிற்கு முன் ஒரு சிை 
நிமிடங்கள் மபசுமவாம். இந்த "நிகழ்ச்சி மற்றும் 
பசால்ை" அமர்வுகளில் ஆரம்பத்தில் குழந்மதகள் 
வடீ்டில் பமாழிகளில் இருக்கும், ஆனால் இறுதியில் 
பிை பமாழிகளில் மாணவர்கள் தங்கள் பமாழி 
வகுப்புகளுக்குள் கற்கின்ைனர். மாணவர்களும் 
ஆசிரியர்களும் அமர்வுகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும், 

ஊடாடும் வமகயில் ஒவ்பவாரு விவாதத்தின் 
முடிவிலும் மகள்விகமளக் மகட்கவும், 

கருத்துக்கமளக் பகாடுக்கும்.ஆசிரியர்கள் ஒரு 
முன்மாதிரிமய அமமக்க தங்கள் வழிகாட்டல்கமள 
வழிநடத்துவார்கள், மாணவர்களிடமும் 
மாணவர்களிடமும் ஒருவமராடு ஒருவர் உைவு 
மவத்துக்பகாள்வதற்காக ஆசிரியர்களுக்கு 
உண்மமயாக பிமணக்க மவண்டும் என்பதற்காக 
கைந்துமரயாடமை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், 

கைந்துமரயாடவும் முடிகிைது. 

நடுத்தரப் பள்ளியில், இத்தமகய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 
நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் பதாடரும், ஆனால் ஒரு 
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வாரத்திற்கு ஒரு முமை மட்டுமம வமரயறுக்கப்படும், 

மமலும் அதிநவனீ விஷயங்கமளப் பற்ைி 
விவாதிக்கும். பசய்திகள், அைிவியல் புத்திசாைி, 
சமீபத்திய பதாழில்நுட்ப மகபஜட்டுகள், உள்ளூர் கமை 
நிகழ்ச்சிகள் அல்ைது அவற்ைின் பசாந்த 
கமைப்பமடப்புகள், கவிமதகள், கமதகள், 

நமகச்சுமவ, முதைியமவ மபான்ை முக்கிய 
விஷயங்கள் அல்ைது ஆர்வங்கமளப் பற்ைி 
மபசுவமத மாணவர்கள் மீண்டும் தங்கள் பசாந்த 
ஆதாரத்மத ஆதரிக்க மவண்டும். 

இகடநிகை மற்றும் இைண்டொம் ஆண்டுகளில் 
ஒவ்கவொரு விஷயத்ேிலும் ேகவல்கேொடர்புககள 
இகணத்ேல்: மத்திய மற்றும் இரண்டாம் நிமை 
நிமைகளில், ஒருவருடன் முன்மனாக்கி 
பதாடர்புபகாள்வது, மமலும் அதிநவனீ மற்றும் 
நிச்சயமாக குைிப்பிட்ட தமைப்புகள் பற்ைி விவாதிக்க 
மநாக்கத்துடன் பதாடரும்.உதாரணமாக, விஞ்ஞான 
வகுப்பில், குழுவில் ஒரு சிக்கல் அல்ைது ஒரு 
பநைிமுமை வகுப்பில் ஒரு கிரிமயடிவ் தீர்மவ 
விளக்குமாறு மாணவர்கள் மகட்கப்படைாம், தங்களது 
பசாந்த வாழ்க்மகயிைிருந்து எடுத்துக் பகாள்ளும் 
ஒரு தர்மசங்கடமான தன்மமயின் மீது தங்கள் 
பசாந்த முன்மனாக்மக விளக்குங்கள். ஒவ்பவாரு 
மாணவரின் திைமமகள் மற்றும் நைன்கமள மதிப்படீு 
பசய்யும் ஆசிரியர்கள் பதாடர்ந்து மதிப்படீு பசய்து, 

தமைப்புகள் மற்றும் பிரச்சமனகமளப் பற்ைி 
மபசுவதற்கு அவரிடம் / அவரிடம் மகட்பார்கள், 

மமலும் அவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் நன்ைாகப் 
படிப்பார்கள், ஒவ்பவாரு மாணவரின் நம்பிக்மகயும் 
கட்டிபயழுப்பவும் மாணவர்கள் ஊக்கமளிப்பார்கள், 

அவர்களின் கூட்டுத் திைன்கமள மமம்படுத்தைாம். 
மத்திய மற்றும் இரண்டாம் நிமை நிமைகளில், 

மாணவர்கள் இந்தியாவிற்கும் 
உைகிற்கும் இமடயில் சமூக, விஞ்ஞான, பதாழில்நுட்ப, 
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மவளாண், மவளாண், மருத்துவ மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சிமனகள் பற்ைி மபசுவதற்கு முமையாக 
கற்றுக்பகாள்வார்கள் 
(பார்க்க P4.6.10.1 மற்றும் P4.6.10.2 ).இந்த அம்சங்கள் நாட்டின் 
எதிர்காை பங்களிப்பிற்கும் மற்றும் உைகளாவிய 
சமுதாயத்திற்கும் முக்கியமான உட்குைிப்புகமளக் 
பகாண்டிருக்கும். 

பள்ளி கல்வி, அறிவியல் 
மனநிகை, அழகியல் உணர்வு, 

ேகவல் கேொடர்பு, கநறிமுகற 
நியொயப்படுத்ேல், டிஜிட்டல் 
கல்வியறிவு, இந்ேியொவின் 
அறிவு, சமூகம் மற்றும் 
உைகின் எேிர்ககொள்ளும் 
சிக்கைொன பிைச்சிகனகள் 
பற்றிய அறிவு ஆகியவற்கற 
உருவொக்கும். 
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4.6.4. உடல் கல்வி, ஆமராக்கியம் 
மற்றும் விமளயாட்டு 

உடல்நிமை மற்றும் மன ஆமராக்கியம் மற்றும் 
வளர்ச்சிக்கு உடல் கல்வி முக்கியம். இது ஒரு 
குழந்மதயின் தமச மற்றும் இதய வைிமம, பநகிழ்வு, 

பபாறுமம, மமாட்டார் திைன்கள் மற்றும் மனதில் உடல் 
இமணப்பு மற்றும் ஆமராக்கியத்மத மமம்படுத்த 
உதவுகிைது. இது குழந்மதகளுக்கு தனிப்பட்ட மற்றும் 
அமடயக்கூடிய குைிக்மகாள்கமள அமமக்கவும் முயற்சி 
பசய்யவும் உதவுகிைது. மமலும், விமளயாடுவமத 
விமளயாட்டு மாணவர்களுக்கும், ஒத்துமழப்புக்கும், 

சிக்கல் தீர்க்கும், ஒழுக்கத்திற்கும், விடாமுயலுக்கும், 

பபாறுப்பிற்கும் உள்ள பண்புகமள வளர்த்துக் பகாள்ள 
உதவுகிைது. பபாதுவாக, பதற்ைம் மற்றும் பதட்டத்திற்கான 
சிைந்த பவளியடீாகவும், உணர்ச்சி ரீதியிைான 
நிமைத்தன்மம மற்றும் பின்னமடவு 
ஆகியவற்ைிற்காகவும் உடல் பசயல்பாடு நன்ைாக 
உள்ளது. இந்த குணங்களும் நன்மமயும் அமனத்தும் 
வகுப்பமையில் பவற்ைிகரமாக 
பதாடர்புமடயமவ; ஆய்வுகள் உடல் ரீதியாக பசயைில் 
ஈடுபடும் மாணவர்கள் மற்ை பள்ளி மவமைகளிலும் 
பவற்ைிகரமாக இருப்பமதக் காட்டுகிைது. இறுதியாக, 

இமளஞர்களாக உடல் ரீதியாக பசயலூக்கமுள்ளவர்கள் 
வயது வந்தவர்களுடனான மிகவும் பபாருந்தும் 
வமகயில் இருக்கிைார்கள், இதனால் நீண்ட, 

ஆமராக்கியமான மற்றும் அதிகமான உயிர்கமள வாழ 
வழிவகுக்கும். 

எனமவ பின்வரும் நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும்: 

P4.6.4.1. உடல்நிகை கல்வி, மனநிகை மற்றும் உடல் ஆதைொக்கியம், 

மற்றும் விகளயொட்டு அைங்கில் கேொடங்கும் பொடத்ேிட்டத்ேிற்கு 
விகளயொட்டு:அமனத்து பள்ளிகளிலும் உள்ள அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் வழக்கமான காைங்கள் மற்றும் விமளயாட்டு, 

விமளயாட்டுகள், மயாகா, தற்காப்பு கமைகள், நடனம், 
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மதாட்டக்கமை மற்றும் இன்னும், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
வசதிகளின் உள்ளூர் கிமடப்பதன் 
அடிப்பமடயில். பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் விமளயாட்டுத் 
துமைகள் ஆகியமவ கிமடக்கப்பபை மவண்டும் - பள்ளிக் 
மகாட்டங்களில், பாடசாமை சிக்கைான பகுதிக்குள், 

மதமவப்பட்டால் சரியான மபாக்குவரத்து வழங்கப்படும் - 
அமனத்து மாணவர்களுக்கும் விமளயாட்டுக்களில் பங்மகற்கவும் 
சிைப்பாகவும் வாய்ப்பு கிமடக்கும். பாடசாமை வளாகத்திற்குள் 
உள்ள பாடசாமைகளுக்கிமடயிைான பாடசாமை நடவடிக்மககள் 
மற்றும் பாடசாமை வளாகங்களுக்கிமடயில் கூட்டுப் மபாட்டிகள் 
மற்றும் ஊக்குவிப்புகளும் ஊக்குவிக்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்படும். 

4.6.5. சிக்கல் தீர்க்கும் மற்றும் தர்க்க 
ரீதியான காரணம் 

உடைில் உடற்பயிற்சி பசய்வது முக்கியம், அமத ஆமராக்கியமாக 
மவத்துக்பகாள்வது முக்கியம். தந்திமராபாய விமளயாட்டுகள், 

தர்க்கம் மற்றும் பசால் புதிர்கள், மற்றும் பபாழுதுமபாக்கு கணிதம் 
ஆகியமவ கணிதத்மதப் பற்ைி குழந்மதகமள தூண்டுவதற்கான 
சிைந்த வழியாகும், மற்றும் பள்ளி ஆண்டுகளில், உண்மமயில் 
வாழ்நாள் முழுவதிலும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் 
தர்க்கரீதியான திைன்கமள வளர்க்கவும். 

ஜிக்சா புதிர்கள், பதாகுதிகள் விமளயாடி, மற்றும் mazes தீர்க்கும் 
ஒரு குழந்மதயின் பவளி சார்ந்த காரணத்மத உருவாக்க 
உதவுகிைது; மூமைாபாயத்தின் விமளயாட்டுகள் (டிக்-டாக்-மடா 
மபான்ைமவ, மற்றும் சதுரங்கம் மபான்ை ஆழமான 
விமளயாட்டுகள் வமர பசல்லும்) மூமைாபாய சிந்தமன மற்றும் 
சிக்கல்கமளத் மதாற்றுவிக்கும் திைன் ஆகியவற்மை 
உருவாக்குகின்ைன. 

வார்த்மத மற்றும் தர்க்க புதிர்கள் (கட்டம்-பசயல்முமை-நீக்குதல் 
புதிர்கள் உள்ளிட்டமவ) துல்ைியமான நியாயத்மத கற்பிக்க ஒரு 
மவடிக்மகயான வழியாகும். எளிய புதிர்கள் அனுபவமிக்க 
முமையில் தருக்க மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தமன 
மாணவர்கள் திைன்கமள உருவாக்க உதவும்.உதாரணத்திற்கு: 
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•         ஒரு இருண்ட அமையில் ஒரு இரட்மடயர் 10 சிவப்பு சாக்ஸ் 
மற்றும் 10 நீை சாக்குகள் இருந்தால், எத்தமன சாக்ஸ் ஒன்று 
ஒமர நிைத்தில் இரண்டு சாக்ஸ் ஒன்று இருப்பமத உறுதிபசய்ய 
டிராயரில் இருந்து நீக்க மவண்டும்? 

•         ஒரு நரி, ஒரு ஆடு, மற்றும் முட்மடக்மகாசு தமைவர் 
ஆகிமயாருடன் பயணம் பசய்யும் ஒரு விவசாயி படகில் ஒரு 
நதிமய கடக்க மவண்டும். ஆனாலும், படகு மட்டும் நரி மற்றும் 
நரி, ஆடு, அல்ைது முட்மடக்மகாசு ஒன்றுக்கு பபாருந்துகிைது, 

மற்றும் விவசாயி ஆடுகளால் நதிக்கமரயின் (அல்ைது நரி ஆடு 
சாப்பிட முயற்சி பசய்யைாம்) ஆற்ைின் கமரயில் ஆடு பகாண்டு 
நரி விடாது, அமதமபால் அவர் முட்மடக்மகாசு 
உட்பசலுத்தப்படாத ஆடுகமள விட்டு பவளிமயை முடியாது. நதி 
முழுவதும் நரி எப்படி பவற்ைிகரமாக நரி, ஆடு, மற்றும் 
முட்மடக்மகாசு பகாண்டு வர முடியும்? 

•         ஒரு மடாமிமனா இரண்டு சதுரங்கமளக் பகாண்டிருக்கிைது, 1x2, 

மற்றும் சதுரங்கப்பைமகக்கு அடுத்த இரண்டு சதுரங்கமளக் 
பகாண்டுள்ளது. 32 மடாமிமனாக்கள் ஒரு 8x8 சதுரங்க 
மூட்மடகமள முழுமமயாக பூர்த்தி பசய்ய 
முடியுமா? (நிச்சயமாக.) 31 மடாமிமனாக்கள் பசருகுநிரலுக்கான 2 

குறுக்குபவட்டு-எதிபரதிர் மூமைகமளாடு ஒரு 8x8 

சதுரம்மபார்ட்மட முழுமமயாகப் பூர்த்தி பசய்ய முடியுமா? ஏன் 
அல்ைது ஏன் இல்மை? (பதில் ஒரு வாக்கியம்!) 

புதிர்கள் புதிதாகப் பபறுவதால், புதிர்கள் மிகவும் சவாைானமவ 
மற்றும் கணித மற்றும் பிை உறுப்புகமள 
இமணத்துக்பகாள்ளைாம். 

பமாழி புதிர்கள் மாணவர்களிமடமய பமாழியியல் ரீதியாக 
சிந்திக்க மவண்டும் - எ.கா. வட மற்றும் பதன் இந்திய 
பமாழிகளில், மாணவர்களிடம் சிை மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
தமைப்மபப் பற்ைி ஒரு பத்தி எழுத மாணவர்களிடம் மகட்பது, 

அதில் எந்த சைனமும் இல்மை ("பி", "பி", "பி", "பிபே" மற்றும் 
"எம்") பயன்படுத்தப்படுகின்ைன - அல்ைது ஆங்கிைத்தில், கடிதம் "ஈ" 
பயன்படுத்தப்படாதிருந்தால் - மாணவர்களுடனான 
புரிந்துபகாள்ளுதல் மற்றும் விமளயாடுவதற்கு மவடிக்மகயான 
வழிகளாக இருக்கைாம். 
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எண்கமளக் பகாண்ட ஒரு ஆறுதமையும், கணித ரீதியிைான 
பகுப்பாய்வுகமளயும் உருவாக்க, எ.கா: 

•         உங்களுக்கு பிடித்த ஒற்மை இைக்க எண்மண எடுத்து, 9 ஆல் 
பபருக்குங்கள். இதன் விமளவாக 12345679 ஆல் பபருக்குங்கள். 
என்ன நடக்கிைது? ஏன்? 

•         இன்மைய தினம் (1) இன்று ஒரு மகாடி ரூபாய் அல்ைது ஒரு 
நாமளக்கு ரூபாய் 2 ரூபாய், நாமளக்கு 4 ரூபாய். ஒவ்பவாரு 
நாளும் 30 நாட்களுக்கு இரட்டிப்பாக்க மவண்டும். 

உதாரணமாக, மமமையுள்ள கமடசி புதிர் - இந்திய 
எழுத்துக்களில் அதன் மதாற்ைம் (ஒரு 
சதுரங்கப்மபாட்டியின் ஒவ்பவாரு சதுரத்திலும், சதுரங்க 
பைமகயில், சதுரங்கம் கண்டுபிடித்த ஏமழ, ஆனால் 
புத்திசாைித்தனமான குடிமகனுக்கு அரிசி வழங்குவதற்கு 
ஒரு ராஜாமவப் பற்ைி ஒரு புகழ்பபற்ை கமதயில்) 2, 

அதிமவக வளர்ச்சி மற்றும் பபருமளவிைான 
அதிகாரங்கமளப் பற்ைி மாணவர்கள் 
கற்றுக்பகாடுக்கிைார்கள். 

இன்மைய உைகில் அதிக எண்ணிக்மகயிைான 
விஞ்ஞான, கணிதம், நிதி, மற்றும் அப்மபாதிருக்கும் 
விரிவான மதமவ மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்மைப் 
பயன்படுத்தி, மாணவர்கமள அைிமுகப்படுத்தி, 
மாணவர்களிமடமய வசதியானவர்களாகவும், பபரிய 
எண்ணிக்மகயிைான மாணவர்களுக்காகவும் பசயல்பட 
முக்கியம். இந்த மநரத்தில், மாணவர்கள் பபாதுவாக 1 

மகாடி வமர எவ்வாறு கணக்கிட மவண்டும் என்பமத 
கற்றுக் பகாள்கிைார்கள், இது இன்மைய உைகில் 
அரிதாகமவ மபாதுமானது. நவனீ காைங்களில் வாழ்க்மக 
மற்றும் மவமைக்கு மதமவயான எண்கமளப் பற்ைி 
மபசுவதற்கு மாணவர்கள் 10 முதல் 1 , 10, 100, ஆயிரம், 10 

ஆயிரம், ைட்சம், 10 ைட்சம், மகாடி, 10 மகாடி, அராபி, 10 

அராபியா, கராப், 10 கராப், நீல், 10 நீல், பத்மா, 10 பத்மா, 

ஷாங்க், 10 ஷங்க், மோஷாங்க், அதனால் அவர்கள் புரிந்து 
பகாள்ள முடியும் மற்றும் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் மற்றும் 
தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பபரிய எண்கள் பற்ைி மபச 
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முடியும். இந்த எண்கமள கற்ைல் அதிகரிக்க பாடங்கமள 
உள்ளடக்கியது.உயிரியல், வானியல், நிதி மற்றும் 
புவியியல் ஆகியவற்ைிைிருந்து சுவாரஸ்யமான 
எடுத்துக்காட்டுகள்: ஒரு மனிதனின் மூமள பசல்கள் 
எண்ணிக்மக மற்றும் நமது விண்மீன் நட்சத்திரங்களின் 
எண்ணிக்மக - ஒவ்பவான்றும் ஒன்றுதான்; இந்தியாவின் 
பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 20 துருவங்கள் 
உள்ளன; மற்றும் பூமியில் மணல் மணல் எண்ணிக்மக 
ஒரு மகோங்க் பற்ைி! 

பாஸ்கரா II இன் பமடப்புகள் - இதுமபான்ை 
சுவாரஸ்யமாகவும், அைிபவாளியுடனும், 

மாணவர்களுக்காகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கும், 

குைிப்பாக கவிமத வடிவில் எழுதப்பட்ட புதிர் மற்றும் 
கணித புதிர்கமள இந்தியா 
பகாண்டுள்ளது. பாடத்திட்டங்கள் முழுவதும் மவடிக்மக 
பயிற்சிகள், விமளயாட்டுகள், மற்றும் புதிர்கள் மூைம் 
சுவாரஸ்யமாக கற்றுக் பகாள்வது, மாணவர்கள் 
பள்ளியில் ஈடுபடுத்தப்படுவமத உறுதி பசய்வதில் 
முக்கிய அம்சமாக இருப்பார்கள், அமதமபால் வலுவான 
மனநிமை மற்றும் பமடப்பாற்ைல் ஆகியவற்மை 
உருவாக்குவார்கள். 

P4.6.5.1. ேவீிைமொக விகளயொட்டுக்கள், புேிர்கள், மற்றும் சிக்கல் ேரீ்க்கும் 
நடவடிக்கககள் பொடத்ேிட்டத்கே ஒரு 
தசர்த்துக்ககொள்வேன்: பவளி சார்ந்த காரண, வார்த்மத, வியூகம் 
தர்க்கம், கணித ஈடுபடுத்தப்படும் வருகிைது மமமை 
காட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த வார்த்மத புதிர்கள், உட்பட மகம்கள், 

புதிர்கள், மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் நடவடிக்மககள், மற்றும் 
விமளயாட கணித பாடத்திட்டத்தில், குைிப்பாக சிந்தமன, 

தர்க்கரீதியான துப்பைிதல், அளவுமகாைான பகுத்தைிதல், மற்றும் 
பமடப்பாற்ைல் ஆகியவற்மை வளர்த்துக் பகாள்வதற்காக 
பாடத்திட்டத்தின் ஊடாக தீவிரமாக 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். இந்தியாவுக்குச் சம்பந்தமான 
எடுத்துக்காட்டுகள், சிக்கல் தீர்க்கும் மற்றும் புதிர் நிமைந்த 
இந்தியாவின் பசல்வந்த மரபுகமள ஒருங்கிமணத்து, விரிவாக 
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இமணக்கப்படும். குைிப்பாக, பசஸ் (இது இந்தியாவில் அதன் 
மதாற்ைம் பகாண்டது) ஒரு மனநை விமளயாட்டு என தீவிரமாக 
ஊக்குவிக்கப்படும். 

4.6.6. பதாழிற்துமை பவளிப்பாடு 
மற்றும் திைன் 

திைமமயான மற்றும் ஒழுங்காக இயங்குவதற்கான 
பதாழில்முமை கல்வி மிகவும் இன்ைியமமயாததுடன், 

குழந்மதகளின் பயன்பாட்டுக்கு கமை மற்றும் அதன் 
மதிப்மப அம்பைப்படுத்துவதற்காக பாடசாமை 
பாடத்திட்டத்தில் அதிகரித்துவரும் கல்வியின் 
கூட்டுத்பதாமககமள இமணத்துக்பகாள்வதன் 
பயனுள்ளது. உண்மமயில், நமடமுமை பதாழில்முமை 
நமடமுமை பயிற்சி சிை பவளிப்பாடு இளம் மாணவர்கள் 
எப்மபாதும் மவடிக்மகயாக உள்ளது, மற்றும் பை 
மாணவர்கள் இது எதிர்காை பதாழில்களில் ஒரு பார்மவ 
வழங்கைாம் மற்ைவர்களுக்கு அது குமைந்தபட்சம் உதவி 
மற்றும் அமனத்து பதாழிைாளர் கண்ணியம் 
வலுப்படுத்தும். 
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P4.6.6.1. 

P4.6.6.2. 

P4.6.6.3.P4.6.7.1. 

கேொழிற்துகற கவளிப்பொடு: பல்மவறு 
வாழ்வாதாரங்கள் மற்றும் வாழ்க்மகத் திைன்களின் 
முக்கியத்துவம் (மதாட்டக்கமை, மட்பாண்டம், மரம்-
மவமை, மின்சாரம், மற்றும் பைர் மபான்ைமவ) 
அடிப்பமட மற்றும் அடிப்பமட மட்டத்தில், 

குழந்மதகள் அனுமதிக்கின்ைன, எனமவ மாணவர்கள் 
நன்கு அைிந்திருக்கிைார்கள், மமலும் உயர்நிமைப் 
பள்ளி முடிவதற்கு முன்மப இந்தத் பதாழில்களில் 
ஆர்வமாக இருக்கைாம். மதாட்டக்கமை அல்ைது 
களிமண்ணுடன் பணிபுரியும் சிை பதாழிற்கல்வி 
கமைகள், அடித்தளமான ஆண்டுகளில் (வயது 3-8) 

அைிமுகப்படுத்தப்படும், இதனால் ஒரு மகயில் 
பணிபுரியும் அனுபவமிக்க கற்ைல் முற்ைிலும் 
ஒருங்கிமணக்கப்படுகிைது. 

பள்ளிகள் உள்ளூர் சமுதாயத்திற்கு மதிப்புள்ள 
வாழ்வாதாரங்கள் மற்றும் பதாடர்புமடய திைன்களின் 
துமணக்குழுமவத் 
மதர்ந்பதடுக்கைாம். கமைஞர்களும் மற்றும் 
பயிற்சியாளர்கள் இந்த திைமமகமள ஒவ்பவாரு 
கற்பிக்கும் பள்ளிகள் அல்ைது பள்ளி வளாகம் மூைம் 
வகுப்பாளர்கள் வாடமகக்கு, மற்றும் வகுப்புகள் 
மதமவ என பள்ளி வளாகத்தில் பை பள்ளிகள் 
முழுவதும் பகிர்ந்து. 

6, 7 அல்ைது 8 ஆம் வகுப்புகளில் கேொழிற்கல்வி 
ேிறன்கள் மற்றும் ககவிகனப் பணிகளுக்கொன 
ஆய்வுக் கற்கக: ஒவ்பவாரு மாணவரும் 6-8 

வகுப்புகளின் மபாது ஒரு வருட இளநிமைப் 
பாடபநைிமயப் பபறுவர். இது ஒரு 
முக்கியமான ஆய்வுத் ேிறன் 
ககத்கேொழில்களின்மாதிரிகமள ஒரு ஆய்வு மற்றும் 
மகமபசி அனுபவத்மத வழங்குகிைது. மாநிை மற்றும் 
உள்ளூர் சமூகங்களால் முடிவு பசய்யப்பட்டு, உள்ளூர் 
அளவிைான மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதன் மூைம், 
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தச்சு, மின்சார மவமை, உமைாக மவமை, 

மதாட்டக்கமை, மட்பாண்ட உற்பத்தி மபான்ைமவ. 

தமல்நிகை பொடத்ேிட்ட பொடத்ேிட்டத்ேில் 
அகனவருக்கும் முழுகமயொன கேொழிற்பயிற்சி 
விருப்பங்ககள உள்ளடக்குக: அதிகமான பாரம்பரிய 
கல்வி பாடபநைிகளுக்கு கூடுதைாக பதாழிற்கல்வி 
படிப்புகள் இரண்டாம் நிமை பள்ளிகளில் 9-12 

வகுப்புகளில் வழங்கப்படும். அமனத்து 
குழந்மதகளும் அமனத்து படிப்புகமளயும் 
அணுகைாம். மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டங்கமளப் 
பற்ைி பதரிந்து பகாள்வது, விமளயாட்டு மற்றும் 
கமை, மற்றும் பமன்மமயான திைமம பயிற்சி 
ஆகியவற்மைக் பகாண்டு திைன்கமளக் கல்வியில் 
கல்வியாளர்கள் மற்றும் கைந்துமரயாடுவதற்கு 
அனுமதிக்கப்படுகிைது. 

4.6.7. டிஜிட்டல் கல்வியறிவு 
மற்றும் கணக்கீட்டு சிந்ேகன 
டிஜிட்டல் எழுத்ேறிவு ஒருங்கிகணப்பு: புதிய 
பாடத்திட்டம் அடிப்பமட தரத்தில் அமனத்து கற்கும் 
அமனவருக்கும் டிஜிட்டல் எழுத்தைிமவயும் 
ஒருங்கிமணக்கின்ைது, மதிப்படீுகள் மற்றும் 
பணித்தாள்களில் தமரயில் கிமடக்கும் டிஜிட்டல் 
உள்கட்டமமப்மப மனதில் பகாண்டு. 

மிகவும் மமம்பட்ட அளவில், பாடத்திட்டத்மத உருவாக்க 
மவண்டும்: 

ஒரு.      கணக்கீட்டு சிந்தமன (டிஜிட்டல் வயதில் ஒரு அடிப்பமட 
திைமம, கணினிகள் திைம்பட பசயல்படுத்தும் வழிகளில் 
சிக்கல்கமளயும் தீர்மவயும் உருவாக்கும் சிந்தமன 
பசயல்முமைகள்); 

ஆ.     நிரைாக்க மற்றும் பிை கணினி சார்ந்த நடவடிக்மககள். 
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இந்த பாடங்களில் மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்பின் ஒரு 
பகுதியாக பபாருத்தமான கற்ைல் விமளவுகமள உருவாக்கைாம், 

மமலும் அமவ மமல்நிமை மற்றும் உயர்நிமைப் பள்ளிகளில் 
மபாதிய கணிப்படீு மற்றும் ஆசிரியர் ஆதாரங்களுடன் படிப்படியாக 
வழங்கப்படும். 

4.6.8. பநைிமுமை மற்றும் தார்மீக 
நியாயவாதம் 

ஆரம்ப பாடத்திட்டத்திற்கு பாடசாமையில் ஒரு "நன்பனைி" 
பகுதிமய அைிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் பாத்திரங்கமள உருவாக்க 
மாணவர்களுக்கு உதவுவதில் மிகவும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிைது, தார்மீக மற்றும் நல்ை மனிதர்களாக 
வளர்ந்து, உற்பத்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்மகமய 
முன்பனடுத்து, சமுதாயத்திற்கு சாதகமான பங்களிப்மப 
அளிக்கிைது. முக்கிய முயற்சிகள் அடங்கும்: 
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P4.6.8.1. 

P4.6.8.2.P4.6.8.3. 

பள்ளி பொடத்ேிட்டத்ேின் அடிப்பகடயிைொன 
அடிப்பகட கநறிமுகற மற்றும் ேொர்மீக 
கொைணங்ககள ஒருங்கிகணத்ேல்: மாணவர்கள் 
"இளம் வயதிமைமய" "சரியானமதச் பசய்வது" 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கற்பிக்கப்படுவதுடன், 

பநைிமுமை முடிவுகமள எடுப்பதற்கான தர்க்கரீதியான 
கட்டமமப்மப வழங்குமவாம்: "இது யாமரயும் 
காயப்படுத்த முடியுமா? ஒரு நல்ை காரியமா? "பின்னர், 

பை ஆண்டுகளில், இது மமாசடி, வன்முமை, கருத்து 
மவறுபாடு, சகிப்புத்தன்மம, சமத்துவம், பச்சாத்தாபம் 
மபான்ைவற்மை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 

குழந்மதகள் ஒழுக்க / தார்மீக மதிப்படீுகமள 
நடத்துவதில் ஒருவரின் வாழ்க்மக; பை 
முன்மனாக்குகளிைிருந்து ஒரு பநைிமுமை சிக்கமைப் 
பற்ைி ஒரு நிமை / வாதத்மத உருவாக்குதல்; மற்றும் 
அமனத்து மவமை பநைிமுமை நமடமுமைகமள 
பயன்படுத்த. 

பாடத்திட்டத்தில் பநைிமுமை மற்றும் தார்மீக 
விழிப்புணர்வு மற்றும் காரணங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் 
மநரடி மற்றும் மமைமுக வழிமுமைகளால் 
ஊக்குவிக்கப்படும். மநரடி முமையானது பநைிமுமை 
மற்றும் தார்மீக விழிப்புணர்வு மற்றும் பகுத்தைிவு 
ஆகியவற்மைக் மகயாள வடிவமமக்கப்பட்ட 
வகுப்பமை நடவடிக்மககள், விவாதங்கள் மற்றும் 
வாசிப்புகள் ஆகியமவயாகும்.மமைமுகமான 
முமையில், பமாழிகள், இைக்கியம், வரைாறு மற்றும் 
சமூக அைிவியல் ஆகியவற்ைின் உள்ளடக்கம், குைிப்பாக 
மதசப்பற்று, தியாகம், அேிம்மச, சத்தியம், மநர்மம, 

அமமதி, மன்னிப்பு, சகிப்புத்தன்மம, கருமண மபான்ை 
பநைிமுமை மற்றும் தார்மீக மகாட்பாடுகமளயும் 
மதிப்படீுகமளயும் மநாக்கமாகக் பகாண்ட 
விவாதங்கமள உள்ளடக்கியது. , அனுதாபம், சமத்துவம் 
மற்றும் சமகாதரத்துவம். 
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கநறிமுகற மற்றும் ஒழுக்கக் தகொட்பொடுகள் மற்றும் 
மேிப்பீடுககள இமணத்தல்: P4.6.8.1 இல் உள்ள 
அடிப்பமட அடிப்பமட பநைிமுமைகளின் 
விமளவாக, மசவா, அேிம்சா, ஸ்வக்கட்சா, சத்யா, 

நிஷ்கம் கர்மா, சகிப்புத்தன்மம, மநர்மமயான கடின 
உமழப்பு, பபண்களுக்கு மரியாமத, மரியாமத 
மூப்பர்கள், பின்னணியில் உள்ளவர்கள், 

சுற்றுச்சூழலுக்கான மரியாமத ஆகியவற்மைப் 
பபாருட்படுத்தாமல் அமனத்து மக்களுக்கும் 
அவர்களின் உள்ளார்ந்த திைன்கமள மதிக்க 
மவண்டும். விஞ்ஞான ரீதியாக மபசுமகயில், இந்த 
குணங்கள் சமூகத்திற்கும் இந்தியாவின் 
முன்மனற்ைத்திற்கும் மிக முக்கியம்.கழிப்பமைமயப் 
பயன்படுத்துதல், கழிப்பமைகமளப் பயன்படுத்துவது, 

கழிப்பமைகமள சுத்தம் பசய்வது, வரிமசயில் நின்று 
ஒழுங்காகவும், பபாறுமமயாகவும், குமைந்த அதிர்ஷ்டம் 
மற்றும் நடத்மதத் பதாண்டு மவமைகளுக்கு உதவுதல், 

மநரானமவயாகவும், எப்மபாதும் உங்கமளச் 
சுற்ைியுள்ளவர்களுக்கும் உங்களுக்கு மரியாமத 
தருவது, ஆரம்பத்தில் மற்றும் அவர்களுமடய பள்ளி 
ஆண்டுகளில் மாணவர்களிமடமய கற்பிப்பதற்கும் 
கற்பிக்கப்படுவதற்கும் அடிப்பமட சமூக மதிப்புகள் 
இருக்கின்ைன. 

அைசியைகமப்பு மேிப்புகள் அபிவிருத்ேி: அமனத்து 
மட்டங்களிலும் கல்வி மற்றும் உள்ளடக்கத்தின் 
உள்ளடக்கம் அமனத்து மாணவர்களிடமும் 
அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் மற்றும் அவர்களது 
நமடமுமைக்கான திைன்கமள வளர்ப்பமத 
மநாக்கமாகக் பகாள்ளும். இந்த இைக்கு 
பாடத்திட்டத்மதயும், ஒவ்பவாரு பள்ளியின் 
ஒட்டுபமாத்த கைாச்சாரம் மற்றும் சூழமையும் 
பதரிவிக்கும். இந்த அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் சிை: 
ஜனநாயக கண்மணாட்டம் மற்றும் சுதந்திரம் மற்றும் 
சுதந்திரத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு;சமத்துவம், நீதி, 
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நியாயம் பன்முகத்தன்மம, பன்முகத்தன்மம மற்றும் 
மசர்த்துக்பகாள்வது; மனிதமநயம் மற்றும் சமகாதரத்துவ 
ஆவி; சமூக பபாறுப்பு மற்றும் மசமவயின் 
ஆவி; மநர்மம மற்றும் மநர்மம 
பநைிமுமைகள்;அைிவார்ந்த மற்றும் பபாது 
உமரயாடலுக்கான விஞ்ஞான மனநிமை மற்றும் 
அர்ப்பணிப்பு; சமாதானம்; மூைம் சமூக நடவடிக்மக 

அரசியைமமப்பு வழிமுமைகள்; மதசத்தின் ஒற்றுமம மற்றும் 
ஒருமமப்பாடு, மற்றும் இந்தியாவில் ஒரு உண்மமயான 
மவரூன்ைி மற்றும் பபருமம பதாடர்ந்து ஒரு நாடு என பதாடர்ந்து 
மமம்படுத்த ஒரு முன்மனாக்கு மதடும் ஆவி. 
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P4.6.8.4. 

P4.6.8.5. 

P4.6.8.6.P4.6.8.7. 

மொணவர்களிகடதய ேனிப்பட்ட சுேந்ேிைம் மற்றும் 
கபொறுப்புகளின் கருத்துக்ககள அபிவிருத்ேி 
கசய்ேல்:அமத மநரத்தில், தனிப்பட்ட சுதந்திரம் 
மற்றும் பபாறுப்பிற்கான கருத்துக்கள் மமலும் 
அபிவிருத்தி பசய்யப்பட மவண்டும்: இந்தியா ஒரு 
சுதந்திர சமுதாயம் என்ை கருத்மத, ஆனால் அந்த 
சுதந்திரம் அமனத்து குடிமக்களுக்கும் பபாறுப்புடன் 
வருகிைது, சமுதாயத்திற்கான உண்மமமயச் 
பசயல்படுத்துதல் மற்றும் பசழுமமப்படுத்துதல். 

மாணாக்கர்கள் அல்ைது சமுதாய அழுத்தங்களுக்குள் 
குவிப்பமதக் கற்பிப்பதில்மை, மமலும் அவர்கள் 
மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுவமதத் பதாடர 
முயற்சிப்பார்கள்;அமனவருக்கும் அவர்கள் 
சிைந்தவற்றுடன் என்ன பசய்ய விரும்புகிைார்கமளா 
அவர்கமளா மிகுந்த சந்மதாஷத்மத 
அனுபவிக்கிைார்கள் என்ைால் அது தனி நபருக்கும் 
சமூகத்திற்கும் சிைந்தது. இது சம்பந்தமாக, பள்ளி 
முமைமம மாணவர்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்மை தங்களின் பசாந்த 
பாமதமயத் மதர்ந்பதடுப்பதன் மூைம் அனுமதிக்க 
உதவுகிைது. 

அடிப்பகட சுகொேொைம் மற்றும் பொதுகொப்பு பயிற்சி, 
நம்கமச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும், நம்கமச் 
சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் தசகவ: தடுப்பு சுகாதார, 

மன ஆமராக்கியம், ஊட்டச்சத்து, தனிநபர் மற்றும் 
பபாது சுகாதாரம் மற்றும் முதலுதவி உட்பட 
ஆமராக்கியத்தில் அடிப்பமட பயிற்சி, பாடத்திட்டத்தில் 
மசர்க்கப்படும் ஆல்கோல், புமகயிமை மற்றும் பிை 
மருந்துகளின் தீங்கு விமளவிக்கும் மற்றும் மசதம் 
விமளவிக்கும் விமளவுகள் பற்ைிய அைிவியல் 
விளக்கங்கள். பாைியல் கல்வி, எதிர்காை தீர்ப்பிற்காக 
சம்மந்தப்பட்ட, துன்புறுத்தல், பபண்களுக்கு மரியாமத, 

பாதுகாப்பு, குடும்ப திட்டமிடல், மற்றும் எஸ்டிடிடி 
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தடுப்பு ஆகியவற்ைிற்காக மமல்நிமை பள்ளியில் 
மசர்க்கப்படும். 

சமூக-உணர்ச்சி கற்றல்: அைிவியைில் கடுமமயான 
குறுக்குபவட்டு மற்றும் நீண்டகாை ஆய்வுகள் மூைம் 
சமீபத்திய ஆராய்ச்சி வமரதல் பள்ளிகள் பள்ளிகளில் 
சமூக-உணர்ச்சி கற்ைல் (SEL) அைிமுகப்படுத்தப்படுவது 
மமம்பட்ட அைிவாற்ைல் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான 
பின்னமடவு மற்றும் ஆக்கபூர்வமான சமூக 
ஈடுபாட்மட ஊக்குவிக்கும் என்பமத 
நிரூபிக்கிைது. சமூக உணர்ச்சிக் கற்ைல் 
கற்பிப்பதற்கான நடவடிக்மககள்: அணிகள் / 
குழுக்களில் மவமைகள் அல்ைது பணிகமளச் 
பசய்வது, பவவ்மவறு வகுப்புகள், பங்கு-விமளயாடுதல் 
மற்றும் மமாதல் தீர்மானம் ஆகியவற்ைில் ஏற்பாடு 
பசய்தல் மற்றும் விமளயாட்டுகமள நடத்துதல், 

அன்பின் கமதகள் பற்ைி விவாதித்தல், பிரதிபைிப்பு 
எழுதுதல், மபசுவது, மற்றும் கமை. சமூக உணர்ச்சித் 
திைன்களில் பவளிப்பமடயான பயிற்சியானது 
உயர்ந்த அளவிைான கவனம் மற்றும் உணர்ச்சி 
மற்றும் அைிவாற்ைல் ஒழுங்குமுமை ஆகியவற்மை 
உறுதிப்படுத்துகிைது, இது நல்வாழ்விற்கு 
மட்டுமல்ைாமல், மற்ைவர்களுக்கு சமாதானமாகவும், 

மன அழுத்தத்மத குமைக்கவும், ஆனால் அதிகரித்த 
கல்விக் பவற்ைிக்கு வழிவகுக்கும். 

இந்ேியொவின் இைக்கியம் மற்றும் மக்களிடமிருந்து 
உற்சொகமொன படிப்பிகனகள்: இந்தியாவில் ஒரு 
நீண்ட வரைாறு மற்றும் மக்கள் மற்றும் கமதகள் 
ஆகியமவ, மமமை குைிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய 
மதிப்புகள் மற்றும் சமூக உணர்ச்சித் திைன்கமளப் 
பற்ைி எங்களுக்கு அழகாக 
கற்பிக்கின்ைன. பஞ்சாந்த்ரா, ஜகதா, ேிட்மடாபாமதஷ், 

மற்றும் பிை மவடிக்மகக் கமதகள் மற்றும் இந்திய 
பாரம்பரியத்திைிருந்து எழுச்சியூட்டும் கமதகள் 
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ஆகியவற்ைின் அசல் கமதகளிைிருந்து படிக்கவும் 
கற்றுக்பகாள்ளவும் வாய்ப்பு கிமடக்கும். இந்திய 
அரசியைமமப்பின் பகுதிகள் மாணவர்களுக்கான 
அத்தியாவசிய வாசிப்பாகவும், சமத்துவம், 

ைிபர்டி, மற்றும் சமகாதரத்துவம் ஆகியமவ 
அடங்கும். மகாத்மா காந்தி, டாக்டர் ஏ.டி.மஜ. அப்துல் 
கைாம், சுவாமி விமவகானந்தா, குரு நானக், மமேவிரா 
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ஆகிமயாருடன் மட்டுமல்ைாமல், அத்தமகய இந்தியத் 
தமைவர்கள் இந்தியாவின் இமளஞர்களிமடமய முக்கிய 
மதிப்புகமள ஊக்குவிப்பதற்கும் 
அைிமுகப்படுத்துவதற்கும் ஒரு சிைந்த வழியாகும். 
ஆந்திரா, பகௌதம் புத்தர், ஸ்ரீ அரவிந்த், பாபா 
சாமேப் அம்மபத்கர், ஸ்ரீ ரவநீ்திரநாத் தாகூர், டாக்டர் 
எம்.எஸ். சுப்பலுக்ஷ்மி, ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன், டாக்டர் 
சி.வி.ராமன் மற்றும் டாக்டர் மோமி பாபா, உண்மமயில் 
பாரத ரத்னா விருது பபற்ைவர்கள். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், 

மார்ட்டின் லூதர் கிங், ஜூனியர் மற்றும் பநல்சன் 
மண்மடைா மபான்ை இமளஞர்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக 
பல்மவறு துமைகளில் உைபகங்கிலும் உள்ள ேமீராக்கள் 
ஆய்வு பசய்யப்படும். 

P4.6.8.8.               கநறிமுகற மற்றும் அறகநறி பகுத்ேறிேல் 
பற்றிய பொடகநறிகள்: இமணத்தல் கூடுதைாக 

பள்ளி பாடத்திட்டத்தின்மபாது P4.6.8.1-P4.6.8.7 , பநைிமுமை 
மற்றும் தார்மீக காரணங்களின் ஒரு வருடக் 
கல்வியானது , அமனத்து மாணவர்களுக்கும் கிமரக்க 6-8 

வகுப்புகளில் மதமவப்படும். முழு வர்க்கப் 
பங்மகற்புடனும், இந்தியாவின் மற்றும் உைகின் சிைந்த 
தத்துவவாதிகள் மற்றும் தமைவர்களிடமிருந்து வந்த 
வாதங்களிைிருந்து மிகவும் சிக்கைான மற்றும் ஆழமான 
முமையில் விவாதிக்கப்பட்டது. பபண்கள், ஏமாற்றுதல், 

உதவுதல், சகிப்புத்தன்மம, சமத்துவம், சமகாதரத்துவம் 
மபான்ைவற்மைப் மபான்ை சவா, ஸ்வட்சுட்டா, அேிம்மச, 

மரியாமத மற்றும் பாதுகாப்பு மபான்ை விஷயங்கள் 
மீண்டும் இந்த சூழைில் விவாதிக்கப்படும். தத்துவம், 

பநைிமுமைகள், மற்றும் தார்மீக நியாயவாதம் 
ஆகியவற்ைில் இன்னும் மமம்பட்ட பசமஸ்டர் படிப்புகள் 
உயர்நிமை பள்ளியிலும் கிமடக்கும். 
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4.6.9. இந்தியாவின் அைிவு 

கணிதம், தத்துவம், கமை, தர்க்கம், இைக்கணம், சட்டம், 

கவிமத, நாடகம், வானியல், மவதியியல், உமைாகம், 

தாவரவியல், விைங்கியல், சூழைியல், சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பு, மருத்துவம், கட்டமமப்பு, நீர் உள்ளிட்ட பை 
துமைகளில் இந்திய இைக்கியம் மற்றும் மரபுகள் 
ஆழமான அைிவு உள்ளது. மமைாண்மம, விவசாயம், 

இமச, நடனம், மயாகா, உளவியல், அரசியல், கமதகள் 
மற்றும் கல்வி. பண்மடய மற்றும் சமீபத்திய இந்திய 
இைக்கியம், நாட்டுப்புை கமை மற்றும் உள்ளூர் வாய்வழி 
மற்றும் பழங்குடி மரபுகள் ஆகியவற்ைில் நிகழும் இந்த 
அைிவார்ந்த அமமப்புகள், கைாச்சாரம் மற்றும் மதிப்புமிக்க 
அைிமவயும் வழங்குவதற்கு உதவுகின்ைன - இன்னும் 
இந்தியாவில் உள்ளமதவிட இந்தியாவின் அைிமவவிட 
இந்த அைிவு மிகவும் அதிகம். 

உதாரணமாக, கணிதத்தில், பித்தாகரசு மதற்ைம், 

பிமபானச்சி எண்கள் மற்றும் பாஸ்கல் முக்மகாணம் 
ஆகியமவ முதன்முதைில் பாத்யாயனம், விராோங்க, 

மற்றும் பிங்கைா ஆகியவற்ைின் வரைாற்ைில் முதைில் 
கணிதத்தில் (மிகவும் கமை மற்றும் கண்கவர் வழிகளில்) 
விவரிக்கப்பட்டன.இன்று பூஜ்யம் மற்றும் அதன் 
பயன்பாட்மட உைபகங்கிலும் எழுத எடுக்கும் இட 
மதிப்படீு முமைமம - இன்மைய கணினிகள் 2000 மற்றும் 
அதற்கு முந்மதய ஆண்டுகளில், இந்தியாவிலும் 
மதாற்றுவிக்கப்பட்ட கணினிகள் மற்றும் நவனீ 
பதாழில்நுட்பங்கள் இல்ைாமல் இருக்க 
முடியாது;விஞ்ஞான கணிப்படீுகளுக்கான இந்த இட 
மதிப்படீ்டு முமைமய முதன் முதைில் ஆரியபாட்டால் 
நிரூபிக்கப்பட்டது. பூஜ்யம் மற்றும் எதிர்மமை எண்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும் இயற்கணித விதிகள் - முதைாவது 
அைிமுகப்படுத்தப்பட்டன, அமவ ராஜஸ்தானில் 
பிரம்மகுப்தாமவயும் அைிமுகப்படுத்தியது, அமத 
சமயத்தில் கல்குைஸ் விமதகள் முமைமய கர்நாடக 
மற்றும் மகரளாவிலும் பாஸ்கரா II மற்றும் மாதவ 
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ஆகிமயாரால் அமமக்கப்பட்டன - இது மபான்ை பை 
அடிப்பமட கணிதம் மற்றும் பிை துமைகளில் உள்ள 
பங்களிப்பு. இத்தமகய அடிப்பமட வரைாற்று உண்மமகள் 
தற்மபாது இந்தியாவில் கற்பிக்கப்படவில்மை - 
முந்மதயகாை காைனித்துவ காைத்தின் ஒரு அங்கமாக 
இருக்கைாம். 

அைிவிற்கான இந்திய பங்களிப்புகளும், அமவ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
சூழல்களும் வரைாற்று துல்ைியத்திற்கான காரணங்களுக்காக 
மட்டும் அல்ைாமல்(அதன் பசாந்தக் காரணத்திற்காகமவ காரணம்) 
மட்டுமல்ைாமல் பாரம்பரிய இந்திய அணுகுமுமையின் 
பபரும்பாலும் மிகவும் உறுதியான தன்மமக்குபள்ளி 
பாடத்திட்டத்தில் இமணக்கப்பட மவண்டும் புவியியல் இடம், 

மதசிய பபருமம, உத்மவகம், மற்றும் சுயமரியாமத காரணமாக 
ஆழ்ந்த புரிதல், அமத மபால் அதிகரித்த உைவுகளின் 
காரணங்களுக்காகவும் வழிவகுக்கிைது. 

பழங்குடி அைிவில் உள்ளிட்ட பல்மவறு பாடங்களில் இந்தியாவின் 
பாரம்பரிய அைிவுசார் முமைகளில் வல்லுநர்கள் யார் 
இந்தியாவில் சிைந்த, உண்மமயான அைிவியல் மற்றும் கற்ைைிந்த 
அைிஞர்கள் பைர் உள்ளனர். துல்ைியமாகவும், விஞ்ஞான 
ரீதியாகவும் இந்திய அைிவுசார் அமமப்புகளின் மிகவும் 
அைிவூட்டும் மற்றும் பபாருத்தமான அம்சங்கமள பள்ளி 
பாடத்திட்டத்தில் பபாருத்தமான தர அளவிற்கு பகாண்டு 
வருவதற்கு நாங்கள் அவர்களின் உதவிமயப் பபை 
மவண்டும். குைிப்பிட்ட முயற்சிகள்: 



14. National Research Foundation 

 
188 

P4.6.9.1. 

P4.6.9.2. P4.6.9.3. 

இந்ேிய அறிவுசொர் முகறககள பொடத்ேிட்டத்ேில் 
இகணத்ேல்: அறிவுக்கு இந்திய பங்களிப்பு - மற்றும் 
அவர்களுக்கு வழிநடத்திய வரைாற்றுச் சூழல் - 
துல்ைியமான மற்றும் உற்சாகமான முமையில், 

எங்குள்ள பாடசாமை பாடத்திட்டத்திலும் 
பாடநூல்களிலும் பபாருத்தமானதாக 
இருக்கும். தமைப்புகள் கணிதம், வானியல், தத்துவம், 

உளவியல், மயாகா, கட்டிடக்கமை, மருத்துவம், 

அத்துடன் ஆட்சி, அரசியல், சமுதாயம், மற்றும் 
பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு இந்திய பங்களிப்மப 
உள்ளடக்கியிருக்கும். 

பொடத்ேிட்டத்ேிலும் பொடநூல்களிலும் உள்ள 
உள்ளூர் மற்றும் பழங்குடி அறிவு முகறகமககள 
உள்ளடக்குேல்: உள்ளூர் மற்றும் பழங்குடி 
அைிவியலுக்கான அைிவாற்ைல் அமமப்புகள் உள்ளூர் 
மதமவகமளயும் பழக்கவழக்கங்களுடனான 
இத்தமகய அைிவாற்ைல் அமமப்புகள் அதிகமான 
பதாடர்மபக் பகாண்டிருக்கும் பிரமதசங்களில் மமலும் 
விவரிக்கப்படும். 

இந்ேிய அறிவியலுக்கொன கற்கககநறி: இந்திய 
அைிவுசார் முமைகளில் (ஏற்கனமவ NCERT 

வடிவமமக்கப்பட்டது மபான்ை ஒரு பாடபநைி) ஒரு 
பாடபநைி பாடசாமையில் மாணவர்களுக்கு பதரிவு 
பசய்யப்படும். இது பாடசாமையில் ஆழமாக 
ஆழ்ந்திருக்க மவண்டும். 

4.6.10. தற்மபாமதய நிகழ்வுகள் 

பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான அைிவு தன்மன ஒரு 
முடிவுக்கு பகாண்டுவருவதில்மை, ஆனால் எதிர்காைத்தில் ஒரு 
சிைந்த மற்றும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் மநாக்கத்தக்க 
வாழ்க்மகக்கான ஒரு வழிமுமையாகும். குைிப்பாக, எதிர்காை 
முயற்சிகள் மற்றும் பள்ளிக்கூடங்கள் அல்ைது பல்கமைக் 
கழகங்கமளப் பின்பதாடரும் மபாது, நம்மமச் சுற்ைி 
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உருவாகிவரும் உைகின் உண்மமகமள ஆமணயிடுவதால், 

வகுப்பமைக்கும் உண்மமயான உைகத்திற்கும் இமடமய ஒரு 
பதாடர்ச்சியான இமணமவப்மப ஊக்குவிக்க மவண்டும். 

பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் உள்ள பபரும்பகுதி - அடிப்பமடயானது 
என்ைாலும் - "நிமையானது". உண்மமயில், "பாடநூல்" வடிவத்தில் 
அைிமவத் பதாகுப்பது பைமுமை பைமுமையும் அமத 
உமைக்கிைது! எனமவ இது "மாறும்" உள்ளடக்கத்தில் முற்ைிலும் 
கவனம் பசலுத்தும் குமைந்தபட்சம் ஒரு பபாருமளக் 
பகாண்டிருக்கும் தர்க்கரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் - 
குைிப்பாக மகாட்பாட்டின்மபாது பாடசாமை படிப்பினர்களுக்கும் 
நமடமுமையில் உள்ள அவர்களின் உண்மமயான உைகப் 
பயன்பாடுகளுக்கும் இமடயில் பாைமாக பசயல்படும் மாறும் 
உள்ளடக்கமாகும். 

மடனமிக் உள்ளடக்கம் தற்மபாமதய பபாருளாதார சூழ்நிமைமய, 

சமீபத்திய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள், மருத்துவத்தில் 
முன்மனற்ைங்கள், உைகம் முழுவதிலுமுள்ள பூமகாள அரசியல் 
சக்திகளின் சமன்பாடுகள், கமை மற்றும் இமச, பாைினம் 
பிரச்சிமனகள், சுற்றுச்சூழல் கவமைகள், மபான்ை மபாக்குகள் பற்ைி 
மபசுவமத உள்ளடக்கியது. மாணவர்களின் வாழ்க்மக மற்றும் 
அவர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் பற்ைிய எதிர்காைம். 

பகடப்பொற்றல் மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புககள 
வைியுறுத்துகின்ற எந்ேகவொரு 
கல்விக்கும் ககை தசர்க்கப்பட 
தவண்டும். 
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P4.6.10.1. P4.6.10.2. 7-8: மொணவர்களின் அகனத்து மொணவர்களுக்கும் 
சமூகம், நொடு, வகுப்புகளில் 7 மற்றும் 8 

மாணவர்களுக்கான அமனத்து மாணவர்களும் தங்கள் 
சமூகங்களிலும் மனிதர்களிடமிருந்தும் 
எதிர்பகாள்ளும் சிக்கைான சிக்கல்களில் ஒரு வாரம் 
ஒரு வாரம் (ஒரு வாரம் ஒரு காைத்திற்கு, ஒரு 
அமர்வுக்கு) எடுக்கும். இந்த வகுப்பில், மாணவர்களின் 
தற்மபாமதய எதிர்காை நிமை பற்ைி மாணவர்கள் 
அைிந்து பகாள்ள மவண்டும், அமதாடு, சுற்ைியுள்ள 
காைநிமை மாற்ைங்கள், சுத்திகரிப்பு, தண்ணரீ், ஸ்வக்க் 
பாரத், பாைின சமத்துவம், சமூக நீதி, அைிவியல் 
மற்றும் அதன் பதாடர்பு சமூகம், உைகளாவிய கல்வி, 
மற்றும், இந்த மதசிய கல்வி பகாள்மக எ.கா. 
பிரச்சிமனகள். சமுதாயத்தில் விழிப்புணர்வு மற்றும் 
கவனத்மதத் மதமவப்படும் பிரச்சிமனகமள அைிந்த 
மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது ஆற்ைலுக்கான 
தீர்வுகள் ஆகியவற்மைப் பபை, சற்மை மாறும் ஆனால் 
இன்னும் அைிமுகமான உள்ளடக்கத்மத கவனம் 
பசலுத்த மவண்டும். இந்த பாடத்திட்டமானது,மற்றும் 
விவாதக் குழுவாக பணியாற்றும் மாணவர்கள், தங்கள் 
கருத்துக் கூறுகள், கவமைகள், அனுபவங்கள் மற்றும் 
மகள்விகமள எதிர்பகாள்ளும் அபிைாமஷகமள பற்ைி 
வகுப்புக்கு ஒரு சிை வாக்கியங்கமளப் மபசுவார். 

9-12 வகுப்புகளில் அகனத்து மொணவர்களுக்கும் 
நடப்பு விவகொைங்கள் பற்றிய பொடகநறி: சிை முக்கிய 
விவகாரங்கள் குைித்து விழிப்புடன் இருப்பது, 9-12 

வகுப்புகளில், P4.6.10.1 பாடத்திட்டத்தில் ஒரு 
முன்மனற்ைத்தில் பதாடரும் ஒவ்பவாரு வாரமும், 

தற்மபாமதய பத்திரிமககளில், பத்திரிமககள் / 
பத்திரிமககள், புத்தகங்கள் மற்றும் 
திமரப்படங்களிைிருந்தும் தயாரிக்கப்படும். இது 
தற்மபாமதய விவகாரங்கமளப் பற்ைிய வாசிப்பு 
மற்றும் விழிப்புணர்மவ ஊக்குவிப்பமதாடு, விமர்சன 
சிந்தமனமய ஊக்குவிக்கும். வகுப்பு ஆசிரியரால் 



14. National Research Foundation 

 
191 

நியமிக்கப்படும் அல்ைது படிக்கப்படும். மாணவர்கள் 
தனி நபர்களாக அல்ைது குழுக்களாக விவாதிக்கவும் 
விவாதிக்கவும் மகட்கப்படும். 

தற்மபாமதய புவியியல் பிராந்தியத்திற்குள் இருக்கும் 
தற்மபாமதய விவகார ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள், எதிர்வரும் 
மாதத்தின் நடப்பு விவகார வகுப்புகளில் என்ன கற்றுக் 
பகாள்ளப்படுவார்கள் என்பமதக் கைந்துமரயாடுவதற்காக 
அவ்வப்மபாது ஒருவமரபயாருவர் ஒன்றுகூடுங்கள் அல்ைது 
கைந்துமரயாடைாம். இது உள்ளடக்கம் தற்மபாமதய மற்றும் 
நன்கு ஆதாரமாக இருக்க அனுமதிக்கும், மற்றும் பிராந்திய 
எழுத்தாளர்கள் கட்டுமரகள் மீது விவாதங்கமள ஊக்குவிக்க 
பிராந்திய இைக்கியம் ஒரு ஆமராக்கியமான அளவு அடங்கும். 
இந்த உள்ளூர் சுமவயானது மாணவர்களின் வாழ்க்மக மற்றும் 
அனுபவங்கமளப் பபாறுத்து பதாடர்பு மற்றும் உைவினர்கமளப் 
பபை உதவும். 

ஆசிரியரின் பணி முக்கியமாக மாணவர்களிடம் 
கருத்துக்கமள எளிதாக்க உதவுவமதாடு, கட்டுமரயின் 
உள்ளடக்கத்மத மாணவர்களிடம் பதாடர்புபடுத்துவதும், 

மாணவர்களிடமும் படிக்கும், பசரிமானம் மற்றும் 
சிக்கைான தகவமை பகுப்பாய்வு பசய்யும் திைமன 
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வளர்க்கும் வமர. ஆசிரியர் சரியான திமசயில் 
கைந்துமரயாடல்கமளத் திட்டுவார், மதமவப்படும் 
சமயத்தில் மகள்விகமளக் மகட்பார், ஆனால் மற்ைபடி 
பபரும்பாலும் அவர் / அவரின் பசாந்த கருத்துக்கமள 
பவளிப்படுத்த மவண்டும். விஞ்ஞானம், பதாழில்நுட்பம் 
மற்றும் மருத்துவம், கமை, இைக்கியம் மற்றும் இமச 
ஆகியவற்ைில் இருந்து பல்மவறு வமக பபாருள்கமள 
உள்ளடக்கியது அவசியம். பமழமம மற்றும் இனபவைி 
மபான்ை சமூகப் பிரச்சிமனகமளக் மகயாளும் 
கட்டுமரகளும் மசர்க்கப்படும். 

4.7. தேசிய பொடத்ேிட்ட 
கட்டகமப்பு 

P4.7.1. தேசிய பொடத்ேிட்ட கட்டகமப்கப மீள்பொர்கவ: NCF 2005 இன்னும் 
சிைந்த பசயல்திைன் வமகயிைான கல்வி கற்க இன்னும் பை 
சிைந்த உத்திகமள மகாடிட்டுக்காட்டுகிைது. 2020 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதியில் இந்த ஆவணம் மறுபரிசீைமன பசய்யப்படும் மற்றும் 
மமம்படுத்தப்படும், இன்மைய கல்வி மாற்ைிய பின்னணியில் 
கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வமதாடு, குைிப்பாக மமமை உள்ள 
அமனத்து பகாள்மக புள்ளிகளும் மற்றும் அமனத்து பிராந்திய 
பமாழிகளிலும் கிமடக்கும். 

4.8. உள்ளூர் உள்ளடக்கம் 
மற்றும் சுகவ ககொண்ட 
தேசிய பொடப்புத்ேகங்கள் 
பாடத்திட்டத்தின் பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கத்மத 
குமைத்தல் மற்றும் பநகிழ்வுத்தன்மம அதிகரித்தல் - 
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மற்றும் கற்பூரக் கற்ைல் விட கட்டமமப்பியல் மீதான 
புதுப்பிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் - பாடநூல் பாடநூல்களில் 
இமணயாக மாற்ைப்பட மவண்டும். அமனத்து 
பாடநூல்களும் ஒரு அடிப்பமட மட்டத்தில் (விவாதம், 

பகுப்பாய்வு, எடுத்துக்காட்டுகள், மற்றும் பயன்பாடுகளுடன்) 
முக்கியமாகக் கருதப்பட மவண்டும், ஆனால் அமத 
மநரத்தில் உள்ளூர் சூழ்நிமைகள் மற்றும் மதமவகளுக்கு 
இணங்க எந்த விரும்பிய நுணுக்கங்கமளயும் துமண 
பபாருட்கமளயும் பகாண்டிருக்க மவண்டும். சாத்தியமான 
இடங்களில், ஆசிரியர்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தும் 
பாடநூல்களில் மதர்வுகள் உள்ளன - அவசியமான மதசிய 
மற்றும் உள்ளூர் பபாருள் பகாண்ட பாடப்புத்தகங்களின் 
பதாகுப்பிைிருந்து - அதனால் அவர்கள் விரும்பும் 
கற்பித்தல் பாணிகமள சிைந்த முமையில் கற்பிக்கும் 
வமகயில் மாணவர்கள் மற்றும் சமூகங்கள் மதமவ. 

மாணவர்களிடமும் கல்வி முமையிலும் பாடநூல் 
விமைகளின் சுமமகமள அகற்றுவதற்காக, உற்பத்தி 
பசைவு / அச்சிடல் பசைவு - மிகக் குமைந்த விமையில் 
தரமான பாடப்புத்தகங்கமள வழங்குவமத இைக்கு. SCERT 

களுடன் இமணந்து NCERT உருவாக்கிய உயர் தரமான 
பாடநூல் மூைப்பபாருட்கமளப் பயன்படுத்தி இது 
நிமைமவற்ைப்படைாம்; கூடுதைான பாடநூல் பபாருட்கள் 
பபாது தனியார் கூட்டு மற்றும் க்ரூப்மசார்சிங்கினால் 
நிதியளிக்கப்படும். இது, விமை உயர்ந்த விமையிைான 
உயர் தரமான பாடப்புத்தகங்கமள எழுதுவதற்கு 
நிபுணர்கமள ஊக்குவிக்கும். மாநிைங்கள் தங்கள் பசாந்த 
பாடத்திட்டத்மத (மதசிய NCERT பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு 
அடிப்பமடயாகக் பகாள்ளப்படைாம்) தயார் பசய்து, மாநிை 
வாசமன பகாண்ட பாடநூல்கமள (NCERT பாடநூல் 
பபாருள்கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டமவ) தயாரிக்கும். 
அமனத்து பிராந்திய பமாழிகளிலும் இத்தமகய 
பாடப்புத்தகங்களின் கிமடப்பது ஒரு முன்னுரிமம 
என்பதால், எல்ைா மாணவர்களும் உயர் தரக் கற்ைல் 
அணுகமைக் பகாண்டிருக்கிைார்கள். 
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P4.8.1. என்.சி.ஆர்.டி. பொடப்புத்ேகங்ககள மீள்பொர்கவ 
கசய்ேல் ஒவ்பவாரு பிரிவுக்கும் உள்ள பாடத்திட்டத்தின் சுருக்கம் 
( பிரிவு 4.3 ஐப் பார்க்கவும் ), NCERT பாடப்புத்தகங்கள் முதைில் 
திருத்தப்படும், ஒவ்பவான்ைிலும் உள்ள முக்கியமான அடிப்பமட 
உள்ளடக்கத்மத மட்டுமம பகாண்டிருக்கும். பகுப்பாய்வு 
அடிப்பமடயிைான, ஈடுபாடு மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த 
பாணியில், திருத்தப்பட்ட NCF பிரிவுக்கு உட்பட்ட பிரிவு 4.7. சிை 
முக்கிய விஷயங்களில், NCERT பை மாநிைங்களில் உள்ள முக்கிய 
பபாருமள மமம்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சிை துமண 
அைகுகமள தயாரிக்கக்கூடும். 

P4.8.2. மொநிை அளவில் பொடப்புத்ேகங்ககளத் ேயொரித்ேல்: மதசிய 
பாடத்திட்டத்மத பபறுவதற்காக, உள்ளூர் மவறுபாடுகமள 
அனுமதிக்கும் வமகயில், ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் உள்ள SCERT 

க்கள் பகாண்டிருக்கும் பாடப்புத்தகங்கமள தயாரிக்க 
ஊக்குவிக்கப்படும்: a. NCERT முக்கிய பபாருள்; 

ஆ. மாநிைத்திற்கு ஆர்வமுள்ள எந்த NCERT துமண 
பபாருள்    மற்றும் 

இ. SCERT அல்ைது உள்ளூர் மாவட்டங்கள் தயாரித்த 
ஏமதனும் பிை பபாருள் மற்றும் திருத்தங்கள் உள்ளூர் 
மதமவ மற்றும் சுமவ மதமவப்படும் அல்ைது 
மதமவயானமவ. ஒட்டுபமாத்தமாக, இைக்கணப் 
பாடல்கள் இப்மபாது இருக்கும்மபாமத மிகவும் 
குமைவான உள்ளடக்கத்மத ஏற்றுக் பகாண்டிருக்கும், 

ஆனால் அமவ 21 ஆம் நூற்ைாண்டின் திைமமகமள 
வைியுறுத்துவதற்கு இன்னும் ஆக்கபூர்வமான, 

பகுப்பாய்வு அடிப்பமடயிைான மற்றும் அனுபவமிக்க 
பாணியில் எழுதப்பட்டுள்ளன.     

பாடப்புத்தகங்கள் சரியான, பபாருத்தமான பபாருமள 
மட்டுமம பகாண்டிருக்க மவண்டும்; நிரூபிக்கப்படாத 
கருதுமகாள்கள் அல்ைது யூகங்கமள மசர்க்கும்மபாது, இது 
பவளிப்பமடயாக கூைப்படும். 

மறுஆய்வுக்குப் பிைகு, SCERT கள் மதசிய NCERT 

பாடப்புத்தகங்கமள பவறுமமன பின்பற்ைைாம், இதில் 
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முக்கிய மதசிய உள்ளடக்கம் மற்றும் மாநிைத்தின் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட துமண பபாருட்கள் ஆகியமவ 
உள்ளூர் சூழலுக்கு இன்னும் மாற்ைங்கள் மதமவயில்மை; 

NCERT உள்ளூர் சூழைில் பதாடர்புமடய சிை பபாருள்கமள 
உள்ளடக்கியிருக்கவில்மை என்ைால், இது SCERT கமளக் 
பகாண்டு மசர்க்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, 

இமசயமமப்பில் உள்ள NCERT முக்கிய பபாருள் 
முதன்மமயாக இந்துஸ்தானி மற்றும் கர்நாடிக் 
இமசகளின் அடிப்பமடகமள பகாண்டிருக்கைாம், அமத 
சமயம் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கூடுதல் மாநிை 
பபாருட்கள் அோங்ஸ், ைவனஸீ் மற்றும் பிை நாட்டுப்புை 
மற்றும் உள்ளூர் இமச மரபுகள் பற்ைிய தகவல்கள் 
அடங்கியிருக்கைாம். இத்தமகய பாடநூல்கள் SCERT க்கள் 
மூைம் முடிவு பசய்யப்படும், பின்னர் அச்சிடப்பட்டு 
குமைந்த பசைவில் கிமடக்கின்ைன, அதாவது, உற்பத்தி / 
அச்சிடல் பசைவில். 

P4.8.3. கூடுேல் பொடங்களுக்கு பொடப்புத்ேகங்கள் மற்றும் 
கபொருட்கள்: பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் புதிய 
பநகிழ்வுத்தன்மமயுடன், NCERT / SCERT பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
கற்பித்தல் கற்ைல் பபாருட்கள் மபான்ை கூடுதல் பாடங்களுக்கும், 

கணினி அைிவியல், இமச மற்றும் இைக்கியம் 
ஆகியவற்றுக்காகவும் உருவாக்கப்படும். அமனத்து பாடநூல்களும் 
ஒரு மதசிய மற்றும் இந்திய சுமவ மவண்டும், அமத மபால் 
உள்ளூர் சுமவயுடனும் சாத்தியமான / விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

P4.8.4. உயர் ேை கமொழிகபயர்ப்பு: பமாழிபபயர்ப்பு 
மற்றும் கமொழிகபயர்ப்பு ஒரு இந்திய நிறுவனம்              

(ஐ.ஐ.ஐ.டி.ஐ.) ஏற்கனமவ உள்ள மதசிய- 

மாநிைங்கமளாடு இமணந்து, பல்மவறு இந்திய 
பமாழிகளுக்கும், பவளிநாட்டு பமாழிகள் மற்றும் இந்திய 
பமாழிகளுக்கும் இமடயில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
பபாருட்களின் உயர்தர பமாழிபபயர்ப்புகமள 
முன்பனடுப்பதற்காக, மத்திய பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
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ஒரு மத்திய பல்கமைக்கழகத்தில். IITI சமீபத்திய 
பசயல்முமைகமளப் பயன்படுத்துவதற்கும், பவவ்மவறு 
பமாழிகளில் பபாருட்கமள பமாழிபபயர்ப்பின் நவனீ 
அணுகுமுமைகமள நமடமுமைப்படுத்துவதற்கும் கமை 
உபகரணங்கள் மாநிைத்துடன் பபாருத்தப்பட்டிருக்கும். நாடு 
முழுவதும் இருந்து பன்பமாழி பமாழி வல்லுநர்கமள 
ஐஐடிஐ பகாண்டுள்ளது, இது அமனத்து இந்திய 
பமாழிகமளயும் ஊக்குவிக்க உதவும். குைிப்பாக, ஐ.ஐ.டி.ஐ., 
அமனத்து NCERT- வளர்ந்த பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
மதசிய பரிந்துமரக்கப்பட்ட கற்பித்தல்-கற்ைல் பபாருட்கள் 
(SCERT களுடன் இமணந்து) அமனத்து இந்திய 
பமாழிகளிலும் கிமடக்கப் பபறுகின்ைன. 

P4.8.5. பள்ளிகளில் பொடப்புத்ேகங்ககள 
அேிகரித்துக் பகாள்வதற்கான புதுகமயொன பொடகநறி 
அபிவிருத்ேி: அமனத்து மாநிைங்களிலும், அமனத்து பிராந்திய 
பமாழிகளிலும் புதுமமயான புதிய பாடப்புத்தக புத்தகங்கமள 
ஊக்குவிப்பதற்கும், அவர்கள் பயன்படுத்தும் பாடநூல்களில் 
மற்றும் ஆசிரியப் பாணியிைான ஆசிரியர்களுக்கு பதரிவு 
பசய்வதற்கும், பபாது மற்றும் தனியார் திட்டங்கள் பகாடுக்கப்பட்ட 
விடயங்கள், நிமைகள் மற்றும் பிராந்திய பமாழிகளுக்கு சிைந்த 
பாடநூல்களுக்கான ஆசிரியர்களுக்கான சலுமககள் அல்ைது 
பரிசுகமள வழங்குதல். 

இத்தமகய பாடப்புத்தகங்கள் மதசிய அளவில் மற்றும் 
ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் தன்னார்வ வல்லுநர்கள் 
குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்படும். பாடநூல்கள் அடங்கிய 
அடிப்பமடயில் அனுமதிக்கப்படும்: 

ஒரு.      மதசிய மமய பாடத்திட்டப் பபாருள் மற்றும், 

பபாருத்தமான இடங்களில், எந்தபவாரு உள்ளூர் 
தகவலும் மதமவப்படுவதாக; 

ஆ. புதுமமயான, ஆக்கபூர்வமான, மற்றும் ஈர்க்கும் 
விளக்கக்காட்சி;    மற்றும் 

இ. சரியான மற்றும் துல்ைியம்.     
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அத்தமகய பாடநூல்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் 
மாணவர்களுக்கும் குமைவான விமையில் 
கிமடக்கின்ைன, அதாவது அச்சிடப்பட்ட 
பசைவில். ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் பசலுத்துவது, 

ஊக்கப்படுத்துதல், அங்கீகாரம் பசய்தல் அல்ைது 
இரகசியங்கமள எவ்வாறு பபறுவது என்பது மபான்ை 
ஒவ்பவாரு பபாது அல்ைது தனியார் பதாண்டு 
திட்டத்திற்கும் தனியாக அமமக்கப்படும். 

ஒவ்கவொரு மொணவருக்கும் 
உள்ளுணர்வு ேிறகமகள் 
உள்ளன, அகவ கண்டுபிடித்து, 

பைொமரிக்கப்படுகின்றன, 

வளர்க்கப்படுகின்றன, 

வளர்க்கப்படுகின்றன. 

4.9. மொணவர் தமம்பொட்டிற்கொன 
மேிப்பீட்கட மொற்றுகிறது 
பகுதி 4.2-பிரிவு 4.8 இல் விவரிக்கப்பட்ட 
பாடத்திட்டத்தின் மாற்ைங்கள் மதிப்படீ்டு நமடமுமைகளிலும் 
வழிமுமைகளிலும் இமணயாக மாற்ைப்பட மவண்டும். 

நமது பள்ளி முமைமம கைாச்சாரம் மதிப்படீு மிகவும் மநாக்கம் 
முதன்மமயாக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஒரு மராட்மடா 
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நிமனவு memorisation திைன்கமள ஒரு மசாதமன இருந்து மாற்ை 
மவண்டும், எங்கள் மாணவர்கள் கற்ைல் மற்றும் வளர்ச்சி 
ஊக்குவிக்கிைது, மற்றும் ஆய்வுகள் மபான்ை உயர் வரிமச 
திைன்கள் மசாதிக்கும், விமர்சன சிந்தமன, மற்றும் கற்பமனயான 
பதளிவு. மதிப்படீு முதன்மம மநாக்கம் உண்மமயில் கற்ைல் 
இருக்க மவண்டும் - அது ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் உதவ 
மவண்டும் - மற்றும் முழு பள்ளி அமமப்பு - பதாடர்ந்து அமனத்து 
மாணவர்கள் கற்ைல் மற்றும் வளர்ச்சி மமம்படுத்த பபாருட்டு 
கற்பித்தல் கற்ைல் பசயல்முமைகள் திருத்தி. 

பள்ளி ஆண்டு முழுவதும் நமடமுமை மற்றும் வளர்ச்சி 
மதிப்படீ்மட மமயமாக அணுகுதல் மவண்டும். கற்ைல் மதிப்படீு, 

பகுப்பாய்வு மற்றும் பயன்பாடு மபான்ை உயர்மட்ட திைன்கமளக் 
பகாண்ட மகார் கருத்துகள் மற்றும் அைிவு பற்ைிய புரிதமை 
மட்டுமம கற்ைல் மதிப்படீு மாற்ை மவண்டும்; இந்த 
அணுகுமுமையானது கல்வி முமையிலும் 
பல்கமைக்கழகங்களுக்கான நுமழவு மதர்வுகள், பல்கமைக்கழக 
மதர்வுகள் மற்றும் மவமைவாய்ப்புக்கான மதர்வுகள் உள்ளிட்ட 
பாடபநைிகளிலும், பரீட்மசகளிலும், பாடபநைிகளிலும், 

பாடபநைிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும். 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, இன்மைய பரீட்மசகளின் தற்மபாமதய இயல்பு 
- மற்றும் இன்மைய விமளபபாருட்கமளப் பயிற்றுவிக்கும் 
கைாச்சாரம் - குைிப்பாக உயர்நிமை பள்ளி மட்டத்தில், 

அதிகப்படியான பரிமசாதமன பயிற்சி மற்றும் தயாரிப்பில் 
உண்மமயான கற்களுக்கான மதிப்புமிக்க மநரத்மத 
மாற்ைியமமப்பது மிகவும் தீங்கு விமளவிக்கிைது. 

வகுப்பு 10 மற்றும் 12 சமப மதர்வுகள் மீது கடுமமயாகவும், 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாணவர்களிடமும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த மாணவர்களும், பல்கமைக்கழக அனுமதி மற்றும் 
மவமைவாய்ப்பிற்கான மாணவர்கமள மதிப்பிடுவதில் முக்கிய 
ஆதாரமாக உள்ளனர், வாரியம் பரீட்மசகளின் தற்மபாமதய 
கட்டமமப்பு முமையாக தடுக்கப்பட்டுள்ளது. பை வழிகளில் 
நடப்பதில் இருந்து கற்ைல்: 

•         முதல் மற்றும் முன்னணி, கிமரடு 10 மற்றும் 12 மபார்டு பரீட்மச 
மாணவர்கள் ஒரு சிை நாட்களுக்கு மமல் ஒரு பபரும் அளவு 
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அழுத்தம் பகாடுக்கின்ைன. மாணவர்களின் வாழ்க்மகமய இந்த 
சிை நாட்களில் தங்கள் பசயல்திைன் மிகவும் பபரிதும் 
சார்ந்துள்ளது என்பதில் இருந்து தீங்கு விமளவிக்கும் பயிற்சி 
கைாச்சாரம், ஒரு மாணவரின் வாழ்வில் மற்ை அமனத்து 
கருத்துகளும் இரண்டாம் நிமை மாறும் என்று. குைிப்பாக, 

உண்மமயான புரிதல், சிந்தமன, பகுப்பாய்வு பசய்தல், பசய்வது 
மற்றும் கற்ைல் ஆகியமவ ஒரு இரண்டாம் இடத்மதப் 
பபறுகின்ைன. 

•         இரண்டாவதாக, வாரியம் பரீட்மசகளின் தற்மபாமதய 
கட்டமமப்பானது மற்ைவர்களின் பசைவில் ஒரு சிை 
பாடங்களில் மட்டுமம கவனம் பசலுத்துகிைது, 

உண்மமயிமைமய முழுமமயான வளர்ச்சிமயத் தடுக்கிைது. 
விஞ்ஞானம், கமை அல்ைது வணிகம் ஆகியவற்ைில் 
மாணவர்களிமடமய அசாதாரணமான மற்றும் முன்கூட்டிமய 
ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் பகிர்மவ ஏற்படுத்துவது விமசஷமானது. 
மாணவர்களுக்கான மதமவயான பநகிழ்வுத்திைன், இரண்டாம் 
நிமை பள்ளிக்கூடம் மற்றும் அதற்கு அப்பால் உள்ள 
துமைகளில் பரந்த அளவிைான படிப்புகள் மதர்வு 
பசய்யப்படுவது, அத்தமகய ஆரம்ப சிைப்புப் பயிற்சி மூைம் 
தடுக்கப்படுகிைது. மமலும், விஞ்ஞானிகள், கணிதம், கமை, 

மனிதமநயம், பமாழிகள் மற்றும் பதாழில் திைமமகள் மபான்ை 
சிை குைிப்பிட்ட பகுதிகமள சிை மாணவர்கள் மதிப்படீு 
பசய்யாமல், தங்கள் சிைப்புத்திைமனப் பபாறுத்து, அத்தமகய 
மாணவர்கள் ஒருமபாதும் நன்ைாக அந்த பகுதிமயக் கற்க 
மாட்டார்கள். அவ்வாறு பசய்ய ஊக்கமளிக்கும். 
உதாரணத்திற்கு,நாட்டில் அைிவியல் மாணவர்கள் அரிதாகமவ 
கல், பதாழில் ரீதியாக பாடங்கமள அல்ைது வகுப்பு 8 க்குப் 
பிைகு விமளயாடுவமத அரிதாகமவ படிக்கிைார்கள், மமலும் 
இந்த முக்கியமான அமனத்து மதர்வுகளின் தன்மமயின் 
காரணமாகவும், இது மாணவர்களின் மதமவக்மகற்ப, 

மதமவயான மல்டிபிசினரி முமையில் கற்றுக்பகாள்வமதத் 
தடுக்கிைது. நைன்கமள. 

•         மூன்ைாவதாக, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில், இரண்டு 
சந்தர்ப்பங்களில் உயிர் நிர்ணயிக்கும் வாரிய மதர்வுகள் 
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வழங்கப்பட்டால், இந்த மதர்வுகள் பபரும்பாலும் முன்கூட்டிமய 
இருக்காது, வடிவமமக்கப்பட்டமவ அல்ை, இது ஒரு வணீான 
வாய்ப்பாகும். மதர்வுகள் அனுபவங்கமள கற்க மவண்டும், இதில் 
இருந்து ஒரு எதிர்காைத்தில் கற்றுக்பகாள்ளவும் மமம்படுத்தவும் 
முடியும்; நடப்பு வாரியம் பரீட்மச முமை இந்த இைக்குகளுடன் 
வரிமசப்படுத்தப்படவில்மை. 

நடப்பு வாரியம் பரீட்மச முமைகளின் பல்மவறு எதிர்மமை 
விமளவுகளும் தற்மபாமதய பல்கமைக்கழக நுமழவுத் மதர்வு 
முமைமமயில் காணப்படுகின்ைன - குைிப்பாக, தீங்கு 
விமளவிக்கும் பயிற்சி பயிர்ச்பசய்மக மற்றும் ஆரம்ப சிைப்பு 
மற்றும் முமனப்பு கற்ைல் ஆகியவற்ைிற்கான கூடுதல் சலுமககள் 
உள்ளன. விஷயங்கமள மமாசமாக்குவதற்கு, பை பல்கமைக் 
கழகங்கள் இமத மபான்ை திட்டங்கமள வழங்கிய மபாதிலும், 

நுமழவுத் மதர்வில் மதர்ச்சி பபற்ைன. பை மாணவர்களுக்கான 12 

வது தரவரிமச மாணவர்களுக்கான நுமழவுத்மதர்வுகமள 
வழங்கியது. பள்ளிக்கூடங்களில் படிப்பதற்கும், தங்கள் தனிப்பட்ட 
திைமமகமளத் பதாடர்வதற்கும் பதிைாக, பல்மவறு நுமழவு 
பரீட்மசகளுக்கு பயிற்சி பபறுவதற்கும், மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
நிறுவனங்களில் நுமழவதற்கு இந்த மதர்வுகமள 
எடுத்துக்பகாள்வதற்காக மாணவர்கள் பபரும்பாலும் நாடு 
முழுவதும் பயணம் பசய்ய மவண்டும். 

மமலும், இந்த மதர்வில் பை மதர்வுகள் ஆண்டின் ஒரு நாளில் 
மட்டுமம நிகழ்கின்ைன - ஒரு மாணவர் ஒரு மசாதமன 
மதால்வியமடந்தால், அவர் / அவள் மீண்டும் முயற்சி பசய்ய 
முழு ஆண்டு காத்திருக்க மவண்டும். மநரம், இருப்பிடம், மற்றும் 
உள்ளடக்கம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் பை மதர்வுகமள 
எடுத்துச் பசல்லும் நிதி சுமம மாணவர்கள் மாணவர்களின் பாரிய 
சுமமமயக் குைிக்கிைது. முதுகமை பட்டப்படிப்பு நுமழவுத் 
மதர்வுகளுக்கு இது மபான்ை பிரச்சிமனகள் ஏற்படுகின்ைன. 

உயர்நிமைப்பள்ளி, வாரியம் மற்றும் நுமழவுத்மதர்வுகளில் இந்த 
தீங்கு விமளவிக்கும் பாதிப்புகமள உமடக்க, முழுமமயான 
வளர்ச்சி, பநகிழ்வான மற்றும் தனிப்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்டங்கள் 
மற்றும் உறுதியான மதிப்படீ்மட ஊக்குவிக்க குழு மற்றும் 
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நுமழவு மதர்வுகள் மறுசீரமமக்கப்பட மவண்டும். இந்த 
மநாக்கங்களுக்காக, பவளிவரும் தீர்வு இதுதான்: 

•         முழுமமயான வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பதற்காக பைவிதமான 
பாடங்களில் சமப மதர்வுகள் வழங்கப்பட மவண்டும்; 

•         மாணவர்களுக்கு அவர்கள் தனித்தனி நைன்கமளப் பபாறுத்து, 

வாரியம் மதர்வுகள் எடுக்கும் பை பாடங்கமள மதர்வு பசய்ய 
மவண்டும்; 

•         வார இறுதி மதர்வுகள் "எளிதாக" பசய்யப்பட மவண்டும், 

ஏபனனில் முக்கியமாக அடிப்பமட பயிற்சிகமள மசாதித்து, சிை 
மாதங்கள் பயிற்சி மற்றும் நிமனவாற்ைமை 
விடவும்; பாடசாமை வகுப்பில் ஒரு அடிப்பமட முயற்சிமய 
மமற்பகாண்டு வருகின்ை எந்தபவாரு மாணவரும் அதனுடன் 
பதாடர்புமடய விடயத்மத கடந்து பசல்ை முடியும் 

கூடுதைான முயற்சியின்ைி வாரியம் மதர்வு; 

•         மாணவர்களிடமிருந்து ஒரு மசாதமனமய எடுத்துக் பகாள்ள 
மவண்டும். எந்தபவாரு பசமஸ்டர் பள்ளிக்கூடத்திைாவது 
அதனுடன் பதாடர்புமடய வர்க்கத்மத எடுத்துக்பகாள்வது 
அவசியம். அவர்கள் படிக்கும் மற்றும் சிைப்பாக பசய்ய முடியும் 
என்று அவர்கள் உணர்ந்தால், அத்தமகய பபாருள் வாரியம் 
மதர்வு மீண்டும் எடுக்க முடியும். 

•         மாணவர்களின் மீதான பரிமசாதமன சுமம 
அதிகரிக்கப்படாமல், ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் வாரியம் 
பரீட்மசகள், பசவ்வாய்க்கிழமம அல்ைது ஆண்டு காை 
படிப்புகளுக்கு, முடிந்த மபாபதல்ைாம், பாடபநைிக்கான இறுதிப் 
பரீட்மசகமள மாற்ைக்கூடும். 

இத்தமகய அமமப்பு பை நாடுகளால் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது, அங்கு வாரியம் பரீட்மசகளுக்கான 
பயிற்சி கைாச்சாரங்கள் அவற்ைின் கட்டமமப்பு காரணமாக 
உருவாக்கப்படவில்மை. 

பல்கமைக்கழக நுமழவு மதர்வுகள் பகாள்மககமள 
ஒத்திருக்க மவண்டும்; மதசிய படஸ்டிங் ஏபஜன்சி (NTA) 

(பார்க்க P4.9.6 ) தர்க்கம், அளவுமகால் மற்றும் பமாழிகளில் 
இருந்து அைிவியல், கமை, மற்றும் பதாழிற்கல்வி 
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பாடங்களில் மிகவும் சிைப்புப் பரீட்மசக்கு, பை பாடங்களில் 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் உயர் தரமான பபாதுவான மாதிரி 
நுமழவு மதர்வுகள் பை முமை வழங்குவதற்கு மவமை 
பசய்யும். பபாது நுமழவு மதர்வுகள், நூற்றுக்கணக்கான 
பல்கமைக்கழகங்கள் தங்களது பசாந்த பரீட்மசகமளத் 
மதாற்றுவிப்பமதக் காட்டிலும் - மாணவர்கள், 

பல்கமைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் ஆகியவற்ைில் 
சுமமமயக் குமைக்கின்ைன. அத்தமகய ஒரு 
அமமப்புமுமையின் பயன் என்னபவன்ைால் மாணவர்கள் 
ஆர்வமுள்ள பாடங்கமள வரம்மப மதர்வு பசய்ய முடியும், 

மமலும் ஒவ்பவாரு பல்கமைக்கழகமும் ஒவ்பவாரு 
மாணவர்களுக்கான தனித் துமை வார்ப்புருமவப் 
பார்க்கவும், தனிப்பட்ட நைன்கமள மற்றும் திைன்கமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மாணவர்கள் தங்கள் 
திட்டங்கமள அனுமதிக்க முடியும். . 

உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் நுமழவு மதர்வுகள் 
நடத்தவும், ஃபபமைாஷிப்பிற்காக நுமழவு மதர்வுகமள 
நடத்தவும், முதன்மமயான, நிபுணத்துவம் வாய்ந்த, 

தன்னியக்க மசாதமன நிறுவனமாக NTA 

பசயல்படுகிைது. மசாதமன, தயாரித்தல், மசாதமன 
ஆய்வில் மாநிை-ன்-கமை முமைகமள பயன்படுத்தி 
திைமமயான, பவளிப்பமடயான மற்றும் கடுமமயான 
விதத்தில் திைமன மதிப்படீு பசய்யும் பபாறுப்புடன் NTA 

ஒப்பமடக்கப்படும். இது மபார்டு முழுவதும் உயர் தர 
மதிப்படீு பசய்ய சிைந்த பபாருள் நிபுணர்கள், 

உளவியைாளர்கள், மற்றும் டி-படைிவரி மற்றும் பாதுகாப்பு 
நிபுணர்கமளப் பயன்படுத்துவார்கள். 

இறுதியாக, வாரியம் மற்றும் நுமழவு மதர்வுகள் மபான்ை 
அமனத்து பரீட்சார்த்தங்களும் "உயர்ந்த பங்குகள்" எனக் 
கருதப்படாது, பை மாணவர்களின் சிைந்தது (அதாவது, 

குமைந்தபட்சம் இரண்டு) முயற்சிகமள அனுமதிக்கும். 

P4.9.1. மேிப்பீடு மற்றும் அபிவிருத்ேிக்கொன மேிப்பீடு ஒரு புேிய 
முன்னுேொைணம்: NCERT 2022 ஆம் ஆண்டில் மதிப்படீு முமையில் 



14. National Research Foundation 

 
203 

ஒரு மாற்ைம், NCFT, மற்றும் ஆசிரியர்கள் தயார் NCF 2020 உடன் align 

பசய்ய, வழிகாட்டுதல்கள் தயாரிக்கப்படும். கவனம் முமையான 
மதிப்படீு, அதாவது, மதிப்படீு கற்ைல். 

இந்த மாற்ைத்தில், மதிப்படீு முக்கிய கருத்துக்கள் மற்றும் 
திைன்கமள மசாதித்துக்பகாள்வமத விட விமர்சன 
சிந்தமன, பகுப்பாய்வு மற்றும் கருத்தியல் பதளிவு மபான்ை 
உயர் ஆற்ைல் திைன்கமளச் சமாளிக்க பிரதானமாக 
மறுவடிவமமப்பு பசய்யப்படும். இந்த அணுகுமுமை 
அமனத்து பரீட்மசகளிலும் - பள்ளிகளிைிருந்து "நுமழவு 
மதர்வுகள்", மதசிய அல்ைது மாநிை அளவிைான சாதமன 
அளவிற்கான பல்கமைக்கழகப் பரீட்மசகள் மற்றும் 
மவமைவாய்ப்புக்கான பரீட்மசகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
பரீட்மசகமள "அதிக பங்குகள்" என்று இருக்காது - 
மாணவர்களிடம் உளவியல் சுமமயாக பை 
முயற்சிகளுக்கு சிைந்த வழிமுமைகள் மூைம் கணிசமாக 
குமைக்கப்படும். 

P4.9.2. கற்பித்ேல்-கற்றல் கசயல்முகறககள கேொடர்ச்சியொக 
தமம்படுத்ே மேிப்பீடு கசய்வது: பள்ளி மட்டத்தில், கற்ைல் பற்ைிய 
இத்தமகய வளர்ச்சி மதிப்படீு அவ்வப்மபாது நடத்தப்படும், மற்றும் 
ஒரு மாதத்திற்கு ஒருமுமை, அமனத்து களங்களிலும், 

ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் உதவும்படி பதாடர்ந்து 
கற்ைல் திட்டங்கமள மறுபரிசீைமன பசய்தல் மற்றும் 
மமம்படுத்துதல். காைப்மபாக்கில், உயர் வினா வினாக்களின் 
ஆன்மைன் மகள்வி வங்கிகள் இந்த மநாக்கத்திற்காக 
ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கிமடக்கும். மதிப்படீு 
முமையானது மற்றும் முக்கியமாக உயர் வரிமச திைன்கள் 
மற்றும் அத்தியாவசிய கருத்தாக்கங்களின் பயன்பாடுகமள 
பரிமசாதிக்கும் என்பதால், திைந்த புத்தகப் பரீட்மசகளும் 
பயன்படுத்தப்படைாம், மமலும் துமைமுகங்கள் இரண்டாம் நிமை 
நிமைகளில் பயன்படுத்தப்படைாம். 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் படிப்படியாக ஒவ்பவாரு 
மாணவர்களிடமும் மாணவர்களின் முன்மனற்ைத்மத 
கண்காணிக்கும் மற்றும் தனிப்படுத்தப்பட்ட பாடம் 
திட்டங்கமள மாற்ைியமமக்க இந்த ஆவிக்குரிய 
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வினாக்கள், மதர்வுகள் மற்றும் மபார்ட்ஃமபாைிமயா 
மதிப்படீுகமள ஆசிரியர்கள் தயார் பசய்வார்கள். 

இந்த வினாக்கள், பரீட்மசகள், மற்றும் அமமச்சர்கள் 
ஆசிரியர்களுக்கு உதவுவது, உள்ளூர் பாடபநைிக்கான 
குழுக்கள் மற்றும் வட்டங்களில் பங்மகற்க சிைந்த 
மாணவர்களிடமிருந்து கற்றுக் பகாள்ளும் 
மாணவர்களுக்கு, பகாடுக்கப்பட்ட பாடங்களில் சிைந்த சக 
ஆசிரியர்களுக்கு, பகாடுக்கப்பட்ட பாடங்களில் RIAP 

திட்டங்கள். 

மேிப்பீட்டின் கைொச்சொைம், 

முேன்கமயொக உருவொக்கும், 

தமலும் கற்றல், 

தமம்படுத்துேல் மற்றும் அேிக 
ஒழுங்கொன ேிறன்ககள 
தசொேித்துப் பொர்ப்பது 
ஆகியவற்றிற்கு முேன்கமயொக 
தைொட்கட நிகனவூட்டல் 
பரிதசொேகனகயத் 
கேொடங்குகிறது. 
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P4.9.3. கபைட்டுகள் ேழுவல் கணினிமயமொக்கப்பட்ட 
தசொேகன: பள்ளிகளிலும் இமணயங்களிலும் கணினிகள் 
எப்மபாதுமம எல்ைா மட்டங்களிலும் மதிப்படீு பசய்யப்படுகின்ைன 
- முக்கியமாக மத்திய மற்றும் இரண்டாம் நிமை நிமைகளில் - 
ஒரு தழுவல் கணினிசார்ந்த முமையில் நடத்தப்படைாம், இதனால் 
மாணவர்கள் பதாடர்ந்து தங்கள் முன்மனற்ைத்மத 
கண்காணிக்கைாம் மற்றும் வடிவமமக்கைாம் ஆசிரியர்கள் உதவி, 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்ைல் திட்டங்கள் மற்றும் இைக்குகமள 
திருத்தி. வாரியம் மற்றும் நுமழவுத் மதர்வுகள் மபான்ை 
முமையான உத்திமயாகபூர்வ மதிப்படீுகள், இந்த முமையிலும் 
மாணவர்களிடமும் நடத்தப்படைாம், இதனால் மாணவர்களுடனும், 

அத்தமகய மசாதமனகள் ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட அல்ைது இரண்டு 
சந்தர்ப்பங்களில் எளிதாக மமம்படுத்த முடியும். 

P4.9.4. 3, 5, மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளில் உள்ள கணக்ககடுப்புப் 
பரீட்கசகள்: மாணவர்கள் பாடசாமை அனுபவத்தின்மபாது 
மாணவர்களின் முன்மனற்ைத்மத கண்காணிக்கும் மாணவர்கள், 

பபற்மைார்கள், ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், மற்றும் பள்ளி 
முகாமமத்துவக் குழுக்களின் நன்மமக்காக 10 அல்ைது 12 ஆம் 
வகுப்புகளில் மட்டும் அல்ை பள்ளிகள் மற்றும் கற்பித்தல்-கற்ைல் 
பசயல்முமைகமள மமம்படுத்துதல் - அமனத்து மாணவர்களும் 
10, 10 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மதர்வுகளுக்கு கூடுதைாக 3, 5 மற்றும் 
8 ஆம் வகுப்புகளில் மாநிை கணக்பகடுப்பு மதர்வுகமள 
எடுப்பார்கள். 

12. மீண்டும், இந்த மதர்வுகள் மதசிய மற்றும் உள்ளூர் 
பாடத்திட்டத்திைிருந்து மகார் கருத்துக்கள் மற்றும் அைிமவ 
மசாதித்து, அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட உயர் மட்ட 
திைன்கமளக் பகாண்டிருக்கும், அதனுடன் பதாடர்புமடய 
கல்வி மட்டத்தில் பபற்ை மதிப்மப விடவும். தரம் 3 

கணக்பகடுப்பு, குைிப்பாக, அடிப்பமட எழுத்தைிவு, எண் 
கணிதம் மற்றும் பிை அடிப்பமட திைன்கமள மசாதிக்கும். 

P4.9.5. சகப தேர்வுகள் மறுசைீகமப்பு: மதர்வுகள், திைன்கள் மற்றும் 
மதமவயான பபாருள்களின் வரம்பில் அதிக ஒழுங்கு திைன் 
ஆகியவற்மையும், மாணவர் பதரிவுகளின் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
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பாடங்களில் ஒரு பகுதிமயயும் மசாதமன பசய்வதற்கு வாரிய 
மதர்வுகள் கணிசமாக மறுசீரமமக்கப்படும். பாடபநைி மபான்ை 
பாடத்திட்டங்கமளப் மபான்று பநகிழ்வாகவும், வாரிய மதர்வுகள் 
வடிவமமக்கப்பட மவண்டும். இதன்மூைம் மதர்வு பசய்யப்பட்ட 
பாடங்களில் வகுப்புகளில் கைந்துபகாள்ளும் எந்த மாணவர்களும் 
இந்த வகுப்புகளில் அடிப்பமட முயற்சிகமள மமற்பகாள்வது 
அவற்ைின் மசாதமனமய வசதியாக நிமைமவற்ை முடியும். , 

cramming, அல்ைது மற்ை முக்கிய பவளிமய-வழக்கமான-பள்ளி 
முயற்சி முயற்சிகள். எனமவ, அடிப்பமடப் பரீட்மச, திைமம, 

பகுப்பாய்வு ஆகியவற்ைிற்கான மசாதமனயாக சமப மதர்வுகள் 
பயன்படுத்தப்படும். வாரியம் பரீட்மசகளின் "உயர்ந்த பங்கு" 
அம்சத்மத அகற்ை, அமனத்து மாணவர்களுக்கும் எந்தபவாரு 
பள்ளி ஆண்டில் இரு சந்தர்ப்பங்களில் வாரியம் மதர்வுகமள 
எடுக்க அனுமதிக்கப்படும். 

இறுதியில், கணினித் தகவல்பதாடர்பு மசாதமன பரவைாக 
கிமடக்கப்பபறும் மபாது, மபார்டு பரீட்மசகளுக்கான பை 
முயற்சிகள் அனுமதிக்கப்படும். 

இத்தமகய பநகிழ்வுத்தன்மமமய அமடவதற்கு, மன 
அழுத்தத்மத குமைக்க, பரீட்மசத் மதர்வில் வகுப்பு இறுதிப் 
பரீட்மசகமள மாற்றுவதன் மூைம் மாணவர்களின் மீதான 
பரிமசாதமன சுமமமயக் குமைத்தல், 

மாணவர்களிடமிருந்து ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் சமப 
முடிவுகமள எடுத்துக் பகாள்ள அனுமதிக்கிைது. பாைிசி 
மதர்வுகள் ஒரு வரம்பற்ை பாடங்களில் ஒவ்பவாரு 
பசமஸ்டர் வழங்கப்படும் ஒரு "மட்டு மபார்ட்டல் பரீட்மச" 
அணுகுமுமை, விமரவில் சாத்தியம், மாற்றும் 
பகாள்மககமள மநாக்கங்கள். 

கணித மாதிரியில் ஒவ்பவாரு மாணவரும் குமைந்தபட்சம் 
இரண்டு பசமஸ்டர் மபார்டு பரீட்மசகமள கணிதத்தில், 

இரண்டு விஞ்ஞானங்களில், இந்திய வரைாற்ைில் 
ஒருவராக, உைக வரைாற்ைில் ஒருவராக, ஒரு சமகாை 
இந்தியாவின் அைிவில் ஒன்று பநைிமுமைகள் மற்றும் 
தத்துவம், பபாருளாதாரம் ஒன்ைில், வர்த்தகம் / வர்த்தகம் 
ஆகியவற்ைில் ஒன்று, டிஜிட்டல் எழுத்தைிவு / கணக்கீட்டு 
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சிந்தமன, ஒரு கமை, ஒரு உடல் கல்வி, மற்றும் இரண்டு 
பதாழில் பாடங்களில் இரண்டு. கூடுதைாக, ஒவ்பவாரு 
மாணவரும் மூன்று அடிப்பமட பமாழிகளில் மதர்ச்சி 
பபற்ைிருக்க மவண்டும், இது மூன்று பமாழி சூத்திரத்தில் 
அடிப்பமட திைனாய்வு மதிப்படீு மற்றும் இைக்கிய 
மட்டத்தில் இந்தியாவின் ஒரு பமாழியில் குமைந்தபட்சம் 
ஒரு கூடுதல் வாரியம் மதர்வு பசய்யப்பட மவண்டும். 

கணிதம், புள்ளியியல், விஞ்ஞானம், கணினி நிரைாக்க, 

வரைாறு, கமை, பமாழி மற்றும் பதாழிற்பயிற்சி 
பாடபநைிகள் ஆகியவற்ைில் மமலும் பை பாடங்களில் 
மமைதிக சமப மதர்வுகள் கிமடக்கும். மாணவர்கள் 
குமைந்தபட்சம் 24 பாடப்பிரிவு சமப மதர்வுகள் அல்ைது 
சராசரியாக மூன்று ஒரு பசமஸ்டர், மற்றும் இந்த 
மதர்வுகள் மாணவர்கள் அல்ைது ஆசிரியர்கள் மீது எந்த 
கூடுதல் சுமம இருக்க கூடாது என்று பாடம் இறுதி 
மதர்வுகள் பதிைாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
சிை சமப மதர்வுகள் நமடமுமை பகுதிகள் ஒரு முன்-
நிமை மாநிை முன்னுரிமமயின் அடிப்பமடயில் 
உள்ளூரில் மதிப்படீு பசய்யப்படும், மமலும் எழுதப்பட்ட 
மற்றும் நமடமுமை பகுதிகள் தரநிமைகள் மாணவர் 
மதிப்படீ்டு அைிக்மகயில் தனியாக பட்டியைிடப்படும். 

மாணவர்களுக்கான பாடபநைிகளுக்கான 
பாடபநைிகளுக்கான பாடபநைிகளும், பாடசாமையினூடாக 
பாடபநைிகளும், பாடசாமையினூடாக பாடபநைிகளும், 

பாடசாமையினூடாகவும் பாடபநைி பாடபநைிகளால் 
நடத்தப்படும் பாடபநைிகளிலும் மாணவர்களிடமிருந்து 
முழுமமயாக உள்நாட்டில் 15 அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட 
பசமஸ்டர் பாடபநைிகமள முடிக்க முடியும். . 

P4.9.6. தேசிய கடஸ்டிங் ஏகஜன்சி கல்லூரி மற்றும் பல்ககைக்கழக 
நுகழவுத் தேர்வுககள நடத்துவேற்கு 
பைப்படுத்ேியுள்ளது: தன்னாட்சி NTA பை கல்வி, கல்வி மற்றும் 
உளவியைாளர்கள் வல்லுநர்கமள உள்ளடக்கியது, மமலும் 2020 

ஆம் ஆண்டு முதல், குைிப்பிட்ட மநரங்களில் குைிப்பிட்ட 
சந்தர்ப்பங்களில் பை சந்தர்ப்பங்களில் எடுக்கப்படும், 



14. National Research Foundation 

 
208 

பல்கமைக்கழக நுமழவுத்மதர்வு முமைகளின் தீவிர மற்றும் 
மதமவயற்ை அழுத்தங்கமள குமைப்பதற்காக. கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கமைக் கழகங்கள் தங்கள் மசர்க்மக முடிவுகளில் 
உதவுவதற்காக, ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் NCF இன் படி, மதசிய 
பபாதுவான பாடத்திட்டத்திைிருந்து அத்தியாவசிய கருத்துக்கள், 

அைிவு மற்றும் அதிக ஒழுங்கு திைன் ஆகியவற்மை மதிப்படீு 
பசய்ய NTA மசாதமனகள் மநாக்கமாக இருக்கும். 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் மசர்க்மக உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கமள மதர்வு பசய்யும் அளவுமகால்கமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருக்கும் மபாது, பபரும்பாைான 
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பை முதைாளிகள் இந்த NTA 

மசாதமனமயப் பயன்படுத்துவதற்கு 
ஊக்கப்படுத்தப்படுவார்கள், மாைாக மாணவர்களின் 
சுமமகமளத் தாங்கமள சுைபமாக்குவதற்கு தங்களது 
பசாந்த மதர்வுகமள விடவும். இது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
மாணவர்களும், பை உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
முதைாளிகளும் எதிர்பகாள்ளும் தரம் 12 மதர்வு பருவத்தின் 
தீவிரம், அழுத்தம் மற்றும் வணீான மநரத்மத அகற்ை 
உதவுகிைது. என்.டி.ஏ., உயர் கல்வித் திட்டங்களில் 
மசர்க்மககமள எளிதாக்கும் பசயல்முமைகமள 
அமமக்கும் (எ.கா. மநரடியாக நிறுவனத்திற்கு 
ஸ்மகார்கமள அனுப்புகிைது). மாணவர்களுக்கான 
ஸ்காைர்ஷிப்கமள வழங்கும் உடல்களுக்கு இது 
மநரடியாக இமணக்கும் பசயல்முமைகமள நிறுவைாம். 

NTA நாட்டிற்குள் மசாதமன மமயங்கமள அமமப்பமதாடு 
அவர்களது திைமமயான பசயல்பாட்மட பசயல்படுத்த 
கடுமமயான பசயல்முமைகமளயும் பகாண்டிருக்கும். 
மசாதமனகள் முடிந்தவமர பை பமாழிகளில் 
வழங்கப்படும். நீண்ட காைமாக, நாட்டில் உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களின் (HEIs) வழங்கப்படும் மபாதமனகளில் 
அமனத்து மசாதமனயிலும் மசாதமனகள் வழங்கப்படும், 

மற்றும் NTA பை பமாழிகளில் மசாதமன பமன்பபாருளின் 
நம்பகமான பமாழிபபயர்ப்புகளுக்கான பசயல்முமைகமள 
வழங்கும். விருப்பமான பசயல்முமை கணினி 
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அடிப்பமடயிைான பரிமசாதமன (நமடமுமை திைன்கமள 
மதிப்படீு தவிர), எ.கா. இது சாத்தியமில்ைாத இடத்தில், 

மாற்ைங்கள் பசய்யப்படும் வமர காகித-பபன்சில் 
மசாதமனகள் பயன்படுத்தப்படும். 

NTA அதன் மதிப்படீுகளின் நம்பகத்தன்மமமயயும் 
நம்பகத்தன்மமமயயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கான 
உத்திகமள உருவாக்கி, இந்தியாவிலும், மற்ை நாடுகளிலும் 
உள்ள பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு 
அனுமதி பபறும் மசாதமனகளின் நம்பகத்தன்மமமய 
உருவாக்கும். NTA நாட்டிலும், உைபகங்கிலும் உள்ள 
நிறுவனங்களுடன் தனது திைமன வளர்த்துக்பகாள்ளவும் 
துமணபுரிகிைது. இது கல்வி முமைமமயுடன் பள்ளி 
அமமப்புகளான, HEIs, பதாழில்முமை தரநிமை அமமவு 
அமமப்புகள் (PSSBs) ( P18.3.1 ஐப் பார்க்கவும் ) மற்றும் 
அமனத்து பிை பதாடர்புமடய 
நிறுவனங்களுடனும் பநருக்கமாக இமணந்து பசயல்படும் . 

இது மபான்ை நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் ஒரு 
ஆமைாசமனக் குழு அமமக்கப்படைாம், அது அதன் 
மவமை பதாடர்புமடய மற்றும் முன்மனாக்கி காணப்படும் 
என்பமத உறுதி பசய்யும். 

அதன் பபரிய அளவிைான மவமை காரணமாக, 

நாட்டிலுள்ள மதிப்படீ்டுத் தரத்திற்காக NTA ஒரு 
களஞ்சியமாகவும் பசயல்படைாம், இது கல்வி ஆராய்ச்சி 
மநாக்கங்களுக்கான பவளிநாட்டு கல்வியாளர்களுக்கும் 
மற்றும் பபாருத்தமான பநைிமுமை பரிசீைமனயில் உள்ள 
பகாள்மக வகுப்பாளர்களுக்கும் கிமடக்கக்கூடியதாக 
இருக்கும். மதிப்படீு, தரவு மசகரிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் மதிப்படீ்மட மநாக்கிய அமனத்து முயற்சிகளிலும் 
அமனத்து பங்குதாரர்களிமடமயயும், மற்றும் முமையான 
மதிப்படீ்டிற்கான திைமன நிர்வகித்தல், NTA நாடு 
முழுவதும் கல்வி தரம் மற்றும் அணுகமை 
மமம்படுத்துவதில் உறுதியாக உள்ளது. 



14. National Research Foundation 

 
210 

4.10. ஒற்கற நைன்ககளயும் 
ேிறகமககளயும் ககொண்ட 
மொணவர்கள் ஆேைவு 
ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் உள்ளுணர்வு திைமமகள் உள்ளன, 

அமவ கண்டுபிடித்து, பராமரிக்கப்படுகின்ைன, வளர்க்கப்படுகின்ைன, 

வளர்க்கப்படுகின்ைன. இந்த திைமமகள், பல்மவறு நைன்கமள, 

மமனாபாவங்கள் மற்றும் திைன்களின் வடிவத்தில் தங்கமள 
பவளிப்படுத்தைாம். குைிப்பாக வலுவான நைன்கள் மற்றும் 
பகாடுக்கப்பட்ட சாசனத்தில் திைன்கமளக் காட்டுபவர்கள் அந்த 
பபாது பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பால் அந்த பிராந்தியத்மதத் பதாடர 
ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். 

தற்மபாமதய பாடத்திட்ட பரிவர்த்தமன ஏற்பாடுகள் 
மாணவர்களிடமிருந்து சிைிய மாறுபாடு அல்ைது மாற்ைியமமக்கக் 
கூடிய கல்விக்கான "ஒரு அளவு-பபாருந்துதல்-அமனத்தும்" 
அணுகுமுமைமய உள்ளடக்கியுள்ளது. பகாடுக்கப்பட்ட 
பாடத்திட்டத்தில் உள்ள அமனத்து மாணவர்களும் அமத வமக 
மபாதமன, அமத பணிகமள, அமத கற்ைல் மதிப்படீுகள் மற்றும் 
முன்-நிமையான மதிப்படீ்டு அட்டவமணகமளப் 
பபறுகின்ைனர். பாடத்திட்ட பாடத்திட்டத்தில் சாதாரணமாக 
கிமடக்கக்கூடியமதத் தவிர்த்து 'தனித்துவமான நைன்கமளயும்' 

அல்ைது 'திைமமகமளயும்' பவளிப்படுத்தும் மாணவர்களுக்கு 
வலுவாக ஆதரவு மதமவ என்பமத இந்த பகாள்மக 
அங்கீகரிக்கிைது. 

ஒற்மை நைன்கமள அல்ைது திைமமகமள பவளிப்படுத்தும் 
மாணவர்களுக்கு சிை அணுகுமுமைகள் அடங்கும்: தனிப்பட்ட 
நைன்கள் மற்றும் திைமமகமள வழிமுமை அணுகுமுமைகளில் 
ஒரு முக்கிய கருத்தாக மாற்ைியமமத்தல்; கற்ைல் அனுபவங்கள் 
மற்றும் கருப்பபாருள்கள் அல்ைது மமயம் சார்ந்த கற்ைல் 
நடவடிக்மககள் மபான்ை பல்மவறு கல்வி அனுபவங்கள் மற்றும் 
கல்வி ஆதரவு உத்திகமள வடிவமமத்தல்; திட்ட 
அடிப்பமடயிைான கற்ைல்; தனிப்பட்ட மாணவர்களின் 
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தனித்துவமான நைன்கமள, திைமமகமளயும், இட 
ஒதுக்கீட்மடயும் பிரதிபைிப்பதாக இருக்கும். 

கணிதத்தில், கணிதத்தில் அசாதாரண மமனாநிமைகள் மற்றும் 
திைமமகமள பவளிப்படுத்தும் இளம் மாணவர்களின் கணிதவியல் 
எல்மைகமள பமருகூட்டுவதில் "கணிதம் வட்டம்" என்ை 
கருத்தாக்கம் மிகவும் பவற்ைிகரமான முமையாகும் (பல்மகரியா, 

ரஷ்யா மற்றும் சமீபத்தில் அபமரிக்கா). உைகின் 
கணிதவியைாளர்கள் இந்த முமை மூைம் வந்திருக்கிைார்கள். 
பள்ளி அல்ைது பல்கமைக்கழக உள்கட்டமமப்புகமளப் 
பயன்படுத்துவது, வார இறுதியில் அல்ைது மாமை மநரங்களில் 
பள்ளியில் இல்ைாத மபாது, ஆர்வமுள்ள மாணவர்கமள 
(பபாதுவாக தரம் 6 மற்றும் அதற்கு மமல்) மற்றும் 
ஆசிரியர்கமளச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகமளச் மசகரிப்பதற்காக, 

சுவாரஸ்யமான பசைிவூட்டல் நடவடிக்மககமள 
மமற்பகாள்வதற்காக பள்ளி பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பால் 
பசல்லுங்கள். இந்த நடவடிக்மககள் உள்ளூர் கணிதவியைாளர்கள் 
அல்ைது கணித ஆசிரியர்களால் ஊக்கமளிக்கும் விரிவுமரகளுடன் 
இமடவிடாத ஆக்கப்பூர்வமான பிரச்சிமனகள் (அணி அல்ைது 
தனிநபர்)அல்ைது மனமத தூண்டும் மற்ை நாடக 
அடிப்பமடயிைான நடவடிக்மககள். ஒரு கணித வட்டம் 
பபாதுவாக ஒவ்பவாரு வாரம் அல்ைது இரண்டு முமை 
சந்திக்கின்ைது, மமலும் உற்சாகமான உள்ளூர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
திைமமயான பல்கமைக் கழக அல்ைது உயர்நிமைப்பள்ளி 
மாணவர்களால் ஒருங்கிமணக்கப்படுகிைது. மாணவர்களுக்கும், 

ஆசிரியர்களுக்கும் பபாதுவான நைன்கமளக் பகாண்டு ஒரு 
தமைப்மப மமலும் ஆழமாகவும், உயர்ந்த மட்டத்தில் ஆராயவும் 
இது ஒரு வாய்ப்பாகும். இந்த கணித வட்டங்கள் பகௌரவத்மத 
மசர்ப்பதற்கு, நன்பகாமடயாளர்களாகமவா அல்ைது உள்ளூர் 
பகுதியிைிருந்த கணிசமான கணித மமமதயாகமவா இருக்கைாம். 

பாடசாமைகள், பாடசாமை வளாகங்கள், மாவட்டங்கள் மற்றும் 
அப்பால் உள்ள மட்டங்களில் மாணவர்களிடமிருந்து இத்தமகய 
ஆர்வத்மதத் தூண்டியுள்ள அமனத்து பாடங்களுடனும் 
இடஒதுக்கீடு மற்றும் திட்ட அடிப்பமடயிைான கிளப்கள் மற்றும் 
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வட்டங்கள் . அைிவியல் வட்டங்கள், இமச பசயல்திைன் 
வட்டங்கள், சதுரங்க வட்டங்கள், கவிமத வட்டங்கள், பமாழி 
வட்டங்கள், விவாத வட்டங்கள் மற்றும் பைவற்ைில் அடங்கும். 
ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளிகளில் நடக்கும்மபாது இந்த 
வட்டாரங்களில் அல்ைது கிளப்புகளில் தங்கள் மாணவர்கமள 
எடுத்துச்பசல்லும் வமகயில் மபாக்குவரத்துக்கான நிதி கிமடக்க 
மவண்டும். இந்த வழிகளில், இந்த பல்மவறு பாடங்களில் உள்ள 
உயர்நிமை பள்ளி மாணவர்களுக்கான மதசிய குடியிருப்புக் 
மகாமட நிகழ்ச்சிகளும் நிதியளிக்கப்படும், மிகச் சிைந்த 
மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கமள இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
ஈர்க்கும் ஒரு கடுமமயான தகுதி அடிப்பமடயிைான மசர்க்மக 
பசயல்முமை.ஆசிரியர்கள் மாணவர்கமள ஊக்குவிக்கும் மற்றும் 
வகுப்பமையில் அல்ைது வகுப்பமையில் அல்ைது திைமமகமள 
மாணவர்கமள ஊக்குவிப்பார்கள், பள்ளி மாணவர்களிடமிருந்தும், 

மாணவ மாணவர்களிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு கூடுதல் 
ஊக்குவிப்பு பபாருள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஊக்குவிப்பு. 
முக்கிய முயற்சிகள் அடங்கும்: 

P4.10.1. ஒற்கற நைன்ககளயும் ேிறகமககளயும் அகடயொளம் 
கொண்பது மற்றும் ஊக்குவித்ேல்: ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் 
தனித்துவமான நைன்கமளயும் திைமமகமளயும் அமடயாளம் 
காண்பதுடன் அத்தமகய மாணவர்களுக்கு துமண பசைிவூட்டல் 
பபாருள், திட்டங்கள், வழிகாட்டல் மற்றும் ஊக்குவிப்பு 
ஆகியவற்ைின் மூைம் உதவி பசய்வர். பபாதுவாக, திட்டத்தின் 
அடிப்பமடயிைான மபாதமன அமனத்து மட்டங்களிலும் 
உற்சாகப்படுத்தப்படும், இதனால் திைமம, நைன்கள் மற்றும் கருத்து 
மவறுபாடுகள் ஆகியவற்ைின் மவறுபாடு வளர்க்கப்படைாம். 
பாடசாமை, பாடசாமை வளாகம், பதாகுதி மற்றும் மாவட்ட 
அளவிைான ஆசிரியர்கள், தமைப்பு அடிப்பமடயிைான மற்றும் 
திட்ட அடிப்பமடயிைான கிளப்களின் ஆதரவு மற்றும் 
கைந்துமரயாடலுடன் இவ்வாைான மாணவர்கள் மதர்வு 
பசய்யப்படுவார்கள். 

P4.10.2. பள்ளி, பள்ளி வளொகம், கேொகுேி மற்றும் மொவட்ட 
அளவிைொன தமைப்புகளில் மமயமாகவும், திட்ட 



14. National Research Foundation 

 
213 

அடிப்பமடயிைான கிளப்புகமள நிறுவவும்: கணிதம், அைிவியல், 

இமச, பசஸ், கவிமதகள், பமாழி, இைக்கியம், தமைப்பு, மமயம், 

நாடு முழுவதும் மாணவர்களின் ஒற்றுமம மற்றும் திைமமகமள 
ஊக்குவிப்பதற்காக பல்மவறு இடங்களில் மாணவர் மதமவகமள 
ஏற்படுத்துதல், நிதி, விவாதம் ஆகியமவ அமமக்கப்படும். 
மாணவர்களுடனும் ஆசிரியர்களுடனும் மபாதிய நைன்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும் அத்தமகய குழுக்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 
ஊக்கமளிக்க மவண்டும்; கூடுதல் நிதியுதவி அமடயப்படும் 
வருமக அளவுகள் மற்றும் வட்டம் அல்ைது கிளப்பின் 
மபாக்குவரத்து மற்றும் கல்வி பபாருள் மதமவகமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருக்கும். 

P4.10.3. ஒருகம நைன்கள் மற்றும் ேிறகமககள மொணவர்கள் பல்தவறு 
பொடங்களில் நொடு முழுவதும் மத்ேிய நிேியுேவி ேகைப்கப 
சொர்ந்ே குடியிருப்பு தகொகட நிைல்களின் அகமப்கப 
நிறுவ: கடுமமயான தகுதி அடிப்பமடயிைான பபாருள் சார்ந்த 
மசர்க்மக பசயல்முமைகள் புதிய மமயமாக நிதியுதவி 
பசய்யப்படும் ஒரு மதசிய குடியிருப்பு மகாமட திட்டங்கள் 
பல்மவறு வமர அமமக்கப்படும் பாடபநைிகள், இத்தமகய 
நிகழ்ச்சிகமள நடத்துவதற்கு வழங்கும் நிறுவனங்களில் 
ஆண்டுக்கு ஒரு முமை நடத்தப்பட மவண்டும். P4.10.2 

இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்மவறு கிளப்புகள் மற்றும் 
வட்டங்கள் இயல்பாகமவ இந்த மதசிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்மகற்க 
வழிவகுக்கும். 

P4.10.4. ஒைிம்பியொட்கள் மற்றும் தபொட்டிகள்: பல்மவறு பாடங்களில் 
ஒைிம்பியாட்களும் மபாட்டிகளும் நாடு முழுவதும் வலுவமடந்து, 

பள்ளியிைிருந்து மதசிய மற்றும் மதசிய மட்டங்களுக்கு 
பதளிவான ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் முன்மனற்ைத்துடன் 
இருக்கும். பல்மவறு பாடங்களில் சர்வமதச ஒைிம்பியாட்களில் 
கைந்துபகாள்வதற்கு இந்தியாவில் சிைந்த நடிகர்கள் 
நிதியளிப்பார்கள். பிராந்திய, மதசிய, மற்றும் சர்வமதச 
ஒைிம்பியாட், மற்றும் பிராந்திய மற்றும் மதசிய தமைப்புகள் 
சார்ந்த மவமைத்திட்டங்களில் இருந்து முடிவுகள் மற்றும் 
பட்டதாரித் திட்டங்களில் மசர்க்மகக்கான அடிப்பமட 
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ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் பபாது மற்றும் தனியார் 
பல்கமைக்கழகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு உண்மமயில் 
ஊக்குவிக்கப்படும். 

P4.10.5. இகணய அடிப்பகடயிைொன பயன்பொடுகள், மேிப்பீடுகள், 

மற்றும் ஆன்கைன் ஒருகம நைன்கள் மற்றும் ேிறகமககள 
மொணவர்கள், சமூகங்களில்: பகிர்ந்துபகாண்டார் ஒருமுமை 

இமணய இமணக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்மபான்கள் அல்ைது 
மாத்திமரகள் அமனத்து மாணவர்கள், ஆன்மைன் வினாவிமட, 

மபாட்டிகள், மதிப்படீுகள், பசைிவூட்டல் பபாருட்கள், மற்றும் 
ஆன்மைன் சமூகங்களுடன் பயன்பாடுகள் மககளில் உள்ளன 
நைன்கமள அபிவிருத்தி பசய்வமதாடு , P4.10.1-P4.10.4 இல் உள்ள 

முயற்சிகமள அதிகரிக்கச் பசய்யும் .              

 
 

 

5. ஆசிரியர்கள் 

பாடம் 5 

ஆசிரியர்கள் 

குறிக்தகொள்: அமனத்து பள்ளிகளிலுமுள்ள 
அமனத்து மாணவர்களுக்கும் உணர்ச்சி, உந்துதல், 

உயர் தகுதி, பதாழில்சார் பயிற்சி பபற்ை மற்றும் 
நன்கு பபாருத்தப்பட்ட ஆசிரியர்கள் கற்பிக்க 
மவண்டும். 

ஆசிரியர்கள் உண்மமயிமைமய நம் குழந்மதகளின் 
எதிர்காைத்மத வடிவமமத்துள்ளனர் - எனமவ, நமது நாட்டின் 
எதிர்காைம். ஆசிரியர்கள் மூைம், நமது குழந்மதகள் மதிப்புகள், 
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அைிவு, பச்சாத்தாபம், பமடப்பாற்ைல், பநைிமுமைகள், வாழ்க்மக 
திைன்கள், மற்றும் சமூக பபாறுப்பு ஆகியவற்ைால் 
கற்பிக்கப்படுகிைார்கள். இதனால் ஆசிரியர்கள் கல்விச் 
பசயல்பாட்டின் இதயத்மத அமமத்து, முற்மபாக்கான வாகனத்மத 
ஒரு முற்மபாக்கான, பவறும், படித்த, வளமான சமுதாயத்மத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ைனர். 

பண்மடய இந்தியாவில் ஆசிரியரான சமுதாயத்தில் மிகுந்த 
மரியாமதக்குரிய உறுப்பினராக இருந்த இந்த உன்னதப் 
பாத்திரத்தின் காரணமாகமவ இது உள்ளது. மிகவும் சிைந்த மற்றும் 
மிகவும் கற்றுக்பகாண்டது ஆசிரியர்கள் ஆனது. சமுதாயம் 
ஆசிரியர்களுக்கு அல்ைது குருக்கள், மாணவர்களுக்கு தங்களது 
அைிவு, திைன் மற்றும் பநைிமுமைகளுக்கு ஏற்ைவாறு அவர்கள் 
மதமவப்படுவதற்குத் மதமவயானது; குைிப்பாக, இந்த கிரிமயட்டிவ் 
பசயல்முமைமய முன்பனடுப்பதற்கான சிைந்த முடிவுகமள 
எடுப்பதற்கு குரூஸ் முழு சுயாட்சிமயயும் வழங்கியது, அதன் 
விமளவாக, ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் ஒவ்பவாரு 
மாணவனுக்கும் தனது / அவரது வாழ்க்மக திைமன அமடய 
உதவ தனித்துவமான கற்ைல் திட்டங்கமள உருவாக்க அவர்கள் 
மிகச் சிைப்பாக பசய்தனர். 

ஆனால், இன்று ஆசிரியரின் நிமை சந்மதகத்திற்கு இடமின்ைி 
துரதிர்ஷ்டவசமாக வந்துள்ளது. பயிற்சி, ஆட்மசர்ப்பு, 

பணிநிமையம், மசமவ நிமைமமகள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 
அதிகாரம் ஆகியவற்ைின் தரம் அது எங்மக இருக்க மவண்டும் 
என்பதல்ை, இதன் விமளவாக ஆசிரியர்களின் தரமும் ஊக்கமும் 
அது இருக்கக்கூடிய தரத்மத அமடயவில்மை. ஆசிரியர்களுக்கு 
உயர்ந்த மதிப்பும், கற்பித்தல் பதாழிைின் உயர்ந்த நிமைகளும் 
புத்துயிர் பபை மவண்டும், ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க 
மவண்டும், ஆசிரியர்கள் நன்கு ஊக்கப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் 
புதுமமப்படுத்தப்படுவதற்கு அதிகாரம் அளித்தல், கல்விக்காக 
உயரங்கமள அமடதல் மற்றும் நமது குழந்மதகள் மற்றும் நம் 
நாட்டிற்கான சிைந்த எதிர்காைத்மத உறுதி பசய்ய மவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிமைகள். 

சிறந்ே ஆசிரியர்கள் மற்றும் தபொேகன என்ன 
கசய்கிறது? இந்தியாவிலும் உைகம் முழுவதிலும் உள்ள 



14. National Research Foundation 

 
216 

அனுபவங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் கல்வி, 
பள்ளி வளர்ப்பு மற்றும் பாடசாமை கைாச்சாரம் ஆகியவற்ைின் 
முக்கிய திைன்கமளக் காட்டுகின்ைன. 

•         ஆசிரியர்கள் உணர்ச்சி, உந்துதல், மற்றும் தகுதி 
வாய்ந்தவர்களாக இருக்க மவண்டும், மற்றும் உள்ளடக்கத்தில், 

பயிற்சி, மற்றும் நமடமுமையில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள். 

•         ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கற்பிக்கும் மாணவர்களுடன் பதாடர்பு 
பகாள்வதும் அவர்கள் பணியாற்றும் சமுதாயங்களில் முதலீடு 
பசய்வதும் முக்கியம். 

•         அவர்கள் நன்ைாக பசயல்படுவமத உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ள, 

ஆசிரியர்கள் மதிக்கப்பட மவண்டும், ஆதரவு, மரியாமதக்குரிய - 
சந்மதாஷமான ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சிைந்த 
கற்பித்தல் மற்றும் கற்ைல் பசய்ய! குைிப்பாக, ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்களின் தினசரி மவமை சூழல் 
பாதுகாப்பாகவும், வசதியாகவும், அமழப்பதாகவும் இருக்க 
மவண்டும். 

•         ஆசிரியர்கள், மற்றும் அவர்களின் பள்ளிகள், பள்ளி வளாகங்கள் 
மற்றும் வகுப்பமைகள், திைமமயான கற்பித்தல் மதமவ என்று 
கற்ைல் வளங்கமள நன்கு வழங்கப்படுகிைது. 

•         ஆசிரியர்கள் மபாதாது, குைிப்பாக கற்பித்தல் நடவடிக்மககள், 

அல்ைது அவர்களின் நிபுணத்துவம் பவளிமய பாடங்கமள 
கற்பித்தல். 

•         ஆசிரியர்கள் தங்கமள மற்றும் அவர்களது மாணவர்களுக்கு 
ஏற்ை வமகயில் பாணியில் புதுமமயாகவும் கற்பிக்கவும் 
சுயாட்சி மவண்டும். 

•         ஆசிரியர்கள் CPD க்கான வலுவான வாய்ப்புகமள 
பகாண்டிருக்க மவண்டும், மமலும் புதுமமயான மற்றும் 
உள்ளடக்க உள்ளடக்கத்தில் சமீபத்திய முன்மனற்ைங்கள் 
மற்றும் கருத்துக்கமள அைிந்து பகாள்வதற்கான அணுகல் 
இருக்க மவண்டும். 

•         ஆசிரியர்கள் ஒரு துடிப்பான பதாழில்முமை சமூகத்தின் 
பகுதியாக உணர மவண்டும். 
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•         ஆசிரியர்கள் பணிபுரியும் பள்ளிகளில் சிைப்பான, ஒத்துமழப்பு 
மற்றும் உள்ளடக்கிய பள்ளி கைாச்சாரம், சிைப்பானது, ஆர்வம், 

பச்சாத்தாபம் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்மை 
ஊக்குவிக்கும். இந்த பள்ளி பண்பாட்டின் பபரும்பகுதி 
பாடசாமை அதிபர்கள், பள்ளி சிக்கைான தமைவர்கள் மற்றும் 
SMC க்கள் மற்றும் பள்ளி வளாக முகாமமத்துவக் குழு (SCMC 

கள்) ஆகியவற்ைால் அமமக்கப்பட மவண்டும். 

•         இறுதியாக, ஆசிரியர்களின் பதாழிற்பாட்டு மமைாண்மம 
மற்றும் முன்மனற்ைம் (ஊக்குவிப்பு / சம்பள கட்டமமப்பு மற்றும் 
பள்ளி மற்றும் பள்ளி சிக்கைான தமைமமத்துவ நிமைகமளத் 
மதர்வு பசய்வது உட்பட), சிைந்த மதிப்படீு மற்றும் தகுதி 
மதிப்மப அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு, மதிப்படீு பசய்ய 
பதளிவான தரங்கமளக் பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

இன்கறய ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் கல்விகய பொேிக்கும் 
முக்கிய பிைச்சிகனகள் யொகவ? துரதிர்ஷ்டவசமாக, தற்மபாமதய 
மநரத்தில், சிைந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் மபாதமனகமளத் 
தயாரிப்பதற்கான பை பத்து இைக்குகள் பை காரணங்களுக்காக, 

அமடயப்படவில்மை: 

•         முதைாவதாக, சிை சிறந்ே முயற்சிகள், சிறந்ே 
பயிற்சியளிக்கும் மொணவர்ககள அல்ைது கற்பிப்பிற்கொன 
மிகவும் ேிறகம ககொண்டவர்ககள, கற்பித்ேல் கேொழிைில் 
தசர்ப்பது . குைிப்பாக, தற்மபாமதய ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்பு, எந்த 
மநர்காணல்கமளயும் வகுப்பமை ஆர்ப்பாட்டங்கமளயும் 
உள்ளடக்குவதில்மை; ஆசிரியர் தகுதித் மதர்வு (TET) மபான்ை 
எழுதப்பட்ட மதர்வுகள் பபரும்பாலும் கற்பித்தல் திைன் பகாண்ட 
சிைிய பதாடர்பு உள்ளது. 

•         இரண்டாவதாக, ஆசிரிய கல்விகய ேற்தபொகேய தநைத்ேில் 
ஒரு கநருக்கடிக்குள்ளொகதவ கடுகமயொகக் குகறக்கின்றது . 

நாட்டில் சுமார் 17,000 ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளன, 

அதில் 92% தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளன. உச்ச நீதி 
மன்ைத்தால் நியமிக்கப்பட்ட JS Verma ஆமணக்குழு (2012) உட்பட 
பை ஆழ்ந்த ஆய்வுகள் - இந்த கற்பித்தல் கல்லூரிகளின் 
பபரும்பகுதி ஒரு நல்ை கல்விமய வழங்க முயற்சிப்பதில்மை 
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என்பமதக் காட்டுகிைது; அதற்கு பதிைாக, அமநகமான வர்த்தக 
நிமையங்கள், குமைந்தபட்ச பாடத்திட்டங்கள் அல்ைது பாடபநைி 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்யாத நிமையில், டிகிரி விமைக்கு ஒரு 
விமையில் கிமடக்கின்ைன. இந்த நமடமுமைமய முதைில் 
மூடாமல் ஆசிரிய கல்வியின் மநர்மம அமடய முடியாது. 

மமலும், மீதமுள்ள ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்களில் 
பபரும்பாைானமவ 'தனியாக' கற்பிக்கும் கல்லூரிகள்; இதனால் 
அவர்களின் நல்ை மநாக்கங்கள் இருந்த மபாதினும், ஆசிரிய 
கல்விமய வழங்குவதற்கான திைமன அவர்கள் பபாதுவாக 
பகாண்டிருக்கவில்மை, அதில் முழுமமயான உள்ளடக்கத்மத 
உள்ளடக்கியது - நவனீ நாளில் கற்பிப்பதற்கு உண்மமயிமைமய 
மதமவ - இது வலுவான ஆசிரிய மற்றும் நமடமுமை 
பயிற்சிகமளயும் பகாண்டுள்ளது. 

•         மூன்ைாவதாக, ஆசிரியர்ககள ஈடுபடுத்துவேில் கடுகமயொன 
குகறபொடுகள் மற்றும் துகண உபதேசங்கள் 
உள்ளன. அரசாங்க தரவுப்படி, நாட்டில் 10 ைட்சத்துக்கும் 
அதிகமான ஆசிரியர் மவமை வாய்ப்புகள் உள்ளன. 
கிராமப்புைங்களில் மிகப்பபரிய விகிதங்கள் - குைிப்பிட்ட 
பகுதிகளில் 60: 1 க்கும் அதிகமான பி.டி.ஆர். சிை பகுதிகளில் PTR 

களின் பிரச்சிமனமய விட மிகக் பகாடூரமானது, மதமவயான 
பாடங்களில் ஆசிரியர்களின் பற்ைாக்குமை பிரச்சிமன. பை 
பாடசாமைகள் பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய பாடங்களில் 
நிபுணத்துவம் இல்ைாத ஆசிரியர்கமளக் பகாண்டிராத 
கடுமமயான சிக்கமை எதிர்பகாள்கின்ைன; பை சந்தர்ப்பங்களில், 

இந்தி ஆசிரியமரா கணிதத்மதப் கற்பிக்கும்படி மகட்கப்படைாம் 
அல்ைது ஒரு விஞ்ஞான ஆசிரியரானது வரைாற்மை 
கற்பிப்பமதக் மகட்டுக்பகாண்டது. பாடசாமைகளில் 
பபரும்பான்மமயினர் இமச அல்ைது கமை ஆசிரியர்கமள 
இல்மை, பமாழி ஆசிரியர்களின் பபரும் பற்ைாக்குமை உள்ளது. 

ஆசிரியர்கமள ஈடுபடுத்துவதில் தற்மபாது எதிர்பகாண்ட 
இன்பனாரு சிக்கல் பபரும்பாலும் துரதிருஷ்டவசமான மற்றும் 
கணிக்க முடியாத இடமாற்ைங்கள், ஆசிரியர்கள் (இதனால் 
அவர்களது மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பள்ளிகள்) 
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பபரும்பாலும் பபரும்பாலும் உட்பட்டமவ. திடீபரன்று 
ஆசிரியர்கமள இழப்பது, மாணவர்கள், குைிப்பாக இளம்பபண்கள், 

அவர்களின் உளவியல் மற்றும் அவர்களின் கல்வி 
ஆகியவற்மைப் பபாறுத்து தீங்கு விமளவிக்கும். 
இடமாற்ைங்கள் ஆசிரியர்கள் தங்கமளத் தாங்கமள 
பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் சமுதாயங்களுடன் உண்மமயாக 
முதலீடு பசய்து கட்டிபயழுப்புவமத தடுக்கின்ைன. ஆசிரியர்கள் 
பதவி நிமைத்திருக்க மவண்டும், ஏபனனில் இது கல்வி 
விமளவுகமள மநரடியாக தாங்கி நிற்கிைது. 

ஆசிரியர் வரிமசப்படுத்தலுடன் கூடுதல் சிக்கைான சிக்கல் 
என்பது, அடிக்கடி மாணவர்கள் தங்கள் பசாந்த 
சமூகங்களிைிருந்து முன்மாதிரியாக இல்மை, அவர்கமளாடு 
ஆசிரியர்கள் யாருடனும் மபச முடியும். குைிப்பாக பதாமைதூர, 

கிராமப்புை மற்றும் பழங்குடிப் பகுதிகளிலும், குமைந்தபட்சம் 
சிை ஆசிரியர்கள் உள்நாட்டில் பணியமர்த்தப்படுகிைார்கள் 
அல்ைது உள்ளூர் பமாழிமயப் மபசுகிைார்கள், எனமவ 
மாணவர்கள் மற்றும் பபற்மைாருடன் சரளமாகவும் 
திைமமயுடனும் பதாடர்பு பகாள்ளவும், அதனால் மாணவர்கள் 
உள்ளூர் முன்மாதிரியாக இருக்கைாம் . 

•         நான்காவது, பை பள்ளிகள் தபொதுமொன உள்கட்டகமப்பு, 

வளங்கள், மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பதாழில்களில் 
வசதியாக உணர்கின்ைன. பாதுகாப்பான குடிநீர், கழிப்பமைகள், 

சிை பள்ளிகளில் மின்சாரம் இல்ைாதது 

ஆரம்ப சிக்கல் என்பது ஆரம்பத்தில் தீர்க்கப்பட 
மவண்டும். கூடுதைாக, மபாதுமான கற்ைல் வளங்கள் மற்றும் 
பபாருட்கள் இல்ைாமம பபாதுவானது, சமூக பணியாளர்கள், 

ஆமைாசகர்கள் மற்றும் தீர்மவப் பயிற்றுவிப்மபார் மபான்ை 
மனித வளங்களின் குமைபாடு, அவற்ைின் கடமமகளில் 
ஆசிரியர்கமள ஆதரிக்க உதவும். 

•         ஐந்தாவது, ஆசிரியர்கள் கபரும்பொலும் மதிய மநர உணவு 
தயாரித்தல், மதர்தல், அல்ைது பல்மவறு நிர்வாக பணிகமள 
மபான்ை கற்பித்ேல் நடவடிக்கககளில் அேிக தநைத்கே 
கசைவிடுமொறு தகட்கப்படுகிறொர்கள் . ஆசிரியர்கள் தங்களது 
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உண்மமயான மபாதமன மவமைகளில் கவனம் பசலுத்துவமத 
இது தடுக்கிைது. 

•         ஆைாவது, ேைமொன கேொழில்முகற வளர்ச்சி வொய்ப்புகள் 
தபொதுமொனேொக இல்கை . ஆசிரியர்கள் பபரும்பாலும் ஆசிரியர் 
மமம்பாட்டு பட்டமைகமள குைிப்பாக அவர்களுக்கு 
பபாருத்தமற்ைது என மபசுகின்ைனர், மற்ைவர்கள் அத்தமகய 
வாய்ப்புகள் ஏதும் இல்மை. இடங்களில் ஆசிரியர்கமள 
இமணக்க உதவுவதற்காக சிை ஆசிரியர் அமமப்புக்கள் 
உள்ளன, கருத்துக்கமள பகிர்ந்து மற்றும் சகை சிைந்த 
நமடமுமைகளினூடாக ஆசிரியர்களின் ஊக்குவிப்மப 
அதிகரிக்க வாய்ப்பு இல்ைாததால் அதிகரிக்கின்ைன. 

•         இறுதியாக, சம்பள உயர்வு, பேவி உயர்வு, கேொழிற்துகற 
தமைொண்கம மற்றும் பள்ளி அகமப்பு மற்றும் 
ேகைகமயின் ேகைகமத்துவ நிகை ஆகியகவ 
முகறயொன ேகுேி அடிப்பகடயிைொன கட்டகமப்புககள 
ககொண்டிருக்கவில்கை , மாைாக ைாபியில், அதிர்ஷ்டம் 
அல்ைது மூத்த பேவிகய அடிப்பமடயாகக் பகாண்டமவ. 
சிைந்த திைமமயான பள்ளி மற்றும் பள்ளி சிக்கைான தமைமம 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றுடன் 
தகுதிவாய்ந்த அடிப்பமடயான கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
மதிப்பாய்வுகளின் ஒரு சிைந்த அமமப்பு, சிைந்த ஆசிரியர்கள் 
பசய்ய ஊக்கமளிக்கும் மற்றும் ஊக்கப்படுத்தப்பட மவண்டும் 
மற்றும் அவற்ைின் மிக உயர்ந்த தரமான பணிக்கு பாராட்டப்பட 
மவண்டும். 

கேொழில் உயர்ந்ே மேிப்கப மீட்கடடுக்கவும், உயர் ேை 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் நொடு முழுவதும் கற்பிப்பகே 
உறுேிகசய்யவும் என்ன கசய்ய முடியும்? ஆசிரியர் கல்வி, 
ஆட்மசர்ப்பு, பணிநிமையம், மசமவ நிமைமமகள், பதாழில் 
வளர்ச்சி மற்றும் பதாழில் நிர்வாக அமமப்பு ஆகியவற்ைின் 
கட்டமமப்பு ஆசிரியர்களின் பதாழிற்துமை உயர் நிமைமய 
மீட்டமமப்பதற்காக முற்ைிலும் மாற்ைியமமக்கப்பட மவண்டும், 

ஆசிரியர்கள் தங்கள் முயற்சிகளில் அதிகபட்சமாக உற்பத்தி 
மற்றும் திைன்கமளப் பபறுவமத உறுதிப்படுத்த மவண்டும். 
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இந்த மநாக்கத்திற்காக, இந்த முக்கிய இடங்களில் கற்பித்தல் 
பதாழிமை முழுமமயாகக் மகயாள்வதில் பகாள்மக 
வகுக்கப்படுகிைது, எனமவ மமமை குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏழு 
முக்கிய விடயங்கள், தற்மபாது பயிற்றுவிப்பமதப் பாதிக்கின்ைன. 
எனமவ, சிைந்த கற்பிப்பிற்காக மமமை குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பத்து 
இைக்கங்கள் அமடயப்படைாம். . 

தேர்வொகணயம் மற்றும் பயன்படுத்ேல்: - குைிப்பாக இருந்து 
மற்றும் கிராமப்புை பகுதிகளில் - என்று உண்மமயிமைமய சிைந்த 
மாணவர்கள் கற்பித்தல் பதாழிமை நுமழய உறுதிப்படுத்த ேகுேி 
அடிப்பகடயிைொன கல்வி உேவித்கேொகககய கபரிய அளவில் 
கல்வி நிலுகவயில் நொன்கு வருட ஒருங்கிகணந்ே இளநிகை 
மணிக்கு ஆய்வுகள் நொடு முழுவதும் ஸ்ேொபிக்கப்படும் (பி எட்.) 
ேிட்டங்கள். 

கிராமப்புைங்களில், சிறப்புத் ேகுேி-உேவித்கேொககககள 
நிறுவுேல், அவற்றில் நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த 
பி.இ.டி. திட்டங்கள்; உத்தரவாதமான மவமைவாய்ப்மபப் மபான்ை 
ஸ்காைர்ஷிப்கள் நிலுமவயில் உள்ள உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு 
(குைிப்பாக பபண் மாணவர்களுக்கு) உள்ளூர் மவமை வாய்ப்புகமள 
வழங்குகிைது, இதனால் இந்த மாணவர்கள் அடுத்த 
தமைமுமைகளுக்கு உள்ளூர் பகுதி மாதிரி மாதிரிகளாக 
பணியாற்ைைாம். 

கிராமப்புைப் பகுதிகளில் ஆசிரியர்கமள நியமனம் 
பசய்ய ஊக்குவிப்பேற்கு ஊக்கமளிக்கும் வககயில் 
ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு கிைொமப்புற பகுேிகளில் தவகை 
வொய்ப்புககள வழங்குவேற்கு ஊக்கமளிக்கும் வககயில் , 

குைிப்பாக கிராமப்புைங்களில் மிகுந்த தற்மபாமதய ஆசிரியர் 
பற்ைாக்குமை மற்றும் சிைந்த ஆசிரியர்களுக்கான மிகப்பபரிய 
மதமவ ஆகியவற்மை வழங்குதல். கிராமப்புைப் பகுதிகளில் புதிய 
ஆசிரியர்கள் முகங்பகாடுக்கும் ஒரு சிரமம் என்பது, பபரும்பாலும் 
ஆசிரியர்கள் பபை முடியும் என்று அருகில் உள்ள தங்கும் விடுதி 
கிமைாமீட்டர் பதாமைவில் உள்ளது. எனமவ, கிைொமப்புற 
பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவேற்கொன முக்கிய 
ஊக்கத்கேொகக பள்ளி வளாகத்திற்கு அருமக அல்ைது உள்ளூர் 
வடீ்டுவசேி வழங்கப்படும் . 
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அேிகப்படியொன ஆசிரியர் இடமொற்றங்கள் ேஙீ்கு ேரும் பயிற்சி 
உடனடியொக நிறுத்ேப்படும் ஆசிரியர்கள் பதாடர்மப 
உருவாக்கவும் பசய்து, அதமன தங்கள் சமூகங்கள் முதலீடு ஆக, 

மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் முன்மாதிரியாக மற்றும் அவர்களின் 
கல்வி சூழைில் ஒரு பதாடர்ச்சி பபற்ைிருக்கும், அதனால் 
உறுதி. ஒரு பள்ளியில் பள்ளிக்கல் வருமக பபரிய 
மாற்ைங்களுக்கான காரணங்கள் அல்ைது தமைமம பதவிகளுக்கு 
சிைந்த ஆசிரியர்களின் ஊக்குவிப்பு ஆகிய காரணங்களுக்காக, 

இரண்டு-உடல் அல்ைது பிை குடும்ப உைவு பிரச்சிமனகமள தீர்க்க, 

சிைப்பு இடங்களில் மட்டுமம பரிமாற்ைங்கள் நிகழும். 

கற்பித்தல் பதாழிமை சிைந்த முமையில் வழங்குவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக, சிைந்த மற்றும் உயர்ந்த 
ஆசிரியர்களின் ேிறனுடன் பதாடர்புபடுத்தப்பட்ட மமம்பட்ட 
மசாதமனப் பபாருள் மூைம், (உள்ளடக்கங்கள்), கல்வி மற்றும் 
ஆசிரியப் பணிகளின் அடிப்பமடயில், பைப்படுத்ேப்படும் . 

கூடுதைாக, பபாருள் ஆசிரியர்களுக்கு, கபொருத்ேமொன 
பொடங்களில் கபொருத்ேமொன NTA கடஸ்ட் மேிப்கபண்களும் 
ஆட்தசர்ப்புக்கொக கணக்கில் எடுத்துக்ககொள்ளப்படும் . 

இறுதியாக, கற்பிப்பதற்கான ஆர்வத்மதயும் ஊக்கத்மதயும் 
அளவிடுவதற்காக, ஒரு வகுப்பகற ஆர்ப்பொட்டம் அல்ைது 
தநர்கொணல் பாடசாமை மற்றும் பள்ளி வளாகங்களில் ஆசிரியர் 
பணியமர்த்ேல் ஒரு ஒருங்கிகணந்ே பகுேியொக மொறும் ; இந்த 
மநர்காணல்கள் உள்ளூர் பமாழி கற்பிப்பதில் ஆறுதல் 
மற்றும் திைமம ஆகியவற்மை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படும் , 

இதனால் ஒவ்பவாரு பள்ளி / பள்ளி வளாகத்தில் குமைந்தபட்சம் 
சிை ஆசிரியர்கள் உள்ளூர் பமாழிகளில் உமரயாடைாம். குைிப்பாக 
பதாமைதூர, கிராமப்புை மற்றும் பழங்குடிப் பகுதிகளிலும், 

கணிசமான எண்ணிக்மகயிைான ஆசிரியர்கள் உள்நாட்டில் 
பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் அல்ைது உள்ளூர் பமாழி / 
மபச்சுவழக்மகப் மபசுகிைார்கள், எனமவ அவர்கள் மாணவர்கள் 
மற்றும் அவர்களது பபற்மைாருடன் சரளமாகவும் திைம்படமாகவும் 
பதாடர்பு பகாள்ளைாம். 

பாடபநைிகளுக்கு மபாதுமான அளவு ஆசிரியர்கமள, குறிப்பொக 
ககை, உடல் கல்வி, கேொழிற்கல்வி, மற்றும் 
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கமொழிகளில் பாடபநைிகளுக்கு மபாதுமான அளவு ஆசிரியர்கமள 
நியமிப்பதற்காக , ஆசிரியர்கள் கபரும்பொலும் ஒரு பொடசொகை 
வளொகத்ேிற்கு (ஒரு மமல்நிமைப்பள்ளி, நடுத்தரப் பள்ளிகளுக்கு 
முன் பை முதன்மம - பிரிவு 7.2 ஐப் பார்க்கவும் ) ஒரு குைிப்பிட்ட 
பள்ளிமய விடவும்; அத்தமகய ஆசிரியர்கள் பின்னர் 
மதமவப்படும் சிக்கைான பள்ளிகளில் முழுவதும் பகிர்ந்து 
பகாள்ளைாம். 

நீண்டகாைமாக, அமனத்து நிரந்தர ஆசிரியர்களுக்கும் குமைந்த 
பட்ச அளவு மதமவ நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed ஆக 
இருக்கும். பட்டம். எனினும், உள்ளூர் அைிமவயும் 
நிபுணத்துவத்மதயும் ஊக்குவிப்பதற்காக, பள்ளிகள் மற்றும் / 
அல்ைது பள்ளி வளொகங்கள் அனுமேிக்கப்படும், தமலும் 
உள்ளூர் உள்ளூர் அல்ைது சிறப்பு வல்லுனர்ககள அல்ைது 
வல்லுநர்கள், சிறப்பு உள்ளூர் ககைகள், கேொழிற்கல்வி , 

கேொழில், விவசொயம் , அல்ைது மவறு எந்த விஷயமும் உள்ளூர் 
நிபுணத்துவம் உள்ளது, மற்றும் மாணவர்கள் பயனமடயும் மற்றும் 
உள்ளூர் அைிவு பாதுகாக்க மற்றும் ஊக்குவிக்க உதவும். 

அடுத்த இரண்டு தசாப்தங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் ஆசிரியர் 
மற்றும் பபாருள் காைியிடங்கமள மதிப்பிடுவதற்காக ஒரு 
விரிவொன ஆசிரிய தேகவயிகன ேிட்டமிடல் பயிற்சி 
இந்ேியொவிலும், ஒவ்கவொரு மொநிைத்ேிலும் 
நடத்ேப்படும் . தகுதிவாய்ந்த உள்ளூர் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட 
அமனத்து ஆசிரியர்களுடனும் நிலுமவயிலுள்ள ஆசிரியர்கமள 
நிரப்புவதற்கான மநாக்கம் பகாண்ட காைப்பகுதியில் மதமவப்படும் 
பணிக்காகவும், பணியில் ஈடுபடுத்தலுடனும் மமமை 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து முயற்சிகளும் அளக்கப்படும். 

தசகவ சூழல் மற்றும் கைொச்சொைம்: பள்ளிகளின் மசமவ 
சூழல்கமளயும் கைாச்சாரங்கமளயும் மமம்படுத்துவதன் முக்கிய 
மநாக்கம் ஆசிரியர்களின் திைமமகமள திைம்படச் பசய்வதற்கான 
திைன்கமள அதிகரிக்கச் பசய்வமதாடு, அமவ ஆசிரியர்களின் 
துடிப்பான, கவனிப்பு மற்றும் உள்ளடங்கிய சமூகங்களின் 
பகுதியாக இருப்பமத உறுதிப்படுத்துவதாகும். , பபற்மைார்கள், 

அதிபர்கள், மற்றும் பிை ஆதரவு ஊழியர்கள், அமனவருக்கும் ஒரு 
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பபாதுவான இைக்மக பகிர்ந்து பகாள்ளுங்கள்: எங்கள் 
குழந்மதகள் கற்றுக்பகாள்வமத உறுதிப்படுத்துக. 

இந்த திமசயில் ஒரு மிக முக்கியமான மதமவ பள்ளிகளில் 
ஒழுக்கமான மற்றும் இனிமமயான மசமவ நிமைமமகமள 
உறுதி பசய்வதாகும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வசதியான 
மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் வமகயில் , அகனத்து பள்ளிகளுக்கும் 
கல்வி, கழிப்பகற, சுத்ேமொன குடிநீர், சுத்ேமொன மற்றும் 
கவர்ச்சிகைமொன இடங்கள், மின்சொைம், கம்ப்யூட்டிங் சொேனங்கள் 
மற்றும் இகணயம் தபொன்றவற்கற உள்ளடக்கிய தபொதுமொன 
மற்றும் பொதுகொப்பொன உள்கட்டகமப்பு தங்கள் பள்ளிகளில் கற்று 
மற்றும் கற்று. 

இதற்கிமடயில், பள்ளி வளாகங்கமள உருவாக்குதல் ( பிரிவு 7.4 ஐப் 
பார்க்கவும் ) துடிப்பான ஆசிரிய சமூகங்கமள உருவாக்குவதற்கு 
நீண்ட தூரம் பசல்லும். ஏற்கனமவ குைிப்பிட்டுள்ளபடி, பள்ளி 
வளாகத்திற்கு ஆசிரியர்கள் பணியமர்த்தல் தானாக பள்ளி 
வளாகம் முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு இமடமய உைவுகமள 
உருவாக்கும்; இது ஆசிரியர்களின் சிைந்த பபாருள் விநிமயாகத்மத 
உறுதிப்படுத்த உதவுவமதாடு, அதிக துடிப்பான ஆசிரிய அைிவுத் 
தளத்மத உருவாக்குகிைது. மிக சிைிய பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் 
இனி தனிமமப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள், மமலும் பபரிய பள்ளி 
சிக்கைான சமூகங்களுடனான பகுதியாகவும் பணிபுரியும். 

பள்ளிக்கூட வளொகத்ேின் மிகச் சிறிய சொத்ேியமொன 
ஆளுகமயின் உருவொக்கம் ஆசிரியர்களின் துடிப்பொன 
சமூகங்ககள உருவொக்க உேவுகிறது , அவர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் சமூக நைன்கமளப் பகிர்ந்து பகாள்ள 
முடியும் , மமலும் தங்கமள ஒரு வலுவான 
கைாச்சாரத்மத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் ஒருங்கிமணப்பதற்கும் 
ஒருங்கிமணப்பதற்கும், கணினியில் உள்ள குழந்மதகள் 
கற்ைல். பாடசாமை வளாகங்கள், ஆமைாசகர்கள், சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள், பதாழில்நுட்ப மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ஊழியர்கள் 
மற்றும் மாற்றுப் பயிற்றுவிப்பாளர்கமள ஆசிரியர்களுக்கு 
ஆதரவளிப்பதற்கும், கற்ைல் திைனுக்கான சமூக சூழமை 
உருவாக்குவதற்கும் பங்களிப்பார்கள். 
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பபற்மைார்கள் மற்றும் பிை முக்கிய உள்ளூர் பங்குதாரர்களுடன் 
இமணந்து, ஆசிரியர்கள் SMC க்கள் மற்றும் SCMC களின் 
உறுப்பினர்கள் உட்பட பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி வளொகங்களின் 
ஆளுகமயில் அேிக ஈடுபொடு ககொண்டுள்ளனர் . 

ஆசிரியர்களால் தற்மபாது பணியாற்ைாத பணியில் அதிக மநரம் 
பசைவிடுவமத தடுக்க, ஆசிரியர்கள் எந்ே தநைத்ேிலும் 
கற்பிப்பேில் தநைடியொக கேொடர்பு இல்கை (தங்கள் வர்க்க 
மவமைக்கு தமையிடாத அரிய நிகழ்வுகள் தவிர) அைசொங்க 
தவகைககள நடத்ே அனுமேிக்கப்படுவேில்கை ; குைிப்பாக, 

ஆசிரியர்கள் மதர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார்கள், 

மதிய உணவு சாப்பாடு மற்றும் பிை கடுமமயான நிர்வாகப் 
பணிகமளச் பசய்வது, அதனால் அவர்கள் கற்பித்தல்-கற்ைல் 
கடமமகளில் முழுமமயாக கவனம் பசலுத்தைாம். 

பள்ளிகளுக்கு மநர்மமையான கற்ைல் சூழல்கமளக் 
பகாண்டிருப்பமத உறுதி பசய்வதற்காக , முேன்கம மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் பொத்ேிை எேிர்பொர்ப்புகள் கவளிப்பகடயொக 
ேங்கள் பள்ளிகளில் ஒரு அக்ககறயுடனும், உள்ளடக்கிய 
கைொச்சொைத்துடனும், அகனவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள கற்றல் 
மற்றும் அவர்களின் சமூகங்களில் உள்ள அகனத்து 
நைன்களுக்கொகவும் கவளிப்பட தவண்டும். 

இறுதியாக, ஆசிரியர்களுக்கு பொடத்ேிட்டங்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கொன சிறந்ே அம்சங்ககள தேர்ந்கேடுப்பேில் 
கூடுேல் ேன்னொப்பிகன வழங்குவதேொடு , அவர்கள் 
வகுப்பமைகள் மற்றும் சமூகங்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கு 
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என அவர்கள் கற்றுக் 
பகாள்ளைாம். ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பமையில் கற்ைல் 
விமளவுகமள மமம்படுத்த கற்பிப்பதற்கான நாவல் 
அணுகுமுமைகள் அங்கீகரிக்கப்படும். 

கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற அபிவிருத்ேி: ஆசிரியர்கள் சுய 
முன்மனற்ைத்திற்கான நிமையான வாய்ப்புகமள வழங்க 
மவண்டும் மற்றும் அவர்களின் பதாழிற்துமையில் சமீபத்திய 
கண்டுபிடிப்புகமளயும் முன்மனற்ைங்கமளயும் கற்றுக் பகாள்ள 
மவண்டும். ஒவ்பவாரு ஆசிரியருக்கும் ஆசிரியர்களாக தங்கள் 
பசாந்த வளர்ச்சிமய மமம்படுத்துவதற்கான பநகிழ்திைன் 
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இருப்பமத உறுதி கசய்ய, CPD க்கு மட்டுப்படுத்ேப்பட்ட 
அணுகுமுகற பின்பற்றப்படும். 

உள்ளூர், மாநிை, மதசிய மற்றும் சர்வமதச கற்பித்தல் மற்றும் 
பபாருள் பயிற்சி மற்றும் ஆன்மைன் ஆசிரியர் மமம்பாட்டு 
பதாகுதிகள் ஆகியவற்ைின் படி, ஒவ்பவாரு ஆசிரியரும் தங்கள் 
பசாந்த வளர்ச்சிக்காக மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்படி, 

ஆசிரியர்கள் அமனவருக்கும் கிமடக்கும். ஆசிரியர்கள் 
மயாசமனகள் மற்றும் சிைந்த நமடமுமைகள் பகிர்ந்து 
பகாள்ளைாம் என்று தளங்கள் (குைிப்பாக ஆன்மைன் தளங்களில்) 
உருவாக்கப்படும். ஒவ்பவாரு ஆசிரியரும் தங்கள் பதாழில்முமை 
வளர்ச்சிக்காக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 50 மணிமநர CPD 

வாய்ப்புக்களில் பங்மகற்க எதிர்பார்க்கைாம். 

பள்ளி ேகைகம ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி சிக்கைொன 
ேகைவர்கள் தபொன்ற ேகைவர்கள் தங்கள் தமைமமமயயும் 
நிர்வாக திைன்கமளயும் பதாடர்ந்து மமம்படுத்தவும், அதனால் 
அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் சிைந்த நமடமுமைகமள பகிர்ந்து 
பகாள்ளவும், அதே மொேிரி மட்டுப்படுத்ேப்பட்ட ேகைகம / 
தமைொண்கம பட்டகறகள் மற்றும் ஆன்கைன் அபிவிருத்ேி 
வொய்ப்புகள் மற்றும் தளங்கள் ஆகியவற்மைக் பகாண்டிருக்க 
மவண்டும். அத்தமகய தமைவர்கள் ஆண்டுமதாறும் 50 பமாத்த 
மணிமநர CPD பதாகுதிகள், தமைமமயும் நிர்வாகமும் 
உள்ளடங்குவமதாடு, தங்கள் மவமைகளின் கற்பிக்கும் 
அம்சங்களுக்கான உள்ளடக்கம் மற்றும் ஆசிரியப் பணிகளில் 
பங்மகற்க எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள். 

கேொழில் தமைொண்கம: கற்பித்தல் பதாழிைின் பகௌரவத்மத 
மீட்பதற்கு சீர்திருத்தத்தின் முக்கியமான பகுதி ஆசிரியர்களின் 
பதாழில் நிர்வாகமாகும். சிைந்த பணிமயச் பசய்யும் ஆசிரியர்கள் 
அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும், ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும், சம்பள 
உயர்வுகமள வழங்க மவண்டும், ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்கள் 
மாணவர்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கு சிைந்த மவமைகமள பசய்ய 
ஊக்குவிக்க மவண்டும். 

எனமவ, ஒவ்பவாரு ஆசிரியர் தரவரிமசக்குள்ளும் பை 
நிமைகமளாடு மமம்பட்ட மற்றும் உயர்ந்த ஆசிரியர்கமள பதவி 
உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு மூைம் ஊக்குவிப்பதற்கும், 
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அங்கீகரிப்பதற்கும் ஒரு வலுவொன ேகுேி அடிப்பகடயிைொன 
ஊக்குவிப்பு மற்றும் ஊேிய கட்டகமப்பு 
உருவொக்கப்படும் . கசயல்ேிறகன மேிப்பீடு கசய்வேற்கு பை 
அளவுருக்கள் ஒரு முகறயும் உருவொக்கப்படும் , இது பள்ளி 
மாணவர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பிைமரப் பபாறுத்தவமர சக 
மதிப்பாய்வு, மாணவர் விமர்சனங்கமள, வருமக, பபாறுப்பு, 

மணிமநர CPD மற்றும் பிை மசமவகளின் அடிப்பமடயிைானது. 
இத்தமகய தகுதி அடிப்பமடயிைான மதிப்படீுகள் பதவி உயர்வு 
முடிவுகமள நிர்ணயிக்கும், ஒவ்பவாரு ஆசிரியருக்கும் பதவி 
உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு ஆகியவற்மை நிர்ணயிக்கும். 

ேகுேி அடிப்பகடயில் ஆசிரியர்களின் கசங்குத்து இயக்கம் 
தமலும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ேது ; பள்ளிகள், பள்ளி வளாகங்கள் 
மற்றும் பிளாக் வள மமயங்களில் (பி.ஆர்.சி.கள்), கிளஸ்டர் 
ரிமசார்ஸ் பசன்டர்கள் (CRC கள்), பி.டி.எஸ் (பிபடக் பிளாக் 
இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுமகஷன்) ஆகியவற்ைில் 
கல்வித்துமை தமைமமத்துவ நிமைகமள எடுத்துக் 
பகாள்ளுவதற்கு, மற்றும் கல்வி மற்றும் பயிற்சி மாவட்ட கல்வி 
நிறுவனங்கள் (DIET கள்). 

ஆசிரிய கல்விகய அணுகுேல்: சிைந்த ஆசிரியர்கள் 
உள்ளடக்கத்மத அத்துடன் பயிற்றுவிப்பதில் பயிற்றுவிக்க 
மவண்டும் என்று அங்கீகரித்து, ஆசிரியர் கல்வி படிப்படியொக 
பன்னொட்டுக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்ககைக்கழகங்களுக்கு 
நகர்த்ேப்படும் . கல்லூரிகளும் பல்கமைக்கழகங்களும் 
multidisciplinary ஆக மாறுவமத மநாக்கி பசல்கின்ைன 
( P10.4 ஐப் பார்க்கவும் ), மமலும் பி.இ.டி. மற்றும் எம்.டி. டிகிரி. 

2030 க்குள், கற்பிக்கும் குமைந்தபட்ச தகுதி நான்கு வருட 
தாராளவாத ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி. பட்டப்படிப்பு மற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகியவற்மைப் பற்ைிக் கற்றுக்பகாள்வமதாடு, உள்ளூர் 
பள்ளிகளில் மாணவர்களின் படிவத்தில் வலுவான நமடமுமை 
பயிற்சியும் அடங்கும். இரண்டு ஆண்டு B.Ed./D.El.Ed. (இப்மபாது 
பி.இ.டி என மட்டுமம குைிப்பிடப்பட மவண்டும்.) நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த பி.ஈ.டி வழங்கும் பை பன்முக நிறுவனங்கள் . 

இரண்டு ஆண்டு B.Ed. பிை சிைப்பு பாடங்களில் ஏற்கனமவ 
இளங்கமை டிகிரி பபற்ைிருப்பவர்களுக்கு மட்டுமம மநாக்கம். இந்த 
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B.Ed. நிரல்கள் ஒரு வருடத்திற்கு பி.ஏ. நான்கு வருட மல்டிபிக்ஸ் 
பிசினரி டிகிரிக்கு சமமான அல்ைது முழுமமயான ஒரு மாஸ்டர் 
பட்டம் பபற்றுள்ளதாகவும், அந்த சிைப்பு ஆசிரியராக ஆசிரிய 
ஆசிரியராக ஆவதற்கு தகுதியுமடயவர்கள். மீண்டும், அத்தமகய 
அமனத்து B.Ed. நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி., வழங்கும் 
பைவமகப்பட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் மூைம் மட்டுமம டிகிரி 
வழங்கப்படும். திட்டங்கள். 

அமனத்து B.Ed. கல்வித் பதாழில்நுட்பம் மற்றும் கற்ைல் மமயம் 
மற்றும் ஒத்துமழப்பு கற்ைல் ஆகியவற்மைப் பயன்படுத்தி CWSN 

ஐ கற்பித்தல், அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணிடல், 

பல்வமகப்பட்ட கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்படீு ஆகியவற்மைப் 
பபாறுத்து, அமனத்து B.Ed. நிரல் வகுப்பமையில் கற்பிக்கும் 
ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பள்ளிகளில் மாணவர் 
கற்பித்தல் ஆகியவற்ைில் வலுவான நமடமுமை பயிற்சியும் 
அடங்கும். B.Ed இன் பல்சார்ந்த இயல்பு காரணமாக. பட்டம், 

பபாருட்படுத்தாமல் அதன் காை அளவு, அமனத்து 
B.Ed. பல்ைாயிரம் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களில் 
டிகிரி மவக்கப்படும். 

ஆசிரியர்கள் கல்வி கசயல்முகற 
மிகவும் இேயம் அகமக்க - 
அகனத்து ஆசிரியர்கள் ஒரு 
ஊக்குவிக்கும் சூழைில் மற்றும் 
கைொச்சொைம் உள்ள கல்வி மற்றும் 
கேொழில்முகற ஆேைவு தவண்டும். 
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தனித்த குறுகிய உள்ளூர் ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்கள் BITE, DIET 

கள் அல்ைது பள்ளி வளாகங்களில் கூட கிமடக்கும். உள்ளூர் 
பள்ளிகளுக்கு அல்ைது பொடசொகை வளொகங்களில் 
பள்ளிகளுக்கு அல்ைது பொடசொகை வளொகங்களில் 
கற்பிப்பேற்கொக, உள்ளூர் அறிகவ தமம்படுத்துவேற்கொக 
ேிறன்கள், எ.கொ. உள்ளூர் ககை, இகச, விவசொயம், வணிகம், 

விகளயொட்டு, ேச்சு, மற்றும் பிற கேொழில் ககவிகன . 

இைண்டொம்நிகை பிந்கேய பி.இ.டி. சொன்றிேழ் படிப்புகளும் , 

பன்னாட்டுக் கல்லூரிகளில் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களில், 

சிைப்புத் மதமவகளுடனான மாணவர்களின் மபாதமன மபான்ை 
கற்பித்தல், அல்ைது கல்வி முமையில் தமைமம மற்றும் நிர்வாக 
நிமைகள் மபான்ை மபாதமனகளின் சிைப்புப் பகுதிகளுக்கு நகர்த்த 
விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு பைவைொக கிகடக்கப்கபறும். . 

இறுதியாக, ஆசிரிய கல்வியின் முழுமமமயயும் 
முழுமமயாக மீட்படடுக்க, நாடு முழுவதும் 
ஆயிரக்கணக்கான ேைமற்ற ேனியுரிகம ஆசிரியர் கல்வி 
நிறுவனங்கள் (TEI கள்) விகைவில் மூடப்படும் . 

5.1. பயனுள்ள ஆசிரியர் 
ஆட்தசர்ப்பு மற்றும் 
வரிகசப்படுத்ேல் 

P5.1.1. கற்பித்ேல் சொர்ந்ே புைகமப்பரிசில்கள் கற்பிப்பேற்கொன 
கேொழிற்துகறக்கு ஊக்கமளிக்கும் வககயில் 
ஊக்குவிக்கும்: உயர்நிமைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 
அதிகப்படியான ஸ்காைர்ஷிப்கமள உயர்நிமை பள்ளி 
மாணவர்களுக்காக, மமல்நிமைப் பள்ளியிைிருந்து பட்டப்படிப்பு, 

நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed. நாட்டிலுள்ள கல்லூரிகள் 
மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ள நிகழ்ச்சிகள். 
அரசாங்கங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களுக்கிமடமயயான பங்களிப்புகள், மற்றும் 
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பரம்பமரயியல் நிறுவனங்கள் நிதி உதவி மற்றும் அத்தமகய 
ஸ்காைர்ஷிப்கமள நிறுவுவதற்கு நிறுவப்படும். இந்த 
புைமமப்பரிசில்கள் சிைப்பாக உமழக்கும் பின்னணியில் இருந்து 
சிைப்பான மாணவர்களில் இைக்கு மவக்கப்படும்; ஸ்காைர்ஷிப் 
சலுமககள் பள்ளி பசயல்திைன், NTA படஸ்ட் மதிப்பபண்கள் 
மற்றும் புவியியல் மற்றும் சமூக-பபாருளாதார பின்னணி 
ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயிைானதாக இருக்கும். 

உள்ளூராட்சி, கிராமிய அல்ைது பழங்குடிப் பகுதிகளிலுள்ள 
மாணவர்கள் - அல்ைது உள்ளூர் பமாழிகளில் மதர்ச்சி 
பபற்ை ஆசிரியர்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்கள் - இது 
மபான்ை தகுதி அடிப்பமடயிைான புைமமப்பரிசில்கமள 
சிைப்புத் திைனாளிகளால் நிறுவப்படும். இது அவர்களின் 
உள்ளூர் இடங்களில் பவற்ைிகரமாக முடிந்தவுடன் 
அவர்களின் நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த B.Ed. டிகிரி. 
இது உள்ளூர் உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு உள்ளூர் மவமை 
வாய்ப்புகமள வழங்க உதவுகிைது, உள்ளூர் பமாழி 
மாதிரிகள் வழங்குவதற்கும், உள்ளூர் பமாழி மற்றும் 
கைாச்சாரத்துடனான பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அவர்களது 
பசாந்த பமாழிகளில் மாணவர்கள் மற்றும் பபற்மைாருடன் 
மபசுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் பை பள்ளிகளுக்கு 
மபாதுமான அளவு ஆசிரியர்கள் உள்ளனர் என்பமதயும் 
உறுதிப்படுத்துவார்கள் . பபண் மாணவர்கள் அதிக அளவில் 
உள்ளூர் பபண் மரால் மாடல்கமள வழங்குவதற்காக 
இத்தமகய ஸ்காைர்ஷிப்களின் சிைப்பு இைக்காக இருக்க 
மவண்டும். 

P5.1.2. ஆசிரியர் ஆட்தசர்ப்பு கசயல்முகற: ஆசிரியர்களுக்கொன 
ஆட்தசர்ப்பு கசயல்முகற சிைந்த ஆசிரியர்கமளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கும், அவர்களுக்கு நம்பிக்மகமய 
உண்டாக்குவதற்கும், அவர்கள் மற்றும் அவர்களது பதாழில் 
சமூகத்தால் நடத்தப்படும் உயர்ந்த மரியாமத மற்றும் மரியாமத 
ஆகியவற்ைின் பிரதிநிதித்துவமாக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 

TET ஆட்மசர்ப்பு முதல் திமரயிடல் இருக்கும். 
தற்மாபாமாத ாாாீட்மாடகள் திைன்மகளயும் பாபற்மாைார் 
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பற்ைிய அைிமாவயும் மாம ம் அர்த்தமுள்ள மாமதவமகள 
உறுதி பாசய்வதற்காக தற்மாபாமாத TET கள் 
மமம்படுத்தப்படப்ப ம். பள்ளி கல்வி முழுவதும் அமனத்து 
நிமைகளிலும் (அடிப்பமட, தயாரிப்பு, நடுநிமை, மற்றும் 
இரண்டாம்நிமை) ஆசிரியர்கள் அமனவருக்கும் TET கள் 
விரிவாக்கப்படும். கூடுதைாக, பபாருள் ஆசிரியர்களுக்கு, 

பபாருத்தமான பாடங்களில் உள்ள NTA படஸ்ட் 
மதிப்பபண்களும் ஆட்மசர்ப்புச் பசயல்முமையில் 
பபாருத்தமாக இருக்கும். TET கள் (மாநிை அல்ைது மத்திய 
நிமை மதர்வுகள்) மற்றும் என்.டி.ஏ. மதர்வுகளால் தகுதி 
பபறுவதற்கான மதமவ உடனடியாக அமல்படுத்தப்படும் 
தனியார் பள்ளிகளின் ஆசிரியர்களுக்கும் 
கட்டாயமாக்கப்படும். 

எழுத்துப் பரீட்மசகள் அவசியமற்ைது, கற்பிப்பதற்கான 
ஆர்வத்மதயும் ஊக்கத்மதயும் மசாதித்துப் பார்க்கக் கூடாது 
- சிைந்த ஆசிரியர்கள் மதமவப்படும் முக்கிய குணங்கள் - 
மற்றும் அமதாடு பதாடர்புமடய உள்ளூர் பமாழி 
திைமமகளுடன் எப்மபாதும் பரிச்சயத்மதத் தீர்மானிக்க 
முடியாது, ஆசிரியர்கமள விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு 
இரண்டாவது திமரயிடல் நிறுவப்படும், இது ஒரு 
மநர்காணல் மற்றும் ஒரு குறுகிய 5 -7 நிமிட கற்பித்தல் 
ஆர்ப்பாட்டம். இந்த இரண்டாவது திமரயிடல் ஒரு உள்ளூர் 
BRC இல் நடக்கும், அல்ைது அது சாத்தியமற்ைது மபாது, ஒரு 
பதாமைமபசி அமழப்பு மற்றும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
வடீிமயா மின்னணு மூைம் அனுப்பி. 

ஆசிரியர்களுக்கொன உயர் 
மரியொகே மற்றும் கற்பித்ேல் 
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கேொழிைின் உயர்ந்ே நிகை 
புதுப்பிக்கப்பட தவண்டும், 

கேொழிற்துகறயில் 
நுகழவேற்கு ஊக்கமளிக்கும் 
வககயில் மிகவும் சிறந்ேது. 

P5.1.3. விரும்பிய மொணவர் ஆசிரியர் விகிேங்ககள அகடேல்: பமாத்த 
மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதங்களின் அடிப்பமடயில் தனிப்பள்ளி 
ஆசிரியர்கமள நியமிக்கும் திைன், குழந்மதகள் கல்வித் 
மதமவகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மிகவும் கவனமாக 
பணிச்சூழைால் மாற்ைப்படும். ஆசிரியர்கள் பள்ளி வளாகத்தில் 
பகிர்ந்து பகாள்ள முடியும் என்பதால், தனிப்பட்ட பள்ளிகளின் 
மட்டத்தில் ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும் PTR விகிதங்கமள பூர்த்தி 
பசய்ய மவண்டிய கட்டாயத்தில் இது பசைவாகும். 
ஆசிரியர்களுக்கு மபாதுமான எண்ணிக்மகயிைான ஆசிரியர்கள் 
நியமனம் மற்றும் பாடசாமை வளாகங்களில் பணியாற்றுவர். 
ஒவ்பவாரு பாடசாமையிலும் அமனத்து பாடசாமைகளிலும் 
பாடசாமையின் மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும் . கமை, 

இமச, பதாழில்சார் மகவிமன, விமளயாட்டு மற்றும் மயாகா 
மபான்ை ஆசிரியர்களுக்கான பாடசாமை ஆசிரியர்கள் 
ஆசிரியர்களாகவும், மாணவர் ஆமைாசகர்களாகவும், சமூக 
ஊழியர்களாகவும் இருக்கும் பாடசாமை வளாகத்திமைமய 
ஆசிரியர்கமளப் பகிர்ந்து பகாள்வார்கள். 

P5.1.4. உள்ளூர் ஆசிரியர்ககளயும், 

பன்முகத்ேன்கமகயயும் உறுதிப்படுத்துதல் : ஆசிரியர்கமள 
பணியில் அமர்த்துவதில், அமனத்து நிமைகளிலும், குைிப்பாக 
அடிப்பமட, அடிப்பமட மற்றும் மத்திய நிமைகளில், உள்ளூர் 
ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளூர் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் 
வலுவான விருப்பங்களுக்கும், மாணவர்கள் எளிதாகவும், 

அவர்களின் பபற்மைாருடன் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களுடன் 
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பதாடர்பு பகாள்ளவும். ஆசிரியர்கள் நியமனம் மற்றும் யு.ஆர்.ஜி 
யில் இருந்து பணியமர்த்தல் ஆகியவற்ைின் முக்கியத்துவத்துடன், 

பன்முகத்தன்மமமயக் கருத்தில் பகாண்டு 
பணியமர்த்தப்படுவார்கள். இது முடிந்தவமர கல்வி பசய்ய 
உதவுகிைது, மற்றும் URG களில் உள்ள மாணவர்கள் ஒவ்பவாரு 
இடத்திலும், ஆசிரியர்களிடத்தில் சிைந்த முன்மாதிரியாக 
இருக்கும். உள்ளூர் பபண் ஆசிரியர்கள் உட்பட அதிகமான பபண் 
ஆசிரியர்கமள நியமிப்பதற்கு ஒரு வலுவான கட்டாயமும் 
இருக்கும். 

P5.1.5. ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளி வளொகத்ேில் ஆசிரியர்ககள 
நிறுவுேல்: ஆசிரியர்கள் மாவட்டத்தில் மசர்க்கப்படுவார்கள், பை 
மாநிைங்களில் இப்மபாது பசய்யப்பட்டு, பின்னர் பாடசாமை 
வளாகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, பள்ளி பாடத்திட்டங்களுக்கு 
தனித்தனியாக தனித்தனியாக பள்ளிக்கூடங்களுக்கு 
அனுப்பப்படும். கமை, இமச, உடல் கல்வி, பமாழிகள் மற்றும் 
பதாழில்சார் மகவிமனப் மபான்ை சிை பாடங்களுக்கு, சிை 
ஆசிரியர்கள் சிக்கைான பள்ளிகளில் இந்த பாடங்கமளக் 
கற்றுக்பகாள்வமதாடு, அமனத்து பள்ளிகளிலும் நன்கு 
கற்றுக்பகாள்வமத உறுதி பசய்யைாம். 

P5.1.6. கிைொமப்புறங்களில் கற்பிப்பேற்கொன ஊக்குவிப்பு: கிராமப்புை, 

பழங்குடி மற்றும் பதாமைதூரப் பகுதிகளிலுள்ள பள்ளிகளில் 
கற்பித்தல் மவமைகமள விரும்புவதற்கு ஏற்ை ஆசிரியர்கள் 
சிைந்த ஊக்கத்பதாமககமள உருவாக்க மவண்டும். இந்த 
ஊக்கத்பதாமக, குைிப்பாக பள்ளிக்கல் வளாகத்திமைா அல்ைது 
அருகிலுள்ள தரத்திைான வடீுகமளமயா உள்ளடக்குகிைது, 

இதனால் ஆசிரியர்களுக்கான அடிக்கடி பதாந்தரவுகமள 
ஏற்படுத்துவது அத்தமகய இடங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு 
அருகில் உள்ள வடீ்டுவசதி வசதிகமள அகற்றும். 
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சிறந்ே ஆசிரியர்ககளக் 
கண்டறிய வடிவகமக்கப்பட்ட, 

கடினமொன, பொைபட்சமற்ற, 

கவளிப்பகடயொன, நியமனம், 

அவர்கள் மற்றும் அவர்களது 
கேொழில் சமூகத்ேொல் 
நடத்ேப்படும் உயர் மரியொகே 
மற்றும் மரியொகே 
ஆகியவற்கறக் குறிக்கும். 

P5.1.7. ஆசிரியர்களுடனொன சமூக உறவுகளின் கேொடர்ச்சிகய உறுேி 
கசய்வேற்கொக ஆசிரிய இடமொற்றங்ககள குகறத்ேல் / 
குகறத்ேல்: ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளி சிக்கைான 
சமூகங்களுடன் வலுவான உைமவ வளர்ப்பதற்காக ஆசிரியர்கள் 
பவறுமமன பள்ளி வளாகத்திைிருந்து பவளிமயற்ைப்படுவதில்மை. 
ஆசிரியர் மவமை வாய்ப்புகள் ஒரு முமை சரிபசய்தல் 
இருக்கைாம் அவர்களின் விருப்பப்படி, பதவி நிமை, மற்றும் 
உள்ளூர் பமாழி மபசும் திைன் ஆகியவற்ைிற்கு இணங்க; அமனத்து 
எதிர்காை ஆசிரிய பணியிடங்களும், குைிப்பிட்ட பள்ளிக்கல் 
வளாகங்களில் காைியிடங்கள் மற்றும் பபாருள் / நிமை / உள்ளூர் 
பமாழித் மதமவகளுக்கு எதிராக மமற்பகாள்ளப்படும். ஆசிரியர் 
இடமாற்ைங்கள் நிறுத்திவிடப்படாவிட்டால், மாநிை அரசுகள் 
ஆசிரியர்கள் நியமனம் மற்றும் ஆசிரியர்களின் முதலீடுகமள 
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பதாடர்ச்சியாக உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ள மவண்டும். 
குமைந்தபட்சம் 5 முதல் 7 ஆண்டுகள் வமரயிைான ஒரு 
நிமையான பதவி, மற்றும் ஒரு விவாதம்- மற்றும் பரிபூரண 
அடிப்பமடயிைான இடமாற்ை முமைமம, ஒரு பவளிப்பமடயான 
தகவல் அமமப்பு மூைம், முன்மனாக்கி பசல்லும். அத்தமகய 
நடவடிக்மக பபாருத்தமான சட்டத்தால் ஆதரிக்கப்பட மவண்டும். 

P5.1.8. பொைொ-ஆசிரியர்களின் நகடமுகறயில் நிறுத்துேல்: நாபடங்கிலும் 
உள்ள அமனத்து "மபராசிரியர்" (ஷிக்சகர்மி, ஷிக்ஷமித்ரா 
மபான்ைமவ) 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிறுத்தப்படும். அமத 
காரணத்திற்காக இதுதான்: ஆசிரியர்கள் முதலீடு பசய்யப்பட 
மவண்டும், அவர்களின் சமூகங்களுடன் வலுவான நீண்ட காை 
உைவுகமள உருவாக்குங்கள். 

P5.1.9. புேிேொக பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்ககள பள்ளிகளுக்கு 
தூண்டுவது: ஆசிரியர்களின் வளர்ச்சிமயப் பற்ைிய ஆராய்ச்சி 
மற்றும் புரிதல் முதன்மமயான பிந்மதய மவமைவாய்ப்பு 
காைத்திற்கு கவனத்மதத் தருகிைது மற்றும் அவசியம் முக்கியம் 
மற்றும் ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல் மதமவப்படுகிைது. 
அமனத்து புதிய ஆசிரியர்களும், தங்கள் முதல் இரண்டு வருட 
கற்பிப்பிலும், பி.ஆர்.சி., சி.ஆர்.சி., பி.ஐ.டி, அல்ைது பி.டி.இ. மபான்ை 
சி.டி.டீ யின் ஒரு மமயத்தில் பதிவு பசய்யப்படுவார்கள். இது 
பள்ளி வளாகத்துடன் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களது 
சகாக்களின் சமூகம் ஒன்ைிமணக்கப்பட்டது. ஆசிரியர் தூண்டுதல் 
கைந்த கற்களாக வடிவமமக்கப்படைாம், சிை மநருக்கு மநர் 
சந்திப்புகள் மற்றும் பள்ளி சார்ந்த வழிகாட்டுதல் மற்றும் 
நமடமுமையில் ஒரு சமூகத்தில் பங்குபபறுதல் 
ஆகியமவயாகும். அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களுடன் (மவமை 
சுமார் 80% மவமை) ஒப்பிடும்மபாது ஆசிரியர்கள் பதாடக்கத்தில், 

ஆரம்ப ஆசிரியர்கள் ஒரு இைகுவான பணிச்சுமம 
வழங்கப்படைாம். ஒருங்கிமணந்த அைகு திட்டமிடல், ஆய்வு 
மற்றும் பதாகுதிகள், திட்டங்கள் மற்றும் அனுபவங்கள் பற்ைிய 
விவாதம்,பாடசாமை சிக்கைான வளங்கமளப் பற்ைிய அைிவு 
மற்றும் பயன்பாடு, மதிப்படீு நுட்பங்கள், தனிப்பயனாக்குதல் 
கற்பித்தல், குழுப்பணி மற்றும் ஒருங்கிமணந்த கற்ைல், வகுப்பமை 
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மமைாண்மம மற்றும் கட்டிட இமணப்பு மற்றும் சிக்கைான 
மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்ைின் உைவுகமள ஒருங்கிமணத்தல். 
ஆசிரியர் கட்ட ஆரம்பம். 

ஆசிரியர்கள் ஒரு பகுேியொக 
உணை தவண்டும், அவர்கள் 
பணியொற்றும் பள்ளிகள் 
மற்றும் சமூகங்களில் முேலீடு 
கசய்யப்பட தவண்டும். 

P5.1.10. ஆசிரியர்-தேகவத் ேிட்டமிடல்: ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கு 
மதமவயான மதமவகமள கருத்தில் பகாண்டு, ஆசிரியர்களின் 
எண்ணிக்மகமய கணிப்பதன் மூைம் ஆசிரியர்கமள ஆட்மசர்ப்பு 
பசய்வது ஒரு வலுவான பசயல்முமை மூைம் 
மமற்பகாள்ளப்படும். ஒரு பள்ளி வளாகத்தில் அமனத்து 
பள்ளிகளிலும் சிைப்பு ஆசிரியர்கள். ஒரு கவனமான மற்றும் 
விரிவான ஆசிரியர்கள் மதமவப்படும் திட்டமிடல் பயிற்சிகள் 
உடனடியாக பள்ளிக் கட்டிட வளாகங்கமள நிர்மாணிப்பமதாடு, 

ஒவ்பவாரு ஐந்தாண்டுகள் மத்தியிலும், மாநிை அளவிலும் 
மீண்டும் மீண்டும் நமடபபறும். ஒவ்பவாரு பள்ளிக்கூடம் 
வளாகமும் சிக்கைான மட்டத்தில் ஆசிரியர்களின் முழு 
நிரப்புதமையும் தனிப்பட்ட பள்ளிகளின் மட்டத்தில் பகிர்ந்து 
பகாள்ளப்படுவமதயும் உறுதி பசய்வதற்காக மாநிை 
அரசாங்கங்கள் முன்னுரிமம அளிக்க 
மவண்டும். பி.இ.டி. ஒவ்பவாரு புவியியல் பிராந்தியத்திலும் 
உத்தரவாதமான மவமைவாய்ப்மபப் பபற்ை 
புைமமப்பரிசில்கள், P5.1.1 இல், அத்தமகய ஆசிரியர் மதமவகமள 
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திட்டமிடல் பயிற்சிகளில் மசகரித்த தரவுகளின் அடிப்பமடயில் 
நிர்ணயிக்கப்படும். 

5.2. ேைமொன கல்விக்கு உகந்ே 
பள்ளி பள்ளி சூழல் மற்றும் 
கைொச்சொைம் 
மகிழ்ச்சியான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்கள் நல்ை கற்களுக்காக பசய்வார்கள். 
பள்ளிகளிலும், ஆசிரியர்களிடத்திலும் அழகாக, 

வரமவற்கும், ஊக்கமளிக்கும் இடங்கமளக் கற்பிக்க 
மவண்டும். அவர்கள் சுத்தமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் 
பாதுகாப்பாகவும் இருக்க மவண்டும், ஆசிரியர்கள் 
அவசியமான சுதந்திரம், உள்கட்டமமப்பு மற்றும் 
வளங்கமள தங்கள் பாத்திரங்கமளச் பசய்ய மவண்டும். 
ஆசிரியர்கள் ஒரு பகுதியாக உணர்கிைார்கள், அவற்ைில் 
கல்வி, பள்ளிகள், சமூகங்கள் ஆகியவற்ைில் ஈடுபடுவது 
அவசியம், எனமவ அவர்கள் அடிப்பமட வசதிகள் மற்றும் 
வழங்கல்களுக்கு வழங்கப்பட மவண்டும், அவர்களுக்கு 
பாதுகாப்பு, பகௌரவம் மற்றும் நல்ை ஆமராக்கியத்துடன் 
திைம்பட கற்பிப்பதற்கு உதவ மவண்டும். 

P5.2.1. தபொதுமொன உடல் உள்கட்டகமப்பு, வசேிகள் மற்றும் கற்றல் 
வளங்கள்: அமனத்து பள்ளிகளும் மபாதுமான உடல் 
உள்கட்டமமப்பு, வசதிகள் மற்றும் கற்ைல் வளங்கள் ஆகியவற்மை 
தனித்தனியாகமவா அல்ைது பள்ளியின் வளாகத்திமைா 
வழங்கப்படும். மாநிை அரசாங்கங்கள் அத்தியாவசிய வசதிகள் 
மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான கற்கும் 
சூழ்நிமைகமள பதளிவாக கூைினார் பநைிகள் எதிராக அமனத்து 
பள்ளிகள் மதிப்பாய்வு வடிவமமப்பு, மமம்பாடு ஒரு முன்னுரிமம 
அடிப்பமடயில் மமயம் மற்றும் மாநிை அரசாங்கங்கள் ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்படும் 2022 நிதியளிப்பு அவர்கமள அமடய, மற்றும் 
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உள்கட்டமமப்பு பராமரிப்பு மற்றும் பயனுள்ள மற்றும் வளங்கமள 
வளர்க்கக்கூடிய ஆதாரங்கள். 

2022 ஆம் ஆண்டளவில் ஏற்கனமவ இல்ைாத அமனத்து 
பள்ளிகளுக்கும் மின்சார இமணப்புகள் வழங்கப்படும், 

மமலும் அமவ குமைந்த கட்டண கட்டணமாக 
விதிக்கப்படும். அமனத்து பள்ளிகள் 2022 மூைம் வழிகாட்டி 
மநாக்கங்களுக்காக, உள்கட்டமமப்பு மற்றும், differentlyabled 

மாணவர்கள், பள்ளி வளாகத்திமைா பாதுகாப்பான குடிநீர், 

தண்ணரீ் இயங்கும் கழிவமைகள் பசயல்படும் ஆதரவு 
பபண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் பிரிக்க பபாருட்கள், மற்றும் 
அடிப்பமட மக கழுவுதல் வசதிகளுக்கான கணினிகள் 
மற்றும் இமணய இமணப்பு வழங்கப்படும் . மதமவயான 
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் கற்பித்தல் பபாருட்கள் 
மாணவர்கள் திைம்பட கமை / மகவிமன மற்றும் பதாழில் 
பயிற்சி வகுப்புகள், கணினி அமைகள், அத்துடன் 
பபாருத்தமான வகுப்பமைகள் மபாதுமான 
மரச்சாமான்கமள பகாண்டு அைிவியல் மசாதமனகள் 
மற்றும் ஆய்வகங்கள், பபாருள் பயன்படுத்த வகுப்பமையில் 
பைமககள், துடிப்பான பள்ளி நூைகங்கள், உபகரணங்கள் 
பசயல்பாட்மட அடங்கும் கற்பிக்க . 

ஆமைாசமனகமள கற்ைல் மமம்படுத்த மற்றும் உள்ளன 
விண்பவளி டிமசன்ஸ் கற்ைல் மீது முன்னணி 
கல்வியாளர்கள், அைிவாற்ைல் விஞ்ஞானிகள், கமைஞர்கள், 

கட்டிடக் கமைஞர்கள் நமடபபறும் அமழப்பு, அந்த 
கணக்கில் உள்ளூர் கைாச்சாரங்கள், கமைகள் மற்றும் 
மரபுகள் எடுத்து இமணத்துக்பகாள்ள. இந்த 
வடிவமமப்புகமள பார்மவயிட புதிய பள்ளிகள் 
கட்டமமக்கப்படும். 
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ஆசிரியர்கள் சுய 
முன்தனற்றத்ேிற்கொன 
நிகையொன வொய்ப்புககள 
வழங்க தவண்டும் மற்றும் 
அவர்களின் கேொழிற்துகறயில் 
சமீபத்ேிய 
கண்டுபிடிப்புககளயும் 
முன்தனற்றங்ககளயும் கற்றுக் 
ககொள்ள தவண்டும். 

P5.2.2. கவனிப்பு மற்றும் உள்ளடக்கிய பள்ளி கைொச்சொைம்: பள்ளிகள் ஒரு 
அக்கமை, ஒத்துமழப்பு, மற்றும் உள்ளடக்கிய பள்ளி கைாச்சாரம் 
உருவாக்க மற்றும் நிரூபிக்க முயற்சிக்கும். தமை ஆசிரியர் / 
முதன்மம மற்றும் ஆசிரியர்களின் பங்கு எதிர்பார்ப்புகளில் இது 
குைிப்பிடப்படும். முன் மசமவ ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் சி.டி.டி 
ஆகியமவ தங்கள் இைக்குகளின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக 
அக்கமையுடன் மற்றும் உள்ளடக்கிய கைாச்சாரத்திற்கான 
dispositions மற்றும் திைன்கமள மமம்படுத்தும். பதாடர்ச்சியான 
அடிப்பமடயில் ஒரு அக்கமையுடனும், உள்ளடக்கிய பாடசாமைக் 
கைாச்சாரத்மத உருவாக்கும் மதமவமயயும், பள்ளி கல்வி 
இயக்குனரகத்தின் (டி.எஸ்.இ.) அதிகாரிகள் அத்தமகய ஒரு 
கைாச்சாரத்மத ஆதரிக்க அவர்களின் பசயல்பாட்மட மீண்டும் 
ஏற்படுத்தும் வமகயில் பள்ளி நிர்வாக குழு (SMC) உணர்தல் 
மவண்டும். இது அவர்களின் பாத்திர எதிர்பார்ப்புகளில் பதளிவாக 
பவளிப்பட மவண்டும். 
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ஆசிரியர்களுடனான முக்கிய பதாடர்பு மற்றும் 
ஆசிரியர்கள் குழந்மதகள் மற்றும் பபற்மைாருடன் 
பதாடர்புபகாண்டுள்ள வழிவமகமயப் பபாறுத்தவமர, 

உள்ளடக்கிய, கவனிப்பு மற்றும் ஒத்துமழப்பு கைாச்சாரம் 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும் பள்ளிகள் மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நல்ை நமடமுமைகள் முழுவதும் 
பகிர்ந்து பகாள்ளப்படும். பபாறுப்புகள் ஒழுங்கமமக்கப்பட்டு 
பகிரப்படுகின்ைன; அமனவருக்கும் கல்வி வளங்கமள 
அணுகுவதற்கான அணுகல்; பள்ளி காைண்டர் மற்றும் மநர 
அட்டவமண அமமப்பு; பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
குழந்மதகளின் பங்களிப்பு; மற்றும் அமனத்து (குைிப்பாக 
பின்தங்கிய) குழுக்கள் குழந்மதகளுடன் அல்ைாத பாகுபாடு 
மற்றும் சமமாக நடத்மத. 

P5.2.3. ஆசிரியர்களுக்கு முழுகமயொக அர்ப்பணிப்புடனும் முழு 
ேிறகமயுடனும் கற்பிக்க முடியும் என்பகே 
உறுேிப்படுத்துகிறது - கற்பித்ேல் நடவடிக்கககள் 
இல்ைொேது: ஆசிரியர்கள் தங்கள் பணிமநரங்கமள தங்கள் 
மவமைமய மநரத்மதச் பசைவழிக்க, மதர்ந்பதடுத்த பதாழில்களில் 
கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம் பாடசாமை காை அட்டவமணயில் 
எந்த தடங்கலும் இருக்கக்கூடாது. 

ஆசிரியர்களாக தங்கள் திைமமகமள பாதிக்கும் பள்ளி 
மணி மநரங்களில் ஆசிரியர்களுக்கு எந்தவிதமான 
கற்பித்தல் நடவடிக்மககளிலும் பங்மகற்க அனுமதிக்கமவா 
அல்ைது அனுமதிக்கமவா முடியாது - எ.கா. மதிய உணவு 
சமமயல், தடுப்பூசி பிரச்சாரங்களில் பங்மகற்க, பள்ளி 
விநிமயாகம், அல்ைது மவறு எந்த மநரத்மத 
எடுத்துக்பகாள்வது நிர்வாகப் பணிகள். பாடசாமைகளில் 
எந்தபவாரு கற்பித்தல் மவமைகளுக்கும், ஊழியர்கள் 
மதமவப்படுவமதாடு, பள்ளி வளாகத்தில் பகிர்ந்து 
பகாள்ளப்பட மவண்டும். ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களாக 
நியமிக்கப்படுவர். ஆசிரியர்களாக இருக்க மவண்டும். 

P5.2.4. மொற்று கல்வி: அமனத்து மாணவர்களும் தங்கள் திைமன 
அமடந்து பகாள்வமத உறுதிப்படுத்த ஆசிரியர்கள் 
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அமனவருக்கும் உதவ மவண்டும். ஆசிரியர்கள் NTP மற்றும் RIAP 

மபான்ை பள்ளி தீர்வு திட்டங்கமள நிர்வகிக்கும். சக 
ஆசிரியர்களுக்கும் IA களுக்கும் மதமவப்படும் மாணவர்கமள 
அமடயாளம் கண்டு, அவர்கமள துரிதமாகக் பகாண்டு வகுப்புகள் 
மற்றும் உதவியாளர்களுடன் இமணக்க உதவுவார்கள். 
ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கமளயும் மதர்ந்பதடுப்பார்கள் மற்றும் NTP 

இல் தங்கள் பணிமய வழிகாட்டும், மமலும் RIAP இல் உள்ள IA 

க்கள், கூடுதல் ஆதரமவத் மதமவப்படும் தங்கள் மாணவர்களுக்கு 
திைம்பட ஆதரிக்க முடியும். RIAP திட்டம் மநரம் 
பிமணக்கப்பட்டுள்ளது, பள்ளிகளுக்கு பின்னால் வழீ்ச்சியமடந்த 
பள்ளிகளுக்கு உதவி பசய்ய வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது, மமலும் 
ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு மாற்ைாக எந்த ஆசிரியர்களும் 
இல்மை. நீண்ட காைமாக, RIAP ஐ மூட மவண்டும்,வகுப்பமையில் 
பாடத்திட்டத்தில் பாடசாமையில் பணிபுரியும் மாணவர்கமள 
அமடயாளம் காண்பது மற்றும் உதவுவதற்கும், அவர்கள் நியமித்து 
மமற்பார்மவயிடுகின்ை சக மற்றும் பதாண்டர் வகுப்பினருடன் 
இமணந்து பணியாற்றும் ஆசிரியர்களாக இருப்பார்கள். 
ஆசிரியர்களின் பணி சுமம இந்த முக்கியமான பணிகளுக்கு 
மநரத்மதச் சரிபசய்வதற்கு சரிபசய்யப்படும். 

P5.2.5. கல்வி ஆேைவு நிறுவனங்கள் புத்துணர்ச்சியொக்குகின்ற (SCERT, 

கடிக்கும், உணவு, வட்டொைவளகமகய, சிஆர்சி, CTE, IASE): கடி, 

உணவுக் கட்டுப்பாடுகள் BRCs, இளம்பட்டு புழு வளர்ப்பு மமயங்கள், 

மற்றும் பிை கல்வி ஆதரவு நிறுவனங்கள் பள்ளி கல்வியில் 
தரத்மத ஆதரிப்பதில்மை ஒரு உள்கட்டமமப்பு விருத்தி 
பசய்வதில் முக்கிய முதலீட்டு பிரதிநிதித்துவம். இந்த 
நிறுவனங்கள் பள்ளிக்கல்வித்து ஆசிரியர் ஆதரவு மற்றும் 
வழிகாட்டுதல், வளங்கள் மற்றும் பதாழில்முமை வளர்ச்சி, மற்றும் 
தர கண்காணிப்பு மற்றும் சறுக்கல் ஆகியவற்மை வழங்குகிைது. 
மாவட்ட மற்றும் துமண மாவட்ட அளவிைான இந்த ஆதரவு 
நிறுவனங்களின் நன்கு இமணக்கப்பட்ட, நன்கு அைியப்பட்ட 
பநட்பவார்க் பி.ஐ.டி. மற்றும் பி.டி.எஸ் மற்றும் பி.எட். 

BRC க்கள் மூைம், மற்றும் பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர் 
கல்வி தரம் மமம்படுத்துவதற்கான திட்டத்தின் நீண்ட காை 
பார்மவ மற்றும் திட்டம் ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட, 
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ஆசிரியர்கள் ஆதரவு மற்றும் கல்வி தரத்மத மமம்படுத்த 
ஒரு நீண்ட வழி பசல்லும். அமனத்து இருக்கும் கல்வி 
உதவி நிறுவனங்கமளயும் வலுப்படுத்த ஒரு கவனமான 
திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு நமடமுமைப்படுத்தப்படும். 

P5.2.6. சமூகம் இகணக்க: அதிகரித்து வரும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் 
ஆவி மற்றும் ஆளுமம பசயல்முமைகளில் மிக முக்கியமான 
பங்குதாரர்கள் (ஆசிரியர்கள் உட்பட) சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்பவாரு 
ஆசிரியரும் சுயாட்சி மூைம் SMC மற்றும் SCMC ஆகியவற்ைின் 
மூைம் தங்கள் சமூகத்துடன் இமணந்து பணியாற்றும் வாய்ப்புடன் 
இருக்க முடியும். 

P5.2.7. இந்ேிய கமொழிகளில் ஆசிரியர்களுக்கொன கபொருட்கள்: உள்ளூர் 
பமாழிகளில் தரமான கற்மககமள உறுதி பசய்வதற்காக, பழங்குடி 
பமாழிகளான இந்திய பமாழிகளில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர்களுக்கான உயர் தரமான 
பபாருட்கமள உருவாக்குதல் முன்னுரிமம வழங்கப்படும். இது 
விநிமயாகிக்கப்பட்ட விதத்தில் மமற்பகாள்ளப்படும், அதற்கான 
நிதியுதவியுடன், கண்டுபிடிப்பு வளர்க்கப்படுவமத உறுதி 
பசய்யும். பமாழிகளின் தரம் மற்றும் பமாழியின் தரம் சரிபார்க்கும் 
பபாறுப்மப ஏற்கக்கூடிய பல்கமைக்கழகங்கள் / துமைகள் 
அமடயாளம் காணப்பட்டு ஆதரிக்கப்படும். அச்சு அல்ைது 
டிஜிட்டல் வடிவில் பபாருள் தயாரிக்கப்படும். ஆசிரியர்களும் 
ஆசிரிய கல்வியாளர்களும் உள்ளூர் பமாழிகளில் பபாருட்கமள 
உருவாக்க ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

5.3. கேொடர்ச்சியொன 
கேொழில்முகற வளர்ச்சி 
ஆசிரியர் நைன்களின் வளர்ச்சி மற்றும் அவற்ைின் பசாந்த 
பதாடர்ச்சியான கல்வி மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய 
வாழ்க்மகத் பதாழிற்துமையின் பதாழில்முமை 
மாற்ைங்கள் ஆகியமவ பதாழில் ரீதியான வளர்ச்சிக்கான 
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பகுத்தைிவு அணுகுமுமையால் ஆதரிக்கப்பட மவண்டும். 
தங்கள் அனுபவங்கள், நமடமுமைகள் மற்றும் நுண்ணைிவு 
மற்றும் அவர்களின் அைிமவ மமம்படுத்துவதற்கான 
வாய்ப்புகமளப் பகிர்ந்து பகாள்ளும் பதாழில்முமை 
சமூகங்களின் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் 
வரம்பில் உள்ளன. 

ஆசிரியர்கள் தங்கள் பள்ளிகளில் கல்விசார் 
ஒருங்கிமணப்பாளர்களாகமவா 
மமற்பார்மவயாளர்களாகமவா தங்கள் பள்ளிகளில், கல்வி 
நிர்வாகிகள், வழிகாட்டிகளாகவும் ஆசிரிய கல்வி 
நிறுவனங்களில் ஆசிரியராகவும் ஆகிவிடைாம். கிளஸ்டர் 
மற்றும் BRC களில் Resource Persons ஆக பணியாற்ை 
ஆசிரியர்கமளக் பகாண்டுவருவது ஒரு பபாதுவான 
பழக்கம்; இந்த நமடமுமை பதாடரும் மற்றும் வாய்ப்பு 
குமைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு நிமையான பதவிக்கு 
ஒரு பதாழில் முன்மனற்ைம் வாய்ப்பாக காண முடியும். 
இந்த புதிய பாத்திரங்கமள பதாழில்முமைக்குள் வளர்த்துக் 
பகாண்ட அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் பள்ளிக் 
கல்வியின் தரத்மத மட்டுமல்ைாது ஆசிரியர் தயாரிப்புத் 
திட்டங்களின் தரம் மட்டுமல்ைாமல் பை வழிகளிலும் 
ஈடுபடுவர். இத்தமகய CPD ஆசிரியர்கள் அங்கீகாரம் பபற்ை 
சான்ைிதழ் மற்றும் மட்டு திட்டங்கமள அணுக முடியும். 

P5.3.1. ஆசிரியர்களுக்கொன கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற 
வளர்ச்சிக்கு கநகிழ்வொன மற்றும் மட்டு 
அணுகுமுகற: ஆசிரியர்கள் சான்ைிதமழக் பகாண்டிருக்கும் 
குறுகிய படிப்புகளுக்கு அணுகல் மவண்டும், அமவ வரவுபசைவுத் 
திரட்டல் மற்றும் சான்ைிதழ்கள் மற்றும் டிப்மளாமாக்கமள 
சம்பாதிக்கவும், பதாழில்முமை டிகிரிகளுக்கு (கல்வி அல்ைது 
எம்.டி. இத்தமகய படிப்புகள், பகுதி மநர, மாமை, கைப்பு மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் கல்வித் திமணக்களங்களிமைா அல்ைது 
பதாழில்முமை மமம்பாட்டு மமயங்களில் முழுமநர 
மவமைத்திட்டங்களிமைா கூடுதைாக வடிவமமக்கப்பட்ட 
பல்மவறு வடிவங்களில் வழங்கப்பட மவண்டும். ஆசிரியர்கள், 

பதாழில்முமை சமூகங்களுக்கு அணுகல் மற்றும் பதாழில்முமை 
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அைிமவப் பகிர்ந்துபகாள்வதற்கான வாய்ப்மபக் பகாண்டுள்ளனர். 
மசமவயில் உள்ள ஆசிரியர்கள், பல்கமைக் கழகங்களில் கல்வித் 
திமணக்களத்தினால் ஒரு முக்கியமான மாணவர் 
வாடிக்மகயாளர்களாகக் கருதப்பட மவண்டும்,எனமவ ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ஆய்வுக்கு அவர்களின் மதமவகமள பூர்த்தி பசய்யும் 
திட்டங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் வழங்கப்படுகின்ைன. 

இந்த மதமவகள் மற்றும் பதாழில்முமை வளர்ச்சியின் 
வழிகாட்டுதல்கள் ஏற்கனமவ தற்மபாது நன்கு 
நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்ைன, இதில் பட்டமைகள், 

கருத்தரங்குகள், குறுகிய படிப்புகள், ஆசிரியர் சந்திப்புகள் 
மற்றும் கல்வி மற்றும் பல்மவறு திைன்களுக்கான 
சான்ைிதழ் மற்றும் டிப்ளமமா படிப்புகள், கல்வி, பள்ளி சமூக 
பணி, நிர்வாகம் மற்றும் தமைமம. 

மொணவர்-ஆசிரியர் 
விகிேங்ககள 
அடிப்பகடயொகக் ககொண்ட 
ேனிப் பள்ளிகளுக்கு 
ஆசிரியர்ககள ஒதுக்குவது 
நகடமுகறப்படுத்துவேொல், 

குழந்கேகளின் கல்வித் 
தேகவககள அடிப்பகடயொகக் 
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ககொண்டு மிகவும் கவனமொக 
பணிபுரியும் முகறகம 
மொற்றப்படும். 

P5.3.2. கேொடர்ச்சியொன கேொழில் வளர்ச்சிகய மறு சீரமமத்தல் : எல்ைா 
CPD மொேிரியொன சிந்தமனமய மனதில் மவத்து, மறுவடிவமமப்பு 
பசய்யப்படும்: 

ஒரு.      மமைாண்மம, நிர்வாகம், ஆதார பகிர்வு - முதன்மம 
உள்ளடக்கம், ஆசிரிய உள்ளடக்க உள்ளடக்கம், பள்ளி 
கைாச்சாரம், வகுப்பமையில் நமடமுமை, மற்றும் - 
முதன்மம / தமைமமயாசிரியர்கள் / பள்ளி சிக்கைான 
தமைவர்கள் வழக்குகளில் உள்ளடக்கிய அமனத்து 
நிமைகளிலும் பாடங்களிலும் நன்கு 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட CPD பாடத்திட்டத்மத 
உருவாக்கும். , நிதியியல் திைன்கமள மகயாளுதல், 

மற்றும் தமைமம. 

ஆ. ஆசிரியர்கள், அவர்கள் என்ன கற்றுக்பகாள்ள மவண்டும், 

உள்ளடக்கத்மதயும், விநிமயாக முமைகமளயும் மதர்வு 
பசய்ய மவண்டும். ஆசிரியர்கள் பை வழிகளில் கற்றுக் 
பகாள்வதற்கான வாய்ப்மபப் பபறுவார்கள் - அதாவது, 

நிபுணர்-உந்துதல், மதாழர்-ஆதரவு அல்ைது சுயதரப்பில்; in-

person workshops, blended, or online; முதைியன - அமனத்து CPD 

பாடத்திட்டத்தின் மூைம் தகவல் மற்றும் குறுகிய 
மற்றும் நீண்ட காை பட்டமைகள், குறுகிய விவாதங்கள், 

பவளிப்பாடு வருமககள், உள்ள வர்க்க ஆர்ப்பாட்டங்கள், 

ஆன்மைன் பயன்பாடுகள் மற்றும் உள்ளடக்கம், மற்றும் 
பிை பமடப்பு முமைகள் அடங்கும்.    

இ. ஆசிரியர்கள் குமைந்தபட்சம், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் CPD 

பயிற்சிக்கான 50 மணிமநரங்கள் முடித்து, அமனத்துத் 
தளங்களிலும், மதர்ந்பதடுக்கும் படி முடிக்கும்.     
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P5.3.3. ஆசிரியர் ஆசிரியர்களின் ேனிப்பட்ட வளர்ச்சி: அமனத்து 
மாநிைங்களும் மதர்வு அடிப்பமடயிைான CPD ஐ பசயல்படுத்த 
மற்றும் ஒவ்பவாரு ஆசிரியர் பதாழில்முமை மபாக்கு 
கண்காணிக்க ஒரு பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான அமமப்பு 
தத்பதடுக்க மவண்டும். இந்த முமை ஆசிரியர்களினதும் தமைமம 
ஆசிரியர்களினதும் மற்றும் அதிபர்களினதும் அபிவிருத்தி 
மநாக்கங்களுக்பகனப் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும், மமலும் 
தனிப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்மதயும் இைக்குகமளயும் 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருத்தல் மவண்டும். பதாழில்முமை 
கற்கும் சமூகங்கள் மற்றும் மமயங்கள் உருவாக்கப்பட மவண்டும், 

உருவாக்கப்பட்டு, பதாடர்ந்து நீடிக்க மவண்டும். அத்தமகய 
முயற்சிகள் பபரும் கல்வி மற்றும் சமூக நிபுணத்துவத்திற்கு 
மதமவப்படும் மபாது, அவர்கள் நடத்தப்பட மவண்டும், எனமவ ஒரு 
"கட்டமள மற்றும் கட்டுப்பாட்டு" வமகக்குட்பட்ட கற்ைமைக் 
காட்டிலும் சுய / பியர் கற்ைைின் கைாச்சாரம் அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படுகிைது. சி.ஆர்.டி., அருகில் உள்ள சி.ஆர்.சி.கமள 
உபமயாகிப்பதன் மூைம் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் வழங்கப்பட 
மவண்டும், இது நன்கு வளர்க்கப்பட்ட மற்றும் மகிழ்ச்சியான 
சூழல்களில் மமம்படுத்தப்பட்டு, பியர் கற்ைலுக்கான தளங்கமள 
வழங்குகிைது. வழக்கமான சிக்கல்களுக்கான வழிமுமைகள், பள்ளி 
சிக்கைான கூட்டங்கள்,ஒத்த கருத்துமடய CPD க்காகவும் 
பயன்படுத்தப்படைாம். 

P5.3.4. கேொடர்ச்சியொன கேொழில் வளர்ச்சிக்கொன ஆன்கைன் 
வளங்கள்: ICT CPD க்காக பரவைாக 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஆசிரியர்கள் இமணயம் மற்றும் 
பதாழில்நுட்ப தளங்களில் பள்ளி மற்றும் தங்கள் வடீுகளில் 
இருவரும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பாடத்திட்டத்தின் 
மமயப்படுத்தப்பட்ட உறுதிப்பாடு எதுவுமில்மை, எந்த அடுக்மக 
மாதிரி பயிற்சி மற்றும் உறுதியான விதிமுமைகளும் இல்மை. 

இந்த சி.டி.டி. திட்டங்கமள வழங்குவதற்கான ஆதார 
மக்கள் கவனமாக மதர்வு பசய்யப்படுவர், திைம்பட பயிற்சி 
அளிக்கப்படுவர், மற்றும் பங்கு வகிக்க மவண்டும். இந்த 
வளங்களின் நபர்கள் / ஆசிரிய கல்வியாளர்கள் CPD களின் 
தரத்தில் கணிசமான பாதிப்மபக் பகாண்டிருப்பார்கள், 
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எனமவ அவர்கள் பபாருத்தமான முமையில் முதலீடு 
பசய்யப்படுவார்கள். அத்தமகய ஆதார நபர்கள் சிைந்த 
ஆசிரியர்களுக்கிமடயில் பபரும்பாலும் 
மதர்ந்பதடுக்கப்படுவர், மமலும் அவர்களது வளங்கமள 
உருவாக்க அைிவு எப்மபாதும். 

சிவில் சமுதாய அமமப்புகளுடன் இமணந்து 
பசயல்படுவதன் மூைம் CPD பயனுள்ள மற்றும் 
பசயல்பாட்டுக்கு ஊக்கமளிக்கும். கல்வி, உள்ளடக்கம், 

கல்வி, பண்பாடு, பள்ளி கைாச்சாரம், ஆட்சி, மமைாண்மம, 

வள பகிர்வு மற்றும் தமைமம ஆகியவற்ைில் உள்ள 
முன்மனாக்குகள் உட்பட, கற்பித்தல் நமடமுமைக்கு 
பதாடர்புமடய சிக்கல்கமள உள்ளடக்கிய ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த பாடத்திட்ட கட்டமமப்மப 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. 

P5.3.5. பள்ளியில் ஆசிரியர் தமம்பொட்டு கசயல்முகறகள்: ஒவ்பவாரு 
தமை ஆசிரியர் மற்றும் / அல்ைது பள்ளியின் முதன்மம 
ஆசிரியரும் வலுவான உள்ளுர் ஆசிரியர்கள் மமம்பாட்டு 
பசயல்முமைகள் மற்றும் பள்ளியில் உள்ள எல்ைா ஆசிரியர்களின் 
திைமமகமள மமம்படுத்தும் ஒரு துமண பள்ளி கைாச்சாரம் 
ஆகியவற்ைிற்கும் பபாறுப்பாக இருக்க மவண்டும். இந்த பணி 
அவர்களின் பங்கு வமரயமை மற்றும் மதிப்படீு 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். இந்த முயற்சியில், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
தமைமம ஆசிரியர் / முதன்மம பள்ளி வளாகத்திற்குள்மளமய 
அவர்களுக்கு கிமடக்கும் பபரிய சமூகத்திைிருந்து ஆதரமவப் 
பபை முடியும். 

P5.3.6. சிறந்ே ஆசிரியர்ககள அங்கீகரிப்பது: மாணவர்கள், பபற்மைார்கள், 

அதிபர்கள், பாடசாமை சிக்கைான தமைவர்கள் மற்றும் 
சகவாதிகள் ஆகிமயாரால் பரிந்துமரக்கப்பட்டு 
பரிந்துமரக்கப்படுவது, சிைந்த ஆசிரியர்கள் - ஆண்டுமதாறும் 
விருதுகள் வழங்கப்படும். 

பள்ளி, பள்ளி வளாகம், மாவட்டம், மாநிைம், மற்றும் மதசிய 
மட்டங்கள், நாடு முழுவதும் அர்ப்பணிப்புள்ள 
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ஆசிரியர்களின் புதுமமயான மற்றும் மாற்ைத்தக்க 
மவமைகமள அங்கீகரித்து ஊக்குவிக்கின்ைன. 

5.4. கேொழில் தமைொண்கம 

P5.4.1. ஆசிரியர்ககள பணியமர்த்துவேற்கொன பணிக் கொைம்: கல்வி 
அளவிைான அமனத்து மட்டங்களிலும் ஆசிரியர்கள் 
பணியமர்த்துவதற்கான ஒரு காைவமரயமை நமடமுமை 
நிறுவப்படும். காைவமரயமை நமடமுமைகளின் கீழ், ஆசிரியர்கள் 
ஒரு மூன்று வருட புமராமபஷனரி / படக்ரர் டிராக்கின் 
காைப்பகுதியில் பதாடர்ந்து பசயல்பாட்டு அடிப்பமடயிைான 
உறுதிப்படுத்தல். 

சரிபார்ப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் வகுப்பமை மதிப்படீு 
உள்ளிட்ட பை காரணிகளின் அடிப்பமடயில் 
உறுதிப்படுத்தல் / பதவி முடிபவடுக்கும். இந்த 
மதிப்படீ்டிற்கான கட்டமமப்பு SCERT க்கள் நிறுவப்படும். 
இது நீண்ட காை மவமை மதிப்படீு மற்றும் மதிப்படீு மசர்க்க 
மவண்டும் மற்றும் எபிமசாடிக் மதிப்படீு அடிப்பமடயில் 
இருக்க கூடாது. இந்த மதிப்படீு பை ஆதாரமாக இருக்க 
மவண்டும்; சகாக்கள், மமற்பார்மவயாளர்கள் மற்றும் 
பபற்மைார்களின் மதிப்படீுகள் மற்றும் மவமைக்கான 
உண்மமயான ஆதாரம் ஆகியமவ மசர்க்கப்பட மவண்டும். 
கணினி பதாழில் ரீதியாக கடுமமயாகவும் 
நியாயமானதாகவும் இருக்க மவண்டும். 

P5.4.2. பள்ளி கல்வி அகனத்து நிகைகளிலும் தசகவ நிகைகமகளில் 
பரிேி: முடிந்தவமர விமரவில் மற்றும் நீண்ட காை, ஆசிரியர்கள் 
ஊதியம் மற்றும் மசமவ நிமைமமகள் தங்கள் சமூக மற்றும் 
பதாழில்முமை பபாறுப்புகமள இணங்க மவண்டும், மற்றும் 
திைமமயான ஆசிரியர்கள் ஈர்க்க மற்றும் தக்க மவத்து பகாள்ள 
மவண்டும் பதாழிைில். அமனத்து ஆசிரியர்கமளயும், அடிப்பமட 
வகுப்பு ஆசிரியர்களிடமிருந்து இரண்டாம்நிமை 
ஆசிரியர்களுக்கும், அவர்களின் மவமைத் மதமவகள் மற்றும் 
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அமத சம்பள கட்டமமப்பின் படி நிமையான மசமவ 
நிமைமமகளுடன் மசர்த்துக் பகாள்ளப்படுவார்கள். 

ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களாக அமத நிமைமமயில் 
(அதாவது, அடிப்பமட, தயாரிப்பு, நடுநிமை அல்ைது 
இரண்டாம்நிமை) இருக்மகயில் அமனத்து ஆசிரியர்களும் 
தங்கள் வாழ்க்மகயில் (சம்பளம், விளம்பரங்கள், முதைியன) 
முன்மனற்ை வாய்ப்மபப் பபறுவார்கள். ஒரு 
பதாழில்முமை பதாழிற்பயிற்சி (சம்பளம் மற்றும் 
ஊக்குவிப்பு) ஆசிரியர்கள் ஒரு ஒற்மைப் 
பள்ளிக்கூடத்திமைமய கிமடப்பமத உறுதி பசய்வதற்கும், 

பதாடக்க நிமைகளில் ஆசிரியராக இருந்து அடுத்த 
கட்டங்களில் (பதாழில் மபான்ைது என்ைாலும்) நிமைகள் 
முழுவதும் நகர்வுகள் அனுமதிக்கப்படும், ஆசிரியருக்கு 
அத்தமகய நடவடிக்மகக்கான ஆமச மற்றும் தகுதிகள் 
இருந்தால்). 

பள்ளிக் கல்வியின் அமனத்து நிமைகளிலும் மிக உயர்ந்த 
தரமான ஆசிரியர்கள் மதமவப்படுவமதயும், இதனால் 
மவறு எந்த நிமைமயயும் விட முக்கியமானதாக 
கருதப்படமாட்டாது என்பமதமய இது ஆதரிக்கிைது - 
உண்மமயில், பள்ளிக்கல் கல்வியின் பதாடக்க நிமைகள் 
சமமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமவயாகும். குழந்மத 
பருவ கல்வி ஆரம்பம். எனமவ, பத்து ஆண்டுகளில் (2030 

க்குள்), அமனத்து ஆசிரியர்களிடமும் மதமவயான தகுதி 
நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed ஆனது. திட்டம், 

சம்பளம் மற்றும் மமம்பாட்டு அமமப்பு அமனத்து 
நிமைகளிலும் சமமான பசய்யப்படும். 

P5.4.3. பேவி உயர்வு மற்றும் ஊேிய உயர்வு மூைம் கேொழில்முகற 
முன்தனற்றம்: பள்ளிக் கல்வியின் நிமைப்பாட்டில் தற்மபாது 
அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர், ஆசிரியர்கள், மமமட அடிப்பமடயிைான 
பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சம்பள உயர்வு மூைம் அந்த கட்டத்தில் 
முன்மனை முடியும். மநாக்கம் பதாழில்முமை வளர்ச்சி மற்றும் 
சாதகமான மமல்கற்கள் குைிக்க ஒரு பதளிவாக 
வமரயறுக்கப்பட்ட பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பளம் ஏணி 
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மவண்டும், எனமவ ஒரு ஆசிரியர் என நிலுமவயில் மவமை 
நடத்தி பதாடர்ச்சியான சலுமககள். 

ஒவ்பவாரு கட்டத்திலும் ஆசிரியராக குமைந்த பட்சம் 
ஐந்து பதவி உயர்வு நிமைகள் இருக்கும், ஆரம்பகாை 
ஆசிரியர் (பதவி இல்ைாமமை), ஆரம்பகாை ஆசிரியர் (பதவி 
உயர்வு), மபராசிரியர் ஆசிரியர், நிபுணர் ஆசிரியர் மற்றும் 
மாஸ்டர் டீச்சர் என்று பபயரிடப்படைாம். ஒவ்பவாரு 
விளம்பர நிமை / தரவரிமசக்குள்ளும், ஆசிரியர்கள் தகுதி 
மற்றும் பசயல்திைன் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் 
ஆசிரியர்களால் முன்மனை முடியும் என்பதன் மூைம் 
முன்னுரிமம அளவிைான சம்பள அளவு இருக்கும். 

இந்த மட்டங்களில் ஆசிரியர்களிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்கப்படும் எதிர்பார்ப்புகள் உட்பட பதாழில்முமை 
தரநிமைகள் 
(கீமழ P5.4.4 பார்க்கவும் ) வமரயறுக்கப்படும் ; எ.கா. மாஸ்டர் 
டீச்சர்கள் இயற்மகயாகமவ புவியியல் பகுதியில் 
கற்பிப்பவர்களின் ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர்களாக 
மாறும். 

பள்ளி கல்வி அகனத்து 
கட்டங்களிலும் ஆசிரியர்கள் 
தசகவ நிகைகமகளில் 
சமமொக இருக்கும். 

P5.4.4. ஆசிரியர்களுக்கொன பதாழில்முமை தரநிமைகள்: 
ஆசிரியர்களுக்கான பதாழில்முமை தரநிமைகள் பதளிவாக 
ஆசிரியர்களின் வாழ்க்மக முன்மனற்ைத்மதத் பதரிவிக்கும். 
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ஆசிரியர்களுக்கான மதசிய பதாழில்முமை நியமங்களின் (NPST) 

பபாது வழிகாட்டு பநைிமுமை 2022 ஆல் உருவாக்கப்பட்டது, இது 
ஆசிரியர் கல்விக்கான மதசிய கவுன்சில் (என்.சி.டி.இ.இ.) மற்றும் 
என்.சி.இ.ஆர்.இ. உடன் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் 
வளர்ச்சி, மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள். 

ஒவ்பவாரு மாநிைமும் அதன் பசாந்த குைிப்பிட்ட 
தரநிமைகமள உருவாக்கைாம், SCERT உடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கான மாநிை 
பதாழில்முமை நியமங்கள் (SPST); இந்த தரநிமைகள் 
மற்றும் பசயல்திைன் மதிப்படீ்டிற்கான மதிப்படீுகள் 
ஆகியமவ அமனத்து ஆசிரியர்களுக்கான பதாழில் 
நிர்வாகத்மத நிர்ணயிக்கும். இதில் பதவி காைம் 
(பதவிநிமை / பதவி காைம் காைம்), பதாழில்முமை 
வளர்ச்சி முயற்சிகள், சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு மற்றும் 
பிை அங்கீகாரங்கள் ஆகியமவ அடங்கும். பதவி உயர்வு 
அல்ைது சம்பள உயர்வுகளின் அடிப்பமடயில், ஊதியங்கள் 
மற்றும் சம்பள அதிகரிப்புகள் ஏற்படாது, ஆனால் 
அத்தமகய மதிப்படீ்டின் அடிப்பமடயில் மட்டுமம. 

2030 ஆம் ஆண்டில் மாநிை அளவிலும், பின்னர் ஒவ்பவாரு 
பத்து ஆண்டுகளிலும், பதாழில்முமை தரம் மதிப்பாய்வு 
பசய்யப்பட்டு, மறுபரிசீைமன பசய்யப்படும். தரநிமை 
நிபுணத்துவம் / தரம், மற்றும் அந்த பதவிக்கு மதமவயான 
தகுதிகள் ஆகியவற்ைில் ஆசிரியரின் பங்கு பற்ைிய 
மதிப்படீ்மட உள்ளடக்கும். ஒவ்பவாரு தரவிற்கும், 

பசயல்திைன் மதிப்படீ்டிற்கான தராதரங்கமள 
உள்ளடக்கியது, இது ஒரு குைிப்பிட்ட அடிப்பமடயில் 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும், குைிப்பாக, அந்த வரிமசயில் 
சம்பள அதிகரிப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும். 

பசயல்திைன் மதிப்படீ்டிற்கான இத்தமகய தரவுகள் 
அல்ைாத மபச்சுவார்த்மதகள் (எ.கா. வருமக 
ஒழுங்குமுமை மற்றும் முமைமகடு, நிதி உரிமமயுரிமம, 

உடல் ரீதியான தண்டமனமயப் பயன்படுத்துதல், எந்த 
கட்டாய பள்ளி பசயல்பாடுகள் மற்றும் கூட்டங்களில் 
பங்மகற்பது மபான்ைமவ) மற்றும் பமன்மமயான 
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குைிகாட்டிகள் (பயனுள்ள பயிற்றுவித்தல் மபான்ைமவ) 
பதாழில்முமை நமடமுமை மற்றும் திைன்கமளப் 
பபாறுத்து வகுப்பமை நமடமுமைகள், மாணவர்களின் 
முன்மனற்ைத்தின் திைனாய்வு மதிப்படீு, கற்பித்தல்-கற்ைல் 
பபாருளின் பயனுள்ள பயன்பாடு, பபற்மைாருடன் மற்றும் 
மாணவர்களுடன் கைந்துமரயாடல் மற்றும் தரநிமை 
வகுப்பு நிகழ்வுகளின் அமமப்பு மபான்ைமவ) 
ஆகியமவயாகும். 

NPST மற்றும் SPST முன் மசமவ ஆசிரியர் கல்வி 
திட்டங்கமள வடிவமமக்கும். 

ஏற்கனமவ NCERT ஆல் உருவாக்கப்படும் ஆரம்பநிமை 
ஆசிரியர்கள் (PINDICS) க்கான பசயல்திைன் குைிகாட்டிகள் 
இந்த பயிற்சிக்கான பதாடக்க புள்ளியாக பணியாற்ை ஒரு 
பயனுள்ள ஆவணமாக இருக்கைாம். 

அகனத்து ஆசிரியர்களும், 

கேொழில் நிர்வொகிகள் அல்ைது 
ஆசிரிய கல்வியொளர்களொக 
ஆவேற்கு சொத்ேியமொன 
வொழ்க்கக முன்தனற்ற 
பொகேகள் இருக்க தவண்டும். 

P5.4.5. ஆசிரியர்களின் கொை இகடகவளி (வருடொந்ேிை அல்ைது அேிக 
அேிர்கவண்) கசயல்ேிறன் மேிப்பீடு: SPST ஆசிரியர்களின் 
கசயல்ேிறன் மேிப்பீட்கட அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. 
அத்தமகய மதிப்படீு தமைமம ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி 
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வளாகத்தின் தமைவராகவும், அமதமபாை பள்ளி ஆசிரியர் 
வகுப்பினதும் மற்றும் பிளாக் எஜுமகஷன் அதிகாரி (BEO) 

தமைவருக்கும் தமைமம ஆசிரியரால் நடத்தப்படும். பள்ளி 
வளாகத்திலுள்ள அமனத்து தமைவர்களுக்கும் BEO மற்றும் 
மாவட்ட கல்வி அதிகாரி (DEO) மதிப்படீு பசய்யப்படும். அமனத்து 
மதிப்படீும் கவனமாக பதிவுபசய்யப்பட்ட பை ஆதார 
ஆதாரங்கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது, இதில் பள்ளிப் 
பயணங்கள், பள்ளி பதிவுகள் மற்றும் வகுப்பமை கண்காணிப்புகள், 

சக மதிப்பாய்வு மற்றும் மாணவர்களின் முன்மனற்ைத்மதப் 
பற்ைிய பின்னூட்டங்கள் ஆகியமவ அடங்கும். மதிப்படீு SMC ஆல் 
அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும். இந்த பசயல்முமையின் விவரங்கள் 
ஒவ்பவாரு மாநிைத்திற்கும் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் SCERT கள் 
மூைம் வமரயறுக்கப்படும். 

இந்த பசயல்முமை ஆசிரியர் பபாறுப்புணர்மவ தீர்மானிக்க 
அடிப்பமடயாகும். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், அவர்களின் 
பபற்மைார்கள், சமூகம் மற்றும் பபாதுமக்கள் தாங்கள் என்ன 
பசய்கிைார்கமளா அல்ைது பள்ளிகளில் கல்வியில் 
ஈடுபடுவதில்மை என்மைா கணக்கில் பகாள்ளைாம். இது 
கல்வி அமமப்பில் பதாழில் நுட்பத்தன்மம மற்றும் 
பவளிப்பமடத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்துகிைது. 
உண்மமயான பபாறுப்புக்காக, அதிகாரமும் சுயாட்சியும் 
முன்கூட்டிமய இருக்க மவண்டும் என்பமத நிமனவில் 
பகாள்வது எப்பபாழுதும் முக்கியமானதாக இருக்கும் - 
அச்சுறுத்தும் சூழ்நிமையானது நிமையான தரத்தின் 
பழிவாங்கைாகும். பதளிவற்ை அல்ைாத வியாபாரங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும் மற்றும் முன்மனற்ைங்கமள 
மமம்படுத்துவதில் ஆசிரியர்கமள ஆதரிக்கும் ஒரு 
பபாறுப்புணர்வு நுட்பம் மிகவும் திைம்பட பசயல்படும். இந்த 
வழிமுமை அமனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் சுயாட்சி மற்றும் 
அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்மை உறுதிபசய்வதற்கு பை 
காரணிகமளக் காண்பிக்கும். NPST அடிப்பமடயில்,SCERT கள் 
தங்கள் சுயநிர்ணயத்திற்கும், அவர்களின் SPSP களின் ஒரு 
பகுதியாக, தங்கள் மாநிைங்களுக்குள்மளமய ஆசிரியரின் 
பாத்திரத்தில் அதிகாரமளிப்பதற்கான கட்டமமப்மபயும் 
பநைிமவயும் மமம்படுத்தும். 
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P5.4.6. கசங்குத்து இயக்கம் மூைம் கேொழில்முகற 
முன்தனற்றம்: தங்கள் பசாந்த கட்டத்தில் அல்ைது மபாதமனயின் 
நிமைகளில் உள்ள அணிகமள நகர்த்துவமதாடு மட்டுமல்ைாமல், 

ஆசிரியர்கள் அவர்களது பதாழில் முன்மனற்ைத்தின் ஒரு 
பகுதியாக கல்வி நிர்வாகம் அல்ைது ஆசிரியர் கல்விக்கு பசல்ை 
முடியும். ஒரு ஆசிரியராக சிைந்த மற்றும் பதளிவாக 
வமரயறுக்கப்பட்ட சாதமனகள் பிைகு, பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒரு 
மதர்வு பசய்யைாம். கல்வி நிர்வாகத்மத உள்ளிடுக 

ஆ. ஆசிரியர் கல்வியாளர்களாகுங்கள். நீண்டகாைமாக, CRC 

க்கள், பி.ஆர்.சி., பி.டி.சி., பி.டி., டி.இ.டி.எஸ், எஸ்.ஆர்.டி.டி.எஸ் 
மபான்ை அமனத்து கல்விக் நிர்வாக பதவிகளும் தங்கள் 
பதாழில் வளர்ச்சி பாமதகள் மூைம் நிர்வாகத்தில் 
ஆர்வமுள்ள சிைந்த ஆசிரியர்களுக்கான ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்படும். கல்வி நிர்வாகம் அல்ைது ஆசிரிய 
கல்விமயப் பபறுவதற்கான பதாழில்முமை தரம் மீண்டும் 
NPST மற்றும் SPST க்கள் நிறுவப்படும், மமலும் தமைமம / 
நிர்வாக அனுபவம் அல்ைது பயிற்சி ஆகியவற்ைின் 
மதமவகள் (கல்வி நிர்வாகத்தின் விஷயத்தில்) கூடுதைாக, 

குமைந்தபட்ச சிைந்த கற்பித்தல் மதமவப்படும். 

5.5. ஆசிரியர் கல்விக்கு 
அணுகுமுமை 

ஆசிரியர் கல்வி பை பன்னாட்டு கல்வி திட்டங்கள் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் வழங்கும் கைந்த நிறுவனங்கள் உள்ள 
நடத்தப்படும் என்ைால் மட்டுமம பமய்நிகர் நுண்ணைிவு 
மற்றும் உயர் கல்வி உள்ளடக்கத்மத திருமணம் ஒரு 
உண்மமயான கல்வி பபை மவண்டும். இதன் விமளவாக, 

அமனத்து மட்டங்களிலும் ஆசிரியர் தயாரிப்பின் 
திட்டங்கள் பபருமளவிைான பை பல்கமைக்கழகங்களில் 
அல்ைது கல்லூரிகளில் அதிகபட்சமாக திைம்பட பசயல்பட 
மவண்டும். பன்னாட்டுக் கல்லூரிகளில் அல்ைது பல்கமைக் 
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கழகங்களில் ஆசிரிய கல்வியானது, உயர் கல்வி மற்ை பிை 
துமைகமளாடு பதாடர்பு பகாண்டு ஆசிரியர் கல்வி 
நன்மமகமள உறுதிப்படுத்துகிைது, மாணவர்-ஆசிரியர்கள் 
தாராளவாத இமடபவளிகளில் நூைகங்கள், இமணயம் 
மற்றும் கூடுதல் பாடத்திட்டங்கள் 
நடவடிக்மககள்.பயிற்றுவிப்பாளர்கள் ஆசிரியர்களாக 
இருப்பதால் மற்ை துமைகளிைிருந்தும் 
மற்ைவர்களிடமிருந்தும் பதாடர்பு பகாள்ள முடியும், மமலும் 
உளவியல், குழந்மத வளர்ச்சி மற்றும் சமூக அைிவியல் 
மபான்ை கல்வி சார்ந்த துமைகளில் ஆசிரியர்களால் 
பயிற்றுவிக்கப்பட முடியும். ஒருங்கிமணந்த திட்டங்களின் 
ஒழுங்குமுமைக் கூறுகள் சம்பந்தப்பட்ட துமையிைிருந்து 
நிபுணர்களால் வழங்கப்படும் என்பமத பல்மநாக்கு 
அமமப்புகள் உறுதிபசய்கின்ைன. 

B.Ed இன் கல்விக் கூறுகளுக்குள் மமலும் 
சீர்திருத்தத்திற்கான பகுதிகளின் அடிப்பமடயில். 
இந்தியாவின் மற்றும் அதன் மரபுகள் பற்ைிய அைிமவயும், 

21 ஆம் நூற்ைாண்டின் திைன்கமள மாணவர்களின் வளர்ச்சி, 
சிக்கல் தீர்க்கும், சிக்கைான, பமடப்பு சிந்தமன, பநைிமுமை 
மற்றும் தார்மீக நியாயவாதம், மற்றும் பதாடர்பு மற்றும் 
விவாத திைமமகள், சீர்திருத்த மற்றும் புத்துயிர் தரப்படும் 
ஆசிரியர் தயாரிப்பிற்கான பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய 
பகுதிகளாகும். 

அந்த பல்கமைக்கழக B.Ed. திட்டங்கள் பல்மவறு 
மட்டங்களில் உள்ள பல்மவறு பள்ளிகமளாடு 
இமணந்துள்ளன - இதில் திைமமயான ஆசிரியர்கள் 
மமைதிக திைன்கமள வளர்த்துக் பகாள்ளவும் மற்றும் 
நமடமுமை கற்பித்தல் அனுபவத்மத பபைவும் 
மாணவர்களிடம் பயிற்றுவிக்கைாம் - நன்கு வளர்ந்த கல்வி 
மற்றும் பி.இ.டி. சிைந்த ஆசிரியர்கமள உருவாக்குவதற்கு 
அவசியமான மவட்பாளர்கள். 

அத்தமகய நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த B.Ed. 

பன்மடங்கு பல்கமைக்கழகங்களில் திட்டங்கள் 
அபிவிருத்தி பசய்யப்படுகின்ைன, ஊழல் மற்றும் தரமற்ை 
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ஆசிரிய கல்வி நிறுவனங்கமள நமடமுமையில் 
நிறுத்துவதற்கு ஒவ்பவாரு முயற்சியும் 
மமற்பகாள்ளப்படும். இந்த முக்கியமான முன்முயற்சியின் 
மநாக்கம் சீக்கிரம், ஆசிரிய கல்வியில் முமைக்கு 
மதமவயான ஒருங்கிமணவு மற்றும் தரத்மத பகாண்டு வர 
மவண்டும். 2030 க்குள், இைக்மக அமனத்து பி.இ.டி. 
திட்டங்கள் பல் மருத்துவ கல்லூரிகள் 
பல்கமைக்கழகங்களுக்கு பசன்ைன. 

ஆப் டீச்சர் எஜுமகஷன் இந்த மாற்ைத்தில் இன்னும் 
விரிவாக விவரித்தார் மவண்டும் அதிக கல்வி அமமப்பில் 
மதமவயான என்று பசயல்கள் அத்தியாயம் 15 ; எங்கள் 
பள்ளிகளில் உணர்ச்சி, ஊக்குவிக்கப்பட்ட, நன்கு தகுதி 
வாய்ந்த மற்றும் நன்கு பயிற்சி பபற்ை ஆசிரியர்கமள 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆசிரியர் கல்விக்கான 
அணுகுமுமையில் அடிப்பமட மாற்ைங்கள் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அகனத்து நிகைகளிலும் 
ஆசிரியர் கல்வி உயர்நிகை, 

உள்ளடக்கம், நகடமுகற 
பயிற்சி ஆகியவற்கற 
உள்ளடக்கிய ஒரு கட்டம் 
சொர்ந்ே, 4-ஆண்டு 
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ஒருங்கிகணந்ே இளங்ககை 
கல்வி (பி.இ.டி) ேிட்டமொக 
பல்ககைக்கழக / உயர் கல்வி 
அகமப்பில் இடம்கபறும். 

P5.5.1. பல்ககைக்கழக முகறகமயில் ஆசிரிய கல்விகய நகர்த்துவது; 

நொன்கு வருட ஒருங்கிகணந்ே B.Ed. தவகைத்ேிட்டம்: அமனத்து 
மட்டங்களுக்கும் ஆசிரியர் கல்வி - அடிப்பமட, தயாரிப்பு, 

நடுநிமை, மற்றும் இரண்டாம்நிமை - பல்கமைக்கழக / உயர்கல்வி 
அமமப்புக்குள் ஒரு நிமை-குைிப்பிட்ட, நான்கு ஆண்டு 
ஒருங்கிமணந்த B.Ed. நிரல், உள்ளடக்கத்மத இமணத்தல், 

கற்பித்தல் மற்றும் நமடமுமை பயிற்சி. நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த B.Ed. பல்மவறு பாடல்களுக்கான முன்-மசமவ 
ஆசிரியருக்கான திட்டம், பல்கமைக்கழக மட்டத்தில் இரட்மட 
பட்டம் (எந்தபவாரு சிைப்புப் பாடபநைிகளுடனும் மசர்ந்து கல்விப் 
பரீட்மசயில்) இளங்கமை பட்டப்படிப்பு படிப்பிற்காக 
வழங்கப்படும், மமலும் இது ஒழுங்குமுமை மற்றும் ஆசிரியர் 
தயாரிப்பு படிப்புகள் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது. 

ஒவ்பவாரு பி.இ.டி. நிரல் மாணவர்களுக்கான internships 

நமடபபறும் 10-15 உள்ளூர் பள்ளிகமளாடு 
இமணக்கப்படும். ஒவ்பவாரு பி.இ.டி. திட்டம் ஒரு மாணவர் 
மபாதமன ஒரு காைப்பகுதி வழியாக பசல்ைைாம், அங்கு 
அவர் / அவள் ஒரு வழிகாட்டிய ஆசிரியருடன் 
மவக்கப்படுவார் - முதல் வழிகாட்டியின் வர்க்கத்மத 
கவனித்து, வழிகாட்டியிடமிருந்து கருத்துக்கமளக் பகாண்டு 
மாணவர்களின் வகுப்பமையில் மாணவர்கள் கற்பிப்பதும், 

மவமை அல்ைது மவறு மபாதமன சார்ந்த பணி 
வழிகாட்டுதைின் வழிகாட்டுதைின் கீழ். 

ஆசிரியர்கள் ஒரு பி.இ. நிரல் அடங்கும்: 
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ஒரு.      அடிப்பமட மற்றும் தயாரியிடும் பள்ளி பபாதுநிமை 
ஆசிரியர்கள்; 

ஆ. மத்திய மற்றும் இரண்டாம்நிமை பள்ளிக்கான ஆசிரிய 
ஆசிரியர்கள்;    

இ. சிைப்பு கல்வி ஆசிரியர்கள்;     

ஈ. கமை ஆசிரியர்கள் (காட்சி மற்றும் பசயல்திைன் 
கமைகள் உட்பட);    

இ. பதாழில் கல்விக்கான ஆசிரியர்கள்;     மற்றும் 

ஊ. உடல் கல்வி ஆசிரியர்கள். நான்கு வருட பட்டம் பிை 
இளங்கமை டிகிரி மற்றும் நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டீ மாணவர்களுடனும் 
இருக்கும். ஒழுங்குமுமை ஸ்ட்ரீம் அல்ைது கற்பிக்கும் 
பதாடர்வரிமசயில் ஒரு மாஸ்டர் பட்டப்படிப்புக்கு 
பசல்ை தகுதி பபறும்.      

P5.5.2. இைண்டு ஆண்டு B.Ed. கற்றுக்ககொள்வேற்கு பக்கவொட்டு 
நுகழவுக்கொன ேிட்டம்: தி இரட்மடயர் B.Ed. பாடத்திட்டத்தின் 
பல்மவறு மட்டங்களுக்கு ஆசிரியர்கமள தயார்படுத்துவதற்காக 
பல்மவறு துமைகளில் இளங்கமை பட்டதாரர்களுக்கான பட்டம் 
வழங்கப்படும், எ.கா. மத்திய மற்றும் இரண்டாம்நிமை 
கல்விக்கான ஆசிரிய ஆசிரியர்களாகவும், பள்ளிகளில் மீண்டும் 
ஒரு வலுவான நமடமுமை பயிற்சி வகுப்பு உள்ளடங்கும். ஒரு 
twoyear B.Ed வழங்குதல். நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி 
உடன் கூடுதைாக, அவர்களின் பதாழில் வாழ்க்மகயில் 
பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு கற்பிப்பதற்கான பதாழிமை 
நுமழவுச்பசய்யும், மற்றும் பல்மவறு திைமமகமள 
பதாழிற்துமையில் ஈர்ப்பதற்கு உதவும். நான்கு வருட 
பட்டப்படிப்மப பல்கமைக்கழகங்களில் விமதப்பதால், இரண்டு 
வருட பணித்திட்டமானது, கல்வியியல் கல்லூரி (CTEs), 

கல்விக்கான பிராந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் (RIEs) மற்றும் பிை 
இடங்கமள மபான்ை நிறுவனங்களில் பதாடர்ந்து வழங்கப்படும். 
மபாதிய ஆசிரியர்கள். அதற்குப்பின்னால்,நான்கு ஆண்டு 
ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி. வழங்கும் பைதரப்பட்ட நிறுவனங்களில் 
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மட்டுமம இரண்டு வருட பட்டம் தக்கமவக்கப்படும். திட்டம். ஒரு 
நான்கு வருட தாராளவாத இளங்கமை பட்டம் பபற்ைிருக்கின்ை 
அல்ைது ஒரு சிைப்பு ஆசிரியராக (சிைப்பு விஷயமாக மாஸ்டர் 
பட்டம் மபான்ைது), இரண்டு வருட பி.இ. திட்டம் பபாருத்தமான 
ஒரு கட்டமமக்கப்பட்ட சிைப்பு B.Ed மாற்ை முடியும். நான்கு 
ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த மற்றும் இரண்டு ஆண்டு B.Ed வழங்கும் 
ஒமர பன்மடங்கு நிறுவனங்கள் மூைம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சற்மை 
குறுகிய காை திட்டத்தின் திட்டம். திட்டங்கள்.அல்ைது ஒரு சிைப்பு 
ஆசிரியராக (சிைப்பு விஷயமாக மாஸ்டர் பட்டம் மபான்ைது), 
இரண்டு வருட பி.இ. திட்டம் பபாருத்தமான ஒரு 
கட்டமமக்கப்பட்ட சிைப்பு B.Ed மாற்ை முடியும். நான்கு ஆண்டு 
ஒருங்கிமணந்த மற்றும் இரண்டு ஆண்டு B.Ed வழங்கும் ஒமர 
பன்மடங்கு நிறுவனங்கள் மூைம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சற்மை 
குறுகிய காை திட்டத்தின் திட்டம். திட்டங்கள்.அல்ைது ஒரு சிைப்பு 
ஆசிரியராக (சிைப்பு விஷயமாக மாஸ்டர் பட்டம் மபான்ைது), 
இரண்டு வருட பி.இ. திட்டம் பபாருத்தமான ஒரு 
கட்டமமக்கப்பட்ட சிைப்பு B.Ed மாற்ை முடியும். நான்கு ஆண்டு 
ஒருங்கிமணந்த மற்றும் இரண்டு ஆண்டு B.Ed வழங்கும் ஒமர 
பன்மடங்கு நிறுவனங்கள் மூைம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சற்மை 
குறுகிய காை திட்டத்தின் திட்டம். திட்டங்கள். 

P5.5.3. சிறப்பு பொடங்களுக்கொன சிறப்பு பயிற்றுவிப்பொளர்கள்: உள்ளூர் 
பாரம்பரிய கமை, இமச, பதாழில்சார் மகவிமன, பமாழி, கவிமத, 

இைக்கியம், அல்ைது வியாபாரத்திற்கு மட்டுமல்ைாமல் 
மட்டுமல்ைாமல் - உள்ளூர் நிபுணர் - சிை சிைப்புப் பாடநூல்கள் 
அல்ைது நிபுணத்துவம் வாய்ந்த விஷயத்தில் - நன்கு மதிக்கப்பட்ட 
உள்ளூர் நிபுணர் பாடசாமை வளாகத்தில் வழங்கப்படும் 10 நாள் 
மநாக்குநிமை நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பின்னர், ஒரு பாடசாமைமயா 
அல்ைது பாடசாமை வளாகத்மதமயா கற்பிப்பதற்காக "சிைப்பு 
பயிற்றுவிப்பாளர்" எனக் குைிப்பிடப்படுவரீ்கள். இது நடக்கும் 

உள்ளூர் கமைகள், பமாழிகள், மகத்பதாழில்கள் 
முதைியவற்மை பாடத்திட்டத்தில் எளிதில் 
அைிமுகப்படுத்த உதவுங்கள், உள்ளூர் கமைகளுக்கு 
ஆதரவளிக்கவும், சமூகத்தில் இருந்து முக்கிய நபர்கள் 
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தங்கள் அைிமவ மாணவர்களுக்கு பகிர்ந்து பகாள்ளவும் 
ஊக்குவிக்கவும் உதவுவார்கள். 

P5.5.4. ேைமற்ற ேனித்துவமொன ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்ககள 
மூடுவது: ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்களின் பசயல்திைமன 
மீளாய்வு பசய்வதும், ஊழல் அல்ைது தரக்குமைவானவர்கமள 
மூடுவதும் அடுத்த 3-5 ஆண்டுகளுக்குள் அமனத்து டி.ஐ.ஐ.க்கமள 
மல்டி டிமசைினரி HEI களாக கட்டாயமாக்குவதன் மூைம் 
உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்படும். மதசிய அளவிைான உயர் கல்வி 
ஒழுங்குமுமை அதிகாரசமப (NHERA) உடன் இமணந்து, Rashtriya 

Shiksha Aayog (RSA) ( அத்தியாயம் 23 ஐப் பார்க்கவும் ), மமாசமான 
நிகழ்ச்சிகமளக் கமளந்து கமளவதற்கு ஒரு பதளிவான சட்ட 
மூமைாபாயம், அத்தமகய நிறுவனங்களின் விளம்பரதாரர்கள் 
தங்கள் உள்கட்டமமப்மப மவபைாரு உற்பத்தித் திைனுக்காக, 

அதாவது பதாழிற்துமை கல்விமயப் பபாறுத்தவமர இைவசமாகப் 
பயன்படுத்துவார்கள். பிரிவு 16.1 மமலும் காண்க . 

P5.5.5. நொன்கு வருட ஒருங்கிகணந்ே பி.கடக். ேிட்டம்: பைதரப்பட்ட 
அைிவு மற்றும் மாணவர் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சிைப்பு பபாருள் 
உள்ளடக்கம் கூடுதைாக, நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த பி.படக் 
என்ை கற்பிக்கும் அம்சங்கள். திட்டம் ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட 
மகாட்பாடு மற்றும் நமடமுமையில் பகாண்டிருக்கும். 
ஆசிரியர்கள்-ல் பயிற்சி கற்ைல் மமயம் மற்றும் ஒத்துமழப்பு 
கற்ைல் உத்திகள் பற்ைி கற்று மற்றும் அவர்கள் ஒமர மநரத்தில் 
பை மட்டங்களில் மாணவர்கள் கற்பிக்க நுட்பங்கள் கற்று. 
அவர்களின் பாடத்திட்டங்கள் பன்முகத்தன்மமமயப் 
பயிற்றுவிக்கும் - இவற்ைில் பைவனீமான குழுக்கமள எவ்வாறு 
முன்மனற்றுவது என்பமதப் பபாறுத்து - பபண்களிடமிருந்து சமூக, 

பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நிமையில் மாறுபட்ட 
மாணவர்களுக்கு. பயிற்றுவிப்பாளர்களால் பயிற்றுவிப்பதில் 
பயிற்றுவிப்பவர்கள் பயிற்றுவிப்பார்கள், இதனால் அவர்கள் 
அந்தந்த வகுப்புகளில் அனுபவத்மதப் பபறுவார்கள். திட்டங்கள், 

ரப்பிகள், அமமச்சர்கள், கருத்து வமரபடங்கள், மற்றும் மபாைி 
வகுப்பமை கண்காணிப்பு ஆகியமவ பதிைாக எழுதப்பட்ட 
மசாதமனமய மாற்ைியமமக்கின்ைன அல்ைது குைிப்பிடத்தக்க 
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அளவில் உயர்ந்த பபாருள்களின் மநாக்கங்கமள பதாடர்ந்து 
மதிப்படீு பசய்வதால், விதிமுமை மாறும். 

P5.5.6. சிறப்பு ஆசிரியர்கள்: பள்ளி கல்வி சிை பகுதிகளில் கூடுதல் சிைப்பு 
கல்வி ஒரு அவசர மதமவ உள்ளது. இத்தமகய சிைப்புத் 
மதமவகள் குைித்த சிை எடுத்துக்காட்டுகள், CWSN க்கான மத்திய 
மற்றும் இரண்டாம் நிமை பள்ளிகளில், கற்பித்தல் மற்றும் 
திைன்கமளக் பகாண்ட குழந்மதகளின் கல்வி மற்றும் குைிப்பிட்ட 
கற்ைல் குமைபாடுகளுக்கான மபாதமன ஆகியமவ அடங்கும். 
அத்தமகய ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி பதாடர்பான பபாருள் 
பதாடர்பான கல்வி அைிவு மற்றும் புரிதல் மட்டுமல்ைாமல், 

குழந்மதகளின் சிைப்புத் மதமவகள் பற்ைிய புரிதல் மற்றும் புரியும் 
திைன் ஆகியமவயும் மதமவப்படும். 

பபாதுமமப்பட்ட சிைப்பு கல்வியாளர் ஆரம்ப பள்ளி 
பாடப்பபாருள்கமள முழுவதும் பணிபுரிவது தகுதிவாய்ந்த 
மமலும் ஆதரவு மற்றும் நடுத்தர அல்ைது உயர்நிமை 
பள்ளி பகாண்ட ஒரு பாடம் ஆசிரியர் நிமைவு பசய்யைாம் 
மபாது, ஒரு சிைப்பு கல்வியாளர் இல்மை அவராகமவ / 
தன்மன மபாதுமான அைிவு பள்ளி உயர் மட்டங்களில் 
பாடத்மதக் கற்பிப்பதற்கு மமற்பகாள்ள மவண்டும் 
. அமதமபால், ஒரு ஆசிரியரின் பணி அனுபவத்மத 
திரட்டியபின், தனித்துவமான நைன்கமளயும் 
திைமமகமளயும் பகாண்ட குழந்மதகளின் கல்வி 
சிைந்தது. ஆமகயால், ஆசிரியர்களுக்கு அல்ைது 
இரண்டாம்நிமை ஆசிரியர்களுக்கான இரண்டாம் நிமை 
நிபுணத்துவம், ஆரம்ப அல்ைது முன்-மசமவ 
ஆசிரியருக்கான தயாரிப்பு முடிந்தவுடன் அத்தமகய 
பகுதிகமள உருவாக்கைாம். சான்ைிதழ் படிப்புகள், முழுமநர 
அல்ைது பகுதி மநர / கைந்த படிப்புகள் மபான்ைமவ - 
மீண்டும், அவசியமாக, பல்லூடக கல்லூரிகளில் அல்ைது 
பல்கமைக்கழகங்களில் சான்ைிதழ் படிப்புகள் என 
வழங்கப்படும். 
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6. நியாயமான மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி 

பாடம் 6 

சமமொன மற்றும் 
உள்ளடக்கிய கல்வி 
குறிக்தகொள்: அமனத்து குழந்மதகளும் கற்றுக் 
பகாள்ளவும், பசழித்து வளரவும் சமமான 
வாய்ப்புகமள வழங்கவும், 2030 ஆம் ஆண்டில் 
அமனத்து பாைின மற்றும் சமூக பிரிவுகளிலும் 
பங்மகற்பு மற்றும் கற்ைல் விமளவுகமள சமன் 
பசய்யவும். 

சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவத்மத அமடவதற்கு கல்வி என்பது 
மிகப்பபரிய கருவியாகும். உள்ளடங்கிய மற்றும் சமமான கல்வி 
- உண்மமயில் அதன் பசாந்த உரிமமயின் ஒரு முக்கிய 
குைிக்மகாள் - ஒவ்பவாரு குடிமகனும் கனவு, வளம் மற்றும் 
நாட்டிற்கு பங்களிப்பதற்கான வாய்ப்மபக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு 
கூட்டு மற்றும் சமமான சமுதாயத்மத அமடவதற்கு முக்கியம். 
துரதிர்ஷ்டவசமாக, பாைினம், சமூக மற்றும் பபாருளாதார நிமை 
மற்றும் சிைப்புத் மதமவகள் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயிைான 
துரதிஷ்டவசமாக, பாரபட்சம் மற்றும் சார்பு, மற்ை 
காரணங்களினூடாக, கல்வி முமைமமயிைிருந்து நன்மம அமடய 
மக்களுமடய திைமன பாதிக்கின்ைன, இது வளர்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு 
மற்றும் முன்மனற்ைத்திைிருந்து நாட்மட மீண்டும் 
பகாண்டிருக்கும் சமூக பிளவுகமள உள்ளடக்கியது. இந்த 
பகாள்மகயானது இந்தியாவின் குழந்மதகள் அமனவருக்கும் 
பயன் தரும் ஒரு கல்வி முமைமமமய வடிவமமப்பமத 
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மநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது, அதனால் எந்த குழந்மதக்கும் பிைப்பு 
அல்ைது பின்னணியின் சூழ்நிமைகளால் எந்தபவாரு 
குழந்மதக்கும் கற்றுக் பகாடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிமடக்காது. 

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக, இந்திய கல்வி முமை மற்றும் 
பதாடர்ச்சியான அரசாங்க பகாள்மககள் பள்ளி கல்வி அமனத்து 
மட்டங்களிலும் பாைினம் மற்றும் சமூக பிரிமவ 
இமடபவளிகமள மநாக்கி உறுதியான முன்மனற்ைம் பசய்துள்ளது 
என்று தரவு காட்டுகிைது. இருப்பினும், பபரிய மவறுபாடுகள் 
இன்னமும் இருக்கின்ைன, குைிப்பாக இரண்டாம் நிமை மட்டத்தில், 

குைிப்பாக வரைாற்று ரீதியாக வரைாற்று ரீதியாக பிரதிநிதித்துவம் 
பபற்ை குழுக்களுக்கு. 

கல்வியில் உள்ள URG க்கள் சிைப்புத் மதமவகமள (கற்ைல் 
குமைபாடுகள் மபான்ைமவ) பகாடுக்கப்பட்ட சமூகப் பண்புகமள 
(SC, ST, OBCs, முஸ்ைிம்கள், புைம்பபயர்ந்மதார் சமூகங்கள்) 
பகாடுக்கப்பட்ட பாைின அமடயாளம் (பபண்கள் மற்றும் 
டிரான்ஸ்பஜன்டர் தனிநபர்கள் உட்பட) பரவைாக 
வமகப்படுத்தைாம் பகாடுக்கப்பட்ட சமூக பபாருளாதார 
நிமைமமகள் (நகர்ப்புை ஏமழ மபான்ைமவ). பள்ளிகளில் 
ஒட்டுபமாத்த மசர்க்மககமள 1 முதல் தரம் 12 வமர படிப்படியாக 
குமைக்கும் - பாடம் 3 ல் விவாதிக்கப்படும் நாடு முழுவதும் 
உமரயாற்ை மவண்டிய ஒரு சிக்கல் - இந்த URG இன் 
பைவற்ைிற்காக மசரல்களில் இந்த சரிவு கணிசமாக மிகவும் 
உச்சரிக்கப்படுகிைது. U-DISE 2016-17 தரவுப்படி, 19.6% மாணவர்களும் 
ஆரம்ப பாடசாமை மட்டத்தில் SC க்குச் பசாந்தமானவர்கள், 

ஆனால் இந்த பிரிவு அதிக இரண்டாம் நிமை மட்டத்தில் 17.3% 

ஆக குமையும். முஸ்ைிம் மாணவர்கள் (15% முதல் 7.9%), மற்றும் 
மாறுபட்ட குழந்மதகள் (1.1% முதல் 0.25%), இந்த 
மாணவர்களுக்கான அதிகமான குமைவுகளால், ST மாணவர்கள் 
(10.6% முதல் 6.8% வமர) இந்த ஒவ்பவாரு URG க்குள். உயர் 
கல்வியில் உள்ள URG களில் உள்ள குமைபாடுகள் இன்னும் 
உறுதியற்ைமவ. 

இந்த புள்ளிவிவரங்கள் சமச்சீர்திருத்தங்கள் ஏற்கனமவ ஆரம்ப 
பள்ளியில் குழந்மதகமள பாதிக்கும் என்பமத 
பதளிவுபடுத்துகின்ைன. மாணவர்களின் எதிர்காைத்மத புரிந்து 
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பகாள்ளவும் மற்றும் குழந்மதகளின் ஆரம்ப காைங்களில் 
பதாடங்கி பள்ளி கல்வி அமனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள URG 

களில் இருந்து குழந்மதகள் உள்ளடங்கிய மற்றும் சமமான 
பங்களிப்மப உறுதிபசய்வதற்கான நடவடிக்மககள் அவசரமாக 
எடுக்கப்பட மவண்டும். இது குைிப்பாக, அமனத்து குழந்மதகளும் 
அவர்கள் வளரும் மபாது ஒரு உள்ளடங்கிய மற்றும் சமமான 
சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பமத உறுதிப்படுத்தவும், இது 
மதசத்தின் சமாதானத்மதயும், ஒற்றுமமமயயும், உற்பத்தித் 
திைமனயும் உயர்த்தும். 

கல்விக்கு விைக்கு மற்றும் பொகுபொடு என்ன? கல்வி 
அமமப்பிைிருந்து URG கமள பவளிமயற்றுவதற்கான முதல் 
அடிப்பமட காரணம் என்னபவன்ைால், URG களுக்குப் பிள்மளகள் 
பபரும்பாலும் பள்ளிகளுக்கு அணுகல் இல்ைொமலும் , குைிப்பாக 
தரமான பள்ளிகளாலும் பாதிக்கப்படுகிைார்கள். கடந்த தசாப்தத்தில் 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அணுகுவதில் வியத்தகு பாய்ச்சல் 
இருந்தமபாதிலும், குழந்மத பருவத்திற்கும் இரண்டாம்நிமை 
கல்விக்கும் மிக முக்கியமான தமடகமளத் தவிர - குைிப்பாக 
கல்வி ரீதியாக குமைபாடுகள் இல்ைாத குழுக்கள் 
( அத்தியாயங்கள் 1 மற்றும் 3 ஐ பார்க்கவும் ). 

இருப்பினும் சிக்கல் அணுகல் முடிவமடயவில்மை. URG களின் 
ஒரு குழந்மத தரம் வாய்ந்த பாடசாமைமய அணுகுவதிலும் 
பவற்ைிகரமாக நுமழவதிலும் பவற்ைிகரமாக முடிந்தாலும் கூட, 

கற்ைலுக்கான தமடகமள உருவாக்கும் பை காரணிகள் 
பைவற்மையும் மற்றும் நாடகத்திற்கு வந்துவிடுகின்ைன, இதனால் 
குமைந்த வருமக, மமாசமான கற்ைல் முடிவுகள் மற்றும் உயர்ந்த 
விகிதங்கள் பவளிமயற்றும். உண்மமயில், பல்மவறு பபாருளாதார, 

சமூக, அரசியல், மற்றும் வரைாற்று காரணிகளால், பபரும்பாலும் 
இத்தமகய தமடகளுக்கு இட்டுச்பசல்வதால், பாகுபாடு மற்றும் 
விைக்குதல் நமடமுமைகள் மற்றும் உண்மமகளின் ஒரு 
சிக்கைான வமை உள்ளது. 

விைக்கு மற்றும் பாகுபாடு ஆகியவற்ைில் வறுகம ஒரு முக்கிய 
பங்மகக் பகாண்டுள்ளது. ஏமழக் குடும்பங்கள் தங்கள் 
குழந்மதகமள பள்ளிக்கு அனுப்புவது (அணுகல் இருந்தாலும்கூட) 
மற்றும் அவர்கள் பசய்யும் மபாது தங்கள் பள்ளிக்கூட்டிற்கான 
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ஆதரமவ வழங்குகின்ைன. ஏமழக் குடும்பங்களில் இருந்து வரும் 
குழந்மதகள், கற்ைல் பற்ைிய மநரடி தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் 
ஊட்டச்சத்து குமைபாடுகளால் பாதிக்கப்படுகிைார்கள். தரமான 
உள்கட்டுமானம், பசயல்பாட்டு மற்றும் பாதுகாப்பான 
கழிப்பமைகள் மற்றும் ஏமழப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் 
பாதுகாப்பான குடிநீர் ஆகியமவ சமூக, பபாருளாதார ரீதியாக 
பின்தங்கிய சமூகங்களிடமிருந்து குழந்மதகளுக்கு கல்வி தரத்தில் 
கடுமமயான பாரபட்சம் காட்டுகின்ைன. நல்ை நூைகங்கள், 

ஆய்வகங்கள் மற்றும் பாடசாமையில் கல்வி கற்ைல் 
இல்ைாதவர்கள் பின்தங்கிய சமூகங்களிைிருந்து குழந்மதகளுக்கு 
கடினமாக வாழ்கின்ைனர், ஏபனனில் அவர்கள் பபாதுவாக வடீ்டில் 
பை கல்வி வளங்கமளப் பபை மாட்டார்கள். 

சமூகப் பழக்கவழக்கங்களும் பாரபட்சங்களும் பாரபட்சமான 
நமடமுமைகளுக்கு தீவிர வழியில் பங்களிப்பு பசய்கின்ைன; 

உதாரணமாக, பை சமூகங்கள் முமையான படிப்படியான 
படிப்பிமனகள் மூைம் பசல்ைக்கூடாது என்று நம்புகின்ைன. நமது 
சமுதாயத்தில் உள்ள பல்மவறு குழுக்களுக்கு எதிரான வரைாற்று 
பாகுபாடு கல்வி நமடமுமையில் வலுவான பதாடர்புமடய தீங்கு 
விமளவிக்கும் பாதிப்மபக் பகாண்டுள்ளது, சாதி அடிப்பமடயில் 
வகுப்பமை வகுப்பமை அல்ைது பள்ளிகளில் வடீ்டு மவமைகமள 
பசய்வது மட்டுமம பபண்கள். இந்த வமகயான தார்மீக சார்பு 
மற்றும் பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள சாட்சிகளின் நீண்டகாை 
விமளவு, இந்த குழுக்களில் பைர் பின்னர் வளர்ந்து, பதாழில்முமை 
கல்வி சமூகத்தில் ஆசிரியர்கள், பள்ளி தமைவர்கள், பாகுபாடு ஒரு 
தீய சுழற்சி உருவாக்கும். 

இறுதியாக, பள்ளி பொடத்ேிட்டம் மற்றும் 
பொடப்புத்ேகங்கள் பபரும்பாலும் ஒரு பாத்திரத்மத வகிக்கின்ைன. 
சிை சமுதாயங்களுக்கு, முமையான கல்வி மற்றும் அவர்களது 
பசாந்த வாழ்வுக்கும் இமடமய உள்ள பதாடர்பு பதளிவற்ைதாக 
இருக்கிைது, உதாரணமாக அமவ தனித்துவமான 
பாடத்திட்டங்கமளப் பபாறுத்தவமர, அமவ நன்கு அைிந்தமவ, 

மதிப்புமிக்கமவ அல்ைது அவற்மைாடு பதாடர்புமடயமவ அல்ை. 
உண்மமயில், தற்மபாதுள்ள பாடத்திட்டத்தின், பகுப்பாய்வு அல்ைது 
பாடப்புத்தகங்கள் பற்ைிய எந்த பகுப்பாய்வுகளும் "சக்தி வாய்ந்த" 
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காட்சியின் காட்சிமயக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு வாழ்க்மகத் 
தரத்மத பவளிப்படுத்துகின்ைன: எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு 
குடும்பத்தின் சம்பாதிக்கும் உறுப்பினராக நம் பாடப்புத்தகங்களில் 
கிட்டத்தட்ட எப்மபாதும் ஆண்; கமதயில் குழந்மதகளின் பபயர்கள் 
எல்ைா சமூகங்கமளயும் 
பிரதிபைிக்காது; வித்தியாசமாகக் குமைவாக இருக்கும் மக்களுக்கு 
கிட்டத்தட்ட குைிப்புகள் இல்மை . இதனால் எங்கள் வகுப்பமை 
பசயல்முமைகளில் பைர் பின்தங்கிய அல்ைது குமைவான 
பிரதிநிதித்துவ சமூகங்களிைிருந்து குழந்மதகள் வரமவற்கமவா 
அல்ைது ஊக்குவிக்கமவா இல்மை. 

பொடசொகைகளில் முழு சமபங்கு மற்றும் தசர்த்துக் 
ககொள்வேற்கு என்ன தவகை கசய்ய முடியும்? ஆரம்பகாை 
குழந்மத பருவ கல்வி, அடிப்பமட எழுத்தைிவு / எண், 

மற்றும் அத்தியாயங்களில் 1-3 இல் கைந்துமரயாடப்பட்ட அணுகல் 
/ மசர்க்மக / வருமக பற்ைிய முக்கியமான சிக்கல்கள் மற்றும் 
பகாள்மக நடவடிக்மககள், குைிப்பாக குைிப்பிடத்தக்க மற்றும் 
பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு குைிப்பாக பபாருத்தமான மற்றும் 
முக்கியமானமவயாகும்; எனமவ, அத்ேியொயங்கள் 1-3 இருந்து 
நடவடிக்ககககள URG ஒரு ஒருங்கிகணந்ே வழியில் இைக்கு 
தவண்டும் . 

கூடுதைாக, கடந்த பை ஆண்டுகளில் (குைிப்பாக இைக்கு 
உதவித்பதாமக, பபற்மைாருக்கு தங்கள் குழந்மதகமள பள்ளிக்கு 
அனுப்புவது, மபாக்குவரத்திற்காக மிதிவண்டிகமள வழங்குதல், 

முதைியன வழங்குவதற்கு நிபந்தமனயற்ை பண இடமாற்ைங்கள் 
மபான்ைமவ) பை பவற்ைிகரமான பகாள்மககள் மற்றும் 
திட்டங்கமள நமடமுமைப்படுத்தி வருகின்ைன. சிை பகுதிகளில் 
பள்ளிக் கல்வி அமமப்பில் URG கள் 
உள்ளன. இந்த கவற்றிகைமொன ககொள்கககள் மற்றும் கடந்ே 
ஆண்டுகளின் ேிட்டங்கள் நொட்டிலுள்ள யூ.ஆர்.ஜிக்கு 
புதுப்பிக்கப்பட்டு குறிப்பிடத்ேக்க வககயில் பைப்படுத்ேப்பட 
தவண்டும் . 

இது அவசியம் இருக்கும் நடவடிக்ககககள குறிப்பிட்ட URGs 

குறிப்பொக பயனுள்ளேொக இருக்கும் ascertains அந்ே கணக்கக 
ஆைொய்ச்சி எடுத்து . உதாரணமாக, மசக்கிள் அணுகல் மற்றும் 
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பள்ளிக்கான அணுகமை வழங்குவதற்காக மசக்கிள் ஓட்டுதல் 
மற்றும் நமடபயிற்சி குழுக்கள் ஆகியமவ பபண் மாணவர்களின் 
பங்கு அதிகரிப்பதில் குைிப்பாக சக்தி வாய்ந்த வழிமுமைகளாகக் 
காட்டப்பட்டுள்ளன - குமைந்த பதாமைவில் கூட - பபற்மைாருக்கு 
பாதுகாப்பு நன்மமகளும் ஆறுதலும் அளிக்கின்ைன. சிை CWSN 

க்காக ஒரு மீது ஒரு வகுப்பினர் மற்றும் திைந்தநிமை பள்ளி 
குைிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். சமூகமாக அல்ைது 
பபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய குடும்பங்களில் இருந்து வரும் 
குழந்மதகளுக்கு சிைந்த ஈ.சி.சி.ஐ யின் தரம் வாய்ந்த 
பள்ளிகளாகும். இதற்கிமடயில், நகர்ப்புை ஏமழப் பகுதிகளில் 
உள்ள குழந்மதகளுக்கு வருமக மற்றும் கற்ைல் விமளவுகமள 
மமம்படுத்துவதற்காக மாணவர்கள், பபற்மைார்கள், பாடசாமைகள் 
மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் இமணந்து பணியாற்றும் மற்றும் 
இமணக்கும் சமூகத் பதாழிைாளர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்கமள 
பணியமர்த்துவது சிைப்பாக உள்ளது. 

சிை புவியியல் பகுதிகள் யு.ஆர்.ஜி யின் கணிசமான அளமவக் 
பகாண்டுள்ளன என தரவு காட்டுகிைது. எனமவ, இந்தக் 
பகாள்மக URG களின் கபரும்பொன்கமயினருடன் நொட்டின் சிை 
பகுேிககள சிறப்பு கல்வி மண்டைங்கள் (SEZs) அறிவிக்கப்பட 
தவண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. மத்ேிய 
அைசும் மாநிைங்களிடமிருந்து கூடுேல் ஒருங்கிகணந்ே 
முயற்சிகள் மற்றும் நிேியுேவியின் மூைம் அகனத்து தமதை 
உள்ள ேிட்டங்கள் மற்றும் ககொள்கககள் 
கசயல்படுத்ேப்படுகின்றன . இந்த மண்டைங்களின் 
கல்விநிமைமய உண்மமயிமைமய மாற்றுவதற்கு 
ஒழுங்குபடுத்தவும். 

அமனத்து URG க்கும் பபண்கள் பாதிக்கப்படுகின்ைனர், அமனத்து 
மற்ை URG களில் பபண்களும் குமைக்கப்படுவது குைிப்பிடத்தக்கது 
- துரதிர்ஷ்டவசமாக, URG கள் முகம் மட்டும் பபண்களுக்கு 
பபருமளவில் குமைக்கப்படுவது தவிர்ப்பு மற்றும் 
சமத்துவமின்மம. சமூகம் சமூகத்தில் சமுதாயத்தில் 
விமளயாடும் மற்றும் சமூக ஒழுக்கங்கமள வடிவமமக்கும் 
சிைப்பு மற்றும் முக்கிய பாத்திரத்மத பகாள்மகயாகக் பகாள்கிைது. 
எனமவ, URG களில் உள்ள பபண்களுக்கு தரமான கல்விமய 
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வழங்குவதன் மூைம் இந்த URG களின் கல்வி நிமைகமள 
தற்மபாது எதிர்காைத்தில் மட்டுமல்ை எதிர்காை 
தமைமுமைகளிலும் அதிகரிக்க சிைந்த வழி. URG களில் இருந்து 
மொணவர்கள் தமம்படுத்துவேற்கொக வடிவகமக்கப்பட்ட 
ககொள்கககள் மற்றும் ேிட்டங்கள் குறிப்பொக இந்ே URG களில் 
உள்ள கபண்கள் மீது குறிப்பொக இைக்கு கவக்கப்பட 
தவண்டும் என்று பகாள்மக கூறுகிைது . 

மமமை உள்ள அமனத்து பகாள்மககளும் நடவடிக்மககளும் 
அமனத்து URG க்கும் முழுமமயான இமணப்மபயும் 
சமபங்குகமளயும் பபறுவதற்கு மிகவும் அவசியமானமவ. 
ஆனால் அமவ மபாதுமானமவ அல்ை. பள்ளி 
வளொகத்ேில் என்ன மொற்றம் மதமவப்படுகிைது . ஆசிரியர்கள், 

அதிபர்கள், நிர்வாகிகள், சமூகத் பதாழிைாளர்கள், ஆமைாசகர்கள் 
மற்றும் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பள்ளி கல்வி அமமப்பில் உள்ள 
அமனத்து மாணவர்களும் அமனத்து மாணவர்களின் மதமவகள், 

மசர்த்துக்பகாள்வது மற்றும் சமத்துவம் மற்றும் அமனத்து 
நபர்களின் மரியாமதயும் மரியாமதயும் ஆகியவற்மை உணர்தல் 
மவண்டும் . அத்தமகய கல்வி கைாச்சாரம் சிைந்த கருவியாக 
இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த நபர்களாக உதவுங்கள், 

இதனால், சமூகத்மத அதன் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடிமக்களுக்கு 
பபாறுப்பான சமுதாயமாக மாற்றும். ஆசிரிய கல்வியின் முக்கிய 
அம்சமாக மசர்ப்பது மற்றும் சமத்துவம் (மற்றும் பள்ளிகளில் 
அமனத்து தமைமம, நிர்வாக, மற்றும் பிை பதவிகளுக்கு பயிற்சி); 
எல்ைா மாணவர்களுக்கும் சிைந்த முன்மாதிரியாக மாற்ைியமமக்க 
URG களின் உயர் வகுப்பு ஆசிரியர்களும் தமைவர்களும் நியமனம் 
பசய்யப்பட மவண்டும். 

இறுதியாக, ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிை பள்ளித் பதாழிைாளர்கள் 
(சமூக பதாழிைாளர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்கள் மபான்ைவர்கள்) 
மற்றும் பள்ளி பொடத்ேிட்டத்ேில் கேொடர்புகடய மொற்றங்கள் 
ஆகியவற்றொல் பகாண்டு வரப்பட்ட இந்த புதிய பாடசாமைக் 
கல்வியின் மூைம் மாணவர்கள் உணர்திைன் 
பகாள்ளப்படுவார்கள் . பள்ளி பாடத்திட்டம் அமனத்து நபர்கள் 
மரியாமத மபான்ை மனித மதிப்புகமள பபாருள் அடங்கும், 

பச்சாத்தாபம், சகிப்புத்தன்மம, மசர்த்து, மற்றும் ஆரம்ப பங்கு; பள்ளி 
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பாடத்திட்டத்தில் எந்த பயனும் அகற்ைப்படும், மமலும் எல்ைா 
சமூகங்களுக்கும் பபாருத்தமான மற்றும் பதாடர்புமடயதாக 
இருக்கும் மமலும் உள்ளடக்கம் மசர்க்கப்படும், மமலும் இந்த மனித 
மதிப்மப மமம்படுத்துகிைது. 

6.1. கல்வியில் குகறவொன 
பிைேிநிேித்துவ குழுக்களின் 
தமம்பொடு 
இந்த பகாள்மக பள்ளிக் கல்வியில் அத்தமகய அமனத்து URG 

களுக்கும் ஆதரவான ஒருங்கிமணந்த மற்றும் தீவிரமான 
பகாள்மக முயற்சிகமளக் குைிப்பதாகும். இந்த பிரிவில், அமனத்து 
URG களுக்கும் முக்கியத்துவம் மசர்க்கும் மற்றும் சமபங்குக்கான 
பகாள்மக முயற்சிகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. குைிப்பிட்ட 
பிரிவுகளில், குைிப்பாக குைிப்பிட்ட URG களுக்கு, குைிப்பாக 
குைிப்பிட்ட பகாள்மக பகாள்மககள் அல்ைது பைப்படுத்தப்பட 
மவண்டும். 

P6.1.1. குகறவொன குழுக்களிடமிருந்து கபறப்பட்ட மொணவர்களுக்கொன 
அத்ேியொயங்கள் 1-3 என்ற ககொள்கக நடவடிக்கககளில் 
வைியுறுத்ேல்: ECCE, அடிப்பமடக் கல்வியைிவு / எண், மற்றும் 
பள்ளி அணுகல் / மசர்க்மக / வருமக 
ஆகியவற்மைக் பகாண்ட அத்தியாயங்கள் 1-3 இல் எழுப்பிய 
முக்கியமான கல்வி சிக்கல்கள் , URG இைிருந்து. அத்தியாயங்களில் 
1-3 ல் உள்ள பகாள்மக நடவடிக்மககள், URG மாணவர்களுக்கான 
இைக்கு கவனத்மதயும் ஆதரமவயும் பபறும். 
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நொடு முழுவதும் பின்ேங்கிய 
பகுேிகளில் சிறப்பு கல்வி 
மண்டைங்கள் அகமக்கப்படும். 

P6.1.2. சிறப்பு கல்வி மண்டைங்ககள நிறுவுேல்: நாடு முழுவதும் 
பின்தங்கிய பிரமதசங்களில் சிைப்பு கல்வி மண்டைங்கள் 
அமமக்கப்படும். மனிதவள மமம்பாட்டு குைிகாட்டிகளில் மதசிய 
சராசரிமய விட சிைந்ததாக பசயல்படும் மாநிைங்களுக்குள் கூட, 

பிராந்தியங்களில் சமச்சீரற்ை வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது என்று 
அைியப்படுகிைது. குைிப்பிட்ட புவியியல் பகுதிகளில் URG களில் 
இருந்து கணிசமான அளவு கணிசமான விகிதாச்சாரங்கள் 
இருப்பதாக தரவு பவளிப்படுத்துகிைது. பதளிவான சமூக வளர்ச்சி 
மற்றும் சமூக-பபாருளாதார குைிகாட்டிகள் (எ.கா. மத்திய 
பிரமதசத்தின் பழங்குடி மாவட்டங்கள்) அடிப்பமடயில் SEZ 

என்ை எந்தபவாரு பதளிவான பகுதிமயயும் அைிவிக்க மாநிைங்கள் 
ஊக்கப்படுத்தப்படும் . 

இந்த மண்டைங்களில் அரசு பசைவிட்டு ஒவ்பவாரு 
ரூபாய்க்கும் 2: 1 என்ை விகிதத்தில் மத்திய அரசு கூடுதல் 
முதலீடு மற்றும் ஒரு குழந்மத பசைவினத்மத 
ஆதரிக்கும். இந்த கூடுதல் முதலீடுகள், 1-3 

அத்தியாயங்கள் மற்றும் இந்த 
அத்தியாயத்தில் வமரயறுக்கப்பட்ட பகாள்மக நமடமுமை 
உட்பட, இந்த பிராந்தியங்களில் கல்வி விமளவுகமள 
மமம்படுத்த மதமவயான பை அம்சங்களில் 
பசைவிடப்படும் ; குைிப்பாக, உள்கட்டமமப்பு, கற்ைல் 
வளங்கள் மற்றும் ஆசிரியர் திைன் ஆகியமவ இந்த 
பிராந்தியங்களில் இைக்கு ஆதரமவப் பபறும். பிை 
புதுமமயான கல்வி முயற்சிகள் இந்த மண்டைங்களில் 
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மபைட் பசய்யப்படும், மமலும் அதன் விமளவுகமள 
அடிப்பமடயாகக் கண்காணிக்கும் மற்றும் சரிபசய்யப்படும். 

நாட்டின் முக்கிய பகுதிகளில் கணிசமான மநர்மமையான 
மவறுபாடுகமள விமரவாகச் பசய்வதற்காக, மமயம் 
மற்றும் அரசு ஆகியவற்ைின் பநருக்கமான கூட்டு 
கண்காணிப்புடன் ஒருங்கிமணந்த முமையில் URG களின் 
மமம்பாட்டிற்கான அமனத்து பகாள்மக 
நடவடிக்மககளிலும் இந்த மண்டைங்கள் பசயல்பட 
மவண்டும். அது உண்மமயில் மிகவும் மதமவ. 

P6.1.3. ஆசிரியர்களின் கிகடக்கும் ேன்கம மற்றும் ேிறன் 
வளர்ச்சி:              

ஒரு.      ஆசிரியர் ேயொரிப்பில் உள்ளடங்கிய கல்வி: ஆரம்ப 
கல்வி ஆசிரிய கல்வியில், அமத மநரத்தில் அங்கன்வாடி 
பதாழிைாளர்கள், முன் பள்ளி மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள், 

பள்ளித் தமைவர்கள் மற்றும் பிை கல்வி 
நிறுவனங்களுக்பகதிராக உள்ளுர் மசமவ ஆசிரிய 
கல்வியிலும், மசமவ சார்ந்த பதாழில் வளர்ச்சிலும் 
உள்ளடங்கிய கல்வி இருக்கும். இந்தத் திட்டங்கள் 
எல்ைா ஆசிரியர்களும் பவவ்மவறு கற்கும் 
மாணவர்களிமடமய பதாடர்ந்து உணர்திைன் 
பகாண்டுள்ளன என்பதால், அமனத்து 
மாணவர்களிடமும், குைிப்பாக URG களின் கல்வி 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்கும், சிை குமைபாடுகள் 
உள்ளவர்கள், வளர்ச்சி தாமதங்கள் அல்ைது 
அதிர்ச்சியுடனும் உள்ளனர். மாநிைங்கள் மற்றும் 
மாவட்டங்கள் தங்கள் குைிப்பிட்ட சூழல்களின் 
அடிப்பமடயில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பயிற்சி 
பதாகுதிகள் உருவாக்கப்படும். சமபங்கு மற்றும் 
inclusiveness பதாடர்பான தமைப்புகள் மீது சான்ைிதழ் 
படிப்புகள் வழங்க ஊக்குவிக்கும், மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
மபான்ை படிப்புகள் மமற்பகாள்ள ஊக்கம் மவண்டும். 

ஆ. URG இைிருந்து ஆசிரியர்ககள ஆட்தசர்ப்பு கசய்ய 
மொற்று வழிகள்: URG இைிருந்து ஆசிரியர்கமள 
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குமைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தாமல், URG க்கள் உயர் 
தரமான ஆசிரியர்கமள ஆட்மசர்ப்பு பசய்வதற்கான 
மாற்று வழிகள் அபிவிருத்தி பசய்யப்படும். URG 

ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர்களுக்கு "பயிற்சி பதாடர்ந்து 
ஆட்மசர்ப்பு" மாதிரிமய ("ஆட்மசர்ப்புத் பதாடர்ந்து 
பயிற்சி" மாதிரி) பதிைாக இத்தமகய முயற்சிகள் 
அடங்கும்.    

இ. மொணவர்-ஆசிரியர் விகிேம்: URG களுக்கு 
அதிகப்படியான கணிப்பபாைி பகாண்ட பள்ளிகளில் PTR 

25: 1 க்கு மமல் இருக்கக்கூடாது. இந்த விகிதம், ஒவ்பவாரு 
பள்ளியிலும் பதாடர்ச்சியான அடித்தளத்தில் 
இமடபவளிகமளக் குமைக்கும் மநரம் வமர 
மதமவப்படும் மாற்று நடவடிக்மககமளயும், பாைம் 
நடவடிக்மககமளயும் மனதில் மவத்துக் பகாள்ளும்.     

உள்ளடங்கிய கல்வி முன் 
தசகவ மற்றும் தசகவ 
ஆசிரியர் கல்வி ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிகணந்ே பகுேியொக 
இருக்கும். 

P6.1.4. உள்ளடக்கிய பள்ளி சூழல்களின் உருவொக்கம்:              

பொகுபொடு, கேொல்கை மற்றும் அச்சுறுத்ேல் 
ஆகியவற்கற எதிர்பகாள்வதற்கான வழிமுகறககள 
நிறுவுேல்: உள்கட்டமமப்பின் ஆவிக்கு எதிரான நுமழவு 
பசயல்முமைகள் அகற்ைப்படும், மற்றும் நிறுவன 
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பசயல்முமைகள் (மநர அட்டவமண மற்றும் கல்வி 
காைண்டர்கள் உள்ளிட்டமவ) கற்கும் மற்றும் அவர்களின் 
சமூகங்களின் பல்மவறு மதமவகமள 
பிரதிபைிக்கும். தனியுரிமம, கண்ணியம், பாதுகாப்பு மற்றும் 
அமனத்து பள்ளி வளங்கள், நடவடிக்மககள், மற்றும் 
நிகழ்வுகள் (விமளயாட்டு மற்றும் சுய பாதுகாப்பு 
வகுப்புகள் உள்ளிட்ட) ஆகியவற்மை URG யிைிருந்து கற்றுக் 
பகாள்ளும் வமகயில் பள்ளிகள் விதிகமள மற்றும் 
விதிமுமைகமள வமரயறுத்து 
நமடமுமைப்படுத்துகின்ைன. 

ஒரு.      விைக்கு நகடமுகறககள நீக்குேல்: சமத்துவம் 
மற்றும் உள்ளுணர்வு ஆகியவற்ைின் மீதான பதளிவான 
அளவுமகால்கள் பள்ளிகளுக்கு பின்பற்ைப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அமனத்து பள்ளிகளின் சமபங்கு 
மற்றும் உள்ளுணர்வு மதிப்படீ்மட மதிப்படீு பசய்தல் 
மற்றும் அங்கீகாரம் அல்ைது சுய மதிப்படீ்டு 
பசயல்முமைகளின் மபாது மபாதுமான எமட 
வழங்கப்படும். 

ஆ. உணர்ேிறன் கற்கும் மாணவர்கள் : எல்ைா 
மாணவர்களும் உணர்திைன் மற்றும் நாம் மசர்ந்தமவ 
சார்ந்த பல்மவறு கைாச்சாரங்கமளயும் 
பாரம்பரியங்கமளயும் பாராட்ட மவண்டும். பல்மவறு 
முமனகளில் ஒரு ஒருங்கிமணந்த பதாகுப்பு 
நடவடிக்மககள் நமடமுமைப்படுத்தப்படும், எ.கா. 
பாடத்திட்டத்தில் பல்மவறு சமூக-பபாருளாதார 
சூழ்நிமைகமளச் சுற்ைியுள்ள விவரங்கமளக் பகாண்டு, 

தனிநபர்களின் சமுதாய அல்ைது நம்பிக்மகயின் 
அடிப்பமடயில் தனிநபர்களின் எளிமமயான 
பபயரிடப்பட்ட மகள்விகமள வினா எழுப்புவதன் மூைம். 
சகிப்புத்தன்மமயின் அடிப்பமட மனித மதிப்புகள், 

உள்ளுணர்வு , சமத்துவம், பச்சாத்தாபம், உதவி, மசமவ, 

முதைியன பாடத்திட்டம் முழுவதும் இமணக்கப்படும்.    

இ. உள்ளடங்கிய பொடத்ேிட்டம்: பள்ளி பாடத்திட்டங்கள், 

பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் பபாருட்கள் (குைிப்பாக 
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பாடப்புத்தகங்கள்) பவளிப்பமடயான அல்ைது 
மமைக்கப்பட்ட பயாஸ் மற்றும் ஸ்டீரிமயாமடப்பிங் 
ஆகியவற்மை அமடயாளம் காணவும், அகற்ைவும் 
மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும். பாடத்திட்டத்தின் 
பாடத்திட்டத்திற்கான பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் ஆசிரிய 
மமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கான யு.ஆர்.ஜிக்கள் 
பதாடர்பான முக்கிய சிக்கல்களுக்கு அமனத்து 
பாடத்திட்டங்களிலும் சீர்திருத்தங்கள் 
மமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன.     

குகறவொன 
குழுக்களிடமிருந்து கற்கும் 
அேிகமொன மொணவர்களுக்கு 
பள்ளிகளில், PTR 25: 1 க்கு தமல் 
இருக்கக்கூடொது. 

P6.1.5. ேைவுத்ேளங்ககள பைொமரித்ேல்: ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் 
இன்ைியமமயாத தகவல்கள் மதசிய கல்விக்கான மதசிய 
தரவுத்தளத்தில் (NRED) பராமரிக்கப்படும். சிை கல்வி குைிகாட்டிகள் 
அமனத்து URG களுக்கு பபாதுவானதாக இருக்கும்மபாது, 

குைிப்பிட்ட குழுக்களுக்கு குைிப்பிட்ட குைிகாட்டிகள் 
கண்காணிக்கப்படைாம். கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் 
மதசிய நிறுவனம் (NIEPA) கல்வி ரீதியாக URG களில் இருந்து 
மாணவர்கள் கண்காணிக்க பபாருத்தமான வழிமுமைகமள 
உருவாக்கும். URG களின் தரவுகமள மகப்பற்றும் மற்றும் 
பகுப்பாய்வு பசய்வதற்கான கருவிகளின் பயன்பாடானது, பள்ளிக் 
கல்வியில் URG களின் குழந்மதகளின் முன்மனற்ைத்மத சிைப்பான 
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கண்காணிப்பிற்கு உதவும். NIPEA க்குள் அமமக்கப்படும் மத்திய 
கல்வி புள்ளிவிபரம் பிரிவு (CESD), இந்தத் தரவின் பகுப்பாய்வுகமள 
மமற்பகாள்ளும். 

P6.1.6. ேனிப்பட்ட மொணவர்களுக்கு நிேி உேவி:              

ஒரு.      இைக்கு ஸ்கொைர்ஷிப்: URG மாணவர்களுக்கான 
ஸ்காைர்ஷிப்கமள வழங்குவதற்கும் வளங்கமள 
வளர்ப்பதற்கும் ஒரு சிைப்பு மதசிய நிதியம் குைிப்பாக 
உருவாக்கப்படும். ஒரு எளிய மதசிய முகமம அல்ைது 
ஒரு "ஒற்மை சாளர" அமமப்பு - நிதி உதவி பபை எளிய 
வழிமுமைகளுக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும், 

மமலும் அவர்கள் முமையற்ை ஆதரவு அல்ைது 
மசமவகமள மறுத்துவிட்டால் புகார்கமள பதிவு பசய்ய 
முடியும். கூடுதைாக, எந்தபவாரு மாணவர் ஆதாரமற்ை 
ஆதாரங்கள் அல்ைது ஆதாரங்கள் மறுக்கப்படுவமத 
உறுதி பசய்ய NRED உடன் தரவு இமணக்கப்படும், 

அமதசமயத்தில் மாணவர்களின் தனியுரிமம மற்றும் 
கண்ணியம் எப்மபாதும் மதிக்கப்படுவமத உறுதி 
பசய்யும். 

ஆ. உேவிக்கொன மொற்று வழிகள்: ஸ்காைர்ஷிப்கமளத் 
தவிர, பிை ஆதரவு வழிமுமைகள் கிமடக்கைாம், எ.கா:    

•      URG களிடமிருந்து திைமமயான மற்றும் தகுதி 
வாய்ந்த மாணவர்கமள NTP மற்றும் RIAP 

நிகழ்ச்சிகளில் கல்வி சார்ந்த மாதிரிகள், வகுப்புகள் 
மற்றும் வழிகாட்டல் உதவியாளர்களாக 
மசர்ப்பதற்காக. 

•      காமை உணவு (மதிய உணவிற்கு கூடுதைாக), 
குைிப்பாக பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய 
பகுதியிலுள்ள கற்கும் மாணவர்களுக்கு, மதிய 
உணமவப் மபான்ை தரமான தரங்கமளப் 
பின்பற்றுகிைது. 

•      யு.ஆர்.ஜி. அபிவிருத்தி பதாடர்பான பல்மவறு 
துமைகள் கீழ் சிைப்பு மவமை வாய்ப்பு வாய்ப்புகள். 
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தசர்க்கக கசயல்முகறகள் 
மற்றும் நிறுவன 
கசயல்முகறகள் (தநை 
அட்டவகணகள் மற்றும் 
கல்விக் கொகைண்டர்கள் 
உள்ளிட்டகவ) கற்கும் மற்றும் 
அவர்களின் சமூகங்களின் 
பல்தவறு தேகவககள 
பிைேிபைிக்கும். 

P6.1.7. மொவட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு தசர்ப்பேற்கும் மற்றும் 
அணுகுவேற்கும் இைக்கு மற்றும் நிேி உேவி:              

ஒரு.      மொவட்ட வொரியொக நிேி உேவி: உள் ஒதுக்கீடு 
மற்றும் அணுகல் பதாடர்பான முயற்சிகளுக்கு நிதியுதவி 
அளித்தல் சூழல் சார்ந்த மற்றும் இைக்கான 
தமையடீுகள் / உத்திகமள நமடமுமைப்படுத்துவதற்கு 
சிைப்பு கவனம் மாவட்டங்களில் அமடயாளம் 
காணப்படும். மாவட்டம் ரீதியாக நிதியுதவி 
மாவட்டங்களுடன் தன்னார்வத்துடன் 
இமணக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அந்தந்த மாவட்ட 
பங்குதாரர்களால் அமடயாளம் காணப்பட்ட அம்சங்கள் 
மற்றும் அவர்களின் குைிப்பிட்ட மதமவகளின் 
அடிப்பமடயில் நிதிகமள பசைவழிக்க மவண்டும். 
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ஆ. நிறுவனங்களுக்கு தபொதுமொன நிேியியல் மற்றும் 
பிற வளங்கள்: URG களின் மாணவர்களின் கல்வித் 
மதமவகமள வழங்கும் நிறுவனங்கள் குைிப்பிட்ட 
மதமவகமள அமடயாளம் காண்பிக்கும்; இந்த 
மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்வதற்கான முயற்சிகள் 
அமமப்பு மூைம் மபாதுமான நிதி ஆதாரங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும். (எ.கா. அந்தந்த சமூகங்களிடமிருந்து 
கூடுதல் ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்புகள், குைிப்பிட்ட URG, 

சமூகப் பணியாளர்களின் மதமவகளுக்கு உணர்த்தப்படும் 
பபாருள் பபாருள் சார்ந்த சமூகத்மத மதிப்படீு பசய்வது 
மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களிமடமய விழிப்புணர்வு 
கல்வி, முதைியன)    

இ. ஒருங்கிகணந்ே கல்வியில் சுயொேனீ 
ஆைொய்ச்சிக்கொன நிேியுேவி 
கிகடக்கப்கபறும். இதில் உள்ளிட்ட 
கல்வித் திட்டங்கமள மமம்படுத்துவது பதாடர்பான 
அமனத்து திட்டங்களின் ஆசிரியர் மமம்பாடு மற்றும் 
தாக்க மதிப்பாய்வு ஆய்வுகள் மற்றும் டிராவூட்டிற்கான 
காரணங்கள் மற்றும் மமாசமான கல்வி முடிவுகமள 
அமடயாளம் காண்பது, குைிப்பாக URG இைிருந்து கற்கும் 
மாணவர்கள் இந்த சிக்கல்கமள எதிர்பகாள்ளும் 
முயற்சிகள்.     

P6.1.8. ஒருங்கிகணந்ே                            மற்றும்               ஒருங்கிகணந்ே ககொ
ள்கக கசயல்படுத்ே தவண்டும் underrepresented குழுக்கள் 
ஆேைவு: பள்ளி கல்வியில் URGs அதிகரித்த பங்கு மநாக்கி 
அமனத்து முயற்சிகமளயும் மத்தியில் ஒரு கவனம் 
அணுகுமுமை மற்றும் கவனமாக திட்டமிட்டு சிபனர்ஜி 
இருக்கும். சமமான கல்வி வாய்ப்புகமள உறுதி பசய்வதற்கான 
இறுதி பபாறுப்பு, மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகம் மற்றும் 
அதற்கான மாநிை / யூ.டி.-நிமைத் திமணக்களங்கள் / கல்வி 
அமமச்சகங்களுடன் அமமந்திருக்கும் மபாது, URG களின் 
உறுப்பினர்கள் பங்கு பபறுவதற்கு ஒரு இயல்பான சுற்றுச்சூழல் 
உருவாக்கப்படும் (எ.கா. குைிப்பிட்ட குழுக்களில், ஆரம்ப 
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ஆண்டுகளில் சுகாதார மற்றும் ஊட்டச்சத்து, மபாக்குவரத்து 
வசதிகள், முதைியன).                                                        

ஸ்கொைர்ஷிப் 
வழங்குவேற்கும், வளங்ககள 
வளர்ப்பேற்கும், குகறவொன 
குழுக்களிடமிருந்து வரும் 
மொணவர்களுக்கு வசேிககள 
வழங்குவேற்கும் ஒரு சிறப்பு 
தேசிய நிேி உருவொக்கப்படும். 

6.2. குறுக்கு கவட்டு ேமீ் என 
கபண்கள் கல்வி 
இந்திய சமுதாயம் நீண்ட காைமாக பபண்கள் மற்றும் 
பபண்களின் உயர் நிமைமய நிமைநாட்டியுள்ளதுடன், 

பபண்கள் கல்விக்கான முக்கியத்துவத்மதயும் 
பகாண்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ஆரம்பகாை வரைாைானது, அரசியைில், பாதுகாப்பு, மதம், 

இைக்கியம் மற்றும் இந்திய சமுதாயத்தின் துணி 
ஆகியவற்ைில் தமைவர்கள் என்ை வமகயிமைமய 
பபண்கள் முன்னணி வகிப்பமத குைிக்கிைது. 
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கல்விக்கான பபண்கள் 'அணுகல், வறுமம மற்றும் 
வன்முமைகமள சீர்குமைக்கும், சமூக ஆமராக்கியத்மத 
மமம்படுத்துவதற்கும், ஆமராக்கியமாக இருப்பதற்கும், 

அடுத்த தமைமுமைக்கு இமடயிைான மமம்பாட்டு 
ைாபத்மத ஊக்குவிப்பதற்கும் பதளிவான 
பாமதயாகும். இவ்வாறு இந்திய சமூகத்மத 
மமம்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய மூமைாபாயம் பபண்கள் 
மற்றும் பபண்கமள மமம்படுத்துவதில் கவனம் 
பசலுத்துவதாகும்; மற்றும் URG கமள மமம்படுத்துவதில் 
முக்கிய மூமைாபாயம் இந்த குழுக்களில் பபண்கமள 
மமம்படுத்துவதில் கவனம் பசலுத்துவதாகும். 

இந்த காரணங்களுக்காக, மற்றும் கல்வியில் பாைின 
சமத்துவத்மத அமடவதற்கு, பாைிசி பசயல்படுத்த 
அமனத்து அம்சங்களிலும் ஒரு குறுக்கு பவட்டு 
முன்னுரிமம என பாைின ஒருங்கிமணக்க பகாள்மக 
மநாக்கம். முக்கிய முயற்சிகள் அடங்கும்: 

P6.2.1. கபண்கள் கல்விக்கொன மொநிைங்கள் மற்றும் சமூக 
அகமப்புகளுடனொன கூட்டுத்கேொகக: அமனத்துப் 
பபண்களுக்கும் தரமான மற்றும் சமமான கல்வி வழங்குவதற்கு 
நாட்டின் திைமன வளர்ப்பதற்கு இந்தியாவின் அரசாங்கம் 
'பாைினம்-புகுத்தல் நிதியம்' ஒன்மை உருவாக்கும், ஐந்து 
தூண்களில் கவனம் பசலுத்துகிைது: 

ஒரு.      பள்ளிக் கல்வி முமைகளில் 100% பங்களிப்பு மற்றும் 
உயர் கல்வியில் அதிக பங்களிப்பு விகிதம் உறுதி 
பசய்தல்; 

ஆ. எல்ைா மட்டங்களிலும் கல்வி அமடவதில் பாைின 
இமடபவளிகமள மூடுவது;    

இ. மனநிமைமய மாற்றுதல் மற்றும் பாைின 
சமத்துவத்மத ஊக்குவிப்பதற்கும் தீங்கான 
நமடமுமைகமள நிறுத்துவதற்கும்;     

ஈ. நடப்பு மற்றும் எதிர்காை பாத்திர மாதிரிமய உருவாக்க 
உதவுவதற்கு தமைமமத்துவத்திற்கான பபண்களின் 
திைமனக் கற்பித்தல்;    மற்றும் 
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இ. கற்றுக் பகாண்ட சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் 
படிப்பிமனகமள பரிமாறுவதற்காக சிவில் சமூகத்துடன் 
உமரயாடமை மமம்படுத்துதல்.     

நிதி மற்றும் இருப்பு மானியங்கள் - நிதியளிப்பு இரண்டு 
நிதி நீமராமடகமள அங்கீகரிக்கும். கல்விக்கான 
வாய்ப்புகமள பபற்றுக்பகாள்வதில் பபண்களுக்கும் 
பபண்களுக்கும் உதவி பசய்வதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
மத்திய அரசு நிர்ணயித்த முன்னுரிமமகள் 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும் (சூழல் மற்றும் கழிப்பமைகள், 

மிதிவண்டி, நிபந்தமனயற்ை பண இடமாற்ைங்கள் 
மபான்ைமவ). 

துல்ைியமான நிதி நிறுவனங்கள், சமூகத்தின் 
அடிப்பமடயிைான தமையடீுகமள ஆதரிக்கவும், 

அளக்கவும் உதவுகின்ைன, அமவ உள்ளூர் அணுகல் 
மற்றும் சூழல்-குைிப்பிட்ட தமடகமள பபண்கள் அணுகல் 
மற்றும் தரமான கல்வியில் பங்கு பபறுவமதக் குைிக்கும். 
ஒரு முழுமமயான சுயாதீன-மதமவ மதிப்படீ்மட 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட சமூக மட்டத்தில் பபண்கள் 
மற்றும் பபண்கமள எதிர்பகாண்டுள்ள குமைந்தபட்ச கல்வி 
சவால்கமள மநாக்கி விருப்பமான நிதிகள் இயக்கப்படும். 
சமூக அடிப்பமடயிைான நிறுவனங்களின் மீது 
விடாமுயற்சியுடன் ஈடுபட மற்றும் நிரைாக்கத்மத 
வழங்குவதற்கான தங்களது திைமன அதிகரிக்க இைக்கு 
பதாழில்நுட்ப பதாழில்நுட்பத்மத வழங்குவதற்கு 
விருப்பமான நிதிகளின் ஒரு பகுதிமயப் பயன்படுத்தப் 
பயன்படுத்தப்படும் . நிதி மூைம் வளங்கமளப் பபறும் 
நாடுகள், கல்வியில் பாைின இமடபவளிமய மூடும் 
முயற்சிகளில் ஒரு அங்கமாக சிவில் சமூகத்மத 
கைந்தாமைாசிக்க தங்கள் திட்டத்மத விவரிக்கும். 
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ஒரு பொைினம்-புகுத்ேல் 
நிேியம் அகனத்துப் 
கபண்களுக்கும் ேைத்ேிற்கும் 
சமமொன கல்விக்கும் 
ஆேைவு ககொடுக்கும். 

P6.2.2. கல்வியில் கபண்கள் பங்களிப்பு மற்றும் ேகைகமககள 
வளர்ப்பது: நிறுவன தமைவர்கள், ஆசிரியர்கள், விடுதிகள், சுகாதார 
ஊழியர்கள், பாதுகாப்புப் பாதுகாப்பாளர்கள் மற்றும் விமளயாட்டுப் 
பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு மட்டுமல்ைாமல் மட்டுமன்ைி, 
பள்ளிகளில் தமைமமத்துவ பதவிகளில் பபண்களின் 
எண்ணிக்மக அதிகரிக்க வளங்கள் கிமடக்கப்பபறும். கல்வியில் 
பபண்கமள பணியமர்த்துதல் மற்றும் தக்கமவத்தல் 
ஆகியவற்ைிற்கு உதவுவதற்காக, மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான 
நைன்புரி வசதிகமள வழங்கும் பபாருட்டு திருத்தப்பட்ட மகப்மபறு 
நைன் சட்டம் பசயல்படுத்தப்படும். தமைமமத்துவ அபிவிருத்தி, 
ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள், ஆசிரியர் கல்வி, ஆட்மசர்ப்பு மற்றும் 
தக்கமவப்பு முயற்சிகள் ஆகியவற்மை மமயமாகக் பகாண்டதன் 
மூைம், இந்த முன்முயற்சிகள் பபண்கள் கல்விப் பணிகளில் 
முன்னணி பாத்திரத்மத வகிக்கின்ைன. 

பள்ளி ஆசிரியர்களிமடமய (குைிப்பாக சிை கிராமப்புை 
பள்ளிகளில்) பாைின சமத்துவமின்மம குைித்து 
மபசுவதற்கு, பபண் ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்புக்கான மாற்று 
வழிகள் அபிவிருத்திக்காகவும், தகுதியும் தகுதியும், 

கல்வியும், பதாழில்முமனவின்ைியும் இரண்டும் 
இல்ைாமல் உருவாக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, கிராமப்புை 
மற்றும் பதாமைதூர பகுதிகளில் பபண் ஆசிரியர்களின் 
குமைந்த விகிதாச்சாரத்தில், சிைந்த ஆசிரிய கல்வித் 
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திட்டங்களில் நுமழந்து, ஆசிரியர்களாக மாற்றுவதற்கான 
சிைந்த பபண் மாணவர்களுக்கும் IA களுக்கும் புைமமப் 
பரிசில்கள் வழங்கப்படும், மமலும் அவற்மைப் 
பயன்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமம வழங்குவதற்கு 
முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். அவர்கள் கல்வி முடிந்த 
பிைகு பகுதிகளில். 

P6.2.3. பள்ளி பொதுகொப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு முன்னுரிகம: அமனத்து 
பள்ளிகளும் குைிப்பாக பபண்கள் மற்றும் பபண்கள் பாகுபாடு-, 
பதால்மை, மற்றும் அச்சுறுத்தல்-இைவச, பள்ளிகள் உறுதி 
நம்பகமான வழிமுமைகமள உருவாக்க. பள்ளிக்கூடம் பாதுகாப்பு 
மற்றும் பபண்களின் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்வதற்கான 
வழிகாட்டுதல்கள் நிறுவன அங்கீகாரத்திற்கான தகுதி 
நிமைமமகளின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டு, ஒரு பகுதியாக 
உருவாக்கப்படும். இந்த கட்டமமப்பானது கல்வியாளர்கள் மற்றும் 
நிர்வாகிகளுக்கு கட்டாய பயிற்சி அளிக்கிைது, பள்ளி பதாடர்பான 
பாைின அடிப்பமடயிைான வன்முமைமய தடுக்க மற்றும் 
பதிைளிப்பதற்கான முயற்சிகள். மாதவிடாய் தூய்மமப்படுத்தும் 
பபாருட்களின் ஒரு வழக்கமான பங்கு பகாண்ட கழிவமைகமள 
மட்டுமம உமழக்கும் மற்றும் உமழக்கும். 

பாடசாமைக்கு பவளிமயயுள்ள பபண்கள் பாதுகாப்பு 
அவர்களின் வருமகக்கும் ஒட்டுபமாத்த கல்வி 
மதிப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது; துரதிர்ஷ்டவசமாக, பள்ளிக்கூடத்திற்கு பசல்லும் 
மற்றும் சிை இடங்களில் சிை மநரங்களில் அவர்களுமடய 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்மப மீைைாம். முயற்சிகள் பபண்கள் 
மசக்கிள் அணுகல் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பான 
மற்றும் நம்பகமான மபாக்குவரத்து, அணுகல் ஊக்குவிக்க 
எங்கள் முயற்சிகளில் நன்மம உறுதி பசய்யப்படும். 
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எல்ைொ பள்ளிகளும் 
கபண்களுக்கும் 
கபண்களுக்கும் பொைபட்சம், 

கேொல்கை மற்றும் 
அச்சுறுத்ேல் ஆகியவற்கற 
இைவசமொக வழங்குவேற்கு 
நம்பகமொன வழிமுகறககள 
உருவொக்கும். 

P6.2.4. பள்ளிக்கூடம் அல்ைொே வருகக ஊக்குவிக்கும் சமூக ஒழுக்க 
மற்றும் பொைின மொர்க்ககட்டிங் வழிகளில் 
உகையொற்றுவது: சமூகத்தில் பாைின ஸ்டீரிமயாமடப்கமள 
அமடயாளம் காணவும் அழிக்கவும் பதாடர்ந்த முயற்சிகளின் ஒரு 
பகுதியாக, குைிப்பாக பள்ளிகளில், பள்ளிகளிலும், சமூகத் 
பதாழிைாளர்களிடமிருந்தும் பவளிமயறுவமத ஊக்குவிப்பவர்கள் 
பபற்மைாருடன் வழக்கமான விவாதங்கமள நடத்துவார்கள், எ.கா. 
குழந்மத திருமணம் மபான்ை சமூக விஷயங்களில், உயர்நிமைப் 
பள்ளிக்கு அல்ைது மமலும் ஆய்வுகள், முதுபகலும்பில் 
முதிர்ச்சியமடந்த ஆண்கள் மீது நிதி எதிர்பார்ப்புகமள மவப்பது, 

பபண்கள் மவமைவாய்ப்மபச் சுற்ைி எதிர்மமையான உணர்வுகமள 
உருவாக்குதல், குடும்ப பதாழில் அல்ைது வடீ்டுப் பணியில் 
பள்ளிக் குழந்மதகமள ஈடுபடுத்துவது, பபாதுவாக, பவளிப்புைக் 
காரணிகளின் அடிப்பமடயில், நடுத்தர முதல் உயர்ந்த உற்பத்தித் 
பதாழில்களில் சிைந்த நிமைகமள பாதுகாப்பதற்கும், நிதி 
சுதந்திரத்மத அமடவதற்கும் முமையான கல்விக்கான 
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முக்கியத்துவமும் வைியுறுத்தப்படும். கூடுதைாக, வலுவான 
முன்மாதிரியாக இருப்பது, எ.கா. பபண் ஆசிரியர்கள், P6.2.2 இல் , 

பபண்களின் திைமமகள் மற்றும் குைிக்மகாள்கமளப் பற்ைிய சமூக 
மாற்ைங்கமள மாற்ை உதவுகிைது. 

P6.2.5. பள்ளிகளில் பொைின உணர்ேிறன்: பதாந்தரவு இல்ைாத 
சூழல்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பாைினத்மத சமமான 
சிகிச்மசயின் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்ைின் மீது பாைின 
பிரச்சிமனகளில் விழிப்புணர்வு அமர்வுகமள நடத்துவதற்கு 
அமனத்து கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் இமணந்த 
அலுவைகங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட மவண்டும், மற்றும் சட்டப்பூர்வ 
பாதுகாப்பு மற்றும் பபண்கள் உரிமமகள் மற்றும் பாைியல் 
குற்ைச்சாட்டுகள் சட்டம் (POCSO), குழந்மத திருமண சட்டத்மத 
தமட பசய்தல், மகப்மபறு நைன் சட்டம் (அதன் திருத்தத்துடன்) 
மற்றும் பணியிடத்தில் (தடுப்பு, தடுப்பு மற்றும் நீக்கம்) சட்டத்தின் 
பபண்கள் மீதான பாைியல் துன்புறுத்தல் ஆகியமவ 
அடங்கும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி நிர்வாகிகள் 'பாைின-
உணர்திைன் மற்றும் உள்ளடக்கிய வகுப்பமை நிர்வாகம் பற்ைிய 
விழிப்புணர்மவ வளர்ப்பதற்காக பயிற்சி பசய்வது. 

P6.2.6. URG இைிருந்து கபண்கள் மீது கவனம் கசலுத்துவேன் 
முக்கியத்துவம்: பபண்கள் சமூகத்தில் விமளயாடும் சிைப்புப் 
பங்மக ஒப்புக் ககொள்ளுேல் , அடுத்த தமைமுமையின் சமூக 
ஒழுக்கம் மற்றும் கல்வி மதிப்புகள் ஆகியவற்ைின் 
வடிவமமப்பிலும், URG க்குள்மளயும் அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் 
கூடுதல் தவைான விளக்கத்மதயும், அமனத்து பகாள்மககமளயும் 
குைிப்பிடத்தகுந்த சமூக-பபாருளாதார மற்றும் சமூக-கைாச்சார 
குழுக்களின் மமம்பாட்டிற்கான முன்முயற்சிகள் இந்த குழுக்களில் 
பபண்கள் மற்றும் பபண்களுக்கு குைிப்பாக இைக்கு மவக்கப்படும். 
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6.3. ேொழ்த்ேப்பட்ட சொேியினர் 
மற்றும் பிற 
பிற்படுத்ேப்பட்ட 
வகுப்பினரின் 
குழந்கேகளின் கல்வி 
பல்மவறு வரைாற்று மற்றும் பமாழியியல் காரணிகள் 
காரணமாக, SC மற்றும் OBC சமூகங்கள் பை மட்டங்களில் 
கடுமமயான குமைபாடுகமள எதிர்பகாள்கின்ைன. 
அணுகல், பங்மகற்பு மற்றும் பள்ளிக் கல்வியின் கற்ைல் 
விமளவுகமள சமூக வமக இமடபவளிகமள 
இமணத்தல் அமனத்து கல்வித் துமை வளர்ச்சிக்கான 
திட்டங்களின் முக்கிய குைிக்மகாளாக பதாடர்ந்து 
இருக்கும். சமூகப் பிரிவு இமடபவளிகமள 
குமைப்பதற்கான பை மவமைத்திட்ட தமையடீுகள் 
தற்மபாது பதாடர்ந்து நமடபபற்று வருகின்ைன. பிரிவு 
6.1 இல் கூைப்பட்டுள்ள அமனத்து முக்கிய முக்கிய 
பகாள்மககமளாடு , பள்ளிக் கல்வியில் சமூக வமக 
இமடபவளிகமள குமைப்பதற்கான கூடுதல் முக்கிய 
குைிப்பிட்ட தமையடீுகள் பின்வருமாறு: 

P6.3.1. SC மற்றும் OBC சமூகங்களிடமிருந்து ஆசிரியர்ககள ஆட்தசர்ப்பு 
கசய்ேல்: உயர்கல்வி இடங்களில் உறுதியளிக்கும் நடவடிக்மக, 

ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்களிடமிருந்து கணிசமான 
எண்ணிக்மகயிைான கற்பித்தல் டிகிரிகமள பபற்றுள்ளது. 
இருப்பினும், அவர்கள் முன்பனடுத்துச் பசல்லும் பல்மவறு 
குமைபாடுகளால், பைர் மவமைமயப் பபை சிரமப்படுகிைார்கள். 
சிைப்பு முயற்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட அமமச்சரகங்கள் மற்றும் 
துமைகள் மூைம் அவற்மை திைமமப்படுத்தவும், பள்ளிகளில் 
ஆசிரியர்களாகவும், குைிப்பாக அவர்களது வடீ்டுப் பகுதிகளிலும் 
அவர்கள் சிைந்த முன்மாதிரியாக மாைிவிடைாம். 
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கூடுதைாக, SC மற்றும் OBC ஆசிரியர்கள் குமைவாக உள்ள 
புவியியல்களில், SC மற்றும் OBC சமூகங்களிடமிருந்து 
சிைந்த மாணவர்கள் மற்றும் IA களுக்கு சிைந்த ஆசிரியர் 
கல்வித் திட்டங்களில் நுமழந்து, ஆசிரியர்களாக 
மாற்றுவதற்கான உதவி பதாமக வழங்கப்படும்; அவர்கள் 
தங்கள் கல்வி முடிந்தபிைகு இந்த பகுதிகளில் அவற்மை 
பயன்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். 

P6.3.2. கமொழிகபயர்த்ே கற்றல் கபொருள்: எஸ்.சி. மற்றும் ஓ.பி.சி. 
சமூகங்களில் உள்ள பை மாணவர்கள் மாநிை / அதிகாரப்பூர்வ 
பமாழியிைிருந்து மாறுபட்ட வடீ்டு பமாழிகள். இது ஒரு புதிய 
பமாழிமயக் கற்றுக்பகாள்வதால், ஒரு புதிய பமாழிமய 
கற்றுக்பகாள்வதால், இது அவர்களின் பசாந்த பமாழி மற்றும் 
அைிவுறுத்தல் நடுத்தர மவறுபடாத பிை சகைவர்கமளப் மபாை 
அல்ை. உள்ளூர் பமாழி மபசும் பமாழிகளில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட 
எளிதான-வாசிக்க பபாருள் பயன்படுத்தப்படும் 

ஆரம்ப வகுப்புகளில் குழந்மதகமள கல்வி கற்க 
ஆரம்பிக்க; BITE / DIET ஆசிரியர்களின் அல்ைது மற்ை கல்வி 
ஒருங்கிமணப்பாளர்களின் மமற்பார்மவயின் கீழ் 
இத்தமகய கற்ைல் பபாருட்கள் உள்நாட்டில் 
தயாரிக்கப்படும். பல்மவறு உள்ளூர் பமாழி பமாழிகமள 
மபசும் ஆசிரியர்கமள பணியில் அமர்த்துவதற்காக ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த முயற்சி மமற்பகாள்ளப்படும், இதன்மூைம் 
மாணவர்கமள கற்ைல் பசய்முமைகமள 
மமம்படுத்துவதற்காக, இந்த பமாழிகமளாடு பரிமாற்ைத்தின் 
ஒரு ஊடகமாக அவர்கள் பயன்படுத்தைாம். 

6.4. பழங்குடி சமூகங்களின் 
குழந்கேகள் கல்வி 
பழங்குடி சமூகங்கள் மற்றும் பழங்குடி மக்களிடமிருந்து 
வரும் குழந்மதகளும் பல்மவறு வரைாற்று மற்றும் 
புவியியல் காரணிகளால் பை மட்டங்களில் கடுமமயான 
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குமைபாடுகமள எதிர்பகாள்கின்ைனர். பழங்குடி 
இனத்திலுள்ள குழந்மதகளிடம் தங்கள் பள்ளிக்கூட 
கல்விமயயும் பபாருட்படுத்தாமல், அயல்நாட்டில் தங்கள் 
வாழ்வாதாரங்கமள, கைாச்சார ரீதியாகவும், கல்வியாகவும் 
கண்டைிந்துள்ளனர். பழங்குடி சமூகங்களிைிருந்து 
குழந்மதகமள மமம்படுத்துவதற்கான பை மவமைத்திட்ட 
தமையடீு தற்மபாது நமடபபற்றுக் பகாண்டிருக்கிைது, 

மமலும் பதாடர்ச்சியாக பதாடர்கிைது, சிை மநரங்களில் 
குழந்மதகள் இந்த தமையடீ்டின் பயன்கமள புவியியல் 
தமடகள் மற்றும் சரியான மமற்பார்மவ, மமைாண்மம 
மற்றும் சமூக அைிவு ஆகியவற்ைின் காரணமாக 
கிமடக்கவில்மை. நன்மமகள். பிரிவு 6.1 இன் அமனத்து 
பகாள்மக நடவடிக்மககள் மீண்டும் பழங்குடி 
சமூகங்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். 

பழக்கவழக்கக் கல்வி 
பொடத்ேிட்டங்கள் மற்றும் 
பழங்குடி அறிவு மைபுககள 
ஒருங்கிகணத்ேல் உடனடி 
நடவடிக்ககயொக இருக்கும், 

அதே தநைத்ேில் 
ஆசிரியர்களொக 
ேகுேியுள்ளவர்ககளப் கபற 
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மொணவர்கள் ஊக்குவிக்க 
தவண்டும். 

P6.4.1. கேொடர்புகடய கல்வி: பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியமவ பழங்குடி மக்களிடமிருந்து மாணவர்களுக்கு கல்வி 
அனுபவத்மத ஏற்படுத்துவதற்கு 
சூழ்நிமைப்படுத்தப்படும். துரதிருஷ்டவசமாக, இன்மைய 
குழந்மதகள் எதிர்பகாள்ளும் முக்கிய விடயங்களில் ஒன்று, 

அவர்களின் பள்ளிகளில் நமடபபறும் கல்வி பதாடர்பான 
பற்ைாக்குமை; இது ஒரு பாடத்திட்ட வடிவமமப்பு மற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகியவற்ைிைிருந்து வருகிைது, அமவ பபரும்பாலும் 
அவற்மைத் தவிர்த்து, அவர்களின் கைாச்சாரம் அல்ைது பமாழிமய 
புரிந்து பகாள்ளாத அல்ைது ஆசிரியர்களிடம் இருந்து வருகிைது. 

இந்த அம்சங்கமள எல்ைாம் கல்வி சம்பந்தமாக 
முமையாகக் மகயாள மவண்டும். பழக்கவழக்க 
பாடத்திட்டம் மற்றும் பழங்குடி அைிவு மரபுகமள 
ஒருங்கிமணத்தல் உடனடி மற்றும் அவசியமான 
பசயைாகும். அமத மநரத்தில் ஆசிரியர்களாக தகுதி பபறும் 
மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பதற்காக மாணவர்கள் 
ஊக்கமளிப்பார்கள். இறுதி முடிவுக்கு, சிைந்த ஆசிரியர்கள் 
கல்வித் திட்டங்களில் நுமழந்து, ஆசிரியர்களாக மாறும் 
பழங்குடிப் பகுதிகளில் சிைந்த மாணவர்களுக்கும் IA 

களுக்கும் புைமமப் பரிசில்கள் வழங்கப்படும். அவர்கள் 
கல்வி முடிந்தபிைகு இந்த பகுதிகளில் அவற்மைப் 
பயன்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். 

உள்ளூர் பழங்குடி பமாழிகளில் கற்ைல் பபாருட்கமள 
வழங்குவதற்கும், இந்த பமாழிகளில் (தகவல்பதாடர்பு, 

பரிவர்த்தமன, அல்ைது அைிவுறுத்தைின் ஊடாக), குைிப்பாக 
குழந்மதகளின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில், முடிந்த 
மபாபதல்ைாம் கற்றுக் பகாடுக்கும் முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்படும். இருபமாழி பாடநூல்கள் 
தயாரிக்கப்பட்டு, இரு பமாழிகளிலும் பாடசாமையில் 
கற்பித்தல் ஊடாக பயன்படுத்தப்படும் 
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பமாழிமயக் கற்றுக்பகாள்வதன் மூைம் குழந்மதகளின் 
வடீ்டு பமாழியிைிருந்து பமன்மமயான மாற்ைங்கமளச் 
பசய்வதற்கு உதவும். 

P6.4.2. சமுேொய ஒருங்கிகணப்பொளர்கள்: மாநிை அளவில் மற்றும் 
பழங்குடிப்பகுதி மாவட்டங்களில் உள்ள ஒருங்கிமணப்பாளர்கள் 
குைிப்பிட்ட பழங்குடி மக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்கமளத் 
மதர்ந்பதடுப்பதன் மூைம் நியமிக்கப்படுவர். இந்த 
ஒருங்கிமணப்பாளர்கள் கல்வித் திட்டங்கமள கண்காணிக்கும் 
மற்றும் பழங்குடியினர் விவகார அமமச்சு, மற்றும் கல்வி 
துமைகள் மற்றும் அமமச்சுக்களின் நடவடிக்மககளுக்கு 
ஆதரவளிப்பார்கள், இந்த சமூகங்களின் குழந்மதகள் அவர்களுக்கு 
நன்மமகமள வழங்குவமத உறுதி பசய்வர். 

6.5. சிறுபொன்கம 
சமூகங்களுக்குள் கல்வி 
ரீேியொக பிைேிநிேித்துவம் 
இல்ைொே குழுக்களின் 
குழந்கேகள் கல்வி 
அமனத்து சிறுபான்மம அல்ைது மத சமூகங்களுக்கும், 

குைிப்பாக கல்வி ரீதியாக பிரதிநிதித்துவம் பபைாத 
சமூகங்களுக்கும் கல்வி வழங்குவதற்கான 
தமையடீுகளின் முக்கியத்துவத்மத இந்த பகாள்மக 
ஒப்புக்பகாள்கிைது. 

முஸ்ைிம் சமுதாயத்தில் பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வி 
அமமப்பில் உள்ள மத சமுதாயங்களின் மத்தியில் 
மிகப்பபரிய கல்வி குமைபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. முஸ்லீம் 
குழந்மதகமள பள்ளிக் கல்வியில் மசர்ப்பதிலும் மற்றும் 
தக்கமவப்பதிலும் கணிசமான முன்மனற்ைங்கள் 
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இருந்தமபாதிலும், முஸ்ைிம்களுக்கும் மற்ை மக்கள் 
குழுக்களுக்கும் இமடயில் உள்ள இமடபவளிமய 
பதாடர்ந்து உயர்ந்துள்ளது. முஸ்ைிம் மாணவர்கள் மதசிய 
சராசரிமயவிடக் குமைவான முதன்மம பதிவு 
விகிதங்கமளக் பகாண்டுள்ளனர், இந்த இமடபவளி 
நடுத்தர, உயர்நிமை மற்றும் உயர் கல்வி மட்டங்களில் 
மட்டுமம அதிகரிக்கிைது. பிரிவு 6.1 இன் அமனத்து 
பகாள்மக நடவடிக்மககள் எனமவ, குைிப்பாக முஸ்லீம் 
சமுதாயத்தினரின் குழந்மதகளுக்கு - குைிப்பாக சிைப்பு 
நடவடிக்மககமள எடுத்துக் பகாள்ள மவண்டும், குைிப்பாக 
முஸ்ைிம் சமூகங்களிைிருந்து புதிதாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
விமசட கல்வி வையங்களில் முஸ்ைிம்களின் உயர்ந்த 
பங்களிப்பு நிமைகள் மற்றும் முஸ்ைிம்களின் கற்ைல் 
விமளவுகமள P6.1.2 படி . மற்ை சிறுபான்மம அல்ைது மதக் 
குழுக்களுக்கிமடயில் உயர் கல்வியில் குமைபாடு 
இல்ைாத பகுதிகளில் தனித்த சிைப்பு கல்வி 
மண்டைங்களும் அர்ப்பணிக்கப்பட மவண்டும். 

முஸ்லீம் மற்றும் சிறுபான்மமயினரின் 
சிறுபான்மமயினரின் சிறுபான்மமயினரின் குழந்மதகளின் 
பங்களிப்மப மமம்படுத்துவதற்கான சிை முயற்சிகள் 
பின்வருவனவற்மை உள்ளடக்கும்: 

P6.5.1. முஸ்லீம்களுக்கும் பிற கல்விரீேியிைொன குகறபொடுகடய 
சிறுபொன்கமயினருக்கும் பள்ளிக்கூட கல்விகய முடிக்க 
ஊக்குவிப்பேற்கொன ேகையீடு: உயர் முஸ்லீம் மக்களிமடமய 
சிைந்த பள்ளிகள் நிறுவப்படும், உருது அல்ைது பிை பமாழிகளில் 
மபசும் மற்றும் எழுதும் ஆசிரியர்கமள பணியமர்த்துவதன் மூைம் 
பமாழி தமடகமள பாதிப்பதற்கான முயற்சிகள் மூைம் . 

முஸ்லீம் சமூகங்கள் மற்றும் உயர் கல்விக்கு கல்வி 
பயிைாத சிறுபான்மமயினர் ஆகியவற்ைில் 
அதிகரித்துவரும் மாணவர்கமள தயார் பசய்வதற்காக, 

வலுவான விஞ்ஞானம், கணிதம் மற்றும் கமை 
பின்னணியுடன் மசர்ந்து, மூன்று பமாழி சூத்திரத்தின்படி, 

அடிப்பமட எழுத்தைிமவயும் இைக்கணத்மதயும் 
வழங்குவதற்கு வலுவான முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். 
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சிை இடங்களில் உயர்ந்த பசைிவுகளில் இருக்கும் 
பமாழியியல் மற்றும் சிறுபான்மம குழுக்களுக்கு கல்விக் 
மகாட்பாடு குமைவாக உள்ளது. குைிப்பாக, முஸ்லீம் 
சமூகங்கள் மற்றும் பிை சிறுபான்மம சமூகங்களின் சிைந்த 
மாணவர்களுக்கு உயர் கல்வியில் நுமழவதற்கான கல்வி 
உதவித்பதாமக - மதசிய பரிமசாதமன மசமவ 
மதிப்பபண்களின் அடிப்பமடயில் அமடயாளம் 
காணப்படும். 

P6.5.2. மேைொசொக்கள், தமகேொப்கள் மற்றும் பிற பொைம்பரிய அல்ைது மே 
பொடசொகைகள் மற்றும் அவர்களது பொடத்ேிட்டத்கே 
நவனீமயப்படுத்துேல்: இந்து, சீக்கிய, மஜன, பபௌத்த மற்றும் பிை 
மரபுகளிைிருந்து மதராசாஸ், மக்டபாஸ், குர்குல்ஸ், பத்ஷைாஸ் 
மற்றும் சமய பாடசாமைகள் மபான்ை பாரம்பரிய அல்ைது மத 
பள்ளிகள் உள்ளன. அவர்களது மரபுகள் மற்றும் கற்பிக்கும் 
முமைகமள பாதுகாக்க ஊக்கப்படுத்தியது, ஆனால் அமத 
மநரத்தில் பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் குழந்மதகளின் 
குமைபாடுகமள குமைப்பதற்காக தங்கள் பாடத்திட்டத்தில் மதசிய 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்பால் வமரயறுக்கப்பட்ட உட்பிரிவு மற்றும் 
கற்ைல் பகுதிகள் ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். கல்வி. தங்கள் 
பாடத்திட்டத்மத நவனீமயமாக்க பாரம்பரிய அல்ைது மத 
நிறுவனங்கமள ஊக்குவிக்க நமடமுமைப்படுத்தப்படும் 
திட்டங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு பைப்படுத்தப்படும்: 

ஒரு.      1-12 வகுப்புகளுக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட கற்ைல் 
விமளவுகமள அமடவதற்கு பாரம்பரிய கைாச்சார 
அல்ைது மத பள்ளிகளில் குழந்மதகள் படிப்பதற்காக, 

அைிவியல், கணிதம், சமூக ஆய்வுகள், ேிந்தி, ஆங்கிைம் 
அல்ைது பிை பமாழிகளில் தங்கள் பாடத்திட்டத்தில் 
அைிமுகப்படுத்த நிதி உதவி வழங்கப்படும். 

ஆ. மதுராஸ், பமக்டாஸ் மற்றும் பபௌத்த மடாையங்களில் 
உள்ள பாடசாமைகள் மபான்ை பாரம்பரியமான அல்ைது 
மத நிறுவனங்களிலுள்ள மாணவர்கள் 
அனுமதிக்கப்படுவர். மமலும் உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களில் மசர மதசிய மதமவகள் ஏபஜன்சி மூைம் 
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மாநிை வாரியம் மதர்வுகள் மற்றும் மதிப்படீுகளுக்குத் 
மதான்றும்.    

இ. விஞ்ஞானம், கணிதம், பமாழி, சமூக ஆய்வுகள் 
ஆகியவற்ைின் கற்பிப்பதில் ஆசிரியர்களின் திைமம 
அபிவிருத்தி பசய்யப்படும், இதில் புதிய கற்பிக்கும் 
நமடமுமைகளுக்கு மநாக்குநிமை உள்ளது.     

ஈ. நூைகங்கள் மற்றும் ஆய்வுக்கூடங்கள் 
பைப்படுத்தப்பட்டு, மபாதியளவிைான கற்பித்தல் 
பபாருட்கள் கிமடக்கப்பபறும்.    

6.6. நகர்ப்புற ஏகழ 
குடும்பங்களின் குழந்கேகள் 
கல்வி 
நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்களிடமிருந்து சுமார் 1 மகாடி 
குழந்மதகள் உள்ளனர், இந்த எண்ணிக்மக பதாடர்ந்து 
அதிகரிக்கும் என மதான்றுகிைது (எனினும், இந்த 
வழிமுமைமயத் திருப்புவதற்காக விமரவில் நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படைாம் என்று நம்பப்படுகிைது). நகர்ப்புை ஏமழக் 
குழந்மதகளில் பாதிக்கும் அதிகமாமனார் ஊட்டச்சத்து 
குமைபாடு உள்ளவர்கள், கிட்டத்தட்ட மூன்று நபர்கள் 
படிப்பைிவில்ைாதவர்கள். இந்த குழந்மதகளின் 
பபற்மைார்கள் மற்ை மாநிைங்களில் தங்கள் பசாந்த 
ஊமரவிட்டு புதிய நகரத்தில் நகர்ப்புைப் பகுதியிலுள்ள ஒரு 
புதிய வாழ்மவ உருவாக்குவதற்காக அடிக்கடி 
பவளிமயைினர், பபரும்பாலும் தங்கள் 
குழந்மதகமள தங்கள் பசாந்த மாநிைத்தின் பண்பாடு 
மற்றும் நகரின் வாழ்க்மக ஆகிய இரண்மடயும் 
சமாதானப்படுத்தவில்மை. இதன் விமளவாக, 

பபற்மைார்களுக்கும் குழந்மதகளுக்கும் இமடயிைான 
தமைமுமை பிளவு பபரும்பாலும் நகர்ப்புை ஏமழகளின் 
மத்தியில் குைிப்பாக கவனிக்கப்படுகிைது. இது, 

கல்வியின்மம மற்றும் முமையான கல்வி மற்றும் 
வாய்ப்புகள் இல்ைாததால், குழந்மதகள் மற்றும் 
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இளம்பபண்கமள துரதிருஷ்டவசமான மற்றும் தீங்கு 
விமளவிக்கும் பசயல்களுக்கு இட்டுச் பசல்கின்ைன, இதில் 
சிைிய குற்ைம் மற்றும் மருந்துகள் அடங்கும்; பதருவில் 
உள்ள குழந்மதகளில் மூன்ைில் ஒரு பகுதியினர் 
பபாருள்முதல் துஷ்பிரமயாகம் மகயாளுகின்ைனர். 

தரமான கல்விடன் நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்கமளச் மசர்ந்த 
குழந்மதகளுக்கு இந்த குழந்மதகளில் பைவற்மை 
காப்பாற்ை ஒமர வழி, அவர்கமள சமுதாயத்தில் 
மகிழ்ச்சியாகவும், பயனுள்ள உறுப்பினராகவும் 
ஆக்குகிைது. அத்தியாயங்களில் 1-3 (மற்றும் பிரிவு 6.1 இல் 
உள்ள பை ) நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்களிடமிருந்து 
குழந்மதகளுக்கு குைிப்பாக பாைிசி புள்ளிகள் உள்ளன 
மற்றும் இந்த குழந்மதகளுக்கு அவசரமாக 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும். 

நகர்ப்புை ஏமழ குழந்மதகளுக்கான கூடுதல் குைிப்பிட்ட 
பகாள்மக புள்ளிகள் பின்வருமாறு: 

P6.6.1. கல்வி அணுகைில் கவனம் பசலுத்துதல் : நகர்ப்புை ஏமழ 
குடும்பங்களிடமிருந்து குழந்மதகளின் கல்வி அதிகரிக்க அதிக 
கவனம் பசலுத்தப்படும். நகர்ப்புை ஏமழப் பகுதிகளிைிருந்து இந்த 
பள்ளிகமள அணுகுவதற்கு பாதுகாப்பான வழிகள் உள்ளன, 

நகர்ப்புை உள்ளாட்சி அமமப்புகமளாடு கூட்டுமசர்ந்துள்ளமவ, 

பாதுகாப்பற்ை மற்றும் கீழ்நிமைப் பகுதிகளில் புதிய பள்ளிகமள 
உருவாக்குவதற்கும், தற்மபாதுள்ள பள்ளிகளின் மசர்க்மக திைன் 
அதிகரிக்கவும் பைப்படுத்தப்படும். 

P6.6.2. சமூகத் கேொழிைொளர்கள் மற்றும் ஆதைொசகர்களின் பங்கு: 
சமூகப் பணியொளர்களிடமிருந்து வரும் வருமக மற்றும் 
நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்களிடமிருந்து குழந்மதகமள 
ஊக்குவிப்பதில் மிகவும் திைமமயான தமையடீு என்று ஆராய்ச்சி 
ஆய்வுகள் காட்டுகின்ைன. நகர்ப்புை ஏழ்மம பகுதிகளில் 
குழந்மதகளுக்கான புதிய மற்றும் தற்மபாதுள்ள பள்ளிகமள 
மமம்படுத்துவது, P6.6.1 படி , சிைந்த சமூக பதாழிைாளர்கள் மற்றும் 
ஆமைாசகர்கமள பணியமர்த்துவதில் முதலீடு பசய்யும். சமூக 
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பதாழிைாளர்கள்: நகர்ப்புை ஏமழப் பகுதிகளில் குழந்மதகள் 
மற்றும் பபற்மைார்கமளக் கண்டைிய மவமை பசய்கின்ைனர்; 

அவர்களுக்கு பள்ளியின் மதிப்மப விளக்குங்கள்; பள்ளிகள், 

ஆசிரியர்கள், தீர்வு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் வகுப்பினர் 
ஆகிமயாருடன் பபற்மைாரும் குழந்மதகளும் இமணக்க 
மவண்டும்; அவர்களது வழிமுமைகமள (நமடபயிற்சி குழுக்கள் 
மபான்ைமவ) மற்றும் பள்ளிக்கூடங்கள் பாதுகாப்பாக 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு பசல்ை வழித்தடங்கள்; குழந்மதகளின் கற்ைல் 
விமளவுகளின் பபற்மைார்களுக்கு தகவல் அளித்தல் மற்றும் 
அவர்களின் குழந்மதகள் கற்ைல் பதாடர்பில் ஈடுபட உதவுதல் 
(பபற்மைார்-ஆசிரியர் மாநாடுகள் ஏற்பாடு பசய்தல் உட்பட); 
குழந்மதகள் தங்கள் பபற்மைாரின் பமாழிகளிலும் 
கைாச்சாரங்களிலும் இமணப்புகமளத் தக்கமவக்க உதவுங்கள்; 

தீங்கிமழக்கும் பசயல்களிைிருந்து குழந்மதகமளத் தடுக்க 
உதவுங்கள்; மமலும், ஆமைாசகர்களுடன் மசர்ந்து, மதமவப்படும் படி 
கற்ைல் பசயல்முமை முழுவதும் குழந்மதகள் மற்றும் அவர்களது 
குடும்பங்களுக்கு பபாதுவாக ஆதரவு மற்றும் ஆமைாசமனயின் 
ஆதாரமாக இருக்கும். 

P6.6.3. நகர்ப்புற ஏகழகளின் தேகவககள கணக்கில் எடுத்துக் 
ககொள்ளும் பொடத்ேிட்டம்: நகர்ப்புை ஏமழப் பகுதிகளிலுள்ள 
நகர்ப்புை ஏமழக் குடும்பங்கமளச் மசர்ந்த மாணவர்களுக்கு உதவி 
பசய்ய பாடத்திட்டத்தின் சிை பகுதிகள் மறுசீரமமக்கப்படும், 

மமலும் இதில் உள்ளடங்கும்: சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு, 

சுத்தமான குடிநீர், தீங்கு விமளவிக்கும் விஷயங்கள் பாைியல் 
சமத்துவமின்மம, பபண்களுக்கு மரியாமத, சகிப்புத்தன்மம 
மற்றும் அமனத்து பின்னணியிலுமுள்ள மக்களுக்கு 
பன்முகத்தன்மமயும், ஸ்மார்ட்மபான்கள், பதாழில்நுட்பம், 

நிதியியல் கல்வியைிவு, அபிைாமஷகமள மபான்ை 
பதாழில்நுட்பத்தின் முமையற்ை பயன்பாட்டின் தீங்கு 
விமளவிக்கும் பக்கத்தின் பாதிப்பு மவமைவாய்ப்பு மற்றும் உயர் 
கல்வி, மற்றும் திைன்கள் மற்றும் பதாழில் பயிற்சி. பாடத்திட்டம் 
வடிவமமக்கப்படும் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்க, கற்ைல் 
வாய்ப்புகமள, மற்றும் நகர்ப்புை ஏமழ குடும்பங்கள் குழந்மதகள் 
எதிர்காை பாதுகாப்பு மற்றும் உற்பத்தி திைன். 
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6.7. ேிருநங்கககளின் கல்வி 
P6.7.1. பொடசொகைக் கல்வியில் டிைொன்ஸ்கஜன்ட் பிள்களகள் 

பங்தகற்பகே உறுேிப்படுத்துேல்: திருத்தியமமக்கப்பட்ட 
குழந்மதகளின் கல்வி பதாடர்பான விவகாரங்கள் பதாடர்பாக 
அவசர மதமவமய பாைிசி அங்கீகரிக்கிைது மற்றும் கல்வியுடன் 
சம்பந்தப்பட்ட களப்பணியும், பாகுபாடுகளுமம தங்கள் 
வாழ்க்மகயில் எதிர்பகாள்வமதத் தடுக்க பபாருத்தமான 
நடவடிக்மககமள ஆரம்பிக்கின்ைன. திருநங்மககளின் 
குழந்மதகமள மமம்படுத்துவதற்கான முன்முயற்சியின் ஒரு 
பகுதியாக, திருநங்மககளில் உள்ள நம்பகமான மதசிய 
தரவுத்தளங்கள் சிமதக்கப்படும். தங்கள் அரசியைமமப்பு 
உரிமமகள் மீைாத பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான பள்ளி 
சூழ்நிமைகமள உருவாக்கும் முன்னுரிமம வழங்கப்படும். 
பள்ளிகள், பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் சமூகத் பதாழிைாளர்கள் 
தங்கள் பபயர்கமளப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஓய்பவடுத்தல் 
அமைகள் மற்றும் அவர்களின் பாைின அமடயாளம் பதாடர்பான 
பிை இடங்கள் ஆகியவற்மைப் பற்ைி டிரான்ஸ்பஜன்டர் 
மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பபற்மைாருடன் 
ஆமைாசமனயுடன் ஒரு திட்டத்மத உருவாக்க 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.பாடத்திட்டமும் பாடநூல்களும் 
டிரான்ஸ்பஜண்டர் குழந்மதகள், அவற்ைின் கவமைகள், மற்றும் 
அவற்ைின் கற்ைல் மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய உதவும் 
அணுகுமுமை பதாடர்பான பிரச்சிமனகள் பதாடர்பாக 
மாற்ைியமமக்கப்படும். ஆசிரியர்கள் குழந்மதகள் மற்றும் 
அவர்களின் கவமைகள் மற்றும் கற்ைல் மதமவகமள பதாடர்பான 
பிரச்சிமனகள் பற்ைி உணர்திைன். 

P6.7.2. சிவில் சமுேொய குழுக்களின் பங்தகற்பு: டிரான்ஸ்பஜன்ட் 
குழந்மதகளுடன் பணி புரியும் அனுபவம் மற்றும் அனுபவம் 
பபற்ை சிவில் சமுதாய குழுக்கள் இந்த குழந்மதகளுக்கான 
கல்வித் திட்டங்கமள திட்டமிடுதல் மற்றும் 
பசயல்படுத்தப்படுவதில் ஈடுபடுகின்ைன. சிவில் சமுதாயக் 
குழுக்களின் சமூகப் பணியாளர்களுடனான ஈடுபாடு, அமனத்து 
மட்டங்களிலும் கல்வித் திட்டத்தின் அமனத்து மட்டங்களிலும் 
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உதவித்பதாமக வழங்குவதற்காகவும், மாநிைத்தில் கல்வி 
இயக்குநராகவும், NCPCR / SCPCR க்கும் அதிகமான 
பசயலூக்கத்துடன் ஈடுபடுவதன் மூைம், பள்ளி இமடநிமைப்பள்ளி 
அமனத்து டிரான்பஜண்டர் குழந்மதகள் தரமான பள்ளி கல்வி 
பபை இயலும் என்பமத உறுதி பசய்ய மவண்டும். 

6.8. சிறப்பு தேகவககள 
ககொண்ட குழந்கேகள் கல்வி 
CWSN தரத்மத மவறு எந்த குழந்மதக்கும் 
தரமுயர்த்துவதற்கான அமத வாய்ப்புகமள வழங்கும் 
பகாள்மகமய இந்த பகாள்மக அங்கீகரிக்கிைது. 2012 

ஆகஸ்ட் 1 ஆம் மததி முதல் நமடமுமைக்கு வந்த RTE 

சட்ட திருத்தச் சட்டமானது, CWSN ஐ, ஊனமுற்மைாருக்கான 
சட்டம் மற்றும் மதசிய அைக்கட்டமள சட்டத்தின் கீழ், RTE 

சட்டத்தின் கீழ், CWSN இைவச மற்றும் கட்டாய கல்வி 
வழங்கும்; உண்மமயில், RTE சட்டம் CWSN இைவச மற்றும் 
கட்டாய கல்விமய உறுதிப்படுத்துகிைது அல்ைது பள்ளி 
கல்வி ஆரம்ப படிநிமை அல்ைது 18 வயது வமர இருக்கும் 
வமர. மமலும், RTE சட்டம் கடுமமயான மற்றும் ஆழ்ந்த 
குமைபாடுகள் உள்ள குழந்மதகளின் பபற்மைார்களுக்கு 
வடீ்டு அடிப்பமடயிைான கல்விமய மதர்ந்பதடுப்பதற்கான 
உரிமமமய வழங்குகிைது. பிரிவு 6.1 

இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பகாள்மக புள்ளிகள் CWSN இன் 
சூழைில் அமனத்துமம முக்கியம். 

ஒவ்பவாரு CWSN க்கும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் தரமான 
கல்விமய வழங்குவதற்கு குைிப்பிட்ட கூடுதல் பகாள்மக 
முயற்சிகள் பின்வருவனவற்மை உள்ளடக்கும்: 

P6.8.1. வழக்கமொன பொடசொகைகளில் சிறப்புத் தேகவகளுடன் 
குழந்கேககள தசர்ப்பது: CWSN க்கான கல்வித் திட்டங்களுக்கு 
முன்னுரிமம வழங்கும் முன்னுரிமமப் பகுதிகள் அருகில் உள்ள 
பள்ளிகளில் அவற்மை முக்கியப்படுத்தி பதாடர்கின்ைன மற்றும் 
வகுப்பு 12 ஆம் ஆண்டின் மூைம் படிப்படியான படிப்பிைிருந்து 
பள்ளிக் கல்வி முமைகளில் பங்மகற்பமத ஆதரிக்கின்ைன. 



14. National Research Foundation 

 
297 

சிறப்புத் தேகவககளக் 
ககொண்ட குழந்கேகளுக்கு 
இயல்பொன அணுகல் ேடுப்பு 
கட்டடங்ககள முன்னுரிகம 
கசய்வேன் மூைம் 
கசயல்படுத்ேப்படும், ramps, 

handrails, ஊனமுற்ற நட்பு 
கழிப்பகறகள், மற்றும் 
கபொருத்ேமொன 
தபொக்குவைத்து. 

P6.8.2. சிறப்புத் தேகவகளுடன் குழந்கேகளுக்கு கல்வி கற்பேற்கொன 
முன்முயற்சிகளுக்கொன நிேி ஆேொைம்: CWSN 

ஒருங்கிமணப்பிற்காக பள்ளிக்கூடங்கள் அல்ைது பள்ளி 
வளாகங்களுக்கு நிதியுதவி பபறுவதற்கான பதளிவான மற்றும் 
திைமமயான வழிவமககள் வழங்கப்பட மவண்டும். அமத மபால் 
கிராமம் / பதாகுதி அளவில் வள மமயங்களில் கடுமமயான 
அல்ைது பை குமைபாடுகள் பகாண்ட பயிற்றுவிப்பாளர்கள் - 
இத்தமகய மமயங்கள் பபற்மைார் / பாதுகாவைர்கள் பகுதி மநர 
மநர அல்ைது முழுமநர வடீ்டிற்கு பள்ளிக்கு உதவுவதுடன், 

அத்தமகய பயிற்றுவிப்பாளர்கமள (ISL அல்ைது பிை உள்ளூர் 
அமடயாள பமாழிகளில் உள்ளிட்டமவ, மற்றும் NIOS மூைம் 



14. National Research Foundation 

 
298 

கிமடக்கக்கூடிய விவகாரங்கமள அணுகுதல் மபான்ைமவ உட்பட) 
உதவும். 

P6.8.3. சிறப்புத் தேகவககளக் ககொண்ட குழந்கேகளுக்கு இயல்பொன 
அணுகல் தடுப்பு-இல்ைாத கட்டமமப்புகள், வமளவுகள், 

மகமரமககள், ஊனமுற்மைார் கழிப்பமைகள், மற்றும் CWSN க்கு 
ஏற்ை மபாக்குவரத்து வசதிகமள பள்ளிகளில் பயிலுவதற்கு 
முன்னுரிமம அளிக்கப்படும். நீண்ட காைமாக, எல்ைா 
பள்ளிகளுக்கும் இத்தமகய வசதிகமள வழங்குவதற்கான இைக்கு 
இருக்கும், இமடக்காை பள்ளிகளிலும் பள்ளி வளாகங்களிலும் 
மதமவயான வசதிகமள ஏற்பாடு பசய்வதற்கும், 

கட்டிபயழுப்புவதற்கும் நிதியளிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். 

P6.8.4. சிறப்புத் தேகவகளுடன் குழந்கேககள தசர்ப்பது: உதவி 
சாதனங்கள் மற்றும் பபாருத்தமான பதாழில்நுட்ப 
அடிப்பமடயிைான கருவிகள், அமத மபால் மபாதுமான மற்றும் 
பமாழி சார்ந்த கற்பித்தல் கற்ைல் பபாருட்கள் (எ.கா பபரிய அச்சு 
மற்றும் பிபரயில் மபான்ை அணுகக்கூடிய வடிவங்களில் உள்ள 
உமர புத்தகங்கள்) CWSN ஐ மமலும் ஒருங்கிமணக்க உதவும் 
வகுப்பமைகளில் எளிதாகவும் ஆசிரியர்களுடனும் சக 
மாணவர்களுடன் ஈடுபடவும். இந்த மநாக்கத்திற்காக, உள்ளூர் 
சூழல்களில் திைம்பட பசயல்படுவதற்கான ஆராய்ச்சி முயற்சிகள் 
மற்றும் மசாதமன தீர்வுகள் ஆதரிக்கப்படும். தமையடீுகள் மற்ை 
கூறுகள் பசயல்பாட்டு மற்றும் முமையான மதிப்படீு, 

பபாருத்தமான கல்வி பணிகமள, மற்றும் தனிப்பட்ட கல்வி 
திட்டங்கள் (IEP) தயாரித்தல் ஆகியமவ அடங்கும் . 

P6.8.5. வடீ்டு அடிப்பகடயிைொன கல்விக்கொன ஏற்பொடுகள்: பள்ளிகளுக்கு 
பசல்ை முடியாத, கடுமமயான மற்றும் ஆழ்ந்த குமைபாடுகள் 
பகாண்ட குழந்மதகளுக்கு வடீ்டுக் கல்வி வழங்கப்படும், 

பள்ளிக்கல்வளக் கல்வி முடித்து, NIOS மூைம் உட்பட. 
பபற்மைார்கள் / கவனிப்பாளர்கள் மற்றும் பபற்மைார்கள் / 
கவனிப்பாளர்கள் தங்கள் குழந்மதகளின் கற்ைல் மதமவகமள 
தீவிரமாக ஆதரிக்க உதவுதல் பபாருட்கள் பரந்த அளவிைான 
பரப்புதல் ஆகியவற்மை முன்னுரிமம வழங்கப்படும். 
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CWSN இன் உள்ளடங்கிய கல்விக்கான திட்டங்கள், CWSN 

க்கான வள மமயங்களுடன் ஒத்துமழக்கப்பட்டு, பங்மகற்க 
விரும்பும் NGO கள் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் பசயல்படுத்தப்படும். உள்ளூர் வள 
மமயங்களும், அரசு சாரா நிறுவனங்களும் உள்ளடங்கிய 
கல்வி, விழிப்புணர்மவ உருவாக்கம், சமுதாய 
அணிதிரள்தல், ஆரம்பக் கண்டைிதல், அமடயாளம் காணல் 
மற்றும் CWSN மதிப்படீு ஆகியவற்ைில் திட்டமிடப்படும். 

P6.8.6. கொது தகளொே மொணவர்களுக்கு ேிறந்ே பள்ளிப்படிப்கப 
கிகடக்கும் வொய்ப்பு: NIOS ISL பபாருந்தி கற்பிக்க உயர்தர 
பதாகுதிகள் உருவாக்க, மற்றும் ISL பபாருந்தி பயன்படுத்தி மற்ை 
அடிப்பமட பாடங்கமளயும். 

P6.8.7. குறுக்கு ஊனமுற்ற பயிற்சி ககொண்ட சிறப்புக் 
கல்வியொளர்களும், சிகிச்கசயொளர்களும்: கற்பிப்பவர்களின் 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதில் ஆசிரியர்களுக்கு உதவுவதற்கு, 

ஒவ்பவாரு பள்ளி வளாகமும், அமனத்து பள்ளிகளிலும் உள்ள 
சிக்கைான வகுப்பினருடன் பணிபுரியும் சிைப்புக் கல்வியாளர்களின் 
மபாதுமான சிைப்பு ஆசிரியர்கமள நியமிக்கைாம். பாடசாமை 
சிக்கைான மட்டத்தில் விமசட கல்வியாளர்களுடனான 
ஒருங்கிமணப்புடன் பதாகுதி மட்டத்தில் வள மமயங்கள் 
கடுமமயான அல்ைது பை குமைபாடுகள் பகாண்ட 
கற்மகபநைிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் கல்வித் மதமவகமள 
ஆதரிப்பமதாடு அத்தமகய மாணவர்களுக்கான உயர் தரமான 
வபீடாைிக் கல்விமயப் பபறுவதில் பபற்மைார் / பாதுகாவைர்கள் 
ஆகிமயாருக்கு உதவுவார்கள். 

P6.8.8. மொறுபட்ட ேிறன் ககொண்ட மொணவர்களுக்கொன 
உேவித்கேொகக: பள்ளிக் கல்வியில் வித்தியாசமான திைன்கமள 
வளர்த்துக் பகாள்ளும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, திைமமயான 
மற்றும் தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்பதாமக, 

குைிப்பாக தாராளமய அளவில், குைிப்பாக இரண்டாம் நிமை 
படிப்பிற்கு உதவுவதற்காக, உயர் கல்விக்கு அவர்கள் நுமழவு. 
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7. பள்ளி வளாகங்கள் மூைம் திைமமயான வளங்கள் மற்றும் பயனுள்ள ஆட்சி 

பாடம் 7 

பள்ளி வளொகங்கள் 
மூைம் ேிறகமயொன 
வளங்கள் மற்றும் 
பயனுள்ள ஆட்சி 
குறிக்தகொள்: பாடசாமைகள் வளாகங்கமளப் பகிர்ந்து 
பகாள்வதற்கும் பள்ளி நிர்வாகத்மத மமலும் உள்ளூர், 

திைம்பட மற்றும் பசயல்திைன் ஆகியவற்மை 
வழங்குவதற்கும் பள்ளி வளாகங்களில் 
குழுக்கப்படுகின்ைன. 

இந்திய பள்ளி முமை விரிவாக்கம் 
பதாடர்பான சாதமனகள் மற்றும் 
சவால்கள் 

இந்தியா இப்மபாது முதன்மம பள்ளிகளில் குழந்மதகளின் 
உைகளாவிய மசர்க்மகக்கு அருகில் உள்ளது. பாைின சமநிமை 
அமடயப்பட்டு மிகவும் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு முதன்மம 
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பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிைது. இமவ பாராட்டத்தக்க 
சாதமனகள், மற்றும் பணி முடிவமடயாமல் இருக்கும் அமத 
சமயத்தில் ஒப்புக்பகாள்ளப்பட மவண்டும். 

அமனத்து பதாடக்க பள்ளிக்கூட்டமமப்பு விரிவமடவதன் மூைம் 
இது பசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குைிப்பாக, சர்வ சிக்ஷா அபியான் 
(எஸ்எஸ்ஏ), மற்றும் மாநிைங்களுக்கு இமடமய உள்ள மற்ை 
முயற்சிகளால் நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்பவாரு 
குடியிருப்புகளிலும் ஆரம்ப பள்ளிகமள நிறுவுவதன் 
மூைம். பள்ளிக்கூட்டமமப்பு விரிவாக்கத்தின் அடிப்பமடக் 
மகாட்பாடு, ஒவ்பவாரு குடியிருப்புக்களுக்கும் ஒரு கி.மீ.க்கு 1 கி.மீ. 
பதாமைவில் உள்ள ஆரம்ப பள்ளி பகாண்டிருப்பது அணுகமை 
அணுகியுள்ளது, அது குைிப்பிட்ட குைிப்பிடத்தக்க பிரச்சிமனகள் 
மற்றும் சவால்கமள வழிநடத்தியுள்ளது. 

U-DISE 2016-17 தரவுப்படி, இந்தியாவின் பபாது ஆரம்ப பள்ளிகளில் 
28% மற்றும் இந்தியாவின் மமல்நிமைப் பள்ளிகளில் 14.8% க்கும் 
குமைவாக 30 மாணவர்கள் உள்ளனர். ஆரம்ப வகுப்பு முமைக்கு 
ஒரு மாணவர்களின் சராசரியான எண்ணிக்மக (முதன்மம 
மற்றும் மமல் முதன்மம, அதாவது 1-8 வகுப்புகள்), 14 இல் 
குைிப்பிடத்தக்க விகிதம் 6 க்குக் கீமழ உள்ளது; 2016-17 ஆம் 
ஆண்டில், 119,303 ஒற்மை ஆசிரிய பள்ளிகள் இருந்தன, அவற்ைில் 
பபரும்பாைானமவ (94,028) முதன்மமயான பாடசாமைகளாக 1-5 

வகுப்புகளாகப் பணியாற்ைின. 

சாராம்சத்தில்: பள்ளியின் விரிவாக்கத்தின் எங்கள் மூமைாபாயம் 
அணுகல் வழங்கியுள்ளது, ஆனால் சிைிய பள்ளிகளின் 
வளர்ச்சியில் இதன் விமளவாக உள்ளது. இது இப்மபாது எங்கள் 
பள்ளிக்கூட்டமமப்பு அமமப்பின் கட்டமமப்பு அம்சமாகும் மற்றும் 
கல்வியின் தரத்மத முன்மனற்றுவதற்கான கடுமமயான 
சவால்கமள எதிர்பகாள்ளும் சிை முக்கிய விடயங்களுக்கு 
அடிக்மகாடிட்டுக் காட்டுகிைது. மூன்று வமகயான கடுமமயான 
சவால்கள் மற்றும் ஒப்படீ்டளவில் சிைியமவ உள்ளன. 

முதைாவதாக, சிைிய அளவிைான பள்ளிகளானது, ஒரு நல்ை 
பள்ளிமய நடத்த மதமவயான எல்ைா ஆதாரங்கமளயும் ஒதுக்கீடு 
பசய்வதற்கும், அவற்மை ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கும் பபாருளாதார 
ரீதியாக துமணபுரியும் மற்றும் பசயல்பாட்டு ரீதியாக 
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சிக்கைானதாக அமமகிைது. மிக முக்கியமாக, இது ஆசிரியர்கமளப் 
பயன்படுத்துவமதயும், முக்கிய உடல் வளங்கமளப் 
பபறுவமதயும் பாதிக்கிைது. இந்த விஷயத்தில் மிக மமாசமான 
பவளிப்பாடுகள் மற்றும் உட்கூறுகள் சிை: 

•         ஆசிரியர்கள் ஒமர மநரத்தில் பை வகுப்புகள் கற்பிக்க 
மவண்டும் ("பன்பமாழி கல்வி" என்று 
அமழக்கப்படுகிைது). பல்மவறு வயதினமர ஒன்று மசர்ந்து 
கற்ைல் பை சந்தர்ப்பங்களில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
மபாது, பைவிதமான கற்பித்தல் இயல்பானதாக இருக்கும் இந்த 
வமகயான கட்டமமப்பு கட்டமமப்பு, கல்வி தரத்திற்கு மிகவும் 
தீங்கு விமளவிக்கிைது. 

•         ஆசிரியர்கள் பை பாடங்கமளக் கற்பிக்க மவண்டும், 

பபரும்பாலும் பின்னணி இல்ைாத பாடங்கமளக் கற்பிக்க 
மவண்டும். இந்த பிரச்சமன 6-8 கிமரடுகளில் இன்னும் 
கடுமமயானது 

•         பாரம்பரியமாக "இமண பாடத்திட்டங்கள்", எ.கா. இமச, 

விமளயாட்டு, கமை ஆகியவற்மை பாரம்பரியமாக வழங்கிய 
பாடங்களில் / பிரமதசங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் 
மிகவும் அரிதாகமவ இருக்கிைார்கள். 

•         மசாதமன கருவிகள், ஆய்வக உபகரணங்கள், நூைக 
புத்தகங்கள் மபான்ை இயற்பியல் வளங்கள் பள்ளிகளுக்கு 
மிகவும் ஏற்ைதாக இல்மை. 

இரண்டாவதாக, சிைிய பள்ளிகளும் ஆட்சி மற்றும் 
நிர்வாகத்திற்கான ஒரு அமமப்புரீதியான சவாமை 
முன்மவக்கின்ைன. புவியியல் சிதைல், சவாைான அணுகல் 
நிமைமமகள் மற்றும் பள்ளிகளின் மிகப்பபரிய 
எண்ணிக்மகயிைான எண்ணிக்மக, எல்ைா பள்ளிகமளயும் 
சமமாக அமடய முயற்சிக்க கடினமாக உள்ளது. இது மமம்பாட்டு 
முயற்சிகளுக்கு ஒரு தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகிைது, பள்ளிகள் 
மதமவப்படும் (எ.கா. பி.ஆர்.சி. மற்றும் டி.டி.ஈ) மற்றும் 
முழுமமயான கல்வி முமையுடன் தனிப்பட்ட பாடசாமையின் 
இமடமுகத்தின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் வழங்குகிைது. 
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பள்ளிக்கூடங்களின் எண்ணிக்மக விரிவமடவதால் நிர்வாக 
கட்டமமப்புகள் விரிவாக்கப்படவில்மை என்பதால் இந்த 
நிமைமம மமாசமமடந்துள்ளது. 

மூன்ைாவது, சிைிய எண்ணிக்மகயிைான மாணவர்கள் மற்றும் சிை 
ஆசிரியர்கமளக் பகாண்ட பள்ளிகள் கல்வி ரீதியாக உப-
உகந்தமவ. சிைிய பள்ளிகளின் நிகழ்வுகளின் மிக மமாசமான 
விமளவுகளில் இதுவும் ஒன்ைாகும், ஆனால் அது மமாசமான 
கவனத்மத பசலுத்தாது. இந்த விஷயத்தில் இரண்டு 
பரிமாணங்கள் உள்ளன. ஒன்று, உகந்த கற்ைல் சூழல்களில் ஒமர 
வயதுமடய மாணவர்களின் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவுமகால் அளவு 
(குமைந்த பட்சம் 15) மதமவப்படுகிைது. எங்கள் பள்ளிகளில் 
பபரும்பாைானமவ இந்த எண்கமளக் பகாண்டிருக்கவில்மை. 
இரண்டாவதாக, ஆசிரியர்கள் திைமமயுடன் பசயல்படுகின்ைனர் 
மற்றும் அணிகள் சிைப்பாக பசயல்படுகின்ைனர். எங்கள் 
கட்டமமப்பு நிமைமம மூன்று அல்ைது குமைவான ஆசிரியர்கள் 
பகாண்ட ஆரம்ப பள்ளிகளில் 80% வழிவகுத்தது. இத்தமகய சிறு 
பள்ளிகள் ஆசிரியர்கமள தனிமமப்படுத்துவதன் தன்மமமய 
அதிகரிக்கின்ைன மற்றும் அவர்களின் பதாழில் வளர்ச்சிமய 
தடுக்கின்ைன. 

பள்ளிகள் ஒருங்கிமணப்பது பபரும்பாலும் விவாதிக்கப்பட்ட ஒரு 
விருப்பமாக இருந்தாலும், இமத பசய்ய எந்த முயற்சியும் 
கிராமப்புைங்களில் கல்வி அணுகமை பாதிக்கக் கூடாது. எனமவ 
ஒருங்கிமணப்பு மிகவும் நியாயமான முமையில் பசய்யப்பட 
மவண்டும், அணுகல் மீது உண்மமயில் எந்த தாக்கமும் இல்மை 
என்பமத உறுதி பசய்யும்மபாது மட்டுமம. இது ஒரு சிைிய 
அளவிைான ஒருங்கிமணப்பு, கட்டமமப்பு சிக்கமை தீர்க்காத 
ஒன்று என்று மட்டுமம மதான்றுகிைது. 
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பொடசொகைகள் மற்றும் 
நிர்வொகத்ேின் அடிப்பகட அைகு 
இருக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் 
பள்ளிக்கூடங்களில் 
ஒழுங்ககமக்கப்படும். 

பள்ளிக்கூட வளாகங்கமள நிறுவுவதன் மூைம் இந்த 
சவால்கமளச் சுட்டிக்காட்டவும். கல்வி கமிஷன் (1964-66) முதல் 
ஐந்து முதல் பத்து மமல்களுக்கு அப்பால், பள்ளிக்கூட 
வளாகத்மத உருவாக்கியது, ஒரு பள்ளிக்கூட வளாகத்மத 
உருவாக்கியது, அதன் மமல் உள்ள மற்ை பள்ளிகமளாடு மசர்த்து, 

ஆனால் அது நிமைமவற்ைப்படவில்மை. இங்மக பள்ளி 
வளாகங்களின் பயன்பாட்டிற்கான கருத்துகமள நாங்கள் 
பின்பற்றுமவாம். 

இதன் மநாக்கம் தனிப்பட்ட பாடசாமைகளின் ஆசிரியர்களுக்கும் 
ஆசிரியர்களுக்கும் சமமான ஆதரமவ வழங்குதல் மற்றும் அதன் 
மூைம் தனிமமப்படுத்தப்பட மவண்டும். பள்ளிக் கட்டிட 
வளாகத்திற்கு பல்மவறு நிர்வாக, நிறுவன, நிர்வாக-பதாடர்புமடய 
மற்றும் நிர்வகிக்கப்பட்ட பபாறுப்புகமள கூடுதைாகப் பைிப்பதன் 
மூைம், 

•         ஆசிரியர்கள், பள்ளித் தமைவர்கள் மற்றும் பிை ஆதரவு 
ஊழியர்களின் துடிப்பான சமூகங்கமள உருவாக்குங்கள்; 

•         அமனத்து பள்ளி நிமைகளிலும், சிறுவயது கல்வியிைிருந்து 
கிமரடில் 12 வமர, உள்ளூர் பகுதியில் உள்ள அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் சிைந்த ஒருங்கிமணந்த கல்வி; 
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•         நூைகங்கள், விஞ்ஞான ஆய்வகங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், 

கணினி ஆய்வகங்கள், விமளயாட்டு வசதிகள், சமூக 
பணியாளர்கள், ஆமைாசகர்கள் மற்றும் சிைப்பு பாட ஆசிரியர்கள், 

இமச, கமை, பமாழிகள் மற்றும் உடல் கல்வி, சிக்கைான 
பள்ளிகளுக்கு மத்தியில்; 

•         ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், உதவி ஊழியர்கள், அமதமபால் 
உபகரணங்கள், உள்கட்டமமப்பு, ஆய்வகங்கள் மபான்ை பை 
சிக்கைான மக்கமள உருவாக்குதல், இதன் விமளவாக 
பள்ளிகள், பள்ளிக் கல்வி முமை மற்றும் நிர்வாகத்தின் 
திைமமயான நிர்வாகம், மமைாண்மம மற்றும் மமைாண்மம. 

பாடசாமை வளாகங்கள் மற்றும் வளங்கமள பகிர்ந்தளிக்கும் 
வளாகங்கள் பைவற்ைில் பை நன்மமகள் கிமடக்கின்ைன, 

குைிப்பாக சிைப்பான மதமவகமளக் பகாண்ட குழந்மதகள், 

அதிகமான தமைமுமை கிளப் மற்றும் கல்வி / விமளயாட்டு / 
கமை / மகவிமன நிகழ்ச்சிகள், பள்ளி வளாகங்கள், கமை, இமச, 

பமாழி, உடல் கல்வி, மற்றும் இந்த பாடங்களில் ஆசிரியர்கமளப் 
பகிர்வதன் மூைம் வகுப்பமையில் மற்ை பாடங்கமள சிைந்த 
முமையில் இமணப்பது, சிைந்த மாணவர் ஆதரவு, மசர்க்மக, 

கைந்துமரயாடல் மற்றும் பசயல்திைன் ஆகியவற்மை சமூக 
பதாழிைாளர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்கள் மற்றும் SCMC கள் 
அதிகமான வலுவான மற்றும் மமம்பட்ட ஆளுமம, கண்காணிப்பு, 

மமற்பார்மவ, புதுமமகள் மற்றும் உள்ளூர் பங்குதாரர்களின் 
முயற்சிகள் ஆகியவற்ைிற்காக. பள்ளிகள், பள்ளி தமைவர்கள், 

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், உதவி ஊழியர்கள், 

பபற்மைார்கள்,மற்றும் உள்ளூர் குடிமக்கள் பள்ளி முமைமம 
மற்றும் ஒரு வள திைமமயான முமையில் உற்சாகம் மற்றும் 
பசயல்படுத்த மவண்டும். 

7.1. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் 
சிறிய பள்ளிககள 
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ேனிகமப்படுத்ேி 
முடிவுகசய்ேல் 

P7.1.1. கபொது பள்ளி வளொகங்கள்: பள்ளி வளாகம் என அமழக்கப்படும் 
நிறுவன மற்றும் நிர்வாக அைகுகளில் பை பபாதுப் பள்ளிகள் 
ஒன்ைாக இமணக்கப்படும். இது பள்ளிகளின் உடல் இடமாற்ைம் 
மதமவயில்மை. பள்ளிக்கூட வளாகத்தில் 
நிர்வகிக்கப்படும் ஒவ்பவாரு பள்ளியும் அளவுக்கதிகமாக 
இயங்குவதால் அது பசயல்படும். 

பள்ளி வளாகம் பபாது பள்ளி அமமப்பின் கல்வி 
நிர்வாகத்தின் அடிப்பமட அமையாக மாறும், அதன்படி 
அதற்பகன உருவாக்கப்படும். 

ஒரு.      பள்ளிக்கூட வளாகம் சிைிய பள்ளிகளில் 
ஆசிரியர்களாக பசயல்படும் கடுமமயான 
தனிமமப்படுத்தமை உமடக்க பயன்படுத்தப்படும். இது 
ஆசிரியர்களுக்கும், தமைமம ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு 
முகத்மத உருவாக்கி, ஒருவருக்பகாருவர் ஆதரவுடன் 
ஒன்ைாக இமணந்து பணிபுரியும். 

ஆ. பள்ளி வளாகங்கள் மாநிை அரசுகளின் அமனத்து 
மட்டங்களிலும் திைம்பட பசயல்பட நிர்வாகிகளுக்கு 
உதவுகின்ைன, ஒவ்பவாரு சிக்கைானது ஒரு தனி அைகு 
என்று கருதப்படுவதால், கணிசமான தன்னாட்சி மற்றும் 
சுதந்திரத்துடன், இதனால் மநரடி நிர்வாகத்தின் 
இமடபவளிமய குமைக்கிைது.    

இ. ஒவ்பவாரு பாடசாமையும் மபாதுமான அளவில் 
வளர்க்கப்படும் மபாது, வளாகங்கள் அமனத்மதயும் 
வகுப்புகள், வகுப்புகள், ஆசிரியர்கமளப் பகிர்ந்து 
பகாள்ளும் திைன்கள், நூைகங்களுக்கான கூடுதல் 
புத்தகங்கள், சிைந்த ஆயுதம் ஏற்ைிய ஆய்வகங்கள் 
மற்றும் விமளயாட்டு வசதிகள் ஆகியவற்ைின் மூைம் 
சிக்கைான அமனத்து பள்ளிகளிலும் கணிசமான 
அளவில் வளத்மத அதிகரிக்க முடியும். . மாணவர்கள் 
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தங்கள் பசாந்த பள்ளி வளாகத்தில், தரம் 12 வமர 
அவர்களுக்கு மதமவயான அமனத்து வசதிகமளயும் 
பபை முடியும்.     

ஒரு பொடசொகை வளொகம் 
அகனத்து பொடசொகைகளிலும் 
கல்வியூட்டுகின்ற ஒரு 
கேொடர்ச்சியொன புவியியல் 
கல்வி நிகையங்களில் கபொது 
பொடசொகைகளின் ஒரு 
ககொத்துவொக இருக்கும் - 
இைண்டொம் நிகைக்கொன 
அடிப்பகட. 

P7.1.2. பொடசொகை வளொகத்ேின் கைகவ: ஒவ்பவாரு பள்ளி வளாகமும் 
வகுப்பு 12 (வயது 18) வமர அஸ்திவாரமான கட்டத்திைிருந்து 
(வயது 3-8 ஆண்டுகள்) கல்வி வழங்கப்படும் ஒரு அமரகுமையான 
அைகு ஆகும். இந்த வளாகத்தில் ஒரு இரண்டாம்நிமை பள்ளி (9-

12 வகுப்புகமள உள்ளடக்கியது) மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள 
அமனத்து பபாதுப் பள்ளிகளிலும் தரம் 8 முதல் வகுப்பு வமர 
கல்வி அளிக்கப்படும். சிக்கைான பகுதியாக இருக்கும் அமனத்து 
பள்ளிகளும் அவர்களது அருகாமமயில் ஒருவருக்பகாருவர், ஒரு 
தருக்க புவியியல் குழுபவான்மை உருவாக்கும். எந்த 
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காரணத்திற்காகவும் பள்ளிக்கல் வளாகத்தில் 9-12 வகுப்புகள் 
வகுக்கப்படுகிை பள்ளிக்கூடம் இல்மை என்ைால் பள்ளிகளில் 
ஒன்ைில் இந்த வகுப்புகமள அைிமுகப்படுத்த மவண்டும். 
பாடசாமை வளாகங்களில் முன்னர் பள்ளி மமயங்கள் / 
அங்கன்வாடிஸ், பதாழிற்கல்வி வசதிகள், ஒரு வயது வந்மதார் 
கல்வி மமயம் (ஏ.சி.சி) மபான்ைமவ அவற்றுடன் 
பதாடர்புமடயமவ. 

மக்கள்பதாமக விநிமயாகம், சாமை இமணப்பு மற்றும் பிை 
உள்ளூர் கருத்தின்படி பள்ளி பாடசாமைகளுக்கு 
பாடசாமைகமள வகுக்க தனி மாநிை அரசுகள் வமர 
இருக்கும். எனமவ பள்ளி வளாகங்களின் அளவு மற்றும் 
அமமப்பு மாறுபடும், ஆனால் குழுவானது 
மாணவர்களுக்கும், குடும்பங்களுக்கும், மாநிை 
அரசாங்கத்திற்கான நிர்வாக வசதிக்காகவும், 

ஆசிரியர்களுக்கும், அதிபர்களுக்கும் ஒரு ஆதரவு 
அமமப்பாக இருக்க மவண்டும் என்பமத உறுதிப்படுத்த 
மவண்டும். 

P7.1.3. பள்ளி வளொகங்களின் ேகைகம: இரண்டாம்நிமை பள்ளியின் 
முதன்மம பள்ளி வளாகத்தின் தமைவராக இருக்கும். சிக்கல் 
உள்ள அமனத்து பள்ளிகளின் ஒருங்கிமணந்த வளர்ச்சிமய 
மமற்பார்மவயிட நிர்வாக, நிதி மற்றும் கல்விசார் 
அதிகாரங்களுடன் எஸ். டி.எஸ்.இ., DEO மற்றும் BEO ஆகியவற்ைின் 
நிர்வாகிகளால் மபாதுமான நிர்வாக ஆதரவு வழங்கப்படும் மற்றும் 
பபாது நிர்வாகம், நிதி மற்றும் கணக்கியல் மற்றும் பைவற்ைிற்காக 
மபாதுமான பணியாளர்கள் உறுப்பினர்கமள நியமிக்க மவண்டும். 
பாடசாமை வளாகத்தில் உள்ள மற்ை பாடசாமைகளின் அதிபர்கள் 
/ தமைமம ஆசிரியர்கள் பள்ளி வளாகத்தின் தமைவருக்கு 
பதரிவிக்கப்படுவர். அவர்கள் ஒவ்பவாரு குழுவிற்கும் அதிகமான 
பாடசாமைகளின் தரத்மத உயர்த்துவதற்கான பபாறுப்பு, 

அதிகரிக்கும் மசர்க்மக, குமைப்பு விகிதங்கமளக் குமைத்தல் 
மற்றும் கிமரடு 12 வமர அமனத்து குழந்மதகளிலும் 
தங்குவதற்கான ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்ைிற்கு பபாறுப்பு வகிக்கும் 
ஒரு குழுமவ உருவாக்குவார்கள். 
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7.2. பொடசொகை வளொகங்கள் 
மூைம் பொடசொகைககள நல்ை 
முகறயில் வளர்ப்பது 
பாடசாமை வளாகங்களில் பாடசாமைபயான்மை 
ஒழுங்குபடுத்துதல், பாடசாமை ஆசிரியர்கள், விமளயாட்டு, 

இமச மற்றும் கமை ஆசிரியர்கள், ஆமைாசகர்கள், சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் மற்றும் பைவற்ைிற்கான வளங்கமள 
பகிர்ந்தளித்தல், ஆய்வகங்கள், நூைகங்கள் மபான்ைமவ 
மபான்ைமவ. ஐ.சி.டி உபகரணங்கள், இமச கருவிகள், 

விமளயாட்டு உபகரணங்கள், விமளயாட்டு துமைகள் 
ஆகியவற்ைின் அதிகரித்த, மமம்பட்ட வளங்கமளப் 
பயன்படுத்துவதற்கு பள்ளி வளாகங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த வளங்கமள இப்மபாது 
பகிர்ந்து பகாள்ள முடிகிைது, எனமவ இன்றும் சாத்தியமான 
அதிக எண்ணிக்மகயிைான மாணவர்களுக்கு இது 
கிமடக்கும். 

P7.2.1. பள்ளி உள்கட்டகமப்பு: ஒவ்பவாரு பள்ளியும் தங்கள் அடிப்பமட 
பசயல்பாட்டிற்கு மபாதுமான அளவுக்கு வளர்க்கப்படும் மபாது, 

பாடசாமை வளாகங்கள் ஒவ்பவான்றும் தனியாக வழங்கப்பட 
முடியாத இரண்டாம்நிமைப் பள்ளியில் பகிர்ந்த வசதிகள் மற்றும் 
உபகரணங்கமளப் பகிர்ந்து பகாள்ள முடியும். ஒரு சிைிய 
பஜனமரட்டர் பகாண்ட ஆடிமயா வடீிமயா முமைகளுக்கு 
பள்ளியிைிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கு எடுத்துச் பசல்ை முடியும். 
அமதமபால், உயர்நிமைப்பள்ளி, முன்சார், முதன்மம மற்றும் 
மமல்நிமைப் பள்ளிகளிைிருந்தும் மாணவர்களிமடமய 
பதாடர்ச்சியான அணுகல் வழங்கப்படக்கூடிய விமளயாட்டு 
உபகரணங்கள் பகாண்ட சிைந்த ஆய்வகம், இமச வாசித்தல் 
மற்றும் விமளயாட்டு மமதானங்கள் இருக்கைாம். 
இரண்டாம்நிமைப் பள்ளியானது ஒரு பபரிய சுழற்சிக்கான 
நூைகத்மத பராமரிக்கைாம், அதில் இருந்து புத்தகங்கமள அக்கம் 
பக்கத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு அனுப்ப முடியும். அமனத்து 
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பகிர்ந்த வளங்களும் உயர்நிமைப் பள்ளி ஆசிரியரின் பபாறுப்பாக 
இருக்கும், அவற்ைின் உகந்த பயன்பாட்மட உறுதிப்படுத்தும். 

P7.2.2. ஆசிரியர்கள்: ஆசிரியர்கமளயும் சிக்கைான பள்ளிகளில் பகிர்ந்து 
பகாள்ளைாம். பாடத்திட்டத்தின் தன்மமயினால், ஒவ்பவாரு 
பள்ளிக்கும் (மாணவர்களின் எண்ணிக்மகமய கணக்கிடுதல்) ஒரு 
ஆசிரியருக்கு மதமவயில்மை, பகுதிகள் / பாடங்களில், 

ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கமள ஒட்டுபமாத்த பள்ளி வளாகத்திற்கு 
நியமிக்க மவண்டும், இதனால் உகந்த முமையில் வளர வளர 
முடியும். உதாரணமாக, பமாழி ஆசிரியர்கள், விமளயாட்டு 
ஆசிரியர்கள், கமை மற்றும் இமச ஆசிரியர்கள், மயாகா 
ஆசிரியர்கள், பள்ளி பசவிைியர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்கள் 
அமனவருக்கும் இரண்டாம்நிமை பள்ளியின் ஊழியர்களுக்கு 
நியமிக்கப்படைாம் மற்றும் சிக்கைான பள்ளிகளுக்குள் பகிர்ந்து 
பகாள்ளைாம். 

பள்ளிகளின் சிைிய அளவுகளால், ஆரம்ப பள்ளிகளில் 
ஆசிரியர்களுக்கான இடங்கமள மாற்றுதல் கடினமாக 
உள்ளது. ஆசிரியர் ஆசிரியராக இருந்தால், எந்த கல்விக்கும் 
நடக்க முடியாது, அங்கு ஒமர ஆசிரிய பள்ளிகளில் 
கடுமமயான சிக்கல் ஏற்படுகிைது. பாடசாமை சிக்கைான 
கருத்துடன், ஒன்று அல்ைது இரண்டு விடுப்பு ஒதுக்கு 
ஆசிரியர்கமள இரண்டாம்நிமைப் பள்ளிக்கூடத்திற்கு 
அனுப்பி மவக்க முடியும், இதன்மூைம் அவர்கள் 
வளாகத்தில் உள்ள பாடசாமைகளுக்கு அனுப்பப்படைாம் 
மற்றும் அவசியம் மதமவப்படும் மபாது. பாடசாமை 
வளாகங்களில் உள்ள அமனத்து பாடசாமைகளுக்கும் 
சார்பாக பாடத்திட்டத்தின் அமனத்து பகுதிகளுக்கும் / 
பாடசாமைகளுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு மபாதுமான அளவு 
ஆசிரியர்கள் இருக்க மவண்டும். 

P7.2.3. சமூகத் கேொழிைொளர்கள்: மாணவர்களின் எண்ணிக்மக மற்றும் 
அந்த புவியியைில் உள்ள வயதுவந்மதாரின் 
பயிற்றுவிப்பாளர்கமளப் பபாறுத்து பாடசாமை வளாகங்களில் 
மபாதுமான எண்ணிக்மகயிைான சமூகத் பதாழிைாளர்கள் 
நியமிக்கப்படுவார்கள். 
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சமூகத் பதாழிைாளர்கள் பள்ளிக்கூட வளாகத்தினால் 
சமூகத்தில் ஆழமாக ஈடுபடுவர். அவர்கள் பபற்மைாருடன் 
மற்றும் மாணவர்களுடன் சார்புடன் பணிபுரிவார்கள், 

கைந்துமரயாடுவமத உறுதிபசய்வமதாடு, பள்ளிக்கூடம் 
'குழந்மதகள்' பவளிமயறும் நிகழ்வுகமள 
அகற்றுவார். பள்ளியிைிருந்து பவளிமயைிய மாணவர்கள் 
மீண்டும் வருவதற்கு அவர்கள் மவமை 
பசய்வார்கள். நகர்ப்புைங்களில் உள்ளிட்ட சமூக மற்றும் 
பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்களிைிருந்து பை 
மாணவர்கள் உள்ள பகுதிகளில் இது சம்பந்தமாக 
குைிப்பிடத்தக்க கவனம் பசலுத்தப்படும். 

CWSN மய அமடயாளம் காண்பதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் 
சமூகத் பதாழிைாளர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு உதவுவார்கள். 
அவர்களது குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களுடன் 
உைவுகமள நிர்வகிக்கும். பள்ளி வளாகம் வகுக்கும் 
சமூகங்களுடன் ஆசிரியர்கமள ஈடுபடுத்தவும் அவர்கள் 
உதவுவார்கள். 

SMC இன்னும் பயனுள்ள வமகயில் சமூக பதாழிைாளர்கள் 
உதவும். வயது வந்மதாருக்கான கல்வித் திட்டங்களில் 
பங்மகற்பதில் இருந்து பயனமடயக்கூடிய பபரியவர்கமள 
அமடயாளம் காணவும், அமடயாளம் கண்டுபகாள்ளவும் 
அவர்கள் உதவியாளர்கமளயும் குடும்பத்தினமரயும் 
பணிபுரிவார்கள். 

பள்ளி வளாகம் இந்த மநாக்கங்கமள அமடய ஒவ்பவாரு 
முமையும் சமூகத் பதாழிைாளர்களுக்கு உதவும். கல்வித் 
திமணக்களம் சுகாதார மற்றும் சட்ட அமைாக்கத் 
துமைகளுடன் ஒருங்கிமணக்க மவண்டும், மதமவப்படும் 
மபாது சமூக பணியாளர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான 
வழிமுமைகமள உருவாக்குதல். எ.கா. மாணவர்கள் 
வருமக மநாயாளிகளால் பாதிக்கப்படுவது, தவைான 
முமைமமகள், குமைபாடு பாதுகாப்பு, முதைியன 

P7.2.4. ஆதைொசகர்கள்: ஆசிரியர்கள் மாணவர் பராமரிப்பு மற்றும் 
நல்வாழ்வு மமய பாத்திரத்தில் இருப்பினும், ஒவ்பவாரு பள்ளி 
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வளாகமும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட திைனுள்ள 
ஆமைாசகர்கமளக் பகாண்டிருக்கும். கிமடக்கும் ஆமைாசமன 
வாழ்க்மக வழிகாட்டைில் இருந்து மன ஆமராக்கியம் வமர 
இருக்கும். அமடயாளம் காணக்கூடிய மற்ை 
ஆமைாசமனகமளயும், அவற்மை வழங்குவதற்கு 
இயங்குவதற்கான வழிமுமைகள் இருப்பினும், பின்வருவன 
வழங்கப்படும்: 

ஒரு.      பதாழில்சார் பாடங்கமள உள்ளடக்கிய 
இரண்டாம்நிமை வகுப்புகளில் பாடத்திட்டங்கமள 
மதர்வு பசய்தல் மற்றும் உயர் கல்வித் மதர்வில் மதர்வு 
பசய்தல், சாத்தியமான வாழ்க்மகத் மதர்வுகள் 

ஆ. வயது வந்மதாருக்கான வயதினரிடமும், வளர்ச்சிக்கான 
பிரச்சிமனகள் பற்ைியும் ஆமைாசமன மற்றும் 
ஆமைாசமன    

இ. மன அழுத்தம் மற்றும் மனநிமை சீர்குமைவுகள் உட்பட 
மனநை சுகாதார பிரச்சிமனகள் மீதான ஆதரவு மற்றும் 
ஆமைாசமன     

அத்தமகய அைிவுமரகமள வழங்குவதற்கான 
வழிமுமைகள், பாடசாமை வளாகத்தின் நமடமுமை 
யதார்த்தத்திற்கு பதிைளிக்க மவண்டும், ஆசிரியர்கமளமயா 
அல்ைது சமூக ஊழியர்கமளமயா ஆமைாசகர்களின் பங்கு 
வகிக்க முடியும், ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட பள்ளி 
வளாகங்களுக்கான முழு மநர ஆமைாசகர்கமள 
நியமித்தல் மமலும் அடிக்கடி பாடசாமைகமள பார்மவயிட 
ஆமைாசகர்களுக்கான ஏற்பாடு பசய்தல். இந்த ஆமைாசமன 
ஆதரவு மருத்துவ மனநை ஆதரவு மதமவப்படும் 
வழக்குகள் அமடயாளம் இருக்க மவண்டும் - மற்றும் 
பள்ளி சிக்கைான இது வழங்க மதமவயான மட- ups 

மவண்டும். கல்வி மற்றும் சுகாதார மாநிை துமைகள் இந்த 
பசயல்படுத்துவதற்கு பநருக்கமாக ஒருங்கிமணக்க 
மவண்டும். 
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பள்ளி வளொகங்கள் அகனத்து 
வளங்ககளயும் - 
உள்கட்டகமப்பு, கல்வி (எ.கொ 
நூைகங்கள்) மற்றும் மக்கள் 
(எ.கொ. ககை மற்றும் இகச 
ஆசிரியர்கள்) 

P7.2.5. நிறுவன வசேிகளின் உகந்ே பயன்பொடொனது: கல்வி 
நிறுவனங்களின் உள்கட்டமமப்பு முதலீடு தீவிரமாக இருப்பதால், 

அவற்மை முடிந்தவமர முழுமமயாக பயன்படுத்துவதும், 

ஒவ்பவாரு நாளின் நீண்ட காைத்திற்கும், ஆண்டு முழுவதும், 

பபாருத்தமான நிர்வாக ஒழுங்குமுமைகமள நடத்துவதும் 
முக்கியம். இமத பசயல்படுத்த ஒரு நிர்வாகத் திட்டம் ஒவ்பவாரு 
பள்ளி வளாகத்திற்கும் அரசாங்கத்தால் அவசரமாக உருவாக்கப்பட 
மவண்டும், மமலும் சிக்கைான வளர்ச்சி திட்டத்தில் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். 

பதாழிற்கல்வி மற்றும் வயது வந்மதார் கல்வி ஆகியமவ 
பள்ளி வளாகத்தின் மூைம் நிர்வகிக்கப்படும், பள்ளி மணி 
மநரத்திற்கு பவளிமய உள்ள உள்கட்டமமப்பு வசதிகமளத் 
திைந்துவிடும். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் தங்கள் 
பசாந்த மணிமநர பணி மற்றும் விடுமுமைமயத் பதாடர 
மவண்டும். 

ஆயினும், நூைகங்கள், ஆய்வகங்கள், பட்டமைகள், 

மகவிமனத் தட்டுகள், விமளயாட்டுத் துமைகள், 

விமளயாட்டு மமதானங்கள் முதைியன எல்ைா வருடமும் 
திைக்கப்பட மவண்டும், குமைந்தது எட்டு மணிமநரத்திற்கு 
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ஒரு நாள் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும். இந்த வசதிகமளப் 
பயன்படுத்துங்கள். மதமவக்மகற்ப கூட வகுப்பமைகள் 
பாடசாமை மநரங்கமளப் பயன்படுத்தைாம். 

விமசட மதமவகள் பகாண்ட மாணவர்களுக்கான சமூக 
மசமவ, ஆசிரியர் பதாழில்முமை அபிவிருத்தி, வயது 
வந்மதார் கல்வி, பரிசளிப்பு மாணவர்களுக்கான 
பசைிவூட்டல் திட்டங்கள் மற்றும் ஆதரவு திட்டங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கான நிறுவன வசதிகமள பயன்படுத்த சிைப்பு 
விமசட விடுமுமை நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு பசய்யப்பட 
மவண்டும். 

வசதிகமள பதாடர்ந்து பயன்படுத்துவதற்கான 
ஊக்கமளிக்கும் காைநிமைடன், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் 
மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்கள் ஆண்டு முழுவதும் தங்கள் 
அதிகபட்ச திைமன பள்ளி வசதிகமள பயன்படுத்தி 
எண்ணற்ை வழிகளில் கண்டைியும். 

7.3. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் 
ஒருங்கிகணந்ே கல்விகய 
வளர்ப்பது 

கல்வி கமிஷன் (1964-66) கற்பிக்கப்பட்டபடி பள்ளி 
வளாகத்தின் வமரயமை இன்மைய சூழைில் 
பபாதுமயப்படுத்தப்பட்டு விரிவாக்கப்படும், சிறு பள்ளிகமள 
தனிமமப்படுத்துவதற்கும் கல்வி முடிவுகமள 
மமம்படுத்துவதற்கும் மூை இைக்மகத் தாண்டி பசல்ை 
மவண்டும். இந்த மநாக்கத்திற்காக, பள்ளிக்கூடங்கள் / 
அங்கன்வாடிகள், பதாழிற்துமை கல்வி மற்றும் வயது 
வந்மதார் கல்வி, ஆசிரியர் ஆதரவு நிறுவனங்கள் மற்றும் 
CWSN க்கான ஆதரவு ஆகியமவ, நன்கு இமணக்கப்பட்ட 
புவியியல் பகுதிக்குள்மளமய அமமந்திருக்கும் கல்வி 
நிறுவனங்கள், அவர்களுமடய பணி. 
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அத்தமகய பள்ளி வளாகம் பின்னர் பபாது பள்ளி அமமப்பு 
முதன்மம நிர்வாக அைகு மாறும். 

P7.3.1. ஆைம்ப குழந்கே பருவ பைொமரிப்பு மற்றும் கல்வி 
ஒருங்கிகணத்ேல்: ECCE மீது மதமவயான கவனம் மற்றும் 
வைியுறுத்தல் பள்ளி வளாகத்தின் புவியியல் பகுதியில் உள்ள 
ECCE ஈடுபட்டுள்ள அமனத்து பபாது நிறுவனங்களுக்கு கல்வி, வள 
மற்றும் நிர்வாக ஆதரவு வழங்கும் மூைம் பள்ளி வளாகங்களில் 
மூைம் பசயல்படுத்தப்படும். முன்மப ஆரம்ப கல்வி அல்ைது 
ஆரம்பிக்கும் பள்ளிகள், இந்த வகுப்புகமள முழுமமயாக பள்ளி 
வளாகத்துடன் ஒருங்கிமணக்கின்ைன. 

பள்ளி வளாகம் அதன் அருகிலுள்ள அங்கன்வாடிக்கு 
குைிப்பிட்ட ஆதரமவ வழங்கும். இது சாத்தியமானால், 

பள்ளிக்கூட வளாகத்தின் ஒரு பகுதிக்குள் அங்கன்வாடி 
நகரும், அத்தமகய நடவடிக்மக அணுகமை பாதிக்காது, 

ஆனால் உடல் உள்கட்டமமப்பு கணிசமாக அதிகரிக்கிைது. 
வளங்கள், சமூகத் பதாழிைாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாமை 
வளாகங்களில் பதாழில்முமை அபிவிருத்தி 
நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கியது. இந்த மநாக்கத்திற்காக 
மதமவப்படும் இறுக்கமான ஒருங்கிமணப்புக்கு 
உதவுவதற்காக ஒவ்பவாரு மாநிை அரசாங்கமும், பபண்கள் 
மற்றும் குழந்மத மமம்பாட்டுத் திமணக்களம் மற்றும் 
பள்ளி கல்வித் திமணக்களம் ஆகியவற்றுக்கு இமடயில் 
உள்ள பதாடர்புகமள ஊக்குவிக்கும். RSA, ஒருங்கிமணப்பு 
அதன் நிமைக்குழு (SCC) மூைம், ஆதரவு மற்றும் 
ஒருங்கிமணப்பு மபான்ை திட்டங்கமள முமையாக மநாக்கி 
மவமை பசய்யும். 

P7.3.2. கேொழிற்துகற மற்றும் வயது வந்தேொர் கல்விகய 
ஒருங்கிகணத்ேல்: பள்ளிக் கூடம் நிறுவனங்கள் 
உள்ளூர் பதாழில்கள் (பதாழில், மசமவ, மவளாண்மம, முதைியன), 
சுகாதார மமயங்கள் மற்றும் மருத்துவமமனகள், கமைஞர்கள் 
மற்றும் மகவிமனஞர்கள் மற்றும் உள்ளூர் உள்ள 
நிபுணத்துவத்துடன் கூடிய ITI கள், பாைிபடக்னிக்ஸ் மபான்ை 
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நிறுவனங்களுடன் ஒத்துமழக்க மவண்டும். மகத்பதாழில்கள் 
மற்றும் மரபுகள், பதாழிற்துமைக் கல்விப் படிப்புகளின் வரம்மப 
வழங்குதல் ( பாடம் 20 ஐப் பார்க்கவும் ). பதாழிற்துமைக் கல்வி ஒரு 
பபரிய மகயில்-கற்ைல் கூறுகமளக் பகாண்டிருப்பதால், 

பள்ளிக்கூட வளாகங்கள் மாணவர்களிடமிருந்து பபறும் 
பயிற்சிமய இந்த மாணவர்களிடமிருந்து பபற்றுக் பகாள்ளும் 
பபாறுப்மப ஏற்றுக் பகாள்ள மவண்டும். வயது வந்மதாருக்கான 
கல்விக்கான உள்கட்டமமப்பு (பார்க்க 21.2.1 ) குைிப்பிட்ட பள்ளி 
வளாகங்களுடனும் பதாடர்புமடயது மற்றும் சிக்கைான 
பணியாற்றும் முழு சமூகத்திற்கும் கிமடக்கும். 

P7.3.3. சிறப்புத் தேகவககளக் ககொண்ட குழந்கேகள்: ஒவ்பவாரு 
பள்ளிக்கூட வளாகமும், அமனத்து CWSN க்கும் பபாருத்தமான 
வளங்கள் கிமடக்கின்ைனவா என்பமத உறுதி பசய்ய மதமவயான 
உள்கட்டமமப்மப உருவாக்கும். ஒரு குழந்மத மதமவப்படும் 
வமகயிைான வமககமளத் தவிர, சிக்கல் உள்ள பள்ளிகளில் 
ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட இடங்களில் படிக்க மவண்டிய 
அவசியம் இருக்க மவண்டும். ஆசிரியர்கள் வித்தியாசமாக 
தடுக்கப்படும் மாணவர்கள் அமடயாளம் கண்டுபிடிக்க பயிற்சி 
மவண்டும். அத்தமகய குழந்மதகள் அமடயாளம் காணப்பட்டால், 

பள்ளி வளாகத்திற்கு பபாருத்தமான நிதியுதவி வழங்கப்படும். 
அவர்களுக்கு ஏற்கனமவ பதரிந்மதாருடன், குழந்மதக்கு பள்ளிச் 
சமூகத்தில் ஒருங்கிமணக்க, அவர்களுக்கு ஏற்கனமவ திைமம 
இருந்தால், அவற்மை ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். இந்தியாவின் 
புனர்வாழ்வளிப்புக் கவுன்சிைில் இமணந்து இந்த நடவடிக்மகக்கு 
ஒரு சிைப்பு நிதி உருவாக்கப்படும். 

P7.3.4. உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் பங்கு: பள்ளிக்கூடங்கள் அருமக 
உள்ள பல்கமைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், மற்றும் பாைிபடக்னிக் 
பள்ளிக் கல்விகமள மமம்படுத்துவதற்கு பள்ளிக்கல்விக்குத் 
மதமவயான திைன்கமள மமம்படுத்துவதற்கு பங்களிக்கின்ைன. 
இது பபாருள் உள்ளடக்கத்திற்கு ஆதரவாகவும், ஆய்வகங்கள், 

புத்தகங்கள் மற்றும் விமளயாட்டு மமதானங்கள் மபான்ை உடல் 
வளங்கமள வழங்குவதன் மூைம் இரண்டாம்நிமைப் 
பள்ளிகளுக்கு குைிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். கல்லூரிகளில் 
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மற்றும் பாைிபடக்னிக்கில் வசதிகமள பயன்படுத்துவதன் மூைம், 

பதாழிற்கல்வி படிப்புகமள வழங்க பள்ளிகளுக்கு உதவுவதில் 
குைிப்பிட்ட பங்களிப்புகள் சாத்தியமாகும். ஒவ்பவாரு 
கல்லூரிகளும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட பள்ளி 
வளாகங்கமள அவற்ைின் சுற்றுப்புைத்தில் பதாடர்புபடுத்தி, 
அத்தமகய ஆதரமவ வழங்குகின்ைன. பல்கமைக் கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க 
முடியும் 

ஒற்மை திைமம மற்றும் உள்ளூர் பள்ளிகளில் / பள்ளி 
வளாகங்களில் இருந்து ஆர்வங்கள். பள்ளிக் கல்வி மற்றும் 
வயது வந்மதாருக்கான கல்விக் கல்வி உட்பட, அவர்களின் 
நிறுவன அபிவிருத்தி திட்டங்களில் (IDPs) சமூக மசமவமய 
ஒருங்கிமணத்து, அத்தமகய பை வாய்ப்புகள் பவளிப்படும். 

ஒவ்பவாரு மாவட்டமும் உயர் தரம் வாய்ந்த தாராளமயக் 
கல்வித் திட்டங்கமள வழங்கும் ஒரு HEI 

ஐப் பபறும் . (பார்க்க P10.15 ). உதாரணமாக, ஆசிரிய பதாழில் 
மமம்பாட்டுக்கு உதவுவதன் மூைம், உள்ளூர் பதாழிற்பயிற்சி 
வகுப்புகமள மமம்படுத்துவதன் மூைம் மாவட்ட 
பாடசாமை அமமப்புகமள மமம்படுத்துவதில் இந்த HEI 

முக்கிய பங்மகக் பகாள்ளும். 

DEO மற்றும் BEO ஆகியமவ பள்ளிகளில் HEI களுடன் 
இமணந்து பள்ளிகள் தங்கள் ஆதரமவத் திட்டமிட்டு 
பசயல்படுத்த உதவுகின்ைன. உள்ளூர் 
பள்ளிக்கூட்டமமப்புக்கான ஆதரவு அமனத்து HEI களின் 
ஆமணயில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

7.4. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் 
ஆசிரியர்களுக்கு 
தமம்படுத்ேப்பட்ட ஆேைவு 
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பள்ளிக்கூட வளாகங்கள் 80100 ஆசிரியர்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும், எனமவ ஆசிரியர்களின் வலுவான 
சமுதாயம் உருவாகைாம். அத்தமகய ஆசிரியர் சமூகங்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் ஆதரவு மற்றும் பள்ளிகளில் 
விமளவுகமள மமம்படுத்த இன்னும் திைம்பட மவமை, 

மற்றும் தங்கள் பதாழில்முமை வளர்ச்சிக்கு. 

ஆசிரியர்கள் இனிமமல் பள்ளிக்கல் வளாகத்திற்கு 
நியமிக்கப்படுவார்கள் என்பதால், அவர்கள் 
தங்களுக்குள்மளமய நீடிக்கும் உைவுகமள ஏற்படுத்திக் 
பகாள்ளைாம். குழுவில் பை அனுபவம் வாய்ந்த 
ஆசிரியர்கள் இருப்பதால் பள்ளிக்கல் வளாகம் புதிய 
கற்பிப்பவர்களுக்கு வழிகாட்டுதைாகும். 

P7.4.1. ஆசிரியர்களுக்கொன கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற தமம்பொடு: 
ஆசிரியர்களின் சி.டி.டி. பள்ளி வளாகத்தின் ஒரு முக்கிய 
பபாறுப்பாகும். விரிவான ஆசிரிய அபிவிருத்தித் திட்டம் (TDP) 

இந்த மநாக்கத்திற்காக வமரயறுக்கப்படும், பை முமைகள் வளர்ச்சி 
( P7.4.2 மற்றும் P7.6.2 ஐப் பார்க்கவும் ). 

சிக்கைான அமனத்து ஆசிரியர்களும் ஒரு சமுதாயமாக 
வளரப்படுவார்கள், ஒருவருக்பகாருவர் ஆதரவு மற்றும் 
கற்ைல் வாய்ப்புகமள வழங்குவார்கள். இது பியர் ஆதரவு 
மற்றும் கற்ைல் பங்மகற்பு சமூகங்கள் இருக்கும், மற்றும் 
கைாச்சாரரீதியாக ஊக்கம் மற்றும் முமைசாரா மவண்டும். 
இந்த பியர் கற்கும் சமூகங்களின் வளர்ச்சி பள்ளி தமைமம 
மற்றும் பிை ஆதாரங்களில் இருந்து பதாடர்ச்சியான 
மவமை மதமவப்படும். SCERT மற்றும் BITEs / DIET கள் திைன் 
வாய்ந்த கல்வி கற்கும் சமூகங்கமள எவ்வாறு 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும், எவ்வாறு பசயல்படுவது 
என்பது பற்ைியும் அைிய சிைப்பு திட்டங்கமள உருவாக்கும். 
சமுதாய சமுதாய நிறுவனங்கள் (சி.எஸ்.ஓக்கள்) இந்த சக 
கல்வி கற்கும் சமூகங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் 
பசயல்பாட்டுடன் பங்களிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 
ஊக்குவிக்கப்படும். 
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பாடசாமை வளாகத்தினூடாக, சம்பந்தப்பட்ட 
இயக்கவியைாளர்களால் (எ.கா. வாராந்த கூட்டங்கள், 

ஆசிரியர்-கற்ைல்முயற்சிகள்) மூைம் தங்கமளக் 
மகயாளக்கூடிய சகை கற்கும் சமூகங்களுக்கும் 
கூடுதைாக, இது பிை CPD களின் முமைகள், எ.கா., 
கருத்தரங்குகள், வகுப்பு வழிகாட்டுதல், முதைியன 

ஆசிரியர்களின் 
கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற 
வளர்ச்சி பள்ளி வளொகத்ேின் 
முக்கிய 
கபொறுப்பொகும். பல்தவறு 
விரிவொக்க ேிட்டங்ககள 
உள்ளடக்கிய, விரிவொன 
ஆசிரிய அபிவிருத்ேித் ேிட்டம் 
இந்ே தநொக்கத்ேிற்கொக 
வகையப்படும். 

P7.4.2. ஆசிரியர் ஆேைவு அகமப்புகள் சைீகமத்ேல்: கல்வி மற்றும் 
ஆசிரியர் ஆதரவு அமமப்பு, மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள், பள்ளி 
சிக்கைான அமமப்பு DSE மற்றும் SCERT மூைம் 
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இமணக்கப்படும். இது CRC கள், BRC க்கள், BIT கள் மற்றும் DIET 

கமள உள்ளடக்குகிைது. 

பூமகாளவியல் சார்ந்து, பள்ளி வளாகங்களில் உள்ள 
சி.ஆர்.சி.க்கமள ஒருங்கிமணத்து கருத்தில் பகாள்ளைாம். 
இது பள்ளி வளாகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட CRC 

வளங்கமளக் பகாண்டுள்ளது என்பமத இது குைிக்கும். 
பாடசாமை வளாகத்திற்கு ஆசிரிய கற்மக மமயங்களில் 
(டி.எல்.சி.க்கள்) இந்த CRC க்கள் அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படைாம். டி.எல்.சி. புத்தகங்கள், பருவகாைங்கள், 

மசாதமன கருவிகள், ஆன்மைன் வளங்கள் 
மபான்ைவற்மைக் பகாண்டிருக்கைாம். 

பி.ஆர்.சி. மற்றும் பி.டி.எஸ் / டி.ஈ.டி.இ.க்களின் 
பசயல்பாடானது பாடசாமை சிக்கைான அமமப்பிற்கும் 
ஆசிரியர்களின் பதாழில் வளர்ச்சியில் பிந்மதய 
பாத்திரத்திற்கும், குைிப்பாக ஆசிரியர் சமூகங்களின் 
வளர்ச்சிக்கும் பிரதிபைிப்பு பசய்ய மவண்டும். டி.டி.பி 
உள்ளிட்ட பள்ளி வளாக மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்காக பி.ஆர்.சி. மற்றும் 
பி.டி.எஸ் / டி.டி.ஈ.க்கள் பதிைளிக்கும். இது இந்த 
நிறுவனங்களின் குறுகிய மற்றும் இமடக்காைத் 
திட்டங்களின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும். பாடசாமை 
வளாகங்கள், பி.ஆர்.சி. மற்றும் பி.டி. / டி.ஈ.டி.எஸ் 
ஆகியமவ ஆசிரியர் அபிவிருத்தி மற்றும் கல்வி உதவித் 
திட்டங்களுக்கான ஒருங்கிமணந்த மற்றும் ஆமைாசமன 
ரீதியாக தங்கள் திட்டங்கமள அபிவிருத்தி பசய்யும். இது 
DEO கள் மற்றும் SCERT ஆகியவற்ைால் பசய்யப்பட 
மவண்டும். 

இந்த சீரமமப்பு மற்றும் பசயல்பாட்டுக்கான ஒரு திட்டம் 
ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் அபிவிருத்தி பசய்யப்படும், 

SCERT மூைம் இது எளிதாக்கப்படும். 
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7.5. பள்ளி வளொகங்களின் 
நிர்வொகமும் நிர்வொகமும் 

தனித்தனி பள்ளிகளின் நிர்வாகம் மற்றும் மமைாண்மம 
பள்ளி வளாகங்கமள உருவாக்குவதன் மூைம், சகை 
பதாடர்புகமளயும் மற்றும் ஆதரமவயும் பசயல்படுத்தவும், 

அரசாங்கத்துடன் பதாடர்பு பகாள்ளும் ஒரு புள்ளிமய 
உருவாக்கவும் உதவுகிைது. BEO மற்றும் DEO, மற்றும் CRC 

கள், BRC கள், BIT கள் மற்றும் DIET மபான்ை கல்வி சார்ந்த 
நிறுவனங்கமள உள்ளடக்கிய நிர்வாக உள்கட்டமமப்பு, 

சிைப்பாக ஒருங்கிமணக்க மற்றும் மமலும் பபாருத்தமான 
உதவிமய வழங்கவும், ஒவ்பவாரு பள்ளி சார்பாக பள்ளி 
வளாகத்துடன் அதன் தனித்தனி அங்கத்தினர்கள். 

P7.5.1. பொடசொகை வளொகங்களில் பொடசொகை 
ஒழுங்குபடுத்ேல்: தனிநபர்கள் அரசாங்க விநிமயாகங்கள் 
பாடசாமைகமள பாடசாமைகளுக்குள் விநிமயாகிக்கின்ைன. பள்ளி 
வளாகங்களின் அளவு மற்றும் குைிப்பிட்ட அமமப்பு மாறுபடும் 
மபாது, அந்த குழுமம் மாணவர்களுக்கும், குடும்பங்களுக்கும், 

நிர்வாக நிர்வாக வசதிக்காகவும், ஆசிரியர்களுக்கும், 

அதிபர்களுக்கும் ஒரு ஆதரவு அமமப்மப உருவாக்கும் வசதிக்காக 
வசதியாக இருக்கும். 

இந்த குழுவானது, மிகச் சிைிய மசர்க்மக (எ.கா. <20 

மாணவர்கள்) மற்றும் சுயாதீனமான அைகுகளாக 
இயங்கக்கூடிய பள்ளிகளின் மதிப்பாய்வு மற்றும் 
ஒருங்கிமணப்பு ஆகியமவ உள்ளடங்கும். மாணவர்கள் 
ஒரு பள்ளி அணுகல் பசயல்முமை பாதிக்கப்பட 
கூடாது. பாதுகாப்பான அணுகல் (மசக்கிள், பஸ் மற்றும் 
இதர வழிகள் மதமவ) என்பமத உறுதி பசய்ய மாணவர்கள் 
மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளாக 
மபாக்குவரத்து வழங்கப்படும் . 

மாநிை அரசுகள் 2023 ஆம் ஆண்டுக்குள் பாடசாமை 
வளாகத்திற்குள் பாடசாமைகளின் வளாகங்கமள 
பசயற்படுத்துதல் மவண்டும். பாடசாமை வளாகங்கமள 
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உருவாக்கும் ஆவி, ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கான மமம்பட்ட வழிமுமைகமள 
மமம்படுத்துதல், மமம்பட்ட கற்ைல் விமளவுகமள மநாக்கி, 
அமனத்து பங்குதாரர்களுக்கும் பதாடர்பு. 

P7.5.2. பள்ளிகளுக்கு உள்கட்டகமப்கப தமம்படுத்துேல் மற்றும் பள்ளி 
வளொகங்கள் மூைம் பைொமரிப்பு கசய்வகே 
உறுேிப்படுத்துேல்: பள்ளிகளுக்கு ஒழுங்கமமக்கப்படுவது, 

பள்ளிகளில் உள்ள உள்கட்டமமப்புகளின் நிமைமய மதிப்படீு 
பசய்வதற்கும், அவற்மை மமம்படுத்துவதற்கு மபாதுமான ஒரு 
முமை நிதி ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. வகுப்பமைகள், கழிப்பமைகள், நீர், மின்சாரம், 

எல்மை சுவர் மற்றும் ஏமனய முக்கிய வசதிகள் மற்றும் கல்வி 
ஆதாரங்கள் மபான்ை பாதுகாப்பு அம்சங்களின் மபாதுமானமவ 
காணப்படாமல் அமடயாளம் காணப்பட மவண்டும். பதாடர்ந்து, 

பள்ளிக்கல் வளாகங்கள், தங்கள் பள்ளிகளுக்கு உள்கட்டமமப்பு 
வசதிகமள நிர்ணயிப்பதற்காக மபாதுமான பட்பஜட்கள் 
வழங்கப்படும். 

P7.5.3. பள்ளி வளொக முகொகமத்துவக் குழு: ஒவ்பவாரு பள்ளி 
வளாகத்திலும் SCMC சிக்கைான அமனத்து பள்ளிகளிைிருந்தும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும். SCMC தமைமம ஆசிரியரின் 
தமைமம ஆசிரியரால் வகுக்கப்படும். இது சிக்கைான இடங்களில் 
அமனத்து பள்ளிகளினதும் தமைமம ஆசிரியர்கள் / முதன்மம 
ஆசிரியர்கமளயும், ஆசிரியர்கமளயும், ஒரு ஆசிரியமரயும் 
மற்றும் ஒவ்பவாரு பள்ளியின் SMC களில் இருந்து ஒரு சிவில் 
சமுதாய உறுப்பினமரயும் பகாண்டிருக்கும். . இது தவிர, 

ஏ.சி.சி.கள், சிஆர்சி மபான்ை கல்வி உதவி நிறுவனங்களான பள்ளி 
வளாகத்துடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள மற்ை அமனத்து 
நிறுவனங்களிைிருந்தும் எஸ்.சி.எம்.சி. SCMC சிக்கைான உள்ள 
அமனத்து பள்ளிகளின் கற்ைல் விமளவுகமள மமம்படுத்த 
பணிபுரியும். இது குைித்து அவர்கள் அடிக்கடி சந்திப்பார்கள் - 
குமைந்தபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள் உறுப்பினர்களுக்கு வசதியாக 
இருக்கும்,குைிப்பாக பபற்மைார்கள் / சிவில் சமுதாய 
உறுப்பினர்கள் - பாடசாமைகளின் அபிவிருத்தி திட்டங்கமள 
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தனித்தனியாகவும் கூட்டாகவும் விவாதிக்கவும், சுருக்கமாகவும், 

மற்றும் அமனத்து முன்பனடுப்புகளிலும் முன்மனற்ைத்மத 
கண்காணிக்கும். பள்ளி வளாகத்தில் SMC க்கள் எழுப்பிய ஏமதனும் 
விவகாரங்கள் / பரிந்துமரகள் / புகார்கமள கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாள்வார்கள். 

SCMC. SCMC சிைிய அணிகள் / குழுக்கமள உருவாக்குவது, 

குைிப்பிட்ட பதாழில்முமை கல்வியின் ஒருங்கிமணப்பு, 

ஆசிரியர்களிமடமய பதாழில்சார் கல்வி கழகங்களின் 
வளர்ச்சிமயப் மபான்ை குைிப்பிட்ட நீண்டகாை 
இைக்குகமள ஆராய்வது. 

P7.5.4. பள்ளிக்கூட வளொகங்ககள நிர்வகித்ேல்: நாட்டில் பள்ளிகளில் 
ஒரு சிைிய பகுதி மட்டுமம அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் 
ஊழியர்கள் இருக்கிைார்கள், இதன் விமளவாக ஆசிரியர்கள் 
அமனவருக்கும் பபாதுவாக பபாறுப்மபற்கிைார்கள், மதிய 
உணவிைிருந்து பள்ளிக்கூடம் வழங்குவதற்கு அணுகல் 
மவண்டும். பாடசாமை வளாகங்கமள உருவாக்குவதன் மூைம் 
இது மாறும். பள்ளிக்கல் வளாகத்தின் சுறுசுறுப்பான 
பசயல்பாட்மட உறுதி பசய்வதற்காக, பள்ளி வளாகம், DSE ஆல் 
உறுப்பினர்களின் மபாதுமான எண்ணிக்மகயிைான 
பணியாளர்கமள நியமிக்கப்படும். இந்த ஊழியர்கள் 
அடங்கும் கணக்குகள், பபாது நிர்வாகம் மபான்ைவற்மைக் 
மகயாளவும், உள்கட்டமமப்மப சுத்தம் பசய்தல் மற்றும் 
பராமரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆசிரியர்கள், சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் மற்றும் ஆமைாசகர்களின் சரியான 
எண்ணிக்மகயில் இது கூடுதைாக உள்ளது. பள்ளி வளாகத்தில் பை 
பள்ளிகமளாடு பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
பள்ளி வளாகத்தின் தமைவரான மபாக்குவரத்து அல்ைது 
மபாக்குவரத்து பகாடுப்பனவுடன் வழங்கப்படுவார்கள். 
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7.6. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் 
பயனுள்ள ஆட்சி 
பள்ளிக் கல்வி வளாகத்தின் அைிமவப் பபாறுத்தவமர 
பள்ளி வளாகங்கள் அைிமுகம் குமைந்தது இரண்டு முக்கிய 
நன்மமகள் உள்ளன. முதைாவதாக, முடிபவடுக்கும் 
பபாறுப்பு, பள்ளிக்கல் வளாகத்திற்குள் தமைமம 
ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மற்ை 
பங்குதாரர்களிடமிருந்து கீழ்ப்படிதல், மமம்பட்ட கற்ைல் 
விமளவுகமள மநாக்கிச் பசய்வதற்கும் மவமை 
பசய்வதற்கும் நல்ைது. இரண்டாவதாக, டி.எஸ்.எஸ்ஸின் 
சிக்கைானது, அமர தன்னாட்சி பிரிவு என கருதுவதால் 
மாநிை அரசாங்கங்களின் பாத்திரம் மற்றும் பபாறுப்புகள் 
எளிதாக்கப்படுகின்ைன, மமலும் அமவ தரத்தின் பரிணாம 
வளர்ச்சியின் பபரிய படத்தில் கவனம் 
பசலுத்துகின்ைமபாதும் அமவ அமனத்திற்கும் உள்ளான 
உள்ளூர் முடிவுகமள விட்டுவிடுகின்ைன. .மாவட்ட 
அளவிைான மாவட்ட அளவிைான முடிவுகமள மாவட்ட 
அளவிைான முடிவுகமள எடுப்பதற்கு உதவியாக மாவட்ட 
கல்வி கவுன்சில்கள் (DEC), பள்ளி வளாகங்களுக்கும் 
டி.எஸ்.இ.க்கும் இமடயில் இமடநிமைக் கட்டமாக 
மாவட்ட அளவிைான மாநிை அளவிைான 
ஆட்சியமமப்புகமள உருவாக்க மவண்டும். 

P7.6.1. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் தமம்படுத்ேப்பட்ட ஆளுகம: DSE 

பள்ளி வளாகத்திற்கு அதிகாரம் பைிமபாகும் மற்றும் ஒவ்பவாரு 
சிக்கைான ஒரு semiautonomous அைகு இருக்கும். DEO மற்றும் BEO 

முதன்மமயாக ஒவ்பவாரு பள்ளிக்கூட வளாகத்திைிருந்தும் ஒரு 
ஒற்மை அைகுடன் பதாடர்புபகாண்டு அவற்ைின் பணிக்கு 
உதவுகின்ைன. சிக்கைானது குைிப்பிட்ட பிரதிநிதித்துவ பணிகமள, 

டிஎஸ்இ இன் பரிமசாதிக்கும் அலுவைர்களால் பசய்யப்படக்கூடிய 
பணிகமளச் பசய்வமதாடு, அதனுள் உள்ள தனிப் பள்ளிகளுடன் 
சமாளிக்கும். 
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இந்த பாடசாமை வளாகமானது DSE இன் ஒருங்கிமணந்த 
கல்விமய வழங்குவதற்கும், மதசிய பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்புக்கு (NCF) மற்றும் மாநிை பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்பிற்கும் (SCF) கமடபிடிக்கும் மபாதமனகள், 

பாடத்திட்டங்கள் மபான்ைவற்றுடன் பரிமசாதிக்கப்படுதல் 
ஆகியவற்றுக்கு கணிசமான தன்னாட்சி வழங்கப்படும். 

இந்த அமமப்பின் கீழ் பள்ளிகள் பைம் பபறும், அதிக 
சுதந்திரத்மதச் பசயல்படுத்த முடியும், சிக்கைான மிகவும் 
புதுமமயான மற்றும் பதிைளிக்கும் வமகயில் 
பங்களிக்கும். டிஎஸ்இ அமடய மவண்டும் என்று 
ஒட்டுபமாத்த அளவிைான இைக்குகமள, ஒட்டுபமாத்த 
அமமப்பு பசயல்திைமன மமம்படுத்த முடியும். 

P7.6.2. ேிட்டமிட்ட கைொச்சொைத்கே வளர்ப்பது: குறுகிய காை மற்றும் 
நீண்ட காை இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மவமை பசய்யும் 
கைாச்சாரம் அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களின் தமைமமயிலும் 
அபிவிருத்தி பசய்யப்படும். 

பள்ளிகள் தங்கள் SMC களின் ஈடுபாட்மடாடு தங்கள் பள்ளி 
அபிவிருத்தி திட்டங்கமள (SDPs) அபிவிருத்தி 
பசய்யும். இந்த திட்டங்கள் பள்ளி வளாக அபிவிருத்தி 
திட்டங்கமள (SCDPs) உருவாக்கும் அடிப்பமடயாக 
மாறும். பாடசாமை வளாகத்திலுள்ள பதாழிற்பயிற்சி 
நிறுவனங்கள் மபான்ை ஏமனய அமனத்து நிறுவனங்களின் 
திட்டங்கமளயும் SCDP உள்ளடக்கியதுடன், பாடசாமை 
வளாகத்தின் முதன்மம ஆசிரியர்களாலும் மற்றும் 
ஆசிரியர்களாலும் உருவாக்கப்படும். 
SCMC. 

திட்டங்களில் மனித வளங்கள், கல்வி வளங்கள், உடல் 
வளங்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு, மமம்பாட்டு முயற்சிகள், 

நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் கல்வி முடிவுகள் ஆகியமவ 
அடங்கும். மமம்பட்ட முயற்சிகள் பள்ளியில் கற்ைல் 
மமம்பாட்டுக்கான ஒரு விரிவான மற்றும் ஒருங்கிமணந்த 
கல்வித் திட்டத்மத உள்ளடக்குகிைது, இது பள்ளிக்கல் 
கைாச்சாரத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடம் சார்ந்த 
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அணுகுமுமைகளும் மாற்ைங்களும் மதமவப்படும். இது 
TDP மயயும் உள்ளடக்கும். பள்ளிக்கூட வளாகத்திலுள்ள 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கமள ஊக்குவிக்கும் 
முயற்சிகள் விரிவான கற்ைல் சமூகங்கமள வளர்க்கும். 

SDP மற்றும் SCDP ஆகியமவ DSE உள்ளிட்ட அமனத்து 
பங்குதாரர்கமளயும் ஒருங்கிமணத்து, அதன் சுமூகமான 
பசயல்பாட்மட உறுதிப்படுத்துவதற்கு முதன்மம 
வழிமுமையாக இருக்கும். SDP மற்றும் SCDP பபாதுவில் 
கிமடக்கும். எஸ்.எம்.சி மற்றும் எஸ்.சி.எம்.சி ஆகியமவ 
எஸ்.டி.பி மற்றும் எஸ்.டி.டி.பி ஆகியமவ பள்ளியின் 
பசயல்பாட்டு மற்றும் திமசமய 
மமற்பார்மவயிடுவதற்காக பயன்படுத்துகின்ைன. இந்த 
திட்டங்கமள நிமைமவற்றுவதில் அவர்கள் உதவுவார்கள். 

டி.எஸ்.எஸ், அதன் பபாருத்தமான அதிகாரி மூைம், எ.கா., 
BEO, ஒவ்பவாரு பள்ளி வளாகத்தின் SCDP மயயும் 
உறுதிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்துகிைது. SCDP கமள, குறுகிய 
காை (ஒன்ைன்) மற்றும் நீண்ட காை (3-5 ஆண்டுகள்) ஆகிய 
இரண்மடயும் அமடவதற்கு மதமவயான ஆதாரங்கமள 
(நிதிய, மனித, உடல், முதைியன) இது வழங்கும். விரும்பிய 
கல்வி முடிவுகமள அமடவதற்கு பாடசாமை 
வளாகங்களுக்கான ஏமனய பபாருத்தமான உதவிமயயும் 
இது வழங்கும். DSE மற்றும் SCERT அமனத்து குைிப்பிட்ட 
பள்ளிகளுடன் SDP மற்றும் SCDP ஆகியவற்றுக்கான 
குைிப்பிட்ட பநைிகள் (எ.கா. நிதி, ஊழியர்கள், பசயல்முமை) 
மற்றும் கட்டமமப்புகமள பகிர்ந்து பகாள்ளைாம், இமவ 
அவ்வப்மபாது திருத்தியமமக்கப்படைாம். 

P7.6.3. மொவட்ட கல்வி கவுன்சில் - ஜில்ைொ சிக்ஷொ பரிஷத்: ஒவ்பவாரு 
மாவட்டமும் டி.எ.சி. / எஸ்.எஸ்.சி., பள்ளியில் பள்ளிக்கல்வி 
பசயல்பாடுகமள மமற்பார்மவயிடுவதற்கும், பள்ளிகள், பள்ளி 
வளாகங்கள், எஸ்.சி.எம்.சி மற்றும் எஸ்.எம்.சி. DEC மாநிைத்தின் 
மற்ை துமைகள், எ.கா. பபண் மற்றும் குழந்மத வளர்ச்சி துமை, 

சுகாதார துமை, மற்றும் உயர் கல்வி துமை ஒருங்கிமணப்பு 
பசயல்படுத்த. 
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DEC DSE க்கு அைிக்மக அளிக்கப்படும் மற்றும் 
மாவட்டத்திற்கு கல்வி முடிவுகமள அமடய கவனம் 
பசலுத்தும். எந்தபவாரு ஒழுங்குமுமை அல்ைது 
நிமையான அமமப்மபயும் பகாண்டிருக்க முடியாது. DEC 

மமம்படுத்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிகமள 
ஊக்குவிப்பதில் ஒரு முக்கிய பாத்திரம் வகிக்கின்ைது, 

இதன் காரணமாக இது பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி 
வளாகங்களுக்கான குைிப்பிட்ட திட்டங்கமளத் 
திட்டமிடைாம், குைிப்பாக நல்ை நமடமுமைகளின் 
அங்கீகாரம் மற்றும் பிரதிபைிப்பு. 

கபைக்டர் / மாவட்ட நீதவான் DEC தமைவராக 
இருப்பார். டி.இ.இ யின் நிர்வாக அதிகாரியாக DEO 

இருக்கும். பபற்மைார், ஆசிரியர்கள், பிரதமர்கள், சிவில் 
சமுதாய அமமப்பு பிரதிநிதிகள் மற்றும் DIET இன் முக்கிய 
உள்ளிட்ட 15-20 உறுப்பினர்கள் இதில் 
அடங்குவர். குமைந்தபட்சம் ஐந்து உறுப்பினர்கள் 
கல்வியில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக உள்ளனர், அந்த 
மாவட்டத்தில் பபாது பங்களிப்புடன் ஒரு சாதமனப் 
பதிவுடன் - இது டி.இ.சி.யில் ஆசிரியர்களுக்கும், 

அதிபர்களுக்கும் கூடுதைாக இருக்கும். மாவட்டங்களின் 
அமனத்து BEO களும் DEC க்கு அமழப்பு விடுக்கப்படும். 

மாவட்டத்தின் SDP க்கள் மற்றும் SCDP களின் 
அடிப்பமடயில் ஒரு இமடக்காை மற்றும் குறுகிய காை 
மாவட்ட கல்வி மமம்பாட்டுத் திட்டத்மத (DEDP) DEC 

உருவாக்கும். இதற்கான கட்டமமப்பு DSE ஆல் முடிவு 
பசய்யப்படும். 

P7.6.4. ஒவ்கவொரு மட்டத்ேிலும் அபிவிருத்ேிக்கொன ேிட்டமிடல் மற்றும் 
மேிப்பொய்வு: சம்பந்தப்பட்ட தமைமம நிர்வாகக் குழுக்களால் 
கடுமமயான திட்டமிடல் மற்றும் ஆய்வுகளின் ஒரு கைாச்சாரம் 
அமனத்து மட்டங்களிலும் நிறுவப்படும்; SDP, SCDP, மற்றும் DEDP 

ஆகியமவ அத்தமகய விமர்சனங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டன. திட்டமிடல் மற்றும் மறுஆய்வு பசயல்முமையின் 
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மநாக்கம் முன்மனற்ைமாக இருக்கும் - பள்ளிகளில் கல்விக்கான 
அமனத்து அம்சங்கமளயும் மமம்படுத்த 

ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், சமூக பதாழிைாளர்கள், 

ஆமைாசகர்கள், பாடசாமைகள், பள்ளி வளாகங்கள் 
முதைியவற்மை அங்கீகரிப்பது உட்பட பள்ளி கல்விக்கு 
சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் பங்களிப்புகமள 
அங்கீகரிப்பதற்கும் வழங்குவதற்கும் இத்தமகய 
விமர்சனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த மதிப்படீுகள் 
ஒவ்பவான்ைிலும் திட்டமிடல் பசயல்முமைகளுக்கு 
அடிப்பமடயாக அமமகின்ைன. அடுத்த ஆண்டிற்கான 
நிமை. 

7.7. பொடசொகை வளொகங்களில் 
உள்ள பொடசொகைகளின் 
ேிறகமயொன நிர்வொகம் 
மற்றும் முகொகமத்துவம் 

பள்ளிகள் சமூக நிறுவனங்கள். அவர்கள் சமூகத்தின் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த பகுதி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி. இந்த 
சமூகம் - நடப்பு மற்றும் எதிர்காை மாணவர்களின் 
பபற்மைார் உட்பட - பள்ளியில் மிகப்பபரிய மற்றும் மிக 
உடனடியான முதலீடு. SCMC கள் மற்றும் SMC க்கள் மூைம் 
பள்ளிகளின் ஆளுமமக்கு ஆதரவு மற்றும் மமற்பார்மவக்கு 
அவர்கள் சிைந்த இடமாக வழங்கப்படுகின்ைனர். இந்த 
வழிமுமை ஏற்கனமவ RTE சட்டத்தால் பள்ளிகளுக்கு 
பசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

உள்ளூர் அணுகுமுமைக்கு இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த 
அர்ப்பணிப்புடன் இந்த அணுகுமுமை உள்ளது. பஞ்சாயத்து 
ராஜ் மற்றும் பிை உள்ளூர் சுயநிர்ணய நிறுவனங்கள், 73 வது 
மற்றும் 74 வது அரசியைமமப்பு திருத்தங்கள் மூைம் 
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அதிகாரம் பபற்ைன, மாநிை, மாவட்ட மற்றும் கிராமத்தில் / 
நகர அளவிைான மூன்று அடுக்கு முமை ஆட்சிமுமைக்கு 
உதவியது. மக்களுக்கு இந்த அதிகாரப் பரவைாக்கம் 
என்பது உள்ளூர் கவமைகமள திைம்பட மபசுவதற்கு மநரடி 
வழிகாட்டுதல் மற்றும் பபாருத்தமான சூழ்நிமை 
பதில்கமள எளிதாக்குகிைது. 

எவ்வாபைனினும், பள்ளி நிர்வாகத்தில் அமனத்து SMC களும் 
ஈடுபட விரும்பும் அரசு இன்னும் உண்மம அல்ை. 
பபற்மைார்களிமடமய விழிப்புணர்வு இல்ைாமம, SMC யின் 
நடவடிக்மககளில் பங்மகற்க தினசரி ஊதியங்கள் சார்ந்து, 

பபண்களின் பங்களிப்பு இல்ைாததால் பைவிதமான சவால்கள் 
முன்பனடுக்கப்படுகின்ைன. SMC கூட்டங்கள் அடிக்கடி 
பள்ளிக்கூடத்தின் விஷயங்களில் எந்தவிதமான பசல்வாக்கும் 
இல்ைாமல் அல்ைது நடத்தப்படாமைிருந்தால் அல்ைது 
நடத்தப்படாமைிருக்கைாம். 

கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக, சமூக-பபாருளாதார நடுத்தர 
மற்றும் உயர் நடுத்தர வர்க்கத்தின் பபரும்பகுதி அதன் 
குழந்மதகமள தனியார் பள்ளிகளுக்கு நகர்த்தியுள்ளது. 
எனமவ, பபாதுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் 
பபற்மைார்கள் பபரும்பாலும் குமைந்த அளவிைான அரசியல் 
மற்றும் பபாருளாதார பசல்வாக்கு உமடயவர்களாக உள்ளனர் - 
அவர்கள் சமூக-அரசியல் வட்டாரத்தில் சிைிய குரமைக் 
பகாண்டிருக்கிைார்கள். இந்த சமமற்ை அதிகார சமன்பாடு SMC 

களின் திைன் மற்றும் பள்ளிக்கூடத்தில் மவறு எந்தபவாரு சமூக 
ஈடுபாட்மடயும் பாதிக்கும். மாநிைங்கள் முழுவதும் DSE க்கள் SMC 

களுக்கு இரண்டாம் நிமை பங்மகக் பகாண்டு, பள்ளிகமள 
நிர்வகிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் பதாடர்கின்ைன. 

SMC ககள தமம்படுத்துேல் உள்ளூர் பள்ளிகளுக்கு 
தமம்பட்டது. பள்ளிகள் ஏற்கனமவ SMC களின் 
அரசியைமமப்பிற்கான வழிகாட்டுதல்கமள அமமத்துள்ளன. 
இமவ பபாதுவாக பள்ளி ஆசிரியர்கள், பபற்மைார்கள், மாணவர்கள் 
மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்ைின் பிரதிநிதித்துவத்மத 
உள்ளடக்கியிருக்கின்ைன. இது SMC இன் பங்கின் ஆவிக்கு மிகுந்த 
ஒத்துமழப்புடன் நிமைமவற்ைப்படவும் மமலும் 



14. National Research Foundation 

 
330 

மமம்பாடுகளுக்காகவும் கட்டமமக்கப்படும். எஸ்.சி.சி.சியின் 
உருவாக்கம் மூைம் எஸ்.சி.சியின் சமூக ஈடுபாடு மாதிரி பள்ளி 
வளாகங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படும். 

பாடசாமையில் மிகுந்த முதலீடு மற்றும் அதன் நைன் (எ.கா. 
மாணவர்களின் தாய்மார்கள்) மற்றும் பள்ளியின் முன்னாள் 
மாணவர் ஆகிமயார் உள்ளனர், அவர்களின் குழந்மதகளின் 
அபிைாமஷகளும் மதமவகளும் உறுதி பசய்ய கடினமாக 
மபாராடும் நபர்களாக இருப்பார்கள். இந்த குழுவானது SMC இல் 
மபாதுமான மற்றும் அதிகாரம் வாய்ந்த பங்மகக் கண்டைிய 
மவண்டும். எஸ்.சி.சியின் உறுப்பினர் பள்ளிக்கல்வித் பதாழிற்பாடு 
சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் நிபுணத்துவத்துடன் உள்ளூர் 
மக்கமளயும் மசர்த்துக் பகாள்ளைாம், மமலும் முன்மாதிரியான 
மக்கள் மனப்பான்மம பகாண்டவர்களாகவும் இருக்கைாம். இந்த 
பள்ளியில் SMC இன் ஈடுபாட்மட கணிசமாக அதிகரிக்கும். 

சமமற்ை அதிகார அமமப்பு மற்றும் பபாது பள்ளி அமமப்பு மூைம் 
பணியாற்றும் சமூகங்களின் ஒப்படீ்டளவில் சிைிய 'குரல்' 

ஆகியமவ இந்த பிரச்சமனமய தீர்க்கும் மற்றும் SMC க்கள் 
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பள்ளிக்கல் வளாகம் மற்றும் 
உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் (எ.கா. பஞ்சாயத்துகள், வார்டு கவுன்சில்கள்) 
மற்றும் SMC க்கு ஆதரவு அளிப்பதன் மூைம், பபாது மற்றும் 
தகவல் பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான தளம் உட்பட, பயனுள்ள 
மற்றும் சுைபமாக பயன்படுத்தக்கூடிய குமைகமள மகயாளும் 
முமைகமள உருவாக்குவதன் மூைம் இது பசய்யப்படும். உயர் 
அதிகாரிகள் மற்றும் அமனத்து விஷயங்கமளயும் 
மகயாளுவதற்கு பபாதுமக்கள் கண்காணிப்மப வழங்குகிைார்கள். 

ஆசிரியரும் பள்ளி தமைமமயும் பள்ளியின் வளர்ச்சி மற்றும் 
பசயல்பாட்டின் ஆழமான உரிமமமயக் பகாண்டிருப்பதற்கான 
பள்ளியின் ஆளுமம முமைகளில் முழுமமயாக ஈடுபடுத்தப்பட 
மவண்டும். SMC மற்றும் SCMC பாடசாமை தமைவர்களுக்கும் 
அவற்ைின் குழுக்களுக்கும் பாடசமை நடத்துவதற்கு அதிகாரம் 
பகாடுப்பதாக இருக்கும். 

மாநிைம் முழுவதிலும் உள்ள பபாதுப் பள்ளிகளின் 
பசயல்பாட்டிற்கு முழு பபாறுப்பு வகிக்கும் DSE, மாநிைத்தின் வள 
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ஆதாரங்கமள நிமைமவற்றுவதன் மூைம் இந்த முழுமமயான 
ஆளுமம மற்றும் நிர்வாக முமைமமக்கு உதவும். 

P7.7.1. சமுேொய ஆேைவு மற்றும் தமற்பொர்கவக்கு ஒரு வழிமுகறயொக 
பள்ளி நிர்வொகக் குழுக்கள்: அமனத்து பள்ளிகளிலும் (அரசு / 
பபாது, தனியார் மற்றும் தனியார் உதவியற்ை) பசயல்படுவது SMC 

ஆல் கண்காணிக்கப்படும், RTE சட்டத்தின் அமைாக்கத்திைிருந்து 
இது கட்டாயமாகும். 

பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கமளப் பயன்படுத்தி SMC களின் 
அரசியைமமப்மப மாநிைங்கள் மறுபரிசீைமன 
பசய்யைாம். 

ஒரு.      SMC களில் 10-12 உறுப்பினர்கள் இருக்க மவண்டும், 

அவர்களில் பபரும்பாமைார் மாணவர்களின் பபற்மைாராக 
இருக்க மவண்டும், குைிப்பாக 
தாய்மார்கள். குமைந்தபட்சம் இரண்டு ஆசிரியர்களும் 
தமைமம ஆசிரியருடன் மசர்ந்து SMC இன் ஒரு 
பகுதியாக இருக்க மவண்டும். மற்ை உறுப்பினர்கள் 
இருக்க மவண்டும்: ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட 
முன்னாள் மாணவர்கள், பஞ்சாயத்து உறுப்பினர், சமூக 
பங்களிப்பிற்கான உள்ளூர் நபர். 

ஆ. SMC ஒரு தமைவமர மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும், அதன் 
பசயல்பாட்மட உறுதிபசய்து, கூட்டங்கமள ஏற்பாடு 
பசய்யுங்கள், நிகழ்ச்சி நிரமை அமமக்கவும், 

எதிர்காைத்திற்கான முன்மனற்ைத்மதயும் திட்டத்மதயும் 
திட்டமிட மவண்டும்.    

இ. பள்ளியின் தமைமம ஆசிரியர் / முதன்மம பள்ளி SMC 

க்கு பபாறுப்பு. SMC ஆளுமமக்கு 
மமற்பார்மவயிடுவமதாடு, பள்ளி மற்றும் டி.எஸ்.எஸ் 
(அதன் அதிகாரிகள் உட்பட) கல்வி முடிவுகமள 
கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்ளும் பபாறுப்பாகும். SMC க்கள் 
சமூகத்திற்குள்மளமய ஒரு "உரிமமயின் உணர்மவ" 
வழங்குவமதாடு, சமூக ஒற்றுமமயின் உணர்மவ 
வளர்த்து, ஒன்ைாக இமணந்து பணியாற்றும்.     
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P7.7.2. பள்ளி முகொகமத்துவக் குழுக்ககள ேிறம்பட 
கசயல்படுத்துேல்: SMC களின் பசயல்பாட்டு மற்றும் 
பசயல்திைமன மமம்படுத்துவதற்காக ஒரு பதாடர்ச்சியான 
அடிப்பமடயில் குைிப்பிட்ட முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். 

ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முமை SMC 

சந்திக்கும். உறுப்பினர்கள், குைிப்பாக SMC இல் உள்ள 
பபற்மைாருக்கு வசதியாக இருக்கும் மநரத்தில் கூட்டங்கள் 
நமடபபறும். எல்ைா SMC கூட்டங்களிலும் நிமிடங்கள் பதிவு 
பசய்யப்படும், அமவ பகிரங்கமாக வழங்கப்படும். 

SMC களுக்கான திைன் மமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் DSE மற்றும் 
அதன் நிறுவனங்களான கிளஸ்டர் மற்றும் பிளாக் 
ரிமசார்ஸ் பசன்டர்ஸ் மற்றும் சிவில் சமுதாய 
அமமப்புகள் ஆகியவற்றுடன் பதாடர்ச்சியான 
அடிப்பமடயில் இயங்கும். 

உள்ளூர் பஞ்சாயத்து அல்ைது வார்டு கவுன்சில் அதன் 
பள்ளியின் ஒவ்பவாரு பள்ளியின் SMC திைம்பட 
பசயல்படும் மற்றும் பதாடர்ந்து சந்திப்பதாக 
மமற்பார்மவயிடும். மாவட்டத்தில் கல்வி நிர்வாகம் 
ஒவ்பவாரு SMC இன் பசயல்பாட்மடயும் மதிப்படீு பசய்ய 
மவண்டும், அது சக்திவாய்ந்த உள்ளூர் நைன்களின் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பாக இருக்காது என்பமத உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். 

P7.7.3. ஆசிரியர்களின் பசயல்திைன் மமைாண்மம: ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
தமைமம ஆசிரியர்களின் பசயல்திைமன நிர்வகிப்பதில் SMC 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது, ஆசிரியர்களின் பிரிவில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, ஆண்டு மதிப்படீு உட்பட மதிப்படீு மற்றும் 
மதிப்படீ்மட ஒப்புதல் அளிப்பதன் மூைம் ( P5.4.5 ஐப் பார்க்கவும் ). 

SMC பாடசாமைகளில் வழக்கமான வருமக, குழந்மதகளின் 
சிகிச்மச, பள்ளி வளங்கள் முமையான பயன்பாடும், 

பயனுப்பும் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்களின் அடிப்பமட 
விதிமுமைகமள கமடப்பிடிப்பமத கவனமாக 
கண்காணிக்கும். இது ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் 
வருடாந்த மதிப்படீ்டின் ஒரு பகுதியாகும். 



14. National Research Foundation 

 
333 

ஆசிரியர்கமளயும், அதிபர்கமளயும் ஊக்குவிக்கும் மற்றும் 
இழப்படீ்டுத் பதாமக அதிகரிப்பு, SMC மூைம், அடிப்பமடக் 
மகாட்பாட்டிமனக் கமடப்பிடிப்பதன் அடிப்பமடயில் 
மட்டுமம நிமைமவற்ைப்படும். 

P7.7.4. பள்ளி முகொகமத்துவக் குழுவின் பிைச்சிகனகள் மற்றும் 
குகறககளச் சுட்டிக்கொட்டுேல்: பள்ளிக்கூடம் மற்றும் அதன் 
உடல்கள் சார்பில் தமையிடுவதற்கான ஒரு குரமைக் பகாண்ட 
SMCs வலுவாக இருக்கும். இது பசயல்படுத்த, SMC பிரச்சிமனகள் 
மற்றும் குமைகமள உமரயாற்றுவதற்காக பபாதுமக்களுக்குத் 
பதரிந்த ஒரு தகவல்-சார்ந்த புன்னமக பதிவு முமை மற்றும் 
பமாமபல் சாதனங்களில் எளிதில் உபமயாகிக்கக்கூடியது, 

குைிப்பிட்ட காைக்பகடுமவ மாநிை கல்வி முமையின் 
படிநிமைமய அதிகரிக்கும். 

டி.எஸ்.எஸ் மற்றும் பிை பதாடர்புமடய அமமப்புகளுடன் 
மாவட்ட கல்வி கவுன்சில் SMC க்கள் மற்றும் அவற்ைின் 
சிக்கல்கமள சாப்பிடும். 

உள்ளூர் பஞ்சாயத்து / வார்டு கவுன்சில், தங்கள் 
பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள அமனத்து பள்ளிகளிலும் 
மபாதுமான அளவு வளர்ப்பது உட்பட, SMC க்கு டிஎஸ்இ, 

ஜில்ைா பரிஷத், கபைக்டர் மற்றும் உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ. 
உடன் டி.எஸ்.இ. BEO கள் மற்றும் DEO களின் பசயல்திைன் 
மதிப்படீு மற்றும் மதிப்படீு SMGs மற்றும் SCMC களில் 
இருந்து அவர்களின் புவியியைில் கணக்கு முமையான 
கருத்துக்கமள எடுத்துக் பகாள்ளும். 

P7.7.5. பள்ளிகளின் ேகைகம: பள்ளி தமைமம நிர்வாகி / தமைமம 
ஆசிரியராக இருத்தல் மவண்டும். கல்வி மற்றும் நிர்வாக 
விஷயங்களில் அமனத்து கல்வி மற்றும் நிர்வாக 
விஷயங்களிலும், பள்ளிக்கல்விற்கான கல்வி விமளவுகளுக்கு, 

SMC க்கு பபாறுப்புக் கூறும் மபாது, டி.எஸ்.இ. அமமத்துள்ள 
விதிமுமைகளின் படி, SDP இல் விரிவானது. பள்ளிகளின் 
தமைவர்கள் DSE மற்றும் அதன் பதாடர்புமடய அலுவைர்கள் 
தங்களது பசயல்திைன் மதிப்படீு மூைம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட, 
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தகுதியுமடய அடிப்பமடயில், மற்றும் மூத்த தமைமுமை 
அடிப்பமடயில் அல்ை. 

பாடசாமை அதிபர்களின் பங்கு, பள்ளி வளாகத்தால் 
அைிவிக்கப்பட்ட கட்டமமப்பிற்குள் நிதி முடிவுகளின் மீது 
சுயாட்சி மற்றும் அதிகாரம் வழங்குவதன் மூைம் 
பைப்படுத்தப்படும். அவர்கள் சுயாட்சிமயப் 
பயன்படுத்துவதற்கு பள்ளி வளாகத்தினால் 
ஆதரிக்கப்படுவார்கள். நிதித் தீர்வுகள் மற்றும் பாய்ச்சல்கள் 
SMC மூைம் மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும், பள்ளி வளாகத்தின் 
தமைவரின் மமற்பார்மவக்கு கூடுதைாகவும். 

P7.7.6. ஒரு குழு என தமைொண்கம பள்ளிகள்: ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
அதிபர்கள் ஒரு குழு ஒன்ைாக மவமை பபாறுப்பாளராக 
பதாடர்ந்து, மற்றும் பபற்மைார்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்கள், 

சிைந்த மநாக்கி தங்கள் பசாந்த நிறுவனங்கமள 
திமசதிருப்ப. அவர்களின் மாணவர்கள் கற்ைல் கூடுதைாக, இந்த 
குழு தங்கள் பாதுகாப்பு பபாறுப்பு மற்றும் ஒட்டுபமாத்த நைன். 

பாடசாமை வளாகத்தில் உள்ள மற்ை பாடசாமைகளில் 
உள்ள சகை மாணவர்களுடனும் பநருக்கமான 
ஒத்துமழப்புடன் முதன்மம / தமை ஆசிரியர் 
தமைமமயில் ஆசிரியர்களின் குழு பாடசாமை 
நிர்வகிப்பதற்கு பநருக்கமாக இமணந்து பசயற்படும். இந்த 
குழு DS, SCMC மற்றும் உள்ளூர் SMC உடன் உடன்பட்டது 
குறுகிய காைத்திற்கான (ஒரு வருடம் மற்றும் அதற்கு 
குமைவான) மற்றும் நீண்டகாை (மூன்று முதல் ஐந்து 
ஆண்டுகள்), இருவருக்கும் பதளிவான பாடத்திட்டங்கள், 

கற்ைல் மற்றும் நிர்வாக மநாக்கங்களுக்கான மவமைகமள 
பசய்யும். மாணவர்களின் கற்ைமை மமம்படுத்துதல் 
மற்றும் பள்ளியின் ஒட்டுபமாத்த தரம் ஆகியவற்மை 
உள்ளடக்கிய மநாக்கங்கள் இதில் அடங்கும், அத்துடன் 
அடித்தளத்திற்கான கல்வியைிவு அமனத்துமம 
அமனவருக்கும் அமடயவும், வயதுக்குட்பட்ட கற்ைைிதல் 
வகுப்பு 12 வமர சரியாகவும் நமடபபறுகிைது. இதில் 
அதிகமான மசர்க்மக, குமைவான டிராவவுட், மற்றும் 
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அமனத்து குழந்மதகளும் 12 ஆம் வகுப்பு வமர தங்குவமத 
உறுதிப்படுத்துகின்ைன. இமவ அமனத்தும் SDP க்குள் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். 

இந்த குழுவானது குைிக்மகாள்கமள நிமைமவற்றுவதற்கும், 

எஸ்டிபிமய நமடமுமைப்படுத்துவதற்கும் SMC ஆல் 
ஆதரவளிக்கப்படும் மற்றும் மமற்பார்மவயிட உதவும் 
முடிவுகமள எடுப்பதற்கு கணிசமான தன்னாட்சி மவண்டும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 

 

8. பள்ளி கல்வி ஒழுங்குமுமை மற்றும் அங்கீகாரம் 
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பாடம் 8 

ஒழுங்குமுகற 
மற்றும் 

பள்ளி கல்வி 
அங்கீகொைம் 

குறிக்தகொள்: இந்தியாவின் பள்ளி கல்வி 
முமையானது, ஒழுங்குமுமை மற்றும் 
பவளிப்பமடத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் 
அங்கீகாரத்மத மமம்படுத்துதல் மற்றும் அங்கீகாரம் 
அளித்தல் மற்றும் கல்வி தரத்மத 
மமம்படுத்துவதற்கான தரமான மற்றும் மமம்பாட்டுத் 
தரத்மத மமம்படுத்த உதவுதல். 

கட்டுப்பாடு முக்கிய மநாக்கங்கமள 
பசயல்படுத்துதல் 

ஒழுங்குமுமை இந்தியாவின் பள்ளி கல்வி முமைமய 
ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அதன் கல்வி முடிவுகமள மமம்படுத்த 
பதாடர்ந்து மவமை பசய்ய மவண்டும். பள்ளிகமளயும் 
ஆசிரியர்கமளயும் நம்பிக்மகயுடன் மமம்படுத்துவதன் மூைம் 
அவற்மை நிமைமவற்ை மவண்டும், அவற்மை மிகச் சிைந்த 
முமையில் பசய்ய முடியும், அமத மநரத்தில் 
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பவளிப்பமடத்தன்மமயும் முழுமமயான பவளிப்பமடயான 
பவளிப்பாட்டின் மூைம் ஒருமமப்பாட்மட உறுதி பசய்யவும். 

அத்தமகய ஒரு கைாச்சாரம் இல்ைாவிட்டால், நம் கல்வி 
முமையின் தற்மபாமதய சமநிமையில் ஒரு சமரசமற்ை 
இரக்கமற்ை தன்மம உள்ளது. ஒருபுைம், எங்கள் கல்வி முமை 
பபாறுப்பு, பமடப்பு, தன்னாட்சி, சுயாதீனமான, மனிதாபிமானமற்ை 
மற்றும் பமடப்பாற்ைல் பகாண்ட குடிமக்கமள வளர்க்க 
மவண்டும்; மறுபுைத்தில், ஒழுங்குமுமை மற்றும் ஆளுமமச் 
சமுதாயம் புளூட்டினம் மற்றும் disempowering உள்ளது. ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் அதிபர்கள் பபரும்பாலும் அவர்கள் எடுக்கும் ஒரு உள்ளூர் 
இயல்பு முடிவுகமள எடுக்க அனுமதிக்கப்படவில்மை, இது 
மபபிளஜிகல் அணுகுமுமை மற்றும் கற்பித்தல் கற்ைல் 
பபாருட்களின் மதர்வுகள், காை அட்டவமண அமமப்பதற்கான 
விவகாரங்கள் மற்றும் அடிப்பமட நிதி விஷயங்கள் தினசரி 
பசயல்பாட்டிற்கு முக்கியம் பள்ளி மபான்ைமவ. அவர்கள் 
பதாழில்முமையாளர்களாக நம்பகமானவர்களாக இல்மை, 

அமமப்புமுமையின் மமைாண்மமக்கு ஒரு 'இன்ஸ்பபக்டரியல்' 

அணுகுமுமைமய பின்பற்றும் அதிகாரிகமளாடு. இந்த 
'இன்ஸ்பபக்டரியல்'அணுகுமுமை பபாதுவாக கல்வி 
விஷயங்கமளக் காட்டிலும், பள்ளியின் மதாற்ைங்கள் மற்றும் 
பசயல்முமை அம்சங்களில் கவனம் பசலுத்துகிைது. 
மனிதமநயத்தில், எந்தபவாரு மனிதனுக்கும் அடிப்பமட மரியாமத 
இல்ைாமல், அதிகாரிகள் பபரும்பாலும் தவைாக 
நடத்தப்படுகிைார்கள். பள்ளி கைாச்சாரங்கள் அமமப்பு இந்த 
கைாச்சாரம் வடிவத்தில், பை பரிமாணங்களில் விரும்பத்தகாத 
விமளவுகமள வழிவகுத்தது. 

பள்ளி கல்வி முமைமமயின் தற்மபாமதய கட்டமமப்பு, பபாது 
கல்வி, அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களின் ஒழுங்குமுமை மற்றும் 
பகாள்மகமய உருவாக்குதல் ஆகியமவ அமனத்தும் பள்ளி 
கல்வித் துமை அல்ைது அதன் கரங்களில் (எ.கா. DSE மற்றும் 
அதன் அதிகாரிகளால்) மகயாளப்படுகின்ைன. DEO, BEO 

மபான்ைமவ) ஆழ்ந்த பசைிவு மற்றும் வட்டி மமாதல்களுக்கு 
வழிவகுக்கிைது. கல்வி அமமப்பிற்கான முயற்சிகள் பபரும்பாலும் 
பிை மவடங்களில் குைிப்பாக விழிப்புணர்வு, டிஎஸ்இ பசய்ய 
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மவண்டும் என்பதன் காரணமாக பபரும்பாலும் 
பள்ளிக்கூட்டமமப்பு முமையின் பயனற்ை மமைாண்மமக்கு 
இட்டுச் பசல்கிைது. 

தற்மபாமதய ஒழுங்குமுமை ஆட்சியும் பபற்மைார்களின் 
பபருமளவிைான தனியார் தனியார் பள்ளிகளால் பரவைான 
வணிகமயமாக்கல் மற்றும் பபாருளாதார சுரண்டமைக் 
கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மபானது, ஆனால் அமத 
மநரத்தில் பபாதுமக்களிடமிருந்து தனியார் தனியார் / 
பள்ளிக்கல்வி பள்ளிகமள ஊக்கப்படுத்தியது. இரண்டு வமகயான 
பள்ளிகளின் இைக்குகள் ஒன்ைாக இருக்க மவண்டும் என்ைாலும்: 
பபாது மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒழுங்குமுமை 
அணுகுமுமைகளுக்கு இமடயில் மிகுந்த சமச்சீர்நிமை உள்ளது. 

இந்த விவகாரங்கமள முன்கூட்டிமய தீர்க்க மற்றும் 
ஒழுங்குமுமை மற்றும் முன்மனற்ைத்திற்கான ஒரு உண்மமயான 
இயந்திரத்மத ஒழுங்குபடுத்தும் பபாருட்டு நிர்வாகத்திற்கும் 
ஒழுங்குமுமைக்கும் எமது அணுகுமுமை ஒரு புரட்சி 
மதமவ. பபாது கல்வி முமை ஒரு துடிப்பான ஜனநாயக 
சமூகத்தின் அஸ்திவாரமாகும், மமலும் அது இயங்குவதற்கான 
வழிமுமையானது மதசத்திற்கான கல்வித் தரத்தின் உயர்ந்த 
மட்டங்கமள அமடவதற்காக மாற்ைப்பட்டு, ஊக்கப்படுத்தப்பட 
மவண்டும். அமத சமயத்தில், தனியார் பண்டிதர் பள்ளித் துமையும் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டு குைிப்பிடத்தக்க மற்றும் பயனுள்ள பாத்திரத்மத 
வகிக்க இயலும். 

கல்வி பபறுதல் மற்றும் முன்மனற்ைத்மத 
ஊக்குவிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் 
ஒழுங்குமுமை 

பள்ளிக்கூடங்கள், உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் அமனத்து முக்கிய 
பங்குதாரர்களுக்கும் அதிகாரம் வழங்குவதற்கு இந்த 
பகாள்மககளின் ஆளுமம மற்றும் ஒழுங்குமுமை அமமப்புகள் 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன, அமத மநரத்தில் வட்டி மமாதல்கள் 
மற்றும் மமமையுள்ள அதிகாரம் பசைிவூட்டல் பிரச்சிமனகள் 
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ஆகியவற்மைக் குைிப்பிடுகின்ைன. இந்த மநாக்கத்திற்காக, அரச 
பாடசாமை கல்வி முமை பதாடர்பான இந்த பகாள்மககளின் 
முக்கிய பகாள்மககளும் பரிந்துமரகளும், அந்த 
அமமப்பிற்குள்ளான பபாறுப்புகளும், அதன் விதிமுமைக்கான 
அணுகுமுமைகளும் பின்வருமாறு: 

வட்டி முரண்பாடுகள் மற்றும் அதிகாரத்தின் பசைிவுகமளத் 
தவிர்ப்பதற்காக, தனித்தனி சுயாதீன அமமப்புகளால், பகாள்மக 
வகுப்பு, கல்வி வழங்கல் மற்றும் பசயல்பாடு ஆகியவற்ைின் 
மூன்று தனித்துவமான பாத்திரங்கள், கல்வி முமையின் 
ஒழுங்குமுமை, பங்கு. 

பள்ளி கல்வித் திமணக்களம் தற்மபாது பள்ளிக் கல்வியில் 
உச்சநிமை மாநிை மட்ட உடமமயாக பசயல்படுகிைது. ராஜ்ய 
சிக்ஷா அய்மயாக் ( அத்தியாயம் 23 ஐ பார்க்க ) உருவாக்கப்பட்டால், 

அது உச்சகட்டமாக மாறும், மற்றும் துமையின் பங்களிப்பு 
அதன்படி அதன்படி வமரயறுக்கப்படும். அமமப்பின் 
பதாடர்ச்சியான முன்மனற்ைத்திற்கான ஒட்டுபமாத்த கண்காணிப்பு 
மற்றும் பகாள்மகக்கான முதன்மம நிறுவனம் இது. இருப்பினும், 

அது பள்ளிகள் (மசமவ வழங்கல்) அல்ைது அமமப்புமுமையின் 
கட்டுப்பாடு ஆகியவற்மைாடு பதாடர்பு பகாள்ளாது, இது வட்டி 
மமாதல்கமள அகற்ை தனி அமமப்புகளால் மமற்பகாள்ளப்படும். 

முழு மாநிைத்தின் பபாதுக் கல்வி முமைக்கான கல்வி 
நடவடிக்மககள் மற்றும் மசமவ வழங்கல் பள்ளி கல்வி 
இயக்குநரகம் (DSE) மகயாளப்படும்; அது கல்வி நடவடிக்மககள் 
மற்றும் ஏற்பாடு பதாடர்பான பகாள்மககமள 
நமடமுமைப்படுத்துவதற்கு உமழக்கும், ஆனால் மவறுவழியில் 
இருந்து பிரிக்கப்பட்டு, மமமை உள்ள உச்சகட்டத்தில் இருந்து 
சுயாதீனமாக மவமை பசய்யும். 

ஒவ்பவாரு மாநிைத்திற்கும் அரசு சாரா ஒழுங்குமுமை 
அதிகாரசமப (எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ) என்று அமழக்கப்படும் சுயாதீன, 

மாநிை அளவிைான கட்டுப்பாட்டு அமமப்பு உருவாக்கப்படும். 
மிகக் குமைவான அடிப்பமட அளவுருக்கள் (பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, 

அடிப்பமட உள்கட்டமமப்பு, பாடத்திட்டங்களின் எண்ணிக்மக 
மற்றும் வகுப்புகள், தரம், மற்றும் ஒைி வழிமுமைகள்) 
ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் அமனத்து கட்டுப்பாடுகளும் SSR 
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ஆல் மமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. தற்மபாது பள்ளிகளால் 
நடத்தப்படும் ஒழுங்குமுமை கட்டமளகளின் சுமம. இந்த 
அளவுருக்கள் கட்டமமப்மப ஒவ்பவாரு மாநிைத்திற்கும் SCERT 

மூைம் பல்மவறு பங்குதாரர்களிடம், குைிப்பாக ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் பள்ளிகளுடன் கைந்து ஆமைாசிக்க மவண்டும். இந்த 
கட்டமமப்புகமள பசயல்படுத்த அங்கீகாரம் மற்றும் தணிக்மக 
பயன்படும். கட்டுப்பாட்டு அமமப்புகள் மற்றும் பள்ளிகளால் 
அமனத்து ஒழுங்குமுமை தகவல்களின் பவளிப்பமடயான பபாது 
பவளிப்பாடு பபாது மமற்பார்மவயாளர்களுக்கும் 
பபாறுப்புணர்வுக்கும் விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படும். 

மாநிைங்களில் தரநிமை அமமப்பு மற்றும் பாடத்திட்டங்கள் 
உள்ளிட்ட கல்வி விஷயங்கள், SCERT ஆல் வழிநடத்தப்படும், BRC 

கள், BIET கள் மற்றும் DIET க்கள் மபான்ை மற்ை கல்வி உதவி 
அமமப்புகளுடன் இமணந்து ஒரு நிறுவனமாக 
மறுஒழுங்கமமக்கப்பட மவண்டும். பள்ளிக்கல்வமக நிமையத்தில் 
உள்ள மாணவர்களின் தகுதி சான்ைிதழ் ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் 
சான்ைிதழ் / பரீட்மச சமபயால் மகயாளப்படும், இது இந்த 
மநாக்கத்திற்காக அர்த்தமுள்ள பரீட்மசகமள நடத்தும் . ஒவ்பவாரு 
விஷயத்திலும் முக்கிய திைன்கமள வாரியங்கள் மதிப்படீு 
பசய்யும் (x4.9 ஐ பார்க்கவும்), ஆனால் பாடத்திட்டத்மத 
கட்டாயமாக்க எந்தப் பங்கும் இல்மை (பாடத்திட்டங்கள் அல்ைது 
பாடப்புத்தகங்கள் உட்பட). 

பபாது மற்றும் தனியார் பள்ளிகளும் அமத அளவுமகால்களிலும், 

வமரயமைகளிலும், பசயல்முமைகளிலும் ஒழுங்குபடுத்தப்படும், 

பபாதுமக்கள் பவளிப்பாடு மற்றும் பவளிப்பமடத்தன்மமமய 
வைியுறுத்துவதன் மூைம், பவளிப்பமடயான பபாது பள்ளிகள் 
தனியார்மயப்படுத்தப்படுவமத உறுதிப்படுத்துவமதாடு எந்த 
விதத்திலும் தமடபசய்யப்படாது என்பமத 
உறுதிப்படுத்துகின்ைன. தரமான கல்விக்கான தனியார் பதாண்டு 
முயற்சிகள் உற்சாகப்படுத்தப்படும் - இதன்மூைம் கல்விக்கான 
பபாது நல்ை தன்மமமய உறுதிப்படுத்துகிைது - 
பபற்மைார்களுக்கும் சமூகங்களுக்கும் இமடயூைான வர்த்தக 
நமடமுமைகளிைிருந்து பாதுகாத்தல், கல்வி கட்டணத்தில் 
தன்னிச்மசயான அதிகரிப்பு உட்பட. 
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RTE சட்டம், 2009 கடந்த பத்தாண்டுகளாக பள்ளி ஒழுங்குமுமை 
மற்றும் ஆளுமமக்கான சட்டரீதியான ைின்க்ஸ்மபன் என்பதால், 

இது மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு, இந்த பகாள்மக பசயல்படுத்த 
மற்றும் அதற்மகற்ைவாறு கற்கப்பட்ட அனுபவங்கள் மற்றும் 
அனுபவங்களின் அடிப்பமடயிைான திருத்தங்கமள மமம்படுத்த 
உதவுகிைது. . 

ஒட்டுபமாத்த அமமப்புமுமையின் ஒரு காை 'ஆமராக்கிய 
மசாதமன' க்கு, மாணவர் கற்ைல் மட்டங்களின் ஒரு மாதிரி சார்ந்த 
மதசிய சாதமனயாளர் சர்மவ (என்ஏஎஸ்) பதாடர்ந்து NCERT 

நடத்தும். மாநிைங்கள் தங்களின் பசாந்த கணக்பகடுப்பு சார்ந்த 
மாநிை மதிப்படீ்டு ஆய்வு (SAS) ( P8.5.1 ஐப் பார்க்கவும் ) நடத்தவும் 
ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும் , இதன் முடிவுகள் மமம்பாட்டு 
மநாக்கங்களுக்காக மட்டுமம பயன்படுத்தப்படும், ஆசிரியர்கள், 

மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பபற்மைாருடன் பகிர்ந்து 
பகாள்ளும். 

பள்ளிகளில் பதிவுபசய்யப்பட்ட குழந்மதகள் மற்றும் இளம் 
பருவத்தினர் இந்த முழு பசயல்முமையிலும் மைக்கப்படக் 
கூடாது; அமனத்து பிைகு, பள்ளி அமமப்பு அவர்களுக்கு 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் 
உரிமமக்கும் கவனமாக கவனம் பசலுத்துவதும், இளம் 
பருவத்தினர் எதிர்பகாள்ளும் பல்மவறு கடினமான 
சிக்கல்களும், குழந்மதகளின் / இளம் பருவத்தினரின் 
உரிமமகளுக்கு எதிரான எந்தபவாரு குமைபாடுகளிலும் 
புகார் அளிப்பதற்கான பதளிவான, பாதுகாப்பான மற்றும் 
திைமமயான வழிமுமைகள் மற்றும் அமமப்புமுமையின் 
மூைம் மிக உயர்ந்த முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட 
மவண்டும். அல்ைது பாதுகாப்பு. பயனுள்ள, சரியான 
மநரத்தில், மற்றும் எல்ைா மாணவர்களிடமும் நன்கு 
அைியப்பட்ட வழிமுமைகளின் விமரவான வளர்ச்சி மிக 
உயர்ந்த முன்னுரிமமக்கு வழங்கப்படும். 
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8.1. பள்ளிக் கல்வி அகமப்பில் 
கணினி கட்டகமப்பு மற்றும் 
பொத்ேிைங்கள் 

P8.1.1. ககொள்கககள், ஒழுங்குமுகற, கசயல்பொடுகள் மற்றும் கல்வித் 
ேைங்களின் கசயல்பொடுககள பிரித்ேல்: கல்வி, கல்வித் திட்டம் 
மற்றும் கல்வி வழங்கல், கல்வியியல் வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்படீு 
மற்றும் துமண மசமவ மபான்ை கல்வி மபான்ை பிை 
பசயல்பாடுகளிைிருந்து ஒழுங்குமுமை பசயல்பாடுகமள 
மாநிைங்கள் பிரித்து மவக்கும். இவ்வாறு அவர்கள் 
பகாள்மககமள, ஒழுங்குமுமை, பசயல்பாடுகள் மற்றும் கல்விக் 
காரியங்களுக்கு பதளிவான, தனி அமமப்புகமள 
உருவாக்குவார்கள். 

பள்ளிகள் புதிய ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் மாநிை பள்ளி 
ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் (SSRA) என்று அமழக்கப்படும், 

கட்டுப்பாட்டு ஆமணமய பகாண்டிருக்கும், மற்றும் பபாது 
மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அடிப்பமட மற்றும் சீருமட 
தரநிமைகமள அமமக்கும். அதிகாரத்மத ஸ்தாபிப்பதனால் 
DSE இல் உள்ள நிர்வாக வளங்கமள பபாது பள்ளிகளில் 
கல்வி வழங்குவதில் கவனம் பசலுத்துவமதாடு, 

பகாள்மககள், கட்டுப்பாடு மற்றும் மசமவ வழங்குதல் 
ஆகியவற்ைின் மவர்கமள பிரிக்கும் கட்டமமப்பு 
சீர்திருத்தத்மத எளிதாக்கும். 

தற்மபாமதய நமடமுமை அணுகுமுமை மூைம் 
கட்டுப்பாடு அமைாக்கப்படாது. அதற்குப் பதிைாக, பள்ளி 
உள்கட்டமமப்பு, ஆசிரியர் வளங்கள், கல்வித் தகுதிகள், 

பபாது மதர்வுகள், கட்டணம் மபான்ைவற்மை உள்ளடக்கிய 
அமனத்து தகவல்களும், பபற்மைாருக்கு தகவல் 
பதரிவுகமளத் பதரிந்துபகாள்வதற்கும், இதன் மூைம் 
நமடமுமை ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதற்கும் பபாது 
படாமமனில் மவக்கப்படும். 
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வட்டி முைண்பொடுககள 
அகற்ற கசயல்பொடுககள 
பிரிப்பேன் மூைம் 
ஒழுங்குமுகற வகுக்கப்படும். 

P8.1.2. ககொள்கக மற்றும் ஒட்டுகமொத்ே ஒருங்கிகணப்புக்கு உச்சநீதி 
மன்ைம்: மாநிைத்தின் கல்வித் துமை உச்சக் பகாள்மக 
அமமப்பாகும், மமலும் அது பபாறுப்பாகும் 

பகாள்மக மற்றும் கணினி ஒட்டுபமாத்த ஒருங்கிமணப்பு 
மற்றும் கண்காணிப்பு. அரசு RJSA (P23.19 ஐப் பார்க்க ) 

அமமக்கப்பட்டிருந்தால், துமை 
மற்றும் ஆய்க் ஆகியவற்ைின் பாத்திரங்கள் சரியாக 
பிரித்பதடுக்கப்பட்டு பதளிவாகப் பிரிக்கப்படும். 

P8.1.3. பள்ளி கல்வித் துகறயின் ஒரு ேனி சுயொேனீ 
ஒழுங்குபடுத்ேல்: பாடசாமை முமைமம மமற்பார்மவயிடுதல் 
மற்றும் அங்கீகாரத்மத அமுல்படுத்தல் உட்பட பாடசாமை 
ஒழுங்குவிதிகளின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் மகயாள ஒரு 
சுயாதீனமான SSRA நிறுவப்படும். எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஆர் என்பேச்ஏஏ 
மபான்ை ஒரு உடைாக இருக்கும் ( P18.1.4 ஐப் பார்க்கவும் ). 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட எஸ்.எஸ்.ஏ.ஏ., மாநிைத்தில் பள்ளிக் 
கல்வித்துமையின் ஒமர ஒழுங்குபடுத்தியாக 
இருக்கும். SSRA ஒரு சுயாதீன குழுவினால் 
நிர்வகிக்கப்படுகிைது, இதில் 10-15 உறுப்பினர்கள் கல்வி 
மற்றும் பிை பதாடர்புமடய துமைகளில் நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்தவர்களாக உள்ளனர், உயர்ந்த மநர்மம மற்றும் 
திைனற்ை பாடல் பதிவு. எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ., 
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ஆர்.மஜ.எஸ்.ஸிடம் அைிக்மகயிடுகிைது, இல்ைாவிட்டால் 
மாநிைத்தின் முதைமமச்சருக்கு இது பதரிவிக்கப்படும். 

ஒரு.      RJSA (அல்ைது முதல்வர்) தமைவர் மற்றும் குழு 
உறுப்பினர்கமள நியமனம் பசய்ய மவண்டும், 

ஒவ்பவாருவருக்கும் 3 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான காை 
இமடபவளிகளில் இருக்க மாட்டார்கள். 

ஆ. எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ மபாதுமான ஊழியர்கள் மற்றும் அதன் 
ஆமணமய நிமைமவற்றுவதற்கு வளங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும். இது பிரிவு 8.2 

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அங்கீகாரத்தின் 
அடிப்பமடயில் ஒழுங்குமுமை அமமப்மப உருவாக்கி 
மமற்பார்மவ பசய்யும் .    

இ. SSRA ஒரு வலுவான மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய 
பபாதுக் குமைபாடு மற்றும் சரிபசய்தல் பபாைிமுமைமய 
அமமக்கும், இது பரவைாக பதாடர்பு மற்றும் 
பரவைாக்கப்படும். இது மாநிைம் முழுவதும் பை 
குமைபாடுகள் பகாண்டிருக்கும்.      

ஈ. எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ ஒரு குறுந்தக-நீதித் தகுதி உமடயதாக 
இருக்கைாம், மமலும் அது மதமவப்படும் 
விவகாரங்களின் விமரவான நீதித் தீர்ப்பிற்காக ஒரு 
தீர்ப்பிமன அமமக்கும். இந்த உடல் மாநிைம் முழுவதும் 
அலுவைகங்கள் இருக்கைாம். அரசு ஒரு பதவி உயர்வு 
கல்வி நீதிமன்ைம் அமமத்தால், இந்த பசயல்பாடு 
பின்னர் தீர்ப்பாயத்தால் நிமைமவற்ைப்படும். SSRA ஐ 
ஒழுங்குபடுத்தும் ஆட்சிமய அமல்படுத்துவதற்கு முழு 
அதிகாரம் அளிக்கப்படும், பள்ளிகள் இயங்குவமத 
ஒப்புக்பகாள்வதன் மூைம், அதாவது பள்ளிகமள 
நிறுத்துதல், அங்கீகாரம் பபறும் அடிப்பமட அளவுருக்கள் 
திருப்திகரமாக இல்ைாவிட்டால்.    
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பள்ளி தமற்பொர்கவயின் 
அகனத்து அம்சங்ககளயும் 
ககயொள்வேற்கு ஒரு 
சுயொேனீமொன அைசு பள்ளி 
ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் 
நிறுவப்படும். 

P8.1.4. நடவடிக்கககள் மற்றும் கபொதுப் பள்ளி முகறகமக்கொன 
கபொறுப்பு: சிை மாநிைங்களில் பபாது அைிவுறுத்தைின் 
இயக்குநராகவும் அமழக்கப்படும் DSE, 

பபாது பள்ளி அமமப்பு இயங்கும் பபாறுப்பு இருக்க 
பதாடரும். இது பள்ளி கல்வி துமை அைிக்மக 
பதாடரும். மாநிை பாடசாமை முமைமம வடிவமமப்பின் 
வடிவமமப்பில், DSE முழுமமயான பாடத்திட்டங்கமள 
மமம்படுத்துதல், பசயற்பாடு பசய்தல் மற்றும் 
பசயற்பாடுகளில் கவனம் பசலுத்த முடியும். SSRA க்கு 
முழுமமயாகப் பின்தங்கியிருக்கும் அதன் ஒழுங்குமுமை 
பசயல்பாடு. 

அமனத்து தற்மபாமதய பயணங்கள் (எ.கா Samag Shiksha 

Abhiyan சர்வா சிக்ஷா Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, 

ஆசிரியர் கல்வி, முதைியன ஒருங்கிமணக்கிைது) கல்வி 
வழங்கப்படும் மீது கவனம் முயற்சிகள் DSE உடன் பிரதான 
/ ஒருங்கிமணக்கப்பட்டது. நகராட்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
மவறு எந்த பபாது அமமப்புகளாலும் பள்ளிகள் 
இயங்குவதற்கு DSE பபாறுப்பாகும். 
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P8.1.5. பள்ளி கல்வி இயக்குனைகத்ேின் பங்களிப்கப 
தமம்படுத்துேல்: பள்ளிகளின் பரகுமைட்டர் கவுன் ஆபமரட்டரில் 
டிஎஸ்பிமய மாற்ைியமமப்பதற்கான முழு முயற்சியும் 
பள்ளிகளுக்கு மட்டுமம (திைம்பட) ஆபமரட்டருக்குக் 
பகாடுக்கப்படைாம், இது ஒரு திட்டத்திமனப் மபான்ை 'மாற்ை 
மமைாண்மம பசயல்முமை' மதமவப்படும். 2-3 ஆண்டுகளில் - DSEs 

இந்த மாற்ைம் ஒரு கட்டமமப்மப மற்றும் திட்டம் உருவாக்க 
மவண்டும் மற்றும் இந்த மாற்ைத்மத பசயல்படுத்த மிகவும் 
திைமமயான மற்றும் அதிகாரம் குழு உருவாக்க. இந்த 
மாற்ைத்தின் முக்கிய பரிமாணங்களில் சிை: 

ஒரு.      முதைாவதாக, பபாதுப் பள்ளிக் கல்வியில் உள்ள 
அதிகாரிகள் (எ.கா. இயக்குனர்கள், கூட்டு இயக்குநர்கள், 

DEO கள், BEO க்கள்) தங்கமளத் தங்கமள மாற்ைிக் 
பகாள்ள மவண்டும், கல்வித் தமைவர்கள், பபாது 
பள்ளிகள் திைம்பட மற்றும் திைமமயான முமையில் 
பசயல்படுவமத மமயமாகக் பகாண்டு, 

பவளிப்பாடுகள். டிஎஸ்எஸ் ஒவ்பவாரு மட்டத்திலும் 
அதன் அதிகாரிகளின் பங்களிப்பு மற்றும் 
எதிர்பார்ப்புகமள மதிப்பாய்வு பசய்து மறுபரிசீைமன 
பசய்ய மவண்டும். அதிகாரிகள் (எ.கா. BEO கள், DEO கள், 

பபாது அைிவுறுத்தைின் துமண இயக்குநர்கள்) தங்கள் 
பிரமதசங்களில் உள்ள பள்ளிகளின் கல்வி 
விமளவுகளுக்கு பபாறுப்பு இருக்க மவண்டும். 

ஆ. இரண்டாவதாக, அதிகாரிகமள ஆதரிக்க மவண்டும், 

பதாழில்முமை மமம்பாடு, அத்துடன் பதாழில்முமை 
முன்மனற்ை வாய்ப்புகள் மற்றும் சிைந்த மவமைக்கான 
அங்கீகாரங்கள் மபான்ை திைன்கமள வழங்க மவண்டும்.    

இ. மூன்ைாவதாக, சக்தி வாய்ந்த SMC கமள நன்கு 
பசயல்படுத்துவதற்கு DSE மற்றும் அதன் அதிகாரிகளின் 
நிர்வாக கைாச்சாரம் மற்றும் நமடமுமைகளில் 
கணிசமான மாற்ைம் மதமவப்படும், BEOs மபான்ை 
முன்னணி அதிகாரிகமள மிக முக்கியமாக இருக்க 
மவண்டும். இந்த அமமப்பு மற்றும் அதன் அதிகாரிகள் 
பள்ளிகளில் மாற்ைம் மற்றும் மமம்பாட்டுத் 
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தமைவர்களின் பங்கு வகிக்கிைார்கள், அதற்காக 
ஒவ்பவாரு பள்ளிகளுக்கும் பள்ளிகளுக்கு ஆதரவு 
பகாடுப்பார்கள்.     

ஈ. நான்காம், DSE இன் ஒட்டுபமாத்த திட்டமிடல் மற்றும் 
மமைாண்மம அமமப்புகள் மீண்டும் கட்டமமக்கப்பட 
மவண்டும், இதன்மூைம் அதிகாரம் பபற்ை SMC க்கள், பள்ளி 
வளாகங்கள் மற்றும் DEC / ZSP ஆகியவற்ைின் புதிய 
ஆளுமம கட்டமமப்பிைிருந்து அதிகபட்ச நன்மமகள் 
கிமடக்கும் . இது அடங்கும், ஆனால் மாநிைத்தின் SDP 

களின் ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு மூைம் வள 
மற்றும் கல்வி திட்டமிடல் "அடிப்பமடகள்" 
வமரயறுக்கப்படாது.    

பள்ளி கல்வி இயக்குநைகம் 
கபொது பள்ளி அகமப்பு 
இயங்கும் கபொறுப்பு. 

P8.1.6. கல்வி விஷயங்களில் உச்ச உடல்: கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் 
பயிற்சி (SCERT) மத்திய கவுன்சில் பாடத்திட்டத்மத, 

பாடப்புத்தகங்கள், ஆசிரியர் சம்பந்தமான நடவடிக்மககள் 
தரநிமைகமள (எ.கா. ஆட்மசர்ப்பு, வளர்ச்சி, மதிப்படீு மற்றும் 
மதிப்படீு), மற்றும் கற்ைல் தரத்மத உட்பட அமனத்து கல்வி 
விஷயங்களில் நுனி உடைில் தங்கியிருக்காது குழந்மத பருவ 
கல்வி உட்பட பள்ளி கல்வி அமனத்து கட்டங்களிலும். இது பபாது 
அமமப்பு, எ.டி.ஆர்.சி., பி.ஆர்.சி., மற்றும் டி.ஈ.டி.எஸ் மபான்ை பிை 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

SCERT க்கள் தங்கள் நிபுணத்துவத்தின் மூைம் அரசுக்கு 
கல்வி பார்மவ மற்றும் தமைமமத்துவத்மத 
வழங்குவதற்கான திைனுடன் சிைந்த நிறுவனங்களாக 
மாற்ைப்பட மவண்டும். SCERT கள், NCF உடன் இமணந்த 



14. National Research Foundation 

 
348 

மாநிை பாடத்திட்ட கட்டமமப்புகள் (SCF) மற்றும் 
பாடத்திட்டத்மத (பாடத்திட்டங்கள், பாடப்புத்தகங்கள் 
உட்பட) வளர்க்கும், இது பபாது பள்ளி முமைமமயிலும் 
மற்ைவர்களிடத்திலும் பயன்படுத்தப்படைாம். எஸ்.சி.எஃப் 
பபாது பரிமாணங்கமளயும், NCF பகுதிமயயும் 
முழுவதுமாக எடுத்துக் பகாள்ளைாம், அமத மநரத்தில் 
விரும்பிய மாநிை குைிப்பிட்ட பரிமாணங்கமள 
உருவாக்கும். இது NCF திருத்தத்தின் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குள் பசய்யப்பட மவண்டும் ( பிரிவு 4.7 மற்றும் 
4.8 ஐப் பார்க்கவும் ). அமனத்து பாடத்திட்டங்களும் 
ஒவ்பவாரு 5 வருடங்களுக்கும் மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு 
திருத்தப்படும். SCERT ஆசிரியர்கள், மற்ை கல்வியாளர்கள், 

சிவில் சமுதாய அமமப்புக்கள், மபான்ைவற்றுடன் பரந்த 
ஆமைாசமனகளின் மூைம் பாடத்திட்டத்மத உருவாக்கி, 
திருத்த முடியும். 

SCERT ஆசிரியர்கள் மற்றும் பபாது பள்ளி அமமப்பின் 
தமைவர்கள் திைமன அபிவிருத்தி பபாறுப்பு. அமனத்து 
ஆசிரியர்களும் தமைவர்களும் - முழுமநர ஊழியர்களாக 
பணிபுரியும் ஆண்டுகளுக்கு மசமவ மதிப்படீுகளின் 
பாமதயில் பிரதிபைிப்பமதப் மபான்ை திைனாய்வாளர்களாக 
பதாடர்ச்சியாக மமம்பட்ட CPD- ஐ முழுமமயாக 
அனுபவிக்க மவண்டும் என்று DSE உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். ஒவ்பவாரு மாநிைத்தின் கல்வி 
முகாமமத்துவம் மற்றும் பயிற்சி நிமையத்தின் (SIEMAT) 

மாநிை கல்வி நிறுவனமும் SCERT உடன் இமணந்து 
கல்வித் தமைவர்களின் திைமன மமம்படுத்துவதில் 
கவனம் பசலுத்துகின்ைன - பள்ளி தமைவர்களிடமிருந்து 
(தமைமம ஆசிரியர்கள் / அதிபர்கள்) அதிகபட்சம் வமர 
DSE இன் அதிகாரிகள். 

SCERT உயர் கல்வித்திைன் பகாண்ட ஒரு கல்வியாளர் 
மற்றும் மநர்மமயற்ை ஒருமமப்பாட்டின் வரைாற்றுப் 
பாத்திரத்மத நடத்தும்; SCERT கல்வித் திமணக்களத்தில் 
புகார் அளிக்கப்படும். 
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P8.1.7. CRC க்கள், பி.ஆர்.சி. மற்றும் டி.இ.இ.டிகளின் மறுவொசிப்பு: CRC 

க்கள், பி.ஆர்.சி. மற்றும் டி.ஈ.இ.டி. , ஆகியமவ, கல்வி, கல்வி 
மற்றும் கல்வி ஆகியவற்ைிற்கான கல்வி உதவித்பதாமகமய 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிகளுக்கு, அவர்களின் புவியியல், 

கல்வியின் அமனத்து நிமைகளிலும் வழங்குகிைது. இது 
ஆசிரியர்களுக்கும் பள்ளி தமைவர்களுக்கும் CPD க்கு 
ஆதரமவயும், வளர்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டு கற்பித்தல் 
பபாருளுக்கு ஆதரவு, SDP மற்றும் SCDP இன் அபிவிருத்தி மற்றும் 
கல்வி விஷயங்களில் அதன் மரணதண்டமன ஆகியவற்ைிற்கான 
ஆதரவு ஆகியமவ உள்ளடங்கும். 

இந்த கல்வி உதவி நிறுவனங்கள், மதமவயான 
திைன்கமளக் பகாண்டுள்ள மக்களுடன் மபாதுமான 
பணியாற்றும். இந்த நிறுவனங்களின் மறுமைர்ச்சி பள்ளி 
கல்வி முன்மனற்ைம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இந்த 
நிறுவனங்கமள பணியமர்த்தும் மக்கள் தங்கள் 
திைமமக்காக கடுமமயாக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டிருக்க 
மவண்டும் - பவளிப்பமடயான பசயல் மூைம் - பபாது 
அமமப்பின் இருக்கும் 
ஆசிரியர்களிடமிருந்து. மதர்ந்பதடுத்தவர்கள் SCERT 

மூைம் கவனமாக 
வடிவமமக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் குைிப்பிட்ட 
கடுமமயான பயிற்சியின் மூைம் பசல்ை மவண்டும் , 

ஆசிரியர்கள், தமைமம ஆசிரியர்கள் மற்றும் SMC களுக்கு 
ஆதரவு மதமவப்படும் தகவல்களால் இது 
பதரிவிக்கப்படுகிைது. 

SCERT இந்த நிறுவனங்களின் மறுசீரமமப்பிற்கு 
டிஎஸ்இமயப் மபாைமவ "மாற்ை மமைாண்மம 
பசயல்முமை" மய வழிநடத்துகிைது, இமவ 3 ஆண்டுகளில் 
இந்த நிறுவனங்களின் திைன் மற்றும் பணிச்சூழமை 
மாற்ைியமமக்க மவண்டும், அமவ சிைப்பான துல்ைியமான 
நிறுவனங்களாக வளரும். 
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கல்வித் துகற மற்றும் 
கல்விக்கொன மொநிைக் 
கவுன்சில் பள்ளி கல்வி 
முழுவதுமொக அகனத்து 
கல்வித் துகறயிலும் 
உச்சகட்டமொக இருக்கும். 

P8.1.8. மேிப்பீட்டு வொரியங்கள்: ஒவ்பவாரு மாநிைமும் பள்ளிக்கல்வி 
சான்ைிதழின் மதிப்படீ்மட நடத்துவமதாடு அமத சான்ைிதமழ 
மதிப்படீு பசய்யும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட குழு 
மதிப்படீு (BOA) இருக்க மவண்டும். மாநிை பி.ஏ.ஏ-க்கும் கூடுதைாக, 

சிை பள்ளிகளில் மாணவர்கள் மத்திய பாஏஏக்கள் அல்ைது பிை 
(சர்வமதச) BOA க்கள் மதிப்படீு பசய்யப்படைாம். மாநிை பி.ஏ.ஏ. 
கல்வித் திமணக்களம் மற்றும் மத்திய அரசுக்கு MHRD க்கு 
அல்ைது RSA ஆல் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு அைிக்மக 
பசய்யும். இந்த அதிகாரிகள், எந்த புதிய பிஏஏமவ ஒரு 
முன்பனச்சரிக்மக பசயல்முமை மற்றும் பவளிப்பமடயான 
அளவுமகால் மூைம் உருவாக்க அனுமதிக்கும். தனியார் சார்பற்ை 
பிஏஏக்கள் இருக்கக்கூடாது, அமவ முற்ைிலும் சுயாதீனமாக 
இருக்கைாம், கல்வித் துமை அல்ைது எம்.ஆர்.ஆர்.டி. மமற்கூைிய 
பசயல்முமை மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், பல்கமைக்கழகங்கள் 
BOA கமள பதாடங்கைாம். 

மாநிை மற்றும் மத்திய பி.ஏ.ஏ.க்கள் சீர்திருத்தம் மற்றும் 
சீர்திருத்த முமைமமமய மமம்படுத்துவதுடன், 

தற்மபாமதய உள்ளடக்கத்மத கடுமமயான 
மசாதமனகளிைிருந்து எடுக்கும் திைன்கமள உண்மமயான 
மதிப்படீ்டிற்கு மாற்றுவமதாடு, NCERT, SCERT மற்றும் பிை 
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பதாடர்புமடய உடல்களால் உருவாக்கப்படும் 
பாடத்திட்டங்களின் மநாக்கங்கள் இமவ. பிரிவு 4.9 ). 

பாடத்திட்டங்கள் பாடத்திட்டத்மத அல்ைது 
பாடத்திட்டத்மத அல்ைது உமர புத்தகங்கமள தீர்மானிக்க 
எந்த வமகயிலும் தீர்மானிக்கமவா அல்ைது எந்த 
வமகயிலும் எந்த பள்ளியிலும் தீர்மானிக்கமவா 
முடியாது. இமவ அமனத்தும் அரசு பள்ளி முமைமமயால் 
முடிவு பசய்யப்படும். பள்ளிகளுடன் எந்தபவாரு 
கட்டுப்பாடு அல்ைது மமற்பார்மவப் பாத்திரமும் 
அவர்களுக்குக் கிமடயாது. 

ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட BOA மதசிய அளவில் இயங்கும் 
சிைவற்மை உள்ளடக்கிய அமனத்து மாநிைங்களிலும் 
பசயல்படைாம், ஏற்கனமவ இருக்கும் மத்திய BOA க்கள் 
(எ.கா., CBSE, ICSE, NIOS). இது பள்ளி மதர்வு சான்ைிதழிற்கான 
தாராளமயமாக்கப்பட்ட முமைமம வழங்கும், பை 
விருப்பங்கமள வழங்குகிைது. பள்ளிகமள 
இமணப்பதில்மை, ஆனால் பள்ளிகள் மற்றும் 
மாணவர்களுக்கு மதர்வு பசய்ய தங்கள் மசமவகமள 
வழங்கும்; பள்ளிக்கூடம் (கள்) அவர்கள் பயன்படுத்தும் 
பாடத்திட்டத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மதிப்படீ்மட 
எந்த பள்ளிகளால் நிர்ணயிக்கைாம். அமனத்து மத்திய 
மற்றும் மாநிை மபாஸ் NCF மற்றும் SCF பதளிவாகக் 
கூைப்பட்டவாறு, பாடங்களில் முழுவதும் மமய 
பகாள்ளளவில் மற்றும் திைமமகளின் மதிப்படீு 
(பார்க்க பிரிவு 4.9 ). சர்வமதச வாரியங்கமளத் மதர்வு 
பசய்யும் பள்ளிகள், NCF / SCF (எ.கா., மூன்று பமாழி 
சூத்திரங்கள், மற்றும் பபாருத்தமாக கமை, இமச, வரைாறு, 

தத்துவம், முதைியன உள்ளடக்கியமவ. இந்திய சூழல்). 
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மேிப்பீட்டு வொரியங்கள் 
முழுகமயொக சரீ்ேிருத்ேம் 
மற்றும் பரிதசொேகன 
முகறகமகய தமம்படுத்தும் 
- பொடத்ேிட்டத்கே 
அகமப்பேில் அல்ைது 
பொடப்புத்ேகங்ககள 
உருவொக்குவேில் எந்ேப் 
பங்கும் இல்கை. 

P8.1.9. பொடத்ேிட்டத்கேத் தேர்வு கசய்வேற்கொன வகளந்து ககொடுக்கும் 
ேன்கம: பள்ளிகள் மற்றும் பாடசாமை முமைமமகள் 
அவர்களின் பாடத்திட்டத்மதத் மதர்வுபசய்ய முழு 
பநகிழ்வுத்தன்மமயும் இருக்கும். இருப்பினும் எல்ைா பள்ளிகளின் 
பாடபநைிகள், இைக்குகள், கல்வி உள்ளடக்கம் மற்றும் 
பசயல்முமை உட்பட NCF மற்றும் SCF உடன் இமணக்கப்பட 
மவண்டும். பபாது பள்ளி முமைமமயில், அமனத்து பள்ளி கல்வி 
அதிகாரிகள் மற்றும் P8.1.6-P8.1.7 இல் கைந்துமரயாடப்பட்ட கல்விக் 
கல்வி 
நிறுவனங்களும் பள்ளிகளுடன் கைந்தாமைாசிக்கான பாடத்திட்டங்
கமள மமம்படுத்துவதும், பசயல்படுத்துவதும் 
ஒருங்கிமணக்கின்ைன. 
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P8.1.10. அபிவிருத்ேி ேிட்டமிடல் மற்றும் ஆய்வு: இந்த அத்தியாயத்தில் 
குைிப்பிட்டுள்ள அமனத்து உடைங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 
தங்கள் பணி வழிகாட்ட ஒவ்பவாரு வருடமும் கடுமமயான 
திட்டங்கள் உருவாக்க மவண்டும். அவர்கள் மத்திய காை 
திட்டங்கமள (3-5 ஆண்டுகள்) அபிவிருத்தி பசய்யும். இந்த 
திட்டத்தின் இைக்குகமள அமடயவும், உயர் கல்வித்திைன் 
பகாண்ட கல்வி அமமப்பில் அதன் மநாக்கத்மத நிமைமவற்ை 
உதவுவதற்கும் இந்த திட்டங்கள் உதவும். இந்த திட்டங்கள் மற்றும் 
அவர்களின் பவற்ைிகரமான விநிமயாகம் ஆதரவு, வளர்ச்சி மற்றும் 
மமம்பாட்டு மநாக்கத்திற்காக நிறுவனத்தின் பதாடர்புமடய 
தமைமம நிர்வாக அமமப்பு மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும். 

RJSA (அல்ைது பள்ளி கல்வித் துமையானது) மாநிைத்தின் 
இந்த திட்டமிடல் மற்றும் மறுஆய்வு பசயல்முமைமய 
வழிநடத்தும், தனிப்பட்ட திட்டங்கமள 
அமமப்புமுமையின் கல்வி விமளவுகமள பதாடர்ந்து 
மமம்படுத்துவதற்கு ஒத்திமசக்கப்படுகிைது. 

8.2. கபொறுப்புடன் சுயொட்சிக்கு 
அங்கீகொைம் 
பள்ளிக்கூடம் தரநிமை மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகார 
கட்டமமப்பு (SQAAF) மற்றும் உரிமம் வழங்குவதற்கான 
உரிமம் பள்ளி (ை.எஸ்.எஸ்.எஸ்) ஆரம்பிக்கப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக, அங்கீகாரம் பபறும் முமையாகும். 

பள்ளிகளின் அங்கீகாரத்திற்கான அமமப்பு மற்றும் 
கட்டமமப்பு உள்ளூர் நிமைமமகளின் பரந்த மாறுபாடு, 

இமளய மாணவர்கள் மற்றும் சிைிய நிறுவனங்களுடன் 
மகயாளும் மபாது பநகிழ்வுத்தன்மம மற்றும் நாட்டின் பை 
பபரிய பள்ளிகளால் மகயாள்வதில் பசயல்படும் 
நமடமுமை ஆகியவற்மை கணக்கில் எடுத்துக் 
பகாள்ளும். புவியியல் பகுதிகள் முழுவதும் 
விநிமயாகிக்கப்படும் முமைமம - அமனத்து 
பள்ளிகளுக்கும் எளிதில் அணுகுவமத இயலுமமப்படுத்த 
மவண்டும் - இன்னும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு வலுவான 
காமசாமைகமளயும் நிலுமவகமளயும் பகாண்டிருக்க 
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மவண்டும். இந்த பகாள்மக மமலும் அங்கீகரிக்கிைது 
மற்றும் உண்மமயில் அந்த பபாறுப்பும் 
பபாறுப்புணர்வுடனும் அதிகாரமளிப்பதன் மூைம் 
ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். 

P8.2.1. பள்ளி ேை மேிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொைம் கட்டகமப்பு: SCERT 

ஒவ்பவாரு மாநிைத்திற்கும் ஒரு பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் 
அங்கீகாரம் கட்டமமப்பு (SQAAF) உருவாக்கும். இது அங்கீகார 
முமையின் அடிப்பமடயில் பள்ளிகமள ஒழுங்குபடுத்தும் 
வமகயில் SSRA பயன்படுத்துகிைது. 

ஆசிரியர்கள், மற்ை கல்வியாளர்கள், பள்ளித் தமைவர்கள், 

பள்ளிகள், பபற்மைார்கள், SMCs, SCMC கள், மற்றும் 
சிவில் சமூக அமமப்புகள் மபான்ை கல்வி நிறுவனங்களில் 
அமனத்து துமைகளிைிருந்தும் விரிவான 
ஆமைாசமனயுடன் SQAAF உருவாக்கப்படும் . பள்ளிக் கல்வி 
தர குைியடீ்டு (SEQI) மற்றும் ஷாைா சித்தி (பள்ளி 
தரநிமைகள் மற்றும் மதிப்படீு பற்ைிய மதசிய 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்) ஆகியவற்ைின் அைிமவ இது 
உள்ளடக்குகிைது. 

NCERT உடன் இமணந்து NIEPA, அமனத்து 
மாநிைங்களுக்கும் பபாதுவான அணுகுமுமைமய 
பசயல்படுத்த, SQAAF இன் அபிவிருத்திக்கு ஒரு மதசிய 
வழிகாட்டு பநைிகமள உருவாக்கும். இது மாநிைங்கள் 
மற்றும் பிை பங்குதாரர்களுடன் ஆமைாசமன 
பசய்யப்படும். இந்த வழிகாட்டுதல்கள் எச்சரிக்மக ஆனால் 
எளிதானது அல்ை. 

இந்த வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அமனத்து மாநிைங்களின் 
SQAAF பின்வரும் பகாள்மககமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டமவ: 

ஒரு.      SQAAF ஒரு பள்ளியாக பசயல்பட ஒழுங்குமுமை 
ஒப்புதமைப் பபை, பள்ளிகளுக்கு பூர்த்தி பசய்ய 
மவண்டிய சிை அடிப்பமட அளவுருக்கள் மீது தரத்மத 
அமமக்கும். இந்த அடிப்பமட அளவுருக்கள் கூடுதைாக, 

பைவிதமான அளவுருக்கள் அல்ைது பரிமாணங்கள், 
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பள்ளிகமள பதாடர்ந்து மமம்படுத்துவதற்கு 
வழிவகுக்கைாம், ஆனால் இந்த கூடுதல் அளவுருக்கள் 
பள்ளிகளின் கட்டுப்பாட்டு அந்தஸ்தில் தாங்குவதில்மை. 

ஆ. அடிப்பமட அளவுருக்கள் மட்டுமம உமரயாற்றும்: 
பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள அமனவருக்கும் பாதுகாப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பு, பள்ளிக்கூடம் நடத்த மவண்டிய 
அவசியமான உள்கட்டமமப்பு, NCF / SCF, ஆசிரியர்களின் 
எண்ணிக்மக மற்றும் மாணவர்களின் எண்ணிக்மக 
ஆகியவற்மைக் பகாண்ட ஒரு பாடத்திட்டத்தின் 
பவளிப்பமடயான அைிக்மக பாடசாமையில் 
பாடசாமையிலும் பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் 
பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் 
பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் 
பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் பாடபநைிகளிலும் 
பாடபநைிகளயும்,    

•      உள்கட்டமமப்பில், ஒரு "ஒரு அளவு பபாருந்தக்கூடிய 
அமனத்து" அணுகுமுமை பின்பற்ைப்படாது, அது பாதுகாப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பு முன்மனாக்கு இருந்து மபாதுமானதாக 
இருக்கும் மபாது, உள்ளூர் உண்மமக்கு பதிைளிக்கும். 

•      பள்ளி எந்தபவாரு பாடத்திட்டத்மதயும் மதர்வு 
பசய்வதற்கு முழு சுதந்திரமும், NCF மற்றும் SCF உடன் 
இமணந்திருக்கும் வமரக்கும் அதன் பசாந்த வளர்ச்சிமயப் 
பபறும்; பாடத்திட்டத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட 
பாடத்திட்டத்தின் பவளிப்பமடயான பவளிப்பாட்டிற்கான 
எதிர்பார்ப்பு மட்டுமம பாடத்திட்டத்தின் அடிப்பமட 
அளவுருவாகும். 

•      ஆசிரியர்களின் மதமவ, ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்மக 
மற்றும் விநிமயாகம் ஆகியமவ ஆசிரியர்களின் கல்வி 
முமைக்கான மதசிய முமையால் கட்டாயமாக 
மதமவயான தகுதிகள் பகாண்ட பாடங்களுக்கும் 
தரங்களுக்கும் இமடயில் வமரயறுக்கப்படும்; இந்த முன் 
எந்த தகவலும் மதமவயில்மை. 

•      பள்ளிகளில் இருந்து எதிர்பார்ப்புகமள அமமக்கும் மபாது 
அமனத்து அடிப்பமட அளவுருவிலும், அளவுருவின் 
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மநாக்கம் மற்றும் ஆவி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 
இருக்கும், மற்றும் ஒரு இயந்திரம், உள்ளடீு மற்றும் 
பசயல்முமை மமயப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுமை 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படாது. 

•      எதிர்பார்த்த அடிப்பமட தரங்களின் பட்டியலுக்கு மவறு 
அளவுருக்கள் மசர்க்கப்படாது. 

இ. SQAAF இருக்கைாம் என்று எந்த கூடுதல் அளவுருக்கள் / 
பரிமாணங்கமள அமனத்து கல்வி விமளவுகமள மமம்படுத்த 
மநாக்கத்துடன் மசர்க்கப்படும். இந்த அளவுருக்கள் சிை 
இருக்கைாம்: 

•      பாடத்திட்டத்தின் வகுப்பமை பரிவர்த்தமனக்கான 
பசயல்முமைகள் மற்றும் அவற்ைின் பசயல்திைமன 
மதிப்பாய்வு பசய்முமைகள்; 

•      மாணவர் கற்ைல் பற்ைிய பதாடர்ச்சியான வளர்ச்சி 
மதிப்படீ்டிற்கான பயனுள்ள முமைகள், மற்றும் அவற்ைின் 
பயன்பாடானது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட லீரிங் திட்டங்களில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன; 

•      ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் சரியான கவனம் மற்றும் 
தமையடீு இருப்பமத உறுதி பசய்வதற்காக, ஆசிரியர்கமள 
ஒரு குழுவாக பணிபுரியச் பசயல்படுத்துவதற்கான 
பசயல்முமைகள் 

•      எஸ்.சி.சி பசயல்படுத்துதல், மற்றும் பள்ளிக்கூட்டிற்கான 
மற்றும் அதன் ஆதரமவ பபை முமைகள்; 

•      மாணவர்கமள தக்கமவத்தல் மற்றும் பணவகீ்க வதீத்மத 
குமைத்தல்; 

•      ஆசிரியர்களுக்கான திைமமயான பதாழில்முமை 
அபிவிருத்தி திட்டங்கள்; 

•      பள்ளி வளாகத்துடன் பாடசாமை ஒருங்கிமணப்பு 

SQAAF இன் அடிப்பமட அளவுருக்கள் LSS க்கான மதமவகமள 
உருவாக்க SCERT மூைமாகவும் பயன்படுத்தப்படும். SQAAF இன் 
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அடிப்பமட அளவுருக்கள் தவிர, எந்தபவாரு அளவுருமவயும் 
எல்எஸ்எஸ் கட்டமளயிடாது. 

இந்த கட்டமமப்புகள் இரண்டும் (SQAAF மற்றும் LSS) அவ்வப்மபாது 
மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு அமனத்து பங்குதாரர்களுடனான ஒரு 
பரந்த ஆமைாசமன மூைம் மமம்படுத்தப்பட மவண்டும்; இது 5 

ஆண்டுகளில் ஒருமுமை நடத்தப்பட மவண்டும். டி.எஸ்.எஸ் 
மற்றும் எஸ்.சி.ஆர்.டி., எஸ்.டி.ப.ீயின் மாநிைத்தில் எஸ்.மக.ஏ.ஏ. ஐ 
பயன்படுத்தைாம். 

இந்த ஒட்டுபமாத்த அமமப்பு 2023 ஆல் 
உருவாக்கப்படைாம், ஒவ்பவாரு 5 வருடத்திற்கும் 
ஏற்ைவாறு DSE, SCERT மற்றும் RSA ஆகியவற்ைால் 
மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும். 

P8.2.2. பள்ளி ேைம் ேை மேிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொைம் கட்டகமப்பு மற்றும் 
உரிமம் அங்கீகொைம் அடிப்பகடயிைொன கட்டுப்பொடு 
அடிப்பகடயில் ஒரு பள்ளி கேொடங்க: எந்த SQAAF எந்த பள்ளி 
அங்கீகாரம் அடிப்பமடயில் அமமக்கும், இது ஒரு வலுவான 
அங்கீகாரம் அமமப்பு உருவாக்க SSRA மூைம் பயன்படுத்தப்படும், 

அனுபவங்கள் மற்றும் பிை முன்மனற்ைங்களின் அடிப்பமடயில் 
அவ்வப்மபாது (ஒவ்பவாரு 5 வருடங்களும்) திருத்தப்படும். SQAAF 

இன் அடிப்பமட அளவுருக்கள் மீது எதிர்பார்ப்புகமள சந்திக்காத 
பள்ளிகள், பபாருத்தமான தகுதிகாண் காைத்திற்குப் பிைகு, 

பசயல்பட அனுமதிக்கப்படாது, அதன் மாணவர்கள் அருகிலுள்ள 
பள்ளிகளுக்கு மாற்ைப்படும். 

P8.2.3. சுய அங்கீகொைம்: SQAAF இன் அடிப்பமடயில், எல்ைா பாடசாமைகள் 
சுய மதிப்படீு பசய்ய மவண்டும், அவற்ைின் அடிப்பமட 
அளவுருக்கள் பற்ைிய விபரங்கமளயும் மற்றும் அதற்கான ஆதார 
ஆவணங்கமளயும் பகாடுத்து. எஸ்.எம்.சி மற்றும் இரண்டு பியர் 
பள்ளிகளுக்கு அது தகுதிவாய்ந்ததாக இருக்க மவண்டும், 

அதற்கிணங்க மபாதுமான விடாமுயற்சியின் பின்னர் 
தன்னார்வத்மத அங்கீகரிக்க மவண்டும். 

சுய அங்கீகாரம் ஒவ்பவாரு மூன்று வருடங்களுக்கும் 
திரும்ப மவண்டும். அமத பள்ளிக்கல் வளாகத்திற்குள் 
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பள்ளிகமள இல்மை. சுய மதிப்படீு மற்றும் அதன் 
ஒப்புதல்கள், மற்றும் அவற்ைின் 
விவரங்கள், கீமழ குைிப்பிட்டுள்ளபடி P8.2.5 

இல் குைிப்பிடப்படும் . 

P8.2.4. அங்கீகொைத்ேின் ேணிக்கக முகற: எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ அங்கீகொைம் 
ேணிக்கக பசய்யும் ஒரு அமமப்மப அமமக்கும். இது திைன் 
மற்றும் நம்பகத்தன்மம பகாண்ட சக பள்ளிகள் மற்றும் பிை 
நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தி பசய்யப்படும்; அமனத்து பள்ளிகளும் 
(அரசு / பபாது, தனியார் உதவி மற்றும் தனியார் உதவியற்ை 
பள்ளிகள்) இந்த ஆய்வின்படி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒருமுமை 
விவாதிக்கப்படும். தணிக்மக முடிவுகள் மற்றும் விவரங்கள் P8.2.5 

இல் குைிப்பிட்டுள்ளபடி பபாதுவில் கிமடக்கும் . 

DSE மற்றும் அதன் அலுவைர்கள் பள்ளிகள் அல்ைது அதன் 
தணிக்மக ஆகியவற்ைின் அங்கீகாரத்தில் ஈடுபட 
மாட்டார்கள், ஆனால் அந்தந்த பூமகாளங்களில் பள்ளிகளின் 
திட்டங்களில் அங்கீகாரத்திற்கான மநரத்மதயும் 
வளங்கமளயும் வழங்குவதன் மூைம் அவர்கள் 
ஒட்டுபமாத்த அங்கீகார முமைமய எளிதாக்க 
மவண்டும். DSE அல்ைது அதன் அலுவைர்கள் எந்த 
நடவடிக்மகயும் எடுக்காமல், இமடயூறு அல்ைது தவைான 
பயன்பாடு அல்ைது பசயல்திைன் அல்ைது பசயைற்ை 
தன்மம ஆகியவற்ைால் தவைாகப் 
பயன்படுத்தப்படுவார்கள். 

P8.2.5. அங்கீகொைத்ேிற்கும் அேன் ேணிக்ககக்கும் கேொடர்புகடய 
ேகவல்ககளப் கபொதுமக்களிடமிருந்து கபறவும்: கண்காணிப்பு 
அமமப்பின் அமனத்து வழிமுமைகமளயும் 
பசயல்முமைகமளயும் பற்ைிய அமனத்து தகவல்களும் ஆதரவு 
ஆவணங்களும் பபாதுமக்கள் கண்காணிப்பு மமற்பார்மவ மற்றும் 
பபாறுப்புக்கான ஒரு முக்கிய வழிமுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும். 

இமதச் பசயல்படுத்த, தன்னார்வத் பதாண்டு பதாடர்பான 
அமனத்துத் தகவல்களும், தணிக்மக மற்றும் அவற்ைின் 
தணிக்மக மற்றும் ஆதார ஆவணங்கள், எல்ைா 
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பள்ளிகளுக்கும் பபாதுவில் மற்றும் சுதந்திரமாக 
கிமடக்கும். எஸ்ஏஆர்ஏ இந்த அமனத்து தகவல்களும் 
பள்ளிகளால் பதிமவற்ைப்பட்டு பராமரிக்கப்பட மவண்டிய 
பபாது வமைத்தளத்மத உருவாக்கி பசயல்படும். இந்த 
இமணயதளம் 2024 ஆம் ஆண்டில் அமனத்து நாடுகளிலும் 
உருவாக்கப்படும். இந்த அைிவிப்புகளுக்கான வடிவமமப்பு 
SSRA ஆல் தீர்மானிக்கப்படும். 

SSRA ஆல் பராமரிக்கப்படும் பபாது இமணயதளத்துடன் 
கூடுதைாக, பள்ளிகளும் அமத தகவமை அமத வடிவத்தில் 
பவளியிட மவண்டும்: தங்கள் பசாந்த வமைத்தளத்தில், பள்ளியில் 
அச்சிடப்பட்ட நகல்கள் உடனடியாக கிமடக்க மவண்டும், மமலும் 
மகாரிக்மகயின் மபரில் இந்த தகவமை பகிர்ந்து பகாள்ளவும். 

இந்த பவளிப்படுத்தல்கள் அல்ைது எந்த தவைான 
விளக்கத்தின்மபாதும் எந்தபவாரு மதால்வியும் பள்ளிக்கு 
எதிராகவும், ஒப்புதலுடனான குற்ைத்திற்காகவும் 
தண்டிக்கப்படும். எந்தபவாரு தவைான விளக்கத்மதயும் 
முன்மவக்க பபாதுமக்கள் உறுப்பினர்கள் புத்திசாைித்தனமான 
தீர்வு முமைமய அல்ைது பிை அமமப்புமுமைமயப் பயன்படுத்த 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

8.3. ஒழுங்குமுகற, அங்கீகொைம் 
மற்றும் ேனியொர் பள்ளிகள் 
தமற்பொர்கவ 
தனியார் தத்துவ பாடசாமைகள் இயங்கி வருகின்ைன மமலும் 
இந்தியாவில் ஒரு முக்கிய பாத்திரத்மத வகிக்கும். இந்த 
முயற்சிகள் உற்சாகத்துடன், சந்மதகத்துடன் அவர்கமள 
நடத்துவதன் மூைம் தடுக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும். அத்தமகய 
பள்ளிகள் கூட அதிகார சுமமக்குரிய அதிகாரத்மதயும், அதன் 
விமளவாக ஏற்படும் சிக்கல்கமளயும் விடுவிக்க மவண்டும். அமத 
மநரத்தில் தனியார் நிறுவனங்களில், வணிக நிறுவனங்களாக 
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பள்ளிகமள நடத்துவதற்கு முயற்சி பசய்கின்ைன, கல்வி 
அடிப்பமட பபாது நைன்கமளத் தூண்டிவிட்டு, நிறுத்தப்படும். 

கல்வி மற்றும் பள்ளிகள் 'சந்மதப்படுத்தக்கூடிய பபாருட்கள்' 

அல்ை. கணிசமான 'தகவல் சமச்சீரற்ை' உள்ளது - பள்ளிகளிலும் 
அவர்களின் பபற்மைார்களிடத்திலும் பபற்மைார்கமள விட 
பள்ளிகளுக்கு கல்வி அைிவுறுத்தல்கள் மற்றும் அவற்ைின் 
விமளவுகமள பற்ைி அதிக அைிவு உள்ளது. கட்டுப்பாடற்ை 
'மாற்றும் பசைவுகள்' உள்ளன - மாணவர்கள் புவியியல், சமூக 
மற்றும் பபாருளாதார காரணங்களால் மாைி மாைி 
பாடசாமைகமள மாற்ை முடியாது. இது அவர்களின் 
பயனர்களிடமிருந்து பள்ளிகளின் மககளில் அதிகாரத்மத 
மமயமாகக் பகாண்டுள்ளது. எனமவ, மாணவர்கள், பபற்மைார்கள் 
மற்றும் சமூகங்கள் ஆகியமவ இந்த உயர்ந்த சமமற்ை அதிகார 
விநிமயாகத்தில் மபாதுமான பாதுகாப்மபக் பகாண்டிருக்க 
மவண்டும், குைிப்பாக சிை பள்ளிகளின் பபரும்பாலும் மற்றும் 
தன்னிச்மசயான நடத்மதயிைிருந்து. 

தனியார் பள்ளிகளின் கல்வி விமளவுகளும் பபாது பள்ளிகளுக்கு 
ஒத்ததாக இருக்க மவண்டும். இது தனியார் பள்ளிகளில் படித்த 
மில்ைியன் கணக்கான குழந்மதகள் எதிர்காைத்திற்கு 
அவசியம். அத்தமகய முன்மனற்ைத்திற்கான பபாறுப்பு தனியார் 
பள்ளிகமளாடு தங்கியுள்ளது, அவற்ைின் நிர்வாகம் மற்றும் 
உரிமமயாளர்கள் உட்பட. இந்த முன்மனற்ைத்திற்காக 
பபாதுமக்களிடமிருந்து பல்மவறு வமகயான ஆதரமவப் பபை 
விரும்பும் அந்த தனியார் பள்ளிகள் பபாருத்தமான ஆதரவுடன் 
இந்த ஆதரமவ வழங்கப்படும். 
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ேனியொர் பள்ளிகள் ேங்கள் 
கபயர்களில் கபொது 'கபொது' 

பயன்படுத்ே மொட்தடன். 'கபொது' 

பள்ளிகள் மட்டுதம கபொதுமக்கள், 

அேொவது அைசு பள்ளிகள் மற்றும் 
அைசு உேவி கபறும் பள்ளிகளுக்கு 
நிேியளிக்கப்படுகின்றன. 

P8.3.1. ேனியொர் பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுகற: ேனியொர் 
பள்ளிகளின் ஒழுங்குமுமை பபாது பள்ளிகளில் அமத 
கட்டமமப்பிற்குள் நடத்தப்படும், மமமை உள்ள அமனத்து 
பகாள்மககளும் பபாது மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு சமமாக 
பபாருந்தும். 

தனியார் பள்ளிகளுக்கு எதிராக மட்டுமம ஒழுங்குமுமை 
மதமவகமள ஏற்றுதல் அமனத்து பள்ளிகளுக்கும் ஒமர 
அடிப்பமட மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய 
மவண்டும். ஏற்கனமவ உள்ள தனியார் பள்ளிகள் 
மமற்கூைிய ஒழுங்குமுமை ஆமணயத்தின் மூைம் பசன்று 
அங்கீகாரம் பபை மவண்டும். அங்கீகாரத்திற்கான 
மதிப்படீ்டிற்கான மதிப்படீு மற்றும் ஒழுங்குமுமை என்பது 
புைநிமை, சீரான, unobtrusive, மற்றும் பவளிப்பமடயானது 
மற்றும் பபாது பள்ளிகளுக்கு பபாருந்தும் வமகயில் 
இருக்கும். 
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P8.3.2. ேனியொர் பள்ளிகளின் கபயரிகன சரிகசய்ேல்: தனியார் பள்ளிகள் 
எந்த தகவமையும், ஆவணமாக்கல்களின் அல்ைது அைிவிப்பு 
அைிவிப்பில் அவர்களின் பபயர்களில் "பபாது" என்ை 
வார்த்மதமயப் பயன்படுத்தாது. இந்த மாற்ைம் 3 ஆண்டுகளுக்குள் 
அமனத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் பசயல்படுத்தப்படும். "பபாது" 
பள்ளிகள் மட்டுமம பபாதுமக்களுக்கு நிதியளிக்கப்படுகின்ைன, 

அதாவது அரசாங்க பள்ளிகள் (மாநிைத்தின் எந்தப் பிரிவினரும் 
நடத்தப்படும் பள்ளிகள் உட்பட) மற்றும் அரசாங்க உதவிகள் 
பபற்ை பள்ளிகள். 

P8.3.3. புேிய பள்ளிககளத் கேொடங்குேல்: புதிய தனியார் பள்ளிகள் 
எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ. இைிருந்து ஒரு LSS ஐப் பபை மவண்டும் - இது 
எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ நிறுவியுள்ள மதமவகள் மற்றும் நிபந்தமனகளின் 
மீது சுய அைிவிப்பு அடிப்பமடயில் இருக்கும். இந்த சுய அைிவிப்பு 
உள்ளூர் பஞ்சாயத்து / வார்டு கமிட்டி, எஸ்.எம்.சி மற்றும் ஒரு 
பட்டய கணக்காளர் ஆகிமயாரால் அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும். 
இந்த சூழ்நிமையில், SMC க்கு எந்த பபற்மைார் பிரதிநிதிகளும் 
இல்மை, ஏபனனில் பள்ளி ஆரம்பிக்கப்படவில்மை, ஆனால் P7.7.1 

இல் குைிப்பிட்டுள்ளபடி மற்ை உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் . 

P8.3.4. அகனத்து ேகவல்களும் பகிைங்கமொக 
கவளியிடப்படுேல்: பபற்மைாருக்கு ஒரு குழந்மதக்கு 
ஒப்புக்பகாடுக்கும் மபாது பதரிந்த மதர்வுகள் பசய்ய முடியும். 
இமத அமடவதற்கு, பள்ளிகளின் அமனத்துத் தகவல்களும் 
பபாதுவில் கிமடக்க மவண்டும்; இது கட்டணம், கட்டமமப்பு, 

வசதிகள், கற்ைல் விமளவுகமள, ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் 
மற்றும் அவற்ைின் தகுதிகள், மற்றும் ஒரு பள்ளி மதர்ந்பதடுக்கும் 
பபற்மைாரின் முடிபவடுக்கும் பபாருட்டு பிை விவகாரங்கள் 
உட்பட, அங்கீகாரம் பசயல்முமை ஒரு பகுதியாக கிமடக்க என்ன 
கூடுதைாக தகவல் அடங்கும் அவர்களின் குழந்மத. 

தகவல் பவளிப்படுத்தப்பட மவண்டிய பரிமாணங்களும் 
பவளிப்படுத்தல் வடிவமும் SSRA முடிவு 
பசய்யப்படும். பாடசாமைகள் 'வமைத்தளத்தில், SSA ஆல் 
பராமரிக்கப்படும் மமற்கூைிய பபாது இமணயத்தளத்தில், 

அமனத்து பள்ளிகளிலும் இது கிமடக்கப்பபறும் மற்றும் 
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மமம்படுத்தப்பட்டு, பள்ளியில் பபாது ஆய்வுக்காக 
உடல்ரீதியாக கிமடக்க மவண்டும், மற்றும் எந்தபவாரு 
உறுப்பினருக்கு மவண்டுமகாளும் பபாது. 

ேனியொர் பள்ளிகள் ேங்கள் 
கட்டணங்கள் அகமக்க 
இைவச இருக்கைொம், ஆனொல் 
அவர்கள் ேன்னிச்கசயொக 
பள்ளி கட்டணம் அேிகரிக்க 
முடியொது. கபொதுமக்கள் 
ஆய்வுக்கு நிற்கக்கூடிய 
நியொயமொன அேிகரிப்புககள 
உருவொக்கைொம். 

P8.3.5. பள்ளி தமைொண்கம குழுக்களின் ேனியொர் 
பள்ளிகளுக்கு: அமனத்து தனியார் பள்ளிகள் எந்த பபாது பள்ளி 
மபான்ை ஒரு SMC அமமக்க மற்றும் ஒரு சமூக ஜனநாயகக் கட்சி 
மதிப்பாய்வு மற்றும் ஒரு பதாடர்ச்சியான அடிப்பமடயில் SMC 

ஒப்புதல் மவண்டும். வருமான வரித்துமை, எஸ்.எம்.சி மற்றும் 
பபாதுமக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வருடாந்த தணிக்மக 
பசய்யப்பட்ட நிதி அைிக்மககமளயும் பிை அைிக்மகமயயும் 
பவளிப்பமடயாக பதரிவிக்க மவண்டும். SMC அது 
பசல்லுபடியாகும் என அைிவிக்க மவண்டும். நிதி பவளிப்படுத்தல் 
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தரநிமைகள் பிரிவு 8 (இைாப-சாராத) நிறுவனங்களுக்கானதுதான். 
SDP மற்றும் நிதி அைிக்மககள் சுதந்திரமாகவும் பகிரங்கமாகவும் 
(ஆன்மைன் உட்பட) இருக்க மவண்டும். 

P8.3.6. ேனியொர் பள்ளிகளில் கட்டணம்: தனியார் பள்ளிகள் தங்கள் 
கட்டணங்கள் அமமக்க இைவச இருக்கைாம், ஆனால் அவர்கள் 
தன்னிச்மசயாக பள்ளி கட்டணம் (எந்த தமை கீழ் எடுத்து) 
அதிகரிக்க கூடாது. பசைவினங்கமள அதிகரிப்பதன் காரணமாக 
பபாதுமக்கள் கண்காணிப்மப நிற்கக்கூடிய நியாயமான 
அதிகரிப்புகள் (எ.கா. பணவகீ்கம் பதாடர்பானது) பசய்யப்படைாம். 
எனினும், பணவகீ்கம் அடிப்பமடயில் எந்த 'கட்டணம் தமை', எ.கா. 
'பள்ளி வளர்ச்சி', 'உள்கட்டமமப்பு நிதி', முதைியன சதவதீம் 
கட்டணம் அதிகரிப்பு அனுமதிக்கப்பட்ட கீழ் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
முடியாது மதமவயற்ை மற்றும் / அல்ைது நியாயப்படுத்தினார் 
இடம்பபற்ைிருந்தது கூடாது கட்டணம் எந்த கணிசமான 
அதிகரிக்கும் ஒவ்பவாரு வருடமும் SSRA முடிவு பசய்யப்படும். 

P8.3.7. பள்ளிகள் இைொபத்ேிற்கொக இருக்கக்கூடாது : பிரிவு 8 

நிறுவனங்களுக்கான அமத பவளிப்பமடயான தரநிமைகளுக்கு 
தங்களின் தணிக்மக பசய்யப்பட்ட நிதி அைிக்மககளால் 
சாட்சியமளிக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும் என, இைாப மநாக்கமற்ை 
நிறுவனங்கள் இருக்க மவண்டும். வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் 
நிபந்தமனகளுக்கு கூடுதைாக, மாநிை அரசுகள் 
ைாபமமடவதற்கான வாய்ப்புகமள ஊக்கப்படுத்தி பள்ளிகளுக்கு 
கூடுதைான கணக்கியல் மற்றும் தகவல் தரநிமைகமள 
நிர்ணயிக்கைாம். 

P8.3.8. ேனியொர் பள்ளிகளில் பன்முகத்ேன்கம: தனியார் பள்ளிகள், கடந்த 
50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விட மாணவர் சமூக-பபாருளாதார 
சுயவிவரத்தில் மிகவும் குமைவாக மாறுபடும். இது பள்ளி 
முமைமமக்குத் தீங்கு விமளவிக்கும் மற்றும் அமத அணுகும். 
இது தமைகீழாக மாற்ைப்பட மவண்டும்; ஒழுங்குமுமை 
ஆமணயம் மற்றும் உரிம அதிகாரம் ஆகியமவ அமனத்து 
தனியார் பள்ளிகமளயும் தங்கள் மாணவர் மக்களிமடமய 
பன்முகத்தன்மமமயயும், மசர்ப்மபயும் மசர்த்து, ஆட்மசர்ப்பு, 
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ைாட்டரிகள் மற்றும் கல்வி உதவித்பதாமககள் மூைம் 
ஊக்குவிக்க மவண்டும். இதற்கு ஊக்கமளிக்கும் கல்வி 
நிறுவனங்கள், என்.ஜி.ஓ.க்கள் மற்றும் பபாது அைிவுஜவீிகள் 
ஆகிமயாரிடமிருந்து வர மவண்டும். இறுதியில், பள்ளிக்கூடம் 
அவர்கள் இமத விரும்புவமத முடிவு பசய்ய மவண்டும்; RTE 

சட்டம் 12 (1) (c) இல் உள்ள பள்ளிகளால் பள்ளிகளுக்கு 
கட்டாயப்படுத்தி, நம்பிக்மகயுடன் முடிந்த அளவிற்கு திைம்பட 
பசயல்படவில்மை. பள்ளிகளில் சிைந்த நமடமுமைகமள 
ஊக்குவிப்பதற்கான சிைந்த வழி, பபாதுவாக சரியான முமையில் 
பசய்ய மற்றும் தன்னியக்கமாக்குவதற்கு பள்ளிகமள தன்னாட்சி 
வழங்குவது,மற்றும் இந்த பகாள்மக பகாள்மககமள சிைந்த 
சீரமமப்பு ஆகும். 

P8.3.9. ேனியொர் பள்ளிகளின் கல்வி விகளவுககள 
தமம்படுத்துேல்: தனியார் பள்ளிகள் தங்கள் கல்வி முடிவுகமள 
மமம்படுத்த முயற்சி பசய்ய மவண்டும், அதன் முடிவுகள் 
பவளிப்பமடயாக பவளியிடப்படும் என P8.3.4 

இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது . ஒரு தனியார் பள்ளி மபான்ை 
மமம்பாடுகளுக்கு பபாது அமமப்பிைிருந்து ஆதரவு பபை 
விரும்பினால், அது பின்வரும் நிபந்தமனகளுக்கு 
உட்படுத்தப்படும்: 

ஒரு.      பபாது அமமப்பு நிறுவனங்கள் தனியார் 
பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் மற்றும் குைிப்பிட்ட 
முயற்சிகமளமய பசய்யாது, ஆனால் தனியார் 
பள்ளிகளுக்கு பபாது அமமப்பின் தற்மபாமதய 
நடவடிக்மககமள ஊக்குவிக்கின்ைன. எ.கா. தனியார் 
பள்ளி அதன் ஆசிரியர்கமள ஆசிரியர்கமள அனுப்பும் 
திைன் பகாண்ட வடிவமமப்பாளர்கமள அனுப்பவும், 

பபாது பள்ளி ஆசிரியர்கள்; அல்ைது பள்ளி 
வளாகங்களின் வளப் பகிர்வு நடவடிக்மககளில் 
பங்மகற்கைாம் (எ.கா. பபாதுவான விமளயாட்டு 
மமதானங்கமளப் பயன்படுத்துதல் அல்ைது கட்டும் 
மவமை, அல்ைது பதாழிற்துமை ஆசிரியர்கமளப் 
பகிர்வது மபான்ைமவ). 
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ஆ. எந்தபவாரு பபாது ஆதரவிற்கும் ஒரு தனியார் 
கட்டணம் வசூைிக்கப்பட மவண்டும்.    

இ. தனியார் பள்ளி மற்றும் பபாது நிறுவனம் (எ.கா. 
பாடசாமை வளாகம், பி.ஆர்.சி., டி.டி.ஈ.) ஆகியவற்ைிற்கு 
இமடயிைான எந்தபவாரு ஏற்பாடுகளும் 
பவளிப்பமடயாக ஒப்புக் பகாள்ளப்பட மவண்டும். இந்த 
ஏற்பாடு பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட ஆளும் குழு (எ.கா. SMC, 

DEO, SCERT) மற்றும் பசைவுகள் இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ் 
தனியார் பள்ளிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் பயன் 
படுத்தப்படுவது பகிரங்கமாக பவளியிடப்படும்.     

ஈ. எந்தபவாரு சூழ்நிமையிலும் தனியார் 
பாடசாமைகளுக்கு அத்தமகய ஆதரவு பபாதுசன 
பாடசாமை முமைக்கு வாய்ப்புகள் அல்ைது ஆதரமவக் 
குமைப்பதற்கான பசைவில் வழங்கப்படும், மமலும் 
பரஸ்பர நன்மம மற்றும் சிபனர்ஜி எப்மபாதும் முக்கிய 
கருத்தாக இருக்கும்.    

8.4. RTE சட்டத்ேின் ேொக்கங்கள் 
RTE சட்டம் இந்திய கல்வி வரைாற்ைில் ஒரு முக்கிய 
மமல்கல் ஆகும். இந்த பகாள்மகயில் உள்ள பை 
நடவடிக்மககள் ஆர்.டி.இ. சட்டத்திற்குள் உள்ள 
விஷயங்களுக்கான தாக்கங்கமளக் பகாண்டிருக்கின்ைன. 
இந்த பகாள்மக பசயல்படுத்தப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக RTE சட்டத்தின் விரிவான மற்றும் 
விரிவான பரிசீைமனக்கு இந்த பகாள்மக உதவும். இந்த 
மதிப்படீ்டிற்குப் பின்னர், RTE சட்டம் பபாருத்தமான 
திருத்தமாக இருக்கைாம் அல்ைது / அல்ைது இந்த 
பகாள்மகயின் விரிவான சட்டபூர்வமான பசயல்படுத்தமை 
அரசு பரிசீைிக்கைாம், ஏபனனில் ஒட்டுபமாத்த 
பகாள்மகமயயும் பை சட்டமியற்ை பரிமாணங்கள் 
பகாண்டிருக்கும், மமலும் RTE சட்டத்தின்படி. 
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மமலும், இந்த ஆய்வு, கடந்த தசாப்தத்தின் கற்ைல் மற்றும் 
அனுபவங்கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட RTE இன் 
முன்மனற்ைத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட மவண்டும். 
சுருக்கமாக, ஆர்.டி.இ கல்வி மநாக்கங்களில் மமலும் 
கவனம் பசலுத்த மவண்டும் மற்றும் உள்ளடீுகள் மீது 
குமைவாக இருக்க மவண்டும். இது உள்ளடீுகள் மற்றும் 
பசயல்களில் ஒரு இயந்திர மற்றும் தீர்மானகரமான 
அணுகுமுமை இருக்க மவண்டும், ஆனால் உள்கட்டமமப்பு 
மதமவகள் மீது உகந்த மற்றும் பசயல்படுத்த, இருப்பினும். 
உள்கட்டமமப்பு, பாடத்திட்டங்கள், கற்பித்தல் முமைகள், 

பாடத்திட்டங்கள், மதிப்படீ்டு வாரியங்கள், மசர்க்மக, 

ஆசிரியர்கள், மாணவர் அமமப்பின் பன்முகத்தன்மம, 

உள்நாட்டிற்கான உகந்த நமடமுமைகமளத் 
தீர்மானிப்பதற்கான திைமன பபாதுமக்கள் மற்றும் 
பபாதுமக்கள் உற்சாகமான தனியார் பள்ளிகமள 
மமம்படுத்துதல். , அடிப்பமட வசதிகளிைிருந்து, 

மாணவர்களுக்கான மசமவ, புைமமப்பரிசில்கள் மற்றும் 
பைவற்ைிற்காக உள்ளூர் மதமவகமள மற்றும் உள்ளூர் 
கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்ைின் படி. 

P8.4.1. 2009 ஆம் ஆண்டின் RTE சட்டத்ேின் நீட்டிப்பு, இைண்டொம்நிகை 
பள்ளிக் கல்வி மூைம் ஆைம்ப குழந்கேப் பரீட்கசககள 
உள்ளடக்கியது: அமனத்து மாணவர்களும், குைிப்பாக கீழ்-சலுமக 
மற்றும் பின்தங்கிய பிரிவுகளிைிருந்து மாணவர்கள் குைிப்பாக 
குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பத்தில் இருந்து உயர் தர பள்ளியில் 
பங்மகற்க உத்தரவாதம் பபற்ை வாய்ப்பு இன்மைய தினம், 

உயர்நிமைக் கல்வி மூைம் (அதாவது, தரம் 12 வமர) - ஒரு 
இமளஞனின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் அமடயலுக்கும் 
இன்ைியமமயாததாக கருதப்படுகிைது - இைவச மற்றும் கட்டாய 
கல்விக்கான உரிமம RTE சட்டத்தின் மூைம் உறுதிப்படுத்தப்படும் 
உரிமம மூன்று ஆண்டுகள் வமர அடங்கும் தரம் 1 க்கு முந்மதய 
குழந்மத பருவ கல்வி, 11 மற்றும் 12 ஆகிய பிரிவுகமள 
உள்ளடக்கியது. 

மவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், 3 மற்றும் 18 

வயதிற்குட்பட்ட அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் இைவச 
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மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான முழுமமயான அடிப்பமட 
கட்டடத்தின் மூைம் முழு இரண்டாம் நிமை நிமைக்கு 
அரசு ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். மமலும் 
காண்க P1.8 மற்றும் P3.13 . 

RTE சட்டம் பேிைளிக்க 
தவண்டும் மற்றும் 
கசயல்படுத்ே தவண்டும் - அது 
கல்வி விகளவுககள தமலும் 
கவனம் கசலுத்ே தவண்டும் 
மற்றும் உள்ளடீுகள் 
குகறவொக. 

P8.4.2. ஆர்.டி.இ. சட்டத்தின் மதிப்பாய்வு : RTE சட்டம் இந்த பகாள்மகயின் 
பவளிச்சத்தில் முழுமமயாகவும் மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும், 

பகாள்மககமள பசயல்படுத்தவும், அமத மநரத்தில் கடந்த 
தசாப்தத்தின் அனுபவங்கமளயும் கற்ைல்களின் அடிப்பமடயில் 
அமத மமம்படுத்தவும்: 

ஒரு.      உள்ளடீுகளின் மீது மிகுந்த கவனம், மற்றும் 
அவற்ைின் குைிப்பிட்ட தன்மமகளின் இயல்பான தன்மம 
- உடல் மற்றும் உள்கட்டுமானம் - மாற்ைப்பட்டு, 

மதமவக்மகற்ப, நிைப்பகுதிகளில் நிைவும் 
உண்மமகளுக்கு மமலும் பதிைளிக்க மவண்டும், எ.கா. 
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நிைப்பரப்பு மற்றும் அமை அளவுகள், நகர்ப்புை 
பகுதிகளில் உள்ள விமளயாட்டு மமதானங்களின் 
நமடமுமைகள் மபான்ைமவ. இந்த ஆமணகள் 
சரிபசய்யப்பட்டு, தளர்த்தப்படும், ஒவ்பவாரு பள்ளிக்கும் 
பபாருத்தமான உள்ளூர் மதமவகமளயும், 

கட்டுப்பாடுகமளயும் அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு அதன் 
பசாந்த முடிவுகமள எடுக்காமல், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, 

மற்றும் ஒரு இனிமமயான மற்றும் பயனுள்ள கற்ைல் 
இடங்களில் எந்தவிதத்திலும் சமரசம் பசய்யாமல் 
மபாகும். 

ஆ. கல்வி முடிவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் 
மற்றும் பள்ளிகளின் மதிப்படீ்டில் மபாதுமானதாக 
மசர்க்கப்படும்.    

இ. இந்த பகாள்மகயின் பவளிச்சத்தில் 12 (1) (மகட்ச்) பிரிவு 
மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும், கடந்த பத்தாண்டுகளில் அது 
மநர்மமையான மற்றும் எதிர்மமை அனுபவங்களின் 
பவளிச்சத்தில் உள்ளது.     

•      ஒரு அடிப்பமடக் கருத்தில், 12 (1) (சி) என்பது 
தனியார் பள்ளிகளில் சமூக-பபாருளாதார ரீதியாக 
பின்தங்கிய பின்னணியில் இருந்து மாணவர்கள் 
மசர்க்கப்படுவமத மநாக்கமாகக் பகாண்டது. 
இருப்பினும், இந்த பகாள்மகயில் கல்வி 
நிறுவனங்களின் சுயாதீனத்தின் (மாணவர் 
மசர்க்மகக்கு உட்பட) பகாள்மகயுடன் வகுப்பு 
மிகவும் பமனக்பகடுவதில்மை, இது பள்ளிகமள 
மமம்படுத்துகிைது மற்றும் சரியானமதச் பசய்ய 
நம்புகிைது. கூடுதைாக, நமடமுமையில், இந்த 
ஒப்பந்தம் மிகவும் கைமவயான விமளவுகளுடன் 
பசயல்படுத்தப்பட்டது, ஊழல், பல்மவறு மபாைி 
மாணவர் எண்கள் மற்றும் சான்ைிதழ்கமள 
உற்பத்தி பசய்தல், கட்டணம் அதிகரிக்கிைது (பிை 
வழிகளின்கீழ் மசகரிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் 
உட்பட), சிறுபான்மமயினர் பிரிவு, மற்றும் மமலும் 
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தவிர்க்க மமலும், இந்த விதிமுமைகமள 
அமல்படுத்துவதில் பசைவழிக்கப்பட்ட பணம்,எ.கா. 
பபாதுப் பள்ளிக் கல்வி முமை மீது பணம் 
முதலீடு பசய்வதன் மூைம் - குைிப்பாக 
பின்தங்கிய பகுதிகளில் - இது ஒரு பைவனீமான 
பின்னணியில் இருந்து இன்னும் பை 
மாணவர்கமள ஒரு நிமையான முமையில் 
மநரடியாக ஆதரிக்கும். 

•      ஆய்வு 12 (1) (சி) என மவத்துக் பகாள்ளப்பட 
மவண்டும் என மறுபரிசீைமன பசய்தால், அது 
பின்வருமாறு சிைப்பாக பசயல்படுத்தப்பட 
மவண்டும். 

நான். பிரிவு 12 (1) (c) கீழ் பின்தங்கிய பிரிவினரின் மாணவர்களின் 
மசர்க்மக முற்ைிலும் தனியார் பள்ளிகளில் முழுமமயாக 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும். ஒரு பவளிப்பமடயான பபாது 
பபாது டிடி மமமட அடிப்பமடயிைான அமமப்பு, ஏற்கனமவ சிை 
மாநிைங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிைது, அமனத்து 
பள்ளிகளிலும் அத்தமகய மசர்க்மககளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட 
மவண்டும். அமனத்து பாடசாமைகள் பாடசாமை கல்வி 
நடவடிக்மககமள சீர்குமைக்காத மநரத்திலும், ஒரு 
முமைமகடாகவும் அவர்களுக்கு மதமவயான நிதி பபை 
மவண்டும்.        

II. 12 (1) (c) இல் இருந்து பபறும் பள்ளிகள் ஒருங்கிமணக்க 
முழுமமயான மற்றும் குைிப்பிட்ட முயற்சிகமள 
மமற்பகாள்வதன் மூைம் மாணவர்கமள பள்ளிக்குள் 
அனுமதிக்கின்ைன - எந்த பவளிப்பமடயான அல்ைது மமைமுக 
பாகுபாடு இருக்காது. சகை மாணவர்களுக்கும் பின்னால் 
வழீ்ச்சியமடந்து அல்ைது பின்னால் பதாடங்கி, பள்ளிகளால் 
வழங்கப்படும், இயற்மக மற்றும் அன்பான முமையில், எ.கா., 
ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் மாற்று பயிற்றுவிப்பாளர்களின் 
திட்டங்கள் மூைம் வழங்கப்படும். பாகுபாடு அல்ைது 
கூடுதைான அல்ைது மமைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் 
வசூைிக்கப்படுதல் மபான்ை விஷயங்களில், திருப்திகரமான 
முமைமமகளுக்கு நம்பகமான அமமப்புகள் கிமடக்கும். 
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உதாரணமாக, SSRA குமைகமள சரிபசய்யும் முமை மூைம் இது 
பசயல்படுத்தப்படைாம்.      

III. கடந்த தசாப்தத்தில் ஏற்பட்ட RTE இன் குைிப்பிட்ட குைிப்பிட்ட 
விதிகள் / பிரிவுகளின் தவைான பயன்பாடு, பயனுள்ள 
அமைாக்க, நிர்வாக மற்றும் சட்ட நடவடிக்மககளால் 
நிறுத்தப்படும். மற்ைவர்கள் இருக்கைாம் மபாது, இரண்டு 
முக்கிய துஷ்பிரமயாகங்கள் உள்ளன: (i) இந்த மாணவர்கள் மீது 
கட்டணம் வசூைிக்க மூைம், சமூக பபாருளாதார பபாருளாதார 
பின்தங்கிய குழுக்கள் இருந்து குழந்மதகள் மசர்க்மக எண்கள் 
மூைம் சிை தனியார் பள்ளிகள் மூைம் பிரிவு 12 (1) (சி) தவைாக 
பயன்படுத்தப்படும் மாநிை ரீதியான பசைவினத்திற்கு மமல், 

மற்றும் / அல்ைது இந்த மாணவர்கமள ஒரு பாரபட்சமான 
முமையில் நடத்துவதன் மூைம்; மற்றும் (ii) உச்ச 
நீதிமன்ைத்தால் வழங்கப்பட்ட நீதி விதிவிைக்கு, சிை 
பள்ளிகளால் சிறுபான்மமயினரின் நிமைமயக் கூைி, தவைாகப் 
பயன்படுத்தியிருக்கைாம், அமத சமயம் பள்ளிக்கல்வி 
மாணவர்களின் விகிதம் அந்த சிறுபான்மம குழு.    

ஈ. குரூகுைாஸ், மடத்தாராஸ், பத்ஷைாஸ், வடீ்டுப் 
பள்ளிகள், மாற்று பள்ளிகள், முதைியன மபான்ை 
பாடசாமைகள் அனுமதிக்கப்பட்டு தரமான கல்விமய 
வழங்கவும் கல்வி அமமப்பில் பங்மகற்கவும் (எ.கா., BOA 

களில்). குைிப்பிட்ட பநைிமுமைகள் (கல்வி முடிவுகளுக்கு 
உட்பட்டமவ உட்பட) அபிவிருத்தி பசய்யப்படும், 

இதனால் பைவிதமான பாடசாமைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 
தரமான கல்விமய வழங்க இயலும்; இந்த 
பநைிமுமைகள் குமைந்தபட்ச ஆனால் 
அத்தியாவசியமானமவ மற்றும் பபரும் பயனுடன் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன, மமலும் துஷ்பிரமயாகத்மத 
தடுக்க கண்டிப்பாக பசயல்படுத்தப்படும்.    

இ. பதாடர்ச்சியான மற்றும் விரிவான மதிப்படீு மற்றும் 
தடுப்புக் பகாள்மகயின் மீதான RTE சட்டத்தின் சமீபத்திய 
திருத்தங்கள் மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட மவண்டும். 8 வமர 
வகுப்புகளில் குழந்மதகமள தடுத்து மவக்கக் கூடாது 
என்று இந்த பகாள்மக கூறுகிைது; அதற்கு பதிைாக, 
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பள்ளிகள் வயது-தகுந்த கற்ைல் நிமைகமள 
அமடகின்ைன மற்றும் அவசியமான கூடுதல் ஆதரவு 
(எ.கா., NTP மற்றும் RIAP மபான்ை பரடிடியல் ஆதரவு 
நிரல்களால்) மதமவப்படும் ஒவ்பவாரு பள்ளியிலும் 
பபைப்படுகிைது.     

ஊ. தனியார் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட அமனத்து பள்ளிகளிலும் 
மாணவர் கற்ைல் மூன்ைாம் தரப்பு மதிப்படீ்டிற்கான 
சிைந்த ஏற்பாடு இருக்கைாம்.      

8.5. பள்ளி கல்வி முகற 
கசயல்பொட்கட மேிப்பீடு 
கசய்ேல் 
கல்வி முடிவுகமள மதிப்பிடுவது பள்ளிக்கல் கல்வி 
முமையின் பசயல்பாட்டு மற்றும் முன்மனற்ைத்திற்கான 
ஒரு முக்கியமான பின்னூட்டம். 

P8.5.1. தேசிய சொேகனயொளர் ஆய்வுகள் மற்றும் மொநிை மேிப்பீட்டு 
ஆய்வுகள்: மாணவர் கற்ைல் மட்டங்களின் NAS அவ்வப்மபாது 
மமற்பகாள்ளப்படும். மதிப்படீ்டின் சுழற்சி குமைந்தபட்சம் 3 

ஆண்டுகள் ஆகும். மதிப்படீு பாடபநைி மற்றும் கற்ைல் களங்கமள 
முழுவதுமாக உள்ளடக்குகிைது, அைிவு மற்றும் திைன்கமள 
உள்ளடக்கிய அைிவு மற்றும் திைன்கமள உள்ளடக்கியது, மற்றும் 
மாணவர்கள் பபறும் பபாதுவான திைன்கள் மற்றும் திைன்கள். 
இந்த ஆய்வானது, ஒரு கல்வி 'சுகாதார பரிமசாதமன' முமைமய 
வழங்கும், இதன் மூைம் ஒரு மாதிரிமய அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டு, ஒரு முழு அளவிைான கணக்பகடுப்பு மதிப்படீ்டிற்குள் 
பசல்ைக்கூடாது. நாசா ஒரு பபாது மதசிய கட்டமமப்மபாடு மதசிய 
அளவில் நடத்தப்படும். என்.எஸ்.ஏ.ஆர்.இ. யின் கட்டமமப்மப 
NCERT முடிவு பசய்யும். என்.ஆர்.ஈ.ஆர்.டீ மூைம் அமடயாளம் 
காணப்பட்ட ஒரு பசயல்முமைமயத் பதாடர்ந்து நிறுவனங்களால் 
NAS நடத்தப்படும். 
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மாநிை மதிப்படீ்டு ஆய்வு (SAS) என்று அமழக்கப்படும் 
காைநிமை மற்றும் பள்ளி அளவில் NAS இமடபவளியில் 
மாணவர்களின் கற்ைல் பற்ைிய மதிப்படீுகமள மாநிைங்கள் 
நடத்தைாம். இது 3, 5 மற்றும் 8 ஆகிய பிரிவுகளுக்குக் 
கருதப்படைாம். SAS முடிவுகள் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் பபற்மைார்கள், SMC மற்றும் 
சமூகத்திற்கு பவளிப்பமடயான முமையில் வழங்கப்பட 
மவண்டும். SAS இைிருந்து தரப்பட்ட தகவல்கள் அனாமாத 
முமையில் பயன்படுத்தப்பட்டு, மாணவர்களின் பபயர்கமள 
நீக்கி, ஆராய்ச்சிக்கான மநாக்கங்களுக்காகவும், பதாடர்ந்து 
கல்வியைிவு கல்விமய மமம்படுத்துவதற்கு 
பகாள்மககமள வழிகாட்டவும் பயன்படுத்தைாம். 
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SAS இன் மநாக்கம் நுண்ணிய மற்றும் மக்மரா-மட்டங்களில் 
கற்பித்தல்-கற்ைல் பசயல்முமைகமள வளர்ப்பதிலும் 
சரிபசய்வதிலும் உதவிபுரியும் ஆர்வமுள்ள கட்சிகளுக்கு 
சுருக்கமான மறுபமாழிமய அளிப்பதாகும். இந்த பகாள்மக 
தனிப்பட்ட முமையில் கல்விரீதியாக இத்தமகய 
கூட்டிமணவான மதிப்படீ்மட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பயன்பாடும், பதாடர்ச்சியான விரிவான வளர்ச்சி 
மதிப்படீ்டின் வளர்ச்சி மற்றும் கல்விப் பணிகளுக்கு 
மாற்ைாகவும் இல்மை, இது கடுமமயாக நடத்தப்பட 
மவண்டும். 
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SAS முடிவுகள் அவ்வப்மபாது 'உடல்நைம் சரிபார்த்து' என 
ஆர்வமுள்ள நபர்களின் தகவல் மட்டுமம மற்றும் 
தனிப்பட்ட மாணவர்கள் அல்ைது ஆசிரியர்களுக்கு எந்த 
நிர்வாக அல்ைது கல்வி முடிவுகமள எடுக்க 
பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது. குைிப்பாக, NAS மற்றும் SAS 

மதிப்படீுகமள மதிப்படீு / வகுப்பு தனி ஆசிரியர்கள், 

மாணவர்கள், மற்றும் / அல்ைது பள்ளிமயப் 
பயன்படுத்தக்கூடாது, மமலும் தனிப்பட்ட மாணவர்கள், 

பள்ளிகள் அல்ைது பள்ளி வளாகங்கமளக் 
கண்காணிப்பதற்கும் அல்ைது அமடயாளப்படுத்துவதற்கும் 
ஒரு வழிமுமையாக அமவ பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. 
இந்த ஆய்வுகள் எந்தபவாரு குைிப்பிட்ட மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்கள் அல்ைது பாடசாமைகள், அல்ைது அவர்களின் 
சமூக-மக்கள்பதாமக பண்புகள் ஆகியவற்மைப் பற்ைிய 
தகவமை பவளிப்பமடயாக பவளியிடாது. 
கணக்பகடுப்புகளின் மநாக்கம் உள்ளூர் பங்குதாரர்களுக்கு 
தனிப்பட்ட கருத்துக்கமள வழங்குவமதாடு, ஒட்டுபமாத்த 
தரவு மற்றும் அநாமமதய மசாதமன அடிப்பமடயில் 
மாநிைத்தில் கற்ைல் மற்றும் கற்ைல் விமளவுகமள 
மதிப்படீு பசய்வது,கல்வி முமையின் பதாடர்ச்சியான 
முன்மனற்ைம் வழிகாட்ட உதவுகிைது. 

கற்ைல் கஷ்டங்கள், வளர்ச்சி சவால்கள் மற்றும் பிை 
வமகயான உதவித் மதமவகள் ஆகியவற்மைக் பகாண்ட 
மாணவர்கமள அமடயாளங்காணல், பள்ளிகளுக்குள் 
நடத்தப்பட மவண்டும், ஆசிரியர்கமளயும் 
பபற்மைார்கமளயும் உட்படுத்த மவண்டும், உணர 
மவண்டும். 

8.6. குழந்கே மற்றும் பருவ 
கல்விக்கொன உரிகமகள் 
பொதுகொப்பு 
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சிறுவர் உரிமமகள் பாதுகாக்கப்படுவது குழந்மதகளின் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கு அப்பாற்பட்டது மற்றும் இதில் 
அடங்கும்: உடல் ரீதியான தண்டமன தடுப்பு; உணர்ச்சி 
மற்றும் உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல் அல்ைது 
துஷ்பிரமயாகம் இல்ைாதது; பாடசாமை நடவடிக்மககள் 
மபாது காயம் எதிராக முன்பனச்சரிக்மககள்; பாதுகாப்பான 
உள்கட்டமமப்பு; குழந்மத நட்பு பமாழி மற்றும் 
பசயல்களின் பயன்பாடு; பாகுபாட்டின்மம; குழந்மத 
உரிமமகளுக்கான உணர்திைன் பகாண்ட குழந்மதகளுக்கு 
சரியான சூழமை உருவாக்க இது அமழப்பு 
விடுக்கிைது. பிள்மளகளின் உடல் ரீதியான மற்றும் 
உணர்ச்சி ரீதியான பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்த குழந்மத 
உரிமமகமள எந்த மீைலுக்கும் ஒரு பூரண ஒத்துமழப்பு 
அணுகுமுமை பின்பற்ைப்படும். 

பின்வரும் முயற்சிகள் எடுக்கும்: 

P8.6.1. பள்ளி பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்மதகளின் பாதுகாப்மப உறுதி 
பசய்வதற்கான ஒரு கட்டமமப்பும் வழிகாட்டுதலும் அபிவிருத்தி 
பசய்யப்பட்டு, அங்கீகாரம் மற்றும் பதிவு பசய்வதற்கான ஒரு 
பள்ளி கல்வி நிறுவனத்திற்கான தகுதிக்கான நிபந்தமனகளின் 
ஒரு பகுதியாகும். 

P8.6.2. ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியர்களின் கல்வி / பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் 
புத்துணர்ச்சியில் ஒரு பதாகுதி உட்பட , குழந்மதகளின் 
உரிமமகளுடன் பதாடர்புமடய சட்டங்கள், விதிகள், 

ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் பைவற்ைின் விதிகள் பற்ைி ஒவ்பவாரு 
முக்கிய மற்றும் ஆசிரியருக்கும் பதரிந்து 
பகாள்ளப்படும். படிப்புகள். 

P8.6.3. மாணவர்களின், ஆசிரியர்களிடமும், பபற்மைார்களின் நைனுக்காக 
குழந்மத உரிமமகள் மீதான சுய-கற்ைல் ஆன்மைன் திட்டங்கள் 
அபிவிருத்தி பசய்யப்படும். 

P8.6.4. மாணவர்கள் தங்கள் உரிமமகள் மீைல்கள் குைித்து அைிக்மக பசய்ய 
நம்பகமான வழிமுமைகள், மற்றும் குற்ைவாளிகளுக்கு எதிராக 
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நடவடிக்மக எடுக்கப்பட மவண்டும், உள்ளூர் பபாைிஸ் உடன் 
இமணந்து உருவாக்கப்பட்டு பசயல்படுத்தப்படும். 

P8.6.5. பருவ கல்வித் திட்டம் மற்றும் மதசிய மக்கள்பதாமக கல்வி 
திட்டம் ஆகியமவ பாடசாமைகள் பாடத்திட்டத்தில் ஒரு படிநிமை 
முமையில் ஒருங்கிமணக்கப்படும். 

P8.6.6. உயர்நிமை பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான முன்-மற்றும்-மசமவ கல்வி 
மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டங்களில் இமளய கல்வி மசர்க்கப்படும். 

P8.6.7. பள்ளி மற்றும் பள்ளி சிக்கைான ஆமைாசகர்கள் மற்றும் சமூகத் 
பதாழிைாளர்கள் பபற்மைார் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆகிமயார் 
வளர்ந்து வரும் சிறுவர்கள் மற்றும் பபண்கள் எதிர்பகாள்ளும் 
இளம் பருவத்தினர் பதாடர்பான ஆமைாசமனகளுக்கு 
பயிற்சியளிக்கப்படுவர். 
  

  
 

 



 

 

இரண்டாம் நிகை 
உயர் கல்வி 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. தர பல்கமைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகள்: இந்தியாவின் உயர்கல்வி 
அமமப்புக்கான புதிய மற்றும் முன்மனாக்கு - பார்மவ பார்மவ 

பாடம் 9 

ேைம் 
பல்ககைக்கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரிகள்: 
இந்ேியொவின் 
உயர்விற்கொன ஒரு 
புேிய மற்றும் 
முன்தனொக்கு பொர்கவ 
பொர்கவ 

கல்வி முகற 

குறிக்தகொள்: உயர்கல்வி முமைமய மறுசீரமமத்தல், 

நாடு முழுவதும் பை பன்னாட்டு உயர் கல்வி 



 

 

நிறுவனங்கமள உருவாக்குதல் - 2035 க்குள் GER ஐ 
குமைந்தபட்சம் 50% ஆக அதிகரிக்கும். 

உயர் கல்வி என்பது நிமையான வாழ்வாதாரங்களுக்கும் மதசிய 
பபாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய பங்களிப்பாகும். உயர் கல்வி, 
மனிதகுைத்மத முன்மனற்றுவதில் ஒரு பபரிய மற்றும் சமமாக 
முக்கிய பாத்திரத்மத வகிக்கிைது. ஒரு ஜனநாயக, நியாயமான, சமூக 
நைம், சுய-விழிப்புணர்வு, வளர்ப்பு மற்றும் மனிதகுைம், சுதந்திரம், 

சமத்துவம், சமகாதரத்துவ ஆவி, அமனவருக்கும் நீதி. உயர் கல்வி 
என்பது தனிநபர்கமள அைிவூட்டுவதற்கும் சமூகத்மத, கைாச்சார 
ரீதியாகவும், கமைரீதியாகவும், விஞ்ஞான ரீதியாகவும், பதாழில்நுட்ப 
ரீதியாகவும், பபாருளாதார ரீதியாகவும் ஊக்குவிக்க உதவும் 
சிந்தமனகமளயும் புதுமமகமளயும் வளர்ப்பதற்கான ஒரு மமயமாக 
பசயல்படுவதாகும். 

இந்தியா ஒரு உண்மமயான அைிவுசார் சமுதாயமும், 

பபாருளாதாரமும் பகாண்டுவருவமத மநாக்கி நகர்ந்து 
பகாண்டிருக்கும் நிமையில், இந்தியாவின் முன்னணி நான்காவது 
பதாழிற்துமை புரட்சியின் பார்மவயில், அதிகரித்துவரும் 
மவமைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள் ஆக்கத்திைன் மற்றும் பல்வமகப்பட்ட 
இயல்பின் திைன்கமள பகாண்டிருக்கும் - மமலும் மமலும் இளம் 
இந்தியர்கள் உயர் கல்விக்கு ஆர்வமாக உள்ளனர். அதன்படி, 

இந்தியாவில் உள்ள உயர் கல்வி முமை ஆரம்பத்தில், மக்களுக்கு 
இந்த முக்கியமான மற்றும் உன்னதமான அபிைாமஷகமள 
நிமைமவற்றுவதற்கு, மறுசீரமமக்கப்பட மவண்டும், மறுசீரமமக்கப்பட 
மவண்டும். 

21 ஆம் நூற்ைாண்டின் மதமவகமளப் பபாறுத்தவமரயில், தரம் 
வாய்ந்த பல்கமைக்கழக அல்ைது கல்லூரி கல்வியின் மநாக்கம், 

நல்ை, வட்டமான, மற்றும் ஆக்கபூர்வமான தனிநபர்கமள உருவாக்க 
மவண்டும். ஒரு தனி நபரின் ஆர்வத்மத ஒரு ஆழமான மட்டத்தில் 
படிக்கவும், அமதசமயம் அமத மநரத்தில் கட்டிடத் தன்மம, பநைிமுமை 
மற்றும் அரசியைமமப்பு மதிப்புகள், புத்திஜவீித ஆர்வத்மத, 

மசமவயின் ஆவி மற்றும் 21 ஆம் நூற்ைாண்டு திைன்கமள 
உள்ளடக்கிய பல்மவறு துமைகளில் அைிவியல், சமூக அைிவியல், 



 

 

கமை, மனிதமநய, அமத மபால் பதாழில்முமை, பதாழில்நுட்ப, மற்றும் 
பதாழில் மகவிமன. தரமான உயர் கல்வி தனிப்பட்ட சாதமன 
மற்றும் ஞானம், ஆக்கபூர்வமான பபாது ஈடுபாடு மற்றும் 
சமுதாயத்தில் உற்பத்தி பங்களிப்பு ஆகியவற்மை பசயல்படுத்த 
மவண்டும். இது மிகவும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் திருப்திகரமான 
வாழ்க்மக மற்றும் பணி மவடங்களில் மாணவர்கள் தயார் பசய்ய 
மவண்டும், மமலும் பபாருளாதார சுதந்திரத்மத 
பசயல்படுத்தவும். தரமான பல்கமைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரி 
கல்வியானது, எனமவ, அமனத்து குடிமக்களும் அவர்கள் 
விரும்பியிருந்தால் அணுகக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியும் சந்தர்ப்பமும் 
இருக்க மவண்டும். 

சமுதாயத்தின் மட்டத்தில், உயர்கல்வியின் மநாக்கம் அதன் மக்கமள 
மமம்படுத்துவதிலும், தனது பசாந்த பிரச்சமனகளுக்கு வலுவான 
தீர்மவக் கட்டிபயழுப்பவும், பசயல்படுத்தவும் ஒரு அைிபவாளி, சமூக 
உணர்வு, அைிவாற்ைல், திைமமயான நாடு ஆகியவற்ைின் வளர்ச்சிமய 
பசயல்படுத்த மவண்டும். உயர் கல்வி என்பது நாட்டில் அைிவு மற்றும் 
உருவாக்கம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கான அடிப்பமடமய அமமத்து, 

அமதபயாட்டி வளர்ந்துவரும் மதசிய பபாருளாதாரத்திற்கு ஆழமாக 
பங்களிப்புச் பசய்ய மவண்டும். தரமான உயர் கல்வியின் மநாக்கம் 
தனிப்பட்ட மவமைக்கு அதிக வாய்ப்புகமள உருவாக்குவமத 
விடவும் அதிகமாகும்; இது மிகவும் துடிப்பான, சமூக ஈடுபாடு 
பகாண்ட, மற்றும் கூட்டுைவு சமூகங்களுக்கு முக்கியமானது மற்றும் 
மிகவும் மகிழ்ச்சியான, ஒருங்கிமணந்த, வளமான, உற்பத்தி, 
புதுமமயான மற்றும் வளமான நாடு. 

இந்த முக்கியமான இறுதி இைக்குகமள அமடவதற்கு, உயர் கல்வி 
சிை அடிப்பமட பண்புகமள பகாண்டிருக்க மவண்டும். இது 
மாணவர்களிமடமய பரந்த அளவில் பல்வமக கல்வி மற்றும் 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டின் திைன்கமள வழங்க மவண்டும், அமத மநரத்தில் 
உண்மமயான ஒழுங்குமுமை கடுமமயுடன் சிைப்பு அைிமவ 
வளர்த்துக் பகாள்ள மவண்டும். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் 
உள்ளூர் சமூகங்களுடன் மற்றும் உண்மமயான உைக 
பிரச்சிமனகமளக் பகாண்டிருப்பதுடன், ஒத்துமழப்புடன், கூட்டு 
மற்றும் குறுக்கு ஒழுங்குமுமை வழிகளில் பசயல்பட 
மவண்டும். சுயாதீன, தர்க்கரீதியான, விஞ்ஞான சிந்தமன, 



 

 

பமடப்பாற்ைல், சிக்கல் தீர்த்தல் மற்றும் முடிபவடுக்கும் திைன்கமள 
வளர்க்கும் திைன்கமள வளர்த்துக் பகாள்வதற்கு பதிைாக, கம்ப்யூட்டர் 
மற்றும் பல்கமைக் கழகங்கமள மட்டும் மகயாளுதல். இது மதசிய 
பிரச்சிமனகள் மற்றும் நாளின் கவமைகளில் இமளஞர்கமள 
ஈடுபடுத்த மவண்டும்.இறுதியாக, இது புதிய அைிமவ வளர்ப்பதற்கும், 

கண்டுபிடிப்புகமள மமம்படுத்துவதற்கும் மனித திைமன உருவாக்க 
மவண்டும். உயர்ந்த கல்வியின் கட்டமமப்பு, பாடத்திட்டம் மற்றும் 
பசயல்முமைகள் ஆகிய அமனத்தும், அதன் உயர்மட்ட இைக்குகமள 
வழங்குவதற்காக, இந்த அமனத்து குணநைன்கமளயும் அமடவதற்கு 
ஒத்துமழக்க மவண்டும். 

அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மமைாக சமுதாயம் மதமவ என்று உயர் 
கல்வியில் நிபுணத்துவம் பபை மவண்டும் என்று வைியுறுத்த 
மவண்டும். பவறுமமன இன்று இருக்கும் மவமைகளில் மக்கமள 
தக்கமவத்துக்பகாள்வது, ஆனால் சிை ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அது 
மாற்ைமமடந்து அல்ைது காணாமல் மபாவதால், அது உபமதசம் 
மற்றும் எதிர்மமையானது. எதிர்காை பணியிடமானது, விமர்சன 
சிந்தமன, தகவல் பதாடர்பு, சிக்கல் தீர்க்கும் திைன், பமடப்பாற்ைல் 
மற்றும் பைதரப்பட்ட திைன் ஆகியவற்மைக் மகாருகிைது. ஒற்மை-
திைன் மற்றும் ஒற்மை-ஒழுங்கு மவமைகள் காைப்மபாக்கில் 
தானாகமவ மாறும். எனமவ, எதிர்காை பணிப் பாத்திரங்களுக்கு பல்சார் 
மற்றும் 21 ஆம் நூற்ைாண்டு திைன்கமளக் கவனத்தில் பகாள்ள 
மவண்டிய அவசியம் இருக்க மவண்டும் - இமவ உண்மமயில் 
மராமபாரிடமிருந்து மனிதர்கமள பிரிக்கக்கூடிய 
திைன்களாகும். குைிப்பாக, எதிர்காை பதாழிைாளர்கள் கல்வி மற்றும் 
ஆக்கப்பூர்வமான கண்டுபிடிப்பாளர்களாக இருக்க 
மவண்டும். அத்தமகய பரந்த அடிப்பமடயிைான, பநகிழ்வான, 

தனிப்படுத்தப்பட்ட, புதுமமயான மற்றும் பல்வமகப்பட்ட கற்ைல் 
கற்மககமள மமயமாகக் பகாண்டதன் மூைம், உயர் கல்வி, அதன் 
முதைாவது மவமைகளுக்கு மட்டுமல்ைாமல், அவர்களின் 
வாழ்நாளில் அவர்களின் இரண்டாவது, மூன்ைாவது மற்றும் 
அமனத்து எதிர்காை மவமைகளுக்காகவும் தமது மாணவர்கமள 
தயார் பசய்ய மவண்டும். குைிப்பாக, உயர் கல்வி முமை அடுத்த 
பதாழிற்துமை புரட்சிக்கான மமயத்மத அமமக்க மவண்டும். 



 

 

மகிழ்ச்சியுடன் மற்றும் தற்பசயைாக, மமற்கூைிய பைதரப்பட்ட கல்வி 
மற்றும் எதிர்காை மவமைவாய்ப்பு நிைப்பரப்புக்கு மதமவயான 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டு திைன்கள் - விமர்சன சிந்தமன, தகவல் பதாடர்பு, சிக்கல் 
தீர்த்தல், பமடப்பாற்ைல், கைாச்சார கல்வியைிவு, உைகளாவிய 
கண்மணாட்டம், குழுப்பணி, பநைிமுமை நியாயவாதம் மற்றும் சமூக 
பபாறுப்பு மபான்ைமவ நிலுமவயிலுள்ள ஊழியர்கமள 
உருவாக்குவது மட்டுமல்ைாமல் நிலுமவயிலுள்ள குடிமக்கள் 
மற்றும் சமூகங்களுக்கும் மட்டுமம உதவுகிைது. 

உயர் கல்வி நல்ை, நன்கு வட்டமொன 
மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமொன 
ேனிநபர்ககள உருவொக்க தவண்டும், 

அறிவொர்ந்ே ஆர்வத்கே, தசகவ ஆவி 
மற்றும் ஒரு வலுவொன கநறிமுகற 
ேிகசகொட்டி. 

இந்ேியொவின் உயர் கல்வி முகற ேற்தபொது எேிர்ககொள்ளும் 
சவொல்கள் யொகவ? உயர் கல்வியின் மமமை உள்ள முக்கிய 
குைிக்மகாள்கமள அமடவதில் தற்மபாமதய சவால்கமள இந்தியா 
எதிர்பகாள்கிைது. 

உயர் கல்வி முகறயின் துண்டுவிேி: இந்தியாவில் 800 க்கும் 
அதிகமான பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் சுமார் 40,000 கல்லூரிகள் 
உள்ளன, இமவ தற்மபாது நாடு முழுவதும் கடுமமயான பிரிவு 
மற்றும் சிைிய அளவிைான HEI கமள 



 

 

பிரதிபைிக்கின்ைன. குைிப்பிடத்தக்க வமகயில், நாட்டின் அமனத்துக் 
கல்லூரிகளிலும் 40% க்கும் அதிகமாமனார் ஒமர ஒரு 
மவமைத்திட்டத்மத மட்டுமம நடத்துகின்ைனர், 21 ஆம் நூற்ைாண்டில் 
மதமவப்படும் பன்னாட்டு உயர்நிமைக் கல்வியில் இருந்து பவகு 
பதாமைவில் உள்ளது. உண்மமயில், கல்லூரிகளில் 20 

சதவதீத்திற்கும் அதிகமாமனார் 100 க்கும் குமைவானவர்கள் உள்ளனர். 
அமத மநரத்தில் கல்லூரிகளில் 4% மட்டுமம 3000 க்கும் மமற்பட்ட 
பதிவுகமள (AISHE 2016-17) பதிவு பசய்கின்ைனர். விஷயங்கமள 
மமாசமாக்குவதற்கு, சிறு கல்லூரிகளில் ஆயிரக் கணக்கான 
மாணவர்கள் எந்த கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கமளக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை, சிைிய அல்ைது கல்வி இல்மை, இதனால் 
நாட்டின் உயர் கல்வி முமையின் ஒருங்கிமணப்மப கடுமமயாக 
பாதிக்கிைது. 

கணினி இந்த பிமழயானது பல்மவறு முமனகளில் மநரடியாக 
கடுமமயான துமணநிமைமமக்கு வழிவகுக்கிைது: வள பயன்பாடு, 

திட்டங்கள் மற்றும் துமைகளின் வரம்பு மற்றும் எண்ணிக்மக, 

ஆசிரியர்களின் வரம்பு மற்றும் எண்ணிக்மக மற்றும் உயர்தர 
பல்வமகப்பட்ட ஆய்வுகமள மமற்பகாள்ளும் திைன் ஆகியமவ. 

பை குழிகள்; மொணவர்களிகடதய மிகவும் சிறப்பொன சிறப்பு 
மற்றும் மொணவர்ககள ஸ்ட்ரீமிங் கசய்வது: இந்தியாவின் உயர் 
கல்வி துமைகளிலும் துமைகளிலும் கடுமமயான எல்மைகமள 
உருவாக்கியதுடன், கல்வியில் என்னபவாரு குறுகிய பார்மவயும் 
உள்ளது. ஏற்கனமவ குைிப்பிட்டுள்ளபடி, அதன் மிக மமாசமான 
பவளிப்பாடானது, மமாமனா-வயல் நிறுவனங்களில் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ள மிகப் பபரிய எண்ணிக்மகயில் உள்ளது, 

குைிப்பாக பதாழில் மற்றும் பதாழில் துமைகளில். எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் கல்வி நிறுவனங்களில் மட்டுமம 
இருக்கிைார்கள், பபரும்பாைான பபாைியியல் மற்றும் மருத்துவக் 
கல்லூரிகளும் ஒமர நிறுவனங்களில் நிற்கின்ைன. ஒரு 
நிறுவனத்திற்குள்மளமய தனித்துவமான பிரிவுகள் உள்ளன, அதாவது 
பபாைியியைில் உள்ள மாணவர்கள் பபாதுவாக அவர்களது ஒற்மை 
நிரல்களின் பவளியடீ்மட (எ.கா. கமை, மனிதமநய சமூகங்கள், 
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பமடப்பாற்ைமைப் பயன்படுத்தி தங்கள் பசாந்த திைமமகமளயும் 
நைன்கமளயும் வளர்த்துக் பகாள்ளாமல் உண்மமயான 
தனிநபர்கமளயும், மனிதர்கமளயும் விட ஒத்த கல்வியைிவுகமள 
உருவாக்குகின்ைனர். அத்தமகய கடுமமயான எல்மைகள் மற்றும் 
குழிகள் நல்ை உயர் கல்விக்கான அடிப்பமட மதமவகமள 
மீறுகின்ைன. 

அணுகல் இல்ைொகம, குறிப்பொக சமூக கபொருளொேொை ரீேியொக 
பின்ேங்கிய பகுேிகளில்: கடந்த சிை தசாப்தங்களில் 
உயர்கல்விக்கான அணுகல் கணிசமாக மமம்பட்டுள்ளது, ஆனால் நம் 
இளம் குடிமக்கமள அமடய இன்னும் மபாதுமானதாக 
இல்மை; கல்வி மற்றும் தரத்தின் தரம் இன்னும் பபரிய சவாைாக 
உள்ளது. உயர் கல்வியின் GER கடந்த பை ஆண்டுகளில் 
உயர்ந்துள்ளது, சுமார் 25%, மற்றும் குைிப்பிடத்தக்க முன்மனற்ைம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது, இந்த பகாள்மக எங்கள் இமளஞர்களின் 
அபிைாமஷகமள பூர்த்தி பசய்ய 2035 மூைம், GER 50% அமடய 
மவண்டும் மநாக்கம் ஒரு துடிப்பான சமூகம் மற்றும் பபாருளாதாரம் 
அடிப்பமடமய. தற்மபாது 35 மில்ைியனுக்கும் அதிகமான 
மாணவர்களிடமிருந்து இரு மடங்கு அதிகமான பதிவுகமள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. சமூக மற்றும் பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய 
பின்னணியிைிருந்தும், பகுதிகளிைிருந்தும் அதிகரித்துவரும் 
வாய்ப்புகளும் மாணவர்களும் இதில் அடங்கும். 

ஆசிரியர் மற்றும் நிறுவன சுயொட்சியின் பற்ைாக்குமை: ஆசிரிய 
சுயாட்சியின் பற்ைாக்குமை ஆசிரியர்களின் உந்துதல் மற்றும் 
புதுமமக்கான மநாக்கம் ஆகியவற்ைிற்கு கடுமமயான 
பற்ைாக்குமைமய ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
நிறுவன தமைவர்கள் தங்களது மபாதமன, ஆராய்ச்சி மற்றும் மசமவ 
ஆகியவற்ைில் புதுமமப்படுத்தி ஆராய்வதற்கு, அவர்கள் அவ்வாறு 
பசய்ய அனுமதிக்கும் தனிப்பட்ட தன்னாட்சிமய பகாண்டிருக்க 
மவண்டும். குைிப்பாக, ஒரு மத்திய பாடத்திட்டத்மத, பாடத்திட்டத்மத, 

ஆசிரிய மற்றும் பாடநூல் பின்பற்ை மவண்டிய இமணந்த கல்லூரிகள் 
முமையானது அத்தமகய தன்னாட்சி பகாண்ட ஆசிரியர்கமள 
வழங்குவது மிகவும் கடினம். 



 

 

அமத விதமாக, பபரும்பாைான கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவன 
தமைவர்கள் தங்களது கல்வி பிரசாதம் அல்ைது ஆராய்ச்சி 
பதாடர்பான மற்றும் சமூக நைத்திட்டங்கமள மமம்படுத்துவதற்காக 
மதரியமான மற்றும் புதுமமயான நடவடிக்மககமள எடுக்க 
முடியவில்மை, ஏபனனில் அவர்கள் அவ்வாறு பசய்ய கல்வி, நிர்வாக 
அல்ைது நிதி சுயாட்சி இல்மை. 

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஒரு இறுதி சவாைாக, வார்த்மத 
'உண்மமயான நிதி' குமைக்கப்படுவதன் அர்த்தம் என்னபவன்ைால், 

வார்த்மதகளின் உண்மமயான அர்த்தம் இமதவிட கூடுதைாக 
இருக்காது. 'தன்னாட்சி' என்பது புதுமமப்படுத்தவும், மபாட்டியிடவும், 

ஒத்துமழக்கவும், மமலும் உள்நாட்டில் ஆட்சி பசய்ய, ஒரு 
சூழ்நிமைகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் பற்ைிய ஒரு மநரடி உள்ளூர் 
அைிமவ வழங்குவதற்காகவும், குழிகள் உமடக்க, மற்றும் 
உயர்ந்தவர்களுக்கான சுதந்திரத்மத நிர்வகிப்பதற்கான 
சுதந்திரத்மதயும் குைிக்கிைது. 

கேொழில் தமைொண்கம மற்றும் நிறுவன ேகைவர்களின் 
முன்தனற்றத்ேிற்கொன தபொதுமொன இயங்ககமப்புகள்: 
ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் நிறுவன ேகைவர்களிடமிருந்தும் நாவல் 
முயற்சிகள் இல்ைாததால், ஆசிரியர்களின் பற்ைாக்குமை மற்றும் 
நிறுவன தமைவர்களின் பதாழில் நிர்வாகத்திற்கான பபாருத்தமான 
கட்டமமப்பு இல்ைாதது. மதர்வு முமை, பதவி உயர்வு, ஊக்குவிப்பு, 

சம்பள அதிகரிப்பு மற்றும் ஆசிரிய மற்றும் நிறுவன தமைவர்களின் 
பிை அங்கீகாரம் மற்றும் பசங்குத்து இயக்கம் ஆகியமவ நடப்புக் 
காைத்தில்தான், தகுதி அடிப்பமடயில் அல்ை, ஆனால் மூத்த அல்ைது 
அடிப்பமடயிைான அல்ைது தன்னிச்மசயாக இருக்க மவண்டும். இது 
அமனத்து மட்டங்களிலும் கடுமமயாக சிமதந்துவரும் தரம் மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புகளின் எதிர்மமையான விமளமவக் பகாண்டுள்ளது. 

பை பல்ககைக் கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் ஆைொய்ச்சி 
இல்ைொேேொல், கவளிப்பகடயொன மற்றும் தபொட்டித் 
ேிறனொளிகளொல் ஆய்வுக்குட்பட்ட ஆைொய்ச்சிக்கொன நிேியுேவி 
இல்ைொேது: கற்பித்தல் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களுக்கு இமடயில் உயர் கல்விப் பிரிவினருக்கு இமடயில் 
பிரிப்பு சுதந்திரம் பிந்மதய காைத்தில் பபரும்பாைான 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் இன்று நாட்டில் மிக சிைிய 



 

 

ஆராய்ச்சி நடத்தப்படுகிைது. இது இரண்டு முமனகளில் 
சிக்கல். முதைாவதாக, நாட்டிலுள்ள கல்விசார் சமூகத்தின் பை 
உறுப்பினர்கள் (நடாத்துவதற்கு ஊக்கமளிக்காதவர்கள்) கல்வியியல் 
ஆராய்ச்சி, நாட்டில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பிற்கான மகத்தான 
இழந்த வாய்ப்பு. இரண்டாவதாக, கல்வியின் பக்கம், உயர் கல்வி 
மற்றும் மபாதமன கல்வி அைிவு உருவாக்கம் நமடபபைாத ஒரு 
சூழைில் இருக்கிைது; உண்மமயில், மாணவர்கள் நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தில் புதுமம இல்மைபயன்ை இடத்தில் புதிதாக 
அைிமுகப்படுத்தப்படுவது எப்படி? 

தற்பபாழுது பல்கமைக்கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் விஞ்ஞான 
ஆராய்ச்சிக்காக எந்தபவாரு முமையும் இல்மை. 
பல்கமைக்கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் ஆராய்ச்சி 
ஆரம்பமாகிைது. குைிப்பாக பல்கமைக்கழகங்களில் 93% உயர்நிமைப் 
பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் உள்ளனர்.கூடுதைாக, மிகச் 
சிைிய நிதிகள், மிகச் சிைந்த HEI களில் புதின ஆராய்ச்சிக் கருத்துகள் 
மற்றும் முன்பமாழிவுகள் ஆகியவற்றுக்காக, குைிப்பாக முக்கிய 
பல்வமகப்பட்ட மற்றும் குறுக்கு-ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் 
(சுத்தமான நீர், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல், கல்வி மற்றும் கல்வி, 
உடல்நைம், முதைியன பதாடர்பானமவ) ஆராய்ச்சிக்காக 
கிமடக்கின்ைன. 

உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் துகண உபகாரம் மற்றும் 
தமைமமத்துவம்: HEI களின் ஆளுமம மற்றும் தமைமம 
தற்மபாமதய மநரத்தில், பவளிப்புை உடல்கள் மற்றும் தனிநபர்களால் 
ஆழ்ந்த தாக்கம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படும். பபரும்பாலும் இந்த 
பவளிப்புை தாக்கங்கள், HEI களில் அரசியல் மற்றும் / அல்ைது வர்த்தக 
நைன்கமள பகாண்டிருக்கின்ைன. பபாது நிறுவனங்கள் பபரும்பாலும் 
அரசாங்க துமைகளின் நீட்டிப்புகளாக இயங்குகின்ைன. பபாது 
நிறுவனங்களின் தமைவர்கள் மதர்வு மற்றும் பசயல்பாட்டில் 
குைிப்பிடத்தக்க பவளிப்புை குறுக்கீடு உள்ளது; ஊழல் நிமைந்த 
அல்ைது தன்னிச்மசயான பழக்கவழக்கங்கள் மூைம் நியமிக்கப்படாத 
HEI களின் தமைவர்களாக இது அன்மனக்குரிய மற்றும் 
பபாருத்தமற்ை மக்களிமைமய மிகவும் அடிக்கடி 
காணப்படுகிைது. பாடத்திட்டங்கள், கல்வி நிறுவனங்களின் கல்வி 
அம்சங்கள், பை பவளிப்புை உடல்களால் 



 

 

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன. HEI கள் தங்களது பசாந்த அணிகள் 
நிர்வகிக்க அதிகாரம் இல்மை, மற்றும் பபரும்பாலும் இழப்படீு, 

ஆசிரிய முன்மனற்ைம், மற்றும் நியமனங்கள் மீது சிைிய அல்ைது 
எந்த பசல்வாக்கு இல்மை. உள்ளக ஆட்சியின் கட்டமமப்புகள் 
இதனால் பசயைிழக்கின்ைன. 

சிறந்ே, புதுகமயொன நிறுவனங்ககள கட்டுப்படுத்ேிக் ககொள்ளும் 
தபொது மபாைி கல்வியாளர்கமள வளர்க்கும் ஒரு ஒழுங்குமுகற 
அகமப்பு: பை மபாைி கல்லூரிகள் உள்ளன, அமவ விதிவிைக்காக 
இயங்குகின்ைன, சிைந்த கல்லூரிகளும் பல்கமைக்கழகங்களும் 
கல்வியில், நிர்வாக ரீதியாகவும், நிதி ரீதியாகவும் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒழுங்குமுமை பை தசாப்தங்களாக 
மகப்பற்ைப்பட்டுள்ளது. அமமப்பில் தன்னாட்சி மற்றும் 
பபாறுப்புணர்வு ஆகியவற்ைின் பரவைான உணர்வின் முக்கிய 
பங்களிப்பு இது. மிகவும் சிைிய விமளமவ கட்டுப்படுத்த முயற்சி 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு சிை உடல்களுக்குள்ளாக அதிகாரம், இந்த உடல்களிமடமய 
உள்ள முரண்பாடுகள், மற்றும் பபாறுப்புக் குமைபாடு மபான்ை 
குமைபாடுகள் மபான்ை அடிப்பமட பிரச்சிமனகமளக் பகாண்ட 
இயந்திர மற்றும் disempowering ஒழுங்குமுமை அமமப்பு 
பபருகியுள்ளது. இந்த ஒழுங்குமுமை கைாச்சாரம் துரதிர்ஷ்டவசமாக 
கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பமடப்பாற்ைல் ஆகியவற்மைக் பகாண்டுள்ளது, 

மமலும் துரதிர்ஷ்டவசமாக அதற்கு பதிைாக சாதாரணமான மற்றும் 
ஒட்டுவரிமசகமள ஊக்குவித்துள்ளது. மமலும், தனியார் கல்வி 
நிறுவனங்கள் பபாது நிறுவனங்களுடன் சமமான நிமைப்பாட்மடக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை. ஒருபுைம், இந்த அணுகுமுமை 
பபாதுமக்களிடமிருந்து பபைப்பட்ட பதாண்டு நிறுவனங்கமள 
ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது, அமத சமயம் கல்வியில் வணிகமயமாக்கல் 
நிறுத்த முடியவில்மை. 

அகனவருக்கும் உயர்கல்விக்கு உயர்ந்ே ேைத்கே 
அணுகுவேற்கொக இந்ே சவொல்ககள எேிர்ககொள்வது. மமமை 
கூைப்பட்டுள்ள எட்டு சவால்கமளயும் சமாளிக்கும் பபாருட்டு 
உயர் கல்வி முமைமய முழுமமயாக திருத்தியமமத்தல் 
மற்றும் மறுசீரமமத்தல் ஆகியவற்மைக் கருத்தில் பகாண்டு, 

உயர்தர உயர்கல்வி, சமத்துவம் மற்றும் மசர்த்துக்பகாள்ளுதல், 



 

 

அமனவருக்கும் ஆர்வமுள்ள அமனவருக்கும் இது 
உதவும். தற்மபாமதய அமமப்பிற்கு பின்வரும் முக்கிய 
மாற்ைங்கமளக் பகாள்கிைது: 

P9.1. கபரிய, பல்வககப்பட்ட பல்ககைக்கழகங்களும், கல்லூரிகளும் 
ககொண்ட ஒரு உயர் கல்வி முகறகய தநொக்கி 
நகர்கின்றன: உயர்கல்வி பதாடர்பான இந்த பகாள்மகயின் பிரதான 
உந்துதல் உயர் கல்விக் கழகத்தின் உயர் முதுகமைப் 
பல்கமைக்கழகங்கமளயும் கல்லூரிகமளயும் நகர்த்துவதன் மூைம் 
முடிக்கப்படுகிைது. 5,000 அல்ைது அதற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் 
மமல் இருக்க மவண்டும். 

உயர் கல்வி முழுவதும் பபருமளவிைான பைதரப்பட்ட HEI 

களுக்குள் பசன்ைால், உயர் கல்வி இன்று எதிர்பகாள்கின்ை 
சிக்கல்கமள எதிர்பகாள்ளும்: 

•         இது மாணவர்களிமடமய அதிருப்தி வாய்ந்த சமுதாயத்மத 
அைிமுகப்படுத்துகிைது; 

•         இது துமைகளுக்கு இமடயில் தீங்கிமழக்கும் குழிகமள 
உமடக்க உதவும்; 

•         இது மாணவர்கள் தங்கள் மூமளகளில் (கமை / பமடப்பு 
மற்றும் பகுப்பாய்வு) இருபுைமும் உகந்ததாகவும், 

உகந்ததாகவும் இருக்க உதவுவமதாடு, அவர்களின் கற்ைல் 
பசயல்திட்டங்களில் பநகிழ்வுத்தன்மமமயயும் 
தனித்தன்மமமயயும் பகாண்டுவர உதவுகிைது; 

•         21 ஆம் நூற்ைாண்டின் கண்டுபிடிப்பிற்கு முக்கியமாக 
இருக்கும் குறுக்கு ஒழுங்குமுமை ஆராய்ச்சி, குைிப்பாக 
துமைகளில் பசயல்படும் ஆராய்ச்சி சமூகங்கமள 
மமம்படுத்துவதாகும். 

•         வளங்கள் மற்றும் ஆதார பகிர்வு, பபாருள் மற்றும் மனித 
ஆகிய இரண்டுமம உயர்கல்வி ஆகியவற்ைின் பயன்பாட்டின் 
பசயல்திைமன அதிகரிக்கும். 

எனமவ, உயர் கல்வியின் கட்டமமப்மபப் பபாறுத்தவமர, இந்த 
பகாள்மக பபரிய பல்மருத்துவ பல்கமைக்கழகங்களுக்கு 



 

 

நகர்த்துவதில் அதிக கவனம் பசலுத்துகிைது. இன்மைய நவனீ 
பல்கமைக் கழகங்களில் இன்மைய நவனீ 
பல்கமைக்கழகங்கமளப் பயிற்றுவிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான 
இந்திய மாணவர்கள் தக்ஷாஷிைா மற்றும் நாைந்தாவின் 
பண்மடய இந்திய பல்கமைக் கழகங்கள் இன்றும் பபரிய 
மல்டிசிசினல் ஆராய்ச்சி பல்கமைக்கழகங்கமள பகாண்டுவரும் 
பபரும் பவற்ைிமய நிரூபிக்கின்ைன. இந்தியாவின் இந்த 
பாரம்பரிய பாரம்பரியத்மத இந்தியா மீண்டும் பகாண்டுவரும் 
மநரம் இதுமவ. இன்மைய தினம் நன்கு வளர்ந்துள்ள மற்றும் 
புதுமமயான நபர்கமள உருவாக்குவதற்கு இது 
இன்ைியமமயாதது. இது ஏற்கனமவ கல்வி மற்றும் 
பபாருளாதார ரீதியாக மற்ை நாடுகமள மாற்ைியமமக்கிைது. 

நாடு முழுவதும் இந்த வமக புதிய உைக வர்க்கம் மாதிரி 
நிறுவனங்கமள நிறுவுவதும், புதிய நிறுவனங்கமள 
உருவாக்குவதும், பபருமளவிைான பல்வமகப்பட்ட HEI க்கள் 
இந்த நடவடிக்மக விமரவாகவும், முமையான மற்றும் 
சிந்தமன முமையிலும் மமற்பகாள்ளப்படும். ஒவ்பவாரு 
மாவட்டத்திலும் குமைந்தது ஒரு பபரிய உயர் தரம் 
மல்டிசிபிைினரி HEI (அல்ைது அதற்கு அருகில்) உள்ளது. 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் பல்கமைக் கழகம்-
கல்லூரி ஸ்பபக்ட்ரம் மபான்ை மூன்று வமகயான வமகயான 
HEI க்கள் நாட்டின் மதமவகளுக்கு ஏற்ப அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படும். ஒற்மை-ஸ்ட்ரீம் HEI கள் பவளிமயற்ைப்படும், 

மமலும் அமனத்து ஒற்மை ஸ்ட்ரீம் HEI களும் 
பைதரப்பட்டமவயாக மாறுவதற்கு நகரும். 



 

 

அகனத்து உயர்கல்வி 
நிறுவனங்கள் ஒருங்கிகணந்ே 
வளங்கள், துகறகள் மற்றும் 
துடிப்பொன, கபரிய கல்வி 
சமூகங்கள் ஒருங்கிகணப்பு 
உறுேிப்படுத்ே துகறகளில் 
மற்றும் துகறகள் முழுவதும் 
கற்பித்ேல் ேிட்டங்கள் பை 
பன்னொட்டு நிறுவனங்கள் 
நடக்கும். 

P9.2. இன்னும் ேொைொளவொே இளங்ககை கல்விகய தநொக்கி நகரும்: இது 
முதைாவது பகாள்மக முன்முயற்சியுடன் மகபகாடுக்கும். 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டின் மதமவகள் தாராளவாத பரந்த அடிப்பமடயிைான 
மல்டிசிசினல் கல்வியானது அமனத்து உயர் கல்வியாளர்களுக்கும் 
அடிப்பமடயாக அமமகிைது. கமை, மனிதவியல், அைிவியல், சமூக 
அைிவியல் மற்றும் பதாழில்முமை, பதாழில் நுட்பம், பதாழில்சார் 
மகவிமன, சமூக ஈடுபாடு, மற்றும் கடுமமயான சிைப்புத் மதர்வு 
ஆகியவற்ைில் துமைகளில் முக்கிய 21 ஆம் நூற்ைாண்டு திைன்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும் நன்கு வளர்ந்த தனிநபர்கமள உருவாக்க இது 
உதவும். துமைகள். இத்தமகய தாராளவாதக் கல்வியானது நீண்ட 



 

 

காைமாக, பதாழில், பதாழில் நுட்ப மற்றும் பதாழிற்துமை துமைகளில் 
உள்ளிட்ட அமனத்து இளங்கமைத் திட்டங்களிலும் உள்ள 
அணுகுமுமை ஆகும். 

கற்பமனயான மற்றும் பநகிழ்வான பாடத்திட்டங்கள் 
மாணவர்களுக்கான படிப்பிற்கான பமடப்புகமள 
ஒருங்கிமணப்பதற்கும், பை பயனுள்ள இடுமககமளயும் 
பவளிமயறும் புள்ளிகமளயும் வழங்குவமதாடு, தற்மபாது 
தற்மபாதுள்ள கடுமமயான எல்மைகமள இடித்து, வாழ்நாள் 
கற்கும் புதிய வாய்ப்புகமள உருவாக்கும். பை மல்டி டிமசனிங் 
பல்கமைக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பு (முதுநிமை மற்றும் 
முமனவர் பட்ட படிப்பு) நிமை கல்வி, கடுமமயான ஆராய்ச்சி 
அடிப்பமடயிைான நிபுணத்துவத்மத வழங்குவதன் மூைம், 

கல்வி மற்றும் பதாழில் ஆகியவற்ைில் உள்ள பை பன்முகப் 
பணிகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கும். 

தக்ஷஷீைா மற்றும் நாைந்தா மபான்ை பல்கமைக்கழகங்களில் 
இருந்து பரந்த இைக்கியங்கள், துமைகளில் உள்ள பாடங்கமள 
இமணத்து, 'தாராளவாத கமை' என்று அமழக்கப்படுவதில், 

இந்தியாவின் நீண்ட பாரம்பரியம் மற்றும் பைதரப்பட்ட 
படிப்புகமள இந்தியா பகாண்டுள்ளது. 64காைாஸ் அல்ைது 
கமைகமளப் பற்ைிய அைிமவக் பகாண்டிருக்கும் 
கல்வி முமைகமள பண்மடய புத்தகங்கள் விவரிக்கின்ைன . 

இந்த 64 கமைகளில் பாடல்கள், இமச வாசித்தல் மற்றும் 
ஓவியம் மபான்ை பாடங்கமள உள்ளடக்கியது, பபாைியியல், 

மருத்துவம் மற்றும் கணிதம் மபான்ை 'விஞ்ஞான 
துமைகள்'. நவனீ காைங்களில் 'தாராளவாத கமைகள்' என்று 
அமழக்கப்படும் 'பை கமைகளின் அைிவு' என்ை கருத்மத 
இந்திய கல்விக்கு திரும்ப பகாண்டு வர மவண்டும், ஏபனனில் 
21 ஆம் நூற்ைாண்டிற்கான மதமவக்மகற்ப கல்வி என்பதுதான். 

P9.3. ஆசிரிய மற்றும் நிறுவன சுயொட்சிகய தநொக்கி நகர்கிறது: ஆசிரிய 
சுயாட்சி மூைம், ஆசிரிய ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்பித்தல் மற்றும் 
கற்பிக்கும் அணுகுமுமைகள், மாணவர் மதிப்படீு, சமுதாய மசமவ 
முயற்சிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைில் புதுமமப்படுத்தவும், 

பல்கமைக்கழக பரந்த மற்றும் பபரிய அளவில் ஒருவருக்பகாருவர் 



 

 

சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் கருத்துக்கமள பகிர்ந்து பகாள்ளவும் 
பதாடர்ந்து மமம்படுத்த, மன்ைங்கள்.நிறுவன கல்வி மற்றும் நிர்வாக 
சுயாட்சி மூைம், நிறுவனங்கள் புதிய மற்றும் புதுமமயான 
திட்டங்கமள பதாடங்கவும், இயங்கவும், புதுமமயான 
பாடத்திட்டங்கமள மமம்படுத்துவதற்கும், சூழ்நிமைகள் மற்றும் 
மதமவகள் குைித்து உள்ளூர் அளவில் பகாடுக்கப்பட்ட உள்ளூர் 
அைிமவ நிர்வகிப்பதற்கும், உகந்த மக்கள் மற்றும் பதாழில் நிர்வாக 
அமமப்புகமள அமமக்கவும் உதவுகின்ைன. உள்ளூர் சிக்கல்களில் 
(குைிப்பாக, ஆசிரிய மற்றும் நிறுவன தமைவர்கள்) மநரடியாக 
ஈடுபடுபவர்களால் (மற்றும் புதிதாகவும் மமம்பட்டாகவும்) நிர்வாக 
மற்றும் கல்வியாளர்களின் அமனத்து சிக்கல்களும் சிைந்த 
முமையில் மகயாளப்படும், மமலும் அவர்கள் நிச்சயமாக அவ்வாறு 
பசய்ய அதிகாரம் அளிக்க மவண்டும் . 

உறுதியான மற்றும் மபாதுமான பபாது நிதி, உறுதியுடன், எனமவ 
அத்தமகய கல்வி மற்றும் நிர்வாக சுயாட்சிமய பசயல்படுத்த 
பபாது நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட 
மவண்டும். காைப்மபாக்கில், நிதிச் சார்பு மற்றும் பபாறுப்புகள் 
பல்மவறு பபாது நிறுவனங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டால், 

அதிகமான நிதி சுயாட்சி வழங்கப்படைாம், எனமவ உள்ளூர், 

உள்ளூர், உள்ளூர், உள்ளூர், உள்ளூர், சிைந்தது; இது முழுமமயான 
பவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் அமனத்து நிதிகளின் 
பவளிப்பமடயான பவளிப்பாட்டின் ஊடாகவும் நிதி 
பரிபூரணத்தின் பதாடர்ச்சியான ஆர்ப்பாட்டத்தில் வழக்கம் 
மபால் இருக்கும். நிதி சுயாதீனமானது நிதியளிப்பதில் பவட்டு 
என்று அர்த்தமல்ை, ஆனால் கல்விச் சாதனங்கமள அதிகரிக்க 
நிதி எவ்வாறு பசைவழிக்க மவண்டும் என்பமத சுதந்திரமாக 
தீர்மானிப்பது சுதந்திரம். 

தனியார் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் பசாந்த நிதிகமள 
ஏற்பாடு பசய்யும்; இருப்பினும், நிதியியல் பரிபாைனம், கல்வி 
மற்றும் நிர்வாக பபாறுப்பு ஆகியவற்மை நிரூபிக்க தங்கள் 
முழு கல்வி, நிர்வாக மற்றும் நிதி விவரங்கமள 
பவளிப்பமடயாக பவளியிடும் வமர, அவர்கள் சிைப்பான 
மதர்ச்சிக்கு அவர்கமள அனுமதிக்க முழுமமயான தன்னாட்சி 
உரிமமமய மநாக்கி நகருவார்கள். 



 

 

அமனத்து உயர் கல்வி நிறுவனங்களிலும் உண்மமயான 
திைமமகமள அமடவதற்கு உண்மமயிமைமய மிகச் சிைந்த 
முயற்சிகள் எடுக்கும் அமனத்து நிறுவனங்களுக்கும் தன்னாட்சி 
வழங்குவதன் மூைம் படிப்படியாக வழங்கப்படும். 

P9.4. பொடத்ேிட்டம், கல்வி கற்பித்ேல், மேிப்பீடு மற்றும் மொணவர் ஆேைவு 
ஆகியகவ சைீகமக்கப்படும்: பாடத்திட்டம், கல்வி கற்பித்தல் மற்றும் 
மதிப்படீு ஆகியமவ உண்மமகள் மற்றும் இயந்திர நமடமுமைகமள 
முற்ைிலும் கற்ைைிந்த விமையில் இருந்து அகற்றும். உயர்கல்விப் 
பரீட்மசப் பரிமசாதமன முமை மறுபரிசீைமன 
பசய்யப்படும்; மதிப்படீு பாடத்திட்டத்தின் குைிக்மகாள்களால் மற்றும் 
கல்வி இைக்குகமள உயர்த்தும். இந்த மாற்ைங்கமள அமடவதற்கு 
ஆசிரியர் துமணபுரிவார். இந்திய பமாழிகளில் தரநிமை உயர் கல்வி 
துமைகளில் வழங்கப்படும். 

ஓ.டி.எல் நிரல்கள் வகுப்புத் திட்டங்களில் சிைந்தவற்றுக்கு 
சமமானமவயாக இருப்பமத உறுதி பசய்வதற்காக மீண்டும் 
மீண்டும் பசயல்படுத்தப்படும். ODL உயர்கல்வியின் உயர்மவ 
விரிவாக்க உதவுகிைது, இதனால் அணுகமை மமம்படுத்துகிைது. 

மாணவர்களுக்கான வலுவான கல்வி, நிதி, சமூக மற்றும் 
உளவியல் ஆதரவு அமமப்புகள் பின்தங்கிய குழுக்களில் 
இருந்து ஒரு சிைப்பு கவனம் பகாண்டு மவக்கப்படும். 

P9.5. ேகுேி அடிப்பகடயிைொன நியமனங்கள் மற்றும் கேொழில் 
தமைொண்கம மூைம் ஆசிரிய பேவிகளின் மற்றும் நிறுவன 
ேகைகமயின் ஒருங்கிகணப்கப மீண்டும் 
உறுேிப்படுத்துேல்: அமனத்து ஆசிரிய பதவிகளும் நிரப்பப்பட 
மவண்டும், கடுமமயான ஆட்மசர்ப்பு மதிப்படீுகளின் அடிப்பமடயில், 

ஒப்பந்த மவமைவாய்ப்பு நமடமுமை நிறுத்தப்படும். கல்வி 
கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மசமவ ஆகியவற்ைிற்கு தகுதியும் 
தகுதியும் அடிப்பமடயில் ஆசிரியர்களின் நியமனம், பதவி காைம் 
மற்றும் ஊக்குவிப்புகள் மற்றும் இழப்படீு அதிகரிப்பு ஆகியமவயாகும் 
- மாணவர்களிடமிருந்தும், நிறுவன தமைவர்களிடமிருந்தும் 
மதிப்படீ்டு மதிப்படீ்டின் மூைம் மதிப்படீு பசய்யப்படும் HEI ஆளும் 



 

 

பைமககள் மற்றும் நிறுவன தமைமமயால் பதளிவாக 
வமரயறுக்கப்பட்டபடி, கூட்டாளிகமளக் பகாண்ட குழுக்கள். 

நிறுவன தமைவர்கள் தகுதி அடிப்பமடயில் தமைமம பயிற்சி 
மற்றும் மமம்பாட்டு பாமதகள் மூைம் முன்கூட்டிமய 
ஆண்டுகள் தயாராக மவண்டும்.தமைமம மாற்ைங்கள் 
ஒன்றுடன் ஒன்று மற்றும் பமன்மமயானமவ. நிறுவன 
தமைவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் HEI தமைவர்களிடமிருந்தும் 
புதுமமயான மற்றும் புதுமமயான மபாதமன, ஆராய்ச்சி, 
நிறுவன மசமவ மற்றும் சமூக நைத்திட்டங்கமள 
ஊக்குவிப்பதற்கும், ஊக்குவிப்பதற்கும் புதுமம மற்றும் 
சிைப்பான ஒரு கைாச்சாரத்மத உருவாக்க உதவுவார்கள். 

கல்லூரிகளும் பல்கமைக் கழகங்களும் துமைகள் முழுவதும் 
புதிய உயரங்கமள அமடந்து, கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் 
மசமவ ஆகியவற்ைிற்கு உதவுவதன் மூைம் ஊக்கத்பதாமக 
உருவாக்கப்படும். 

P9.6. ஒரு தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனத்கே நிறுவுேல்: மதசிய ஆய்வு 
அைக்கட்டமள (NRF), அமனத்து துமைகளிலும் நிலுமவயிலுள்ள 
ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு மபாட்டியிடும் நிதியுதவி வழங்குவதற்காக 
நிறுவப்படும். மிக முக்கியமாக, விஞ்ஞான அமமப்புகளில் 
ஆராய்ச்சிமய மமற்பகாள்வதன் மூைம் விமதகமள வளர்ப்பது, 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுடன் பசயல்படுவது, தற்மபாது 
ஆராய்ச்சி பசயல்திட்டங்கள் மூைம் ஓய்வுபபற்ை அல்ைது உயர்மட்ட 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் பணி ஓய்வு பபற்ைிருக்க 
மவண்டும். ஆராய்ச்சியாளர்கள், அரசாங்க அமமச்சகம் மற்றும் 
பதாழில்துமை ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புபடுத்தவும், மிகவும் 
பபாருத்தமான மற்றும் சமூக ரீதியாக பயனுள்ள ஆராய்ச்சி 
முடிந்தவமர மக்கமள விமரவில் அமடயும் என்று NRF 

பசயல்படும். இறுதியாக, NRF நிதியுதவி மற்றும் முயற்சிகள், பல்மவறு 
பிரிவுகளில், ஆராய்ச்சியாளர்களின் மவமைகமள அங்கீகரித்து 
பரிசுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் மூைம் மமற்பகாள்ளப்பட்ட சிைந்த 
ஆராய்ச்சி முயற்சிகமள NRF அங்கீகரிக்கும். இந்த முன்முயற்சிகள், 

பதாழிற்பாட்டு முகாமமத்துவ கட்டமமப்புகளுடன் மசர்ந்து, HEI களில் 
ஆராய்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும் வமகயில், ஆராய்ச்சிக் கைாசாரங்கமள 



 

 

நிறுவனங்களுக்கு பகாண்டு மசர்க்க உதவுகிைது, இதில் 
பபரும்பாைான அரசு பல்கமைக்கழகங்கள் அடங்கும், அங்கு 
ஆராய்ச்சி முன்னர் வலுவான வழியில் இல்மை. 

P9.7. உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் முழுகமயொன கல்விக் மற்றும் நிர்வொக 
சுயொட்சியுடன் சுயொேனீமொன வொரியத்ேொல் 
நிர்வகிக்கப்படும்:ஆளுநர்களின் சமப நியமனம், அதிபர் மற்றும் 
துமணத் தமைவரின் / இயக்குநர் / தமைமம நிர்வாகி ஆகியவற்ைின் 
நியமங்களுக்கு பதளிவான தகுதி சார்ந்த நமடமுமைகள், 

பவளிநாட்டு குறுக்கீடு, அரசாங்கத்திைிருந்தும், முதலீட்டாளர்களுக்கு 
அதிக உறுதியளிக்கும் தனிநபர்கமள ஈடுபடுத்தவும் மற்றும் 
நிறுவனம் மீது வலுவான அர்ப்பணிப்புடன் ஈடுபடவும் மநாக்கமாக 
இருக்கும். கல்வி விமளவுகளுக்கான பபாறுப்புத்திைன் நிறுவனத்தின் 
வாரியத்துடன் இமணந்திருக்கும். நிறுவனம் (மற்றும் அதன் 
உடல்கள்) உட்பட, அமனத்து பங்குதாரர்கமளயும், நிறுவனத்தின் 
நீண்ட காை வளர்ச்சிக்காக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிமுமைகள் 
அமமக்கப்படும். 

P9.8. "ஒளி ஆனொல் இறுக்கமொன" ஒழுங்குமுகற: ஒழுங்குமுமை 
அமமப்பு அமனத்து உயர்கல்விக்கும் ஒமர ஒரு பரகுமைட்டமர 
மாற்ைியமமக்கும், பதாழில்முமை கல்வி உட்பட. அடிப்பமட 
அளவுருக்கள் (அதாவது நிதி பரிபாைனம் மபான்ைமவ) மீதான 
அங்கீகாரமானது அமனத்து விதிமுமைகளுக்கும் அடிப்பமடயாக 
அமமந்திருக்கும் - இந்த அளவுருக்கள் சிைியதாக இருந்தாலும் 
கடுமமயாக நமடமுமைப்படுத்தப்படும், அமவ பின்பற்ைாத HEI கமள 
நிறுத்தும். HEI க்கள் அமனத்து பதாடர்புமடய தகவல்களும் 
பகிரங்கமாக பபாதுமக்கள் பவளிப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் 
பபாதுமக்கள் கண்காணிப்பு மற்றும் தகவல்பதாடர்பு முடிபவடுக்கும் 
பசயல்முமை ஆகியவற்றுக்காக பயன்படுத்தப்படும். 

நிதி, நிமையான அமமப்பு, அங்கீகாரம் மற்றும் ஒழுங்குமுமை 
ஆகியவற்ைின் பல்மவறு மாறுபட்ட பசயல்பாடுகள் 
பிரிக்கப்பட்டன மற்றும் சுயாதீன அமமப்புகளால் நடத்தப்படும், 

அதிகாரத்மத பசைிவு மற்றும் வட்டி மமாதல்கமள 
நீக்குவது. தனியார் மற்றும் பபாது நிறுவனங்கள் ஒழுங்குமுமை 
ஆட்சியின் மூைம் பரிபூரணமாக நடத்தப்படும். கல்வியின் 



 

 

வணிகமயமாக்கல் நிறுத்தப்பட்டு, பதாண்டு முயற்சிகள் மிகவும் 
ஊக்கமளிக்கப்படும். 

மமமை 21 ஆம் நூற்ைாண்டில் உயர்நிமை உயர் கல்விமய 
உறுதிப்படுத்துவதற்கான இந்த பகாள்மக பற்ைிய பார்மவ 
ஒரு சுருக்கத்மத பிரதிபைிக்கிைது. இரண்டாம் 
பாகத்தின் அத்தியாயங்களில் , மமமை குைிப்பிடப்பட்ட 
ஒவ்பவாரு முயற்சியிலும் மமலும் விவரங்கள் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கசொல். ஒரு நிரல் படிப்புகள் அல்ைது கற்ைல் மற்ை முமைகள், 

ஒரு பட்டம் அல்ைது டிப்ளமமா விமளவாக பவற்ைிகரமாக 
நிமைவு பகாண்டுள்ளது. ஒருபாடபநைி என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட 
விஷயத்தில் படிப்பு / கற்பிப்பிற்கான ஒரு ஒழுங்கான 
வடிவமமக்கப்பட்ட அைகு, பபாதுவாக ஒரு பதாடர்ச்சியான 
விரிவுமரகள் அல்ைது படிப்பிமனகள் என கடனாக 
வழங்கப்படுகிைது, இதற்காக கடன் வழங்கப்படுகிைது (எ.கா., 
ஒரு நிரல் அல்ைது திட்டங்களுக்கு).ஒரு படிப்பு பபாதுவாக ஒரு 
பசமஸ்டர், மூன்று மாதங்கள், அல்ைது 123 காைாண்டில் 
இயங்கும், அமத மநரத்தில் நிகழ்ச்சிகள் பபாதுவாக 3-5 

ஆண்டுகள் இயங்கும். ஒரு பாடத்திட்டம் என்பது பல்மவறு 
கல்வி நடவடிக்மககளுக்கான ஒரு நிறுவன கட்டமமப்பாகும், 

இது படிப்புகள் மற்றும் படிப்படியாக வடிவமமக்கப்பட்ட பிை 
முமைகள், ஒரு படிப்பு திட்டத்மத உருவாக்குகிைது. 

இந்த பகாள்மக உயர் கல்வி நிறுவனத்மத (HEI) 

பயன்படுத்துகிைது, எந்தபவாரு துமையில் அல்ைது துமையிலும் 
எந்த அளவிலும் பட்டம் வழங்குவதற்கான உயர்நிமைப் பள்ளி 
மட்டத்மத (தரம் 12) கல்வி நிறுவனத்தில் மசர்க்க 
மவண்டும். இதில் பல்கமைக்கழகங்கள் (அமனத்து வமகயான), 
தன்னாட்சி கல்லூரிகள், மற்றும் ஒரு பல்கமைக்கழகத்தின் 
நிமைமய பகாண்டுள்ள நிறுவனங்கள் ஆகியமவ 
அடங்கும்.இமணக்கப்பட்ட கல்லூரிகளுக்கு ஆட்சியின் மற்றும் 
ஒழுங்குமுமை மநாக்கங்களுக்காக இமணந்த 
பல்கமைக்கழகத்தின் ஒரு பகுதியாக 
கருதப்படுகிைது. பாைிபடக்னிக்கிக்ஸ் மபான்ை நிறுவனங்கள், 



 

 

அவர்கள் மட்டுமம டிப்மளாமாக்கமள மட்டுமம வழங்குவதற்கு 
நீண்ட காைத்திற்குள் HEI களில் 
மசர்க்கப்படவில்மை. அத்தமகய நிறுவனங்கள் பதாழில் 
நுட்பத்தில் பாடம் 20 ல் உள்ள இந்தக் பகாள்மகயால் 
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ைன , மமலும் குைிப்பாக பபாருத்தமான 
இடங்களில் குைிப்பாக குைிப்பிடப்படுகின்ைன. 

 
 

 

10. நிறுவன மறுசீரமமப்பு - மற்றும் ஒருங்கிமணத்தல் 

பாடம் 10 

நிறுவன 

மறுசைீகமப்பு மற்றும் 
ஒருங்கிகணப்பு 

குறிக்தகொள்: இந்தியாவில் உயர் கல்வி திைன் 
அதிகரிக்கும் மற்றும் சமமான அணுகமை உறுதி 
பசய்யும் உயர்தர துல்ைிய பல்வமக நிறுவனங்கள். 

பாடம் 9 இல் உள்ள உயர் கல்வி பற்ைிய பார்மவ குைிப்பாக ஒரு HEI, 

அதாவது ஒரு பல்கமைக்கழகம் அல்ைது ஒரு கல்லூரி என்ை ஒரு 
புதிய பார்மவ மதமவப்படும். பரந்தளவிைான கல்வி, ஆராய்ச்சி, 
மற்றும் அவசியமான மசமவ ஆகியவற்ைின் பண்புகமள 
நிமைமவற்றுவதற்காக, அமனத்து HEI க்களும் பபரிய மற்றும் 
பைதரப்பட்டமவயாக மாை மவண்டும். அதன்படி, ஒரு 



 

 

பல்கமைக்கழகம் உயர் கல்வி கற்க மவண்டும், இது இளங்கமை 
மற்றும் பட்டதாரி திட்டங்கமள வழங்குகிைது, உயர் தரக் கற்பித்தல், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மசமவ ஆகியவற்றுடன். பல்கமைக் கழகங்களின் 
வமரயமை, கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ('ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள்') மற்றும் கற்பிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்தல் ஆகியவற்ைிற்கு சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது, 

ஆனால் இன்னும் குைிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சி ('கற்பித்தல் 
பல்கமைக்கழகங்கள்'). 

இதற்கிமடயில், ஒரு கல்லூரி இறுதியில் உயர் கல்வியில் உள்ள 
ஒரு பபரிய பல்சார்ந்த நிறுவனமாக இருப்பதுடன், முதன்மமயாக 
கவனம் பசலுத்துவமதாடு மட்டுமல்ைாமல், இளங்கமைப் பட்ட 
படிப்புக்கு மட்டுமல்ைாமல், பபாதுவாக ஒரு பபாதுவான 
பல்கமைக்கழகத்மத விட சிைியதாகவும் இருக்கும். ஒரு கல்லூரி 
ஒரு தன்னாட்சி பட்டம் வழங்கும் நிறுவனம் அல்ைது ஒரு 
பல்கமைக்கழகத்தின் ஒரு கூட்டுக் கல்லூரியாகும் - இரண்டாவதாக, 

இது பல்கமைக்கழகத்தின் முழு பகுதியாகும். ஒரு குைிப்பிட்ட 
காைப்பகுதியில் பபாருத்தமான அங்கீகாரங்கமளக் பகாண்டு, 

கல்லூரிகளில் தன்னியக்க ஆராய்ச்சி அல்ைது கற்பித்தல் 
பல்கமைக்கழகங்கள் கற்பமன பசய்யைாம். 

ஆராய்ச்சிக் கல்லூரிகள், பல்கமைக் கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
கல்லூரிகளான நாம், வமககள் 1, 2, மற்றும் 3 என வமகப்படுத்தப்படும் 
மூன்று வமக நிறுவனங்களில் ஒன்ைான அமனத்து HEI களும் 
ஒன்றுக்பகான்று உருவாகி வருகின்ை இந்த பகாள்மகயின் பார்மவ 
இது. மூன்று வமகயான மல்டிபிசிடினரி உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் 
ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் மசர்க்மககமள இைக்காகக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும், பல்ைாயிரம் இல்மைபயன்ைாலும் 
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் ஆதாரங்களின் உகந்த பயன்பாட்டிற்காக, 

கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, மசமவ ஆகியவற்ைின் பல்வமகப்பட்ட 
சுற்றுச்சூழல் வமககமள அமடவதற்கு எதிர்காைத்தின் உயர் 
கல்விக்காக கற்பமன பசய்யப்பட்டது. 

புவியியல் பன்முகத்தன்மமமய முழு அணுகல், சமபங்கு 
மற்றும் மசர்த்துக்பகாள்வதன் மூைம் வமக 1-3 

நிறுவனங்களின் பபாருத்தமான எண்ணிக்மக உருவாக்கப்பட 
மவண்டும். இந்த பகாள்மகயின் காைப்பகுதியில் 



 

 

அமமக்கப்பட்டுள்ள GER இைக்கு 50% ஆகும், மக்களுமடய 
அபிைாமஷகமளாடு ஒப்பிடும் மற்றும் பிை மவகமாக வளரும் 
நாடுகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் (உதாரணமாக, சீனா மற்றும் 
பிமரசில், 44% உயர் கல்வி மற்றும் 50%, முமைமய). பை புதிய 
நிறுவனங்கள் அபிவிருத்தி பசய்யப்படும்மபாதும், இந்த 
இைக்குகமள அமடவதற்கு, ஆற்ைல் உருவாக்கத்தின் ஒரு 
பகுதியாக, ஒருங்கிமணந்து, விரிவுபடுத்துவதும், தற்மபாது 
மமம்படுத்துவதன் மூைமும் நடக்க மவண்டும். வமககள் 1, 2 

மற்றும் 3 வமககளில் அதிகமான பபாது நிறுவனங்கமள 
வளர்ப்பதில் வலுவான முக்கியத்துவத்துடன், பபாது மற்றும் 
தனியார் நிறுவனங்களில் வளர்ச்சி இருக்கும். 

பின்தங்கிய புவியியல்களில் உயர்தர நிறுவனங்களுக்கு 
அணுகல் முன்னுரிமம இருக்கும். இந்த ஒருங்கிமணப்பு, 

விரிவாக்கம் மற்றும் மமம்பாடு நாடு முழுவதும் சமமான 
மற்றும் உயர்தர உயர்கல்விமய உறுதி பசய்யும். 

 புேிய நிறுவன கட்டகமப்பு 
கபரிய, நன்கு வளர்க்கப்பட்ட, 

கற்பித்ேல் மற்றும் 
ஆைொய்ச்சிக்கொன துல்ைியமொன 
பைேைப்பட்ட நிறுவனங்கள், இது 
கணிசமொக அகடய மற்றும் 
ேிறகன விரிவுபடுத்தும். 



 

 

P10.1. துல்ைியமொன மல்டிபிசிடினல் பல்ககைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகளின் தேசிய சுற்றுச்சூழல் அகமப்பு: உயர்தர கற்பித்தல், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் மசமவ ஆகியவற்ைின் துடிப்பான 
சமூகங்களுக்மகற்ை உயர் கல்வி நிறுவனங்கமள உருவாக்கும், இமவ 
அமனத்து குடிமக்களுக்கும் சமமான அணுகமை வழங்குவதற்கான 
சிைப்பு நடவடிக்மககளுடன், கற்ைல் மற்றும் அைிவுத் திைனின் மதசிய 
சுற்றுச்சூழமை உருவாக்கும். இந்த வளர்ச்சிமயச் பசயல்படுத்த, 

நடவடிக்மககளின் மிக முக்கியமான பரிமாணங்களில் சிை: 

ஒரு.      அமனத்து HEI களும் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள், 

துமைகளில் மற்றும் துமைகள் முழுவதும் கற்பித்தல் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்களாக மாறும். இது அமனத்து HEI களும் 
ஒப்படீ்டளவில் அதிக எண்ணிக்மகயிைான மாணவர்களிடம் 
இருக்க மவண்டும், அத்தமகய பல்மநாக்கு நிறுவனங்கமள 
திைமமயாகவும் திைம்படமாக வளர்க்க முடியும். அைிவியல் 
மற்றும் கணிதத்தில் குமைந்த பட்சம் இரண்டு கமைகள் 
மற்றும் கணிதத்தில் குமைந்த பட்சம் இரண்டு அல்ைது 
சமுதாய விஞ்ஞானங்களில் குமைந்த பட்சம் இரண்டு, 

குமைந்த பட்சம் இரண்டு மடங்கு திட்டங்கள் அல்ைது 
மனிதாபிமானம், குமைந்த பட்சம் ஒரு பன்னாட்டுக் கல்வி 
நிறுவனம் இந்த குமைந்தபட்ச மதமவமய விட, மற்றும் 
பதாழில்முமை மற்றும் பதாழிற்கல்வி திட்டங்கள் 
அடங்கும். 

ஆ. அமனத்து HEI களும் தமைமம மவடங்களில் உட்பட பிை 
மவடங்களில் ஆசிரியர்கமளயும் உறுப்பினர்கமளயும் உயர் 
தர குழுக்களாக வளர்க்கும் மற்றும் 
பணியமர்த்தப்படுவார்கள். ஆழ்ந்த கற்ைல், அைிவுத் திைன், 

மசமவ மற்றும் சிைப்பான சிைந்த கைாச்சாரம் ஆகியவற்மை 
வளர்த்துக் பகாள்வதற்காக இந்த அணிகள் 
வலுவமடயக்கூடியமவயாகும் மற்றும் திைமமயான தகுதி 
சார்ந்த பசயல்திைன் முகாமமத்துவத்மதக் 
பகாண்டிருக்கும்.    

இ. அமனத்து து.ப.நி.களும் படிப்படியாக முழு சுயாட்சிமய 
மநாக்கி நகரும் - கல்வி, நிர்வாகம், இறுதியில் நிதி - இந்த 



 

 

துடிப்பான கைாச்சாரம் பசயல்படுத்த பபாருட்டு. பபாது 
நிறுவனங்களின் சுயாதீனத்மத மபாதுமான பபாது நிதி 
ஆதரவு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மம மூைம் ஆதரிக்கப்படும். 
உயர் தரம், சமமான கல்விக்கான பபாது ஆவலுடன் கூடிய 
தனியார் நிறுவனங்கமள ஊக்குவிப்பமதாடு சமன் 
பசய்யப்பட மவண்டும். இந்த பகாள்மக மூைம் புதிய 
கட்டுப்பாட்டு அமமப்பானது, புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
தன்னார்வ மற்றும் சுயாதீனமான இந்த கைாச்சாரத்மத 
ஊக்குவிக்கும், உள்ளூர் கண்டுபிடிப்புகமள 
ஊக்குவிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும், 'இமணந்த 
கல்லூரிகள்' முமைமய படிப்படியாக நீக்குவதன் 
மூைமாகவும் இது உதவும்.     

ஈ. ஒட்டுபமாத்த உயர் கல்வித் துமையும் ஒரு உயர் கல்வி 
அமமப்பில் ஒருங்கிமணக்கப்படும் - பதாழில்முமை மற்றும் 
பதாழில் கல்வி உட்பட. இந்த பகாள்மக, அதன் 
அணுகுமுமை, மற்றும் குைிப்பிட்ட பகாள்மக புள்ளிகள் 
ஆகியமவ அமனத்து தற்மபாமதய நீமராமடகள் 
அமனத்திலும் சமமான பபாருந்தக்கூடியனவாக இருக்கும், 

இது இறுதியில் உயர் கல்வி ஒரு ஒத்திமசவான 
சுற்றுச்சூழலுடன் ஒருங்கிமணக்கப்படும்.    

உயர் கல்விக்கொன கேொழில் 
நுட்பம் ஒரு ஒருங்கிகணந்ே 
பகுேியொக இருக்கும். 



 

 

P10.2. கபொது உயர் கல்வி விரிவுபடுத்ேப்பட்டு தமம்பட்டது: பபாது 
நிறுவனங்கள் பபாதுக் கல்விக்கான மதசிய முக்கியத்துவத்திற்கு ஒரு 
உறுதிப்பாட்மட வலுவாக உறுதிப்படுத்தி மமம்படுத்துதல் மவண்டும். 

P10.3. உயர்கல்விக்கொன புேிய நிறுவன கட்டகமப்பு: உயர்தரப் 
பரீட்மசகமள பதாடர விரும்புமவார் அமனவருக்கும் தரமான 
உயர்கல்விமய அணுகவும், உயர்தர ஆராய்ச்சிமய 
வளர்ப்பதற்காகவும், மூன்று வமகயான (அல்ைது வமக) 
நிறுவனங்களுடன் ஒரு புதிய நிறுவன கட்டமமப்பு உருவாக்கப்பட 
மவண்டும். இந்த மூன்று வமக நிறுவனங்கள் இைக்கு மற்றும் 
மவமைகளின் மமயத்தில் மவறுபடுகின்ைன, ஆனால் உயர் தரத்மத 
உறுதி பசய்வதற்கு சமமான உறுதிப்பாடு இருக்கும். அமனத்து HEI 

களும், 2030 க்குள், மூன்று வமகயான நிறுவனங்களில் ஒன்ைாக 
வளரும். குைிக்மகாள்கள் மற்றும் மவமைகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், 

இந்த மூன்று வமகயான நிறுவனங்கள் அவற்ைின் மமயத்தில் 
மவறுபடுகின்ைன, ஆனால் உயர் தரத்மத உறுதி பசய்வதில் சமமான 
உறுதிப்பாடு இருக்கும். இந்த மூன்று வமகயான நிறுவனங்கள் 
பின்வருமாறு வமகப்படுத்தப்படுகின்ைன. 

ஒரு.      வமக 1: ஆராய்ச்சி பல்கமைக்கழகங்கள். ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கற்பித்தல் ஆகியவற்ைில் இமவ கவனம் பசலுத்துகின்ைன: புதிய 
அைிமவ உருவாக்கும் மநாக்கத்திற்காக பவட்டு-விளிம்பில் 
ஆராய்ச்சிக்காக தங்கமள அர்ப்பணிப்பார்கள், அமத மநரத்தில் 
இளங்கமை, முதுநிமை, இளநிமை, பதாழில்முமை மற்றும் 
பதாழிற்கல்வி திட்டங்கள் முழுவதும் உயர்ந்த தரத்மத 
கற்பிப்பார்கள். பை பட்டதாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் 
தற்மபாது இளங்கமை கல்விமய வழங்கவில்மை, இது சிைந்த 
நிறுவனங்களிைிருந்து அைிவூட்டல், பரந்த அளவில், அடுத்த 
தமைமுமைக்கு வழங்குவதற்கு அவசியமானது. இந்த 
நிறுவனங்கள் பட்டப்படிப்பு திட்டங்கமள அைிமுகப்படுத்த 
ஊக்குவிக்கப்படும். இரண்டு தசாப்த காைமாக, ஒரு மஜாடி என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைதுநூறு நிறுவனங்கள், 150-300, வமக 1 

வமகமயச் மசர்ந்தமவயாகும், ஒவ்பவான்றும் 5000 முதல் 25000 

அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட மாணவர்களுக்கும் இமடமய உள்ள 
வளாகத்தில் பதிவு பசய்யப்படும். அமவ உைக வர்க்க ஆராய்ச்சிப் 



 

 

பல்கமைக்கழகங்களாக மாற்றுவமதாடு உைக நிறுவனங்களுடன் 
மபாட்டியிடும். 

ஆ. வமக 2: மபாதமன பல்கமைக்கழகங்கள் இந்த முமனவர் பட்டம், 

முதுகமை மற்றும் முமனவர் பட்டம், பதாழில்முமை, பதாழில்சார் 
சான்ைிதழ் மற்றும் டிப்ளமமா திட்டங்கமள உள்ளடக்கிய 
துமைகளிலும், நிகழ்ச்சிகளிலும் உயர் தரத்திைான மபாதமனகளில் 
கவனம் பசலுத்தும். இத்தமகய நிறுவனங்கள் தங்கள் 
வளாகங்களில் 5,000 மற்றும் 25,000 அல்ைது அதற்கு 
மமற்பட்டவர்களிடமிருந்து பதிவுகமள இைக்காகக் பகாள்ளும். பை 
நூற்றுக்கணக்கான பல்கமைக்கழகங்களும் 1000 த்திற்கும் 2000 க்கும் 
இமடயில் இரு தசாப்த காைப்பகுதியில் 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ைன என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. அவர்கள் 
ஆராய்ச்சியில் உயர் தரத்மத அமடந்து, வழங்கப்படும் நிரல்களின் 
வரம்மபத் பதாடங்குமகயில், அவர்களில் சிைர் வமக 1 

நிறுவனங்களின் அணிகளில் மசரைாம்.    

இ.      வமக 3: கல்லூரிகள். இமவ உயர் தர வகுப்பினரின் இைக்கில் 
கிட்டத்தட்ட தனிப்பட்ட கவனம் பசலுத்தும். இந்த நிறுவனங்கள் 
பதாழில் மற்றும் பதாழில்முமை உள்ளிட்ட துமைகள் மற்றும் 
துமைகள் முழுவதும், டிப்ளமமா மற்றும் சான்ைிதழ் நிரல்களுடன் 
கூடுதைாக இளங்கமைத் திட்டங்கமள நடத்துகின்ைன. இத்தமகய 
தன்னாட்சி கல்லூரிகளில் ஏராளமாமனார் 5,000-10,000 மபர் உயர் தர 
தாராளவாத இளங்கமை கல்விமய வழங்குவர், 2,000- 5,000 அல்ைது 
அதற்கு அதிகமான வளாகத்தில் உள்ள இைக்மக அமடவார்கள். 
இந்த கல்லூரிகளில் சான்ைிதழ், டிப்ளமமா மற்றும் பட்டதாரி 
படிப்புகள் ஆகியன பதாழில்சார் கல்வியில், சிை பதாழில் 
துமைகளில் வழங்கப்படும். ஆராய்ச்சியின் மூைம் மபாதமன 
வலுவூட்டப்படுவதால், இந்த கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்கமள 
ஆராய்ச்சி நிதி மற்றும் நடத்மதக்கு விண்ணப்பிக்க 
உற்சாகப்படுத்தப்படுவதுடன், மூத்த இளநிமை பட்டதாரி 
மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி ஒரு சுமவ அளிக்க முடியும். அதிக 
மநரம்,இத்தமகய தன்னாட்சி கல்லூரிகள் கல்வித் துமையில் 
தரமான ஆராய்ச்சி நடத்தவும் பட்டதாரி திட்டங்கமள 
அைிமுகப்படுத்தவும் பதாடங்கைாம், மமலும் இதன் மூைம் வமக 2 

அல்ைது வமக 1 நிறுவனங்களாக மாைைாம். 



 

 

இந்த மூன்று 'வமககளில்' HEI களின் வமகப்படுத்தல்கள் எந்தபவாரு 
இயல்பான வழியில் ஒரு கூர்மமயான, விைக்கிக் பகாள்ளல் 
வமகப்படுத்தைாக இல்மை, ஆனால் ஒரு பதாடர்ச்சியாக உள்ளது 
என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. HEI கள் தங்களது திட்டங்கள், பசயல்கள் 
மற்றும் பசயல்திைன் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் ஒரு வமகக்கு 
மற்பைாரு இடத்திற்குச் பசல்ை சுயாட்சி மற்றும் சுதந்திரம் 
மவண்டும். மூன்று வமக நிறுவனங்களுக்கான மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மார்க்கர் அவர்களின் குைிக்மகாள்கள் 
மற்றும் மவமைகளின் மமயமாக இருக்கும். அங்கீகாரம் முமை 
( பிரிவு 18.2 ஐப் பார்க்கவும் ) மூன்று வமகயான HEI களுக்கான 
சரியான மற்றும் மவறுபட்ட மற்றும் பபாருத்தமான விதிமுமைகமள 
உருவாக்கி பயன்படுத்த மவண்டும். 

இருப்பினும், உயர்தர கல்வியின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கற்பித்தல் 
கற்ைல், அமனத்து வமககளிலும் மற்றும் அமனத்து HEI களும் 
ஒமரமாதிரியாக இருக்கும். கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான 
கூடுதைாக, HEI களும் பிை முக்கிய பபாறுப்புகமள பகாண்டுள்ளன, 

அமவ அமவ பபாருத்தமான வளங்கள் மற்றும் கட்டமமப்புகள் 
மூைம் பவளிமயற்ைப்படும். இது அவர்களின் வளர்ச்சி, சமூக ஈடுபாடு 
மற்றும் மசமவ, நமடமுமையில் பல்மவறு துமைகள் பங்களிப்பு, 

உயர்கல்வி முமைக்கான ஆசிரிய மமம்பாடு, மற்றும் பள்ளி கல்விக்கு 
பங்களிப்பு ஆகியவற்ைில் இது உதவுகிைது. 

நீண்ட காைமாக (2040 ஆம் ஆண்டில்), இந்திய உயர் கல்வி 
முமை மூன்று வமகயான HEI க்களுக்குள், மிக குமைந்த 
எண்ணிக்மகயிைான நிறுவனங்களுக்குள் 
ஒருங்கிமணக்கப்படும், ஆனால் இந்த நிறுவனங்கள் சராசரி 
அளவு இன்று சராசரியாக விட அதிகமாக இருக்கும்; இது வள 
திைமனயும், பைதரப்பட்ட திைன் மற்றும் தரத்மதயும், அமத 
மபால் GER க்கும் உதவும். 

அமனத்து வமகயான நிறுவனங்களும் மாநிைங்கள் மற்றும் 
பிராந்தியங்களில் சமமாக விநிமயாகிக்கப்பட மவண்டும். 

P10.4. தாராளக் கல்வி மற்றும் ேிட்டங்கள் / துகறகள் / உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களின் பள்ளிகள்: தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமை 
பதாழில் துமை கல்வி உட்பட இளங்கமை அளவில் அமனத்து 



 

 

துமைகள் மற்றும் துமைகளில் இளங்கமை கல்விக்கான 
அடிப்பமடயாக இருக்கும். விஞ்ஞானம், கமை மற்றும் பதாழிற்துமை 
மாணவர்கள் தங்கள் கல்வித் திைமம, பிரதானிகள், ஆர்வங்கள் 
அல்ைது மவறு ஏமதனும் முமைகள் ஆகியவற்மை அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டிருக்கும் 'ஸ்ட்ரீமிங்' என்ை கருத்மத முடிவுக்கு 
பகாண்டுவரும். அமனத்து பாடங்களிலும் குறுந்தகடுகள் அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் பிரதான வாயிைாக கிமடக்கும். 

அமனத்து பல்கமைக்கழகங்களும் உட்பட அமனத்து HEI 

களும் (வமக 1 மற்றும் 2), தாராளவாத கல்வி பட்டதாரி 
திட்டங்கமள வழங்க மவண்டும். அமனத்து பல்கமைக் 
கழகங்களும் நான்கு ஆண்டு ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்கமள 
வழங்குவமதாடு, சிைந்த ஆசிரியர்களின் ஆசிரியர்கமளத் 
தயாரிப்பதற்கு உதவுகின்ைன; பை கல்லூரிகளும் ஒமர 
மாதிரியாக நிறுவ மவண்டும். அமனத்து வமக 1 மற்றும் 2 HEI 

களும் பட்டதாரி திட்டங்கமள வழங்குகின்ைன. HEIs அடிப்பமட 
துமைகளிலும் துமைகளிலும், மற்றும் உள்நாட்டில் 
பகுதிகளிலும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிரதானங்கமள 
வழங்குகின்ைன. விண்ணப்ப படிவங்கள் உள்ளிட்ட 
படிப்படியாக வளர்ந்து வரும் பகுதிகள் சம்பந்தப்பட்ட 
திட்டங்கமள புதிதாக புதுப்பித்தல் மற்றும் மமம்படுத்துதல். 

இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள பசயல்படுத்த, அமனத்து 
அடிப்பமட துமைகளிலும் துமைகளிலும், குைிப்பாக பமாழிகள், 

சமூக அைிவியல், மனிதமநயம், உடல் அைிவியல், கல்வி, 
கணிதம், கமை, இமச, விமளயாட்டு மபான்ை பை தர துமைகள் 
மற்றும் பள்ளிகமள உருவாக்குதல், பபாைியியல், மருத்துவம், 

மருந்தகம், விவசாயம், காடுகள், முதைியன 



 

 

ஒரு வித்ேியொசத்கே 
அடிப்பகடயொகக் ககொண்ட 
மூன்று வககயொன 
நிறுவனங்கள் இருக்கும் - மூன்று 
வகககளும் உயர் ேைத்ேில் 
இருக்கும். 



 

 

P10.5. P10.6. புேிய நிறுவன கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி : நாடு 
முழுவதும் இந்த புதிய நிறுவன கட்டமமப்பு 
அபிவிருத்தி நிறுவனங்களின் சுயாதீனத்தால் 
பபருமளவில் அதிகரிக்கப்படும், கணிசமான அதிகரித்த 
பபாது நிதியியல் ஆதரவு மற்றும் தனியார் தத்துவ 
முயற்சிகள் ஊக்கமளிக்கும். 

ஒவ்பவாரு HEI அதன் பசாந்த வளர்ச்சிக்கான 
ஒரு படிவத்மத ( P17.1.7 ஐப் பார்க்கவும் ), அது இருக்க 
விரும்பும் நிறுவனத்மத மதர்ந்பதடுத்து, அங்கு 
அமடவதற்கான நடவடிக்மகத் திட்டம் மற்றும் அதன் 
பதாடர்ச்சியான வளர்ச்சி ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது. 
இத்திட்டங்கள் மற்றும் அபிைாமஷகமள நிமைமவற்றும் 
பசயல்களின் கணிசமான பகுதி HEI க்குள் இருக்கும், இந்த 
பகாள்மக வழங்கிய நிர்வாக மற்றும் பாடத்திட்ட 
சுயநிர்ணயத்தால், இந்த முழுமமயான பபாது கல்வி, 
நிர்வாக மற்றும் நிதி பவளிப்பாடு மற்றும் இந்த 
பகாள்மக மதமவப்படும் பரிபூரணத்மத நிரூபிக்கும். . 

அமனத்து வளர்ச்சிக் கழகங்களுக்கும் அவர்களது 
பங்குதாரர்களுக்கும் ஒழுங்குபடுத்துதல், கண்காணித்தல் / 
தணிக்மக பசய்தல், அதன்பின்னர் அவர்களின் வளர்ச்சி 
மற்றும் அபிவிருத்தி பதாடர்பாக நடவடிக்மக எடுக்கும் 
பிரதான வழிமுமை, IDP ஆக இருக்கும். இது பபாது HEI 

களின் விஷயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட 
பபாதுமக்களிடமிருந்து நிதியுதவிக்கு பவளிப்பமடயாகக் 
கணக்கிடும். 

கபொது உயர் கல்விக்கு 
விரிவுபடுத்ேவும், 



 

 

அவசைமொகவும் கபொதுத்துகற 
முேலீடு கசய்யப்படும். 

கபொது நிேி ேரீ்மொனிப்பேற்கொன நியாயமான மற்றும் 
பவளிப்பமடயான அமமப்பு: பபாது HEI களுக்கான பபாது 
நிதி உதவி அளமவ (அதிகரிக்கும்) தீர்மானிக்க ஒரு 
நியாயமான மற்றும் பவளிப்பமடயான அமமப்பு 
இருக்கும். இந்த அமமப்பு பபாது நிறுவனங்களுக்கு 
வளரும் மற்றும் அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு சம வாய்ப்பு 
அளிக்கிைது. 

இந்த முமைமம அங்கீகார முமைமமயின் அங்கீகாரம் பபற்ை 
விதிமுமைகளில் இருந்து பவளிப்பமடயான, முன்னுரிமம 
பசய்யப்பட்ட தரத்திமன அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது 
( P18.5.1 ஐப் பார்க்கவும் ). உயர் கல்வி மானிய கவுன்சில் (HEGC) ( P18.4.1 

ஐப் பார்க்கவும் ), குறுகிய, நடுநிமை மற்றும் நீண்டகாை ஆதரமவ 
நிமைமவற்றுவதற்காக , சம்பந்தப்பட்ட மாநிை மற்றும் / அல்ைது 
மத்திய அரசாங்க பபாது நிறுவனத்தால் இந்த அமமப்பு 
பயன்படுத்தப்படும். ஐ.மத.மு. ( P17.1.7 ஐப் பார்க்கவும் ), இது HEI இன் 
குைிக்மகாள்கள் மற்றும் திட்டங்கமள பிரதிபைிக்கும். 

அதிகரித்த நிதி ஆதாரங்கமள வழங்குவதில், சம்பந்தப்பட்ட அரசு / 
பபாது நிறுவனம், வமக 1 மற்றும் 2 HEI களின் பிராந்திய விநிமயாகம், 



 

 

மாணவர்களுக்கு எளிதில் அணுகல், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
ஆதரவுகளுக்கு கிமடப்பது மபான்ை பிை காரணிகமளக் கருத்தில் 
பகாள்ளைாம். இந்த கூடுதல் கருத்துக்கள், எந்த பபாது 
நிறுவனத்மதயும் மறுத்து வருவதால், அதற்கான 
முன்னைிவிக்கப்பட்ட அளமவச் சந்திக்கும் முமைமய அதிகரித்த 
வமகயில் அதிகரிக்கும். 

காைப்மபாக்கில், பல்மவறு பபாது நிறுவனங்களால் முழுமநர மற்றும் 
முமையான பபாது கல்வி, நிர்வாக மற்றும் நிதி பவளிப்பாட்டின் 
மூைம் நிரூபிக்கப்பட்டால், அதிகமான நிதி தன்னாட்சிமய 
வழங்கைாம், அதனால் கற்பித்தல், மசமவ, உபகரணம் மற்றும் 
ஆராய்ச்சிக்கான ஆதார ஒதுக்கீடுகள்உள்ளூர் மதமவகமள நன்கு 
புரிந்துபகாள்பவர்களால் வளங்கமள 
மமம்படுத்துவதற்காக உள்நாட்டில் முடிவு பசய்யப்படைாம் ; இது 
முழுமமயான பவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் அமனத்து நிதிகளின் 
பவளிப்பமடயான பவளிப்பாட்டின் ஊடாகவும் நிதி பரிபூரணத்தின் 
பதாடர்ச்சியான ஆர்ப்பாட்டத்தில் வழக்கம் மபால் இருக்கும். நிதி 
சுயநிர்ணயத்மத அதிகரிப்பது நிதியுதவிக்கு பவட்டுக்கமளக் 
குைிக்காது, மாைாக கல்விச் சாதனங்கமள அதிகரிக்க நிதி எவ்வாறு 
பசைவிட மவண்டுபமன்று சுதந்திரமாக முடிவு பசய்ய சுதந்திரம். 

இந்த அமமப்புக்கான கட்டமமப்மப 2021 ஆம் ஆண்டில் 
மாநிைங்களுடன் பரந்த ஆமைாசமனகளுடன் , 

மிஷன் நைாந்தின் ( கீமழ பார்க்க P10.15 ) உச்சநீதி மன்ைத்தால் 
உருவாக்கப்பட்டது , மமலும் RSA ஆல் 
அங்கீகரிக்கப்படுகிைது. இது 2024 மற்றும் 2030 இல் மதிப்பாய்வு 
பசய்யப்பட்டு திருத்தப்பட்டது. 

P10.7. மத்ேிய அைசு வகக 1 நிறுவனங்களில் அபிவிருத்ேி கசய்ய உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நிேியளித்ேது: தற்மபாதுள்ள மத்திய 
பல்கமைக்கழகங்கள் (CUs), மத்திய நிதி நிதியியல் நிறுவனங்கள் 
(CFTIs), மதசிய முக்கியத்துவம் (ஐ.ஐ.ஐ.எஸ்) நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பிை நிறுவனங்கள் கணிசமாக (சுமார் 50% அல்ைது அதற்கு 
மமற்பட்டமவ) மத்திய அரசு (எ.கா., மதசிய பதாழில்நுட்ப 
நிறுவனங்கள்), மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் 



 

 

இந்த நிதி பபாது நிதிக்காக மமற்கூைிய அடிப்பமடயிைான 
முமையால் இயக்கப்படும். சிை RI க்கள் Type 1 HEI களாக 
(அதாவது 5000+ மாணவர்களுக்கு இடமளிக்க முடியாத 
வளாகத்தின் அளவு) ஆக மாறுவதற்கு இடமளிக்க முடியாத 
கட்டுப்பாடுகள் இருக்கைாம். இத்தமகய RI கள் வமக 1 

நிறுவனங்களில் வளரக்கூடாது என்பமதத் மதர்வு பசய்யைாம், 

அதற்கு பதிைாக, பநருக்கமான வமக 1 அல்ைது 2 

நிறுவனங்களுடன் பநருக்கமாக ஒருங்கிமணத்து, அவற்ைின் 
பசாந்த ஆசிரியர்கமள மபாதுமான கற்பித்தல் மற்றும் 
வழிகாட்டுதல் வாய்ப்புகளில் ஈடுபடுவதற்கு பணிபுரிய 
மவண்டும். 

P10.8. புேிய நிறுவன கட்டகமப்புக்கொன மொநிை அளவிைொன 
ேிட்டங்கள்: மாநிை அரசுகள் தங்கள் மாநிைங்களில் இந்த நிறுவன 
கட்டமமப்பு வளர்ச்சிக்கான ஒரு விரிவான 10 ஆண்டு திட்டத்மத 
தயாரித்து பசயல்படுத்த மவண்டும். சிைப்புத் திட்டம் 
மண்டைங்களுக்கு திட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த பகுதிமய 
உருவாக்கக்கூடிய ( பி 6.1.2 பார்க்கவும் ) பின்தங்கிய பகுதிகளில் 
அணுகல் பதாடர்பாக சிைப்பு கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம், 

மாநிைத்தின் பல்மவறு வமகயான நிறுவனங்களின் நியாயமான 
விநிமயாகம் இந்த திட்டத்தில் இருக்க மவண்டும். . திட்டங்கள் 
பல்மவறு வமகப்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்மகமய இைக்காகக் 
பகாண்டமவ: முமைமய 1, 2 மற்றும் 3 ஆகியமவ ஒவ்பவான்ைிற்கும் 
50 ைட்சம், 5 ைட்சம், 2 ைட்சம் மக்கள். இமவ குைியடீ்டு எண்களாக 
உள்ளன, மமலும் புவியியல்புகள் முழுவதும் மவறுபடைாம். இந்தத் 
திட்டங்களில் மக்கள்பதாமக மபாக்குகள் பரிசீைிக்கப்படும், மமலும் 
சிைந்த பல்கமைக் கழகங்கள், அவற்ைின் பிரசன்னத்தினால், 

இடங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். 

இந்த திட்டம், ஏற்கனமவ உள்ள HEI களின் சிந்தமனத் தன்மம 
ஒரு குமைந்த எண்ணிக்மகயிைான HEI கமள அணுகும், 

அணுகல், விநிமயாகம் மற்றும் இருக்கும் மற்றும் எதிர்காை 
விமளவுகளின் தரத்திமனப் பரிசீைிக்க மவண்டும். Rashtriya 

Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA) இன் மவகத்மதயும் 
முன்மனற்ைத்மதயும் இந்த திட்டம் உருவாக்கைாம். 



 

 

ஒருங்கிமணப்பு ஒவ்பவாரு HEI க்குள் பபரிய மற்றும் 
அதிகமான துடிப்பான கல்வி சமூகங்கமள ஏற்படுத்த 
மவண்டும். ஒருங்கிமணப்பு மூைம் பாதிக்கப்படும் HEI களின் 
தற்மபாமதய வளங்கள் உகந்த முமையில் பயன்படுத்தப்பட 
மவண்டும்: மனித வளங்கள் உபரி மதிப்படீு பசய்யப்படாது, 

ஏபனனில் திைன்கமள அதிகரிக்க மவண்டும்; உடல் வளங்கள் 
(அதாவது, ஒரு கல்லூரி வளாகம்) மாநிைத்தின் 10 ஆண்டு 
கல்வித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக திைம்பட பயன்படுத்தப்பட 
மவண்டும் - பள்ளிக்கல் வளாகங்களில் இருந்து பதாழிற்பயிற்சி 
மமயங்களுக்கு விரிவாக்க மமயங்கள் வமர பயன்படுகிைது . 

இத்திட்டங்களின் பவற்ைி, இந்த பகாள்மக, குைிப்பாக மத்திய 
மற்றும் மாநிை அரசுகளுக்கு இமடமயயான பை 
நடவடிக்மககள் கவனமாக ஒத்திமசக்கப்பட மவண்டும், இது 
RSA ஒருங்கிமணப்பதற்கான நிமைக்குழுவினால் ( P23.10 

ஐ பார்க்கவும் ) உதவுகிைது . இது HEI களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் 
கைாச்சாரத்மத அவசியமாக்குகிைது, இது அவர்கள் 
உற்சாகமளிக்கும் உணர்மவ வளர்ப்பதற்கும் வளர வளரவும் 
உதவுகிைது. குைிப்பிட்ட HEI களுக்கு அதிகமான ஆதாரங்கமள 
வழங்குவதன் மூைம், வமக 1 மற்றும் 2 HEI களாக குைிப்பாக 
உற்சாகப்படுத்தப்படுவது உட்பட, இது மதமவப்படும்; 

இதற்காக, மாநிை அளவிைான காரணிகமளக் கருத்தில் 
பகாண்டு, அதிகரித்த நிதி ஆதரவின் மமற்கூைிய அளவுமகால் 
அடிப்பமடயிைான முமையின் பசாந்த பதிப்மப அரசு 
பவளிப்படுத்தைாம். 

P10.9. தேசிய ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகளயின் ஆேைவு: அமனத்து HEI களும் 
வமக 1 மற்றும் 2 HEI களாக வளர்ச்சிக்கு உட்பட, அவற்ைின் 
அபிவிருத்திக்கான ஆதரவிற்காக நிதிகமள அணுகவும் நிதி 
மசகரிக்கவும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். இந்த வழிமுமைகள் 
பபாதுமக்களுக்கு கூடுதைாக நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட மவண்டும். 
NRF ( பிரிவு 14.2 ஐப் பார்க்க ) இருப்பினும், இந்த பகாள்மககளில் 
ஆராய்ச்சி நிதியின் சுற்றுச்சூழல் என்பது இந்த முக்கியமான 
வழிமுமைகளில் ஒன்ைாகும் . உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் 
அமமப்புகள் மற்றும் கைாச்சாரம், தங்கள் ஆசிரியர்கமள NRF 



 

 

இைிருந்து கணிசமான ஆராய்ச்சி மானியங்கமளப் பபை மற்றும் 
பாதுகாக்க மவண்டும். இது ஒரு வமக 1 அல்ைது 2 HEI ஆக 
மாறுவதற்கு மற்றும் மாற்ைத்மத நிமைநிறுத்துவதில் அவர்களின் 
பயணத்மத எளிதாக்குவதில் இது ஒரு சிக்கைான வழிமுமையாகும். 

NRF ஒரு சிைப்பு திட்டம் 2040 வமர இவ்வாறு 1 அல்ைது 2 

நிறுவனங்கள் தட்டச்சு மாை முடிகிைது தங்கள் ஆராய்ச்சி 
பகாள்ளளவில் அதிகரிக்க மாநிை பல்கமைக்கழகங்கள் 
ஆதரவு இயங்கும். இந்த திட்டத்தின் கீழ், NRF மதர்ந்பதடுத்து 
வழங்கப்படும் 

500 மதசிய முமனவர் பட்டம் ஆதரவூதியத் (NPDF) மற்றும் 500 

மதசிய முமனவர் ஆதரவூதியத் (NDF) துமைகளில் மற்றும் 
துமைகள் முழுவதும் ஒவ்பவாரு ஆண்டும். கூட்டுைவு 3 

மற்றும் 5 ஆண்டுகள் இருக்கும், மற்றும் NRF ஏற்பாடு ஒரு 
மதசிய மதர்வு பசயல்முமை அடிப்பமடயில் வழங்கப்படும். 
என்.டி.டி.எஃப்.கமள பபற்றுக்பகாள்பவர்கள் மாநிை 
பல்கமைக்கழகங்களில் பணிபுரியும் இடங்களில் 
நியமிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி குழுக்களில் மசரைாம். என்.ஆர்.ப.ீ, 
என்.டி.டி.எஃப்.ஐ. மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் குைிப்பிட்ட 
பகுதிகளுக்கான விருந்தினர் நிறுவனங்களாக 
அங்கீகரிப்பதற்காக என்.ஆர்.எப் க்கு விண்ணப்பிக்கைாம். 
மோஸ்ட் HEIs இந்த பட்டியைில் கிமடக்க பகிரங்கமாக 
ஆராய்ச்சிகள் விளக்கங்கள் அங்கு நடத்தப்பட்டுக் 
பகாண்டிருக்கும், மவட்பாளர்கள் தங்கள் பசாந்த உணர்வுகமள 
மற்றும் நைன்களுக்கு ஏற்ப அவர்கமள விண்ணப்பிக்கைாம் 
என்று பசய்யப்படும்.இந்த திட்டத்திற்கான விரிவான 
வழிகாட்டு பநைிகள் NRF ஆல் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு 
வருடத்திற்குள் வடிவமமக்கப்பட்டு விநிமயாகிக்கப்படும். 

P10.10. சம ஊக்கம் மற்றும் ேனியொர் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் 
அேிகொைமளித்ேல்: தனியார் HEIs வமக 1 மற்றும் 2 நிறுவனங்கள் 
உருவாகைாம் ஊக்குவிக்கப்படும், மற்றும் வமக ஆக 3 நிறுவனங்கள் 
உருவாக்க மவண்டும். அத்தமகய அபிவிருத்திக்கான நிதியுதவி 
தனியார் சுயாதீனத்தினால் ஏற்பாடு பசய்யப்பட மவண்டும் எனில், 

அரசாங்க நிறுவனங்கள் பபாது நிறுவனங்களுடன் சமநிமையுடன் 



 

 

பசயற்படுவமதாடு, அவற்மை சமமானவர்களிடமும் அதிகரிக்க 
மவண்டும். தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு NRF நிதியுதவிக்கு 
பபாது நிறுவனங்களாக ஆராய்ச்சி ஆதரவு வழங்குவதற்கு சமமான 
அணுகல் இருக்கும். 

P10.11. ேிறந்ே மற்றும் கேொகைதூை கற்றல் மற்றும் அணுகலுக்கொன 
விரிவொக்கம் ஆகியவற்றின் ேைநிகை மொற்றம்: அமனத்து 
வமகயான நிறுவனங்களும் ODL திட்டங்கமள இயக்கும், அமவ 
வழங்குவதற்கு குைிப்பாக அங்கீகாரம் பபற்ைிருந்தால் ( பிரிவு 12.3 ஐப் 
பார்க்கவும் ), அவற்ைின் பிரசாதங்கமள மமம்படுத்தவும், அணுகமை 
மமம்படுத்தவும், GER ஐ மமம்படுத்தவும், வழங்கவும் வாழ்நாள் கற்கும் 
அதிக வாய்ப்புகள் அதிகரித்தன. 

அமனத்து ODL திட்டங்கள் (மற்றும் அவர்களின் கூறுகள்) எந்த 
டிப்ளமமா அல்ைது பட்டம் இட்டுச்பசல்லும் தங்கள் 
வளாகத்தில் HEIs நடத்தப்படும் உயர்ந்த தரம் திட்டங்களுக்கு 
ஒரு நிமையான மற்றும் தரமான சமமான 
இருக்கும். உண்மமயிமைமய அதிக தரம் வாய்ந்த ODL க்கள் 
உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் வழங்கப்படுவமத உறுதி பசய்ய, HEI 

கள் சிைந்த ஆசிரியர்கமளப் பயன்படுத்துகின்ைன, மமலும் 
மபாதுமான வசதிகள் மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்களுக்கு 
முதலீடு பசய்யும். HEI கள் உைபகங்கிலும் கிமடக்கக்கூடிய 
மிகச் சிைந்த பபாருட்கள், ஆதாரங்கள் மற்றும் இமணய 
அடிப்பமடயிைான தளங்கமள பதாழில்நுட்பம் மூைம் 
பயன்படுத்துவமதாடு, தங்கள் பசாந்த வளங்கமள 
மட்டுப்படுத்தாது. 

பின்ேங்கிய புவியியல் ஒரு 
முன்னுரிகம இருக்கும் - 5 



 

 

ஆண்டுகளுக்குள் ஒவ்கவொரு 
மொவட்டத்ேிற்கும் ஒரு வகக 1 - 3 

நிறுவனம் இருக்கும். 

P10.12. எளிகமயொன நிறுவன பிரிவுகள் மற்றும் பல்ககைக் கழக 
கபயரிடல்ககளப் படிப்பது: ஒரு பல்கமைக் கழகத்தில் ஒமர ஒரு 
வமரயமைமய உைகளாவிய அளவில் பகாண்டுள்ளது, அதாவது 
முதுகமை, பட்டதாரி, மற்றும் பிஎச்.டி. திட்டங்கள், மற்றும் உயர் தர 
மபாதமன மற்றும் ஆராய்ச்சி ஈடுபடுத்துகிைது. நாட்டில் தற்மபாதுள்ள 
சிக்கைான பபயரளவிற்கான 'பல்கமைக் கழகம்' எனக் கருதப்படுவது, 

'பல்கமைக்கழகத்துடன் இமணப்பது', 'ஒற்மையாட்சி 
பல்கமைக்கழகம்', மற்றும் பைவற்மை நிராகரித்தது. 
பல்கமைக்கழகங்கள் பபாது, தனியார் அல்ைது தனியார் உதவியுடன் 
மட்டுமம வமகப்படுத்தப்படும்; மற்றும் பன்மடங்கு ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள் (வமக 1) அல்ைது விரிவான கற்பிக்கும் 
பல்கமைக்கழகங்கள் (வமக 2). 

P10.13. பட்டம் வழங்குவேற்கொன அேிகொைங்கள்: பட்டம் வழங்குவதற்கான 
அதிகாரங்கமள தற்மபாது, பல்கமைக்கழகங்களுடன் மட்டுமம 
அளிக்க மவண்டும். சுயநிர்ணயக் கல்லூரிகளும் தங்களது பசாந்த 
பட்டங்கமள வழங்குவதற்கான சுதந்திரத்மத பபற்றுக்பகாள்வதால் 
இது மாறும். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அமனத்து நிறுவனங்கள், 

பபாது மற்றும் தனியார், அவர்களின் பபயர் அல்ைது 
பல்கமைக்கழகத்தில் 'புள்ளிவிவரங்கள் என்ை வார்த்மத என்பமத 
பபாருட்படுத்தாமல், தங்கள் பபயர்கள் பட்டம் வழங்க அனுமதி. 
பல்கமைக் கழகங்கள் பட்டப்படிப்புக் கல்லூரிகளில் இருந்து 
மவறுபடுகின்ைன, அமவ பரந்த அளவிைான பாடங்களில், குைிப்பாக 
தரமான PhD திட்டங்களில் பட்டதாரி திட்டங்கமள வழங்குகின்ைன, 

மமலும் ஒப்படீ்டளவில் பபரிய அளவுகளில் இருக்கின்ைன. 2032 க்குள், 

அமனத்து உயர் கல்வித் தகுதிகளும் - அமனத்து டிகிரி மற்றும் 



 

 

டிப்மளாமாக்கள் உட்பட - அங்கீகாரம் பபற்ை ( பிரிவு 18.2 ஐ பார்க்கவும் ) 

வமக 1, 2, அல்ைது 3 நிறுவனங்களால் மட்டுமம வழங்கப்படும். 

P10.14. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்ககைக்கழகங்ககள மாற்றுதல் : அமனத்து 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமைக்கழகங்களும் தங்கள் நிறுவன 
அமமப்புமுமைமய முற்ைிலும் மாற்றும்:              

ஒரு.      அமனத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமைக்கழகங்களும் 
ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட வளாகங்கமளக் 
பகாண்ட வமக 1 அல்ைது 2 நிறுவனங்களுக்கு 
மாறும். பல்கமைக்கழகங்களுக்கு இமணப்புக் கல்லூரிகள் 
எதுவும் இல்மை. 

ஆ. அமனத்து (தற்மபாது) இமணந்த கல்லூரிகளும், 2032 ஆம் 
ஆண்டளவில் தன்னாட்சி பட்டம் வழங்கும் கல்லூரிகளில் 
(வமக 3) உருவாக்கப்பட மவண்டும், அல்ைது ஒரு 
பல்கமைக் கழகத்தில் (வமக 1 அல்ைது 2) இமணக்கப்பட 
மவண்டும் அல்ைது பல்கமைக்கழகத்துடன் முழுமமயாக 
இமணக்க மவண்டும். இந்த மாற்ைங்கள், புதிய உயர்கல்வி 
நிறுவன கட்டமமப்மப உருவாக்குவதற்கான மாநிை 
அளவிைான திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 
( ப.10.3 ஐப் பார்க்கவும் ).    

இ. இந்த மாற்ைத்மதயும், கல்லூரிகளின் வளர்ச்சி வமக HEI 

களாக மாற்றுவதற்கும், வழிகாட்டுதல் உள்ளிட்ட 
மபாதுமான ஆதரவு, வமக 1 அல்ைது 2 HEI கள் அல்ைது 
மவறு வழிகாட்டியான நிறுவனங்களால் 
வழங்கப்படும். இந்த மநாக்கத்திற்காக விமசட வரவு 
பசைவுத் திட்டங்கமள வழிகாட்டி நிறுவனங்களுக்கு 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்படும்.     

ஈ. இந்த மாற்ைத்திற்காக வழங்கப்படும் மபாதுமான காை 
அளவு இருக்கும். இந்த காைம் 12 ஆண்டுகள் வமர 
நீட்டிக்கப்படைாம். எனமவ, 2032 க்குப் பிைகு எந்த 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமைக்கழகங்களும் இமணந்த 
கல்லூரிகளும் இருக்காது.    



 

 

இ. 2032 ஆம் ஆண்டின் வமக 3 HEI களில் அபிவிருத்தி 
பசய்யாத கல்லூரிகளின் வசதிகள் மற்றும் வளங்கள் பிை 
பபாது நன்மமகளுக்கும் மசமவகளுக்கும் உகந்ததாக 
இருக்கும், உதாரணமாக வயது வந்மதார் கல்வி 
நிமையங்கள், பபாது நூைகங்கள், பதாழிற்கல்வி வசதிகள் 
மபான்ைமவ. இது ஒரு பகுதியாகும். மாநிை அளவிைான 
திட்டம்.     

ஊ. இந்த அபிவிருத்திகளுக்கு அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் 
பபாருத்தமான அமமப்புகளால் வசதிகமள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய நிறுவன அபிவிருத்திக்கு கூடுதைாக, 

ஆளுமம மற்றும் ஒழுங்குமுமை ஆட்சிகளால் 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும்.      

 அகனத்து உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களும் 
பல்ககைக்கழகங்களொகதவொ 
அல்ைது பட்டம் வழங்கும் 
ேன்னொட்சிக் கல்லூரிகளொகதவொ 
இருக்கும் - எந்ே 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பல்ககைக்கழகங்களும் 



 

 

இகணக்கப்படொே கல்லூரிகளும் 
இருக்கொது. 

P10.15. புேிய நிறுவன கட்டகமப்புக்கு ஊக்கப்படுத்துவேற்கொக நளந்ேொ 
மற்றும் ேக்ஷொஷிைொ பணிகள்: இந்திய 
உயர்கல்வி அகமப்புக்கொன நீண்ட காை பார்மவ, மமமை கூைப்பட்ட, 

மநரம் மற்றும் கணிசமான முயற்சிமய எடுக்கும். முயற்சிகள் 
உமதப்பதற்கான மற்றும் உயர் தர வமக 1, 2 மற்றும் 3 

நிறுவனங்கமள 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமைமவற்றுவதற்காக, 

மிஷன் நளந்தா (எம்என்) மற்றும் மிஷன் தக்ஷஷீைா (எம்.டி.) 
ஆகியமவ இமணந்து பசயல்படுகின்ைன. இந்த பணிகமள ஆர்.எஸ்.ஏ 
( பாடம் 23 ஐப் பார்க்கவும் ) மற்றும் மிஷன் இயக்குநரகம் - ஒரு 
பபாதுவான உச்சநீதி மருந்மதக் பகாண்டிருக்கும். 

குமைந்தபட்சம் 100 வமக 1 மற்றும் 500 வமக 2 HEI க்கள் 2030 ஆம் 
ஆண்டில் துல்ைியமாக பசயல்படுவது, சமமான பிராந்திய 
பரப்பளமவக் பகாண்டிருப்பதாக மிஷன் நைான்டா உறுதிபசய்கிைது. 
மிஷன் தக்ஷஷிைா குமைந்தபட்சம் ஒரு உயர் தரம் வாய்ந்த ஐ.ஐ.ஐ 
மய இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திற்மகா அல்ைது 
அருகிைிருந்மதா, 2 அல்ைது 3 மாவட்டங்களில் அதிகமான 
மக்கள்பதாமக பகாண்ட மாவட்டங்களில், ஒவ்பவாரு 
மாணவர்களுக்கான குடியிருப்பு வசதிகளுடன் நிறுவ மவண்டும். 

மிஷனரி இயக்குநரகம், மத்திய அரச மற்றும் மாநிை 
அரசாங்கங்களிடமிருந்து நிதியளிக்கும் திட்டங்கமள பதளிவாக 
பவளிப்படுத்திய திட்டம், மமல்கற்கள் மற்றும் பபாறுப்புகளுடன் 
புதிய நிறுவன கட்டமமப்மப மமம்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வகிக்கும். 
இந்தத் திட்டம் அமனத்து நிறுவன அம்சங்கமளயும் உள்ளடக்கியது 
மட்டுமல்ைாமல், உள்ளூர் உள்கட்டுமானம் மற்றும் சமூக 
அபிவிருத்தி மபான்ை சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கமள உள்ளடக்கியது, 

அமவ உயர் தரநிமை HEI களின் அபிவிருத்திக்கு அவசியமானமவ. 
இந்தத் திட்டம் மாநிை மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்களால் 
ஒன்ைிமணக்கப்பட மவண்டும். மமற்கூைிய மாநிை அளவிைான 
திட்டங்கள் திட்டங்களின் திட்டத்மத பசயல்படுத்துகின்ைன, மமலும் 



 

 

மாநிை அரசுகள் எம்.என் மற்றும் எம்.டி. திட்டங்கமளத் திட்டமிட்டு 
பசயல்படுத்துவதில் தீவிரமாக ஈடுபடுகின்ைன. 

MN க்கான முதல் படியாக, CU கள், CFTI கள், NIT கள் மற்றும் பபரிய 
மாநிை பல்கமைக்கழகங்கள் மபான்ை வமக 1 மற்றும் 2 

நிறுவனங்களில் விமரவாக உருவாக்கப்படும் இருக்கும் 
நிறுவனங்களில் கவனம் பசலுத்தப்படும். இமவ முழுமமயாக 
குடியிருப்பு பல்கமைக்கழகங்களாக இருக்கும். மத்திய அரசு மற்றும் 
மாநிை அரசுகளால், அரசு நிறுவனங்களின் நிகழ்வுகளில், தற்மபாமதய 
வரவு பசைவுத் திட்டங்கமள தாண்டி அபிவிருத்தி நிதிக்காக எம்.என் 
மற்றும் எம்டி பங்கு நிதி பபறும்; மத்திய நிறுவனங்கள் 100% மத்திய 
அரசால் நிதியளிக்கப்படும். 

பை புதிய முதுகமை கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான மவகமான 
அமமப்புகமள உருவாக்கும் சிை புதிய மாதிரி நிறுவனங்கள் கூட 
இந்த மநாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக அமமக்கப்பட்டன மற்றும் 
உருவாக்கப்படைாம், எ.கா., மல்டிபிசிடினரி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள் (MERUs) ( P11.1.4 ). பயணங்கள் 1 அல்ைது 2 HEI 

களில் அபிவிருத்தி பசய்ய விரும்பும் தனிப்பட்ட HEI கமள 
உதவுவதற்கும், ஆதரவளிக்கும். 

பை நிறுவனங்கள், பை தசாப்தங்களுக்கான திைன், அங்கீகாரம் மற்றும் 
சுயாட்சி ஆகியவற்றுக்கான பாமதயில் பதாடங்குவதற்கு பசைிந்த 
ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல் மதமவப்படும், மமலும் தசாப்தத்தில் 
மமைதிகமாக தங்களின் சுயநிர்ணயத்மத சிைந்த முமையில் 
பயன்படுத்துவதில் உள்ளடீுகமள பபை மவண்டும். அத்தமகய ஆதரவு 
நிறுவனமயமாக்கப்படும், மற்றும் RSA ஆல் 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும். மற்ை நிறுவனங்கள் விமதகளுக்கு 
வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி வளர மவண்டும், இது NRF மூைமாக 
கிமடக்கிைது ( பிரிவு 14.3 ஐப் பார்க்கவும் ). பயணங்கள் நிபுணத்துவம் 
மற்றும் அைிவாற்ைல் மபான்ை அமனத்துத் மதமவகமளயும் 
கண்காணிக்கும் மற்றும் அவற்மை சரியான முமையில் பசய்ய 
முடியும். 

 
 

 



 

 

  

  

  

 

 

11. ஒரு தாராளமய கல்விமய மநாக்கி 

பாடம் 11 

தமலும் ஒரு 
ேொைொளவொே கல்வி 
தநொக்கி 
குறிக்தகொள்: அதிக கற்பமன மற்றும் பரந்த 
அடிப்பமடயிைான தாராளவாதக் கல்விமய மநாக்கி 
அமனத்து மாணவர்களுக்கும் முழுமமயான 
வளர்ச்சிக்குத் மதமவயான ஆதாரமாக, 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட துமைகளிலும், துமைகளிலும் 
கடுமமயான நிபுணத்துவம். 

'தாராளவாத கமை' என்ை பசால்ைின் அர்த்தம் கமைகளின் 
தாராளவாத கருத்து. ஆக்கப்பூர்வமான மனித முயற்சியின் அமனத்து 
பிரிவுகளும் (கணிதம் மற்றும் அைிவியல் உட்பட) 'கமைகள்' எனக் 
கருதப்பட மவண்டும் என்பது உண்மமயில் இந்தியச் சார்பின்மம. 2000 

ஆண்டுகளுக்கு (Banabhatta ன் Kadambari 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
உைகின் firstever நாவல் ஒன்ைில் எழுதப்பட்ட உட்பட) மீண்டும் 
நடக்கிைது இந்தியாவில் பை பண்மடய புத்தகங்கள் 64 



 

 

விவரித்தார் Kalas அங்குதான் ஒரு உண்மமயிமைமய படித்த நபர் 
அமனத்து 64 மாஸ்டர் ஒருவர் விவரித்தார் அல்ைது 
கமை, Kalas . இந்த 64 kalas பபாைியியல் மற்றும் கணிதம் மபான்ை 
பாடங்களுக்கும் கூடுதைாக, தச்சு மபான்ை பதாழிற்துமை 
பாடங்களுக்கும் மமைாக இமச, நடனம், சிற்பம், சிற்பம், பமாழிகள் 
மற்றும் இைக்கியம் ஆகியமவ அடங்கும். இது 'தாராளவாத கமை' 

இன்றும் குைிக்கின்ைது! எண்ணிக்மக Kalas Lalitavistara சூத்ரா 
விவரித்தார் 86 உடன், காைப்மபாக்கில் வளர்ந்தது, மற்றும் 512 Kalas 13 

ஆம் நூற்ைாண்டில் Yasodhara ன் Jayamangala குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
பல்மவறு மனித முயற்சிகள் முழுவதும்! இந்திய இைக்கியம் கமை 
மற்றும் அைிவியல் (பாரதத்தின் நாட்டியசஸ்த்ரா, பபா.ச.மு. 300-ஐ, 

பபரும்பாலும் இமச மற்றும் நடனம் பற்ைிய ஒரு உமர, ஆனால் 
கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ). 

தக்ஷஷீைா மற்றும் நாைந்தா மபான்ை இந்திய பல்கமைக்கழகங்கள் 
உைகின் மிகப்பழமமயான பல்கமைக்கழகங்களாகவும் மிக உயர்ந்த 
தரமாகவும் இருந்தன. இந்த பண்மடய பல்கமைக் கழகங்கள் 
தாராளவாத கமை மற்றும் தாராளவாதக் கல்வி பாரம்பரியத்மத 
உறுதியாக வைியுறுத்தின. உைகம் முழுவதிலுமுள்ள மாணவர்கள் 
இைக்கண, தத்துவம், மருத்துவம், அரசியல், வானியல், கணிதம், 

வர்த்தகம், இமச, நடனம் மற்றும் பைவற்மைப் படிக்க வந்தனர். 
தக்ஷஷீைா மற்றும் நாைந்தாவின் சிைந்த பட்டதாரிகள் மற்றும் 
அைிஞர்களுள் தத்துவவாதியும் பபாருளாதார நிபுணருமான 
சானக்யாவும் இருந்தனர்; சமஸ்கிருத இைக்கணம், கணிதவியைாளர், 

மற்றும் உருவாக்கிய இைக்கணக் கண்டுபிடிப்பு, பானினி; தமைவர் 
மற்றும் மாநிை சந்திரகுப்த மவுரியா; மற்றும் கணிதவியைாளர் 
மற்றும் வானியைாளரான ஆர்யபட்டா. 

21 ஆம் நூற்ைாண்டின் நவனீ மவமைவாய்ப்பு நிைப்பரப்பில் 
தாராளவாத கமைக் கல்வியின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த 
இந்தியக் கருத்து உண்மமயில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 
இருக்கிைது, மமலும் இந்த வமகயான தாராளவாத கமைக் கல்வி 
இன்று விரிவாக நமடமுமையில் உள்ளது (எ.கா. லீக் பள்ளிகளில் 
அபமரிக்காவில் எ.கா.) பவற்ைி. இது இந்தியாவின் பாரம்பரிய 
பாரம்பரியத்மத அதன் மதாற்ைப்பகுதிக்கு பகாண்டுவரும் மநரம். 



 

 

ஒரு ேொைொளவொே ககைக் 
கல்வியொனது, இந்ேியொவின் கடந்ே 
கொைங்களில் மிகவும் அழகொக 
விவரிக்கப்பட்டு நகடமுகறயில், 

மூகள இருபுறமும் உண்கமயொக 
வளை உேவுகிறது - ஆக்கபூர்வமொன 
பக்கமும் பகுப்பொய்வு பக்கமும். 

இன்று தாராளவாத கமைக் கல்வியின் மநாக்கம் மற்றும் 
முக்கியத்துவம் - அதாவது கல்ஸ் முழுவதும் கல்வி - மாணவர்கள் 
அைிவியல் மற்றும் மனிதமநயம், கணிதம் மற்றும் கமை, மருத்துவம் 
மற்றும் இயற்பியல் முதைியவற்ைில் நிைவும் எண்ணற்ை 
குைிப்பிடத்தக்க உைவுகமள ஆராய்வமத ஆகும். பபாதுவாக, மனித 
முயற்சியின் எல்ைா துமைகளிலும் வியக்கத்தக்க ஒற்றுமமமய 
ஆராய்வதற்கு. அைிவார்ந்த, அழகியல், சமூக, உடல், உணர்ச்சி மற்றும் 
தார்மீக - ஒரு ஒருங்கிமணந்த முமையில் ஒரு விரிவான 
தாராளவாத கமை கல்வி மனிதர்களின் அமனத்து திைன்கமளயும் 
மமம்படுத்துகிைது. மனிதகுைத்தின் அமனத்து அம்சங்களிலும் 
தனிநபர்களின் அடிப்பமட திைன்கமள வளர்க்கும் இத்தமகய கல்வி, 
அதன் இயல்பான தாராளவாதக் கல்வி மூைம், நல்ை மற்றும் 
முழுமமயான மனிதர்கமள வளர்ப்பதற்கு இைக்காக இருக்கிைது. 

அதிகப்படியான நமடமுமை மற்றும் சந்மதகத்திற்கிடமான மாணவர் 
நிச்சயமாக, எப்மபாது மவண்டுமானாலும் மகட்கைாம்: "நான் பணிபுரிய 
விரும்பும் மவமையில் எந்த விதத்திலும் ஈடுபடாத disciplines பற்ைி 



 

 

ஏன் பதரிந்து பகாள்ள மவண்டும்?" இந்த மகள்விக்கு பை பதில்கள் 
உள்ளன. முதன்மமயாக - மற்றும் மிக முக்கியமாக - ஒரு 
தாராளவாத கமைக் கல்வி மிகுந்த வாழ்க்மகமய வளர்க்கிைது, 

மமலும் பை உைகங்கமளப் பாராட்டும்மபாது அது மிகவும் 
அர்த்தமுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிைது. 

இரண்டாவதாக, ஒருவருமடய மவமை நீண்டகாைத்தில் என்ன 
நடக்கிைது என்பது எமதப் பற்ைியும் பதரியாது; பத்திரிமகயாளர் 
ஃபரீட் ஜகாரியா குைிப்பிட்டதுமபால், தாராளவாத கமைக் கல்விக்கான 
மநாக்கம் பவறுமமன ஒரு முதல் மவமைமயத் தயாரிப்பது 
மட்டுமல்ை, ஒரு இரண்டாவது மவமை, மூன்ைாவது மவமை மற்றும் 
அதற்கும் அப்பால். வரும் நான்காவது பதாழிற்துமை புரட்சி மற்றும் 
விமரவாக மாைிவரும் மவமைவாய்ப்பு நிைவரம், ஒரு தாராளவாத 
கமைக் கல்வி என்பது முன்னர் இருந்தமத விட ஒரு மவமைக்கு 
மிகவும் முக்கியமானதும் பயனுள்ளதும் ஆகும். 

மூன்ைாவதாக, ஒரு மவமை எப்மபாதுமம எப்மபாதாவது 
அைிந்திருந்தாலும் கூட, மற்ை துமைகளில் இருந்து சிை மயாசமனகள் 
மற்றும் கருத்துகள் ஒரு மதாற்ைத்மத உருவாக்கைாம் அல்ைது ஒரு 
மவமை பசய்து முடிக்கும் வமகயில் முற்ைிலும் மாைக்கூடும் என்று 
ஒருமபாதும் எனக்குத் பதரியாது. உதாரணமாக, உைகின் மிகப் பபரிய 
கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் முன்மனற்ைங்கள் பை பவளித்மதாற்ைத்தில் 
வித்தியாசமான துமைகளில் உள்ள கருத்துக்களின் குறுக்கு-
கருத்தரிப்பு காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ைன. X- கதிர்கள், CAT ஸ்மகன், 

எம்ஆர்ஐ, மற்றும் மைசர்கள் ஆகியமவ முற்ைிலும் மவறுபட்ட 
காரணங்களுக்காக இந்த கருத்துக்கள் பற்ைி சிந்திக்கும் இயற்பியல் 
மற்றும் விண்பவளி விஞ்ஞானிகள் காரணமாக ஆரம்பத்தில் வந்தன. 
பபரும்பாைான சந்தர்ப்பங்களில், உடனடி மநாக்கம் அந்தத் துமையில் 
துல்ைியமான ஆர்வத்மதக் பகாண்டிருந்தது! பதால்ைியல், 

மானுடவியல் மற்றும் வரைாறு,இந்த விஷயத்தில் - இயற்பியல் 
மற்றும் மவதியியல் முற்ைிலும் மவறுபட்ட துமைகளில் ஒரு 
புரட்சிமய விமளவித்ததற்கான மற்பைாரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 
மியூசியம், பிசியைிசம், சமூகவியல், இன்ஜினியரிங், இயற்பியல் 
மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்ைால் நம்பமுடியாத அளவிற்கு 
சுவாரஸ்யமான தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. 



 

 

ஒரு தாராளவாத கமைக் கல்வி மூமள இருபுைமும் உண்மமயாக 
வளர உதவுகிைது - பமடப்பு / கமை மற்றும் பகுப்பாய்வு பக்கமும். 
அழகியல், சமூக மற்றும் தார்மீக திைன்கமள ஒரு அைிவியல் 
திைன்கமள பபரிதும் அதிகரிக்க முடியும், மற்றும் இதற்கு மாைாகவும்; 

மற்றும் அமனத்து துமைகளிலும் கல்வி ஒரு திைமன மற்றும் 
பமடப்பாற்ைல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆமச தீர்ந்து, மற்றும் அதிகரிக்க 
முடியும் பதாடர்பு, பநைிமுமைகள், மசமவ, விமர்சன சிந்தமன, 

ஒத்துமழப்பு மற்றும் ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்ைில் ஒருவரின் திைன். 
உைகின் சிைந்த பதாழில் முமனமவார் பைர் தாராளமயக் கல்விமயக் 
பகாண்ட குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிறுவனங்கமள 
உண்மமயிமைமய சிைப்பாகச் பசல்வதற்கு அனுமதித்துள்ளனர். 
உதாரணமாக, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மமல் உச்சநிமை பபாைியியல் மமல் 
உச்சநிமை அழகியல் திருமணம் என்று தயாரிப்புகள் கருத்துக்கள் 
பிரபைமானது. மமகிண்மடாஷ் கம்ப்யூட்டர் ஏன் கம்ப்யூட்டிங்கில் 
புரட்சிமய ஏற்படுத்தியது என்பமதக் மகட்டமபாது, அவர் இவ்வாறு 
குைிப்பிட்டார்: "மமகிண்மடாஷின் மிகப் பபரியது என்னபவன்ைால், 

அதில் பணியாற்ைியவர்கள் இமசக்கமைஞர்கள் மற்றும் கவிஞர்கள் 
மற்றும் கமைஞர்கள் மற்றும் விைங்கியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் 
வரைாற்ைாசிரியர்கள், உைகம்." 

உண்மமயில், STEM உடன் மனிதவளங்கள் மற்றும் கமைகமள 
ஒருங்கிமணக்கும் இளங்கமை கல்வியில் உள்ள கல்வி 
அணுகுமுமைகளில் கிமடக்கின்ை மதிப்படீுகளானது, அதிகரித்த 
பமடப்பாற்ைல் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, விமர்சன சிந்தமன மற்றும் 
உயர் வரிமச சிந்தமன திைன், சிக்கல் தீர்க்கும் திைமமகள், 

குழுப்பணி, தகவல் பதாடர்பு திைன், ஆழமான பாடத்திட்டங்களில் 
பாடத்திட்டத்தின் கற்ைல் மற்றும் நிபுணத்துவம், சமூக மற்றும் 
தார்மீக விழிப்புணர்வு அதிகரித்தல், பபாதுவான ஈடுபாடு மற்றும் 
கற்ைல் அனுபவத்மதத் தவிர. ஒரு உதாரணமாக, மநாபல் பரிசு 
பவன்ை விஞ்ஞானிகள் ஒரு சர்மவயான பபாழுதுமபாக்காக சராசரி 
விஞ்ஞானி விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருப்பதாக ஒரு ஆய்வு 
பதரிவிக்கிைது. தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையால் ஆராய்ச்சி 
மமலும் மமம்படுத்தப்பட்டு மமம்பட்டது. 

இந்தியாவின் கடந்த காைங்களில் மிகவும் அழகாக விவரிக்கப்பட்ட 
ஒரு முழுமமயான மற்றும் தாராளக் கல்வியானது உண்மமயில் 



 

 

எதிர்காை இந்தியாவின் கல்விமய 21 ஆம் நூற்ைாண்டிலும், 

நான்காவது பதாழிற்துமை புரட்சியிலும் உண்மமயாக வழிநடத்தும் 
மதமவ. ஐ.ஐ.டி மபான்ை பபாைியியல் கல்லூரிகள் கூட கமை மற்றும் 
மனித மநயத்துடன் ஒருங்கிமணந்த தாராளவாத கல்விக்குச் பசல்ை 
மவண்டும், அமத மநரத்தில் கமை மற்றும் மனிதமநய மாணவர்கள் 
அதிக அைிவியல் அைிந்திருக்க மவண்டும் - எல்ைாவற்றுக்கும் 
அதிகமான பதாழிற்துமை பாடங்கமளக் கற்றுக்பகாள்ள முயற்சி 
பசய்ய மவண்டும். கமைகளில் இந்தியாவிலும், விஞ்ஞானத்திலும், 

பசல்வத்திலும் இந்தியாவின் பசல்வந்த மரபு, தாராளவாதக் 
கல்விமய எளிதில், இயற்மகயான மாற்ைத்திற்கு மாற்றுவதற்கு 
பபரிதும் உதவும். 

ேொைொளவொே ககைக் கல்விகய வழங்குவேற்கொன சிறந்ே வழி 
எது? முமையான முமையில் இந்தியாவிற்கு உயர் தர தாராளக் 
கல்விக் கல்விமய மீண்டும் ஒழுங்கமமக்க மற்றும் 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டின் சவால்களுக்கு இந்தியாவின் இமளஞர்கமள உகந்த 
முமையில் தயார்படுத்துவதற்கு பை நடவடிக்மககமள எடுக்க 
மவண்டும். 

பைேைப்பட்ட சூழல்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் : உயர்தர தாராளக் 
கல்வி என்பது, அதன் வமரயமை மற்றும் தன்மம, பைதரப்பட்ட 
வழிகளால். தாராளமயக் கல்வியானது பநைிமுமையாகவும், 

உண்மமயாக வளரவும், உயர் கல்வி மல்டிபிசினல் 
நிறுவனங்களுக்குள் பசல்ை மவண்டும். ஒமர ஒரு ஸ்ட்ரீம் வழங்கும் 
நிறுவனங்கமள கட்டவிழ்த்துவிட மவண்டும், அமனத்து 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளும் கூட்டு மல்டி 
டிமசனிங்கிளஸ் HEI களாக இருக்க மவண்டும். 

பல்ககைக் கழகங்களுக்குள் சிகைககள உகடத்ேல் : பைதரப்பட்ட 
பல்கமைக்கழகங்களுக்குள், தற்மபாது பல்மவறு துமைகளில் சிைிய 
பதாடர்பு உள்ளது. மாணவர்கள் விஞ்ஞானம் அல்ைது பபாைியியல், 

அல்ைது கமை, அல்ைது பதாழில்முமை அல்ைது பதாழிற்துமை 
பாடங்கமள மபான்ை குறுகிய பகுதிகளாக பரவைாக 
அமழக்கப்படுகிைார்கள், பபாதுவாக அமனத்து படிப்புகளும் தங்கள் 
ஸ்ட்ரீமில் உள்ள அமனத்துக் மகாப்மபமயயும் எடுத்துக் பகாள்ள 
மவண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் பசாந்த நைன்கமள மற்றும் 
திைமமகமள மமம்படுத்த பநகிழ்வுத்திைன் பகாண்டிருப்பமதத் 



 

 

தடுக்கின்ை ஒரு மிகவும் தீங்கு விமளவிக்கும் நமடமுமை இது; 

குறுக்கு ஒழுங்குமுமை திைன்கமள உருவாக்குதல்; மற்றும் 
அவர்களது மூமளயின் பமடப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு பக்கங்கமள 
உருவாக்கவும். 

எல்ைா மாணவர்களுக்கும் உண்மமயான தாராளவாத கல்விமய 
வளர்ப்பதற்காகவும், ஆசிரியர்களிமடமய குறுக்கு ஒழுங்குமுமை 
ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகமள ஊக்குவிக்கவும் இந்த குழிகள் 
உமடக்கப்பட மவண்டும். சுருக்கமாக, நாம் உடனடியாக singlestream HEI 

கள் இருந்து விைகி - நிறுவனங்களில் உள்ள ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் silos 

அமனத்து வடிவங்கள் உண்மமயில் விைகி. 

கற்பகன பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல் : HEI கள் 
பாடத்திட்டத்தில் பநகிழ்வுத்தன்மமமய வழங்க மவண்டும், மற்றும் 
மாணவர்களுக்கு நாவல் மற்றும் ஈடுபாடுள்ள பாடத்திட்டங்கள். இது 
பாடத்திட்டத்மத அமமப்பதில் அதிகரித்த ஆசிரிய மற்றும் நிறுவன 
சுயாட்சி மூைம் எளிதாக்கப்படும். பாடபநைிக்கான படிப்புகள் 
கணிசமாக குமைவான கற்ைல் கற்ைல் மற்றும் குறுக்கு-
ஒழுங்குமுமை மற்றும் நடுநிமை சிந்தமனக்கு பதாடர்பு, 

கைந்துமரயாடல் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கான அதிகரித்த அழுத்தம் 
ஆகியவற்மைக் மகயாளுகின்ைன. 

பை பமாழிகளிலும் (குைிப்பாக இந்திய பமாழிகளிலும்), இைக்கியம் 
(குைிப்பாக இந்திய இைக்கியம்), இமச (கர்நாடக, ேிந்துஸ்தானி, 
நாட்டுப்புை மற்றும் திமரப்படம் உட்பட), பமய்யியல் (குைிப்பாக 
இந்திய தத்துவம், புத்த மதத்தினர் உட்பட) இந்திய, கல்வியியல், 

நடனம், நாடகம், கல்வி, புள்ளியியல், தூய்மமயான மற்றும் 
விண்ணப்பித்த அைிவியல், சமூகவியல், பபாருளாதாரம், 

விமளயாட்டு, மற்றும் இதர பன்னாட்டுக் கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்ைிற்காக மதமவப்படும் இந்திய 
ஆய்வு, நாடு முழுவதும் உள்ள HEI களில் நிறுவப்பட்ட மற்றும் 
பைப்படுத்தப்பட்டது. 

ேொைொளவொே கல்வி கடுகமயொன சிறப்புடன் கூடியது: ஒரு 
தாராளவாத மற்றும் பரந்த அடிப்பமடயிைான கல்விடன் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட பாடங்களில் ஆழமான நிபுணத்துவத்மத 
உருவாக்க பபாருட்டு மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட துமைகளில் அல்ைது 



 

 

துமைகளில் கடுமமயான சிைப்புடன் இருக்க மவண்டும். ஒரு பரந்த 
அடிப்பமடயிைான கல்விமய உண்மமயில் ஒரு திைமன அதிக 
அளவில் மமம்படுத்துதல் மற்றும் குறுக்குவழி மற்றும் 
குறுக்குவழியாக சிந்திக்கும் திைன் ஆகியவற்ைின் காரணமாக ஒரு 
துமையில் சிைந்த நிபுணத்துவம் மற்றும் பமடப்பாற்ைல் பபை 
உதவுகிைது. எனமவ, இளங்கமை கல்வியில், முக்கிய உட்பிரிவு 
விநிமயாகத் மதமவகள் பூர்த்தி பசய்ய படிப்புகமள மதர்ந்பதடுப்பதில் 
பபரும் பநகிழ்வுத்திைன் பகாண்டிருக்கும், மதர்வுபசய்யப்பட்ட 
துமையில் அல்ைது துமைகளில் நிபுணத்துவம் (மாஜர்கள், இரட்மடப் 
பிரமுகர்கள் அல்ைது சிைார்களுக்கு) என்று நிபுணத்துவத்மத 
உருவாக்குவதற்கான படிப்புகள். இது பகாடுக்கப்பட்ட துமைகள் 
அல்ைது துமைகளில் வல்லுநர்கள் நன்கு அைியப்பட்ட நபர்கமள 
உறுதி பசய்யும். 

ேொைொளவொேக் கல்வியின் ஒரு பகுேியொக தசவொ / 

தசகவயில் பொடங்ககள தசர்ப்பது : ஒருவரின் பசாந்த வாழ்க்மக 
மற்றும் சுற்றுச்சூழமை முன்மனற்றுவதற்கான ஒரு பரந்த 
அடிப்பமடயிைான அைிவு மற்றும் கடுமமயான நிபுணத்துவத்மத 
ஒருவர் எவ்வாறு பயன்படுத்தைாம்? சுத்தமான நீர், ஆற்ைல், வயது 
வந்மதார் கல்வி, பள்ளி கல்வி, மற்றும் உள்ளூர் மதமவகமள பூர்த்தி 
பசய்ய - அைிவு மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் பதரிவு மற்றும் 
அவர்களின் திைன் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் 
பல்வமகப்பட்டி களஞ்சியத்மத பயன்படுத்தி - பல்கமைக்கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரிகள் சமூகத்தில் முன்னணி வகிக்கிைது மமலும். 
"கமை, அைிவியல், பபாைியியல், பதாழில்முமை அல்ைது 
பதாழிற்துமை மகவிமன எவ்வாறு நான் மற்ைவர்களின் 
வாழ்க்மகமய மமம்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்த முடியும்?" மபான்ை 
மகள்விகமள மாணவர் சிந்தித்துப் பார்ப்பார். முடிந்தவமர, படிப்புகள் 
பதாடர்புமடய மற்றும் கல்வி உள்ளூர் சமூக மசமவ வாய்ப்புகமள 
(பல்கமைக்கழக வளாகத்தின் உள்மள அல்ைது பவளியில்) சமூக 
சிந்தமனயாளர்கமள வளர்ப்பதற்கு அவர்களின் பாடத்திட்டத்தின் 
ஒரு பகுதியாக,மாணவர்கள் வாழ்க்மகயில் படிக்கும் பாடங்கமள 
இமணக்க உதவவும். 

தவகைவொய்ப்பு மற்றும் ஆைொய்ச்சி வொய்ப்புகள் : இறுதியாக, 

தாராளவாதக் கல்வியின் ஒரு பகுதியாக, மாணவர்கள் உள்ளூர் 



 

 

பதாழிற்துமையினருடன், அமதமபான்று, தங்கள் பசாந்த அல்ைது பிை 
HEI கள் அல்ைது ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்கமளயும் 
ஆராய்ச்சியாளர்கமளயும் ஆய்வு பசய்ய வாய்ப்புகமள வழங்குவார். 
இந்த விருப்பத்தில் பங்மகற்கின்ை மாணவர்களுக்கான தாராளவாத 
கமைப் பட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இது அங்கீகரிக்கப்படும், 

பட்டதாரித் திட்டங்கள் அல்ைது பிை மவமைவாய்ப்பிற்கு 
விண்ணப்பிக்கும் மபாது அவர்கள் இளங்கமை பட்டப்படிப்பின் 
பகுதியாக இந்த மவமைக்கு கடன் பபறுவார்கள். 

கநகிழ்வொன இளங்ககை பட்டப்படிப்புகள் : தாராளவாதக் 
கல்வியின் மமமை கூைப்பட்ட இைட்சிய பண்புகமள அமடவதற்கு, 

ைிபரல் ஆர்ட்ஸ் (BLA) அல்ைது ைிபரல் எஜுமகஷன் (BLE) பட்டம் 
(அல்ைது BLA / BLE ஆராய்ச்சி) நான்கு ஆண்டு இளங்கமை பரந்த 
அடிப்பமடயிைான தாராளவாதக் கல்வியுடன் ஒரு துமையில் 
அல்ைது துமைகளில் கடுமமயான சிைப்புடன் கூடிய திட்டங்கமள 
நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கும் அந்த நிறுவனங்கள் மூைம். மூன்று 
வருட பாரம்பரிய BA, B.Sc., மற்றும் B.Voc. அத்தமகய திட்டங்கள் 
பதாடர விரும்பும் அந்த நிறுவனங்களுக்கு டிகிரி பதாடரும், ஆனால் 
அமனத்து இளங்கமை பட்டங்களும் இன்னும் விரிவான தாராளவாத 
கல்வி அணுகுமுமைமய எடுத்துக் பகாள்ளும். 

HEI களில் பட்டேொரித் ேிட்டங்கள் மற்றும் ஆைொய்ச்சிக்கொன 
தமம்பொட்டுக்கொன ேொைொளவொே கல்வி அணுகுமுகற : 

உயர்கல்விக்கு ஒரு மல்டிடிசிபினரி மற்றும் தாராளவாத 
அணுகுமுமை இளங்கமைத் திட்டங்கமள மட்டுமல்ைாமல் பட்டயத் 
திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளிலும் ஆராய்வதற்கு உதவும். 
உண்மமயில், பன்முக அைிவியல் சூழல்கள், பட்டுப்புழுக்கமள 
உமடத்தல், உள்ளூர் சமூகங்கள் மற்றும் பதாழிற்துமையுடன் உள்ள 
பதாடர்பு ஆகியமவ ஆசிரியர்களால் மற்றும் பட்டதாரி 
மாணவர்களிடமிருந்து ஆராய்ச்சி பசய்வதில் பபரிதும் உதவுகின்ைன. 
இது சுத்தமான குடிநீர், ஆற்ைல், சுற்றுச்சூழல் நிமைத்தன்மம, பாைின 
சமத்துவம், ஆபத்தான பமாழிகளின் பாதுகாப்பு, உள்ளூர் கமைகமளப் 
பாதுகாத்தல், மபான்ைமவ பதாடர்பான உள்ளூர் விஷயங்கமள 
சமாளிக்க துமைகள் முழுவதும் ஒத்துமழப்மப ஊக்குவிக்கும். 

பல்கமைக் கழக ஆராய்ச்சி மற்றும் பட்டப்படிப்புத் திட்டங்கள், 

தாராளவாத பநைிமுமைகளுடன் உயர்ந்த தரம், மிகவும் 



 

 

பபாருத்தமான, மற்றும் பல்வமகப்பட்ட ஆய்வுகமள நடத்த 
மவண்டும். NRF இன் முக்கிய இைக்குகளில் ஒன்று ( பிரிவு 14.2 

மற்றும் 14.3 ஐ பார்க்கவும் ) உண்மமயில் நாட்டிற்குள் HEI 

களில் உயர்ந்த தரம், பபாருத்தமான மற்றும் இமடக்கணிப்பு 
ஆராய்ச்சி விமதகமள வளர்ப்பதற்கும், அரசாங்க உடல்கள் 
மற்றும் பதாழில். 

11.1. ேொைொளவொே கல்வி 
இளங்ககைத் ேிட்டங்ககள 
உற்சொகப்படுத்துகிறது 
பட்டப்படிப்புக் கல்வியின் ஒட்டுபமாத்த மாற்ைம், மனிதவள 
மற்றும் கமை, சமூக, உடல் மற்றும் வாழ்க்மக அைிவியல், 

கணிதம், மற்றும் விமளயாட்டு, பதாழில் மற்றும் பதாழில் 
துமைகமளாடு இமணந்து படிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கமள 
வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு உதவுகிைது. படிப்புகள் மற்றும் 
கிபரடிட் கட்டமமப்புகள் ஆகியவற்ைின் பபாருத்தமான 
குழுவினர் பின்னர் மாணவர்கள் தங்கள் திட்டத்தின் 
மதமவகமளயும், மவறு எந்த நன்மமமயயும் 
நிமைமவற்றுவதற்கு பநகிழ்வுத்தன்மமமய வழங்குவார்கள், 

அத்துடன் அவர்கள் கடன் மூைம் ஒரு திட்டத்திற்கு 
பசைவிடப்படும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்மகமயத் 
மதர்ந்பதடுக்க அடிப்பமடயிைான அமமப்புகள் மற்றும் பை 
பவளிமயறும் மற்றும் நுமழவு விருப்பங்கள். இந்த 
ஒட்டுபமாத்த மாற்ைத்மத பசயல்படுத்த, அமனத்து 
இளங்கமை பட்ட படிப்புகளும், தாராளவாத கல்வியின் 
அடித்தளத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு உருவாக்கப்படும், 

இது அமனத்து மாணவர்களின் அைிவார்ந்த, சமூக, 

பநைிமுமை, பகுப்பாய்வு மற்றும் அழகியல் திைன் 
ஆகியவற்மை வளர்க்கும். 



 

 

ஒரு ேொைொளவொே மற்றும் பைந்ே 
அடிப்பகடயிைொன இளங்ககை 
கல்வியும் ஒன்று அல்ைது 
அேற்கு தமற்பட்ட பொடங்களில் 
ஆழமொன நிபுணத்துவத்கே 
உருவொக்குவேற்கொக 
தேர்வுகசய்யப்பட்ட துகறகளில் 
அல்ைது துகறகளில் 
கடுகமயொன சிறப்புடன் 
தசர்க்கப்படும். 

மறுவடிவகமப்பேில் இளங்ககை ேிட்டங்கள் க்கொன ேொைொளவொே க
ல்வி:                                                                      

பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள் வடிவமமக்கப்படும் பாடத்திட்டத்மத 
உள்நாட்டில் இருக்கும் 

P11.1.1. கமை, உடல் மற்றும் வாழ்க்மக அைிவியல், கணிதம், சமூக அைிவியல் 
மற்றும் மனிதமநயம், பதாழிற்துமை மற்றும் பதாழில் சார்ந்த 
துமைகளிலும் மாணவர்களிடமிருந்து மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சிைப்புப் 
பணிகளில் கடுமமயான கல்விமய வழங்குவதன் மூைம் விரிவான 
பயனுள்ள திைன்கமளயும், முக்கியமான இடர்பாடுகள்கமளயும் 
மமம்படுத்துதல். 



 

 

இளங்கமை கல்வியின் ஒட்டுபமாத்த மாற்ைத்மத 
பசயல்படுத்த, பாடத்திட்டத்மத பகாண்டிருக்கும்: 

ஒரு.      அமனத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரு பபாதுவான முக்கிய 
பாடத்திட்டம் / பபாருள் விநிமயாகம் மதமவ; மற்றும் 

ஆ. சிைப்பு ஒன்று அல்ைது இரண்டு பகுதி (கள்).    

பபாதுவான மமய பாடத்திட்டம் பரந்த திைன்கமள வளர்க்கவும் 
மற்றும் முக்கியமான மாறுபட்ட நிமைகமள உருவாக்கவும் 
மநாக்கமாக இருக்கும், ஆனால் அமவ மட்டுப்படுத்தப்பட்டமவ 
அல்ை: விமர்சன சிந்தமன (எ.கா. புள்ளியியல், தரவு பகுப்பாய்வு, 

அல்ைது அளவு அடிப்பமடயில்); பதாடர்பு திைன் (எ.கா. எழுதும் 
மற்றும் மபசும் படிப்புகள்); அழகியல் உணர்வுகள் (எ.கா. பாடல்கள், 

இமச, காட்சி கமை அல்ைது அரங்கத்தில்); அைிவியல் மகாட்பாடு 
மற்றும் அைிவியல் முமை; இந்தியா, நமது சூழல் மற்றும் நமது 
சவால்கமள புரிந்து பகாள்ளுதல் (எ.கா. இந்தியாவின் வரைாறு 
மற்றும் பன்முகத்தன்மம பற்ைிய படிப்புகள் அல்ைது சமகாை 
இந்தியாவின் சமூக உண்மமகளில்); அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் 
மற்றும் அவற்ைின் நமடமுமை; சமூக பபாறுப்புணர்வு மற்றும் 
தார்மீக மற்றும் நன்பனைி நியாயவாதம்; கமை, மனிதமநயம், மற்றும் 
விமளயாட்டு உட்பட பல்மவறு துமைகளில் மற்றும் துமைகளுக்கு 
மபாதுமான பவளிப்பாடு; சமூகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பதாடர்பாக 
அைிவியல் மற்றும் அைிவியல். 

மாணவர்களின் ஒட்டுபமாத்த நிறுவன அனுபவம், பாடத்திட்டத்திற்கு 
கூடுதைாக, இந்த திைன்கமள வளர்ப்பதற்கு வடிவமமக்கப்பட்டு 
வளர்க்கப்பட மவண்டும். முக்கிய பாடத்திட்டத்தின் மதமவகமளப் 
பூர்த்தி பசய்வதற்கு எடுக்கும் படிப்புகமளத் தீர்மானிப்பதில் 
மாணவர்களுக்கு மபாதுமான பநகிழ்வுத்திைன் வழங்கப்படும். 

மாணவ, மாணவ, மாணவ, மாணவியர், மாணவ, மாணவிகள், மாணவ, 

மாணவிகள், புவியியல், அல்ைது மருந்தகம்), அல்ைது அமவ 
இரட்மடயர்களால் மதர்ந்பதடுக்கப்படைாம். மாணவர்கள் சிைப்புப் 
பகுதியிலுள்ள (முக்கிய) மகாட்பாட்டில் மகாட்பாடு மற்றும் 
நமடமுமை அனுபவங்கள் மூைம் ஆழ்ந்த ஒழுக்கவியல் அைிமவப் 
பபறுவர். அவர்கள் மதர்ந்பதடுத்த எந்த கூடுதல் பகுதிமயயும் 
(சிைியது) கூடுதல் புரிதல் பபறுவார்கள். மாணவர்கள் பபாருள் 



 

 

மசர்க்மககள் மதர்வு பசய்ய அனுமதிக்கப்படும் பதாழில்முமை 
மற்றும் பதாழிற்பயிற்சி நிமையங்கள் உட்பட, தற்மபாதுள்ள 
'நீமராமடகள்' என்ைமழக்கப்படுவதால், எ.கா. ஒரு மாணவர், 

வரைாற்ைில் ஒரு 'சிறு' உடன் இயற்பியைில் ஒரு 'பபரிய' மதர்வு 
பசய்ய முடியும். மீண்டும், முக்கிய அல்ைது சிறுபான்மமயின் 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்கு எடுக்கும் படிப்புகமள 
தீர்மானிப்பதில் மாணவர்களுக்கு சிை பநகிழ்வுத்திைன் வழங்கப்படும். 

இந்த குைிக்மகாள்கள் மற்றும் அமமப்புகளுடன் திட்டங்கமள 
உருவாக்கவும், நடத்தவும் அமனத்து HEI களும் முயற்சி 
பசய்கின்ைன. கூடுதைாக, அமனத்து இளங்கமை நிகழ்ச்சிகளும் 
இடம்பபறும்: 

சமூக மசமவமய நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள், குைிப்பாக HEI இல் 
மாணவர் கற்ைல் திைன் மற்றும் பாடங்கமளப் பயன்படுத்தும் மசமவ. 
அமனத்து HEI க்கள் நீதி, சமபங்கு மற்றும் மமம்பாடு ஆகியவற்ைிற்கு 
பங்களிப்பதன் மூைம், இளங்கமை அளவில் மாணவர்களின் சமூக 
ஈடுபாட்டிற்கான வழிமுமைகமள உருவாக்கும். இந்த ஈடுபாடுகள் 
உள்ளூர் சமூக, மாநிை மற்றும் நாட்டிலுள்ள அழுத்தம் சம்பந்தமான 
சிக்கல்களுக்கு மாணவர்கமள பவளிப்படுத்த வடிவமமக்கப்பட்டு 
இயங்க மவண்டும். சாத்தியமான அளவிற்கு, இமவ நிரல் 
பாடத்திட்டத்தில் ஒருங்கிமணக்கப்படும். ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் 
சமூக ஈடுபாட்டிற்கான ஒதுக்கப்பட்ட மநரம் நிரல் காை அளவிற்கு, 

ஒரு முழுமமயான பசமஸ்டர் பாடத்திட்டத்தில் குமைந்தபட்சமாக 
இருக்க மவண்டும். சமூக சமூக நைத் திட்டங்களில் ஈடுபடுவதன் 
மூைம் அல்ைது சிவில் சமுதாய நிறுவனங்களுடன் ஒத்துமழப்பதன் 
மூைம் உள்ளூர் சமூகங்களில் தன்னார்வத் பதாண்டு மூைம் இது 
பபை முடியும்.இது மதசிய மசமவத் திட்டம், மதசிய மகடட் மகார் 
மற்றும் இந்திய பசஞ்சிலுமவச் சங்கத்தின் இமளஞர் பிரிவு மபான்ை 
திட்டங்கள் மூைம் பபைப்படைாம். 

உைகளொவிய நகடமுகற ஈடுபொடு: அமனத்து நிகழ்ச்சிகளும் 
நமடமுமையில் ஈடுபடும் நமடமுமை ஈடுபாடுடன் பதாடர்புமடய 
உண்மமயான உைக இமணப்புகமளக் பகாண்டிருக்கும் (எ.கா. 
நமடமுமை ஆய்வுகூட மவமை, களப்பணி, பட்டமைகள், 

மவமைவாய்ப்புகள், கற்பித்தல் அல்ைது பயிற்சியளித்தல், மாணவர் 



 

 

ஆராய்ச்சி திட்டங்கள், மற்றும் மாணவர் அமமச்சர்கள் ஆகியவற்ைில்) 
ஈடுபடுவது. 

கமொழி, இைக்கியம், ககை, விகளயொட்டு மற்றும் இகச 
ஆகியவற்றில் கவனம் கசலுத்துங்கள்: அமனத்து இளங்கமை பட்ட 
படிப்புகளும் பமாழி கல்வியில் சிைப்பு கவனம் பசலுத்த மவண்டும். 
பை இந்திய பமாழிகளிலும், சிை பவளிநாட்டு பமாழிகளிலும் 
மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதற்கும் நிதியளிப்பதற்கும், மாணவர்கள் 
மாணவர்களிமடமய அதிக திைமமகமள வளர்த்துக் பகாள்ளவும், 

அவர்களின் கைாச்சார கல்வியைிமவ இந்தியாவிலும், உைகிலும் 
அதிகரிக்கவும் முடியும். இந்த திட்டங்கள் பமாழி மற்றும் இைக்கியம் 
இரண்மடயும் உள்ளடக்கும். அந்த பமாழியில் பபாருத்தமான 
எழுதப்பட்ட திட்டம் அல்ைது விளக்கக்காட்சியின் மூைம், 

குமைந்தபட்சம் ஒரு இந்திய பமாழியில் அவர்களது முக்கிய 
விஷயங்கமள விவாதிப்பதில் மாணவர்கள் தகுதி பபை மவண்டும். 

அமனத்து இளங்கமை நிகழ்ச்சிகளும் இமச, காட்சி கமைகள், 

கமைகள் மற்றும் விமளயாட்டுகமள வைியுறுத்துகின்ைன. கமை, 

இமச மற்றும் விமளயாட்டுகளில் இந்தியாவின் ஆழ்ந்த மரபுகள் 
அடங்கும், இதில் குைிப்பிடத்தக்க குைிப்பிடத்தக்க உள்ளூர் பிராந்திய 
மரபுகள் அடங்கும். மயாகா மபான்ை முயற்சிகள் ஒரு ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாக அமமக்க மவண்டும். இந்த பகுதிகளில் முழுமமயான 
திட்டங்கள் மற்றும் படிப்புகமள வழங்குவதற்காக நிறுவனங்கள் 
ஊக்கமளிக்கப்பட்டு நிதியளிக்கப்படும். 

ேொைொளவொேக் கல்வியின் கீழ் கேொழில்முகற ேிறகம: அமனத்து 
பட்டப்படிப்பு தாராளவாதக் கல்வித் திட்டங்கள் திைமம மற்றும் 
பதாழில்ரீதியான திைமம ஆகியவற்ைின் உறுதியான உறுப்புகமளக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும். மவமைவாய்ப்பு மற்றும் 
வாழ்வாதாரத்திற்கான திைமமகமள வளர்த்துக் பகாள்ளும் 
வமகயில், ஒரு ஈடுபாடு பகாண்ட குடிமகனாக இருப்பவர்களுடன் 
மசர்ந்து, பாடநூல் மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியமவ மவமை உைகில் 
ஒரு வலுவான பதாடர்பு பகாண்டிருக்கும். பணியிடத்தில் 
மாற்ைங்கமள எதிர்பகாள்ள மாணவர்கள் தயாராக இருக்க மவண்டும். 

கேொழில்சொர் மற்றும் கேொழில் சொர்ந்ே பொடகநறிகள்: பதாழில்சார் 
மற்றும் பதாழிற்பாட்டு பகுதிகள் ஆய்வு (எ.கா. பபாைியியல், 



 

 

மருத்துவம், சட்டம் மற்றும் ஆசிரியர் கல்வி) ஒரு ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாக இருக்கும், மற்றும் இந்த தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமை 
மற்றும் பாடத்திட்டத்மத மநாக்கி பசயல்படும். நீண்ட காை 
அடிப்பமடயில், இந்த நீமராடில் உள்ள பாடங்களில் இளங்கமை 
பாடத்திட்டத்தின் தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையின் ஒரு 
பகுதியாக வழங்கப்படும், குைிப்பிட்ட குைிப்பிட்ட மதமவகளால் 
வழங்கப்படும் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் இந்த துமைகளில் கற்ைல். 
தாராளமயக் கல்விமயப் பபறுபவர்களிடமிருந்தும், பதாழில், 

பதாழிற்கல்வி மற்றும் பதாழில்சார் கல்வித் திட்டங்கமளப் 
பபறுவதன் மூைம் பதாழில்முமை மற்றும் பதாழிற்துமை 
துமைகளிலும் பை சந்தர்ப்பங்களில் சிைந்து விளங்குகிைது. 
மாணவர்கள் தாராளவாத இளங்கமை இளங்கமை கல்விமய பதாடர 
ஏற்பாடு மற்றும் அமைமய பசயல்படுத்த ஏற்பாடு பசய்தல். 
( அத்தியாயங்கள் 15 , 16 மற்றும் 20 ) 

ஒரு நான்கு ஆண்டு காை மவமைத்திட்டம் அத்தமகய 
மாற்ைமமடந்த தாராளவாத இளங்கமை கல்வித் திட்டத்திற்கான 
முழு வாய்ப்புகமள வழங்கும், மமலும் ஒரு BLA அல்ைது BLE பட்டம் 
விமளவிக்கும் ஒரு ைிபரல் கமை நிகழ்ச்சியாக அமழக்கப்படும். 
பி.எல்.ஏ. அல்ைது பி.எல்.எல் மாணவர்கள் இறுதி முடிவில் ஆழ்ந்த 
ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்மப வழங்குவார், இதன் விமளவாக ஒரு BLA 

அல்ைது BLE ஆராய்ச்சி மமற்பகாள்ளப்படுகிைது. தற்மபாது இயங்கும் 
மூன்று வருட இளங்கமைத் திட்டங்கள் ஒமர குைிக்மகாள்கள் மற்றும் 
பகாள்மககளுடன் மறுவடிவமமப்பு பசய்யப்படும், நிரைின் குறுகிய 
காைமானது பரந்த பவளிப்பாடு அல்ைது ஆழமான ஆராய்ச்சிக்கு 
ஓரளவு குமைவான வாய்ப்புகமள ஏற்படுத்தும் என்பமத உணர்ந்து 
பகாள்ளும். தற்மபாதுள்ள மூன்று ஆண்டு திட்டங்கள் பதாடரும், 

மமலும் அமவ பல்மவறு கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கும் 
இளங்கமைத் திட்டத்தின் காை அளமவ (3 அல்ைது 4 ஆண்டுகள்) 
தீர்மானிக்க தனிப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடப்படும்.நான்கு 
வருட நிரல் நிச்சயமாக மல்டிபிசிபினரி பவளிப்பாடு, ஆராய்ச்சி, 
மவமைவாய்ப்பு மற்றும் இரட்மட மமஜர்கள் அல்ைது சிைார்களுக்கு 
சிைப்பான வாய்ப்புகமள அனுமதிக்கும். 



 

 

P11.1.2. அைசியைகமப்பு மேிப்புகள் உருவொக்க ேொைொளவொே கல்வி : HEIs 

நமது அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் பற்ைிய ஒரு புரிதமை, அவர்களின் 
நமடமுமைக்கு ஏற்ைவாறு மற்றும் திைன்கமள, அமனத்து 
மாணவர்களிமடமயயும் உருவாக்கும். ஒட்டுபமாத்த கல்வி மற்றும் 
சுற்றுச்சூழலுடன் இமணந்து (அமனத்து) நிரல்களின் பாடத்திட்டம், 

இமத பசயல்படுத்த உதவும். இந்தியாவின் அமனத்து 
குடிமக்களுடனும் பசயல்படும் கடமமகள் மற்றும் உரிமமகள், இந்த 
மதிப்புகள் மூைம் பதரிவிக்கப்படும். மாணவர்களின் வாழ்க்மகயின் 
மூைம் நடவடிக்மககளில் சாட்சியமளிக்கும் விதமாக 
உருவாக்கப்படும் அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் சிை: ஜனநாயக ஆவி 
மற்றும் சுதந்திரம் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு; சமத்துவம், 

நீதி, மநர்மம ஆகியவற்ைிற்கான அர்ப்பணிப்பு; பன்முகத்தன்மம, 

பன்முகத்தன்மம மற்றும் மசர்த்துக்பகாள்வது; மனிதமநயம் மற்றும் 
சமகாதரத்துவ ஆவி; சமூக பபாறுப்பு மற்றும் மசமவயின் ஆவி; 
உைகளாவியவாதத்தின் ஆவி, இந்தியாவில் மவரூன்ைி; அைிவார்ந்த 
உமரயாடலுக்கும் பபாது நியாயத்திற்கும் விஞ்ஞானக் மகாட்பாடு 
மற்றும் அர்ப்பணிப்பு;மற்றும் மநர்மம மற்றும் மநர்மம ஒரு 
பநைிமுமை. 

P11.1.3. ஒவ்கவொரு மொவட்டத்ேிலும் ைிபைல் ஆர்ட்ஸ் உயர் ேைமொன 
இளங்ககை பட்டம் : நாட்டில் ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திமைா அல்ைது 
அருகிைிருந்த நான்கு வருட இளங்கமை பட்டப்படிப்பு BLA திட்டத்மத 
வழங்கும் குமைந்தபட்சம் ஒரு உயர் தரம் வாய்ந்த HEI. இந்தத் 
திட்டங்களின் வடிவமமப்பு, மூன்று வருடங்களுக்கு பின்னர் பி.ஏ., 
பி.எஸ்.சி., பி.ஓ.வி, அல்ைது மாணவர் இவ்வளவு விருப்பமானால், 

அதற்கான தகுதியான இளங்கமை பட்டம் பபற்ை மாணவர்களுக்கான 
பவளிமயறும் விருப்பத்மத வழங்கைாம். 

இந்த முயற்சிகள் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய 
மாவட்டங்களுடன் ஆரம்பிக்கப்படைாம், அமத சமயம் 
அமனத்து மாவட்டங்களும் 2030 ஆம் ஆண்டில் மூடப்பட 
மவண்டும். இந்த உயர்நிமைக் கல்வியாளர்கள் "மாதிரி 
பட்டப்படிப்பு கல்லூரிகள்" என அமமக்கப்படைாம். உயர்தர 
உள்கட்டமமப்பு, அமனத்து பபாருத்தமான கற்ைல் வளங்கள், 

மற்றும் துமைகளில் உள்ள திைனற்ை ஆசிரியர்களின் 



 

 

மபாதுமான எண்ணிக்மக ஆகியமவ இந்த HEI களில் உறுதி 
பசய்யப்படும். நீண்ட காைத்திற்கு (எ.கா. பத்து ஆண்டுகளுக்கு 
குமைவாக) நீண்ட காைமாக, பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் 
உள்ள HEI க்களுக்கு இடமாற்றுவதற்காக ஆசிரியர்களுக்கும், 

அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் சிைப்பு ஊக்கத்பதாமக 
வழங்கப்படைாம். 

P11.1.4. புேிய மல்டிடிசிபினரி கல்வி மற்றும் ஆைொய்ச்சி நிறுவனங்கள் 
அல்ைது ேொைொளவொே ககைகளுக்கொன இந்ேிய நிறுவனங்கள் : 1950 

களின் பிற்பகுதியிலும் 1960 களிலும் முதல் ஐஐடிகமள 
நிறுவியமதப்மபாை, 1960 களின் ஆரம்பத்தில் முதல் ஐஐஎம்எஸ், 1970 

கள் மற்றும் 1980 களில் மத்திய பல்கமைக்கழகங்கள், 1990 களில் IIIT 

கள், 2000 மற்றும் ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர். மற்றும் பிை புதிய நிறுவனங்கள், 

இந்த பகாள்மக தாராளவாத கமைகளில் புதிய பமய்நிகராக்க 
நிறுவனங்கமள உருவாக்குவதற்கும், பைதரப்பட்ட கல்வி மற்றும் 
ஆராய்ச்சியிலும் மதாற்றுவிக்கப்பட மவண்டும். இந்த முழுமமயான 
கல்வியின் மமயங்கள், நாட்டில் அைிமவ மமம்படுத்துவதில் 
முக்கியமானமவ. 

ஐவி லீக்ஸால் வழங்கப்பட்ட தாராளவாத கமைக் 
கல்விகளில் பை ஆண்டுகளாக அபமரிக்காவின் வளர்ச்சியில் 
முக்கிய பங்மகக் பகாண்டுள்ளன, மற்றும் சமீபத்திய 
ஆண்டுகளில் சீனாவின் வளர்ச்சியில் சிங்குவா ஒரு முக்கிய 
பங்மகக் பகாண்டுள்ளது, நாைந்தா பை நூற்ைாண்டுகளாக மிக 
உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த அைிஞர்கமள உருவாக்கியது, 

இவர்களில் பைர் உைக சரித்திரத்மத மாற்ைியுள்ளனர். 

உைகளாவிய தாராளமயக் கல்விக் கல்விமய வழங்கும் 
மல்டிசிசினரி கல்வியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் 
பல்கமைக்கழகங்களின் ஒரு சிைிய எண்ணிக்மகயானது, 

உைக வரைாற்ைில், நாைந்தா மற்றும் ஐ.வி. லீக் பள்ளிகளான 
உைக வரைாற்ைில் சிைந்த பல்கமைக் கழகங்கமள 
வடிவமமத்து, இந்தியாவில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில். ஒரு 
கவர்ச்சிகரமான இடத்தில் 2000 க்கும் மமற்பட்ட ஏக்கர் நிைம், 

இந்த பல்கமைக்கழகங்களின் நிதி மதமவகமள 50% வமர 



 

 

வழங்குவதற்கு மாநிை அரசாங்கத்தின் திைமனக் கருத்தில் 
பகாண்டு, அவர்களது இடங்கள் தீர்மானிக்கப்படும். 

இந்த குடியிருப்பு மல்டிடிசிபிைனல் எஜுமகஷன் அண்ட் ரிசர்ச் 
யூனிவர்சிடிஸ் (MERUs) / ைிபரல் ஆர்ட்ஸ் இந்திய 
நிறுவனங்கள் (IILAs) இந்தியா மற்றும் உைகில் கல்வி மற்றும் 
ஆராய்ச்சியில் சிைப்பு மாதிரி தாராளவாத கமை 
நிறுவனங்கள் மற்றும் சிைப்பம்சங்கள் மாதிரியாக மாறும், 

மமலும் 30,000 அல்ைது அதிக திைன் பகாண்ட மாணவர்கள். 
அவர்கள் நான்கு வருட இளங்கமை பட்டம், BLA ஐ வழங்கும் 
தாராளவாத கமைக் கல்விப் படிப்பின் முன்மாதிரி 
நிறுவனங்களாக இருக்க மவண்டும். அவர்கள் துமைகளில் 
தங்கள் விரிவான விரிவுபடுத்தப்பட்டு, கீழ்நிமை பட்டதாரி, 

முதுநிமை மற்றும் இளநிமை டி.டி. திட்டங்கமள உயர்ந்த 
தரத்தில் ஆதரிப்பார்கள். இந்த நிறுவனங்களின் தமைமம 
மற்றும் தமைமமயகம் இந்தியாவில் உள்ள உைக வர்க்க 
பல்கமைக்கழகங்கமள குறுகிய காைத்திற்குள் உருவாக்க 
மவண்டும் என்ை முன்மாதிரிய சுதந்திரங்கமள வழங்கப்படும். 

MERUs / IILAs முழு அளவிைான உடல் அைிவியல், சமூக 
அைிவியல், கமை, மனிதமநய, மற்றும் பயன்பாட்டு துமைகள் 
பிரதான மற்றும் சிைார்களாக வழங்குகின்ைன. அவர்கள் 
தாராளவாத கமை கல்வி அணுகுமுமையில் உள்ள பதாழில் 
மற்றும் பதாழில்முமை கல்வி ஒருங்கிமணக்கும் 
வழிவகுக்கும். இது தற்மபாது பதாழில்சார் மற்றும் / அல்ைது 
பதாழிற்கல்வி கல்வியில் தங்கள் மாற்ைங்களுக்கான 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட HEI களின் மாதிரிகளாக 
பயன்படுத்தப்படைாம். 

11.2. பட்டப்படிப்பு ேிட்டங்ககள 
உற்சொகப்படுத்துவேற்கு 



 

 

ேொைொளவொே கல்வி 
அணுகுமுகற 
முதுபகலும்புகள் மற்றும் டாக்டர்டல் திட்டங்கள் ஆகியமவ 
துல்ைியமான பல்வமகப்பட்ட சமூகங்களில் 
அமமந்துள்ளதன் மூைம் குைிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு 
மமம்பட்டிருக்கும். ஒட்டுபமாத்த தாராளவாத கல்வி 
அணுகுமுமை வழியாக. மமலும், பட்டதாரி 
மாணவர்களுக்காக குறுங்காை ஆராய்ச்சி திட்டங்கமள 
மமம்படுத்துவதில் அதிக கவனம் பசலுத்துவது, உள்ளூர் 
சமூகங்களுக்கும் மதசத்துடனான ஆராய்ச்சிக்கான 
அபிவிருத்திக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 
உள்ளூர், மாநிை, மதசிய கைாச்சாரங்கள் மற்றும் 
சமூகங்களுடன் கல்வி, மற்றும் பதாழிற்துமையுடன் 
(தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையின் மநாக்கம் 
மபான்ைமவ) உயர்ந்த தரம் மற்றும் மிகவும் பபாருத்தமான 
ஆராய்ச்சி ஆகியவற்மைப் பயன்படுத்தி கல்விடன் 
இமணக்கப்படும். மாஸ்டர்ஸ் மற்றும் டாக்டர்ரல் திட்டங்கள் 
'பட்டப்படிப்பு' திட்டங்கள் என்று அமழக்கப்படும், ஏபனனில் 
இந்த திட்டங்கள் இளங்கமை கல்வியில் பின்பற்ைப்படும். 
பட்டதாரி மாணவர்களிமடமய பபருகிய முமையில் கல்வி 
கற்கும் மாணவர்களிமடமய தாராளவாத கல்வி 
அணுகுமுமையால் ஈடுபடுவதன் மூைம், பதாழில்துமையில் 
மவமைவாய்ப்புடன் ஈடுபடுவது, சமூகம்,பட்டதாரி 
திட்டங்களில் உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த கல்விமயயும், 

ஆராய்ச்சிகமளயும் வளர்ப்பதற்காக, ஆராய்ச்சி 
ஆசிரியர்களுடன் இமணந்து பசயல்பட்டு வருகிைது. கல்வி 
மற்றும் ஆசிரிய சுயாட்சி தரத்மத மமம்படுத்துவதற்காக 
இத்தமகய முயற்சிகமள வளர்ப்பதில் பபரிதும் உதவும். 

P11.2.1. ேொைொளவொே கல்வி அணுகுமுகற மூைம் பட்டப்படிப்பு 
ேிட்டங்ககள தமம்படுத்துேல்: துடிப்பான மல்டிபிசிடினரி சமூகங்கள் 
மற்றும் தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமை 



 

 

இளங்கமைத் திட்டங்கமள மட்டுமல்ைாமல், வளாகங்களில் 
பட்டப்படிப்பு திட்டங்கமள மமம்படுத்துவதன் மூைம், 

பட்டுப்புழுக்கமள உமடத்தல், தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையில் 
இளங்கமை கல்வி கற்பித்தல், பதாழிற்துமையுடன் ஒத்துமழத்தல், 

மற்றும் உடற்கூைியல் ஆராய்ச்சிமய நடத்துதல் ஆகியவற்மை 
மமம்படுத்துதல். 

அமனத்து முதுகமை மற்றும் மருத்துவ திட்டங்கள் இந்த 
ஊக்கமளிக்கும் பைதரப்பட்ட சூழல்களில் தங்கள் துமைகளில் மற்றும் 
துமைகளில் கடுமமயான மற்றும் ஆழமான புரிந்துணர்வு மற்றும் 
நிபுணத்துவத்மத உருவாக்கும். பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள் புதிய, 

பபாருத்தமான, மற்றும் குறுக்கு ஒழுங்கு அைிவு - தூய மற்றும் 
பபாருந்தும் - தங்கள் துமையின் துமைகளில் உருவாக்க திைன்கமள 
உருவாக்க மவண்டும். 

தாராளவாதக் கல்வியின் புதிய பல்வமகப்பட்ட வளிமண்டைமானது 
பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு தங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
பாடத்திட்டங்கமள மமயமாகக் பகாண்டிருப்பது, மமலும் பைதரப்பட்ட 
பாடங்களில்; உள்ளூர், மாநிை மற்றும் மதசிய சமூகங்களுக்கு உதவும் 
ஆராய்ச்சி; மற்றும் பபாதுவாக மிகவும் பதாடர்புமடய 
ஆராய்ச்சி. பட்டதாரி மாணவர்களால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு பபருகிய 
முமையில் ஆசிரியர்களுடனும், பதாழிற்துமையிலும், இளங்கமை 
பட்டங்களுடன் மசர்ந்து கூட்டுப்பணியாற்றும். 

அமனத்து முதுநிமை மாணவர்கள் தங்கள் கற்ைல் அனுபவங்களில் 
ஒரு குைிப்பிடத்தக்க பகுதியாக தங்கள் விஷயத்தில் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் குறுக்குவழி கருப்பபாருள்கள் சிை பவளிப்பாடு மவண்டும். 

தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையின் இைக்குகளில் ஒன்ைாக 
அமனத்து மட்டங்களிலும் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகியவற்மை 
இமணப்பது சிைந்தது. கல்வியுடன் தங்கள் பசாந்த பதாடர்மப 
அதிகரிக்க, கல்வி கழகங்களில் உள்ள டாக்டர் மாணவர்களுக்கு 
கற்பித்தல் அனுபவங்களின் ஒரு கணிசமான (ஆனால் அதிக மநரம் 
எடுத்துக்பகாள்வதில்மை) பகுதியாக கற்பிப்மபாம். குைிப்பாக, எல்ைா 
டாக்டரல் மாணவர்களும் ஒரு பசமஸ்டர் படிப்பு / கருத்தரங்கு 
கற்பிப்பதில் எடுக்கும் - நல்ை ஆசிரியரின் பபாது அம்சங்களும் 
அமதமபால் தங்கள் குைிப்பிட்ட விஷயத்திற்கு சிைப்பு அம்சங்களும். 



 

 

இத்தமகய படிப்மபப் பின்பற்ைி, பட்டப்படிப்பு மாணவர்களுக்கான 
முழுமமயான கல்வி அனுபவங்களில் உதவக்கூடிய கல்வி 
உதவித்பதாமக ஆசிரியர்களுக்கு உதவித்பதாமக உதவிகமள 
வழங்குவதன் மூைம், பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி 
வழங்குவதில் கணிசமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களின் 
பசைவினங்களுக்காக. 

அமனத்து பமாழியியல் மாணவர்களும் ஆங்கிைத்தில் தவிர மவறு 
ஒரு இந்திய பமாழியில் (எ.கா கற்பிப்பதில் தங்கள் பாடத்தின் 
பாகமாக) பதாடர்பு பகாள்ளும் வமகயில் ஒரு அைகு எடுக்கும், அந்த 
பமாழியில் தங்கள் துமை / துமையில் பதாடர்பு பகாள்ளும் திைமன 
வளர்த்து பகாள்வதற்காக. இது முக்கியமாக கருதப்படுகிைது, எ.கா. 
பத்திரிமக கட்டுமரகமள எழுதவும், இந்திய பமாழிகளில் 
மநர்காணல்கமள நடத்தவும், பமாழி மபசும் இடங்களில் (எ.கா. (இந்தத் 
மதமவ நிச்சயமாக இந்திய பமாழிகளில் - மநரடியாக நடத்தப்படும் 
திட்டங்கள் அல்ைது தானாகமவ எழுதப்பட்ட திட்டங்கள்) தானாக 
திருப்தி அளிக்கிைது. 

பட்டப்படிப்புத் திட்டங்களுக்காக (டாக்டர் மற்றும் மாஸ்டர்ஸ்) 
படிப்படியான மவமைகள் மாணவர்களிடம் திைமம மற்றும் 
திைமமகமள வளர்க்கும் மநாக்கில் (புதுமம, கல்வி மநர்மம மற்றும் 
அல்ைாத கருத்து மவறுபாடு, அமதமபாை மானியங்களுக்கான 
திட்டங்கமள எழுதுவதற்கான திைமம) . எங்கு பபாருத்தமான, 

பதாழில் பயிற்சி மற்றும் புைமமப்பரிசில்கள் பயிற்சி பகுதியாக 
மாறும். 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு இமடயில் உள்ள 
பல்கமைக்கழகங்களில் நிைவும் தற்மபாமதய 
இமடபவளிமயப் பாதிப்பதற்காக பைதரப்பட்ட 
நிறுவனங்களில் உள்ள டாக்டர்ரல் (PhD) திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக மற்றும் தரம் கணிசமாக அதிகரிக்கப்படும் 
(அவற்ைின் தரம் அதிகரிக்கும்). நடுத்தர காைத்திற்குள், 

அங்கீகார அமமப்பு முமை நமடபபறுமகயில், அங்கீகாரம் 
பபற்ை நிறுவனங்கள் மட்டுமம PhD திட்டங்கமளப் பபை 
அனுமதிக்கப்படும். இது மமாசமான தரம் டாக்டர்ரல் 
திட்டங்கமள பவளிமயற்ை முடியும் என்று உறுதி பசய்யும். 



 

 

NRF அமடயாளம் காணப்பட்ட பகுதிகளில் 
பல்கமைக்கழகங்களில் உயர்தர ஆராய்ச்சிமய 
மமற்பகாள்வதற்கு பிந்மதய தாளாளர்களுக்கான 
(பவளிநாட்டு விண்ணப்பதாரர்கள் உட்பட) NRF மதிப்புமிக்க 
ஃபபல்மைாஷிப்புகமள வழங்குகிைது. இத்தமகய பின்மடாடித் 
திட்டங்கள், டாக்டர்கமளத் பதாடரும் நபர்களின் 
வளர்ச்சிக்காக குைிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மப அளிக்கின்ைன, 

மமலும் அவற்மை சுயாதீன ஆய்வாளர்களாக உருவாக்க 
உதவுகின்ைன ( அத்தியாயம் 14 ஐப் பார்க்கவும் ). 

தங்களது பதாழில் வளர்ச்சிமய தூண்டுவதற்காக 
தற்மபாதுள்ள HEI களில் ஆசிரியர்களுக்கு விமசட ஆதரவு 
வழங்கப்படும், மமலும் பை பன்னாட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கல்வித் தரங்கமள அதிகரிக்க உதவுகிைது. நாட்டில் 
முன்னணி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி பபறும் 
ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு தனி மசர்க்மக பசயல்முமை 
அமமக்கப்படும், எனமவ நாட்டின் சிைந்த ஆய்வாளர்கள், 

ஆராய்ச்சி பசய்யும் உயர் மதசிய HEI க்கள் ஆராய்ச்சி பசய்து, 

அவர்களின் ஆராய்ச்சிமய மமற்பார்மவயிடுகின்ைனர். 

முதுககலும்புகள், முகனவர், 

கேொழில்முகற மற்றும் 
கேொழிற்கல்வி ேிட்டங்கள் 
ஆகியகவ துல்ைிய 
மல்டிபிளசினிய நிறுவனங்களில் 



 

 

அகமந்துள்ளன, கபருமளவில் 
சிஓஓக்ககள உகடப்பேன் 
மூைம், ஒட்டுகமொத்ே ேொைொளக் 
கல்வி 
அணுகுமுகறயினூடொகவும் 
குறிப்பிடத்ேக்க அளவில் 
தமம்படுத்ேப்படும். 

11.3. ஒரு ேொைொளவொே கல்வி 
அணுகுமுகற மூைம் 
கேொழில்முகற கல்வி 
தமம்படுத்ே 

P11.3.1. கேொழிற்துகற கல்வி மற்றும் ஒற்கற-துகறயில் 
தவகைத்ேிட்டங்ககள மொற்றுேல்: பதாழில்சார் கல்வியைிவு 
(பதாழில்நுட்ப கல்வி உட்பட) மற்றும் நாட்டிலுள்ள ஒற்மை-
துமையில் மவமைத்திட்டங்கள் ஆகியமவ முழுமநர தாராளவாத 
கல்வித் திட்டங்களுக்கு முழு மநர பணியாளர்களாகவும், 

பதாழில்முமை நிகழ்ச்சிகளில் பதாடர்ந்து கவனம் பசலுத்தத் 
மதர்ந்பதடுக்கும் அந்த HEI க்களுக்கு, பாடத்திட்டமானது, மனிதவியல், 

சமூக விஞ்ஞானம் மற்றும் கமைகள் உள்ளிட்ட பிை துமைகளில் 
மற்றும் துமைகளில் வலுவான கூறுகமள ஒருங்கிமணக்க 
மவண்டும், அைிவியல் மகாட்பாட்டின் முக்கிய பண்புகமள உருவாக்க 
அமத மபால் பமடப்பு மற்றும் புதுமமயான சிந்தமன. இந்த 
திட்டங்கள் கவனமாக இருக்க மவண்டும் 

பபரிய சமூக கவமைகள், மற்றும் பபாது மசமவ மற்றும் 
கைாச்சார விழிப்புணர்வு ஒரு மனப்மபாக்மக உருவாக்க. 



 

 

இந்த திட்டங்கள் தாராளவாத கல்வித் திட்டங்கள், அமதமபால் 
பதாழில்நுட்ப நிபுணத்துவத்தின் மீது மட்டும் கவனம் 
பசலுத்துவதில்மை ( பிரிவு 16.1 ஐப் பார்க்கவும் ) அமத 
பரந்தளவில் பயனுள்ள திைன்கமளயும், முக்கியமான 
கருவூைங்கமளயும் உருவாக்கும் . 

தற்மபாது ஒற்மை (அல்ைது சிை) துமைகளில் கவனம் 
பசலுத்துகின்ை நிறுவனங்கள், வமக 1, 2, அல்ைது 3 

மல்டிப்சிைிநினரி நிறுவனங்களில் தங்கமள உருவாக்கி 
அபிவிருத்தி பசய்யும். துமைகளிலும் துமைகளிலும் தங்கள் 
இளநிமை பட்டதாரி மற்றும் பட்டதாரித் திட்டங்களில் இது 
பவளிப்படும். பபாைியியல், மருத்துவம் / உடல்நைம், சட்டம் 
மற்றும் மவளாண்மம உள்ளிட்ட பபரும் எண்ணிக்மகயிைான 
நன்கு வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களில் ஏற்கனமவ உள்ள 
பதாழில் துமைகளில் இது மிகவும் முக்கியமானது. இது 
ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்களின் பபருமளவில் அடங்கும். 

அத்தமகய நிறுவனங்களில் தாராளவாதக் கல்வியின் 
கைாச்சாரத்மத பசயல்படுத்துவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் 
சிைப்பு முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்பட்டு 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும். எ.கா. 'கமைஞரின் குடியிருப்பு' 

மற்றும் 'எழுத்தாளர்-குடியிருப்பு', இமச நிகழ்ச்சிகள், 

மனிதமநயங்களில் மாநாடுகள் மற்றும் விரிவுமரகள் மற்றும் 
சமூக அைிவியல், பள்ளி கல்வி ஈடுபாடு, முதைியன 



 

 

ேொைொளவொே ககை / கல்வி 
நொன்கு ஆண்டு இளங்ககை 
கபரிய மற்றும் சிறொர்களுக்கு 
தேர்வு மூைம் ேொைொளவொே 
கல்வி முழு அளவிைொன 
வழங்கும். மூன்று வருட ேிட்டம் 
ஒரு இளங்ககை பட்டத்ேிற்கு 
வழி வகுக்கும். பை கவளிதயறும் 
விருப்பங்கள், கபொருத்ேமொன 
சொன்றிேழ்கள், கிகடக்கும். 

11.4. ேொைொளவொே கல்வி மற்றும் 
ஆைொய்ச்சி ஒருவருக்ககொருவர் 
ஊக்கப்படுத்ேி மற்றும் 
வலுவூட்டுவது 
ஏற்பகனமவ குைிப்பிட்டபடி, உயர் தர தாராள உயர் கல்விக்கு 
மதமவயான துமைகளில் அதிக தரம் வாய்ந்த அைிவு 



 

 

மதமவ; மாைாக, தாராளவாதக் கல்வியின் ஒரு 
பல்வமகப்பட்ட வளிமண்டைத்தில் ஆராய்ச்சி மிகவும் 
அதிகரிக்கிைது. பை மநாபல் பரிசு பவன்ை விஞ்ஞானிகள் 
கமைகளில் தீவிரமான பபாழுதுமபாக்குகமள 
மவத்திருக்கிைார்கள் என்ை உண்மமமய இந்த முக்கியமான 
சிபனர்ஜிக்கு உண்மமயில் ஆதாரமாகக் பகாண்டது. இவ்வாறு 
உயர்ந்த தாராளக் கல்வியும், உயர்தர ஆராய்ச்சியும் உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களில் மகமகார்த்து பசல்ை மவண்டும், 

ஒருவருக்பகாருவர் ஊக்கப்படுத்தவும், உற்சாகப்படுத்தவும் 
மவண்டும். 

P11.4.1. ஆைொய்ச்சிகய தமம்படுத்துவேற்கொன ேொைொளக் கல்விக் 
கைொசொைம்: பை உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒழுங்குமுமைகளுக்கு 
இமடமயயான குழப்பங்கள் மமலும் பை, 

inter-, மற்றும் குறுக்கு ஒழுங்குமுமை உமரயாடல், 

ஒருங்கிமணப்பு, நிகழ்வுகள், கல்வி, மற்றும் ஆராய்ச்சி. 
தாராளமயக் கல்வி அணுகுமுமை பதாழில் மற்றும் உள்ளூர் 
சமூகங்களுடன் அபிவிருத்தி பசய்யப்படும் இமணப்புகள், 

உயர் தரத்மத ஊக்குவிக்கவும், வலுப்படுத்தவும் மற்றும் 
ஆசிரியர்களால் மற்றும் பட்டதாரி மாணவர்களிமடமய 
உள்ளூராட்சி மற்றும் சமுதாய ரீதியாக சம்பந்தப்பட்ட 
ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும். சுற்றுச்சூழல் நிமைத்தன்மம, 

பாைின சமத்துவம், ஆபத்தான பமாழிகளின் பாதுகாப்பு, 

உள்ளூர் கமைகமளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இன்னும் பை. 
ஆராய்ச்சிக் கைாசாரத்திற்கு தாராளவாத கல்வி 
பநைிமுமைகமள ஊடுருவி உண்மமயிமைமய ஆராய்ச்சிமய 
மமம்படுத்துகிைது, அதன் தரத்மத மமம்படுத்துவமதாடு, 

மமலும் பைதரப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பபாருத்தமானதாக 
ஆக்குகிைது. 

P11.4.2. ேைமொன ேொைொளமயக் கல்விகய தமம்படுத்துவேற்கொன ேைமொன 
ஆைொய்ச்சி மற்றும் தபொேகனககள ஊக்குவிப்பேற்கொன 
முகனப்புகள் : ஆராய்ச்சிக் கைாசாரத்மத மமம்படுத்துவதற்காகவும், 

துடிப்பான தாராளவாத கல்வி கைாச்சாரத்தின் வளர்ச்சிக்கான 



 

 

பங்களிக்கும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் மமற்பகாள்ளப்படும் குைிப்பிட்ட 
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும்; நான்கு கீமழ பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன, 

மமலும் மமலும் மசர்க்கப்பட்டு, மசர்க்கப்படும். 

ஒரு.      ஒருங்கிமணந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பிப்பிற்கான 
இண்டர்-யூனிவர் மமயங்கமள ஊக்குவித்தல்: 
ஒருங்கிமணந்த ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிப்பதற்கான 
முயற்சியில் ஒரு பகுதியாக, பல்மவறு இடங்களில் பை 
புதிய ஆராய்ச்சி அடிப்பமடயிைான இமட-பல்கமைக்கழக 
மமயங்கள் (IUC க்கள்) நிறுவப்படும். இமவ பமழய IUC 

கமள மபாைல்ைாமல் பல்கமைக்கழகங்களின் ஒரு 
பகுதியாக இருக்கும். IUC க்கள் பை இடங்களில் 
இமடயிைான ஆராய்ச்சி மற்றும் மபாதமனகமள 
ஊக்குவிப்பார்கள், ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான 
ஆராய்ச்சிக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகமள 
ஒழுங்கமமப்பமதாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியவற்ைில் தங்களது கண்டுபிடிப்பு திைமன 
அதிகரிக்கும். மதசிய ஆய்வுகூடங்கள் / மதசிய ஆராய்ச்சி 
மமயங்கள் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களுக்கு இமடயில் 
இமணப்புகமள உருவாக்குவதன் மூைம் பநட்பவார்க்குகள் 
நிறுவப்படும். 

ஆ. பமாழிகளில், பமாழி கல்வி, இைக்கியம், கமைகள், 

தத்துவம், இந்திய, மற்றும் பதாடர்புமடய கைாச்சார 
பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல்: பமாழிகளில், 

பமாழி கல்வி, இைக்கியம், கமை, தத்துவம், இந்திய மற்றும் 
பதாடர்புமடய கைாச்சார பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி 
மபாதுமான நிதிகளுடன் . நாடு முழுவதும் பல்மவறு HEI 

களில் கைாச்சார கல்வியைிவு வளர பல்மவறு வளமான 
படிப்புகளுடன் வலுவான துமைகளின் வளர்ச்சிமய இது 
ஊக்குவிக்கும், இதன்மூைம் வலுவான தாராளக் கல்வி 
மற்றும் புதுமமயான பதாடர்புமடய ஆராய்ச்சி 
ஆகியவற்மை வளர்க்கும். ஒப்படீ்டு இைக்கியத்மத 
படிப்பதற்கும், கற்பிப்பதற்கும், பமாழித் திட்டங்கமள 
ஆதரிக்கும் அமனத்து நிறுவனங்களும் நிதியளிக்கப்படும். 
(பார்க்கவும் P22.4 )    



 

 

இ. இந்தியாவின் அண்மட நாடுகளின் கைாச்சாரம் மற்றும் 
வரைாற்ைில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல்: இந்தியாவின் 
அண்மட நாடுகளின் பமாழிகளில், கைாச்சாரத்தில், 

வரைாற்ைில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மபாதமன சீனாவின் 
கைாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகம் மபான்ை வலுவாக 
ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். நமது அண்மட நாடுகளின் 
புரிந்துணரும் அைிவும் பிராந்திய அமமதி மற்றும் பரஸ்பர 
பபாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கிைது.     

ஈ. மதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துமைகளில் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கற்பித்தல் திட்டங்களின் மடனமிக் மற்றும் 
பசயல்திைன் அைிமுகம்: தற்மபாமதய மதசிய 
முக்கியத்துவத்தின் பகுதிகள் மற்றும் துமைகளில் 
கடுமமயான காை அளவினாய்வு (ஒவ்பவாரு 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமை), வளர்ந்துவரும் துமைகள், RSA 

இந்த மநாக்கம். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் இளங்கமை 
மற்றும் பட்டதாரி மட்டங்களில் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் இந்த 
மதமவகமள பூர்த்தி பசய்ய அைிமுகப்படுத்தப்படும். 
இத்தமகய துமைகள் சிை தற்மபாது பதாடர்புமடய 
உதாரணங்கள்: மூமைாபாய பகுதிகள் (எ.கா. விண்பவளி, 
ராக்பகட் உந்துதல், மமம்பட்ட பபாருட்கள்), முக்கியமான 
பபாருளாதார முக்கியத்துவம் (எ.கா. புவியியல், ஆய்வு 
மற்றும் சுரங்க), மற்றும் வளர்ந்து வரும் துமைகள் (எ.கா. 
உயிர் தகவைியல், பசயற்மக நுண்ணைிவு).    

P11.4.3. நூைகங்கள் மற்றும் ஆன்கைன் பத்ேிரிகககளுக்கொன அணுககை 
தமம்படுத்துேல் : உயர் தர மல்டிசிபிைனல் நூைகங்கள் மற்றும் 
ஆன்மைன் பத்திரிமககள் அணுகல் தாராளவாதக் கல்வியில் 
முக்கிய பங்கு வகிக்கும், உயர் தர ஆராய்ச்சி பசயல்திைனில் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது. நாட்டில் உள்ள அமனத்து பபாது 
நிறுவனங்களுக்கான பத்திரிமககளுக்கான ஆன்மைன் 
அணுகலுக்கான பசைவினங்கமள மசமிக்கவும், அணுகமை 
மமம்படுத்தவும், இந்திய அரசாங்கம் ஒரு அமமப்மப உருவாக்கிக் 
பகாள்ளும். இது பத்திரிமககளுக்கு பதிவு பசய்வதற்காக நிதியியல் 
பிரதான நிறுவனங்களின் தற்மபாமதய நமடமுமைமய மாற்றும், 



 

 

இது கணிசமான பசைமவக் காப்பாற்றும், மமலும் அமனத்து பபாது 
நிறுவனங்களிைிருந்தும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான 
அணுகமை இயக்கும். 

11.5. ேிட்டங்கள், டிகிரி மற்றும் 
உயர் கல்வி மற்ற 
சொன்றிேழ்கள் 

P11.5.1. உயர் கல்வியில் நிைல்கள் மற்றும் சொன்றிேழ் : ஒவ்பவாரு HEI யிலும் 
குைிப்பிட்ட டிகிரி, டிப்மளாமாக்கள் மற்றும் பிை சான்ைிதழ்கமள 
வழங்குவது சிைப்புக் கைமவயாகும் மற்றும் பாடபநைிகள் 
பவற்ைிகரமாக முடிக்கப்பட மவண்டும். ஒவ்பவாரு HEI இன் 
ஒட்டுபமாத்த பாடத்திட்ட கட்டமமப்பிற்குள் இது சரியான 
முமையில் விவரிக்கப்படும். துமைகளில் பல்மவறு வமகயான 
சான்ைிதழ்கமளக் பகாண்ட மவறுபாடு கடன் மதமவகள் (அதாவது 
பூர்த்தி பசய்யப்படும் படிப்புகள்) இருக்கைாம். பல்மவறு துமைகள் 
மற்றும் துமைகளில் பபரிய மற்றும் அதிக இறுக்கமாக 
பிமணக்கப்பட்ட படிப்புகளுக்கான மதமவகமளக் பகாண்டிருக்கைாம், 

ஆனால் அமனத்து வழக்குகளிலும் தாராளவாதக் கல்வியின் 
அடிப்பமடயான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மபாதுமான பாடத்திட்டம் இடம் 
பபற்ைிருக்கும். 

இளங்கமை பட்டப்படிப்பு ஒரு தாராளவாத கல்வி 
அணுகுமுமைமய மநாக்கி நகரும், பபாருட்படுத்தாமல் 
பபாருள், மற்றும் மூன்று அல்ைது நான்கு ஆண்டு காைம் 
இருக்கும். HEI கள் இந்த காைத்திற்குள் பை பவளிமயறும் 
விருப்பங்கமள வழங்கைாம், சரியான சான்ைிதழ், எ.கா. ஒரு 
ஆண்டு அல்ைது அதற்குப் பிைகு டிப்ளமமா அல்ைது இரண்டு 
வருட படிப்பு முடிந்தபிைகு ஒரு ஒழுங்கு அல்ைது துமையில் 
(பதாழிற்துமை மற்றும் பதாழிற்துமை பகுதிகள் உட்பட) ஒரு 
மமம்பட்ட டிப்ளமமா. 



 

 

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பிரதான மற்றும் சிறுபான்மமயினரின் 
நான்கு வருட நிரல், BLA அல்ைது BLE மாணவர்கள் முழு 
அளவிைான தாராளவாத கமைக் கல்விமய அனுபவிக்கும் 
வாய்ப்மப வழங்கும். மூன்று வருட திட்டம் ஒரு இளநிமை 
பட்டத்திற்கு வழி வகுக்கும். இரண்டு திட்டங்கள் நிரல் 
"ஆராய்ச்சியுடன்" வழிவகுக்கைாம், மாணவர் ஒரு 
கடுமமயான ஆய்வு திட்டத்மத HEI ஆல் குைிப்பிட்டபடி 
நிமைவு பசய்தால். HEIs அவர்களின் மூன்று வருட 
இளங்கமை பட்டம் ஒரு இளங்கமை பட்டம், அல்ைது 
அைிவியல், அல்ைது பதாழில், அல்ைது பபாருத்தமான 
பதாழில்முமை துமையில் அமழக்க மதர்வு பசய்யைாம். 

சிை பதாழில்முமை நீமராமடகள் (எ.கா. ஆசிரியர் கல்வி, 
பபாைியியல், மருத்துவம், சட்டம்) இளங்கமை 
பட்டப்படிப்புக்கான நான்கு வருட காைம் (அல்ைது அதற்கு 
மமற்பட்ட) மட்டுமம திட்டங்கள் இருக்கைாம். 

எந்தபவாரு நிரலுக்கான காை அளமவயும் தகுதி 
மதிப்பபண்கமள அமடவதற்கான பபாது மநர மதமவகமள 
பிரதிபைிக்கின்ைது. இருப்பினும், மாணவர்கள் தங்கள் 
முயற்சிகமள உள்ளடக்கிய பல்மவறு காரணிகமளப் 
பபாறுத்து, நிரூபணத்மத வழங்குவதற்கு குமைவான அல்ைது 
அதிக மநரம் எடுத்துக்பகாள்ளைாம், HEI ஆல் வழங்கப்படும் 
படிப்புகள் மபான்ைமவ. 

முதுகமைத் திட்டத்தின் பல்மவறு வடிவமமப்புகமள 
வழங்குவதற்கான பநகிழ்வுத்திைன் இருக்கும். எ.கா. மூன்று வருட 
இளங்கமைத் திட்டத்மத நிமைவு பசய்தவர்களுக்காக ஆராய்ச்சிக்கு 
முழுமமயாக அர்ப்பணித்து இரண்டாம் வருடத்தில் இரண்டு வருட 
திட்டம் இருக்கைாம். ஒரு ஒருங்கிமணந்த ஐந்தாண்டு இளங்கமை / 
முதுநிமைத் திட்டம் இருக்கைாம்; மற்றும் ஒரு நான்கு வருட BLA 

அல்ைது BLE ஐ முடித்த மாணவர்களுக்கு, ஒரு வருட மாஸ்டர் 
திட்டமும் இருக்கைாம். 

ஒரு பி.எச்.டிக்கு ஒரு மாஸ்டர் பட்டம் அல்ைது நான்கு வருட 
இளநிமை பட்டப்படிப்பு மதமவப்படுகிைது. MPhil திட்டம் நிறுத்தப்பட 
மவண்டும். 



 

 

பபாது HEI களின் அமனத்து இளங்கமைத் திட்டங்களுக்கான 
நுமழவுத் மதர்வு NTA மூைமாக மதிப்படீ்டின் ஒரு 
பசயல்முமையாகும் (பார்க்க P4.9.6 ). 

 
 

 

12. உகந்த கற்ைல் சூழல்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு 

பாடம் 12 

உகந்ே கற்றல் 

மொணவர்களுக்கொன 
சூழல்கள் மற்றும் 
ஆேைவு 

குறிக்தகொள்: ஒரு மகிழ்ச்சியான, கடுமமயான மற்றும் 
பதிைளிக்க பாடத்திட்டத்மத, ஈடுபாடு மற்றும் திைனான 
பயிற்றுவிப்பு, மற்றும் கற்ைல் மற்றும் மாணவர்களின் 
ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிமய மமம்படுத்துவதற்கான 
ஆதரவு ஆகியவற்மை உறுதி பசய்தல். 

பயனுள்ள கற்ைல் ஒரு விரிவான அணுகுமுமை மதமவப்படுகிைது, 

ஈடுபடும் ஒரு பாடத்திட்டத்மத பதாடங்கி, பபாருத்தமான, மற்றும் 
பதளிவாக விரும்பிய விமளவுகமள ஒரு பார்மவ articulates மற்றும் 
எப்படி அவற்மை அமடவதற்கு. இருப்பினும், உைகில் மிகச் சிைந்த 



 

 

பாடத்திட்டங்கள் மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டங்கமள பவற்ைிகரமாக 
பவற்ைிகரமாக வழங்குவதற்கு திைனாய்வாள ஆசிரியர் மதமவ. 
கற்பித்தல் நமடமுமைகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கற்ைல் 
அனுபவங்கமள தீர்மானிக்கின்ைன - இதனால் மநரடியாக கற்ைல் 
விமளவுகமள பாதிக்கிைது. 

கூடுதைாக, நல்ை ஆமராக்கியம், மமனா-சமுதாய நல்வாழ்வு, மற்றும் 
ஒைி பநைிமுமை அடிப்பமடயிைான மாணவர் நைமன 
மமம்படுத்துவதற்கான திைன்கமள மமம்படுத்துதல் - உயர் தர 
கற்ைல்க்கு அவசியமாகும். உயர் கல்வி மட்டத்தில் மசர்ந்த 
இமளஞர்கள் கடுமமயான முயற்சி, கடமம, மற்றும் மநாக்கம் 
பகாண்டவர்கள். இருப்பினும், இந்த நிமை மாணவரின் தனிப்பட்ட, 

சமூக மற்றும் அைிவார்ந்த உைகில் மிகவும் கடுமமயான 
காைமாகவும் இருக்கும். பபரும்பாலும் உயர்கல்வி, மாணவர்களின் 
வாழ்வில் முதன்முமையாக வாழ்ந்து, சுயாதீனமாக மவமை பசய்யும் 
மபாது, மாணவர் வாழ்க்மகயின் விமளவாக மன அழுத்தம் மற்றும் 
அழுத்தங்கள் சிை மநரங்களில் ஆமராக்கியத்திற்கு கடுமமயான 
அச்சுறுத்தமை ஏற்படுத்தைாம். மாணவர் நைத்திற்கான பயனுள்ள 
நிமைகமள பராமரிக்க வலுவான பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதரவு 
அமமப்புகள் மிகவும் முக்கியம், பயனுள்ள கற்ைல் ஒரு முக்கிய 
முன்நிபந்தமன. 

சுருக்கமாக, பாடத்திட்டத்மத, கற்பித்தல் மற்றும் மாணவர் ஆதரவு 
தரம் கற்ைல் அடிப்பமட மதமவகள்; உள்கட்டமமப்பு, வளங்கள், 

பதாழில்நுட்பம் முதைானமவ, முக்கியமாக, இந்த மதமவயான 
பபாருட்கள் துமணபுரிவதற்கான வழிமுமைகள். 

இந்தியா ஏற்கனமவ திைமமயான முமையில் கற்றுக்பகாள்வமத 
உறுதி பசய்ய வடிவமமக்கப்பட்டுள்ள சிைந்த நமடமுமைகமளக் 
பகாண்ட பை உயர் தர நிறுவனங்கள் உள்ளன; அவர்களின் முன்னாள் 
மாணவர்கள் உைகம் முழுவதிலும் பரவி, பல்மவறு களங்களில் 
பங்களிப்பு பசய்கிைார்கள். இருப்பினும், இது நாட்டிலுள்ள அமனத்து 
நிறுவனங்களுக்கும் பதாடர்ந்து பபாருந்தும். 

பயனுள்ள கற்றல் சூழல்களுக்கு ேற்தபொகேய சவொல்கள் . கடந்த 
தசாப்தங்களில் நல்ை முயற்சிகமள மமற்பகாண்டிருந்தாலும், எங்கள் 
நிறுவனங்களில் பபரும்பகுதிகளில் உள்ள தரம், வர்க்க மற்றும் ODL 



 

 

முமைகளில், பை அளவுகளில் குமைபாடுகள் உள்ளன. முதைாவதாக, 

பாடத்திட்டமானது கடுமமயான, குறுகைான மற்றும் பழமமயானது. 
ஒழுங்குமுமை அைிவு அல்ைது கல்வி நமடமுமையில் நவனீ 
முன்மனற்ைங்களுக்கு அவர்கள் அடிக்கடி பதிைளிக்கவில்மை. இந்திய 
சூழல் மற்றும் அதன் வரைாறு மற்றும் கைாச்சாரம் - அல்ைது 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டில் திைமமயான கற்ைல் மதமவப்படும் உைகளாவிய 
கல்வியின் பரந்த அைிமவ நிரல்கமள பசய்யாத திட்டங்கள், இன்மைய 
இந்திய மற்றும் உைகளாவிய நாடுகளுக்கு நம் திட்டங்கமள 
கவர்ச்சிகரமானதாகவும், குடிமக்கள். 

இரண்டாவதாக, பாடத்திட்டமானது பாடத்திட்டத்மத 
வடிவமமப்பதற்கான தன்னாட்சிமயக் பகாண்டிருக்காது, மமலும் 
சுயாதீனத்தின் இந்த பற்ைாக்குமை எதிர்மமையான முமையில் 
ஆசிரியர்கமள பாதிக்கிைது - உண்மமயில், ஆசிரியர்கள் தங்கள் 
பசாந்த புதுமமயான பாணியில் கற்பிக்க முடிந்தால் சிைந்தது, மற்றும் 
அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளும் மபாது நிபுணத்துவம் மற்றும் 
மாணவர்கள் மதமவகமள தங்கள் பசாந்த அைிவு. பபரும்பாைான 
மாணவர்களிமடமய முமையான மதிப்படீுகளுக்கு முமைசாரா 
பசயல்முமைகமளாடு - சிக்கைான சிந்தமன, பமடப்புத் திட்டங்கள், 

விவாதம் ஆகியவற்ைிற்கான சிைிய அமைமயப் பபாறுத்து 
முக்கியத்துவம் பபறுவமத உறுதிப்படுத்துதல் - பின்வருமாறு 
மாணவர்களின் பவளிப்புை மதிப்படீ்மடச் மசர்த்துக் பகாண்டிருக்கும் 
கடுமமயான பாடத்திட்டம். 

இறுதியாக, பபரும்பாைான மாணவர்களிமடமய தற்மபாது மாணவர் 
ஆதரவு இல்மை. ஒரு சிை கல்வி நிறுவனங்களில், சிை வமகயான 
கல்வி உதவி கிமடத்தால், இமளஞர்களுக்கு மதமவப்படும் தரக் 
கவனிப்பு பபாதுவாக காணாமல் மபாகும். 

அகனத்து மொணவர்களுக்கும் கற்றல் சூழல்ககள ஈடுபடுத்துவது 
மற்றும் ஆேைவளிப்பகே உறுேிப்படுத்துேல். கல்வி நிறுவனங்கள் 
மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பாடத்திட்டங்கள், ஆசிரிய மற்றும் மதிப்படீு 
ஆகியவற்ைில் புதிதாகத் மதான்றும் சுயநிர்ணயத்மத பகாண்டிருக்க 
மவண்டும், உயர் கல்வித் தகுதிகளின் ஒரு பரந்த ஒட்டுபமாத்த 
வடிவமமப்பால் அைிவுறுத்தப்படும், இது ODL மற்றும் மரபு சார்ந்த 
வர்க்க முமைகள் இரண்டிலும் நிறுவனங்கள் மற்றும் சமமான 
திட்டங்கமள உறுதிப்படுத்துகிைது. அமனத்து மாணவர்களுக்கும் 



 

 

ஊக்கமளிக்கும் மற்றும் ஊக்குவிக்கும் கல்வி சூழமை 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக கல்வி மற்றும் ஆசிரியர்களால் பாடத்திட்டம் 
மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்மை வடிவமமக்க மவண்டும், மமலும் 
ஒவ்பவாரு திட்டத்தின் இைக்குகமளயும் மதிப்படீு பசய்ய மவண்டும். 

ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் தங்கள் கல்வித் திட்டங்கமள 
ஒருங்கிமணக்க மவண்டும் - பாடத்திட்டத்மத முன்மனற்றுவதில் 
இருந்து வகுப்பமை பரிவர்த்தமனயின் தரம் வமர - பபரிய IDP க்குள். 
ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் மாணவர்களின் ஒருங்கிமணந்த 
வளர்ச்சிக்காகவும், கல்வி, சமூக மற்றும் தனி நபர்களிடமிருந்து 
பபறும் பல்மவறு மாணவர்களுக்கான ஆதரமவப் பபைவும் வலுவான 
உள்ளக அமமப்புகமள உருவாக்க மவண்டும் - வகுப்பமையில் 
முமையான கல்விசார் பதாடர்புகளுக்கு உள்மளயும் பவளிமயயும். 
வகுப்பமையில் ஆசிரியர்களாக மட்டுமல்ைாமல், 

வழிகாட்டிகளாகவும், வழிகாட்டிகளாகவும் மாணவர்கமள 
அணுகுங்கள். 

சமூக-பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பின்னணியில் 
உள்ள மாணவர்கள் உயர் கல்விக்கு பவற்ைிகரமாக 
மாற்றுவதற்கு குைிப்பாக உற்சாகம் மற்றும் ஆதரவு 
மதமவ. அணுகமை வழங்குதல் என்பது முதல் 
படியாகும்; பதாடர்ச்சியான ஆதரவு வழங்கப்பட 
மவண்டும். பல்கமைக்கழகங்களும், கல்லூரிகளும் கல்வி 
ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு உயர்தர கல்விக் 
கல்விமய வழங்க மவண்டும் மற்றும் திைம்பட பசயல்பட 
மதமவயான நிதி மற்றும் கல்வி ஆதாரங்கள் வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

உயர் தர உயர் கல்விக்கான அணுகமை அதிகரிக்க ODL ஒரு 
இயற்மக பாமதமய வழங்குகிைது. முற்ைிலும் அதன் 
ஆற்ைல்கமளப் பபாருத்துவதற்காக, ஒ.ஆ.எல்.எல் 
விரிவாக்கம் மற்றும் வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்ைின் மீது 
ஒத்திமசவான, சான்று அடிப்பமடயிைான முயற்சிகள் மூைம் 
புதுப்பிக்கப்பட மவண்டும், அமத சமயம் தரமான 
தரநிமைகளின் தரநிமைகள் பதளிவாக 
விளங்கிக்பகாள்ளும். ஓ.டி.எல் நிரல்கள் பதாடர்ச்சியாக மிக 



 

 

உயர்ந்த தரம் உள்ள-வகுப்பு நிரல்களுக்கு இமணயாக இருக்க 
மவண்டும். 

பாடத்திட்டங்கள், பாடத்திட்டங்கள், பாடத்திட்டங்கள், 

பாடத்திட்டங்கள் அமனத்மதயும் உள்ளடக்கியது, இதில் 
வர்க்க மற்றும் ஒ.ஆ.டி.எல் முமைகள் இரண்டும் உட்பட, 

அமதமபாை மாணவர் ஆதரவு தரத்தின் தரநிமைகமள 
அமடய மவண்டும். இது இந்தியாவில் படிக்கும் பன்னிரண்டு 
மாணவ மாணவர்களுக்கும் உதவுவமதாடு இந்தியாவில் 
உள்ள மாணவர்களிடமும் பசன்று பார்மவயிடவும், 

படிக்கவும், கடன்கமள மாற்ைவும், பவளிநாட்டில் உள்ள 
நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி நடத்தவும் விரும்பும் 
இந்தியர்களுக்கு அதிகமான இயல்பான வாய்ப்புகமள 
வழங்கவும் இது உதவுகிைது. இந்தியா மற்றும் அதன் 
பமாழிகள், கமைகள், வரைாறு, கைாச்சாரம் மற்றும் 
உைகளாவிய சூழல் மபான்ை பாடங்களில் பாடபநைிகள் 
மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்; உைக எழுத்தைிவு; அைிவியல், சமூக 
அைிவியல், மற்றும் அப்பால் உள்ள சர்வமதச ரீதியில் 
பபாருத்தமான பாடத்திட்டம்; தரமான குடியிருப்பு வசதிகள் 
மற்றும் வளாகம் ஆதரவு; உைகளாவிய தர நிர்ணயங்களின் 
இந்த இைக்மக அமடவதற்கும், 'வடீ்டிலுள்ள 
சர்வமதசமயமாக்குவதற்கும்' ஊக்கப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

12.1. புதுமமயான மற்றும் பதிைளிக்க 
பாடத்திட்டமும் ஆசிரியருமான 

P12.1.1. பொடத்ேிட்டங்கள், கல்வி மற்றும் மேிப்பீட்டிற்கொன ேன்னொட்சி 
உரிகம : அமனத்து HEI க்கும் பாடத்திட்டங்கள், கல்வி கற்பித்தல் 
மற்றும் மதிப்படீு மற்றும் வள ஆதாரத்துடன் (ஆசிரியர்களின் தகுதி 
உட்பட) முழுமமயான சுயாட்சி மவண்டும் ( P17.1.20 ஐப் பார்க்கவும் ). 

P12.1.2. துல்ைியமொன மற்றும் கடுகமயொன பொடத்ேிட்டங்ககள 
அபிவிருத்ேி கசய்ேல்: ஒவ்பவாரு HEI திட்டத்திற்கான 



 

 

பாடத்திட்டங்கமள அபிவிருத்தி பசய்வதில் முழுமமயான 
சுயநிர்ணயத்மத பகாண்டிருக்கின்ை மபாதிலும், அமனத்து 
பாடத்திட்டங்களும் பதாழில்முமை நமடமுமைகளின் தரத்திற்கு 
பிரதிபைிக்க மவண்டும் அல்ைது அந்த தரத்தில் பபாருத்தமான 
தரநிமை அமமப்மப அமமப்பதன் மூைம் நிறுவப்பட்ட முடிவுகள் 
அல்ைது பட்டதாரி பண்புகமள / ஒழுக்கம். 

ஆளுநர்களின் சமப ( பிரிவு 17.1 ஐப் பார்க்கவும் ) HEI ன் 
அபிவிருத்தி மற்றும் பசயற்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு ஒரு 
திட்டத்மத அங்கீகரித்தல் மற்றும் இது ஐ.மத.கின் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக இருக்க மவண்டும். குைிப்பிட்ட 
பாடத்திட்டங்களின் கற்ைல் இைக்குகமள கடுமமயாகக் 
கற்றுக்பகாள்வதற்கு அமனத்து பாடத்திட்டங்களும் 
அபிவிருத்தி பசய்யப்பட மவண்டும். அதனூடாக, திைனற்ை 
ஆசிரியர்கமளக் பகாண்ட பன்முகக் குழுவினர், ஒரு கூட்டு 
முயற்சியாக பசயல்பட மவண்டும். அமனத்து 
பாடபநைிகளும் அவ்வப்மபாது (அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகளில்) 
குைிப்பிட்ட துமைகளில் முன்மனற்ைங்கள், ஆசிரியர்களின் 
அனுபவங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் 
கற்ைல் விமளவுகமள அமடவதற்கான சாதமன 
ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவதற்கு மமம்படுத்தவும் 
திருத்தவும் பசய்ய மவண்டும். 

உயர் கல்வியில் பொடத்ேிட்டம் 
மற்றும் கற்பித்ேல் உண்கமகள் 



 

 

மற்றும் இயந்ேிை 
நகடமுகறககள கற்றறிந்து 
தபொகும். இகளஞர்கள் ஒரு 
ஜனநொயகத்ேின் 
கசயலூக்கமுள்ள 
குடிமக்களொகவும், எந்ேகவொரு 
துகறயில் கவற்றிகைமொன 
நிபுணர்களொகவும் பங்களிக்க 
ேயொைொக இருப்பொர்கள். 

P12.1.3. கற்றல் இைக்குகளுக்கொன தேசிய கட்டகமப்பு : பட்டம் / டிப்ளமமா / 
சான்ைிதழுடன் பதாடர்புமடய கற்ைல் விமளவுகமள விவரிக்கும் 
ஒரு மதசிய உயர் கல்வி தகுதி சட்ட மவமை (NHEQF) அமனத்து 
துமைகளிலும் துமைகளிலும் பாடத்திட்டங்களுக்கு வழிகாட்டி 
ஆவணம் ஆகும், அமவ அவற்ைின் தனிப்பட்ட PSSB க்கள் இல்மை 
(பார்க்க P18.3.1 ). இந்த கட்டமமப்மப பபாது கல்வி கவுன்சில் ( ஜி.இ.சி ) 
உருவாக்கியது (பார்க்க P.18.3.2 ). பதாழில்சார் பாடங்களுக்கான 
விஷயத்தில், மதசிய திைன்கள் தகுதிகள் கட்டமமப்பு (NSQF) மற்றும் 
NHEQF ஆகியவற்ைிற்கும் இமடமய உள்ள பதாடர்மப சமன்பாடுகள் 
மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்ைிற்காக நிறுவப்படும். 

P12.1.4. பயனுள்ள கற்பித்ேல்-கற்றல் மற்றும் கற்பிக்கும் நகடமுகறகளின் 
மூைம் கற்றல் அனுபவங்ககள ஊக்குவித்தல்: கற்பித்தல் 
அணுகுமுமைகமள உள்ளடக்கிய வகுப்பமை பசயல்முமைகள் 
சுத்தமான தூய கற்ைைில் இருந்து உறுதியாக விைகி, கருத்தியல் 
புரிதலுடன், அடிப்பமட திைன்கமள வளர்த்து, நமடமுமை மற்றும் 
மககளில் பயிற்சிகள், விவாதங்கள் , மற்றும் கற்ைல் பற்ைி 
உற்சாகத்மத ஒரு உணர்வு. இது நடக்கும் வமகயில் உதவுவதற்கான 



 

 

கல்வி கற்பித்தல் அணுகுமுமைகமள புதுப்பிப்பதற்கும், 

பின்பற்றுவதற்கும் HEI கமள ஆசிரியரால் வலுவாகவும் 
ஆதரிப்பவராகவும் இருக்க மவண்டும். 

மாணவர் பங்மகற்பு மற்றும் உமரயாடல், சம்பந்தப்பட்ட 
களப்பணி மற்றும் நடவடிக்மககளில் ஈடுபடுவது மற்றும் 
கற்ைல் அனுபவங்கமள மாணவர் உரிமமப்படுத்துதல் 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய பள்ளிக்கல் அணுகுமுமைகமளப் 
பயன்படுத்துவதற்கு தரமான விரிவுமர முமைமயத் தாண்டி 
இது மதமவப்படுகிைது. கருத்தரங்குகள், சிம்பபாசியா, 

ஆசிரியர்களால் சுயாதீன வாசிப்பு, மற்றும் குழு மற்றும் 
தனிப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகியவற்மை 
எடுத்துக்பகாள்ளக்கூடிய படியியல் உத்திகள் சிை 
எடுத்துக்காட்டுகள். கூட்டுைவு மற்றும் பியர்-ஆதரவு 
நடவடிக்மககள் மாணவர்களிடமிருந்து தங்கள் கற்ைைின் 
பபாறுப்மப எடுத்துக்பகாள்வதற்கு கணிசமாக உதவுகின்ைன. 

வகுப்பமை ஆசிரியர்களின் கணிசமான பகுதி, 'எப்படி' 

விஷயங்கமள, அதாவது மகாட்பாடு மற்றும் கருத்துக்கமளப் 
பயன்படுத்துவது ஆகியவற்ைிற்கு அர்ப்பணித்திருக்கைாம். 
அமனத்து நிகழ்ச்சிகளும் (குைிப்பாக பார்மவ அல்ைது 
பசயல்திைன் கமை, விஞ்ஞானம், கணிதம் ஆகியவற்ைில் 
உள்ளமவ) உபகரணங்கள், பபாருள் மற்றும் பபாருத்தமான 
இமடபவளிகமளக் பகாண்டிருக்க மவண்டும். அமனத்து 
நிகழ்ச்சிகளும் (மனித மநயம் மற்றும் சமூக அைிவியல்கள் 
உள்ளிட்டமவ உட்பட) மாணவர்களுக்கான அனுபவங்கமளக் 
மகயாளவும் உள்ளூர் மற்றும் பதாடர்புமடய திட்டங்கள் 
மற்றும் நமடமுமைகமள வடிவமமக்க மவண்டும். 
வகுப்பமையில் கருத்தியல் கற்ைமைப் பூர்த்தி பசய்வதற்கும், 

மாணவர்களிடமிருந்தும், மாணவர்களிடமிருந்தும், 

மாணவர்களிடமிருந்தும், மாணவர்களிடமிருந்தும், 

மாணவர்களிடமிருந்தும், 

சமாதான உமரயாடல் மூைம் மாணவர்களுடன் 
பிரச்சிமனகமளத் பதரிந்துபகாள்ள கற்றுக்பகாள்வதற்கு 
கற்பித்தல் நமடமுமைகள் 
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கியமான 



 

 

உமரயாடல்களுக்கான பபாது இடங்களின் 
முக்கியத்துவத்மதயும், அமமதியான பபாது விவாதத்மதயும், 

சகிப்புத்தன்மமமயயும் ஜனநாயகத்துடனான ஒரு சவாைாக 
நமது மாணவர்கமளப் பார்க்கவும் பைப்படுத்தவும் எங்கள் 
மாணவர்கள் இருக்க மவண்டும். 

ஆசிரியருக்கு ஒரு குைிப்பிட்ட படிப்பிற்கும் மாணவனுக்கும் 
பபாருந்தக்கூடிய ஒரு கற்பித்தல் அணுகுமுமைமய 
அமடயாளம் காணவும் பயன்படுத்தவும் சுதந்திரம் இருக்க 
மவண்டும் என்ைாலும், அமனத்து கற்பிக்கும் 
அணுகுமுமைகள் மசர்த்துக்பகாள்ளும் மற்றும் 
பன்முகத்தன்மமயின் சிக்கல்கள் மபாதுமானதாக இருப்பமத 
உறுதி பசய்ய மவண்டும். 

P12.1.5. உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள அகனத்து மொணவர்களுக்கொன 
சமூக ஈடுபொட்டிற்கொன அர்த்ேமுள்ள வொய்ப்புகள் : அமனத்து HEI 

க்கள் நீதிபதிகள், சமத்துவம், மற்றும் வளர்ச்சி. இத்தமகய 
வழிமுமைகள் வடிவமமக்கப்பட்டு, உள்ளூர் சமூகம், அரசு மற்றும் 
நாட்டிலுள்ள அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்களுக்கு மாணவர்களின் 
பவளிப்பாட்மட வழங்க இயக்க மவண்டும். சாத்தியமான அளவிற்கு, 

இந்த வழிமுமைகமள நிரல் பாடத்திட்டங்களில் முடிந்தவமர 
ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் இத்தமகய 
சமூக ஈடுபாட்டிற்கான ஒதுக்கப்பட்ட மநரம் நிரல் காைத்திற்குள் ஒரு 
முழு பசமஸ்டர் பாடத்திட்டத்தில் குமைந்தபட்சம் சமமாக இருக்க 
மவண்டும். உள்ளூர் சமூகங்களில் பதாடர்புமடய தன்னார்வ 
திட்டங்கள் மூைம், பபாது சமூக நைத் திட்டங்களில் ஈடுபடுவது, 

சிவில் சமுதாய நிறுவனங்களுடன் ஒத்துமழப்பு, கல்வி கற்பித்தல் 
அல்ைது வளாகத்தில் ஆதரவு குழுக்கள் அல்ைது மற்ை சமூக 
ஈடுபாடு நடவடிக்மககள் ஆகியமவ சமமாக பசயல்படும். 

P12.1.6. அபிவிருத்ேிக்கொன மேிப்பீடு மற்றும் ேரீ்ப்பு அல்ை மதிப்படீு: இறுதி 
மதிப்படீ்டிற்கு இட்டு பசல்லும் அமனத்து உள்ளிட்ட மதிப்படீ்டு 
அமமப்புகள், HEI மூைமாக முடிவு பசய்யப்படும். தற்மபாமதய UGC 

இன் சாய்ஸ் மபஸ்ட்ட் கிரடிட் சிஸ்டம் (CBCS) புதுப்பித்தல் மற்றும் 
பநகிழ்வுத்தன்மமக்கு நிமைய அமைகமள விட்டுச்பசல்லும் மபாது 



 

 

அடிப்பமட பார்மவ பதளிவுபடுத்துவதற்காக, திருத்தப்பட்டு 
மமம்பட்டது. ஒவ்பவாரு திட்டத்திற்கும் கற்ைல் இைக்குகமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மாணவர் சாதமன மதிப்படீு பசய்யும் ஒரு 
தரநிமை அடிப்பமடயிைான தரமுமை அமமப்புக்கு - HEI கள், 

அமமப்பு முமைமய உருவாக்கி மமலும் ஒப்பிடக்கூடியது. 
உயர்நிமைப் பரீட்மசகளில் இருந்து பதாடர்ந்து பதாடர்ச்சியான 
மற்றும் விரிவான மதிப்படீ்மட மநாக்கிச் பசல்ை மவண்டும். 

கற்ைல் அமனத்து அம்சங்களிலும் மதிப்படீு விரிவானதாக 
இருக்கும் மற்றும் கற்ைல் அனுபவங்கமள கற்ைல் 
அனுபவங்கமள பிரதிபைிக்கும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. 
மாணவர்கள் கல்வி அம்சங்களில் மட்டுமல்ை, தாராளவாதக் 
கல்விக்கான இைக்குகளான பரந்த அளவிைான திைன்கமளக் 
கருத்தில் பகாள்ள மவண்டும். 

மதிப்படீு மாணவர்கள் தங்கள் முன்மனற்ைத்மத 
மதிப்பிடுவதற்கான அடிக்கடி பிரதிபைிப்புக்கான ஒரு 
அடிப்பமடமய வழங்க மவண்டும், மமலும் கற்ைல் 
அனுபவங்கமள வழங்குவதன் தரத்மத மமம்படுத்துவதற்கு 
ஆசிரியர்களால் வழங்கப்பட மவண்டும். மதிப்படீ்டின் 
மநாக்கம் மைபல் அல்ைது தரவரிமசக்குரியதாக இருக்காது, 

ஆனால் வைிமம மற்றும் மமம்பாட்டுத் மதமவப்படும் 
பகுதிகள் அமடயாளம் காண, மாணவர்கள் தங்கள் 
திட்டத்தின்படி வமரயறுக்கப்பட்ட விமளவுகமள 
அமடவமத மநாக்கி நகர்கின்ைனர். மதிப்படீ்டிற்கான 
கருவிகள் மற்றும் பசயல்களின் ஒரு வரம்பு இந்த 
மநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட மவண்டும், எ.கா. peer and self-

assessment, portfolios, assignments, projects, presentations, and dissertations. 

மதிப்படீ்டிற்கான விதிமுமைகளும், ரப்பர்களும் 
ஆசிரியர்களால் ஒரு கூட்டு முமையில் தீர்மானிக்கப்பட 
மவண்டும், மமலும் மாணவர்கள் பகிர்ந்து பகாள்ள மவண்டும். 

P12.1.7. பொடத்ேிட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல் நிறுவன மேிப்பீடு மற்றும் 
தமம்பொட்டுக்கு ஒருங்கிகணப்பொக இருக்க தவண்டும் : 

பாடத்திட்டத்தின் தரம், அதன் முன்மனற்ைம், வகுப்பமை 
பரிவர்த்தமனகளின் உண்மமயான தரம் மற்றும் மாணவர்களின் 



 

 

கற்ைல் முடிவுகள் ஆகியமவ அமனத்து HEI களின் ஐ.டி.பி. இன் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும். இது நிறுவனம், அதன் திட்டங்கள் 
மற்றும் அதன் ஆசிரியர்களின் மதிப்படீ்மட முமையாகவும் 
நியாயமான முமையில் பயன்படுத்த மவண்டும். இதில் மாணவர் 
மதிப்படீுகள், சக மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் பிை பதாடர்புமடய 
வழிமுமைகள் அடங்கும். இந்த மதிப்படீ்மட மமம்படுத்தல் அல்ைது 
சுயாதீனத்துக்கான சுயாதீனத்தின் தன்மம அல்ைது அங்கீகார 
முமைமமயில் அங்கீகார முமைகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கைாம் 
(பிரிவு 18.2 ஐப் பார்க்கவும் ). 

12.2. கற்ைல் மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான 
மாணவர் ஆதரவு 

P12.2.1. மொணவர்களுக்கொன கல்வி உேவி : அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களும் வழக்கமான வகுப்புகளுக்கு கூடுதைாக 
மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவி வழங்கும். நிறுவனங்கள் தங்கள் 
தனிப்பட்ட சூழல்களுக்கு பபாருந்தும் பல்மவறு வழிகளில், இமத 
எடுக்கும். எ.கா. பகாடுக்கப்பட்ட பமாழிகளில் திைமன 
மமம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள், கல்வி வாசிப்பு, கல்விசார் எழுத்து, 

கல்விசார் மபசல், நியாயவாதம் மற்றும் பகுப்பாய்வு; ஒரு குைிப்பிட்ட 
விஷயத்திற்குக் கவனம் பசலுத்துவது; கூடுதல் / தீர்வுக்கான சிைப்பு 
(விமவகமான மற்றும் முக்கிய) பாைம் திட்டங்கள் / மமயங்கள்; 

மற்றும் சிைப்பு பயிற்சி மற்றும் பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் 
மமயங்கள். பல்கமைக் கழகங்கள் / கல்லூரி மாணவர்கள் உயர் 
கல்விக்கு முன்னர் பாைம் திட்டங்கமள வழங்க மதர்வு பசய்யைாம் 
- இது முதன்மமயாக சமூக அல்ைது கல்வி குமைபாடுகளின் 
தாக்கத்மத குமைக்க மவண்டும். 



 

 

கல்வி, நிேி மற்றும் உணர்ச்சி 
ஆேைவு மொணவர்கள் சிறந்ே 
விகளவுககள அகடவேற்கு 
உேவியொக இருக்கும். 

P12.2.2. மொணவர்களுக்கொன கேொழில் ஆேைவு : அமனத்து நிறுவனங்களும் 
தங்கள் மாணவர்களிமடமய பதாழில்சார் தயார்நிமைமய உறுதி 
பசய்மவாம். பாடத்திட்டமானது மாணவர்களின் உைகின் திைமன 
வளர்க்க உதவும். கூடுதைாக, நிறுவனங்கள் மற்ை வழிகளில் 
மாணவர்களுக்கு உதவுகின்ைன, எ.கா. மூைம்: அவர்களுக்கு 
பதளிவுபடுத்துவதற்கு உதவியாக மவமை வாய்ப்பு / ஆமைாசமன 
உதவி 

அவர்களின் பதாழில் வாய்ப்புகள், மவமை வாய்ப்புகமள 
அமடயாளம் காண பசயல்முமைகமள எளிதாக்குதல், 

சாத்தியமான முதைாளிகளுடன் பதாடர்பு 
பகாள்ளுதல்; வழக்கமான பாடத்திட்டத்தின் பகுதியாக 
இருக்கக்கூடாத குைிப்பிட்ட பணியிடத் திைன்களில் 
பட்டமைகள் மற்றும் குறுகிய படிப்புகள். 

P12.2.3. மொணவர்களுக்கொன உடல் மற்றும் உணர்ச்சி சுகொேொை ஆேைவு : 

நிறுவனங்கள் அமமப்புகள் மற்றும் பசயல்முமைகள் உருவாக்க 
மவண்டும், மற்றும் மாணவர்கள் உடல் ஆமராக்கியம் மற்றும் 
உணர்ச்சி ஆமராக்கியம் உறுதி மநரம் ஒதுக்கீடு. மருத்துவ பராமரிப்பு, 

ஆமைாசமன மசமவகள், சிகிச்மசகள், மநாயுற்ை அல்ைது துன்பம் 
ஆகியவற்ைில் சிகிச்மசயளிக்க வசதிகள் கிமடக்கும். நிறுவனங்கள் 
திைனாய்வு திட்டங்களுடன் (எ.கா. நண்பருடன் கூடிய அமமப்புகள் 
மற்றும் மாணவர் ஆதரவுக் குழுக்கள்) ஆசிரியர்களால் வலுவான 
வழிகாட்டு பநைிமுமைகமள நிறுவ மவண்டும். எல்மைாரும் 



 

 

கவனிப்பு நமடமுமைக்கு மதிப்பளித்து, இந்த குழுக்களிமடமய 
உமரயாடல்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக முமையான மாணவர் மற்றும் 
ஆசிரிய மமம்பாட்டு முயற்சிகள் இருக்க மவண்டும்.இந்த 
முயற்சிகளானது, கல்வி நிமையங்களில் உள்ள கவனிப்பு இறுதியில் 
உைவுகளின் தரம் மற்றும் தனிப்பட்ட மதமவகமளயும் 
சவால்கமளயும் பிரதிபைிப்பதாக உணர உதவுகிைது. இது 
நிபுணர்களிடமிருந்து நிமைமவற்ைப்படும் ஒரு நடவடிக்மகயாகும், 

ஆனால் அமனத்து உைவுகமளயும் பதரிவிக்கும் ஒரு ஒழுக்கம். 
பதில்களில் சிை நிபுணர்களின் கவனத்மத மதமவப்பட்டால், 

அத்தமகய மதமவகமள கண்டுபிடிக்கும் திைன் மற்றும் ஒவ்பவாரு 
HEI இன் பண்பாட்டிலும் பயன் படுத்துவதற்கு பபாருத்தமான 
பதில்கமளத் பதாடங்குவது அவசியம். 

P12.2.4. மொணவர்கள் நிதி உதவி: நிதி உதவி மதமவப்படும் மாணவர்களுக்கு 
நிதி உதவி கிமடக்கும். நிதி இயைாமம காரணமாக எந்த மாணவரும் 
உயர் கல்விக்குத் தகுதியற்ைவர். ஒரு மதசிய கல்வி உதவித் 
பதாமகமயப் பபறுவதற்கு நிதி உதவி மதமவப்படும் அமனத்து 
மாணவர்களுக்கும் இது கிமடக்கும் என்று மதசிய ஸ்காைர்ஷிப் 
நிதியம் நிறுவப்படும். இது, ஸ்மடபண்ட்ஸ், மபார்டிங் மற்றும் தங்கும் 
வசதி ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது மற்றும் கல்வி கட்டணத்மத 
மட்டுமம தள்ளுபடி பசய்யாது. தனியார் HEIs அவர்களின் மாணவர்கள் 
குமைந்தபட்சம் பாதிக்கும் 100% முதல் 50% வமர ஸ்காைர்ஷிப் 
வழங்கப்படும் ( P18.6.3 ஐப் பார்க்கவும் ). 

P12.2.5. விகளயொட்டு மற்றும் ககைகளுக்கொன வசேிகள் : அமனத்து 
நிறுவனங்களும் மாணவர்களுக்கு விமளயாட்டு, பபாழுதுமபாக்கு 
மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பதாடர்புமடய நடவடிக்மககளில் பங்மகற்க 
வசதிகள், வகுப்புகள் மற்றும் கிளப்மப வழங்குகிைது. அத்தமகய 
வசதிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அமனத்மதயும் அபிவிருத்தி 
பசய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகளும், அமனத்து HEI களில் 
'கமைஞர்-நிர்ப்பந்தம்' திட்டங்களும் அடங்கும். 

P12.2.6. நிறுவன கசயல்முகறகளில் மாணவர்கமள ஈடுபடுத்துதல்: 
மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பசயல்முமைகளில் மற்றும் 



 

 

நிறுவனங்களின் குழுக்களில் ஈடுபடுவர் - அமமப்புகள் மற்றும் 
அமமப்புமுமைகளுக்கு இது அமமக்கப்படைாம். இது மாணவர்களின் 
கல்வி அனுபவங்கமள மமம்படுத்துவதற்கான ஒரு 
வழிமுமையாகும், அமதமபால் HEI க்களுக்கான முமையடீு மற்றும் 
மாணவர்களின் மதமவகளுக்கு மமலும் பதிைளிக்க மவண்டும். 

P12.2.7. ேகைப்பு அடிப்பகடயிைொன கிளப் மற்றும் நடவடிக்கககள் : 

அமனத்து HEI கற்கும் மாணவர்கள் அைிவியல் மற்றும் கணிதம், 

நிகழ்வுகள், நிகழ்ச்சிகள், கவிமத, பமாழி, 

இைக்கியம், விவாதம், இமச, மடபிள் படன்னிஸ் மபான்ைமவ. 
காைப்மபாக்கில், இத்தமகய நடவடிக்மககள் பாடத்திட்டத்தில் 
இமணக்கப்படைாம், பபாருத்தமான ஆசிரிய நிபுணத்துவம் 
மற்றும் வளாகம் மாணவர் மகாரிக்மக உருவாக்கப்பட்டது. 

P12.2.8. தபொதுமொன குகறககள சரிகசய்ேல் : மாணவர் மசமவகளின் மநரம் 
மற்றும் நம்பகத்தன்மம தரத்மத வழங்குதல் மற்றும் குமைகமள 
சரிபசய்தல் ஆகியமவ உறுதி பசய்யப்படும்; அபராதங்கள் அல்ைது 
பிை அபராதங்கள் அல்ைது நடவடிக்மககள் 
வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டால் வழங்கப்படாவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட 
நபர்களுக்கு பபாருத்தமாக இருக்கைாம். 

12.3. திைந்த மற்றும் பதாமைதூர கற்ைல்: 
வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றுக் 
பகாள்ளுவதற்கான அணுகல் மற்றும் 
வாய்ப்புகமள மமம்படுத்துவதற்கான 
பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் 

P12.3.1. ேிறந்ே மற்றும் தூை கற்றைின் ேைத்கே மாற்றுகிைது: ODL இன் முழு 
திைமன உயர் கல்விமய அணுகுவதற்கு விரிவாக்கக்கூடிய ஒரு 
பாடத்திட்ட மற்றும் கற்பித்தல் அணுகுமுமையாக, ODL நிரல்கள் மிக 
உயர்ந்த தரம் வாய்ந்தமவ என்பமத உறுதிப்படுத்துவதன் மூைம் 



 

 

முழுமமயாக பசயல்பட முடியும். மிக உயர்ந்த தரமான ஆசிரியர்கள், 

திட்டங்கள், படிப்புகள், மற்றும் வளங்கள் ஆகியவற்மைப் 
பயன்படுத்துவதன் மூைம் ODL நிரல்கள் நிறுவனம் வழங்கும் மிக 
உயர்ந்த தரத்தில் உள்ள வகுப்புத் திட்டங்களுக்கு சமமானதாக 
இருக்கும் பவளிப்பமடயான மநாக்கம் இருக்கும். கல்வி 
நிறுவனங்களில் படிப்புகள் / திட்டங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 
உயர்ந்த மாணவர் மதிப்படீுகள் மற்றும் மதிப்பாய்வு மதிப்படீுகள் 
கடுமமயான பசயல்முமை மூைம் பரிந்துமரக்கப்படும், மமலும் ODL 

படிப்புகள் மற்றும் நிரல்களாக (குைிப்பாக, MOOCs) மாற்ைப்பட 
மவண்டும். 

P12.3.2. ேைமொன கற்றல் அனுபவங்ககள அணுகுவேற்கொன ேிறந்ே மற்றும் 
கேொகைதூை கற்றல் : உயர் தர ODL படிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள் 
விரிவாக்கப்படும்: i) பதாழில் மற்றும் பதாழில் கல்வி உட்பட உயர் 
கல்விக்கான அணுகமை அதிகரிக்க; ii) பல்மவறு வாழ்வாதாரங்களில் 
ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மற்றும் முமையான கல்வி முமைமமயில் 
மீண்டும் நுமழய விரும்புமவார் ஆகிமயாருடன் வாழ்நாள் முழுவதும் 
கற்ைல் மற்றும் சான்ைிதமழ ஊக்குவித்தல்; மற்றும் iii) பள்ளி மற்றும் 
உயர் கல்வி ஆசிரியர்கள் பதாடர்ச்சியான பதாழில்முமை மமம்பாட்டு 
ஆதரவு. 

P12.3.3. நிறுவனங்களொல் வழங்கப்படும் பொைம்பரிய மற்றும் ேிறந்ே மற்றும் 
கேொகைதூை கற்றல் முகறகள்: அமனத்து வமக 1 மற்றும் வமக 2 

நிறுவனங்கள் புதுமமயான ODL திட்டங்கமள தங்கள் 
நிறுவனங்களில் மிக சிைந்த ஆசிரியர்களின் உதவியுடன் வழங்க 
ஊக்குவிக்கப்படும். ODL திட்டங்கமள ஒத்த கற்ைல் இைக்குகளுடன் 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு உயர் தரத்தின் தற்மபாமதய திட்டங்கள் 
பயன்படுத்தப்படைாம். இந்த நிறுவனங்கள் ஓ.டி.எல் முமையில் 
பிரத்திமயகமாக திட்டங்கமள வழங்கைாம் - நிறுவனத்தில் மிக 
உயர்ந்த தரம் உள்ள-வகுப்புத் திட்டங்களின் தரத்திற்கு சமமானதாக 
இருக்கும் மபாது மீண்டும் உறுதி பசய்யப்படும். அமத வமகக்கு 
தகுந்த அங்கீகாரத்மதப் பபற்ைதன் மூைம், 3 வமக நிறுவனங்கள் ODL 

ஐ வழங்கக்கூடும். 



 

 

P12.3.4. ேிறந்ே மற்றும் தூை கற்றைின் தரத்மத உறுதிப்படுத்துதல்: மிக 
உயர்ந்த தரமான ODL க்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் வழங்கப்படுவமத 
உறுதி பசய்வதற்காக, HEI கள் அவற்ைின் உயர்ந்த மதிப்பிமனப் 
பயன்படுத்தும் 

படிப்புகள், படிப்புகள் மற்றும் திட்டங்கள், மற்றும் மதமவயான 
வசதிகள் மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்கள் முதலீடு, புதுமமயான 
பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பிரத்திமயக நமடமுமைகள் 
உயர்ந்த தரம் உள்ளடக்கத்மத உற்பத்தி மபான்ை மற்ை 
முயற்சிகள் மத்தியில். ODL நிரல்களின் தரம், HEI களின் ஒத்த 
இயல்புமடய சிைந்த-வகுப்புத் திட்டங்களுக்கு பதாடர்புமடய 
கற்ைல் விமளவுகமள வழங்குவதில் அவர்களது 
பசயல்திைன் அளவிடப்படுகிைது. ODL முமையில் படிப்புகள் 
மற்றும் திட்டங்கமள வழங்கும் அமனத்து நிறுவனங்களும் 
மதசிய மற்றும் உள்ளூர் மதமவகமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட திட்டங்கமள அபிவிருத்தி பசய்து தரும். 
என்.டி.ஈ.ஆர்.ஏ யின் ஒழுங்குமுமை வளர்ச்சி, கட்டுப்பாடு 
மற்றும் அங்கீகாரத்திற்கான பநைிமுமைகள், தரநிமைகள் 
மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள், அமனத்து உயர் 
தரநிர்ணயங்களுக்குமான பரிந்துமரகமள வழங்குவதற்காக, 

என்.டி.ஈ.ஏ.ஏ. 

ODL படிப்புகள் மற்றும் நிரல்களின் அபிவிருத்தி மற்றும் 
வழங்குவதற்கான அமனத்து HEI களுக்கான ஒரு உள்ளக 
நியமனம் மற்றும் மறுஆய்வு முமைமம, உயர் தரத்மத 
உறுதிப்படுத்துதல், புதுமமகமள ஊக்குவித்தல், மற்றும் 
பதாடர்ச்சியான ODL படிப்புகள் மற்றும் நிரல்கமள மீண்டும் 
உருவாக்குதல் மற்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியமவ நமடபபறும். 

ODL ஐ வழங்குவதற்கான அங்கீகாரம் பபற்ை HEI கள் மட்டுமம 
ODL திட்டங்கமள வழங்க அனுமதிக்கப்படும் ( பிரிவு 18.2 ஐப் 
பார்க்கவும் ). 



 

 

50% வகை GER ஐ அேிகரிப்பேில் 
ODL குறிப்பிடத்ேக்க பங்கு 
வகிக்க தவண்டும். ODL இன் 
கண்டுபிடிப்பு மற்றும் 
விரிவொக்கம் ேைத்கே உறுேி 
கசய்யும் அதே தவகளயில், 

ஊக்குவிக்கப்பட தவண்டும். 

P12.3.5. ஆன்கைனில் டிஜிட்டல் களஞ்சியமொக : வளங்கமள திைம்பட 
பயன்படுத்தவும், மதமவயற்ை மபாைி முயற்சிமய தவிர்க்கவும், ODL 

க்காக உருவாக்கப்பட்ட அமனத்து உள்ளடக்கங்களும் ஆன்மைன் 
டிஜிட்டல் களஞ்சியத்தில் மசர்க்கப்படும் 
( P19.4.6 ஐப் பார்க்கவும் ). அவற்ைின் தரத்மத உறுதிப்படுத்த 
உள்ளடக்கத்மத உருவாக்கி, பதாடர்ச்சியாக மறுபரிசீைமன 
பசய்வதற்கு சரியான வழிமுமை மவக்கப்படும். நாடு முழுவதும் 
அமனத்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளடக்கமானது 
இைவசமாக கிமடக்கும். 

P12.3.6. ேிறந்ே மற்றும் கேொகைதூைக் கற்றல் ேைத்கே 
தமம்படுத்துவேற்கொன ஆைொய்ச்சிக்கொன நிேியம்: ODL- வின் சிைப்புப் 
பள்ளிக்கூடம் மற்றும் மதிப்படீுகளின் தரம், மாணவர் ஆதரவு 
மசமவகள், ODL மாதிரிகள் மற்றும் பதாழில்நுட்ப ஒருங்கிமணப்பு 
ஆகியவற்மை பதாடர்ச்சியாக மமம்படுத்துவதற்கு ஆராய்ச்சிக்கு 
மதமவயான நிதி வழங்கப்படும். 



 

 

P12.3.7. ேிறந்ே மற்றும் கேொகைதூை கற்மககளில் பேிவுகசய்யப்பட்ட 
மொணவர்களுக்கொன ஆேைவு தசகவகள்: ODL வழங்கும் அமனத்து 
நிறுவனங்களிலும் ைியர்னரின் ஆதரவு மசமவகள் 
நிறுவனப்படுத்தப்படும். அமத HEI இன் முழுமநர மாணவர்களுக்கான 
வாய்ப்மபப் மபாைமவ இமவ பயனுள்ள மற்றும் 
பபாருத்தமானமவயாக இருக்க மவண்டும். கற்ைல் வழங்கும் 
மசமவகமள உள்ளடக்கியது 

உதவி மமயம் மசமவகள், பயிற்சி மற்றும் ஆமைாசமனகள், 

வகுப்புகள் (வமைநர்கள், விவாத மன்ைங்கள், பவப்காஸ்டிங் மூைம்), 
நூைக வசதிகள், பமய்நிகர் ஆய்வகங்கள், மின்-கற்ைல் பதாகுதிகள் 
ஆகியவற்ைின் உதவியுடன் உள்ளடக்கம் (எ.கா. கவுன்சிைர், 

களஞ்சியங்கள், திைந்த கல்வி வளங்கள் அல்ைது OER க்கள், 

பசயல்திைன், ஆன்மைன் மதர்வுகள், முடிவு அைிவிப்பு, 

சான்ைிதழ்கமள வழங்குதல், குமைகமள சரிபசய்தல், முதைியன. 



 

 

P12.3.8. 

P12.3.9. P12.3.1

0. 

P12.3.11. 

ேிறந்ே மற்றும் 
கேொகைதூை கற்மககளில் நிபுணத்துவத்ேிற்கொன திை
மன அபிவிருத்தி பசய்தல்: ODL பாடபநைிகமளயும் 
திட்டங்கமளயும் அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும், 

பரிவர்த்தமன பசய்வதற்கும் மபராசிரியர்களுக்கான 
திைன் மமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள திட்டமிடுதல் 
மற்றும் வழங்குவதற்கு வமக 1 HEI கள் 
நிதியளிக்கப்படும். இது ODL பபாருட்களின் 
வளர்ச்சிக்காக பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கும் 
எழுத்தாளர்களுக்கும் இதில் அடங்கும். இந்தத் 
திட்டங்கள் நிரல் முமையில் மற்றும் ODL முமையில் 
முழுமமயாக வழங்கப்படும். ODL இல் வல்லுனர்களின் 
வல்லுநர்கள் இந்த திட்டங்கமள 
உருவாக்கியிருக்கைாம். 

பொரிய ேிறந்ே ஆன்கைன் பொடகநறிகள்: MOOC கள் 
ODL இன் ஒரு முக்கிய வடிவமாக 
உருவாகியுள்ளன. உயர்தர MOOC களில் மசர்க்மகக்கான 
மதமவ அதிகரிக்கிைது. MOOC கள் இன்னமும் தங்கள் 
பயன்பாட்மடப் பற்ைி ஆரம்பகாை கணிப்புகமள 
நிமைமவற்ைவில்மை என்ைாலும், அவர்கள் 
எல்மைாருமம எல்மைகள் இல்ைாத மாணவர்கமள 
அமடய ஒரு பயனுள்ள வழியாகி வருகின்ைனர், 

மமலும் அவர்களது நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் கற்ைல் 
விமளவுகமள மமம்படுத்துவதற்கு பரிமசாதித்து 
வருகின்ைனர். தற்மபாது அபமரிக்கா, MOOC களில் 
இரண்டாம் மிகப்பபரிய மாணவர்கமள இந்தியா 
அதிகரிக்கிைது. SWAMAM (Young Young Aspiring Minds for Active 

Learning) மமமடயில் இந்த மகாரிக்மகமய பூர்த்தி 
பசய்ய தனிப்பட்ட கல்வியாளர்கள் மற்றும் HEI களுக்கு 
உதவ MOOC கமள வழங்குவதற்காக சமீபத்தில் 
பதாடங்கப்பட்ட இந்திய தளம் ஆகும். 



 

 

MOOC களுக்கொன கபருகி வரும் தகொரிக்ககககள 
சந்ேித்ேல்: HEI கள் ஊக்கமளிக்கப்படும், நிதியுதவி 
மற்றும் பிை ஆதரவு வழிமுமைகள் மூைம், ஆன்மைன் 
சிைந்த படிப்புகள் சிை மவக்க. இது அவர்களின் பசாந்த 
திைந்த கற்ைல் களங்கமள அமமப்பதன் மூைம் 
அல்ைது இளம் மாணவர்களுக்கும் வயது 
வந்தவர்களுக்கான பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கும் 
அைிவுமரகமளத் பதாடர்ச்சியாக மமம்படுத்துவதற்காக 
MOOC களுக்கான அதிகரித்துவரும் மதமவகமள பூர்த்தி 
பசய்ய SWAYAM தளத்மத அமமப்பதன் மூைமாகவும் 
இருக்கைாம். நாடு முழுவதும் பல்மவறு 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் 
வழங்கப்படும் ஆன்மைன் படிப்புகளுக்கு 
மாணவர்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. நாட்டின் நன்கு 
அைியப்பட்ட நிபுணர்களும் ஆசிரியர்களும் 
நிபுணத்துவத்தின் தமைப்புகளில் தமைப்புகள் மீது 
MOOC கமள வடிவமமத்து வழங்குவதற்கும் 
ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைனர். MOOC க்கள் வழங்கும் 
ஆசிரியர்களும், HEI களும் நம்பகமான மற்றும் 
நம்பகமான மாணவர் மதிப்படீ்மட உறுதிப்படுத்தி, 
அவர்களின் பசயல்திைமனப் பதிவுபசய்யும் 
மாணவர்களுக்கு மநரடியான கருத்துக்கமள 
வழங்குவதற்கான பபாருத்தமான வழிமுமைமய 
நிறுவனப்படுத்துவார்கள். 

MOOC க்கள் கபற்ற ஈட்டுத்கேொகக மற்றும் 
குவிப்புக்கள். NHGQF இன் ஒரு பகுதியாக GEC ஆல் 
MOOC க்கள் மூைம் பபைப்பட்ட கடன்களுக்கான 
அங்கீகாரம் மற்றும் குவிப்புக்கான ஒரு பசயல்முமை 
அமமக்கப்படும். பல்கமைக்கழகங்களால் வழங்கப்படும் 
MOOC க்கள், உைகில் எங்கும் உள்ளமவ, NHEQF உடன் 
தங்கள் உள்ளடக்கங்கமள ஒழுங்குபடுத்துதல், மற்றும் 
அவற்ைின் விநிமயாக வழிமுமைகள், மாணவர்களுடன் 
பதாடர்புபடுத்தும் முமைகள், மற்றும் மதிப்படீ்டு 



 

 

நமடமுமைகள் பற்ைிய சரியான மசாதமன 
ஆகியவற்மை உறுதிப்படுத்திய பின்னர், 

தகுதியுமடயமவ. HEIs அவர்களின் மாணவர்கள் தங்கள் 
பமாத்த மதமவகளில் பங்மகற்க அனுமதிக்கைாம் 

ஒரு குைிப்பிட்ட பசமஸ்டர் (குைிப்பாக HEI இல் 
பிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்படாத பாடங்களுக்கான) அங்கீகாரம் 
பபற்ை MOOC க்கள் மூைம், அவர்களின் 



 

 

விருப்பப்படி. விவரங்கள் அவற்ைின் மதமவக்மகற்ப 
குைிப்பிடுவதற்கு தனிப்பட்ட HEI களுக்கு விடப்படும். 

P12.3.12. MOOC களின் ேைத்கே உறுேிப்படுத்துேல் : MOOC க்கள் (மற்றும் 
அமனத்து வமகயான ODL) க்கும் கடுமமயான பரிந்துமரமயயும் 
மறுபரிசீைமனச் பசயல்கமளயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு HEI கள் 
முன்னணிமய எடுக்க மவண்டும். தங்கள் ஆசிரியர்களால் 
வழங்கப்பட்ட MOOC க்கள் மற்றும் கடன் பபறுபவர்களுக்கு 
மாணவர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டமவ, GEC வழிகாட்டுதைின் படி 
பசயல்படுகின்ைன, மற்றும் HEI இல் மிகச் சிைந்த மற்றும் மிக உயர்ந்த 
தரமதிப்படீ்டு படிப்புகளுக்கு சமமான தரமான தரத்மத அமடகின்ைன, 

மாணவர் பதாடர்பு மற்றும் மதமவயான கற்ைல் விமளவுகமள 
அமடய ஆதரவு. MOOC (அல்ைது பிை ODL பாடபநைிகளுக்கு) ஒரு-
வகுப்பு பாடத்திட்டத்மத மாற்ைியமமக்கும் ஒரு HEI மூைமாக 
மவண்டுமகாள் விடுக்கப்படுவது ஒரு ஆசிரிய உறுப்பினருக்கு ஒரு 
பகௌரவமான பகௌரவமாகவும், பணிக்காகவும் கருதப்படும், மற்றும் 
ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் மகாரிக்மககள் மிகவும் ஆதாரமாக இருக்கும் 
(மனித, பபாருள், மற்றும் பதாழில்நுட்ப) மபான்ை உயர்ந்த தரத்மத 
விமளவாக MOOC உறுதி மபான்ை ஒரு மாற்ைத்மத முன்பனடுக்க. 

12.4. உயர் கல்வி 
சர்வதேசமயமொக்கல் 
நாடுகளிலும் கைாச்சாரங்களிலும் குறுக்கிடும் கற்ைல் 
அனுபவங்கமள வழங்குவதன் மூைம் உைக 
விவகாரங்களில் பங்மகற்க எங்கள் மாணவர்கமள 
தயார்படுத்துகின்ை அமத மநரத்தில், நமது உயர் கல்வித் 
திட்டங்களில் பங்மகற்க மற்ை நாடுகளிைிருந்தும் 
மாணவர்கள் ஈர்க்க மவண்டும். இந்த மாணவர்கள் 
புரிந்துபகாள்ளும் புரிந்துணர்வு மற்றும் அவர்கள் நம் 
நாட்டில் குவிக்கும் உைவுகள் தங்கள் நாடுகளில் தங்கள் 
மவமைமய பாதிக்கும். உயர்கல்வி சர்வமதசமயமாக்கைில் 



 

 

இந்தியா ஒரு புகழ்பபற்ை வரைாற்மைக் பகாண்டுள்ளது. 
உைகின் முதல் பல்கமைக்கழகம் 700 கி.மு. தக்சஷிைாவில் 
நிறுவப்பட்டது. 7-ம் நூற்ைாண்டில் நைாந்தா 
பல்கமைக்கழகம் சீனா, இந்மதாமனசியா, பகாரியா, ஜப்பான், 

பபர்சியா, துருக்கி மற்றும் உைகின் மற்ை பகுதிகளிைிருந்து 
மாணவர்கள் மற்றும் அைிஞர்கமளக் பகாண்டிருந்தது. 
இருப்பினும், தற்மபாது, இந்திய மாணவர்கள் படிப்படியாக 
பவளிநாடுகளில் பயணித்துக்பகாண்டிருக்மகயில், சுமார் 
45,சர்வமதச மாணவர் கல்வி நிறுவனத்தில் சர்வமதச 
மாணவர்களிமடமய நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், சர்வமதச 
மாணவர்களின் கல்விக்கு முக்கிய இடங்களுக்கு 26 வது 
இடத்மதப் பபற்றுள்ளது. உைகளாவிய ரீதியில் சர்வமதச 
மாணவர் இயக்கத்தின் 1% க்கும் குமைவான இந்த 
கணக்குகள், கிட்டத்தட்ட 5 மில்ைியன் மாணவர்கள் 2014 ல் 
தங்கள் நாடுகளுக்கு பவளியில் படிக்கப் மபாவதாக 
அைிவிக்கப்பட்டனர். 

உைகளாவிய ரீதியில் சிந்திக்கவும், உைகளவில் பல்மவறு 
நாடுகளில் பணிபுரியும் திைனுடனும், மாணவர்கமள மதர்வு 
பசய்ய விரும்பும் நாட்டிற்கும் மாணவர்களின் 
விருப்பத்திற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கருவியாகும். 
சர்வமதச நிறுவனங்கள் மாணவர்களின் நற்பபயர் 
காரணமாக கவர்ந்து வருகின்ைன என்பமதயும், இதன் மூைம் 
முதன்முதைாக இத்தமகய நிறுவனங்கமள உருவாக்குவமத 
முதன்மமயானது என்பமத உணர்ந்து பகாள்வது முக்கியம். 
எனமவ, பவளிநாட்டு மாணவர்கமள கவர்ந்திழுக்கும் 
முயற்சியில் இந்திய நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் கல்வித் 
தரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

எனமவ, இந்த பகாள்மக உயர் கல்வி சர்வமதசமயமாக்கல் 
ஊக்குவிக்கும் அணுகுமுமை மாணவர் மற்றும் ஆசிரிய 
இயக்கம் வசதிகமள ஏற்படுத்தும், உயர் கல்வி திட்டங்கள் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் எல்மை எல்மை வழங்குவதற்கான 
சர்வமதச கூட்டு நிறுவுதல், நிறுவனங்கள் மூைம் உைகம் 
முழுவதும் மாணவர்கள் பதிவு பசய்யைாம் மூைம் 
பசயல்முமைகள் எளிதாக்குகிைது , அத்துடன் பை நாடுகளில் 



 

 

உள்ள நிறுவனங்களின் கடன்கமள நிமைமவற்றுவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் இதர நடவடிக்மககள். 

P12.4.1. சர்வதேச ரீேியில் கபொருத்ேமொன கல்வி : இந்திய உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கள் மதசிய, சர்வமதச அளவில் மபாட்டியிடும் கல்விமய 
உருவாக்க இந்த பகாள்மகயின் விமளவாக பரவைாக வழங்கப்படும் 
சுயாட்சிமய பகாண்டு வரும் சுதந்திரங்கமள பயன்படுத்தி பகாள்ள 
மவண்டும். பாடத்திட்டம், அதன் விநிமயாகம், மதிப்படீு 
பசயல்முமைகள் மற்றும் மாணவர்களின் முழுமமயான கல்வி 
அனுபவம் ஆகியமவ அவர்களுக்கு உைக குடிமகனாக ஆக 
மவண்டிய அைிவு, திைமம மற்றும் திைமம ஆகியவற்ைின் மூைம் 
அவற்மைச் சித்தரிக்க மவண்டும். NHEQF மற்றும் பதாழில்முமை 
கல்வியில் இமத மபான்ை தமகமம கட்டமமப்புகள் பூமகாள 
தரநிமையுடன் இமணக்கப்பட மவண்டும், இதன் மூைம் மாணவர்கள் 
சர்வமதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதிகள் பபை மவண்டும். 
இந்திய சூழைின் மதமவகமள சமரசம் பசய்யாமல் 'வடீ்டுக்குள்மள 
சர்வமதசமயமாக்கல்' குைித்த இந்த முயற்சிகள் அமடயப்பட 
மவண்டும். HEI களில் உள்ள ஆசிரியர்களும் உைகளாவிய 
பார்மவமய வளர்ப்பதில் உதவியாக இருக்க மவண்டும்.இது தரமான 
கல்வி உள்கட்டமமப்புகளில் முதலீடு மதமவப்படுகிைது, இது மபான்ை 
விழிப்புணர்வு ஆய்வகங்கள், நூைகங்கள், கணினி மசமவகள் மற்றும் 
பை. 

P12.4.2. இந்ேிய கமொழிகள், ககை, பண்பொடு, வைைொறு மற்றும் மைபுகள் 
பற்றிய பொடகநறிகள்: இந்திய பமாழிகள், கமைகள், வரைாறு, 

ஆயுர்மவத, மயாகா மற்றும் பைவற்ைில் சிைப்புப் படிப்புகமள 
வழங்குவதற்காக பவளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான கவர்ச்சிகரமான 
இடங்கமள உருவாக்க முயலும் பல்கமைக்கழகங்கள், இந்தியாவில் 
STEM பாடங்களில், கணினி அைிவியல், விமளயாட்டு, மற்றும் 
பதாடர்புமடய தமைப்புகள் பவளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் 
கவர்ச்சிகரமானமவயாகும், மமலும் இண்டர்பநட் மற்றும் பதாழில் 
இமணப்புகளுடன் இந்த படிப்புகமள இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக 
மாற்றுவதற்கு முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்பட மவண்டும். இந்திய 
உணவு வமககள், துணி வமககள் மபான்ை பை இந்திய கைாச்சார 



 

 

மரபுகள் உள்ளன. அமதாடு, பவளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு 
மட்டுமல்ைாமல், இந்திய மாணவர்களுக்கும் ஆய்வுக்கு மிகவும் 
கவர்ச்சிகரமான வாய்ப்புகமள வழங்குகின்ைன. இந்தியக் 
கல்வியியலுக்கான துமைகளும் பை நிறுவனங்களில் மபாட்டியிடும் 
அடிப்பமடயில் நிதியளிக்கப்படும்.இன்றும் வழக்கமாக இந்திய 
இந்திய மாணவர்கள் இந்திய பமாழிமயக் கற்றுக் பகாள்ள 
மவண்டியதில்மை. 

P12.4.3. நிறுவன ஒத்துகழப்புககள ஊக்குவித்ேல் : பவளிநாட்டு மற்றும் 
இந்திய நிறுவனங்களுக்கிமடமயயான ஒத்துமழப்பு இரட்மடத் 
திட்டங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் - ஒரு இந்திய கல்வி 
நிறுவனத்தில் மசர்ந்துள்ள மாணவர்களின் படிப்பு இந்தியாவில் 
பகுதியளவு படிப்படியாக முடிவமடயும், அமதசமயம் சம்பந்தப்பட்ட 
விதிமுமைகமள கமடப்பிடிக்கும், மற்றும் ஒரு பவளிநாட்டு முக்கிய 
வளாகத்தில் நிறுவனம், மற்றும் மநர்மாைாகவும். இளங்கமை மற்றும் 
பட்டப்படிப்பு படிப்புகளின் காைநிமை பல்மவறு நாடுகளில் 
மவறுபட்டிருக்கைாம் என்பதால், MHRD பை நாடுகளுடன் MOUS இல் 
மகபயாப்பமிடப்படும், இதனால் மாணவர்கமள ஈர்க்கும் ஒரு 
முக்கியமான வழிமுமையாக இரண்டு நாடுகளால் வழங்கப்படும் 
டிகிரிகளுக்கு பரஸ்பர அங்கீகாரத்மத வழங்குவதன் மூைம் 
பபாருத்தமானது. உைகளாவிய பதன் பகுதியில் உள்ள ஆர்வமுள்ள 
நாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் மகபயழுத்திடப்பட மவண்டும், ஏபனனில் 
அபமரிக்கா மற்றும் ஐமராப்பாவில் கல்வி அதிகரிக்கும் 
பசைவினங்கள்,உைபகங்கிலும் உள்ள மாணவர்கள் இந்தியாவில் 
குமைந்த விமை உயர்ந்த தரமான கல்விமயக் கண்டைிய முடியும். 

P12.4.4. சர்வதேச மொணவர்கள் மற்றும் ஆைொய்ச்சியொளர்களின் நுகழவு 
வசேிககள தமம்படுத்துேல்: சர்வதேச மொணவர்களுக்கொன 
நுகழவு வசேி மமம்படும். இமத அமடய பல்மவறு அமமச்சகங்கள் 
மதமவப்படும் முமைமமகமள RSA பரிசீைிப்பமதாடு, MHRD அமமக்கும் 
ஒரு 'இந்தியாவில் ஆய்வு' வமைதளத்தில் கிமடக்கும் அமனத்து 
தகவல்கமளயும் பசய்யும். இது பசயல்முமைகமள 
மமம்படுத்துவதற்கான அனுமதியுடனான அமனத்து 
அமமச்சகங்களுடனும் பணிபுரியும், அனுமதிப்பிற்கான 
பவளிப்பமடயான அளவுமகால்கமள அமமக்கும். விசா மற்றும் 



 

 

பவளிநாட்டினர் பதிவு பிராந்திய அலுவைகம் (FRRO) பசயல்முமைகள், 

தங்களுக்கான நீட்டிப்பு மற்றும் மவமைவாய்ப்பு பகாள்மககள் உைகம் 
முழுவதும் இருந்து உயர் தரமான மாணவர்கமள ஈர்ப்பதற்காக 
எளிமமப்படுத்தப்படும். 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட NRF ( பாடம் 14 ஐ பார்க்கவும் ) வளர்ந்து 
வரும் நாடுகளில் இருந்து திைமமயான சர்வமதச 
மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி புைமமப்பரிசில்கமள 
வழங்குவதற்காக சிைப்புத் திட்டங்கமள ஆதரிக்க 
ஊக்கப்படுத்தப்படும். குறுகிய காைத்தில் தங்குவதற்கு 
விரும்பும் மாணவர்களுக்கான நல்ை தரமான கடன் 
அடிப்பமடயிைான குறுகிய காை இந்திய ஆய்வு படிப்புகள் 
வழங்கப்படும். இந்தியாவில் பட்டம் முடித்துள்ள 
மாணவர்கள், நாடுமுழுவதும் ஒரு குைிப்பிட்ட 
காைப்பகுதியில் மவமைவாய்ப்மபப் பபை 
அனுமதிக்கப்படுவர். அதனால் அவர்கள் விருப்பமானால் 
தங்கள் நாடுகளுக்குத் திரும்புவதற்கு முன் அவர்கள் சிை 
மவமை அனுபவங்கமள மசகரிக்க முடியும். 

P12.4.5. உள்ளூர் சமூகங்களுக்குள்ளொன உள்வரும் மொணவர்களின் 
ேங்கியிருத்ேல் மற்றும் ஒருங்கிகணத்ேல்: சர்வமதச 
மாணவர்களுக்கான மசர்க்மகக்கு சிை மநரங்களுக்கு முன்மப 15 

சதவிகித உச்ச வரம்பு ஒதுக்கீடு மூைம் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. 
இருப்பினும், சர்வமதச மாணவர்களுக்கு வழங்குவதில் ஆர்வமுள்ள 
கல்வி நிறுவனங்கள், அவற்ைின் பசாந்த அல்ைது மசமவ 
வழங்குநர்களுடன் பங்குபற்றுவதற்கு அவசியமான குடியிருப்பு 
வசதிகள் மபான்ைவற்மை உருவாக்க மவண்டும். நிறுவனங்கள் 
அவர்களுக்கு உதவ மதமவயான சமூக உள்கட்டமமப்மப 
உருவாக்குவதன் மூைம் ஒரு பாதுகாப்பான, மநர்மமை, மற்றும் 
முழுமமயான அனுபவம் பகாண்ட உள்வரும் மாணவர்கமள 
வழங்குவதில் கவனம் பசலுத்த மவண்டும். இதில் ஆசிரிய 
ஆமைாசகர்கள், புரவைன் குடும்பங்கள் மற்றும் மாணவர் நண்பர்கமள 
நியமித்தல், உள்ளூர் பமாழி படிப்புகள் மற்றும் பிை பாைம் படிப்புகள் 
ஆகியமவ மதமவப்படுகின்ைன. தகுதிவாய்ந்த சர்வமதச 
மாணவர்கமள ஈர்க்கும் வமகயில் கல்வி உதவித்பதாமககமள 



 

 

அைிமுகப்படுத்த முடியும். தற்மபாது,இந்தியாவில் படிக்கும் 
பவளிநாட்டு மாணவர்களில் பபரும்பாமைார் தனியார் 
நிறுவனங்களில் அவ்வாறு பசய்கின்ைனர், ஏபனனில் அவர்கள் சிைந்த 
மாணவர் அனுபவத்மத வழங்குகிைார்கள், ஆனால் மத்திய மற்றும் 
மாநிை பல்கமைக்கழகங்களுக்குள் நுமழவதற்கு காை அவகாசம் 
மதமவப்படுகிைது. 

P12.4.6. மொணவர் பரிமொற்றம் : இந்திய மாணவர்கள் பவளிநாடுகளில் 
புகழ்பபற்ை பல்கமைக்கழகங்கள் குறுகிய காை வருமககள் மூைம் 
'உைகளாவிய மூழ்கியது' அனுபவம் மவண்டும் ஆதரவு. சர்வமதச 
பல்கமைக் கழகங்களில் பசமஸ்டர்-பவளிநாட்டுத் திட்டங்கள், 

குறுகிய காை மவமை வாய்ப்புகள், பயிற்சி அல்ைது திட்டப்பணி 
ஆகியவற்மைப் பபை இந்திய பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ள 
பட்டதாரி மற்றும் பட்டதாரி மாணவர்கள் இயக்கம் 
ஊக்கமளிக்கப்படும். மாணவர் பரிமாற்ை திட்டங்களுக்கு 
பவளிநாட்டில் கல்வி நிறுவனங்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் 
விரிவுபடுத்தப்பட்டு பைப்படுத்தப்படும். மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
மாணவர்களுக்கான கடன் மாற்ைத்திற்கான ஏற்பாடு உதவும். 
பவளிநாடுகளில் உயர்ந்த படிப்புகமள மமற்பகாள்வதற்கு இந்திய 
மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான புைமமப்பரிசில்கள் 
மற்றும் / அல்ைது கல்விக் கடன்கள் அதிகரிக்கப்படும். 

P12.4.7. ஆசிரிய இயக்கம் : பவளிநாட்டுப் பல்கமைக் கழகங்களுக்கு 
பவளிப்பமடயாகப் பபை இந்திய நிறுவனங்களில் ஆசிரிய 
உறுப்பினர்கள் ஊக்கமளிக்கப்படுவார்கள். இது நியமனம் பசய்யப்பட்ட 
பல்கமைக் கழகங்கள், பிரதிநிதித்துவம் / உரிமம, 

இந்தியா மற்றும் பவளிநாடுகளில் குறுகிய காை பயிற்சி 
திட்டங்கள். இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள 
ஆசிரியர்களுக்கு விமடபபறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. 

கூடுதைாக, கல்வி நிறுவனங்களின் உைகளாவிய ஊக்கத்பதாமக 
(GIAN) திட்டத்தின் கீழ் அைிஞர்கமளப் பார்மவயிடும் இந்திய 
நிறுவனங்கள், பவளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வருமக தந்த தங்கள் 
நிறுவனங்களில் இருந்து மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு 
இத்தமகய ஒப்புமம வாய்ப்புகமள வழங்க ஊக்குவிக்கப்படும். 



 

 

P12.4.8. 

P12.4.9. P12.4.10. 

P12.4.11. 

P12.4.12. 

ஆைொய்ச்சி ஒத்துகழப்புகள் : இந்தியா மற்றும் 
பவளிநாடுகளில் உள்ள பல்கமைக்கழகங்களுக்கு 
இமடமயயான மூமைாபாய பங்காளிப்பு ஆராய்ச்சி 
ஆராய்ச்சி கூட்டுைவுகமள விரிவாக்குவதற்கு 
பயன்படுத்தப்படும். ஒருங்கிமணந்த ஆராய்ச்சிக்கான 
திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக NRF திைமமயான 
ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மற்றும் பிந்மதய முமனவர் 
கூட்டாளர்களின் இரு வழி இயக்கத்திற்கான நிதியுதவி 
வழங்கும். ஒரு சர்வமதசமயமாக்கல் மூமைாபாயத்மத 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும், சர்வமதச 
மாணவர்களுக்கான மசமவகமள வழங்குவதற்கும், 

புதிய மசமவயகங்கமள வழங்குவதற்கும் உதவுவதன் 
மூைம், விசாக்கள், சர்வமதச கல்விக்கான சர்வமதச 
பல்கமைக்கழக மமயம் (IUCIE) (பார்க்க P12.4.12) . 

கடல் வளொகங்கள் : குைிப்பிட்ட தகுதித் தகுதிகமள 
பூர்த்தி பசய்யும் பபாது மற்றும் தனியார் 
பல்கமைக்கழகங்கள் குைிப்பாக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
நாடுகளில் குைிப்பாக குமளாபல் பதன் பகுதியில் 
வளாகங்கமள அமமக்க ஊக்குவிக்கப்படும். மத்திய 
மற்றும் மாநிை அரசுகள் மத்திய மற்றும் மாநிை 
பல்கமைக்கழகங்களின் சட்டங்களில் திருத்தங்கமள 
பதாடங்குவதற்கு இது மபான்ை முயற்சிகளுக்கு 
உதவுகிைது. 

MOOC க்கள் மற்றும் ேிறந்ே மற்றும் தூை கற்றல் : 

அந்நியச் பசைாவணி மற்றும் பவளிநாட்டு 
மகாரிக்மககமள சந்திக்க மற்ை மாநிைங்களுக்கும் 
பவளிநாடுகளுக்கும் தங்கள் ODL திட்டங்கமளக் 
கவமரஜ் பசய்ய இந்திய உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். இந்திய 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் பவளிநாடுகளில் 
விரிவுபடுத்த பல்மவறு துமைகளில் ஆன்மைன் 
மற்றும் கைந்த கற்ைல் படிப்புகமள பதாடங்குவமத 



 

 

இந்திய பல்கமைக்கழகங்கள் அைியைாம். மதமவயான 
அமனத்து உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் 
மதமவயான பமன்பபாருள் ஆதரவு மற்றும் நிதியுதவி 
ஆகியமவ கிமடக்கப்பபறுகின்ைன. இரு நாடுகளுக்கும் 
இமடயில் மகபயாப்பமிடப்பட்ட பரஸ்பர டிகிரி 
அங்கீகாரத்திற்கான MOU கள், ஆன்மைன் 
படாமமமனயும் உள்ளடக்கியிருக்க மவண்டும். MU 

க்கள் வழங்கிய குமடயின் கீழ் இந்திய பவளிநாட்டு 
நிறுவனங்களுடன் பணிபுரிய மவண்டும், MOOC க்கள் 
மற்றும் பிை படிப்புகள் மற்றும் டிகிரி படிவங்கமள 
பரஸ்பர அங்கீகரிக்க மவண்டும். 

இந்ேியொவில் கவளிநொட்டு பல்ககைக்கழகங்ககள 
அகழத்ேல் : மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பல்கமைக்கழகங்கள் 
(அதாவது உைகின் முதல் 200 பல்கமைக்கழகங்களில் 
இருந்து) இந்தியாவில் பசயல்பட 
அனுமதிக்கப்படும். அத்தமகய நுமழவு வசதிகமள 
ஏற்படுத்தும் ஒரு சட்டபூர்வமான கட்டமமப்மப 
மவக்க மவண்டும், அத்தமகய பல்கமைக்கழகங்கள் 
அமனத்து இந்திய, பல்கமைக்கழகங்களுக்கும் 
பபாருந்தும் அமனத்து ஒழுங்குமுமை, ஆளுமம 
மற்றும் உள்ளடக்க விதிமுமைகமள பின்பற்ை 
மவண்டும். 

சர்வதேச கல்விக்கொன ஒரு சர்வமதச பல்கமைக்கழக 
மமயம்: பல்கமைக்கழகங்களில் உயர் கல்வி 
சர்வமதசமயமாக்கப்படுவதற்கு மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
இந்திய பல்கமைக்கழகங்களுக்குள் IUCIE ஒரு 
சர்வமதச கல்வி மமயம் (IEC) உடன் இமணந்து 
நிறுவப்படும். இந்த மமயங்கமள பசயல்படுத்துவதற்கு 
மதமவயான வரவு பசைவுத் திட்டத்மத 
வழங்குமவாம். 

P12.4.13. அவுட்ரீச் மற்றும் பிைொண்டிங்: பவளிநாட்டில் இருந்து மாணவர்கள் 
ஈர்ப்பதற்காக ஒரு முமையான பிராண்ட் கட்டிடம் பிரச்சாரம் 



 

 

மமற்பகாள்ளப்படும். இது சமூக ஊடகம் உட்பட அமனத்து 
வமகயான தகவல்பதாடர்பு மற்றும் புைவழிப் பயன்பாடுகமளயும் 
உள்ளடக்குகிைது. IUCIE, அரசாங்கம் மற்றும் இந்திய HEIs அவர்களின் 
சர்வமதச அலுவைகங்கள் மூைம் இந்த முமையான பிராண்ட்-
கட்டிடம் பயிற்சிமய மமற்பகாள்ள மவண்டும். மாணவர்கள் 
இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு கவர்ச்சிகரமானதாக இருப்பதற்கு 
புைமமப்பரிசில்கள் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். இந்தியாவில் 
படிப்பதற்கான சிைந்த சர்வமதச மாணவர்களுக்கான அதிகமான 
புைமமப் பரிசில்கள் கிமடக்கப்பபை மவண்டும். 

கூடுதைாக, முதன்மம மற்றும் இரண்டாம் நிமை சந்மத 
ஆராய்ச்சி அடிப்பமடயில் நாடு-குைிப்பிட்ட ஆவணங்கமள 
தயாரிப்மபாம். இந்தியாவில் கல்வி வாய்ப்புகமள உயர்த்தும் 
கருத்தரங்குகள் / பட்டமைகள் / நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 
கைாச்சார நிகழ்வுகள் ஒவ்பவாரு இைக்கு நாடுகளிலும் 
ஏற்பாடு பசய்யப்படும். இந்த பரபரப்பான நிகழ்வுகமள 
மமற்பகாள்வதற்கு நிதியுதவி மூைம் அமடயாளம் 
காணப்பட்ட நிறுவனங்கள் வழங்கப்படும். 

 
 

 

  

  

  

 

 

13. உற்சாகமமடந்த, ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் தகுதியுள்ள ஆசிரியராக 



 

 

பாடம் 13 

உற்சொகமகடந்ே, 

ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் 
ேிறன்மிக்க 
ஆசிரியைொக 

குறிக்தகொள்: அதிக திைமம மற்றும் ஆழமான 
அர்ப்பணிப்புடன் அதிகாரம் பகாண்ட ஆசிரியர், 

கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைில் சிைந்து 
விளங்க மவண்டும். 

உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் பவற்ைிக்கு மிக முக்கியமான காரணி 
அதன் ஆசிரியரின் தரம் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகும். இந்த முக்கியமான 
விஷயம் இந்தியாவின் தற்மபாமதய உயர் கல்வி முமை கவனத்மத 
தப்பவில்மை. உயர்கல்விக்கான இைக்குகமள அமடவதில் 
ஆசிரியர்களின் விமர்சனத்மத ஒப்புக்பகாள்வது, கடந்த சிை 
ஆண்டுகளாக ஆட்மசர்ப்பு மற்றும் பதாழில் முன்மனற்ைத்மத 
ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் ஆசிரியர்கமள பணியில் அமர்த்துவதில் 
பல்மவறு குழுக்களிடமிருந்து மநர்மமயான பிரதிநிதித்துவத்மத 
உறுதிப்படுத்துதல் மபான்ை பல்மவறு முன்பனடுப்புகள் 
அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

பபாது நிறுவனங்களில் நிரந்தர ஆசிரியர்களின் இழப்படீு அளவு 
கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. முன்னர் கல்வி ஊழியர்கள் 
கல்லூரிகளாக அைியப்பட்ட மனித வள மமம்பாட்டு மமயங்கள் 



 

 

(மனித வள மமம்பாட்டு மமயங்கள்) மூைம் பதாழிற்துமை வளர்ச்சி 
வாய்ப்புகளுடன் ஆசிரியர்கமள வழங்குவதற்கு பல்மவறு முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

மகிழ்ச்சியுடன், நாடு முழுவதும் உயர் கல்வித் துமையில் 
பணியாற்றும் ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் ஆயிரக்கணக்காமனார், 

உந்துதல், ஈடுபாடு மற்றும் உயர்ந்த மட்டத்திைான உயரங்கமள 
அமடவதில் முழுமமயாக ஈடுபட்டுள்ளனர். கற்பித்தல் மற்றும் 
ஆராய்ச்சிக்கான அவர்களது அர்ப்பணிப்பு ஈடுபாடு, அத்துடன் சமூக 
மசமவ மற்றும் மசமவ ஆகியவற்ைின் பதாழில்முமைக்கு 
உண்மமயிமைமய தூண்டுதைாக உள்ளது. 

இருப்பினும், கல்வித் பதாழிற்துமையின் நிமைமமயில் இந்த 
பல்மவறு மமம்பாடுகள் இருந்த மபாதினும், மற்றும் பை மாதிரி 
ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் அமனவருக்கும் உண்மமயிமைமய நம்மம 
ஊக்குவிக்கும் - இருப்பினும், பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகளில் கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, மசமவ ஆகியவற்ைில் 
சராசரியாக ஆசிரிய ஊக்கம் அதிகமாக உள்ளது. உயர்தர 
முமைமமக்கு உண்மமயிமைமய விரும்பியமத விட குமைவாகவும், 

உயர்ந்த மட்டத்தில் முன்மனற்ைமமடந்து உயர்ந்த மட்டத்தில் அமத 
அமடந்து பகாள்ளவும் மதமவப்படுகிைது. 

குமைவான விட விரும்பிய ஆசிரிய ஊக்க அளமவ பின்னால் பபாய் 
என்று பல்மவறு காரணிகள் கவனமாக மதிப்படீு மற்றும் ஒவ்பவாரு 
ஆசிரிய உறுப்பினர் அவரது / அவரது பதாழில் மற்றும் நிறுவனம் 
முன்மனற்ைம் மநாக்கி உற்சாகமாக, உற்சாகமான, ஈடுபட்டு, மற்றும் 
உந்துதல் என்று திருப்தி. 

HEI களில் ஆசிரிய ஊக்கத்திற்கான சவால்கள் 

தற்மபாமதய மநரத்தில் HEI களில் ஆசிரிய ஊக்கத்திற்கு பை 
சவால்கள் உள்ளன. 

முதல், உடல் உள்கட்டமமப்பு மற்றும் மசமவ நிமைமமகள் பை 
மத்திய மற்றும் மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ளிட்ட பை 
நிறுவனங்களில் சிைந்தமத விட குமைவாகமவ இருக்கின்ைன. பை 
நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவதற்கு வசதியாக இருக்கும் 



 

 

ஆசிரியர்களுக்கு (மற்றும் மாணவர்களுக்கு) மதமவயான அடிப்பமட 
வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமமப்புகள் இல்மை. தூய்மமயான குடிநீர், 

தூய்மமயாக்குதல் கழிப்பமைகள், அத்துடன் பிளாக்மபார்டுகள், 

அலுவைகங்கள், கற்பித்தல் விநிமயாகம், ஆய்வகங்கள், இனிமமயான 
வகுப்பமை இடங்கள் மற்றும் வளாகங்கள் மபான்ை அத்தியாவசிய 
வசதிகமள வழங்க மவண்டும். மவமை மற்றும் அவர்களின் 
நிறுவனம். 

ஆசிரிய உறுப்பினர்களின் மசமவ நிமைமமகள் கடுமமயாக 
மபாதியளவில் இல்மை. தற்மபாமதய மநரத்தில், குமைந்த சம்பளம் 
மற்றும் / அல்ைது பாதுகாப்பற்ை நிமையில், தற்காைிக நியமனங்கள் 
மீது பை ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். உண்மமயில், நிரந்தர 
மவட்பாளர்களுக்கு எதிரான ஆசிரியப் பதவிகள் மிக அதிகமாக 
உள்ளன; உதாரணமாக, புதிய மத்திய பல்கமைக் கழகங்களில் 
ஆசிரியர் பணியிடங்கள் புதிய ஐஐடிகளில் 50% க்கும் 35% க்கும் 
அதிகமானதாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளன; மற்ை பல்கமைக்கழகங்களில், 

எண்கள் பபாதுவாக மமாசமாக உள்ளன. தற்காைிக மற்றும் ஒப்பந்த 
நியமனங்கள் பநைிமுமையாக மாைி வருகின்ைன, நிறுவன 
அமமப்புமுமைகமள சமரசம் பசய்து, அமனத்து ஆசிரிய 
உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் ஆற்ைல் மற்றும் சக்திமயக் 
குமைக்கின்ைன. இது பபாது மற்றும் தனியார் HEI க்களுக்கு 
உண்மமயாகும். 

கூடுதைாக, ஒவ்பவாரு வகுப்பிலும் உயர்நிமை மாணவர்-ஆசிரிய 
விகிதங்கள் (50 முதல் 1-ஐ விட அதிகமானமவ) அதிகமான கற்பித்தல் 
சுமமகள் (பபரும்பாலும் அதிகபட்சம் 36 மணிமநரம் ஒரு வாரம்), 
சரியான வகுப்புத் தயாரித்தல் அல்ைது முமையான மாணவர் 
பதாடர்புக்கு சிைிது மநரத்மத ஒதுக்கி விடைாம், ஆராய்ச்சி அல்ைது 
பிை பல்கமைக்கழக நடவடிக்மககள் மற்றும் மசமவக்காக. 

இரண்டாவதாக, சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்பது ஆசிரியருக்கு 
முற்ைிலும் சுயநிர்ணயத்மதத் தராது - நிச்சயமாக வளர்ச்சி, பாடபநைி 
விஷயங்களில், கற்பித்தல் அணுகுமுமைகளில், மசமவ முயற்சிகமள 
மமற்பகாள்வது மற்றும் ஆய்வு ஆகியவற்ைில். குறுகிய காை 
ஒப்பந்தங்களில் இல்ைாத ஆசிரிய உறுப்பினர்களுக்கும் கூட, 

அதிகாரமளிக்கும் உணர்மவக் பகாண்டிருப்பது மற்றும் புதுமமக்கான 
சுதந்திரம் இருப்பதால் பபாதுவாக குமைவு. பாடத்திட்டம் மற்றும் 



 

 

பாடத்திட்டம் பபரும்பாலும் பவறுமமன ஆசிரிய உறுப்பினர்களுக்கு 
கற்பிப்பதற்காக ஒப்பமடக்கப்படுகின்ைன, வழங்கல், உள்ளடக்கம், 

பணிகள் அல்ைது மதிப்படீுகளில் எந்தபவாரு பமடப்பாற்ைல் அல்ைது 
கண்டுபிடிப்புக்கும் சிைிய அமைமயக் பகாண்டு கற்பிக்க மவண்டும். 
இது கல்வி நிறுவனங்களின் ஆற்ைமை தூண்டுகிைது மற்றும் 
ஆசிரியர்கமள demotivates. மமலும், அதிக வகுப்பு சுமமகளும், 

ஒவ்பவாரு வகுப்பில் அதிக மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதங்களும், 

கிரிமயட்டிவ் கிளாஸ் தயாரிப்புக்கு சிைிது மநரம் ஒதுக்கி, புதுமமயான 
ஆராய்ச்சி அல்ைது மசமவயின் முன்முயற்சிகளுக்கு மநரம் 
ஒதுக்குவது அவசியம். 

ஆசிரியர்களின் உந்துதலுடன் மமலும் சவால் என்பது, பதாழில்சார் 
மமைாண்மம பபரும்பாலும் தகுதி அடிப்பமடயில் அல்ை, மாைாக 
மூத்த, அதிர்ஷ்டம் அல்ைது பிை தன்னிச்மசயான காரணிகளாகும். 
பணியமர்த்தல், ஆராய்ச்சி, மசமவ ஆகியவற்ைில் பணியமர்த்தல் 
மற்றும் தரம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் பணியமர்த்தல், 

தக்கமவத்தல், சம்பள அதிகரிப்பு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் பசங்குத்து 
இயக்கம் ஆகியவற்மை அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட பை 
நிறுவனங்களில் பதளிவான காைவமரயமை அல்ைது 
பதாழில்முமை முன்மனற்ை அமமப்பு இல்மை. சிைந்த பணிமய 
மமற்பகாள்வதற்கான ஊக்குவிப்பு முமைமமயின் ஒரு இயல்பான 
பகுதியாக இல்மை, கடுமமயாக ஆசிரிய ஊக்கம் மற்றும் 
சிைப்பிற்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்மை குமைக்கிைது. 

இறுதியாக, நிறுவன தமைமம அமமப்பு உமடந்துவிட்டது. நிறுவன 
தமைவர்கள் முன்கூட்டிமய பயிற்சியளித்து நன்கு 
வளர்க்கப்படுவதில்மை அல்ைது தகுதி அடிப்பமடயில் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர்கள்; உண்மமயில், பை சந்தர்ப்பங்களில், 

நிறுவனத் தமைமம முற்ைிலும் ஊழல் நிமைந்த நமடமுமைகமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. நிறுவன தமைவர்களுக்கிமடயில் 
மாற்ைம் பை மாதங்கள் அல்ைது அதற்கும் மமைாக தமைமம 
காைியிடங்களின் அைிக்மகயுடன் மிக பமதுவாக அல்ை. நிறுவன 
தமைமமயின்படி, ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திலும் சிைந்த திைமம 
மற்றும் உயர்ந்த பசயல்திைமன உருவாக்குவதில் முன்னணி வகிக்க 
மவண்டும், தமைமமயின் உமடந்த முமையானது ஆசிரியர்களுக்கும் 
மாணவர்களுக்கும் கடுமமயான தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 



 

 

13.1. உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் 
இேயத்ேில் ஆசிரியர்ககளத் 
ேிரும்பப் கபறுேல் 

உயர்கல்வி துகறயில் உயர் ேைத்கே 
அகடவேற்கொன ஆசிரியர்கமள ஊக்குவித்தல் மற்றும் 
மமம்படுத்துதல் : மசமவ நிமைகள், ஆசிரிய மமம்பாடு, பசயல்திைன் 
மமைாண்மம அல்ைது பதாழில் முன்மனற்ைம், மற்றும் 
நிறுவனங்களின் தமைமமயின் தமைமமத்துவம் ஆகியமவ 
முற்ைிலுமாக மாற்ைப்பட்டு, அமதபயாட்டி ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் 
உந்துதல், உற்சாகம் மற்றும் ஊக்குவிக்கப்படுதல் அவர்களின் 
சமூகங்களுக்கு கற்பித்தல், ஆய்வு மற்றும் மசமவகளில் தனிப்பட்ட 
மற்றும் நிறுவன சிைப்பானது. 

சிறந்ே கற்பித்ேல் மற்றும் ஆைொய்ச்சிக்கொன தசகவ 
நிகைகமககள உறுேிப்படுத்துேல்: அமனத்து HEI களும் 
உயர்கல்விக்கு நல்ை மவமைகமள பசய்வதற்கு மதமவயான 
அடிப்பமட உள்கட்டமமப்பு மற்றும் வசதிகளுடன் இருக்க மவண்டும், 

ஆனால் அமவ மட்டுப்படுத்தப்பட்டமவ: தூய்மமயான குடிநீர், 

சுத்தமான பதாழிைாள கழிப்பமைகள், பிளாக்மபார்டுகள், 

அலுவைகங்கள், கற்பித்தல் கற்பித்தல், உற்சாகமான வகுப்பமை 
இடங்கள் மற்றும் வளாகங்கள் மபான்ைமவ. மபாதமன கடமமகளும் 
அதிகமாய் இருக்கக்கூடாது, மமலும் மாணவர்-ஆசிரியர்களின் 
விகிதங்கள் மிக உயர்ந்ததாக இருக்காது, எனமவ கற்பித்தல் 
பசயற்பாடு இனிமமயானதாகவும், மாணவர்களுடன் 
பதாடர்புபகாள்வதற்கு மபாதுமான மநரமும் இருக்கிைது. மற்றும் பிை 
பல்கமைக்கழக நடவடிக்மககளுக்கு. ஆசிரியர்களுக்கு தனிப்பட்ட 
நிறுவனங்களுக்கு நியமிக்கப்பட மவண்டும், நிறுவனங்களில் 
இடமாற்ைம் பசய்யப்படக்கூடாது, இதனால் அவர்கள் 
உண்மமயிமைமய முதலீடு பசய்யப்படுவார்கள் மற்றும் அவர்களின் 
நிறுவனம் மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்ைிற்கு உறுதியளிக்கைாம். 

துல்ைியமொன பல்ககைக்கழக சமூகங்ககள ஆசிரியர் அேிகொைம் 
மூைம் கசயல்படுத்துகிறது: ஆசிரிய உறுப்பினர்கமள ஊக்குவிக்க, 



 

 

அமவ நம்பகமானமவயாகவும் வலுவாகவும் முக்கியம்; அவர்கள் 
பாடத்திட்டங்கள், கற்பித்தல், நியமனங்கள், மதிப்படீுகள் மற்றும் 
அவர்களது பாடநூல்கள் மற்றும் பிை கற்கும் பபாருள்கமளத் மதர்வு 
பசய்வது உட்பட அவர்களது பசாந்த பாடநூல் மற்றும் கற்பித்தல் 
அணுகுமுமைகமள வடிவமமப்பதற்காக சுதந்திரம் இருக்க 
மவண்டும். 

தங்கள் பசாந்த புதுமமயான மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 
பாணிகளில் கற்பிக்க முடிந்தால் ஆசிரியர்களால் சிைப்பாக பசயல்பட 
முடியும், மற்றும் அவர்களால் முடிந்தால், அவர்களது கற்பிப்பில், 

தங்கள் திைமமகமள கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வமதாடு, அவர்களின் 
மாணவர்களின் மதமவகமளப் பற்ைியும் அைிந்து பகாள்ளைாம். சிை 
அடிப்பமட பநைிமுமைகளுக்குள், ஆராய்ச்சி மற்றும் பிை நிறுவன 
நடவடிக்மககள் மற்றும் மசமவமயப் பபாறுத்தவமர, சிைந்த 
மநரத்மத எப்படி முதலீடு பசய்வது என்பமதத் தீர்மானிப்பதற்காக 
ஆசிரியருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட மவண்டும். 

சுருக்கமாக, புதுமமயான ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல், மற்றும் மசமவ 
பசய்ய ஆசிரியர்கமள மமம்படுத்துவது, ஆசிரியர்களுக்கான முக்கிய 
உந்துதமையும், உண்மமயான பமடப்பு, ஆக்கப்பூர்வமான 
மவமைகமளயும் பசய்வதற்கு ஆகும். 

ேகுேி அடிப்பகடயிைொன கேொழிற்துகற தமைொண்கம மூைம் 
சிறந்ே ஊக்குவிப்பு: ஆசிரிய பணிக்குழு, தக்கமவத்தல், சம்பள 
உயர்வு, ஊக்குவிப்பு, அங்கீகாரம் மற்றும் நிறுவன தமைமமக்கு 
பசங்குத்து இயக்கம் ஆகியவற்ைின் மீதான நிறுவன முடிவுகள் 
அமனத்தும் கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, மசமவ. இதற்கிமடயில், அடிப்பமட 
விதிமுமைகமள வழங்காத ஆசிரியர்கமள கணக்கில் பகாண்டுவர 
மவண்டும். 

சிைப்பான ஓட்டத்மத அதிகரிக்க தன்னாட்சி நிறுவனங்களின் 
பார்மவக்கு மவத்து, HEI கள் ஆசிரியர்கமள நியமிப்பதற்கான 
சுயாதீனமான மற்றும் பவளிப்பமடயான பசயல்முமைகமள 
பதளிவாக வமரயறுக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு HEI ஆல் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்குள்மளமய ஆசிரியர்கள் 
மத்தியில் அதிக திைன் பகாண்டவர்கள் மற்றும் அனுபவங்கள் 



 

 

மற்றும் அனுபவங்கள் ஆகியவற்மை உறுதிபசய்ய மவண்டுபமன்பமத 
மநாக்கம். 

பதவி உயர்வு, பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு ஆகியவற்ைின் 
மூைம் சிைந்த மற்றும் உறுதியளிக்கும் ஆசிரியர்கமள 
ஊக்குவிப்பதற்கும், அங்கீகரிப்பதற்கும், ஒவ்பவாரு ஆசிரியத் 
தரவரிமசக்குள்ளும் பை நிமைகமளாடு ஒரு வலுவான மற்றும் தகுதி 
சார்ந்த பதவி பாமதயில், பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய கட்டமமப்பு 
உருவாக்கப்படும். பசயல்திைன் சரியான மதிப்படீ்டிற்கான பை 
அளவுருக்களின் ஒரு அமமப்பு, அமத சமயம், மாணவர்களின் 
மதிப்படீு, மாணவர் விமர்சனங்கமள, கற்பித்தல், தரத்தின் தரம் 
மற்றும் ஆராய்ச்சி தாக்கம், மற்றும் நிறுவனம் மற்றும் சமூகம் 
ஆகியவற்ைின் மசமவகளின் வடிவங்கள் ஆகியவற்றுடன் 
உருவாக்கப்பட்டது. இத்தமகய தகுதி அடிப்பமடயிைான மதிப்படீுகள் 
பதவி உயர்வு முடிவுகமள நிர்ணயிக்கும், அத்துடன் ஒவ்பவாரு 
ஆசிரிய உறுப்பினருக்கும் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு, மற்ை 
துமை சார்ந்த மற்றும் நிறுவன அளவிைான அங்கீகாரங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும். 

தகுதி அடிப்பமடயில் ஆசிரியத்தின் பசங்குத்து இயக்கம் மமலும் 
அவசியம்; நிரூபிக்கப்பட்ட தமைமம மற்றும் நிர்வாக திைன்கமள 
பகாண்ட சிைந்த ஆசிரியர்கள் கல்விக் தமைமம பதவிகளில் 
எடுக்கும் மநரத்திற்கு பயிற்சி பபறுவர். 

ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்பு, மமம்பாடு, பசயல்திைன் மமைாண்மம மற்றும் 
பதாழில் முன்மனற்ைம் ஆகியமவ ஐ.டி.பி. ( பி 17.1.7 ஐ பார்க்கவும் ). 

நிலுகவயிலுள்ள நிறுவன ேகைகமயின் மூைம் சிறப்பொன ஒரு 
கைொச்சொைத்கே உருவொக்குேல்: தகுதி மற்றும் பசயல்திைன் 
அடிப்பமடயிைான கைாச்சாரத்மத உருவாக்குவதன் மூைம் 
சிைப்பானதும், புதுமமத்தன்மமயும் வளர்ந்து வரும் சிைந்த மற்றும் 
உற்சாகமான நிறுவன தமைமமயின் முன்னிமையில் 
மணித்தியாைம் மதமவப்படுகிைது. ஒரு நிறுவனம் மற்றும் அதன் 
ஆசிரியர்களின் பவற்ைிக்கான உயர் தர நிறுவன தமைமமயகம் 
மிகவும் முக்கியமானது. உயர் கல்வி மற்றும் மசமவ சான்றுகளுடன் 
பல்மவறு சிைந்த ஆசிரியர்களும் நன்கு ஆர்ப்பாட்டம் பசய்த 
தமைமுமையினர் மற்றும் நிர்வாக திைமமகள் ஆகியமவ 



 

 

பதாடக்கத்திமைமய அமடயாளம் காணப்பட்டு, தமைமமத்துவ 
பதவிகளின் ஏணியின் மூைம் பயிற்றுவிக்கப்படும். 

தமைமமயின் நிமைகள் காைியாக இருக்காது, மாைாக தமைமமயில் 
மாற்ைங்கள் மபாது ஒரு இமடக்காை காை இமடபவளிமய 
பமன்மமயான மாற்ைங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பமன்மமயான 
இயங்கும் உறுதி பநைி இருக்கும். ஊழல் நமடமுமைகள் 
அகற்ைப்படும் மற்றும் பதிைாக நிறுவன தமைவர்கள் தகுதி 
அடிப்பமடயிைான மவமைக்கு மூைம். 

நிறுவன தமைவர்கள் ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் 
அமனத்து HEI தமைவர்களிடமிருந்து சிைந்த மற்றும் 
புதுமமயான மபாதமன, ஆராய்ச்சி, நிறுவன மசமவ மற்றும் 
சமூக நைத்திட்டங்கமள ஊக்குவிப்பதற்கும், 

ஊக்குவிப்பதற்கும் புதுமம மற்றும் சிைப்பான ஒரு 
கைாச்சாரத்மத உருவாக்க மநாக்கமாக இருக்கும். இது 
நிறுவனத்தின் தரம் மற்றும் திமசயில் கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாள்ளப்படும் நிறுவன தமைவர்கள் 
(பார்க்கவும் பாடம் 17 ). 

உயர் கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு 
சிறந்ே ேயொரிப்பு மற்றும் உகந்ே 
பணி சூழல்களில் மேிப்பு 
மற்றும் ஆேைவு இருக்க 
தவண்டும். 



 

 

P13.1.1. தபொதுமொன உடல் உள்கட்டகமப்பு மற்றும் வசேிகள்: அமனத்து HEI 

க்கும் மபாதுமான உடல் உள்கட்டுமானம் மற்றும் 2023 ஆம் 
ஆண்டளவில் அடிப்பமட சுகாதார மதமவகள் பகாண்ட வசதிகமளக் 
பகாண்டிருக்கும். இதில் பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் பசயல்பாட்டு 
கழிப்பமைகள்; ஆசிரிய அலுவைகம் இடம்; மபாதுமான தளபாடங்கள் 
பகாண்ட இனிமமயான வகுப்பமைகள் மூைம் உகந்த கற்ைல் 
சூழல்களில்; பபாருட்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு வித்தியாசப்பட்ட 
மாணவர்கள் ஆதரவு; நன்கு வடிவமமக்கப்பட்ட வளாகங்கள்; 

கணினிகள் மற்றும் கணினி அமைகள், இமணய இமணப்பு மற்றும் 
நிறுவன மின்னஞ்சல்; அைிவியல் ஆய்வகங்கள்; பதாழில் கல்வி 
இடங்கள்; கமை / மகவிமன பபாருட்கள் 

P13.1.2. பயிற்றுவிப்புத் ேன்கம: ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் மதமவயான 
அமனத்து படிப்பு, பபாருள் மற்றும் துமையில் மதமவகமள பூர்த்தி 
பசய்ய மவண்டும், ஒரு விரும்பத்தக்க மாணவர்-ஆசிரிய விகிதம் (30: 

1 க்கு மமல் இல்மை) பராமரிக்கப்படுகிைது மற்றும் மவறுபாடு உறுதி 
பசய்யப்படுகிைது. ADHOC, ஒப்பந்த நியமங்களின் பரவைான 
அணுகுமுமை உடனடியாக நிறுத்தப்பட மவண்டும். 

P13.1.3. ஒவ்கவொரு நிறுவனத்ேிைிருந்தும் ேிறகமசொர்ந்ே கைப்பு 
கைகவ: ஆசிரியருக்கு கல்வி நிபுணத்துவம் மற்றும் ஆழம் இருக்க 
மவண்டும், மற்றும் பபாது மசமவக்கான dispositions உடன் 
திைமமகமள கற்பித்தல்; அரசியைமமப்பில் குைிப்பிட்டுள்ளபடி, கல்வி 
இைக்குகள் மற்றும் நாட்டின் பார்மவக்கு அவர்கள் ஊக்கமளித்து 
வழிநடத்த மவண்டும். ஆசிரிய வகுப்பமையில் ஆசிரியர்களாக 
மட்டுமல்ைாமல், வழிகாட்டிகளாகவும் வழிகாட்டிகளாகவும் 
மாணவர்கள் ஈடுபட மவண்டும். 

ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் கல்வியாளர்களின் மற்றும் 
புைனாய்வு நிபுணர்களின் கைமவயாக இருக்க மவண்டும், 

இது நமடமுமைத் துமையில் வலுவான மற்றும் 
சம்பந்தப்பட்ட பதாடர்புகமள உருவாக்குவதற்கான முக்கியம்; 

பக்கவாட்டு ஆட்மசர்ப்பு ஊக்கமளிக்கும். பயிற்சியாளர்கள் என 
பின்னணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு, அவர்களின் அனுபவம் 



 

 

மற்றும் திைமன நியமிக்கும் தகுதி இருக்கும், மற்றும் 
அவர்களின் கல்வி தகுதிகள் அல்ை. 

P13.1.4. ஆட்தசர்ப்புக்கொன நிறுவன சுயநிர்ணயம்: பபாது நிறுவனங்கள் 
(மற்றும் உதவியளிக்கும் நிறுவனங்கள்) உள்ளிட்ட அமனத்து 
நிறுவனங்களும், ஆசிரியர்கமளயும், அவர்களது விருப்பத்தின் பிை 
உறுப்பினர்கமளயும் மசர்ப்பதற்கான தன்னாட்சி மவண்டும். 
கடுமமயான மற்றும் பவளிப்பமடயான அளவுமகால்கள் மற்றும் 
பசயல்பாடுகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருத்தல் மவண்டும்; 

பபாதுமக்களுக்பகதிராக இந்த நிபந்தமனகளும் பசயல்களும் 
கிமடக்கப்பபறும். ஆசிரியர்களுக்கான ஆட்மசர்ப்புத் தரநிமை 
மவறுபாடு, ஒழுக்கவியல் புரிதல், சமூக முன்மனாக்குகள், கற்பிக்கும் 
திைன் மற்றும் நமடமுமை மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு பங்களிப்பு 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது; பல்மவறு குழுக்களுடனான 
பணிபுரியும் திைன் மூத்த பதவிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு 
முக்கியமான அளவுமகாைாக இருக்க மவண்டும். ஜனாதிபதி / 
துமணத் தமைவர் / இயக்குநர் மூைமாக, BoG, முமையான மதர்வு 
மற்றும் ஆட்மசர்ப்புக் குழுக்கமள உருவாக்குவதன் மூைம் 
பபாருத்தமான முமைமய பின்பற்றுவமத உறுதிபசய்யும். 
(பார்க்க பிரிவு 17.1 ) 

P13.1.5. நிறுவன கைொச்சொைத்கே ஊக்குவித்ேல் மற்றும் 
ஊக்குவித்ேல்: சமத்துவம், மற்றும் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரின் மதிப்பு 
மற்றும் பகௌரவத்திற்கான மரியாமத ஆகியமவ ஒவ்பவாரு 
நிறுவனத்திலும் நிைவும். புதிய கருத்துக்கமள ஊக்குவிக்கப்படுவதன் 
மூைம் சுற்றுச்சூழல் திைந்த நிமையில் இருக்க மவண்டும். பகிர்மான 
நிறுவன பார்மவ மற்றும் குைிக்மகாள்களின் மூைம் உரிமமயுணர்வு 
உணர்மவ வளர்க்கும். ஆசிரியரின் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் 
பற்ைி அைிவுமர வழங்கப்பட மவண்டும், மமலும் நிறுவனத்தின் பபரிய 
இைக்குகமள மமம்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு பசய்யும் அமத 
மவமளயில் இது நிமைமவற்ைப்பட மவண்டும். சவால்கமள 
பகிர்ந்துபகாள்வதற்கும் பதாழில்முமை மமம்பாட்டிற்கான ஆதரமவத் 
மதடுவதற்கும் இடம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட மவண்டும். 

மமம்படுத்தும் கைாச்சாரத்தின் மிக முக்கிய கூறுபாடு 
ஆசிரியர்களுக்கான கல்வி சுதந்திரமாக இருக்க மவண்டும், 



 

 

அவர்களது ஆராய்ச்சி பதாடரவும், எழுதவும், புதுமமயான 
கற்பிக்கும் மற்றும் பாடத்திட்ட நமடமுமைகமள 
பின்பற்ைவும் சுதந்திரம் உட்பட. இத்தமகய கைாச்சாரத்மத 
வளர்ப்பது, துமண அதிபர் / இயக்குநர் உள்ளிட்ட நிறுவன 
தமைவர்களின் பாத்திரத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் 
ஒன்ைாகும். 

P13.1.6. தபைொசிரியர் உட்பட பல்ககைக்கழக ஊழியர்களுக்கொன நிைந்ேை 
(பேவி) தவகைவொய்ப்பு அமனத்து கல்லூரிகளும் பல்கமைக்கழக 
ஊழியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான சரியான முமையில் 
வடிவமமக்கப்பட்ட நிரந்தர மவமைவாய்ப்பு (காைவரிமச) 
கண்காணிப்பு அமமப்பு அைிமுகப்படுத்தப்படும் - இது 2030 ஆம் 
ஆண்டுக்குள் அமனத்து நிறுவனங்களிலும் முழுமமயாக 
பசயல்பாட்டுடன் இருக்கும், இதில் தனியார் HEI கள் அடங்கும். 
தகுதிகாண் காைம் பபாதுவாக ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும், இது 
மதிப்படீ்டில் குமைக்கப்படைாம் அல்ைது அதிகரிக்கைாம். பல்மவறு 
ஆதாரத் தரவுகளுடன் கடுமமயான மற்றும் விரிவான மதிப்படீ்டு 
பசயல்முமையின் அடிப்பமடயில் உறுதிப்படுத்தல் அமமந்திருக்கும். 
இது 360 டிகிரி பப்ளிஷிங் (மமற்பார்மவயாளர், பியர் மற்றும் மாணவர் 
ஆய்வு) ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது. ஒவ்பவாரு நிறுவனமும் 
நிரந்தர மவமை / பதவி உறுதிப்படுத்த அதன் பசாந்த 
பசயல்முமைமய முடிவு பசய்யும். அத்தமகய நியமனங்கள் 
தனிப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும்; ஆசிரியர்கள் 
நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்ை முடியாது. 

'நிரந்தர மவமைவாய்ப்பு' என்பது ஒரு பணியாளமர ஒரு 
பணியமர்த்தியிருக்க மவண்டும். ஒரு நிரந்தர ஊழியர் ஒரு 
காை அல்ைது தற்காைிக அல்ைது ஒப்பந்த ஊழியரிடமிருந்து 
மவறுபடுகிைார், இமவ அமனத்தும் முன்னமர 
தீர்மானிக்கப்பட்ட மவமைவாய்ப்மப 
பகாண்டிருக்கின்ைன. அத்தமகய நிரந்தர ஊழியர் ஒரு 
பவளிப்பமடயான நீண்டகாை நியமனம் ஒப்பந்தம் மவண்டும், 

வழக்கமாக ஊழியர் அந்த நிறுவனத்தில் ஓய்வூதிய வயமத 
அமடயும் மபாது அல்ைது முடிவுக்கு வருகிைார் அல்ைது 



 

 

நிறுவனத்தின் மவமைத்திட்டத்தின் பின்னர் நிறுவனத்மத 
மவமைக்கு அமர்த்த அல்ைது நீக்கப்படுகிைார். 

கபொதுத் துகறக்கொன 
ேிறன்ககள மற்றும் 
ேிறன்ககளக் கற்பிப்பேன் 
தபரில் கல்வி நிபுணத்துவம் 
மற்றும் ஆழம் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பகடயில் ஆசிரிய 
நியமனம் இருக்கும். 

P13.1.7. ஆசிரிய அபிவிருத்ேித் ேிட்டம்: அமனத்து நிறுவனங்களும் 
ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு CPD திட்டத்மத அபிவிருத்தி பசய்வமதாடு, 

அதன் பசயல்பாட்டிற்கான பசயல்முமைமய தீர்மானிக்கும். 
திட்டத்தில் துமையில் / ஒழுங்கு திைன், கற்பிக்கும் திைன், ஆராய்ச்சி 
மற்றும் நமடமுமையில் பங்களிப்பு திைன் ஆகியமவ இதில் 
அடங்கும். இளம் ஆசிரிய உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டல் 
திட்டம் மற்றும் சுய முன்மனற்ைம் மற்றும் கற்ைமை மதிப்படீு பசய்ய 
ஆசிரியர்கமள உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு தன்னியக்க கண்காணிப்பு 
அமமப்பு ஆகியவற்மை நிறுவும் நிறுவனங்கள் கருத்தில் 
பகாள்ளைாம். 

HRDC க்கள் தற்மபாது பவளிப்புை நிறுவனங்கமள 
மீளமமப்பதற்குப் பதிைாக, தற்மபாது வழங்கும் 
பல்கமைக்கழகங்களுடன் ஒருங்கிமணக்கப்படும். 
எம்.ஆர்.ஆர்.டி., இரண்டு தனித்தனி பகுதிகளிைான மனித வள 
மமம்பாட்டுத் துமையின் பசைவினங்களுக்காக வழங்கப்படும்: 



 

 

(i) பல்கமைக்கழக வரவுபசைவுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
மமயம் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான நிதி, மற்றும் (ii) 
பதாழில்முமை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள். HRI க்கள் 
தனியார் HEI களின் ஆசிரியர்கமள பயிற்றுவிப்பதற்காக 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள், மமலும் கட்டணம் வசூைிக்கப்படும். 
பல்வமக பல்கமைக் கழகங்களுக்குள் புதிதாக நிதி 
அளிப்பதன் மூைம் HRDC களின் எண்ணிக்மக 
விரிவாக்கப்படும். 

உயர் கல்வியில் ஆசிரியர்களின் (ஆசிரியர்களின்) பதாழில் 
வளர்ச்சிக்கான ஒரு மதசிய மவமைத்திட்டம் 
பதாடங்கப்படவுள்ளது, மனித வள மமம்பாட்டுத் துமையால் 
வடிவமமக்கப்படும் பாடத்திட்ட கட்டமமப்பானது நாடு 
முழுவதிலும் உள்ள HEI களுடன் கைந்துமரயாடைாகும். இந்த 
கட்டமமப்மப தங்கள் பசாந்த CPD திட்டங்கமள 
நடத்துவதற்கு HEI கமளப் பயன்படுத்தைாம்; HEI கள் 
அவற்ைின் ஆசிரியர்களின் மற்றும் பிை உறுப்பினர்களின் 
பயனுள்ள CPD க்கு பபாறுப்மபற்க மவண்டும். ( பி 15.5.2 

ஐ பார்க்கவும் ) 

P13.1.8. புேிய ஆசிரியர்களுக்கொன ேிகசமொற்ற ேிட்டம்: HEI களில் அமனத்து 
புதிய ஆசிரியர்களும் மநாக்குநிமைத் திட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட 
மவண்டும், இது திமணக்களங்கள் / கல்வியியல் கல்லூரிகளால் 
வடிவமமக்கப்பட்டு வழங்கப்படும். இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
பண்பாடு மற்றும் பண்பாடுகள், திட்டங்கள், பாடபநைிகள், நல்ை 
கற்பித்தல் நமடமுமைகள் மற்றும் கற்பிக்கும் அணுகுமுமைகள் 
மற்றும் இதர விஷயங்கள் ஆகியவற்மை அவற்மை அைிமுகப்படுத்த 
மவண்டும். அமவ HEI குழுவின் திைமமயான பகுதியாக மாறும். 
ஒவ்பவாரு புதிய ஆசிரிய உறுப்பினரும் HEI இல் ஒரு நீண்டகாை 
பதவி மற்றும் ஒரு முன்மாதிரியான வரைாற்று ஆசிரியராக 
நியமிக்கப்படைாம். 

P13.1.9. மூத்ே கல்வியொளர்களின் வழிகொட்டல்: பல்கமைக்கழக / கல்லூரி 
ஆசிரியர்களுக்கான குறுகிய காை வழிகாட்டி / பதாழில்சார் ஆதரவு 
வழங்குவதற்கு விருப்பமான மூத்த / ஓய்வுபபற்ை ஆசிரியர்களின் 



 

 

ஒரு பபரிய குளம், குைிப்பாக இந்திய பமாழிகளில் கற்பிப்பதற்கான 
திைனுடன் நிதியளிக்கப்பட்டு, நிறுவப்பட மவண்டும். 

குைிப்பிட்ட பாடங்களுக்கு அல்ைது புவியியலுக்கான சிைந்த 
நபர்கள் சிைப்பாக கருதப்பட மவண்டும். பின்தங்கிய 
மாவட்டங்களில் உள்ள HEI களின் தரத்மத 
மமம்படுத்துவதற்காக இந்த குளம் முழுமமயாகப் 
பயன்படுத்தப்பட மவண்டும். இது எம்என் மற்றும் எம்டி 
ஆகியவற்ைில் ஒரு குைிப்பிட்ட முன்முயற்சிக்காக 
அமழக்கப்படைாம். (பார்க்க P10.15 ) 

 
 

 

13. உற்சாகமமடந்த, ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் தகுதியுள்ள ஆசிரியராக 

பொடகநறி பொடகநறிகளுக்கொன 
பொடத்ேிட்ட தேர்வுகள் கசய்ய 
மற்றும் கல்வி சுேந்ேிைத்துடன் 
ஆைொய்ச்சி தமற்ககொள்ளுவேற்கு 
அேிகொைம் அளிக்கப்படும். 

P13.1.10. ஆசிரிய மற்றும் பிற பணியொளர்களின் கேொழில் மற்றும் இழப்பீட்டு 
முகொகமத்துவம்: அமனத்து HEI களும் பதாழில் முன்மனற்ைங்கள், 

பதவி உயர்வு, ஊதியம் (சம்பளம்) உறுதிப்பாடு மற்றும் அமனத்து 
ஊழியர்களின் மசமவ நிமைமமகள் உட்பட அவர்களின் மக்கமள 
நிர்வகிப்பமத நிர்ணயிக்கும். 

HEI கள் பதாழிற்துமை முன்மனற்ைத்திற்கான பசயல்திைன், 

ஊக்குவிப்பு மற்றும் இழப்படீ்டுத் தீர்மானத்திற்கான (மசமவ 



 

 

நிபந்தமனகள் உட்பட) திைமமயான மற்றும் நியாயமான 
பசயல்முமைகமள அமமக்கும். இந்த பசயல்முமைகள் 
பசயல்திைன் மற்றும் பங்களிப்புகமள உருவாக்குதல், 

அங்கீகாரம் பசய்தல் மற்றும் பவகுமதி ஆகியவற்மை 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருக்கும்; அவர்கள் 'மூத்த' 

அடிப்பமடயில் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் அதன் BoG 

யிைிருந்து பவளிப்பமடயான ஒப்புதலுடன் நிறுவனத்தால் 
நிறுவப்படுவார்கள், அமவ திைம்பட மற்றும் நியாயமான 
முமையில் நமடமுமைப்படுத்தப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்தவும் அவற்மை கண்காணிக்கவும் 
கண்காணிக்கும். முடிபவடுக்கும் பசயல்முமையில் இரண்டு 
மபர் (HEI இன் மமைாண்மம நிர்வாகத்தில் இருந்து) 
மசர்க்கப்படுவார்கள் - இழப்படீு அல்ைது அதன் அதிகரிப்பு 
அல்ைது ஊக்குவிப்பு அல்ைது பிை பசயல்களின் 
உறுதிப்பாட்டிற்காக தனிநபர் பங்களிப்பு, பசயல்திைன் மற்றும் 
திைமனப் பற்ைி அைிந்திருக்க மவண்டும் வாழ்க்மக 
முன்மனற்ைம். 

பங்களிப்புகள் மற்றும் பசயல்திைன் மதிப்படீு, இந்த 
பசயல்முமைகளின் மூைம், தனிநபர்களுக்காக 
அமமக்கப்படும் பணி இைக்குகள் மற்றும் குைிக்மகாள்களின் 
சூழைில், நிறுவனத்தின் இைக்குகளிைிருந்து பபைப்படும் 
மற்றும் நாடு மற்றும் உைபகங்கிலும் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட 
துமையில் சிைப்பான நடவடிக்மககள் மூைம் 
பதரிவிக்கப்படும். . 

கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, நமடமுமை (எ.கா. பயிற்சி பபற்ை 
பதாழில்முமை, வயது வந்மதார் கல்வி, சமூக மசமவ, புைம் 
தமையடீு திட்டங்கள்), நிறுவன அபிவிருத்தி (எ.கா., 
கல்வியாண்டில் பணியாற்றுவது) மதிப்படீுகளில் 360 பட்ட 
மமற்படிப்பு (மமற்பார்மவயாளர், / நிர்வாக குழுக்கள், மாணவர் 
ஆதரவு) மற்றும் HEI முடிபவடுக்கும் பிை 
பரிமாணங்கள். இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்பவான்ைிற்கும் 
ஒப்படீ்டளவிைான பைம், பல்மவறு வமகயான 
நிறுவனங்களில் (வமக 1, 2 மற்றும் 3) தங்கள் கவனத்மத 
பபாறுத்து மாறுபடும். 



 

 

ஆராய்ச்சி மதிப்படீு கடுமமயாக மதிப்படீு பசய்யப்படுவமத 
உறுதிபசய்கிைது, மமலும் பவளியடீ்டு தளங்கள் 
(பத்திரிமககள், மபான்ைமவ) நம்பகத்தன்மம மற்றும் 
நற்பபயமரப் பற்ைி குைிப்பாக கவனமாக இருப்பது, எந்த 
நம்பகத்தன்மமயும் வழங்கப்படவில்மை என்பமத 
உறுதிப்படுத்துகிைது. குமைந்த தரம் (சிை 'மபாைி') 
பத்திரிமககள். 

உதவி ஊழியர்கள் மூன்று நிமைகமளக் பகாண்டிருக்க 
மவண்டும் - உதவி மபராசிரியர், அமசாசிமயட் மபராசிரியர் 
மற்றும் மபராசிரியர் - முன்னர் குைிப்பிட்டுள்ளபடி தனிப்பட்ட 
ஆசிரிய உறுப்பினர்களின் மதிப்படீ்மடப் பபாறுத்து பதவி 
உயர்வு. இந்த அளவுகளில் ஒவ்பவான்ைிலும் பரந்த இழப்படீு 
வரம்பு இருக்கும், சிை நிமைகளில் மமமைாட்டமாக 
உள்ளது. HEI ஒட்டுபமாத்த கட்டமமப்பு மற்றும் 
பணியாளர்களின் நிமைகமளத் தீர்மானிக்கைாம். 

பபாது HEIs உட்பட, HEIs இழப்படீு அளவுகமள அமமக்க 
மற்றும் அதன் அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் அதன் 
அதிகரிப்புக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படும் மபாது, HEIs 

தற்மபாதுள்ள நிைப்பரப்பில் இருந்து பணியாளர்களின் 
இழப்படீு குமைக்கப்பட மாட்டாது, அல்ைது குமைந்த பண 
இழப்புடன் சமமான பாத்திரங்களில் புதிய பணியாளர்கமள 
நியமிப்பதில்மை . எனினும், எதிர்காை மபாக்கு இழப்படீு 
அதிகரிப்பு என்பது HEI ன் தனிச்சிைப்பாகும். 

ஒழுங்குமுமை அதிகாரிகள் அல்ைது ஒழுங்குமுமை 
பசயல்முமைகள் (அங்கீகாரம் உள்ளிட்டமவ) எந்தபவாரு 
HEI க்கும் இந்த பசயல்முமைமய நிர்ணயிப்பதில் எந்தபவாரு 
பாத்திரமும் இருக்காது, அதனாமைமய பவளிப்பமடயான 
பசயல்முமைக்கு HEI கமடப்பிடிக்க மவண்டிய 
விடாமுயற்சிமயயும் மதிப்பிடும். 

P13.1.11. ஆசிரிய நியமனம்                                          மற்றும்               அபிவிருத்ேி, 
கேொழில் முன்தனற்றம் மற்றும் இழப்பீட்டு முகொகமத்துவம் 
அைசியைகமப்பு அபிவிருத்ேி ேிட்டத்ேின் ஒரு பகுேியொக இருக்க 
தவண்டும்: ஆசிரியர்களின் பதாடர்பான அமனத்து விடயங்கள், 



 

 

ஆட்மசர்ப்புத் தரநிமைகள் மற்றும் பசயல்முமைகளுக்கு ஆட்மசர்ப்பு 
பசய்யப்பட மவண்டும், பதாழில் முன்மனற்ைம் மற்றும் இழப்படீ்டுத் 
தீர்மானத்மத IDP இன் ஒரு பகுதியாகவும், BoG பசாந்தமாக 
இருக்கும்.                                          

இ.பதா.ப. HEI இன் அமனத்து பங்குதாரர்களுடனும் 
ஒருங்கிமணக்கும் முக்கிய வழிமுமை என்பதால், பபாது HEI 

க்களுக்கு உட்பட, இந்த மக்கள் பசயல்முமைகளுக்கு இது 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது சம்பந்தப்பட்ட பபாது நிறுவனம் / 
நிதியளிப்பு நிறுவனத்திடமிருந்து நீண்ட காை அடிப்பமடயில் 
மபாதுமான நிதியுதவி அளித்தல், HEI இன் அமனத்து 
ஊழியர்களுக்கும் வழங்கப்படும் அமனத்து 
பசைவினங்களுக்கும், அவற்ைின் இழப்படீு உட்பட, இதில் 
அடங்கும். 2030 க்குள், பபாது HEIs உட்பட அமனத்து HEI களும், 

இந்த கணக்கில் அமனத்மதயும் மமம்படுத்தும், அவற்ைின் 
வளர்ச்சி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டங்களுடனான 
கூட்டணியுடன் தங்கள் மக்கள் வளங்கமள நிர்வகிக்கவும் 
அபிவிருத்தி பசய்யவும் உதவுகின்ைன. 

 
 

 

  

  

  

 

 

14. மதசிய ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள 



 

 

பாடம் 14 

தேசிய ஆைொய்ச்சி 
அறக்கட்டகள 

குறிக்தகொள்: பல்கமைக்கழக மற்றும் கல்லூரிகளில் 
விமதப்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சிகளில் 
சிைப்பு கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம், அமனத்து 
கல்விக் கழகங்களிலும் நாடு முழுவதும் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கண்டுபிடிப்புகமள விருத்தி பசய்வமதாடு, 

மபாட்டித் திைனாய்வு நிதியளிப்பு, வழிகாட்டுதல் மற்றும் 
எளிமமப்படுத்தல் ஆகியவற்ைின் மூைம் ஆராய்ச்சிக்கு 
ஒரு உகந்த சுற்றுச்சூழமை உருவாக்குதல். 

அைிவூட்டல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஒரு பபரிய மற்றும் துடிப்பான 
பபாருளாதாரம், வளர்ந்து வரும் சமுதாயத்தில் வளர்ந்து வரும் 
மற்றும் பதாடர்ந்து பராமரிக்க மமயம் முக்கியம் நன்கு அைியப்பட்ட, 

மமலும் பதாடர்ந்து உயரங்கமள அமடய ஒரு நாடு தூண்டுதைாக. 
உண்மமயில், நவனீ யுகத்திற்கு (அபமரிக்கா, பஜர்மனி, இஸ்மரல், 

பதன் பகாரியா மற்றும் ஜப்பான் மபான்ை) பண்மடய 
காைங்களிைிருந்து (இந்தியா, பமபசாப்பபாத்தாமியா, எகிப்து, சீனா 
மற்றும் கிரீஸ் மபான்ைமவ) வரைாற்ைில் மிகவும் வளமான சிை 
நாகரீகங்களில் சிை, விஞ்ஞானம், கமை, பமாழி, கைாச்சாரம் 
ஆகியவற்ைில் புதிய அைிமவக் பகாண்டாடுவதன் மூைமும் 
அடிப்பமட பங்களிப்பினூடாகவும் அவர்களது புத்திஜவீித மற்றும் 
பபாருள்சார் பசல்வத்மத பபருமளவில் பபற்றுக் பகாண்ட பைமான 
அைிவார்ந்த சமுதாயங்கள், அமவ தங்கள் பசாந்த நாகரிகங்கமள 
மட்டுமல்ைாமல் உைகம் முழுவதும். 



 

 

இன்மைய உைகில் நிகழும் விமரவான மாற்ைங்களுடன், 

ஆராய்ச்சியின் வலுவான சுற்றுச்சூழல் மிகவும் முக்கியமானது, எ.கா. 
காைநிமை மாற்ைம், மக்கள் இயக்கவியல் மற்றும் மமைாண்மம, 

உயிர்பதாழில்நுட்பவியல், விரிவமடந்த டிஜிட்டல் சந்மத, மற்றும் 
இயந்திர கற்ைல் மற்றும் பசயற்மக நுண்ணைிவின் எழுச்சி . இந்த 
மவற்று பிரமதசங்களில் இந்தியா ஒரு தமைவராக இருக்க மவண்டும் 
என்ைால், அதன் பரந்த திைமமக் குவியின் திைமன மீண்டும் வரும் 
ஆண்டுகளிலும், பை தசாப்தங்களிலும் மீண்டும் ஒரு முக்கிய 
அைிவார்ந்த சமுதாயமாக மாற்றுவதற்கு, நாடு முழுவதும் அதன் 
ஆராய்ச்சி திைன் மற்றும் பவளியடீுகளின் குைிப்பிடத்தக்க 
விரிவாக்கம் மதமவப்படும். துமைகளில். பபாருளாதார, புத்திஜவீித, 

சமூக, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப ஆமராக்கியம் மற்றும் ஒரு 
மதசத்தின் முன்மனற்ைம் ஆகியவற்ைிற்கான ஆராய்ச்சி இன்னும் 
முக்கியமானது அல்ை. 

ஆைொய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஒரு 
கபரிய மற்றும் துடிப்பொன சமுேொய 
மற்றும் கபொருளொேொைம் வளரும் 
மற்றும் பைொமரிக்க கமயமொக 
உள்ளது. 

மமமையுள்ள அவதானிப்புகள் உைகம் முழுவதும் இருந்து சமீபத்திய 
தரவு மற்றும் பபாருளாதார ஆய்வுகள் மூைம் பவளிப்படுகின்ைன. 
உதாரணமாக, ஐமராப்பிய ஒன்ைியத்தால் பவளியிடப்பட்ட ஒரு 
பகாள்மகயில், 'பபாது பபாருளாதார ஆர் & amp; I நிதி மற்றும் அதன் 
தாக்கம்' (2017) என்ை தமைப்பில், 1995 முதல் 2007 வமர ஐமராப்பாவின் 



 

 

பபாருளாதார வளர்ச்சியில் மூன்ைில் இரண்டு பங்கு ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கண்டுபிடிப்பு (R & I); 2000 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் நான் 
ஐமராப்பாவில் அமனத்து உற்பத்தித் திைன்களில் 15% பங்களிப்பு 
பசய்மதன். R & D முதலீடுகளில் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.2% 

வருடாந்திர அதிகரிப்பு பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.1% 

வருடாந்திர அதிகரிப்பு விமளவிக்கும் - ஐந்து மடங்கு திரும்பும். 
அபமரிக்கா உட்பட உைகம் பூராவும் உள்ள மற்ை நாடுகளும் ஆர் 
பபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கான முதலீட்டிற்கான முதலீட்டிற்கான 
முதலீட்டிற்கான அமத முடிவுகமள எட்டியுள்ளன. நிச்சயமாக, ஆர் 
விகிதங்கள் இமடமய ஒரு பதளிவான பதாடர்பு உள்ளது &நான் 
வளரும் / வளர்ந்த நாடுகளின் முதலீடு மற்றும் தனிநபர் வருமானம் 
மபான்ை அவர்களின் வளத்தின் பல்மவறு நடவடிக்மககள். 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, R & I முதலீடுகளின் அளவு வளர்ச்சியமடயாதது, 

ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் 2008 ஆம் ஆண்டில் பமாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.84% ைிருந்து 2014 இல் 0.69% வமர 
பதாடர்ந்து வழீ்ச்சியமடந்துள்ளது. ஒப்பிடுவதன் பபாருட்டு, ஆர் & amp; 

சிை நாடுகளில் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நான் முதலீடு 
பசய்வது: அபமரிக்கா (2.8%), சீனா (2.1%), இஸ்மரல் (4.3%) மற்றும் பதன் 
பகாரியா (4.2%); அதாவது பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 
விகிதத்தில் குமைந்தபட்சம் மூன்று மடங்கு முதலீடு 
பசய்யப்படுகிைது. 

இந்தியாவில் தற்மபாது R இன் முதலீடு பசய்யும் பமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் மிகவும் சிைிய விகிதமானது, அதன் ஆராய்ச்சி-
பவளியடீ்டு இைக்கங்களில் இயல்பாகமவ பிரதிபைிக்கிைது. சீனாவில் 
111, சீனாவில் 423, மற்றும் இஸ்மரைில் 825 (இந்திய பபாருளாதார 
ஆய்வு நிறுவனம் 2016-17) ஒப்பிடும்மபாது இந்தியாவில் 15 ைட்சம் 
மபருக்கு ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சித் பதரிவித்துள்ளனர். உைகளாவிய 
அைிவுசார் பசாத்து நிறுவனம் (WIPO) படி, சீனா 13,38,503 காப்புரிமம 
விண்ணப்பங்கமள உருவாக்கியது, பவறும் 10% அல்ைாத குடியுரிமம 
இல்ைாத நிமையில், மநரடி விமளவாக, இந்தியாவில் காப்புரிமம 
மற்றும் பவளியடீுகளின் எண்ணிக்மகயில் பின்தங்கியுள்ளது. சீனா, 

அபமரிக்கா 605,571 காப்புரிமம விண்ணப்பங்கமள உருவாக்கியது, 

இந்தியாவில் பவறும் 45,057 மட்டுமம இருந்தது, இதில் 70% க்கும் 
அதிகமாமனார் குடியிருப்பல்ைாத இந்தியர்கள். பிரசுரங்களின் 



 

 

அடிப்பமடயில், இந்தியா அதன் சவாைான வளர்ச்சிமயக் காட்டும் 
மற்றும் இந்தியாவின் '2009 ல் 3.1% இருந்து 4.4% வமர அைிவியல் 
பவளியடீுகளின் பங்களிப்பு. எனினும், 2018 ஆம் ஆண்டில் அபமரிக்க 
மதசிய அைிவியல் அைக்கட்டமளயின் விஞ்ஞான மற்றும் 
பபாைியியல் குைிகாட்டல்கள் பதாகு அபமரிக்கா மற்றும் சீனா 
இரண்டும் இந்தியாவில் உள்ள பை கட்டுமரகள் 2016. 

ஆைொய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஒரு ஊடுருவி கைொச்சொைம் தேசிய 
முக்கியத்துவம். குடிநீர் மற்றும் சுத்திகரிப்பு, தரமான கல்வி மற்றும் 
சுகாதார பராமரிப்பு, மமம்பட்ட மபாக்குவரத்து, காற்று தரம், ஆற்ைல் 
மற்றும் உள்கட்டமமப்பு ஆகியவற்மை தூய்மமப்படுத்துவதற்கான 
அமனத்து குடிமக்களுக்கும் அணுகல் மபான்ை இன்ைியமமயாத 
சவால்கமள இன்மைய தினம் இந்தியா அவசர மவண்டும். உயர்தர 
அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் மூைம் பதரிவிக்கப்பட்ட மற்றும் 
சமூக அைிவியல் மற்றும் மனிதமநய மற்றும் மதசிய பல்மவறு சமூக 
கைாச்சார பரிமாணங்கமள ஒரு ஆழமான புரிதல் மவரூன்ைி. இந்த 
சவால்கமள எதிர்பகாள்ளும் மற்றும் உமரயாற்றும் இந்தியாவில் 
பசய்யப்பட மவண்டும் மற்றும் பவறுமமன இைக்குமதி 
பசய்யமுடியாத துமைகள் முழுவதும் உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த 
பல்வமக ஆய்வு மமற்பகாள்ள மவண்டும்; ஒரு பசாந்த ஆராய்ச்சிமய 
மமற்பகாள்வதற்கான திைனும் ஒரு நாட்மட எளிதாக இைக்குமதி 
பசய்ய மற்றும் பவளிநாடுகளில் இருந்து பபாருத்தமான 
ஆராய்ச்சிக்கு உதவுகிைது. 

மமலும், சமூக பிரச்சிமனகள், நாட்டின் நாட்டின் அமடயாளம், உயர்வு, 

ஆன்மீகம் / புத்திஜவீித திருப்தி மற்றும் பமடப்புத்திைன் 
ஆகியவற்ைிற்கான தீர்வுகளுக்கு அவற்ைின் மதிப்புக்கு கூடுதைாக, 

அதன் வரைாறு, கமை, பமாழி மற்றும் கைாச்சாரம் ஆகியவற்ைின் 
வழியாக ஒரு பபரிய வழியில் அமடந்துள்ளது. கமை மற்றும் 
மனிதவளங்களில் ஆராய்ச்சி, அைிவியல் மற்றும் சமூக 
அைிவியல்களில் புதுமமகளுடன் இமணந்து, ஒரு நாட்டின் 
முன்மனற்ைத்திற்கும், அைிபவாளியுடனான தன்மமக்கும் மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமவ. 

இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்கள், குைிப்பாக உயர் கல்வித் 
துமையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 
முக்கியமானது. வரைாறு முழுவதும் உைகின் சிைந்த பல்கமைக் 



 

 

கழகங்களிைிருந்து சான்றுகள் உயர் கல்வி மட்டத்தில் சிைந்த 
மபாதமன மற்றும் கற்ைல் பசயல்முமைகள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
அைிவு உருவாக்கம் ஆகியவற்ைின் வலுவான கைாச்சாரம் உள்ள 
சூழல்களில் நிகழ்கின்ைன; மறுபுைம், உைகின் மிக சிைந்த ஆராய்ச்சி 
பை பன்னாட்டு பல்கமைக்கழக அமமப்புகளில் ஏற்பட்டது. 

பபாருளாதார வளர்ச்சிமய எளிதாக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் 
விமளவிக்கும் ஆராய்ச்சிக்கு உந்துதல் பபறும் முன்மனாக்கு 
அரசாங்கம் மட்டுமம இருக்க முடியும் என்பமதக் கவனத்தில் 
பகாள்ள மவண்டியது அவசியம். 

கமை மற்றும் இைக்கியம் வமர ஒைி மற்றும் இைக்கியம் வமர ஒைி 
மற்றும் மவளாண்மமக்கு அைிவியல் மற்றும் கணிதம் வமர உள்ள 
துமைகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் விஞ்ஞான உருவாக்கம் பற்ைிய 
நீண்ட வரைாற்று பாரம்பரியம் இந்தியாவுடனும் உள்ளது. 
இந்தியாவின் இந்த பாரம்பரியத்மத முன்னதாகமவ, 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு, ஒரு வலுவான 
மற்றும் அைிபவாளி அைிவு சமுதாயமாக உைகின் மூன்று 
மிகப்பபரிய பபாருளாதாரங்களில் ஒன்ைாகும். 

இன்று இந்ேியொவில் ஆைொய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
இகடயூறுகள் என்ன? தற்மபாமதய மநரத்தில் இந்தியாவில் 
ஆராய்ச்சி நடத்த பை தமடகள் உள்ளன. இதன் விமளவாக, பை 
திைமமயான இந்தியர்கள் புதிதாக புதிதாக உருவாக்க 
விரும்புகிைார்கள், அல்ைது தங்கள் திைமமகமள மமம்படுத்தாத மற்ை 
மவமைகமள நாடுகின்ைனர். ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 
இமடயூறுகள் குமைக்கப்படுதல், வடீ்டு வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சி 
அதிகரித்து, நாட்டில் திைமமகமளத் தக்க மவத்துக் பகாள்ளவும், 

மீண்டும் இந்தியாவின் மிகுந்த அழுத்தம் நிமைந்த சிக்கல்கமள 
தீர்க்கவும் அதன் பபாருளாதாரம் வளரவும், புத்திஜவீி மற்றும் பபாருள் 
வளரக்கூடிய ஒரு துடிப்பான ஆராய்ச்சி சுற்றுச்சூழமை மீண்டும் 
பபைவும் முக்கியமாக இருக்கும். பசழிப்பு. 

தற்மபாது இந்தியாவில் ஆராய்ச்சிக்கான முதன்மம தமடகள் சிை: 

•         ஆைொய்ச்சிக்கொன நிேியின் பற்றொக்குகற: ஏற்கனமவ 
குைிப்பிட்டபடி, நிலுமவயில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு 



 

 

முயற்சிகளுக்கு ஆதரவாக பபாது மற்றும் தனியார் நிதி 
ஆதாரங்கள் இல்ைாததால், ஒரு பபரிய பிரச்சிமனயாக உள்ளது. 

•         ஒரு ஆைொய்ச்சி கைொச்சொைம் மற்றும் மனநிகையின் 
பற்றொக்குகற: ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் நுமழவதற்கு 
இமளஞர்களின் பபருமம மற்றும் ஊக்குவிப்பு பதாடர்புமடய சரிவு 
ஆகும். திைமமயான மாணவர்கள் பபற்மைார்களால் அல்ைது 
சமுதாயத்தால் அவர்களது ஆராய்ச்சி நைன்கமளப் 
பின்பதாடர்வதற்கு மிகவும் அரிதாகமவ ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள், 

எ.கா. தூய விஞ்ஞானம் அல்ைது - இன்னும் குமைவாக - 
மனிதமநயங்களில். எல்ைா மாணவர்களும் இயல்பாகவும் 
திைமமயுடனும் இருப்பமதக் கண்டைிந்த பாடங்கமளத் பதாடர 
ஊக்குவித்திருந்தால், இந்த மாணவர்களுக்கும் நாட்டின் நைனுக்கும் 
சிைந்தது. தற்மபாமதய மநரத்தில், ஆய்வுகள் (அதிக ஆர்வம் 
பகாண்டவர்களுமடய பபாருமளப் பபாருட்படுத்தாமல்) 
பபரும்பாைான மாணவர்கள் பபாதுவாக பபாைியியல் அல்ைது 
மருத்துவம் மபான்ை சிை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 
வைியுறுத்தப்படுகிைார்கள்; தனிப்பட்ட நைன்களின் முழு 
அளவிைான துல்ைியமான அைிவு மற்றும் ஆராய்ச்சி கைாசாரத்மத 
மீண்டும் கட்டமமக்க உதவுதல் மவண்டும். 

•         கபரும்பொைொன பல்ககைக்கழகங்களில் ஆைொய்ச்சி ேிறகனப் 
பற்றொக்குகற: மமமை குைிப்பிட்ட இரண்டு தமடகள் 
முைியடிக்கப்பட்டாலும், மாணவர்களின் பமாத்த ஆய்வு (93%) 

பபரும்பாைான மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி 
திைமனப் பற்ைாக்குமை இன்னும் தீவிரமாக உள்ளது. 
துரதிருஷ்டவசமாக, தற்மபாமதய மநரத்தில், இந்தியாவில் 
பட்டதாரி மாணவர்கள் படிக்கும் பபரும்பாைான 
பல்கமைக்கழகங்கள் பவறுமமன விமதப்பு, மமைாண்மம, 

நிதியளித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடத்தும் திைமனக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை. சுதந்திரத்திற்குப் பின் இந்தியாவில் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் ஆகியவற்மை தனித்தனியாக ஆய்வு 
பசய்வது, ஒப்படீ்டளவில் நன்கு நிதியளிக்கப்பட்ட தனித்தனி 
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி, பல்கமைக் 
கழகங்கள் மட்டுமம கற்பிப்பதற்காகவும், ஆராய்ச்சி 
பசைவினங்கமளக் குமைத்து, ஆராய்ச்சி. ஒப்படீ்டளவில் 



 

 

சிை ஆராய்ச்சிமய நடத்துவதற்கு இயலுமான நாட்டில் அைிஞர்கள் 
(ைட்சக்கணக்கில் ஒரு ைட்சம் மபர் மட்டுமம) பபாதுவாக அடுத்த 
தமைமுமைக்கு அவர்களின் ஆராய்ச்சி அைிவு மற்றும் 
அனுபவத்மத கற்பிப்பதற்கும் மபாதமன பசய்வதற்கும் பபாதுவாக 
இல்மை! 

இதனால், உயர் கல்வியில் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 
ஆகியவற்ைிற்கு இமடயிைான விமளவுகமளத் தடுத்து 
நிறுத்துவதற்கு ஒரு ஒருங்கிமணந்த முயற்சி மதமவ. தற்மபாது 
ஆராய்ச்சிக்கான திைமனக் பகாண்டிருக்காத நாட்டிற்குள் 
ஆராய்ச்சி, விமத, வளர, ஆதரவு மற்றும் வளர்க்கப்படும். 

ஒரு புேிய தேசிய ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகள மூைம் நொட்டிலுள்ள 
ஆைொய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இகடயூறுககள நீக்குேல் 
மற்றும் அேன்மூைம் கணிசமொக நீக்குேல். இந்தியாவில் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் தரத்மத மாற்றுவதற்கான ஒரு விரிவான அணுகுமுமைமய 
இந்த பகாள்மக கருதுகிைது. மாணவர்களின் ஆர்வங்கள் மற்றும் 
திைமமகமள அமடயாளம் காணும் பள்ளிகளில் பதாழிற்பயிற்சி 
மற்றும் விமர்சன சிந்தமன, பதாழில் நுட்ப அைிவு ஆகியவற்ைின் 
முக்கிய முக்கியத்துவம், உயர் கல்வி அமமப்பின் நிறுவன 
மறுசீரமமப்பு பல்கமைக் கழகங்களில் ஆராய்ச்சி, அமனத்து HEI 

களின் மனிதாபிமான இயல்பு மற்றும் தாராளவாதக் கல்வியின் 
முக்கியத்துவம், பட்டதாரி பாடத்திட்டத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
மவமைவாய்ப்புகமள உள்படுத்துதல், ஆசிரிய பதாழில் மமைாண்மம 
அமமப்புகள் ஆகியவற்மை கணிசமான முமையில் ஆய்வு 
பசய்வது,ஆளுமம மற்றும் ஒழுங்குமுமை மாற்ைங்கள் 
ஆசிரியர்கமளயும், நிறுவன சுயநிர்ணயத்மதயும் புதுமமகமளயும் 
ஊக்குவிக்கும் - இந்த அம்சங்கள் அமனத்மதயும் நாட்டில் ஒரு 
ஆராய்ச்சி மனப்மபாக்குக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமவ 
மற்றும் இந்த பகாள்மக மற்ை பகுதிகளில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஒரு ஒருங்கிமணந்த முமையில் இந்த பல்மவறு கூறுகமள 
உருவாக்குவதற்கும், அதன்மூைம் உண்மமயான தரத்மத 
வளர்க்கவும் மற்றும் தரமான ஆராய்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கவும், இந்த 
பகாள்மக ஒரு NRF ஸ்தாபிக்கப்பட்டமத கருதுகிைது. நமது 
பல்கமைக்கழகங்களின் மூைம் ஊடுருவி ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு 



 

 

கைாசாரத்மத இயங்குவதற்காக NRF யின் பரந்த இைக்மக அமடய 
மவண்டும். 

குைிப்பாக, NRF பவளிப்பமடயாக, தகுதிவாய்ந்த மீளாய்வு ஆராய்ச்சி 
நிதியளிக்கும் ஒரு நம்பகமான தளத்மத வழங்குவதன் மூைம் 
நாட்டில் ஆய்வு பசய்ய மமமை குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தமடகமள 
அகற்றுவமத மநாக்கமாகக் பகாண்டு, நாட்டில் ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு 
கைாச்சாரத்மத வளர்க்க உதவுகிைது. சிைந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் 
ஆராய்ச்சி திைன் திைமன தற்மபாது மாநிை அரசுகளில் மற்றும் பிை 
பபாது நிறுவனங்களில் விமத மற்றும் ஆராய்ச்சி வளர முக்கிய 
முயற்சிகள் மமற்பகாள்வதன் மூைம். பவற்ைிகரமான ஆராய்ச்சி 
அங்கீகரிக்கப்படும், மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட, அரசாங்க முகவர் மற்றும் 
பதாழில் மற்றும் தனியார் / philanthropic நிறுவனங்கள் பநருக்கமான 
இமணப்புகள் மூைம் பசயல்படுத்தப்படும். NRF இன் பிைேொன 
நடவடிக்கககள் பின்வருமொறு: 

•         அமனத்து மபாட்டிகளிலும் மற்றும் அமனத்து துமைகளிலும் நிதி 
மபாட்டி, சக மதிப்பாய்வு மானிய திட்டங்கள்; 

•         விமசடமான இளம் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்கமள பணியமர்த்துதல், வலுப்படுத்துதல் மற்றும் 
அங்கீகாரம் பசய்தல், விமசடமாக ஆராய்ச்சிக்கான அைிஞர்களால் 
நாட்மட வழிநடத்துவதன் மூைம், குைிப்பாக பல்கமைக்கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரிகளில் விமசடமான பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகளில் விமத, வளர, அத்தமகய நிறுவனங்களில் 
தற்மபாதுள்ள உயர்தரத் திட்டங்கள்; 

•         ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்துடனான பதாடர்புமடய 
கிமளகள் மற்றும் பதாழிற்துமைக்கு இமடமய ஒரு பபாய்யனாக 
பசயல்பட மவண்டும். எனமவ, ஆராய்ச்சியாளர்கள் பதாடர்ச்சியாக 
மிக முக்கியமான மதசிய ஆராய்ச்சிக்கான விழிப்புணர்வு குைித்து 
பதாடர்ந்து அைிந்திருக்கிைார்கள், எனமவ சமீபத்திய 
ஆராய்ச்சிகளின் முன்மனற்ைங்கள் பற்ைி பகாள்மக வகுப்பாளர்கள் 
பதாடர்ந்து அைிந்திருக்கிைார்கள்; இது உகந்த முமையில் பாைிசிகள் 
மற்றும் / அல்ைது பசயல்பாடுகமள நிமைமவற்றுவமத 
அனுமதிக்கும்; மற்றும் 



 

 

•         ஆராய்ச்சியாளர்களின் மவமைகமள அங்கீகரித்து பரிசுகள் 
மற்றும் விமசஷ கருத்தரங்குகள் மூைம், NRF நிதியளிப்பு / பாடபநைி 
மூைம் வழிகாட்டுதல் மூைம் சிைந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் 
முன்மனற்ைத்மத அங்கீகரித்தல். 

இன்று, துரதிருஷ்டவசமாக, ஒரு ஒருங்கிமணந்த பாணியில் 
ஆராய்ச்சிமயப் பற்ைிய இந்த முக்கியமான விஷயங்கமள 
உமரயாற்றுவதற்கு ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட அமமப்பு இல்மை. இது 
ஒரு புதிய மற்றும் விரிவான NRF இன் குைிக்மகாள் ஆகும். 

தேசிய ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகள 
நொட்டில் ஆைொய்ச்சி மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புககள ஊக்குவிக்கும் 
மற்றும் விரிவொக்கும். 

14.1. ஒரு புேிய தேசிய 
ஆைொய்ச்சி நிறுவனத்கே 
நிறுவுேல் 

P14.1.1. ஒரு தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனத்கே நிறுவுேல்: ஒரு புதிய NRF, 

இந்திய அரசின் ஒரு சுயாதீனமான அமமப்பாக, நாடாளுமன்ை 
சட்டத்தின் மூைம் அமமக்கப்படும், அமனத்து துமைகளிலும் நாடு 
முழுவதும் தரமான ஆராய்ச்சிக்கான திைன், வழிகாட்டி, ஊக்குவித்தல், 

முதன்மமயாக பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள், பபாது 
மற்றும் தனியார் இரு. பபாருத்தமான பணிக்கான உத்தி மற்றும் 



 

 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் அதன் பணிமய நிமைமவற்றுவதற்கு 
அது உதவும். 

P14.1.2. பணியின் தநொக்கம்: NRF நான்கு பிரதான பிரிவுகமளக் 
பகாண்டிருக்கும் - அைிவியல்; பதாழில்நுட்ப; சமூக 
அைிவியல்; மற்றும் கமை மற்றும் மனிதவள மமம்பாடு - கூடுதல் 
பிரிவுகமள (எ.கா. உடல்நைம், விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சிமனகள்) மசர்க்கும் வமகயில், NRF ஆளும் குழுவால் 
பயனுள்ளது என தீர்மானிக்கப்படைாம். 

கல்வி, இயற்பியல், மவளாண்மம, பசயற்மக நுண்ணைிவு 
மற்றும் கல்வி, கல்வி, சமூகவியல், பதால்பபாருளியல், கமை 
வரைாறு, மற்றும் இைக்கியம் மபான்ை பாடங்களில் இருந்து 
NRF கல்விசார் நிைப்பரப்பு முழுவதும் அமனத்து 
துமைகளிலும் ஆராய்ச்சிக்கு நிதியளிக்கும். நாட்டிற்கு சிைப்பு 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சியின் பகுதிகள் மற்றும் 
அவற்றுக்கு நிதி முன்னுரிமம ஆகியவற்மை NRF சந்திக்க 
மநரிடைாம், ஆனால் அது அமனத்து பகுதிகளிலும் 
நிலுமவயிலுள்ள திட்டங்கமள கருத்தில் பகாள்ளும். NRF 

மநரடியாக பாதுகாப்பு பதாடர்பான அல்ைது பிை முக்கிய 
மூமைாபாய ஆராய்ச்சிகமள மநரடியாக ஆதரிக்காது. 

மநரடி ஆய்வு திட்டங்கமள மநரடியாக நிதியளிப்பதற்கு 
கூடுதைாக NRF, பல்மவறு பல்கமைக்கழகங்களில் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட துமைகளில் ஆராய்ச்சி மமயங்களுக்கு 
உதவும், நிறுவன நிதியுதவி வழங்கும், ஆராய்ச்சி 
ஆமைாசகர்கமளயும், பிந்மதய டாக்டமரயும் முமனமவார் 
மாணவர்களிடமிருந்தும் ஆராய்ச்சிகமள மமற்பகாள்வதற்கு, 

அது தற்மபாது இல்மை அல்ைது குமைவாக உள்ளது. 

NRF, அதன் ஆளும் குழுவால், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 
அரசாங்கத்திற்கும் இமடமய ஒரு பபாய்யாக பசயல்படும், 

இது நாளுக்கு மிக அவசரமான மதசிய பிரச்சிமனகள் (எ.கா. 
சுத்தமான நீர், சுகாதாரம், ஆற்ைல்) ஆராய்ச்சியாளர்களால் 
நன்கு ஆய்வு பசய்யப்படுவமத உறுதிப்படுத்த உதவுகிைது, 

மமலும் சமீபத்திய ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் திைமமயுடன் பாைிசி 
மூைம் பபாது நன்மமக்கு பசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. 



 

 

இறுதியாக, NRF பரிசுகள் மூைம் மதசிய ஆராய்ச்சி 
கருத்தரங்கின் மூைம், உண்மமயான கல்வி நிறுவனங்களின் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் பவற்ைிகரமான விமதப்பு / வளர்ச்சி 
பற்ைிய மதசிய கருத்தரங்குகளின் மூைம், NRF சிைந்த 
ஆராய்ச்சிக்கான முன்மனற்ைத்மத (குைிப்பாக NRF மூைம் 
நிதியளிக்கப்படும் ஆராய்ச்சி) அமடயாளம் காணும். 

வருடாந்திர நிதியளிப்பு, வருடாந்திர மமம்படுத்தல்கள் மற்றும் 
வருடாந்திர மமம்படுத்தல்கள், மற்றும் இறுதி முடிவுகமள 
(அமனத்து இடுமகயாளர் பசாற்களிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது) 
ஆகியவற்றுடன் அமனத்து திட்டங்களும் நிதியளித்து, NRF 

வமைத்தளத்தில் பவளிப்பமடயாக காண்பிக்கப்படும். 

P14.1.3. தநஷனல் ரிசர்ச் பவுண்தடஷனுக்கு நிேியளித்ேல்: NRF வருடாந்த 
மானியம் 20,000 மகாடி ரூபாய் (ரூபாய் 2 கராப் அல்ைது பமாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மதாராயமாக 0.1%) வழங்கப்படும். அதன் 
பசாந்த நிதி, ஆளுமம விதிகள், சட்டங்கள் ஆகியவற்மை அமமக்க 
தன்னாட்சி உரிமம வழங்கப்படும். ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புகமள அதிகரிக்க கட்டாயப்படுத்துதல் 

நாடு முழுவதும் பரவைாகவும், பரவைாகவும் 
பசயல்படுவதால், அடுத்த பத்தாண்டுகளில் இந்த ஆரம்ப 
மானியம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். பதாடக்க ஆண்டுகளில் 
இல்ைாத எந்தபவாரு நிதிகளும் NRF க்கான ஒரு 
நிறுவனத்திற்கு எதிராக நடத்தப்படும், இது நிமையான 
ஆபத்து-இைவச வருவாய்க்கு பதாழில் ரீதியாக 
நிர்வகிக்கப்படும். 

P14.1.4. நிர்வொக ஆகணயம்: NRF அவர்களின் துமைகளில் முன்னணி 
கல்வியாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்கமள பகாண்ட ஆளும் குழு 
உள்ளது. இந்த சமப RSA ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. 

P14.1.5. பிைதேச கசயைகங்கள்: NRF - விஞ்ஞானம், பதாழில்நுட்பம், சமூக 
விஞ்ஞானம் மற்றும் கமை மற்றும் மனிதவளங்களின் நான்கு 
பிரிவுகளில் ஒவ்பவான்றும் இந்தியாவுடன் பதாடர்புமடய 
பவளிநாட்டு கல்வியாளர்கமள உள்ளடக்கிய ஒரு பதாடர்புமடய 



 

 

பிரமதச சமப, இந்த குைிப்பிட்ட பிரிவுகள். இந்த கவுன்சில்களின், 

மற்றும் ஆளும் குழுவினரின் முக்கியத்துவம், NRF இன் 
நடவடிக்மககளுக்கு மிக உயர்ந்த பட்மடமய அமமக்கும். 
ஒவ்பவாரு பிரிவிற்கும் பிரமதச சமபகமள NRF ஆளும் குழுவினால் 
நிர்வகிக்கப்படும். அவர்கள் அந்தந்த பிரிவினருக்கு அடிப்பமட மற்றும் 
பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சிக்கு நிதி திரட்டுவதற்கான ஒரு பார்மவ 
ஒன்மை பவளிப்படுத்துவார்கள். ஒவ்பவாரு பிரமதச சமபயின் 
தமைவராக ஆளும் குழு உறுப்பினராக இருப்பார். 

P14.1.6. சகபக் குழுக்கள் மற்றும் ேகைவர்கள்: ஒவ்பவாரு பிரமதச 
சமபக்கும் பிரிவின் ஊடாக அமனத்து முன்பமாழிவுகமளயும் 
பபாருத்தமாக நிமைமவற்றுவதற்காக அதன் பிரிவு பகுதிகமள 
பாடங்களாக பிரிப்பார்கள். அத்தமகய ஒவ்பவாரு விஷயத்திற்கும், 

பிரமதச சமப இந்த விடயத்தில் ஒரு பரந்த அளவிைான 
நிபுணத்துவம் பகாண்ட சக ஊழியர்களின் அதிகாரம் பகாண்ட "சமபக் 
குழுவாகும். 

ஒரு.      கணிசமான பகுதிகள் மற்றும் பயன்பாட்டுத் 
துமைகளில் கணிசமான ஆராய்ச்சி ஏற்படுவமத உறுதி 
பசய்வதற்காக, உடல்நைம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கல்வி, 
மவளாண்மம, மற்ைவற்றுடன் உள்ளிட்ட பகுதிகமள 
உள்ளடக்கிய இரண்டு அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட 
பிரிவினமர உள்ளடக்கிய குைிப்பிட்ட கூட்டு சமபக் 
குழுக்கள் தனிப் பிரிவுகளாக மாறுதல்). 

ஆ. ஒவ்பவாரு சமபக் குழுவும் இந்தத் தமைப்பில் 
நிபுணத்துவ நிபுணராக விளங்கும் 'தமைவர்'. ஒவ்பவாரு 
சமபக் குழுவின் தமைவரும் பிரமதச சமபயினால் 
நியமிக்கப்படுவர்; சமபக் குழுவின் பிை உறுப்பினர்கள் 
பின்னர் பிரமதச சமபகளால் பதரிவுபசய்யப்படுவார்கள்.    

இ. ஒவ்பவான்றும் ஒவ்பவாரு குழுவிலும் சுமார் 10 

உறுப்பினர்கள் பகாண்டிருக்கும், ஆனால் ஒவ்பவாரு 
வழக்கிலும் சரியான எண்ணிக்மக அதன் மதமவகளுக்கு 
ஏற்ப மவறுபடும். ஒவ்பவாரு விடயத்திலும் மற்றும் 
பபாருள் குழுவின் மநாக்கம் ஆழமான மதிப்படீுகளில் 



 

 

பபைப்பட்ட அமனத்து திட்டங்களுடனும் மதிப்படீு பசய்ய 
மபாதுமானதாக இருக்கும், ஆனால் பை விஷயங்கமள 
உள்ளடக்கிய பை விமஷட வல்லுனர்கமள உள்ளடக்கிய 
மபாதுமான பரந்தளவிைான நிபுணர்கமள உள்ளடக்கிய 
மபாதுமானதாக இருக்கும்.     

ஈ. ஆளுமம வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒவ்பவாரு 
பிரிவினுக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கு உட்பட்டு 
ஒவ்பவாரு பிரமதசத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்வதன் 
அடிப்பமடயில் ஒவ்பவாரு விடயத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு 
பசய்வதற்கான முதன்மம முடிவுகமள வகுக்கும் 
அதிகாரமுள்ள சமபக் குழுக்கள் இதுவாகும். எந்த 
பயன்படுத்தப்படாத நிதி பதாடர்புமடய பிரமதச சமப / 
பிரிவு / NRF Corpus திரும்ப.    

இ. இந்த விடயத்தில் ஒவ்பவாரு நிதியுதவி திட்டத்தின் 
முன்மனற்ைத்திற்கான வருடாந்த அைிக்மகமயயும் 
தமைப்புக் குழுக்கள் பரிசீைமன பசய்யும். அரசாங்க 
அல்ைது பதாழில் நமடமுமைக்கு தகுதிவாய்ந்ததாகக் 
கருதப்படும் திட்டங்கள் / திட்டங்கள் குைித்த அவர்களின் 
பிரமதச சமபகளுக்கு பரிந்துமரக்கப்படும் ( பிரிவு 14.4 ஐப் 
பார்க்கவும் ) மற்றும் / அல்ைது NRF பரிசுகள் ( பிரிவு 14.5 ஐப் 
பார்க்கவும் ).     

P14.1.7. நிேி ஒதுக்கீடு: ஒவ்பவாரு பிரிவினதும் மதமவகமளயும் நிதி 
மதமவகமளயும் அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட நான்கு முக்கிய 
பிரிவுகளின் நிதி ஒதுக்கீடு. பபாதுவாக, அைிவியல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்பம் ஆய்வக உபகரணங்கள், மசாதமனகள், 

முதைியவற்ைிற்கான அதிக அளவு நிதி மதமவப்படும். இருப்பினும், 

மனிதமநயத்திற்கும் சமூக அைிவியலுக்கும் நிதியளிப்பது 
தற்மபாமதய அளவுகளிைிருந்து கணிசமாக அதிகரிக்கப்படும், 

அத்தமகய பகுதிகளில் நீண்ட காைமாக நாடு. பிரிவினரிமடமய நிதி 
ஒதுக்கீடு, NRF ஆளும் குழுவினால் நிர்வகிக்கப்படும், பிரமதச 
சமபகளிடம் ஆமைாசமனயுடன் - சமபக் குழுக்களின் 
தமைவர்களுடன் கைந்துமரயாடுவார் - முன்னதாக ஆராய்ச்சி 
முடிவுகள் மற்றும் வருடாந்த அடிப்பமடயில் ஆய்வு மதமவகமள 



 

 

மதிப்படீு பசய்தல். இமதமபால்,பிரமதச சமபகளானது, சம்பந்தப்பட்ட 
பிரிவினருக்கு இமடயில் உள்ள நிதி ஒதுக்கீட்மட, ஒவ்பவாரு 
விடயத்திலும் ஆராய்ச்சிக்கான முன்பனடுப்பிற்கான 
முன்பனடுப்பிற்கான முன்பனடுப்புகமள முன்மவப்பமதாடு, மதசிய 
ஆராய்ச்சி மதமவகளுக்கான மதிப்படீ்டிற்கான மதிப்பீடுகமளயும் 
கருத்தில் பகாண்டு, பபாருள் குழுக்களின் தமைவர்களுடனான 
கைந்துமரயாடைில் மீண்டும் தீர்மானிக்கப்படும். 

P14.1.8. தநஷனல் ரிசர்ச் பவுண்தடஷனின் ஆளுகம: NRF ஒட்டுபமாத்த 
பார்மவக்கு நிர்வாக ஆமணயம் பபாறுப்பாகும், மமலும் அது 
மமற்பார்மவ மற்றும் நிச்சயமாக திருத்தங்கமள உறுதி 
பசய்வதற்காக பிரமதச சமப மற்றும் சமபக் குழுக்களுடன் 
இமணந்து பசயல்படும்; இந்த மநாக்கத்திற்காக ஆண்டுமதாறும் 
இரண்டு முமை கவுன்சிைர்கள் மற்றும் சமபக் குழுத் 
தமைவர்களுடன் ஆளும் குழுபவான்மை சந்திப்பார். பிரமதச சமபத் 
தமைவர்களும், சமபக் குழுத் தமைவர்களும், மமற்படி குழுக்களின் 
சுமூகமான பசயற்பாடுகமள மமற்பார்மவயிடுவதற்கும், 

உறுதிப்படுத்துவதற்கும். ஆளுநர் குழுவின் உறுப்பினர்கள் RSA முடிவு 
பசய்ய முடிவு பசய்ய மவண்டும். பிரமதச சமப மற்றும் சமபக் 
குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் ஆளும் குழுவினால் நிர்வகிக்கப்படும் 
காைப்பகுதிகமள நிர்ணயித்துள்ளனர். 

P14.1.9. தேசிய ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகள நிேி கபறும் ேகுேி: அமனத்து 
கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கமைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பள்ளிகள், பபாது மற்றும் தனியார் இருவரும், அமத மபால் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனங்களில் இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் NRF இருந்து நிதி 
மபாட்டியிட தகுதி இருக்கும். 

P14.1.10. பிற நிேி நிறுவனங்கள்: DST, DAE, DBT, ICAR, ICMR, UGC, மற்றும் 
பல்மவறு தனியார் மற்றும் பரம்பமரயியல் அமமப்புகள் மபான்ை சிை 
நிமைகளில் தற்மபாது ஆராய்ச்சிக்கு நிதி வழங்கும் நிறுவனங்கள் 
தங்கள் முன்னுரிமமகள் மற்றும் மதமவகளுக்கு ஏற்ப சுயாதீனமாக 
நிதியளிக்கும். உைகில் முன்னணி ஆராய்ச்சி-உற்பத்தி பசய்யும் 
நாடுகளில் பை பபாது மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் உள்ளன 



 

 

இந்தியாவும் அமத நன்மமமயப் பபறும். எவ்வாபைனினும், 

ஒரு மமய NRF, அமனத்து துமைகளிலும் நாட்டிலுள்ள கல்வி 
நிறுவனங்கள் முழுவதும் விமத மற்றும் நிதி ஆராய்ச்சி, 
பல்கமைக்கழக மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புகமள ஊக்குவிப்பதற்கான விமசட 
கட்டமளயுடன், எந்தபவாரு குைிப்பிட்ட பபாருள் அல்ைது 
புவியியல் நைன்களாலும் வரம்புக்குட்பட்ட, சகை 
நிறுவனங்களின் ஆமணகளிைிருந்தும் மவறுபட்டது மற்றும் 
நாட்டிலுள்ள பல்கமைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் 
தரமான ஆராய்ச்சி திைமன வளர்ப்பதில் முக்கியமானதாக 
இருக்கும். 

14.2. கடுகமயொன சகொக்களின் 
ஆய்வு மூைம் ஆைொய்ச்சி 
ேிட்டங்ககள நிேியளித்ேல் 
NRF இன் பிரதான பணியாக அமனத்து துமைகளிலும் 
ஆராய்ச்சிக்கான ஆராய்ச்சி திட்டங்கமள நிதியளிப்பதாக 
இருக்கும். 

P14.2.1. ஆைொய்ச்சிக் கூற்றுகளுக்கொன அகழப்புகள்: ஒவ்பவாரு ஆண்டும், 

ஒவ்பவாரு பிரமதச சமபக்கும் பல்மவறு வமகயான ஆராய்ச்சி 
திட்டங்களுக்கான பபாது அமழப்புகமள வழங்கும். பிரமதச 
மதமவகள் மதசிய மதமவகளுக்மகற்ப, தமது பிரமதசத்திற்குள்மளமய 
சிை விடயங்கமள வைியுறுத்துவதற்குத் பதரிவு பசய்யைாம், 

ஆனால் பிரிவின் ஒழுங்குமுமைக்குள்ளான அமனத்து 
முன்பமாழிவுகளும் பரிசீைிக்கப்படும். Interdisciplinary proposals, இரண்டு 
அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட பிரிவுகளில், குைிப்பாக சிைப்பாக 
வரமவண்டும் மற்றும் ஊக்குவிக்கும்.              



 

 

தநஷனல் ரிசர்ச் பவுண்தடஷன் 
அகனத்து வகககளிலும் 
தபொட்டியிடும் கேொகககய - 
அகனத்து வககயொன 
மேிப்பொய்வு மொனியத் 
ேிட்டங்களுக்கும் நிேியளிக்கும். 

P14.2.2. முன்கமொழியப்பட்ட வகககள்: பல்மவறு 
வமகயான ேிட்டங்ககள அனுமதிக்கைாம், இதில் அடங்கும்:              

ஒரு.       ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்கள் ஒரு முக்கிய 
ஆராய்ச்சியாளர் (பிஐ) நடத்தப்பட மவண்டும்; 

ஆ. உள் மற்றும் உள்ளக நிறுவன திட்டங்களுக்காக கூட்டு 
மானியம்;      

இ. ஒரு வழிகாட்டிய ஆய்வாளர் மற்றும் மனநை நிறுவனம் 
மூைம் பதாடக்க திைன் திைமன;       

ஈ. அதிக சுற்றுப்பாமதயில் ஆராய்ச்சிமய நடத்தி வருகின்ை 
நிறுவனங்கமளத் தூண்டுவதற்கான பகாள்ளளவு 
கட்டிடம்;      

இ. நாட்டில் ஆராய்ச்சி முன்மனாக்கி நகர்த்தும் வாய்ப்புள்ள 
நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கூட்டமமப்பு மற்றும் மாநாடுகள்;      

ஊ. மதசிய மற்றும் சர்வமதச முக்கியத்துவத்தின் ஆராய்ச்சி 
வசதிகள்;        

கிராம். மதசிய முக்கியத்துவம் அல்ைது உத்மவகம் பபரிய 
மற்றும் நீண்ட காைம் திட்டங்கள் / வசதிகள்.      



 

 

மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிமய விளக்கும் கூடுதைாக 
மற்றும் விரிவான ஆதாரம் மற்றும் நிதி மதமவகமள, 

திட்டவட்டங்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் மற்றும் 
எதிர்பார்க்கப்படும் எந்த சமூக பாதிப்புகமளயும் 
விவரிக்கின்ைன. எ.கா. மாணவர்கள் மற்றும் பிந்மதயவர்கள் 
கூட்டாளிகள் பயிற்சி, பபாது நைன், ஆற்ைின் துப்புரவு, ஒரு 
மநாய் நீக்குதல் , விவசாய விமளச்சமை அதிகப்படுத்துதல், 

பாைின சமத்துவத்மத மநாக்கி முன்மனற்ைம், பழங்காை 
மகபயழுத்துப் பிரதிகமள மற்றும் கமைப்பபாருட்கள் 
ஆகியவற்மைப் பாதுகாத்தல். 

ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் பபாதுவாக மூன்று ஆண்டு காை 
திட்டங்களுக்கு இருக்கும்; இருப்பினும், உயர்ந்த தாக்கத்தின் 
உண்மமயான திட்டங்கள், ஐந்து ஆண்டுகள் அல்ைது 
விதிவிைக்கான சந்தர்ப்பங்களில் கூட நீண்டகாைமாக 
பரிந்துமரக்கப்படும். 

P14.2.3. கடுகமயொன ஆய்வு முகறயின் மூைம் ேைமொன ஆைொய்ச்சி 
ேிட்டங்ககள மேிப்பீடு கசய்ேல் மற்றும் நிேியுேவி 
கசய்ேல்: ஒவ்பவாரு பிரிவிலும் பபைப்படும் அமனத்து 
திட்டங்களும் அேிகொைசகபயின் தமைவர்களிடமிருந்து பபாருந்திய 
முமையில் விநிமயாகிக்கப்படும். திட்டங்களுக்கான அமனத்து நிதி 
முடிவுகளும் அதிகார சமபக் குழுக்களால் உருவாக்கப்படும். 

ஒரு.      ஒவ்பவாரு கருத்திட்டத்திற்கும் விரிவான எழுதப்பட்ட 
மதிப்பாய்வுகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட நிதி 
முடிவுகமள சமபக் குழுக்கள் உருவாக்கும், நிதி 
ஆதாரத்திற்கான மபாதிய நியாயப்படுத்தல்கள், ஒப்படீுகள் 
மற்றும் நியாயங்கமள வழங்கும். அத்தமகய 
விமர்சனங்கள், சமபக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களால் 
நடத்தப்பட மவண்டும் அல்ைது பவளிப்பமடயான 
விமர்சனங்கள், மதசிய அல்ைது சர்வமதச மதமவகளான, 

மதமவயான குழுவில் உள்ள தகுதிவாய்ந்த நிபுணத்துவம் 
அல்ைது திைமனக் பகாண்டிருக்கும் நிகழ்வுகளில் 
மதமவப்படும். நிதி முடிவுகமள எழுதவும், எழுதப்பட்ட 



 

 

மதிப்படீுகளின் முழு பதிவும் மசர்ந்து , பிரமதச 
சமபக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் . மதிப்புமிக்க பின்னூட்டலுடன் 
முன்பமாழிவுகமள வழங்குவதற்காக, குைிப்பிட்ட 
பரிந்துமரகளின் பபயர்கமள பவளிப்படுத்தாமல், 

ஒவ்பவாரு முன்பமாழிவு எழுத்தாளர்களுக்கும் பரீ் 
விமர்சனங்கள் வழங்கப்படும். 

ஆ. இந்த ஒத்திமசவான மதிப்படீ்டின் முக்கிய அம்சம் வட்டி 
மமாதல்களின் இல்ைாமைாகும்: குழு உறுப்பினர்கள் 
தங்கமள மறுத்து, அமத நிறுவனத்திைிருந்து தங்கள் சக 
ஊழியர்களால் அவர்களது கூட்டுப்பணியாளர்கள் அல்ைது 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்ைது நிறுவனங்கள் அமவ சமீப 
காைங்களில் நிதியுதவி பசய்தன. அத்தமகய 
சந்தர்ப்பங்களில், விமர்சனங்கமள எழுதுவதில் குழு 
உறுப்பினர்கள் பங்மகற்க மாட்டார்கள்.    

இ. 'பமகா திட்டங்கள்', 'மன்மோட்மோட்ஸ்' அல்ைது பபரிய 
அளவிைான வசதிகள் (அதாவது வழக்கமாக பபரிய 
அளவிைான நிதிமயக் மகாரும் திட்டங்களுக்கு அல்ைது 
அதிக காைத்திற்கு மமல் மமற்பகாள்ளப்பட மவண்டும்) மிக 
உயர்ந்த மதிப்புள்ள அல்ைது அைிவு அல்ைது 
சமுதாயத்திற்கான பபரிய மநர்மமையான தாக்கம், 

பமகபிராஜ் ஆய்வு மற்றும் மதிப்படீு ஆகியவற்ைிற்கான 
அர்ப்பணிப்பு நிபுணர்களுக்கான ஒரு விமசட குழு, மற்றும் 
பபரிய திட்டத்தின் நிதி, நிர்வாக மற்றும் பிை நமடமுமை 
மதமவகளுக்கு நிதியளிக்கப்பட்டால் - சம்பந்தப்பட்ட 
பிரமதச சமப. அத்தமகய முன்பமாழிவுகளின் நிதி இந்த 
சிைப்புக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும், மமலும் 
அமனத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரமதச சமபகளிலும் ஆளும் 
குழுவினால்.     

P14.2.4. நிேி வழங்குவேற்கொன அணுகுமுகற: வருடாந்திர விரிவான 
அைிக்மககள் பபறுதல் மற்றும் பசைவினங்கமள விவரிக்கும் 
பபாருட்டு, ஆய்வாளர்களின் நிறுவனங்களுக்கு, ஆண்டுமதாறும் 
ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் நிதிகள் விடுவிக்கப்படும். மானியத்தின் 
நிர்வாகத்திற்கான ஏற்ைவாளி பசைவுகள், பபறுநர்களுக்கான 
நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்களுக்கு 



 

 

தனி நிதி தணிக்மக நமடமுமைகள் மற்றும் பநைிமுமைகள் 
நிறுவப்படும், மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் உள்ளார்ந்த 
நிச்சயமற்ை மற்றும் அபாயங்களுக்கு நியாயமான கருத்தாய்வு 
வழங்கப்படும். 

P14.2.5. சகபக் குழுத் ேகைகமயின் தமற்பொர்கவ மற்றும் 
ஒருங்கிகணப்பு: ஒவ்பவாரு குழுவிற்கும் உட்பட்ட நிதியுதவி 
திட்டங்கள் இறுதி, இறுதிக்குள் மமற்பார்மவயிடப்பட மவண்டும், நிதி, 
ஆமைாசமன, முன்மனற்ைம் மற்றும் முடித்தல் ஆகியவற்ைின் 
அடிப்பமடயில், சமபக் குழுவின் தமைவர், நிதியுதவி திட்டங்கள் 
மற்றும் ஒவ்பவாரு நிதியுதவி திட்டத்தின் நிமை பற்ைிய குழுவிற்கு 
ஆண்டுமதாறும் அைிக்மகயிடப்படும். அவற்ைின் கடமமகமள 
நிமைமவற்றுவதற்கு பபாருத்தமான குழுவிற்கான தமைவர்கள் குழு, 

அவர்களுக்கு எல்.டி.டி நிறுவனத்தில் ஒரு நிர்வாக 
உதவியாளருக்கான ஏற்பாடு. 

P14.2.6. மேிப்பீடு மற்றும் கபொறுப்புத்ேிறன்: NRF நாட்டில் ஆராய்ச்சிக்கான 
தற்மபாமதய நிதியளிப்பு மற்றும் ஆதரவு வழிமுமைகமள மட்டும் 
சீரமமக்காது, ஆனால் கணக்கீட்டுத்திைன் மற்றும் ஆராய்ச்சி 
பபாறுப்புகளின் ஒரு பண்மப மாற்ைியமமக்கும். முன்பமாழியப்பட்ட 
ஒரு குைிப்பிட்ட, உயர், பபஞ்ச்மார்க் ஆகியவற்மைத் பதளித்தால் 
மட்டுமம ஆரம்ப நிதி வழங்கப்படும். நிதியின் பயன்பாட்டின் 
பவளிப்பமடயான பவளிப்பாடுகளுடன் கூடிய முன்மனற்ை 
அைிக்மககள், மற்றும் அமடயப்பட்ட முடிவுகள், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் புரவைன் 
நிறுவனங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

ஆராய்ச்சிக்கான திட்டத்திற்கான நம்பகமான பபாறுப்புகமள 
வழங்குவதற்காக மோஸ்ட் நிறுவனங்கள் NRF 

எதிர்பார்க்கும், மமலும் இந்த 
மநாக்கத்திற்காக புரவைன் நிறுவனங்களுக்கான குைிப்பிட்ட 
அைிக்மக அமமப்புகமள அமமக்கும் . NRF ஆனது 
அவ்வப்மபாது நிதி சம்பந்தமான உரிய பபாறுப்புகமளப் 
பூர்த்தி பசய்வதற்கான தணிக்மககமள நடத்தும். 
ஆராய்ச்சியின் விமளவுகமள மதிப்பிடுவது, 



 

 

தரமுயர்த்தப்பட்ட தர அளவடீுகளில் ஆண்டுமதாறும் 
மமற்பகாள்ளப்படும். இது ஒப்புக் பகாள்ளப்படும் மற்றும் 
ஒப்புக் பகாள்ளப்படும். (ஆராய்ச்சியில் பதாடர்புமடய 
ஆபத்துகமள கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வது). NRF அவர்களின் 
ஆரம்ப நிதிமய மகயாளக்கூடிய புைனாய்வாளர்கள் 
மட்டுமம எதிர்காைத்தில் புதிய நிதிகமள பபறுவார்கள் 
என்பமத உறுதிப்படுத்துவதன் மூைம் மமலும் 
பபாறுப்புக்கமள அமடவார்கள். 

P14.2.7. ஆைொய்ச்சியொளர்களிடமிருந்து அறிவுசொர் கசொத்துரிகம: சர்வமதச 
சிைந்த நமடமுமைக்கு இணங்க, NRF- நிதியியல் ஆய்வுகளின் 
பவளியடீுகள் மற்றும் காப்புரிமமகள் உள்ளிட்ட அமனத்து அைிவுசார் 
பசாத்துரிமமகளும், ஆராய்ச்சிக்கு முன்னால் மட்டுமம 
தக்கமவக்கப்படும், அரசாங்கத்திற்கு (அதன் ஒதுக்கீடு முகவர்) எந்த 
உரிமமயும் அல்ைது கட்டணமும் இல்ைாமல் பபாது நைனுக்காக 
ஆராய்ச்சி / கண்டுபிடிப்பு (அல்ைது அதன் பவளியடீ்டின் எந்தபவாரு 
பயன்பாட்மடயும்) பயன்படுத்த, நமடமுமைப்படுத்த அல்ைது 
பசயல்படுத்த உரிமம். ஒரு குைிப்பிட்ட ஆராய்ச்சி திட்டத்திற்கான 
பபாது துமை, தனியார் அல்ைது பரம்பமரயியல் நிறுவனம் ( பிரிவு 
14.4 ஐப் பார்க்க ) மூைம் NRF நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்வுகளில் , இந்த 
நிறுவனம், அரசாங்கத்துடன், அமத ராயல்டி மற்றும் கட்டணம் 
இல்ைாத உரிமம் ஆராய்ச்சி மற்றும் அதன் பவளியடீு பயன்படுத்த. 

14.3. அகனத்து 
பல்ககைக்கழகங்களிலும், 

கல்லூரிகளிலும் ஆைொய்ச்சி 
ேிறகனக் கட்டிகயழுப்புேல் 
நாபடங்களிடமிருந்தும் மீளாய்வு பசய்யப்பட்ட 
ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்களுக்கான நிதியுதவிக்கு கூடுதைாக, 

NRF இன் ஒரு முக்கியமான கட்டமள, விமத, வளர, ஆராய்ச்சி 



 

 

ஆகியவற்ைில் ஆராய்ச்சி மமற்பகாள்வது இந்தியாவில் உள்ள 
நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி பசய்வதற்கு உதவும். 
ஆராய்ச்சிக்கான திைமன வளர்ப்பதற்கான என்.ஆர்.எப் 
அணுகுமுமையின் ஒரு முக்கிய அம்சம் ஆராய்ச்சிக் 
கல்லூரிகளிடமிருந்து அல்ைது ஓய்வு பபற்ை 
ஆராய்ச்சியாளர்களிடமிருந்து ஆராய்ச்சி மற்றும் விஞ்ஞான 
ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைில் ஆராய்ச்சி மற்றும் விஞ்ஞான 
ஆராய்ச்சி ஆகியவற்மைப் பயன்படுத்தி அரசு 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் பிை பல்கமைக்கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆராய்ச்சிமய மமற்பகாள்வதற்கு 
உதவும். மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் நிலுமவயில் 
இருக்கும் ஆராய்ச்சி பசல்கள் அதிகரித்து வருவதால், இது 
NRF இன் முன்னுரிமம ஆகும். இறுதியாக, சிைந்த இளம் 
ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் நாட்டிலுள்ள அமனத்து ஆராய்ச்சிக் 
கற்மகபநைிகளிலும் கைந்துபகாள்வதற்கு உதவியாக டாக்டர் 
மற்றும் முமனவர் பட்ட படிப்புகமள வழங்கி 
வருகின்ைது.பல்கமைக் கழகங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் 
ஆராய்ச்சி திைமனக் கட்டிபயழுப்புவதற்கான மூன்று பக்க 
அணுகுமுமை. 

NRF விகே, வளர்ந்து, கல்வி 
நிறுவனங்களில் ஆைொய்ச்சிக்கு 
உேவுகிறது; ஆய்வொளர்கள், அைசு 
மற்றும் கேொழில் 
ஆகியவற்றுக்கு இகடயிைொன 



 

 

நன்கமயொன இகணப்புககள 
உருவொக்குேல் மற்றும் சிறந்ே 
ஆைொய்ச்சிகய அங்கீகரித்ேல். 

P14.3.1. மொநிை பல்ககைக்கழகங்களில் ஆைொய்ச்சி ேிறகன வளர்ப்பேற்கு 
உேவக்கூடிய ேிட்டங்ககள ஊக்குவித்ேல்: மாநிை 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் இதர பல்கமைக்கழகங்கள் / 
கல்லூரிகளில் தற்மபாது திைனற்ை திைமனக் பகாண்டிருக்கும் 
திைமன அதிகரிக்க உதவுவதற்கு குைிப்பிட்ட வமக வமகயான 
முன்பமாழிவுகள் மதமவப்படும். இமவ அடங்கும்: 

ஒரு.      ஆராய்ச்சிக் வழிகாட்டிகள் மூைம் மாநிை 
பல்கமைக்கழகங்களில் விமதப்பு நடத்தல்: ஆராய்ச்சிக் 
கூடங்களில் பணி புரியும் ஆராய்ச்சி நிமையங்களில் பணிபுரியும் 
ஓய்வுபபற்ை ஆசிரியர்களுக்கு பநருக்கமாக பணிபுரியும் ஓய்வு 
பபற்ை ஆசிரியர்களுக்கும், பல்கமைக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி 
வழிகாட்டியாக பணியாற்ைைாம். இத்தமகய திைனாய்வு 
வழிகாட்டியானது, NRF உடன் இமணக்கப்பட மவண்டும், ஒரு 
ஆசிரிய உறுப்பினமரா அல்ைது விரும்பிய மாநிை நிறுவனத்மதாடு 
இமணந்த ஒரு குழுவாகமவா இமண-பி.ஐ.ஐ, மாநிைத்தில் 
தற்மபாதுள்ள மற்றும் புதிய ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் எப்படி 
விவரிக்கின்ை ஒரு விரிவான ஆராய்ச்சிக் கருத்திட்ட திட்டம் 
நிறுவனம், அமத மபால் புதிய பிந்மதயவர்கள் மற்றும் 
மாணவர்களும், ஆராய்ச்சி கருவி (கள்) வளர இந்த திட்டத்தில் 
பங்மகற்க முடியும். இந்த முன்பமாழிவு ஒரு பல்கமைக்கழக 
அதிகாரியிடமிருந்து பபாருத்தமான ஆமைாசமனயுடன் 
பபாருத்தமான வழிகாட்டியாகவும் முன்பமாழியப்பட்ட 
ஆராய்ச்சிக்கான திட்டமாகவும் இருக்கும். 
  

ஆரம்பகாை (ஆனால் புதுப்பிக்கத்தக்கது) 3-5 வருட காைத்திற்கு 
வழங்கப்பட்ட பவற்ைிகரமான மானியங்கள், சம்பளங்கள் (தங்கள் 
ஓய்வூதியங்களுக்கு மமல், அதற்மகற்ப தங்கள் அசல் சம்பள 



 

 

மட்டத்திற்குக் பகாண்டு வருவதற்கு), அமத மபால் ஆராய்ச்சி நிதி 
உள்கட்டமமப்பு, பிந்மதய கழிவுகள் மற்றும் பட்டதாரி மாணவர்கள் 
உட்பட, திட்டம். மாநிை பல்கமைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி 
வழிகாட்டிகள் முன்பமாழியப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டத்தில் மட்டும் 
மவமை பசய்யும், ஆனால் பல்கமைக்கழக சமூகத்துடன் இமணக்க 
குமைந்தபட்சம் ஒரு வருட காைப்பகுதியும் கற்பிப்பமதாடு 
பல்கமைக்கழகத்மதயும் அதன் துமைமயயும் ஆராய்ச்சிக் 
கைாசாரத்மத வளர்த்தல் ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தும் நிறுவனம் 
உருமாறும். 

ஆ. பமண்டர்களுக்கு வயது வரம்பு இருக்காது; அவர்கள் 
பமன்டர்களாக பணியாற்ை அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மற்றும் 
அவர்கள் பசயைில் இருக்கும் வமர, தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு 
மதிப்பு மசர்க்கும் வமர நிதிக்காக விண்ணப்பிக்கைாம். நாட்டில் 
நிலுமவயிலுள்ள ஓய்வுபபற்ை ஆய்வு ஆசிரியர்களின் திைமம 
தற்மபாது கடுமமயாக உைிஞ்சப்படுகிைது; இது நாடு முழுவதும் 
ஆராய்ச்சி கைாச்சாரம் விரிவாக்க தங்கள் நிபுணத்துவம் 
பயன்படுத்த ஒரு விமைமதிப்பற்ை வாய்ப்பாக இருக்கும்.    

இ. மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் தற்மபாதுள்ள ஆராய்ச்சிமய 
வளர்க்கிைது: நாடு முழுவதும் உள்ள உயர் கல்வி மற்றும் 
ஆராய்ச்சிகளின் அமனத்து நிறுவனங்களிைிருந்தும் சிைந்த 
ஆராய்ச்சி திட்ட முன்பமாழிவுகள் மகாரப்படும். இருப்பினும், அரசு 
பல்கமைக்கழகங்களில் நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சிக்கு நிதியுதவிக்கு 
சிைப்பு கவனம் பசலுத்தப்படும். குைிப்பாக, பயிர் மற்றும் 
ஒத்துமழப்புக்கு நிதி அளிப்பதற்கும், முமனவர் பட்ட மாணவர்கள் 
மற்றும் பின்மதான்ைல் கூட்டாளர்களுக்கும் மவமைவாய்ப்புகமள 
உருவாக்குவதற்கும், ஆராய்ச்சிக்கான திட்டங்கமள 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும் அல்ைது புதிதாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட 
ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் தகுதி மற்றும் நிபுணத்துவம் நிறுவப்பட்ட 
இடங்களில், மாநிை பல்கமைக்கழகங்களுக்கு முன்னுரிமம 
அளிக்கப்படும்.     

ஈ. NRF முமனவர் மற்றும் பின்நவனீத்துவ கூட்டுைவு: இளங்கமை 
ஆராய்ச்சி திைமமகமள பகாண்டு கல்வி நிறுவனங்களில் 
ஆராய்ச்சிக் கைாசாரங்கமள அபிவிருத்தி பசய்வது முக்கியமாகும். 



 

 

இந்த மநாக்கத்திற்காக, NRF மாநிை பல்கமைக்கழகங்களில் 
பயன்படுத்தப்பட மவண்டும் ஒரு பபரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க 
அமமப்பு முமனவர் பட்டம் மற்றும் பிந்மதய தமையணி 
அமமப்பு. NRF, (a) மற்றும் (b) இல் உள்ள பவற்ைிகரமான 
திட்டங்களில் இருந்து எழும் முமனமவார் மற்றும் பிந்மதய நிமை 
பதவிகள் மற்றும் திட்டங்களின் பட்டியமை பராமரிப்பதுடன், இந்த 
நிமைப்பாட்டிற்கான விண்ணப்பங்களுக்கு ஒரு பபாது அமழப்பு 
விடுக்கும். சிைந்த விண்ணப்பதாரர்கள் அவர்களது பகுதிகளான 
வட்டி / நிபுணத்துவத்தின் அடிப்பமடயில் இந்த நிமைகளில் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கு மமற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கைாம்.    

மமமை குைிப்பிட்டுள்ள (அ), (பி) மற்றும் (சி) ஆகியவற்ைின் அமனத்து 
மதர்வுகளும் தகுதி அடிப்பமடயில் உருவாக்கப்படும். (மகட்ச்) வழக்கு, 

PIs அல்ைது இமண PIs தங்கள் திட்டங்களுக்கு சாத்தியமான 
மவட்பாளர்களின் பபாருத்தத்மத பற்ைி ஆமைாசமன. 

P14.3.2. கபரிய, நீண்ட கொை அல்ைது கமகொ ேிட்டங்கள் மூைம் ேிறன் 
கட்டிடம்: NRF பல்கமைக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் 
பிை திைன்கமள வளர்ப்பதற்கு உதவுகிைது அல்ைது சமூகத்தில் 
அல்ைது அடிப்பமட அைிவுக்கு மநரடியாக தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும், 

குைிப்பாக பபரிய மதசிய மற்றும் சர்வமதச திட்டங்களுக்கு நிதி 
வழங்கும். மற்ை வழிகளில். இந்த வமகயான பபரிய ஆராய்ச்சி 
திட்டங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்: 

ஒரு.      நதிகமள தூய்மமப்படுத்துவதற்கான மதசிய 
திட்டங்கள்: நதிகள் அருமக அமமந்துள்ள 
பல்கமைக்கழகங்கள், புனரமமப்பு மற்றும் / அல்ைது ஒரு 
ஆராய்ச்சி சூழைில் சுத்திகரிப்பு பற்ைிய சமீபத்திய 
ஆராய்ச்சி பற்ைி கைந்துமரயாடைாம். மமலும் இந்த 
ஆராய்ச்சியின் நமடமுமை அம்சங்களில் பரந்த அளவில் 
பங்மகற்கைாம். சமூக விஞ்ஞானத்தில் இரு விஞ்ஞான 
முன்மனற்ைங்களும் பாடங்களும்); 

ஆ. கிராமங்களுக்கான சுத்தமான ஆற்ைமைக் 
பகாண்டுவருவதற்கான திட்டங்கள்: நாடு முழுவதும் 
அமமந்துள்ள பல்கமைக்கழகங்கள் அவற்ைின் 
பிரமதசங்களுக்கு சிைந்த சுத்தமான ஆற்ைல் தீர்மவப் பற்ைி 



 

 

விவாதிக்க முடியும், மமலும் அமவ அவர்களின் 
இடங்களில் பசயல்படுத்த உதவுகின்ைன;    

இ. மமைரியா மபான்ை மநாய்கமள அகற்றுவதற்கான மதசிய 
திட்டங்கள்;     

ஈ. கல்வியைிவு கற்பிப்பதற்கான நாவல் முமைகள் அல்ைது 
உள்ளூர் பமாழிகளில், கமைகள் அல்ைது கைாச்சாரங்கமள 
பாதுகாக்க, அமவ நாடு முழுவதும் உள்ள உள்ளூர் 
சமூகங்களில் பல்கமைக்கழகங்களால் ஆராய்ந்து, 

அபிவிருத்தி பசய்யப்பட்டு பசயல்படுத்தப்படும்;    

இ. பை பல்கமைக் கழகங்கள் உற்பத்தி பசய்யும் 
அளவடீுகமள பகுப்பாய்வு பசய்வதிலும், 

புரிந்துபகாள்வதாலும் பங்மகற்க முடியும்.     

இந்த முடிவுக்கு, NRF திைமன வளர்த்தல், புதிய பதாழில்நுட்ப 
திைன்கமள உருவாக்குதல், பல்மவறு பதாழில்நுட்பங்கமள 
மமம்படுத்துதல், பல்கமைக்கழக அமமப்புகளில் அடிப்பமட 
ஆய்வுகமள மமம்படுத்துதல் மற்றும் சர்வமதச அளவில் 
அைிஞர்களின் பரிமாற்ைங்கமள எளிதாக்குதல் 
ஆகியவற்றுக்கான உதவிகமள NRF உதவும். இந்த 
மநாக்கத்திற்காக NRF அமனத்து மற்ை நிதி 
நிறுவனங்களுடனும் இமணந்து பசயல்படும். 

P14.3.3. சர்வதேச ஒத்துகழப்புகளுக்கு நிேியளித்ேல்: சர்வமதச ஆராய்ச்சி 
ஒத்துமழப்பு NRF ஆல் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு, ஆதரிக்கப்பட 
மவண்டும், குைிப்பாக இந்தியாவில் இன்னும் மபாதுமான ஆராய்ச்சி 
வைிமம இல்ைாத பகுதிகளில் . குைிப்பாக, இந்தியாவில் 
புைம்பபயர்ந்தவர்களுக்கான சர்வமதச ஒத்துமழப்மப வலுப்படுத்த 
சிைப்பு முயற்சிகள் மற்றும் சிைப்புத் திட்டங்கள் மமற்பகாள்ளப்படும். 
இது நாட்டில் ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பதாழில் முமனமவார் 
ஆகியவற்ைிற்கான முக்கியமான பசாத்து என்று கருதப்படுகிைது. 

P14.3.4. மொனிய விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விகளவுககள 
வழங்குேல்: NRF நிேியுேவிகய வழங்குவதேொடு , திைமனக் 
கட்டிபயழுப்புதைின் ஒரு பகுதியாகவும், ஆராய்ச்சியாளர்கள், 



 

 

ஆரம்பகாைங்களில் மட்டுமம ஆராய்ச்சியாளர்களிடமிருந்து 
விண்ணப்பதாரர்கள், ஆனால் NRF மூைம் நிதியளிக்கக்கூடிய அளவின் 
ஆராய்ச்சி திட்டங்கமள சமர்ப்பிக்கும் நிறுவனங்கள், NRF- ல் ஒன்று 
அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட வழிகாட்டிகள் உதவுவார்கள் - இந்த 
மநாக்கத்திற்காக NRF ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் - NRF ஆல் பபைப்பட்ட தர 
அளவிற்கான ஆராய்ச்சி விண்ணப்பங்கமள எழுதுவதற்கு 
உதவுவதற்காக பபாருள் குழுக்களின் உத்திமயாகபூர்வ மதிப்பாய்வு 
பசயல்முமை. 

நிதியளிக்கப்படும் மமமையுள்ள வமக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
இமதமபால் அைிவுறுத்தப்படுவார்கள் 

மதமவ மற்றும் ஆதரவு மதமவ, ஆராய்ச்சி நடத்தி மற்றும் 
விரும்பிய விமளவுகமள வழங்க. ஓய்வுபபற்ை 
விஞ்ஞானிகள், சமூக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மற்ை 
துமைகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆமைாசகர்களாக 
பணியாற்ை அமழக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் 
ஈடுபசய்யப்படுவார்கள் மற்றும் பங்களிக்க உகந்த வமகயில் 
ஊக்கமளிக்கும். ஒரு பபரிய, பயிற்றுவிக்கப்பட்ட, வல்லுநர்கள் 
குழு இந்த மகத்தான ஆனால் முக்கியமான பணிமய 
எடுத்துக்பகாள்ள மவண்டும். 

P14.3.5. கல்வியின் பங்களிப்பு: மதசிய அைிவியல் மற்றும் பபாைியியல் கல்வி 
மற்றும் அைிவியைாளர்கள் மற்றும் அைிவியைாளர்கள் 
ஆகிமயாருடன் பதாடர்புமடய அைிவியைாளர்கள் மனித மநய 
மற்றும் சமூக அைிவியல்களில் NRF இன் முயற்சிகளுக்கு கணிசமான 
மதிப்மப மசர்க்க முடியும். ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வியில் அரசாங்க 
பகாள்மக சிக்கல்களுக்கு குைிப்பாக மநரடி அரசாங்க முயற்சிகள் 
உதவும் பல்மவறு தமைப்புகளில் மதிப்புமிக்க ஆமைாசமனமய 
வழங்குவதற்காக NRF கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் கற்ை 
சமூகங்கமள ஆமணயிடும். ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் 
ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் திைமமசார்ந்த கட்டிடத்திற்கும் பபரிதும் 
பங்களிக்க முடியும்: அவற்ைின் உறுப்பினர்கள் பல்கமைக்கழக 
துமைகளிலும் கல்லூரிகளிலும் வழிகாட்டிகளாக இருக்க முடியும், 

இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் மபாதமன மற்றும் ஆராய்ச்சி தரத்மத 
மமம்படுத்துவதற்கு முயல்கின்ைன. NRF அத்தமகய இமணப்புகமள, 



 

 

குைிப்பாக பல்கமைக்கழகங்களுக்கு எளிதாக்கும் மநாக்கத்துடன் 
இருக்கும். 

14.4. அைசு, கேொழில் மற்றும் 
ஆைொய்ச்சியொளர்களிகடதய 
நன்கம பயக்கும் 
இகணப்புககள உருவொக்குேல் 
தற்மபாமதய மநரத்தில், நாட்டில் நடத்தப்படும் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் மநரடி அரசு நிறுவனங்கள் (மத்திய மற்றும் 
மாநிைங்கள்) ஆகியவற்றுக்கு இமடமயயான மநரடியான 
இமணப்பு இல்மை, இது சமுதாய நைனுக்காக ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் முன்மனற்ைங்கமள மிகக் 
கடினமாக்குகிைது. NRF இந்த இமணப்புப் பாத்திரத்தில் 
விமளயாட உதவுகிைது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் 
அரசாங்கத்மத இரு நிறுவனங்களுடனும் 
பதாடர்புபடுத்துவதற்கும், ஒத்துமழப்புடன் ஒத்துமழப்புடன் 
ஒத்துமழப்பதற்கும், மூன்று கட்சிகளிலும் ஆராய்ச்சி, 
கண்டுபிடிப்பு மற்றும் பசயல்படுத்துதல். ஆளுமம வாரியம் 
இந்த மநாக்கத்திற்காக பதாழில் சம்பந்தப்பட்ட 
நிறுவனங்களுடன் பதாடர்ந்து பதாடர்பில் இருக்கும். மமலும், 

மகா.ஆர்.ஐ.யிைிருந்து NRF வருடாந்திர மானியத்திற்கு 
கூடுதைாக, NRF, நிதி உதவி பபறும் அரசு மற்றும் மாநிை 
அரசுகளிடமிருந்து பல்மவறு நிதிகளிைிருந்து கூடுதல் நிதி 
பபைைாம். இமதமபால், பபாதுத்துமை நிறுவனங்கள், தனியார் 
துமை, மற்றும் பரம்பமரயியல் அமமப்புகள் ஆகியமவ NRF 

மூைமாக அவர்களுக்கு ஆர்வத்மத ஆய்வு பசய்வதற்காக 
ஊக்கப்படுத்தப்படும். ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் ஆயுள் 
சுழற்சிக்கான இறுதி-முடிவு-முடிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கான 
உள்கட்டமமப்பு, திட்டங்கமள மதிப்படீு பசய்தல், நிதிமய 
ஒதுக்குதல், திட்ட இைக்குகமள அமடய உதவி 



 

 

பசய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி 
விமளவுகமள வழக்கமான மதிப்படீு மற்றும் மதிப்படீு 
,அமமச்சர்கள் மற்றும் பிை முயற்சிகளுக்கு மதிப்புமிக்கதாக 
இருக்கும். NRF மற்றும் மந்திரிகள் மற்றும் பிை அரசாங்க 
நிறுவனங்கள், பதாழில் மற்றும் பரம்பமரயுடனான 
அமமப்புக்களுக்கு இமடமயயான ஒத்துமழப்பு பல்மவறு 
மாதிரிகள் ஆராயப்படைாம். 

P14.4.1. அகமச்சகங்களின் ஆைொய்ச்சி தேகவகள்: பை அரசாங்க 
அமமச்சகங்கள் தற்மபாது ஆராய்ச்சிக்கான மதமவகமளக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை. பை அமமச்சகங்கள் பபரும்பாலும் 
பசயல்பாட்டு இல்மை என்று ஆராய்ச்சி பசல்கள் உள்ளன. NRF 

அவர்களின் ஆராய்ச்சி மதமவகளுக்கு அமமச்சகங்களுக்கு அதன் 
நிபுணத்துவத்மத வழங்கும். அமமச்சகங்களுக்கான ஆர்வத்மத 
ஆய்வு பசய்தல், NRF அமமத்துள்ள அமத வழிமுமைகளின் மூைம் 
நிதியுதவி பசய்யப்படும், அதாவது, திட்டங்களுக்கான மதசிய 
அமழப்புகள், அதிகாரம் சார்ந்த ஆய்வுக் குழுக்கள் (பபாருத்தமான 
அமமச்சகத்தின் பிரதிநிதி, ), நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அளித்தல், 

வழிகாட்டுதல் மற்றும் முன்மனற்ைத்மத கண்காணித்தல். 
காைப்மபாக்கில், அமமச்சகங்களின் நிதியுதவி, தங்கள் வரவு பசைவுத் 
திட்டத்தில் 2% அல்ைது அதற்கும் அதிகமானதாக இருக்கும் என 
எதிர்பார்க்கப்படுவதால், NRF மூைம் மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ஆராய்ச்சி மவமைகளில் அவர்கள் மதிப்மபக் காணைாம். 

P14.4.2. மொநிை அைசுகளின் ஆய்வுத் தேகவகள்: மொநிை 
அைசொங்கங்களொல் ஆராய்ச்சி பசைவினங்களுக்கான பங்களிப்பு 
இதுவமர குமைவாகமவ உள்ளது, DST இன் படி, 2015-16 க்கான 
பட்பஜட்டில் பவறும் 7% மட்டுமம இருக்கிைது. மாநிைங்கள், 

இைக்கியம், கமைகள், கைாச்சாரம், கமைப்பபாருட்கள், மகபயழுத்துப் 
பிரதிக்கள், மரபுவழித் தளங்கள் முதைியவற்மை மமம்படுத்துதல் 
மற்றும் பராமரிப்பிற்காக, மதசிய மற்றும் சர்வமதச நாணய நிதியம் 
மூைம் அவர்களின் புவியியலுக்கு விமசட ஆர்வத்மத 
ஆராய்வதற்கான பகுதிகள் நிதியளிக்க விரும்புகின்ைன. 
பபாருத்தமான ஆராய்ச்சியின் மூைம் (மீண்டும், விரும்பியிருந்தால், 



 

 

மாநிைத்திைிருந்து ஒரு பிரதிநிதி பதாடர்புமடய சமபக் குழுவில் 
மசர்க்கப்படைாம்). 

P14.4.3. மூதைொபொய ஆைொய்ச்சி நிறுவனங்களின் மூதைொபொய 
அம்சங்கள்: மூமைாபாய துமைகள் பல்மவறு மாறுபட்ட மதமவகமள 
பூர்த்தி பசய்வதற்கான பயனுள்ள ஆராய்ச்சி என்று பை பகுதிகளிலும் 
உள்ளன. மேட்ரஜன் மேட்ரஜன் எரிபபாருள், ஃமபாட்மடா-வால்டிக், 

இயந்திர கற்ைல், அடிப்பமட அமர-கடத்தி இயற்பியல், அத்துடன், 

அமத மபால் பபாருட்கள், திரவ இயக்கவியல், குைியாக்கவியல், 

குைியடீ்டு மகாட்பாடு, வளிமண்டை அைிவியல், மின்-ஒளியியல், 

மைசர்கள், நாமனாமசன்ஸ், சமூக அைிவியல், மனிதமநயம், மற்றும் 
பமாழிகளில் உள்ள பல்மவறு படிப்புகள். மூமைாபாய துமையின் 
மகாரிக்மககளில் இருந்து வரும் விரிவான அடிப்பமட ஆய்வு 
நடவடிக்மக ஒன்மை, மூமைாபாய துமை மூைம் மநரடியாக 
மமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்கு கூடுதைாக , அமதமபால் NRF 

கட்டமமப்பினூடாக மமற்பகாள்ளப்பட முடியும். 

P14.4.4. மற்ற அைசு நிறுவனங்களின் ஆய்வுத் தேகவகள்: பிை அரசாங்க 
நிறுவனங்கள் (மாநிைங்களிைிருந்து), அமதமபால் NRF ஆல் ஆராய்ச்சி 
மமற்பகாண்ட ஆராய்ச்சிக்கான ஆராய்ச்சிகமளயும் எதிர்பார்க்கைாம். 

P14.4.5. கேொழில் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் ஆைொய்ச்சி தேகவகள்: பபாது 
மற்றும் தனியார் நிறுவன நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், 

பதாண்டு நிறுவனங்கள் உட்பட, அமதமபால் NRF இன் ஆராய்ச்சி 
வழிமுமைகளில் பங்மகற்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும். NRF மூைம் 
குைிப்பிட்ட ஆராய்ச்சிக்கான மதமவகளுக்கு நிதியளித்தல் 
நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதும் நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதும், 

நாட்டில் கல்விசார் குழுக்கமள அவர்கள் மதடும் திைனுடன் 
அமடயாளம் காண்பது. குைிப்பிட்ட ஆராய்ச்சிக் குழுக்களுக்கு 
திட்டங்கமள ஒதுக்கீடு பசய்வதற்காக NRF யின் மதிப்பாய்வு 
பசயன்முமையிைிருந்து அவர்கள் பயனமடவார்கள், மமலும் 
அவர்களது ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மபாதுமான மமற்பார்மவமயப் 
பபறும் என்பமத உறுதி பசய்ய முடியும். என்.ஆர்.எப் மூைமாக நிதி 
உதவி பசய்யும் பசயல்முமை, கல்வி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 



 

 

பபாதுமக்களுக்கு இமடமயயான இமணப்புகமள உருவாக்க 
உதவுகிைது 

தனியார் துமை நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள். NRF 

இன் தமைப்புக் குழுக்கள் இந்த ஆதாரங்களில் இருந்து 
நிதியளிப்பு பற்ைி மபசும்மபாது அந்தந்த நிறுவனங்களின் ஒரு 
பிரதிநிதிமயக் பகாண்டிருக்கக்கூடும். 

எந்த வருடத்திலும், NRF நிதி வரவு பசைவு திட்டத்தில் 
மூன்ைில் ஒரு பங்கிற்கு பபாது மற்றும் தனியார் 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து 
குைிப்பிட்ட ஆராய்ச்சி மகாரிக்மககளுக்கு வரும். மதசிய 
நைன், நிதி வழங்கல் மற்றும் NRF திைமன, நிபுணத்துவம் 
மற்றும் முந்மதய ஈடுபாடு ஆகியவற்ைிற்கான திைமன 
மதிப்பிடுவதன் அடிப்பமடயில், NRF இன் நிர்வாக ஆமணயம் 
மற்றும் பிரமதச கவுன்சில்கள் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில், 

அத்தமகய ஆராய்ச்சி மகாரிக்மககமள அமனத்து 
முடிவுகமளயும் முடிவு பசய்யும். பபாது பகுதி. உடல்நைம், 

மவளாண்மம, இைக்கியம், இயற்பியல், முதைியன (ஆனால் 
ஒரு குைிப்பிட்ட ஆய்வுத் திட்டம், மதமவ அல்ைது 
மகாரிக்மகக்கு அல்ை) ஒரு நன்கைியப்பட்ட விடயத்திற்காக 
NRF க்கு பபாதுவான நன்பகாமடகள், எந்த அமமப்பும். 

P14.4.6. கேொழிைில் இருந்து நன்ககொகட: அமனத்து பபாது மற்றும் தனியார் 
துமை நிறுவனங்களும் ஒரு சிைிய சதவதீத்திற்கு பங்களிப்பு பசய்ய 
மவண்டும் என்று பரிந்துமரக்கின்ைன, குமைந்தபட்சம் 0.1%, 

அவர்களின் வருடாந்திர இைாபங்கமள ஆராய்ச்சிக்கு (அதாவது NRF 

க்கு நன்பகாமடகள் மபான்ைமவ) கூறுகின்ைன. இது CSR நிதிக்கு 
உள்மளயும் பவளிமயயும் பசய்யப்படைாம், அத்தமகய 
நன்பகாமடகள் பபாருத்தமான வரி ஊக்கத்பதாமககளுடன் வரும். 

P14.4.7. ஆய்வொளர்கள், அைசு நிறுவனங்கள் மற்றும் ேனியொர் துகற 
ஆகியவற்றுடன் இகணக்கும் ஆளுமம வாரியம் : NRF இன் 
பசயல்பாட்மட நிர்வாக ஆமணயம் கண்காணிக்கும்; இந்த 
பசயல்முமையின் கீழ் நாட்டில் நிலுமவயிலுள்ள ஆராய்ச்சி 
முன்மனற்ைங்கள் பதாடர்பில் சமபக் குழுக்கள் மற்றும் பிரமதச 



 

 

சமபகளிைிருந்து பரிந்துமரகமள இது பபற்றுக் பகாள்ளைாம். மதசிய 
நைனுக்கான அரசாங்க அல்ைது பபாது-தனியார் பங்காளித்துவத்தின் 
மூைம் அத்தமகய ஆராய்ச்சிக்கான சாத்தியமான நமடமுமைகமள 
அமுல்படுத்துவதற்கான பபாருத்தமான அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு 
அமவ பதரிவிக்கைாம். மாைாக, நாட்டினுமடய ஆராய்ச்சிக்கான 
முக்கிய திமசகமளப் பற்ைி அரசாங்க 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பதாழிற்துமையினரின் பரிந்துமரகள் 
மற்றும் மகாரிக்மககமள NRF வழிகாட்ட உதவும். 

14.5. விருதுகள் மற்றும் தேசிய 
கருத்ேைங்குகள் மூைம் தேசிய 
ஆைொய்ச்சி அறக்கட்டகளயின் 
நிேியுேவியுள்ள சிறந்ே 
ஆய்வுககள அங்கீகரித்ேல் 
NRF இைிருந்து நிதியுதவிமய பபற்றுக்பகாள்வது, ஒரு 
ஆராய்ச்சியாளருக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க அங்கீகாரமாக 
இருக்கும். எவ்வாபைனினும், NRF இன் ஒரு இறுதி ஆமண 
நாட்டிலுள்ள குைிப்பாக ஆராய்ச்சிக்கான முன்மனற்ைத்மத 
குைிப்பாக, NRF நிதியுதவி, மற்றும் நாபடங்கிலும் நடத்தப்படும் 
மற்ை ஆராய்ச்சிகளின்மபரில் சிைப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட 
மவண்டும். நாட்டிலுள்ள ஆராய்ச்சிகள், அைிக்மககள் மற்றும் 
புதுப்பிப்புகளுக்கான மமயமாக இருப்பது, துமைகளிைிருந்மத 
சக மாணவர்களின் விரிவான ஆய்வு மூைம், NRF மதிப்படீு, 

அங்கீகாரம் மற்றும் அதன் மூைம் உண்மமயான நிமைமயக் 
கண்டைிவதற்கான ஒரு தனித்துவமான நிமையில் இருக்கும். 
விருதுகள், பரிசுகள் மற்றும் மதசிய கருத்தரங்குகள் 
ஆகியவற்ைின் மூைம் பரிசு பவன்ை மவமை. 



 

 

P14.5.1. விருதுகள் மற்றும் தேசிய கருத்ேைங்குகள் மூைம் 
உண்கமயிதைதய சிறந்ே ஆைொய்ச்சிக்கொன அங்கீகொைம்: நாட்டில் 
நமடபபறும் உண்மமயான பவற்ைிகரமான ஆராய்ச்சிக்கான NRF 

விருதுகள் மற்றும் குைிப்பாக NRF நிதியுதவியின் ஆராய்ச்சிக்கு NRF 

விருதுகள் வழங்கும். விருதுகள் மற்றும் பாடங்கமளப் பற்ைியும், பை 
பின்தங்கிய வகுப்பினர்களிடமிருந்தும், எ.கா., பின்தங்கிய 
நபர்களுக்கும், இளம் வயதிற்குட்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கும், மற்றும் 
நிறுவனங்கள் (மற்றும் மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட), விமதப்பு மற்றும் 
வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சிகளில் பவற்ைிகரமான முயற்சிகள் 
ஆகியவற்ைிற்காக, . 

NRF, ஆராய்ச்சிக்கான முக்கியமான சிக்கல்களில் 
ஈடுபடுவதற்கு விருது பபற்ை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பிை 
அைிஞர்கமளயும் பபாதுமக்களுமடய உறுப்பினர்கமளயும் 
ஊக்குவிப்பதற்காக, மதசிய கருத்தரங்குகமளயும், பபாது 
விரிவுமரயாளர்கமளயும் ஒழுங்கமமக்கும்.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

பாடம் 15 

ஆசிரியர் கல்வி 
குறிக்தகொள்: கற்பித்தல், கற்பித்தல், நமடமுமை 
ஆகியவற்ைில் ஆசிரியர்கள் மிக உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த 
பயிற்சிகமள வழங்கியுள்ளனர். ஆசிரியர்கள் கல்வி 
மன்ைம் பன்னாட்டுக் கல்லூரிகளாகவும் 
பல்கமைக்கழகங்களாகவும் மாற்ைியமமக்கப்பட்டு, 
அமனத்து பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் குமைந்தபட்ச 
தகுதிவாய்ந்த நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த 
இளங்கமை பட்டத்மத நிறுவுதல். 

அடுத்த தமைமுமைமய வடிவமமக்கும் ஆசிரியர்களின் குழுமவ 
உருவாக்குவதில் ஆசிரியர் கல்வி மிகவும் முக்கியம். கற்பித்தல் 
பதாழிமை, மருத்துவம் மற்றும் சட்டம் மபான்ை உயர்மட்ட மசமவ 
பதாழில்கள் மபான்ைமவ - மக்கள் வாழ்வில் உண்மமயிமைமய பங்கு 
மற்றும் பயிற்சியாளரின் மககளில் உள்ளது - கல்வி மற்றும் 
பயிற்சிக்கு மிக உயர்ந்த தரநிமை மதமவப்படுகிைது. ஆசிரியர் 
தயாரித்தல் என்பது ஒரு பன்னாட்டுக் மகாட்பாடு மற்றும் அைிவு, 
மதமவகமள உருவாக்குதல் மற்றும் மதிப்புகள் மற்றும் சிைந்த 
வழிகாட்டிகளின் கீழ் நமடமுமையின் வளர்ச்சிமயத் 



 

 

மதமவப்படுகிைது. கல்வி, மபாதமனகளில் சமீபத்திய 
முன்மனற்ைங்களில் நன்கு அைிந்திருப்பதுடன் ஆசிரியர்கள் இந்திய 
மதிப்படீுகளிலும், மதிப்படீுகளிலும், அைிவிலும், மரபுகளிலும் 
அடித்தளமாக இருக்க மவண்டும். 

இதயமுடுக்கி, ஆசிரியர் கல்வித் துமையானது வணிகமயமாக்கைின் 
காரணமாக சாதாரணமாகவும், ஊழல் நிமைந்த ஊழல்களாலும் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரிய கல்விமய வழங்கும் பபரும்பாைான 
நிறுவனங்கள் இன்றும் தனியார் துமைகளில் உள்ள சிறு 
கல்லூரிகளாகும், அமவ ஒமர ஒரு குறுகிய மவமைத்திட்டத்மத 
மட்டுமம வழங்குகின்ைன, மற்றும் ஆசிரியர் தயாரிப்பதில் 
கடுமமயான மற்றும் தரநிமைக்கான மதமவக்கான அர்ப்பணிப்பு 
பபாதுவாக இல்ைாத நிமையில் உள்ளது. உண்மமயில், 2015-16 க்கான 
AISHE தரவுப்படி, இந்தியாவில் 17000+ கல்லூரிகளில் ஒமர ஒரு 
திட்டத்மத கற்பிக்கும், கிட்டத்தட்ட 90% ஆசிரியர்கள் பயிற்சி 
நிறுவனங்கள்! மமலும், உச்சநீதி மன்ைத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதி 
வர்மா கமிஷன் (2012) படி, இந்த தனித்துவமான கற்பித்தல் கல்வி 
நிறுவனங்களில் பபரும்பான்மமயானமவ - 10,000 க்கும் 
அதிகமானமவ - கடுமமயான ஆசிரியர் கல்விக்கு கூட முயற்சி 
பசய்யவில்மை, ஆனால் விமை உயர்வுக்கு முக்கியமாக 
விற்கப்படுகின்ைன. 

ஒழுங்குமுமை முயற்சிகள் இதுவமர கணினியில் ஊழல் பரவைாகக் 
கட்டுப்படுத்த முடியாதமவ, அல்ைது தரத்திற்கான அடிப்பமடத் 
தரங்கமள நமடமுமைப்படுத்தவில்மை, உண்மமயில் இந்த 
துமையில் சிைப்பான மற்றும் புதுமம வளர்ச்சிமயக் குமைப்பதில் 
எதிர்மமையான விமளவு ஏற்பட்டுள்ளது. துமை மற்றும் அதன் 
ஒழுங்குமுமை முமைமம, தரநிமைகமள உயர்த்தவும், மநர்மம, 
நம்பகத்தன்மம, திைமம மற்றும் ஆசிரியர் கல்வி முமைக்கு உயர்ந்த 
தரத்மத உயர்த்தவும் தீவிர நடவடிக்மக மூைம் புத்துயிர் அவசரத் 
மதமவ. 

ஆசிரியர் கல்வி முகறக்கு தநர்கம மற்றும் நம்பகத்ேன்கமகய 
மீட்கடடுத்ேல். ஆசிரிய கல்வியின் முமைமமயின் 
நம்பகத்தன்மமயும் நம்பகத்தன்மமயும் துரதிர்ஷ்டவசமாக பபரும் 
பவற்ைிமயத் மதாற்றுவித்து, ஆசிரிய கல்வியின் பணிகமளச் 
பசய்யும் ஆயிரக்கணக்கான "ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள்" என்ை 



 

 

கடுமமயான சரிமவக் கண்டது. கற்பித்தல் பதாழிைின் பகௌரவத்மத 
மீட்படடுக்க மதமவயான நம்பகத்தன்மம மற்றும் 
நம்பகத்தன்மமயின் அளவுகமள மமம்படுத்துவதற்கும், அதன் மூைம் 
பவற்ைிகரமான பள்ளி முமைமமமய அமடவதற்கும் ஆசிரியர் 
கல்வி என்ைால் , அத்தமகய தரக்குமைவான நிறுவனங்கள் 
உடனடியாக மூடப்பட மவண்டும், அமத சமயம் நல்ை நிறுவனங்கள் 
நல்ை மநாக்கத்துடன் வலுப்படுத்தப்படும்பிரிவு 15.1. 

ஊழல் மற்றும் தரக்குமைவான "நிறுவனங்கள்" இயங்க 
அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. அவர்கள் மூடப்பட மவண்டும். இமத பசய்ய 
ஆமணயிடப்பட்ட பகாள்மகயில் மிகவும் பதளிவான பகாள்மக 
உள்ளது, மமலும் ஒவ்பவாரு நடவடிக்மகமயயும் முகங்பகாடுக்கும் 
வமகயில் இந்த நடவடிக்மக ஆற்ைல் மற்றும் விருப்பத்துடன் 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும் என்று வைியுறுத்துகிைது. நாட்டின் 
எதிர்காைம் உண்மமயிமைமய இந்த விஷயத்தில் பங்கு பபறுவதால், 
அவசரமாக அது பசயல்படுத்தப்பட மவண்டும். இத்தமகய மபாைி 
கல்லூரிகளில் நாங்கள் பசயல்பட்டு வந்தால், எங்கள் பள்ளிகளின் 
அடிப்பமட, ஆசிரிய கல்வியின் மநர்மம மற்றும் நம்பகத்தன்மமமய 
மீட்படடுக்க முடியாது. 

பன்னொட்டுக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்ககைக் கழகங்களில் 
வலுவொன கல்வி துகறகள் மூைம் ஆசிரியர் கல்வி முகறக்கு 
ேிறன் மற்றும் உயர் ேைத்கே ககொண்டு வருேல். பாடம் 5 ல் 
விவாதிக்கப்பட்டபடி , ஆசிரிய கல்வியில் பல்வமகப்பட்டிப்பு 
உள்ளடீுகளும், உயர் தரம் வாய்ந்த உள்ளடக்கம் மற்றும் ஆசிரியப் 
பணிகளும் கைந்த மல்டிபிசினரி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர் 
தயாரிப்பின் மூைம் மட்டுமம நடத்தப்பட முடியும். எமது 
ஆசிரியர்களுக்கான முழுமமயான மற்றும் முழுமமயான கல்விமய 
வழங்குவதன் முக்கியத்துவம் எமது பாடசாமைக் குழந்மதகளுக்கு 
அத்தமகய முழுமமயான மற்றும் முழுமமயான கல்விமய 
வழங்குவதற்கு எடுக்கும், மமலும் அமனத்து உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களும் தங்களின் முழுமமயான மற்றும் பல்வமகப்பட்ட 
கற்மககளுக்கு எனமவ, இத்தமகய முழுமமயான மற்றும் 
பல்வமகப்பட்ட கற்ைல் கற்பித்தல், குைிப்பாக, ஆசிரியர்களால் 
பபைப்படும். 



 

 

கல்வியின் அமனத்து மட்டங்களுக்கும் ஆசிரியப் பணிகளுக்கான 
ஒருங்கிமணந்த திட்டங்கள், மற்றும் பாடத்திட்டத்தின் அமனத்துப் 
பகுதிகளிலும், உயர் கல்வித் துமை முழுவதும் பதாடங்கப்பட 
மவண்டும், ஒற்மை-ஸ்ட்ரீம் திட்டங்கள் நிறுத்தப்பட மவண்டும். இந்த 
மநாக்கத்திற்காக, அமனத்து பபாது பல்கமைக்கழகங்களும், 
அமனத்து மாடல் மல்டிபிடிபிைினல் கல்லூரிகள் உட்பட அமனத்து 
பபரிய பல்மருத்துவ பல்கமைக்கழகங்களும், கல்வியின் பல்மவறு 
அம்சங்களில் குமைப்பு ஆராய்ச்சி மமற்பகாள்ளாமல், கல்வித்துமை 
துமைமய மமம்படுத்துவதற்கும், மமம்படுத்துவதற்கும் மற்றும் 
மமம்படுத்துவதற்கும் மநாக்கமாக இருக்க மவண்டும். எட். உளவியல், 
தத்துவம், சமூகவியல், நரம்பியல், இந்திய பமாழிகள், கமைகள், 
வரைாறு, மற்றும் இைக்கியம் மபான்ை மற்ை துமைகமளாடு 
இமணந்து எதிர்காை ஆசிரியர்களுக்கு கல்வியும், அைிவியல் மற்றும் 
கணிதம் மபான்ை பல்மவறு சிைப்புப் பாடங்களுடனும் இமணந்து 
பசயல்படுகின்ைன. கூடுதைாக, தற்பபாழுதுள்ள உண்மமயான 
ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் 2030 ஆம் ஆண்டில் பை பன்னாட்டு 
உயர் கல்வி நிறுவனங்களாக மாற்ைப்பட மவண்டும். நவனீ 
கல்வியின் உண்மமயான பன்முகத்தன்மமயின் மதமவக்கு ஏற்ப, 
உயர் கல்வித்திைமன மீண்டும் பகாண்டுவரும் ஆசிரிய கல்வியின் 
முக்கிய மாற்ைமாகும். 

15.1. ஆசிரியர் கல்விக்கு 
ஒருகமப்பொட்கட மீட்டல் 

P15.1.1. ேைமற்ற மற்றும் கசயைற்ற ஆசிரிய கல்வி 
நிறுவனங்ககள மூடுவது : அடிப்பமட கல்வித் தகுதிகமள பூர்த்தி 
பசய்யாத தரமற்ை மற்றும் பசயைற்ை TEI கள் மூடப்படும். இந்த 
முயற்சியானது, MHRD ஆல் வலுவான அரசியல் விருப்பத்துடன், 
மநர்மமையான நிர்வாக மநாக்கத்துடன், ஒரு பயனுள்ள பசயல்பாட்டு 
மூமைாபாயத்துடன் துவங்கப்படும். அமனத்து டி.ஐ.ஐ.களும் தங்கள் 
திட்டங்களின் ஒப்புதலுக்கான அடிப்பமடக் மகாட்பாடுகளுக்கு 
இணங்குவதற்கு பபாறுப்புக் பகாள்ளப்படும்; பரிகாரம் ஒரு வருடம் 
பகாடுக்கப்பட்ட பிைகு, எந்த மீைல்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், 
மீைல்கள் சரி பசய்யப்படாவிட்டால் அமவ மூடப்படும். இந்த 



 

 

அமைாக்கம் திைம்பட நடக்கிைது என்பமத உறுதிப்படுத்த ஒரு ஒைி 
சட்ட அணுகுமுமை உருவாக்கப்பட மவண்டும். 2023 க்குள், 
இந்தியாவில் கல்வித் திைமம வாய்ந்த ஆசிரிய தயாரிப்புத் 
திட்டங்கமள மட்டுமமபசயல்படுத்துதல், பதாழில் ரீதியாக 
திைமமயான ஆசிரியர்கமள வளர்ப்பது - எல்ைாவற்மையும் மூட 
மவண்டும். 

P15.1.2. ஆசிரியர் கல்வித் துகறகய சுத்ேம் கசய்வேற்கொன கடுகமயொன 
கண்கொணிப்பு மற்றும் ஆய்வு: இந்த பணி முமை சுத்திகரிப்பு 
பயிற்சிக்காக ஒரு குவாசி-நீதித்துமை அமமக்கப்பட்டிருக்கைாம். இந்த 
பணியில் முன்மனற்ைம் NHERA ஒவ்பவாரு 3 மாதமும் மதிப்பாய்வு 
பசய்யப்படும் மற்றும் RSA ஒவ்பவாரு 6 மாதங்களுக்கும். 

அகனத்து ஆசிரியர் கல்வி பை 
பன்னொட்டு நிறுவனங்கள் 
நடக்கும் - ஆசிரியர் கல்வி உயர் 
கல்வி முகற ஒரு 
ஒருங்கிகணந்ே பகுேியொக 
இருக்கும். 

15.2. ஆசிரியர் கல்விகய 
பல்ைொயிைம் கல்லூரிகள் 



 

 

மற்றும் பல்ககைக் 
கழகங்களில் நகர்த்துவது 
இன்மைய மாணவர்களுக்கு கிமடக்கும் கல்வித் தரத்தில் 
உள்ள சிக்கல்களில் பை பை தசாப்தங்களாக நமடபபற்று 
வந்த ஆசிரியர் கல்வியின் முமையான புைக்கணிப்மபக் 
காணைாம். பபரும்பாைான தற்மபாமதய ஆசிரியர் 
தயாரிக்கும் திட்டங்கள் மிகவும் சிைிய முன்மனாக்கு அல்ைது 
திைமன உருவாக்குகின்ைன - பாடத்திட்டம் மற்றும் 
வகுப்பமை பசயல்முமைகள் பபரும்பாலும் பள்ளிக்கூடங்கள் 
மற்றும் அவர்கள் கூறும் குழந்மதகளின் 
உண்மமத்தன்மமயிைிருந்து பதாமைவில் உள்ளன. ஆசிரியர் 
கல்வி நிறுவனங்களின் ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் பபரும்பாலும் 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் பபரிய 
சமூகத்திைிருந்து தனிமமப்படுத்தப்பட்டவர்கள். 

ஆசிரிய கல்வியின் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியமவ கல்வி மகாட்பாடுகள், பாடங்கமள, கற்பித்தல் 
மற்றும் வலுவான தத்துவார்த்த புரிதமை வழங்க 
மவண்டும். ஆசிரியர்கள் கல்வியுடன் ஆழமாக ஈடுபட 
மவண்டும் - அதன் வரைாறு, மநாக்கங்கள், சமுதாயத்துடன் 
இமணவது மற்றும் அதன் பநைிமுமை பிடிப்பு. குழந்மத 
வளர்ச்சிக்கான பிரச்சிமனகள் மற்றும் விஷயத்தின் 
கருத்தியல் புரிதலுடன் கற்பிப்பது மற்றும் கற்பிப்பது எப்படி 
என்பமதப் பற்ைி கூடுதைாக கற்றுக்பகாள்வதற்கான சமூக 
சூழல் ஆகியவற்மை அவர்கள் பாராட்ட மவண்டும். 

ஆசிரியர் தயாரிப்பிற்கு மபாதிய மநரம் மற்றும் இமடபவளி 
மதமவப்படுகிைது. கல்வியின் ஒரு அமடயாளத்மத 
வளர்த்துக்பகாள்வமதாடு, ஆசிரியராக அமடயாளத்மத 
வளர்த்துக்பகாள்வமதாடு, பபாருள் மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியவற்மைப் புரிந்து பகாள்ளுதல். இது ஒரு சிைந்த 
மல்டிபிட்சிக்கல் அைிவு சூழைில் பசய்யப்படுகிைது. 

கல்வி, கல்வி, உளவியல், தத்துவம், சமூகவியல், 
இந்தியாவின் அைிமவக் பகாண்ட கல்வி, கல்வி , பாடபநைி 



 

 

மற்றும் பபாருள் வளர்ச்சி, பள்ளி தமைமமத்துவம் மற்றும் 
மமைாண்மம ஆகியவற்ைின் ஆரம்பகாை குழந்மதகளின் 
கல்வி, கல்வி. ஆசிரியர்களிமடமய ஆசிரியர்களுக்கு 
வழங்குவதற்கும் ஆசிரியர் கல்வி தவிர மவறுபட்ட 
நிகழ்ச்சிகமள வழங்குவதற்கும் ஆசிரியர்கள் தயாரிப்புத் 
திட்டங்கமள நடத்துவதற்கு சிைந்தது. 

தற்மபாது பபரும்பாைான ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் 
தனித்து நிற்கும் நிறுவனங்கள் ஆகும் - இது உயர் கல்வியின் 
மற்றுபமாரு பகுதியிைிருந்து அைிவார்ந்த மற்றும் 
பதாழில்முமை தனிமமப்படுத்தலுக்கு 
வழிவகுத்துள்ளது. தனியாக ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் 
நல்ை ஆசிரியர் கல்வி மதமவ என்று பல்மவறு ஆசிரியர்கள் 
வமகயான உருவாக்க முடியாது. இறுதியாக, ஆசிரிய 
கல்வியியல் ஆசிரியப் பாடநூல் பாடநூல்கமளப் 
மபாதிப்பதில்மை, இன்று பபரும்பாலும் நடந்மத மபாகிைது, 
ஆனால் ஆழ்ந்த ஒழுக்கவியல் புரிதல் மற்றும் 
மபாதமனயுடன் ஒரு வலுவான மற்றும் மநர்மமையான 
அனுபவத்மத பகாண்டு வர மவண்டும். 

P15.2.1. அகனத்து ஆசிரியர் ேயொரிப்பு ேிட்டங்ககள பைேைப்பட்ட உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நகர்த்துவது; HEI கள் மற்றும் 
பொடசொகைகள் / பொடசொகை வளொகங்களுக்கிகடயிைொன 
கல்வித்துகற துகறகள் மற்றும் இகணப்புக்கள்: P5.5.1 
இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த B.Ed. 2030 
க்குள் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு குமைந்தபட்ச தகுதி பபறும். அமனத்து 
முன் மசமவ ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்கள் இனி கற்பிக்கும் 
பதாழிற்துமை நவனீ மதமவகள் பூர்த்தி பசய்ய பை மடங்கு உயர் 
கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கப்படும், மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஆக மதமவயான பன்முக மபாதமன 
பவளிப்பாடு மற்றும் கல்வி பகாடுக்க. 

இந்த மநாக்கத்திற்காக, உயர் தர கல்வி துமைகள் மற்றும் 
ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கமள நிறுவுவதற்கு பல்வமகப்பட்ட 
உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி கற்கும், இந்த இைக்மக 
அமடவதற்கு மதமவயான அரசாங்கங்களால் 



 

 

ஆதரிக்கப்படும். கல்வி மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய 
துமைகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் மற்றும் 
சிைப்புப் பாடபநைிகளின் பபறுமபறுகமள இத்தமகய 
தமைவர்கள் உறுதிப்படுத்துவார்கள்.ஒவ்பவாரு உயர் கல்வி 
நிறுவனமும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் 
பாடசாமை வளாகங்களின் பநட்பவார்க்குடன் பநருக்கமாக 
இமணந்து பணியாற்றும் திைன் பபற்ை ஆசிரியர்கள் 
மாணவர்-கற்பிப்மபாம் (சமூக மசமவ, வயது வந்மதார் மற்றும் 
பதாழிற்கல்வி , முதைியன).அத்தமகய HEI கள் கல்வியுடன் 
பதாடர்புமடய சிைப்பு கல்வி பாடங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட முழுமமயான ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கமள 
வளர்க்கும். பவட்டு-விளிம்பில் பயிற்றுவிக்கும் மபாதமனக்கு 
அப்பால், பாடத்திட்டம் சமூகவியல், வரைாறு, விஞ்ஞானம், 
தத்துவம், உளவியல், குழந்மத பருவ கல்வி, அடிப்பமட 
கல்வியைிவு மற்றும் எண்ணியல், இந்தியாவின் அைிமவயும் 
அதன் மதிப்புகள் / கைாச்சாரம் / கமை / மரபுகள் மற்றும் 
பைவற்மையும் அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருக்கும். 

2030 க்குள் ஆசிரிய கல்விக் கல்விமய வழங்குவதற்காக 
ஒவ்பவாரு HEI மல்டிபிசிபினரிடும் மற்றும் நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி வழங்கும்.திட்டம். நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த B.Ed. கல்வி மற்றும் ஒரு சிைப்புப் பபாருள் 
(ஒரு பமாழி, அல்ைது வரைாறு, இமச, கணிதம், கணினி 
விஞ்ஞானம், மவதியியல், பபாருளாதாரம் மபான்ைமவ) ஒரு 
இரட்மட பபரிய தாராளவாத இளங்கமை பட்டம் இருக்கும். 

டிப்மளாமா திட்டங்கள் உள்ளிட்ட இரு ஆண்டு திட்டங்கமள 
தற்மபாது வழங்கும் அமனத்து HEI களும், நான்கு வருட 
ஒருங்கிமணந்த பி.இ.டி வழங்கும் பை பன்னாட்டு 
நிறுவனங்களுள் மாற்ைம் பசய்ய முடியும். திட்டம். 

நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed வழங்கும் ஒவ்பவாரு HEI 
க்கும். ஒரு twoyear B.Ed வடிவமமக்கைாம். P5.5.2 
இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அதன் வளாகத்தில், ஏற்கனமவ 
இளங்கமை பட்டம் பபற்று, மபாதமன பதாடர விரும்பும் 
சிைந்த மாணவர்களுக்கு. அத்தமகய ஒரு அபிவிருத்திக்கு 
பின்னர், பிை சிைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட தனித்துவமான 



 

 

B.Ed. உயர்ந்த தகுதி வாய்ந்த தனிநபர்களுக்கான திட்டங்கள், 
கற்பித்தலுக்கான ஆழ்ந்த அனுபவம் மற்றும் மனப்பாங்குடன், 
ஆசிரியர்கள் ஆக இத்தமகய தமைவர்கள் 
உருவாக்கப்படைாம். 

நல்ை ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் 
நல்ை ஆசிரியர்களொல் 
ேயொரிக்கப்பட்டு 
உருவொக்கப்படுகிறொர்கள் - 
ஆசிரிய கல்வியின் ஆசிரியர்கள் 
பல்தவறு துகறகளில் 
நிபுணர்களொக இருக்க 
தவண்டும், தகொட்பொட்டு மற்றும் 
நகடமுகற இருவரும். 

P15.2.2. முன்-தசகவ ஆசிரியர்கள் ேயொரிப்புத் 
ேிட்டங்களுக்கு அனுமதி : அமனத்து HEI மசர்க்மக மபான்ை முன்-
மசமவ ஆசிரிய தயாரிப்புத் திட்டங்களுக்கான நுமழவுத் மதர்வு, 
மதசிய மசாதமன நிறுவனத்தால் நடாத்தப்படும் வமகயில், பபாருள் 
மற்றும் திைனாய்வு மசாதமனகள் மூைம் அதிக அளவில் 
மமற்பகாள்ளப்படும். அதிகாரப்பூர்வ பல்கமைக்கழக நுமழவு 
மதர்வுகளில் இருந்து வாரியம் பரீட்மசகமள பிரிக்கும் 



 

 

பகாள்மகயுடன் இது அமமந்துள்ளது. அமத மநரத்தில், இந்த 
திட்டங்கமள வழங்கும் பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான முழு அளவுமகால்கள் 
மற்றும் பசயல்முமை ஆகியமவ இடம்பபறுகின்ைன. 

P15.2.3. கணிசமொன புேிய ஆசிரியர் ேயொரிப்புத் ேிறகன 
உருவொக்குேல்: நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த ஆசிரியர் தயாரிப்பு 
திட்டத்தின் ஒரு மாற்ைத்தில் அடிப்பமட மாற்ைங்கள் மற்றும் 
மறுபுைத்தில் பசயைற்ை நிறுவனங்கமள நிறுத்துதல் ஆகியமவ புதிய 
ஆசிரியர்களுக்குத் மதமவயான திைமன உருவாக்குவதற்கு 
மதமவப்படும்: கணிசமான பபாது முதலீடு துமை மதமவ - ஒரு 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 
ஆண்டுமதாறும் மதிப்படீு பசய்யப்படும் மற்றும் முன்னுரிமம 
வழங்கப்படும். ஒவ்பவாரு பபாது பல்கமைக்கழகமும் (2024 
ஆம் ஆண்டில்) மற்றும் மாடல் மல்டிபிடிபிைினரிக் கல்லூரி 
(2029 க்குள்) நான்கு வருட ஆசிரியர் படிப்புத் திட்டத்மத 
வழங்குகின்ைன. RSA ஆல் வடிவமமக்கப்பட்ட சிைப்புத் 
திட்டங்கள் மூைம் பதால்பபாருள் முயற்சிகள் இந்தத் 
துமையில் ஊக்குவிக்கப்படும். 

P15.2.4.               மொற்றம்               இன்               சுயொேனீ               ஆசிரியர்               கல்
வி               நிறுவனங்கள்               பைேைப்பட்ட 
நிறுவனங்களுக்கு:அமனத்து சுயாதீன TEI களும், 2030 க்குள் 
பல்வமக நிறுவனங்களுக்கு மாற்ைப்பட மவண்டும், ஏபனனில் 
அவர்கள் நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த ஆசிரியர் தயாரிப்பு 
திட்டத்மத வழங்க மவண்டும். 

 



 

 

15.3. பல்ககைக்கழகங்களில் 
கல்வித் ேிகணக்களம் 
பல்கமைக்கழகங்களில் கல்வித் துமைகள், மபாதமனக்கு 
கூடுதைாகவும், கல்வியில் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கண்டுபிடிப்புக்கான இமடபவளிகளாக வலுப்படுத்தப்பட 
மவண்டும். கல்வித் துமைகளில் அமனத்து துமைகளிலும் 
அர்த்தமுள்ள உைவுகளுடன் அமனத்து துமைகளிலும் 
கல்வித் திட்டங்கமள நிமைநிறுத்துவதில் முக்கிய பங்மகக் 
பகாள்ளுவதற்கு இந்த இைட்சிய இைக்குகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் கல்வித் திமணக்களங்கள் 
கட்டிபயழுப்பப்பட மவண்டும். பள்ளிக்கல் கல்வியில் 
ஆசிரியர்களுக்கும், உயர் கல்வியில் ஆசிரியர்களுக்கும் 
முன்பான மசமவக் கல்வி மற்றும் மசமவ சார்ந்த 
சி.டி.டி. அவர்கள் ஆசிரிய கல்விமய ஆசிரியராகவும், 
உண்மமயிமைமய கடுமமயான பபாறுப்புக்காகவும் தயாரிக்க 
மவண்டும். 

இத்தமகய துமைகளில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பன்மடங்கு 
இயல்புமடயவர்களாகவும், ஆராய்ச்சி மற்றும் 
பவளியடீ்டிற்கான நல்ை தடங்கல்களாகவும் இருக்க 
மவண்டும், மற்றும் மாஸ்டர் நிமை மற்றும் ஆராய்ச்சி 
டிகிரிகளில் நிபுணத்துவம் பபறுவதற்கான துமைகள் 
வழங்குமாறு ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். 
மதமவ. ஆசிரியர்கமளப் பயிற்றுவிப்பதற்காக தங்கள் உயர் 
கல்விப் படிப்புகமள பதாடரவும் மற்றும் பதாழில் ரீதியாக 
இயங்குவதற்கான முயற்சிமய பசயல்படுத்தவும் இந்த 
மமயங்கமள ஒருங்கிமணக்க மற்றும் பகுதி மநரங்கமள 
வழங்க முடியும். ஆசிரியர்களின் இன்-மசமவ சி.டி.டி.க்கான 
படிப்புகள் மற்றும் நடவடிக்மககமள அவர்கள் உருவாக்கி, 
பதாடக்க ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் திட்டங்கமள 
வழங்க மவண்டும். 



 

 

P15.3.1. துகறகளில் / பல்ககைக் கழகங்களில் கல்வியில் சிறந்து 
விளங்கும் கமயங்கள்: ஆசிரியர் கல்விக்கான அரசு நிதியுதவி 
முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் கணிசமாக அதிகரிக்கப்படும். கல்வித் 
திமணக்களங்கள் / ஆசிரிய கல்வியில் சிைப்பான கல்வி 
நிமையங்கள் பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வியில் ஆசிரியர்களுக்கான 
மதமவகள் மற்றும் ஆசிரிய கல்வியின் ஆசிரியர்களுக்கு 
மதமவப்படும் கணிப்புத் தரவு பகுப்பாய்வு அடிப்பமடயில் 
ஆர்வமுள்ள பல்கமைக்கழகங்களில் அமமக்கப்படும். உயர் கல்விப் 
பணிகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கமளத் 
தயாரிப்பதற்கு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் ஆகியவற்ைிற்கான தரமான மசமவ தயாரிப்புத் 
திட்டங்கமள, முன் மசமவ மற்றும் மசமவ முமைகளில் 
வழங்குவமத மநாக்கமாக இருக்கும். கல்வித் திமணக்களம், 
பல்கமைக்கழகத்தின் அமனத்துத் துமைகளிலும் ஆசிரியர் 
தயாரிப்பிற்காகவும் மற்றும் பள்ளிகளுடனும் கூட்டுைவு உைவுகமள 
வளர்ப்மபாம் 

மாணவர் ஆசிரியர்கள் தங்களது நமடமுமையில் 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்காக தங்களது சுற்றுப்புைத்தில் 
உள்ளனர் மற்றும் ஈடுபடுகின்ைனர். 

P15.3.2. ஆசிரியர் கல்விக்கொன ேிறன் ேிட்டமிடல்: RSA உடனடியாக ஒரு 
கவனமான மற்றும் விரிவான திட்டமிடல் பயிற்சிமய மமற்பகாள்ள 
மவண்டும், பின்னர் ஒவ்பவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முமை 
மத்தியிலும், மாநிைங்களிலும், ஆசிரியர்களின் மதமவ மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் மதமவ மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான மதமவகமள 
பூர்த்தி பசய்வதற்காக . மதமவப்படும் ஆசிரியர்களின் 
எண்ணிக்மகயிைான கணிப்புகளும், அமனத்து பள்ளிகளிலும் உள்ள 
ஆசிரியர்களுக்கும் சிைப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் மதமவயான 
மதமவகமள கருத்தில் பகாள்ளும். நான்கு வருட பி.இ.டி., பல்கமைக் 
கழகங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி கல்லூரிகள் ஆகியவற்ைின் 
எண்ணிக்மக. நிரல் விமதத்தவுடன் அதன்படி தீர்மானிக்கப்படும். 

P15.3.3. ஆசிரிய கல்வியில் ஆசிரியர்: கல்வித் திமணக்களம் ஆசிரியரின் 
முன்மாதிரிக்குத் மதமவயான நிபுணத்துவம் அளிக்கும் 



 

 

நிபுணத்துவத்மத பிரதிநிதித்துவப்படுத்த மவண்டும்: சமுதாயத்தின் 
மீதான அைிவு மற்றும் அனுபவம், சமுதாயத்தில் பைதரப்பட்ட 
முன்மனாக்குகள், கல்வி மநாக்கங்கள், அைிவின் தன்மம மற்றும் 
மசர்த்துக்பகாள்ளல், பாடத்திட்டம் மற்றும் மதிப்படீு. பாடசாமையில் 
ஆராய்ச்சி, பவளியடீு, புைன்விளக்கம் மற்றும் பள்ளிகளிலும் 
கற்பிப்பிலும் நிச்சயதார்த்தம் ஆகியவற்றுடன் நல்ை பாடபநைிகமள 
பதிவு பசய்ய மவண்டும். அரசியைமமப்பின் மதிப்புகளில் மவரூன்ைி 
உள்ள அமனத்து ஆசிரியர்கமளயும் வளர்க்க மதமவயான பல்மவறு 
நிபுணத்துவம் மற்றும் நிபுணத்துவத்தின் சமநிமை இருப்பதால், 
ஆசிரியர்கள் பயிற்றுவிக்க மவண்டும், வலுவான தத்துவார்த்த அைிவு 
மற்றும் முன்மனாக்குகள் மற்றும் தழுவி நமடமுமை அனுபவம் 
ஆகியவற்மைக் பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

P15.3.4. ஆன்கைன் கல்வி: கல்வித் திமணக்களங்களும் கைந்த மற்றும் பகுதி 
மநரங்கமளக் பகாண்ட திட்டங்கமள வழங்க முடியும். ஆசிரியர்கள் 
தங்கள் உயர்கல்வி படிப்புகமளத் பதாடரவும், பதாழில் ரீதியாக 
இயங்குவதற்கான முயற்சிகமளத் பதாடரவும் பசயல்படுத்த 
மவண்டும். ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கான படிப்புகள் மற்றும் 
நடவடிக்மககள் மற்றும் ஆரம்ப ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் 
திட்டங்கள் ஆகியவற்மை அவர்கள் உருவாக்க மவண்டும். முழுமநர 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தவிர, பகுதி மநர, மாமை, கைப்பு மற்றும் 
ஆன்மைனில் உள்ளிட்ட அமனத்து வமகயான படிப்புகள் 
வழங்கப்பட மவண்டும். பதாழில் துமை ஆசிரியர்கள் கல்வித் 
துமையின் ஒரு முக்கியமான மாணவியாகக் கருதப்பட மவண்டும், 
அவர்களது ஆராய்ச்சி மற்றும் உயர்கல்வி நைன்கமள சந்திக்கும் 
திட்டங்கள் ஆன்மைன் மற்றும் அத்துடன் முகம் -இ-முகம் முமைகள் 
உருவாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட மவண்டும். 

P15.3.5. ஆைொய்ச்சி அடிப்பகடயிைொன ஆசிரியர் ேயொரித்ேல்: கல்வித் 
திமணக்களம் பை துல்ைியமான ஆராய்ச்சிக் குழுக்கமள 
ஆதரிக்கிைது, அமவ பை துமையில் மசாதமனகள் நடத்துகின்ைன, 
மமலும் அமனத்து ஆசிரிய உறுப்பினர்களும் ஆராய்ச்சிக்காக 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல், மாணவர் கற்ைல், மற்றும் பள்ளிகளில் 



 

 

கற்ைல் தரத்மத அமடய எவ்வாறு பசயல்படுவது பற்ைிய 
புரிந்துணர்வு ஆகியவற்ைில் குைிப்பிடத்தக்க முன்மனற்ைங்கள் 
காணப்படுகின்ைன. இந்த வளர்ச்சிகள் சர்வமதச அளவில் 
ஆராய்ச்சியால் சாத்தியமாகியிருக்கின்ைன, மமலும் பை புதுமமயான 
களப் பரிமசாதமனகள் தனிப்பட்ட இந்தியர்களாக 
இருக்கின்ைன. கல்வியின் ஒழுக்கம் மற்றும் ஆசிரியர் கல்வி 
நமடமுமையில் மாணவர் ஆசிரியர்களுக்கு இந்திய முயற்சிகள் 
மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள், மற்றும் சூழ்நிமைப்படுத்தப்பட்ட 
உைகளாவிய சிைந்த இருந்து வமரயிைான பணக்கார புரிதல் மற்றும் 
நமடமுமைகள் வழங்க இந்த சிைந்த வமரய மவண்டும். ஆசிரியப் 
படிப்பு ஆராய்ச்சி மமயங்களில் நமடபபறுவது சிைந்தது 

அைிவு மற்றும் நமடமுமை உருவாக்கப்படும் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் துடிப்பான சுற்றுச்சூழமை 
வழங்குவதற்கான கள நடவடிக்மக. ஆராய்ச்சி 
அடிப்பமடயிைான கற்பித்தல் மற்றும் நிபுணத்துவம் அைிவு 
மற்றும் நமடமுமைகள் சமகாை மற்றும் புதுப்பித்தல்கள், 
மற்றும் பள்ளிகளின் தற்மபாமதய சூழல்களுக்கு ஏற்ைவாறு 
மற்றும் உயர் கல்வி ஆகியவற்மை உறுதி பசய்யும். 

P15.3.6. சிறப்பு பொடங்களுக்கொன இகட-துகறயொன ஒத்துகழப்பு: கமை, நல் 
கமைகள், மற்றும் பல்கமைக்கழகத்தின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 
நாட்டுப்புைக் கமைகள் கல்வித் துமையிலுள்ள கல்வித் திட்டங்கமள 
வழங்குவதற்காக, கல்வித் திமணக்களங்களுடன் ஒத்துமழக்கமவா 
அல்ைது ஒத்துமழக்கமவா ஊக்குவிக்கப்படும். ஆசிரிய கல்வியின் 
இந்த பகுதி கல்வி, நிபுணத்துவம் மற்றும் கமை மற்றும் நல் 
கமைகளின் பயிற்சியாளர்கள் ஆகியவற்ைில் நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்ததாக விளங்கும் வமர ஆசிரிய தயாரிப்புத் திட்டங்களுக்கான 
வடிவமமப்பிலும் பங்களிப்பிலும் ஈடுபட மவண்டும். கல்வியில் 
மாஸ்டர் மற்றும் கல்விக் கல்வியின் ஆராய்ச்சிப் 
பணிகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கல்வி முதுகமைப் பட்டம் 
நிறுவப்படும். துமைகள் இமடமய இமதமபான்ை ஒத்துமழப்பு மற்ை 
துமைகளில் கல்வி மதமவப்படும், எனமவ ஆசிரியர்கள், சிைப்பு 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிைப்பு பாடங்கமள ஆசிரியர்கள் மமமடயில் 
குைிப்பிட்ட தயாரிப்பு தயார் பசய்யைாம். பல்கமைக்கழக நிர்வாகிகள் 



 

 

பசயல்திைன் மிக்க இந்த இமடக்காை ஒத்துமழப்புகமள ஊக்குவிக்க 
மவண்டும். 

P15.3.7. பிந்கேய பட்டேொரி மற்றும் டொக்டர் நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்கள்: கல்வி, 
மபாதனாக்கல், கல்வி, கல்வி, நிதி, கல்வி, நிதி, கல்வி மற்றும் நிதி 
ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயிைான கல்வி, கல்வியில் எம்.ஏ., கல்வி, 
ஆராய்ச்சி, மற்றும் முமனவர் பட்ட படிப்புகள் மபான்ை உயர் 
கல்வியில் கல்வி கற்க மவண்டும். கல்வித்தகுதிகளில் 
விரிவுபடுத்தலுடன் மாஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கல்வி மற்றும் 
பல்மவறு ஆராய்ச்சியாளர்களிமடமய பல்மவறு பாடத்திட்டங்கள், 
மதிப்படீு மற்றும் மதிப்படீு, பள்ளி தமைமம மற்றும் மமைாண்மம, 
பகாள்மக ஆய்வுகள், கல்வி உளவியல் அடிப்பமட பகுதிகள், 
சமூகவியல், வரைாறு மற்றும் தத்துவம், கல்விக்கான நிதி, ஒப்படீ்டு 
மற்றும் சர்வமதச கல்வி, மற்றும் தகவல் பதாடர்பு மற்றும் கல்வி. 

15.4. ஆசிரியர் கல்விக்கான 
ஆசிரியர் 

ஆசிரியர் கல்வித் திட்டத்தின் ஆசிரியர் இன்மைய தினம் 
ஆசிரியப் பணிகளுக்காகத் மதமவப்படும் பைதரப்பியல் 
கண்மணாட்டங்களில் இருந்து சிைப்புத் திைன்கமள 
பிரதிபைிக்க மவண்டும். பாடத்திட்டம் மற்றும் கல்வித்துமை, 
கல்வித் பதாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பமட பகுதிகள், ஆசிரிய 
கல்வியின் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைில் நிபுணத்துவம் பகாண்ட 
ஆசிரியர் மகார் கல்வியாளர்களாக இருக்க 
மவண்டும். அைிவியல் கல்வி, உளவியல், அைிவாற்ைல் 
ஆய்வுகள், மனித வளர்ச்சி, பமாழியியல் மற்றும் பை 
துமைகளில் மபான்ை பல்மவறு துமைகளில் மாஸ்டர் மற்றும் 
பி.எச்.டி படிப்புகளில் ஆசிரியர்களால் மசர்க்கப்பட 
மவண்டும். கல்வியில் அனுபவங்கள், கள நிமையங்களில் 
ஆராய்ச்சி அனுபவம், கல்வி மற்றும் சர்வமதசப் பரீட்மசப் 
பரீட்மசப் பரீட்மசப் பத்திரிமககள் பவளியடீுகளில் 



 

 

பவளியடீுகள், சிைந்த கல்வித் துமையின் நல்ை வட்டமான 
ஆசிரியர்கமள உருவாக்குவதற்கான மற்ை திைமமயான 
திைன் மற்றும் திைமமகள் ஆகியமவ. 

P15.4.1. ஆசிரிய ேயொரிப்பு: குைிப்பிட்ட நிபுணத்துவம் ஒரு பரவைான ஆசிரிய 
மதமவமய அமனத்து மட்டங்களிலும் மற்றும் துமைகளில் புள்ளிகள் 
முழுவதும் பள்ளி ஆசிரியர் தயாரிப்பு மதமவயான கற்பித்தல் 
திட்டங்கள் பகாண்டிருக்கும் தன்மமயிைான. கல்வி மற்றும் 
இளங்கமை கல்வி, கணிதம் கல்வி, உளவியல், குழந்மத மமம்பாடு, 
சமூகவியல், பமாழியியல் மபான்ை பை துமைகளில், சர்வமதச 
தரத்மத அமடந்த புகழ்பபற்ை நிறுவனங்களிைிருந்து, பதாழில் 
நுட்பத்தில் நுமழயவும், ஆசிரிய கல்வியின் ஆசிரியராக 
பணியாற்ைவும் ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். 
திட்டங்கள்.கற்பிப்பதற்கான நிபுணத்துவம் பபற்ைவர்களில் சிைர், 
ஆனால் ஆசிரியப் பயிற்சியின் அனுபவங்களில் குமைவாக 
இருப்பதால், அத்தமகய ஆசிரியர்களுக்கான 
ஆசிரிய கடமமகமள முன்மவப்பதற்கான ஒரு தூண்டுதல் மற்றும் 
மநாக்குநிமைக் மகாட்பாடு கிமடக்கும் . இது அவர்களின் பசாந்த 
ஆசிரியர்களுக்கு இத்தமகய தூண்டுதல் திட்டங்கமள 
வடிவமமப்பதற்கும், அவர்களின் பசாந்த அனுபவமிக்க 
ஆசிரியர்களால் வழங்குவதற்கும் கல்வித் துமையின் தனித் 
துமைகளுக்கு இடமளிக்கப்படும். 

P15.4.2. ஆசிரியர் சுயவிவைம்: கல்வி துமையின் ஆசிரியர்களின் சுயவிவரம் 
அவசியமாக இருக்க மவண்டும். எல்மைாரும் ஒரு PhD மவண்டும், 
ஆனால் அனுபவம் மற்றும் துமையில் ஆராய்ச்சி அனுபவம் 
கற்பித்தல் மிகவும் மதிப்பு இருக்கும். பாடசாமை கல்விக்கு 
மநரடியாக பதாடர்புமடய சமூக அைிவியல் (எ.கா. உளவியல், 
குழந்மத வளர்ச்சி, பமாழியியல், சமூகவியல், தத்துவம் / அரசியல் 
அைிவியல்) மற்றும் அைிவியல் கல்வி, கணிதம் கல்வி, சமூக 
அைிவியல் கல்வி மற்றும் பமாழி கல்வி திட்டங்களில் ஆசிரியர் 
கல்வி நிறுவனங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு, தக்கமவத்துக்பகாள்ளவும், 
ஆசிரியர்களின் பைதரப்பட்ட கல்விமய வலுப்படுத்தவும், கருத்தியல் 
ரீதியான வளர்ச்சியில் கடுமமமய வழங்கவும். குழந்மதகள் மற்றும் 



 

 

ஆசிரியர்களுடன் ஆராயும் / பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கமளக் 
பகாண்டிருத்தல் மற்றும் குமைந்த பட்சம் 50% மபராசிரியர் மபான்ை 
அனுபவங்கமளக் பகாண்ட ஆசிரியர்கமளப் பபை 
விரும்பத்தக்கது. கல்வியில் குமைந்த பட்சம் ஒரு பட்டம் (எம்.டி.டி 
அல்ைது மாஸ்டர் பட்டம் அல்ைது கல்வியில் டாக்டர் பட்டம் 
பபற்ைிருக்க மவண்டும்) ஆனால் ஆசிரியர்களுக்கு இது 
கட்டாயமில்மை. கல்வி துமைகள் கவனம் ஒரு நிபுணத்துவம் 
மற்றும் அனுபவம் ஒரு பன்முகத்தன்மம ஒரு நன்கு வட்டமான 
ஆசிரியர்கமள உருவாக்க மவண்டும். 

15.5. உயர்கல்விக்கு ஆசிரியைொக 

பல்கமைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் உள்ள ஆசிரிய 
உறுப்பினர்கள் கல்வி, பாடத்திட்டம், கல்வி மற்றும் 
அவர்களின் துமைகளின் மதிப்படீு ஆகியவற்மை 
மமம்படுத்துவதில் தங்களின் பசாந்த புரிதல்கமள வளர்த்துக் 
பகாள்ள வாய்ப்புகள் இருக்க மவண்டும். அவர்கள் சமகாை 
ஆசிரிய பழக்கவழக்கங்கமளயும் கற்பிப்பதில் வளங்கமளப் 
பயன்படுத்துவமதயும் உட்படுத்த மவண்டும். 

உயர்கல்வி கற்களில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான சிை 
மதமவயான உள்ளடீுகள் இதில் அடங்கும்: அைகுகள் மற்றும் 
பாடங்கள் வடிவமமப்பிற்கு வழிவகுத்த அவர்களின் பசாந்த 
துமைகளின் கட்டமமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் பற்ைிய 
ஆழமான புரிதமை உருவாக்குதல்; உள்ளடக்கம் மற்றும் 
கற்ைல் அனுபவங்கமளத் மதர்ந்பதடுத்து 
ஒழுங்கமமத்தல்; கற்பிப்பதில் ICT ஐ 
ஒருங்கிமணக்கிைது; ஒத்துமழப்பு மற்றும் குழு கற்பித்தல் 
அனுபவம் பபறுகிைது; நம்பகமான மதிப்படீுகமள 
வடிவமமத்தல் மற்றும் கற்கும் அனுபவங்கமள 
வடிவமமத்தல் ஆகியமவ அவற்ைின் கற்கும் 
மாணவர்களுக்கும் பபாருந்தும். 



 

 

ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் தங்கள் பசாந்த வகுப்பமைகளின் 
சமூக பன்முகத்தன்மமக்கு ஒரு புரிதல் மற்றும் அவற்றுடன் 
பதாடர்புமடய ஆசிரியர்கமள உருவாக்க மவண்டும். 

P15.5.1. PhD ேிட்டங்களில் பயிற்றுவிப்பிற்கொன கவளிப்பொடு: அமனத்து புதிய 
PhD நுமழவுத்மதர்வுகளும், ஒழுங்குமுமை இல்ைாமமயும், 
அவர்களின் முமனவர் பட்ட பயிற்சி காைத்தின்மபாது, மதர்ந்பதடுத்த 
PhD விஷயத்துடன் பதாடர்புமடய கற்பித்தல் / கல்வி / கற்பித்தல் 
ஆகியவற்ைில் 8-கடன் படிப்புகமள மமற்பகாள்ள மவண்டும். பை 
ஆராய்ச்சி அைிஞர்கள் ஆசிரியர்களாக மாறுவதற்குப் மபாதிய ஆசிரிய 
நமடமுமைகமள பவளிப்படுத்துதல், பாடத்திட்டத்மத 
வடிவமமத்தல், நம்பகத்தன்மம மதிப்படீு அமமப்புகள் மற்றும் 
பைவற்மை விரும்பத்தக்கதாக உள்ளது.கற்பித்தல் உதவித்பதாமககள் 
மற்றும் பிை வழிமுமைகளின் மூைம் குமைந்தபட்ச மணி மநர 
அனுபவம் பபற்ைிருக்க மவண்டும் . நாடு முழுவதும் உள்ள 
பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ள பி.ஆர்.டி. திட்டங்கமள இந்த 
மநாக்கத்திற்காக மாற்ைியமமக்க மவண்டும். அமனத்து PhD 
திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக ஆசிரிய உதவியாளர்களாக 
ஆசிரியர்களுக்கு உதவ PhD மாணவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் 
உருவாக்கப்பட மவண்டும். 

P15.5.2. மனிேவள அபிவிருத்ேி நிகையங்கள் மற்றும் கல்வித் 
ேிகணக்களங்களில் ஆசிரியர்களின் கேொடர்ச்சியொன 
கேொழில்முகற அபிவிருத்ேி:கல்லூரி மற்றும் பல்கமைக்கழக 
ஆசிரியர்களுக்கான மசமவ மசமவ சி.டி.டி. இருப்பினும், இந்த 
மமயங்கள் இப்மபாது பவளிநாட்டு நிறுவனங்களாகக் 
கருதப்படுவதற்குப் பதிைாக, அவற்மை தற்மபாது வழங்கிய 
பல்கமைக்கழகங்களுக்மக முழுமமயாக இமணக்கப்படும். HRDC க்கள் 
ஏற்கனமவ ஏற்கனமவ இருந்தால், கல்வித் துமையின் ஒரு பகுதியாக 
இருக்கும் அல்ைது அத்தமகய துமைமய உருவாக்குவதற்கான 
விமதகளாக மாறும். பல்கமைக்கழக முமைமமயில் உள்ள 
அமனத்து ஆசிரியர்களும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட HRDC 
இல் எடுக்கும் படிப்புகமள அணுகுவதற்கு எல்ைா HRDC களுக்கும் 
இமடமய ஒரு ஒருங்கிமணப்பு இயக்கம் மவக்கப்படும். RSA ஆல் 



 

 

நடத்தப்படும் திட்டமிடல் பயிற்சிகளுக்கு பிைகு HRDC களின் 
எண்ணிக்மக அதிகரிக்கும். HRDC க்களுக்கு நிதியளித்தல் இரண்டு 
பிரிவுகளில் வழங்கப்படும்: i) பல்கமைக்கழக வரவு பசைவுத் 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மமயம் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான நிதி 
மற்றும் ii) ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்களுக்கு நிதியளித்தல். தனியார் 
துமையிலுள்ள ஆசிரியர்கமளத் தயாரிப்பது மற்றும் அபிவிருத்தி 
பசய்வதற்கு HRDC கள் அனுமதிக்கப்படும். 

P15.5.3. ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர் கல்வி ஆசிரியர்களின் பணிகய 
எளிேொக்குவேில் கவனம் கசலுத்துவது: ஆசிரியர்கள் 
சீர்திருத்தத்மத முன்பனடுப்பதற்கும், கல்வி முமைமய 
மாற்றுவதற்கும், ஆசிரியர்கள் உடனடியாக உமரயாற்ை மவண்டிய 
எந்த கவமையும் சிக்கல்கமளயும் மாற்றுவதற்கு 
உதவுவார்கள். மத்திய மற்றும் அமனத்து மாநிை அரசாங்கங்களிலும் 
மூத்த பசயைாளர்கள், கூட்டு பசயைாளரின் தரவரிமசக்கு கீமழ 
உள்ளவர்கள் ஆசிரியர்களின் கவமைமயத் பதரிவிப்பதற்கும் 
சுமூகமான முமையில் பசயல்படும் திைமன உறுதி பசய்வதற்கும் 
பபாறுப்பு வகிக்கப்படுவர். ஆசிரியர்கள் RSA க்கு அல்ைது மாநிைத்தில் 
சமமானவர்களிடம் குமைகமள அதிகரிக்க முடியும். மநாக்கம் 
நிமையான கல்வி மற்றும் முன்மனற்ைத்மத மமம்படுத்துவதற்காக 
ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்களின் பணி மற்றும் தரமான கல்விக்கான 
மமயமாக இருக்கும் அமனத்து உயர்கல்வி ஆசிரியர்களின் பணிகள் 
ஆகியவற்மைத் தடுக்க மவண்டும் என்பமத இந்த மநாக்கம். 

 

 

 

 
 

 

16. பதாழில்முமை கல்வி 



 

 

பாடம் 16 

கேொழில்முகற கல்வி 
குறிக்தகொள்: நிபுணர்களின் தயாரிப்புக்கு ஒரு 
முழுமமயான அணுகுமுமைமய உருவாக்குதல், பரந்த 
அடிப்பமடயிைான திைன்கமள மற்றும் 21 ஆம் 
நூற்ைாண்டின் திைன், சமூக-மனித சூழல் மற்றும் ஒரு 
வலுவான பநைிமுமை திமணக்களம் ஆகியவற்மை 
உறுதிப்படுத்துவதன் மூைம், மிக உயர்ந்த தரமான 
பதாழில்முமை திைன்கமளத் தவிர்த்து. 

பதாழில்முமை கல்வி, மகாட்பாட்டு அைிவு மற்றும் குைிப்பிட்ட 
திைன்கமள வலுவான அடித்தளமாக இமணக்கும் திைன் பகாண்ட 
நபர்கமள உருவாக்க மவண்டும்; நமடமுமையில் மகாட்பாட்மட 
இமணக்கும் திைன்; அவர்களுமடய பதாழிற்துமை தாக்கம் மற்றும் 
சமுதாயத்தால் பாதிக்கப்படுவது பற்ைிய ஒரு புரிதல்; முடிபவடுத்தல், 
விமர்சன சிந்தமன, சிக்கல் தீர்க்கும் மற்றும் பதாடர்பு மபான்ை 
பபாதுவான திைமமகள்; மற்றும் ஒரு பநைிமுமை திமசகாட்டி 
மற்றும் மனப்பாங்மக ஆக்கிரமிப்பு, குடிமக்கள் பங்களிப்பு. இத்தமகய 
இைக்மக அமடய பதாழில்முமை கல்வி தாராளவாதக் கல்வியுடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். 

இந்தியாவில் பதாழில்முமை கல்வி, மவளாண்மம, சட்டம், சுகாதாரம் 
மற்றும் பதாழில்நுட்ப கல்வி ஆகியமவ தனி நபர்களிடமிருந்து குரல் 
மற்றும் பபாதுவான உயர்கல்வி ஆகியவற்ைிைிருந்து தனித்தனியாக 
வழங்கப்படுகின்ைன. தனித்தனி பதாழில்நுட்ப பல்கமைக்கழகங்கமள, 
சுகாதார அைிவியல் பல்கமைக்கழகங்கள், சட்ட மற்றும் விவசாய 
பல்கமைக்கழகங்கமள (AU), ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும், சம்பந்தப்பட்ட 
துமைகளில் பதாழில்சார் கல்விமய வழங்கி, பதாழில்முமை 



 

 

கல்வியின் முயற்சிகள் முக்கியமாக, 'மவமைவாய்ப்பு' 
மாணவர்களுக்கு தயார்படுத்தப்படுவமத மமயமாகக் 
பகாண்டிருந்தாலும், மவமைவாய்ப்பின்மம அடிப்பமடயில், 
விரும்புவதற்கு நிமைய விடயங்கள் உள்ளன. 

பதாழில்முமை நமடமுமைகளில் இருந்து பதாழில்முமை கல்வி 
பிரிக்கப்பட மவண்டும். உதாரணமாக சுகாதார துமையில், 
பதாழில்முமை நமடமுமையில், மருத்துவர்கள் மற்றும் பிை 
மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் பற்ைிய வழக்கமான அைிவுமரகமள 
புதுப்பிப்பதற்கான மதமவமயப் பபாறுத்து, ஒரு நிபுணர்களின் 
உடைில் கணிசமான மமற்பார்மவ மதமவப்படுகிைது, மமலும் 
பல்மவறு பநைிமுமைகள் மற்றும் நமடமுமைகளுக்கு சிகிச்மச 
அளிப்பதற்காக . MCI, INC, DCI மபான்ை பை பதாழில்முமை 
கவுன்சில்களுக்கும், பதாழில்முமை நமடமுமைகமள 
ஒழுங்குபடுத்தவும் மற்றும் பதாழில்முமை கல்விமய 
ஒழுங்குபடுத்தும் பதாழில்முமை நமடமுமைகமள 
ஒழுங்குபடுத்துகின்ை பைர், உடனடியாக அமமக்கப்பட மவண்டிய 
ஒரு விரும்பத்தகாத ஒழுங்குமுமை ஆகும். 

•         பதாழில்சார் கவுன்சில்கள் PSSB களின் பங்குக்கு தங்கமள 
கட்டுப்படுத்த மவண்டும் (பார்க்கவும் 

18.3.1 ), அது கல்விக்கு வரும் மபாது. 

•         பாடத்திட்டத்மத, கல்வி கற்பித்தல் மபான்ை அமனத்து 
கல்விக்கூடங்கமளயும் பணிபுரியும் பதாழில்முமை கல்விமய 
வழங்குவதற்கான பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு 
அது விட்டுச் பசல்ைப்பட மவண்டும். 

•         ஆட்சி, கட்டுப்பாடு, அங்கீகாரம், மற்றும் நிதி மீதமுள்ள 
பபாறுப்புகமள RSA வுடன் பபாதுக் கல்வியின் என்று 
இணங்கிப்மபாவதாக இருக்க மவண்டும்,NHERA, கல்வியியல் மற்றும் 
HEGC தங்களது பாத்திரங்கமள விரிவாக்கும் பதாழில்முமை 
கல்விச் பசைமவ 
ஈடுகட்டும் (அத்தியாயம் 23 பார்க்கவும்)(அத்தியாயம் பார்க்க 18 ). 



 

 

ஒட்டுகமொத்ே கல்வி உயர் கல்வி 
முகறயின் ஒரு பகுேியொக 
கேொழில்முகற கல்வி இருக்கும். 

நாட்டில் பதாழில் வல்லுநர்கள் ஒரு பபரும் பற்ைாக்குமை உள்ளது, 
குைிப்பாக சுகாதார துமையில். உயர்கல்வி பல்மவறு துமைகளில் 
உள்ள பதாழில்முமை வல்லுநர்கள் கவனமாக தரவு மசகரிப்மப 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது, மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் 
மபாதுமான திைமன உருவாக்குவது ஆகியவற்மை அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டது. பதாழில்முமை கல்வி ஒவ்பவாரு பரந்த பகுதியில் ஒரு 
விரிவான மாற்ைம் திட்டம் மவமை அமமக்க ஒரு தனி குழு, எ.கா. 
விவசாயம், சட்டம், மருத்துவ மற்றும் பதாழில்நுட்ப கல்வி. 
இருப்பினும், இந்த பகாள்மகயில் உள்ள பபாதுக் பகாள்மககளும், 

உயர்கல்வி சீர்திருத்தத்திற்கு ஒட்டுபமாத்த ஆவி மற்றும் 
அணுகுமுமையும் பதாழில்முமை கல்விக்கு 
பபாருந்தும். பதாழில்முமை கல்வியின் பபாதுவான கல்விடன் 
பதாடர்புபடுத்தும் பகாள்மககள் மற்றும் கீமழ உள்ள பதாழில்முமை 
கல்வி பகுதியில் ஒவ்பவாரு பகுதியில் சிை படாமமன் குைிப்பிட்ட 
சீர்திருத்தங்கள் பதாடர்பான பகாள்மக முயற்சிகள். 

16.1. இளங்ககை கல்வி 
அமனத்து பதாழில்களும் உைகளாவிய மற்றும் அமவ 
நமடமுமையில் உள்ள சூழல்களுக்குத் தனித்துவமான கூறுகள் 
உள்ளன. சமூகத்தில் மற்றும் பபாருளாதாரத்தில் பதாழில்முமை 
கல்வியின் தாக்கம் அதன் சிைிய அளவுக்கு சமமற்ைதாக உள்ளது. 
சமுதாயத்மத, சுற்றுச்சூழல், மனித உரிமமகள் மற்றும் 
பநைிமுமைகள் பற்ைிய நமது புரிதைில் மாற்ைங்கள் பதாடர்ந்து 



 

 

நமடமுமைப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் பதாடர்ந்து 
பசயல்படுகின்ைன. அமத சமயம், விஞ்ஞானமும் பதாழில்நுட்பமும் 
வளர்ச்சியமடயும் மவகத்மத அதிகரிப்பதால், பதாழில்களும் மிகவும் 
மவறுபடுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. நிபுணத்துவ பட்டதாரி கல்வி இந்த 
சவாலுக்கு எழுகிைது. 

P16.1.1. உயர் கல்விக்கு கேொழில்முகற கல்விகய மீண்டும் 
உருவொக்குேல்: சமூகத்தில் மற்றும் பபாருளாதாரத்தில் பபரும் 
தாக்கத்மத ஏற்படுத்திய பதாழில்முமை வல்லுநர்கமளத் தயாரிக்க 
மவண்டும்: (i) பபாது மநாக்கத்திற்கான பநைிமுமை மற்றும் 
முக்கியத்துவத்தில் கல்வி; (ii) குைிப்பிட்ட பதாழிற்துமையில் கல்வி 
மற்றும் அந்த மநாக்கத்மத உணர்த்துவதில் அதன் பங்கு; மற்றும் (iii) 
பதாழில்முமை பயிற்சிக்கான கல்வி. இந்த தனிச்சிைப்பு வாய்ந்த 
நிறுவனங்களாக மீதமுள்ளதற்கு பதிைாக, உயர் கல்விக்கான பபரிய 
சுற்றுச்சூழைின் ஒரு பகுதியாக பதாழில்முமை கல்விமய வழங்கும் 
நிறுவனங்கமள உருவாக்குவதன் மூைம் இமத அமடவது சிைந்தது. 
பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதில் உள்ள அமனத்து உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களும் தங்கள் பாடபநைிகளின் மநாக்கத்மத 
விரிவுபடுத்துவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படுவதால், அமவ 
ஒவ்பவான்றும் ஒரு விரிவான படிப்புகமள வழங்கும் ஒரு பபரிய 
பல்மருத்துவ நிறுவனம் ஆகும். 

P16.1.2. கேொழில்முகற துகறகளில் ஒருங்கிகணந்ே கல்வி: மதாட்டக்கமை, 

கால்நமடகள், மவளாண் வனவியல், மீன்வளர்ப்பு, உணவு உற்பத்தி 
அமமப்புகள் மற்றும் பைவமகயான மவளாண்மமயுடன் 
இமணக்கப்படும் அமனத்து புதிய ஏ.யூ. தற்மபாதுள்ள ஆ.ஒக்கள் 
சாத்தியமான அளவிற்கு ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். பார்மவ மற்றும் 
திைமம ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் பட்டதாரிகளின் எல்மைகமள 
விரிவுபடுத்துவதற்கான பயிற்சி, வணிக காப்பகம், பதாடக்கநிமைகள் 
மபான்ைவற்மைப் பபாறுத்து எல்ைா பதாடர்புமடய மதசிய 
ஆய்வகங்கள் மற்றும் பிை பல்கமைக்கழகங்களுடனும் வலுவான 
பதாடர்மபக் பகாண்டிருப்பதற்கு ஏஸ்ஸ் ஊக்கப்படுத்தப்படும். இமத 
மபான்ை அணுகுமுமைகள் பதாழில்நுட்ப மற்றும் சுகாதாரக் கல்விப் 
பகுதியின் பை பகுதிகளிலும் பின்பற்ைப்படும். உதாரணமாக, 



 

 

கட்டிடக்கமையில் உள்ள திட்டங்களுக்கான தற்மபாமதய தீர்வு 
உந்துதல், பயன்மிக்க அணுகுமுமை நகர்ப்புை திட்டமிடுதல், சமூக 
அைிவியல் மற்றும் பபாருளாதாரம் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய ஒரு 
இமடக்கணிப்பு அணுகுமுமையாக மாறும்.எதிர்காை 
வடிவமமப்பாளர்கமள தயாரிப்பதற்கான மநாக்கம் பகாண்ட 
பதாழில்நுட்ப நுணுக்கங்களிமடமய இமடபவளிமயத் 
தீர்க்கக்கூடியவர்களும், மக்களுமடய அபிைாமஷகளுடன் 
ஒத்துமழப்புடன் வாழும் இடங்கமள உருவாக்குவதும் அவசியம். 
பதாழில்முமை கல்வி மற்ை துமைகளில் கல்வி மநாக்கம் இமதமபால் 
விரிவாக்கப்படும். 

P16.1.3. கேொழில்நுட்ப மற்றும் கேொழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சி: மில்ைியன் 
கணக்கான இந்திய இமளஞர்களுக்கு பதாழில்சார் கல்விமய 
வழங்குவதற்கான சவால் விவசாயம், பதாழில்நுட்ப மற்றும் 
சுகாதாரக் கல்வி பதாடர்பான துமைகளில் மிகவும் 
உச்சரிக்கப்படுகிைது. உதாரணமாக, மதாட்டக்கமை, உரங்கள் மற்றும் 
பூச்சிக்பகால்ைிகள், உணவு பதப்படுத்துதல், மீன்பிடி மற்றும் கால்நமட 
மபான்ை பை துமைகளிலும் விவசாயத் திைன்கமள கூடுதைாக 
பயிற்றுவிக்க மவண்டும். அமதமபால் பதாழில்நுட்ப கல்வி, 
பபாைியியல், பதாழில்நுட்பம், மமைாண்மம, கட்டிடக்கமை, நகர 
திட்டமிடல், மருந்தகம், மோட்டல் நிர்வாகம் மற்றும் மகட்டரிங் 
பதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்ைில் பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமமா 
திட்டங்கள் அடங்கும். அமத சமயம் சுகாதார கல்வி, மரடியைாஜிஸ்ட், 

ஆய்வக பதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், 2030 ஆம் ஆண்டில் உைகம் 
முழுவதிலும் 80 மில்ைியன் மவமைவாய்ப்புக்கள் இருப்பதாக உைக 
சுகாதார அமமப்பு பதரிவித்துள்ளது.இந்த துமைகளில் பை 
இந்தியாவின் நல்வாழ்வு மற்றும் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்கு மிகவும் 
முக்கியம், எனமவ மிக 

பதாழில்சார் கல்விக்கான பபரிய இைக்குகள் பை வழிகளில் 
உமரயாற்ைப்பட மவண்டும். அரசாங்கங்கள், முதைாளிகள், 

அந்தந்த துமை திைன்கள் கவுன்சில்கள் (எஸ்.எஸ்.சி கள்) 
மற்றும் அமனத்து மற்ை பங்குதாரர்களும் இந்த இைக்கின் 
பபரும்பகுதிமய உமரயாற்றுவதற்காக ஒன்ைாக இமணந்து 
பசயல்படுகின்ைனர், ஆனால் முன்னர் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, 



 

 

திைமமகமள வழங்குவதில் கல்வி நிறுவனங்களின் 
பங்களிப்பு பயிற்சி பபற்ை இைக்குகள் இமளஞர்கள். 

கேொழில்முகறத் ேயொரிப்பு 
என்பது கபொது தநொக்கத்ேின் 
கநறிமுகற மற்றும் 
முக்கியத்துவம், கல்விக்கொன 
கல்வி, நகடமுகறயில் ஒரு 
கல்வி ஆகியவற்கற 
உள்ளடக்கியது - கேொழில்சொர் 
கல்வி ேனிகமப்படுத்ேப்படொமல் 
இருத்ேல் கூடொது. 

P16.1.4. கேொழில்சொர் கல்விகய வழங்கும் அகனத்து நிறுவனங்களிலும் 
கேொழிற்துகற கல்விகய வழங்குேல்: பபாதுக் கல்வியுடன், 

அமனத்துப் பல்கமைக்கழகங்களும் பதாழில்சார் கல்விக் 
கழகங்களுடனும் அமனத்து டிப்மளாமா, மமம்பட்ட டிப்மளாமா 
மற்றும் பி.ஓ.சி ஆகியவற்ைின் மூைம் பட்டப்படிப்பு மட்டத்தில் 
பதாழில் சம்பந்தமான கல்வித் துமையில் பதாழில்சார் கல்விமய 
வழங்குவதற்கு அதிகாரம் வழங்கப்படும். NSQF நிமைகள் 5, 6 மற்றும் 
7 உடன் இமணந்திருக்கும் டிகிரி. மதசிய பதாழில் தரநிமைகள்-தகுதிப் 



 

 

பபாதிகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மதசிய திைன் மமம்பாட்டு 
ஆமணயம் (NSDA) உடன் பதாடர்புமடய பதாழில்சார் கவுன்சில்கள் 
மற்றும் SSC க்கள் ஒவ்பவாரு ஆக்கிரமிப்பிற்கும் பதாழில்முமை 
தரங்கமள அமமக்கும். எண்கள்-QPs). இந்த பாடத்திட்டங்களுக்கான 
பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் பாடத்திட்டங்கமள மமம்படுத்துவதற்கு 
பல்கமைக்கழக மற்றும் சுயஉதவிக் கல்லூரிகளுக்கு இது 
இடமளிக்கப்படும். பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதற்கான கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி HEGC உடன் இருக்கும். 

P16.1.5. உயர்நிகைப் பள்ளி கட்டத்ேின் தபொது கேொழிற்பயிற்சி கல்வி: NSQF 

அளவுகள் 1-4 பாடத்திட்ட பாடத்திட்டத்தில் ஒருங்கிமணக்கப்பட 
மவண்டும் ( பாடம் 20 ) பதாழில் கல்வி மற்றும் திைன் வாரியம் (VESB) 

மூைம், இது SSC களுடன் மவளாண்மம, சட்டம், பதாழில்நுட்ப மற்றும் 
சுகாதாரக் கல்வி பதாடர்பான துமைகளில் பதாழிற்துமை 
கல்விக்கான பாடத்திட்டத்மத உருவாக்குவதற்கு VESB. பபாது பள்ளி 
கல்வி, இரண்டாம்நிமை மற்றும் மூத்த-இரண்டாம்நிமை பள்ளிகளில் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட பதாழிற்கல்வி கல்விக் கழகம், புதிய மற்றும் 
பரபரப்பான சவாைாக உள்ளது, இது VESB மற்றும் NCERT ஆகிமயாரால் 
ஒன்ைாகப் பபைப்படும். பள்ளிக் கல்வியில் VE ஐ 
ஒருங்கிமணப்பதற்கான நிதியுதவி சம்பந்தப்பட்ட மாநிை 
அரசாங்கங்கள் மூைம் பள்ளி வளாகங்களுக்கு வழங்கப்படும். 

P16.1.6. பல்தவறு நுகழவு / கவளிதயறும் புள்ளிகளுடன் கூடிய 
மல்டிபிஸினல் கல்வி: துமைகளில் உள்ள கருத்துகளின் இைவச 
பரிமாற்ைத்மத எளிதாக்குவதற்கு, பல்மவறு நுமழவு புள்ளிகளுக்கான 
பதாழில்முமை கல்வித் திட்டங்களின் பல்மவறு துமைகளில் 
பாமதகமள உருவாக்குதல், . இது முன்னணி கற்ைல் (RPL) மற்றும் 
அவற்ைின் ஒருங்கிமணந்த மதிப்படீ்டு கட்டமமப்மப பதாழில்முமை 
கல்விக்கு பகாண்டுவருவதற்கான ஒரு வழிமுமை மதமவப்படும். 
NSQF மற்றும் ஒவ்பவாரு பதாழில்முமை துமைகளுக்குமான NHEQF 

க்கு சமமானதாகும். இந்த நடவடிக்மககமள SCC க்கள் மூைம் 
பதாடங்க RSA உதவும் ( P23.10 ஐப் பார்க்கவும் ). நுமழவதற்கு மற்றும் 
முடிக்க மநரம் மற்றும் வயது வரம்புகள் கற்மகபநைிகளுக்கு 
இமடமயயான இமடபவளிமய கற்கும் மாணவர்களுக்கு அனுமதி 
வழங்குவதற்கான திட்டங்கள் தளர்த்தப்படும், மற்றும் 



 

 

நிறுவனங்களுக்கு இமடயில் வரவுகமள வழங்குவதற்கான ஒரு 
அமமப்பு உருவாக்கப்படும். 

16.2. நிபுணர்களுக்கொன ேிறன் 
ேிட்டமிடல் 
பதாழில்முமை கல்வித் துமை, பபாைியியல் பட்டதாரிகள் 
மற்றும் பல்மருத்துவர்கள், மற்றும் மருத்துவர்கள், 

பசவிைியர்கள், கதிரியக்க வல்லுனர்கள் மற்றும் விவசாய 
பட்டதாரிகமள மபான்ை பை பதாழில்களில் கடுமமயான 
குமைபாடுமடய சிை பதாழில்களின் அதிக திைன் 
பகாண்டதாக உள்ளது. நல்ை தரவு மசகரிப்மப 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு சிைந்த திட்டமிடல் மூைம் 
குமைவான கல்வி வளங்கள் சிைப்பாக அமடயப்பட 
மவண்டும். 

P16.2.1. ேிறகன உருவொக்கும் முன்தனொக்கு ேிட்டமிடல்: RSA இந்தியாவில் 
பதாழில்முமை கல்விக்கான விரிவான முன்மனாக்கு திட்டத்மத 
ஆமணயிடும், விரிவான தரவு மசகரித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு 
அடிப்பமடயில் இது இருக்கும். அத்தமகய முன்மனாக்குத் திட்டம், 

புதிய நிறுவனங்கள் அல்ைது திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட மவண்டும் 
மற்றும் அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் நடப்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் 
பகுதிகளில் நாட்டின் திட்டமிட்ட பதாழில்நுட்ப மனித வள 
ஆதாரங்கள் (விநிமயாக மற்றும் மதமவ உள்ளிட்ட பிராந்திய 
மவறுபாடுகள் உட்பட) மதிப்படீு பசய்யக்கூடிய பதாழில்முமை 
கல்வியில் வளர்ந்துவரும் பகுதிகமள அமடயாளம் காண்பிக்கும். 

புதிய நிறுவனங்கள் மற்றும் மாநிை அரசுகமள அமமக்க 
அனுமதிகமள பரிசீைிப்பதன் மூைம், இந்த முன்மனாக்கு 
திட்டத்மத தங்கள் முடிபவடுப்பதில் உள்ளடீுகள் என NHERA 

பயன்படுத்தும். எனமவ, இத்தமகய முன்மனாக்குத் திட்டம் 
திட்டமிடப்படுவதற்கு புதுமமயானதாகவும், 



 

 

பயனுள்ளதாகவும் உள்ளது என்பமத உறுதிப்படுத்த நீண்ட 
காை இயந்திரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

NIEPA க்குள் உள்ள CESD ( P6.1.5 ஐப் பார்க்கவும் ) பபாதுப் 
பணிகளுக்கு மட்டுமல்ைாமல், பதாழில்சார் கல்வியில் 
மட்டுமல்ைாமல், தரவு மசகரிப்பதற்காக அதன் 
நடவடிக்மககள் நீட்டிக்கப்படும். 

பல்மவறு வமகயான டிகிரிகமள வழங்குவதற்கும், புதிய 
மற்றும் வளர்ந்துவரும் பகுதிகளிலும், முதைாளிகளிடமிருந்து 
தமகமமக்கான மகாரிக்மக, பல்மவறு அளவுகளின் தரம் 
ஆகியவற்மைப் பற்ைிய வருடாந்திர தரவு மசகரிப்பு, 

பகுப்பாய்வு மற்றும் பரப்புதல் ஆகியவற்மை 
வலுப்படுத்துவதற்கு பசயைாக்கங்கள் நமடபபறுகின்ைன. 
கல்வி நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்வதுடன் திட்டமிடல் 
திட்டங்களுக்குப் பயன்படும். 

16.3. முதுககை கல்வி மற்றும் 
ஆைொய்ச்சி 
பதாழில்முமை நீமராமடகளில் பிந்மதய பட்டதாரி கல்வி 
கணிசமாக பைப்படுத்தப்பட மவண்டும். சமூக மற்றும் மதசிய 
உற்பத்திக்கு பங்களிப்புச் பசய்ய, கல்வி, திைமம, 

தன்னம்பிக்மக மற்றும் பதாழில்முமனமவார் பயிற்சி 
ஆகியவற்மைப் பிந்மதய பட்டதாரிகள் பபற்றுக்பகாள்வதற்கு 
பாடத்திட்டத்மத உறுதி பசய்ய மவண்டும். 

பிந்மதய பட்டதாரிகள் உயர் மட்டத்தில் பதாழில்முமை 
நமடமுமையில் பசன்று அல்ைது மபாதமனகமள எடுத்துக் 
பகாண்டு கல்வியாளர்களாக மாைி வருகின்ைனர் . எந்தபவாரு 
வழக்கிலும், அவர்கள் பவற்ைிபபற்ை தமைமுமையினருக்கு 
சிைந்த கல்விமயப் பபறுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்குவதில் 
சிைந்தது. 

P16.3.1. முதுககை கல்விக் கழகம் மறுசைீகமக்கப்படும்: முதுகமை கல்வி 
பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் அணுகுமுமை ஒவ்பவாரு 
நிபுணத்துவத்தின் பின்னணியில் பதாழில்முமை நமடமுமைக்கு 



 

 

வலுவான பவளிப்பாட்மட உறுதி பசய்வதற்காக சீரமமக்கப்படும். 
இது நாட்டில் உள்ள HEI கள் மற்றும் பல்மவறு பதாழில் 
நிறுவனங்களுக்கிமடயிைான இறுக்கமான ஒத்துமழப்பு (எ.கா. 
சுகாதார பாதுகாப்பு முமை) மதமவப்படைாம். 

P16.3.2. ஆைொய்ச்சி: கட்டிடக்கமை மற்றும் நல் கமைகள் மபான்ை பதாழில்சார் 
கல்வியில் பை துமைகளில் நமடமுமை அடிப்பமடயிைானமவ 
மற்றும் இவற்ைில் ஆராய்ச்சி ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது. 
உதாரணமாக, பை நிறுவனங்கள் உள்நாட்டு பதாழில்நுட்பங்கள் 
மற்றும் மகவிமன நவனீமயமாக்கைில் மவமை பசய்கின்ைன, 

கணிசமான ஆராய்ச்சி ஆதரவு மதமவப்படும் பகுதி. மற்ை கல்வி 
துமையிைிருந்து கடன் பபறுதல் ஆராய்ச்சி முமையானது, 

ஆராய்ச்சிக்கான தமைப்புகள் மதர்வுக்கு வழிவகுக்கும், இது தரநிமை 
உண்மமகளிைிருந்து மகாட்பாடு மற்றும் பதாமைதூரமாகும். அமத 
சமயம், இந்த துமைகளில் ஒவ்பவான்ைிலும் பை தீர்க்கப்படாத 
சிக்கல்கள் உள்ளன, குைிப்பாக சமுதாயத்துடன் அவற்ைின் 
இமடமுகங்களில், மற்றும் கல்வியில் கடுமமயான ஆய்வுக்கான 
பதாடக்க புள்ளியாக இது இருக்க மவண்டும். பதாழில்முமை 
நமடமுமை மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கிமடயிைான பதாடர்பு 
ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் பபாருத்தமானதாக இருப்பது ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும். 

அமனத்து பதாழில்முமை துமைகளில் ஆராய்ச்சி NRF மூைம் 
நிதி தகுதி. ஐ.சி.எம்.ஆர் மற்றும் ஐ.சி.ஆர்.ஆர் மபான்ை நிதி 
நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதிகளுடன் பதாடரும். ஆராய்ச்சி புதிய 
அைிவுத் தமைமுமைக்கும், பதாழில்முமை கல்வியின் 
விமளவுகமள மமம்படுத்துவதற்கும் அடிப்பமடயாக 
இருக்கும். மதசிய மட்டத்தில், புதிய நிறுவனங்கமள 
அமமப்பதில் முடிபவடுக்கும் முடிபவடுப்பது உட்பட, 

பகாள்மக உருவாக்கம் மற்றும் முன்மனாக்குத் 
திட்டத்திற்கான அடிப்பமடமய இது வழங்கும். நிறுவன 
அளவில், அது கல்வி மற்றும் கற்பிக்கும் முன்மனற்ைத்மத 
எளிதாக்கும். 



 

 

16.4. ஆசிரியர் 
பதாழில்சார் கல்வி, கல்லூரி மற்றும் பல்கமைக்கழக 
மட்டத்தில் ஆசிரியர் கல்வித் திட்டங்கள், பரந்த 
மநாக்கங்கமளக் பகாண்டுள்ளன. இமவ கவனம் 
பசலுத்தப்பட மவண்டியது அவசியம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
குைிப்பிட்ட பாடங்கமளக் கற்பிப்பதில் நிபுணத்துவம் பபை 
மவண்டும். ஆசிரியர்கமள தனிப்பட்ட முமையில் புரிந்து 
பகாள்ளுதல் மற்றும் கற்பித்தல் முமைகமள 
மமம்படுத்துவதற்கான அவற்ைின் திைன் ஆகியமவ 
மாணவர்களிமடமய மிகவும் மாறுபட்ட விமளவுகளுக்கு 
வழிவகுக்கின்ைன, ஆனால் ஆசிரியர்களின் மீது அதிகமான 
அழுத்தம் பகாடுக்கிைது. ஒருங்கிமணந்த மற்றும் 
அனுபவமிக்க கற்ைல் முமைகள் மற்றும் பதாழில்முமை 
பநைிமுமைகளின் விழிப்புணர்வு மமம்பட்ட ஆசிரியர் கல்வி 
மூைம் முமையாக பகாண்டு வரப்பட மவண்டும். 

பதாழில்முமை கல்வியாக்கம் என்பது இன்ைியமமயாத 
மாஸ்டர் டிகிரி மவத்திருப்பவர்கள் மற்றும் எதிர்வரும் 
காைங்களில் பதாடர்ந்தும் பதாடர்ந்து இருக்கும் ஒரு களமாக 
பதாடர்கிைது. பதாழிற்துமை கல்வி என்பது பதாழில் மற்றும் 
வணிக / மருத்துவமமன அனுபவங்களுடன் கூடிய நபர்கள் 
திரும்பி வந்து சரியான தயாரிப்புடன் கற்பிப்பதற்காக 
அமழக்கப்பட மவண்டும் . புதிய ஆசிரியர்களுக்கு தூண்டல் 
பயிற்சி மற்றும் பதாடர்ச்சியான மசமவ சார்ந்த 
பதாழில்முமை மமம்பாடு ஆகியவற்மை உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். 

P16.4.1. கேொழில் துகறக்கு ஆசிரியர்ககளத் ேயொர்படுத்ே கல்வி துகறகள் 
அகமத்ேல்: பதாழில்முமை கல்வித் துமைகளில் ஆசிரிய கல்விமய 
அதிகரிக்க, கல்வி நிறுவனங்கள் திமணக்களம் எந்த கல்லூரிகளிலும் 
பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதற்கான அமனத்து பல்கமைக் 
கழகங்களிலும், ஏற்கனமவ இல்ைாதபட்சத்தில், அமமக்கப்படும். இந்த 
பல்கமைக்கழகங்கள் இறுதியில் பன்னாட்டுத் தமைவர்களுக்பகன 
உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. இந்தத் துமைகள் கல்வித் 



 

 

தரத்தில் ஆசிரியர் கல்விக்காக பாடத்திட்டத்மத வளர்த்து, கற்பித்தல், 

ஆராய்ச்சி ஆகியவற்ைில் முதுகமைப் பட்டம் வழங்குவமதாடு, 

அமனவருக்கும் ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்களுக்கான ஒரு தகுதித் 
தகுதியுமடயதாக இருக்க மவண்டும். பாடபநைி அபிவிருத்தி, பயிற்சி, 
மதிப்படீு நுட்பங்கள் மபான்ைவற்ைில் ஆர்வமுள்ள ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் பயிற்றுவிப்பார்கள், மமலும் பகுதி மநர, 

கைப்பு,அல்ைது உமழக்கும் பதாழில் நுட்பத்மத அணுகுவதற்கான 
ஆன்மைன் பயன்முமை. 

P16.4.2. துகறகளில் பற்ைாக்குமை பற்ைாக்குமை 
குமைக்க : பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பை வழிகளில் 
ஆசிரிய பற்ைாக்குமை உமரயாற்ை ஊக்குவிக்க மற்றும் வசதி 
பசய்யப்படுகிைது: ஆசிரியர்கமள ஈர்த்து மற்றும் தக்க 
நடவடிக்மககமள எடுத்து; ஆசிரியர்கமளப் பகிர்ந்து பகாள்ள 
அருகிலுள்ள பிை நிறுவனங்களுடன் இமணந்து ஈடுபடுதல்; 

விஞ்ஞானிகள் / மபராசிரியர்கள் / பதாழிற்துமை நிபுணர்கள் 
ஆகிமயாரின் மராைிங் மபராசிரியமர அமழத்தல்; டாக்டர் 
மாணவர்களுக்கான மபாதமன உதவிகமள வழங்குதல்; தனியார் 
துமையிைிருந்து திைமமகமள பயன்படுத்துதல்; பவளிநாட்டு 
ஆராய்ச்சியாளர்கமள அமழக்கவும். 

மதர்ச்சி மற்றும் மவட்பாளர்கமள மதர்ந்பதடுப்பதன் 
முக்கியத்துவம் ஆகியவற்மைக் கருத்தில் பகாண்டு 
ஆசிரியர்கள் அைிவுமரகமள படிக்கும்மபாது மாணவர்களுக்கு 
அைிவுறுத்துவமதாடு, கல்வியாளர்கமளப் பயிற்றுவிப்பதற்கும் 
ஊக்கமளிக்கிைது. கல்வியாளர்களின் விருப்பங்கமளக் 
பகாண்ட மூத்த மாணவர்கள், வழிகாட்டியாக ஜூனியர்ஸ் 
வாய்ப்புகமள வழங்கியிருக்கைாம், மமலும் தகுந்த 
கல்வியாளர்களிடமிருந்து தகுந்த கல்வியாளர்களின் 
உதவியாளர்களாகக் கற்பிக்கப்படுவார்கள். 

P16.4.3. ஆசிரியர்களின் கேொழில் தமம்பொடு: அந்தந்த பல்கமைக்கழகங்களில் 
கல்வித் திமணக்களம், ஆசிரியர்களின் பதாழில் வளர்ச்சிக்கான 
பதாடர்ச்சியான கல்வித் திட்டங்கமளயும் வழங்க மவண்டும். 
குமைவான ஓட்டத்தில் அமனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி 
கட்டாயமாக இருக்காது, மமலும் கற்பித்தல் முமை, வகுப்பமை 



 

 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஆசிரியர்கமள மதிப்பிடுவதில் மாணவர் 
உந்துதல் ஆகியவற்ைிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 
பாடப்புத்தகங்கள் எழுதுவது, மற்றும் பல்மவறு பமாழிகளுக்கு 
இமடயில் இைக்கியத்தின் பமாழிபபயர்ப்பு ஆகியமவகளுக்கு ஆதரவு 
மற்றும் ஊக்குவிப்பு மதமவப்படுகிைது. 

P16.4.4. ஆசிரியர்களுக்கொன பதாழில்சார் கவுன்சில்கள் : பதாழில்முமை கல்வி 
ஒவ்பவாரு பிரிவிலும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பதாழில்முமை மன்ைம் 
மதமவப்படுகிைது, ஒவ்பவாரு ஆசிரிய உறுப்பினரும் வழக்கமான 
இமடபவளியில் புதுப்பிப்பு படிப்மபப் பபறுவதற்கு பபாறுப்மபற்க 
மவண்டும். உதாரணமாக, மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்களுக்கு 
ஒரு பதாழில்முமை அமமப்பு உருவாக்கப்படும், இதனால் 
ஆசிரியர்கள் ஒவ்பவாரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் அவற்ைின் அைிமவ 
மமம்படுத்த முடியும். நர்சிங், பல் மற்றும் அதனுடன் இமணந்த 
ஆமராக்கியம் உள்ளிட்ட எல்ைா மருத்துவ பிரிவுகளிலும் பதாடர்ந்த 
கல்விமய வழங்குவதற்கான உள்கட்டமமப்பு இந்த மநாக்கத்திற்காக 
பைப்படுத்தப்படும். 

16.5. ஆட்சி, ஒழுங்குமுகற 
மற்றும் அங்கீகொைம் 
RSA சரியான வழிமுமைகளின்படி, உயர் கல்வியின் 
பிற்பகுதியில் பதாழில்முமை கல்வியின் பரிணாம 
வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். வழிகாட்டுதைின் 
பகாள்மக உயர் கல்விமய ஒரு முழுமமயான வழியில் 
பார்க்கும் ஒரு சாய்வான பாணியில் அல்ை. 

உயர் கல்விக்காக உருவாக்கப்படும் ஒட்டுபமாத்த 
கட்டுப்பாட்டு கட்டமமப்பு பதாழில்முமை கல்விக்கு 
நீட்டிக்கப்படும், மற்றும் NHERA ஒமர ஒழுங்குமுமை 
அதிகாரமாக இருக்கும். 

பி.சி.ஐ., ஐ.சி.ஏ.ஆர்.ஏ., எம்.சி.ஐ. (ஐ.சி.ஆர்.சி., எம்.சி.ஐ.சி., 
என்.சி.சி., ஐ.சி.சி., வி.சி.ஐ. மற்றும் பிை பதாழில்சார் கல்வி 



 

 

சம்பந்தமாக 17 அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட பதாழில்சார் 
கவுன்சில்களின் ஒழுங்குமுமைப் பத்திரம், கல்வி 
சம்பந்தப்பட்டிருக்கிைது. அவர்கள் பாடத்திட்டத்மத குைிப்பிட 
மாட்டார்கள். அதற்கு பதிைாக, பதாழில்முமை தரநிமைகள் 
மற்றும் / அல்ைது ஒரு பாடத்திட்ட கட்டமமப்மப அவர்கள் 
குைிப்பிடுவார்கள், அதற்கு எதிராக கல்வி நிறுவனங்கள் 
தங்கள் பசாந்த பாடத்திட்டத்மத தயார் பசய்யும். 

பாடத்திட்டங்கள், கல்வி கற்பித்தல், ஆசிரியர்கமளத் 
தயார்படுத்துதல் மபான்ை கல்வித் திைன்கமள 
மமம்படுத்துதல், HEIs க்கு சுயநிர்ணயத்மத வழங்குவதன் 
மூைம் பசய்யப்படும். பதாழில்முமைக் கல்விகமள வழங்கும் 
அமனத்து நிறுவனங்களும் ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 
முமையும் அங்கீகாரம் பபற்ைமவ, மதசிய மதிப்படீ்டு மற்றும் 
அங்கீகார கவுன்சில் (NAAC) மூைமாக பதாழில்முமை 
குழுக்களுடன் கைந்தாமைாசித்து அங்கீகாரம் பபற்ை 
முகவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும். அமனத்து பதாழில்சார்ந்த 
நீமராமடகமள அங்கீகரிப்பதற்கான அவசியமான 
கட்டாயத்துடன் சுயாதீன அங்கீகாரம் வழங்கும் முகவர்கள் 
எம்.பி.எல். 

P16.5.1. கேொழில்முகறக் கல்விக்கொன கட்டணம்: கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 
சுயநிர்ணயத்மத வழங்குவதன் மூைம் அவர்களின் பசாந்த 
படிப்புக்காக, பதாழில்முமை கல்வி படிப்புகளுக்கான கட்டணம் பபாது 
மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் மமைாண்மமக்கு 
இடமளிக்கப்படும். இருப்பினும், அவர்களின் சமூக கடமமகமள 
பூர்த்தி பசய்ய மவண்டும் மற்றும் சமுதாயத்தில் சமூக மற்றும் 
பபாருளாதார ரீதியான பைவனீமான பிரிவுகளில் இருந்து 
மாணவர்களுக்கு ஸ்காைர்ஷிப்மப வழங்க மவண்டும். மசர்க்மகக்கு 
தகுதியுள்ள மாணவர்கள் 50% வமர கல்வி உதவித்பதாமக பபை 
மவண்டும், மமலும் குமைந்தபட்சம் 20% இந்த முழு 
புைமமப்பரிசில்கமள பபை மவண்டும். 

P16.5.2. ேைம் வொய்ந்ே கேொழில்முகற கல்விக்கொன சமமான அணுகல் : புதிய 
நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு மமம்படுத்துவதில் முதலீடு 
மற்றும் கற்ைல் வளங்கமள அமமப்பது பதாடர்பாக சரியான 



 

 

வழிமுமைகமள வழிநடத்துவது மிகவும் 
பபாருத்தமானது. பதாழில்முமை கல்வியின் ஒவ்பவாரு பிரிவின் 
பல்மவறு பண்புகளும் மதமவகளும் இந்த முடிவுகளுக்கு 
பரிசீைிக்கப்படும். 

கேொழில்முகற கல்வியில் 
ேனியொக 
பல்ககைக்கழகங்ககள 
நிறுவுவது நகடமுகறயில் 
நிறுத்ேப்படும். கேொழில்முகற 
அல்ைது கபொதுக் கல்விகய 
வழங்குவேற்கொன அகனத்து 
நிறுவனங்களும், 2030 ஆம் 
ஆண்டில் இரு ேைப்பினருக்கும் 
இகடயில் உள்ள 
நிறுவனங்களுக்குள் 
ஒழுங்ககமக்கப்பட தவண்டும். 



 

 

16.6. தவளொண்கம மற்றும் 
கூட்டுப் பிரிவு 
தற்மபாது, அபமரிக்கா மற்றும் அபமரிக்காவின் நிை மானியத் 
திட்டத்தின் மீது 67 ஏ.எஸ்.ஏக்கள் அமமக்கப்பட்டுள்ளன, 

அமவ மாநிை மற்றும் மமயங்களிடமிருந்து நிதி 
பங்களிப்புகமளயும், பல்கமைக்கழகத்தின் ஆதார 
தமைமுமைமயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ஏைக்குமைய 9% 
பல்கமைக் கழகங்களில் நாட்டில் உள்ள ஏ.ஆர்.ஆர்கள், 

விவசாயத்திலும், அதனுடன் இமணந்த விஞ்ஞானத்திலும் 
மசரக் கூடியவர்கள், உயர் கல்வியில் அமனத்துப் பதிவுகளில் 
1% க்கும் குமைவானவர்கமள. மவளாண் பட்டதாரிகளுக்கு 
அரசு மற்றும் மமம்பாட்டுத் துமையின் அதிக மதமவ 
உள்ளது. தனியார் துமையில் மவளாண்மமயின் 
முக்கியத்துவம், குைிப்பாக உயர் மதிப்பு மவளாண் 
பதாழிற்துமை, உணவு பதனிடுதல் மற்றும் நீர் திைமனப் 
மபான்ை சிைப்பு அைிவு, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் வர்த்தகம். 
மவளாண்மமயில் பபாது மற்றும் சிைப்பு கல்வி இரண்டுமம 
சிைந்த திைமமயான பட்டதாரிகள் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்கள் மூைம் விவசாய உற்பத்தித்திைமன 
அதிகரிக்க,புதுமமயான ஆராய்ச்சி மற்றும் சந்மத 
அடிப்பமடயிைான நீட்டிப்பு பதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் 
நமடமுமைகமள இமணக்கப்பட்டுள்ளது. 

P16.6.1. தவளொண் கல்வி: மவளாண் துமையில் இளங்கமை கல்வி தற்மபாது 
பதாழில்சார் மதமவ, குைிப்பாக விவசாயத் பதாழிைில் இருந்து 
பயிற்சி பபற்ை பட்டதாரிகளுக்கு சமாளிக்க முடியாமல் 
உள்ளது. மதமவ இரண்டு மடங்கு தற்மபாமதய திைன் 
AUs. ஒருங்கிமணந்த இளங்கமை கல்விமய வழங்குவதற்கான 
திைன், மவளாண் மற்றும் கால்நமட அைிவியல் பதாடர்பான 
அமனத்து துமைகளிலும், அமதமபால் பபாதுக் கல்வியிலும், தற்மபாது 
இருக்கும் நிறுவனங்களில், புதிய AU மள அமமப்பதன் மூைம் 
கூர்மமயாக அதிகரிக்கும். மகாரிக்மக மபாதிலும், இமளஞர்கள் 
இல்மை 



 

 

இந்த ஒழுக்கத்மத ஈர்த்தது. மாணவர்கள் மற்றும் பபற்மைாருக்கு 
விவசாயத்தில் இருக்கும் வாய்ப்புகமள முன்மவப்பதற்கான 
கட்டாயம் அவசியம். 
P16.6.2. 

P16.6.3. 

P16.6.4. 

ஒருங்கிகணந்ே விவசொயக் கல்வி: விவசாயம் என்பது 
ஒரு ஒருங்கிமணந்த பசயல்பாடாகும், எனமவ கல்வி 
வழங்கப்பட்டால் அது முழுமமயமடயும் வமகயில் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். எனமவ, 

ஒரு.      விவசாயம், மதாட்டக்கமை, கால்நமட அைிவியல், 

மவளாண் வனவியல், மீன்வளர்ப்பு மற்றும் அமனத்து 
உணவு உற்பத்தி அமமப்புமுமை உள்ளிட்ட அமனத்து 
அம்சங்கமளயும் உள்ளடக்கிய அமனத்து புதிய 
ஆய்வாளங்களும் ஒருங்கிமணக்கப்படும். பைதரப்பட்ட 
பரிமாற்ைங்கள் மூைம் மதசிய மற்றும் சர்வமதச முகவர் 
மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களுடன் தீவிரமாக 
பசயல்படுவதற்கு அவர்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படுவர். 

ஆ. நான்கு வருட இளங்கமைத் திட்டத்தின் பதாடக்க நிமை, 

அடிப்பமட அைிவியல், மனிதமநயம் மற்றும் 
பபாருளாதாரம், மவளாண் வணிக மமைாண்மம, 

சந்மதப்படுத்தல் மற்றும் கிராமப்புை சமூகவியல், மற்றும் 
விவசாய பநைிமுமைகள் மற்றும் பகாள்மககள் மபான்ை 
சமூக அைிவியல் துமைகளில் குைிப்பிடத்தக்க அளவில் 
மசர்க்கப்படும். மமலும், பாடத்திட்டம் மற்றும் முதுகமை 
பட்டதாரிகள் அைிவு, திைமமகள், பதாழில்முமனமவார் 
திைன் மற்றும் தன்னம்பிக்மக ஆகியவற்மைப் 
பபற்றுக்பகாள்வதன் மூைம், சமூக மற்றும் மதசிய 
உற்பத்தித் திைமன மமம்படுத்துபவர்களாக வளர்க்கும் 
வமகயில் பாடத்திட்டத்மத உறுதிப்படுத்துவார்கள்.    

இ. விவசாயம் ஒரு கைப்பு பபாருளாதார நடவடிக்மகயாகும், 

பயிற்சி, வணிக காப்படீ்டு, பதாடக்க அப்கமள முதைியன 
அமனத்து பதாடர்புமடய மதசிய ஆய்வகங்கள் மற்றும் 
பிை பல்கமைக்கழகங்களுடன் வலுவான இமணப்புகமள 
பபை AUs ஊக்குவிக்கப்படும்.     



 

 

ஈ. மவளாண் கல்வி பாடத்திட்டமும், பாடத்திட்டமும் உணவு 
பாதுகாப்பு, தரமான உத்தரவாதம் மற்றும் சமூக 
அைிவியல், மவளாண் வணிக மமைாண்மம, மார்க்பகட்டிங் 
மற்றும் கிராமப்புை சமூகவியல், மற்றும் விவசாய 
பநைிமுமைகள் மற்றும் பகாள்மககள் மபான்ை 
துமைகளில் கருத்தாய்வு அம்சங்கமள பதாடர்ச்சியாக 
புதுப்பித்து மமம்படுத்துவதற்கான ஒரு பபாருத்தமான 
கட்டமமப்பு உருவாக்கப்படும்.    

கேொழில்சொர் கல்வி மற்றும் சமூகம் / விரிவொக்க 
தசகவகள்: கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் வழிகளிலும் மற்ை 
வழிகளிலும் மநரடியாக பயனமடவதற்கான பபாறுப்பு 
உள்ளது. உதாரணமாக, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 
ஏராளமான அளவில் இருந்து ஏ.ஆர்.ஓ. 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் விவசாயிகளின் உள்ளூர் 
குழுக்களுடன் ஈடுபட மவண்டும் மற்றும் நீட்டிப்பு 
மசமவகமள வழங்க மவண்டும் - எ.கா. அவர்களது 
அபாயங்கமள (பூச்சிகமள சமாளிக்கவும், முதைியன) 
குமைக்கவும், மவளாண் பசயைாக்கத்திலும் பிை 
பகுதிகளிலும் பதரிந்து பகாள்ளும் விதத்தில் தங்கள் 
வருமானத்மத அதிகரிக்க வழிகள் குறுகிய காை படிப்புகள் 
மூைம். பதாழில்நுட்ப பதாழில்நுட்ப ஊக்குவிப்பு மற்றும் 
பரவமை மமம்படுத்துவதற்கு விவசாய பதாழில்நுட்ப 
பூங்காக்கமள அமமப்பதில் AU க்கள் ஒரு முக்கிய பங்மகக் 
பகாள்ள மவண்டும். அவர்கள் இந்த நடவடிக்மககளுக்கு 
HEGC நிதியுதவி அளிப்பார்கள். 

தவளொண் ஆைொய்ச்சி மற்றும் கல்வித் 
ேிகணக்களம் மாநிைம் / யூ.டி. அளவிைான மட்டத்தில்: 
விவசாயம், மதாட்டக்கமை, மதாட்டக்கமை, மவளாண்மம, 

கல்வித்துமை ஆகிய துமைகளில் சிைந்த 
ஒருங்கிமணப்புக்கான மாநிை மற்றும் யூ.டி. மட்டங்களில் 
சரியான கட்டமமப்புகள் மற்றும் வழிமுமைகமள (மதசிய 
அளவில் டிமரஎஸ் அடிப்பமடயில்) கால்நமட வளர்ப்பு, மீன் 



 

 

பிடித்தல், முதைியன தற்மபாது தனி அமமச்சகங்கள் / 
துமைகள் மூைம் நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன, 

மமம்பட்ட உற்பத்தித்திைன், துமை வளர்ச்சி, பதாழில்நுட்ப 
கண்டுபிடிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் பரவைான பரவமை 
வழிவகுக்கும் துமைக்கு ஒரு முழுமமயான பார்மவக்கு 



 

 

வழங்கும் இந்த பங்குதாரர்களிமடமய சிபனர்ஜிமன 
உறுதிப்படுத்துதல். 

P16.6.5. கபொது மொனியங்ககள தமம்படுத்துேல்: நிை மானியத் திட்டங்களுக்கு 
கூடுதைாக, ஏ.ஐ.எஸ்ஸ், பரஸ்பர ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட 
அடிப்பமடயில் மத்திய-மாநிை கூட்டுத்பதாமகமய நிறுவுவதன் 
மூைம் நிதிக்கு மபாதுமான பபாது மானியத்துடன் ஆதரிக்கப்படும். 

16.7. சட்ட கல்வி 
21 ஆம் நூற்ைாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் 
உைகளாவிய அரங்கில் நமது சரியான இடத்மத எடுத்துக் 
பகாள்ளும் கனவு நிமைமவற்றுவது, ஆட்சிக்கு உட்பட்ட 
நிறுவன கட்டமமப்புகமள வலுப்படுத்தும் திைமனப் 
பபாறுத்தது. அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் கமடப்பிடிக்க மாநிை 
மற்றும் தனியார் நைன்களின் திைமன, எங்களது நிறுவன 
ஆவணங்களில் முன்மவக்கப்பட்டுள்ளபடி, சட்டத்தின் 
ஆட்சிமய ஆதரிப்பதும், பராமரிப்பதும் ஆகும். சமூக-அரசியல் 
நிறுவனங்களின் பராமரித்தல் மற்றும் வளர்ப்பது நீதிபதிகள், 

நீதிபதிகள், சட்ட துமண மற்றும் நிர்வாக ஊழியர்கள் 
உள்ளிட்ட நீதித்துமை அமமப்பிலுள்ள நிபுணர்களின் 
கூட்டாளிகளுக்குத் மதமவ. இந்த மவடங்களில் சட்ட 
கல்வியின் பதாடர்ச்சியான வளர்ச்சி மதமவப்படுகிைது. 
மமலும், இந்த பகாள்மக ஒரு சட்டக் கல்விமய 
வழங்குகிைது, அது அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் நீதி மற்றும் 
அைிவுறுத்தலுடன் பவளிப்படுகிைது - சமூக,பபாருளாதார 
மற்றும் அரசியல் - ஜனநாயகம், சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் 
மனித உரிமமகள் ஆகியவற்ைின் மூைம் மதசிய 
புனரமமப்புக்கு வழிநடத்தும். சமூகம் அல்ைது சமூக நீதிச் 
சட்டத்தின் மூைம் நாட்டில் கிராமப்புை மற்றும் பழங்குடிப் 
பிரமதசங்களில் காணப்படாதவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ 
பதாழிைில் சமூகப் பபாறுப்புக்கள் உள்ளன என்பமத இது 
அங்கீகரிக்கிைது. எனமவ, சட்ட கல்வி என்பது ஒரு தனியார் 



 

 

நைமனக் காட்டிலும் பபாதுமக்கள் என கருதப்படுகிைது, 

இதில் அரசு, சமூகம் மற்றும் சந்மதகள் ஆகியமவ 
தனித்துவமான நைன்கமளயும், அவற்ைின் பங்களிப்புடன் 
சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் சமமான அபிவிருத்திக்கான 
பங்களிப்பிற்கான நியாயமான எதிர்பார்ப்புகமளயும் 
பகாண்டுள்ளன.சமூகம் அல்ைது சமூக நீதிச் சட்டத்தின் 
மூைம் நாட்டில் கிராமப்புை மற்றும் பழங்குடிப் 
பிரமதசங்களில் காணப்படாதவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ 
பதாழிைில் சமூகப் பபாறுப்புக்கள் உள்ளன என்பமத இது 
அங்கீகரிக்கிைது. எனமவ, சட்ட கல்வி என்பது ஒரு தனியார் 
நைமனக் காட்டிலும் பபாதுமக்கள் என கருதப்படுகிைது, இதில் 
அரசு, சமூகம் மற்றும் சந்மதகள் ஆகியமவ தனித்துவமான 
நைன்கமளயும், அவற்ைின் பங்களிப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட 
மற்றும் சமமான அபிவிருத்திக்கான பங்களிப்பிற்கான 
நியாயமான எதிர்பார்ப்புகமளயும் பகாண்டுள்ளன.சமூகம் 
அல்ைது சமூக நீதிச் சட்டத்தின் மூைம் நாட்டில் கிராமப்புை 
மற்றும் பழங்குடிப் பிரமதசங்களில் காணப்படாதவர்களுக்கு 
சட்டப்பூர்வ பதாழிைில் சமூகப் பபாறுப்புக்கள் உள்ளன 
என்பமத இது அங்கீகரிக்கிைது. எனமவ, சட்ட கல்வி என்பது 
ஒரு தனியார் நைமனக் காட்டிலும் பபாதுமக்கள் என 
கருதப்படுகிைது, இதில் அரசு, சமூகம் மற்றும் சந்மதகள் 
ஆகியமவ தனித்துவமான நைன்கமளயும், அவற்ைின் 
பங்களிப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் சமமான 
அபிவிருத்திக்கான பங்களிப்பிற்கான நியாயமான 
எதிர்பார்ப்புகமளயும் பகாண்டுள்ளன. 

இறுதியாக, சட்டத்தில் பதாழில்சார் கல்வியானது 
உைகளாவிய ரீதியில் மபாட்டியிடக்கூடியது, சிைந்த 
நமடமுமைகமள ஏற்றுக்பகாண்டு, புதிய 
பதாழில்நுட்பங்கமள நீதியுடன் அணுகுவதற்கும், நியாயமான 
மநரத்மத வழங்குவதற்கும் நியாயமானது. எதிர்காை 
மாற்ைத்திற்கான திமசகமள வழங்குவதற்கு ஒரு புதிய 
சட்டக் கல்வியின் பகாள்மகயானது கட்டாயமாகும். 



 

 

P16.7.1. சமூக கைொச்சொை சூழல்ககள பிைேிபைிக்கும் 
பொடத்ேிட்டம்: சட்டபூர்வமான ஆய்வுகள், மதமவயான சமூக 
பபாருத்தம் மற்றும் ஏற்றுக்பகாள்ளும் தன்மமமய வழங்குவதற்காக, 

இந்திய ஜனநாயகத்தின் அடிப்பமட மதிப்புகமள கற்கும் 
மாணவர்களுக்கு, இது சட்டப்பூர்வ கல்வியின் பசயல்பாடு ஆகும். 
அவ்வாறு பசய்வதன் மூைம், சட்டத்தின் பாடத்திட்டமானது, மக்களின் 
கைாச்சாரம் மற்றும் மரபுகள், சட்ட நிறுவனங்களின் வரைாறு மற்றும் 
"தர்மம்" பவற்ைி "அத்ர்மா" இந்திய இைக்கியம் மற்றும் புராணங்களில் 
மிகப் பபரியதாக உள்ளது. மமலும், உைகம் முழுவதிலும் 
வளர்ந்துவரும் ஒருமித்த கருத்து, சட்டத்தின் ஆய்வு மற்றும் 
பழக்கவழக்கம், சமுதாயத்தின் கைாச்சாரத்தில் இருந்து சுயாதீனமாக 
இருக்க முடியாது, இதில் பாரம்பரிய சட்ட நூல்களின் ஆய்வு 
அடங்கும். எனமவ, பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாரிகள் கல்வித் திட்டத்தின் அடிப்பமடயில், சட்டபூர்வ 
சிந்தமனயின் வரைாறு, நீதிக்கான நியமங்கள், சட்டப்படியான 
நமடமுமை மற்றும் பிை பதாடர்புமடய உள்ளடக்கங்கமள சரியான 
முமையில் மற்றும் மபாதுமானதாகக் கருதுகின்ைனர். 

P16.7.2. பன்கமொழி கல்வி: இந்த புதிய பகாள்மகமய பசயல்படுத்துவதன் 
மூைம், குழந்மதகள் ஒரு புதிய தமைமுமை முழுமமயாக பன்பமாழி 
இருக்கும். இதற்கிமடயில், சட்ட கல்வி மபான்ை பதாழில் சார்ந்த 
கல்வியின் சிை பகுதிகளுக்கு ஒரு குைிப்பிட்ட சவாலுக்கு 
புதுமமயான தீர்வுகள் மதமவப்படும். கீழ் நீதிமன்ைங்களில் உள்ள 
சட்ட பரிவர்த்தமனகள் தங்கள் பிராந்திய பமாழிகளில் 
நடத்தப்படுகின்ைன, அமத சமயம் உயர் நீதிமன்ைங்கள் மற்றும் உச்ச 
நீதிமன்ைம் ஆகியமவ இந்தியாவில் பபரும்பாைான மாநிைங்களில் 
ஆங்கிைத்தில் பசய்யப்படுகின்ைன. இது சட்டப்பூர்வ முடிவுகளில் 
கணிசமான தாமதத்திற்கு பங்களிக்கிைது, ஆவணங்கள் 
பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட பின்னமரமய வழக்குகள் பதாடர முடியும். 

சட்டம் கல்வி வழங்கும் அரசு நிறுவனங்கள், எதிர்காை 
வழக்கைிஞர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் ஆகியவற்ைிற்கான 
இருபமாழி கல்வி வழங்குவமதக் கருத்தில் பகாள்ள 
மவண்டும் - ஆங்கிைத்திலும், சட்ட திட்டத்தின் கீழ் 
அமமந்துள்ள மாநிைத்தின் பமாழியிலும். இந்த மாற்ைத்மத 
எளிதாக்க, பிராந்திய பமாழிகளிலும் ஆங்கிைத்திலும் நன்கு 



 

 

அைிந்திருக்கும் ஆசிரியர்கமளத் தூண்டுதல், இரு 
பமாழிகளிலும் கிமடக்கும் உமர புத்தகங்கள் மற்றும் 
ஆய்வுப் பபாருட்கள் ஆகியவற்மைக் பகாண்டுவருதல் 
மற்றும் பரிமசாதமனகள் தங்கள் பரிமசாதமனமய எழுத 
அனுமதிக்கும் நடுத்தர. கூடுதைாக, மாநிை பமாழியிைிருந்து 
ஆங்கிைத்திற்கு சட்டரீதியான பபாருட்கமள 
பமாழிபபயர்ப்பதற்கான சிைப்புச் பசல்கள் அமமப்பது மற்றும் 
இரு பமாழிகளிலும் சரளமாக உள்ள மாணவர்கள் 
பமாழிபபயர்ப்பு கைங்களின் மவமைக்கு பங்களிப்பு பசய்ய 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். 

16.8. சுகொேொை கல்வி 
ஆமராக்கியம், தடுப்பு மற்றும் சிகிச்மச ஆகியவற்மைச் 
சுமக்கும் ஆமராக்கியமான நைன்கமளக் மகயாள்வதற்கான 
சிகிச்மசயளிப்பதன் மூைம் உைகளாவிய மாற்ைடீு தற்மபாது 
உள்ளது. இது இந்தியாவில் மருத்துவ கல்விக்கான ஆழமான 
தாக்கங்கமளக் பகாண்டுள்ளது. பல்மவறு மதமவகளுக்காக 
மருந்துகளின் பல்மவறு அமமப்புகளிைிருந்து உதவி பபை 
மவண்டுபமன இந்தியர்கள் எப்பபாழுதும் சுகாதார நைனில் 
பன்முகத்தன்மமமயத் மதர்வு பசய்துள்ளனர். இது ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த சுகாதார விஞ்ஞான கட்டமமப்பில் 
மருத்துவ கல்விமய வழங்குவதற்கும், இந்தியாவில் 
வழங்கப்படும் தற்மபாமதய குழிகமள மாற்றுவதற்கும் 
முக்கியமானதாகும். திைமமயான மருத்துவர்கள், 

பசவிைியர்கள் மற்றும் மருத்துவ உதவியாளர்கள் ஆகிமயார் 
குைிப்பிட்ட ஒழுக்க பநைிகளுடன் இமணந்து பன்முக 
சுகாதார கல்வி முன்மனாக்குகமள பாராட்டுகின்ை ஒரு 
திட்டத்தில் பயிற்றுவிக்கப்படுகிைார்கள் என்பமத சுகாதார 
கல்வி உறுதி பசய்ய மவண்டும். 

மருத்துவப் பணிகளில் சீர்திருத்தங்கள், மருத்துவ 
அளிப்புகளின் தரத்தில் ஆழமான தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்தும். மருத்துவ கல்விக்கான இைக்குகள் மற்றும் 



 

 

தரநிமைகள் "கமை, தரம், மற்றும் அமனவருக்கும் மைிவான 
ஆமராக்கியம்" என்ை கண்மணாட்டத்தில் இருந்து பபைப்பட 
மவண்டும். உடல்நைப் பரீட்மசயில் சீர்திருத்தங்கள் 
முதன்மம மற்றும் இரண்டாம்நிமை உடல்நைப் பாதுகாப்பு, 

குைிப்பாக கிராமப்புை பகுதிகளில் உள்ள உள்கட்டமமப்பின் 
தரத்மத மமம்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் பகாள்ள மவண்டும். 

கிராமப்புை மாணவர்களுக்கான சுகாதாரப் பயிற்றுவிப்மப 
மமம்படுத்துதல், கல்வி பசைவினங்கமளக் குமைப்பது 
ஆகியமவ இந்த இைக்மக அமடய முக்கியமாகும். 

P16.8.1. எம்.பீ.எஸ் பட்டத்ேின் உயர் ேைத்கே உறுேிப்படுத்துேல்: சமுதாய 
மருத்துவ மருத்துவரிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது மிக உயர்ந்ததாகும், 

மவறு எந்த பதாழிமைமனயும் விட அதிகமாக உள்ளது. 
ஆயினும்கூட, MBBS டாக்டர்களின் எண்ணிக்மக மற்றும் தரம் 
ஆகியமவ இரண்டுமம மமாசமமடந்து வருகின்ைன. அமனத்து MBBS 

பட்டதாரிகளும் அவசியமாக மவண்டும்: (i) மருத்துவ திைன்கள்; (ii) 

கண்டைியும் திைன்; (iii) அறுமவ சிகிச்மசகள்; மற்றும் (iv) அவசர 
திைன்கள்; மற்றும் 

மருத்துவ மாணவர்களின் சீரமமக்கப்பட்ட கல்வி இது உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். ஆய்வுகள் மபாது மவமை அனுபவம் பபை பாடத்திட்டம், 

கல்வி, மதிப்படீு மற்றும் வாய்ப்புகள் அமனத்து மமம்படுத்த 
மவண்டும். முதன்மம பாதுகாப்பு மற்றும் இரண்டாம்நிமை 
ஆஸ்பத்திரிகளில் பணிபுரியும் திைனுக்கான திைன்கமள முக்கியமாக 
நன்கு வமரயறுக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் மீது இமடபவளிகளில் 
மாணவர்கள் மதிப்படீு பசய்ய மவண்டும். கட்டாய சுழற்சி 
மவமைவாய்ப்பு, இது கிட்டத்தட்ட இல்ைாத நிமையில் உள்ளது, 

மீண்டும் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது மமலும் வலுவான மற்றும் 
பயனுள்ள பசய்யப்படும். 



 

 

P16.8.2. 

P16.8.3. 

P16.8.4. 

பன்முகத்ேன்கம சுகொேொை கல்வி மற்றும் 
விநிதயொகம்: MBBS பாடத்திட்டத்தின் முதல் வருடம் 
அல்ைது இரண்டு அமனத்து பட்டதாரிகளுக்கு பபாதுவான 
காைமாக வடிவமமக்கப்படும், அதன் பிைகு MBBS, BDS, 

Nursing அல்ைது பிை சிைப்புப் பணிகமள எடுத்துக்பகாள்ள 
முடியும். மருத்துவ பன்முகத்தன்மம அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட பபாதுவான அடித்தள படிப்புகள், குைிப்பிட்ட 
அமமப்புமுமைகளில் கவனம் பசலுத்தும் முக்கிய 
படிப்புகள் மற்றும் கணினிகளில் முழுவதும் ஊக்கத்மத 
ஊக்குவிக்கும் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட வாக்காளர்களால் 
பின்பற்ைப்படும். நர்சிங், பல் மபான்ை பிை மருத்துவ 
துமைகளில் பட்டதாரிகள் MBBS படிப்பில் பக்கவாட்டு 
நுமழவு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இமதச் சாதிக்க ஒரு 
மருத்துவ கல்வித் தகுதி கட்டமமப்பு NMC உடன் 
இமணந்து உருவாக்கப்படும். 

மயாகா மற்றும் இயற்மக மருத்துவம், யுனானி, சித்த 
மற்றும் மோமிமயாபதி (AYUSH) மபான்ை பல்மவறு 
சுகாதார அமமப்புகள் நாட்டினுமடய பன்முக சுகாதார 
பாதுகாப்பு மரபியைில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமவ. 
அய்யூச் சிகிச்மசக்கு சிைந்த அணுகல் பபாது வசதிகள் . 
ஆயுஷ் மற்றும் சி.எஸ்சி நிமைகளில் அய்யூச் 
மருத்துவர்கள் நியமனம் பசய்வதன் மூைம், ஆயுஷ் 
மற்றும் குமைந்த பசைவிைான மருந்துகளின் புகழ், மதசிய 
கிராமப்புை சுகாதார திட்டத்தின் மூைம் 
முன்பனடுக்கப்படும் முன்னுரிமம மதிப்படீு பசய்யப்பட 
மவண்டும். 

MBBS கல்விக்கொன கமயப்படுத்ேப்பட்ட கவளிதயறும் 
பரீட்கச: MBBS க்கொன ஒரு பபாதுவான நுமழவு மதர்வாக 
NEET அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது மபால், MBBS க்கான ஒரு 
பபாதுவான பவளிமயறும் பரிமசாதமன 
அைிமுகப்படுத்தப்படும் (மதசிய மருத்துவ ஆமணய 
குழுவில் பரிந்துமர பசய்யப்பட்டது), இது ஒரு இரட்மட 
முதுகமை பட்டப்படிப்பு நுமழவுத் மதர்வில் 



 

 

மசர்க்மகக்கான நுமழவு மதர்வு. MBBS இன் நான்காவது 
ஆண்டின் முடிவில் இந்த பவளிமயறும் மதர்வு 
நிர்வகிக்கப்படும், இதனால் மாணவர்கள் தங்கள் வதிவிட 
காைப்பகுதியில் தனித்தனி, மபாட்டி நுமழவு மதர்வுகள் 
படிப்பதற்கான சுமமமய இழக்கின்ைனர். நுமழவு மதர்வு 
மூைம் பவளிமயறும் மபாது, அவர்கள் மதிப்புமிக்க திைன் 
மற்றும் திைமன பபற்று தங்கள் வதிவிட காைம் பசைவிட 
முடியும். 

பல் கல்வி மற்றும் பிை துமைகளுக்கு மதமவப்படும் 
அமதமபால் இமதமபால் பபாதுவான பவளிமயறும் 
மதர்வுகள் நடத்தப்படைாம். 

நர்சிங் கல்வி மற்றும் கசவிைியர் வொழ்க்கக 
முன்தனற்றம்: நீண்ட காைமாக, நர்ஸ்கள் ஒமர நுமழவு 
நிமை தகுதி BSc நர்சிங் பசய்ய அைிவுறுத்தப்படுகிைது. 
இருப்பினும், நர்சிங் ஊழியர்களின் தற்மபாமதய 
பற்ைாக்குமை, ஜி.எம்.எம். பாடத்திட்டத்மத அமுல்படுத்தத் 
பதாடங்கும் மபாது கவனமாக முடிபவடுக்கப்பட்டால், 

வழங்கப்படும். நர்சிங் கல்வியின் தரம் (சிைப்பாக 
பாடத்திட்டம்) மமம்படுத்தப்பட்டு பைப்படுத்தப்படும். நர்சிங் 
கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஒவ்பவாரு ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கும் அங்கீகாரம் அளிக்கப்படும். நர்சிங் கல்வி 
மற்றும் பிை துமண நீமராமடகள் ஒரு மதசிய அங்கீகாரம் 
உடல் மநாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்படும். 

நர்ஸ் நமடமுமையில் படிப்படியாக இந்தியா முழுவதும் 
அைிமுகப்படுத்தப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படும், இதனால் 
மருத்துவர்களுக்கு கிமடக்காதவர்களுக்கு நர்ஸ்கள் ஈடு 
பசய்ய முடியும். தகுதிகள் பல்மவறு அளவுகளுடன் கூடிய 
பசவிைியர்களுக்கான நிபுணத்துவ மமம்பாட்டு வழிகள் 
உருவாக்கப்படும். பதாடர்ந்து நர்சிங் கல்வி (சி.என்.இ.) மற்றும் 



 

 

உரிம வழிகாட்டு பநைிமுமைகமள புதுப்பித்தல் அமனத்து 
நர்சுகளுக்கும் இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் (INC) 

உருவாக்கும். ஒரு இந்திய பசவிைியர் பதிவு 
உருவாக்கப்படும். INC இன் பங்கு மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு 
திருத்தப்பட மவண்டும். 

P16.8.5. கசைவினமொன ஆதைொக்கிய பைொமரிப்பு விநிதயொகத்ேிற்கொன கூட்டு 
சுகொேொை கல்வி: முதன்மம சுகாதார மமயங்களில் மவமை 
பசய்யக்கூடிய பபாதுப் பணி உதவியாளர்கள் (GDA), அவசர மருத்துவ 
வல்லுநர்கள்-அடிப்பமட (EMT-B) மற்றும் ஆய்வக பதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்களுக்கான ஒரு சான்ைிதழ் திைன்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட பயிற்சித் திட்டம் (குமைந்தபட்சம் 1 முதல் 2 ஆண்டுகள் 
வமர மவமைவாய்ப்பு பயிற்சி) PHC) மற்றும் பிை அரசாங்க 
அமமப்புமுமைகமள சுகாதார பாதுகாப்பு வழங்குவமத 
அைிமுகப்படுத்தும். பாடபநைி, பான்-இந்தியாவின் 
தரநிமைப்படுத்தப்படும், சுகாதாரத் துமை மற்றும் மாநிை நைன்புரி 
சுகாதார அைிவியல் வாரியங்களுடன் இமணந்து, சுகாதாரத் துமை 
திைன் கவுன்சில்களில் உள்ளடீுகமள உள்ளடக்கியது மற்றும் 
ஒவ்பவாரு ஐந்தாண்டு ஆண்டுகளில் மீளாய்வு பசய்யப்பட்டு 
திருத்தப்பட்டது. இந்த பயிற்சி திட்டங்கள் மருத்துவமமனயில் 
அடிப்பமடயாக இருக்கும், அந்த மருத்துவமமனகளில் மபாதுமான 
வசதிகள் உள்ளமவ, மாநிை-ன்-கமை சிமுமைஷன் வசதிகள், மற்றும் 
மபாதுமான மாணவர்-மநாயாளி விகிதம். இந்த பாடத்திட்டங்கள் 
கிராமப்புை பின்னணியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு 
அணுகத்தக்கதாகவும், விமையுயர்ந்ததாகவும் 
இருக்கும்.பிசிமயாபதரபி, மருத்துவமமன மமைாண்மம, மருத்துவ 
பபாைியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பம் மபான்ை முன்னுரிமமப் 
பகுதிகளுக்கும் கவனம் பசலுத்தப்படும். 

P16.8.6. சுகொேொை கல்வி மொணவர்ககள உட்ககொள்ளுேல்: நாட்டிலுள்ள 600 

அல்ைது மாவட்ட மவத்தியசாமை ஆரம்ப நிமையிலுள்ள 
மருத்துவமமனகளுக்கு கற்பிப்பதற்காக மமம்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ 
சிைப்புத் திட்டங்களுக்கு உள்கட்டமமப்பு முதலீடு பசய்வதற்கும் 
மற்றும் தகுதிவாய்ந்த தகுதிவாய்ந்த ஆசிரிய ஆசிரியர்கமள 



 

 

நிறுவுவதற்கும் மமம்படுத்தப்படும். கற்பித்தல் நிறுவனங்கள் மற்றும் 
மருத்துவமமனகளில் இருவரும் பசயல்படத் பதாடங்குவதற்கு 
முன்னர் அவற்றுக்கு அங்கீகாரமளிக்கப்படும். மாவட்ட 
மருத்துவமமனகளில் முதலீடு மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம், MBBS 

மருத்துவர்கள், பசவிைியர்கள், பல்மருத்துவர்கள், முதைியன 
மட்டுமல்ைாமல், சிைிய அளவிைான சுகாதாரப் பணிகளுக்கு பை 
மருத்துவமமனகளுக்கு மருத்துவ பயிற்சி மதமவப்படுகிைது. 
நாட்டிலுள்ள எல்ைா மாவட்டங்களிலும் மருத்துவ, பல் மருத்துவம், 

நர்சிங், ஆயுஷ்யம் மற்றும் அதனுடன் இமணந்த ஆமராக்கியம் 
ஆகியவற்ைின் அமனத்து பிரிவுகளிலும் மனிதவலுக்கான 
திட்டமிடல் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க பயிற்சிமய பதாடர்ச்சியாக 
நமடமுமைப் படுத்துகிைது. 

P16.8.7. முதுககை கல்வி விரிவுபடுத்துேல்: பை துமைகளில் முதுகமைப் 
பட்டப்படிப்புகளில், குைிப்பாக மருத்துவக் கல்வியிலும், முதுகமைப் 
பட்டப்படிப்புகளின் எண்ணிக்மக, MBBS இடங்களின் எண்ணிக்மக 
அமர ஆகும். நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமமனகளில் 
கிமடக்கக்கூடிய உள்கட்டமமப்புகமள விமரவாக 
அதிகரிக்கும். மநாயாளிகளுக்கும், நன்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரிய 
ஆசிரியர்களுக்கும் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் மற்றும் 
ஆஸ்பத்திரிகள் முதுகமை படிப்புகள் பதாடங்குவதற்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டு, மாவட்ட மருத்துவமமனகளில் அவர்களுக்கு 
இமணக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிமயக் பகாண்டுவர 
மவண்டும். டிப்ளமமா படிப்புகள் மபான்ை கல்லூரி மருத்துவர்கள் 
வழங்கப்படும் ஒன்று மபான்ை 

மற்றும் சர்க்கமர மநாயாளிகள், மும்மப ஆகிமயார் நாடு 
முழுவதும் ஊக்குவிக்கப்படுவர், மபாதுமான அளவு 
இமடநிமை நிபுணர்கமள உருவாக்க உதவுவார்கள். 

16.9. கேொழில்நுட்ப கல்வி 
பதாழில்நுட்ப கல்வி, பபாைியியல், பதாழில்நுட்பம், 

மமைாண்மம, கட்டிடக்கமை, நகர திட்டமிடல், மருந்தகம், 



 

 

மோட்டல் நிர்வாகம் மற்றும் மகட்டரிங் பதாழில்நுட்பம் 
ஆகியவற்ைில் பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமமா திட்டங்கள் 
உள்ளன. இந்தியாவின் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்கான இந்த 
துமைகளில் பை முக்கியமானமவ. இந்தத் துமைகளில் பை 
தசாப்தங்களாக நன்கு தகுதியுள்ள நபர்கமளக் மகாருவமதாடு 
மட்டுமல்ைாமல், புதுமம மற்றும் ஆராய்ச்சிமயக் 
மகப்பற்றுவதற்காக பதாழில் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கிமடயில் பநருக்கமான ஒத்துமழப்பு 
மதமவ. மமலும், அமனத்து மனித முயற்சியிலும் 
பதாழில்நுட்பத்தின் பசல்வாக்கு வளர்ந்து வரும் நிமையில், 

பதாழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் பிை துமைகளுக்கு இமடமய 
உள்ள குழிகள் வழீ்ச்சியமடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

பதாழில் துமை கல்வி கற்பித்தல் கற்பித்தல் என்பது 
குைிப்பிட்ட சவால்கமள எதிர்பகாள்கிைது, ஏபனனில் இந்த 
துமைகளானது முற்ைிலும் அைிமவ அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை அல்ைது முற்ைிலும் 
திைமமயுமடயமவ. ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் 
தனித்தனிமய பமடப்பாற்ைல் மற்றும் அைிவு மற்றும் திைமம 
ஆகியவற்ைின் மதமவப்படுகிைது. பை துமைகளில் மபாதுமான 
உமர புத்தகங்களின் பற்ைாக்குமை சிரமத்மத மமலும் 
அதிகரிக்கிைது, மமலும் மாணவர் நிகழ்ச்சிகள் கல்வி 
நிறுவனங்களின் தரம் மற்றும் அவர்களது ஆசிரியர்களின் 
தரத்மத பபரிதும் நம்பியிருக்கின்ைன. 

P16.9.1. பட்டப்படிப்பு பட்டங்ககள வலுப்படுத்தும் பொடத்ேிட்டம்: துமையுடன் 
ஆழமாக ஈடுபட மற்றும் மற்ை துமைகளில் அதிக ஈடுபாடு 
பகாள்ளும் வாய்ப்மபக் கருத்தில் பகாண்டு க்யூரிகுைாமவ புதுப்பிக்க 
மவண்டும். நடப்பு மற்றும் எதிர்காை நமடமுமைகளுக்கு நன்கு 
தயாரிக்கப்பட்ட பதாழில் வல்லுனர்கமளத் தயாரிப்பதற்கு 
பபாைியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப திட்டங்கள் திருத்தப்பட்டு, சமூக 
மற்றும் பபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிமைகமள 
மாற்றுவதற்கு பதிைளிக்கும் அமதமவமள, வளர்ந்துவரும் அைிவியல் 
மற்றும் பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்த முடியும். தற்மபாமதய 
தீர்வு உந்துதல், நுண்ணைிவு அணுகுமுமை கட்டமமப்பு திட்டங்கமள 



 

 

அைிவிப்பது, நகர்ப்புை திட்டமிடல், சமூக அைிவியல் மற்றும் 
பபாருளாதாரம் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய இமடக்கணிப்பு 
அணுகுமுமையாக மாற்ைப்படும், எதிர்காை வடிவமமப்பாளர்கமள 
தயாரிக்கும் மநாக்குடன், பதாழில்நுட்ப பரிசீைமனகள் மற்றும் 
வாழ்மவ வளர்ப்பதற்கான மதமவமய மக்களின் 
அபிைாமஷகளுடன் ஒத்திமசவு.கிராமப்புை மற்றும் நகர்ப்புை 
வடிவங்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு பநட்பவார்க்குகள் பற்ைிய 
புரிதல் மற்றும் முழுமமயான தீர்மவ வளர்ப்பதற்கான திைமம 
ஆகியவற்மைக் பகாண்டு, சமுதாயத்தின் பிரச்சிமனகமள ஆராய்ந்து 
நிபுணர்கமள தயாரிப்பதில் கவனம் பசலுத்துவதன் மூைம் கல்வி 
மற்றும் நமடமுமை நமடமுமைக்கு இமடயிைான இமடபவளி 
அகற்ைப்படும். 

அமனத்து துமைகளிலும் பாடத்திட்டங்கள் அடிக்கடி 
புதுப்பித்துக்பகாள்ளப்படும், மற்ை துமைகளிைிருந்து 
கவனமாக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பபாருட்களின் பதாகுப்புடன், 

மகாட்பாடு மற்றும் நமடமுமைகமள இமணத்தல், 

பதாழில்முமை ஒத்துமழப்பு மற்றும் பல்மவறுபட்ட 
மவமைவாய்ப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் 
ஆகியமவ. பாடத்திட்டப் பரீட்மச மாணவர்கள் தங்கள் 
அைிமவயும் திைமமமயயும் பவவ்மவறு, அடிக்கடி பதரியாத, 

அமமப்புகள், மற்றும் பதாழில்முமை dispositions மற்றும் 
பநைிமுமைகள் inculcating திைன் பகாடுக்கும் கவனம் பசலுத்த 
மவண்டும். 

  



 

 

P16.9.2. 

P16.9.3. P16.9.4. 

கேொழில்முகற கல்வியில் புேிய மற்றும் வளர்ந்து 
வரும் துகறகளில் மூதைொபொய உந்துேல்: பசயற்மக 
நுண்ணைிவு, 3-D எந்திரம், பபரிய தரவு பகுப்பாய்வு 
மற்றும் பதாழில்நுட்பக் கல்வி மற்ைவற்றுடன் இயந்திர 
கற்ைல் மபான்ை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதாழில் நுட்பங்கமளத் 
தயாரிப்பதில் இந்தியா முன்னணி வகிக்க மவண்டும். , 

மரபியல் ஆய்வுகள், உயிர்-பதாழில்நுட்பம், நாமனா 
பதாழில்நுட்பம், நரம்பியல் மற்றும் அைிவியல் 
மபான்ைமவ. இந்த தமைப்புகள் மற்றும் அவற்ைிலுள்ள 
பைர், முதுகமைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு முதுபகலும்பாக 
இருக்க மவண்டும். மூன்று மதசிய அைிவியல் 
கழகங்கள் மற்றும் பபாைியியல் மதசிய அகாடமி ஆஃப் 
இன்ஜினியரிங் (INAE) ஆகியவற்ைின் உதவியுடன் 
அதற்கான பாடத்திட்டத்மத திட்டமிட மவண்டும். 
ஓய்வுபபற்ை விஞ்ஞானிகள் மற்றும் 
பபாைியியைாளர்கள் கல்லூரிகளில் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் ஆசிரியர்களுக்கு 
பயிற்சியளிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

கேொழிற்துகற பைஸ்பை ஊக்குவிப்பு: புதுமம மற்றும் 
ஆராய்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் பரஸ்பர பதாழில் மற்றும் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இமடயில் கணிசமாக 
பைப்படுத்தப்பட மவண்டும். அத்தமகய 
இமடத்பதாடர்புகமள ஊக்குவிக்க, அங்கீகாரம் / 
தரவரிமச ஊக்கமளிக்கும்: 

ஒரு.      பதாழிற்துமை, கல்விக் கூட்டுப்பணிகள், 

நிறுவனங்களில் சிைப்பான பதாழிற்பாட்டு 
மமயங்கமள உருவாக்குதல் மற்றும் 
நிறுவனங்களில் (காப்படீ்டுச் பசைவினங்களுக்காக 
கூட்டு நிதியளிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புகள்) 
ஆகியவற்ைில் நிறுவுதல் மபான்ைமவ. 

ஆ. கல்வித் தகுதிகளுடன் கூடுதைாக ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பதாழிற்துமை அனுபவங்கமளக் பகாண்ட 



 

 

ஆசிரியர்கமள நியமித்தல்; பிந்மதயது தங்கமள 
பதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு மபாதுமான தகுதிகள் 
என்று கருத முடியாது.    

இ. ஆய்வாளர்களின் பைமககளில் மதர்வுபசய்யப்பட்ட 
பதாழில் வல்லுநர்களுக்கான நிமைகமள 
வழங்குதல் மற்றும் துமண ஆசிரியராக இருத்தல்.     

ஈ. உள்ளூர் மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்வதற்காக 
உற்பத்திகமள உருவாக்க குைிப்பாக 
கழகங்களுடனான குைிப்பாக பதாழில் 
நுட்பங்களுடன் மவமைவாய்ப்பு வாய்ப்புகமள 
உருவாக்குதல். சிஆர்ஆர் பசைவினத்தின் கீழ், இந்த 
ஆண்டு கூட்டு அைிக்மககள், ஆண்டு அைிக்மககளில் 
பதாழில்கள் அைிக்மக பசய்யும்.    

இ. கல்வி மநாக்கங்களுக்காக மாநிை-ன்-கமை 
வளங்கமளப் பயன்படுத்துதல், குைிப்பாக 
பதாழில்கமளாடு விமையுயர்ந்த உபகரணங்கமள 
பகிர்ந்து அல்ைது மவறு இடங்களில் உள்ள 
வளங்கமள அணுக பமய்நிகர் ஆய்வகங்கமளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூைம்.     

கேொழில்நுட்ப கல்வியில் சமத்துவம் மற்றும் 
உள்ளுணர்வுககள தமம்படுத்துேல்: URG களில் 
இருந்து பதாழில்நுட்ப கல்வியில் மாணவர்கமள 
மசர்ப்பதற்கு பை முயற்சிகள் மமற்பகாள்ளப்படும். 
ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும், குமைந்தபட்சம் ஒரு அரசு-
ஆதரவு அங்கீகாரம் பபற்ை நிறுவனம், பதாழில்நுட்ப 
கல்வித் திட்டங்கமள வழங்குகிைது என்று உறுதி 
பசய்ய மவண்டும்; பதாழில்நுட்ப கல்விக்காக தயாரித்து 
வருகின்ை URG களுக்கு மாணவர்களுக்கான தகுதி 
அடிப்பமடயிைான ஸ்காைர்ஷிப்கமள வழங்குதல் 
மற்றும் உயர்தர பதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களில் 
படிப்பவர்கள்; மற்றும் பதாழில்நுட்ப கல்வியில் 
பக்கவாட்டு நுமழவுத் மதடுவதற்கான பாைம் 



 

 

படிப்புகமள வழங்குதல். கூடுதைாக,வளங்கமள 
திைம்பட பயன்படுத்துவதன் மூைம் கூடுதல் நிதிமய 
உருவாக்க தனியார் நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்படும் 
(எ.கா. நிறுவனங்கள் நிர்வாகத் திட்டங்கமள 
வழங்கைாம் மற்றும் திைன்கமள 
மமம்படுத்துவதற்கான திைன் மமம்பாட்டு 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள நடத்துதல்) மற்றும் இந்த 
நிதிமய URG மாணவர்களுக்கு கூடுதல் ஆதரமவ 
வழங்க ஊக்கமளிக்கும். 

 



 

 

 

 

17. உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான அதிகாரம் ஆளுமம மற்றும் பயனுள்ள 
தமைமம 
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உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கொன 
வலுவொன ஆளுகம 
மற்றும் பயனுள்ள 
ேகைகம 

குறிக்தகொள்: சுயாதீனமான, சுயநிர்ணய உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கள் திைன் மற்றும் பநைிமுமைத் 
தமைமமயுடன். 

தமைமம மற்றும் ஆளுமம ஒரு நிறுவனங்களின் அமனத்து 
அம்சங்கமளயும் ஆழமாக பாதிக்கும். வலுவான ஆளுமம மற்றும் 
பயனுள்ள தமைமமயின் மூைம் நல்ை நிறுவனங்கமள 
வளர்த்பதடுப்பதற்காக அமனத்து மற்ை முயற்சிகமளயும் 
ஒன்ைிமணக்க முடியும், ஆனால் அமத முயற்சிகள் பபரும்பாலும் 
பைவனீமான நிறுவன ஆட்சி மற்றும் மமாசமான தமைமமயால் 
வணீாகிவிடும். 



 

 

உயர்ேை கல்வி மற்றும் 
ஆைொய்ச்சிக்கு வளர்ப்பு 
கைொச்சொைம் உள்ள அறிவொர்ந்ே 
நிருவொகம் தேகவப்படுகிறது - 
உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் 
ஆளுகம இந்ே கைொச்சொைம் 
ேரீ்மொனிக்கிறது. 

வலுவான தன்னாட்சி பகாண்ட சுயநிர்ணய உரிமம வழங்கப்பட்டு, 

நல்ை தமைமமமய உைக வர்க்க அமமப்புகளாக வளர்த்து வந்த 
இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்கள். வலுவான ஆளுமம முமைகளால் 
ஆதரிக்கப்படும் கல்வி மற்றும் பசயல்பாட்டுத் தமைமமயின் 
காரணமாக, நீண்டகாைமாக சிைந்த நிறுவனங்கமளக் பகாண்டுள்ள 
நிறுவனங்களின் முன்மாதிரிகள் எங்களுக்கு இருந்தன. 

பைவனீமான தமைமம மற்றும் ஆளுமம 

துரதிருஷ்டவசமாக, இந்தியாவில் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் 
பபரும்பான்மமயினரின் ஆளுமம மற்றும் தமைமம கடுமமயாக 
சமரசம் பசய்துள்ளது. இந்த நிமைகளில் பவளிப்புை குறுக்கீடு மூைம் 
நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தமகய பவளிப்புை 
பசல்வாக்கு நிறுவனம் சுயாதீனத்மதயும், பசயல்திைன் 
மிக்கமவமயயும் குமைத்து விட்டது, மமலும் பபரும்பாலும் 



 

 

நிறுவனத்தின் நன்மமக்காக அல்ை, ஆனால் சுயநை நைன்களுக்காக 
மசமவ பசய்யப்படுகிைது. 

பவளிப்புை உடல்களால் அதிகாரம் அதிகாரமற்ை அதிகாரப் 
பயிற்சிக்கான கூடுதைாக, நிறுவனங்களின் ஆட்சியும் தமைமமகளும் 
முமையான கட்டமமப்புகள் மற்றும் உயர்கல்வியின் அமமப்புகளால் 
தடுக்கப்படுகின்ைன. நிறுவன நிர்வாகத்திற்கும் 
தமைமமத்துவத்திற்கும் உட்பட்ட பல்மவறு அம்சங்கள் பதாடர்பான 
முடிவுகள் UGC அல்ைது மாநிை மற்றும் மமயத்தின் மற்ை 
உடல்களின் மமயத்தில் மமயப்படுத்தப்பட்டமவ. கல்லூரிகளும் 
தங்கள் பசாந்த படிப்புகமள பட்டியைிட முடியாது, அமவ 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமைக் கழகத்தால் பை குைிப்பிடத்தக்க 
வழிகளில் உள்ளன. அரசின் உயர் கல்வி துமைகள் மற்றும் பிை 
மபான்ை உடல்கள் பபரும்பாலும் பல்கமைக்கழகங்கமளயும், 

கல்லூரிகமளயும் தங்கள் வரிமசக்கு ஒரு விரிவாக்கமாக 
கருதுகின்ைன. இமவ அமனத்தும் நிறுவன சுயாட்சிமய ஆழமாக 
குமைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகின்ைன. 

நிறுவன நிர்வாகத்தின் பல்மவறு அமமப்புகள் (எ.கா., நிமைமவற்றுக் 
குழு, கல்வி கவுன்சில், நீதிமன்ைம்) பபரும்பாலும் நமடமுமையில் 
பபாறுப்பு மற்றும் பபாறுப்புணர்வுகளின் சங்கிைிகமள 
ஒருங்கிமணத்து, நிறுவனத்தின் ஒட்டுபமாத்த பபாறுப்புணர்வு 
முமைமயத் தீர்த்துமவக்கின்ைன. இந்த உடல்களுக்கு தனிநபர்கள் 
நியமனம் அல்ைது நியமனம் என்பது நிறுவனங்களின் நன்மமக்கு 
உறுதியுடன் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் உடல்களில் இருப்பமத உறுதி 
பசய்யாத பசயல்முமைகளாகும். மாைாக அத்தமகய நியமனங்கள் / 
நியமனங்கள் சிைமநரங்களில் உதவிகள் வழங்குவதற்கான 
வழிமுமைகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

நிறுவனங்களின் தமைவர்கள் பபரும்பாலும் இந்த பாத்திரங்களில் 
இருக்க மவண்டியவர்கள் அல்ை. அவர்களில் பைர் நிறுவனங்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கமள வழிநடத்த தகுதி இல்ைாதவர்கள். ஒரு 
அதிர்ச்சியூட்டும் அதிக விகிதம் எந்த கல்வி நிறுவனம் வழிவகுக்கும் 
ஒரு பநைிமுமை தரத்மத, நிறுவன பபாறுப்பு மற்றும் பபாது ஆவி 
இல்மை. இது மதர்வு மற்றும் சந்திப்பு பசயல்முமைகளின் ஒரு 
பகுதியாகும். இந்த பசயல்முமைகள் பபரும்பாலும் நிறுவனத்திற்கு 
நன்மமயளிக்கும் அவசியமான உறுதிப்பாட்மடக் 



 

 

பகாண்டிருக்கவில்மை, நல்ை தமைமமக்கு கற்பமன மதரியம் 
இல்மை, மற்றும் பபாருமள இழந்த நமடமுமைகளில் 
சிக்கிக்பகாள்ளும் மக்களால் தூண்டப்பட்டு, முடிவு 
பசய்யப்படுகின்ைன. தமைமமயின் திைமம மற்றும் தகுதிக்கு 
மாைாக, பபரும்பாலும் சந்திப்புக்கு முக்கியத்துவம் 
அளிக்கப்படுகிைது.பை விஷயங்களில் அரசியல் பசல்வாக்கிைிருந்து 
மமாசமான ஊழல் வமர பதாடர்ந்தும் இந்த நடவடிக்மககள் 
அமனத்தும் பசல்வாக்கு பசலுத்துகின்ைன. 

17.1. அேிகொைம் ஆளுகம மற்றும் 
பயனுள்ள ேகைகம 
சமுதாயத்தில் பல்கமைக்கழகங்களின் சிைப்பு நிமை, பட்டம் 
வழங்குவது, புதுப்பித்தல் மற்றும் மமம்பாட்டுத் தளங்கள் என்ை 
வமகயில், சமூகத்தின் உத்மவகம் மற்றும் பிரதிபைிப்பு ஆகியமவ 
சிைப்பு அலுவைகங்கள் / பாத்திரங்கமள மிக உயர்ந்த 
சிைப்புமடயவர்களால் நடத்தப்படும். இந்த பாத்திரங்கள் இந்திய 
ஜனாதிபதியாலும், மாநிை ஆளுநர்களாலும், உயர்ந்த மக்களாலும், 

வணக்கத்திற்காகமவா, அதிபராகமவா, உயர்நீதிமன்ைத்தில் 
பசயல்படும். 

அமனத்து HEI க்கும் ஒரு தகுதிவாய்ந்த மற்றும் உறுதி வாரியத்தால் 
நிர்வகிக்கப்படும் சுயாதீன நிறுவனங்களாக மாறும். கவனமாக 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட தனிநபர்களின் குழு, அதிக திைன் மற்றும் 
நிறுவனத்தின் உரிமமமயக் பகாண்டு, நிறுவனங்கமள 
ஆளுமமப்படுத்துவதற்கு அதிகாரம் அளிக்க மவண்டும். எந்தபவாரு 
அரசியல் குறுக்கீட்டிற்கும் இந்த குழு சுதந்திரமாக இருக்க மவண்டும், 

நடுநிமையான மற்றும் பபாதுமக்களிடமிருந்தும் இருக்க மவண்டும். 
இந்த குழுவானது நிறுவனத்தின் வாரியம் அமமக்கும். 
உச்சநீதிமன்ைத்தின் பபாறுப்மப மற்றும் பபாறுப்புணர்வு இந்த 
பதளிவான சங்கிைி, பதாடர்புமடய சட்ட நடவடிக்மககள் மூைம் 
பசயல்படுத்தப்படும், அது இருக்கும் உடல்கள், அவற்ைின் 
அதிகாரங்கள் மற்றும் அைிக்மகயிடல் கட்டமமப்புகள் மறுசீரமமக்க 
மவண்டும் என்பதால். 



 

 

ஒவ்கவொரு உயர்கல்வி 
நிறுவனமும் சுயொேனீ வொரியத்ேொல் 
நிர்வகிக்கப்படும் - இது ஒரு 
கேளிவொன சங்கிைி கபொறுப்புணர்வு 
மற்றும் கபொறுப்புணர்வுக்கு 
உள்ளொகும். 

சுயாதீனமான மற்றும் உயர் தகுதிவாய்ந்த பபாது நபர்கமள நியமனம் 
பசய்வதன் மூைம், எச்ஐசியின் பபாதுமக்களிமடமய 
பபாறுப்புணர்வுக்கான பதளிவான வழிமுமை இருக்கும், 

பபாதுமக்களுமடய பிரதிநிதி என உச்சநீதிமன்ைத்தின் நீதிமன்ைத்தில், 

அதற்கான பபாருந்தும் (பின்னர் விரிவாக). 

உயர்கல்வியின் உள்ளடக்கம் மற்றும் பசயல்முமைகமள 
புதுப்பிப்பமத மநாக்கி நகர்மகயில், நிறுவன தமைமம பதவிகளில் 
உள்ளவர்களுக்கு மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட மற்றும் பதாழில்முமை 
மமம்பாட்டு பசயல்முமைகள் சீரமமக்கப்பட மவண்டும். தமைமம 
பதவிகளில் உள்ள மக்கமளத் மதர்ந்பதடுப்பதற்கான கடுமமயான, 

பாரபட்சமற்ை, தகுதிவாய்ந்த பசயல்முமைகள், ஒவ்பவாரு 
பங்கிற்கான நன்கு வமரயறுக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுடனும், 

பாத்திரத்திற்காக மதமவயான பாத்திரங்கள் மற்றும் திைன்கமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டாக மவண்டும். 

நிறுவனங்களில் அமனத்து தமைமமத்துவ பதவிகளும் (தமை 
மட்டும் அல்ை) ஒரு பாத்திரத்திற்கு மிகவும் பபாருத்தமான நபருக்கு 
வழங்கப்பட மவண்டும். மூத்தவரின் அடிப்பமடயில் அது 
வழங்கப்படக்கூடாது. தமைமம மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான 



 

 

உணர்திைன் மற்றும் திைன்கள் நிறுவன தமைவர்கமளத் 
மதர்ந்பதடுத்து நியமிக்கும் பபாறுப்பாக இருக்க மவண்டும். 

இது கல்வியில் சிைந்து விளங்கும் திைமனக் பகாண்டது 
அல்ை. கல்வி மற்றும் கல்வி உணர்வுகமள HEI 

தமைவர்களுள் அவசியம், தமைமம மற்றும் நிர்வாக 
திைமமகள் முக்கியம். HEI தமைவர்களின் சந்திப்பு நிகழ்வுகள் 
அமனத்தும் கடுமமயாகவும் புைநிமையாகவும் மதிப்படீு 
பசய்ய மவண்டும், மமலும் வாக்குறுதிமயக் காட்டியவர்கள் 
மீது மதரியமான சவால்கமளச் பசய்வதற்கு 
ஆக்கப்பூர்வமான ஆற்ைல் மவண்டும். இத்தமகய 
வாக்குறுதிகமள வழங்கிய தமைவர்கள் இந்தியாவிலும் 
உைகின் சிைந்த நிறுவனங்களிலும் சிைர் கட்டியிருக்கிைார்கள், 

ஆனால் ஒரு நிறுவன தமைவராக இருக்க மவண்டும் என்ை 
பாரம்பரிய கருத்துக்களுக்கு பபாருத்தமாக இருக்கக்கூடாது. 

அரசியைமமப்பு மதிப்புகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் 
ஒட்டுபமாத்த பார்மவ, வலுவான சமூக அர்ப்பணிப்பு, குழு 
மவமை நம்பிக்மக, பன்முகத்தன்மம, பைர் மவமை 
பசய்வதற்கான திைன் மற்றும் ஒரு மநர்மமையான 
கண்மணாட்டம் மபான்ை பண்புகளுடன் மசர்ந்து தமைவர்கள் 
வலுவான அமமப்மப நிரூபிக்க மவண்டும். இந்த 
தமைமமகள் மற்றும் திைமமகள் அமனத்தும் தமைமம 
நிர்வாகிக்குள்மளமய அமனத்து தமைமமத்துவ 
பாத்திரங்களுக்கும் முக்கியமானமவ. 

நிர்வாக உறுப்புரிமம, வலுவான மற்றும் பநைிமுமைத் 
தமைமமக்கு நாம் பசல்லும்மபாது, ஆளும் குழுக்களும் 
தமைவர்களும் அடிப்பமடயில், இன்னும் கூடுதைான 
கட்டாயமாகும். அமத சமயம், தகுந்த கைாச்சாரத்தின் 
வளர்ச்சிமய உறுதிப்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாக இருக்கும் நிமையில், ஒரு நிறுவனத்தின் 
பசயல்முமைகமள வமரயறுக்கும் நல்ை நமடமுமைகமள 
தமைமமயிைான மாற்ைத்துடன் முடிக்காத நல்ை 
நமடமுமைகமள உறுதி பசய்வதற்கு தமைமமத்துவ 
பவற்ைிமய கவனமாக திட்டமிட மவண்டும். கல்வியாளர்கள் 
மற்றும் கல்வியாளர்கள் அல்ைாத இரு உறுப்பினர்கமளக் 



 

 

பகாண்ட வலுவான மவறுபட்ட அணிகள் உருவாக்க 
மவண்டும். ஒரு சிை தனிநபர்களின் முடிவுகமள விட 
ஒத்திமசவான, பகிரப்பட்ட திட்டங்கமள, நிறுவன 
இைக்குகமள மநாக்கி முன்மனறும் அடிப்பமடயாக இருக்க 
மவண்டும். 

மபாதுமான நிதி, கல்வி மற்றும் நிர்வாக சுயாட்சி, 
சட்டமியற்றும் வசதி ஆகியவற்மை வழங்குவதன் மூைம், 

நிறுவனங்கள் , சமூகத்மதாடு இமணந்து, பபரிய சமூகத்துடன், 

நிதி பபாறுப்புணர்வுடன் இமணந்து 
ஈடுபடுவதற்கு அர்ப்பணிப்பு காட்ட மவண்டும் . 

நிேிசொர் உறுேிப்பொடு மற்றும் 
ஆேைவுடன் அகனத்து உயர் 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கும், 

கல்வி, நிர்வொக மற்றும் 
நிேியியல் - முழுகமயொன 
சுயநிர்ணயத்கே 
அடிப்பகடயொகக் ககொண்ட 
நிறுவன ஆட்சி. 

P17.1.1. சமுேொயத்ேில் இருந்து உத்தவகம் மற்றும் பிைேிபைிப்பு: 
சமுேொயத்ேில் பல்கமைக் கழகங்களின் சிைப்பு நிமை, பட்டம் 



 

 

வழங்குவது, புதுப்பித்தல் மற்றும் மமம்பாட்டுத் தளங்கள் மபான்ைமவ, 

மிக உயர்ந்த புகழ்பபற்ை மக்களால் நிகழ்த்தப்படும் குைிப்பிட்ட 
அலுவைகங்கள் / பாத்திரங்கள் மூைம் சமூக உத்மவகம் மற்றும் 
வழிபாடு ஆகியவற்மைப் பபறும். 

ஒரு.      மத்திய பல்கமைக் கழகங்கள் / கல்வி நிறுவனங்கள் 
(வமக 1 அல்ைது 2): பல்கமைக்கழகத்தின் 
வருமகயாளராகவும், பல்கமைக்கழகத்தின் பணிமநரத்மத 
ஆய்வு பசய்யவும், அைிவுமர வழங்கவும் இந்தியாவின் 
ஜனாதிபதி வருவார். பல்கமைக் கழகத்தின் அதிபர், 

விஷ்ணுவினால் நியமிக்கப்படுவார், அவர் உயர்ந்த 
உயர்ந்தவராக இருப்பார். அந்த பல்கமைக்கழகத்தில் 
இருக்கும் மாணவர்களின் கூட்டம் (தற்மபாது 
இருக்கும்மபாது) மற்றும் தமைமம நீதிமன்ைம் 
( P17.1.3 ஐப் பார்க்கவும் ) தமைமம வகிக்கும் . 

ஆ. மாநிை அரசுகள் / HEIs (வமக 1 அல்ைது 2): மாநிை 
ஆளுநர் பல்கமைக்கழகத்தின் அதிபராக இருக்கிைார், 

அவர் சமபக்கு (தற்பபாழுது) தமைமம வகிப்பார், 

அவ்வப்மபாது பல்கமைக்கழகத்தின் பணிமய 
மறுபரிசீைமன பசய்வார் மற்றும் ஆமைாசமன 
வழங்குவார் .    

இ. தனியார் பல்கமைக்கழகங்கள் / கல்வி நிறுவனங்கள் 
(வமக 1 அல்ைது 2): பல்கமைக் கழகம் நிறுவப்பட்ட 
மாநிை ஆளுநர் பல்கமைக்கழகத்திற்கு வருமக 
தருவார். பல்கமைக் கழகத்தின் நிதியுதவி அமமப்பு, 

பல்கமைக் கழகத்தின் அதிபராக உயர் பதவி வகிக்கும் 
ஒரு நபமர நியமிப்பார், அவர் அவ்வப்மபாது 
பல்கமைக்கழகத்தின் பணிமய மறுபரிசீைமன பசய்து 
ஆமைாசமன வழங்குவார்.     

ஈ. இந்த அலுவைகங்களின் கீழ், அமனத்து HEI களும் ஒமர 
ஆளும் கட்டமமப்புகள் மவண்டும், இமவ இந்த 
அத்தியாயத்தின் மீதமுள்ள விவரங்கள். எந்தபவாரு 
குைிப்பிட்ட வமகயான வமக / வமக நிறுவனத்திற்கும் 



 

 

எந்த வித்தியாசமும் இருந்தால், இந்த அத்தியாயத்தில் 
சரியான முமையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.    

P17.1.2. சுதயச்கசக் குழுவின் ஆளுநர்கள்: அமனத்து HEI கள், பபாது மற்றும் 
தனியார், சுயாதீன BoG ஆல் நிர்வகிக்கப்படும். 

பவளிநாட்டு பசல்வாக்கு (எ.கா. அரசியல், அரசு) அகற்ைப்படும் 
என்று மபாக்கின் சுதந்திரம் உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். பபாதுஜன முன்னணி ஒரு பபாது நிறுவனமாக 
பசயல்படுவமத உறுதி பசய்ய மவண்டும், மமலும் ஒரு 
வர்த்தக நிறுவனமாக அல்ை. கல்வி முடிவுகமள, ஆராய்ச்சி 
விமளவுகமள, மற்றும் திைமமயான மற்றும் 
பவளிப்பமடயான கல்வி, நிதி, மற்றும் நிர்வாக 
பசயல்முமைகள் ஆகியவற்றுடன் பசயல்திைன் மற்றும் 
உற்பத்தித்திைன் உள்ளிட்ட நல்ை நிர்வாகத்திற்காக BoG 

பபாறுப்பாகும். இந்த விமளவுகமள மதிப்பிடுவது, BoG மற்றும் 
அதன் நிதியுதவி அமமப்பு (பபாது அல்ைது தனியார்) 
ஆகியவற்ைிற்கும் இமடமய ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ட முன் 
நிபந்தமனகளின் அடிப்பமடயில் இருக்க மவண்டும். 

P17.1.3. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பபாதுக் கணக்குத் தன்மமக்கான 
வழிமுமைகள் : நிறுவனங்கள் தங்கள் ஆளுமம கட்டமமப்பிற்குள் 
பபாது பபாறுப்புணர்வுக்கான பதளிவான வழிமுமைகமளக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும். இது இரண்டு அணுகுமுமைகளில் 
ஒன்றுதான்: 

ஒரு.      உயர்நீதிமன்ைத்தின் தமைமமயின் கீழ் 
தமைமமயிைான ஒரு 'நீதிமன்ைத்தின்' அரசியைமமப்பு 
(சிைமநரமாக 'பசனட்' என அமழக்கப்படுகிைது). 

ஆ. உயர் பசயல்திைன் CUs அல்ைது CFTI களில் தற்மபாது 
அல்ைது HEI சட்டத்தின் மூைம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 

நீதிமன்ைம் முமையாக அமமக்கப்படைாம். நீதிமன்ைத்தில் 
உறுப்பினர்கள் மதர்ந்பதடுக்கப்பட 
மாட்டார்கள். பபாதுமக்கள் ஆர்வத்மத பிரதிநிதித்துவம் 
பசய்யும் மக்களால் இது இடம்பபறும். அதிபர் 



 

 

நீதிமன்ைத்மத வழிநடத்துவார், மமலும் ஒவ்பவாரு 
வருடமும் HEI இன் பபாது பங்களிப்மபயும் 
முன்மனற்ைத்மதயும் நீதிமன்ைத்திற்கு முன் வழங்குவார்.    

இ. BoG இன் உறுப்பினர்களில் 50% க்கும் குமைவானவர்கள் 
பபாது நைனுக்காக சுயாதீனமாக பிரதிநிதித்துவம் 
பசய்கிைார்கள், அதாவது அரசாங்கத்தில் எந்த பசயல்பாட்டு 
/ நிர்வாகம் / நிர்வாக பங்கில் இருப்பமதாடு HEI க்குள் ஒரு 
பங்மகக் பகாண்டிருக்கவில்மை.     

இரண்டாவது அணுகுமுமை நீண்டகாைத்தில் எளிய மற்றும் 
திைமமயானதாக இருக்கைாம். 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, 

விருப்பங்கமள (a) உடற்பயிற்சி பசய்வதற்கான மதர்வுகமள 
மதர்வு பசய்யைாம் மற்றும் மாற்ைத்திற்கான மாற்ைம் (b) 

அத்தமகய மாற்ைம் பபாருத்தமானது என்று கருதினால். 

P17.1.4. கவர்னர் வொரியத்ேின் ேகைவர் (ேகைவர்): BoG தமைவர் பதவியில் 
இருந்து ஒரு நபமரத் மதர்ந்பதடுப்பது அல்ைது பவளியில் இருந்து 
யாமர அமழக்க மவண்டும், ஒரு கடுமமயான பசயல்முமை 
அமடயாளத்மத (எ.கா. ஒரு மதடல் குழு என்ைாலும்), வாரியத்தில் 
மசரவும், மசரில் மசரவும் பி.ஜி.ஜி. BoG இன் தமைவர் பங்கு என்பது 
அல்ைாத நிர்வாக பசயைாகும். 

P17.1.5. உச்சநீேி மன்றத்ேின் ஆளுநர்கள் குழு: மபாயிங் குழுமத்தின் உச்சநீதி 
மன்ைம்; இமணயான கட்டமமப்பு எதுவும் இருக்காது. அமனத்து HEI 

களின் உள்ளக நிர்வாகம் மற்றும் மமைாண்மம கட்டமமப்புகள் இமத 
உறுதிப்படுத்தவும் மறுசீரமமக்கப்படும். HEI ன் எல்ைா உடல்களும் 
துமண மவந்தர் / இயக்குநர் மூைமாக BoG க்கு புகார் அளிக்கப்படும். 
இந்த மறுசீரமமக்கப்பட்ட கட்டமமப்புகளின் அரசியைமமப்பு 
முழுமமயாக BoG ன் அதிகாரபூர்வமானதாக இருக்க மவண்டும். 
பல்கமைக்கழகங்களில் குைிப்பிட்ட சட்டமியைிக்மக (எ.கா. BoG இன் 
பங்கு, நீதிமன்ைத்தின் பங்களிப்பு) ஆகியவற்ைிற்கு இது 
மதமவப்படைாம், மமலும் அவர்களின் சட்டங்களில் மாற்ைங்கள் 
ஏற்படைாம். 



 

 

P17.1.6. ஆளுநர்களின் சகப இமணத்தல் : அரசியைமமப்பு மற்றும் மபாயிங் 
நியமனம் ஆகியமவ நிறுவனத்தின் பசயல்திைமனப் பபாறுத்தவமர 
ைின்க்ஸ்பின் ஆகும். பி.மஜ.யின் 10-20 உறுப்பினர்கள் இருக்கக்கூடும், 

HEI க்குள் இருப்பவர்களில் மூன்ைில் ஒரு பகுதியினர் (எ.கா. ஆசிரியர், 

நிர்வாக தமைமம). சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கங்கள் (நிதியின் 
பபரும்பகுதி, HEI அமமந்திருக்கும் அரசு மற்றும் மத்திய அரசு 
ஆகியமவ அமனத்மதயும் வழங்கும் அரசாங்கம்) பூமகாள மதசிய 
ஜனநாயகக் கூட்டணியின் மூன்று மவட்பாளர்களுடனும் மசர்ந்து 
இருக்கைாம். BoG மற்ை அமனத்து உறுப்பினர்களும் நிறுவனம் 
மற்றும் பங்களிக்கும் திைன் ஆகியவற்ைிற்கு அவர்களின் 
உறுதிப்பாட்மட கவனமாக மதர்வு பசய்ய மவண்டும். பூமகாளக் 
குடிமக்கள் அலுமினிய, உள்ளூர் சமூகம் மற்றும் துமைகளில் உள்ள 
வல்லுநர்கள் மற்றும் HEI க்கு அக்கமை உள்ளவர்கள் ஆகிமயாரின் 
மபாதுமான பிரதிநிதித்துவம் இருக்க மவண்டும். 

BoG இன் புதிய உறுப்பினர்கள் BoG ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 
குழுவால் அமடயாளம் காணப்படுவர். பி.மஜ.ஜி. பின்னர் 
தனிப்பட்ட உறுப்பினர் மீது 
வாக்களிக்கைாம். பபரும்பான்மமயினரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டால், தமைவர் புதிய உறுப்பினமர BoG க்கு 
அமழப்பார். ஒவ்பவாரு குைிப்பிட்ட வழக்கில் BoG 

உறுப்பினர்கள் மதர்வு மற்றும் அதன் நிமைமவற்ைத்திற்கான 
தகுதி பபாது மற்றும் பவளிப்பமடயானதாக மாற்ைப்பட 
மவண்டும். 

P17.1.7. ஆளுநர்களின் வொரியத்ேின் பபாறுப்புகள்: அமனத்து சுயாதீனமான 
வாரிய நிறுவனங்களின் பபாறுப்புகள் வகிக்கும் முமையில், அந்த 
நிறுவனத்திற்கு பபாறுப்மபற்க மவண்டும். இந்த பபாறுப்புகமள 
நிமைமவற்றுவதற்காக நிறுவனம் மற்றும் அவற்ைின் புதுப்பிப்பு, 

மநாக்கம் மற்றும் உத்திகள், வளங்கள், நிரல்கள், அமமப்புகள் 
மபான்ைவற்ைின் மநாக்கம் மற்றும் மநாக்கத்மத நிமைநிறுத்துவது 
ஆகியமவ இந்த பபாறுப்புகளில் அடங்கும். 

பணி. இவ்விஷயத்தில், துமண அதிபர் / பணிப்பாளர், 

அதாவது தமைமம நிர்வாக அதிகாரி (CE) மற்றும் தமைமம 
நிர்வாகி ஆகிமயாமர நியமிப்பதன் மூைம், HEI இன் மற்ை 



 

 

ஊழியர்களின் நியமனம், அவற்ைின் இழப்படீு மற்றும் மசமவ 
நிமைமமகள் ( P17.1.10- P17.1.14 ). தமைமம, ஆசிரியர் மற்றும் 
அமனத்து மற்ை நிர்வாக ஊழியர்களின் மதர்வு மற்றும் 
நியமனம் இதில் அடங்கும். இந்த பபாறுப்புகமள 
நீக்குவதற்கான அதிகாரம் BoG மவண்டும், மமலும் 
அவர்களுக்கு பபாறுப்பு. 

அதன் மதிப்பாய்வு மற்றும் நடவடிக்மககள் பதிவுகள் 
பவளிப்பமடயான பவளிப்பாடு மூைம் பபாது மக்களுக்கு HEI 

இன் விமளவுகளுக்கு இது பதாடர்பாக பபாறுப்பாகவும் 
பபாறுப்புணர்வுடனும் இருக்கும். NHERA ஆல் 
கட்டமளயிடப்பட்ட அமனத்து ஒழுங்குமுமை 
வழிகாட்டுதல்கமளயும் சந்திப்பதற்கான பபாறுப்பு இது. 

திைம்பட மற்றும் வலுவான கல்வி, நிதி மற்றும் நிர்வாக 
பசயல்முமைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் பராமரிக்கப்படுவமத 
உறுதி பசய்வது; இது கி.மு. மூைம் BoG பசய்யப்படுகிைது. 

BoG ஒரு நீண்ட காை (10-15 ஆண்டு), நடுத்தர காை (5 

ஆண்டுகள்) மற்றும் குறுகிய காை (1-3 ஆண்டுகள்) நிறுவன 
மமம்பாட்டு திட்டம் (IDP) ஆகியவற்மை அபிவிருத்தி 
பசய்யும். மற்றும் திைன் அளவுருக்கள், நிதி மற்றும் மனித 
வள மமம்பாட்டுத் திட்டங்கள், மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சித் 
திட்டங்கள். IDP உடன் நிறுவனத்தின் முன்மனற்ைத்மத BoG 

அளவிட மவண்டும், மமலும் IDP மற்றும் அதன் மதிப்பாய்வு 
பபாதுவில் கிமடக்க மவண்டும். 

P17.1.8. கபொது நிறுவனங்களுக்கொன ஆளுநர்களின் குழு: அமனத்து 
பபாதுமக்களுக்கும் நிதியளிக்கப்பட்ட HEIs 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு 
BoG ஐ உருவாக்க மவண்டும். இந்த பகாள்மகயில் குைிப்பிட்டுள்ளபடி, 

அத்தமகய BoG, ஏற்கனமவ இருக்கும் தமைமம நிர்வாகக் குழுவால் 
உறுப்பினராக இருக்கும். உறுப்பினர்கள் மூன்ைில் ஒரு இரண்டு 
ஆண்டு காைத்திற்கு நியமிக்கப்படுவார்கள், நான்கு ஆண்டு 
காைத்திற்கு மூன்ைில் ஒரு பங்கு, ஒரு மூன்ைாண்டு காைத்திற்கு 
மூன்ைில் ஒரு பங்கு. அதன் பின்னர், அமனத்து புதிய 
உறுப்பினர்களும் ஆறு ஆண்டு காைத்திற்கு 
நியமிக்கப்படுவார்கள். இரண்டு உறுப்பினர்களுக்கும் மமற்பட்ட 



 

 

உறுப்பினர்கள் எந்தபவாரு உறுப்பினரும் மசமவ பசய்ய 
மாட்டார்கள். 

BoG இன் உறுப்பினர்கள் BoG வில் இருந்து ஓய்வு பபைைாம் 
அல்ைது BoG இன் மீதிருந்த மீதமுள்ள காரணத்திற்காக 
அகற்ைப்படைாம் அல்ைது BoG இன் பசயல்பாட்டிற்கு BoG இன் 
பசயல்பாட்டிற்கு பங்களிப்பு பசய்யாமல் அகற்ைப்படைாம், 

இமவ அமனத்மதயும் துவக்கைாம் தமைவர். 

P17.1.9. ேனியொர் நிறுவனங்களுக்கொன ஆளுநர்களின் குழு: பபாது 
நிறுவனங்களுக்கான ஒத்துமழப்மப கருத்தில் பகாண்டு, HEI இன் 
நிதியுதவி அமமப்பு BoG ஐ நியமிக்க மவண்டும். BoG ஆனது, 

தனக்குள்மளமய பதரிவுபசய்யும், யார் நிதியுதவிச் சமபயால் 
அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும், மற்றும் பார்மவயாளரால் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பபயர். 

P17.1.10. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ேகைகம நிர்வொகி: துமண அதிபர் / 
பணிப்பாளர் தமைமம நிர்வாக அதிகாரி (CE) ஆக இருக்க 
மவண்டும். HEI க்குள் உள்ள அமனத்து உடல்களும் / அதிகாரிகள் / 
அமமப்புகளும் அவமர / அவரிடம் பதரிவிக்க மவண்டும். 

உயர்ந்த திைமம, மநர்மம மற்றும் பபாது மனப்பான்மம 
ஆகியவற்ைில் ஒருவராக இருக்க மவண்டும் - இந்த மதிப்படீு BoG இன் 
பபாறுப்பாகும். CE க்கான மதடல் மற்றும் மதர்ந்பதடுப்புக் குழு 
தமைவர் பதவிக்கு ஏற்பாடு பசய்யப்படும். சமப CE ஐ நியமிக்க 
மவண்டும். 

சந்திப்பு பசயல்முமையானது பபா.ச.க.வின் ஒப்புதலுடன், CE இன் 
பங்குக்கு (மற்றும் அமதமபால் HEI இன் மற்ை தமைமமத்துவ 
பாத்திரங்களுக்கான) சிைந்த பசயல்திைமன அமடவதற்கான 
விதிமயக் பகாண்டிருக்கும். பவளிநாட்டு மவட்பாளர்களுக்கும், 

நிறுவனத்திற்குள் அபிவிருத்தி பசய்யப்பட்டுள்ள அமத மபான்ை 
உள்நாட்டு மவட்பாளர்களுக்கும் இந்த ஏற்பாடு பயன்படுத்தப்படைாம் 
மற்றும் HEI இன் அடுத்தடுத்த திட்டமிடல் பசயல்முமையின் மூைம் 
இது அமடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 



 

 

நிறுவனங்களில் தமைமமத்துவ பாத்திரங்கள் (CE இன் உள்ளடக்கம் 
உட்பட) அத்தமகய பாத்திரத்திற்காக மிகவும் பபாருத்தமான நபருக்கு 
வழங்கப்படும். தமைமம மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான உணர்வுகள் 
மற்றும் திைன்கள் நிறுவன தமைவர்கமளத் மதர்ந்பதடுத்து 
நியமிக்கும் அளவுமகாளாக இருக்கும். கல்வி மற்றும் கல்வி 
உணர்வுகள் அவசியமானதாக இருக்கும் மபாது, தமைமம மற்றும் 
நிர்வாக திைமமகள் முக்கியம். HEI தமைவர்களின் நியமனம் 
நிகழ்வுகள் அமனத்தும் கடுமமயாகவும், புைநிமைரீதியாகவும் 
மதிப்படீு பசய்யப்படும், மமலும் வாக்குறுதிமயக் காட்டியவர்கள் மீது 
மதரியமான சவால்கமளச் பசய்வதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஆற்ைல் 
மவண்டும். ஒரு நிறுவன தமைவராக இருக்க மவண்டும் என்ை 
பாரம்பரிய கருத்துக்களுக்கு பபாருந்தாத தமைவர்கமள நியமிப்பதில் 
எந்த தயக்கமும் இருக்காது. 

ஐ.சீ.ப.ீஐ., ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.டி., மற்றும் தமைமம நிர்வாகி மற்றும் தமைவர் 
ஆகியவற்ைின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் பபாறுப்மபற்க 
மவண்டும். BoG இன் ஒப்புதலுடன், CE ஐ, ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் மற்றும் 
மமைாண்மம வாரியம் மபான்ை பல்மவறு விஷயங்களுக்கு 
பபாருத்தமான உள்நிறுவனங்கள் மற்றும் வழிமுமைகமள 
உருவாக்க முடிவு பசய்யைாம். 

பபா.பசா.க. ஒப்புதல் வாக்குமூைம் அளித்ததன் மூைம், CEI, சுயநிர்ணய 
உரிமமக்குழு உறுப்பினராகவும், அமமப்பு ரீதியாகவும், மாற்றும் 
கட்டமமப்புகமள மீளமமப்பதற்கும் சுதந்திரமாக இருக்க மவண்டும். 

மாணவர்களின் சிை உடல்கள் தவிர, HEI க்குள்ளான உடல்கள் / 
அமமப்புகளுக்கு எவ்விதமான மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் 
இருக்க மாட்டார்கள். 



 

 

P17.1.11. P17.1.12. மற்ற ேகைகமப் பொத்ேிைங்களுக்கொன தேர்வு: மற்ை 
கல்வி மற்றும் பசயல்பாட்டு தமைமமத்துவ 
பதவிகளில் உள்ள மக்கள் (எ.கா. டீன்ஸ், திமணக்களத் 
தமைவர்கள்) ஆகிமயார், CE உடன், அமதமபால் ஒரு 
கடுமமயான, பாரபட்சமற்ை, திைமமயின் 
அடிப்பமடயிைான பசயல்முமையின் அடிப்பமடயில் 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு 
பாத்திரத்திற்கும் நன்கு வமரயறுக்கப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல்கள் அந்த பாத்திரத்திற்காக மதமவயான 
பாத்திரத்மதயும், திைமமமயயும் அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டது. இந்த பசயல்முமைகளால் 
வழிநடத்தப்படுவது, இந்த நியமனங்கள் எல்ைாம் CE ஐ 
நிமைமவற்ைப்படும். 

ேகைகமயிைொன குழொய் ஒன்கற 
உருவொக்குேல்: நிறுவனங்கள் தங்கள் பதாழில் 
வாழ்க்மகயில் முன்னணி தமைமுமையினருக்கான 
அமடயாளங்கமள அமடயாளங்காணச் பசய்து, 

திைமன வளர்ப்பதற்கான அனுபவங்கமள (எ.கா. 
கூடுதல் பபாறுப்புக்கள், பாத்திரங்கமளக் மகயாள்தல், 

பாடபநைிகளுக்கான பாடபநைிகள் மற்றும் உயர் 
கல்வி பதாடர்பான சட்ட / நிதி பிரச்சிமனகள்) 
சரியான மநரத்தில் தங்கள் தயார்நிமைமய உறுதி 
பசய்மவாம். இது அமனத்து தமைமமத்துவ 
பாத்திரங்களுக்கான அடுத்தடுத்து திட்டமிட 
மவண்டும், இதில் CE க்கும் அடங்கும். ஐ.டி.பி. க்கு 
அடுத்தடுத்து திட்டமிடல் பசயல்முமை மவண்டும். 

  



 

 

P17.1.13. 

P17.1.14. 

P17.1.15. 

P17.1.16. P17.1.17. 

பேவி நிகை மற்றும் கமன்கமயொன 
மொற்றம் நிமைப்புத்தன்மம: தமைமம பதவிகளில் 
நிமைத்தன்மம (குமைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டு 
காைம்) உறுதி பசய்யப்படும். ஒரு தமைமமத்துவ 
பாத்திரத்தில் பதவிக்கு வரவிருக்கும் மாற்ைங்கள் 
நன்கு திட்டமிடப்பட்டு, மமமைாட்டமாக ஒரு 
நியாயமான காைப்பகுதி உட்பட, சுமுகமாக 
எளிதாக்கப்படும். 

ேகைகமப் கபொறுப்பிலுள்ள ேகைவர்களுக்கும் 
ேகைவர்களுக்கும் ேகைவர்களுக்கொன 
கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற 
வளர்ச்சி: தமைமம பதவிகளில் உள்ளவர்களுக்கு 
CPD வாய்ப்புகள் கிமடக்கின்ைன. முமையான 
மற்றும் முமைசாரா வழிகாட்டுதைின் மூைம் புதிய 
தமைவர்கள் முழுமமயாக ஆதரிக்கப்பட 
மவண்டும் - இது அவர்களின் புதிய பாத்திரங்களில் 
தமைவர்களின் மாற்ைத்மத சீராக மாற்ை உதவும். 
தமைமம நிர்வாகத்தில் உள்ள மற்ைவர்களுக்கு, 

பபாது நிர்வாகம், நிதிய மமைாண்மம, திட்ட 
மமைாண்மம, மபான்ை துமைகளில் நியமிக்கப்பட்ட 
பதாழில்முமை மாநாடுகள் / கருத்தரங்குகள் 
மபான்ை மற்ை அமமப்புகளுடன், துமண அதிபர்கள் 
/ இயக்குனர்கள் தங்கள் அனுபவங்கமள பகிர்ந்து 
மற்றும் ஒருவருக்பகாருவர் இருந்து கற்று 
பகாள்ள ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அபிவிருத்தி. 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஒட்டுகமொத்ே 
வலுவொன கசயல்பொட்டு குழு: உயர்கல்வி 
நிறுவனங்களில் கல்விக் கற்ைல்களுக்கு மக்கமள 
மதர்ந்பதடுப்பதிலும், மமம்பாட்டிலும் சமமான 
வலுவான கவனம் மற்றும் முதலீடு இருக்க 
மவண்டும். இந்த பாத்திரங்களின் 
முக்கியத்துவமும் அவற்ைின் பங்களிப்பும் 

 



 

 

அங்கீகரிக்கப்படும். கல்வி நிமைகள் மற்றும் 
கல்விக் கற்ைல்களின் அதிகாரமளித்தல் ஆகியமவ 
கல்வியியல் பாத்திரங்களாகமவ இருக்கும். 

துல்ைியமொன கல்வித் ேிட்டங்கள் மற்றும் 
கடுகமயொன கல்வித் ேைநிகைகளுக்கொன 
கல்வி கவுன்சில்: HEI இன் ஏசி நிறுவனம் கல்வித் 
திட்டங்கள் மற்றும் பசயல்முமைகளில் மிக 
உயர்ந்த கல்வி மற்றும் கல்வி தரநிமைகமள 
பராமரிக்கிைது. அமனத்து நிரல் பாடத்திட்டங்கள், 

பாடத்திட்டங்கள், மதிப்படீ்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் 
கல்வி தரங்களில் தாங்கக்கூடிய மற்ை 
விஷயங்கள் ஏசி மூைம் அங்கீகரிக்கப்படும். ஏ.சி., 
பபா.ச.மு. ஒப்புதல் அளிப்பதன் மூைம் உறுப்பினர் 
விதிமுமைகளுடன் CE ஐ அமமப்பார். ஏ.சி.ஐ.யின் 
ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் பவளிப்புை 
உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் உறுப்பினர்கள் இருக்க 
மவண்டும், மற்றும் CE தமைமமயிடமாக இருக்க 
மவண்டும். 

வளங்ககள உயர்த்துவேற்கொக வலுவொன 
கட்டகமப்புகள் மற்றும் வழிமுகறகள் - 
தமம்பொட்டு அலுவைகம்: உயர்கல்வி 
நிறுவனங்கள் நிறுவனத்திற்கு வளங்கமள 
உயர்த்துவதற்கான நிமையான வழிமுமைகமள 
வளர்ப்பதற்கும் கட்டியமமப்பதற்கும் சக்திவாய்ந்த 
மற்றும் பயனுள்ள கட்டமமப்புகமள 
அமமக்கும். அத்தமகய ஒரு 'அபிவிருத்தி 
அலுவைகம்' மபாதுமானதாக வளரப்படும் மற்றும் 
உைகளாவிய தமைவர்கள் இருந்து resourceraising 

முயற்சிகமள மமற்பகாள்வது எப்படி கற்க 
உதவுகிைது. அபிவிருத்தி அலுவைகத்திற்கு 
பபாருத்தமான நபர்கள் 
நியமிக்கப்படுவர். அபிவிருத்தி அலுவைகத்தால் 



 

 

எழுப்பப்பட்ட நிதி பபாது நிதியில் மாற்ைடீு 
பசய்யப்படாது; இந்த நிதி எப்மபாதும் HEI கள் 
கிமடக்கும் பபாது நிதி கூடுதைாக இருக்கும், 

அதாவது பபாது நிதி அபிவிருத்தி அலுவைகம் 
பவற்ைிமய குமைக்க முடியாது. 



 

 

P17.1.18. P17.1.19. 

P17.1.20. 

சமுேொயத்துடன் கேொடர்புள்ள சிறந்ே 
கட்டகமப்புகள் மற்றும் வழிமுகறகள்: உள்ளூர் 
சமூகங்கள் மற்றும் பரந்த சமுதாயத்தின் மசமவக்கு 
மநரடியான மற்றும் திைமமயான பங்களிப்பிற்காக 
உயர்ந்த மற்றும் திைமமயான கட்டமமப்புகள் 
(எ.கா. சமூகப் பங்களிப்பு கவுன்சில் அல்ைது சமூக 
ஈடுபாடு மன்ைம்) அமமக்கும். இந்த கட்டமமப்புகள் 
சம்பந்தப்பட்ட மக்களுடன் வளர்க்கப்படும் அமத 
மவமளயில், இந்த நிபுணத்துவத்தின் மூைம் இந்த 
முயற்சிகளில் பங்களிக்க முடியும் என்று 
ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள்; இது 
அவர்களின் மதிப்படீ்டின் ஒரு பகுதியாகும். 

கபொது நிறுவனங்களுக்கு நிேியளித்ேல்: பபாது 
நிதிமய உறுதிப்படுத்த மவண்டும் மற்றும் பபாது 
நிறுவனங்களுக்கு IDP க்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்ட பிளாக் மானியங்களின் வடிவில் பகாடுக்க 
மவண்டும். இதற்காக, நீண்ட காை மற்றும் நடுத்தர 
காை ஐ.டி.பியின்கீழ் நிதியுதவி வழங்குவதன் மூைம் 
HEI (அதன் BoG) மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க 
துமைகள் / உடலுக்கும் இமடமய ஒரு உடன்பாடு 
இருக்க மவண்டும். அமனத்து பணியாளர்களுக்கும் 
இழப்படீு பசைவினங்கள், பராமரிப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பு வசதிகள் அமனத்மதயும் (எ.கா. 
உள்கட்டமமப்பு, கற்ைல் வளங்கள்), நிரல்களின் 
பதாடர்ச்சியான பசைவுகள் (எ.கா. பசைவு 
ஆய்வகங்கள், பயிற்சி, மசர்க்மக) 

அரசாங்கம் பசைவினங்கமள நிர்வகிப்பதில் 
ஈடுபடமாட்டாது, குறுகிய காை ஐ.டி.பி. உடன் 
பதாடர்பு பகாள்ளக்கூடாது. 

பபாது நிதிகள் நல்ை மற்றும் பபாறுப்பான 
பயன்பாட்டிற்காக சட்டமன்ைத்திற்கு பபாறுப்பு 
இருக்க மவண்டும். அமதசமயம், பவளிநாட்டு 
குறுக்கீடுகளிைிருந்து பாதுகாக்கப்பட மவண்டிய HEI 



 

 

இன் சுயாதீனத்மத, மற்றும் நிதியியல் பகாள்மக 
மற்றும் அரசியல் பபாருளாதாரத்தின் மாறுபாடுகள் 
ஆகியமவ மபாதுமான நிதி வழங்கப்படாமல் 
இருக்க மவண்டும். இதற்கு ஒரு நல்ை சமநிமை 
மதமவப்படுகிைது, தற்மபாது இது ஒரு சிை 
பவற்ைிகரமான பபாது HEI களில் அமடயப்படுகிைது. 
இந்த பகாள்மக அமனத்து HEI களுக்கான இந்த 
நல்ை சமநிமைமய பசயல்படுத்துவதற்கான 
வடிவமமப்மப கட்டமமக்கிைது, அமத மநரத்தில் 
அது சம்பந்தப்பட்ட பாத்திரங்கமள பணியாற்றும் 
நபர்கமள அது சார்ந்து இருக்கும். 

கல்வி மற்றும் நிர்வொக சுயொட்சி: HEI கள் 
உண்மமயான மற்றும் முழுமமயான சுயநிர்ணயம் 
- கல்வி, நிர்வாக மற்றும் நிதியியல் - சிைப்பான 
தங்கள் முழு திைமன கட்டவிழ்த்துவிடுகின்ைன. 
இது ஒரு குைிப்பிட்ட காைப்பகுதியில் பசய்யப்படும், 

அத்தமகய HEI கள் தன்னியக்கத்துடன் திைம்பட 
பசயல்பட திைன்கள் மற்றும் அமமப்புகள் 
உருவாக்க முடியும். HEI கள் மற்றும் பிை ஆதார 
நிறுவனங்கள் மூைம் இந்த மமம்பாட்டு 
வழிகாட்டிமய வழிகாட்டுதைின் மூைமாக ஆதரிக்க 
மவண்டும். உதாரணமாக, அனுபவம் வாய்ந்த 
ஆமைாசகர்கள், ஒருங்கிமணந்த கருத்துக்களம், 

அனுபவங்கள் மற்றும் வல்லுநர்கமள மக்கள் 
நிர்வாக முமைமமகள் மபான்ை விஷயங்களில் 
பகிர்ந்து பகாள்ள உதவுதல். 

ஒரு.      கல்வி சார்ந்த தன்னாட்சி உரிமமகள் துமைகளில் 
(பதாழில்முமை உட்பட) மற்றும் துமைகள், திட்டங்கமளத் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் பாடத்திட்டத்மதத் தீர்மானித்தல், 

ஆசிரிய மற்றும் அவற்ைின் தகுதிகள் உட்பட மதமவயான 
கல்வி வளங்கமளத் தீர்மானித்தல், ஆராய்ச்சிக் 
கற்மககமள அபிவிருத்தி பசய்தல் மற்றும் அவற்மைத் 
பதாடரவும், மாணவர் மசர்க்மகக்கான அடிப்பமட மற்றும் 



 

 

எண்மணத் தீர்மானித்தல், திைந்த மற்றும் பை 
வளாகங்கமள இயக்கவும், ODL திட்டங்கமள இயக்கவும், 

அமனத்து பிை கல்வி மற்றும் கல்வி விஷயங்களிலும். 
HEI கள் பவளிப்பமடயாகவும் பவளிப்பமடயாகவும் இந்த 
கல்வி / கல்வி விஷயங்கமள பவளியிடும், அவற்ைில் 
சுயாட்சி மவண்டும். HEIs அவர்களின் கல்விசார்ந்த 
தன்னாட்சி உரிமமமய கற்பமன, கல்வி மற்றும் நன்பனைி 
பபாறுப்புடன் பசயல்படுத்த மவண்டும். அவற்ைின் கல்வித் 
திட்டங்கள் பதிைளிக்கும் என்பமதயும் அவர்கள் 
உறுதிப்படுத்துவார்கள் 

பல்மவறு PSSBs (பார்க்க அமமத்த பதாழில்முமை 
தரநிமைகள் 18.3.1 ) மற்றும் 'உயர்கல்வி இருந்து கற்ைல் 
விமளவுகமள' GEC (பார்க்க மூைம் கருதப்பட்ட 18.3.2 ). 

ஆ. சுயநிதி சுயாதீன நிறுவனங்கமள உருவாக்குவதன் 
மூைம் சுயநிர்ணய சுயாதீனத்மத அமடய முடியும். இந்த 
வாரியம் துமண அதிபர் / இயக்குநர் / தமைமம நிர்வாகி, 
ஆளுமம மற்றும் நிறுவனங்களின் அமனத்து 
விஷயங்களுக்கும் முடிவு பசய்யும், அதன் 
பங்குதாரர்களுக்கும் பபாது மக்களுக்கும் 
பவளிப்பமடயான பவளிப்பாடுகள் மூைம் 
பபாறுப்புணர்வுடன் இருக்கும். இதில் ஊழியர்களுடனான 
அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் நியமனம் மற்றும் 
நிர்வாகத்திற்கான சுதந்திரம் (நஷ்டஈடு உட்பட - 
அனுமதிக்கப்படாது); அதன் உள் ஆளுமம மற்றும் 
மமைாண்மம கட்டமமப்புகமள அமமத்தல்; மற்றும் 
அதன் பசாந்த வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிப் பாமதயில் 
கட்டுப்பாட்மடக் பகாண்டுள்ளது. CE நிறுவனம் இந்த 
நிறுவனத்மத வழிநடத்துகிைது, மமலும் CE ஐ மூைம் 
நிர்வாகத்மத பசயல்படுத்தும்.    

இ.      நிதி சுயநிர்ணயம் மபாதுமான பபாது நிதிகள் உறுதி 
மற்றும் பபாது HEIs பகாடுக்கப்பட்ட, உறுதிப்பாடு மற்றும் 
உறுதிப்பாடு மூைம் அமடய முடியும். நீண்ட காைமாக 
இடம்பபயர்ந்மதாருடன் அமனத்து பங்குதாரர்கமளயும் 
ஒருங்கிமணப்பதன் மூைம் இது பசயல்படுத்தப்படும். 



 

 

தனிப்பட்ட சுயநிர்ணய உரிமமகள் தங்களது பசாந்த நிதி 
சுயாட்சிக்காக ஏற்பாடு பசய்யப்படும், ஆனால் 
எல்ைாவற்ைிற்கும் மமைாக தனியார் மற்றும் பபாது HEI 

களுக்கு ஒமர நிமை மற்றும் சுதந்திரம் இருக்கும். 
அமனத்து HEIs (தனியார் மற்றும் பபாது) 
பவளிப்பமடயான மற்றும் பகிரங்கமாக தங்கள் தணிக்மக 
நிதி மற்றும் கட்டணம் மபான்ை மற்ை நிதி விஷயங்கமள 
பவளிப்படுத்தும். தனியார் HEIs தங்கள் திட்டங்களில் 
கட்டணம் 50% மாணவர்களுக்கு ஸ்காைர்ஷிப் வடிவத்தில் 
சமூக பபாறுப்புகமள பவளிமயற்றுவதற்கு உட்பட்டது. 
நிதி சுயநிர்ணயம், HEI ஆல் மிக உயர்ந்த அளவிைான 
நம்பகத்தன்மம மற்றும் மநர்மமயற்ை பபாறுப்புடன் 
பசயல்படுத்தப்படும்;உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட HEI ஐ 
நிறுத்துவது உட்பட, எந்தபவாரு நிதித் தகுதியும் 
உறுதியான மற்றும் விமரவான ஒழுங்கு நடவடிக்மகக்கு 
அமழப்பு விடுக்கப்படும். 

ஈ. நிறுவனங்கள் சுயாதீனமாக மற்றும் நம்பகத்தன்மமயில் 
நம்பிக்மகமய நிறுவியுள்ள நிமையில், நிதி சுயநிர்ணயம் 
அமடயப்படும். நிதி சுயாதீனமானது எவ்விதத்திலும் 
தன்னிச்மசயான நிதி முடிவுகளுக்கு சுதந்திரம் அல்ைது 
நிதிப் பற்ைாக்குமையின் பற்ைாக்குமைமயத் தரக்கூடாது - 
எ.கா. சம்பளங்கள், மமாசடி, மமாசடி, ைஞ்சம், சிறு அல்ைது 
பபரியவர்களின் தன்னிச்மசயான குமைப்பு.    

இ. பபாறுப்புமடமம தன்னாட்சி பகாண்டுவருகிைது. HEI கள் 
அவர்களின் கல்வி விமளவுகளுக்கு, அவற்ைின் 
பசயல்பாட்டின் பரிபூரணம் மற்றும் அவர்களின் பணியின் 
பபாதுச் சுறுசுறுப்பு தன்மம ஆகியவற்ைிற்கு 
பபாறுப்புணர்வு இருக்கும்.     

P17.1.21. நிேி கபொறுப்பு: அமனத்து HEI க்கள் தணிக்மக பசய்யப்பட்ட நிதி 
அைிக்மககள் மற்றும் முக்கிய நிதி விஷயங்கமள பவளிப்பமடயாக 
அைிவிக்க மவண்டும்; தணிக்மக மற்றும் நிதி பவளிப்பாடுகள் பிரிவு 
8 (இைாப மநாக்கற்ை) நிறுவனங்களின் எதிர்பார்ப்புகமள சரியாக 
பின்பற்ை மவண்டும் . இ.இ.இ.யின் நிதி ஸ்திரத்தன்மமயின் 



 

 

உத்தரவாதமும் இருக்க மவண்டும், ஏபனன்ைால் இந்த 
எண்ணிக்மகயின் உறுதியற்ை நிமை, மாணவர்களின் எதிர்காைத்மத 
மவக்கைாம். HEI இன் பபாது-உற்சாகமான தன்மமயின் பதளிவான 
குைிப்படீுகள் இருக்க மவண்டும், HEI -இல்மை இைாபத்திற்காக அல்ை, 

தணிக்மக பசய்யப்பட்ட நிதி ஆதாரங்கமள பதளிவாகக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

HEI கள் பபாதுமக்கள், ஆசிரியர்களின் எண்கள் மற்றும் 
மாணவர் விகிதம் மற்றும் அமனத்து பிை வசதிகமளயும் 
உள்ளடக்கிய கட்டணம், கல்வி வசதிகள் ஆகியவற்ைின் 
முக்கிய விஷயங்கமள பபாதுமக்கள் 
பவளிப்படுத்துகின்ைன . மாணவர்கள் பவளிப்பமடயாக 
என்னபவல்ைாம் பசய்தாலும், மாணவர்களிடம் 
வாக்குறுதியளிப்பமத உறுதிப்படுத்துவமத இந்த 
பவளிப்பாட்டின் மநாக்கம் ஆகும். - முன்மாதிரிக்கு மட்டுமம 
எந்தபவாரு விதிமுமைகளும் இல்மை. 

நிதியியல் பரிபூரணத்மத உறுதி பசய்வதற்காக HEI க்கு 
வலுவான கட்டுப்பாட்டு வழிமுமைகள் இருக்க 
மவண்டும். NHRA நிதி நியாயமற்ை விஷயங்களில், தீர்க்கமான 
மற்றும் விமரவான நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டும், பிை 
பதாடர்புமடய உடல்கள் எடுக்கும் மற்ை நடவடிக்மககள் 
கூடுதைாக. 

P17.1.22. சட்டமன்ற கசயைொக்கம்: இந்த அத்தியாயத்தின் பகாள்மககள் மற்றும் 
குைிப்பாக அடுத்தது, RSA மூைம் பசயல்படுத்தப்படும் மமயம் மற்றும் 
மாநிைங்களில் விரிவான சட்டபூர்வமான பசயல்படுத்தப்பட 
மவண்டும். 

 
 

 

18. ஒழுங்குமுமை அமமப்பு மாற்றும் 



 

 

பாடம் 18 

ஒழுங்குமுகற 
அகமப்பு மொற்றும் 

குறிக்தகொள்: உயர்கல்வி மற்றும் திைமமசார்ந்த 
ஊக்குவிப்பு ஆகியவற்மை ஊக்குவிக்கும் திைன், 

திைம்பட மற்றும் பதிைளிக்கும் கட்டுப்பாடு. 

இந்தியாவின் உயர் கல்வி முமை உைகிமைமய மூன்ைாவது 
மிகப்பபரியது, அடுத்தது அபமரிக்காவிலும் சீனாவிலும் 
மட்டுமம. கடந்த சிை தசாப்தங்களில், விரிவாக்கம் குைிப்பாக தனியார் 
துமையில், விமரவாகவும் உள்ளது. 

உயர் கல்வியின் ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் 
வளர்ச்சிக்கான ஒழுங்குமுமை 

அத்தமகய பபரிய அமமப்மப நிர்வகிப்பது நாம் சமாளிக்க முயலும் 
சவால்கமளச் சமாளிக்கும், சிை பவற்ைிகளும் மற்ைவர்களும் 
பவற்ைிகரமாக இல்மை. பபாது நிறுவனங்களில் மாணவர் அணுகல், 

சமபங்கு மற்றும் நியாயமான பசைவினம் ஆகியவற்மைப் 
பின்பதாடர்ந்து வருவதால் இந்த சவால் அதிகமானது. 

மமயப்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அமமப்புகளின் பதாடக்கமானது, 

நாடு முழுவதும் ஒருங்கிமணப்பு மதமவ மற்றும் சிை தரநிமைகளின் 
அடிப்பமடயில் விதிமுமைகமள நிர்ணயிக்க மவண்டியதன் 
அவசியத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது என்ைாலும், அவற்ைின் 
பாத்திரம் எப்பபாழுதும் எளிதானதாக கருதப்பட்டது. ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் அதன் ஆமண, பார்மவ மற்றும் புவியியல் ஆகியவற்ைால் 



 

 

தீர்மானிக்கப்பட்ட அதன் தனித்துவமான கைாச்சாரத்மத 
உறுதிபசய்வதற்கு தன்னாட்சி உரிமம அல்ைாத 
மபச்சுவார்த்மதக்குரிய அடிப்பமடக் பகாள்மகயாகும். 

கபொது ஆற்றல், சமபங்கு, 

சிறப்பம்சங்கள், நிேி ஸ்ேிைத்ேன்கம 
மற்றும் பரிபூைணத்கே, நல்ை 
ஆளுகமயுடன் தசர்த்து, ஒளிமயமொன 
ஆனொல் குகறந்ேபட்சம் - 
சுறுசுறுப்பொன மற்றும் மிகச்சிறியேொக 
இருக்க தவண்டும். 

தற்மபாமதய சவால் 

காைப்மபாக்கில், ஒழுங்குமுமை ஆமணயங்களின் கட்டமள 
மாற்ைப்பட்டுள்ளது. இது UGC இன் குைிப்பாக உண்மம. இது 
ஒழுங்குபடுத்தைின் இரட்மடப் பங்கு மற்றும் மானிய-பகாடுக்கும் 
உடல். 

பல்கமைக் கழகங்களின் மநாக்கமாக இருக்க மவண்டும் - எ.கா. 
பதாமைதூர கல்வித் திட்டம், ஒரு புதிய துமை / பள்ளி திைந்து, ஒரு 
பவளிநாட்டு பல்கமைக்கழகத்துடன் ஒத்துமழக்க மவண்டும் - யுஜிசி 
அனுமதி மதமவ. இது சுயநிர்ணயத்மத குமைமதிப்பிற்கு 
உட்படுத்துவது மட்டுமல்ைாமல், அது சூழ்நிமை மற்றும் உள்ளூர் 
சார்ந்த காரணிகமளக் கணக்கில் பகாள்ளாத மமயப்படுத்தப்பட்ட 
முடிபவடுக்கும் சூழமை உருவாக்குகிைது . 



 

 

இது கல்வி வளர்ச்சிக்கான அபாயகரமானதாகும். 

பதாழில்முமை படிப்புகமள ஒழுங்குபடுத்தும் பை சுயாதீன 
அமமப்புகள் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்கான மபாதுமான அளவு 
உடல்கள் இல்ைாதிருந்தால், நிமைமம மிகவும் சிக்கைானதாகிவிடும். 
முன்னாள் கல்வி நிறுவனம் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் ஒரு நிரமை 
வழங்கும் ஒரு பல்கமைக்கழகத்திற்குள் நுமழந்துள்ளது. எ.கா., 
பதாழில்நுட்ப கல்விக்கு ஒரு திட்டத்மத வழங்குகிைது, கட்டுப்பாட்டு 
அமமப்பு யூ.ஜி.சி மட்டுமம அல்ை, ஆனால் திட்டத்தின் குைிப்பிட்ட 
களத்திற்கு பபாருத்தமான ஒழுங்குமுமை. இரண்டாவதாக, 

அங்கீகாரம் பபைாத நிறுவனங்களின் ஒரு பபரும் பின்னமடவு 
ஏற்பட்டுள்ளது, இதனால் உயர்கல்வியின் தரத்மதச் சுற்ைியுள்ள 
எந்தபவாரு கைந்துமரயாடலும் முற்ைிலும் கல்வியும், தரநிமையில் 
நிைவும் சூழ்நிமைக்மகற்பவும் இல்மை. 

உைகம் முழுவதும் உயர் கல்வி நிறுவனங்கமள அமமப்பதற்கான 
கடுமமயான மதமவகமள இந்தியா பகாண்டுள்ளது; இருப்பினும், 

இமவ பபரும்பாலும் உள்ளடீ்டு மமயம், நிை பநைிகமள மமயமாகக் 
பகாண்டமவ, ஆதாரத்துடன் மசர்த்து ஆதாய நிதிகள், மற்றும் பிை 
மபான்ை மதமவகளுக்கு கவனம் பசலுத்துகின்ைன. இது 
மமயப்படுத்தப்பட்ட, காைாவதியான மற்றும் கடினமான மதமவகமள 
ஆசிரிய தகுதிகள் மற்றும் பாடத்திட்டங்கமள பசயல்படுத்துதல் 
ஆகியவற்றுடன் மசர்த்து ஒரு பயனுள்ள ஒழுங்குமுமை அமமப்புக்கு 
பதிைாக ஒரு பரிமசாதமனமய உருவாக்கியுள்ளது. முரண்பாடாக, 

இந்த இன்ஸ்பபக்டியல் ஆட்சி ஏராளமான நமடமுமைகமளயும் 
நிறுவனங்கமளயும் கமளவதல்ை என்று அமல்படுத்தும் ஒரு 
நிமையான பதிவு உள்ளது. 

என்ன பசய்ய மவண்டும் 

கட்டுப்பாடு, கல்வி, நிதியுதவி, அங்கீகாரம் மற்றும் நிமையான 
அமமப்மப வழங்குதல் சுயாதீனமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த 
அமமப்புகளால் நடத்தப்பட மவண்டும் என்பமத அடிப்பமடக் 
பகாள்மகயாகும். கணினியில் காமசாமைகள் மற்றும் சமநிமைகமள 
உருவாக்குவது, வட்டி மமாதல்கமள குமைத்தல் மற்றும் 
அதிகாரத்தின் பசைிமவ அகற்றுவது ஆகியமவ அவசியமாகும். 



 

 

ஒட்டுபமாத்த உயர் கல்வித் துமையிலும் பபாதுவான ஒழுங்குமுமை 
ஆட்சியும் இருக்க மவண்டும், தனிமமப்படுத்துதல் மற்றும் 
நீக்குதல். ஒழுங்குமுமை ஒரு "ஒளி ஆனால் இறுக்கமான", மற்றும் 
எளிதில் வழிவகுக்க மவண்டும், சிை முக்கியமான விஷயங்கமள 
மிகவும் திைம்படமாக கட்டுப்படுத்த மவண்டும், நிறுவனங்களின் 
சுயாட்சிக்கு அத்தியாவசியமான HEI களின் தீர்ப்புக்கு 
பபரும்பாைானவற்மை விட்டு விட மவண்டும். 

அத்தமகய கட்டுப்பாடுக்கான முதன்மம நுட்பம் அங்கீகாரமாக 
இருக்க முடியும், முக்கியமாக அட்ரிடிடிஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் (AI) 

இன் சுயாதீன சுற்றுச்சூழைால் நடத்தப்படும் விமளவுகளில் கவனம் 
பசலுத்துகிைது. சிைப்பு நிறுவனங்கள் கற்ைல் மற்றும் நமடமுமையில் 
ஒரு குைிப்பிட்ட துமையில் தரநிமைகள் அல்ைது எதிர்பார்ப்புகமள 
அமமக்கைாம், அமத மநரத்தில் அமவ எந்தபவாரு கட்டுப்பாடும் 
இல்மை. இந்த கல்வித் திட்டங்கள் இந்த தரநிமைகளுக்கு எவ்வாறு 
பிரதிபைிக்கின்ைன மற்றும் இதர கருத்தாய்வுகமள எவ்வாறு 
நிமைமவற்றுவது என்பமதத் தீர்மானிக்கும்; மதமவப்பட்டால் 
அவர்கள் ஆதரமவ அமடய முடியும். அத்தமகய ஒரு அமமப்பின் 
கட்டமமப்பு பசயல்பாட்டுப் பிரிவிமனக்கான பகாள்மகமய 
உயிமராடு பகாண்டுவரும்; இது HEI களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது - 
முழு சுயாட்சியுடன் - கல்வி, நிர்வாக மற்றும் நிதி. இது 
நிதிப்பற்ைாக்குமையால் நிதி நிறுவனங்களில் இருந்து பவளிவரும் 
எந்தபவாரு பவளிநாட்டு குறுக்கீடும் அல்ை. HEI இன் சுயநிர்ணயம் 
மபாதுமான பபாது நிதி வழங்கப்பட மவண்டும்.பபாறுப்புகள் மற்றும் 
பபாறுப்புணர்வு ஆகியமவ இமணக்கப்படும். தனியார் மற்றும் பபாது 
HEI க்கும் இமடயில் மவறுபாடு இருக்காது. 

பபாது ஆற்ைல், சமபங்கு, சிைப்பம்சங்கள், நிதி ஸ்திரத்தன்மம மற்றும் 
பரிபூரணத்மத, நல்ை ஆளுமமயுடன் மசர்த்து, ஒளிமயமான ஆனால் 
குமைந்தபட்சம் - சுறுசுறுப்பான மற்றும் மிகச்சிைியதாக இருக்க 
மவண்டும். 

இந்த மாற்ைமானது ஏற்கனமவ இருக்கும் கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கு வமகயான ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிமயக் 
பகாண்டுவர மவண்டும். பசயல்பாடுகமள பிரிப்பதன் மூைம் 
ஒவ்பவான்றும் ஒரு புதிய பாத்திரத்துடன் முடிவமடயும் என்பதாகும், 



 

 

இது புதிய திட்டத்தில் பபாருத்தமான, அர்த்தமுள்ள மற்றும் 
முக்கியமானது. 

புதிய சுயநிர்ணய உரிமம சட்டங்கமள உருவாக்குவது 
எளிதாயிருக்கும், அமத மநரத்தில் பபாதுச் மசமவயின் ஆற்ைலுடன் 
நீண்ட காை உறுதிப்பாட்டிற்கான நிதியியல் ஆதரமவக் 
பகாண்டிருக்கும் என்பதில் பபரும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 

நிகையொன அகமப்பு, நிேியளிப்பு, 

அங்கீகொைம் மற்றும் கட்டுப்பொடு 
ஆகியவற்றின் கசயல்பொடுககள 
பிரிக்கவும், சுயொேனீ 
அகமப்புகளொல் நடத்ேப்படும், 

அேிகொைத்கே கசறிவு மற்றும் 
வட்டி தமொேல்ககள நீக்குவது. 

18.1. ஒழுங்குமுகற அகமப்பு 
வடிவகமப்பு மற்றும் 
கட்டகமப்பு 



 

 

P18.1.1. ஆட்சியின் ஆட்சி, அகமப்பு மற்றும் கைொச்சொைம் பற்றிய அடிப்பகட 
வடிவகமப்பு மற்றும் கசயல்பொட்டுக் தகொட்பொடுகள்:              

•         கசயல்பொடுககள பிரித்ேல்: கட்டுப்பாடு, கல்வி, 
நிதியளித்தல், அங்கீகாரம் மற்றும் நிமையான அமமப்பு 
ஆகியவற்ைின் பசயல்பாடுகள் பிரிக்கப்பட்டன, அமத 
நிறுவனத்தால் அல்ைது நிறுவன வரிமசமுமைகளால் 
நடத்தப்படாது. இமவ அமனத்தும் சுயாதீனமான மற்றும் 
சக்திவாய்ந்த உடல்கள் மூைம் தீர்க்கப்பட மவண்டும். 

•         கட்டுப்பொட்டின் ேன்கம: ஒழுங்குமுமை 
பபாதுமக்களிடமிருந்தும், நிதி ஸ்திரத்தன்மமயினாலும், 

நம்பகத்தன்மமயினாலும், நல்ை ஆட்சிமய 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும், பதிைளிக்கும் மற்றும் சிைியதாக 
இருக்கும். ஒரு சிை அர்த்தமுள்ள மற்றும் முக்கியமான 
விஷயங்கமள திைம்பட ஒழுங்குபடுத்த மவண்டும், 

கல்வியில் சிைந்து விளங்குவதற்கான எல்ைாவற்மையும் 
தங்களின் சிைந்த தீர்ப்பில் நிறுவனங்கள் முடிவு பசய்ய 
மவண்டும். "பபாது கருத்து நீதிமன்ைம்" HEIs மற்றும் 
ஒழுங்குமுமை அமமப்பில் உள்ள அமனத்து பிை 
நிறுவனங்களின் தகவல்களின் பபாது பவளிப்படுத்தமை 
உறுதிப்படுத்தும் ஒழுங்குமுமை மதமவகளால் 
பசயல்படுத்தப்பட மவண்டிய முக்கிய பங்மகக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும். 

•         ஒழுங்குமுகற வடிவகமப்பு: ஒழுங்குமுமை 
முமைமமகளின் மீது கவனம் பசலுத்துதல் மற்றும் 
உள்ளடீுகளின் மீது அல்ை, பவளிப்பமடயானதாகவும் 
அைிவார்ந்த மற்றும் தார்மீகத் தமைமமயும் வழங்கப்படும். 
பபாது மற்றும் தனியார் HEI கள் அமத அளவுமகால்களிலும், 

வமரயமைகளிலும், பசயல்முமைகளிலும் 
கட்டுப்படுத்தப்படும். பதாழில் மற்றும் பதாழிற்துமை கல்வி 
உட்பட முழு உயர் கல்வித் துமையிலும் ஒரு 
ஒழுங்குமுமை இருக்கும். HEI களுக்கான அங்கீகார 
அளவுருமவ ஒரு சுயாதீன நிறுவனம் தீர்மானிக்கும். 
ஏய்ஸ் ஒரு சுயாதீன சுற்றுச்சூழல் 



 

 

இருக்கும், கட்டுப்பாடுகமள முதன்மம அமமப்பு இருக்கும் 
இது HEIs, accredit . தரத்மத உறுதி பசய்வதற்கான 
அடித்தளமாக அங்கீகாரம் உள்ளது. 

•         நிகையொன அகமப்பு: ஒரு குைிப்பிட்ட பிரிவு கற்ைல் 
மற்றும் நமடமுமையில் உள்ள தரநிமைகள் அல்ைது 
எதிர்பார்ப்புகமள அமமக்கும். இந்த உடல்களுக்கு 
எந்தபவாரு கட்டுப்பாடும் கிமடயாது. அமனத்து கல்வி 
மற்றும் ஆதார முடிவுகமள எடுத்துக்பகாள்வதன் மூைம், 

இந்த தரநிமைகளுக்கு விமடயளிப்பதற்கும், புைனுணர்வின் 
மதமவ மற்றும் சமுதாயத் மதமவயின் அவற்ைின் பசாந்த 
மதிப்படீு மபான்ை பிை கருத்துக்களுக்கும் சுதந்திரமாக 
இருக்க மவண்டும். 

•         நிேியியல் வழிமுகறகள்: பபாது நிறுவனங்களின் 
நிதியுதவி ஒழுங்குமுமை, நிமையான அமமப்பு அல்ைது 
அங்கீகார மவடம் பகாண்ட உடல்கள் மூைம் 
மகயாளப்படும். இந்த மநாக்கத்திற்காக குைிப்பிட்ட அதிகார 
சக்திகள் இருக்கைாம். நிதியுதவி உறுதிப்பாடுகள் நீண்ட 
காைமாக இருக்கும், HEI இன் IDP க்குள் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

•         கணக்கீட்டு நிறுவனங்கள்: இந்த அமமப்பில் அமனத்து 
அமமப்புகமளயும் தங்கள் பபாறுப்புகளில் வழங்குவதற்கு 
பபாறுப்புணர்வுடன் RSA மூைம் ஒரு அமமப்பு 
நிறுவப்படும். இந்த அமமப்பு, RSA மற்றும் மறுஆய்வு 
முடிவுகளின் பவளிப்பமடயான பவளிப்பாடு 
ஆகியவற்மைக் பகாண்டிருக்கும். 

இந்த அத்தியாயத்தின் அடுத்தடுத்து வரும் பகாள்மகக் 
குைிப்புகள் இந்த பகாள்மககளின் அடிப்பமடயில் ஒரு முழு 
ஒழுங்குமுமை அமமப்பு மற்றும் ஆட்சிமய 
விவரிக்கின்ைன. இந்தக் பகாள்மககள் நமடமுமையில் இந்த 
பகாள்மககளின் ஆவிக்கு இணங்குவதற்கு முற்ைிலும் 
அவசியம் என்பமத பகாள்மக குைிப்பிடுகிைது. 



 

 

தேசிய உயர்கல்வி 
ஒழுங்குமுகற ஆகணயம் 
கேொழில் உயர் கல்வி உட்பட 
அகனத்து உயர்கல்விற்கும் 
ஒதை சைீொக இருக்கும். 

P18.1.2. கட்டுப்பொட்டு கட்டகமப்பு: உயர் கல்விக்கான முழு ஒழுங்குமுமை 
( NHERA ) , பதாழில்முமை கல்வியும் ( P18.1.4 ஐப் பார்க்கவும் ). NAAC பை 
AI களின் சுற்றுச்சூழமை உருவாக்கி, அங்கீகார பசயல்முமைகமள 
மமற்பார்மவயிட மவண்டும். பதாழிற்துமை கல்வி உட்பட முழு உயர் 
கல்வித் துமையிலும் அபிவிருத்தி மானியங்கள் மற்றும் 
கூட்டுைவுகமள வழங்குவதற்கு HEGC பபாறுப்பாகும் - தற்மபாமதய 
UGC HEGC க்கு மாற்ைப்படும் ( P18.4.1 ஐப் பார்க்கவும் ). 

மற்ை எல்ைா தற்மபாமதய ஒழுங்குமுமை அமமப்புகள் PSSB 

களுக்கு மாற்ைாக இருக்கைாம்; இதில் NCTE, MCI, BCI மற்றும் 
AICTE ஆகியமவ உள்ளடங்கும் - அமவ (PSSBs) 

பதாழில்களுக்கான தரங்கமள அமமக்கைாம் (எ.கா. 
ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், பபாைியாளர்கள், பசவிைியர்கள், 

முதைியன). 

உயர் கல்வித் திட்டங்களுக்கு 'எதிர்பார்க்கப்படும் கற்ைல் 
விமளவுகமள' GEC அமமக்க மவண்டும், மமலும் 'பட்டதாரி 
பண்புக்கூறுகள்' என்றும் குைிப்பிடப்படுகிைது. கூடுதைாக, 

என்.மக.இ.எப்.எஃப் ( மப 18.3.2 ஐ பார்க்கவும் ) மூைம் கடன் 
பரிமாற்ைம், சமநிமை மபான்ைமவ மபான்ை 
சிக்கல்களுக்கு ஜி.ஈ.சி. 



 

 

ஒழுங்குமுமை ஆட்சி மற்றும் கட்டமமப்பிற்கு இந்த 
மாற்ைத்தக்க மாற்ைங்கள் மநரம் மற்றும் முயற்சிமய 
எடுக்கைாம் என்பமத பகாள்மக அங்கீகரிக்கிைது - சிை 
விஷயங்கள் அடுத்த 5-7 ஆண்டுகமள உள்ளடக்கிய மாற்ை 
மாற்ைம் மதமவப்படைாம் - அத்தமகய விவரங்கள் கீமழ 
உள்ள ஒவ்பவாரு பிரிவிலும் உள்ளன. 

P18.1.3. புேிய ஒழுங்குமுகற கட்டகமப்பிற்குள் உள்ள நிறுவனங்களின் 
கபொறுப்புகள்: புேிய ஒழுங்குமுகற கட்டகமப்பிற்கும் 
கட்டகமப்பிற்கும் உள்ள ஒவ்பவாரு நிறுவனத்தின் பபாறுப்புகளும் 
பதளிவாக வமரயறுக்கப்படும். ஏற்கனமவ உள்ள ஒழுங்குமுமை 
அதிகாரிகளும், பதாழில் நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும் 
சட்டங்கள், ஒரு பசயல்பாட்டு கட்டமமப்மப வழங்குவதற்கு 
அவசியமாக மாற்ைியமமக்கப்படும்; அமத மநரத்தில் அவர்கள் 
தனித்தனியாக மற்றும் கூட்டாக நாட்டில் கல்வி விமளவுகளின் 
தரத்திற்கு பபாறுப்பு இருக்க மவண்டும். 

அதிகார வரம்பில் மமமைாட்டங்கள் தவிர்க்கப்பட மவண்டும் 
மற்றும் RSA ஆல் இயற்ைப்பட்ட உடல்களுக்கு இமடயில் 
ஒருங்கிமணப்புக்கான முமையான வழிமுமைகள், நாட்டின் 
கல்விக்கான உச்சநிமை (இது பாடம் 23 ). இதற்காக, 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும், சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நபர்கள், ஒருமமப்பாடு, அர்ப்பணிப்பு 
மற்றும் பபாது மசமவகளின் ஒரு ஆர்ப்பாட்டப் பதிவு 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய சுயாதீன சமப (ஐபி) ஆளப்படும். 
பி.எஸ்.எஸ்.ப.ீஎஸ்-க்காக குைிப்பிடப்பட்டால், RSA ஆல் 
அமனத்து ஐபி நிறுவனங்களும் அமமக்கப்பட மவண்டும் - 
விதிவிைக்குகள் கூட, IB ஐ RSA ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட 
மவண்டும். அமனத்து சமபகளின் தமைவரும், தமைமம 
நிர்வாகிகளும் RSA ஆல் நியமிக்கப்படுவர். இந்த உடல்கள் 
தங்கள் ஐபிஎஸ் மூைம் ஆர்.எஸ்.ஏக்கு பபாறுப்பாக இருக்கும். 

ஒவ்பவாரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு சுயாதீனமான 
வல்லுநர்கள் மூைம், இந்த அமமப்புகளின் ஒட்டுபமாத்த 
பசயல்திைன் மற்றும் ஒட்டுபமாத்த அமமப்பின் 
முழுமமயான ஆய்வுகமள RSA மமற்பார்மவ பசய்யும். இந்த 



 

 

மதிப்படீ்டின் முடிவுகளும் கணினியின் பசயல்பாட்மட 
மமம்படுத்த நடவடிக்மகத் திட்டங்களும் பகிரங்கமாக 
வழங்கப்படும். 

P18.1.4. உயர் கல்வித் துகறயின் ஒமர ஒழுங்குமுமை : என்.இ.இ.ஆர்.ஏ 
அமனத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் ஒமர சீராக இருக்க 
மவண்டும். 

NHERA பின்வரும் பரிமாணங்களின் அடிப்பமடயில் 
ஒழுங்குபடுத்தப்படும்: நல்ை ஆட்சி, நிதிப் பற்ைாக்குமை 
மற்றும் உறுதிப்பாடு மற்றும் கல்வி முடிவுகள். 

ஒழுங்குமுமைகளின் பரிமாணங்களும் அளவுருவங்களும் 
இயந்திர, சீர்திருத்த அல்ைது குமைப்புவாதமாக இருக்காது; 

சமுதாயத்தில், பபாருளாதாரத்தில், பதாழில்நுட்பத்தில், 

மாறுபாடுகளுக்கு அவர்கள் பிரதிபைிப்பாக இருக்க மவண்டும். 
HEI களின் அதிகாரம் அடிப்பமடக் மகாட்பாட்டின்படி 
ஒத்துமழக்காத விவரம் இதுவாக இருக்காது. இந்த பரவைான 
அணுகுமுமையுடன் மூன்று பரிமாணங்களில் 
ஒவ்பவான்ைிற்கும் ('ஒழுங்குமுமை பரிமாணங்கள்') 

பகாள்மககளுக்கு இருக்கும்: 

•         நல்ை ஆட்சி: பதளிவான ஆளுமம வழிமுமைகள் 
உள்ளன என்பமத உறுதிப்படுத்தவும், இந்த வழிமுமைகள் 
நமடமுமையில் நமடமுமையில் நமடமுமையில் 
உள்ளன. உயர் கல்வி, சிவில் சமுதாயம், வணிகம் மபான்ை 
துமைகளில் IB ஐ நடத்தப்படும் நிறுவனங்கள் / 
நிறுவனங்களின் உைகளாவிய நல்ைாட்சி 
நமடமுமைகளிைிருந்து பபை மவண்டிய நல்ை 
நிர்வாகத்தில் நமடமுமைகளுக்கான ஒரு பரிந்துமரப்பு 
கட்டமமப்பாக இருக்க மவண்டும். எவ்வாபைனினும், HEI 

நல்ை ஒழுங்குமுமையின் இந்த மகாட்பாடுகளுடன் தனது 
பசாந்த வழிமுமைகமளயும் நமடமுமைகமளயும் 
அமமப்பதற்கும் சுதந்திரமாக இருக்கும். 
ஒழுங்குமுமையானது அவற்ைின் 
நமடமுமைகளுடன் பகிரங்கமாக பவளியிடப்படுவமத உறு



 

 

தி பசய்யும் . நல்ை ஆட்சிக்குரிய பகாள்மககளின் பட்டியல் 
இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பாக்மஸக் குைிக்கிைது. 

•         நிேி பரிபூைண மற்றும் ஸ்ேிைத்ேன்கம: HEI இன் 
அமனத்து நிதி விவகாரங்களும் சட்டபூர்வமாக 
நடத்தப்படுகின்ைன மற்றும் பவளிப்பமடயாக அைிக்மக 
பசய்யப்படுகின்ைன என்பமத உறுதிப்படுத்துவதாகும். அந்த 
நிறுவனம் நிதி ரீதியாக கமரப்பான் மற்றும் நிதியியல் 
ஸ்திரத்தன்மம பகாண்டது, எனமவ மாணவர்கள் கல்வி 
நடவடிக்மககளில் இமடயூைாக பாதிக்கப்படுவதில்மை. 
இது, HEI இன் அமனத்து நிதி கடமமகள், கட்டணம் மற்றும் 
உதவித்பதாமக உட்பட, நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டு, 

நமடமுமைப்படுத்தப்படுகிைது. இதற்காக நிதி 
தணிக்மகக்கான சிைந்த நமடமுமைகள், இந்தியாவின் 
பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தால் 
பரிந்துமரக்கப்படைாம். 

•         கல்வி முடிவுகள்: குைிக்மகாள் ஒவ்பவாரு HEI அதன் 
குைிக்மகாள்களான குைிப்பிட்ட கல்வி விமளவுகமள 
பகாண்டுள்ளது என்பமத உறுதி பசய்ய மவண்டும், இமவ 
பபாதுவில் கூைப்படுகின்ைன, மமலும் பவளிப்பமடயாக 
அைிவிக்கப்படும் இந்த இைக்குகளின் மமல்நிமைப் 
பள்ளியின் முன்மனற்ைத்மத பதாடர்ச்சியாக மதிப்படீு 
பசய்கிைது. ஒழுங்குமுமை அல்ைது அதன் 
பசயல்முமைகள் எந்தபவாரு குைிப்பிட்ட விமளவு 
அல்ைது ஒரு HEI இருக்க மவண்டும் என்பதற்கான அதன் 
அளமவ தீர்மானிக்காது. உதாரணமாக, மாணவர்கள், 

பன்முகத்தன்மமயின் எண்ணிக்மக, பல்மவறு திட்டங்கமள 
கற்கும் மதிப்படீு, ஆய்வுத் தாள்கள் பவளியடீு, முதைியன 
கல்வி மநாக்கங்கள் இருக்கைாம். இமவ விமளவுகளின் 
தரத்தில் கவனம் பசலுத்தப்பட மவண்டும் மற்றும் உள்ளடீு, 

வளங்கள், பசயல்முமைகள், நிமைமமகள் , மபான்ைமவ, 

மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் 
எச்.ஐ.ஐ. 



 

 

நாட்டிலுள்ள அமனத்து நாடுகளிலும் மபாதுமான 
எண்ணிக்மகயிைான குமைபாடுகமளக் பகாண்டு, 

குமைகமளச் சமாளிக்க ஒரு புகாரின் வழிமுமைமய NHERA 

அமமக்கும். என்.சி.ஆர்.ஏ., ஒரு நீதித்துமைக் மகாட்பாட்மடக் 
பகாண்டிருக்கும், அமதமபால் மதமவப்படும் விவகாரங்களின் 
மவகமான நீதி தீர்மானத்திற்கு ஒரு தீர்ப்பிமன அமமக்கும். 
இந்த உடல்நடவடிக்மக நாடு முழுவதும் அலுவைகங்கள் 
இருக்கக்கூடும், மமலும் ஒழுங்குமுமை விதிமுமைகளுக்கு 
இணங்கத் தவைிமழக்கும் மற்ை வழிகளால் HEI கள் 
மூடப்படும், தணிக்மக பசய்யப்படைாம் அல்ைது தண்டிக்க 
முழு அதிகாரம் அளிக்கப்படும். 

NHERA மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டு சுற்றுச்சூழல் 
இயங்குதளம் வமர, தற்மபாது இருக்கும் ஒழுங்குமுமை 
அதிகாரிகள் சரியான சட்டத்தின் மூைம் முழுமமயாக 
முழுசாசமாக இருக்க மவண்டும், இதன் மூைம் அவர்களின் 
மமற்பார்மவக்குள்மளமய HEI கள் முழுமமயாக 
ஒழுங்குமுமை விதிமுமைகமளச் சந்தித்து வருகின்ைன, 

அவற்ைின் நடத்மதக்கு தகுதி உள்ளது. இந்த ஒழுங்குமுமை 
அதிகாரிகள் ஒரு முமையான திட்டம் ஒன்மை உருவாக்க 
மவண்டும் மற்றும் HEI களில் தவைான நடத்மத மற்றும் 
ஊழல் இல்மை என்பமத உறுதி பசய்ய அமத 
நமடமுமைப்படுத்த மவண்டும், மமலும் அத்தமகய அமமப்பு 
தண்டிக்கப்பட மவண்டும், நிறுவனத்மத மூட மவண்டும். இது 
நல்ை மற்றும் பபாதுமக்கள் உற்சாகமளிக்கும் 
நிறுவனங்களுக்கு வலுவான உற்சாகத்மத ஏற்படுத்தும், 

மற்றும் நம்பகத்தன்மம இல்ைாத நிறுவனங்கமள 
நிறுத்துதல் மவண்டும். இந்த திட்டம் மற்றும் அதன் 
பசயல்பாட்டிமன RSA மதிப்பாய்வு பசய்யும். 

P18.1.5. புேிய கட்டுப்பொட்டு ஆட்சிகய நகடமுகறப்படுத்துேல்: அதன் 
உருவாக்கம் 6 மாதங்களுக்குள், NAAC மற்றும் பிை பதாடர்புமடய 
உடல்களுடன் இமணந்து, புதிய கட்டுப்பாட்டு ஆட்சி 
பசயல்படுத்தப்படுவதற்கான விரிவான திட்டத்மத NHERA 

உருவாக்கும். அமனத்து திட்டங்களுக்கும் (NHERA, NAAC, PSSBs, GEC, 



 

 

HEGC, AIs, HEIs, முதைியன), பசயல்பாட்டு, அதிகாரிகள் மற்றும் 
பபாறுப்புகள் மற்றும் பபாறுப்புணர்வு வழிமுமைகள் மற்றும் 
பபாறுப்புணர்வு வழிமுமைகள் ஆகியவற்ைின் விவரங்கள் இந்த 
திட்டத்தில் மசர்க்கப்பட மவண்டும். RSA இந்தத் திட்டத்மத 
மறுபரிசீைமன பசய்து, அது பசயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் அமத 
ஒப்புக் பகாள்ளும். 

18.2. கட்டுப்பொட்டிற்கு 
அடிப்பகடயொக அங்கீகொைம் 

P18.2.1. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கீகாரம் : ஒழுங்குமுமைக் 
கட்டுப்பாட்டு முமையின் lynchpin ஆனது HEI களின் அங்கீகாரம். NAAC 

ஆனது முற்ைிலும் UGC யிைிருந்து முற்ைிலும் சுயாதீனமான, 

தன்னாட்சி அமமப்பாக பிரிக்கப்பட்டு அமனத்து பிரிவுகளிலும் 
மற்றும் அமனத்து துமைகளிலும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் 
அங்கீகாரத்மத மமற்பார்மவயிடுவதற்கான பபாறுப்மப வழங்க 
மவண்டும். 

அதன் புதிய பாத்திரத்தில், NAAC ஆனது, உயர்ந்த அளவிைான 
அங்கீகாரியாக பசயல்படும், மமலும் ஒவ்பவாரு ஏழு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமை இந்தியாவில் ஒவ்பவாரு HEI இன் 
அங்கீகாரத்திற்கான பணிச்சூழலுக்கான மசாதமனமய 
சமாளிக்கத் மதமவயான AI கள் என்று அமழக்கப்படும் பை 
AIES களுக்கு உரிமம் வழங்கப்படும். இது இந்த 
நிறுவனங்களுக்கு பயிற்சியளிக்கைாம், மமலும் AI மற்றும் HEI 

க்கும் இமடயிைான மமாதல்கமளயும் தீர்க்க மவண்டும். 

என்எஸ்ஏ, எச்.ஐ.எஸ், ஐ.எஸ்.எஸ், பி.எஸ்.எஸ்.ப ீமற்றும் பைர் 
உள்ளிட்ட பை சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுடனான 
கைந்துமரயாடைில் ஆர்எஸ்எஸ் மூைமாக ஒரு நிறுவன 
நிறுவலுக்கான ஒரு நிறுவன அங்கீகார கட்டமமப்பு (IAF) 

நிறுவப்பட மவண்டும். இது பதிைளிக்கக்கூடிய மற்றும் 
பநகிழ்வானதாக இருக்க மவண்டும், கடுமமயான மற்றும் 
கற்பமனயானது அல்ை. இது விமளவுகமள மற்றும் 



 

 

அவற்ைின் தரத்தில் கவனம் பசலுத்த மவண்டும், மற்றும் 
உள்ளடீுகள் அல்ைது பசயல்முமை அளவுருக்கள் அல்ை. 

ஒழுங்குமுமை (பசயல்பட மற்றும் இயங்கத் பதாடங்கும்) 
'ஒழுங்குமுமைகளின் பரிமாணங்கமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது' 

( P18.1.4 ஐப் பார்க்கவும் ); மற்ை பரிமாணங்கமள அல்ைது அளவுருக்கள் 
மமம்படுத்த மற்றும் நிறுவனங்கமள மமம்படுத்துவதற்கு 
உதவுவதற்காக இருக்கும். ஒழுங்குமுமையின் இந்த பரிமாணங்கள் 
அங்கீகாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும், அத்தமகய 
விதிமுமைகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது, அமத சமயம் 
அங்கீகாரத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் மற்ை பரிமாணங்கமள 
முன்மனற்றுவதற்காக HEI மற்றும் பபாது பவளிப்படுத்தலுக்கு 
பயன்படுத்தைாம். 

IAF 7 ஆண்டுகளுக்குள் பரந்த பபாது ஆமைாசமன மூைம் திருத்தப்பட 
மவண்டும். அங்கீகாரம் அமமப்பு அமமக்கும் வமர மற்றும் HEI கள் 
அவற்ைின் அங்கீகாரம் பபறும் வமர, அவர்கள் பல்மவறு 
திட்டங்கமளத் பதாடங்குதல் உட்பட தற்மபாமதய பதாடர்புமடய 
ஆட்சியால் கட்டுப்படுத்தப்படுவர். 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு, முமையான தரநிமையான 
சுயநிர்ணயத்துடன், HEI களின் தரம் வாய்ந்த அங்கீகாரம் (GA) 

ஏற்கனமவ இருக்கும் இடத்தில், பதாடரும். இது 2020 ஆம் ஆண்டில் 
முன்மனற்ைத்திற்காக மதிப்பாய்வு பசய்யப்படும். 2030 ஆம் ஆண்டில் 
10 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு "ஆமாம் அல்ைது இல்மை" அங்கீகாரம் - 
மபனரி அங்கீகாரம் (BA) இருக்க மவண்டும். இந்த படிநிமைதான் HEI 

களுக்கு முழுமமயாக வலுவூட்டுவமதாடு, அவர்களுக்கு சுயாட்சி 
அளிக்கவும் மவண்டும். பி.ஏ. அமமப்பு 2022 ஆம் ஆண்டளவில் 
ஆரம்பத்தில் அைிமுகப்படுத்தப்பட மவண்டும். 2030 வமர, GA அல்ைது 
BA ஆட்சியிமனத் மதர்வு பசய்வதற்கு HEI கள் சுதந்திரமாக இருக்கும். 

உச்சநீதி மன்ைம் 12-24 மாதங்களுக்கு இமடயில் இமடபவளிமயக் 
பகாண்டிருப்பது மற்றும் சுயநிர்ணயத்மத எடுத்துக் பகாள்ளுதல் 
ஆகியவற்மைத் மதர்வு பசய்யைாம், மமலும் இந்த காைக்கட்டத்தில் 
அது நடவடிக்மககளில் சுயநிர்ணயத்மத எடுத்துக்பகாள்ளைாம். இது 
HEI இன் IDP இன் ஒரு பகுதியாக இருக்க மவண்டும். 



 

 

தற்மபாதுள்ள அமனத்து HEI களும் 2030 வாக்கில் அங்கீகரிக்கப்பட 
மவண்டும். இதில் அமனத்து வமகயான HEI களும் அடங்கும் - பபாது, 

பதாழில்முமை மற்றும் பதாழிற்பயிற்சி, மாணவர்கள் எந்த டிகிரி 
அல்ைது டிப்மளாமாக்கள், எந்த பயிற்சியும் மூைம் 
வழங்கப்படும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கமைக்கழகங்களின் அங்கீகாரம் 
இமணந்த கல்லூரிகளின் கல்வி விமளவுகளுக்கு கணக்கு பகாடுக்க 
மவண்டும். 

அங்கீகாரத்மத நிறுவனமாகக் பகாண்டிருக்கும் மபாது, நிரல் 
அங்கீகாரம் என்பது HEI களுக்கு முற்ைிலும் தன்னார்வமாக 
இருக்கும். இத்தமகய நிரல் அங்கீகாரம் பல்மவறு அமமப்புகளால் 
வழங்கப்படைாம், ஆனால் முழுமமயான பாடத்திட்ட 
சுயநிர்ணயத்துடன் ஒரு திட்டத்மத நடத்துவதில் இது ஏதும் 
தாங்காது. 

நிறுவன அங்கீகாரம் விதிமுமைகமள ODL விவகாரத்தில் குைிப்பிட்ட 
கவனத்மத பசலுத்த மவண்டும், கடந்த காைங்களில் 
கவனக்குமைவான மற்றும் விளம்பரமற்ை தவைான பயன்பாடு 
மற்றும் மகள்விக்குரிய தரம் ஆகியவற்மைத் துண்டித்துவிட்டது. HEI 

இன் அங்கீகாரம் உயர் தர ODL ஐ வழங்குமாறு HEI இன் திைமன 
மதிப்படீு பசய்ய மவண்டும், இது ODL இல்ைாமல் அங்கீகாரத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். 

சைீகமக்கப்பட்ட தேசிய அங்கீகொைம் 
மற்றும் மேிப்பீட்டு கவுன்சில் 
ேகைகமயில் ஒரு அங்கீகொை 
சுற்றுச்சூழல் உருவொக்கப்படும். 



 

 

P18.2.2. அங்கீகொைத்ேிற்கும் சுயொட்சிக்குமொன மாற்ைம் திட்டம்: தற்மபாதுள்ள 
கல்லூரிகளுக்கு ஒரு படிநிமை மாற்ைம் திட்டம் ஒரு தசாப்தத்தின் 
காைத்திற்குள் அங்கீகாரம் பபைவும், தன்னாட்சி உரிமம பபைவும் 
மவண்டும். மறுசீரமமக்கப்பட்ட மற்றும் வலுப்படுத்தப்பட்ட 
அங்கீகாரக் கருவி என்பது, கல்லூரி தரத்திற்கு மதிப்படீு பசய்யப்படும் 
அடிப்பமடயாகும். ஏற்பகனமவ அங்கீகாரம் பபற்ை கல்லூரிகள், 

அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் தகுந்த மதிப்படீ்டுத் தன்னாட்சி 
வழங்கப்படும். 

சுயநிர்ணயத்திற்காக தயார்படுத்த விரும்புகின்ை பபாது HEI 

களுக்கு (அரசு கல்லூரிகள் உட்பட) ஒரு சிைப்பு நிதி 
உருவாக்கப்படும்; அவர்கள் அைிவுமர வழங்கப்படும். புதிதாக 
தன்னாட்சி அரசு கல்லூரிகளும், பல்கமைக் கழகங்களும், ஒரு 
முமை மானியங்களுக்கு வழங்கப்படும், இதனால் அவர்கள் 
உள்கட்டமமப்மப மமம்படுத்த முடியும். மாநிை அரசுகள் 
இமத மபான்ை நிதி ஒன்மை உருவாக்க மவண்டும், அவற்ைின் 
சிை சிைந்த பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு 
தாராள மானியம் வழங்க மவண்டும். இந்த திட்டங்கள் புதிய 
உயர்கல்வி நிறுவன கட்டமமப்மப நிறுவுவதற்கான 
திட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகவும், எம்.என் மற்றும் 
எம்.டி. திட்டங்களின் திட்டமாகவும் இருக்கும். 

P18.2.3. புேிய NAAC: NACC புதிய உயர் கல்வி அமமப்பில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கும். இது NAAC இன் முழு புதிய கற்பமனயும் மதமவப்படுகிைது, 

NAAC இன் திைமன வளர்ப்பதற்கும் அதன் ஆளுமம மற்றும் 
நிர்வாகத்மத மாற்றுவதற்கும், நம்பகத்தன்மம மற்றும் 
சிைப்பம்சத்மத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் இது மதமவப்படும். இந்த 
மாற்ைத்மத திட்டமிட்டு பசயல்படுத்துவதற்கு ஆர்எஸ்ஏ குழு 
அமமக்கும். 

P18.2.4. அங்கீகொைம் கபற்ற நிறுவனங்களின் உயர்ேை மற்றும் உயர்ந்ே 
ஒருகமப்பொட்டு சுற்றுச்சூழல்: உயர் தர மற்றும் உயர் 
ஒருங்கிமணப்பு சுற்றுச்சூழல் அமமப்பு AIOS க்கு மிக அவசரமான 
பணியாகும். ஒவ்பவாரு 100-200 HEI க்கும் ஒரு AI 

மதமவப்படைாம். இந்த மதிப்படீ்மட NAAC திட்டத்தில் நன்ைாகக் 



 

 

கச்சிதமாகவும், முதல் 2-3 வருட அனுபவத்தின் அடிப்பமடயில் 
மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட மவண்டும். 

"பமட்டா-அங்கீகாரம்" என்று அமழக்கப்படும் ஒரு AI ஆக 
பசயல்படும் உரிமங்கள், NAAC ஆல் தகுதியுள்ள பபாது மற்றும் 
தனியார் அல்ைாத நிறுவனங்களுக்கு 
வழங்கப்படும் . உச்சநீதிமன்ைம் மற்றும் பிை இைாப 
நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரமற்ை முகவர்கள் / பசல்கமள 
அமமக்கவும் மதர்வு பசய்யைாம், மமலும் பசைவினங்கமள 
மீட்க தங்கள் மசமவகமள அவர்கள் வசூைிக்க முடியும். 

AIAC ஆனது 'அளவுதிருத்தம்' என்பமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக NAAC அமமத்து இயங்குகிைது, 

அதாவது, அங்கீகாரச் பசயல்முமை மற்றும் அதன் 
அளவுருக்கள் பற்ைிய பபாதுவான பகிரப்பட்ட புரிந்துணர்வு 
உள்ளது, இது ஏஐஸினால் பசய்யப்படும் அங்கீகாரங்களின் 
குறுகிய மவறுபாடுகளில் பிரதிபைிக்கிைது, அமத HEI இன். 

AIs இன் பசயல்திைன் தங்கமள 3-5 ஆண்டுகளாக ஒவ்பவாரு 
வாரமும் கண்டிப்பாக மதிப்பாய்வு பசய்ய மவண்டும். 
அவர்கள் பசய்த பணிகள் மற்றும் அவற்மை உருவாக்கிய 
மக்கமளக் கண்காணித்தல் உட்பட, அவற்ைின் பணிக்காக 
அவர்கள் பபாறுப்புணர்வுடன் இருக்க மவண்டும். 
வழிகாட்டிகள் மற்றும் AI க்கள் பபாதுமக்களுக்கு 
பதரிந்திருக்க மவண்டும் மற்றும் அவர்கள் அங்கீகரிக்கும் 
நிறுவனங்களின் தரம் பபாறுப்மபற்க மவண்டும் என்பதற்காக 
அங்கீகாரம் பசய்யப்பட மவண்டும். HEI இன் மதிப்படீுகள் 
மற்றும் தரவரிசிகள் பபாதுமக்கள் கருத்து மற்றும் சந்மத 
சக்திகளுக்கு இடமளிக்கப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் பசயல்முமைகமள 
மமம்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்டம், ஜூன் 2020 இல், RSA 

ஆல் மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்டு அங்கீகாரத்திற்காக NAAC 

மூைம் தயாரிக்கப்படும். இது ஏஐஎஸ் முமைகமள ஒரு 
சீரற்ை அனுமதி மூைம் வழங்கப்படும் ஒரு அமமப்பு 
உள்ளடக்கியது. அமனத்து HEI யும் ஆண்டுமதாறும் NEHRA க்கு 
'அங்கீகார கட்டணம்' பசலுத்த மவண்டும் - இது ஒரு சிைிய 



 

 

பதாமக ஆகும் - ஆனால் AIs அமனத்து பசைவினங்களுக்கும் 
பபாருந்தும் மபாதுமானதாக இருக்கும். ஒவ்பவாரு 
அங்கீகாரத்திற்காகவும் என்.ஐ.எல்.ஏ.ஏ. 

P18.2.5. அங்கீகொைம் கபற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வழிகொட்டிகளொக 
அங்கீகொைம் கபற்ற நிறுவனங்கள்: ஏஐக்கள் அங்கீகாரம் பபறுவதற்கு 
தகுதி பபறுவதற்காக தங்கள் வைிமமமயக் கட்டமமக்க மகயால் 
மவத்திருக்கும் நிறுவனங்களால், பயனாளிகளாகவும் 
வழிகாட்டிகளாகவும் பசயல்பட மவண்டும். அமனத்து எதிர்காை 
அங்கீகார முயற்சிகள் நிறுவனங்களுக்கான திைமனக் கட்டும் 
பயிற்சிகளாக மாறும். ஒரு HEI இன் வழிகாட்டி AI அந்த 
நிறுவனத்திற்கு அங்கீகாரம் பபற்ை AI ஆக இருக்க முடியாது. 

P18.2.6. கபொதுக் களத்ேில் அங்கீகொைம் கேொடர்பொன ேகவல் 
கிகடப்பது: அமனத்து அங்கீகாரம் பதாடர்பான தரவுகளும், 

பசயல்முமைகள், மதிப்படீுகளும், முடிவுகளும், நியாயமும் பபாது 
ஆன்மைன் மற்றும் பவளிப்பமடயான அணுகலுடன் மவறு எந்த 
வடிவத்திலும் பவளிப்பமடயாக கிமடக்க மவண்டும். முற்ைிலும் 
பவளிப்பமடத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்துவதன் மூைம் மிக உயர்ந்த 
அளவிைான நம்பகத்தன்மமமயக் பகாண்டிருப்பதுதான் மநாக்கம். 

18.3. நிகையொன அகமப்பு 
அகமப்பு 

P18.3.1. நடப்பு ஒழுங்குமுகற ஆகணயங்கள் கேொழில்முகற ேைநிகை 
அகமப்பு அகமப்புகளொக உருமொறும்: 

NCTE, AICTE, MCI, பி.சி.ஐ. மபான்ை இதர தற்மபாமதய 
ஒழுங்குமுமை ஆமணயங்கள் NHERA க்கு தங்கள் 
ஒழுங்குமுமைச் பசயல்பாட்மட மாற்ை மவண்டும், இது உயர் 
கல்விக்கான ஒமர ஒழுங்குபடுத்தியாக மாறும். இந்த 
அமமப்புகள் தங்கமள PSSB களாக மாற்றும். 



 

 

பி.எஸ்.எஸ்.ப.ீகள் அவர்களின் பதாழில்சார்ந்த அைிவுசார் 
தமைமமகளின் கைங்கமர விளக்கமாக மாைியிருக்க 
மவண்டும். இந்த மாற்ைத்திற்கான விரிவான திட்டம் இந்த 
அமமப்புகளுக்கு அமமக்கப்பட்ட ஒவ்பவாரு அமமச்சுக்கும் 
அவர்களது அரசியைமமப்பு மற்றும் ஆளுமக உட்பட, 

அபிவிருத்தி பசய்யப்பட மவண்டும். க.பபா.த.ப.சங்கள், 

பதாழில் நுட்பம், முமைகள் மற்றும் பிை பதாடர்புமடய 
விடயங்கமள நமடமுமைப்படுத்தைாம். 

கல்வி முமை இந்த தரநிமைகளுக்கு 
பதிைளிக்கும். பாடத்திட்டத்தின் அமனத்து அம்சங்கமளயும் 
உள்ளடக்கிய, பதாழில்முமை தரத்திற்கு கல்வி 
மறுபமாழிகள், ஆசிரியர்களின் மதிப்படீு மற்றும் மதமவகள் 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது, HEI களின் தனிச்சிைப்பாகும், 

அதில் அவர்கள் முழு சுயாட்சி மவண்டும். பி.எஸ்.எஸ்.ப.ீகள் 
ஒரு பாடத்திட்ட கட்டமமப்மபத் திட்டமிடைாம், இது எச்.ஐ.ஐ. 

திட்டங்கள் / படிப்புகமள அங்கீகாரம் 
பசய்யைாம். எவ்வாைாயினும், அத்தமகய அங்கீகாரம் 
எவ்வாைாயினும், HEI க்களுக்கு முற்ைிலும் தன்னார்வத் 
பதாண்டுகள் இருக்க மவண்டும், அத்தமகய திட்டத்மத 
வடிவமமத்து நடத்துவதற்கு HEI இன் சுயாதீனத்திற்கு 
எந்தவிதமான தாக்கமும் இல்மை. 

எனமவ, இந்த பகாள்மகயின் அடிப்பமடக் பகாள்மகயானது 
(இந்த விஷயத்தில்) பதாழில்முமை துமைகளுக்கு கல்வி 
என்பது ஒரு முமை கல்வி முமையின் ஒரு பகுதியாக 
நிர்வகிக்கப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட மவண்டும், அமத 
மநரத்தில் பதாழில்முமை நிறுவனங்கள் பதாழில்முமை 
துமைகமள நிர்வகிக்கவும் ஒழுங்குபடுத்தவும் மவண்டும். 

கற்றல் விகளவுகளின் 
அடிப்பகடயில் அகனத்து 



 

 

உயர் கல்வித் ேகுேிகளும் 
தேசிய உயர் கல்வித் ேகுேி 
கட்டகமப்பு மூைம் 
விவரிக்கப்படும். 

P18.3.2. கபொது கல்வி கவுன்சிைின் கசயல்பொடுகள்: உயர் கல்வியில் இருந்து 
பட்டதாரி மாணவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பண்புகமள 
வமரயறுக்க, ஒரு கல்விக் தமைமம நிறுவனமாக GEC 

அமமக்கப்படும். இது எல்ைா துமைகளிலும் துமைகளிலும் 
இளங்கமை, பட்டதாரி, மற்றும் முமனவர் பட்ட நிமைகள் இருக்கும். 
இந்த 'பட்டப்படிப்பு பண்புகமள' ஒழுக்கவியல் அைிவும், புைனுணர்வு 
சார்ந்த, சமூக, நன்பனைி மற்றும் உணர்ச்சியுற்ை திைன்களும் மற்றும் 
நல்பைாழுக்கங்கள், இமவ நல்ை கல்வியின் விமளவுகளாகும். 
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 5 ஆண்டுகளில் உயர் கல்வி அமமப்மப 
கடுமமயாக மதிப்படீு பசய்ய RSA இந்த மதிப்படீ்டிற்கான 
மாணவர்களின் மாதிரி அடிப்பமடயில் மதிப்படீு பசய்யும். 

என்.சி.எஃப்.எஃப் உடன் என்.எச்.ஈ.எச்.எஃப் (GEC) ஆல் 
உருவாக்கப்பட்டது. கற்ைல் விமளவுகளின் அடிப்பமடயில் 
பட்டம் / டிப்ளமமா / சான்ைிதழ் வழிவகுத்த உயர் கல்வித் 
தகுதிகமள NHEQF விவரித்துள்ளது. MHRD இன் தற்மபாமதய 
இந்திய தரநிமை வமகப்படுத்தல் (InSCED) விரிவுபடுத்துவதன் 
மூைம், இைக்குகளின் விளக்கங்கள் மற்றும் வமகப்பாடு 
முமையின் ஒவ்பவாரு மட்டத்திைிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் 
கற்கும் விமளவுகமளயும் இது விரிவாக்குவதன் மூைம் 
பசயல்படுத்தப்படும். 

இத்தமகய விளக்கங்கள் பல்கமைகழகங்கள் தங்களது 
பசாந்த பாடத்திட்ட கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
பாடத்திட்டங்கமள சீரான மற்றும் ஒப்படீ்டளவில், மதசிய 
ரீதியாகவும், சர்வமதச ரீதியாகவும் தயாரிக்க உதவும். 

NHEQF பநகிழ்வுத்தன்மமமய அனுமதிக்கிைது - கடன் 
வழிக்கான ஒரு முமையானது, பின்வரும் வழிகளில் 



 

 

மாணவர்களின் இயக்கம் சாத்தியமாக்குகிைது: ஆய்வுகளின் 
ஓட்டம் (எ.கா. கமை அைிவியல், விஞ்ஞானத்திற்கு பதாழில்) 
எ.கா. இமச மற்றும் மவதியியல்), பநகிழ்வான நுமழவு 
மற்றும் நிரல்களிைிருந்து பவளிமயறுதல், நிறுவனங்கள் 
மற்றும் திட்டங்களில் இடமாற்ைங்கள். 

நாடு முழுவதும் குறுக்கீடு மற்றும் இமடவிடாமல் கல்வி 
வாய்ப்புகமள பபை மாணவர்களுக்கு வசதிகமள 
வழங்குவதற்காக, கடன் இடமாற்ைங்கள், சமமான மற்றும் 
அதற்குரிய மதசிய பநைிமுமைகமள GEC அமமக்க 
மவண்டும். RPL க்கான ஒரு முமைமம 
வமரயறுக்கப்படும். NHEQF பல்மவறு நாடுகமளாடு தங்கள் 
ஒப்பந்தங்கமள மகபயாப்பமிட ஒப்புக்பகாள்கிைது. 

திட்டங்கள் மற்றும் படிப்புகள் ஆகியவற்ைிற்கான பாடத்திட்ட 
கட்டமமப்மப GEC உருவாக்கும், இது HEI கள் திட்டங்கமள 
பதாடங்கவும், இயக்கவும் உதவும். இந்த கட்டமமப்புகள் 
பரிந்துமரக்கப்பட்டு வழிகாட்டும், மற்றும் கட்டாயமாக 
இருக்காது. 

18.4. பிற உடல்களின் பங்கு 

P18.4.1. உயர் கல்வி மொனியக் குழுவின் பங்கு: UGC HEGC இல் மாற்ைம் 
பசய்யப்படும், நிதி நிறுவனங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் 
பபாறுப்பாகிைது. நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிப்பு விதிமுமைகமள மறு 
ஆய்வு பசய்யைாம், எளிமமப்படுத்தி, பநைிப்படுத்தப்பட மவண்டும். 
ஏ.ஐ.சி.டி.இ யின் நிதி பங்கும் பேக்மடக்கு மாற்ைப்படைாம். HEI க்கள் 
ஊழியர்கள் (ஆசிரியர்கள் அல்ைது மற்ை ஊழியர்கள்) சம்பளங்கமள 
அமமக்க அல்ைது குைிப்பிடுவதில் எந்தவித பாத்திரமும் இல்மை, 

அல்ைது HEI களுக்கான மவறு எந்த வமகயான விதிமுமைகமள 
அமமப்பதற்கும் இல்மை. ஆராய்ச்சிக்கான உள்கட்டமமப்பு உட்பட, 

எந்தபவாரு ஆராய்ச்சிக்கும் நிதியளிக்க முடியாது. HEGC புைமமப்பாடு 
மற்றும் துமைகள் முழுவதும் HEI களில் புதிய கவனம் பகுதிகளில் 
பதாடங்க புைமமப்பரிசில்கள் மற்றும் வளர்ச்சி நிதிகள் அதன் 
ஆற்ைல் கவனம் பசலுத்த மவண்டும். 



 

 

P18.4.2. உயர்கல்வி மற்றும் மொநிை உயர் கல்வி கவுன்சில்கள் மொநிை 
அைசுகள்: உயர்கல்வித்துகற மமம்பாடு, மாநிைத்தில் உயர் கல்வி 
முமையின் ஒட்டுபமாத்த மமம்பாட்டிற்கான முமையான பகாள்மக 
உருவாக்கம், ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் ஒழுங்கமமப்பு ஆகியவற்ைின் 
பங்களிப்பு, நிறுவன கட்டமமப்பு, இந்த பகாள்மகயில் 
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இது அவர்களது IDP க்களின் அடிப்பமடயில், 

பபாது HEI க்களுக்கு மபாதுமான நிதியுதவி வழங்குவமத 
உள்ளடக்கும். மாநிை உயர் கல்வி கவுன்சில்கள் (அமவ இருக்கும் 
மாநிைங்களில்) சிைந்த நமடமுமைப் பகிர்வு மற்றும் HEI களுக்கு 
இமடமயயான ஆதரமவப் பபறுவதற்கு எளிதான அமமப்புகளாக 
மாறும். 

கல்வித் துமை மற்றும் சீ.ஐ.இ.இ.இ.இ.இ.யின் கல்வித் துமை 
ஆகியமவ எந்தபவாரு கட்டுப்பாடும் இல்மை. 

P18.4.3. அைசொங்கத்ேின் பங்கில் நல்ை சமநிகை: அரசாங்கமானது ஒரு 
உயர்ந்த பபாது உயர் கல்வித் துமைமய உருவாக்குவதற்கும் 
அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும் ஒட்டுபமாத்த பபாறுப்பாகும் - இது உயர் 
கல்விக்கு அதன் நிதியியல் கடமமகமள அதிகரிக்க மவண்டும் 
(பார்க்க P17.1.19 ). நிதியளிப்பவர்கள் (இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கம்) 
நிதி அளிப்பமத கட்டுப்படுத்தவும், நிறுவனங்கமள கட்டுப்படுத்த 
முடியாவிட்டால் கடமமகமள குமைப்பதற்கும் எதிராக இங்மக 
கவனிக்க மவண்டும். தற்மபாது நிதி அமமச்சகங்களுக்கு 
பபாறுப்மபற்றுள்ள அமமச்சகங்கள் மற்றும் துமைகள், அவர்களின் 
'நிதி ஆதரவாளர்களாக' பதாடரும். இமதபயாட்டி, அவற்ைின் பங்கு 
RSA ஆல் பரிசீைமன பசய்யப்படும். உள்ளூர் சமூகங்கள் மீது எந்தத் 
தீங்கும் விமளவிக்காமல், அரசாங்கம் மகயகப்படுத்துவதுடன், 

நிைங்கமள மகயகப்படுத்துவதற்கும், குைிப்பாக நிறுவனங்கள் 
உதவுகின்ைன. 

P18.4.4. ேனியொர் நிறுவனங்களின் ஸ்பொன்சர்கள் பங்கு: ேனியொர் 
நிறுவனங்களின் ஸ்பான்சர்கள் நிதிய உறுதிப்பாடு மற்றும் 
நம்பகத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்த மவண்டும், இது இல்ைாமல், 

நிறுவன நிர்வாகத்மத சமரசம் பசய்ய மவண்டும். 



 

 

18.5. புேிய உயர் கல்வி 
நிறுவனங்ககள நிறுவுேல் 

P18.5.1. புேிய உயர்கல்வி நிறுவனங்ககள அகமத்ேல்: எந்தபவாரு புதிய HEI 

பாராளுமன்ைம் அல்ைது மாநிை சட்டமன்ைம் அல்ைது NHERA 

இைிருந்து ஒரு 'HEI சாசர்' மூைம் மட்டுமம அமமக்கப்படும். புதிய 
சுயநிர்ணய உரிமம சட்டங்கமள உருவாக்குவது எளிதாயிருக்கும், 

அமத மநரத்தில் பபாதுச் மசமவயின் ஆற்ைலுடன் நீண்ட காை 
உறுதிப்பாட்டிற்கான நிதியியல் ஆதரமவக் பகாண்டிருக்கும் 
என்பதில் பபரும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 

சிை குைிப்பிட்ட அளவுமகால்கமள பவளிப்பமடயான 
மதிப்படீு அடிப்பமடயில் 'HEI சாசர்' வழங்கப்படும். 
மதசியமயமாக்கைின் மூைம் வமரயறுக்கப்பட 
மவண்டியிருக்கும் மபாது, அமவ முயற்சியின் பபாது 
உற்சாகமான தன்மமமயக் பகாண்டிருக்கும்; நீண்ட காை 
ஸ்திரத்தன்மமயுடன் நிதி மூைங்கள்; பவளிப்பமடயான 
பவளிப்படுத்தல் உள்ளிட்ட நிர்வாகத்தின் பைவனீம்; ஒரு 
உயர் தரமான நிறுவனம் அமமக்கப்படுவமத உறுதிப்படுத்த 
சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் நம்பகத்தன்மம. புதிய HEI களின் 
காைமுமை ஆய்வுக்கு இந்த அளவுமகால், வழிமுமைகள் 
மற்றும் பசயல்முமைகள் ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் கட்டமளயானது, அவர்கள் சார்ட்டர் 
மூைம் தக்கமவத்துக் பகாள்ளப்படுவதாக உறுதிப்படுத்த 
மவண்டும். 

என்பேச்ஏஏ ஒரு மாதிரி சட்டம் ஒன்மை உருவாக்க 
மவண்டும், இது HEI ஐ அமமக்க எந்த சட்டமியற்றும் 
தகவமையும் பதரிவிக்கைாம். இந்த மாதிரியான சட்டம், HEI ஐ 
வலுவூட்டுவமதாடு, மிகச் சிைந்த சுதந்திரத்மத வழங்குவதன் 
மூைமும், இந்த பகாள்மகயின் ஆவிக்கு முற்ைிலும் 
முழுமமயமடய மவண்டும். 

நாபடங்கிலும் உள்ள அரசியைமமப்புக் கல்லூரிகள், ஆஃப்-
மகம்பஸ் மற்றும் பை வளாகங்கள் சுதந்திரமாக 



 

 

பதாடங்கப்பட்டிருக்கின்ைன (தற்மபாதுள்ள அல்ைது புதிதாக) 
நாடு முழுவதும் உள்ள HEI கள் - இமவ எந்தபவாரு 
ஒழுங்குமுமை ஒப்புதலும் மதமவயில்மை. அரசியைமமப்புக் 
கல்லூரிகளும் பல்கமைக்கழகத்தின் ஒரு பகுதியாக 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு, இயங்கும் மற்றும் இயங்கும். 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட HEI க்கள் NHERA ஆல் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் கட்டாயமாக அங்கீகரிக்கப்பட 
மவண்டும். அவர்கள் மற்பைாரு AI இைிருந்து 10 

ஆண்டுகளுக்குள் இரண்டாவது அங்கீகாரம் பபை மவண்டும், 

அவர்களுக்கு முதல் அங்கீகாரம் வழங்கியவர் அல்ை. 

P18.5.2. புேிய உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கொன வகககள்: 2020 ஆம் ஆண்டு 
முதல் அமனத்து புதிய கல்லூரிகளும் தன்னாட்சி கல்லூரிகள் (வமக 
3) மட்டுமம இருக்க மவண்டும். 2020 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிைகு எந்த புதிய 
இமணந்த கல்லூரிகளும் பதாடங்கப்படாது. 2030 க்குப் பிைகு எந்த 
இமண கல்லூரிகளும் இருக்காது - அமனத்து கல்லூரிகளும் 
தன்னாட்சி பட்டம் வழங்கும் கல்லூரிகளாக அல்ைது ஒரு 
பல்கமைக்கழகத்மத உருவாக்க மவண்டும். 

18.6. கபொது ஒழுங்குமுகற 
ஆட்சி 

P18.6.1. கபொது ஒழுங்குமுகற ஆட்சி - ேனியொர் உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கள்: அமனத்து HEI களும் - பபாது மற்றும் தனியார் - இந்த 
ஒழுங்குமுமை ஆட்சிக்கு இமணயாக நடத்தப்பட 
மவண்டும். கட்டுப்பாட்டு ஆட்சி கல்வியின் தனியார் பதாண்டு 
முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கும். அமத மநரத்தில் அது கல்வி 
வணிகமயமாக்கப்படும். 

அமனத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் உள்ள ஐ.டி.பி. மற்றும் 
தணிக்மக பசய்யப்பட்ட நிதி அைிக்மக வாரியத்தின் 
ஒப்புதைின் பின்னர் பகிரங்கப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

அமனத்து தனியார் சுயநிதிக் குழுக்களும் பபாது 
நிறுவனங்களுக்கு ஒத்த பநைிமுமைகமள நிர்வகிக்கவும் 



 

 

ஒழுங்குபடுத்தவும் மவண்டும். உள்ளூர் அரசு மாணவர்களிடம் 
இந்த பகாள்மக மற்றும் அவர்களது ஆக்கபூர்வமான 
சட்டங்களில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தவிர மவறு 
இட ஒதுக்கீடு வழிகாட்டுதல்கமள கமடபிடிப்பதற்கு தனியார் 
HEI கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டாது. 

ேனியொர் மற்றும் கபொது 
நிறுவனங்கள் ஒழுங்குமுகற 
ஆட்சியின் மூைம் பரிபூைணமொக 
நடத்ேப்படும். 

P18.6.2. ேனியொர் உயர் கல்வி நிறுவனங்ககள (பல்ககைக்கழகங்கள்) 
கசயல்படுத்ே வழிகொட்டுேல்கள்: RSA தனியார் சுயநிர்ணய உரிமம 
சட்டங்கமள உருவாக்கும் அமனத்து சட்டப்பூர்வ சட்டங்களுக்கும் 
பபாதுவான மதசிய வழிகாட்டுதல்கமள பவளியிடுகிைது. இந்த 
பபாதுவான குமைந்த வழிகாட்டு பநைிமுமைகள், இந்த 
பகாள்மககளின் ஆவி முழுமமயாக பிரதிபைிக்கும் அமதமவமள 
தனியார் மற்றும் பபாது HEI களுக்கான பபாதுவான கட்டுப்பாட்டு 
ஆட்சிக்கு உதவுவதன் மபரில் தனியார் HEI ஐ நிறுவும். இந்த பபாது 
வழிகாட்டுதல்கள் நல்ை ஆட்சி, நிதி நிமைப்புத்தன்மம மற்றும் 
பாதுகாப்பு, கல்வி முடிவுகள், மற்றும் பவளிப்பாடுகளின் 
பவளிப்பமடத்தன்மம ஆகியவற்மை உள்ளடக்கும். இந்த 
வழிகாட்டுதல்கள் நாட்டினுமடய நிமைத்தன்மமமயத் 
தூண்டுகின்ைன, மமலும் "HEI சாசனம்" மற்றும் "மாதிரி பசயல்" 
ஆகியவற்மை ஒத்த பசயற்பாடுகமள பசயல்படுத்தும். அத்தமகய 
நடவடிக்மக, தனிப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்களின் ஸ்தாபனமும் 
பசயல்பாடும் அல்ை, இைாப மநாக்கற்ை பபாதுமக்களுக்காக அல்ை, 

வணிக ரீதியாக அல்ை. 



 

 

ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பபாது HEI கள் அமனத்தும் அவர்களது 
பசயல்பாட்டு நமடமுமை மற்றும் அவற்ைின் பசயல்பாட்டில் 
இந்த பகாள்மகயின் ஆவி முழுமமயாக பிரதிபைிக்கின்ைன. 

P18.6.3. ேனியொர் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் கபொதுச் சுறுசுறுப்புத் 
ேன்கம கவளிப்படுவேற்கு கட்டணம் கசலுத்தும் முகற: பதாண்டு 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பபாதுமக்கள் உற்சாகமான மநாக்கம் பகாண்ட 
தனியார் HEIs ஒரு முற்மபாக்கான ஆட்சி கட்டணங்கள் மூைம் 
ஊக்குவிக்கப்படும். இந்த ஆட்சியானது சுயாதீன சுயாதீன சுயாதீன 
சுயாதீன சுயாதீன சுயாதீன சுயாதீனத்மத அதிகரிக்கச் பசய்யும், அமத 
மநரத்தில் அவர்களது மாணவர்களின் கணிசமான விகிதாசாரம் 
சுதந்திரம் மற்றும் கல்வி உதவித்பதாமக பபறும். HEI க்கள் தங்கள் 
சமூக கடமமகமள நிமைமவற்றுவமத உறுதி பசய்யும் மபாது இந்த 
கட்டணம் வசூைிக்கப்படுவதால், பசைவினத்மத நியாயமாக மீட்டுக் 
பகாள்ள முடியும். 

அமனத்து நிரல்களுக்கான தனியார் HEI க்கள் அமமக்கப்படும் 
கட்டணங்கள் பவளிப்பமடயாகவும் பவளிப்பமடயாகவும் 
பவளியிடப்பட மவண்டும், இதில் நிரல் மாணவர்களின் 
கூட்டாட்சியின் மபாது அதிகரிக்கும். திட்டத்தில் மசரும் முன் 
கட்டணம் மற்பைாரு மாணவர் மட்டுமம 
அதிகரிக்கும். "கட்டணங்கள்" என்பது HEI அல்ைது அதன் 
ஏபஜன்சிகளில் எந்தபவாரு தமைமமயின்கீழ் 
மசகரிக்கப்பட்ட பணமும், உமைவிடம் உள்பட அடங்கும். 

மசர்க்மகக்கு 'குருட்டுத் மதமவ' அடிப்பமடயில் 
பசய்யப்படும், மற்றும் HEI வழங்கப்படும் மசர்க்மகக்கு 
நிதியளிப்பதற்கான சிைந்த முயற்சிகள் மற்றும் நிதியுதவி 
மதமவப்படும். 

ஒவ்பவாரு திட்டத்திலும் 50% மாணவர்கள் 25% -100% வமர 
கட்டண சலுமககமள வழங்க மவண்டும். கட்டணம் 
குமைபாட்டின் தற்மபாமதய வமரயமையின் அடிப்பமடயில் 
சமூக, பபாருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு 
கட்டணம் பசலுத்துதல் வழங்கப்பட மவண்டும், மற்றும் 
கட்டணம் தள்ளுபடிக்கான விண்ணப்பபடிவத்மதத் 



 

 

தீர்மானிக்க HEI பயன்படுத்துகின்ை அளவுமகால் பகிரங்கமாக 
அைிவிக்கப்பட மவண்டும். 

•         குமைந்தபட்சம் 20% மாணவர்கள் ஒவ்பவாரு நிரைிலும் / 
படிப்பில் 100% கட்டணம் பசலுத்துவார்கள். 

•         குமைந்த பட்சம் 30% மாணவர்கள் ஒவ்பவாரு வகுப்புக்கும் 
100% முதல் 25% கட்டணம் பசலுத்துவதற்கு கட்டணம் 
பசலுத்துவார்கள். சமீபத்திய என்எஸ்எஸ்ஓஓ கணக்கில் 75 

சதவதீ நுகர்வு அளவுக்கு வருமானம் உள்ள குடும்பங்களில் 
இருந்து கட்டணம் வசூைிக்கப்படுவமத உறுதி பசய்ய 
மவண்டும். 

HEI கள் அமனத்து நிரல்களிலும் இயங்குகின்ைன, அமவ 
கட்டணம் பசலுத்துவதற்கான கடமமகமள முற்ைிலும் 
பூர்த்தி பசய்யும்மபாது, சராசரியாக நான்கு ஆண்டு காை 
சுற்றுவட்டத்தில். இந்த கடமமமய அவர்கள் 
நிமைமவற்ைவில்மை என்ைால், அவர்கள் நிரமை நிறுத்த 
மவண்டும். 

கட்டணம் வசூைிக்கப்பட்ட நியாயமான மற்றும் பநைிமுமை 
நமடமுமை ஒழுங்குமுமைக்கான நிதி சார்பு பரிமாணத்தின் 
ஒரு ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும். 

எச்.ஐ.ஆர் மூைம் இந்த பகாள்மககமள மீறுவது பதாடர்பான 
அமனத்து விடயங்களிலும் தங்கள் பிரச்சிமன தீர்ப்பதற்காக, 

என்.ஆர்.ஈ.ஆர்.ஏ யின் குமைதீர்க்கும் முமைகளுக்கு 
மாணவர்களுக்கு இைவச அணுகல் மவண்டும். 

P18.6.4. கபொது ஒழுங்குமுகற ஆட்சி - உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் கீழ் 
வககப்படுத்ேப்படொே நிறுவனங்கள்: பகாள்மககளில் HEI என 
வமகப்படுத்தப்படாத நிறுவனங்கள் , இந்த பகாள்மகயில் 
குைிப்பிட்டுள்ள பகாள்மககளுடன் நிர்வகிக்கப்பட்டு 
ஒழுங்குபடுத்தப்படைாம். இது அவற்ைின் பதாடர்புமடய 
ஒழுங்குமுமை ஆமணயத்தால் பசய்யப்பட மவண்டும். 



 

 

நல்ை ஆட்சியின் ககொள்கககள்: 
ககொள்கக 1 - நிறுவனம் பார்மவ, மநாக்கம் மற்றும் 
நிறுவனத்தின் உத்திகள் ஆகியவற்மை அங்கீகரிப்பதில் ஒரு 
முக்கிய பங்மகக் பகாண்டுள்ளது. பபாதுமக்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள் அமனவருக்கும் இது 
பபாறுப்பு மற்றும் அவர்களின் சிைந்த நைனுக்காக பசயல்பட 
மவண்டும். 

தகொட்பொடு 2 - நிறுவனம் நிறுவனத்திற்கு கைாச்சார மற்றும் 
பநைிமுமை பதானிமய அமமக்கிைது. 

Principle 3 - அமனத்து இயக்குநர்களும் சுயாதீன தீர்ப்மபச் 
பசயல்படுத்த மவண்டும் மற்றும் நிறுவனம் நிர்வாகத்தின் 
சுயாதீன மமற்பார்மவக்கு உட்படுத்த மவண்டும், அமத 
மநரத்தில் நிறுவனங்களின் பபரிய பார்மவக்கு உறுப்பினர்கள் 
தங்கள் சுமமமயத் பதாடர மவண்டும் என்ை 
தன்னியக்கத்மத உறுதிபசய்து பகாள்ள மவண்டும். 

ககொள்கக 4 - நிறுவனத்தின் பசயல்பாடுகளின் அளமவயும், 

தன்மமமயயும் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வது, பபாருத்தமான, 

பைவிதமான திைன், நிபுணத்துவம், அனுபவம் மற்றும் பின்னணி 
பகாண்ட இயக்குநர்களின் குழுவினர், பபரிய படம் மற்றும் நிறுவனம் 
தினசரி பசயல்பாட்மட இருவரும் மரியாமத. 

நமடமுமைக்குட்படும் இடத்தில், குழுவின் தமைவராக இருந்து 
தமைவர் தனித்தனி வகிப்பார் என்ை குழுவின் தமைவராக 
சுயாதீனமாக இருக்க மவண்டும். 

தகொட்பொடு 5 - குழுவானது சாத்தியமான சிக்கல்கள் மற்றும் 
சவால்கமள எதிர்மநாக்கும் ஒரு பபாருத்தமான முமையாக இருக்க 
மவண்டும், இமவ தவிர்க்கவும் / நிர்வகிப்பதற்கான 
பசயல்முமைகளும் மவக்கப்பட மவண்டும். 



 

 

Principle 6 - இயக்குநர்கள் சரியான தகவைைிந்த அடிப்பமடயில் 
விடாமுயற்சியுடன் பசயல்பட மவண்டும், மமலும் துல்ைியமான, 

பபாருத்தமான மற்றும் சான்று அடிப்பமடயிைான, சரியான மநரத்தில் 
தகவல்கமள அணுக மவண்டும். 

Principle 7 - நிறுவனம் நிர்வாகத்தின் நிர்வாகத்திற்கு சிை பணிகமள 
பபாதுவாக வழங்குவது. அது அவ்வாறு பசய்யும்மபாது, 

ஒப்பமடக்கப்பட்ட பசயல்பாடுகமள பற்ைி ஒரு பதளிவான அைிக்மக 
மற்றும் புரிதல் இருக்க மவண்டும். எந்த வமகயிலும் சுயாட்சி, 
குைிப்பாக கல்விசார், சமரசம் பசய்யப்பட மவண்டும். 

தகொட்பொடு 8 - சமப CE ன் நியமனம் மற்றும் பவளிப்பமடயான 
அளவுமகாமை அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட அவரது பசயல்திைமன 
பதாடர்ந்து மதிப்படீு பசய்வதற்கான பபாறுப்பு. 

நியமனம் 9 - நிறுவனம் நிறுவனம் மற்றும் பிை பங்குதாரர்களின் 
உறுப்பினர்களுடன் மநரடியாகவும், மநரத்திலும் பதாடர்பு 
பகாள்ளுமாறு வாரியம் உறுதி பசய்ய மவண்டும். எனமவ, 

நிறுவனத்திற்குள்மளமய தங்கள் குைிப்பிட்ட பாத்திரங்கமளப் பற்ைிய 
சரியான தகவல்களுக்கு சரியான தகவமை வழங்குவதற்கு 
மபாதுமான தகவல்கள் உள்ளன. 

நியமனம் 10 - வாரியத்தின் பசயல்திைன் (அதன் தமைவரின் 
பசயல்திைன், தனிப்பட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும், அமதசமயத்தில், 

வாரியத்தின் துமண கமிஷன்கள்), முன்னர் குைிப்பிடப்பட்ட 
அளவுமகால்களுக்கு எதிராக வழக்கமாக மதிப்படீு பசய்யப்பட 
மவண்டும், அமடயாளம் காணப்பட்ட எந்தபவாரு பிரச்சிமனமயயும் 
எடுப்பதற்கு மதமவயான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட மவண்டும். 

 
 

 

 



 

 

 

பகுதி III 

கூடுேல் முக்கிய 
ஃதபொகஸ் பகுேிகள் 
  

 

 

  

  

  

 

 

19. கல்வி பதாழில்நுட்பம் 



 

 

பாடம் 19 

கல்வி கேொழில்நுட்பம் 

குறிக்தகொள்: அமனத்துத் தரங்களுடனும் 
பதாழில்நுட்பத்மத சரியான ஒருங்கிமணப்பு - ஆசிரியர் 
தயாரிப்பு மற்றும் மமம்பாட்டுக்கு உதவுதல்; கற்பித்தல், 

கற்ைல் மற்றும் மதிப்படீ்டு பசயல்முமைகமள 
மமம்படுத்துதல்; பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு கல்வி 
அணுகல் அதிகரிக்க; கல்வி திட்டமிடல், நிர்வாகம் 
மற்றும் மமைாண்மம ஆகியவற்மைத் திரட்டவும். 

இந்தியாவில் ICT இல் ஒரு உைகளாவிய தமைவர் மற்றும் 
விண்பவளி மபான்ை பிை பவட்டு-முமன களங்களில். டிஜிட்டல் 
இந்தியா பிரச்சாரம் முழு மதசத்மதயும் ஒரு டிஜிட்டல் சக்திவாய்ந்த 
சமுதாயமாக மாற்ை உதவுகிைது. இந்த மாற்ைத்தில் தரநிமை கல்வி 
முக்கிய பங்மகக் பகாள்ளும், மற்றும் பதாழில்நுட்பம் கல்வி 
பசயல்முமைகள் மற்றும் விமளவுகமள மமம்படுத்துவதில் ஒரு 
முக்கிய பங்மகக் பகாள்ளும். இவ்வாறு, பதாழில்நுட்பம் மற்றும் 
கல்வி ஆகியவற்ைிற்கும் இமடயிைான உைவு அமனத்து 
மட்டங்களிலும் உள்ளது. 

கல்விக்கான பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவது பரவைாக நான்கு 
பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தப்படைாம், இதில் மூன்று மாணவர்கள் 
மநரடியாக மநரடியாக சம்பந்தப்பட்டமவ, ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
வகுப்பமை பசயல்முமைகள். முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான பகுதி 
ஆசிரியர் தயாரிப்பு மற்றும் அவர்களின் CPD ஆகும். கல்வித் 
திைன்கமள மமம்படுத்துவதற்கான பதாழில்நுட்பத்மத எவ்வாறு 
மகயாள்வது என்பது மபாதுமான பயிற்சி பபை ஆசிரியர்கள் 
அவசியம். ஆசிரியர் தயாரித்தல் தன்மனத்தாமன பதாழில்நுட்பத்மத 



 

 

(எ.கா. ஆன்மைன் படிப்புகள் மூைம்), ஆனால் தரத்தின் தரம் மிக 
உயர்ந்த தரமாக இருக்க மவண்டும். கற்பித்தல், கற்ைல் மற்றும் 
மதிப்படீு ஆகியவற்ைின் வகுப்பமையில் பசயைாக்கத்தில் 
பதாழில்நுட்பம் பாதிக்கப்படக்கூடிய இரண்டாவது முக்கியமான பகுதி 
ஆகும். பதாடர்ச்சியான பசயல்பாட்டில், இந்த பகுதிகளில் 
சவால்கமள எதிர்பகாள்ளும் வமகயில் TechnologyBased கருவிகள் 
உருவாக்கப்பட மவண்டும்.கூடுதல் புதியவற்மை உருவாக்காமல் 
சவால்கமள எதிர்பகாள்வமத உறுதிப்படுத்த கருவிகள் கவனமாக 
மதிப்படீு பசய்யப்பட மவண்டும். மூன்ைாவது பகுதி, பின்தங்கிய 
குழுக்களுக்கு கல்விக்கான அணுகமை மமம்படுத்துவதற்கான 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதாகும், இதில் மாறுபட்ட 
மாணவர்கள், பபண்கள் மற்றும் பபண்கள் மற்றும் பதாமைதூர 
பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்களும் உள்ளனர். நான்காவது பகுதி 
முழு கல்வி முமையின் திட்டமிடல், நிர்வாகம் மற்றும் மமைாண்மம 
ஆகும். 

பதாழில்நுட்ப மாற்ைம் விமரவானது என்பதால், கல்வி என்பது 
தற்மபாமதய பதாழில்நுட்பங்கமள மட்டுமல்ைாமல், வளர்ந்து வரும் 
பதாழில்நுட்பங்கமள மட்டுமல்ைாமல் கல்விக்கு வழிகாட்டக்கூடிய 
முக்கிய பதாழில்நுட்ப மபாக்குகமள ஒப்புக்பகாள்வது அவசியம். 
மின்சாரம், மின்சாரம், மின்சாரம் ஆகியவற்ைின் மூைம் மின்சாரம் 
அதிகரித்து வருவதால், மின்சாரம் அதிகரித்து வருவமத இதற்கு 
காரணமாகும். இந்த மபாக்கு கருதுமகயில், இந்த பகாள்மக 
அமனத்து கல்வி நிறுவனங்கமளயும் மின்சாரம் பசய்ய 
ஆரம்பிக்மகயில், மின்சாரம் என்பது அமனத்து பதாழில்நுட்ப 
அடிப்பமடயிைான தமையடீுகளுக்கான அடிப்பமடத் மதமவயாகும். 
இரண்டாவது பதாழில்நுட்ப மபாக்கு கணிப்பு, தரவு மசமிப்பு மற்றும் 
தரவு இமணப்பு வழீ்ச்சிக்கும் பசைவாகும். இந்த மபாக்கு 
பபரும்பாலும் சந்மத சக்திகளால் உந்தப்படுகிைது,மமலும் தரவுகமள 
மசகரிக்கவும், பசயைாக்கவும் மற்றும் பகிர்ந்து பகாள்ளவும் கூடிய 
அதிநவனீ கல்வி பயன்பாட்டின் வசதிகமள மமம்படுத்துகிைது 
(எளிமமயான, தனித்தன்மம வாய்ந்த பயன்பாடுகளுக்கு எதிராக). இது 
மூன்ைாவது பதாழில்நுட்ப மபாக்குக்கு உடனடியாக இமணக்கிைது, 

அதாவது தரவுகளின் அதிகரித்து வரும் முக்கியத்துவம். தரமவ 
மசகரிக்கவும் பசயைாக்கவும் எளிதாகிைது, ஆனால் நுட்பமான தரவு 



 

 

பகுப்பாய்வு பசய்ய கருவிகள் பயன்படுத்த எளிதானது. தவைான 
பயன்பாட்டிற்கு எதிராக தரவு பாதுகாக்கப்படுவமதயும், தனியுரிமமக் 
கவமைகள் கவனமாகக் கவனிக்கப்படுவமதயும் உறுதிப்படுத்துவது 
மிகவும் முக்கியம். இந்தத் தரமவ ஆராய்வதற்கு ஒரு பபாருத்தமான 
நிறுவனம் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க மவண்டும், இந்த பணி NESPA இல் 
அமமக்கப்பட மவண்டிய CESD க்கு ( நியமனம் P6.1.5 ) 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதியாக, ஒரு முக்கிய பதாழில்நுட்ப மபாக்கு 
முைிவு பதாழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து வரும் மவகமான விகிதமாகும். 

இந்த மபாக்குகளின் பார்மவயில், உள்கட்டமமப்பு, இறுதி பயனர் 
வன்பபாருள், பமன்பபாருள் மமம்பாடு, வரிமசப்படுத்தல் மற்றும் தரவு 
ஆகியவற்ைிற்கான அவற்ைின் தாக்கங்கமள சிைப்பித்துக் காட்டுவது 
மதிப்பு. கல்விக்கான பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவது, மின்சாரம், 

வன்பபாருள் மற்றும் இமணப்பு மபான்ை அடிப்பமட 
உள்கட்டமமப்புகளில் கணிசமான முதலீடு மதமவப்படும். 
பதாமைதூர மற்றும் கிராமப்புை பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் 
கல்லூரிகளில் உள்ள பபரும்பகுதி அடிப்பமடகளில் (மின்சாரம், 

வன்பபாருள் மற்றும் நம்பகமான இமணப்பு) அணுகமைக் 
பகாண்டிருக்கவில்மை மற்றும் ஒவ்பவாரு சூழ்நிமையிலும், 

ஒவ்பவாரு பள்ளியின் மட்டத்திலும், நிச்சயமாக பள்ளி 
வளாகங்களின் மட்டத்தில். 

இறுதி பயனர் வன்பபாருள் குைித்து, படஸ்க்டாப் கணினிகள், 

வகுப்பமை ப்பராஜகர்கள், WiFi ரவுட்டர்கள் மற்றும் பை தனிப்பட்ட 
சாதனங்கள் (ஸ்மார்ட்மபான்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகள் 
மபான்ைமவ) மபான்ை நிறுவன சாதனங்களுக்கு இமடமய 
மவறுபாட்மடக் காண்பது முக்கியம். கல்வி நிறுவனங்கள் 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான கல்வி 
நடவடிக்மககமள ஆதரிக்கும் நிறுவனங்கமள வாங்கவும் 
பராமரிக்கவும் அனுமதிக்க மவண்டும். இந்த இடங்களில் உள்ள 
அமனத்து வன்பபாருள் மற்றும் பமன்பபாருள்கமளப் 
பயன்படுத்துவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் உள்ளூர் நிபுணத்துவத்தின் 
கிமடக்காத தன்மம இல்மை என்பது முக்கிய கவமை. பயிற்சி 
பபற்ை ஐ.டி. ஊழியர்கமள பணியமர்த்துவதற்கு நிதியளித்தல், 

உதாரணமாக பள்ளி வளாகங்களில் மதமவப்பட மவண்டும். எனினும், 

இந்த முயற்சி பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உள்ளூர் இமளஞர்கமள, 



 

 

பபாைியியைாளர்கமளமயா அல்ைது வன்பபாருள் மற்றும் 
பமன்பபாருள் மபாதுமான பதாழில்நுட்ப பயிற்சி பபற்ைவர்கள் மூைம் 
கற்பமன பசய்து முடிக்க முடியும்,இந்த இடங்களில். அவர்கள் 
இரண்டு அல்ைது மூன்று ஆண்டுகள் நீடிக்கும் சிைப்பு, பபயரிடப்பட்ட, 

ஃபபமைாஷிப்பிகளுடன் வழங்கப்பட மவண்டும். இந்த மநரத்தில் 
அவர்கள் பள்ளிகளிலும், பள்ளிக்கூட வளாகங்களிலும் மற்றும் பிை 
கல்வி நிறுவனங்களுடனும் பதாடர்புபகாள்வதன் மூைம் 
பதாழில்நுட்பத்மத தூண்டுவதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் 
அவர்களுக்கு உதவைாம். [பார்க்க பி 19.4.5 ] 

நிறுவன சாதனங்கமளத் மதமவப்படும் தீர்வுகளின் பவற்ைி 
குமைவாகமவ உள்ளது, ஏபனனில் அவற்மை வாங்குவதற்கு 
ஆதாரமற்ை தன்மம கிமடக்காததால், பகுதியளவு சாதனங்கமள 
பராமரிப்பதற்குத் பதரிந்து பகாள்ளாததால் அமவ கிமடக்கவில்மை. 
இந்த காரணத்திற்காக, தனிப்பட்ட சாதனங்களின் அதிகரித்துவரும் 
பபறுதல் கவனமாக பரிசீைிக்கப்பட மவண்டும். இன்று, குமைந்த 
விமையில் தனிப்பட்ட சாதனங்கள் தரவுத் பதாடர்பு, கணக்கீடு 
மற்றும் மல்டிமீடியா ஆகியவற்மை ஒரு மமமடயில் வழங்குவதால், 

மாணவர்கள் பபாதுவாக விமரவாகவும் திைம்படமாக பசயல்பட 
கற்றுக்பகாள்கிைார்கள். எனமவ, தனிப்பட்ட சாதனங்களுக்கு 
பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான கல்வித் தமையடீுகமள 
ஆதரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், அங்கீகரிக்க 
மவண்டிய அவசியம் உள்ளது, அத்தமகய சாதனங்களுக்கு அணுகல் 
உைகளாவியதல்ை, மமலும் அமவ மபாதிய மற்றும் 
திமசதிருப்பக்கூடியதாகவும், அதனால் கற்கத் தீங்கு 
விமளவிப்பதாகவும் இருக்க முடியும்.கல்வி நிறுவனங்களில் 
தனிப்பட்ட சாதனங்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கு நன்கு அைிந்த 
அணுகுமுமை மதமவப்படுகிைது. 

முழு நாட்டினதும் பயன்பாட்டிற்காக MHRD ஆல் நியமிக்கப்பட்ட 
SWAYAM மபான்ை பமன்பபாருள் தளங்களில் இருந்து கல்விக்கான 
பமன்பபாருள் உருவாக்கத்திற்கான பை மாதிரிகள் உள்ளன, அமவ 
ஐ.ஐ.டி பம்பாய் மபான்ை கல்வி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 
மற்றும் பரிமசாதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கும் 
பமன்பபாருட்களுக்கும் அளவிடப்பட மவண்டும் மற்றும் 
பயன்பாட்டாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பமன்பபாருள் பயன்பாடுகள் 



 

 

மதிப்படீு பசய்யப்பட மவண்டும். கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக பை 
புதுமமயான பமன்பபாருள் தீர்வுகள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் 
உள்ளன, அமவ ஒரு சுழற்சிமய இயக்க ஒரு mechansim: 

•         பங்குதாரர் (மாணவர், ஆசிரியர், நிர்வாகி) 

•         இந்தத் மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்யும் பதாழில்நுட்ப 
அடிப்பமடயிைான தீர்வுகமள உருவாக்குதல், 

•         அர்த்தமுள்ள விமானிகளுக்கு இந்த தீர்மவ மதிப்படீு பசய்தல், 

மற்றும் 

•         மதமவப்படும் அளவிற்கு அரச நிதியில், 

கணினியில் காணவில்மை. இந்த மமசாதா இந்த மவமைமயச் 
பசய்யக்கூடிய சிைப்பு உடமை அமமப்பதன் மூைம் நிரப்பப்பட 
முடியும் (பார்க்க 19.1.1 ). 

பமன்பபாருள் மமம்பாடு மற்றும் தூண்டுதல் ஆகிய இரண்டிற்கும் 
மமைான மமல் மற்றும் கீழ் அணுகுமுமைகள் இருவரும் 
பதாடர்ச்சியான அடிப்பமடயில் ஆதரிக்கப்பட மவண்டும். கிளவுட் 
கம்ப்யூட்டிங் பதாழில்நுட்பங்களின் பரவைானது, அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களுடனும் பவற்ைிகரமான பமன்பபாருள் தீர்மவ 
அளவிடுவது, மாநிை ரீதியாக அல்ைது மதசிய மட்டத்தில் உள்ளது. 
இந்த மகாட்பாட்மட விளக்கும் எடுத்துக்காட்டுகள், விஞ்ஞானம் 
மற்றும் பபாைியியல் பல்மவறு துமைகளில் பதாமைதூர 
இடங்களுக்கு வழங்குவதற்கு பமய்நிகர் ஆய்வகங்கள் மபான்ை, ICT 

(NMEICT) மூைமாக மதசிய கல்வித்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
உருவாக்கப்பட்ட பமன்பபாருள், இந்திய பமாழிகளில் ஆடிமயா 
வர்ணமன மகட்டு மூை பமன்பபாருள். கல்வி பமன்பபாருளின் சிை 
வமககள் தரநிமைப்படுத்தப்பட்டமவ (மாநிை / மதசிய 
மட்டங்களில்),இது ஒரு நபர் / நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அபிவிருத்தி 
மற்றும் பசயல்பாட்டு பசைவினங்கமளக் குமைப்பதற்கான அந்நிய 
பசைாவணிமய அளிக்கும். 

திைந்த மூை பமன்பபாருள் பயன்பாட்டின் மமம்பாடு கணிசமான 
ஆதரவு மதமவப்படும் மற்பைாரு பகுதியும், மற்றும் FOSSEE (கல்வி 
மற்றும் இைவச கல்வித்திைன் பமன்பபாருள்) ஆகியவற்ைின் 
முயற்சிகள் மிகவும் பரவைாக இருக்க மவண்டும். இைவச மற்றும் 



 

 

திைந்த மூை பமன்பபாருள் பயன்பாட்டுடன் சவால் என்பது 
ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திலும் மதமவப்படும் 
பதாழில்நுட்ப திைனின் உயர் மட்டமாகும், மமலும் இந்த சவாைாகவும் 
இருக்க மவண்டும் (பார்க்க 19.4.5 ). கூடுதைாக, கல்வி நிறுவனங்களில் 
ஆசிரியர்களுக்கு பசயைில் ஊக்கமளிக்க மவண்டும், கல்வியில் 
முக்கிய பமன்பபாருள்கமள உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள 
நிறுவனங்கள், இந்த தீர்வுகள் மதிப்படீு பசய்யப்பட்டு, கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படுவமத உறுதிப்படுத்தவும், 

நிறுவனங்கமள காப்பதற்காகவும் இருக்க மவண்டும். கடந்த 
காைத்தில், ஆசிரியர்களிமடமய பதாழில் நுட்பம், பதாழில்நுட்பம் 
அல்ைது பிை பகுதிகளில், தீவிரமாக ஊக்கம் பபற்ைது. இது இப்மபாது 
மாைிவருகிைது, ஆனால் பதாழில்முமனமவார் மற்றும் ஆசிரிய 
குழுக்களுக்கு அதிக ஊக்கம் மதமவப்படுகிைது. இதற்கான 
பசயல்திைன் மதிப்படீ்டில் ஆசிரியருக்கு பவகுமதி அளிக்கப்பட 
மவண்டும். 

ஐஐடி பம்பாய் அல்ைது அைிவியல் கல்விக்கான மோமி பாபா 
மமயம் (HBCSE) மபான்ை பிரதான நிறுவனங்களில் பை அரசு 
முன்முயற்சிகளால் பை பமன்பபாருள் முன்முயற்சிகள் 
விமதக்கப்படுவது இயல்பு என்ைாலும், இந்த பமன்பபாருள் தீர்வுகள் 
நாட்டில் உள்ள அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களும். இது ஒன்றுக்கு 
மமற்பட்ட வழியில் பசய்யப்படைாம் மற்றும் இைக்கு குழு, 

அவசரநிமை மற்றும் பசைவுகள் ஆகியவற்ைின் அளமவக் கருத்தில் 
பகாண்டு பபாருத்தமான மதர்வு பசய்யப்பட மவண்டும்: 

•         படவைப்பர்கள் தங்கமள இப்மபாது பசய்யப்படுவது மபால் 
பிரபைப்படுத்தைாம், இது பதாழில்நுட்பத்தில் முக்கிய தீர்வுகளுக்கு 
சிைந்தது; 

•         மமம்பட்ட கணினி மமம்பாட்டு மமயம் (CDAC) மபான்ை 
நிறுவனங்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பமடக்கப்படைாம், இதனால் 
அவர்கள் கல்வி நிறுவனங்கமளப் பபைக்கூடிய 24x7 

உதவித்பதாமகமயப் பராமரிக்க முடியும்; 

•         ஒரு புதிய நிறுவனம் படவைப்பர் நிறுவனத்தால் தீர்வு 
வழங்குவதற்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தத்பதடுப்பு மற்றும் 
பராமரிப்பிற்கான ஆதரமவயும் வழங்கி வருகிைது. 



 

 

இமவகளுக்கு PPP மாதிரிகள் கூட ஆராயப்படைாம், மமலும் தனியார் 
துமையால் உருவாக்கப்படும் தீர்வுகளுக்கு அரசாங்கம் அளிக்கும் 
அளவிற்கு பரிசீைிக்க முடியும். பி.சி.எச்.எல் மாதிரியில் மாநிை 
அல்ைது மத்திய அரசாங்கத்தின் மூைம் பபற்மைார் கல்வி 
நிறுவனங்கமளப் பட்பஜட் ஒதுக்கீடுகமள பபைைாம் அல்ைது 'PULL' 

மாதிரியில் குைிப்பிட்ட பதாழில்நுட்பங்கமள 
ஏற்றுக்பகாள்ளைாம்). இரண்டு சூழல்களும் மவறுபட்ட சூழல்களில் 
பயன்படுகின்ைன, மமலும் சரியான முமையில் பயன்படுத்தப்பட 
மவண்டும், பை நிறுவனங்களில் இன்றும் வன்பபாருள் மற்றும் 
பமன்பபாருட்கள் உபமயாகப்படுத்தப்படாமல் இருக்கும். 

தரவுகமளப் பபாறுத்தவமர, கருத்தில் பகாள்ள குமைந்தபட்சம் 
மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. ஆசிரியர்களும் இளம் மாணவர்களும் - 
சிை தரவு தனிநபர்களுக்கு தனிப்பட்டது. தனியுரிமமமய 
பாதுகாப்பதற்காக, தனிப்பட்ட நபர்கள் அல்ைது அவர்களது 
பாதுகாவைர்கள் பவளிப்பமடயான ஒப்புதல் இல்ைாமல் தனிப்பட்ட 
தரமவ பகிர்ந்து பகாள்ள முடியாது என்பமத உறுதி பசய்ய 
கடுமமயான சாத்தியமான தனியுரிமம ஆட்சி அவசியம். சிை 
தகவல்கள் தனிநபர்களின் குழுக்களுக்கு (எ.கா. ஒரு குைிப்பிட்ட 
வகுப்பில் உள்ள எல்ைா மாணவர்களுக்கும், அல்ைது ஒரு குைிப்பிட்ட 
நிறுவனத்தில் உள்ள அமனத்து ஆசிரியர்களுக்கும்) 
சம்பந்தப்பட்டமவ, மமலும் அத்தமகய தரவு தனியுரிமமமய 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு பபாருத்தமான பாதுகாப்புடன் பகிர்ந்து 
பகாள்ளைாம். மூன்ைாவது வமக கல்வித் பயன்பாடுகளால் 
உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் நுகரப்படும் தரவுகமளக் பகாண்டுள்ளது. 
அத்தமகய பயன்பாடுகள் பசயற்மக நுண்ணைிவில் அதிகளவு வளர 
வளர வளர பயன்படுத்தப்படுகின்ைன, மமலும் அத்தமகய தரவின் 
மதிப்பு அதிகரித்து வருகிைது.அத்தமகய தரவுகளுடன் பதாடர்புமடய 
ஒரு வழிகாட்டி பநைிமுமைகளின் மதமவமய இது அங்கீகரிக்கிைது, 

இது தவைாக பயன்படுத்தப்படவில்மை என்பமத 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 



 

 

19.1. ஒரு புேிய தேசிய கல்வி 
கேொழில்நுட்ப மன்றத்கே 
அகமத்ேல் 
கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக பள்ளிக்கல் மற்றும் உயர் 
கல்வியின் கல்வித் தரத்மத மமம்படுத்துவதற்கான 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதில் பை பரிமசாதமனகள் 
மற்றும் மபைட் ஆய்வுகள் மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. இமவ 
அவற்ைின் விமளவுகளுக்கு மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட 
மவண்டும், அவற்ைின் பயன்கள், அபாயங்கள் மற்றும் 
பசயல்திைன் ஆகியவற்ைிற்காக மதிப்படீு பசய்யப்பட 
மவண்டும், அமதமபால் அவற்ைின் சாத்தியமான 
சாத்தியக்கூறுகள், அவற்ைிற்கு மதமவப்படும் பல்மவறு 
சூழ்நிமைகளில். இது ஒரு பரந்த அளவிைான நிபுணத்துவம் 
மதமவப்படும் சிக்கைான பணியாகும். 

கல்வி, மேிப்பீடு, ேிட்டமிடல் 
மற்றும் நிர்வொகம் 
ஆகியவற்கற 
தமம்படுத்துவேற்கு 
கேொழில்நுட்பத்ேின் 
பயன்பொட்டின் மீேொன இைவச 



 

 

கருத்து பரிமொற்றத்ேிற்கொன 
தேசிய கல்வி கேொழில்நுட்பம் 
மன்றம் ஒரு ேளமொக இருக்கும். 

P19.1.1. தேசிய கல்வித் கேொழில்நுட்பக் கருத்துக்களம்: மதசிய கல்வி 
பதாழில்நுட்பக் கருத்துக்களம் (NETF), கல்வி, மதிப்படீு, திட்டமிடல், 

நிர்வாகம் மற்றும் பைவற்மை மமம்படுத்துவதற்கு 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதற்கான கருத்துக்கள் இைவச 
பரிமாற்ைத்திற்கான தளத்மத வழங்குவதற்காக ஒரு மதசிய 
தன்னார்வ பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (NETF) உருவாக்கப்படும் . . NETF 

இன் மநாக்கம், கல்வி நிறுவனங்கள், மாநிை மற்றும் மத்திய 
அரசாங்கங்கள் மற்றும் பிை பங்குதாரர்களின் தமைமமயிடம் 
சமீபத்திய அைிவு மற்றும் ஆராய்ச்சியின் தமைமமமயயும், 

ஆமைாசமனகமளயும் வழங்குவதற்கான வாய்ப்மபயும் 
வழங்குவதன் மூைம், தூண்டுதல், ஒருவருக்பகாருவர் சிைந்த 
நமடமுமைகமள பகிர்ந்து பகாள்ளுங்கள். 

P19.1.2. தேசிய கல்வி கேொழில்நுட்ப மன்றத்ேின் பங்கு மற்றும் 
கசயல்பொடு: NETF பின்வரும் பாத்திரங்கமளக் பகாண்டிருக்கும்: 

ஒரு.      பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான தமையடீுகளில் 
மத்திய மற்றும் மாநிை அரசாங்க அமமப்புகளுக்கு 
சுயாதீன சான்று அடிப்பமடயிைான ஆமைாசமனமய 
வழங்குதல்; 

ஆ. கல்வி பதாழில்நுட்பத்தில் அைிவார்ந்த மற்றும் நிறுவன 
திைன்கமள உருவாக்குதல்;    

இ. இந்த படாமமனில் மூமைாபாய உந்துதல் பகுதிகமள 
ஊக்குவிக்க;     மற்றும் 

ஈ. ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான புதிய திமசகமளத் 
பதளிவுபடுத்தவும்.    



 

 

கல்வித் பதாழில்நுட்பத்தின் துரிதமாக மாைிவரும் துமையில் 
பதாடர்புமடயதாக இருக்க மவண்டும், NETF குைிப்பாக கல்வித் 
பதாழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் 
உட்பட பை ஆதாரங்களில் இருந்து வழக்கமான தரவுகமள 
பதாடர்ந்து பராமரிக்கிைது, குைிப்பாக புல்-மவர்கள் மட்டத்தில், 

மற்றும் பல்மவறு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்தத் தரமவ ஆய்வு 
பசய்ய. இந்த பதாழில்நுட்பத்தின் ஜனரஞ்சகத்மத, குைிப்பாக 
இமளஞர்களிமடமய புதுமமப்படுத்தி, வழிநடத்தும் திைமன 
நிரூபிக்கும் விநிமயாகிக்கப்பட்ட ஆற்ைமைப் 
பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு மன்ைமாக இது பசயல்படுகிைது. 
அமத மநரத்தில், இந்த முயற்சியின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கத்மத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஒரு அைிவார்ந்த முக்கியத்துவத்மத 
பகாண்டுவருதல் மநர்மமை. 

P19.1.3. தேசிய கல்வி கேொழில்நுட்ப அைங்கிற்கு நிேியளித்ேல் மற்றும் 
ஆேைவு: கல்வித் துமையில் ஆழமான பதாடர்மப உறுதி 
பசய்வதற்கு, NETF, CIET / NCERT / NIEPA அல்ைது RSA ஆல் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட எந்த பபாருத்தமான உடைிலும் மவக்கப்படைாம். 
NETF ஆரம்பத்தில் பபாது நிதியளிப்புடன் ஆதரிக்கப்படும் அமத 
மவமளயில், மற்ை உறுப்பினர்களிடமிருந்து NASSCOM மபான்ை பிை 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிை நடுநிமை பதாழில்நுட்பத் பதாழில் 
நிறுவனங்கள் மபான்ைவற்ைிைிருந்து நிதி பபை முடியும். NETF இன் 
மவமை மாநிை மற்றும் மாவட்ட அளவிைான பரவைாக்கப்பட்ட 
நிறுவன கட்டமமப்புகளால் ஆதரிக்கப்படும், அதன் சிைப்பு விவரங்கள் 
RSA ஆல் முடிவு பசய்யப்படைாம், மாநிைங்களுக்கு ஆமைாசமன 
வழங்குமவாம். 

P19.1.4. கேொழில்நுட்ப ேரீ்வுககள கூட்டு மேிப்பீடு மற்றும் 
ேத்கேடுப்பு: அைிவு மற்றும் நமடமுமையில் ஒரு துல்ைியமான 
அமமப்பு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்காக, மதசிய மற்றும் சர்வமதச 
கல்வித் பதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள், பதாழில் முமனமவார் 
மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் ஆகியவற்ைில் உள்ளடீுகமளத் 
பதரிவிப்பதற்கு NETF பை பிராந்திய மற்றும் மதசிய மாநாடுகள், 

பட்டமைகள், முதைியவற்மை ஏற்பாடு பசய்யும். பள்ளிகள், 



 

 

பல்கமைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை 
நிறுவனங்களிடமிருந்து கல்வித் பதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், இந்த 
உள்ளடீுகமள மதிப்படீு பசய்வதன் மூைம், பை 
முன்மனாக்குகளிைிருந்து, கல்வி, உளவியல், சமூகம் மற்றும் 
பபாருளாதார, 

ஒரு.      அவசியமான சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் 
குைிப்பிட்ட சூழல்களில் உடனடியாக பசயல்படுத்தப்பட 
மவண்டிய அவசியமான தமையடீுகள்; 

ஆ. உதாரணமாக, NRF நிதியுதவி பசய்யக்கூடிய கூடுதல் 
பபரிய அளவிைான ஆய்வுகள் மதமவப்படும் 
வாக்குறுதிகள்,    மற்றும் 

இ. பபாருத்தமற்ை தமையடீுகள், இது கருதப்படக்கூடாது.     

இத்தமகய பகுப்பாய்வு முமையாகவும் பகிரங்கமாக 
பரவைாகவும் இருக்கும், மற்றும் கல்வி பதாழில்நுட்பத்துடன் 
பதாடர்புமடய அமனத்து விஷயங்களிலும் மத்திய மற்றும் 
மாநிை அரசு நிறுவனங்களுக்கு அைிவுமர வழங்கப்படைாம், 

பதாடர்ச்சியான குறுக்கீடுகள், மபைட்டுகள், அல்ைது 
நிறுத்துதல் ஆகியமவ உட்பட. NRF க்கான நிதி 
பதாழில்நுட்பத்மத ஆய்வு பசய்வதற்காக கல்வி 
பதாழில்நுட்பத்தில் மூமைாபாய உந்துதல் பகுதிகள் மற்றும் 
ஆராய்ச்சி திமசகமள முன்மவக்க NETF இந்த 
பகுப்பாய்வுகமளப் பயன்படுத்தைாம். 

19.2 கேொழில்நுட்பத்கே 
தூண்டுவேற்கொன 
அணுகுமுகற 
உைகளாவிய சான்றுகள், வகுப்பமை பசயல்முமைகள் 
மற்றும் கல்வி விமளவுகளின் பதாழில்நுட்பம், குைிப்பாக 
இளம் குழந்மதக்கு, பை சமூகவியல் மற்றும் உளவியல் 
சார்ந்த பக்க விமளவுகள் ஆகியவற்ைால் எளிமமயாகவும் 
கைப்புடனும் கைக்கப்படுகின்ைன. இருப்பினும், பமழய 



 

 

குழந்மதகளுக்கு கற்பித்தல், கற்ைல் மற்றும் மதிப்படீு 
உள்ளிட்ட பதாழில்நுட்பத்தின் பை மவறுபட்ட பயன்பாடுகள், 

மிகப்பபரிய மாற்ைக்கூடிய திைமனக் பகாண்டிருக்கின்ைன. 
எனமவ, நுட்பமான பதாழில்நுட்பத்மத 
அைிமுகப்படுத்துவதற்கு மநர்மமையான, எச்சரிக்மகயான 
அணுகுமுமையானது, கல்வி பதாழில்நுட்பத்திற்கான 
அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய நிதி மற்றும் ஆற்ைல்கமள ஒரு 
உகந்த விதத்தில் பயன்படுத்தப்படுவமத உறுதி பசய்ய, 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

P19.2.1. ஆசிரியர்களுடனொன கல்வித் கேொழில்நுட்பத்ேிற்கொன 
ேகுேிவொய்ந்ே ஆேைவு முக்கிய பங்களிப்பு: கல்விக்கான பை 
அம்சங்கமள மமம்படுத்துவதற்கான பதாழில்நுட்பம் அமனத்மதயும் 
பயன்படுத்துவது மற்றும் ஒருங்கிமணத்தல் ஆகியமவ 
ஆதரிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகின்ைன, இந்த தமையடீுகளால் 
அமவ பரவுவதற்கு முன்பு பபாருத்தமான சூழல்களில் 
கடுமமயாகவும் பவளிப்பமடயாகவும் மதிப்பிடப்படுகின்ைன. கல்வி 
பதாழில்நுட்பம் ஒரு சக்தி வாய்ந்த வரிமச கருவிகள் மற்றும் 
முமைகள் ஒரு ஆசிரியரால் அவரால் / அவரது பணியில் 
உபமயாகிக்கைாம். வகுப்பமைகளில் பபாருத்தமான 
பதாழில்நுட்பங்கமளப் பயன்படுத்துவமதாடு, கல்வி நிறுவனங்களில் 
உள்ள பதாழில்நுட்பத்தின் மற்ை எல்ைா பயன்பாடுகளுடனும் 
சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்மககள் மற்றும் முயற்சிகமள வழிநடத்த 
மதமவயான மபாதிய பயிற்சி மற்றும் ஆதரவு மூைம் ஆசிரியர்கள் 
முழுமமயாக அதிகாரம் பபறுவர். 

P19.2.2. கல்வி அகமப்புகளில் கேொழில்நுட்ப பயன்பொடு மற்றும் 
ஒருங்கிகணப்பு: பதாழில்நுட்ப பயன்பாடு மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு 
கல்வி ஒட்டுபமாத்த தரத்மத மமம்படுத்த ஒரு முக்கிய உத்தியாக 
பதாடர. இதனால், உயர் தரமான உள்ளடக்கத்மத உருவாக்குவதும் 
வழங்குவதும் கவனம் பசலுத்துவதில்மை, ஆனால் 
பதாழில்நுட்பத்மத பயன்படுத்துவது: பை பமாழிகளில் 
உள்ளடக்கத்மத ஆதரிப்பது; வித்தியாசமாக ஆராய்ந்த கற்கும் 
உதவியாளர்; அைிவார்ந்த பயிற்சிக் கற்ைல் அமமப்புகள் மற்றும் 



 

 

தகவமமப்பு மதிப்படீ்டு முமைகமளப் பயன்படுத்தி ஆசிரிய மற்றும் 
கற்ைல் பசயல்முமைகளின் தரத்மத மமம்படுத்துதல்; புதிய 
வமகயான ஊடாடும் மற்றும் அதிமவக உள்ளடக்கத்மத 
உருவாக்கவும் (எ.கா. கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் முகாமமத்துவத்மத 
வலுப்படுத்துதல் மற்றும் பரிமசாதமன அமமப்புக்கு அதிகமான 
பவளிப்பமடத்திைன் மற்றும் திைன் ஆகியவற்மைக் பகாண்டு, நிர்வாக 
மற்றும் ஆளுமம பசயல்முமைகமள வழங்குதல்; மமைாண்மம 
உதவ ஆசிரியர் மமம்பாட்டு திட்டங்கமள ஆதரிக்கும் கல்வி; ODL 

அமமப்மப உயர்த்தும் வமகயில், எல்ைா வயதினரிடமும், கல்வி, 
உயர் கல்வி, பதாழில்முமை மற்றும் பதாழில் கல்வி, வயது வந்மதார் 
கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் கற்கும் கல்வி ஆகியவற்ைின் வளர்ந்து 
வரும் மகாரிக்மககளுக்கு இது பதிைளிக்கைாம். 

P19.2.3. கல்வி கேொழில்நுட்பத்ேில் சிைப்பான மமயங்கள் : கல்வி 
கேொழில்நுட்பத்ேில் சிைப்பான மமயங்கள் முக்கிய ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பிை நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அத்துடன் 
பதாழில்நுட்பத் தீர்வுகமள மமம்படுத்துவதற்கான ஆதரமவயும் 
பசய்வதற்கு நிறுவப்படும். இந்த மமயங்களின் சிைப்பம்சங்கள் NETF 

இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும். அைிமவயும் அைிமவயும் பகிர்ந்து 
பகாள்வதற்காக NETF இன் மற்ை உறுப்பினர்களுடனான ஒரு 
இரட்மடத் பதாடர்புடன் தங்கமள ஈடுபடுத்திக் பகாள்ளும். 

P19.2.4. கேொழில்நுட்ப அடிப்பகடயிைொன ேகையீடுகளுக்கொன கபொது 
வழிகொட்டுேல்கள்: கேொழில்நுட்பம் அடிப்பகடயிைொன 
ேகையீடுகளில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் ஒரு ஒருங்கிமணந்த 
பகுதியாகும்: வன்பபாருள், பமன்பபாருள் மற்றும் தரவு. பபாதுவாக, 

பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் பயன்படுத்தப்படும். இந்த 
வழிகாட்டுதல்களுக்கு விதிவிைக்குகள், ஏதாவது இருந்தால், 

கவனமாகவும் பபாதுமக்களிடமும் நியாயப்படுத்தப்படும்.              

ஒரு.      வன்பபாருள்: கிளவுட்-அடிப்பமடயிைான வணிக 
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் இறுதி-பயனர்களுக்கான தனிநபர் 
கணினி சாதனங்கள் மபான்ை தயாரிப்பு வன்பபாருள் 
தீர்வுகள் முன்னுரிமம அளிக்கப்படும். 



 

 

ஆ. பமன்பபாருள்: கல்வி பயன்பாட்டிற்கான பமன்பபாருள் 
FOSSEE ஆக இருக்கும். மதமவப்பட்டால், அரசாங்கம் 
பதாழில் ரீதியாக வளரும் மற்றும் பராமரிப்பதற்கு பணம் 
பசலுத்தி, இைவச மற்றும் வரம்பற்ை ஆஃப்மைன் 
பயன்பாட்டிற்கான பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு, 

ஆசிரியர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் விநிமயாகிக்க 
உரிமமகமள பபற்றுக்பகாள்கிைது. இந்த பமன்பபாருட்கள் 
பிரபைமான மற்றும் மைிவுள்ள இறுதி-பயனர் கணினி 
சாதனங்களுடன் இணக்கமாக இருப்பமத உறுதி பசய்ய 
படிகள் எடுக்கப்படும்.    

இ. தரவு: அமனத்து பபாதுத் தரவுகளும் அரசுக்கு 
பசாந்தமானமவ மற்றும் கல்வித் தரங்கமள 
மமம்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ( பிரிவு 19.6 ஐப் 
பார்க்கவும் ). தனிநபர்கள் தங்களுமடய பசாந்த தரவின் 
முழு உரிமமமயயும் தக்கமவத்துக்பகாள்வார்கள், இது 
அவர்களின் பவளிப்பமடயான அனுமதியின்ைி 
பயன்படுத்தப்படாது. திைந்த தரவு முன்முயற்சியுடன், தரவு 
பாதுகாப்புக்கு சிைந்த நமடமுமையின் படி, 

அநாமமதயப்படுத்தப்பட்ட கல்வித் தரவு, ஆராய்ச்சி 
மநாக்கங்களுக்காக ஒரு வழக்கமான அடிப்பமடயில் 
பகிரங்கமாக வழங்கப்படும்.     

19.3 ஆசிரியர் ேயொரித்ேல் 
மற்றும் கேொடர்ச்சியொன 
கேொழில்முகற வளர்ச்சி 
இந்த பகாள்மக பசயல்படுத்தப்படுவது பவற்ைிபபற்ைால் 
ஆசிரியர்களின் சி.டி.டி.மய மநாக்கி மிகப்பபரிய முயற்சி 
மதமவப்படும். பை ஆன்மைன் கற்ைல் மசாதமனகள் முதல் 
முமையாக மாணவ மாணவர்களுக்கு மிகவும் நன்ைாக 
மவமை பசய்யாது, திைமமயுள்ள கற்ைல், மற்றும் 



 

 

ஆசிரியர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதல் மற்றும் வழிகாட்டல் 
மபான்ைவற்மை வழங்குகிைது என்று ஒரு வகுப்பமை சூழல் 
உண்மமயில் மதமவ. இருப்பினும், ஆன்மைன் படிப்புகமள 
மிகச் சிைப்பாக பசய்ய முற்படும் ஆசிரியர்களுக்கு அது 
உண்மமயல்ை. பபரும்பாைான ஆசிரிய உறுப்பினர்கள் 
தங்கள் கல்வி அைிவு மமம்படுத்த மவண்டும், இது அமத 
ஆன்மைன் கல்வி மூைம் பசய்ய முடியும். 

நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed மூைம் பள்ளி ஆசிரியர் 
தயாரிப்மபப் பபாறுத்தவமர. திட்டம், கருத்தாய்வு அமனத்து 
இளங்கமை திட்டங்கள் மபான்ைமவ. ஆன்மைன், திைந்த 
மற்றும் தூர கல்வி, இருவரும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் 
மிகவும் judiciously. வகுப்பமைகளில் கல்வித் 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்த ஆசிரியர்கள் தயாராக 
இருக்க மவண்டும். 

P19.3.1. கல்வித் கேொழில்நுட்பத்ேின் பயன்பொட்டில் ஆசிரியர் ேயொரிப்பது: 
கல்வித் திைமனப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் எல்ைா மட்டங்களிலும் 
ஆசிரியர்கமளத் திைமமப்படுத்துவது, அமனத்து ஆசிரியர் தயாரிப்புத் 
திட்டங்களும் பதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிைான ஆதாரங்கமள 
மமம்படுத்துவதில் பயிற்சி, மற்றும் அதன் பாதுகாப்பான நடவடிக்மக, 

e- உள்ளடக்கம் (ஒரு சுத்தமாகவும் முமையில் திைம்பட வகுப்புகள் 
நடத்தி உட்பட) 

மற்றும் MOOC கமள அதிகமாக்குதல்) மற்றும் கற்பித்தல் 
பசயல்முமைகமள மமம்படுத்துவதற்கான பபாருத்தமான 
கருவிகமளப் பயன்படுத்துதல் (எ.கா., ஆசிரியர்கள் வகுப்பமை 
நமடமுமைகமள மகப்பற்றுவதன் மூைம் ஆசிரியர்களுக்கு 
உதவுவதற்கு CWSN மற்றும் கருவிகளுக்கு உதவுதல்). 

திைந்த கல்வி களஞ்சியத்தில் உள்ள வடீிமயாக்கள் 
( P19.5.2 ஐப் பார்க்கவும் ) ஒவ்பவாரு பாடத்திலும் ஆசிரியர் 
பயிற்சிக் கைந்துமரயாடல்களுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். கற்பித்தல், கற்ைல் மற்றும் மதிப்படீு 
பசயல்முமைகமள மமம்படுத்துவதற்காக கல்வித் 
பதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டில் உள்ள திைமன 
உள்ளடக்கிய ஆசிரியர் பயிற்சியாளர்களின் திைன்கமள 



 

 

மதிப்படீு பசய்வதற்கு பபாருத்தமான பதாழில்நுட்ப 
அடிப்பமடயிைான கருவிகள் உருவாக்கப்படும். 

பதாடக்கத்தில், சான்ைிதழ் பபற்ை மாஸ்டர் ஆசிரியர்களின் 
அதிக எண்ணிக்மகயிைான ஆசிரியர்கமள 
பயிற்றுவிப்பதற்காக பயிற்சிக்கான பயிற்சி 
அளிக்கப்படுகிைது. எனமவ, ஒரு பபாருத்தமான 
முன்முயற்சிமய CIET மூைம் 5-6 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மிஷன் 
முமையில் இயக்கும். 

P19.3.2. கேொடர்ச்சியொன ஆசிரியர் கேொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கொன கல்வி 
கேொழில்நுட்பத்கே பயன்படுத்துேல்: ஒரு குைிப்பிட்ட ஆன்மைன் 
பயிற்சி மமயம் - குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு 
சான்ைளிக்கும் முமையான வழிமுமைகளுடன் 
இமணக்கப்பட்டுள்ளது - அமனத்து கல்வி நிமையங்களிலும் கல்வி 
கற்பித்தல் நுட்பங்கமளத் தக்கமவத்துக்பகாள்வதற்கு கல்வித் 
தரத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவதற்காக 
உருவாக்கப்படும். 

ஆசிரியர்கள் தனிப்பட்ட கணினி சாதனங்கள் (எ.கா. 
ஸ்மார்ட்மபான்கள்) க்கு அதிகமான அணுகல் இருப்பதால், 

இந்த பயிற்சி தளத்மத அணுகுவதற்கான மபாதுமான 
இமணப்மபாடு அமனத்து இன்-மசமவயிடும் ஆசிரியர்கள் 
வழங்கப்படுவார்கள், உயர் கல்வி ஆன்மைன் கல்வி 
ஆதாரங்கமள அவர்களது கற்பிக்மகயில் 
இமணத்துக்பகாள்ளவும், ஆன்மைன் ஆசிரியர் சமூகங்களில் 
பங்மகற்கவும் சிைந்த நமடமுமைகள் பகிர்ந்து பகாள்ள 
முடியும். ஆன்மைன் மமமடயில் ஆசிரியர்கள் 
கருத்துக்கமள பகிர்ந்து பகாள்ளவும், தங்கள் ஆசிரியர்கமள 
பவளிப்படுத்தவும் அனுமதிக்கும்; மதசிய மற்றும் சர்வமதச 
பயிற்சி அமர்வுகளில், மாநாடுகள், பயிற்சி வகுப்புகள், 

முதைியன பங்மகற்பதற்கான நிதியுதவி உட்பட, மற்றும் NETF 

நிகழ்வில் தங்கள் பணிமய முன்மவப்பதற்கான 
அமழப்பிதழ்கள் உட்பட, சிைந்த பிரிமவக் பகாண்ட 
ஆசிரியர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படும். 



 

 

P19.3.3. குறிப்பிட்ட கேொழில்நுட்ப சம்பந்ேப்பட்ட ககொள்கக 
நடவடிக்கககள்: மதமவயான தமையடீுகள் , SWAYAM 

மபான்ை அரங்கில் ஆசிரிய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கான 
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பாடபநைிகமளயும் உள்ளடக்கியிருக்க 
மவண்டும் . பள்ளிக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கும் உயர் கல்வியில் 
ஆசிரியர்களுக்கும் இருவரும் கற்ைைின் தத்துவார்த்த அம்சங்கமள 
மமைக்க முடியும். அமத மநரத்தில், DIET கள் மற்றும் HRDC க்கள் 
முமைமய உயர்நிமைப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கு கல்விக் கல்விமய வழங்குவமத பதாடரும். 
பாடத்திட்டங்கள் ஆன்மைன் முமைக்கு மறுகட்டமமக்கப்பட 
மவண்டும், மமலும் வகுப்பமை இமடத்பதாடர்புகளின் பதிவுகள் 
மட்டும் அல்ை. இமதமபால், சான்ைிதழ் மதிப்படீு ஆசிரியர்களுக்கு 
வசதியாக இருக்கும் வமகயில் வடிவமமக்கப்பட மவண்டும், ஆனால் 
மதிப்மப உருவாக்க மபாதுமான கடுமமயானது. 

ஆசிரியர்கள் பதாழில்முமை கற்ைல் சமூகங்கள், ஆசிரியர்கள், 

அமத பாடங்கமள கற்பிப்பமதாடு, ஆசிரியர்களுடனான 
பதாடர்பு மற்றும் அனுபவம் மற்றும் கல்வி உள்ளடக்கம் 
ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புபடுத்தக்கூடிய ஆசிரியர் 
பதாழில்முமை கற்ைல் சமூகங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் 
பரவைான பயன்பாடு ஏற்கனமவ சிை மாநிைங்களில் பபரும் 
தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் ஒரு நம்பகமான தமையடீு 
ஆகும். இது பை மாநிைங்கமளயும், பல்மவறு பாடங்கமளயும் 
உள்ளடக்கியதாக ஊக்குவிக்கப்பட்டு விரிவாக்கப்பட 
மவண்டும். 

19.4 கற்பித்ேல், கற்றல் மற்றும் 
மேிப்பீடு கசயல்முகறககள 
தமம்படுத்துேல் 
இண்டர்பநட் என்பது கல்வி மநாக்கங்களுக்காக 
பயன்படுத்தக்கூடிய உமர, ஆடிமயா மற்றும் வடீிமயாவின் 
பமய்யான புமதயல் வடீு. இமணயத்திற்கு மதமவயான 
மபாதுமான அணுகல் சாதனங்களின் (விமரவாக ஸ்மார்ட் 



 

 

மபான்கள் அல்ைது ஐபாட்கள் மற்றும் சமமானவர்கள்) 
மற்றும் கட்டுப்பாட்டில் அணுகல் (பாதுகாப்பு 
காரணங்களுக்காக) கிமடப்பதால், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மாணவர்கமள இந்த வளங்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கு 
அதிகாரம் அளிப்பமதாடு, மமலும் உருவாக்கும் பங்களிக்கவும் 
உதவுகிைது. இந்தியாவில் உள்ள பபரும்பாைான 
வகுப்பமைகளில் உள்ள தற்மபாமதய 'சல்கான்ட்-மபச்சு' 

மாதிரிகளில் இருந்து கல்வி அளிப்பமத முற்ைிலும் 
மாற்ைியமமக்கும் தன்னியைிலும், குழு கற்ைல் 
முமைகள்களிலும் ஈடுபடுவதன் மூைமும், இன்று. 

P19.4.1. பள்ளி பொடத்ேிட்டத்ேிற்கு கல்வி கேொழில்நுட்பத்கே 
ஒருங்கிகணத்ேல்: டிஜிடல் வயதுக்கு பள்ளி மாணவர்கமள 
தயார்படுத்துதல் மற்றும் நீராவி (அைிவியல், பதாழில்நுட்பம், 

பபாைியியல், கமை மற்றும் வடிவமமப்பு மற்றும் கணிதம்) 
ஆகியவற்ைில் முயற்சிகமள மமற்பகாள்வதற்கு பின்வரும் 
படிநிமைகள் எடுக்கப்படும்: 

ஒரு.      6 வயதில் இருந்து, கணக்கீட்டு சிந்தமன (சிக்கல்கள் 
மற்றும் தீர்வுகமள வடிவமமப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள 
சிந்தமன பசயல்முமைகள் கணினிகள் திைம்பட பசயல்பட 
வழிவகுக்கும்) பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். டிஜிட்டல் வயதில் இது ஒரு 
அடிப்பமட திைமம, அது நன்கு வடிவமமக்கப்பட்ட காகித 
பணித்தாள்களுடன் திைம்பட கற்றுக்பகாள்ள முடியும். 

ஆ. சாதனங்களின் பரவைான மற்றும் அவற்ைின் 
பற்ைாக்குமையால், அமனத்து மாணவர்களும் 2025 ஆம் 
ஆண்டில் இமணக்கப்பட்ட தனிநபர் கணினி சாதனங்கமள 
அணுகைாம். பள்ளி பாடத்திட்டம் இந்த தனிப்பட்ட 
சாதனங்கமளயும் டிஜிட்டல் கல்விமயயும் (கணினி 
ஆய்வகங்கள், டிங்கிரிங் ஆய்வகங்கள், தயாரிப்பாளர்கள், 

முதைியன).    

இ. பாடத்திட்ட பாடத்திட்டமானது பிற்பகுதியில் மமல் 
முதன்மம மற்றும் இரண்டாம்நிமை நிமைகளில் நிரைாக்க 



 

 

மற்றும் பிை மமம்பட்ட கணினி சார்ந்த நடவடிக்மககளில் 
கவனம் பசலுத்தும் விருப்பமான பாடங்கமள 
வழங்குகிைது.     

P19.4.2. கல்வி கமன்கபொருகள தமம்படுத்துேல்: கல்வி 
கமன்கபொருட்களின் வளமான பல்மவறு வளங்கள் மற்றும் 
அமனத்து மட்டங்களிலும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் 
கிமடக்கும். அத்தமகய பமன்பபாருள் அமனத்து முக்கிய இந்திய 
பமாழிகளிலும் கிமடக்கும், மமலும் CWSN மற்றும் மவறுபட்ட திைன் 
பகாண்ட மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பரந்தளவிைான பயனர்களுக்கு 
அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்: 

ஒரு.      குமைபாடுகள் உள்ள கற்கும் உதவக்கூடிய 
பமன்பபாருள் (எ.கா. குருட்டு / பகுதியளவு பார்மவயற்ை 
மாணவர்களுக்கு அமனத்து முக்கிய இந்திய 
பமாழிகளிலும் உமர-க்கு-மபச்சு பமன்பபாருள்). 

ஆ. அமனத்து முக்கிய இந்திய பமாழிகளிலும் எண்ணியல் 
மற்றும் அடிப்பமட எழுத்தைிவுகமள 
மமம்படுத்துவதற்கான நுண்ணைிவு பயிற்சி வகுப்புகள்.    

இ. தீவிர விமளயாட்டுக்கள், உருவகப்படுத்துதல்கள் மற்றும் 
பயன்பாடுகமள அதிகப்படுத்திய மற்றும் பமய்நிகர் 
உண்மமகமள பயன்படுத்தி கல்வி பமன்பபாருள்.     

ஈ. ஒவ்பவாரு பயிற்றுவிப்பாளருக்கும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 
கற்ைல் பாமதகமள உருவாக்க பமன்பபாருள்    

பாடத்திட்டத்தில், உள்ளடக்கத்மத (வாசிப்பு, வடீிமயாக்கள், ஊடாடும் 
பணித்தாள், முதைியன) கற்ைல் ஆயத்தங்களில் ஏற்பாடு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இ. பயிற்றுவிப்பாளர்களின் உதவியாளர்களுக்கு சுய-ஆய்வு 
அல்ைது சக மாணவர்களுடன் ஒத்துமழக்க 
கற்றுக்பகாள்வதற்கு உதவும் படிப்படியான கருத்துக்கமள 
வழங்கும் தகவமமப்பு மதிப்படீ்டு கருவி.     

ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு உதவும் வமகயில், தகவமமப்பு 
மதிப்படீுகமள உருவாக்குதல், வடிவமமத்தல் மற்றும் summation, 



 

 

மதிப்படீுகமள மதிப்பிடுதல் மற்றும் கற்பிப்பவர்களுக்கு 
பபாருத்தமான கருத்துக்கமள வழங்குதல். இத்தமகய மதிப்படீுகள் 
முரட்டு நிமனவகத்தின் முக்கியத்துவத்மத குமைக்கின்ைன, மமலும் 
21 ஆம் நூற்ைாண்டின் முக்கிய திைனாய்வு மற்றும் திைனாய்வு 
சிந்தமன, பதாடர்பு மற்றும் ஒத்துமழப்பு ஆகியவற்ைில் கவனம் 
பசலுத்துகின்ைன. இத்தமகய கருவிகளால் உருவாக்கப்பட்ட தரவு, 

தனிப்பட்ட கற்கும் பசயல்திைமன பிரதிபைிக்கும் மற்றும் 
ஒட்டுபமாத்த நிறுவன பசயல்திைமன பிரதிபைிப்பமதாடு, NRED இல் 
சரியான பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக பதிவு பசய்யப்படும் 
( P6.1.5 ஐப் பார்க்கவும் ). 

P19.4.3. P19.4.4. P19.4.5. 

P19.4.6. 

வடீிதயொ கொட்சி உபகைணங்கள்: திைந்த கல்வி 
களஞ்சியத்தில் உள்ளடக்கத்மத அதிகபட்சமாக 
பயன்படுத்துவதற்கு, நிறுவனங்கள் மைிவான 
மற்றும் சிைிய வடீிமயா பார்க்கும் 
கருவிகளுடன் (எ.கா. சூரிய ஆற்ைல் வடீிமயா 
பின்னணி மற்றும் திட்ட சாதனங்கள்) 
ஆதரிக்கப்படும். அத்தமகய வடீிமயாக்கமள 
மபாதமன-கற்ைல் பசயல்முமைகளாக 
ஒருங்கிமணக்க ஆசிரியர்கள் 
உற்சாகப்படுத்தப்படுவார்கள், அமதாடு 
அவர்களது பசாந்த மபாதமனயுடனும், அங்கு 
அவர்கள் மதிப்மப மசர்க்கிைார்கள். 

தமம்பட்ட ஆன்கைன் படிப்புகள்: கல்வி 
நிறுவனங்கள் எதிர்காைத்தில் உருவாக்கப்பட்ட 
SWAYAM வழியாக அல்ைது மற்ை தளங்களில் 
ஆன்மைன் மூைம் குைிப்பிட்ட படிப்புகள் 
(குைிப்பாக மமம்பட்ட 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டவர்கள்) முடிக்க 
மாணவர்களுக்கு சலுமககமள வழங்க 
ஊக்குவிக்கப்படும். இது ஆன்மைன் ஆய்வுகள் 
மபான்ை பயனுள்ள தமைப்புகளில் 
பாடபநைிகமளயும் உள்ளடக்கியது. ஆன்மைன் 
கல்விக்கூடங்களிைிருந்து பயன் பபைக்கூடிய 



 

 

பதாழில் கல்வி மற்றும் வயது 
வந்மதாருக்கான கல்வியும் இதில் அடங்கும். 

கபொருத்ேமொன ேகவல் மற்றும் 
ேகவல்கேொடர்பு கேொழில்நுட்பப் 
பயன்பொட்டிற்கொன ஆேைவு: பபரும்பாைான 
கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கள் வன்பபாருள் 
மற்றும் பமன்பபாருமளப் பராமரிப்பது மற்றும் 
மகயாள்வதில் சிரமம் உள்ளது. இந்த 
பிரச்சிமனமய அவர்களது மூத்த இரண்டாம் 
நிமை படிப்புகமள நிமைவு பசய்துள்ள 
மாணவர்களுக்கான பபருந்பதாமகயான 'ஐ.டி. 
தூதர்' பபல்மைாஷிப்மஸ உருவாக்குவதன் 
மூைம் உமரயாடைாம். சிை நாடுகளில் 
இராணுவ மசமவமயப் மபாைமவ கிராமப்புை 
மசமவயின் ஒரு பதிப்பில் தங்கள் ஐ.டி. 
கணினி வன்பபாருள் மற்றும் பராமரிப்பு, அமத 
மபால் பமன்பபாருள் நிறுவல் மற்றும் 
பராமரிப்பு பயிற்சி (குைிப்பாக திைந்த மூை 
பமன்பபாருள்) இந்த மாணவர்கள் கற்று. 
முடிந்தவமர, உள்ளூர் மக்களுக்கு இந்த 
பபல்மைாஷிப்ஸ் வழங்கப்பட மவண்டும். இது 
பின்வருபவர்களிமடமய இந்த 
உறுப்பினர்களிமடமய பதாழில் முமனமவார் 
ஊக்குவிக்கும். 

குறிப்பிட்ட கேொழில்நுட்ப கேொடர்பொன 
ககொள்கக நடவடிக்கககள்: இமவ இரண்டு 
பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன, அவசியமான 
தமையடீுகள் மற்றும் நம்பிக்மகக்குரிய 
தமையடீுகள். கற்பித்தல், கற்ைல் மற்றும் 
மதிப்படீு ஆகியவற்ைில் மதமவயான சிை 
தமையடீு பின்வருமாறு: 



 

 

ஒரு.      கல்வி உள்ளடக்கத்ேிற்கொன இந்ேிய கமொழிகளில் 
உள்ளடக்க களஞ்சியங்கள்: உள்ளடக்கம் 
பதிமவற்றுவதற்கான தமையங்க பசயல்முமைகளுடன், 

சிைந்த உள்ளடக்கத்மத மமல் மநாக்கி மமற்பரப்பில் 
அனுமதிக்கும் மதிப்படீ்டு முமைகள். உள்ளடக்கம் 
கிரிமயட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமத்தின் கீழ் கிமடக்க 
மவண்டும். திைந்த கல்வி வளங்களின் மதசியக் களஞ்சியம் 
(NROER) இது மபான்ை ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும், ஆனால் 
இது மிகவும் விழிப்புணர்வு கட்டடத்துடன் கூடுதைாக 
இருக்க மவண்டும், இதனால் நிமைய உள்ளடக்கங்கள் 
ஆன்மைனில் வருகின்ைன மமலும் பைர் அமதப் 
பயன்படுத்துகிைார்கள். அத்தமகய ஒரு களஞ்சியத்மதத் 
தக்கமவத்துக்பகாள்ள பபாருத்தமான நிதி மாதிரிமயத் 
மதர்ந்பதடுக்க மவண்டும். உள்ளடக்க களஞ்சியமானது 
விருப்பமாக பணம் பசலுத்தும் முமைகளுடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்படைாம், இதன் விமளவாக, உள்ளடக்கம் 
பமடப்பாளர்களுக்கு உள்ளடக்கத்மத பங்களிப்பதற்கான 
ஒரு சிைிய வழியில் ஈடுபசய்ய முடியும். புதுமமயான 
வயதுமடய உள்ளடக்கத்மத உருவாக்க பை 
ஆசிரியர்கமள இது ஊக்குவிக்கும். ஒவ்பவாரு 
மாநிைத்திற்கும் தனித்தனி களஞ்சியங்கமள 
உருவாக்குவதற்கான முடிவானது, அல்ைது அமனத்து 
உள்ளடக்கத்மதயும் ஒமர களஞ்சியத்தில் 
மவத்திருத்தல்,பபாருத்தமான நிதி மாதிரிகள் 
அடிப்பமடயில் NETF மூைம் பசய்ய முடியும். 

ஆ. எந்ேகவொரு உள்ளடக்க களஞ்சியத்ேிலும் 
பேிதவற்றப்பட்ட உள்ளடக்கத்ேின் இயந்ேிை 
கமொழிகபயர்ப்பு: பமாழிபபயர்ப்பின் தரம் சரிபார்க்க 
தமையங்க பசயல்முமைகளுடன் கூடுதைாக மசர்க்கப்பட 
மவண்டும் , எனமவ எந்த பமாழியில் நல்ை தரமான 
உள்ளடக்கத்மத பை இந்திய பமாழிகளில் பமாழிபபயர்க்க 
முடியும்.    

சிை நம்பிக்மகக்குரிய தமையடீு பின்வருமாறு: 



 

 

இ. கல்வித் ேகவலுக்கொன பப்ளிஷிங் 
கமன்கபொருட்கள்: ஆசிரியர்கள் ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
மமற்பட்ட உள்ளடக்க களஞ்சியங்களில் இருந்து இைவச 
உள்ளடக்கத்மத பதாகுக்க முடியும். பை பமழய பல்கமைக் 
கழகங்கள் பிரிவிமனமய அச்சிடுகின்ைன, இது 
மாணவர்கள் விரும்பும் மாணவர்களுக்கான ஒப்படீ்டளவில் 
மைிவான கடினமான பிரதிகமள அச்சிட 
பயன்படுத்தைாம்.     

ஈ. ஆன்கைன் மேிப்பீடுகள்: ஆசிரியர்களால் தனித்தனியாக 
மதிப்படீு பசய்யப்படும் மவமைகளில் திட்டங்கள் மற்றும் 
பிை மககள் இமணந்து ஆன்மைன் பை மதர்வு மதர்வுகள் 
பகுதியாக இருக்க முடியும். சிை பயன்பாட்டு 
அடிப்பமடயிைான பை மதர்வு மதர்வுகள் அமமப்புகள் 
இப்மபாது ஏற்கனமவ கிமடக்கின்ைன, இது வினாக்கமள 
நடத்த ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் எளிதானது.    

19.5. கல்வி அணுககை 
தமம்படுத்துேல் 
பதாமைதூரக் கல்வி, பபண்கள், சி.டபிள்யூ.எஸ்.என், 

பள்ளிகளில் இருந்து பவளிமயைிய மாணவர்கள், பபரியவர்கள் 
மற்றும் பைர் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி பயிை விரும்பும் 
மாணவர்கள் ஆகிமயாருக்கு மாணவர்கமள அமடய 
உதவுவதன் மூைம், ஐ.சி.டி. எனினும், இந்த மநாக்கங்களுக்காக 
கல்வி உள்ளடக்கம் மனதில் குைிப்பிட்ட மதமவகமள 
மவத்திருப்பது மிகவும் முக்கியமானது. 

P19.5.1. கேொகைதூைப் பகுேியிலுள்ள கேொழில்நுட்பத்ேிற்கு அணுகல்: பள்ளி 
வளாகங்கள் அமடயப்படாத இடத்திற்குச் பசல்ை மநாடல் 
நிறுவனமாக இருக்க மவண்டும். இதற்காக, அவர்கள் மின்சாரம், 

கணினிகள் / ஸ்மார்ட் ஃமபான்கள் அல்ைது பிை அணுகல் 



 

 

சாதனங்கமளப் பபற்ைிருக்க மவண்டும், மற்றும் இமணய அணுகல் 
மவறுவழியில்ைாமல் அமடயாளம் காணப்படுவதில்மை. 

P19.5.2. ேிறந்ே கல்வி களஞ்சியங்களில் உயர் ேை சிறப்பு உள்ளடக்கம் 
கிகடக்க தவண்டும்: அமனத்துக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு உயர்தர 
கல்வி உள்ளடக்கம், பாடநூல்கள், குைிப்பு புத்தகங்கள், வடீிமயாக்கள் 
(வசனங்கமளக் பகாண்டது சிைந்தது), கற்பித்தல் கற்ைல் பபாருட்கள் 
மபான்ைவற்மை உள்ளடக்கியது. கல்வி மற்றும் அமனத்து இந்திய 
பமாழிகளிலும் மதசிய மற்றும் உைகளாவிய ஆதாரங்களில் இருந்து 
உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் கவரப்பட்டு, ஒரு ஆன்மைன் டிஜிட்டல் 
களஞ்சியத்தில் எ.கா. மதசிய டிஜிட்டல் நூைகம் அல்ைது NROER 

ஆகியவற்ைில் கிமடக்கும். இந்த களஞ்சியத்மத ஒழுங்கமமக்க 
மவண்டும், இதனால் எவரும் விமரவாகவும் எளிமமயாகவும் 
கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்றும் அமனத்து பதாடர்புமடய 
உள்ளடக்கத்மதயும் பதிவிைக்கைாம். மாணவர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்மகமய அமடவதற்கு, இந்த 
உள்ளடக்கத்மத எந்தபவாரு வடிவத்திலும் விநிமயாகிப்பதன் மூைம் 
பபயரளவு கட்டணம் வசூைிக்கப்படும் மற்றும் ஊக்கப்படுத்தப்படும். 

P19.5.3. உள்ளடக்க ேைத்கே பைொமரிப்பது: அதில் உள்ள 
களஞ்சியத்மத உறுதி பசய்வது மிகவும் முக்கியம்              

P19.5.2 உயர் தரம் மற்றும் புதுப்பிப்பு வளமாக இருக்கிைது, 

எனமவ முமையான கல்வி முமையிைான ஆசிரியர்களுக்கும் 
மாணவர்களுக்கும் அது மதிப்பில் இருக்கும், 

ஆனால் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்ைல் ஒரு சக்தி வாய்ந்த 
இயல்பான. எனமவ இந்த கற்ைல் வளங்கமள உருவாக்கி 
ஆய்வு பசய்வதற்கான ஒரு வழிமுமையானது (எ.கா. 
பயனர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடமிருந்து 
உள்ளடக்கத்தின் தரம், பபாருத்தம் மற்றும் பயன்பாட்டின் 
ஆன்மைன் பின்னூட்டத்தின் மூைம் உத்மதசிக்கப்படும், 

அமதமபால் சிைந்த உள்ளடக்கம் உருவாக்கத்திற்கான மதசிய 
அங்கீகாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் மபாட்டிகளும்). எனமவ, 

மமமடயில் சிைந்த ஆசிரியர்களின் பணி 
பவளிப்படுத்துவதுடன், ஒவ்பவாரு விஷயத்திலும், 

மட்டத்திலும், பமாழியிலும் நாடு முழுவதும் பின்பற்ைக்கூடிய 



 

 

பாணியில் கற்பிப்மபாம். பநட்ஃபலீ்ட் மூைம் பரவைாகப் 
பயன்பாட்டுக்கு வரும் தளத்மத (ஒருமுமை அமனத்து 
பகிர்ந்த ஆதாரங்களின் மபாதும்), CDAC அல்ைது தனியார் 
பதாழிற்துமை மபான்ை சிைப்பு நிறுவனங்களால் 
நிர்வகிக்கப்பட மவண்டும். இந்த வமகயான பதாழில்முமை 
பராமரிப்புக்கான நிதியுதவி மத்திய அரசால் வழங்கப்படும். 

P19.5.4. கல்வி உள்ளடக்கத்ேின் ேொனியங்கு கமொழி கமொழிகபயர்ப்புக்கொன 
கருவிககள உருவொக்குேல்: அமனத்து முக்கிய இந்திய 
பமாழிகளிலும் கல்வி உள்ளடக்கத்தின் தன்னியக்க மற்றும் / அல்ைது 
கூட்டாளிகளான பமாழி பமாழிபபயர்ப்புக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் 
மமம்பாட்டுக்கான முன்னுரிமமகமள NRF முன்னுரிமம அளிக்கும், 

இதனால் ஒரு பமாழியில் உருவாக்கப்பட்ட கூடுதல் உள்ளடக்கம் 
விமரவாக உருவாக்கப்படும் பிை பமாழிகளில் கிமடக்கிைது. 

P19.5.5. குறிப்பிட்ட கேொழில்நுட்ப சம்பந்ேப்பட்ட ககொள்கக 
நடவடிக்கககள்: மதமவயான தமையடீுகளின் அடிப்பமடயில், 

சிைப்புத் மதமவகள் பகாண்ட எல்ைா வயதினருக்கும் 
குழந்மதகளுக்குத் தழுவல் கற்ைலுக்கான பமன்பபாருள் 
தயாரிக்கப்பட மவண்டும். இந்த மநாக்கத்திற்காக பிரத்திமயக 
ஆராய்ச்சி மதமவப்படும், இது பல்கமைக்கழகங்களில் கல்வித் 
திமணக்களங்களில் NRF மூைமாக நிதியளிக்கப்படைாம். அமதமபால், 

அைிவார்ந்த பயிற்சிக் கருவிகளுடன், மற்றும் பைர்.              

NRED டிஜிட்டல் வடிவில் உள்ள நிறுவனங்கள், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்கள் பதாடர்பான அமனத்து பதிவுகமளயும் 
பராமரிக்க மவண்டும். 

19.6. கல்வி ேிட்டமிடல் மற்றும் 
முகொகமத்துவத்கே நீக்குேல் 
ஐ.சி.டி.யில் இருந்து மிக முக்கியமான நன்மமகள் ஆளுமம 
மற்றும் நிர்வாகத்தின் பகுதியில்தான் உள்ளன, தகவல் 
பதாழில்நுட்ப மசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் தகவல் 
மசகரிப்பு ஆகியவற்றுடன் ICT கருவிகள் 



 

 

உதவும். மற்ைவர்களுடன் மபாைி டிகிரி பிரச்சமன மபான்ை 
நீண்ட காைத்திற்கு துன்பம் விமளவித்த சிக்கல்களுக்கு 
ஒப்படீ்டளவில் எளிமமயான மற்றும் விமையுயர்ந்த தீர்மவ 
வழங்குவதன் மூைம் ICT என்பது முக்கிய கல்வித்திட்டத்தில் 
உதவுகிைது. 

P19.6.1. கல்வித் தகவல்களின் தேசிய களஞ்சியம்: தகவல் பதாழில்நுட்பத்தின் 
திைமமயான மற்றும் பாதுகாப்பான பராமரிப்புக்காக ஐ.சி.டி. 
நிறுவனங்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பதாடர்பான 
அமனத்து பதிவுகளும் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் 
நிர்வகிக்கப்படும், இது டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக 
அமமக்கப்படைாம் ( P6.1.5 ஐப் பார்க்கவும் ). NRED உடன் பணிபுரியும்: 

ஒரு.      தரமவ உள்ளிட்டு புதுப்பிப்பதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நிறுவன பயனர்களுக்கு பபாருத்தமான அமமப்புகமள 
உருவாக்குதல். ஆசிரியர்களுக்கு கணிசமான சுமமமயக் 
குமைப்பதற்காக ஒரு வருடத்திற்கு நான்கு முமை 
தரவுகமள வழங்குவதற்கு ஆசிரியர்கள் மகட்டுக்பகாள்வர், 

பதாடர்ந்து மசகரித்தல், நிர்வகிப்பது மற்றும் நடப்பு 
அடிப்பமடயில் தரமவ அனுப்புதல். அரசுத் 
திட்டங்களுக்கான கண்காணிப்பு, அங்கீகாரம், தரவரிமச, 

தரவரிமச மற்றும் தகுதி ஆகியவற்ைின் மநாக்கத்திற்காக 
அரசாங்க முகமமகள் (அரசு மற்றும் மமயம்) 
ஆகியவற்ைிற்கு தரவுகமள 
பவளியிடுவதற்கான ஒமர வழிமுமையாக இது இருக்கும் . 

ஆ. பயிற்றுவிப்பாளர்களால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் கடன்களின் மவமைவாய்ப்பு பதிவுகமள 
சரிபார்க்கும் (எ.கா., அவர்களின் அடாத எண்கள் மூைம் 
அமடயாளம் காணப்படும்). கல்வியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் 
ஆகிமயாருக்கு கல்வி உதவித்பதாமக, மவமைவாய்ப்பு, 

நிறுவனங்களுக்கு இமடயில் இடமாற்ைங்கள் மற்றும் 
கல்வி அமமப்பில் மீண்டும் நுமழதல் ஆகியவற்மை இது 
எளிதாக்குகிைது. இது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
விவரங்கமள கண்காணிப்பு மகமயடு முயற்சிமய 
குமைக்கும்.    



 

 

இ. தனிப்பட்ட கற்கும் மற்றும் நிறுவனங்களின் 
பசயல்திைமன ஆய்வு பசய்வதன் மூைம் கற்ைல் 
விமளவுகமள (எ.கா., எ.கா.) மதிப்பிடுவதற்கான 
முயற்சிகள், மற்றும் பசயல்திைன் மிக்க உதவிகமள 
மமற்பகாள்வதற்கான விமளவுகமள சந்திக்க 
மதால்விகமள முன்கூட்ட முயற்சிக்க முயற்சிக்க 
மவண்டும்.     

ஈ. மதசிய பநைிகள், சிைந்த நமடமுமைகள் மற்றும் 
தரவுகளின் தனியுரிமம பதாடர்பான சட்டங்கள் 
ஆகியவற்மைக் கமடபிடிக்கும் மபாது பதிவுகமள 
பராமரித்தல். "பதளிவின்மம பாதுகாப்பு" அடிப்பமடயில் 
நமடமுமைகள் பவளிப்பமடயாக 
நிராகரிக்கப்படும். ஆரம்பத்தில் அமனத்து நபர்களின் 
தனியுரிமமமய பாதுகாக்க சட்டங்கள் பைப்படுவதாக இந்த 
பகாள்மக மமலும் குைிப்பிடுகிைது.    

இ. தரவரிமச மற்றும் தரவு நம்பகத்தன்மமமய உறுதி 
பசய்வதற்கு பபாருத்தமான வழிமுமைகமள 
உருவாக்குதல், எனமவ பகாள்மககமள உயர் தர தரமவ 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. மாநிை மற்றும் மத்திய 
அமமப்புகளால் நடத்தப்படும் தற்மபாமதய சிைந்த 
நமடமுமைகள் ஒரு அடிப்பமடயாக ஆய்வு பசய்யப்பட்டு 
பயன்படுத்தப்படைாம்.     

ஊ. முக்கியமான மபாக்குகள் (மநர்மமை மற்றும் 
எதிர்மமையானமவ) அமவ வளர்ந்து வரும் நிமையில், 

உடனடி நடவடிக்மக மதமவப்படும், சம்பந்தப்பட்ட அரசு 
நிறுவனங்கமள விழிப்புணர்வு மற்றும் வருடாந்திர 
அடிப்பமடயில் இந்த பகுப்பாய்மவ 
பபாதுமமயாக்குகிைது. இந்த பகுப்பாய்வு மாவட்ட 
மட்டத்தில் பள்ளிக் கல்வியின் தரம் பற்ைிய 
மதிப்படீுகமளயும் உள்ளடக்கும்.      

கிராம். புைம்பபயர்ந்தவர்கமளக் கண்காணிப்பவர்கள், மற்றும் 
அவர்களின் உடல்நைம் மற்றும் கல்வி முன்மனற்ைம் 
ஆகியவற்மை அடிக்கடி இடப்பபயர்ச்சி காரணமாக 



 

 

அவர்களின் நைனுக்கான தடங்கல்களின் எதிர்மமையான 
தாக்கத்மதத் தணிக்கவும்.    

கல்வித் ேைத்ேின் தேசிய 
களஞ்சியம் என்பது டிஜிட்டல் 
வடிவில் உள்ள கல்வி 
நிறுவனங்கள், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மொணவர்கள் 
கேொடர்பொன அகனத்து 
பேிவுககளயும் பைொமரிக்கும். 

P19.6.2. ஆளுகம மற்றும் நிர்வொகத்கே தமம்படுத்துவேற்கொன 
கேொழில்நுட்பம்: சமூக கண்காணிப்புக்கான கல்வித் தகவல் 
மமைாண்மம அமமப்புகள் NRED உடன் உருவாக்கப்பட்டு 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். கல்வித் திட்டமிடல், மசர்க்மக, 

வருமக, மதிப்படீுகள், முதைியன உள்ளூர் சமூகங்கள், பஞ்சாயத்துகள் 
மற்றும் SMC க்கள் தரமவப் பார்க்கவும் தங்கமளப் புரிந்து பகாள்ளவும் 
முடியும். ஐ.சி.டி.-அடிப்பமடயான கருவிகள் உடனடியாக அமனத்து 
நிர்வாகப் பணிகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன, இதில் 
மசர்க்மக, ஸ்காைர்ஷிப்புகள், மதிப்படீுகள், ஆமைாசமன, மவமை 
வாய்ப்புகள், அங்கீகாரம் ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய அமமப்புகள், 

திைன் மற்றும் துல்ைியம் ஆகியவற்மை மமம்படுத்த முடியும். 
முடிபவடுக்கும் வமர மசகரிப்பது. பங்குதாரர்களிமடமய தகவல் 
பரிமாற்ைத்மத எளிதாக்குவதற்கு, அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் 



 

 

அமனத்து நிறுவன பங்குதாரர்கமளயும் (மாணவர்கள், பபற்மைார்கள், 

ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் மபான்ைமவ) உத்திமயாகபூர்வ நிறுவன 
பதாடர்பு மசனல்களுக்கு (எ.கா. நிறுவன நிறுவன மின்னஞ்சல்) 
அணுகும். 

P19.6.3. குறிப்பிட்ட கேொழில்நுட்ப சம்பந்ேப்பட்ட ககொள்கக 
நடவடிக்கககள்: மின்னஞ்சமை அமடய 30 ஆண்டுகளுக்கு பிைகு, 

எங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் பை தங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மற்றும் 
மாணவர்கள் நிறுவன மின்னஞ்சல் வழங்க மவண்டாம். நிறுவன 
மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் பட்டியல் மசமவயகங்கள் மூைம் 
பபைக்கூடிய தகவல்பதாடர்புகளின் பசயல்திைன் மமலும் 
தாமதமின்ைி அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கப்பட 
மவண்டும். 

மபாைி டிகிரி பிரச்சமன இப்மபாது புதிய பிளாக்மேன் 
பதாழில்நுட்பம் மூைம் மிகவும் மநர்த்தியாக தீர்க்கப்பட 
முடியும். மாநிை அரசுகளுக்கு உள்ள அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கும் 'மதசிய கல்விக் காமசாமை' மபான்ை 
சான்ைிதழ்கமள ஒவ்பவாரு மாநிை அரசுக்கும் வழங்க 
மவண்டும். 

கல்வி மற்றும் நிர்வாகத்தின் கணினிமயமாக்கல் கணிசமான 
அளவு ஏற்கனமவ நுமழந்துள்ளது, நுமழவு, மாணவர் 
பதிவுகள் மபான்ை பை அம்சங்கள் மற்றும் மாநிைத்தில் பை 
பல்கமைக்கழகங்களில் நமடபபறும் மதர்வுகமள கூட 
ஆன்மைன் கருத்தாய்வு. இமவ அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கும் அளவிடப்பட மவண்டும். 

19.7. சரீ்குகைக்கும் 
கேொழில்நுட்பங்கள் 
பதாழில்நுட்பம் பபருகிய முமையில் மனித சமுதாயத்தின் 
பை அம்சங்கமளத் தமட பசய்கிைது, கல்வி உட்பட. சிை 
தமடச்பசய்யும் பதாழில்நுட்பங்கள் கல்விக்கான பதளிவான 
விண்ணப்பங்கமளக் பகாண்டிருக்கும், மற்றும் NETF இன் 
ஈடுபாடு மூைம் கல்வி முமையில் இந்த 



 

 

பதாழில்நுட்பங்கமள ஒருங்கிமணப்பதற்கு வழிமுமைகள் 
விவாதிக்கப்படுகின்ைன. கல்வி, ஆராய்ச்சி, திைன் மற்றும் 
விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றுக்கு இமடயிைான முரண்பாடான 
பதாழில்நுட்பங்களின் பரந்த விமளவுகள் குைித்து இந்த பிரிவு 
கவனம் பசலுத்துகிைது. 

1986/1992 ஆம் ஆண்டின் கல்விக்கான மதசிய பகாள்மக 
வடிவமமக்கப்பட்ட மபாது, இண்டர்மநஷனல், குைிப்பாக 
வளர்ச்சி விகிதங்கள் மற்றும் பிை பநாறுங்குதைான 
பதாழில்நுட்பங்களின் தாக்கங்கமள மமம்படுத்துவதில் உள்ள 
சிக்கைான விமளவுகமள கணிப்பது கடினம். நமது 
தற்மபாமதய கல்வி முமை இந்த விமரவான மற்றும் 
சீர்குமைக்கும் மாற்ைங்கமள சமாளிக்க இயைாமம ஒரு 
மபாட்டியிடும் உைகில் ஒரு அபாயகரமான குமைபாடு 
எங்களுக்கு (தனித்தனியாக மற்றும் மதசிய) மவக்கிைது. 
உதாரணமாக, கணினிகமள உண்மமயான மற்றும் 
பசயல்முமை அைிமவப் பயன்படுத்துவதில் மனிதர்கமள 
அதிகம் தாக்கியுள்ள மபாதினும், அமனத்து மட்டங்களிலும் 
உள்ள எங்கள் கல்வி மாணவர்கள் தங்கள் உயர்ந்த ஒழுங்கு 
திைன்கமள வளர்ப்பதில் பசைவழிக்மகயில் இத்தமகய 
அைிமவ அதிக அளவில் சுமக்கிைார்கள். 

இந்த பகாள்மக நான்காவது பதாழிற்துமை புரட்சி ஏற்கனமவ 
நடந்து முடிந்த ஒரு காைக்கட்டத்தில் வருகிைது, பசயற்மக 
நுண்ணைிவு மபான்ை சிக்கைான 
பதாழில்நுட்பங்கள் உருவாகியுள்ளன. அதன் மமயத்தில், 

பசயற்மக நுண்ணைிவு (அதாவது, "இந்த மநாயாளிக்கு என்ன 
மநாய் உள்ளது?") மபான்ை தகவல் இமடபவளிகமள நிரப்ப 
(அதாவது, "இந்த மநாயாளியின் அைிகுைிகள்") இருக்கும் 
தரவுகமளப் பயன்படுத்துகின்ை கணிப்பு பணிகளின் பசைவு 
குமைகிைது. பசயற்மக நுண்ணைிவு அடிப்பமடயிைான 
கணிப்பு வழீ்ச்சியமடந்தால், பசயற்மக நுண்ணைிவு 
குைிப்பிட்ட கணிக்கப்பட்ட பணிகளில் மருத்துவர்கள் மபான்ை 
திைமமயான நிபுணர்களுடன் பபாருந்தும் அல்ைது சிைப்பாக 
பசயல்பட முடியும், எனமவ அவற்ைின் மவமைகளில் 



 

 

அவர்களுக்கு மதிப்புமிக்க உதவி இருக்கும். எனமவ, 

பசயற்மக நுண்ணைிவின் சிமதவு சாத்தியம் பதளிவானது. 

NITI Aayog சமீபத்தில் "பசயற்மக நுண்ணைிவுக்கான மதசிய 
மூமைாபாயம்: #AIForAll" என்ை தமைப்பில் ஒரு மநரடியான 
விவாதக் கட்டுமர ஒன்மை பவளியிட்டது. MHRD மற்றும் பிை 
மதசிய மற்றும் சர்வமதச நிறுவனங்களால் முன்பனடுத்த பை 
முன்னுரிமமகமள இந்தியாவில் பசயற்மக 
நுண்ணைிவுகமளச் சவால்கமளயும், மதசிய முன்மனாக்கு 
மற்றும் பசயற்மக நுண்ணைிவுக்கான நடவடிக்மக நிகழ்ச்சி 
நிரல். இந்த பகாள்மக கல்வி பதாடர்பானது என்று NITI Aayog 

பரிந்துமரகமள பரந்த அளவில் ஆதரிக்கிைது. பசயைிழப்பு 
பதாழில்நுட்பங்களுடன் பதாடர்புமடய பகாள்மக 
நடவடிக்மககள் குைிப்பிட்ட பதாழில்நுட்பங்களுக்கு எவ்வாறு 
பபாருந்துகின்ைன என்பமதப் பற்ைி பசயற்மக நுண்ணைிவு 
ஒரு சிைந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிைது என்று மமலும் 
குைிப்பிடுகிைது. இவ்வாறு, கீமழ உள்ள ஒவ்பவாரு பகாள்மக 
பசயல்களும் பசயற்மக நுண்ணைிவுக்கு அதன் பயன்பாட்டின் 
கருத்துக்கமள பின்பற்றுகிைது. 

பிளாக்மேன் மற்றும் பமய்நிகர் ரியாைிட்டி மபான்ை பிை 
முைிவு பதாழில்நுட்பங்கள் கல்விக்கு கணிசமான தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்தக்கூடிய பை புதிய பதாழில்நுட்பங்கமளக் 
பகாண்டுள்ளன. 

P19.7.1. ேஙீ்கு விகளவிக்கும் கேொழில்நுட்பங்ககள கண்கொணித்ேல்: RSA 

இன் ஆமைாசமனக் குழுவின் நிரந்தர பணிகளில் ஒன்று 
( அத்தியாயம் 23 ஐப் பார்க்கவும் ) அவற்ைின் ஆற்ைமை 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட எழுச்சி பதாழில்நுட்பங்கமள 
வமகப்படுத்தவும் மற்றும் இமடயூறுக்கு மதிப்படீு பசய்யப்படும் காை 
அளமவயும், அவ்வப்மபாது இந்த பகுப்பாய்மவயும் RSA க்கு அளிக்க 
மவண்டும். இந்த உள்ளடீுகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட RSA, அதன் 
மதாற்ைத்மத அந்த பதாழில்நுட்பங்கமள முமையாக அமடயாளம் 
காணும் 

கல்வி அமமப்பிைிருந்து பதில்கமளக் மகாருகிைது. 
பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் அதிகரித்துவரும் மவகத்தில், 



 

 

கல்வி பகாள்மக மாற்ைத்தின் பாரம்பரிய சுழற்சி இத்தமகய 
தடங்கல்களுக்கு பதிைளிக்க மிகவும் பமதுவாக இருக்கைாம். 
RSA இன் ஆமைாசமனக் குழு மதசிய மற்றும் சர்வமதச 
முன்மனாக்குகமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட பதாழில்நுட்ப-
குைிப்பிட்ட மறுபமாழிகமள முன்பமாழிகிைது, இது கல்வி, 
பதாழில் மற்றும் பரந்த பபாதுமக்களுடன் கைந்தாமைாசித்து 
மமம்படுத்தப்படும். இந்த பதில்கள் RSA இன் EC ஆல் 
வழிநடத்தப்படும். கல்வி அமமப்பில் சிை சுறுசுறுப்பு 
அவசியம் என்ைாலும், ஒரு குைிப்பிட்ட பதாழில்நுட்பத்தின் 
பநாறுக்கும் திைமன மதிப்பிடும் மபாது கவனமாக சிந்திக்க 
மவண்டிய அவசியத்மத பசயற்மக நுண்ணைிவால் 
விவரிக்கிைது (இது பை தனித்துவமான பதாழில்நுட்பங்கமள 
உள்ளடக்கியது). பை தசாப்தங்களுக்கு முன்னர், சிை 
வல்லுனர்கள் ஆளும் சார்ந்த நிபுணத்துவ அமமப்புகமள ஒரு 
உடனடி சீர்குமைக்கும் பசயற்மக நுண்ணைிவு 
பதாழில்நுட்பமாக பார்மவயிட்டனர்.பசயற்மக 
நுண்ணைிவின் அண்மமய ஆதாயங்கள் உண்மமயில் 1990 

களில் உருவாக்கப்பட்ட பை நுட்பங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டன (பல்வமக நரம்பியல் பநட்பவார்க்குகள் 
பின்னூட்டத்துடன்) மற்றும் முதன்மமயாக கணக்கிடுதைில் 
சமீபத்திய முன்மனற்ைங்கள் மற்றும் பபரிய தரவு-பசட் 
கிமடப்பதன் மூைம் தூண்டப்பட்டன. NITI ஆமயாக் விவாதத் 
தாளின் மாதிரிகள், ஒரு ஆமைாசமனக் குழுவானது 
பதாழில்நுட்ப-குைிப்பிட்ட பகாள்மக மாற்ைங்கமள 
முன்பமாழியைாம். 

P19.7.2. இகடயூறொன கேொழில்நுட்பங்களில் ஆைொய்ச்சி: ஒரு புதிய முைிவு 
பதாழில்நுட்பத்மத RSA இன் முமையான அங்கீகாரத்திற்கு 
விமடயிறுக்கும் வமகயில், NRF ஆனது படாமமனிலுள்ள அடிப்பமட 
ஆராய்ச்சி , பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிமய மமம்படுத்துதல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்பத்தின் சமூக-பபாருளாதார தாக்கத்மத மதிப்படீு பசய்தல் 
மபான்ை பபாருத்தமான இடங்களில் ஆராய்ச்சி முயற்சிகமளத் 
பதாடங்குகிைது அல்ைது விரிவுபடுத்துகிைது . சிை சிக்கைான 



 

 

பதாழில்நுட்பங்களுக்கு NRF சர்வமதச கூட்டுகளுடன் பமகா 
திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கக்கூடும். 

பசயற்மக நுண்ணைிவின் பின்னணியில், NRF ஒரு 
முற்மபாக்கான அணுகுமுமைமயக் கருத்தில் பகாள்ளைாம்: 

a) முக்கிய பசயற்மக நுண்ணைிவு ஆராய்ச்சி முன்மனற்ைம்,    

ஆ) பயன்பாட்டு அடிப்பமடயிைான ஆராய்ச்சிமய 
அபிவிருத்தி பசய்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல்   

c) உடல்நை பராமரிப்பு, விவசாயம் மற்றும் காைநிமை 
மாற்ைம் ஆகியவற்ைில் உைகளாவிய சவால்கமள 
எதிர்பகாள்ள சர்வமதச ஆராய்ச்சி முயற்சிகமள 
நிறுவுதல்.    

P19.7.3. ேிறகம மற்றும் மறு-ேிறன்: உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் புதிய நிறுவன 
கட்டமமப்பு மாணவர்கமளத் திருப்தி பசய்வதற்கும், தற்மபாமதய 
பணியாளர்கமள விமரவாக மறுபரிசீைமன பசய்வதற்கும் மிகவும் 
பபாருத்தமானது. வமக 1 மற்றும் வமக 2 நிறுவனங்கள் பசயைிழப்பு 
பதாழில்நுட்பங்கமள ஆராய்வதில் மட்டுமல்ைாமல், பவட்டு-முமன 
களங்கள் மற்றும் பயிற்றுவிப்புத் துமைகளில் பதாடக்கநிமை 
பதிப்புகள் மற்றும் ஆன்மைன் படிப்புகள் (ஆன்மைன் படிப்புகள் 
உட்பட) ஆரம்ப பதிப்புகமள உருவாக்குதல் மற்றும் குைிப்பிட்ட 
பகுதிகளில் பதாழில்முமை கல்வி. பதாழில்நுட்பம் முதிர்ச்சியின் 
அளமவ அமடந்தவுடன், வமக III நிறுவனங்கள் இந்த மபாதமன 
மற்றும் அளவடீு முயற்சிகமள அளவிடுவதற்கு சிைப்பான 
முமையில் மவக்கப்படுகின்ைன, இதில் மவமை தயார்நிமைக்கான 
இைக்கு பயிற்சி அடங்கும். தமடபசய்யக்கூடிய பதாழில்நுட்பங்கள் 
சிை மவமைகள் பணிநீக்கம் பசய்யும்,எனமவ திைமம மற்றும் 
திைமம ஆகியவற்ைின் அணுகுமுமைகள், மவமைவாய்ப்மப 
உருவாக்குவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 
இருக்கும். இத்தமகய பயிற்சி வழங்குவதற்கு நிறுவன மற்றும் 
நிறுவன நிறுவன பங்காளர்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்காக 
நிறுவனங்கள் திைன்கமளக் பகாண்டிருக்கும், இது திைமம மற்றும் 
உயர்கல்வி கட்டமமப்புகளுடன் ஒருங்கிமணக்கப்படும். 



 

 

பசயற்மக நுண்ணைிவு, வமக I மற்றும் வமக II நிறுவனங்கள் 
முக்கிய இடங்களில் (இயந்திர கற்ைல் மபான்ைமவ) மற்றும் 
பல்வமகப்பட்ட துமைகளில் ("பசயற்மக நுண்ணைிவு + 
எக்ஸ்") மற்றும் பதாழில்முமை பகுதிகள் (சுகாதாரம், 

விவசாயம் மற்றும் சட்டம் ). அவர்கள் SWAYAM மபான்ை 
தளங்களில் வழியாக இந்த பகுதிகளில் அதிகாரப்பூர்வ 
படிப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு பரப்பைாம். விமரவான 
தத்பதடுப்புக்காக, மதயல் மற்றும் பதாழிற்கல்வித் 
திட்டங்களில் பாரம்பரிய கற்பிப்மபாடு இந்த ஆன்மைன் 
படிப்புகமள முதன்மமயாக வமக III நிறுவனங்கள் 
வமகப்படுத்தைாம். தரவு வமகப்படுத்தல்கள், பட வமகப்பாடு 
மற்றும் மபச்சு படிபயடுத்தல் மபான்ை பசயற்மக நுண்ணைிவு 
மதிப்பு சங்கிைிமய ஆதரிக்க குமைந்த வமக நிபுணத்துவ 
பணிகளில் வமக III நிறுவனங்கள் இைக்கு பயிற்சி 
அளிக்கக்கூடும். மநச்சர் ைாங்குமவஷன் பிராசசிங் (NLP) 

சூழைில்,சிை குமைவான நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பணிகமள 
(எளிய வாக்கியங்கமள பமாழிபபயர்ப்பது மபான்ைமவ) ஒரு 
கற்பிக்கும் நிமைப்பாட்டிைிருந்து மதிப்புமிக்கதாக 
இருக்கைாம். இதனால், பள்ளிக்கூடங்கள் மாணவர்களுக்கு 
கற்பிப்பதற்கான முயற்சிகள் இந்தியாவின் மவறுபட்ட 
பமாழிகளுக்கு NLP ஐ அதிகரிக்க முயற்சிக்க மவண்டும். 

P19.7.4. விழிப்புணர்கவ வளர்ப்பது: இமடயூறு விமளவிக்கும் 
பதாழில்நுட்பங்கள் பவளிப்படும்மபாது, கல்வி மற்றும் 
பதாடர்ச்சியான கல்வியானது, பபாது மக்கமளத் தடுக்கக்கூடிய 
சாத்தியக்கூறுகள் பற்ைிய விழிப்புணர்மவ உயர்த்துவதில் உதவியாக 
இருக்கும், மமலும் இது சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்கமள எதிர்பகாள்ளும். 
இந்த விழிப்புணர்வு இந்த பதாழில்நுட்பங்களுடன் பதாடர்புமடய 
விஷயங்களில் பபாது ஒப்புதல் பபை மவண்டும். பள்ளி, பநைிமுமை 
சிக்கல்களின் ஆய்வு ( பிரிவு 4.6.8 ஐப் பார்க்கவும் ) மற்றும் நடப்பு 
விவகாரங்கள் ( பிரிவு 4.6.10 ஐப் பார்க்கவும் ) RSA அமடயாளம் 
காணப்பட்டமத 
மபான்ை தீங்கு விமளவிக்கும் பதாழில்நுட்பங்கள் பற்ைிய விவாதம் 
இடம்பபறும் . பதாடர்ச்சியான கல்விக்கு சரியான வழிமுமை மற்றும் 
விவாதப் பபாருட்கள் தயாரிக்கப்படும். 



 

 

பசயற்மக நுண்ணைிவு அடிப்பமடயிைான 
பதாழில்நுட்பங்களுக்கான தரவு ஒரு முக்கிய எரிபபாருள் 
ஆகும், மமலும் இது தனியுரிமம, சட்டங்கள் மற்றும் தரவு 
மகயாளுதல் மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு பதாடர்பான 
தரநிமைகளில் விழிப்புணர்மவ அதிகரிப்பது முக்கியம். 
பசயற்மக நுண்ணைிவு சார்ந்த பதாழில்நுட்பங்கள். இந்த 
விவகாரங்களில் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்த இந்த 
முயற்சிகளில் கல்வி முக்கிய பங்காற்றும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

பாடம் 20 

கேொழில் கல்வி 
குறிக்தகொள்: அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் 
பதாழிற்கல்விமய ஒருங்கிமணத்தல் - பள்ளிகள், 

கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்கள். 2025 ஆம் 
ஆண்டில் அமனத்து கற்பவர்களிடமும் குமைந்தபட்சம் 
50% வமர பதாழிற்துமை கல்விக்கான அணுகல் 
வழங்குதல். 

மவமை உைகில் தனிநபர்கமள தயார் பசய்வதில் உயர் கல்வி 
முக்கிய பங்மகக் பகாண்டிருக்க மவண்டும். சந்மதகத்திற்கு 
இடமின்ைி, உயர் கல்வி அமனத்து மக்களுக்கும் அர்த்தமுள்ள பணி 
பாத்திரங்கமள வழிநடத்த மவண்டும். எனினும், சிை வமகயான 
கல்வித் திட்டங்கள் குைிப்பிட்ட ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு மக்களுக்குத் 
தயாரிக்க வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன. இது பதாழில் கல்வி என்று 
குைிப்பிடப்படுகிைது. 

19-24 வயதிற்கு உட்பட்ட இந்திய பதாழிைாளர் பதாகுப்பில் 5% க்கும் 
குமைவானது, முமையான பதாழிற்பயிற்சி கல்விமயப் 
பபற்றுள்ளதாக 12 வது ஐந்து ஆண்டு திட்டம் (2012-2017) மதிப்பிட்டது; 

ஒப்பிடுமகயில், அபமரிக்கா 52%, பஜர்மனி 75%, பதன் பகாரியா 96% 

ஆகும். இந்த எண்கள் இந்தியாவில் பதாழிற்துமை கல்வி பரவுவமத 
அவசியமாக்குகின்ைன. 1986 ஆம் ஆண்டின் மதசிய பகாள்மக 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும் மபாது நிறுவப்பட்ட உள்கட்டமமப்பு, 

மிகுந்த கவமையாக இருப்பதால், பதாழிற்துமை கல்விமய 
வழங்குவதற்கு மபாதுமான நிறுவன அமமப்பு இல்மை. 

பதாழில்முமை கல்வியானது குைிப்பிட்ட கல்வி சார்ந்த சவால்கள் 
மற்றும் மவமை சூழ்நிமைகளுக்கு அைிவு மற்றும் திைன்கமள 



 

 

பநருக்கமாக இமணப்பதில் கல்வியில் இருந்து 
மவறுபடுகின்ைது. பபாருளியல், மவமை மற்றும் திைமம மற்றும் 
மவமை சம்பந்தமான மமனாபாவங்கள் மதமவப்படும் 
பபாருளாதாரத்தில் பணியில் உள்ள குைிப்பிட்ட சிை பகுதிகளில் 
நமடமுமை திைன்கமள வமரயறுக்க மவண்டும். 

பதாழில்சார் கல்வியின் பரந்த வமரயமை பதாழில்முமை 
கல்விமயயும் உள்ளடக்கியது (எ.கா. சட்ட கல்வி, மருத்துவ 
கல்வி). இந்தியாவில் பதாழில்சார் கல்வியுடன் பதாடர்புமடய 
நிறுவன மற்றும் ஒழுங்குமுமை கட்டமமப்புகள் பகாடுக்கப்பட்டால், 

நாம் அமத 18 ஆம் பிரிவில் தனித்தனியாக விவாதிக்கிமைாம் . மமலும், 

பதாழில்நுட்ப மற்றும் பதாழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சியும் 
பபரும்பாலும் இந்த காைப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்படுகிைது 
என்ைாலும், இந்த பகாள்மகயில் 'பதாழில்சார் கல்வி' என்ை 
வார்த்மதமய பயன்படுத்துகிமைாம். 

பதாழிற்துமை கல்வியும் திைன் மற்றும் திைமம ஆகியவற்ைிைிருந்து 
மவறுபடுத்தப்பட மவண்டும். பதாழிற்துமை கல்வி என்பது குைிப்பிட்ட 
ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு அைிவு, மனப்பான்மம மற்றும் திைன்களின் ஒரு 
சிக்கைான ஒருங்கிமணப்மப ஒருங்கிமணக்கிைது. எனமவ, திைன்கள் 
பதாழிற்கல்வத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பதாழில்சார் கல்வியின் 
முழுமம அவசியமில்ைாமல் மபாகைாம், ஆனால் சிை திைமமகளில் 
பயிற்சி மதமவப்படைாம். ஒரு காரியதரிசி மின்சாரத் பராமரிப்புக்கு 
பபாறுப்பாகவும் உள்நாட்டு கட்டுமானத்திற்காக ஒரு கட்டுமானப் 
பணி திட்டத்திற்காக பபாறுப்பாளராகவும் இருக்க மவண்டும் 
என்பதற்காக வடீ்டு உபமயாகத்திற்காக ஒரு மின்சக்தி நிபுணராக 
இருப்பது மபான்ைவற்மை எடுத்துக்காட்டுவதற்கு உதாரணங்கள் 
பயன்படுத்தைாம். பதாழிற்பயிற்சி அல்ைது சமநிமை திைனற்ைதாக 
இல்ைாத பகுதிகளில் பதாழில்சார் கல்வி மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். அல்ைது நமடமுமையில் தயார் பசய்ய மபாதுமானதாக 
இருக்கும். 

நிச்சயமாக, பதாழிற்துமை கல்வி மதமவப்படும் திைன்கள் மற்றும் 
மவமைகள் மதமவப்படும் ஆக்கிரமிப்புகள் பதாடர்ச்சியாக உள்ளன, 

மமலும் தனிநபர்கள் ஒருவரிடமிருந்து மற்பைாரு 
முன்மனற்ைத்திமன மமம்படுத்துவதன் மூைம் முன்மனை முடியும். 
ஆனால் தனிநபர்களின் மற்றும் திைமமயான மற்றும் திைமமயான 



 

 

முன்மனற்ைத்திற்கான திைமம மற்றும் பதாழில்சார் கல்விக்கும் 
இமடயில் மவறுபாட்மட உருவாக்குவது முக்கியம். இது இன்மைய 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏபனனில் சகிப்புத்தன்மம மற்றும் 
பதாழிற்துமை கல்வி ஆகியமவ சற்மை தளர்வாகவும், 

ஒன்றுக்பகான்று மாற்ைாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 
பதாழில்சார் கல்வி என்பது மகத்பதாழில் திைனுடன் 
மட்டுமல்ைாமல், மகாட்பாட்டு அைிவும், மனப்பான்மமயும், 

மனநிமையும், குைிப்பிட்ட ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு மதமவப்படும் 
பமன்மமயான திைன்களும், ஒரு பரந்த அடிப்பமடயிைான கல்வி 
மூைம் மாணவர்களுக்கு ஒரு மவகமான முடிமவ எடுக்க முடியும். 
மவமை உைகம். 

கேொழிற்கல்வி கல்வி மற்றும் உயர் 
கல்வி ஆகியவற்றின் 
ஒருங்கிகணந்ே பகுேியொக இருக்கும். 

சமூக நிமை வரிமச மற்றும் பதாழில் கல்வி 
ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் சமூக நிமை வரிமசமுமை என்பது பை 
வழிகளில் உயர்கல்விமய கடுமமயாக பாதித்துள்ளது. இது 
பதாழில்சார் கல்வியின் பபாதுப் பார்மவமய கணிசமாக 
பாதித்துள்ளது, இதனால் மாணவர்கள் உயர் கல்விக்கு மதர்வுகள் 
பசய்கிைார்கள். இந்த மதர்வுகமள உருவாக்கும் மாணவர்களுக்கு 
குமைந்தபட்சம் பதாழிற்கல்வி கல்வி என்பது மிகவும் 
விரும்பத்தக்கது என்ை உண்மமமய எந்தவிதமான ஆதாரமும் 
இல்மை. 

பிை கல்வி நிறுவனங்கள் பதாழில்சார் கல்வியின் இந்த உணர்மவ 
மமலும் பாதித்திருக்கின்ைன. குைிப்பிடத்தக்க வமகயில், பதாழில்சார் 



 

 

கல்வி மற்றும் பதாழில்முமை கல்வியின் 'கடினமான' பிரிவினர், 

முழுமமயான நிறுவன மற்றும் பாடத்திட்டத்தில் இருந்து 
பாடத்திட்டத்மத பிரித்பதடுப்பதில் மிகவும் பதளிவாக 
பவளிப்படுத்தியுள்ளன, பபரும்பாலும் பதாழில் கல்வி 
நிறுவனங்களின் அைட்சியம் தரும் வமகயிைான விமளயாட்டாக 
உள்ளது. 

இந்த நிமை மாற்ைம் அவசர அவசரத் மதமவ. மாணவர் மதர்வு 
பசய்ய பதாழில் கல்வி ஒரு கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக இருக்க 
மவண்டும். மில்ைியன் கணக்கான மக்கள் மசரும் மற்றும் ஏற்கனமவ 
பணியிடத்தில் நன்மமக்காக இது மிகவும் முக்கியம். இது மதசிய 
பபாருளாதாரத்திற்கு சமமாக முக்கியமானது. இந்த விவகாரத்மத 
தீர்க்க உடனடி மற்றும் நீண்டகாைமாக - இந்த பகாள்மக தீர்க்கமான 
நடவடிக்மககமள எடுக்கும். 

பதாழில் கல்விக்கு ஒரு புதிய அணுகுமுமை 

மிகவும் அடிப்பமட மற்றும் முக்கியமான படி, பதாழிற்துமை கல்வி 
நமடமுமைப்படுத்தப்பட மவண்டும். இது அமனத்து 
பரிமாணங்களிலும் இருக்க மவண்டும் - ஆசிரியர் வளர்ச்சி மற்றும் 
ஆட்மசர்ப்பு, பாடத்திட்டம் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு. இந்த அடிப்பமட 
முக்கிய படிநிமையுடன், இந்தியாவின் அமனத்துக் கல்வி 
நிமையங்களிலும் பதாழில்சார் கல்வியின் கற்பமன 
மாற்ைியமமக்கப்பட்டு, அதன் சரியான நிமைமய நிமைநாட்ட 
மவண்டும். 

பதாழிற்துமை கல்வி 'பிரதான' கல்வியில் இருந்து தனியாக 
உருவாக்கப்படக் கூடாது. அமனத்து மாணவர்களும் பதாழில்சார் 
கல்விமய பவளிப்படுத்தி, பதாழில்சார் கல்வியின் குைிப்பிட்ட 
நீமராமடகமளத் மதர்வு பசய்வதற்கு மதர்வு பசய்ய 
மவண்டும். தகுதிகள் / சான்ைிதழ்கள் மற்றும் கடன் கட்டமமப்புகள் 
ஆகியவற்ைின் பதளிவான சமன்பாட்டின் மூைம், பதாழில் மற்றும் 
பபாது கல்விக் கால்வாய்களில் எளிமமயான இயக்கம் 
இருக்க மவண்டும் . இது பதாழில்சார் கல்விமய விரிவுபடுத்துவதில் 
உதவுகிைது, அதன் சமூக அங்கீகாரத்மத உயர்த்தும் மற்றும் 
அமனத்து மாணவர்களுக்கும் ஒமர பதாழிற்துமை கல்வி அல்ைது 



 

 

பதாழில்சார்ந்த நீமராமடகள் மற்றும் கல்விக் கல்வியின் 
கைமவயியல் ஆகியவற்மை பதாடர வாய்ப்பளிக்கும். 

இந்த மறுமைர்ச்சியின் lynchpin அமனத்து மாணவர்களுக்கும் தங்கள் 
கல்வித் பதாழிற்துமையில் ஒரு பதாழிற்படிப்புத் மதர்வு 
பசய்வதற்கான பநகிழ்வுத்தன்மமமய வழங்குகின்ைது, இந்த 
விருப்பத்மதத் பதாடருவதற்கான பபாருத்தமான மநரத்மத 
பசைவிடுகிைது, அமத மநரத்தில் பரந்த அடிப்பமடயிைான 
படிப்புகளுக்கான அணுகல் பயனமடகிைது. இந்த மதர்வு பின்னர் ஒரு 
உயர் பதாழில் பட்டம் பதாடர்ந்து அல்ைது மற்பைாரு ஸ்ட்ரீம் ஒரு 
திட்டம் பதாடர மவண்டும் என்று அர்த்தம். சாராம்சத்தில் இந்த 
பநகிழ்வு ஒவ்பவாரு மாணவனுக்கும் பை சாத்தியக்கூறுகமளத் 
திைக்கும், அதற்கு பதிைாக முதல் மதர்வு பசய்தபின், 

விமைப்புத்தன்மமயின் தற்மபாமதய நிமைமமக்கு பதிைாக. 

கல்வி இந்த புதிய கற்பமன தனிநபர்கள் மற்றும் நாடுகளின் 
பபாருளாதார இைக்குகமள பன்மடங்கு வழிகளில் பங்கிட்டு, பதாழில் 
மற்றும் பதாழில்முமனப்பு உட்பட பபாருளாதார சுதந்திரத்திற்காக 
தனிநபர்களின் திைமன வளர்த்துக் பகாள்ளும். தற்மபாமதய 
மவகமான வரிமசமுமைகமள உமடப்பதன் மூைம், பல்மவறு 
பதாழில்கமளயும் சமூக நைன்கமளயும் சமூக சமன்படுத்துவதற்கும் 
இது உதவுகிைது. 

இந்த பகாள்மகயில் தாராளவாதக் கல்வியின் கற்பமனயாகும் - 
'கல்வியியல்,' 'பதாழில்முமை' மற்றும் 'பதாழிற்கல்வி' 'கல்வி 
ஆகியவற்மை ஆழமாகவும் சிக்கனமாகவும் ஒருங்கிமணத்து - 
அமவ' பிரதானமாக 'இருக்கும். 

இந்த புதிய அணுகுமுமையின் முக்கிய 
அம்சங்கள் 

2015 ஆம் ஆண்டில் அைிவிக்கப்பட்ட திைன்கள் மமம்பாட்டு மற்றும் 
பதாழில் மமம்பாட்டுக்கான மதசிய பகாள்மக (NPSDE), 25% கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு பதாழில்சார் கல்வி வழங்குவமத இைக்காகக் 
பகாண்டது என்று குைிப்பிட்டது. பள்ளிகளில், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் உள்ள அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் 



 

 

ஒமர மநரத்தில் 25 சதவதீ மதிப்பபண்கமளக் பகாண்டிருப்பது 
குைிப்பிடத்தக்கது. 

எல்ைா பள்ளி மாணவர்களும் 9-12 வகுப்புகளில் குமைந்தபட்சம் ஒரு 
பதாழிற்பயிற்சி நிமையத்தில் பதாழிற்பயிற்சி பபை 
மவண்டும். மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் வழங்கும் படிப்புகள் மதர்வு 
பசய்வதில் இருந்து மதர்வு பசய்யப்படுவர், இப்பகுதியில் பயிற்சி 
வசதி மற்றும் பயிற்சி வாய்ப்புகள் கிமடப்பது ஆகியவற்ைின் 
அடிப்பமடயில். அவர்களின் மதர்வு நிமைகளில் மாறுபட்ட 
டிகிரிகளுக்கு சிைப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிைது, நான்கு 
ஆண்டுகளுக்கு மமைாக உயர்நிமை பள்ளிக்கூடம், அவர்களின் வட்டி 
அளமவப் பபாறுத்து. 

HEI க்கள், இளங்கமை கல்வித் திட்டங்களில் இமணக்கப்பட்டுள்ள 
பதாழில் படிப்புகமள வழங்குமவாம், ஒரு பபாதுக் கல்வி அமமப்பில் 
உள்ள மதமவயான மகாட்பாட்டு பின்னணியுடன் மதமவயான 
மகமபசி அனுபவங்கமள உள்ளடக்கிய நிச்சயமாக உள்ளடக்கம் 
பகாண்டது. 

இருப்பினும், குறுகியகாைத்தில் பை சவால்கள் உள்ளன, தற்மபாது பை 
பதாழில் துமை அமமச்சகங்களும், பல்மவறு பதாழில் 
நிறுவனங்களும் பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதில் 
ஈடுபடுகின்ைன. எனமவ, பதாழிற்துமை கல்வியின் ஒருங்கிமணந்த 
பை அம்சங்கள் விரிவான ஆய்வுக்கு மதமவப்படும், மமலும் 
அமனத்து பங்குதாரர்களுடனும் இமணந்து ஒருங்கிமணக்கும் 
வழிமுமைகமள உருவாக்கவும், பசயல்படுத்தவும் பசயல்படுத்தவும் 
மவண்டும். பதாழிற்துமை கல்வி ஒருங்கிமணப்புக்கான ஒரு தனி 
மதசிய குழு (NCIVE) அமமக்கப்பட மவண்டும், அமமச்சுக்களில் 
இருந்து உறுப்பினர்கமளக் பகாண்டிருக்கும், இங்மக மகாடிட்டுள்ள 
நீண்டகாை இைக்குகமள மீளாய்வு பசய்யவும் அவற்மை 
நிமைமவற்றுவதற்காக எடுக்க மவண்டிய நடவடிக்மககமள 
மமற்பகாள்ளவும் மவண்டும். இந்த அத்தியாயத்தில் பல்மவறு 
இடங்களில், என்.சி.இ.இ., பரிசீைிக்க மவண்டிய சிை சிக்கல்கமள 
நாங்கள் பகாட்டி விடுமவாம். 

முழு கல்வித் துமை - அமனத்து பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளி 
வளாகங்கள், கல்லூரி மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களின் ஆசிரிய 



 

 

மற்றும் மமைாண்மம - அதனது மாநிை அரசுகள் மற்றும் மத்திய 
அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டு, இந்த வழியில் பதாழில் ரீதியிைான 
கல்விக்கு மீண்டும் வர மவண்டும். துல்ைியமான குமைபாடுகமள 
சமாளிக்க ஒரு ஒருங்கிமணந்த முயற்சிமய மமற்பகாள்ள முடியும். 

பதாழில்சார் கல்விமய ஒருங்கிமணத்தல் கல்வியின் கூடுதல் 
சவால்கமள அளிக்கிைது. பதாழிற்துமைக்குள்ளும் மற்றும் 
முதைாளிகளுடனான தரநிமை தரங்களுடனும் பநருக்கமாக 
பணியாற்ை மவண்டும், இதனால் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் 
பட்டதாரிகள் தங்கள் கல்வியின் முடிவில் மபாதுமான மவமை 
வாய்ப்புகமள பபற்றுள்ளனர். எனமவ, கல்வி நிறுவனங்கள், இந்த 
எதிர்பார்ப்புகமள வழங்குவதற்கு கணிசமான நிபுணத்துவத்மத 
உருவாக்க மவண்டும். பின்வருபவற்மைச் பசய்ய அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களின் நிர்வாக, நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்களிமடமய 
திைமன வளர்த்துக் பகாள்ள மவண்டும் என்று சிை நிபுணத்துவம் 
பபற்ைிருக்க மவண்டும்: 

•         ITI க்கள், பாைிபடக்னிக்ஸ், உள்ளூர் பதாழில்கள் மற்றும் 
பதாழில்கள், பண்மணகள், மருத்துவமமனகள், அரசு சாரா 
நிறுவனங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மபான்ை நமடமுமை 
திைன்கமளப் பயிற்றுவிக்கும் அமனத்து வசதிகமளயும் 
ஒருங்கிமணத்து, அதனுடன் பதாடர்புமடய நமடமுமைப் 
பயிற்சிக்கு இமணக்கக்கூடிய பதாழில்சார் கல்வித் திட்டங்கமள 
உருவாக்க, . இந்தத் திட்டங்கள், தகவல் திைன், டிஜிட்டல் மற்றும் 
நிதியியல் கல்வியைிவு, பதாழில் முமனமவார் மற்றும் பை 
மபான்ை வாழ்க்மகத் திைன்களில் சிக்கைான முக்கிய படிப்புகமள 
உள்ளடக்கியிருக்க மவண்டும்; 

•         NCERT உடன் பணிபுரியும் பண்டிட் சுந்தர்ைால் ஷர்மா பசன்ட்ரல் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பவாமகஷனல் எஜுமகஷன் (PSSCIVE) மற்றும் 
SCERT க்கள் (அவர்கள் இருக்கும் கல்வி நிறுவனங்களின் அரச 
நிறுவனங்கள் மூைம்) உள்ளூர் கல்வித் மதமவகளுக்கு ஏற்ைவாறு 
பதாழிற்துமை கல்விக்கான பாடத்திட்டத்மத மற்றும் கூடுதல் 
கல்வித் தகவல்கமள உருவாக்குதல். இது கணிசமான முயற்சி 
மற்றும் திைன் மதமவப்படும் ஒரு மிகப்பபரிய 



 

 

பணியாகும். அமனத்து பங்குதாரர்களுடனும் ஒத்துமழப்புடன் 
NCBYE ஒரு திட்டத்மத உருவாக்க மவண்டும்; 

•         பயிற்றுவிப்பாளராக பை பகுதிகளிலும், பகுதி மநர அல்ைது முழு 
மநரத்திலும் பை பவளிநாட்டு வல்லுநர்கமள தூண்டுதல் மற்றும் 
பயிற்சி மாணவர்களுக்கு மதமவயான மநாக்குநிமைடன் 
வழங்குதல். பல்மவறு வயதுக் குழுக்களின் மாணவர்களுக்கு 
கற்பிக்க ஆசிரியர்களுக்கான பபாருத்தமான பயிற்சி பதாகுதிகள் 
உருவாக்கப்பட மவண்டும். 

•         பயிற்சி பபறும் மாணவர்கள் பயிற்றுவிப்பதன் மூைம் 
பதாழிற்துமை கல்விமய வழங்குவதற்கு பங்களிக்க 
பள்ளிகமளயும் மற்றும் HEI களுக்கான உள்ளூர் ஆசிரியர்கமள 
பயிற்சி பசய்யவும். பள்ளிகளின் விஷயத்தில், இந்த பணி தற்மபாது 
PSSCIVE ஆல் மகயாளப்படுகிைது, ஆனால் அதிக 
எண்ணிக்மகயிைான ஆசிரியர்கமள பயிற்றுவிப்பதற்கான மிக 
அதிக அளவிைான மாதிரி மதமவப்படுகிைது, இது பள்ளி 
ஆசிரியர்களுக்கான பாடசாமை வளாகங்கள் மற்றும் DIET களின் 
திைமனப் பயன்படுத்துகிைது. உயர் கல்வியில் ஆசிரியர்களுக்கு 
பல்கமைக்கழகங்கள்; 

•         நமடமுமை திைன்கமள பயிற்சியளிக்கும் பங்காளிகளுடன் 
கூட்டாக இமணந்து, அமனத்து பதாழில் கல்வி படிப்புகளின் 
மதிப்படீுகமள நடத்துங்கள். இது மீண்டும் ஒரு சிக்கைான மற்றும் 
மிகப்பபரிய பணியாகும் . இந்த பணிக்காக கல்வி நிறுவனங்கள் 
கல்வித் திைன் கவுன்சில்களுடன் (SSC) ஒத்துமழக்க மவண்டும்; 

•         NSQF அளவுகளுக்கு முன்னர் கற்கும் இமளஞர்கமளயும் 
பபரியவர்கமளயும் மதிப்பிடுவதற்கான திைமன மமம்படுத்துதல் 
மற்றும் அவற்மை சான்ைிதமழ வழங்குதல். முன்னர் கற்ைல் (RPL) 

அங்கீகாரம் என அைியப்படும் இந்த பசயல்பாடு, ஒரு கருத்தாக 
நன்கு புரிந்து பகாள்ளப்படுகிைது. இருப்பினும், அத்தமகய 
மதிப்படீுகமள நடத்துவதற்கான நல்ை சிந்தமன பசயல்முமைகள் 
இன்னும் உருவாக்கப்படவில்மை. கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த 
மதிப்படீ்டு பசயல்முமைகமள உருவாக்குவதற்கும், 



 

 

தரப்படுத்துவதற்கும் பங்களிக்க மவண்டும், எனமவ மாணவர்களும், 

பபரியவர்களும் உட்பட, அவர்களின் நிபுணத்துவத்திற்காக மதிப்படீு 
பசய்யப்படைாம், பின்னர் கிமடமட்ட மற்றும் பசங்குத்து 
இயல்பிற்கான வாய்ப்புகமள வழங்கைாம். 

மாநிை மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்கள் திைமமயான திைமன 
வளர்ப்பதற்கு இந்த தயாரிப்பு முயற்சிகளுக்கு நிதியளிக்க மவண்டும், 

மமலும் பதாழிற்துமை கல்விமய மமம்படுத்துவதற்கான மதசிய 
இைக்மக வழங்குவதற்கு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அமனத்து 
ஆதரமவயும் வழங்க மவண்டும். மமயம் மற்றும் மாநிைத்தில் 
ஒருங்கிமணப்பு அமமப்பு கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து ஆரம்ப 
கற்ைல் மசகரிக்க மற்றும் பதிவு மற்றும் இந்த பரவைாக பரவ 
முடியும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் - வழக்கமான 
கூட்டங்கள் மற்றும் மாநாடுகள் மூைம் அனுபவங்கமள பகிர்ந்து 
பகாள்ள, அமனத்து பதாழில் பங்குதாரர்கமளயும் ஒன்ைாக இமணக்க 
முடியும். NCVIE இந்த பார்க்க முடியும். 

பதாழில்சார் கல்விக்கான புதிய அணுகுமுமைமய 
பசயல்படுத்துவதற்காக, பகாள்மக பின்வருமாறு கருதுகிைது: 

•         RPL, வயது வந்மதார் கல்வி, ஆன்மைன் கற்ைல், மபான்ை 
இயங்குமுமை மூைம் ஏற்கனமவ பணியிடத்தில் இமளஞர்களின் 
திைன்கமள ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான முயற்சிகளுடன், திைன்கமள 
பகுப்பாய்வு பசய்தல் மற்றும் உள்ளூர் வாய்ப்புகமள மமப்பிங் 
பசய்வதன் மூைம் பள்ளி மற்றும் உயர் கல்விக்கு பதாழில்சார் 
கல்வியின் பபாருத்தமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள ஒருங்கிமணப்பு. 

•         அமனத்து நிமைகளிலும் மாணவர்களின் கற்ைல் மற்றும் 
பவளிப்பாடு ஆகியவற்மை மமம்படுத்துவதற்காக அமமச்சகங்கள், 

உடல்கள் / நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
பதாழில்கள் மற்றும் தனிநபர்களின் பநட்பவார்க். 

•         உள்கட்டமமப்மப அபிவிருத்தி பசய்வதில் மபாதுமான முதலீடு, 

அமதமபால் நியமனம் பசய்வது, பதாழில்சார் கல்வித் திைமன 
திைம்பட நடத்துவதற்கு தனிநபர்கமள தயார் பசய்தல் மற்றும் 
ஆதரவு பசய்தல். 



 

 

•         தரவுத்தளங்களின் பராமரிப்பு மற்றும் பதாழிற்துமை கல்வியின் 
சாத்தியமான மாதிரிகள் பற்ைிய ஆய்வு ஆகியமவ எங்கள் சூழைில் 
பயன்படுத்தப்படைாம். 

•         நிறுவனங்கள் மற்றும் நீமராமடகள், சர்வமதச தரங்களுடன் 
ஒழுங்குபடுத்துதல், மற்றும் NHEQF மற்றும் NSQF ஆகியவற்றுடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்படீு 
ஆகியவற்ைில் கற்கும் மாணவர்களின் இயக்கம் 
உறுதிபசய்யப்படுகிைது. 

•         குைிப்பாக உயர் கல்வி நிமையத்திலும், கிராமப்புை மற்றும் 
பழங்குடிப் பகுதிகளிலும் பதாழில்சார் கல்வியின் 
மமம்படுத்தப்பட்ட திைன். 

•         உள்ளூர் மகவிமனஞர்கமளயும் மகவிமனஞர்கமளயும் 
பாடத்திட்டத்திற்குள் ஒருங்கிமணத்து, அவர்களது பணி பரவைாக 
பரவைாக்க நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



 

 

கேொழிற்துகற கல்வி இைண்டொம் 
நிகை பொடத்ேிட்டத்ேின் 
பகுேியொகவும், NSQF உடன் 
இகணக்கப்படும். 

20.1. அகனத்துப் பள்ளிகளிலும், 

கல்லூரிகளிலும் மற்றும் 
பல்ககைக்கழகங்களிலும் 
கேொழிற்துகற கல்விகய 
ஒருங்கிகணத்ேல் 

கணினியில் உள்ள அமனத்து பங்குதாரர்களாலும் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த முயற்சி மதமவப்படும்: (i) திைன் மமம்பாட்டு மற்றும் 
பதாழில் முமனமவார் (MSDE), எம்.எச்.டி.ஆர்., மற்றும் மத்திய மற்றும் 
மாநிை அரசாங்கங்களின் அமனத்து அமமச்சகங்களும் 
பதாழிற்பயிற்சி துமையில் ஈடுபட்டுள்ளன; (ii) மதசிய கல்வி 
மமம்பாட்டு நிறுவனம் (NSDA), பதாழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான 
மதசிய கவுன்சில் (NCVET), மாநிை திைன் மமம்பாட்டு பயணங்கள் 
(SSDMs), SSC கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை நிறுவனங்கள் மபான்ை 
பதாழிற்துமை கல்வி நிறுவனங்கமள உருவாக்குதல்; (iii) ஐ.டி.ஐ., 
பாைிபடக்னிக்ஸ், பதாழில்கள், பதாழில்கள் மற்றும் பிை பயிற்சி 
வழங்குநர்கள் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களுடன் இமணந்து பசயல்படுவது; (iv) பயனாளிகள், 

இமளஞர்கள் மற்றும் பபரியவர்கள்; பதாழில்சார் கல்விமய ஒரு 



 

 

முக்கியமான முமையில் பிரதானமாக ஒருங்கிமணப்பதற்கான 
சவாமை சமாளிக்கும் பபாருட்டு. 

P20.1.1. அகனத்து உயர்நிகைப் பள்ளிகளுக்கும், உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கும் கேொழிற்துகற கல்விகய 
ஒருங்கிகணத்ேல்: அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் ஒரு 
தசாப்தத்தின் ஒரு காைப்பகுதியில் ஒரு பதாழிற்துமை கல்வியில் 
தங்கள் கல்விக் கட்டமளகளில் ஒரு படிநிமை முமையில் 
ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். இதற்கு, அவர்கள் ஐ.டி.ஐ.க்கள், 

பாைிபடக்னிக், உள்ளூர் பதாழில்கள் மற்றும் பதாழிற்சாமைகள், 

மருத்துவமமனகள், பண்மணகள் மற்றும் அரசு சாரா 
நிறுவனங்களுடன் இமணந்து பசயல்படுவார்கள். ஒவ்பவாரு கல்வி 
நிறுவனமும் தங்கள் பிராந்தியங்களில் கிமடக்கும் மவமைகள் 
குைித்த ஒரு பகுப்பாய்வு அடிப்பமடயில் அவர்கள் விரும்பும் சிை 
பகுதிகமள கவனமாக மதர்வு பசய்யும். கவனம் நமடமுமை 
திைன்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பரந்த அடிப்பமடயிைான கல்வியுடன் 
இமணந்த மகாட்பாட்டு அைிவும் இருக்கும். 

P20.1.2. கல்வி நிறுவனங்களிகடதய கேரிந்துககொள்ளும் சிறந்ே 
நகடமுகறககள பகிர்ந்து ககொள்வேற்கொன வசேிககள 
ஏற்படுத்துேல்: வழிகாட்டுதலுக்கும் அைிமுகத்துக்கும் பகிரங்க 
வழிமுமைகமள மவக்க மவண்டும். ஒரு சாதாரண உடல் இந்த 
பணிக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட மவண்டும். பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களுக்கு அத்தமகய ஒரு உடல் வழங்கப்படைாம், 

அதனால் பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வி முழுவதும் சச்சரவுகமள 
ஏற்படுத்த உதவுகிைது. 

P20.1.3. ேிறன்கள் இகடகவளி பகுப்பொய்வு மற்றும் உள்ளூர் வொய்ப்புககள 
தமப்பிங் கசய்ேல்: NSDC ஏற்கனமவ பயிற்சி பபற்ை 
பணியாளர்களுக்கு மதமவயான மதிப்படீுகமள நிர்ணயிப்பதில் 
பல்மவறு துமைகளில் மமற்பகாள்ளும் பணிமய முன்பனடுத்துச் 
பசல்லுதல், மாநிை அரசுகள் தங்கள் மாநிைங்களின் பல்மவறு 
பகுதிகளிலுள்ள பயிற்சித் மதமவகமள மிகச் சுைபமாகப் 
பிரித்பதடுக்கும். கல்வி நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள், மனித 
வளங்களில் திட்டமிடப்பட்ட இமடபவளிமய அடிப்பமடயாகக் 



 

 

பகாண்டு வழங்க விரும்பும் குழுக்களுக்குத் மதர்ந்பதடுக்கவும், 

மகத்பதாழில்கள் மற்றும் பயிற்சி வசதிகளுக்கான சாத்தியமான 
மதமவகள் மற்றும் சாத்தியமான மதமவகள் ஆகியவற்மைத் 
மதர்ந்பதடுப்பதற்கான அடிப்பமடயாகவும், 

P20.1.4. அகனத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் கேொழிற்துகற கல்விக்கொன 
ஒருங்கிகணப்புக்கொன நிேி ஆேொைம்: பதாழில்சார் கல்வியின் 
பாடத்திட்ட ஒருங்கிமணப்பு ஆசிரியர்கமள உருவாக்குதல் மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் பதாழில் வளர்ச்சிக்காக நிதியுதவி மதமவப்படுகிைது, 

கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ளூர் உள்கட்டமமப்பு (உபகரணங்கள் 
மற்றும் ஆய்வுகூடங்கள் மபான்ைமவ) உருவாக்குதல், அவசியமான 
உள்ளூர் வளங்கள், மதமவயான சம்பளங்கள், பதாழில்சார் கல்வியில் 
பல்மவறு துமைகளில் நிபுணத்துவத்மத ஊக்குவித்தல், முதைியன. 
கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பதாழில்சார் கல்விமய 
ஒருங்கிமணப்பதற்கான ஒரு தனி நிதி. இந்த நிதிகமள 
வழங்குவதற்கான முமைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு 
முன்மனற்ைத்திற்கான பசயல்முமைகள் ஆகியவற்மை NCEY 

பசயல்படுத்தும். 

P20.1.5. எம்.எச்.ஆர்.டி மற்றும் எம்.எஸ்.டி.இ. இகடதய உள்ள 
ஒருங்கிகணப்பு: முதன்முதைில் மில்ைியன் கணக்கான இளம் 
இந்தியர்களுக்கு பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதில் பிரதான 
கல்வி நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்மகக் பகாண்டிருப்பதால், MHRD 

மற்றும் MSDE மற்றும் உண்மமயில் அமனத்து திைமமகளும் பயிற்சி 
திைன், NCDET, தற்மபாது NSQF இன் பாதுகாவைர் மற்றும் SSC க்கள் 
மபான்ை பதாழில்முமை தரநிமைகள் மற்றும் நடத்மத மதிப்படீுகமள 
வமரயறுக்கும் MSDE மூைமாக நிர்வகிக்கும் திைனற்ை சுற்றுச்சூழல் 
மற்ை கூறுபாடுகளுடன் கல்வி நிறுவனங்கமள 
பதாடர்புபடுத்துவதற்கு பநருக்கமான ஒத்துமழப்புடன். RSA அதன் SCC 

மூைமாக மமயம் மற்றும் மாநிைங்களில் இமத சாதிக்க உதவுவதில் 
முக்கிய பங்மகக் பகாள்ளும். 

P20.1.6. கேொழில்சொர் கல்விக் கழகத்ேிற்கொன ேைவு தசகரிப்பு, எம்ஐஎஸ் 
மற்றும் கேொழில்நுட்ப ஆேைவு: கல்வி நிறுவனங்களில் பதாழில்சார் 
கல்விக் கழகத்தின் வழிப்பாமத பாமதயில் இருப்பமத உறுதி பசய்ய 



 

 

ஒரு கணிசமான தரவு மசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு பதாடர்ச்சியான 
அடிப்பமடயில் பசய்யப்பட மவண்டும். NCVET தற்மபாது கல்வித் 
துமைக்கு நீட்டிக்கப்பட மவண்டிய சான்ைிதழ் மவட்பாளர்கள், 

படிப்புகள், பயிற்சி வழங்குநர்கள், பயிற்சியாளர்கள், மதிப்படீ்டாளர்கள் 
மற்றும் பைவற்மை கண்காணிக்கும் ஒரு பதாழில் சந்மத தகவல் 
அமமப்பு (LMIS) ஐ வழங்குகின்ைது. பதாழில்நுட்பத்மத கணிசமான 
அளவுக்கு பயன்படுத்துவது: (i) குைிப்பிட்ட புவியியைில் மதமவயான 
படிப்புகளின் வமககள் மற்றும் இயல்புகமளத் தீர்மானிக்க தரவு 
மசகரித்தல்; (ii) பபாருளாதாரம் பல்மவறு துமைகளில் அமனத்து 
நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் பவற்ைிகரமான பாடபநைிகளுக்கான 
தரவுகளுக்கான MIS; மற்றும் (iii) ஆசிரியர்கமள பயிற்றுவிப்பதற்கான 
பதாழில்நுட்ப தளங்கள் மற்றும் பதாழில் நுட்பத்தின் இறுதி-இறுதி 
முடிவு ஆகியமவ பவற்ைிகரமாக ஒருங்கிமணந்த இைக்மக 
அமடவதற்கு மதமவப்படும்.அத்தமகய தரவு மசகரிப்பு மற்றும் 
பகுப்பாய்வுக்கான ஒரு திட்டம் NCIVE ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. 

20.2. கட்டகமப்புகள் மற்றும் 
ேைநிகைகள் 

மாணவர்கள் ஒவ்பவாரு மட்டத்திலும் பபற்ைிருக்கும் கற்ைல் 
விமளவுகமள மற்றும் திைன்கமள வமரயறுக்கும் தகுதிகள் 
கட்டமமப்புகள் மூைம் பபாது மற்றும் பதாழில் கல்வி 
இமடமய இமடபவளிமய இமணக்கும் பசயல்பாட்டில் பை 
நாடுகள் உள்ளன. பவவ்மவறு நாடுகளில் உள்ள ஆறு மற்றும் 
பன்னிரண்டு இடங்களுக்கிமடமய உள்ள நிமைகளின் 
எண்ணிக்மக மாறுபடுகிைது. NSQF 2013 இல் பத்து 
அளவுகளுடன் அைிவிக்கப்பட்டது. கற்ைல் விமளவுகமள 
குைிப்பிடுவதற்கு பபாதுவான அளவுருக்கள் பபாதுவாக 
நான்கு அல்ைது ஐந்து, பதாழில்முமை அைிவு, திைன்கள் 
மற்றும் திைமம. இது அமனத்து மவமைகள் மற்றும் கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு அனுமதிக்கான தகுதிக்கான தகுதி NSQF 

தகுதி அளவுகள் அடிப்பமடயில் வமரயறுக்கப்படும் என்று 



 

 

NSQF இல் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது. இது தற்மபாது 
மதமவப்படும் திைன்கமள ஒரு கடன் அடிப்பமடயிைான 
முமையால் காைப்மபாக்கில் வாங்கிக்பகாள்ள முடியும் 
என்பதால், அடுத்த நாளிமைமய உயர் கல்விக்கு 
பதாடர்ச்சியாக நகர்த்துவதற்காக தற்மபாது பணியாற்றும் 
மாணவர்களுக்கு உதவ இது உதவும். 

கற்ைல் விமளவுகமள குைிப்பிடுவது, பதரிந்து பகாள்ள 
மவண்டியவற்மைக் கற்பிப்பமதயும், அவர்களது அைிவு 
எவ்வாறு மற்ை படிப்புகள் மற்றும் நிரல்களுடன் 
பதாடர்புமடயது என்பமதயும் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கிைது. 
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களது 
பட்டதாரிகளிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்னபவன்பமதயும் 
முதைாளிகள் அைிவார்கள், இதனால் கல்வி 
வழங்குநர்களிடமிருந்து பபாறுப்புணர்வு மதமவகமள 
வலுப்படுத்துவார்கள். பை வழிகளில், முமையான, முமைசாரா 
மற்றும் முமைசாரா கல்வி மூைம் தகுதிபபை முடியும் 
என்பதால் NSQF, பதாழில் மற்றும் முக்கிய பபாதுக் கல்வி 
மட்டுமல்ை, ஆனால் திைமமயற்ை பயிற்சி பபறும் 
திைன்கமள மாணவர்களிடமிருந்து பபற்றுக் பகாள்ள 
உதவுகிைது. , மதமவ, மற்றும் NSQF ஒரு குைிப்பிட்ட அளவு 
இணங்க மவண்டும் என்று சான்ைிதழ். 

P20.2.1. தேசிய ேிறன்கள் ேகுேித் திட்டங்கமள விவரிக்கும்: NSQF குமடயின் 
கட்டமமப்பின் மூைம் 10 மட்டங்களில் வமரயறுக்கப்பட்ட 
பபாதுவான திைன்கமள பல்மவறு துமைகளில் உள்ள துமைகளில் / 
துமைகளில் / பதாழில்களுக்கான ஒவ்பவாரு பிரிவிலும் 
குைிப்பிடப்படும். பாடபநைி உள்ளடக்கம் மற்றும் மதிப்படீ்டு 
அளவுமகால்கள் மற்றும் தகுந்த பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்படீ்டு 
கட்டமமப்புகள் மூைம் தரநிமைப்படுத்தப்படும் 

கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த அளவிற்கு இமணந்த மற்ை 
பங்குதாரர்களுடன் ஒத்துமழத்துள்ளன. NSQF அளவுகளின் 
விவரக்குைிப்பு, கல்வி நிறுவனங்களின் அனுபவத்தின் 
அடிப்பமடயில் சரிபசய்தல்களுடன் ஒரு முழுமமயான 



 

 

மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட மவண்டும். இந்த பணிகள் NCIVE ஆல் 
ஒருங்கிமணக்கப்படைாம். 

P20.2.2. தேசிய கேொழில் ேைநிகைகள் மற்றும் ேைநிகைகளின் சர்வதேச 
கபொருந்ேக்கூடிய ேன்கம: சர்வமதச தரநிமைகள் (சர்வமதச 
பதாழிைாளர் அமமப்பு) (ILO) பராமரிக்கப்படும் ஆக்கிரமிப்புகளின் 
சர்வமதச தர வமகப்படுத்தலுடன் (ஐ.எஸ்.சி.ஓ) இந்த 
அடிப்பமடயில்தான், மதசிய தரநிமை தரநிமைகள் (QPs-NOS) தகுதிப் 
பபாதிகமள மதிப்படீு பசய்ய மவண்டும். இது முடிந்தவுடன், 

முதைாளிகள் தங்கள் நிறுவனத்திற்குள்மள மவமை பசய்யும் 
ஒவ்பவாரு வமகயிலும் மிகவும் பபாருத்தமான தரங்கமளக் 
குைிப்பிடத் பதாடரைாம், கல்வியாளர்கள் அமத தரத்திற்கு 
பயிற்சியளிக்க முடியும். 

2015 ஆம் ஆண்டின் ஐ.சி.ஓ.ஓ. உடன் 2008 ஆம் ஆண்டுக்கான 
பதாழில்முமை மற்றும் மவமைவாய்ப்பு அமமப்பானது, 

மதசிய வமகப்பாடு பதாழில்சார் பதாழில்முமை 
அைிவிப்புகமள 2015 (NCO-2015) அைிவித்துள்ளது. NCO-2015 

மமலும் QPs-NOS உடன் இமணக்கப்பட மவண்டும் என்று 
கூறுகிைது. இருப்பினும், அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கும் பதாழில்சார் கல்விமய 
வழங்குவதற்கான உத்தரவின் பவளிச்சத்தில், அமனத்து 
கல்வி அமமச்சகங்களுக்கும் பதாழில்சார் கல்வி மற்றும் 
பயிற்சிக்கான அமனத்து தரங்களுக்கும் என்சிஇஐ 
மறுபரிசீைமன பசய்வது முக்கியம், மமலும் அவற்மை 
ஒருவருக்பகாருவர் ஒருங்கிமணத்து, சர்வமதச 
தரநிமைகளுடன் . 



 

 

அகனத்து உயர் கல்வி 
நிறுவனங்கள் கேொழிற்கல்வி 
படிப்புகள் மற்றும் ேிட்டங்ககள 
வழங்கும். 

P20.2.3. தேசிய ேகுேிகள் பேிவு: NCVET மூைம் நிர்வகிக்கப்படும், NQR, NSQF 

உடன் இமணக்கப்பட்ட அமனத்து தகுதிகள் உத்திமயாகபூர்வ மதசிய 
பபாது பதிப்பாக வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது. NSQF- இமணயாக்கப்பட்ட 
தகுதிகமள வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் NQR மபார்ட்டில் 
அவர்களின் பயிற்சித் திட்டங்களின் விவரங்கமளப் பதிவு 
பசய்யைாம், அது பிை நிறுவனங்களால் 
பயன்படுத்தப்படைாம். 'கிரிமயட்டிவ் காமன்ஸ்' வமக உரிமங்கமளப் 
பயன்படுத்துதல் மபான்ை NQR இல் நிச்சயமாக உள்ளடக்கம் மற்றும் 
உள்ளடக்கத்மதப் பகிர்ந்து மற்றும் பரவைாக மறுபரிசீைமன 
பசய்யப்படும் பகாள்மககள் இடத்தில் மவக்கப்படும். மமலும், NQR 

இல் பாடபநைி உள்ளடக்கத்மத மறுபரிசீைமன பசய்ய மற்றும் 
பவளியிடுவதற்கான ஒரு வலுவான மற்றும் அதிகமான திைனான 
இயக்கம் கிமடக்கப்பபறும். என்.சி.இ.இ., எம்.எஸ்.டீ.இ. மற்றும் 
எம்.எச்.ஆர்.டி. உடன் கைந்தாமைாசமனயுடன் இந்த நமடமுமைகமள 
உருவாக்க முடியும். 

 

 

 

 



 

 

20.3. இைண்டொம் நிகை 
பள்ளியில் கேொழிற்கல்வி 
கல்வி 
கல்வி நிறுவனங்களில் பதாழிற்துமை கல்வியின் 
ஒருங்கிமணப்பு ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும் குமைந்தபட்சம் 
ஒரு மவமைவாய்ப்பில் பயிற்சியளிப்பமத உறுதிபசய்கிைது. 
மமல்நிமைப் பள்ளியில் 9-12 வகுப்புகளில் உள்ள நான்கு 
ஆண்டு காைம், பவவ்மவறு மாணவர்களுக்கு ஒரு 
மாணவமன மட்டும் அம்பைப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்த 
முடியாது, ஆனால் அவமர / அவளுக்கு / அவமள தனது 
விருப்பப்படி ஒரு கணிசமான நிபுணத்துவத்மத படிப்படியாக 
வளர்த்துக் பகாள்ள உதவுகிைது. இருப்பினும், ஒரு குைிப்பிட்ட 
மாணவர் எடுத்துக் பகாள்ளும் பதாழில் மற்றும் 
நிபுணத்துவத்தின் மதர்வானது (படிப்பகங்களின் எண்ணிக்மக) 
அவர்களுக்கு முழுமமயாக விட்டு மவக்கப்படும். பாடசாமை 
வளாகங்கமள அைிமுகப்படுத்துதல் நமடமுமை திைன்கமள 
வழங்குவதற்கான வசதிகள் பகாண்ட பாடசாமைகள் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கிமடயிைான ஒருங்கிமணப்புகமள 
மமம்படுத்தும்.மாணவர்கள் பள்ளியில் இன்னும் 
இருக்கும்மபாமத இந்த வசதிகளில் மவமை / நமடமுமை 
அனுபவத்மத அனுபவிப்பதற்கான மநரத்மத 
பசைவிடுவதற்கு மாணவர்கள் இயலுமமப்படுத்தப்பட 
மவண்டும். 

மாணவர்களிடமிருந்து மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட வகுப்புகள், 

பமாழிகளில், கணிதம், பதாழிற்கல்வி மற்றும் பைவற்ைில் 
மாணவர்கள் மதர்வு பசய்யக்கூடிய தாராளவாத 
அணுகுமுமை மற்றும் பசமஸ்டர் அமமப்புகமள 
அைிமுகப்படுத்துவதன் மூைம், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 9-

12 வகுப்புகளில், P4.1.1 ஐப் பார்க்கவும் ), மற்றும் மபார்டு 
பரீட்மசகளுக்கான பநைிமுமைகமள எளிதாக்குவது பதாழில் 
கல்வி அைிமுகப்படுத்த உதவுகிைது. பள்ளிக்கூட வளாகத்தில் 
6-8 வகுப்புகளில் மாணவர்களுக்கு பவளிப்பாடு மற்றும் 



 

 

மநாக்குநிமைகளுக்கு பவளிப்பாடு மற்றும் மநாக்குநிமை 
ஆகியவற்மைப் பபை மவண்டும். பள்ளிக்கூட 
வளாகத்திமைமய பயிற்சி அளிக்கப்படும். அவர்கள் 9-12 

வகுப்புகளில் தகவல் பதரிவு பசய்யைாம். 

P20.3.1. உயர்நிகை / தமல்நிகை பள்ளி - 9-12 வகுப்புகள்: பள்ளி வளாகங்கள், 

பவளிப்புை கூட்டாளிகளுடன் மசர்ந்து பள்ளியிமைா அல்ைது 
பவளியிமைா நமடமுமை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, 1 முதல் 4 

வமரயிைான NSQF அளவுகளுடன் இமணக்கப்படும் பாடத்திட்டத்மத 
விநிமயாகத்தில் நிபுணத்துவம் பபை மவண்டும் . 'திைன்கள் அைிவுசார் 
வழங்குநர்கள் (SKP)' என்ை பாத்திரத்தில் பபாருத்தமான பயிற்சி 
பங்காளர்கமள மகபயழுத்திடும் திைன் பள்ளி வளாகங்கள் தங்கள் 
மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஊக்கத்பதாமகமய மதர்வு 
பசய்யும். உள்ளூர் க.பபா.த.நிதிகளின் பயன்பாடானது, உள்ளூர் 
பகுதிகளிலுள்ள மாணவர்களுக்கான ஊக்கத்பதாமககளுக்கு 
பயிற்சியளிக்கப்படுவதற்கும், தரம் 12 க்குப் பின்னர் அவர்கள் 
மவமைவாய்ப்புகமளக் கண்டைியும் வாய்ப்புகமள 
மமம்படுத்துவதற்கும் உதவியாக இருக்கும். பள்ளிக்கல் 
வளாகங்களில் உள்ள ஆமைாசகர்களால் மாணவர்களின் 
உதவிகமளத் மதர்ந்பதடுப்பதன் மூைம் உதவி பபை மவண்டும் . 

பள்ளிகள் 12 ம் வகுப்பு முடிந்த வமர பள்ளியில் பதாடர்ந்து 
படிப்பதற்கும், மாணவ, மாணவியர்களுக்கும், தகவல் பதாடர்பு 
திைன்களுக்கும், டிஜிட்டல் மற்றும் நிதியியல் கல்வியும், 

பதாழில், மற்றும் பை. பகுதி மநர பயிற்சிக்காைம் மற்றும் 
திைமம பயிற்சி ஆகியமவ மீதமுள்ள காைக்கட்டத்தில் 
பள்ளியில் கல்வித்துமையுடன் மசர்க்கப்படைாம். மாமை / 
இரவு வகுப்புகள் பயன்படுத்தப்படைாம். மாணவர்கள் 12 ஆம் 
வகுப்பில் இருந்து பவளிமயை மவண்டும் என்பது ஒரு 
முழுமமயான கல்வியுடன், அவர்கள் மவமை பசய்யும் 
உைகில் நுமழய அனுமதிக்கப்பட மவண்டும். 

P20.3.2. பொடத்ேிட்டம் மற்றும் மேிப்பீடு: பாடத்திட்டத்மத உள்ளூர் 
சூழ்நிமைகளுக்கு ஏற்ைபடி பசய்ய மவண்டும், இது பாடத்திட்டத்மத 
உருவாக்குவதற்கான ஒரு விநிமயாகிக்கப்பட்ட மாதிரிமயக் 
குைிப்பிடுகிைது. பதாழிற்துமைக் கல்வி மதிப்படீு அவசியமாக இரண்டு 



 

 

பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட மவண்டும், SKP ஆல் மதிப்படீு 
பசய்யப்படும் அனுபவக் கூறுடன் மற்றும் மீதமுள்ள கல்வி நிறுவனம் 
மற்றும் / அல்ைது BOA ( P8.1.8 ஐப் பார்க்கவும் ). NCSS ஆல் 
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பபாருத்தமான கட்டமமப்பு, PSSCIVE உடன் 
இமணந்து மற்றும் மாநிை அளவிைான நிறுவனங்கள் மற்றும் BOA 

உடன் இமணந்து பசயல்படுகிைது. 

P20.3.3. ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியொளர்கள்: பதாழிற்பயிற்சி கல்வி 
நிறுவனத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கமான 
ஆசிரியர்கமளத் தவிர, பல்மவறு துமைகளில் நிபுணத்துவத்திற்கு 
சமுதாயத்தின் பல்மவறு பிரிவுகளிைிருந்து பயிற்சி பபற்ைவர்கள் 
பைர் பபைப்பட மவண்டும். அவர்கள் விருந்தினர் ஆசிரியராகக் 
பகாண்டு வர முடியும், மமலும் அவர்கள் இருவரும் மகாரிய மற்றும் 
நமடமுமைகமள இருவரும் அைிந்திருக்கைாம் அல்ைது நமடமுமை 
பயிற்சிமய வழங்கைாம், வழக்கு இருக்கைாம். பள்ளிகளுக்கு 
பவளிமய மாணவர்களுக்கு சிைப்பு நமடமுமை பயிற்சியளிக்கப்படும் 
நிகழ்வுகளில், புைநிமை பயிற்சியாளர்கமளயும் மகாட்பாட்டு ரீதியான 
அம்சங்கமளக் கற்பிக்கவும் முடியும். பாடசாமை வளாகங்கள் இந்த 
கல்வியாளர்கமள ஒரு கல்விசார் சூழைில் வசதியாக மாற்ைி, 
மாணவர்கமள மகயாளவும், DIET களில் வழங்கப்படும் குறுகிய காை 
பயிற்சி வகுப்புகள் மூைம், அவர்களின் மவமைகளில் 
பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்படீ்டு கட்டமமப்பின் பரந்த 
வமரயமைகள் ஆகியவற்மைப் பின்பற்ைவும் உதவுகின்ைன. 

P20.3.4. ஆசிரியப் பயிற்சி: ஆசிரியர்களின் உதவிமய வழங்குவதற்கான 
திைனுடன் மசர்ந்து பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதில் 
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் பற்ைாக்குமை கவனிக்கப்பட 
மவண்டும். PSSCIVE ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
மகமயடுகமள மமம்படுத்துவதற்கு உதவுவதன் மூைம், ஆசிரியர் 
தயாரிப்பதில் ஈடுபடுகின்ை பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் SCERT கள், 

DIETS, SIVE கள் மற்றும் பள்ளிகள் ஆகியவற்ைின் மூைம் மாநிை 
அரசாங்கங்கள் மூைம், தங்களின் மதமவயான எண்ணிக்மகமய 
ஆசிரியர்கள். குறுகிய காை பயிற்சிஇந்த மநாக்கத்திற்கான 
பாடபநைிகள் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களால் வடிவமமக்கப்பட்டு 



 

 

தயாரிக்கப்பட மவண்டும் மற்றும் SCERT மற்றும் DIET க்கள் வழியாக 
ஆன்மைன் மற்றும் ஆஃப்மைன் இரண்மடயும் பரவைாக பகிர்ந்து 
பகாள்ள மவண்டும். CRC கள், BRC க்கள் மற்றும் DIET களில் உள்ள 
உள்ளூர் ஆசிரியர்கமள பயிற்றுவிப்பதற்காக பவளிநாட்டில் பயிற்சி 
பபற்ைவர்களும் பவளிநாட்டில் பயிற்சி பபற்ைவர்கள். பவளிநாட்டு, 

பகுதிமநர ஆசிரியர்கமளயும், வழக்கமான ஆசிரியர்கமளயும் 
பயிற்றுவிப்பதற்கான பயிற்சி மதமவகமள NCIC யில் பார்க்கைாம். 

P20.3.5. கேொழில்சொர் கல்விகய வழங்குவேற்கொக PSSCIVE மற்றும் மொநிை 
அளவிைொன உள்கட்டகமப்கப வலுப்படுத்துேல்: 
PSSCIVE பதாழில்நுட்பம் உட்பட மனித வள மற்றும் 
உள்கட்டமமப்புகளில் அதிக முதலீடுகளால், கணிசமான 
வலுப்படுத்தல் மவண்டும், இதனால் பதாழில்சார் கல்விமய 
மமம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்க முடியும் . இமதமபால், 

மாநிை அரசுகள் மாநிை அரசுகள் பைப்படுத்த மவண்டும் என்பது பை 
மாநிைங்களில் சுறுசுறுப்பாக பசயல்படவில்மை என்பதுடன், 

பதாழில்சார் கல்விமய மமற்பார்மவ பசய்யும் பதாழில்நுட்ப கல்வி 
இயக்குநராகவும் உள்ளது. RSA இன் SCC ( P23.10 ஐப் பார்க்கவும் ) உடன் 
ஒருங்கிமணந்த, ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும், மதமவயான அமனத்து 
நிறுவனங்களுடனும், மதமவயான புதிய நிறுவனங்களுடனும், ஒரு 
புதிய, மமலும் ஒத்திமசவான மூமைாபாயம், ஒவ்பவாரு 
மாநிைத்திலும் NCIC ஆல் உருவாக்கப்பட்டதுஅத்தியாயம் 23 ) 

பசயல்படுத்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக. 

20.4. உயர் கல்விக்கொன ஒரு 
ஒருங்கிகணந்ே பகுேியொக 
கேொழிற்துகற கல்வி 
பதாழில்சார் கல்விமய ஏற்றுக்பகாள்வது, விமரவாக 
வளர்ந்து, இந்த பகாள்மகயில் உள்ள இைக்குகமள அமடய 
மவண்டும் என்ைால், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக்கழகங்களில் பதாழிற்துமை கல்வியின் 
பமன்மமயான ஒருங்கிமணப்பு ஒரு கட்டாயமாகும். புதிய 



 

 

B.Voc டிகிரி பதாடர்ந்து இருக்க மவண்டும், ஆனால் நான்கு 
வருட தாராளமயக் கமைத் திட்டங்கள் உட்பட அமனத்து 
இளநிமை பட்டப்படிப்புகளில் மசர்ந்த மாணவர்களுக்கும் 
பதாழில் வாய்ப்புகளும் கிமடக்க மவண்டும். ஆரம்பகாை 
தத்பதடுக்கும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள், மவமைவாய்ப்பு 
மற்றும் நமடமுமைகமள கண்டுபிடித்து கண்டுபிடித்து, பிை 
நிறுவனங்களுடன் NCIC அமமத்துள்ள அமமப்பின் மூைம் 
பதாழில்சார் கல்வியின் விரிவாக்கத்மத அதிகரிக்க 
உதவுகிைது. 

மேிப்பீடு மற்றும் முன் கற்றல் 
அங்கீகொைம் ஒரு கபொருத்ேமொன 
அகமப்பு உருவொக்கப்பட்டது. 

P20.4.1. இளங்ககை அளவில் கேொழில் கேொழிற்துகற விரிவொக்கம்: 
இளங்ககை அளவில் உள்ள பதாழில் கல்வி 
விரிவுபடுத்தப்பட்டு 2025 ஆம் ஆண்டில் அமனத்து ஆர்வமுள்ள 
பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கும் (பமாத்த பதிவுகளில் 50% வமர) பதிவு 
பசய்ய இைக்கு மவக்கப்படும். %. பை துமைகளில் உள்ள 
பதாழிற்கல்வி கல்வி ஏற்கனமவ பி.வி.ஓ. திட்டங்களின் மூைம் 
பட்டப்படிப்பு பாடத்திட்டத்தில் இமணக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்மமயான 
பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் தன்னாட்சிக் கல்லூரிகளுடன் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆர்வமுள்ள அமனத்து HEI களும் HEGC 

ஆதரிக்கப்படும் (பார்க்க P.18.4.1 ), டிப்மளாமா, மமம்பட்ட டிப்ளமமா 
மற்றும் பி.ஓ.ஓ. டி டிப்ஸ் ஆகியவற்ைின் மூைம் பட்டதாரி 
நிமைகளில் பதாழில்சார் கல்விமய வழங்குவதற்காக ஒரு 



 

 

பிரத்மயகமாக உருவாக்கப்பட்ட நிதி மூைம் 5-7. HEI கள் பதாழிற்கல்வி 
கல்வியின் ஒரு பள்ளி / துமைமய ஸ்தாபிப்பமதாடு, பதாழில்சார் 
கல்விமய வழங்கவும் முடியும். இது உயர் கல்வி, முழுமமயாகமவா 
அல்ைது பதாழிற்துமையுடன் இமணந்மதாருடன் முழுமமயாக 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு, இரண்டு நீமராடாக மாணவர்களின் தமடயற்ை 
இயல்மப உறுதிப்படுத்துவதற்கும் மவமை பசய்யும். துமைகள், 

வமககள் மற்றும் வமககளின் மதர்வு மபான்ைமவ ஒவ்பவான்றும் 
ஒவ்பவாரு தன்னாட்சி நிறுவனத்திற்கும் இடமளிக்கப்படும், ஆனால் 
அவர்கள் NQR மற்றும் / அல்ைது NCIC ஆல் வழங்கப்படும் பிை 
கூறுகள், பகிர்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு மநாக்கங்களுக்காக தங்கள் 
படிப்புகள் மற்றும் அதன் உள்ளடக்கம் பற்ைிய தகவல்கமள 
சமர்ப்பிக்கும். 

P20.4.2. கபொது மற்றும் கேொழில்சொர் கல்வி முழுவதும் மொணவர் 
இயக்கம்: தாராளவாத கமைகளில் இளங்கமை படிப்புகள் கூட 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவும், சிைார்களாகவும் வழங்கப்படும். 
நான்கு வருட இளங்கமை டிகிரிகமள வழங்குவதற்கான தன்னாட்சி 
உரிமமத் மதர்வுகள், அவர்களின் பிரசாதங்கமளப் பபாறுத்தவமரயில் 
பல்மவறுவிதமான பதாழிற்துமை படிப்புகமள உள்ளடக்குவதற்கு 
மதர்வு பசய்யைாம். சிைந்த நிறுவனங்களில் சிை புதுமமயான 
பாடத்திட்டங்கமள உருவாக்கவும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் அவற்மை 
பசயல்படுத்தவும், பின்னர் மற்ை நிறுவனங்கமள வழிகாட்டவும் 
மற்றும் ஆசிரியர்கமள பயிற்றுவிக்கவும் உதவும். பபாது மற்றும் 
பதாழில் கல்வி நீமராமடகள் முழுவதும் மாணவர் இயக்கம் 
காரணமாக மமலும் உதவுவதற்கு NHSQF உடன் NSQF உடன் 
இணக்கமாக (P12.1.3 பார்க்கவும் ) பசய்யப்படும். 

P20.4.3. தவகை ஒருங்கிகணந்ே பயிற்சி மற்றும் பிற 
மொேிரிகள்: பதாழில்சார் கல்விக்கான பை மாதிரிகள் பிை நாடுகளால் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இருப்பினும், பல்மவறு மாதிரிகள் பற்ைிய 
முழுமமயான ஆய்வு எந்த மாதிரியிலும் முன்பனடுக்கப்பட 
மவண்டும், அல்ைது மாதிரிகள் கைமவ பயன்படுத்த 
பரிந்துமரக்கப்படைாம். அத்தமகய ஆய்வுக்கு 
ஒருங்கிமணப்பதற்கான பபாறுப்மப என்.சி.ஏ. 



 

 

P20.4.4. ஊக்கமளிக்கும் பயிற்சிக்கொைம்: அதிகப்படியான பயிற்சி பபறும் 
பகாள்மக, மற்றும் மாணவர்களுக்கான மவமை ஒருங்கிமணந்த 
பயிற்சியின் பிை வாய்ப்புகள் ஆகியமவ NCIC ஆல் ஆராயப்பட 
மவண்டும். SKP களின் ஒத்துமழப்பு, பதாழிற்துமை கல்விக்கான 
ைட்சிய இைக்குகமள அமடவதில் முக்கியமானது, மமலும் NCIE 

மாணவர்களுக்கான சிைந்த மற்றும் சிைந்த பயிற்சி வாய்ப்புகமள 
அளிப்பதற்காக அவர்கமள ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகமள ஆராய 
மவண்டும். மாணவர் இயக்கம் எளிதாக்கப்படக்கூடிய வமகயில், 

பல்மவறு அமமச்சகங்களின் திட்டங்கள் / திட்டங்களின் கீழ், NCCE 

ஆனது, பயிற்சி பபற்ைவர்களுக்கான அமத விதிமுமைகமள 
பரிந்துமரக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு துமையின் மதமவகளின் 
அடிப்பமடயில் பகாள்மககமளத் தீர்மானிப்பதற்காக கல்வி 
நிறுவனங்களுக்கு சிை சுதந்திரத்மத வழங்குவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் குைிப்பிட்ட பாடபநைிகளும் ஆராயப்பட 
மவண்டும். 

P20.4.5. முக்கிய கல்வியில் உள்ள மொணவர்களுக்கொன சொன்றிேழ் 
படிப்புகள்: முழுமமயான ஒருங்கிமணந்த உயர்கல்வி 
அமமப்பிற்கான மாறுதல், பதாழில்சார் கல்விமய உள்ளடக்கியது 
பை ஆண்டு காைம் எடுக்கும், மற்றும் குறுகிய காை சான்ைிதழ் 
படிப்புகள், பமன்மமயான திைன் மற்றும் வாழ்க்மக திைன்கள் 
மபான்ை தகவல் திைன், கணினி எழுத்தைிவு, டிஜிட்டல் கல்வியைிவு , 

அடிப்பமட நிதியியல் கல்வியைிவு, பதாழில் முமனமவார் மற்றும் 
அத்தமகய தமைப்புகள் மபான்ைமவ, இமடக்காைத்தில் 
மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயன் அளிக்கின்ைன. அத்தமகய படிப்புகள் 
ஒரு மதர்வு அமனத்து நிறுவனங்களிலும் மாணவர்கள் கிமடக்க 
மவண்டும், அதனால் அவர்கள் இன்னும் நம்பிக்மக மற்றும் employable 

ஆக உதவும். இந்த இைக்குகமள அமடய பல்மவறு வழிகளில் 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்தைாம். 

P20.4.6. பொடத்ேிட்டமும் பயிற்சியும்: பதாழிற்துமை கல்வியின் 
பாடத்திட்டத்தில் சுமயட்மச சுயாதீன சுயாதீனத்மத பகாண்டிருக்கும், 

மமலும் அவர்கள் புதுமமயான பாடத்திட்டத்மதயும் விநிமயாக 
முமைகமளயும், மதிப்படீு நமடமுமைகமளயும் உருவாக்க 



 

 

மவண்டும். பை மாணவர்கள் பாைம் படிப்புகள் மதமவப்படும், இது 
துமைகளிலும் துமைகளிலும் தங்கள் கிமடமட்ட அல்ைது பசங்குத்து 
இயக்கம் எளிதாக்கும். ஒரு மவமை ஒருங்கிமணந்த பயிற்சி கூறு 
இல்ைாத மற்ை குறுகிய மற்றும் நீண்டகாை சான்ைிதழ் படிப்புகள், 

பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பதாழில் முமனமவார் 
கூட்டாளிகளுடன் இமணந்து கல்வி நிறுவனங்கமள உருவாக்க 
மவண்டும் என்று நமடமுமைப்படுத்துவது, இந்த முயற்சிகளுக்கு NCIC 

ஒரு உதவி திட்டத்மத உருவாக்க உதவுகிைது. 

பதாழில்சார் கல்வியில் மதமவயான பயிற்றுவிப்பாளர்களின் 
தகுதிகள் அவசியமான அளவிற்கு நிபுணத்துவம் 
வாய்ந்தமவ. சமுதாயத்தின் பை பிரிவுகளிைிருந்து பயிற்சி 
பபற்ைவர்கள், அவர்களின் பணி அனுபவங்கள் கல்வித் 
தகுதிகளுடன் சமமாக நடத்தப்பட மவண்டும். HEI க்கள் 
மூைம் பகுதி மநர அல்ைது முழு மநரத்மத அவர்கள் 
வாடமகக்கு அமர்த்தைாம். அத்தமகய 
பயிற்சியாளர்களுக்கான குறுகிய காை தூண்டுதல் 
பயிற்சியானது சிை முன்னணி HEI க்கள் மூைம் 
வடிவமமக்கப்பட்டு வடிவமமக்கப்பட்டு பரவைாக 
இமணயத்தில் பகிர்ந்து பகாள்ளைாம். 

P20.4.7. இன்தபொதபஷன் கமயங்கள் மற்றும் சிறந்ே சிறப்பொன 
கமயங்கள்: மாணவர்களின் கருத்துக்கமள வளர்ப்பதற்கும் 
அவர்களுக்குள் ஒரு பதாழில்முமனமவார் கைாச்சாரத்மத 
வளர்ப்பதற்கும் இைக்மக ஆதரிப்பது, பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகளில் காப்படீ்டு மமயங்கள் அமமக்க 
ஊக்குவிக்கப்படும். பல்கமைக்கழகங்களில் பதாழில் நுட்பத்துடன், 

அவர்கள் மசமவ பசய்யும் சமூகங்களின் சிைப்பியல்பான சிைப்புத் 
திைன்களில் சிைப்பான ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ட 
மமயங்கமள உருவாக்க ஊக்குவிக்கப்படும். இது ஒரு நல்ை 
உதாரணம் ராஜஸ்தானில் நமக வடிவமமப்பில் 
இருக்கும். அத்தமகய மமயங்கள், HEI கள் மற்றும் அவற்ைின் உள்ளூர் 
சமூகங்களுக்கிமடமயயான பதாடர்பு பகாள்ளும் மமயமாக மாறும், 

மமலும் HEI க்கு வருவாய் ஈட்டும். 



 

 

20.5. கபரியவர்கள் மற்றும் 
இகளஞர்களுக்கொன 
கேொழிற்கல்வி கல்வி 
NSQF மற்றும் QPs-NOS உடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
பாடத்திட்டத்மத உருவாக்கி, RPL மதிப்படீ்டுக் கருவியுடன் 
அமத இமணத்துக்பகாள்ள மவண்டும். இதன்மூைம் 
அமனத்து இமளஞர்களும் பபரியவர்களும் தங்கள் 
முந்மதய கல்வி அனுபவத்மதப் பபாருட்படுத்தாமல் 
மூன்ைாம்நிமை கல்விக்கு அணுக முடியும். 

P20.5.1. Reintegrating dropouts: NIOS இல் பதாழிற்துமை கல்வி பற்ைிய தரவுகமள 
ஆய்வு பசய்ய மவண்டும் மற்றும் மதமவக்மகற்ப பதாழில்சார்ந்த 
கூறுகள் பைப்படுத்தப்படுகின்ைன. ஏற்கனமவ அவ்வாறு பசய்யாத 
மாநிை அரசுகள் திைந்தநிமை பள்ளிக் கல்வி நிறுவனங்கமள 
(எஸ்.ஐ.ஓ.எஸ்) திைக்க மவண்டும். ஒவ்பவாரு குழந்மதக்கும் 12 ம் 
வகுப்பு வமர கல்வி கற்க மவண்டும். பள்ளியில் இருந்து 
பவளிமயைிய மாணவர்கள் மீண்டும் வழக்கமான பள்ளிகளில் 
அவர்கள் பாைம் படிப்புகள், அவர்களின் முந்மதய கற்ைல் மற்றும் RPL 

சான்ைிதழ் பிந்மதய மதிப்படீு பகாடுத்து. அவர்கள் பதாழில் 
ஆமைாசமன வழங்கப்பட மவண்டும், மற்றும் NCSS இன் மவமை 
காரணமாக அமமக்கப்பட்ட PSSCIVE அல்ைது மவறு உடல் 
வடிவமமக்கப்பட்ட பபாதுக் கல்வி படிப்புகளுடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட கூடுதல் பதாழில் படிப்புகளுக்கு அணுகல் 
மவண்டும். 

P20.5.2. முன் கற்றல் மேிப்பீடு மற்றும் அங்கீகொைம்: தற்மபாமதய 
பணியாளர்களின் தற்மபாமதய திைன்கமள மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு 
மதிப்படீ்டு கட்டமமப்பானது, இமளஞர்களும், பபரியவர்களும், தங்கள் 
சார்பில் எந்தபவாரு முமையான பயிற்சியும் இல்ைாமலும், அதற்கான 
தகுதியுள்ள RPL சான்ைிதமழப் பபறுவதற்கும் தன்மனமய கற்பிக்க 
மவண்டும். மதமவ மற்றும் சான்ைிதழ் மதிப்படீு மபான்ை ஒரு 
மதிப்படீு இயந்திரம் NSQF அளவுடன் பதாடர்புமடய திைன்கமள 



 

 

விரிவான விவரக்குைிப்புடன் பூர்த்தி பசய்யும், பூர்த்தி பசய்யப்படும் 
மற்றும் இமளஞர்களுக்கு கிமடமட்ட மற்றும் பசங்குத்து இயக்கம் 
வழங்க உதவுகிைது. வயது வந்மதாருக்கான கல்விமய வழங்கும் 
அமனத்து கல்வி நிறுவனங்களும், மற்றும் பதாழில் கல்வி 
துமையில் பசயைில் உள்ள பசயல்திைன் குமைபாடுகள் உள்பட 
மாணவர்களுக்கு ஆர்.பி.எல் சான்ைிதமழ வழங்குவதற்காக, 

மதமவப்பாடுகளில், தங்கள் வட்டிக்கு மதிப்படீு பசய்வதற்கு திைமன 
வளர்க்க மவண்டும். 

P20.5.3. தேகவககள பூர்த்தி பசய்வது மற்றும் மீளுருவாக்கம் பசய்தல்: 
இமளஞர்கமளப் புதுப்பித்ேல் மற்றும் மறுபரிசைீகன 
கசய்வேற்கொன திட்டமிடப்பட்ட மதமவ பை புதிய மவட்பாளர்கமளக் 
காட்டிலும் பை மடங்கு அதிகமாகும். இந்த மதமவகமள மாமை மநர 
படிப்புகள், ஆன்மைன் படிப்புகள், மற்றும் அதனுடன் கூடுதல் 
வருவாய்க்கு பகாண்டு வர வழிகாட்டுதலுக்கான வழிகாட்டுதல்கமள 
HEI கள் பரிசீைிக்கைாம். இமவ பபரும்பாலும் குறுகிய படிப்புகள் 
வடிவத்தில் இருக்கும். ஒரு கல்வி நிறுவனமானது நமடமுமைக் 
கூறு, மற்றும் அவர்களின் பசாந்த மாணவர்களுக்கான மதிப்படீ்டு 
நமடமுமைகள் உள்ளிட்ட பாடத்திட்டத்மதயும் விநிமயாகத்மதயும் 
உருவாக்கியவுடன், கூடுதல் வருவாய்க்கு சமூகத்தின் 
உறுப்பினர்களுக்கு அமத வழங்க முடியும். இந்த நிறுவனத்துடன் 
வருவாய் பகிர்வு ஏற்பாடுகமளச் பசய்வதன் மூைம் ஆசிரியர் இமத 
ஊக்கப்படுத்தைாம். இந்த பணி பல்மவறு துமைகளில் இத்தமகய 
திைமம மதமவ என கணிப்புகள் மதமவப்படும் (எ.கா. திைன்கமள 
இமடபவளி பகுப்பாய்வு). 

P20.5.4. ஒழுங்குபடுத்ேப்படொே துகறக்கொன கேொழிற்கல்வி 
கல்வி: இந்தியாவின் பதாழிைாளர் பிரிவில் ஒரு பபரிய சதவதீமம 
ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட துமை மற்றும் சிறு பதாழில்களில் உள்ளது. 
திைமமயற்ை பதாழிைாக மாற்றுவதற்கு பதிைாக திைமமயற்ை 
அல்ைது அமர திைமமயுள்ள பதாழிைாளர்களாக 
பணியாற்றுவதிைிருந்து அவர்கள் விருப்பமாக இருக்க மவண்டும் 
மற்றும் அதற்மகற்ப உயர்ந்த ஊதியம் பகாடுக்கப்பட மவண்டும். 
பதாழில்முமனமவார், நிதி மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியைிவு மபான்ை 



 

 

துமைகளில் பயிற்சியளிப்பதில் பைர் பயனமடவார்கள். இந்த 
மதமவக்கு மாதிரிகள் மதமவப்படுவதற்கு HEI கள் ஊக்கமளிக்க 
மவண்டும். வயது வந்மதாருக்கான கல்வி மற்றும் ஆன்மைன் கல்வி 
ஆகியவற்ைிற்கான உள்கட்டமமப்பு மவமை மநரங்களில் பயிற்சி 
பபறும் வாய்ப்புகமள வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும். 

P20.5.5. ஆன்கைன் கல்வியின் மூைம் சொன்றிேழ் படிப்புகள்: ஆன்மைன் 
படிப்புகள், பதாழில் படிப்புகளின் மகாட்பாட்டு அம்சங்கமள மகயாள 
பயன்படும், ஏபனனில் மாணவர்கள் மவமை அல்ைது வார இறுதி 
நாட்களில் அவற்மை அணுகைாம். பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் HEI 

கள் மபான்ை சிைிய பதாகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டு, NCIVE ஆல் 
அமடயாளம் காணக்கூடிய ஒரு பபாருத்தமான அமமப்பால் 
நடத்தப்படும் ஒரு இமணய தளம் மூைம் அமவ கிமடக்கின்ைன. 
இது சான்ைிதழ்கமள ஆன்மைனில் மசாதமன பசய்து, அதிக 
எண்ணிக்மகயிைான மாணவர்கள், இமளஞர்கள் மற்றும் 
பபரியவர்களுக்கு பயன் தரும். மாணவர்கள் தங்கள் நமடமுமை 
பயிற்சிமய உள்நாட்டில் பூர்த்தி பசய்ய முடியும் மற்றும் அவர்களின் 
பயிற்சி வழங்குநரால் உள்நாட்டிலும் மதிப்படீு பசய்யப்பட மவண்டும். 
மகாட்பாடு கூறு மற்றும் அவற்ைிற்கு கட்டாயமாக பிை படிப்புகள், 

அவர்கள் ஆன்மைன் பதிப்புகள் எடுக்க முடியும். 

  



 

 

 

20.6. சிறப்பு கவனம் பகுேிகள் 

பை பபாருட்கள் மற்றும் மசமவகமள உற்பத்தி, மமம்பாடு 
மற்றும் மமைாண்மமக்காக இந்தியாவில் உருவாக்கிய 
அமமப்புகள் மற்றும் அைிவாற்ைல்களில் உள்ளடங்கிய 
ஆயிரக்கணக்கில் மதிப்புள்ள கற்ைல் உள்ளது. மிகச் சிைந்த, 

மிக நுணுக்கமான வடிவமமப்பு, ஜவுளி மற்றும் எம்பிராய்டரி 
ஆகியவற்ைிைிருந்து வரைாற்றுக் கட்டடங்களின் பபரும் 
கட்டிடக்கமை வமரயிைானது; கமை மற்றும் மகவிமனப் 
பபாருட்களுக்கு மருத்துவத்தில் உள்ளூர் அைிவுசார் 
முமைகமள உருவாக்குதல்; மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு, பைர் 
மத்தியில். இந்த திைன்களின் மகத்தான மதிப்பு, 'மைாக் 
வித்யா' என குைிப்பிடப்படுவது, வக்கீல்களாக வளர்க்கப்பட 
மவண்டும், அதன் பயிற்சியாளர்கள் பபாருளாதார 
நைன்களுக்காக முழுமமயான பரிவர்த்தமன பசய்யப்பட 
மவண்டும், மமலும் வருங்காை தமைமுமையினருக்கு 
முமையான பாணியில் அனுப்பப்பட மவண்டும்.இது 
இந்தியாவின் சமூக-கைாச்சார மரபியத்மதத் தக்க மவத்துக் 
பகாள்ளுதல் மட்டுமல்ைாமல், மில்ைியன் கணக்கான இந்திய 
மகவிமனஞர்களின் நைனுக்காகவும் முக்கியம். 

 
 

 

மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 

P20.6.1. உள்ளூர் ககவிகனஞர்கள் மற்றும் ககவிகனஞர்களின் 
தவகைககள தமம்படுத்துேல்: மைாக் வித்யாவுக்கு மகத்தான 
பபாருளாதார திைமனக் பகாண்டுள்ளது, மமலும் அதற்மகற்ப 
முமையாக வடிவமமக்கப்பட்ட படிப்புகள் பதாழிற்துமை கல்வியில் 
இமணக்கப்பட மவண்டும் மமலும் பரவைாக அணுகப்பட 
மவண்டும். கம்ப்யூட்டர் எய்ட்ஸ் டிமசன் மற்றும் கணினி உதவி 
உற்பத்தி மபான்ை பதாழில்நுட்பங்கள், இந்த அைிமவப் பாதுகாக்க, 

வளர்த்து, மமம்படுத்துவதற்கு உதவுகின்ைன, மமலும் அதன் 
மநாக்கத்மத விரிவுபடுத்தி, அமடயைாம். 



 

 

தைொக் வித்யொ 
- இந்ேியொவில் உருவொக்கப்பட்ட 
அறிவு - கேொழில்சொர் கல்வித் 
ேிட்டங்களின் ஒருங்கிகணந்ே 
பகுேியொக இருக்கும். 

P20.6.2. கிைொமியப் பகுேிகளில் சிறப்பு கவனம்: ஒவ்பவாரு கல்வி ரீதியாக 
பின்தங்கிய மாவட்டத்திலும் இளங்கமைத் திட்டங்களுடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட உயர்தர பதாழிற்பயிற்சி கல்வி நிறுவனத்மத 
( HE11 ) பார்க்க மவண்டும் . மமல்நிமைப் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் 
பதாழில்சார் கல்விமய ஆதரிக்கவும், ஒவ்பவாரு மாணவர் 12 ஆம் 
வகுப்பு வமர தரம் வாய்ந்த கல்விமயப் பபற்றுக்பகாள்வதற்கும் 
இந்த உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகளிலும், ஐ.டி.ஐ. க்கள் மற்றும் 
/ அல்ைது பாைிபடக்னிஸ்டுகளிலும் பணிபுரிய மவண்டும். 

P20.6.3. பழங்குடிப் பிைதேசங்களில் சிறப்பு கவனம்: ஒருங்கிமணந்த உயர் 
கல்வியின் மாதிரி பழங்குடிப்பகுதிகளில் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாகும், ஏபனனில் முக்கிய கல்விக்கான பழங்குடி 
இமளஞர்களின் எதிர்பார்ப்பு, அவர்களின் உள்ளூர் பபாருளாதாரத்தின் 
கூறுகளில் பதாழில்சார் கல்விடன் இமணந்து மூங்கில் ஆராய்ச்சி 
மமயம் அல்ைது வனவிைங்கு பாதுகாப்பு மமயம் அல்ைது 
பாரம்பரிய மருத்துவ மமயம் கூட.இப்பகுதியில் பள்ளி வளாகங்கள் 
மற்றும் HEI களுக்கு ஆதரவு மற்றும் நிதியுதவியில் ஈடுபடுவதற்கு 
நிதியளிக்கப்பட மவண்டும், மற்றும் அத்தமகய படிப்புகமள வழங்க 
உதவுதல். 



 

 

பாடம் 21 

வயது வந்தேொர் கல்வி 
குறிக்தகொள்: 2030 ஆம் ஆண்டில் 100% இமளஞர்களும் 
வயது வந்மதாருக்கான கல்வியைிவு விகிதங்களும் 
அமடயவும் மற்றும் வயதுவந்மதாருடன் பதாடர்ந்து 
கல்வித் திட்டங்கமள விரிவுபடுத்தவும். 

அடிப்பமட எழுத்தைிவு பபறும் திைன்கமள, ஒரு கல்விமயப் 
பபறுவது மற்றும் ஒரு வாழ்வாதாரத்மதத் பதாடரக்கூடிய 
திைமமகள் ஒவ்பவாரு குடிமக்களின் அடிப்பமட உரிமமகளாக 
கருதப்பட மவண்டும். வயது வந்மதாருக்கான கல்விக்கான அணுகல் 
அமனத்து குடிமக்களும் இந்த உரிமமமய நிமைமவற்றுவமத 
உறுதிப்படுத்துவது மிக முக்கியம். வயது வந்மதார் கல்வி தங்கள் 
அைிமவ அதிகரிக்க, புதிய திைன்கமள மமம்படுத்துதல், பயனுள்ள 
தகுதிகள் மற்றும் சான்றுகமள பபறுதல், வாழ்க்மக எதிர்பார்ப்புகமள 
மமம்படுத்துதல் மற்றும் உண்மமயான வாழ்க்மகமய வளமாக்குதல் 
ஆகியவற்றுடன் முதிர்ச்சியுள்ள பயிற்றுவிப்பாளர்கமள 
வழங்குகிைது. நாட்டின் மட்டத்தில், ஒரு முழுமமயான கல்வியைிவு 
மற்றும் படித்த பதாழிைாளி இயற்மகயாகமவ உற்பத்தி, அதிக 
அைிபவாளி நாடுகளில் பபரும் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், சுகாதார, 

நீதி மற்றும் சமத்துவம் மற்றும் அதிக தனிநபர் தனிநபர் வருமானம் 
மற்றும் பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இது அதிகரித்துள்ளது. 

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக, மதசிய கல்வியைிவுத் திட்டம் (NLM) 

(1988-2009), சக்ஷர் பரத் (20092017), தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு 
ஆதரவளிக்கும் திட்டம், இந்தியாவில் வயது வந்மதார் கல்வி மற்றும் 
கற்ைல் அணுகல் மமம்படுத்துவதற்கு இந்தியா கணிசமான 
முன்மனற்ைத்மத அமடந்துள்ளது. வயது வந்மதார் கல்வி மற்றும் 
திைன் அபிவிருத்தி, மற்றும் மிக சமீபத்தில் Padhna Likhna Abhiyan 



 

 

(2018). அடித்தளத்திலுள்ள எழுத்தைிவு மற்றும் இைக்கணத்மத மட்டும் 
பபறும் வாய்ப்மப வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகமள வழங்குவமத 
இந்த முயற்சிகளாகும், அதாவது அடிப்பமட எண்கணித 
பசயல்பாடுகமள வாசிக்க, எழுத, மற்றும் பசயல்படுத்தும் திைன், நிதி, 
டிஜிட்டல், மதர்தல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சட்ட கல்வியைிவு மபான்ை 
பிை கல்வி திைன் வளர்ச்சி. குைிப்பாக, 2001-2011 காைப்பகுதியில் 
இந்தியாவில் ஒட்டுபமாத்த கல்வியைிவு விகிதம் 9% ைிருந்து 74% 

அதிகரித்தது. 

ஆயினும், கடந்த மக்கள்பதாமக கணக்பகடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 
3.26 மகாடி இமளஞர்கள் அல்ைாத இைக்கியம் (15-24 வயது) மற்றும் 
பமாத்தம் 26.5 மகாடி வயதுள்மளார் அல்ைாமதார் (15 வயது மற்றும் 
அதற்கு மமற்பட்டவர்கள்) பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வித் 
துமையிலுள்ள மாணவர்களுடன் ஒன்ைாக இமணந்து - உைகின் 
அல்ைாத எழுத்தைிவுள்ள மக்கள் மூன்ைில் ஒரு பகுதிமய 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைது. 

NLM, 1988 ல் பதாடங்கப்பட்டமபாது, பபரும்பாலும் தன்னார்வ ஈடுபாடு 
மற்றும் மக்களின் ஆதரமவ அடிப்பமடயாகக் பகாண்டது. இதன் 
விமளவாக, கல்வியைிவுத் திட்டம் அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் 
எண்ணிக் திைன்களில் முன்மனற்ைம் மட்டுமல்ைாமல், குடிப்பழக்கம் 
மபான்ை நாள் சார்ந்த சமூக பிரச்சிமனகளில் உமரயாடல் மற்றும் 
கைந்துமரயாடல்கமளத் துவக்கியது. 1991-2011 தசாப்தங்களின் மபாது 
எழுத்தைிவு வளர்ச்சியால் சாட்சியமளிக்கப்பட்ட பமாத்த மக்கள் 
எழுச்சி பிரச்சாரங்கள் (டி.எல்.எல்), NLM இன் ஒரு முக்கிய 
மூமைாபாயம் மிகவும் பவற்ைிகரமாக இருந்தது. டி.எல்.சி 
வயதுவந்மதார் கல்வியைிவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பகுதி சார்ந்த, 

தன்னார்வ-அடிப்பமடயிைான, மற்றும் விமளவு சார்ந்த திட்டங்கள் 
ஆகும்; பள்ளிகள் மற்றும் சமூக அமமப்புகளும் வயது வந்மதாரின் 
கல்வியைிவு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. மக்கள் பதாமகயில் மிக 
அதிகமான மக்கள் பதாமகமய, குைிப்பாக டி.எல்.சி., குைிப்பாக 
பபண்களின் பதாமகயில் துரதிருஷ்டவசமாக, பணி முடிவில், 

பணிக்குரிய தன்னார்வத் தன்மம நீக்கப்பட்டதால், அந்த மநாக்கம் 
பசயல்திைமன இழந்தது. 

உண்மமயில், இந்தியாவில் மற்றும் உைபகங்கிலும் (எ.கா. சீனா 
மற்றும் பிமரசில்) விரிவான புை ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு, அரசியல் 



 

 

விருப்பம், நிறுவன கட்டமமப்பு, முமையான திட்டமிடல் 
ஆகியவற்மைாடு மசர்ந்து, தன்னார்வ மற்றும் சமூக அணிதிரட்டல் 
வயது வந்மதாரின் கல்வியைிவுத் திட்டங்களின் முக்கிய 
பவற்ைிகரமான காரணிகளாகும் என்பமத பதளிவாகக் காட்டுகின்ைன. 
, மபாதுமான நிதி ஆதரவு, மற்றும் பதாண்டர்கள் உயர் தரமான திைன் 
கட்டிடம். பவற்ைிகரமான தன்னார்வ அடிப்பமடயிைான கல்வியைிவுத் 
திட்டங்கள், சமூகத்தில் உள்ள பபரியவர்களில் கல்வியைிவு 
வளர்ச்சியில் மட்டுமல்ைாமல், சமூகத்தில் உள்ள எல்ைா 
குழந்மதகளுக்கும் கல்விக்கான அதிகரித்த மகாரிக்மகமயயும், சமூக 
சமூக மாற்ைங்கமளயும், மநர்மமையான சமூக அமமப்மபயும் 
அதிகரிக்கச் பசய்யும். 

விரும்பிய பரந்த அளவிைான முடிவுகள் அரசாங்க 
நடவடிக்மககளால் மட்டுமம அமடயப்பட முடியாது; மாைாக 
அவர்கள் முழு மதசத்திைிருந்தும், பரந்த சமூகத்துடனான தன்னார்வ 
அமமப்பினதும், அணிதிரட்டலுடனும், உறுதியான உறுதிப்பாடு 
மற்றும் அரசாங்கத்திடமிருந்து ஆதரவு ஆகியவற்ைிற்கு உறுதியளிக்க 
மவண்டும். இந்த அமனத்து முக்கிய பணிக்கும் தன்னார்வ மற்றும் 
சமூக ஈடுபாடு, விமரவில் இந்த நாட்டின் 100% எழுத்தைிவு அமடய 
இந்த அமனத்து முக்கிய மநாக்கம் உண்மமயில் துரிதப்படுத்த 
முடிந்தவமர மீண்டும் மீண்டும் மவண்டும். 

2030 க்குள் இமளஞர்களுக்கும் பபரியவர்களிமடமய 100% 

எழுத்தைிவுகமள உறுதிப்படுத்துவதற்காக, இந்தியாவின் 
கல்வியைிவுத் திட்டங்கள் கணிசமாக வலுவாகவும் விரிவுபடுத்தவும், 

சமூக ஆதரவு, அரசு சாரா அமமப்பு மற்றும் தன்னார்வ ஈடுபாடு 
ஆகியவற்ைிற்கான பரந்த அரசாங்க ஆதரவு மற்றும் வலுவான 
விதிகள் ஆகியவற்மைக் பகாண்டது. தங்கள் உயிர்கமள 
வளப்படுத்தவும், அவர்களின் உற்பத்தித்திைமன அதிகரிக்கவும், 

திைன்கமள வளரவும் அமனத்து பபரியவர்களுக்கும் வாழ்நாள் 
முழுவதும் கற்றுக்பகாள்வதற்கான முழுமமயான மற்றும் வலுவான 
வாய்ப்புகமள உறுதி பசய்யும். இந்த முயற்சிகள் அமனத்தும் 
இந்தியாவின் பரந்த சாத்தியத்மத கட்டவிழ்த்துவிட முக்கியமாகும். 



 

 

வயது வந்மதார் கல்வியின் முக்கியத்துவம் 

ஒரு சமூகத்தில் இல்ைாத எழுத்தாளர் உறுப்பினராக இருப்பதால், 

பைவனீமான குமைபாடுகளும் உள்ளன: அடிப்பமட நிதி 
பரிவர்த்தமனகமள நிமைமவற்றுவது; விமையில் விமைக்கு 
வாங்கிய பபாருட்களின் தரம் / அளவு ஒப்பிடு; மவமைகள், கடன்கள், 

மசமவகள், முதைியன விண்ணப்பிக்க படிவங்கமள பூர்த்தி 
பசய்தல்; பபாது சுற்ைைிக்மககள் மற்றும் கட்டுமரகமள 
உள்ளடக்கியது 

 
 

 

21. வயது வந்மதார் கல்வி 
பசய்தி ஊடகம்; பதாடர்பு மற்றும் நடத்மத நடத்த வழக்கமான 
மற்றும் மின்னஞ்சமைப் பயன்படுத்துதல்; ஒரு வாழ்க்மக மற்றும் 
பதாழிமை மமம்படுத்த இமணய மற்றும் பிை பதாழில்நுட்பத்மத 
பயன்படுத்துங்கள்; பதருவில் திமசகளில் மற்றும் பாதுகாப்பு 
உத்தரவுகமளப் பபாருத்துதல், மருந்துகள், மபான்ைமவ; அவர்களின் 
கல்விக்கு குழந்மதகளுக்கு உதவுதல்; இந்தியாவின் குடிமகனாக ஒரு 
அடிப்பமட உரிமமகள் மற்றும் பபாறுப்புகள் பற்ைி 
அைிந்திருங்கள்; இைக்கியம் பமடப்புகள் பாராட்டுகிமைாம்; மற்றும் 
நடுத்தர- அல்ைது உயர் உற்பத்தித் துமைகளில் மவமைவாய்ப்மபப் 
பபை மவண்டும். 

எனமவ, கல்வியைிவு மற்றும் அடிப்பமட கல்வி தனிப்பட்ட, குடிமம, 

பபாருளாதார மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்ைல் வாய்ப்புகமள 
ஒரு முழுமமயான புதிய உைகத்மத திைந்து, தனித்தனியாகவும், 

பதாழில் ரீதியாகவும் முன்மனை ஒரு நபருக்கு உதவுகிைது. சமூகம் 
மற்றும் மதசத்தின் மட்டத்தில், கல்வியைிவு மற்றும் அடிப்பமட 
கல்வி சக்தி வாய்ந்த சக்திகள் பபருமளவில் அதிகரிக்கும், அமனத்து 
பிை முன்மனற்ை முயற்சிகள் பவற்ைி. நாடுகளின் மீதான 
உைகளாவிய தகவல்கள் எழுத்தைிவு விகிதங்கள் மற்றும் தனிநபர் 
வருமானம் / பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகியவற்றுக்கு 
இமடமயயான மிக உயர்ந்த பதாடர்புகமளக் குைிக்கிைது. 



 

 

துரதிருஷ்டவசமாக, உைகளாவிய கல்விக்கு தமைமுமைகள் மீது 
கடந்தகாை மதால்விகள், இன்மைய தினம் அதிகமான 
பபரியவர்களின் எண்ணிக்மகயில் விமளவாக, பள்ளிக்கூடத்தில் 
கைந்துபகாள்ள அல்ைது முடிக்க வாய்ப்பு கிமடக்கவில்மை. கடந்த 
காைத்தில் அணுகல் இல்ைாததால் இழப்படீு பசய்வதற்கான ஒமர 
வழிமுமையானது வயது வந்மதாரின் கல்வியின் ஒரு வலுவான 
மற்றும் பயனுள்ள முமையாகும். 

வயது வந்தேொர் கல்வி ேிறம்பட மற்றும் 
பைவைொக அணுக என்ன கசய்ய முடியும்? 

வயது வந்தேொர் கல்வி பொடத்ேிட்ட கட்டகமப்கப வளர்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள்: முதுகமைப் பயிற்றுவிப்பாளர்களின் பல்மவறு 
வமககள் மற்றும் அளவுகளுக்பகன மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் 
பசைிவூட்டல் என்ன என்பமதக் கருத்தில் பகாண்டு வயது 
வந்மதாருக்கான கல்விக் கற்ைல் கட்டமமப்மப உருவாக்க 
மவண்டும். இந்த கட்டமமப்பானது உள்ளூர் மதமவகமள 
சரிபசய்வதற்கு மபாதுமானதாக இருக்க மவண்டும், மமலும் 
குமைந்தது ஐந்து வமகயான திட்டங்கமள உள்ளடக்குகிைது: 

•         நிறுவன எழுத்தைிவு மற்றும் எண்; 

•         சிக்கைான வாழ்க்மகத் திைன்கள் (நிதியியல் கல்வியைிவு, 

டிஜிட்டல் கல்வியைிவு, வணிக திைன்கள், சுகாதாரம் மற்றும் 
விழிப்புணர்வு, சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி, மற்றும் குடும்ப 
நைன்புரி உட்பட); 

•         பதாழிற்துமை திைன்கள் அபிவிருத்தி (உள்ளூர் மவமைவாய்ப்பு 
பபறுவதற்கான மநாக்குடன்); 

•         அடிப்பமட கல்வி (ஆயத்த, நடுத்தர மற்றும் இரண்டாம்நிமை 
நிமை சமநிமை உட்பட); மற்றும் 

•         பதாடர்ச்சியான கல்வி (கமை, அைிவியல், பதாழில்நுட்பம், 

பண்பாடு, விமளயாட்டு, பபாழுதுமபாக்கு, அமதமபால் ஆர்வமுள்ள 
மற்ை விஷயங்கள் அல்ைது உள்ளூர் வாழ்க்மக கற்ைவர்களுக்கு 



 

 

பயன்படுத்துவது மபான்ை முக்கியமான கல்வி திைன்கமளப் 
பயன்படுத்துதல் உட்பட) 

வயது வந்மதார் கல்விக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, NCERT இன் புதிய 
மற்றும் நன்கு துமணபுரிந்த உட்பிரிவானது வயது வந்மதாரின் கல்வி 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்மப மமம்படுத்துவதுடன், NCERT இன் 
அனுபவத்தில், கல்வியைிவு, எண் கணிதம், அடிப்பமட கல்விக்கான 
பாடத்திட்டங்கமள நிறுவுவதில் , பதாழில்சார் திைன்கள் மற்றும் 
அதற்கு அப்பால், அமத சமயத்தில் 'மபாதகவியல்-ஆன்ட்மராமகாகி 
பதாடர்' (அதாவது பை சந்தர்ப்பங்களில் பபரியவர்கள் கற்பிக்கப்படும் 
விட மவறுபட்ட கற்பித்தல்-கற்ைல் முமைகள் மற்றும் பபாருட்கள் 
மதமவ) ஆகியவற்ைில் உள்ள மவறுபாடுகள். 

அணுககை உறுேி கசய்ய பகிைப்பட்ட உள்கட்டகமப்கப 
கட்டிகயழுப்புேல் மற்றும் பயன்படுத்துேல்: ஆர்வமுள்ள 
உள்கட்டமமப்புகள் வயது வந்மதாருக்கான 
கல்விக்கு அணுகுவேற்கு பபாருத்தமான உள்கட்டமமப்பு 
அவசியம். இந்த திமசயில் ஒரு முக்கிய முன்முயற்சி பள்ளிகள் 
(பள்ளி மணிமநரம் கழித்து மற்றும் வார இறுதிகளில்) மற்றும் பபாது 
நூைகம் இமடபவளிகள் மபாது 
சாத்தியமான எந்த ICT- பபாருத்தப்பட்ட மவண்டும், வயது வந்மதார் 
கல்வி படிப்புகள் பயன்படுத்த மவண்டும். பள்ளி, வயது, மற்றும் 
பதாழிற்கல்வி கல்வி ஆகியவற்ைிற்கான உள்கட்டமமப்பு பகிர்வு 
பபௌதிக மற்றும் மனித வளங்கமள திைம்பட பயன்படுத்துவதற்கும், 

இந்த மூன்று வமகயான கல்வி முமைகளில் சிபனர்ஜிமய 
உருவாக்குவதற்கும் முக்கியமாகும்.இந்த காரணங்களுக்காக, AEC 

க்கள் பள்ளி வளாகங்களின் ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகவும் 
மசர்க்கப்படும். தற்மபாதுள்ள நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ICT-enabled வயது 
வந்மதார் கல்வி மற்றும் திைன் மமம்பாட்டு மமயங்கள் (AESDCs) 

மற்றும் ஜான் ஷிக்ஷன் சாஸ்த்ரான்கள் குைிப்பாக நாடு முழுவதும் 
வலுப்படுத்தப்பட மவண்டும், மமலும் தற்மபாது மதமவப்படும் 
பல்மவறு பகுதிகளிலும் பள்ளி வளாகங்களிலும் புதிதாக 
அமமக்கப்பட மவண்டும். இல்மைபயன்ைால், பள்ளிகள், பபாது 
நூைகங்கள், அல்ைது பிை பதாழிற்பயிற்சி மமயங்களுடன் இமணந்து 
இயங்கைாம். 



 

 

வயது வந்தேொருக்கொன கல்வி பயிற்றுவிப்பொளர்களுக்கு ேிறம்பட 
பயிற்சியளித்ேல்: முதிர்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு பாடத்திட்டம் 
கட்டமமப்மப வழங்குவதற்கு சிைந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களின் / 
ஆசிரியர்களுக்கான / முன்மனாடிகளின் ஒரு பிரிவு 
மதமவப்படும். வயது வந்மதார் கல்வி பாடத்திட்ட கட்டமமப்பில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வயது முதிர்ந்த கல்வியின் 
பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மதசிய, மாநிை மற்றும் மாவட்ட அளவிைான 
ஆதார ஆதரவு நிறுவனங்கமள AEC களில் கற்ைல் நடவடிக்மககமள 
ஏற்பாடு பசய்வதற்கும், தன்னார்வ பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கும் 
ஆசிரியர்களுக்கும் ஒருங்கிமணப்பதற்கும் பயிற்சி 
அளிப்பார்கள். தகுதி வாய்ந்த சமுதாய உறுப்பினர்கள் ஒரு குறுகிய 
பயிற்சி வகுப்பு மற்றும் தன்னார்வைமர, பபரிய அளவிைான 
கல்வியைிவு பயிற்றுவிப்பாளர்களாக, அல்ைது ஒருவரிடமிருந்து ஒரு 
தன்னார்வ வகுப்பாளராக பணியாற்றுவதற்கு ஊக்கப்படுத்தப்படுவர், 

மற்றும் அவற்ைின் முக்கியமான மசமவக்கு நாடு . 

பங்தகற்பு உறுேிப்படுத்துேல்: உள்ளூர் நல்வழி கல்வித் 
திட்டங்களில் ஆர்வமுள்ள அல்ைது ஆர்வமுள்ள அமனத்து 
பபரியவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பபை ஊக்குவிக்கப்பட 
மவண்டும். பபற்மைார், இளம்பருவங்கள் மற்றும் வயது வந்மதார் 
கல்வி வாய்ப்புகளில் ஆர்வம் உள்ள மற்ைவர்கள் (இரண்மடயும் 
மசர்த்து) மசகரிக்கப்படாத மாணவர்கள் மற்றும் டிராவூட் ( P6.6.2 ஐப் 
பார்க்க ) ஆகியவற்ைின் பங்மகற்மபப் பார்மவயிடவும் , அவர்களின் 
பயணத்தின்மபாதும், பயிற்றுவிப்பாளர்களாகவும் ஆசிரியர்கள் / 
வகுப்பாளர்கள் எனவும்); சமூக பதாழிைாளர்கள் அவர்கமளத் 
பதாடர்புபடுத்தி உள்ளூர் ஏ.எஸ்.சி. களுக்கு அவர்களின் தகவல்கமள 
வழங்குவார். வயது வந்மதாருக்கான கல்வி வாய்ப்புகள், பதாண்டு 
நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை உள்ளூர் அமமப்புகளின் நிகழ்வுகள் 
மற்றும் முன்பனடுப்புகள் மூைம் பரவைாக விளம்பரப்படுத்தப்படும். 

சமூகத்கே அணிதிரட்டுதல் : மதசிய அளவிைான கல்வியைிவுத் 
திட்டம், பபரிய அளவிைான வயதுவந்மதார் கல்வியைிவு மற்றும் 
கல்வி விமளவுகமள அமடவதற்காக சமூக அமமப்புகமளயும் 
தன்னார்வைர்கமளயும் ஒன்றுதிரட்டுதல் மவண்டும். வயது 
வந்மதாரின் கல்வி பயிற்றுவிப்பாளர்களாகமவா அல்ைது ஒன்றுக்கு 
மமற்பட்ட வகுப்பாளர்களாகமவா தங்கள் சமூகங்களுடனும், 



 

 

நாட்டிற்காகவும் மசமவ பசய்ய விரும்பும் தகுதிவாய்ந்த சமூக 
உறுப்பினர்கள், அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணியல் மற்றும் 
பிை வயதுவந்த கல்வி பாடபநைிகமள கற்பதற்கு வரமவற்கப்படுவர். 
AEC களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஒருங்கிமணப்பு. அரசாங்கங்கள் 
அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் மற்றும் பிை சமூக அமமப்புக்களுடன் 
பநருக்கமாக இமணந்து பசயல்படுகின்ைன, மமலும் கல்வியைிவு 
மற்றும் வயது வந்மதாரின் கல்விக்கான முயற்சிகமள 
மமம்படுத்துவதற்காக அவற்ைிற்கு மதமவயான ஆதரமவ 
வழங்குகின்ைன. 

அத்தியாயம் 2 -ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி : சமூகத்தின் 
ஒவ்பவாரு எழுத்தாளர் உறுப்பினரும் எப்படி ஒரு நபர் 
வாசிக்க / கற்றுக் பகாடுக்கக் கடமமப்பட்டிருந்தால், அது 
விமரவில் நாட்டின் நிைப்பரப்மப மாற்றும்; இந்த பணி 
மிகவும் ஊக்கமளிக்கப்படும் மற்றும் ஆதரிக்கப்படும் . அதன் 
பபரிய மற்றும் மிகவும் திைமமயான மக்கள்பதாமகயுடன், 

தனது குடிமக்கள் அமனவரும் கல்வியைிவு பபற்ைிருந்தால், 

இந்தியாவில் கற்பமன பசய்யப்படாத உற்பத்தித்திைன் 
மற்றும் பசழிப்பு ஆகியவற்மை அனுபவிப்மபாம். இந்த 
இைக்மக அமடய இந்தியாவின் அமனத்து மக்களுக்கும் மிக 
உயர்ந்த முன்னுரிமம இருக்க மவண்டும். 

வயதுவந்ே கல்விக்கொன ஒரு 
தேசிய பொடத்ேிட்ட கட்டகமப்பு, 

ஐந்து பைந்ே பகுேிகளில் - 



 

 

அடிப்பகட எழுத்ேறிவு மற்றும் 
எண்ணியல், விமர்சன 
வொழ்க்கக ேிறன்கள், 

கேொழிற்கல்வி ேிறன்கள், 

அடிப்பகட கல்வி மற்றும் 
கேொடர்ந்து கல்வி ஆகியவற்கற 
உள்ளடக்கும். 

 

 

 

 

 



 

 

21.1. வயது வந்தேொருக்கொன 
ஒரு பொடத்ேிட்டத்கே 
உருவொக்குேல் 

P21.1.1. வயது வந்தேொர் கல்வி, ஆைொய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
ஆகியவற்றிற்கொன கேொழில்நுட்ப மற்றும் ஆேொை ஆேைவு 
அகமப்புககள உருவொக்குேல்: வயது வந்தேொருக்கொன 
கல்வியொளர்களுடனொன NCERT இன் ஒரு அங்கமாக, வயது 
வந்மதாருக்கான கல்வி மமயம் (CIAE) நிறுவப்படும், ஒரு மதசிய 
பாடத்திட்டத்மத வயது வந்மதாருக்கான கல்விக்கான கட்டமமப்பு 
(NCFAE), வயது வந்மதாருக்கான கல்வியில் சிைந்த கற்பித்தல்-
கற்ைலுக்கான பபாருட்கமள தயாரிப்பது, மற்றும் துமணத் திட்டம், 

பசயைாக்கம் மற்றும் வயது வந்மதாரின் கல்வித் திட்டங்கமள 
கண்காணித்தல். மாநிை பாடத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட 
மாநிை மற்றும் மாவட்ட அளவிைான ஒத்த பணிகமள 
நிமைமவற்றுவதற்காக உள்ளூர் மதமவகளுக்கு மதமவயான சிஐஏ.ஈ 
யின் மவமைகமள சரிபசய்ய ஒவ்பவாரு SCERT மற்றும் DIET யில் 
ஒரு தனியான வயது வந்மதார் கல்வித் துமை / அைகு 
அமமக்கப்படும். வயது வந்மதார் கல்விக்கான கட்டமமப்புகள், 

பதாடர்புமடய மபாதமன-கற்ைல் பபாருட்களின் தயாரித்தல் மற்றும் 
மாநிை மற்றும் மாவட்ட அளவிைான வயது வந்மதாரின் கல்வித் 
திட்டங்களின் திைமமயான திட்டமிடல், பசயல்படுத்தல் மற்றும் 
கண்காணித்தல். 

P21.1.2. வயது வந்தேொர் கல்விக்கொன தேசிய பொடத்ேிட்ட 
கட்டகமப்பு: குமைந்தபட்சம் ஐந்து பரந்த பகுதிகளில் வயது 
வந்மதாருக்கான CIAE மூைம் ஒரு திருத்தப்பட்ட NCFAE தயார் 
பசய்யப்படும்: (i) அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்; (ii) சிக்கைான 
வாழ்க்மகத் திைன்கள்; (iii) பதாழில் திைன்கள்; (iv) அடிப்பமட கல்வி, 
மற்றும் (v) பதாடர்ந்து கல்வி. 2011 ஆம் ஆண்டில் MHRD இன் கீழ் ஒரு 
நிபுணர்களின் குழுவால் ஒரு மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்மப 
உருவாக்கியது. இது தற்மபாமதய மநரத்திற்கும், குைிப்பாக டிஜிட்டல் 
எழுத்தைிவிற்கும், சிஐஏஇஏ மூைம் வயதுவந்மதாரின் கல்வி 



 

 

இயக்குனருடன் கைந்தாமைாசித்து, வயது வந்மதாரின் கல்வியைிவு 
மற்றும் கல்வி ஆகியவற்ைிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்ை 
அமமப்புகளும் (என்ஜிஓக்கள் உட்பட). உள்ளூர் கமை, இைக்கியம், 

பமாழி, கைாச்சாரம், அைிவு, ஆர்வம் மற்றும் பழக்கவழக்கம் 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய ஒரு பதளிவான பார்மவயுடன் உள்ளூர் 
மதமவகமள (மவமைவாய்ப்பு மதமவகமள உள்ளடக்கியது) 
கட்டமமப்பதற்கு அமனத்து பநட்பவார்க்குகள் பநகிழ்வானதாக 
இருக்கும். 

ஒரு.      அடிப்பகட கல்வியறிவு மற்றும் எண்முகற: இந்த 
திட்டத்தில் உள்ள பபாருள் ஆரம்பத்தில் படிக்கும் மற்றும் 
எழுதும் (எண்கள் உள்ளிட்ட) உள்ளடக்கியது, இதனால் 
பயிற்றுவிப்பாளர் வடீ்டிற்கு பவளிமய அத்தியாவசிய 
அன்ைாட நடவடிக்மககமள பவற்ைிகரமாக 
நிமைமவற்றுவார், இதில் வாசிப்பு அைிகுைிகள், விமை 
குைிப்புகள், ரசீதுகள், உரிமம் தகடுகள், முதைியன, அத்துடன் 
படிவங்கமள நிரப்புதல், மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 
உமைவிடம் மபான்ைவற்மைக் மகயாளுதல் மபான்ைமவ. 
இது பின்னர் அடித்தளமான கல்வியைிவு மற்றும் 
இைக்கணமாக மாைிவிடும், இதனால் கற்பிப்பாளர் 
அடிப்பமட வழிமுமைகமளயும், பாதுகாப்பு 
உத்தரவுகமளயும், சிறுபுத்தகங்கமளயும், பத்திரிமககள், 

புத்தகங்கமளயும், கடிதங்கமள படித்து எழுதவும் எழுதவும், 

கணக்பகடுப்பு படிவங்கமள நிரப்பவும், மமலும் 
பைவும். பள்ளிக்கல் ரீதியான அடிப்பமட மற்றும் 
கல்வியைிவு பாடத்திட்டத்திற்கு முரணாக, வயது 
வந்மதாருக்கான கல்வியில் படிக்கவும் எழுதவும் 
பபரியவர்களிடம் ஆர்வமுள்ள சிக்கல்களில் அதிக கவனம் 
பசலுத்துகிைது, இதில் பபரிய இைக்கியம், பபற்மைாரின் 
கமத, இந்திய அரசியைமமப்பிைிருந்து வரும் படிப்புகள், 

அல்ைது சமுதாய பிரச்சிமனகள் பற்ைிய 
கைந்துமரயாடல்கள் பபற்மைார், குழந்மத திருமணம், 

பபண்கள் உரிமமகள், அல்ைது குடிப்பழக்கம் மபான்ை நாள். 

ஆ.     ேிறகமயொன வொழ்க்ககத் ேிறன்கள்: நவனீ காைத்திற்கு 
நவனீ வாழ்க்மகத் திைன்கமளக் கற்றுக் பகாள்வதற்கான 



 

 

புதிய திட்டங்களுக்கு இத்திட்டம் உதவும்: ஒரு வங்கி 
கணக்மகத் திைந்து அடிப்பமட நிதி பரிவர்த்தமனகமள 
எவ்வாறு பசய்வது? மின்னஞ்சல்கமள அனுப்பும் பபாருட்டு 
இமணயத்துடன் இமணக்க கணினி அல்ைது மடப்பைட் / 
ஸ்மார்ட்மபான் எவ்வாறு பயன்படுத்த மவண்டும், (எ.கா. 
NIOS வழியாக அல்ைது பிை வமைத்தளங்கள் வழியாக) 
அல்ைது வணிகம் நடத்துதல்; இமணயத்தின் தவைான 
மற்றும் ஆபத்துக்களில் கவனமாக இருக்க மவண்டும் 
(குைிப்பாக குழந்மதகள் மற்றும் பருவ வயதினருக்கு); 21 

ஆம் நூற்ைாண்டிற்கான குழந்மதகளின் கல்வி மற்றும் பிை 
பயனுள்ள பபற்மைாருக்குரிய திைமமகமள எவ்வாறு 
உதவி பசய்வது; வடீ்டு மற்றும் வணிக மநாக்கங்களுக்காக 
கணக்குகமள எவ்வாறு நிர்வகிப்பது;அடிப்பமட சுகாதார 
மற்றும் ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு; மற்றும் குடும்ப 
நைன். உள்ளூர் பள்ளிக்கூடம் மற்றும் அதன் மதமவகமள, 

எந்த உள்ளூர் சுகாதார அல்ைது பபாருளாதார 
பிரச்சிமனகள் மபான்ைவற்மை அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டது என்பதும் நிச்சயமாக கற்றுக்பகாள்வதாகும். 

இ.      அடிப்பகட கல்வி: அடிப்பமட கல்வித் திட்டத்தின் 
உந்துதல், அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்களுக்கு 
அப்பால் கற்றுக் பகாள்ளவும், முமையான கல்வி முமை 
அல்ைது திைந்த கற்ைல் மூைம் கல்வித்பதாமக, 

இமடநிமை மற்றும் இரண்டாம் நிமை நிமைகளுக்கு 
சமமான கல்விமயப் பபறுதல் அமமப்பு. நிமை I, நிமை II 

மற்றும் நிமை III இல் பநகிழ்வான அடிப்பமட கல்விக்கான 
NLM ஆமணயம் உருவாக்கிய திைனற்ை நிமைகள், அமவ 
முமையான படிப்படியான வகுப்புகளின் தயாரிப்பு, 

இமடநிமை, மற்றும் இரண்டாம்நிமை நிமைகமள 
முடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட சமமானதாக இருக்கும். திட்டம் 
மற்றும் சான்ைிதழ். 

ஈ.     கேொழில் ேிறன்கள் தமம்பொடு: பதாழிற்துமை திைன்கள் 
அபிவிருத்தி திட்டம் வாழ்க்மகத் தரநிமைகமள 
மமம்படுத்தவும் திைன்கமள வளர்த்துக் பகாள்ளவும் 
பதாழிற்துமை திைன்கமள வழங்காதவர்களுக்கும் நிமயா-



 

 

அட்ஜ்பனட்டிற்கும் அதிகமானவர்கமளத் 
தயார்படுத்துவமத மநாக்கமாகக் 
பகாண்டது. மவமைத்திட்டத்தின் கீழ், திைமம மமம்பாட்டு 
பயிற்சி தச்சுப்பபாருட்கள், பிளம்பிங், மின் மற்றும் 
மின்னணுவியல், மதயல் மற்றும் எம்பிராய்டரி, 

அழகுசாதன பபாருட்கள் மற்றும் அழகு, சுகாதாரம், 

ஃமபஷன் வடிவமமப்பு, கணினி ஆதரவு, ஆட்மடாபமாமபல் 
பழுது, மவளாண்மம, குடிமசத் பதாழில் மற்றும் 
மகவிமனப்பபாருட்கள், ஜவுளி பதாழில்நுட்பம் 
கட்டுமானம், மபாக்குவரத்து, வரவு பசைவு கணக்கு மற்றும் 
கணக்கியல், உணவுப் பபாருட்கள் மபான்ைமவ. ஒவ்பவாரு 
உள்ளூர் பிராந்தியத்திலும் உள்ள பதாழில்சார் திைன்கள் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஒவ்பவாரு ஊனத்துக்கும், 

மவமைவாய்ப்பு மதமவக்கும் உள்ளூர் மதமவகமள ஆய்வு 
பசய்வதன் மூைம் வழிநடத்தப்படும். 

இ.      கேொடர்ந்ே கல்வி: பதாடர் கல்வித் திட்டம் (CEP) புதிய 
கல்வியைிவு மற்றும் பிை இைக்கு பயனாளிகளுக்கு 
வாழ்நாள் முழுவதும் கற்ைல் வாய்ப்புகமள 
வழங்கும். திட்டம் குறுகிய காை கருப்பபாருளியல் 
படிப்புகள் உள்ளடக்கியது, எ.கா: சுகாதார விழிப்புணர்வு / 
பராமரிப்பு; உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து; நீர் பாதுகாப்பு 
மற்றும் குடிநீர்; துப்புரவு; கல்வி; எய்ட்ஸ் / 
பவளியூர்; நுகர்மவார் விழிப்புணர்வு / உரிமமகள்; சட்ட 
கல்வியைிவு; நாளின் பை சமூகப் பிரச்சிமனகளில் குழு 
விவாதங்கள் ; பதாழில் மற்றும் திைன் வளர்ச்சி; பபரிய 
இைக்கியம் (உள்ளூர் பமாழியில் கவிமத மபான்ை உள்ளூர் 
இைக்கியங்கள் உட்பட) வாசிப்புகளும் 
விவாதங்களும்; விமளயாட்டு, பபாழுதுமபாக்கு மற்றும் 
கைாச்சார நடவடிக்மககள்; இமச கற்பித்தல்; பதாழில்நுட்ப 
ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் பயன்பாடு; மதர்தல் எழுத்தைிவு 
மற்றும் வாக்களிப்பு; மற்றும் பிை தமைப்புகள் 
(மபான்ைவற்ைில் (a) - (ஈ) இல் உள்ள பபாருட்களின் 
பதாடர்ச்சி மபான்ைமவ ) உள்ளூர் ஆர்வைர்களுக்கு 
ஆர்வமாக இருக்கைாம். 



 

 

P21.1.3. ேைம் கற்பித்ேல் கற்றல் கபொருட்கள்: வளர்ந்து வரும் கல்வியைிவு 
மற்றும் ேிந்தி மற்றும் ஆங்கிைத்தில் உள்ள திைமமயான 
வாழ்க்மகத் திைன் ஆகியவற்ைிற்கான பாடநூல்கள், பணிப்புத்தகங்கள் 
மற்றும் பிை கற்பித்தல் கற்ைல் பபாருட்கள் முன்பமாழியப்பட்ட 
சிஐஏஈ மூைம் உருவாக்கப்படும், மமலும் பிை பமாழிகளில் உள்ள 
ஒப்புமமகமள SCERT களின் வயது வந்மதார் எழுத்தைிவு அைகுகளால் 
உருவாக்கப்படும் , மதமவப்படும் பதாண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 
தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடன். பள்ளிகளுக்கான 
பாடப்புத்தகங்கள் ( பிரிவு 4.8ஐப் பார்க்க ) மபாைமவ, இந்த மபாதமனக் 
கற்ைல் பபாருட்கள் அவற்மை அதிகபட்சமாக மைிவு விமையில் 
மவக்க தயாரிப்பு பசைவில் விற்கப்படும்.அடிப்பமட கல்வித் 
திட்டத்தில் மசர்க்கப்பட்ட பபரியவர்களுக்கான அச்சிட பசைவில் 
பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் கிமடக்கும். 

P21.1.4. சொன்றளிப்புக்கொன கற்றல் விகளவுககள மேிப்பீடு கசய்ேல் 
மற்றும் சொன்றளிக்கும் தகுதி மதிப்படீு: பசயல்பாட்டு எழுத்தைிவு 
மற்றும் எண்ணிடுதல், திைன் மமம்பாடு, முன்னுரிமம கற்ைல் மற்றும் 
சமநிமை ஆகியமவ பதாடர்பான கற்ைல் விமளவுகமள மதிப்படீு 
பசய்ய NLM, சாஷர் பாரத் திட்டம் மற்றும் NIOS ஆகியவற்ைின் கீழ் 
உருவாக்கப்பட்ட அடிப்பமட மற்றும் பபாருட்கள் மமம்பட்ட மற்றும் 
கட்டியமமக்கப்படும் சி.ஐ.ஏ.ஏ மற்றும் அதன் மாநிை மற்றும் மாவட்ட 
அனைாக்ஸ்கள் மூைம், மற்றும் ஆசிய ஆய்வாளர்களின் மதிப்படீு 
மற்றும் சான்ைளிப்பு ஆகியவற்ைிற்காக, வயது வந்த கற்கும் 
மாணவர்களின் சாதமன அளவிற்கான சான்ைிதழ்கமளப் 
பயன்படுத்துவமதாடு, மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நிரல்களின் பவற்ைிகரமாக, 

குைிப்பாக கல்வியைிவுத் திட்டங்கமள பவற்ைிகரமாக 
உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

 

 



 

 

21.2. உள்கட்டகமப்பு மற்றும் 
உைகளொவிய அணுககை 
உறுேிப்படுத்துேல் 

P21.2.1. முகறயொன உள்கட்டகமப்பு மற்றும் வள ஆேொைத்கே 
உருவொக்குேல்: பபரியவர்களுக்கான வயதுவந்மதாருக்குமான 
கல்வித் திட்டங்களுக்கு (P21.1.2 இல் உள்ள அமனத்து ஐந்து 
வமககளிலும் ), மற்றும் நாட்டில் 100% எழுத்தைிவுகமள அமடயவும், 

சரியான நிறுவனத்மத உருவாக்க வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வியாண்டிற்காக நாட்டின் பல்மவறு கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
உள்கட்டமமப்புகள். உள்கட்டமமப்பு, ஐ.சி.டி, கற்ைல் விநிமயாகம், 

மற்றும் மனித வளங்கள் பள்ளி, பதாழில்சார் மற்றும் வயது வந்மதார் 
கல்வி ஆகியமவ திைமமயான நிதியளிப்பிற்கான முக்கிய 
மூமைாபாயமாக அமமந்து, இந்த மூன்று வமகயான கல்வி 
முமைகளில் சிபனர்ஜிமய உருவாக்க உதவும். 

பபாருள் மற்றும் மனித வளங்களின் பயனுள்ள பங்களிப்பு 
பசய்வதற்காக ஏசிஎஸ் பள்ளி வளாகங்களில் 
மசர்க்கப்படும். இந்த பள்ளிக்கல் வளாகங்களில் ஏற்பகனமவ 
நிறுவப்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும் நூைகம் / வாசிப்பு அமைகள் 
ஆகியமவ மத்திய மற்றும் மாநிை அரசாங்க அதிகாரிகளால் 
பைப்படுத்தப்பட்டு, மமலும் பைப்படுத்தப்படுகின்ைன, பை 
இமளஞர்கள் மற்றும் பபரியவர்களின் உள்ளூர் 
மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்ய பல்மநாக்கு ஏ.சி. தற்மபாதுள்ள 
நன்கு பசயல்படுத்தப்பட்ட ICT-enabled AESDC க்கள் மற்றும் 
ஜான் ஷிக்ஷான் சாஸ்தான்கள் நாபடங்கிலும் 
பைப்படுத்தப்படும், மமலும் பல்மவறு பகுதிகளில் மற்றும் 
பள்ளி வளாகங்களில் புதிதாக அமமக்கப்படும், பள்ளிகள், 

பபாது நூைகங்கள் அல்ைது பதாழில் பயிற்சி விரும்பிய 
சிபனர்ஜி மற்றும் ஆதார பகிர்மவ பசயல்படுத்த முடிந்தால் 
எப்பபாழுதும் மமயமாக இருக்கும். 

வயது வந்மதாரின் கல்வி ஆசிரியர்களால் பபாருத்தமான 
பயன்பாட்டிற்காக அமனத்து AEC களும் பபாருத்தமான 



 

 

கற்ைல் பபாருட்கள், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
பணிப்புத்தகங்கமளக் பகாண்டிருக்கும். உயர் தரமான 
பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பணிப்புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்ட 
பசைவில், ஆர்வமுள்ள பபரியவர்களுக்கு விற்கப்படும். 

P21.2.2. கற்றல் பை பொகேககள: ஒரு-onone பயிற்சி, ODL கள், மற்றும் 
ஸ்மார்ட்மபான் பயன்பாடுகள் உட்பட - முமையான மற்றும் 
முமைசாரா கல்வி முமைகமள உள்ளடக்கிய கற்ைல் பல்மவறு 
பாமதகள் பசயல்படுத்த மற்றும் பைப்படுத்துவதன் மூைம் வாழ்நாள் 
கற்ைல் வாய்ப்புகமள உறுதி பசய்ய ஒரு முக்கிய உந்துதல் - 
அமனத்து பசயல்படுத்த ஒரு பார்மவ இமளஞர்களும் 
பபரியவர்களும் கல்வியைிவு பபறுவமதாடு, நாட்டின் மவகமாக 
மாற்றும் பபாருளாதாரம் மற்றும் திைன் மதமவகளுக்குத் 
மதமவப்படும் அைிமவப் பபறுவதற்கும். 

குைிப்பாக, NIOS இமளஞர்களுக்கும் பபரியவர்களுக்கும் 
(குைிப்பாக பதாழில் திைன்கள் மமம்பாடு, அடிப்பமட கல்வி 
மற்றும் பதாடர்ச்சியான கல்விமயப் பபாறுத்து) ஒ.ஆ.எல்.எல் 
மூைம் படிப்படியாக கிமடக்கும் படிப்புகள் / நிகழ்ச்சிகமள 
வழங்குவதன் மூைம் ஆர்வமுள்ள பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு 
வாய்ப்புகமள வழங்குவதற்கு பைப்படுத்தப்படும். SIOS ஆனது 
பிராந்திய பமாழிகளில் ஒத்திமசவான திட்டங்கமள 
உருவாக்கும், NIOS உடன் பதாழில்நுட்ப மற்றும் கல்வி 
ஆதரவு வழங்கும். 

ஐ.சி.டி சாதனங்களுடன் கூடிய ஏ.ஈ.சி.க்கள் 
எதிர்பார்க்கப்படுமகயில், வயது வந்மதாருக்கான ஒரு பபரிய 
அளவிைான டிஜிட்டல் பபாருள் வடிவமமக்கப்பட்டு ஏ.எஸ்.சி. 
மற்றும் தனிநபர் ஸ்மார்ட்மபான்களுக்குப் 
பயன்படும். சிைப்பான ஸ்மார்ட்மபான் பயன்பாடுகள் மற்றும் 
பிை டிஜிட்டல் உள்ளடக்கங்கமள வளர்ப்பதற்கான மபாட்டிகள் 
வயது வந்மதாருக்கான பசயல்பாட்டு எழுத்தைிவு மற்றும் பிை 
அைிவு / திைமம ஆகியமவ அமனத்து இந்திய 
பமாழிகளிலும் நிறுவப்படும். கல்வியாளர்களிடமும் மற்ை 
கற்ைல் வாய்ப்புகமள அதிகரிக்க பபரியவர்கள் 
(குமைந்தபட்சம் அல்ைது விமையில்) ஸ்மார்ட்மபான்களுக்கு 



 

 

தரவிைக்கம் பசய்ய சிைந்த பயன்பாடுகள் வரம்பில் ஒரு 
முக்கிய குைிக்மகாள் இருக்கும். 

21.3. வயது வந்தேொர் கல்வி 
கேொண்டர்கள் ஒரு ஊழியர் 
பயிற்சி 

P21.3.1. வயது வந்தேொர் கல்வி கமய தமைொளர்கள் மற்றும் 
பயிற்றுவிப்பொளர்களின் ஒரு பணியாளமர உருவாக்குதல்: தகுதி 
மற்றும் சான்ைளிக்கப்பட்ட preraks (AEC கமள நிர்வகித்தல் மற்றும் 
கற்பித்தல்) மற்றும் வயது வந்மதார் கல்வி பயிற்றுனர்கள் (AEC களில் 
பயிற்றுவிப்பவர்கள்) BIT கள், DIET கள், BRC க்கள், மற்றும் CRC களில் 
வயது வந்மதார் கல்வி. Preraks மற்றும் பிை ஆசிரியர்கள் உள்ளூர் 
பகுதியில் இருந்து பதாண்டர்கள் கல்வி. சமூகப் பணியாளர்கள், சமூக 
அமமப்புகள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள், தன்னார்வைர்கள் மற்றும் 
பஞ்சாயத்துகள் ஆகிமயார் 100% வயதுவந்மதார் எழுத்தைிவுகமள 
அமடவதற்கான மிக முக்கியமான பணிக்காக தங்கள் சமூகங்களுக்கு 
உதவ ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் பகுதிகளிைிருந்து கல்வி 
பயின்ைவர்கமள அமடயாளம் காண்பதில் பபரிதும் 
ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். அமனத்து preraks மற்றும் வயது வந்மதார் 
கல்வி பயிற்றுனர்கள் தங்கள் மசமவ பாத்திரங்கமள, வகுப்பமையில் 
மணி கற்று, மற்றும் / அல்ைது அவர்கள் எழுத்தைிவு பகாண்டுவர 
உதவி மக்கள் எண்ணிக்மக குைிக்கும் மாநிை அங்கீகாரம் 
சான்ைிதழ்கமள வழங்கப்படும். 

பயிற்சி முன்கூட்டிமய மற்றும் வயது வந்மதாருக்குரிய 
ஆசிரிய ஆசிரியர்களுக்கான பதாகுதிகள் உள்ளடக்கம்: AEC 

க்கள் மற்றும் வயது வந்மதார் கற்கும் மாணவர்கள்; சமூக 
பதாழிைாளர்கள் மற்றும் சமூக அமமப்புகள் மற்றும் 
தன்னார்வைர்கமள பணிபுரிதல் ; NCFAE; கல்வியைிவு மற்றும் 
வயது வந்மதார் கல்வி கற்பித்தல் வகுப்புகள், ஒருவருக்கு 
ஒரு பயிற்சி, மற்றும் பதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு 
ஆகியவற்ைால் எவ்வாறு வழங்குவது;பாடநூல்கள், 

பணிப்புத்தகங்கள், ஸ்மார்ட்மபான் பயன்பாடுகள் மற்றும் பிை 



 

 

கற்ைல் உபகரணங்கமள உள்ளடக்கிய கற்பித்தல் கற்ைல் 
வளங்கள்;மற்றும் வளர்ச்சி மதிப்படீ்டிற்கான நுட்பங்கள். 

வயது வந்தேொர் கல்வி கமயம் 
தமைொளர்கள் மற்றும் 
பயிற்றுனர்கள், மற்றும் தேசிய 
வயது முேிர்ந்ே கல்வி 
வகுப்புகள் மூைம் 
உருவொக்கப்பட்ட ஒரு மீது ஒரு 
வகுப்பு ஒரு கபரிய குழு வயது 
வந்தேொர் கல்வி வழங்க 
உகந்ேேொக இருக்கும். 

P21.3.2. புேிேொக நிறுவப்பட்ட தேசிய வயதுவந்தேொர் பயிற்றுவிப்புத் 
ேிட்டத்ேின் (NATP) மூைம் ஒரு-ஒரு-வகுப்பு வகுப்பினகை 
உருவொக்குேல்:P2.5 இல் உள்ள பள்ளி மட்டத்தில் உள்ள NTP 

திட்டத்மதப் மபாைமவ , கல்வியைிவு மற்றும் கல்வி பயிலும் 
பபரியவர்களும் ஒரு பரந்த அளவில் மற்றும் ஆசிரியருக்கு வாய்ப்பு 
வழங்குவதன் மூைம், NATP மூைமாக சக பபரியவர்களிடம் 
கல்வியைிவு வழங்குவதாகும். NATP க்கான பதாண்டர்கள் AEC க்கள் 
நிர்வகிக்கப்படுவார்கள், மற்றும் NATP திட்டத்தின் மூைம் 



 

 

அைிவுறுத்தப்பட விரும்பாத கல்வியைிவு இல்ைாதவர்களிடம் 
இமணக்கப்படும். NATP யில் உள்ள அமனத்து வகுப்பினரும், தங்கள் 
சமூகங்களுக்கும், மதசத்துக்கும் தங்கள் மசமவமய அங்கீகரித்து, 

சான்ைிதழ்கமள வழங்குவமதாடு, கல்வியைிவு பகாண்டுவரும் 
உதவியின் எண்ணிக்மக மற்றும் / அல்ைது மணிமநரங்களின் 
எண்ணிக்மக. 

21.4. வயது வந்தேொருக்கொன 
கல்வியில் பைவைொன 
பங்தகற்கப உறுேிப்படுத்துேல் 

P21.4.1. சமூகத்ேில் உள்ள நபர்ககளக் கண்டுபிடித்து, அகழப்பவர்கள், 

பயிற்றுவிப்பொளர்களொகவும் பயிற்றுவிப்பொளர்களொகவும் இருக்க 
தவண்டும்: வயது வந்தேொரின் கல்வித் ேிட்டங்களில் பயன் 
பபைமவா அல்ைது கற்பிக்கமவா சமூகத்தில் உள்ள பபரியவர்கள் / 
பருவ வயதுவந்மதார் சமூகத்தில் பள்ளிக்கூட 
படிப்புகமள P3.7 உள்ள மற்றும் P3.8 . 

பள்ளிக்கூடங்களில் கைந்துபகாள்ளாத பள்ளிக்கூடங்கள் 
மற்றும் பிை குழந்மதகமள அமடயாளம் காணவும், 

கண்டுபிடிக்கவும் (வாைண்டியர்கள், என்ஜிஓக்கள், சமுதாய 
நிறுவனங்கள் மற்றும் ஜில்ைா சக்ஷார்ட் சமிடிஸ் 
ஆகிமயாருடன் மசர்ந்து) அங்குள்ள பபரியவர்கமள 
அமடயாளம் காணவும், அமடயாளம் காணவும் அவர்களின் 
சமூகங்கள் மூைம் பயணம் பசய்யும் சமூகத் பதாழிைாளர்கள் 
வயது வந்மதார் கல்வி வாய்ப்புகள், குைிப்பாக எழுத்தைிவு 
ஆகியவற்ைால் பயன் பபறும் சமூகம். இந்த தரவு பதிவு 
பசய்யப்படும் ( பயனாளர்களின் அனுமதியுடன்) மற்றும் 
முதிர்ச்சி / ஏ.சி.சி.களுடன் இந்த வயது வந்மதாருடன் 
பதாடர்புமடய வயது வந்மதாருக்கான கல்வித் 
திட்டங்களுடன் இமணக்கப்பட 
மவண்டும்.பள்ளிக்கூட்டிலுள்ள குழந்மதகளின் பபற்மைார் 



 

 

குைிப்பாக சமூகத் பதாழிைாளர்கள் வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வித் திட்டங்களில் மசருவமத ஊக்குவிப்பார்கள், இதனால் 
அவர்கள் இயல்பாகமவ தங்கள் குழந்மதகளின் கல்விக்கு 
அதிக ஈடுபாடு பகாள்ளைாம். வயது வந்மதாருக்கான 14 வயது 
முதல் 18 வயதிற்குட்பட்ட இமளஞர்களுக்கு, வயது 
வந்மதாரின் கல்வியைிவுத் திட்டங்களில் மசர அல்ைது NTP 

மற்றும் RIAP மபான்ை மாற்று மருத்துவ கல்வித் திட்டங்களில் 
மசருவதன் மூைம் முமையான கல்விமய மீண்டும் 
பபறுவதற்கான விருப்பத்மத வழங்கப்படும். 

சமூகத் பதாழிைாளர்கள், சமூக அமமப்புகள் மற்றும் பபாது 
மசமவ அைிவிப்புகள் ஆகியமவ, வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வித் திட்டங்கமள தன்னார்வத் திட்டங்கள் அல்ைது 
சான்ைளிக்கப்பட்ட வயது வந்மதாருக்கான கல்வி 
பயிற்றுவிப்பாளர்களாக மசர்ப்பதற்கு 
ஆர்வமுள்ளவர்களிடமிருந்து அமழப்பு விடுக்கின்ைன, இந்த 
அமனத்து முக்கிய பணிக்காக 100% அவர்களின் சமூகம். 

ஒரு ஏ.சி. மமமனஜர் (ப்பராரக்), வயது வந்மதாரின் கல்வி 
பயிற்றுவிப்பாளராக அல்ைது ஒருவன் ஒரு ஆசிரியராக - 
நாட்டில் படிப்பைிவற்ைவர்கமள அகற்றுவதில் ஒரு முக்கிய 
மூமைாபாயமாக, ஒவ்பவாரு ஆண்டும் குமைந்தபட்சம் ஒரு 
நபமரக் கற்றுக் பகாள்வதற்கு மதசத்தின் ஒவ்பவாரு 
எழுத்தாளர் உறுப்பினமரயும் ஊக்கப்படுத்துவது. 

P21.4.2. வயதுவந்தேொர் மற்றும் கல்வியறிவு மற்றும் கல்வி 
ஆகியவற்றிற்கொன மொநிைங்கள் மற்றும் சமூக 
அகமப்புகளுடன் ஒருங்கிமணத்தல் மற்றும் கூட்டணி : மாநிைங்கள் 
மற்றும் பல்மவறு முகவர் மற்றும் சமூக அமமப்புகளுடன் 
முரண்பாடாக, வயது வந்மதாரின் கல்வியைிவு மற்றும் கல்வித் 
திட்டங்களுக்கான A21 களில் P21.1.2 இல் உள்ள ஐந்து வமக 
திட்டங்கமள உள்ளடக்கும் . இந்த நிகழ்ச்சிகளிைிருந்து நன்மம 
பபைக்கூடிய தங்கள் சமூகங்களில் உள்ள பபரியவர்கமள 
அமடயாளம் காண்பதன் மூைம் தன்னார்வர்கமளக் கண்டைியும் 
வமகயில், வயது வந்மதாரின் கல்வியைிவு மற்றும் கல்வித் 
திட்டங்களில் பங்மகற்பதற்காக, சமூகத்தில் சமூக / சமூக மசமவயக 



 

 

நிறுவனங்கள், உள்ளூர் பதாழிற்துமை, உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் 
மற்றும் அரசு சாரா அமமப்புகள் ஆகியவற்மை ஊக்குவிக்க 
மவண்டும், உள்ளூர் மதமவகளுக்மகற்ப பபாருத்தமான கல்வித் 
திட்டங்கமள திட்டமிட்டு அபிவிருத்தி பசய்ய உதவுகிைது. 

குைிப்பாக, இந்திய அரசு, "எழுத்தைிவுக்கான நிதியம்", 
மாநிைங்கள், சமூக அமமப்புகள் மற்றும் வயது வந்மதாரின் 
கல்வியைிவுக்கான காரணத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அரசு 
சாரா நிறுவனங்கமள ஆதரிக்கிைது. நிதி மற்றும் இருப்பு 
மானியங்கள் - நிதியளிப்பு இரண்டு நிதி நீமராமடகமள 
அங்கீகரிக்கும். வயதுவந்த கல்வித் திட்டங்கமள 
மமம்படுத்துவதற்கு மாநிைங்களுக்கு மநரடியாக மானியம் 
வழங்கப்படும். 

உள்ளூர் இமளஞர்கள் மற்றும் வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வியைிவு மற்றும் கல்வித் மதமவகமளப் பூர்த்தி பசய்யும் 
திைமன சமூகத்தின் அடிப்பமடயிைான தமையடீுகளுக்கு 
ஆதரவு மற்றும் அளவிைான அளவிற்கு மாநிைங்களுக்கு 
உதவுகிைது. இந்த விருப்பமான நிதிகளின் ஒரு பகுதிமய 
சமூக அடிப்பமடயிைான நிறுவனங்களின் மீது 
விடாமுயற்சியுடன் நடத்தவும், நிரைாக்கத்மத 
வழங்குவதற்கான தங்களது திைமன அதிகரிக்க இைக்கு 
பதாழில்நுட்ப வசதிகமள வழங்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

சமூக கேொண்டர்கள் 
உற்சொகப்படுத்ேப்படுவர் - 
சமுேொயத்ேின் ஒவ்கவொரு 
எழுத்ேொளர் உறுப்பினரும் 



 

 

குகறந்ே பட்சம் ஒரு நபர் 
வொசிக்க ஒரு முக்கிய 
மூதைொபொயம் இருக்கும். 

P21.4.3. உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஈடுபொடு: உயர்கல்வி நிறுவனங்கள், 

அவர்களின் சமூக மசமவ முயற்சிகள் மூைம், உள்ளூர் வயது 
வந்மதார் கல்வி முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும். குைிப்பாக, 

மாணவர்கள் தங்கள் சமூக மசமவ மதமவகள் அல்ைது அவர்களது 
மவமைவாய்ப்புகளின் ஒரு பகுதியாக உள்ளூர் வயது வந்மதார் கல்வி 
முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கைாம். உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் வயது 
வந்மதார் கல்வியில் ஆராய்ச்சி மற்றும் வயது வந்மதார் கல்வி / 
வாழ்நாள் கற்ைல் திமணக்களம் பதாடர ஊக்கம். நீண்டகாைமாக, ஒரு 
முமை 100% எழுத்தைிவு அமடயவும், தரம் மற்றும் கல்வித் பதாடர் / 
வாழ்நாள் கற்ைைின் படி, வயது வந்மதாரின் கல்வி, தரமான பள்ளி 
கல்விக்கு உைகளாவிய அணுகல் ஆகியமவ பல்கமைக்கழகங்களால் 
மகயாளப்படும். 

P21.4.4. கபண்கள், மற்றும் சமூக ரீேியொகவும் கபொருளொேொை ரீேியொகவும் 
பின்ேங்கிய குழுக்கள் மற்றும் பிைொந்ேியங்களில் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது: பபண்களிமடமயயும், 

இமளஞர்களிமடமயயும், SC / ST, சிை சிறுபான்மம குழுக்கள் மற்றும் 
பிை பின்தங்கிய வகுப்பினர்களிமடமய உள்ள எழுத்தைிவு விகிதங்கள் 
ஒட்டுபமாத்த எழுத்தைிவு விகிதங்கள், இமளஞர்கள் மற்றும் 
வயதுவந்மதார் கல்வியைிவு விகிதங்கமளக் பகாண்ட பபண்கள் 
மற்றும் குழுக்களுக்கு சிைப்பு முக்கியத்துவம் மற்றும் ஆதரமவப் 
பபறுவார்கள். கிராமப்புைங்களில் இமளஞர்கள் மற்றும் 
வயதுவந்மதாரின் கல்வியைிவு விகிதங்களில் கணிசமான அதிகரிப்பு 
மற்றும் மாநிைங்களிலும் மாவட்டங்களிலும் தற்மபாது குமைந்த 
எழுத்தைிவு விகிதங்கள் உள்ளன. 

P21.4.5. கல்வியறிவுத் ேிட்டத்ேின் கபரிய அளவிைொன கபொது 
விழிப்புணர்வு: 100% எழுத்தைிவு மற்றும் சமூகத்திற்கும் தன்னார்வ 



 

 

ஈடுபாட்டிற்கும் கிமடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகமள அமடவதற்கு மதசிய 
மநாக்கத்மத பபாதுமக்கள் அைிந்து பகாள்ள மவண்டும். பபரிய 
அளவிைான பபாது மசமவ அைிவிப்புகள், ஊடக பிரச்சாரங்கள் 
மற்றும் AEC க்கும் அவர்களின் சமூகங்களுக்கும் இமடமய உள்ள 
மநரடி தகவல்பதாடர்புகள் இந்த திமசயில் முன்னுரிமம 
அளிக்கப்படும், அத்தியாயம் 2 இல் விவாதிக்கப்பட்ட இமளஞர் 
கல்வியைிவுக்கான முன்முயற்சியுடன் . வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வியைிவு மற்றும் கல்வித் திட்டங்களில் பரவைான மசர்க்மககமள 
அமடவதும், வயது வந்மதார் மற்றும் பள்ளி கல்வி முயற்சிகளுக்கு 
(NATP, RIAP, மற்றும் NTP திட்டங்கள் உட்பட) ஆசிரியர்களாக சமூக 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் தன்னார்வைர்கமளப் பணியமர்த்துதல். 
ஒவ்பவாரு கல்வியைிவு குடிமகன் என்று 
பகாள்மக பசய்து குமைந்தது ஒரு வயதுவந்மதா அல்ைது 
குழந்மதக்கு எப்படி வாசிப்பது என்பது மிகவும் பிரசித்திபபற்ைது, 

ஊக்குவிக்கப்படுவது, எளிதாக்குதல், மற்றும் ஆதரவு ஆகியவற்மைக் 
கற்பிப்பதாகும். 

P21.4.6. வயது வந்தேொருக்கொன ஆேைவு மற்றும் ஆேொை நிறுவனங்களின் 
புத்துயிர் மற்றும் மறுசைீகமப்பு: வயது வந்மதாருக்கான 
கல்வியாண்டு, மாநிை மற்றும் உள்ளூர் மட்டங்களில் வயது 
வந்மதாருக்கான கல்வி மற்றும் ஆதார நிறுவனங்கள் - 
வயதுவந்மதாரின் கல்வி இயக்ககம், வயதுவந்மதாரின் கல்வி 
இயக்குநர்கள் மற்றும் சில்ைா சக்ஷாமரா சமிடிஸ் மபான்ைமவ 2030 

ஆம் ஆண்டளவில் 100% எழுத்தைிவு பபறுவதற்கான எக்ஸ்ப்மளார 
இைக்மகாடு, வயது வந்மதாருக்கான அமனத்து முயற்சிகமளயும் 
ஒருங்கிமணத்து மற்றும் ஒருங்கிமணப்பதற்கு மநாட் 
ஏபஜல்ைாக சீர்திருத்தப்பட்டு , புத்துயிர் பபற்றுள்ளது. 

 
 

 

 
22. இந்திய பமாழிகளின் ஊக்குவிப்பு 



 

 

பாடம் 22 

இந்ேிய கமொழிகளின் 
ஊக்குவிப்பு 

குறிக்தகொள்: அமனத்து இந்திய பமாழிகளிைிருந்தும் 
பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு 
ஆகியவற்மை உறுதி பசய்யவும். 

உைகின் மிக உயர்ந்த இைக்கியம் மற்றும் அைிமவக் பகாண்டிருக்கும் 
இந்திய பமாழிகமள, உைகில் மிகவும் பவளிப்பமடயான மற்றும் 
விஞ்ஞானமானமவ. அவர்கள் உண்மமயிமைமய பசயல்பாட்டு 
பமாழிகளாக உள்ளனர், மகாடிக்கணக்கில் மக்கள் 
இல்மைபயன்ைாலும் ைட்சக்கணக்காமனார் மபசுகிைார்கள், மமலும் 
முழு பிராந்தியங்கள் மற்றும் தமைமுமையினரின் கைாச்சாரம் 
மற்றும் பாரம்பரியத்மத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ைனர், பை 
நூற்ைாண்டுகளாக நூற்ைாண்டுகளாக இல்மை. பழங்குடி பமாழிகள் 
உட்பட அமனத்து இந்திய பமாழிகளுக்கும் பபாருத்தமான மரியாமத 
பகாடுக்கப்பட்டால், ஒவ்பவாரு பிராந்தியத்தின் கைாச்சார மற்றும் 
மரபுகள் மற்றும் பள்ளிகளில் உள்ள அமனத்து மாணவர்களிடமும் 
உண்மமயான அைிமவப் பபறுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல். மற்ை 
பதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியுற்ை நாடுகள் (பதன் பகாரியா, ஜப்பான், 

பிரான்ஸ், மஜர்மனி, ோைந்து மபான்ைமவ) சர்வமதசமயமாக்கைின் 
மபாது தங்கள் பமாழிகளால் பாதுகாக்கப்படுவதால், உண்மமயிமைமய 
வளமான பமாழிகமளயும், . 

இந்தியாவின் பண்பாட்டு பாரம்பரியம், கல்வி இைக்கியம் மற்றும் 
இந்திய பமாழிகளில் பாடநூல்கள் ஆகியவற்ைின் ஒரு பகுதியாக 
இைக்கியத்தின் மிகுந்த பணக்கார களஞ்சியமாக இந்தியா உள்ளது. 
தற்மபாது இந்திய பமாழிகளில் தாய் தாய்பமாழிகள் உள்ளன என்ை 



 

 

தீர்ப்பிற்கு இந்திய பமாழிகளில் பாடப்புத்தகங்கள் மிக உயர்ந்த தரம் 
வாய்ந்தமவ அல்ை. இந்திய பமாழிகளில் அசல் பாடப்புத்தகங்கள் 
மற்றும் மவமைகள் இருப்பதால், பள்ளிக்கூடங்கள், ஆசிரியர்கள் 
மற்றும் மாணவர்களிமடமய பரவைாக்கத்திற்கான சரியான 
பசயல்முமை இல்ைாத காரணத்தால் அவர்களுக்கு மட்டுமம அணுக 
முடியும். இது எங்கள் வடீ்டில் / உள்ளூர் பமாழிகளில் சிந்தமன, 

ஆராய்ச்சி, மற்றும் விளக்கங்களுடன் ஈடுபட வாய்ப்பளிக்கும் 
மாணவர்களின் பபரும்பாைானவற்மைத் தடுக்கிைது. 

பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் கல்விக் கடன்கள் ஆகியவற்ைின் 
பமாழிபபயர்ப்பு முக்கியம் என்ைாலும், அசல் பபாருட்கள் உருவாக்க 
அவசரத் மதமவ உள்ளது. இது தனிநபர்களுக்கு விட்டு 
மவக்கப்படக்கூடாது - இந்திய பமாழிகளில் அசல் பாடப்புத்தகங்கள், 

கமதகள் மற்றும் பிை கல்வித் துமைகளின் பணக்கார 
களஞ்சியங்கமள உருவாக்குவதற்கான பசயல்முமைகமள அரசு 
மற்றும் மமனாரீதியான முயற்சிகள் மூைம் நிறுவனப்படுத்த 
மவண்டும். 

மமலும், உைகம் முழுவதும் இருந்து அைிவு வளர்ச்சியமடந்து, 

இந்திய பமாழிகளுக்கு மபாதுமான பசால்ைகராதி இருக்க 
மவண்டும். இது எட்டாவது அட்டவமணயில் (குமைந்தபட்சம்) 
பமாழிகளுக்கு நன்கு ஒருங்கிமணக்கப்பட மவண்டும். 
பிரான்சில் உள்ள மற்ை நாடுகளில், மத்திய மற்றும் மாநிை 
அளவிைான வல்லுநர்களின் அகாடமிகமளக் பகாண்டுள்ளன, 

அவற்ைின் பமாழிகள் மவகத்மத அதிகரிக்க உதவுகின்ைன , 

வளரவும், சுவபராட்டிகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட மவண்டும் - 
உள்ளூர் மாறுபாடுகளின் மநர்மமமய பாதுகாக்கும் அமத 
மநரத்தில்; இந்தியா அதன் பமாழிகளுடன் அமதமபால் பசய்ய 
மவண்டும். 

கல்வி நிறுவனங்கள், இந்திய பமாழிகளில் பணக்காரத் 
திட்டங்கமள வழங்குகின்ைன - பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வி 
நிமை ஆகிய இரண்டிலும். இதற்காக, பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் 
பல்கமைக்கழக ஆசிரியர்கள் இந்திய பமாழிகளில் திைமனக் 
பகாண்டிருக்க மவண்டும். எனமவ, இந்திய பமாழிகளில் 
துமைகள் மற்றும் அவர்களின் உயர்ந்த இைக்கிய மரபுகள் 
அமனத்து உயர் கல்வி நிறுவனங்களிலும் அமமக்கப்பட 



 

 

மவண்டும்; நாபடங்கிலும் பள்ளிகளில் பயிற்றுவிக்கப்படும் 
பயிற்று பமாழி பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு இந்தத் துமைகள் 
உதவும், மதசிய குழந்மதகள் ஒற்றுமம மற்றும் 
ஒருங்கிமணப்புக்கான எங்கள் தாய் பமாழிகமளயும் மற்ை 
இந்திய பமாழிகமளயும் நன்கு கற்றுக் பகாள்வதற்காக. இந்த 
சுழற்சி அமனத்து இந்திய பமாழிகளிலும், இந்தியாவின் 
வளமான பண்பாட்டு பாரம்பரியம் மற்றும் பாரம்பரியங்களின் 
வளர்ச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் கல்வி முமை பங்களிப்புக்கு 
அடிப்பமடயாக அமமகிைது. எங்கள் தற்மபாமதய குழந்மதகள் 
மற்றும் சந்ததிக்கு,இந்திய பமாழிகள் புத்துயிர் பபற்று, 

தசாப்தங்களாக பவறுமமன இல்மை என்று ஒரு வழியில் 
பாதுகாக்கப்பட மவண்டும். 

பொைி, பொைசகீ மற்றும் பிைொகிருட் 
ஆகியவற்றிற்கொன ஒரு தேசிய 
நிறுவனம் அகமக்கப்படும். 

P22.1. உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் முழுவதும் சிறந்ே ேிறன் வொய்ந்ே 
இந்ேிய கமொழி மற்றும் இைக்கிய ேிட்டங்கள்: நாடு முழுவதும் 
இந்திய பமாழி நிகழ்ச்சிகமளயும் திைன்கமளயும் நிறுவவும் 
புதுப்பிக்கவும் பல்கமைக்கழகங்கள் உதவுகின்ைன. இது வமககள் 1, 2 

மற்றும் 3 HEI கள் முழுவதும் நடக்க மவண்டும். இது அடங்கும் 
ஆனால் அட்டவமண 8 பமாழிகளில் மட்டுமம வமரயறுக்கப்படாது, 

மமலும் எங்கும் பபாருத்தமான பழங்குடி பமாழிகளும் 
அடங்கும். பள்ளிக் கல்வியில் அமனத்து ஆசிரியர் கல்வி 
திட்டங்களிலும் வலுவான இந்திய பமாழி கூறுகமள இது 
வழங்கும். நான்கு வருட ஒருங்கிமணந்த B.Ed. திட்டங்கள் இந்த 
பமாழி நிரல்கமள மபாதுமானதாக ஒருங்கிமணக்க மவண்டும். 



 

 

P22.2. ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்ககள ஆட்தசர்ப்பு கசய்ேல்: அமனத்து 
HEI களும் உள்ளூர் இந்திய பமாழிகளுக்கு மமைதிகமாக 
குமைந்தபட்சம் மூன்று இந்திய பமாழிகளுக்கு உயர்தர 
ஆசிரியர்கமள நியமிக்க மவண்டும். அமனத்து மாநிைங்களிலும் 
ஒவ்பவாரு பள்ளிக்கூட வளாகத்திைிருந்தும் ஒரு உள்ளூர் அல்ைாத 
இந்திய பமாழிமய குமைந்தது ஒரு ஆசிரியமர நியமிக்கைாம். 

22. இந்திய பமாழிகளின் ஊக்குவிப்பு 

P22.3. இந்ேிய கமொழிகள், இைக்கியம், கமொழி கல்வி மற்றும் 
கேொடர்புகடய கைொச்சொை பகுேிகளில் ஆராய்ச்சி: இந்திய பமாழிகள், 

இைக்கியம், பமாழி கல்வி மற்றும் பதாடர்புமடய கைாச்சார 
பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி மபாதுமான நிதிமய NRF ஆதரிக்கும். 

அறிவியல் மற்றும் 
கேொழில்நுட்ப கசொற்களுக்கொன 
ஆகணயத்ேின் ஆகண 
புதுப்பிக்கப்பட்டு 
விரிவுபடுத்ேப்பட்டு அகனத்து 
துகறகளிலும் துகறகள், உடல் 
அறிவியல் மட்டும் அல்ை. 



 

 

 P22.4. பொைம்பரிய கமொழிகள்: பாரம்பரிய இந்திய பமாழிகள் மற்றும் 
பிரசுரங்கமள மமம்படுத்துவதற்கான குைிப்பிட்ட திட்டங்கள் HEI க்கள் 
உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பமாழிகளுக்கு மதசிய நிறுவனங்கமள 
உள்ளடக்கிய இருக்கும் நிறுவனங்கள் பைப்படுத்தப்பட்டு 
விரிவாக்கப்படும். பாைி, பாரசீக மற்றும் பிராகிருட் ஆகியவற்ைிற்கான 
ஒரு மதசிய நிறுவனம் அமமக்கப்படவுள்ளது. பமாழித் திட்டங்கமள 
ஆதரிக்கும் அமனத்து நிறுவனங்களும் இமணக்கப்பட்டு, 

பல்கமைக்கழகங்களில் முன்னுரிமம அளிக்கப்படும், ஒப்படீ்டு 
இைக்கியத்மத ஆய்வு பசய்ய நிதியளிக்கப்படும். 

P22.5. இந்ேிய கமொழிகளில் கசொல்ைகைொேி: அைிவியல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்ப பசாற்பபாழிவுகளுக்கான ஆமணயம் (சி.எஸ்.டி.டீ.) 
புதுப்பித்தல் மற்றும் அமனத்து துமைகளிலும் துமைகளிலும் 
மட்டுமல்ைாமல், இயற்பியல் விஞ்ஞானங்களுக்கும் மட்டுமல்ை 
விரிவாக்கப்படும். இது மபாதுமான பணியாளர், நிபுணர்களின் 
வழக்கமான சந்திப்புகள் மற்றும் அதன் குைிக்மகாள்கமள 
நிமைமவற்றுவதற்காக நிதியளிக்க மவண்டும். 

22 அட்டவமண 8 பமாழிகளில் ஒவ்பவான்ைிற்கும் மாநிை / 
யூ.டி. மட்டங்களில் மமற்பகாள்ளப்படும் முயற்சிகள் 
ஒருங்கிமணக்க பிராந்திய உடல்கள் / கல்வியாளர்கள் 
அமதமபான்ை உத்தரமவக் பகாண்டிருப்பர். சி.எஸ்.டி.டீ மற்றும் 
பிராந்திய அமமப்புகளும், பல்கமைக்கழகங்களில் அைிஞர்கள் 
மற்றும் நிபுணர்களுடனான ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் 
பமாழியியல் பதாடர்பான மற்றும் தரநிமை பதாடர்பான 
விஷயங்கமள நிர்ணயிக்கும். ேிந்தி மற்றும் சமஸ்கிருதம் 
மபான்ை பமாழிகள், முதன்மமயாக ஒரு மாநிைத்துடன் 
இமணக்கப்படாத நிமையில், மாநிைங்களுடன் 
கைந்தாமைாசமனயில் மத்திய மட்டத்தில் மகயாளப்படைாம், 

பிை பமாழிகளில் முதன்மமயாக மாநிை அளவிைான 
கவனிப்பு பபைப்படும், பபாருத்தமான மமயம் / மாநிை 
ஒருங்கிமணப்புடன் பபாதுவான அதிகபட்ச பசாற்கள். 

இந்த உடல்களில் ஒவ்பவான்றும் ஒவ்பவான்றும் 3 

வருடங்களுக்கு விரிவான மமம்படுத்தப்பட்ட அகராதிமய 
பவளியிடும். 



 

 

இரண்டு பாடசாமைகள் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களிலுள்ள 
பாடத்திட்டங்கள் இந்த நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்படும் 
அமத தரநிமைப்படுத்தப்பட்ட பசாற்களாகும். 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் உயர்கல்வி, பசய்தித்தாள்கள், 

பத்திரிமககள், புத்தகங்கள் முதைியன ஆசிரியர்களாலும், 

ஆசிரியர்களாலும் விரிவான பயன்பாட்டிற்கு உதவுவதன் 
மூைம் அகராதிகள், பசாற்களஞ்சியம், முதைியன வடிவில் 
பரவைாக்கலுக்கான முயற்சிகள் இமணக்கப்பட மவண்டும். 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

பகுதி IV 

 

கல்வி மொற்றும் 
  

 

 

  

  

  

 

 

23. ராஷ்ட்ரிய ஷிக்ஷா ஆமயாக் 

பாடம் 23 

ைொஷ்ட்ரிய ஷிக்ஷொ 
ஆதயொக் 



 

 

குறிக்தகொள்: இந்தியாவின் கல்வி முமையின் 
ஒருங்கிமணந்த பசயல்பாடானது, அமனத்து 
மட்டங்களிலும் சமநிமை மற்றும் சிைப்பம்சங்கமள 
வழங்குவதற்காக, பார்மவக்கு ஒரு புதிய ராஷ்டிரிய 
ஷிக்ஷா ஆமயாக் தமைமமயிைான வழிவகுக்கும். 

புதிய இந்தியாவின் ைட்சிய சமூக-பபாருளாதார வளர்ச்சி 
இைக்குகமள உணரும் ஒரு நல்ை கல்வி முமை மமயமாகும். 
மறுபுைம், கல்வி அதன் இயல்பு மற்றும் இைக்குகள் மூைம் ஒரு 
அசாதாரண சிக்கைான துமையில் உள்ளது. இந்தியாவின் துடிப்பான 
மவறுபாடு இந்த சிக்கமை அதிகரிக்கிைது. மமலும் இந்த பகாள்மக, 

மமமை கூைப்பட்டுள்ள அத்தியாயங்களில் இருந்து 
பவளிப்பமடயானது, பை கல்வி பரிமாணங்கமள அத்துடன் அதன் 
முழுமமயான இயல்மப அங்கீகரிக்கும் ஒரு அைிவார்ந்த 
சமுதாயத்மத உருவாக்குவமத வைியுறுத்துகிைது. 

இந்த நாட்டில் கல்வியின் தற்மபாமதய ஆளுமம இந்த இைக்மக 
அமடவதற்கு மிகக் குறுகியதாக உள்ளது. இது, இந்த பகாள்மகமய 
பசயல்படுத்துவதில் கூடுதல் சிக்கல்கள் மற்றும் சவால்கமள 
உருவாக்கும். இந்த பின்னணியில், தற்மபாமதய ஆட்சி முமைமம, 

அதன் கட்டமமப்புகள் மற்றும் தமைமம வழிமுமைகமள 
மறுபரிசீைமன பசய்ய மவண்டிய அவசியம் உள்ளது. குைிப்பாக, 

உதாரணமாக, சிபனர்ஜியிலும், பல்மவறு துமைகளிலும், 

ஒருங்கிமணப்பாளர்களிடமும், ஒருங்கிமணப்பாளர்களிடமும் 
ஒருங்கிமணந்து பசயல்படுவதன் மூைம், இந்த பணிகமள பை 
இமணப்புகளுக்கு வழங்கவும், கல்வி சூழைின் மாறும் இயல்புகமளத் 
தக்கமவக்க மவண்டிய அவசியத்மத அைிந்து பகாள்ளவும் மவண்டும். 
இந்த பகாள்மகமய பவற்ைிகரமாக நிமைமவற்றுவதன் மூைம் ஒரு 
நீண்ட காை பார்மவ, பதாடர்ச்சியான அடிப்பமடயில் நிபுணத்துவம் 
பபறுதல் மற்றும் அமனத்து சம்பந்தப்பட்ட நடிகர்களிடமிருந்து 
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நடவடிக்மக, மதசிய, மாநிை,நிறுவன மற்றும் 
தனிப்பட்ட நிமைகள். இந்த சூழ்நிமையில், இந்திய கல்விக்கான 
மதசிய கல்வி கமிஷன் (NEC) / ஆர்.எஸ்.ஏ ஆகியவற்ைின் உச்சநீதி 
மன்ைம் உருவாக்கப்பட மவண்டும் என பகாள்மக கூறுகிைது. 



 

 

எனஉயர்ந்த நிமை கல்வி பார்மவ மற்றும் கல்வி பபருமுயற்சியில் 
இயக்கும் ஆட்சிக்காைத்மத அதிகாரம் தாங்க அரசாங்கம் பிரதமர் 
(பிஎம்) விருப்பத்திற்கு நாற்காைியில் இந்த உடல் மற்றும் பகாண்டு 
இன் பணியாற்ைியவர். மமலும், அத்தமகய ஒரு படிமுமை நாட்டில் 
கல்வி பை பரிமாணங்கமள இமடமய மதமவயான ஒற்றுமம 
மற்றும் சிபனர்ஜி உறுதி. 

அைிவியைாளர்களின் சமுதாயக் மகாரிக்மககளின் 
முழுமமயான புரிந்துணர்வுடன் பிரதான கல்வி வல்லுநர்கள், 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் நிபுணர்களின் ஒரு குழுமத்தின் 
பிரதான தமைமமயின்கீழ் கூட்டு பார்மவ, திைமமயான உயர் 
மட்டத்மத வழங்கும். மதசிய கல்வி முயற்சிக்கு 
வழிவகுக்கிைது. இது NEC / RSA பநகிழ்வான, பதிைளிக்கக்கூடிய 
மற்றும் மாறும் மவகமான மாற்ை சூழைின் கட்டாயத்திற்கு 
ஏற்ைவா என உறுதிபசய்யும். சமுதாயத்தின் மற்ை பாகங்கமள 
சரியான அணுகுமுமை மற்றும் கைாச்சாரம் என்று 
வமரயறுக்காவிட்டால், கல்விசார் ஆளுமம ஒரு 
முழுமமயான முயற்சியாக இருக்காது. இந்த பகாள்மக, வரும் 
ஆண்டுகளில் அதன் உணர்திைன் பகாண்டிருப்பதற்கு, 

நிச்சயமாக, அசாதாரணமான ஆட்சிக்கு அசாதாரணமான 
நடவடிக்மககமள எடுக்க மவண்டும், ஒரு கருத்தில், 

இந்தியாவின் பிை முயற்சிகளிலும், இந்தியாவின் பிை 
முயற்சிகளிலும், வளர்ச்சி. 

ஒரு புேிய ேகைகம உடல், 

ைொஷ்ட்ரிய 



 

 

ஷிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது தேசிய 
கல்வி ஆகணயம் 
அகமக்கப்படும். இது பிைேம 
மந்ேிரி ேகைகமயிைொனது. 

P23.1. Rashtriya Shiksha Aayog: RSA / NEC என நியமிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய உச்சநீதி 
மன்ைம், கல்விக்கொன ஒரு புதிய தமைமம உடல்வொகும் . RSA ஒரு 
பதாடர்ச்சியான மற்றும் நீடித்த அடிப்பமடயிைான நாட்டில் 
கல்வியின் பார்மவ வளரும், பவளிப்படுத்துவது, பசயல்படுத்துதல், 

மதிப்படீு பசய்தல் மற்றும் மறுசீரமமப்பதற்கான பபாறுப்பாகும். இது 
இந்த மநாக்கத்மத அமடய உதவும் நிறுவன கட்டமமப்மப 
உருவாக்கி மமற்பார்மவ பசய்யும். 

P23.2. கல்வி அகமச்சு: கல்வி மற்றும் கற்ைல் குைித்து கவனம் 
பசலுத்துவதற்காக, எம்.எச்.ஆர்.டி கல்வி அமமச்சகம் (எம்.இ.இ.) என 
மறுசீரமமக்கப்படும். 

P23.3. Rashtriya Shiksha Aayog இன் ேகைவர்: இந்தியாவின் பிரதமர் RSA இன் 
தமைவர் ஆவார். பிரதமர் RSA இன் ஒரு சந்திப்மப குமைந்தது ஒரு 
ஆண்டாக அல்ைது பிரதமர் இந்தியாவில் கல்வி முன்மனற்ைத்மத 
மறுபரிசீைமன பசய்வதற்கும், அவரின் அதிகாரத்தின் மூைம் RSA க்கு 
உகந்த விதத்தில் ஊக்கப்படுத்தவும் மற்றும் ஊக்கப்படுத்தவும் 
மதமவப்படும். . 

P23.4. Rashtriya Shiksha Aayog துகணத் ேகைவர்: கல்விக்கான மத்திய 
அமமச்சர் (UME) RSA துமணத் தமைவர் ஆவார். UME, RSA இன் 
தமைமம மற்றும் நாற்காைி முக்கிய இயக்க அமமப்புகமள 
வழங்கும். 

P23.5. Rashtriya Shiksha Aayog உறுப்பினர்: RSA சுமார் 20-30 உறுப்பினர்கள் 
பகாண்டிருக்கும். உறுப்பினர் அமமச்சர்கள் சிை சுற்ைைிக்மகயில், 

அதன் அமமச்சர்கள் மநரடியாக (உடல்நைம், பபண் மற்றும் குழந்மத 



 

 

வளர்ச்சி, நிதி), அமதமபால் மாநிைங்களின் சிை முதைமமச்சர்கள், 

சுழற்சி முமையில், பிரதமரின் பிரதம பசயைாளர், மகபினட் 
பசயைாளர், நித்திய ஆமயாக் துமணத் தமைவர், கல்வி அமமச்சின் 
மூத்த பசயைாளர், மற்றும் அத்தமகய மூத்த அதிகாரத்துவங்கள் / 
நிர்வாகிகள் ஆகிமயார் அரசாங்கத்மத பபாருத்தமாக கருதுகின்ைனர். 
குமைந்தது 50% உறுப்பினர்கள் கல்வி, பதாழில், சுகாதாரம், விவசாயம் 
மற்றும் சமூக மவமை. இந்த உறுப்பினர்கள் அமனவருமம உயர்ந்த 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாகவும், மநர்மமயற்ைவர்களாகவும் 
சுதந்திரமாகவும் இருக்க மவண்டும். 

P23.6. Rashtriya Shiksha Aayog Appointment Committee: பிரதம நீதியரசர், இந்திய 
பிரதம நீதியரசர், மக்களமவ சபாநாயகர், பாராளுமன்ை எதிர்க்கட்சித் 
தமைவர் மற்றும் UME ஆகிமயார் அடங்கிய RSA நியமனம் குழு 
(RSAAC) RSA மற்றும் பிை முக்கிய பதாடர்புமடய பாத்திரங்கள் மற்றும் 
கட்டமமப்புகளுக்கு நியமனங்கள். 

P23.7. Rashtriya Shiksha Aayog இன் நிகறதவற்றுக் கவுன்சில்: ஆர்எஸ்ஏ RSA 

துமணத் தமைவராக தனது திைமமயில் UME தமைமமயிடமாக 
இருக்கும் ஒரு மதர்தல் ஆமணயம் இருக்கும். RSA இன் பார்மவக்கு 
நடவடிக்மக எடுக்கும்படி மதர்தல் ஆமணயம் உத்தரவிடப்படும், 

பள்ளிக்கல், உயர்கல்வி மற்றும் பதாடர்புமடய துமைகளில் 
மதமவயான திமசயில் உருவாகி, பதாடர்ந்து தரவுகமள பகுப்பாய்வு 
பசய்வதன் மூைம் முன்மனற்ைத்மத மதிப்பிடுவது, மற்றும் 
மதமவப்படும் சரியான நடவடிக்மககள் எடுக்க மவண்டும். மதர்தல் 
ஆமணயத்தின் தமைவராக UME, சட்டமன்ைம், நிர்வாகி மற்றும் 
நீதித்துமை, அமதமபாை மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரமதசங்கள் 
ஆகியவற்ைிற்கும் பபாருத்தமான ஆதரமவப் பபற்று, RSA இன் 
பசயல்பாட்மட பசயல்படுத்த உதவும். 



 

 

நொட்டில் கல்வியின் 
ேரிசனத்கே வளர்ப்பது, 

கவளிப்படுத்துேல், மேிப்பீடு 
கசய்வது மற்றும் மேிப்பீடு 
கசய்ேல் 
ஆகியவற்றிற்கொக Rashtriya Shiksha 

Aayog கபொறுப்பொகும். 

P23.8. Rashtriya Shiksha Aayog இன் நிகறதவற்று இயக்குநர்: RSA இன் நிர்வாக 
தமைவராக நிர்வாக இயக்குநராகவும் (ED) இருப்பார், அவர் EC யின் 
துமணத் தமைவராகவும், ஒருங்கிமணப்புக்கான ஸ்டாண்டிங் 
கமிட்டியின் உறுப்பினராகவும் இருப்பார் (SCC 

கள், P23.10 ஐப் பார்க்கவும் ) . RSAAC ஆல் நியமிக்கப்படும் 

மற்றும் மாநிை அமமச்சர் பதவிக்கு. இந்திய கல்வி 
முமையின் ஆழமான புரிதல், நட்சத்திர பபாதுமக்கள் 
பங்களிப்பு, நிர்வாக மற்றும் தமைமமயின் பரந்த 
அனுபவங்கள் ஆகியவற்ைின் மூைம், ED கல்வி என்பது ஒரு 
சிைந்த மனிதராகும். ED க்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டு காை நியமனம் 
மவண்டும், இது ஒரு முமை புதுப்பிக்கப்படும். 

P23.9. நிகறதவற்றுக் குழுவின் உறுப்பினர்: மதர்தல் ஆமணயம் 10-15 

உறுப்பினர்கமள பகாண்டது, அமவ RSA ஆல் ஐந்து ஆண்டு 
காைத்திற்கு பரிந்துமரக்கப்படும், ஒரு முமை 
புதுப்பிக்கப்படும். மதர்தல் ஆமணயத்தின் அமனத்து 



 

 

உறுப்பினர்களும் தங்கள் துமைகளில் நிபுணத்துவம், மநர்மம மற்றும் 
மவறுபாடு உள்ளவர்கள். EC யின் உறுப்பினர்களில் மூன்ைில் இரண்டு 
பங்கு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு இருக்கும். மதர்தல் 
ஆமணயத்தின் உறுப்பினர்களில் மூன்ைில் ஒரு பங்கினர் நிர்வாகம், 

பகாள்மக மற்றும் மமம்பாட்டுத் துமைகளில் குைிப்பிடத்தக்க 
தமைமமத்துவ பாத்திரங்கமளக் பகாண்டவர்கள். இது கல்வி 
அமமச்சின் மூத்த அதிகாரிகள், நிதி அமமச்சகத்தின் பசயைாளர், நிடி 
ஆமயாக் தமைமம நிர்வாக அதிகாரி ஆகிமயார் இதில் அடங்குவர். 

குடியைசு இருக்கைொம் ைொஜ்ய 
சிக்ஷொ Aayog அல்ைது மொநிை 
கல்வி ஆகணயம் என்று உச்ச 
மொநிை அளவில் உடல்கள் 
அகமக்க. 

P23.10. ஒருங்கிகணப்புக் குழுவின் நிகைப்பொடுகள்: RSA துமணத் தமைவர், 

இரண்டு SCC க்கள் தமைவராக இருப்பார். முதைில் அமனத்து 
மாநிைங்களிலும் இருந்து கல்வி அமமச்சர்கள் அடங்கியிருக்கும். 
இரண்டாவதாக, கல்வி பதாடர்பான அமனத்து 
அமமச்சகங்களிடமிருந்தும் மத்திய அமமச்சர்கள் உள்ளனர். 
அவர்கள் கூட்டு ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு வாரியம் (JRMB) 

(காண்க: ஆதரமவப் பபறும் P.23.14 ) குைிக்மகாள்கமள மற்றும் கல்வி 
பார்மவ ஆர்எஸ்எ மூைம் கருதப்பட்ட பதாடர்புமடய இைக்குகமள 
சரியான மநரத்தில் ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் பசயல்படுத்த உறுதி. 



 

 

P23.11. Rashtriya Shiksha Aayog மற்றும் கல்வி அகமச்சு ஆகியவற்றின் 
முழுகமயொன பொத்ேிைங்கள்: தற்மபாமதய MHRD (மற்றும் 
பதாடர்புமடய அமமச்சகங்களுக்குள்) இருக்கும் பசயல்பாடுகமள 
மற்றும் மவடங்களில், RSA உடன் இமணக்கப்பட்டு, அவற்றுடன் 
இமணக்கப்பட்டு, அதன் துமண அமமப்புகளின் பங்களிப்புகள் மற்றும் 
பபாறுப்புகள் மற்றும் அணிகள். UME தமைமமயிைான குழுவின் 
தமைவரும், ED யும், UME ஆல் நியமிக்கப்பட்ட சிை உறுப்பினர்களும் 
இந்த மநாக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்படுவார்கள். ஒரு குைிப்பிட்ட 
காைப்பகுதியில், பாத்திரங்கள் மற்றும் பசயல்பாடுகமள 
உறுதிப்படுத்துவதன் மூைம், RSA பாராளுமன்ை சட்டத்தின் மூைம் 
அரசியைமமப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்படும். 

P23.12. Rashtriya Shiksha Aayog இன் ஆதைொசகனக் குழுவொனது: RSA, அைிவுசார் 
கவுன்சில் (ஏசி) மூைம், 20-30 மபர் பகாண்ட பல்மவறு குழுக்களில் 
கல்வி கற்கும் முன்னணி மதசிய மற்றும் சர்வமதச 
வல்லுநர்கமளயும் உள்ளடக்கியது. ஆர்.எஸ்.எஸ்-க்காக ஏசி ஒரு 
சிந்தமனயாக பசயல்படும். இது NITI Aayog உடன் பநருக்கமான 
ஒருங்கிமணப்புடன் பசயல்படும், மமலும் மாநிைங்கள் மற்றும் 
மமயம் மற்றும் மாநிைங்களில் இருக்கும் மற்ை அமமப்புகளுடன் 
இமணந்து பசயல்படும். இது தரவு, கமிஷன் துமையில் ஆராய்ச்சி 
ஆய்வு பசய்ய மற்றும் பபாருத்தமான பகாள்மக பரிந்துமரகள் 
பசய்ய EC உடன் மவமை பசய்யும். ஆமைாசகர் கவுன்சில் RSA ல் 
இருந்து ஒரு சிைந்த கல்வியாளர் தமைமம வகிப்பார் மற்றும் அதன் 
உறுப்பினராக ED இருப்பார். 

P23.13. ஆதைொசகனக் குழுவின் உறுப்பினர்: ஆர்.எஸ்.ஏ. ஏ.சி. 
உறுப்பினர்கமள நியமிக்கவும் அதன் தமைவராக நியமிக்கவும் 
இருக்கும். ஏசி பின்வரும் குழுக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும்: 

ஒரு.       இந்தியாவிைிருந்து மற்றும் உைபகங்கிலும் உள்ள 
புகழ்பபற்ை கல்வியாளர்கள், மற்றும் 

ஆ. கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி பதாடர்பான சிவில் சமூகம் 
மற்றும் பிை துமைகளில் உள்ள உறுப்பினர்கள். அமனத்து 



 

 

உறுப்பினர்களுக்கும் ஐந்து ஆண்டு காை அவகாசம் 
இருக்கும். ஏசி ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முமை கூட்டப்படும், 

மமலும் EC மற்றும் RSA இரண்டும் அதன் பரிந்துமரமய 
பரிசீைிக்கும்.      

P23.14. கூட்டு மேிப்பொய்வு மற்றும் கண்கொணிப்புக் குழு: மத்திய மற்றும் 
மாநிை அரசுகளின் பல்மவறு திட்டங்களின் பசயல்திைமன 
மதிப்பாய்வு பசய்ய ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஏ மூைம் ஒரு JRMB நிறுவப்பட்டு, 

முமையான கல்வி மமம்பாடு மற்றும் இைக்குகள் மற்றும் 
இைக்குகமள சரியான முமையில் பசயல்படுத்த உதவுதல். இரண்டு 
வருட காைப்பகுதியுடன் மஜ.ஆர்.எம்.பி நின்று பைமக இருக்கும். 
மஜ.ஆர்.ப.ீஏ., ஆர்.எஸ்.ஏவின் அமனத்து உடல்கமளயும் ஈ.சி., 
எஸ்.சி.சி. மற்றும் ஏ.சி. 

P23.15. Rashtriya Shiksha Aayog இன் கசயைகம்: RSA பை வலுவான பசயைகத்தால் 
ஆதரிக்கப்படும், இதில் அதிகாரத்துவ மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
வல்லுநர்களின் பை அடுக்குகள் உள்ளன, அமவ RSA இன் பல்மவறு 
முடிவுகமள திைமமயாகவும் திைம்படமாகவும் மமம்படுத்தும். RSA 

இன் பசயைகம் மபாதுமான பணியாற்றும் மற்றும் வளர்க்கப்பட்டு, RSA 

/ MoE வளாகத்திற்குள் அமமந்துள்ளது. 

P23.16. ஒழுங்குமுகறக் கட்டுப்பொட்டு அகமப்புகளுடன் 
ஒருங்கிகணப்பு: பின்வரும் மதசிய அளவிைான தமைமம 
நிர்வாகிகள், தங்கள் பமன்மமயான மற்றும் திைமமயான 
பசயல்பாட்மட மமற்பார்மவ பசய்யும் RSA க்கு அைிக்மக 
பசய்யும். RSA தமைவர்கமளயும், தமைமம நிர்வாகிகமளயும் மற்றும் 
அதற்குரிய அமனத்து சமபகளின் வாரிய உறுப்பினர்கமளயும் 
நியமிப்பார்: 

•         (முன்பமாழியப்பட்ட) மதசிய உயர் கல்வி ஒழுங்குமுமை 
ஆமணயம் 

•         மதசிய அங்கீகாரம் மற்றும் மதிப்படீ்டு கவுன்சில் 

•         (முன்பமாழியப்பட்ட) பபாது கல்வி கவுன்சில் 



 

 

•         (முன்பமாழியப்பட்ட) உயர் கல்வி மானியங்கள் கவுன்சில் 

•         கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய கவுன்சில் 

•         கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் மதசிய 
நிறுவனம் 

•         (முன்பமாழியப்பட்ட) மதசிய ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள 

P23.17. முைண்பொட்டு ேரீ்வுக்கொன வழிமுகற: ஒழுங்குமுமை அமமப்புகளின் 
பல்மவறு கூறுபாடுகளின் பசயல்பாட்டில் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால், 

சரியான வழிமுமைகமள அமமப்பதன் மூைம் அமத சரிபசய்ய 
எடிட் பபாறுப்பாகும். 

P23.18. வைவுகசைவுத் ேிட்டங்களின் மேிப்பீடு: கல்வித்துமையுடன் 
பதாடர்புமடய இந்திய அரசின் அமனத்து நிறுவனங்களின் 
பட்பஜட்கள் மற்றும் அவற்ைின் பயன்பாட்டிமன RSA ஆல் மதிப்பாய்வு 
பசய்து ஒப்புதல் அளிக்கப்படும். கல்வி பார்மவ திமசயில் 
ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் நீடித்த முயற்சிகள் உறுதி பசய்ய, அதன்படி, 

முன்னுரிமம வழங்கப்படும். 

P23.19. ைொஜ்ய சிக்ஷொ Aayogs / மொநிை கல்வி கமிஷன்கள்: RSA மபான்ை, RJSA / 

மாநிை கல்வி ஆமணயம் (எஸ்.சி.) ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் 
அமமக்கப்படைாம், முதைமமச்சராக நியமிக்கப்பட்ட கல்வி 
அமமச்சராகவும், துமணத் தமைவராகவும் தமைமம தாங்கினார். 
அந்தந்த எஸ்.சி.எஸ்.எஸ் உறுப்பினர்கள் கல்வி அமமச்சர்கள், 

கல்வியுடன் பதாடர்புமடய ஏமனய பங்குதாரர்களின் அமமச்சர்கள், 

சிைந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் பதாழில் வல்லுநர்கள், 

மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த பிரதிநிதி ஆகிமயாருடன் 
உறுப்பினர்களாக இருக்க முடியும் . மாநிைங்களில் 
எஸ்.சி.எஸ்.எஸ்ஸின் உருவாக்கம் மமயத்துடன் சிைந்த 
ஒருங்கிமணப்புடன் பசயல்படும். 

கசொற்கபொருள் விளக்கம்: "RSA" / "NEC", இந்த பகாள்மக 
ஆவணத்தில் பயன்படுத்தப்படுமகயில், RSA மற்றும் RSA ஐ 
ஆதரிக்கும் பிை கட்டமமப்புகள் அல்ைது பாத்திரங்கள் 
ஆகியவற்ைின் மூைம் அதற்மகற்ப அங்கீகாரம் 



 

 

அளிக்கப்படுகிைது. அத்தமகய அங்கீகாரங்களின் விவரங்கள் 
RSA அரசியைமமப்பிற்கு அடுத்ததாக நிர்ணயிக்கப்படும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

மசர்த்தல் கசய்ேல் 
இது நடக்கும் 

  

 

 

  

  

  

 

 

துமண I. நிதியளித்தல் 

இமணப்பு 1 

கடன் 
21 ஆம் நூற்ைாண்டில் தனிப்பட்ட, சமூக மற்றும் மதசிய வளர்ச்சிக்கு 
கல்வி முக்கியம். ஒரு நியாயமான மற்றும் உயர்தர கல்வி 
முமைமய கட்டிபயழுப்ப மற்றும் இயக்க , அத்தமகய வளர்ச்சிக்கு 
உதவும், கணிசமான முதலீடுகள் மதமவப்படும். இந்த முதலீடுகளுக்கு 
நிபுணத்துவம், ஆற்ைல், மநரம் மற்றும் பணம் மதமவப்படும். 

இந்த பகாள்மக, கணிசமான முமையில் கல்வியில் முதலீட்மட 
உயர்த்துவதற்கு உறுதியளிக்கிைது - பபாது நிதி முதலீட்டில் 
கணிசமான அதிகரிப்பு உட்பட, அமதமபால், பதாண்டு நிறுவன 
முதலீட்டில். 

இந்த பகாள்மகயானது அமனத்து நிதி ஆதாரத்மதயும் கருத்தில் 
பகாண்டு கல்விக்காக முதலீடு பசய்வதற்கு பசைவழிக்க மவண்டும் 
என்பமதயும், 'பசைவினம்' அல்ை. கல்விக்காக பசைவழிக்கும் 



 

 

பங்குகள் எமது நாட்டின் எதிர்காைத்திற்குள் முதலீடு பசய்யப்படுவது 
பதளிவாக உள்ளது. 

A1.1. கல்வி - ஒருதவகள ஒரு 
சமூகத்ேிற்கு சிறந்ே முேலீடு 
கல்வித் தன்மம என்னபவன்ைால் பபாருளாதார வல்லுநர்கள் 
'பபாதுமக்கள் நைன்' என்று அமழக்கிைார்கள். மவறு வார்த்மதகளில் 
கூறுவதானால், கல்வியின் நன்மமகள் கல்வியைிவுள்ள 
தனிநபர்களுக்கு மட்டுமல்ைாமல், ஒட்டுபமாத்தமாக சமுதாயத்திற்கு 
பரந்த அளவில் பரவைாகும். இது பபாருளாதாரத்தின் மிக 
முக்கியமான மநாக்கங்கள் மற்றும் பைன்கமளக் கூட கருத்தில் 
பகாள்ளாமல், எவ்வாைாயினும் பபாருளாதார அடிப்பமடயில் பார்க்க 
முடியாது, எ.கா. வலுவான ஜனநாயகம், ஒரு சமமான சமூகம் மற்றும் 
கைாச்சார மாறுதல். 

கல்வியின் அமனத்து நைன்களும் ஒரு பபாருளாதார முன்மனாக்கில் 
இருந்து பார்க்கப்படாது என்பமத முழுமமயாக புரிந்துபகாள்வமதாடு, 

கல்வியில் முதலீடு பசய்ய வலுவான பபாருளாதாரச் சூழமைப் 
பட்டியைிடும் புள்ளிகள். 

ஒரு பபாருளாதார கண்மணாட்டத்தில், கல்வி முதலீடு நன்மமகள் 
பபரும்பாலும் 'முதலீட்டு திரும்ப' (ROI) அடிப்பமடயில் 
கருதப்படுகிைது. கல்விக்கான இத்தமகய ROI, பை பபாருளாதார 
மட்டங்களில், பபாருளாதார முன்மனாக்கில் கூட கருதப்பட 
மவண்டும். 

•         மிகவும் அடிப்பமட மட்டத்தில், கல்வியூட்டப்பட்டவருக்கான 
கல்விமய ROI பகாண்டிருக்கிைது, உயிர் வருவாயில் அதிகரித்த 
வருவாய் (ஊதிய) வடிவத்தில். இது 'தனியார் அல்ைது தனிப்பட்ட 
வருவாய்' என்று குைிப்பிடப்படுகிைது. 

•         அடுத்த நிமை பபாருளாதார நைம், "உடல்நைம், அதிக 
ஆயுட்காைம், மற்றும் அதிக உற்பத்தி பதாழில்முமை மற்றும் சமூக 
பநட்பவார்க்குகள்" என்ை பபாருளாதாரம், 'பவளிப்புைங்கள்' என 



 

 

குைிப்பிடப்படும் நல்வாழ்வின் மற்ை வடிவங்களில் 
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட நபருக்கு பயனளிக்கும். இந்த நன்மமகள் பணம் 
சார்ந்த பசாற்களில் இல்மை, ஆனால் இந்த நன்மமகள் சிைவற்மை 
பணமாக்கைாம். உதாரணமாக, சிைந்த ஆமராக்கியம், தனிநபர் 
மற்றும் அமமப்புக்கு குமைவான பசைவினங்கமள 
விமளவிக்கும். அத்தமகய 'பணமாக்குதல்' இந்த நன்மமகளின் ஒரு 
பகுதிமய மட்டுமம மகப்பற்றுவதாக பவளிப்பமடயாக 
அைிவிக்கப்பட மவண்டும், எ.கா. தனியாக பணமும் தனி 
நபருடனும் அவர்களது குடும்பங்களுடனும் நல்ை ஆமராக்கியத்மத 
ஒட்டுபமாத்தமாக பிடிக்க முடியாது. 

•         கல்வியின் சமூக நிமை நன்மமகள், மீண்டும், பணம் சார்ந்த 
பசாற்கள் ('சமூக வருமானம்' என குைிப்பிடப்படுவது) ஒரு 
பகுதியாக மட்டுமம அளவிடப்படுகிைது. கல்வி, மவமைவாய்ப்பு 
மமம்பாடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் அைிமவ மமம்படுத்துதல், அதிக 
உற்பத்தித் பதாழிைில் பபண்களின் அதிக பங்களிப்பு, சிைந்த பபாது 
சுகாதார விமளவுகள், சிமைவாசம் குமைத்தல், குமைவான 
குழந்மத இைப்பு, மமம்பட்ட குடும்ப திட்டமிடல் மற்றும் மமம்பட்ட 
ஆயுட்காைம் மபான்ைமவ. 

கல்வியின் பபாருளாதார முன்மனாக்கில் பை முக்கியமான 
நுணுக்கங்கள் உள்ளன. இவற்ைில் சிை: 

•         மக்கள்பதாமக / சமூக குழுக்கள், எ.கா. பபண்களுக்கு, வறுமமயில் 
இருப்பவர்களுக்கும் மற்றும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் 
இருப்பவர்களுக்கும் உயர்ந்த ROI. 

•         இரண்டாம் நிமை கல்வியில் மூன்ைாம் கல்வியில், ஆரம்பகாை 
குழந்மதப் பருவ கல்வி, எ.கா. கல்வி பல்மவறு நிமைகளில் ROI. 

இந்த பவவ்மவறு நிமைகளிலும் நுணுக்கங்களிடத்திலும் ROI களின் 
கண்மணாட்டம் பின்வருமாறு உள்ளது - இது ஒரு முழுமமயான 
பட்டியல் அல்ை. இந்த விஷயங்களில் பை தசாப்தங்களாக மற்றும் 
உைபகங்கிலும் உள்ள பை பபரிய ஆய்வுகளின் சான்றுகள் 
உள்ளன. பபரும்பாைான விஷயங்களில், இந்தியாவில் இந்த 
விஷயங்கமளப் பற்ைி மபாதுமான ஆராய்ச்சி இல்மை என்பது 
குைிப்பிடத்தக்கது. எனமவ, கீமழயுள்ள எண்ணிக்மககள் பபாருளாதார 
வளர்ச்சியிைிருந்து குமைவான வளர்ச்சியமடந்த பபாருளாதாரங்கள் 



 

 

உட்பட, பல்மவறு பபாருளாதாரங்களின் உைகளாவிய ஆதாரங்கமளப் 
பிரதிபைிக்கின்ைன. குைிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த ROI கள், அவர்கள் 
அளவிடப்படும் மற்றும் குைிப்பிட்டபடி, அதாவது '%' எனக் 
குைிப்பிடுகின்ைன, இது கல்வியின் கல்வி வமர ஒவ்பவாரு 
வருடமும் கல்விக்கான முதலீட்டில் மீண்டும் வருவமதக் 
குைிக்கிைது. 

•         கல்வி ஒவ்பவாரு வருடமும் தனிநபர்களின் வருவாய்க்கு 6-12 

சதவிகிதம் திரும்ப அளிக்கப்படுகிைது. ROI பபண்களுக்கும், 

பின்தங்கிய குழுவிற்கும் குைிப்பாக பபரியது: பபண்களுக்கு ROI 

சராசரியாக, ஆண்கள் ஒரு சதவிகிதம் அதிகமாக உள்ளது. குைிப்பாக 
குழந்மத பருவ கல்விக்கு, சராசரி வருமானம் 13% ஆக இருக்கும், 

மற்றும் 7% -18% வமரயும்; ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ பராமரிப்பு 
மற்றும் கல்வி (ஈ.சி.ஈ.சி) மபான்ை தனிநபர்களால் பபைப்பட்ட 
பபரிய நன்மமகள் காரணமாக, ஒட்டுபமாத்த சுகாதார மற்றும் 
கல்வி ஆகியவற்ைின் அடிப்பமடயில், ஆரம்பகாை வளர்ச்சியில் 
உள்ளடீுகளாகும். 

•         கல்வியின் மூைம் நல்ை சுகாதாரத்மத அமடவதற்கு ஒற்மை 
'பவளிப்புைம்' கூட தனிநபர்களுக்கு வருமானம் தரும் வமகயில் 3-

4 சதவதீத்மத வழங்க முடியும் . 

•         சமூக நிமையில் நன்மமகள் மிகச் சிைிய பகுதியாக உள்ளன பண 
வமரயமைகளில் அளவுபடுத்தக்கூடிய. உைகின் பை நாடுகளில் 
கல்வியைிவு மற்றும் பவளியடீுகளின் ஆண்டுகளில் மவறுபாடுகள் 
ஆகியவற்றுக்கு இமடமய ஒரு பதாடர்பு உள்ளது. இந்த அளமவ 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட மதிப்படீு, சமூக சமநிமை அளவிைான 
கல்விக் கட்டணத்மத தனியார் வருமானத்மதவிட 3-4 மடங்கு 
அதிகமாக உயர்த்தைாம் என்று கூறுகிைது. மவறு வார்த்மதகளில் 
கூறுவதானால், அவர்கள் 6-12 சதவிகிதம் தனியார் கட்டண 
விகிதத்திற்கும் மமமையுள்ள சமூக வருமானத்திற்கும் 25% -30% 

வதீத்மத வழங்குகிைார்கள். இந்த மதிப்பிடப்பட்ட வருவாய், 

உருவாக்கிய பை சமூக பபாருட்கள் மசர்க்கப்படாது என்பமதக் 
கவனிக்க மவண்டியது அவசியம். 



 

 

மமமை உள்ள எண்கள் மற்ை பபாருளாதார முதலீட்மடாடு 
ஒப்பிடப்பட மவண்டும். ஒப்படீ்டளவில், ஒரு நீண்ட காை ஆய்வில், 

பபாதுமக்களிடமிருந்து பட்டியைிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் 
உைகளாவிய சராசரி வருவாய் சுமார் 5% ஆகும், அமத மநரத்தில் 
'பத்திரங்கள்' மபான்ை கடன் பத்திரங்கள் 1.8% மட்டுமம ஆகும். 

கல்வித்துமை முதலீட்டிற்கான ஒரு மிகுந்த சந்தர்ப்பம் இருப்பதாகக் 
கூைப்படுகிைது, குறுகிய பைன்ஸ் பபாருளாதார வருவாமயக் 
கருத்தில் பகாண்டாலும்கூட. உண்மமயில், ஒரு சமூகத்தில் 
எந்தபவாரு நல்ை முதலீடும் கண்டுபிடிக்க கடினமாக உள்ளது. 

கல்வியின் மிக முக்கியமான நன்மமகளில் சிைவற்மை பணமாக்க 
முடியாது, எனமவ பபாருளாதார பகுப்பாய்வுகளில் இது 
கருதப்படாது. இந்த நன்மமகள் சமமான சமூகங்கள் மற்றும் சிைந்த 
சுற்றுச்சூழல் ஆகியமவ சிைந்த மனித உரிமமகள் மற்றும் வலுவான 
ஜனநாயகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டுள்ளன. 

ஏராளமான பதளிமவப் பபறுவதற்காக, இந்த அத்தியாயத்தில் 'திரும்ப' 

என்ை பசால்மைப் பயன்படுத்துவது கல்வித்துமையில் முதலீடுகளின் 
நன்மமகமள அளவிடுவதற்கு பபாருளாதார இைக்கியங்களில் 
பயன்படுத்தப்பட்ட விதமாக உள்ளது, இது 'ைாபங்கமள' 

குைிக்கவில்மை. கல்வியானது ஒரு சார்பாக அல்ை, சமூகத்தில் 
நிறுவனமாக இருக்க மவண்டும் என்பமத இந்த பகாள்மக பதளிவற்ை 
மற்றும் பவளிப்பமடயானது. 

A1.1.1. பபாதுக் கல்வியின் சிக்கல் 

கல்வியில் முதலீட்டு சமுதாயத்திற்கு மிக உயர்ந்த ஒட்டுபமாத்த 
நன்மமகள் - பபாருளாதார வருமானங்கள் மற்றும் பணமளிக்காத 
பைன்கள் ஆகியமவ மிகவும் பதளிவாக உள்ளன. நன்மமகள் கல்வி 
மற்றும் தனிப்பட்ட நன்மமகள் (தனியார் வருமானங்கள்) க்கும் 
மமைானமவ என்பது பதளிவாக உள்ளது. எனமவ, ஒரு சமூகத்தில் 
கல்வி அடிப்பமடமய பபாது கல்வி முதலீடு என்று முற்ைிலும் 
விமர்சன உள்ளது. இத்தமகய பபாது கல்வி முதலீட்டில் மநரடியான 
சமபங்கு விமளவுகளும் உள்ளன - கல்வியில் முதலீடு பசய்வதில் 



 

 

அதிகமானவர்களுக்கு பயன் தரும் கல்வி பபரும்பாலும் கல்விக்கு 
முதலீடு பசய்ய முடியாது. 

சுருக்கமாக, கல்வி முதலீடு ஒருமவமள ஒரு நாட்டின் சிைந்த 
முதலீடு. இந்த பகாள்மகயானது இந்தியாவில் ஒரு சிைந்த கல்வி 
முமைமமமயக் கருதுகிைது, அது நடக்கும் வமகயில் முதலீடு 
பசய்வதன் மூைம் முற்ைிலும் ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

A1.2. தபொதுமொன முேலீடு மற்றும் 
பிற நிேி சிக்கல்கள் 
பணம் பதாடர்பான விஷயங்களில், இந்திய கல்வி பை பிரச்சிமனகள் 
மற்றும் சவால்கமள எதிர்பகாண்டிருக்கிைது. இந்த விவகாரங்களில் 
உமரயாற்றுவதற்கான பகாள்மகயின் அணுகுமுமையுடன், பின்வரும் 
சிை பிரிவில் முக்கியமானமவ பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன. 

A1.2.1. மபாதுமான முதலீடு 

இந்தியாவில் கல்விக்கான பபாது பசைவினம் 2017-18ல் பமாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.7% ஆகும். இது பமாத்த அரசாங்கத்தின் 10% 

(மமயம் மற்றும் மாநிைங்கள்) பசைவு (பபாருளாதார ஆய்வு 2017-18) 

ஆகும். கல்விக்கான பபாது பசைவினங்கள் 1986 ஆம் ஆண்டு 
பகாள்மக வகுப்பில் மீண்டும் வைியுறுத்தப்பட்ட 1968 பகாள்மககளில் 
பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6 சதவதீத்மத எட்டியதில்மை, 

மமலும் இது 1992 ஆம் ஆண்டின் பசயல்திட்டத்தில் மமலும் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 

உைபகங்கிலும் உள்ள நாடுகள் கணிசமாக அதிக பபாது முதலீடு 
(பசைவு) இந்தியாவில் கல்வி விடயத்தில் பசய்கின்ைன. இது 
பபாருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் அளவு ஸ்பபக்ட்ரம் முழுவதும் 
நாடுகளில் உண்மம. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் 
கல்விக்கான வருடாந்திர பபாது முதலீடு பமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் சுமார் 3 சதவிகிதமாக உள்ளது. பூட்டான், ஜிம்பாப்மவ 
மற்றும் சுவடீன் ஆகிய நாடுகளுக்கு 7.5 சதவிகிதம் (உதாரணமாக) 
மகாஸ்டா ரிக்கா மற்றும் பின்ைாந்துக்கு 7%; 6% கிர்கிஸ்தானுக்கு, 



 

 

பதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பிமரசில்; 5.5% இங்கிைாந்து, பநதர்ைாந்து 
மற்றும் பாைஸ்தீன; மமைசியா, பகன்யா, மங்மகாைியா, பகாரியா 
மற்றும் யுஎஸ்ஏ ஆகியவற்ைிற்கும் 5% ( OECD & யுபனஸ்மகா, 2017) 

இந்த நாடுகளில், குைிப்பாக OECD நாடுகளிலும், நடுத்தர வருவாய் 
நாடுகளிலும் உள்ள பை நாடுகளில், கல்விக் விரிவுபடுத்தல்கள் 
அவற்ைின் கல்வி முமைமமகள் நன்கு நிறுவப்பட்டதிைிருந்து, 

உயர்ந்த தரம் பகாண்ட முழுமமயான அணுகமை வழங்குவதால், 

கல்வி விரிவுபடுத்தப்பட மவண்டிய கட்டத்தில் உள்ளது - 
வருகிைது. எனமவ, ஒதுக்கீடு பபரும்பாலும் தங்கள் அமமப்புகமள 
இயங்கச் பசய்வமத ஆகும். இதற்கிமடமய, இந்தியா இன்னும் 
கணினிமய இயக்க பசைமவாடு மசர்த்து திைன் விரிவாக்கத்தில் 
கணிசமான முதலீடுகமள பசய்ய மவண்டும். 

நமது கல்வித் தரத்மத முன்மனற்றுவதற்கு கணிசமான கூடுதல் 
முதலீடுகமள பசய்ய மவண்டும் என்பது முக்கியமாகும். 

பபாது நிதியின் மிகப்பபரிய பற்ைாக்குமையானது கிமடக்கப்பபற்ைது, 

அதற்மகற்ப, கல்வி தரமதிப்படீுகளின் தரம் மற்றும் 
முன்மனற்ைமின்மம ஆகியவற்ைில் பவளிப்பமடயாகத் 
மதான்றுகிைது. கல்வி பதாடர்பான பபாதுச் பசைவினங்களின் 
பபரும்பகுதி, கணினியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் உட்பட (அதாவது 
ஆசிரியர்கள் உட்பட) பிை விஷயங்களில் ஒதுக்கீடு பசய்யப்படாத 
பமாத்த அளவு, எ.கா. கற்ைல் வளங்கள், பள்ளி பராமரிப்பு, 

ஆய்வகங்கள், மதிய உணவுகள் ஆகியவற்ைிற்காக 
பசைவழிக்கப்படுகிைது. மமலும் குமைந்த அளவு முக்கிய கல்வி 
விமளவுகமள மமம்படுத்துவதற்கு அவசியமான அமமப்பின் 
உண்மமயான மாற்ைங்களும் அபிவிருத்தியும். அவசரமாக 
மதமவப்படும் மனிதவள மமம்பாடு (எ.கா. ஆசிரியர்கள், உதவி 
ஊழியர்கள்) மசர்க்கப்படவில்மை, அல்ைது தற்காைிக ஒப்பந்தங்கள் 
மற்றும் குமைந்த சம்பளத்துடன் மசர்க்கப்படவில்மை. இமவ 
அமனத்தும் மபாதிய நிதி ஆதாரங்கள் கிமடக்காததால் மநரடியாக 
கிமடக்கிைது. 



 

 

A1.2.2. கல்வியில் முதலீடு குைித்த பகாள்மக 
அணுகுமுமை 

கல்வியின் பபாது முதலீட்டில் கணிசமான அதிகரிப்பு பகாள்மகமய 
பகாள்கிைது. 10 வருட காைப்பகுதியில், பமாத்த பபாது பசைவினத்தில், 

10 சதவதீத்திைிருந்து, 20 சதவதீமாக இது 10 சதவிகிதம் வமர 
உயரும். இந்த படிப்படியான அதிகரிப்பு, இந்த பகாள்மககளின் 
அமனத்து நடவடிக்மககளும் ஸ்ட்ரீம் பசய்யப்படுவதால், மபாதுமான 
நிதி கிமடக்கப்பபறுகிைது, அமத மநரத்தில் இந்த அதிகரிப்புகமள 
திட்டமிடவும் மற்றும் இடமளிக்கவும் அரசாங்க அமைமய 
வழங்குகிைது. 

இந்திய பபாருளாதாரத்தின் இரண்டு முக்கிய மபாக்குகள் இந்த 
அதிகரித்த முதலீடுகளுக்கு ஆதரவளிக்கும். முதைாவதாக, 

பபாருளாதார வளர்ச்சியின் விமரவான மவகம் இந்திய 
பபாருளாதாரத்தின் அளமவ அதிகரிக்கும், இது 203032 ஆம் ஆண்டில் 
உைகின் மூன்ைாவது மிகப்பபரிய பபாருளாதாரம் ஆகும். இந்திய 
பபாருளாதாரத்தின் மதிப்பிடத்தக்க அளவு (NITI Aayog, 2016 படி) பின்னர் 
10 டிரில்ைியன் அபமரிக்க டாைர் தற்மபாமதய டாைர் 2.8 

டிரில்ைியன். இரண்டாவதாக, அரசாங்கத்தின் முமையான 
நடவடிக்மககளால் உந்தப்படும், வரி-க்கு பமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியின் விகிதம், கடந்த 4 ஆண்டுகளின் மபாக்மக பதாடர்ந்து 1.5 

சதவிகிதம் மமம்பட்ட நிமையில் பதாடர்ந்து முன்மனை 
வாய்ப்புள்ளது. 

எனமவ, இந்தக் பகாள்மகயின் உத்தரவின் படி சரியான முமையில் 
ஒதுக்கப்படும் கல்வியின் உயரும் பபாது முதலீட்டின் பகாள்மகக்கு 
நம்பிக்மக உள்ளது. இந்த அதிகரித்த நிதியின் பயன்பாடு பற்ைிய ஒரு 
சுருக்க சுருக்கம் இந்த அத்தியாயத்தின் பிரிவு A1.4 இல் உள்ளது. 



 

 

A1.2.3. பசயல்பாட்டு பிரச்சிமனகள் மற்றும் 
கசிவு 

நிதியளிப்பு முமைமமயில் உள்ள திைன்களும் பசயல்பாட்டு 
பிரச்சமனகளும் இறுதியில் பள்ளிகமளயும் கல்லூரிகமளயும் 
பாதிக்கும். 

பபாதுமக்கள் அமமப்பு சரியான மநரத்தில் பணம் ஒதுக்குவதால் 
பாதிக்கப்படுகிைது. உதாரணமாக, கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் 
பை மாதங்களில் பை மாதங்களில் தாமதமாகிைது, பள்ளிகள் மதிய 
மநரத்திற்கான நிதிமயப் பபறுகின்ைன, மற்றும் பராமரிப்பு பராமரிப்பு 
நிதிகள் நீண்ட காை இமடபவளிக்குப் பிைகு வழங்கப்படுகின்ைன, 

அமத மநரத்தில் மதமவப்பாடு மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பமடயில் 
மதமவப்படுகிைது. 

பபரும்பாலும் நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் பயனாளர்களுக்கு நிதி 
வழங்கப்படுகிைது. இது இரண்டு பிரச்சமனகளில் ஒன்ைிற்கு 
வழிவகுக்கிைது. ஒன்று நிதி பயன்படுத்தப்படாது, ஏபனன்ைால் 
சரியான மநரத்மத நிதி ஆதாரமாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்ை, 

எடுத்துக்காட்டாக, சரியான கற்ைல் வளங்கமள மதிப்பிடுவதற்கும் 
வாங்குவதற்கும் அல்ைது உயர்தர பயிற்சி நடத்துவதற்கும். அல்ைது 
நிதி பசைவினங்களுக்காக பசைவழிக்கப்படுவதில்மை, எந்த 
உண்மமயான கல்வி தாக்கமும் இல்மை. அடுத்த ஆண்டு 
வரவுபசைவுத் திட்டங்கள் தற்மபாமதய ஆண்டில் நிதிகமளப் 
பயன்படுத்துவமத கணிசமாக சார்ந்திருப்பதால் இந்த சிக்கல்கள் 
அதிகரிக்கின்ைன. 

இன்னும் கூடுதைான அடிப்பமட பிரச்சமன மனித திைமன 
உருவாக்கி அபிவிருத்தி பசய்வது முதலீடு மிகவும் மபாதுமானதாக 
இல்மை. இது பை வழிகளில் கல்விச் சங்கிைியில் குறுகைான 
விமளமவக் பகாண்டிருக்கிைது, கல்வி விமளவுகமள ஆழமாக 
பாதிக்கிைது. ஒரு நிதியியல் கண்மணாட்டத்தில், இது நிதிகளின் 
துமணப் பயன்பாட்மடப் பயன்படுத்துகிைது. உதாரணமாக, கல்வி 
மற்றும் பயிற்சி மாவட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் (DIET கள்) 45% 

காைியிடங்கள் (கல்வி மற்றும் பயிற்சி மாவட்ட கல்வி நிறுவனங்கள், 

MHRD, 2017 ஆகியவற்மை வலுப்படுத்துவதற்கான கருத்துக்கணிப்பு) 



 

 

அவர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனிதவர்க்கத்திற்கு எதிராகவும், இந்த 
பாத்திரங்கள்; இது DIET ஒதுக்கீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படமவா 
அல்ைது பயனற்ைதாகமவா பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

ஒருமமப்பாடு மற்றும் பரிபூரணத்தின் முக்கியத்துவம் 
மிமகப்படுத்தப்படக்கூடாது. இந்த விஷயத்தில் நாட்டில் உள்ள மற்ை 
விஷயங்கமளப் மபாைமவ, கல்வி முமையிலும் இமத மபான்ை 
கஷ்டங்களால் பாதிக்கப்படுகிைது. இது நிதிகளின் கசிவுக்கும் 
வழிவகுக்கும், இறுதியில் அவர்களின் நைனுக்கும் அபிவிருத்திக்கும் 
பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய வளங்களின் மாணவர்கமள 
இழந்துவிடும். 

A1.2.4. நமடமுமை சிக்கல்கள் மற்றும் 
கல்வியின் நிதி அமமப்பில் கசிவு மபான்ை 
பகாள்மககளுக்கு அணுகுமுமை 

இந்த பகாள்மகயால் திட்டமிடப்பட்ட ஒட்டுபமாத்த ஆளுமம மற்றும் 
மமைாண்மம கட்டமமப்புகள், பமன்மமயான, சரியான மநரத்தில், 

சரியான நிதிகளின் ஓட்டத்தில் கவனம் பசலுத்துகின்ைன, மமலும் 
அவற்ைின் பயன்பாட்டிமன நம்புகின்ைன. பள்ளிக் கல்வி 
இயக்குநரகம் (DSE) மற்றும் மாநிை பள்ளி ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் 
(எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ), நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரம் மற்றும் தன்னாட்சி 
உரிமமகள் (எ.கா. உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் [ தமைமம 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி இயக்குநர்கள்), பபாதுமக்கள் 
உற்சாகமமடந்த மமற்பார்மவயின் வழிமுமைகள் (எ.கா. பள்ளிகள் 
மற்றும் நிர்வாக குழுக்களுக்கான அதிகாரசமபயிைான 
முகாமமத்துவ கமிட்டிகள் [SMCs]) HEI களுக்கான ஆளுநர்கள் [BoGs]), 

கடுமமயான திட்டமிடல் பசயல்முமைகள் (எ.கா. ஸ்கூல் 
அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பள்ளிகள் [SDP கள்]),ராஜ்ய சிக்ஷா ஆமயாக் 
(RJSA) மற்றும் Rashtriya Shiksha RSA ஆகியவற்ைின் விரிவான 
மமற்பார்மவ. மமலும், பகாள்மக அமனத்து மட்டங்களிலும் மனித 
திைன் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமம அளிக்கிைது. 



 

 

இந்த அணுகுமுமையின் விவரங்கள் அந்தந்த அத்தியாயங்களில் 
உள்ளன ( அத்தியாயங்கள் 7, 8, 17 மற்றும் 18 ); இந்த அத்தியாயம் ஒரு 
சிை சுருக்கமான திமசயன் புள்ளிகமளக் பகாண்டுள்ளது. 

A1.2.5. நிதி அல்ைாத பபாது 
ஆதாரங்களுக்கான பங்கு 

தனியார் பதாண்டு நிறுவன கல்வி நடவடிக்மககளில் இந்தியா நீண்ட 
வரைாற்மைக் பகாண்டிருந்தது, கல்வி நிறுவனத்தில் மநரடி நிறுவன 
தமையடீும் இருந்த மபாதினும், சுதந்திரத்தின் பிந்மதய முதல் அமர 
நூற்ைாண்டின் பின்னர் இந்த ஊக்கம் இழந்தது. இது காைப்மபாக்கில் 
தனியார் நடவடிக்மககளின் நம்பிக்மகயற்ை தன்மம காரணமாக 
ஏற்பட்டது, இது ைாபத்மத எதிர்பார்த்துக் காணப்பட்டமதாடு, 1960-80 

காைத்தில் நடக்கும் கல்வி மீதான அரசாங்க கட்டுப்பாட்மட 
அதிகரிப்பதற்கும் காரணமாக இருந்தது. பை தனியார் நிறுவனங்கள் 
அரசாங்க நிதியியல் ஆதரமவ நம்பியிருக்கின்ைன, நாடு 
முழுவதிலும் உள்ள உதவியளிக்கப்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும் 
கல்லூரிகளில், மற்றும் தனியார் மற்றும் பபாது நடவடிக்மககளுக்கு 
இமடமயயான மவறுபாடு மங்கைாகிவிட்டது. 

1990 களின் பபாருளாதார தாராளமயமாக்கலுக்குப் பின்னர், தனியார் 
கல்வி வசதி மீண்டும் எழுச்சி பதாடங்கியது கடந்த காைத்தில் 
இருந்து மவறுபட்டது. குமைந்தபட்சம் தனியார் வழங்குநர்களின் ஒரு 
பகுதியினருக்கு இது பதளிவாகத் பதரியும், கல்வி என்பது வணிக 
ரீதியாக ைாபமீட்டும் பயிற்சியாகும். பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் 
பல்கமைக் கழகங்கமளத் பதாடங்குவதற்கான உரிமங்கமள 
வழங்குவதில் அரசாங்கத்தின் இறுக்கமான கட்டுப்பாடுகள் 
தனிநபர்கமளயும் நிறுவனங்கமளயும் புதிய அரசியல் இடங்களில் 
ஆதிக்கம் பசலுத்தும் அரசியல் பதாடர்புகமள ஏற்படுத்தியது. 

அரசாங்கங்கள் இைாப மநாக்கத்மத கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில், 

இறுக்கமான கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் 
அைிமுகப்படுத்த முமனகின்ைன, இதன்மூைம் தன்னாட்சி 
நிறுவனங்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகமள தடுக்கும் முயற்சிகள் 
மமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. விதிமுமைகளின் பபருமளவில் ஆசிரிய 



 

 

கல்வியின் கட்டுப்பாடு என்பது அத்தமகய பகட்டான விதிகளின் 
எச்சரிக்மகயாகும். இது தரம் வாய்ந்த தரம் 
வாய்ந்த நிறுவனங்களுக்கு ைாபத்மத அதிகரிப்பது அல்ைது நல்ை 
பபாதுமக்கள் உற்சாகமளிக்கும் நிறுவனங்கள் ஊக்குவிப்பதில் மற்றும் 
கணினி விமளவுகளின் ஒட்டுபமாத்த முன்மனற்ைத்தில் பவற்ைி 
பபைவில்மை . 

கல்வியில் பபாது ஊக்கமளிக்காத இைாப மநாக்கங்கள் மற்ை 
தமடகமள எதிர்பகாண்டிருக்கின்ைன. உதாரணமாக, பபாது 
அமமப்புகளுடன் ஒத்துமழக்கும் பசயல்பாட்டு தமடகள், நல்ை 
பயன்பாட்மடக் காண பங்களிப்புகளுக்கான பதளிவான 
வழிமுமைகள் இல்ைாதது மற்றும் பை பபாது அதிகாரிகளின் ஒரு 
உற்சாக வரமவற்பு இல்ைாதது. இந்தியாவின் பசாந்த 
அனுபவத்திைிருந்து மற்ை நாடுகளில் உள்ளமதப் மபாைமவ, 

இதுமபான்ை மனப்பான்மமயுமடய மூைதனம் கல்வியில் முக்கிய 
பங்கு வகிப்பதாமைமய, அதன் முழு திைமனயும் அதிகரித்துக் 
பகாள்வதில் இருந்து பவகு பதாமைவில் உள்ளது. உதாரணமாக, 

உைகின் மிகச்சிைந்த சிைந்த பல்கமைக்கழகங்கள் சிைவற்ைில் நிதி 
உதவி வழங்கப்படுகின்ைன, அமத மநரத்தில் இந்தியாவில் 
இதுமபான்ை சிை சம்பவங்கள் உள்ளன. தற்மபாமதய சூழ்நிமை, 

பதாண்டு நிறுவனங்கமள எதிர்பகாள்ளும் தமடகமளயும், 

பபாதுமக்கள், குைிப்பாக பசல்வந்தர்களின் நைனுக்கான நைன் 
ஆகியவற்ைின் பசயல்பாடு ஆகும். 

A1.2.6. கல்விக்காக ஊக்கமளிக்கும் 
பகாள்மகமய நமடமுமைப்படுத்துதல், 

கல்விக்கு பபாதுமக்கள் ஊக்கமளிக்கும் 
தனியார் நிதி உதவி பசய்தல் 

இந்த பகாள்மக மறுசீரமமப்பு, கல்வித் துமையின் தனியார் 
மனிதாபிமான நடவடிக்மககளுக்கான பசயல்திைன் ஊக்குவிப்பு 
மற்றும் ஆதரவு ஆகியவற்ைிற்கு அமழப்பு விடுகிைது. மதசிய 
ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள (NRF) மூைம் ஆராய்ச்சிக்கு நிதியளித்தல், 



 

 

மபான்ை '' மமம்பாட்டு அலுவைகம் '' மபான்ை இந்த வழிமுமைகளால் 
ஊக்கமளிக்கும் அமனத்து ஆதார மூைங்களும் ஊக்கமளிக்கப்படும். 
எந்தபவாரு கல்வி முயற்சியிலும் ஒரு பபாது சார்பற்ை நிதி இல்மை. 
தனிநபர்கள் (பபரிய அல்ைது சிைிய அளவில்), கார்ப்பமரட் சமூக 
பபாறுப்புணர்வு (சிஆர்ஆர்) நிறுவனங்களின் நிதி, மற்றும் நிதியங்கள் 
சமூகத்மத அணிதிரட்டுதல் ஆகியவற்ைின் மூைம் இது பதாண்டு 
நிறுவனங்கமள உள்ளடக்கியது. உயர்கல்விக்கு பசலுத்த மவண்டிய 
திைமனக் பகாண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு கட்டணத்மத வசூைிக்க 
ஒரு நியாயமான வழிமுமையும் பகாள்மக கூறுகிைது அத்தமகய 
கட்டணங்கள் எந்த HEI இன் நிதி நம்பகத்தன்மமமய ஆதரிக்காது 
என்பமத முழுமமயாக அங்கீகரிக்கிைது; தனியார் பதாண்டு 
நிறுவனங்கள் (அல்ைது பபாது) ஆதரவு மதமவப்படும் (பார்க்க P.6.6.3 ). 

கல்வியின் வணிகமயமாக்கல் என்பது, 'ஒளி ஆனால் 
இறுக்கமான' ஒழுங்குமுமை அணுகுமுமை, பபாதுக் 
கல்வியின் கணிசமான முதலீடு, மற்றும் பவளிப்பமடயான 
பபாது பவளியடீ்மட உள்ளடக்கிய நல்ைாட்சிக்கான 
வழிமுமைகள் ஆகியவற்ைின் மூைம் பை பதாடர்புமடய 
முமனகளினூடாக பாைிசியால் தீர்க்கப்படப் 
பட்டுள்ளது. இந்தக் காரணிகள் , பகாள்மககளின் 8, 

17 மற்றும் 18 ஆம் அதிகாரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன . 

A1.3. கல்வி மற்றும் ேைத்கே 
தமம்படுத்துவேற்கொன உயர் 
முேலீட்டிற்கொன ககொள்கக 
கல்வியின் ஒட்டுபமாத்த பபாது முதலீடு (மத்திய மற்றும் 
மாநிை அரசுகள் இரண்டும்) வரும் ஆண்டுகளில் கணிசமான 
அளவிற்கு அளக்கப்படும். இதனுடன், நிதியின் மற்ை 
ஆதாரங்களும் அளவிடப்பட மவண்டும். 



 

 

A1.3.1. கல்வி மற்றும் தரத்மத 
மமம்படுத்துவதற்கான பபாது முதலீடு 

இந்த பகாள்மக கல்வி சார்ந்த பபாது முதலீடாக பமாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6 சதவதீ மதசிய உறுதிபமாழிமய 
மறுபரிசீைமன பசய்யும் அமத மவமளயில், இது 
இந்தியாவின் வரி-க்கு பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 
விகிதத்மத மமம்படுத்துவதால் மட்டுமம சாத்தியமாகும் 
என்பமத இது அங்கீகரிக்கிைது. இது பதாடர்பாக 
அண்மமயில் தீர்க்கமான நடவடிக்மககள் மற்றும் 
ஊக்குவிக்கும் விமளவுகமள கருத்தில் பகாண்டு, நடுத்தர 
முதல் நீண்ட காை அடிப்பமடயில் 6% எண்மண அமடய 
முடியும். 

ஒட்டுபமாத்த பபாது பசைவின விகிதமாக கல்வியில் பபாது 
முதலீட்டின் இைக்குகமள கருத்தில் பகாள்ள குறுகிய-முதல்-
நடுத்தர காைங்களில் இது மிகவும் பயனுள்ள (மற்றும் 
பசயல்திைன்) ஆகும். மத்திய அரச மற்றும் மாநிை அரசுகள் 
இமணந்து பசயல்படும் அமனத்து பபாது 
பசைவினங்களிலும் 20 சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட மவண்டும் 
என்று பகாள்மக கூறுகிைது. 

ஆதார ஒதுக்கீடுகளின் படிப்படியாக ஆனால் நிச்சயமாக 
அதிகரிப்பு இருக்க மவண்டும். இது அரசாங்க நிதிகளில் 
இருக்கும் மற்ை கூற்றுக்களின் முகத்தில் நடக்கும். பமாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம், இந்திய 
பபாருளாதாரம் ஒட்டுபமாத்த அளவில் அதிகரிக்கும் 
அளவுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடாக இருக்காது. கல்விக்கான 
வருவாய்களின் 'வளர்ந்து வரும் மப'யின் அதிகமான பங்மக 
கல்வி கற்க அல்ைது குைிப்பிட்ட படிப்படியான வருவாய் 
நீமராமடகமள (அதாவது பசஸ்மஸப் மபான்ை) 
அர்ப்பணிப்பதன் மூைம் இத்தமகய அதிகரிப்புகள் உதவி 
பசய்யப்படைாம். 



 

 

A1.3.1.1. கமொத்ே கபொது கசைவில் 20 சேவிகிேம் வகை கபொது முேலீட்டில் 
அேிகரிப்பு அேிகரிக்கும்: ஒட்டுபமாத்த அளவில், எ.கா. ஒவ்பவாரு 
ஆண்டும் 1 சதவிகிதம் அதிகரிக்கும், 10 சதவிகிதம் 10 சதவிகிதம் 10 

சதவிகிதம் பபாது பசைவினங்கமள 10 சதவிகிதம் வமர 
எடுக்கும். குழந்மதகளுக்கு ஆரம்ப கல்வி இருந்து உயர் கல்வி வமர, 

அமனத்து மட்டங்களிலும் தரமான கல்வி அணுகுவதற்கு நிதி 
மூமைாபாய முமையில் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும் . கல்விக்கான 
அமனத்து மட்டங்களுக்கும் கூடுதைான ஒரு மநர பசைவிமனயும் 
மதமவப்படும். இது பல்மவறு நிமைகளில் நம்பகமான பபாறுப்புடன் 
கூடிய மபாதுமான சுயாட்சி மதமவப்படும் 

பள்ளிக்கூடம், ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட நிதிகமள திைமமயாக 
பயன்படுத்துதல். இந்த பகாள்மகயில் முக்கிய பகுதிகள் பசயல்படுத்த 
மதமவயான வளங்கமள ஒரு திமச மதிப்படீு இந்த அத்தியாயத்தின் 
இறுதியில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 



 

 

A1.3.1.2. 

A1.3.1.3. 

A1.3.1.4. 

A1.3.1.5. 

பை நிேி ஆேொைங்கள் - கபொது நிேிகயப் பூர்த்ேி 
கசய்ேல்: பபாது மற்றும் தனியார் துமைகளுக்குள் 
அரசாங்கத்தின் வருவாமய அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட 
நிதி, பைன் மற்றும் வணிக பதாடர்பான நிதி ஆகியவற்மை 
உள்ளடக்கிய பை நிதி ஆதாரங்கள் உள்ளன. 
எடுத்துக்காட்டாக, மத்திய அரசு மற்றும் மாநிை 
அரசாங்கங்கள் தங்கள் வருவாய் மூைம் ஒதுக்கப்பட்ட 
நிதிகளுக்கு பபாதுச் பசைவினங்கள் 
கட்டுப்படுத்தப்படவில்மை, ஆனால் பபாதுத்துமை 
நிறுவனங்களின் நிறுவனங்கள், நிறுவன சட்டம், 2013 க்கு 
இணங்க, அவற்ைின் கட்டாய சமூக பபாறுப்புணர்வு 
முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக பணியாற்ைி வருகின்ைன. 
அமனத்து பகாள்மக நடவடிக்மககமளயும் சந்திக்க 
மதமவயான நிதி உத்மவகத்மத வழங்கக்கூடிய நிதியின் 
நிரப்பு மூைங்கள் ஒன்ைாக ஒன்ைாகக் காணப்பட 
மவண்டும். 

கல்விக்கொன மத்ேிய அைசு கசைவினம் 
இைட்டிப்பொக்கப்பட தவண்டும்: மத்திய அரசிடமிருந்து 
வரும் தற்மபாமதய முதலீடு விகிதாச்சாரத்மத அதிகரிக்க 
மவண்டும், பபாது பபாது முதலீட்டில் ஒட்டுபமாத்த பபாது 
பசைவில் 20% உயரும். நிதி மூைங்களின் முக்கிய ஆதாரம் 
வரி ரசீதுகளாகும். சமீபத்திய மபாக்குகள் அைிக்மக மற்றும் 
கணிப்புக்கள் வரி வசூல் அடிப்பமடயில் நம்பிக்மகயுடன் 
உள்ளன; உதாரணமாக 2016 நவம்பர் முதல் (2017-18) 

பபாருளாதார மமம்பாட்டிற்காக GST- ன் கீழ் தனித்தனி 
மமைமுக வரி பசலுத்துமவாரில் 50% அதிகரிப்பு மற்றும் 
'கூடுதல் 1.8 மில்ைியன் தனிநபர் வருமான வரி 
பசலுத்துமவார்' (பபாருளாதார ஆய்வு 2017-18) மபான்ை 
மபாக்குகள் மவகமான மவகத்தில் நிகழும். 

மொநிை அைசு கசைவினங்கள் சிை மொநிைங்களில் 
கணிசமொக அேிகரிக்கும்: நாடு முழுவதும் ஒட்டுபமாத்த 
கல்வி முதலீடுகளில் கணிசமான பகுதிமய மாநிைங்கள் 



 

 

ஆதரிக்கின்ைன, ஒட்டுபமாத்த கல்வி பசைவில் 75% 

மாநிைங்கள் உள்ளன. சிை மாநிை அரசுகள், 

கல்வித்துமையில் தங்கள் பமாத்த பசைவினங்கமள 
கணிசமான விகிதத்தில் பசைவழிக்க முடிந்தன, இந்த 
ஒதுக்கீடு எப்மபாதும் மாநிைத்தின் பபாருளாதார நிமைக்கு 
இமணக்கப்படவில்மை என்பமதக் காட்டுகிைது. 
ஒப்பிடத்தக்க வமகயில் பபாருளாதார ரீதியாக 
பின்தங்கிய மாநிைங்கள், கல்வியின் மீது அதிக 
பசைவினங்கமளக் பகாண்டுவந்துள்ளன. சிை UT கள் / 
மாநிைங்கள் தங்கள் பசைவினங்களில் கிட்டத்தட்ட 
நான்கில் ஒரு பங்மக அல்ைது ஒரு ஐந்தாவது கல்வியில் 
பசைவழிக்கின்ைன, மற்ைவர்கள் பமாத்த பசைவில் 11-12% 

பசைவழிக்கிைார்கள். அமனத்து மாநிை அரசுகளும் 
கல்வியில் முன்னுரிமம பகாடுக்க மவண்டும், ஒதுக்கீடு 
அதிகரிக்க மவண்டும், இதன் மூைம் மதசிய கல்வி 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத இந்த பகாள்மகயில் 
பசலுத்துங்கள்.பமாத்த மாநிைங்களில் குமைந்தபட்சம் 20 

சதவிகிதத்தினர் கல்வியில் பசைவழிக்கப்படுவது 
பரிந்துமரக்கப்படுகிைது. 

அகனத்து விவகொைங்களுக்கும் கபொருத்ேமொன 
ஒதுக்கீடு: அமனத்து தமைவர்களுக்கும் மதமவயான நிேி 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்படும். சிைப்புப் பபாருளாதாரம் முக்கிய 
கூறுபாடுகளுக்கு எவ்விதத்திலும் சமரசம் 
பசய்யப்படுவதில்மை. எ.கா. கற்ைல் வளங்கள், 

மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு, ஊட்டச்சத்து 
ஆதரவு, மபாதுமானது ஊழியர்கள், ஆசிரியர் வளர்ச்சி 
மற்றும் ஆதரவு. இந்த ஒதுக்கீடுகளானது பற்ைாக்குமை 
மற்றும் குமைவான பிரதிநிதித்துவக் 
குழுக்களுக்கு நியாயமான உயர் தரக் கல்விமய உறுதி 
பசய்வதற்கான அமனத்து முயற்சிகளுக்கும் முழு மற்றும் 
மபாதுமான ஆதரவு வழங்கப்படுபமன 
உறுதிப்படுத்துகிைது . 



 

 

A1.3.2. பசயல்திைன் ரீதியான நிதி மற்றும் 
பபாது நிதிமய பயன்படுத்துதல் - 
பசயல்பாட்டு சிக்கல்கமளக் மகயாளுதல் 

பபாது கல்வி முமையின் திைமமயான மமைாண்மம திைமன 
மமம்படுத்துவதற்கான கட்டமமப்பு, ஆளுமம மற்றும் ஒழுங்குமுமை 
வழிமுமைகள் மற்ை உயர்நிமைகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 
(எ.கா. பிரிவு 18.6 ஐப் பார்க்கவும் ). இந்த மமம்படுத்தப்பட்ட அமமப்பு 
நடப்பு தமடகமள எதிர்பகாள்ளுவதன் மூைம் ஒைி நிதி மமைாண்மம 
மற்றும் பமன்மமயான நிதிப் பாய்ச்சமை இயக்கும், இது முமையாக 
நீக்கப்படும். இந்த நிதி அமமப்பு பவளிப்பமடத்தன்மம மற்றும் 
ஒருமமப்பாட்மட உறுதிப்படுத்துகிைது, மற்றும் கல்வி முமையின் 
பயனுள்ள பசயல்பாட்மட ஆதரிக்கிைது, சரியான மநரத்தில் 
மதமவயான நிதிகமள, நிச்சயமின்மம இல்ைாமல், பயன்பாட்டிற்காக 
அதிகாரம் அளிப்பதன் மூைம் ஆதரிக்கிைது. 



 

 

A1.3.2.1. 

A1.3.2.2. A1.3.2.3. 

நிேி ஓட்டம் - கொைப்தபொக்கில்: ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட 
நிதி மத்திய மற்றும் மாநிை அரசுகளால் மநரடியாக 
விடுவிக்கப்படுவது மிக முக்கியமானதாகும், மமலும் 
மநரம் பசைவழிக்கும் மநரத்மத பசைவழிப்பதன் 
மூைம் இது 
வழங்கப்படுகிைது. வரவுபசைவுத்திட்டங்கள் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டபின் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்ட 
நிதிகளின் எந்தபவாரு பகுதிமயயும் தடுத்து நிறுத்த 
எந்தபவாரு காரணமும் இருக்கக்கூடாது. 

நிதி பவளியடீு முழுமமயாக நிமைமவற்ைப்படும் 
மற்றும் நிறுவன அபிவிருத்தி திட்டங்களில் (IDPs) 

ஒப்புக் பகாள்ளப்படும். திட்டங்கமள 
பசயல்படுத்துவதற்கும், இந்த பகாள்மகமய 
அமல்படுத்துவதற்கும் இது அவசியமானது, எனமவ 
அது மீைப்படக்கூடாது. பவளியடீ்மட பவளியிட்ட பின், 

எந்த மநரத்திலும் தாங்கள் பசைவழிக்கப்பட மவண்டிய 
கமடசி அைகுக்கு வரும் வமர நிதி எந்த மநரத்திலும் 
தாமதமின்ைி வழங்கப்படும். நிதி ஒதுக்கீட்டின் 
பசயல்முமைகள் முற்ைிலும் பவளிப்பமடயானதாக 
மாறும், அமவ எளிதாக கண்காணிக்கப்படைாம் 
மற்றும் அமனத்து மட்டங்களிலும் பபாறுப்புணர்வு 
இருக்க முடியும். 

ஒதுக்கப்பட்ட நிேிகயப் பயன்படுத்துேல்: 
ஒதுக்கப்பட்ட நிேிகளின் முழுமமயான மற்றும் மநர 
பயன்பாட்டிமன கல்வி நிதியத்தின் ஒரு முக்கிய 
அம்சமாகும். ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் பவளியிடப்படும் 
மற்றும் IDP களின் படி நிதியாண்டின் ஆரம்பத்தில் 
அந்தந்த கணக்குக்கு வழங்கப்படும். இந்த பதாமகக்கு 
ஆண்டு முழுவதும் அல்ைது IDP இன் படி குைிப்பிட்ட 
மநரங்களில் பரப்பப்படும். திட்டத்மத 
நிமைமவற்றுவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் பபாருட்டு 
நிதியாண்டிற்குள் இந்த திட்டத்தின்படி ஏற்படும் 
மாற்ைங்கள் அனுமதிக்கப்படும்; இருப்பினும், 



 

 

நிதியாண்டின் இறுதிக்குள் நிதி பமாத்தமாகப் 
பயன்படுத்துவது ஊக்கம் பபறும். 

நிேிகயப் பயன்படுத்துேல்: சமர்ப்பிக்கப்பட்ட IDP கமள 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட நிதி ஒதுக்கீடு 
முழுமமயாகப் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும், இந்த 
பகாள்மக அமனத்து நடவடிக்மககளிலும் 
பங்குதாரர்கமள இந்த வழிவமகமய எளிதாக்குவதற்கு 
ஊக்கப்படுத்துகிைது. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு 
எதிராக மட்டுமம பபாறுப்புடன் அமனத்து 
மட்டங்களிலும் மதமவயான தன்னாட்சிமய 
வழங்குகிைது. திட்டங்கமள மாற்றும் மற்றும் 
பவளிப்புை சூழல்களால் மாற்ைங்கள் ஏற்படுவதற்கு 
சிை வழிகளில் அனுமதிக்கும். 

நிதி வழங்கப்பட மவண்டும், இல்ைாவிட்டால், பயன்பாடு உண்மமயாக 
இருக்க மவண்டும், பயன்பாட்டிற்கான பயன்பாட்டிற்கான கைாச்சாரம் 
நிறுத்தப்பட மவண்டும். ஆளுமம கட்டமமப்பின் பல்மவறு 
மட்டங்களில் பங்குதாரர்கள் மநர்மமயாக பசய்யப்படும் வமர 
எந்தபவாரு பயமும் இல்ைாமல் அமனத்து நிதிகமளயும் பயன்படுத்த 
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். இந்த விஷயத்தில் மநர்மம, திட்டத்திற்கு 
எதிராகவும், பின்பற்ைப்பட்ட பசயல்முமைகளிலும், 

அளவிடப்படும். எனமவ, பசயல்முமைகள் அமனத்து 
பவளிப்பமடயான பங்குதாரர்களுக்கும், எந்த நிதி பயன்படுத்த 
எளிதானது மற்றும் அமத மநரத்தில் அமனத்து சம்பந்தப்பட்ட 
பங்குதாரர்கள் பசைவின பசைவு பற்ைி பதரியும் என்று 
பவளிப்பமடயான பசய்யப்பட மவண்டும். 



 

 

A1.3.2.4. 

A1.3.3.1. A1.3.3.2. 

A1.3.3.3. 

நிேிகளின் உகந்ே பயன்பொட்டிற்கொன ேிறகன 
தமம்படுத்துேல்: நிேி மற்றும் பபாருள்கமளப் 
பபாருத்துவதற்கு மனித மற்றும் நிறுவனத் 
திைன்கமள வளர்ப்பதற்கு முக்கியமான மற்றும் 
மபாதுமான முதலீடு பசய்யப்படும். 

A1.3.3. பல்தவறு ஆேொைங்களில் 
இருந்து கல்விக்கொன '' பைம்பை '' 

ஆேைவுக்கொன முகறயொன 
ஊக்கமும் வொய்ப்புகளும் 
கல்விக்கான மபாதுமான பபாது நிதிமய 
உறுதிப்படுத்துவமத இக்பகாள்மகயின் 
முக்கியத்துவம் ஆகும் , இருப்பினும் இந்த அதிகரித்த 
பபாது நிதிகள் பபாது ஊக்கமளித்த தனியார் 
நடவடிக்மககளின் பசைவில் இருக்க 
மவண்டியதில்மை. 

பபாது மற்றும் தனியார் பசயல்பாடு முரண்பாடுகள் 
இல்மை, ஆனால் ஒருவருக்பகாருவர் பூர்த்தி பசய்ய 
மவண்டும். கல்விமய வழங்குவதில் தனியார் 
முதலீடு, அது உண்மமயில் இயற்மகயல்ைாததல்ை, 

இயல்புக்குள்ளானதல்ை, அது ஊக்கமளிக்கப்பட 
மவண்டும் மற்றும் எளிதாக்கப்பட மவண்டும். 
இதனுடன் மசர்ந்து, ைாபமீட்டுகள் மசாதிக்கப்பட 
மவண்டும், விவாதிக்கப்பட மவண்டும். கல்வி, சமூக 
மசமவ, சமூக மசமவ, சமூக மசமவ, கல்வி, 
மவமைவாய்ப்பு, கல்வி, மவமைவாய்ப்பு 
ஆகியவற்மை மமம்படுத்துதல். 

ஒரு பண்பொட்டு கைொசொைத்கே ஆேரித்ேல்: மாநிை 
மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்கள் மனிதவள 
மமம்பாட்டிற்கான வழிமுமைகள் மற்றும் ஒரு 



 

 

கைாச்சாரத்மத உருவாக்கும். பவற்ைி பபை அல்ைது 
மதால்வி அமடவதற்கு இத்தமகய முயற்சிகளுக்கு 
பபாது அமமப்பின் தரும் விமடயிறுப்பு மற்றும் 
ஆதரவு பபரும்பாலும் மிக முக்கியம்; இதற்காக, 

கைாச்சாரத்திற்கும் திைனுக்கும் பபாதுமக்கள் 
அமமப்புக்குள்மளமய அபிவிருத்தி பசய்யப்பட 
மவண்டும் - குைிப்பாக இந்த விடயங்கமள 
பசயற்படுத்துவதில் சம்பந்தப்பட்ட மட்டங்களில். 
இந்த ஆதரவு சிைிய மற்றும் பபரிய 
பன்முகத்தன்மமயான முயற்சிகளுக்கு கிமடக்க 
மவண்டும். 

ஒரு புேிய கிளொஸ்-அட்மிட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் என்ஜினயீரிங் 
இன்ஜினியரின் ஒரு பகுேியொக: தனியார் 
நிறுவனங்கள் ஒரு புதிய வகுப்பு முற்ைிலும் புதிய 
நிறுவனங்களுக்கான சிைிய தனியார் நிதிகள் மற்றும் 
இருக்கும் நிறுவனங்கமள ஆதரிப்பது ஆகியமவ, . 

தனியார் தனிநபர்கள், தனிநபர்கள் மற்றும் 
தற்மபாதுள்ள அைக்கட்டமளகள் ஆகியவற்ைின் 
நல்ை அலுவைகங்கமளப் பயன்படுத்துவதன் மூைம் 
அத்தமகய நிறுவனங்கமள நிறுவுவதற்கும், 

மதமவயான ஒழுங்குமுமை இயங்குதளங்கமள 
உருவாக்குவதற்கும் அரசாங்கம் உதவுகிைது. மவறு 
வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், நாட்டில் ஏற்கனமவ 
முன்னுரிமம பகாண்டிருக்கும் தனியார் மனநை 
அைக்கட்டமள மாதிரியில் இது பசயல்பட முடியும். 

கட்டுப்பொட்டு கமயத்ேில் குவிகமய 
மொற்றங்கள்: உண்மமயற்ை இைாப மநாக்கற்ை 
தனியார் முயற்சிகள், ஊக்கமளிக்கும் நிதியுதவி 
மூைம் தீவிரமாக ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும், 

இயலுமமப்படுத்தப்பட மவண்டும் மற்றும் 



 

 

முயல்கின்ைன. இமத பசயல்படுத்தும் 
பபருந்பதாமகயான நிதி 

"மநரடியாக தமையடீு" மநாக்கி முன்னுரிமம. மநரடித் தமையடீு 
இரண்டு மட்டங்களில் இயங்குகிைது: 



 

 

ஒரு.      தரம் மற்றும் சமபங்கு இரு தரமவயும் மமம்படுத்தும் உயர்தர 
நிறுவனங்கமள அமமத்தல்; மற்றும் 

ஆ. ஏற்கனமவ உள்ள நிறுவனங்களின் மூைம் இறுதி பயனாளிகமள 
மநரடியாக சந்திக்க மவண்டும். கல்வித்துமையின் கல்வி 
நடவடிக்மக முற்ைிலும் நிறுத்தப்பட மவண்டும்.    

A1.3.3.4. A1.3.3.

5. 
உயர் ேைத் கேொண்டு நிறுவனங்ககள 
தசர்ப்பேற்கு ஏற்பொடு கசய்ேல் : ஒவ்பவாரு மாநிை 
அரசாங்கமும் துவக்க நிறுவனங்களுக்கு 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மைபசன்ஸ் பபறுவதற்கான 
மவகமான கட்டுப்பாட்டு அனுமதிமய 
பசயல்முமைகமள அமமக்கைாம், உள்கட்டமமப்மப 
நிறுவுவதற்கு அனுமதி பபறும் கபொருட்டு , முற்ைிலும் 
ைாபமற்ை அடிப்பமடயில் அல்ை. நிதியளிக்கும் 
திைன்கமளத் பதாடங்குவதற்கு மட்டுமின்ைி, உறுதியான 
கார்பஸ் / எண்டவ்பமன்ட் நிதிகளுடன் நீண்டகாை 
நிமைத்தன்மமமய உறுதிப்படுத்துவதற்கும் 
நிதியளித்திருக்க மவண்டும். 

இத்தமகய முயற்சிகமள பசயல்படுத்த, மத்திய அரசு 
அத்தமகய நிதியாளர்கமள மதசிய 
நடவடிக்மககளுக்கான தமடகமள அகற்ை மவண்டும். 
அமத மநரத்தில், அத்தமகய நிறுவனங்கள் தரத்திற்கான 
கல்வி மற்றும் நிதி பநைிமுமைகமள பூர்த்தி 
பசய்வதற்கான பதளிவான நிதி வழிகாட்டுதல்கள் 
இருக்க மவண்டும். உதாரணமாக, அத்தமகய புதிய 
நிறுவனங்கள் அமனத்து பசைவினங்களுக்கும் 25% க்கும் 
அதிகமான கட்டணத்மத சார்ந்து இருக்கக்கூடாது; 

மாணவர்-ஆசிரிய விகிதம் பள்ளிகளில் 30: 1 மற்றும் 
உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் 20: 1 க்கு மமல் 
இருக்கக்கூடாது; அவர்கள் சிறு நகரங்களிலும் சிைப்பு 
கல்வி மண்டைங்களிலும் இருக்க மவண்டும் 
( அத்தியாயம் 6 ஐப் பார்க்கவும் ). 

அத்தமகய புதிய நிறுவனங்களுக்கு சமூக, பபாருளாதார 
ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவர்கமள மசர்க்க நீண்ட காை 
கடமம இருக்க மவண்டும், மற்றும் மபாதுமான பாைம் 



 

 

திட்டங்கள், வழிகாட்டல் மற்றும் பிை முமையான கல்வி 
ஆதரவு முயற்சிகள் மூைம் பட்டப்படிப்பு வமர 
அவர்களுக்கு ஆதரவு. அமத மநரத்தில், இந்த 
நிறுவனங்களுக்கு முழு அதிகாரமும் கல்விசார் 
சுயநிர்ணயமும் இருக்க மவண்டும் , '' அதிகாரம் பகாண்ட 
ஆட்சி மற்றும் பயனுள்ள தமைமம '' என்ை பிரிவு 
17.1 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது (பார்க்க P.1.1.20 மற்றும் P17.

1.21 ). புதிய உயர் தரத்மத அமமப்பதற்கான இந்த 
உற்சாகம் நிறுவனங்கள் முன்னுரிமம பகுதிகளில் 
கவனம் பசலுத்த மவண்டும்; எ.கா. இளங்கல் 
இளங்கமை பட்டப்படிப்பிற்கு உயர்நிமை கல்வி, 
ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களின் 
தயாரிப்பு ஆகியவற்ைில் முன்னுரிமமயளிக்கப்பட்ட 
புவியியல் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 
ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ கல்வி. பதாழில்நுட்ப கல்வி 
தரத்மத உயர்த்துவதில் பதாழில் நிறுவனங்களின் 
ஈடுபாடு ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். 

ேற்தபொதுள்ள நிறுவனங்களுக்கொன ேனியொர் 
நிேிககள மசமிக்கும் திைனாய்வுப் பகுேிகள்: தனியார் 
நிறுவனங்களுக்கு நிதியளித்தல், ஏற்கனமவ உள்ள 
நிறுவனங்களின் முக்கிய மதமவகளுக்கு 
திரட்டப்படும். இந்த பகாள்மகயானது, தற்மபாதுள்ள 
கல்விச் மசமவமய ஆதரிப்பதற்கு தனியார் 
நிதியளிப்புக்கான நான்கு முக்கிய உந்துசக்திகமளயும் 
அமடயாளம் காட்டுகிைது. இத்தமகய நிதியியல் 
அமனத்து நிறுவனங்களுக்கும், பபாது மற்றும் தனியார் 
இருவருக்கும் கிமடக்கும். இந்த பட்டியல் 
பூரணமானதல்ை, மமலும் இது மபான்ை கூடுதல் வழிகள் 
மதமவப்படும் மபாது மதமவப்படும். 

ஒரு.      ேனியொர் நிேிககள தசர்ப்பேற்கொன முேல் உந்துேல் 
பகுேி ஸ்கொைர்ஷிப்ஸ் ஆகும்: அமனத்துத் துமைகளிலும் 
மதமவயற்ை மற்றும் சாதமன சார்ந்த 
புைமமப்பரிசில்கமள வழங்குவேற்கொக ேனியொர் 



 

 

நிேியளிக்கும் ஒரு பபரிய மதசிய அளவிைான முயற்சி 
ஆரம்பிக்கப்பட மவண்டும். முன்முயற்சிகளிலும் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மானியம் வழங்கும் நிறுவனங்களால் 
இந்த முன்முயற்சிமய நிர்வகிக்க முடியும். நிதியங்கமள 
நிர்வகிப்பதற்கான நிறுவன இயந்திரம் 
பவளிப்பமடயானது, அதிகாரத்துவத்தின் மீது குமைவாக 
இருக்க மவண்டும் மற்றும் தனிப்பட்ட மனப்பான்மம 
பகாண்ட குழுக்களால் நிர்வகிக்க முடியாத பாடல் பதிவு 
மற்றும் ஒருமமப்பாடுடன் நிர்வகிக்கப்பட மவண்டும். உயர் 
கல்வி ஆசிரியர்கமளத் தயாரிக்கும் முமனவர் 
திட்டங்களுக்கான மானியங்கள் இந்த முன்முயற்சியில் 
ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். 

ஆ. ேனியொர் நிேிககள தசமிக்கும் இைண்டொவது உந்துேல் 
பகுேி உள்கட்டகமப்பு நிேி ஆகும்: ேற்தபொதுள்ள பை 
நிறுவனங்களுக்கு உடல் உள்கட்டமமப்மப மசர்ப்பதற்கு 
கணிசமான நிதி மதமவ . உள்கட்டமமப்பு நிதி 
நிறுவனங்கமள ஒரு உள்கட்டமமப்பு நிதி உருவாக்க 
அனுமதிக்கும் ஒரு உைகளாவிய நிதி திரட்டும் 
முயற்சியில் முக்கியமானது. மதசிய மற்றும் சர்வமதச நிதி 
நிறுவனங்கள் இந்த ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்க 
முடியும். உள்கட்டமமப்புக்கு ஒரு முக்கிய நிதி 
மதமவப்படுகிைது, இது பபரிய மதசிய வங்கிகள் மற்றும் 
சர்வமதச நிதி நிறுவனங்கள் பங்களிக்க ஊக்குவிக்கப்பட 
மவண்டும்.    

இ. ேனியொர் நிேிககள 
தசர்ப்பேற்கொன மூன்றொவது உந்துேல் பகுேி 
கேொழில்நுட்ப மற்றும் மூன்றொம்நிகை கல்வி மற்ற 
பகுேிகளில் ஆசிரிய பணியமர்த்ேல் மற்றும் 
வளர்ச்சி:     ஏற்கனமவ நிறுவப்பட்ட மானியங்கள் மூைம் 
ஆசிரிய பதவிமய நிரப்புவதற்கு ஏற்கனமவ இருக்கும் 
நிறுவனங்கள் ஆதரிக்கப்படும். பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை வளர்ச்சிக்கு ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவு 
கிமடக்காததால், தற்மபாதுள்ள பை நிறுவனங்கள் தங்களது 
மபாதமன மற்றும் ஆராய்ச்சித் தரத்மத மமம்படுத்த 



 

 

முடியவில்மை. ஆசிரிய அபிவிருத்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கான உதவுகின்ை நிறுவனங்கள், 

மற்றும் தற்காைிக ஆசிரியர்கமள நியமனம் 
பசய்வதற்காக பதாழில்முமை அபிவிருத்தி விடுப்புக்கு 
பதிைாக, இந்த முன்முயற்சியின் கீழ் நிதியளிக்க முடியும். 
இந்த விஷயத்தில் ஒரு முயற்சி மற்றும் மசாதமன 
அணுகுமுமை HEI களில் நாற்காைிகமள நிறுவ உள்ளது. 
நாடு முழுவதும் உள்ள அமனத்து பபரிய HEI களுக்கும் 
இமடயிைான பல்மவறு மதசிய மற்றும் சர்வமதச 
பதாண்டு நிறுவனங்களின் உதவியுடன் பைவிதமான 
நாற்காைிகள் நிறுவப்பட மவண்டும். 

ஈ. நொன்கொவது உந்துேல் பகுேி ஆசிரிய கேொழில் 
தமம்பொட்டு மற்றும் பள்ளிக் கல்விக்கு நிறுவன 
நிேியுேவி ஆகும்: தற்மபாதுள்ள பபாது அமமப்புகள் 
மூைம் ஆசிரியர்களின் பதாழில்முமை மமம்பாடு 
குமைவாகமவ உள்ளது மற்றும் ஒப்படீ்டளவில் 
பயனற்ைது. இது குைிப்பிடத்தக்க பபாது-தனியார் 
பங்காளித்துவத்திற்கான ஒரு பகுதி. கூடுதைாக, கணினி 
உள்கட்டமமப்புகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் கருவிகமள 
தங்கள் உள்கட்டமமப்பு, பசயல்பாடுகள் மற்றும் 
தகவல்பதாடர்பு திைம்பட நிர்வகிக்க உதவுவதற்கு உதவும் 
வமகயில் தனியார் முயற்சிகளுக்கு மதமவ.    

மாநிை அரசுகள் சுயாதீன அைக்கட்டமளகமள உருவாக்கி, 
சிைந்த கல்வியாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படைாம், இது 
பதாண்டு நிறுவனங்களால் பபாது பள்ளிகளுக்கு 
நன்பகாமடயாக வழங்க உதவுகிைது, பல்மவறு 
மநாக்கங்களுக்காக, உள்கட்டமமப்மப உருவாக்கி, 
சாப்பிடுவது, புத்தகங்கமள வாங்குவது. இத்தமகய 
அைக்கட்டமள நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதிகமள பபாது 
கல்வி மசமவயில் ஒரு உகந்த விதத்தில் 
பயன்படுத்திக்பகாள்ள உதவும். 

A1.3.3.6. ஆைொய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கு பைவைொக்க நடவடிக்ககககள 
ஊக்குவித்ேல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு மதமவப்படும் 



 

 

களங்களிலும், பகுதிகளிலும் உள்ள பதாண்டு நிறுவனங்கள் 
ஊக்குவிக்கப்படும். இதற்காக, NRF ஆராய்ச்சி நிதிக்கான வாய்ப்மப 
வழங்குகிைது.              

அபாயங்கமள எடுத்துக்பகாள்வதில் ஈடுபடும் பகுதிகளில் 
இந்த ஊக்கம் பகாடுக்கப்பட்டால், பபரிய பபாது அமமப்புகள் 
ஈடுபடுவதற்கு மநரத்மத எடுத்துக் பகாண்டு, பவற்ைியமடய 
கடினமாகக் காணைாம். இது பவட்டு விளிம்பு மற்றும் / 
அல்ைது கடினமான மவமைமய பசய்யும் குழுக்கமள 
ஈர்ப்பது மற்றும் கட்டமமப்பது அவசியம். இத்தமகய 
முயற்சிகள் பபாதுக் கருவிகளால் படிப்படியாகக் கற்கவும் 
இறுதியில் முடிவமடயும். 

A1.3.4. சிை குைிப்பிட்ட ஆதார நிதி 
ஆதாரங்கள் 

தனிநபர்கள், பபருநிறுவனங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் உள்ளிட்ட 
அமனத்து ஊரக நிதியங்களின் ஆதாரங்களும் 
ஊக்கமளிக்கப்படும். பபரிய அளவிைான பதாண்டு நிறுவனங்கள் 
மற்றும் சமமானவர்கள் (அல்ைது அதற்கு மமற்பட்டவர்கள்) 
ஆகியவற்மைச் பசய்யக்கூடிய தனிநபர்கள், ஆனால் ஒப்படீ்டளவில் 
குமைந்த வருமானம் மற்றும் பசல்வம் ஆகியவற்ைின் காரணமாக 
குமைந்த அளவு குவாண்டம் வழங்க முடியும், இது சமமாக 
ஊக்கமளிக்கப்படும். A1.3.3 இல் விவாதிக்கப்பட்ட அமனத்து 
வழிமுமைகள் மற்றும் பசயல்களிலும் . அமனத்து வமகயான 
பதாண்டு நிறுவனங்களுக்கும் கிமடக்கும், சிை விஷயங்கள் 
நிறுவனங்கள் மற்றும் குைிப்பிட்ட சமூகங்களின் சூழைில் 
பபாருத்தமானமவ. 



 

 

A1.3.4.1. வணிக மற்றும் பதாழில்துமை 
நிறுவனங்கள் 

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 ஒரு முக்கிய சட்டம் மற்றும் CSR பசைவு 
வழிகாட்டும் மற்றும் அளவிடுதல் ஒரு முயற்சி அங்கு உைகின் ஒரு 
வமகயான இது. ஏப்ரல் 1, 2014 முதல் நமடமுமைக்கு வரும் வமர, 

ஒவ்பவாரு நிறுவனமும், 500 மகாடி நிகர மதிப்பு அல்ைது 1000 மகாடி 
அல்ைது 5 மகாடி நிகர இைாபம் ஈட்டக்கூடிய தனியார் கம்பனிகள் 
அல்ைது பபாது வரம்புகள், கார்ப்பமரட் சமூக பபாறுப்புணர்வு 
நடவடிக்மககளில் உடனடியாக முந்மதய மூன்று நிதி 
ஆண்டுகளுக்கு அதன் சராசரி நிகர இைாபம் 2%. CSR க்காக 
பட்டியைிடப்பட்டுள்ள முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்று சிைப்பு கல்வியும் 
மவமைவாய்ப்மபயும் உள்ளடக்கிய கல்வி, ஊக்குவிப்பு, குைிப்பாக 
சிறுவர்களிமடமய, குைிப்பாக பபண்கள், முதியவர்கள், மற்றும் 
மவறுபட்ட வாழ்க்மகத் திைன் மற்றும் வாழ்வாதார மமம்பாட்டுத் 
திட்டங்கள் ஆகியவற்மை மமம்படுத்துதல்.இந்தக் பகாள்மகயில் 
முன்னுரிமம அளிக்கப்படும் குைிப்பிட்ட பகுதிகளாக CSR நிதிகமள 
மசர்ப்பதற்கான வழிமுமைகளுடன் இந்த அம்சம் இன்னும் 
பைப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

ஒரு.      பபருநிறுவன சமூக பபாறுப்பு கல்விக்கு கணிசமான நிதிமயக் 
பகாண்டு வர மவண்டும்: பபரிய வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பதாழில்கள் கல்விக்கான மதசிய நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு பங்களிக்க 
ஊக்குவிக்கப்பட மவண்டும். இமத பசயல்படுத்த சரியான 
பாமதகள் உருவாக்கப்படும். 

ஆ. பபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் பபருநிறுவன சமூக பபாறுப்பு: 
பபாதுத்துமை நிறுவனங்களின் சமூக பபாறுப்புணர்வு பசயல்பாடு 
கல்வி, குைிப்பாக பின்தங்கிய சமூகங்கள் மற்றும் பசயல்பாட்டு 
பகுதிகளுக்கு பநருக்கமான பகுதிகளில் கணிசமாக கவனம் 
பசலுத்தைாம்.    



 

 

A1.3.4.2. முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் 
உள்ளூர் சமூகங்கள் 

நிதியின் பபரும்பகுதியற்ை நிதி எங்களுமடய கல்வி நிறுவனங்களின் 
முன்னாள் மாணவர்கள் ஆகும். பை முன்னாள் மாணவர்கள், அவர்கள் 
படித்துள்ள நிறுவனங்களில் பல்மவறு முயற்சிகளுக்கு நிதியளிக்க 
ஆர்வமாக உள்ளனர், ஆனால் அவ்வாறு பசய்வதற்கு பபாருத்தமான 
வழிமுமைகமளக் கண்டுபிடிக்கவில்மை என்பது ஒரு குைிப்பு 
ஆகும். உள்ளூர் சமூகங்களின் ஆதரமவப் பபைவும் முயற்சிக்கவும் 
முயற்சிகள் கல்வி முமை முழுவதும் மபாதாதமவ. இந்த இரண்டு 
சந்தர்ப்பங்களிலும், நாடு முழுவதும் கிமடக்கக்கூடிய பவற்ைிகரமான 
உதாரணங்கள் உள்ளன, அமவ கற்றுக்பகாள்ளைாம். 

ஒரு.      முன்னொள் மொணவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் 
சமூகங்களுக்கொன பங்களிப்புககள வழங்குேல்: முன்னாள் 
மாணவர்களின் அபிைாமஷகமள மற்றும் கல்விக்கு பங்களிக்க 
உள்ளூர் சமூகத்மத எளிதாக்கும் பபாருட்டு பபாருத்தமான 
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட மவண்டும். 

பவளிப்பமடயானது இந்த விஷயத்தில் முக்கியக் பகாள்மகயாகும், 

மமலும் மக்கள் தங்கள் பங்களிப்புகமள நன்கு 
பயன்படுத்திக்பகாள்ள மவண்டும் என்று உறுதியளித்தால், அது ஒரு 
வழக்கமான ஆதாரமாக இருக்கைாம், குைிப்பாக பை பமழய 
மற்றும் நன்கு நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்கள், பபரும்பாைான 
சந்தர்ப்பங்களில் இது பபாதுமக்கள். 

இந்த பங்களிப்மப பசயல்படுத்துவதற்கான வழிமுமைகமள 
அமமப்பதற்காக நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். இ.ஐ.ஐ.க்களின் 
விஷயத்தில், 'மமம்பாட்டு அலுவைகம்' 

இமத பசயல்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய பாத்திரத்மத வகிக்கிைது . 

(காண்க 17.1.17. வளங்கமள உயர்த்துவதற்காக வலுவான 
கட்டமமப்புகள் மற்றும் வழிமுமைகள் - மமம்பாட்டு 
அலுவைகம்). இவ்விஷயத்தில் முதல் படிகளில் ஒன்று, 

ஆவணங்களின் முன்னாள் மாணவர்களின் பதாடர்பான 
தகவல்களுடன் ஒரு ஆவணத்மத உருவாக்க 



 

 

மவண்டும். மாணவர்களிமடமய ஒரு ஆவணத்மத உருவாக்குதல் 
மற்றும் பராமரிப்பது நாட்டில் உள்ள அமனத்து கல்வி 
நிறுவனங்களிலும் கைாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க 
மவண்டும். 

ஆ. தேசிய கல்வி நடவடிக்கககளில் மே நிறுவனங்களின் 
கேொடர்ச்சியொன ஈடுபொட்கட ஊக்குவித்ேல்: இந்து மதங்கள் 
மற்றும் ஆசிரியர்கள், கிைிஸ்தவ மிஷனரி நிறுவனங்கள், 

இஸ்ைாமிய அைக்கட்டமள, பபௌத்த மற்றும் மஜன சமூகத்தின் 
முன்முயற்சிகள், குருத்வாராக்கள் மபான்ைமவ நமது வரைாற்ைின் 
பல்மவறு கல்வி முயற்சிகளுக்கு பங்களித்திருக்கின்ைன. மதசிய 
கல்வி முயற்சிகளில் ஆர்வத்துடன் பங்குபபற்ைவர்கள், இந்த 
பகாள்மககளின் ஒட்டுபமாத்த மநாக்கங்கள் இன்னும் கூடுதைான 
ஆதரமவப் பபற்றுள்ளன என்பமத ஒப்புக் பகாள்ளவும் 
பைப்படுத்தவும் மவண்டும்.    

A1.4. கூடுேல் ஆேொைங்கள் எங்கு 
தேகவப்படும்? 
இந்த பகாள்மகமய அமல்படுத்தும் கூடுதல் ஆதாரங்கள் 
மதமவப்படும். சிை கூடுதல் முதலீடுகள் 'ஒரு முமை' இயல்பு ( A1.5; 

அட்டவமண A1.9 ஐ பார்க்கவும் ) மற்றும் சிை பதாடர்ச்சியான / 
பதாடர்ச்சியான தன்மம இருக்கும். ( அட்டவமண A1.1 இைிருந்து A1.8 

வமர ). நாட்டில் பமாத்த பபாது பசைவினத்தில் 10 

சதவிகிதத்திைிருந்து 20 சதவிகிதம் வமர கல்வியில் பபாது 
பசைவினங்களின் அதிகரிப்பு, பகாள்மக காைத்தில் 
பசயல்படுத்தப்படுவமத ஆதரிக்கிைது. 

பாைிசியின் பல்மவறு பகுதிகளுக்கு மதமவயான கூடுதல் 
ஆதாரங்களில் இந்த பிரிவு மிகவும் உயர்ந்த மதிப்படீ்மடக் 
பகாண்டுள்ளது. இந்த மதிப்படீுகள் திமச வழிகாட்டிகள் மட்டுமம, 

உண்மமயான மதமவகள், காைநிமை, நிைவும் பபாருளாதார 
நிமைமமகள் மற்றும் மக்கள்பதாமக மபாக்குகள் மபான்ை பை 



 

 

காரணிகளின் அடிப்பமடயில் குைிப்பிடத்தக்க அளவு 
மவறுபடைாம். இந்த மதிப்படீுகள் பபாது நிதிகள் மட்டுமம. தனியார் 
பதாண்டு நிதி இந்த மதிப்படீுகள் கூடுதைாக முதலீடு பசய்யப்படும். 

A1.4.1. கூடுதல் பதாடர்ச்சியான / 
பதாடர்ச்சியான பசைவினங்களின் 
கண்மணாட்டம் 

பமாத்த எண்ணிக்மக (அரசாங்க) பசைவினங்களுக்கான விகிதத்தில் 
மதமவப்படும் அந்த குைிப்பிட்ட தமைவிற்கான மதிப்படீ்டு கூடுதல் 
பசைமவ சதவதீ புள்ளிவிவரங்கள் குைிப்பிடுகின்ைன. 201718 (பட்பஜட் 
மதிப்படீு) பபாது பசைவின புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்பமடயில் இது 
மதிப்பிடப்படுகிைது - கொைப்தபொக்கில் உண்கமயொன 
புள்ளிவிவைங்கள் கொைப்தபொக்கில் கபொது நிேி வளர்ச்சியுடன் 
வளரும். 

ஒதுக்கீடு உருப்படிககள வருடொந்ேிை 
கசைவினம் - 
அைசொங்கத்ேின் 
கமொத்ே 
கசைவினத்ேில்% 

இந்ே 
ககொள்கக 
ஆவணத்ேில் 
கேொடர்புகடய 
பிரிவுகள் 

ப. குழந்மத பருவ கல்வி - 
விரிவாக்கம் / 
மமம்பாடுகள்         

பி அடித்தள கல்வியைிவு 
மற்றும் எண் - என்டிபி 
/ RIAP / நூைகங்கள்          

C. பள்ளிகள் - கூடுதல் 
ஆசிரியர் பசைவு / 
சிக்கைான வளங்கள்          

D. உணவு / ஊட்டச்சத்து 
(MDM +) - காமை 

1.4 

0.2 

2.0 

1.3 

0.6 

5.0 

0.4 

பாடம் 1 

(P1.2.) 
பாடம் 2 
(P2.5., பி 2.6 

மற்றும் 
P2.15.) 

பாடம் 7 (7.1 

மற்றும் 
7.2.) 

பாடம் 2 (ப 2.1.) 

  
பாடம் 5 (5.3 

மற்றும் 



 

 

உணவு / மமம்பட்ட 
ஊட்டச்சத்து கூறு         

ஈ ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் 
ஆசிரியர்களுக்கான 
பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமைக் 
வளர்ச்சி          

F. பல்கமைக்கழகங்கள் 
மற்றும் கல்லூரிகள் 
-          
தரம் / ஆசிரிய / 
பசயல்பாடுகள் 

ஜி ஆராய்ச்சி - NRF நிதி         

5.5.) 

பாடம் 10 (10.3., 

10.7 மற்றும் 
10.11.) 

பாடம் 14 (பி 
14.1.3.) 

பமாத்த கூடுதல் பசைவு% 
பமாத்த பபாது பசைவில் 
(ஆண்டுக்கு) 
பபாது மக்களின் 
தற்மபாமதய விகிதம் 
கல்வி பசைவினம் 
(வருடத்திற்கு) 

10.9 

10 

  

கல்விக்கான பபாது 
பசைவினங்களின் 
ஒட்டுபமாத்த விகிதம் (per 
ஆண்டுக்கு) 

20.9   

* பபாது நிதி வளர்ச்சிடன் பதாடர்ந்து / மீண்டும் வளரும் 

# பமாத்த சதவிகிதம் பநருங்கிய முதல் தசமத்தில் சுற்ைப்படுகிைது 

NTP: மதசிய வகுப்புகள் திட்டம் 

RIAP: மாற்று வழிகாட்டி உதவிகள் திட்டம் 

அட்டவமண A1.1 

அட்டவமணயில் A1.1 இல் உள்ள ஒவ்பவான்ைிற்கான உயர் மட்ட 
விளக்கமும் மதாராயமான பணியிடங்களும் பின்வருமாறு 
பின்பற்ைப்படுகின்ைன. 



 

 

A1.4.2. குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பம் 
மற்றும் மமம்படுத்துதல் 

குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பிக்கப்பட்டு, பள்ளிக் கல்வியின் 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாக மாறும், மமலும் RTE சட்டத்தில் 
மசர்க்கப்படும். 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் 
* 

1. குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பம் - வயது 3-6 

ஆண்டுகள் அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் 
உணவு    

2. ஆசிரியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களின் திைன் 
மமம்பாடு - வருடாந்திர மசமவத் திட்டத்தின் 
20 நாட்கள்    

1.3 

0.1 

குழந்மத பருவத்திற்கு மதமவயான பமாத்த 
கூடுதல் பசைவு 
கல்வி 

  
* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு 
வட்டமானது 

1.4 

அட்டவமண A1.2 

  

குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பத்தில் உள்ள உள்கட்டமமப்பு, கல்வி 
வளங்கமள வளர்த்து, ஆசிரியர் திைமன வளர்ப்பதற்கும் ஊட்டச்சத்து 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பசைவாகும். 

உள்கட்டமமப்பு இரண்டு முமனகளில் மமம்படுத்தப்பட 
மவண்டும். தற்மபாது இருக்கும் அங்கன்வாடிஸ் முன்மனற்ைம் 
பசய்யப்பட மவண்டும், மறுபுைம், ஆரம்ப பள்ளிகளில் குழந்மத பருவ 
கல்வி குழுக்கள் மசர்க்கப்படும் இடத்தில் புதிய உள்கட்டமமப்பு 
உருவாக்கப்பட மவண்டும். 

அமனத்து குழந்மத பருவ கல்வி மமயங்கள் மபாதுமான மற்றும் 
கணிசமாக ஆதரிக்க மவண்டும், பாதுகாப்பு உட்பட, ஒரு மகிழ்ச்சியான 



 

 

சூழமை உருவாக்கி ஆறுதல் வழங்கும். கற்ைல் வளங்கள் மமம்பட்ட 
மற்றும் மமம்பட்ட மவண்டும். 

தற்மபாமதய அங்கன்வாடி பதாழிைாளர்கள் குழந்மதப் பருவக் 
கல்வியாளர்களாக வளரத் மதமவயான கணிசமான பயிற்சி 
மதமவப்படும். பின்னர், அவர்கள் மற்ை பள்ளி ஆசிரியர்கள் மபான்ை 
பதாடர்ச்சியான பதாழில்முமை வளர்ச்சி மவண்டும். ஆசிரியர்களுக்கு 
மபாதுமான அளவு ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட மவண்டும். மமலும் 
அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் மசமவ நிமைமமகள் மமம்படுத்தப்பட 
மவண்டும். 

ஊட்டச்சத்து அமனத்து குழந்மதகளுக்கும் மமம்படுத்தப்பட 
மவண்டும், குழந்மதகளுக்கான ஆரம்பகாை மமயங்கள் 
முக்கியம். தற்மபாதுள்ள அங்கன்வாடி அமமப்பு மமயங்களின் 
ஊட்டச்சத்து பதாடர்பான அம்சங்கள் மிக குமைந்தபட்சம், மமலும் 
கணிசமாக மமம்படுத்தப்பட மவண்டும். 

A1.4.3. நிறுவன எழுத்தைிவு மற்றும் எண் 

அடிப்பமட கல்வியைிவு மற்றும் எண் கணிதம் உடனடி கவனம் 
மதமவ, தற்மபாது கற்ைல் பபரும் பற்ைாக்குமை உள்ளது. இது 
சம்பந்தமாக, NTP மற்றும் RIAP பசயல்படுத்துவது முக்கியம்; நன்கு 
பயிற்சி பபற்ை பதாண்டர்கள் தங்கள் பபரிய அணிகள் இந்த இரண்டு 
திட்டங்கள் பள்ளிகள் ஆசிரியர்கள் உடனடியாக அடிப்பமடயில் 
இமடபவளிமய பாைம் உதவும். 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் * 

1. அமனத்து பபாதுப் பள்ளிகளுக்கான மதசிய 
வகுப்புத் திட்டம் (NTP).     

2. மாற்று வழிகாட்டி உதவிக் கருத்திட்டம் 
(RIAP) - ஒவ்பவாரு பள்ளி வளாகத்திற்கும் 
உதவி பயிற்றுனர்கள் (AI)     

3.      WAI களின் திைன் கட்டிடம் 

0.04 
0.03 

0.01 

0.09 



 

 

4.      நூைகங்கள் - ஒவ்பவாரு வகுப்பில் அச்சு 
பணக்கார சூழமை உருவாக்கும் 

அடிப்பமட எழுத்தைிவுக்கான கூடுதல் கூடுதல் 
பசைவு 
* அமனத்து% பநருங்கிய இரண்டாவது தசம 
மற்றும் முதல் தசம பமாத்த பமாத்த சுற்று 

0.2 

அட்டவமண A1.3 

NTP மற்றும் RIAP குறுகிய இமடக்காை நடவடிக்மகயின் 
பகுதியாகும். ஆசிரியர்களும் உதவிப் பயிற்றுவிப்பாளர்களும் 
அடிப்பமட கல்வியின் இைக்காகவும், அடித்தளத்தின் இைக்காட்சியின் 
இைக்காகவும் பதாடர்ந்து பயிற்சி பபை மவண்டும். 

பபாருத்தமான வாசிப்புப் பபாருள் அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் 
இைக்கணத்மத மமம்படுத்துவதில் முக்கியமானதாகும். எனமவ, 

அமனத்து கற்மகபநைிகள் நூைக நூைகங்கள், வர்க்க நூைகங்கள் 
மற்றும் பள்ளி நூைகங்களுடனான அச்சு பணக்கார சூழல்களாக 
மாற்ைப்படுகின்ைன. முதலீடு வளங்கள், புத்தகங்கள், பத்திரிமககள் 
மற்றும் இதழ்கள் இதில் அடங்கும். இந்த வாசிப்புப் பபாருட்கள் 
வகுப்பமைக்கு கற்ைல் உபகரணங்கமள கற்பிப்பமதாடு 
மட்டுமல்ைாமல், அடித்தளக் காைங்களில் கற்ைல் பற்ைி 
குழந்மதகமள உற்சாகப்படுத்தும். 

A1.4.4. தபொதுமொன மற்றும் கபொருத்ேமொன 
ஆேொைங்கள் 

அமனத்து பள்ளிகளும், பள்ளி வளாகங்களின் 
திைமன அதிகரிக்கும் 

அமனத்து பாடசாமைகளும் மபாதிய உட்கட்டமமப்பு மற்றும் 
உள்கட்டமமப்பு வசதிகள், கற்ைல் வளங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 



 

 

உட்பட மனித வளங்கமள உள்ளடக்கியது. இதற்காக, கல்வி 
நிர்வாகத்தின் அடிப்பமட அைகு என பள்ளி வளாகங்கமளக் 
கவனிப்பார், அதனால் அதிகபட்ச திைன்கமள பபைைாம். 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் * 

1. கூடுதல் ஊழியர்கள் வளத்மத 

-                       சம்பள பாதிப்பு - அமனத்து 
ஆசிரியர் காைியிடங்கமள நிரப்புதல் 

-                       ஒவ்பவாரு பள்ளி வளாகத்திற்கும் 
சிைப்பு கல்வி, நாடகம், கமை, விமளயாட்டு 
மபான்ை ஆசிரியர்கள் 

-                       பள்ளி வளாகத்திற்கு சமூக 
பதாழிைாளர்கள் 

2. பள்ளிகளுக்கான பராமரிப்பு பட்பஜட் 
அதிகரிப்பு  

3.   கற்ைல் வளங்களில் பதாடர்ச்சியான 
பசைவினம் 

0.5 
0.5 

0.05 
0.7 
0.3 

பள்ளிகளுக்கு மபாதுமான அளவு 2.0 ற்கு மறுசீரமமப்பு 
மதமவப்படும் கூடுதல் கூடுதல் பசைவு 
* அமனத்து சதவிகிதமும் மிக பநருக்கமானமவயாகும் 

  
உருப்படிமய 3 தவிர 

அட்டவமண A1.4 

அமனத்து ஆசிரியர் காைியிடங்களும், பபாருத்தமான மாணவர் 
ஆசிரியர் விகிதம் மற்றும் பாடங்கமள முழுமமயான பாதுகாப்புடன் 
பூர்த்தி பசய்யப்படும். சிைப்பு கல்வி, கமை, நாடகம், மயாகா மபான்ை 
துமைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் நியமனம் பசய்யப்படுவார்கள். பமாத்த 
பள்ளிக்கல் வளாகத்மத வளர்க்க, முழுமமயான பள்ளி வளாகத்மத 
முழுவதுமாக வளர்ப்பதற்கு, மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் இதர 
சிைப்பு ஆசிரியர்கமள ஆசிரியர்கள் மற்றும் இதர ஆசிரியர்கள் 
சிக்கைான. சமூக பதாழிைாளர்கள் பள்ளி வளாகங்கமள 
நியமிப்பார்கள். மமலும், பாடசாமை வளாகத்திற்கு மபாதுமான உதவி 
ஊழியர்கள் வழங்கப்படுவார்கள். 



 

 

டிஜிட்டல் வளங்கள், புத்தகங்கள் மற்றும் ஆய்வக பபாருட்கள் 
உள்ளிட்ட பல்மவறு வமகயான கற்ைல் வளங்கமள வழங்குவமதாடு 
பதாடர்ச்சியான புதுப்பித்தல் மதமவப்படும். இது பதாழில் கல்வி, 
விமளயாட்டு, இமச மபான்ைவற்றுடன் இமணந்து 
பணியாற்றுவதற்கான பபாருள் உள்ளடக்கம். 

மின்சாரம், நீர் மற்றும் பபாது உள்கட்டமமப்பு மசமிப்பு உட்பட 
பள்ளிகளில் அமனத்து வசதிகமளயும் பராமரிப்பதற்கு மதமவயான 
நிதி வழங்கப்படும். 

A1.4.5. உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

மபாதுமான ஊட்டச்சத்து முக்கியத்துவம் 
மிமகப்படுத்தப்படக்கூடாது. பபாது பள்ளிகளில் மதிய உணமவ 
குழந்மதகளின் நல்வாழ்வில் முக்கிய பங்மகக் பகாண்டிருக்கிைது, 

ஆயினும் மபாதுமான அளவு நிதி ஒதுக்கீடு இல்ைாத காரணத்தால் 
அது மபாதுமானதாக இல்மை. பள்ளி அமனத்து மட்டங்களிலும் 
உணவு அமனத்து மாணவர்கள் முழு மற்றும் மபாதுமான 
ஊட்டச்சத்து வழங்க மமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் * 

1. காமை உணவு மசர்க்கிைது    

2. ஊட்டச்சத்து மபாதிய அளவு உணவு 
உட்பகாள்பவர்களுக்கு அதிகரித்தல்    

0.6 
0.7 

காமை உணவு 1.3 மற்றும் MDM + க்கு மதமவயான 
பமாத்த கூடுதல் பசைவு 
* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு வட்டமானது 

அட்டவமண A1.5 

அமனத்து வயதினருக்கும் பபாருந்தும் அமனத்து மாணவர்களுக்கும் 
ஊட்டச்சத்து நிமைந்த உணவு வழங்குவதற்கு ஒரு உணவு ஒதுக்கீடு 
அதிகரிக்கப்படும். இந்த ஒதுக்கீடு உணவுப் பணவகீ்கத்துடன் 
இமணக்கப்படும், இதனால் ஊட்டச்சத்து மபாதிய அளவு பராமரிக்க 
பதாடர்ந்து அதிகரிப்பு உள்ளது. பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் உணவுக்கு 
காமை உணவு மசர்க்கப்படும். பள்ளி மதிய உணவு திட்டம் தரம் 12 



 

 

வமர நீட்டிக்கப்படும். அமனத்து உணவு மதர்வுகள் ஊட்டச்சத்து 
உள்ளடக்கம், புதிய உள்ளூர் மசார்ஸிங் மற்றும் பன்முகத்தன்மமயின் 
அடிப்பமடயில் நியாயமான முமையில் பசய்யப்படும். உணவு 
பாதுகாப்பு மற்றும் தரம் முதன்மமயாக இருக்கும்; இமத உறுதி 
பசய்ய மபாதுமான முதலீடுகள் பசய்யப்படும். 

1.4.6. ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ஆசிரியர்கள் 
பதாடர்ந்து பதாழில்முமை வளர்ச்சி 
ஆசிரியர் கல்வி முமையின் முன்மனற்ைங்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்களின் திைமமயான பதாடர்ச்சியான பதாழில்முமை 
மமம்பாடு குைிப்பிடத்தக்க குைிப்பிட்ட ஆதரவு மதமவ. 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் 
* 

1. உயர்தர நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த 
B.Ed. நாடு முழுவதும் திட்டங்கள் - 
ஆசிரியத்தில் முதலீடு, கற்ைல் வளங்கள், 

பசயல்பாடுகள்                   

2. 8 மில்ைியனுக்கும் அதிகமான 
ஆசிரியர்களுக்கான பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை அபிவிருத்திமய 
மறுசீரமமத்தது.                   

0.3 

0.3 

பமாத்த கூடுதல் பசைவு 0.6 க்கு மதமவப்படுகிைது 

ஆசிரியர் அபிவிருத்தி 
* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு வட்டமானது 

  

அட்டவமண A 1.6 

நாட்டில் ஆசிரியர் கல்வி உயர் தர நான்கு ஆண்டு ஒருங்கிமணந்த 
பி.இ.டி. திட்டம். இது கணிசமான முதலீடு மற்றும் திைன் உருவாக்கம் 
மதமவப்படும். இந்த உயர் தரமான ஆசிரியர் கல்வி 
திட்டங்கமள பசயல்படுத்த , ஆசிரிய கல்வியாளர்களின் வளர்ச்சியில், 



 

 

முக்கிய முதலீடு மதமவப்படும். ஆசிரியர்களின் பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை அபிவிருத்தி அணுகுமுமை பயனுள்ள, மல்டிமமாதல் 
மற்றும் உயர்தர பதாழில்முமை அபிவிருத்தி 
வாய்ப்புகமள வழங்குவதற்கு முழுமமயாக மாற்ைப்படும் . இது கல்வி 
முடிவுகளின் குறுகிய மற்றும் மத்திய காை முன்மனற்ைத்தில் 
மிகவும் முக்கியமானது. 

A1.4.7. பல்கமைக்கழகங்கள் மற்றும் 
கல்லூரிகள் 

உயர் மல்டிசிஷனல் நிறுவனங்கள் மூைம் உயர் கல்விக்கான புதிய 
நிறுவன கட்டமமப்பு, ஒரு தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமைடன், 

கணிசமான முதலீடு மதமவப்படும். இது ஆசிரியர்களிடமிருந்து, 

கற்ைல் வளங்கள், உள்கட்டமமப்பு, பராமரிப்பு, முதைியன. 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் 
* 

1. வமக 1: 150-300 HEIs (ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள்)   

2. வமக 2: 1000-2000 HEIs (கற்பித்தல் 
பல்கமைக்கழகங்கள்)   

3.    வமக 3: 5000-10000 HEIs (கல்லூரிகள்) 

1.0 
3.5 
0.5 

உயர் கல்விக்கான பமாத்த கூடுதல் பசைவு 5.0 

* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு வட்டமானது 
அட்டவமண A1.7 

சிைிய HEI களின் ஒருங்கிமணப்பு மற்றும் பபரிய மல்டிமசசினரி 
நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி ஆகியமவ வள திைனற்ை வாய்ப்புகமள 
வழங்கும். இருப்பினும், மபாதுமான வசதிகள், கற்ைல் வளங்கள், 

மற்றும் ஆசிரியர்களின் கிமடப்பது ஆகியவற்மை உறுதி பசய்வதற்கு 
ஒட்டுபமாத்த குைிப்பிடத்தக்க ஆதரவு மதமவப்படும். வமக 1 மற்றும் 
2 நிறுவனங்களில் கற்பிப்மபாடு ஆராய்ச்சிக்கு ஆதரவளிப்பதன் மபரில் 



 

 

ஆசிரியர்களின் தகுதிவாய்ந்த பணியாளர்களுக்கான காரணத்மதயும் 
இது உள்ளடக்குகிைது. 

பிரதான கல்வியில் உள்ள உயர்தர பதாழிற்பாட்டுத் திட்டங்கள் 
அபிவிருத்திக்கு கணிசமான ஆதரவு மதமவப்படும். 

A1.4.8. ஆராய்ச்சி 
ஆராய்ச்சிக்கான நிதியுதவி, துமைகளில் முழுவதும் 
அணுகக்கூடியதாகவும் பரந்த அடிப்பமடயிலும் இருக்க 
மவண்டும். உயர்தர ஆராய்ச்சி ஒட்டுபமாத்த துடிப்பான 
அமமப்புமுமையின் வளர்ச்சிக்குத் மதமவப்படும். 
கூடுேல் கசைவு தேகவ: % கமொத்ேம் 

அைசு 
கசைவினம் 
* 

NRF க்கான ஆதரவு 0.4 

ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககளுக்கு கூடுதல் கூடுதல் 
பசைவு மதமவ 

* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு 
வட்டமானது 

0.4 

அட்டவமண A1.8 

NRF ஆனது ஆராய்ச்சிமய எளிதாக்க ஒரு புதிய தமைமம உடல்வாக 
இருக்கும். NRF ஆனது ஒரு சுயநிர்ணய அமமப்பு ஆகும், இது நிதி 
மற்றும் வழிகாட்டிய ஆராய்ச்சி திைமன உருவாக்குவதற்கான 
வழிமுமைகமள அமமக்கும். 

A1.5. ஒரு முகற கசைவு 
பல்மவறு பிரிவுகளில் உள்ள மமைதிக முதலீடுகளுக்கு கூடுதைாக, 

சிை மநரங்களில் ஒரு மநர பசைவும் இருக்கும். இந்த ஒரு முமை 
பசைவினங்கள் முதன்மமயாக வளங்கமளப் பபாறுத்து இருக்கும், 

அதில் உள்கட்டமமப்பு பதாடர்பான மவமைகள் உள்ளன. 



 

 

ஒதுக்கீடு உருப்படிககள % கமொத்ேம் 
அைசு 
கசைவினம் * 

  ஒரு முமை 

ஏ விரிவாக்கம் மற்றும் Ecce மமயங்கள் 
முன்மனற்ைம்   

பி பைப்படுத்தல் பள்ளி உள்கட்டமமப்பு   

சி. டிஜிட்டல் வளங்கள்   

D. HEI உள்கட்டமமப்பு மற்றும் 
வசிப்பிடங்கமள கற்பித்தல்   

ஈ உதவி பதாமக ஆஸ்தி   

0.6 
0.3 
0.1 
1.4 

0.6 

பமாத்த கூடுதல் பசைவு மதமவ 3.0 

* அமனத்து% பநருக்கமான முதல் தசமத்திற்கு வட்டமானது 
அட்டவமண A1.9 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 

இமணப்பு 2 

முன்தனொக்கிய பொகே 

குறிக்தகொள்: பகாள்மகயில் ஈடுபட்டுள்ள எல்ைா 
உடல்களிலும் திட்டமிடல் மற்றும் சிபனர்ஜி 
ஆகியவற்ைில் ஒத்துமழப்பு மூைம் அதன் ஆற்ைலும் 
மநாக்கமும் முழுமமயாக நமடமுமைப்படுத்தப்படும் 
என்பமத உறுதி பசய்யவும். 

எந்தபவாரு பகாள்மக அதன் பசயல்படுத்துவது மபாைமவ 
நல்ைது. மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 இந்தியாவின் கல்விக்காக 
மாற்றுவதற்கு அதன் ஆவிக்கு உண்மமயாக நமடமுமைப்படுத்தப்பட 
மவண்டும். இந்த நமடமுமை பை முயற்சிகள் மற்றும் பசயல்களுக்கு 
மதமவப்படும், இது ஒரு ஒத்திமசக்கப்பட்ட மற்றும் முமையான 
முமையில் பை சடங்குகளால் எடுக்கப்பட மவண்டும். மமலும், 

அமல்படுத்தைின் மூமைாபாயம் பபாருத்தமான மநரங்கமளயும் 
முன்னுரிமமமயயும் அமமக்கும். 

A2.1. ககொள்கக நகடமுகற 

அணுகுமுமை மற்றும் தரம், மற்றும் சிந்தமன மற்றும் பராமரிப்பு 
ஆகியவற்ைின் மூைம் நமடமுமைப்படுத்தப்பட்ட பகாள்மககளின் 
வழிநடத்துதலுடன், நன்கு சிந்திக்கப்பட்ட மற்றும் நன்கு 
திட்டமிடப்பட்ட பகாள்மக முயற்சிகள் வரைாற்ைில் இந்தியா 
உள்ளது. எனினும், பை உடல்கள் மற்றும் பை பங்குதாரர்கள் 
உள்ளடக்கிய முயற்சிகள், பசயல்படுத்த சவால் உள்ளது. இந்த 
சிக்கமைச் மசர்ப்பதற்கு, முதலீடு, மதிப்புமரகள் மற்றும் இமடநிமை 



 

 

திருத்தங்கள், தகவல் பதாடர்பு, சூழ்நிமைப்படுத்தல், வாதிடுதல் 
மபான்ை சிக்கல்கள். 

இந்த சிக்கல்கள் பகாள்மக மற்றும் பசயல்முமை, பகுதியளவு 
பசயைாக்கம், ஒரு பகுதி மற்றும் / அல்ைது ஒரு திட்டவட்டமான 
மற்றும் குறுகிய காை அணுகுமுமை, மமபைழுத மற்றும் / அல்ைது 
பபாது இைக்மக அமடவதற்கு வடிவமமக்கப்பட்ட திட்டங்கள் 
மற்றும் பசயல்களுக்கு இமடயிைான சிபனர்ஜி இல்ைாததால், 

வளங்கமள விநிமயாகித்தல், மபாதுமான கண்காணிப்பு 
வழிமுமைகள், மற்றும் பை. 

இந்த பகாள்மக பசயல்படுத்துவதற்கான ஒரு சிை முக்கிய 
வழிகாட்டி பகாள்மககளும், அதனுடன் பதாடர்புமடய உடல்கள் / 
அதிகாரிகளால் பதாடங்கப்படும் நடவடிக்மககள் பரந்த சாமை 
வமரபடத்துடன் மசர்த்து இந்த அத்தியாயத்தில் 
மசர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகாள்மககள் மற்றும் வழிகாட்டி ஒரு 
'உயர் மட்ட' வழிகாட்டியாக இருப்பது மிகவும் பதளிவாக 
உள்ளது; மிகவும் விரிவான திட்டமிடல் பசயல்பாட்டிற்கு 
பபாறுப்பான உடல்களால் பசய்யப்பட மவண்டும். 

A2.2. தேசிய கல்வி ககொள்கக 
2019 கசயல்படுத்ே வழிகொட்டும் 
ககொள்கககள் 

பகாள்மக நமடமுமைப்படுத்தப்படுவமத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக, பின்வரும் பகாள்மககள் 
நமடமுமைப்படுத்தப்பட மவண்டும்: 

A2.2.1. ஆவி மற்றும் தநொக்கம்: பகாள்மக ஆவி மற்றும் மநாக்கம் 
பசயல்படுத்த மிக முக்கியமான விஷயம். பகாள்மக மிகவும் 
விரிவாகக் கூைப்பட்டாலும், உண்மமயான மநாக்கம் மற்றும் 
பகாள்மகயின் ஆவி மிக முக்கியமான கருத்தாக இருக்க மவண்டும். 



 

 

A2.2.2. படிமுகற கசயைொக்கம்: பகாள்மக முன்முயற்சிகள் ஒரு 
கட்டத்திற்குள் பசயல்படுத்துவது முக்கியம்              

ஒரு.      ஒவ்பவாரு பகாள்மக புள்ளிக்கு பை படிகள் உள்ளன 

ஆ. அடுத்த கட்ட பசயல்பாட்டிற்கான அடித்தளத்மத 
அமமக்கும் கட்டங்கள் மிகவும் முக்கியமானமவ    

இ. பாைிசி அமைாக்கம் பாைிசியின் ஒட்டுபமாத்த 
ஒட்டுபமாத்த ஒருங்கிமணப்பிற்காக வழங்குகிைது     

A2.2.3. முன்னுரிகம: முன்னுரிமமப்படுத்தல் பகாள்மக முன்னுரிமமகமள 
முமையாக வரிமசப்படுத்துவது முக்கியம்              

ஒரு.      பகாள்மக கல்வித் திைமன முழுமமயாக 
மாற்ைியமமக்கும் மபாதிலும், நடவடிக்மக முன்னுரிமம 
பகாண்ட ஒரு படி படிப்படியான அணுகுமுமை 
மதமவப்படுகிைது 

ஆ. முன்னுரிமம என்பது மிக முக்கியமான மற்றும் 
அவசரமான நடவடிக்மககள் முதைில் எடுக்கப்பட்டு, ஒரு 
வலுவான அடித்தளத்மத பசயல்படுத்தும் வமகயில் 
நடவடிக்மககமள வரிமசப்படுத்த உதவும்.    

A2.2.4. புரிந்துககொள்ளுேல்: பசயைாக்கத்தின் முழுமமத்தன்மம - 
பிரிக்கப்படாதது அல்ை; முழு கல்வி முமைமயயும் முழுமமயாக 
அணுகுதல் என்பது அணுகுமுமையாக இருக்கும்              

ஒரு.      இந்த பகாள்மக நாட்டில் கல்வி மாற்ைியமமப்பதில் 
கவனம் பசலுத்துகிைது, எனமவ அது ஒரு விரிவான 
பார்மவ எடுக்கிைது; பகாள்மக பற்ைி ஒரு முழுமமயான 
உள்ளது 

ஆ. எனமவ, அணுகுமுமை இைக்குகமள அமடய ஒரு 
முழுமமயான ஒருவராக இருக்க மவண்டும்    

A2.2.5. முடிந்ேொல் இருக்கும் கட்டகமப்புகள் மீது கட்டமமக்க: இருக்கும் 
கட்டமமப்புகள் கட்டமமக்க மவண்டும் கவனம் - சாத்தியமான அங்கு 
இருக்கும் கட்டமமப்புகள் புதுப்பிக்க மற்றும் ஊக்குவிக்க 



 

 

மவண்டும்; புதிதாக கட்டியமமத்தல் இரண்டாவது முன்னுரிமம 
மற்றும் இருக்கும் கட்டமமப்புகளில் இருக்கும் 

ஒரு.      எந்தபவாரு நல்ை பகாள்மகயின் வைிமமயும் 
ஏற்பகனமவ நிைவுகின்ை கட்டமமப்பில் உள்ளது - 
குைிப்பாக கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள்; எனமவ இந்த பகாள்மக என்ன என்பமத 
பைப்படுத்துவதில் முன்னுரிமம அளிக்கப்படும் 

ஆ. புதிய கட்டமமப்புகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் 
கல்வித் துமைமய மமம்படுத்துவதற்கும் 
ஒருங்கிமணப்பதற்கும் உதவும்    

A2.2.6. கூட்டு கண்கொணிப்பு மற்றும் ஒத்ேிகசவு கசயைொக்கம்: கல்வி 
என்பது ஒரு முழுமமயான பபாருள் என்பதால், அது கவனமாக 
திட்டமிடல், கூட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் ஒத்திமசவு பசயைாக்கம் 
மதமவப்படுகிைது. 

A2.2.7. கபொருத்ேமொன ஆேொைங்கள்: மதமவயான 
வளங்களின் தநைடியொன உட்பசலுத்துதல் - மனித, உள்கட்டமமப்பு 
மற்றும் நிதி - திருப்திகரமான மரணதண்டமனக்கு முக்கியமாகும். 

A2.2.8. பகுப்பொய்வு மற்றும் மேிப்பொய்வு: அமனத்து முயற்சிகமளயும் 
திைம்பட பசய்யாதமத உறுதிப்படுத்துவதற்காக பை பசயல்பாட்டு 
நடவடிக்மககளுக்கு இமடமயயான பதாடர்புகமள கவனமாக 
பகுப்பாய்வு பசய்வது மற்றும் ஆய்வு பசய்தல் அவசியம். இது ஒரு 
வலுவான அடித்தளத்மத உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் அமனத்து 
அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் மற்றும் பசயல்களுக்கு ஒரு பமன்மமயான 
முன்மனற்ைத்மத கட்டாயமாக்கும் சிை குைிப்பிட்ட பசயல்களில் இது 
முந்மதய முதலீட்மட உள்ளடக்கும். 

 



 

 

A2.3. கசயல்பொட்டுக்கொன சொகை 
வகைபடத்ேிற்கு அணுகுேல்: 
பல்தவறு அகமப்புகளின் 
ேகைகமயிைொன முக்கிய 
நடவடிக்கககள் 

கீமழ உள்ள பகுதி பரந்த காைக்பகடுமவ 
மகாடிட்டுக்காட்டுகிைது மற்றும் மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 

ல் குைிப்பிட்டுள்ள பகாள்மக முயற்சிகளின் பபாறுப்பு. 

நமடமுமைப்படுத்துவதற்கான இறுதி மததி, பகாள்மக 
நடவடிக்மக முன்பனடுக்கப்பட்டு முழுமமயாக 
நிமைமவற்ைப்பட்டு, ஒவ்பவாரு நடவடிக்மகயிலும் (சதுர 
அமடப்புக்குள் மதரியமாக) கூைப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு பகாள்மக முன்முயற்சியிமன வழங்குவதற்கான 
பபாறுப்பு, சீர்திருத்தத்மத ஓட்டிச் பசயல்படுத்துவதற்கு ஒரு 
மமயமாக / உடமமகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
குைிக்மகாள் உடல், மற்றும் அமத இைக்குகமள அமடய 
பங்களிப்பு அமனத்து மற்ைவர்கள் மமலும் தகவல் பதாடர்பு 
மற்றும் இறுதி முடிவுக்கு பபாறுப்பு என்று அைிக்மகயிடும் 
அமனத்து உடல்களும். எடுத்துக்காட்டாக, உயர்கல்வி 
ஒழுங்குமுமை NHERA மூைம் பசய்யப்படும் மபாது, அது NAAC 

மற்றும் AIS இமணந்து மவமை பசய்யும். 

ஒரு திட்டவட்டமான மட்டத்தில் முக்கிய பகாள்மக 
முன்முயற்சிகமள சாமை வமரபடம் அமடயாளம் 
காட்டுகிைது. பகாள்மக நமடமுமைப்படுத்தப்படுவது மிக 
அதிகமான விவரங்கள் மதமவப்படும். மமமை குைிப்பிட்டுள்ள 
மகாட்பாடுகளுக்கு இணங்க, அதிகமான விவரங்கமள 
பசயல்படுத்துவதற்கான திட்டமிடல் மமற்பகாள்வதற்கு 
குைிப்பிட்ட பகாள்மகப் பகுதிகமள முன்பனடுத்துச் பசல்லும் 
உடல் / உடல்கள் வமர இது உள்ளது. 



 

 

மனிே வள அகமச்சின் நடவடிக்கககள் 

வளர்ச்சி 
Rashtriya Shiksha Aayog (RSA) / மதசிய கல்வி ஆமணயம் (NEC) 

ஸ்தாபிக்கப்படுவது, இந்த பகாள்மகமய முழுமமயாகவும் 
முழுமமயாகவும் நமடமுமைப்படுத்துவதில் முதன்மமயான 
முன்னுரிமம ஆகும். 
MHRD.1 RSA / NEC நிறுவப்படும். மனித வள 

அபிவிருத்தி அமமச்சு தனது அமமப்பிற்கான 
அமனத்து சம்பந்தப்பட்ட 
முன்பனடுப்பிமனயும் உதவுகின்ைது. [ 2019 ] 

MHRD.2 பிரதம மந்திரி, பிரதம நீதியரசர், மக்களமவ 
சபாநாயகர், பாராளுமன்ை எதிர்க்கட்சித் 
தமைவர் மற்றும் கல்வி அமமச்சர் 
ஆகிமயார் அடங்கிய RSA நியமனம் குழு 
(RSAAC) RSA மற்றும் பிை முக்கிய 
பதாடர்புமடய பாத்திரங்களுக்கான 
நியமனங்கள். [ 2019 ] 

MHRD.3 MHRD கல்வி அமமச்சகம் (MoE) என 
மறுபரிசீைமன பசய்யப்படும். [ 2019 ] 

Rashtriya Shiksha Aayog மற்றும் கல்வி 
அமமச்சின் நடவடிக்மககள் 

MHRD.13 முடிவமடந்த பின் பின்வரும் நடவடிக்மககமள 
ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் மமா.இ.ஆர் மூைம் எடுக்கும். 
ஆர்எஸ்எ-
MOE.1 

RSA மற்றும் அதன் உடல்கள் 
அமமக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றும் RSAAC ஆல் 
நியமனம் பசய்யப்படும். இது நிமைமவற்றுக் 
குழுவும், ஒருங்கிமணப்பு குைித்த நிமைக் 
குழுக்களும், ஆமைாசமனக் குழுவும் 
அடங்கும். RSA இன் நிர்வாக இயக்குநரின் 
நியமனம் இதில் அடங்கும். பகாள்மகயில் 
மகாடிட்டுக் காட்டியுள்ள மாற்ைம், MoE, RSA 

மற்றும் அதன் உடல்கள் ஆகியவற்ைின் 



 

 

பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் 
ஆகியவற்மை உள்ளடக்கியது. [ 2020 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.2 

முழு உயர் கல்வி ஒழுங்குமுமை அமமப்பும் 
ஒற்மை ஒழுங்குமுமை அமமப்பால் 
மாற்ைப்படும், மற்றும் தற்மபாது இருக்கும் பை 
ஒழுங்குமுமை அமமப்புகள் புதிய 
பாத்திரங்கமள ஆற்றும். மதசிய உயர் கல்வி 
ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் (NHERA) முழு 
அவர் ஒற்மை ஒழுங்குமுமை வழங்கும் 
அமமப்பாக அமமக்க 
மவண்டும் துமை . யுஜிசி மற்றும் 
தற்மபாதுள்ள ஒழுங்குமுமை அமமப்புகள் 
ஆகியமவ முமைமய உயர் கல்வி மானிய 
கவுன்சில் (HEGC) மற்றும் பதாழில்முமை 
தரநிமை அமமப்பு அமமப்பு (PSSBs) 

ஆகியமவயாக மாற்ைப்படும். பபாது கல்வி 
கவுன்சில் (GEC) ஒரு கல்வித் தமைமமயகம் 
என்ை தமைப்பில் அமமக்கப்படும். 
[ 2020 ] 

  

ஆர்எஸ்எ-
MOE.3 

ஆரம்பகாை குழந்மதப் பருவ கல்வி 
ம.இ.இ.- SDOE.1 இல் மகாடிட்டுக் 
காட்டப்பட்டுள்ளபடி அமனத்து 
அம்சங்களிலும் பள்ளி கல்வி கழகத்துடன் 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். இந்த மாற்ைத்துடன், 

ஆரம்பகாை குழந்மத பருவ கல்வி 
மமற்பார்மவ, MoE இன் பபாறுப்பாக 
இருக்கும், அமத மநரத்தில் MWCD மற்றும் 
MHFW பதாடர்ந்து தங்கள் கட்டமளகளுக்கு 
பபாறுப்பாக இருக்கும். இந்த பபாறுப்புகமள 
நிமைமவற்றுவதற்காக எம்.ஈ.டீ.டி.சி, 



 

 

ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் மாநிை அளவிைான 
சமன்பாடுகளுடன் மமா.இ.ஆ. 
[ 2020 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.4 

RTE சட்டம் பகாள்மககமள பசயல்படுத்த 
முழுமமயான மதிப்பாய்வு 
பசய்யப்படும். இைவச மற்றும் கட்டாய 
தரத்திற்கு முந்மதய முதன்மம கல்வி 
கிமடப்பது RTE சட்டத்தின் ஒருங்கிமணந்த 
பகுதிகளாக மசர்க்கப்படும். 9-12 

வகுப்புகளுக்கு இைவச மற்றும் கட்டாய 
தரமான கல்வி கிமடப்பது RTE சட்டத்தின் 
ஒருங்கிமணந்த பகுதியாகும். [ 2020 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.5 

தாராளவாத கல்வி அணுகுமுமையின் 
மாதிரிகள் என இந்திய தாராளவாத 
கமைகள் (ஐ.ஐ.ஏ.ஏக்கள்) அல்ைது 
மல்டிபிசிடினரி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
பல்கமைக்கழகங்கள் (மம.இ.ஆர்கள்) 
நிறுவப்படும். [ 2025 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.6 

ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் தாராளவாத 
கமைத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பைதரப்பட்ட 
உயர் கல்விக் கல்விகமள வழங்குவதன் 
மூைம் குமைந்தபட்சம் ஒரு உயர் தரம் 
வாய்ந்த HEI வழங்கப்படும். இந்த முயற்சி 
கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய 
மாவட்டங்களுடன் பதாடங்கும். இந்த 
நடவடிக்மக MoESDoE.6 உடன் 
இமணயும். [ 2025 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.7 

2035 ஆம் ஆண்டளவில் 50% GER இைக்மக 
அமடவதற்கு, மூன்று 
வமககளில் உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த HEI க்கள் 
நாடு முழுவதும் சமமான முமையில் 



 

 

விநிமயாகிக்கப்படும், பின்தங்கிய 
மாவட்டங்களுக்கு சிைப்பு கவனம் 
பசலுத்துகின்ைன. தரமான உயர் 
கல்விக்கான அணுகல் 
நாைந்தா மற்றும் தக்ஷிைாைா 
பயணங்கள். [ 2035 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.8 

ஆராய்ச்சி திைன்கமள வலுப்படுத்தவும் 
உயர்தர முமைமமயில் முக்கியமாக 
கவனம் பசலுத்துகின்ை துடிப்பான 
ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவிக்கவும் மதசிய 
ஆராய்ச்சி அைக்கட்டமள (NRF) 

நிறுவப்படும். [ 2020 ] 
ஆர்எஸ்எ-
MOE.9   

சிைந்த நமடமுமைகமள 
பகிர்ந்துபகாள்வமதாடு, கல்வியில் 
பதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதற்கான 
முயற்சிகள் பற்ைி ஆய்வு பசய்ய ஒரு 
தன்னாட்சி மதசிய கல்வி பதாழில்நுட்ப 
மன்ைம் (NETF) அமமக்கப்படும். [ 2020 ] 

ஆர்எஸ்எ-
MOE.10   

ஆளுமம மற்றும் நிர்வாகத்மத 
மமம்படுத்துவதற்கான பதாழில்நுட்பத்தின் 
திைமன மதசிய தரவரிமச கல்வி தரவு 
(NRED) அமமப்பதன் மூைம் எளிதாக்க 
முடியும். [ 2020 ] 

Rashtriya Shiksha Aayog மற்றும் கல்வித் 
துமைகளின் நடவடிக்மககள் 

ஆர்எஸ்எ-SDOE. 1 ஒருமுமை பிரதமர் அலுவைகம்-MHRD.1-3 மற்றும் RSA-MoE.1 பூர்த்தி 
பசய்யப்படுகின்ைன; இமடமுகம் வழிமுமைகள் குடியரசு மற்றும் RSA 

இமடமய அமமக்கப்படும். ஒரு ராஜ்ய சிக்ஷா Aayog (RjSA) / மாநிை 
கல்வி ஆமணயம் (SEC) அந்தந்த மாநிைத்தில் அமமக்கப்பட 
மவண்டும் இருக்கைாம் முதல்வர் தமைமமயில் உடன் துமண 
தமைவர் மபான்ை கல்வி அமமச்சர் (நாற்காைி மூைம் 
நியமனம்). இந்த உடல்கள் அமமப்பு, அரசியைமமப்பு, மற்றும் RSA இன் 
ஒத்த பநைிமுமைகள் ஆகியவற்மைக் பகாண்டிருக்கைாம், மமலும் 



 

 

மாநிைத்திற்குள்மளமய இமதமபான்ை பசயல்பாடுகமள 
பசய்யைாம். [ 2020 ] 

மொநிை அைசுகள் மற்றும் அைசு 
நடவடிக்கககள் 

கல்வி துமைகள் 

எஸ்ஜி-
SDOE.1   

மாநிை அரசுகள் இமணந்து மாநிை அரசுகள் 
மசர்ந்து, அமனத்து பள்ளிகமளயும் 
மபாதுமான அளவிற்கு வளர்ப்பதற்கான 
விரிவான திட்டங்கமள உருவாக்கி, மக்கள் 
பதாமக விநிமயாகம், இமணப்பு மற்றும் பிை 
உள்ளூர் கருத்தின்படி பாடசாமை 
வளாகங்களில் குழு பாடசாமைகமள 
உருவாக்குதல். 

  பள்ளி வளாகங்களின் அளவு மற்றும் 
குைிப்பிட்ட அமமப்பு மாறுபடும் மபாது, 

குழுக்கள் மாணவர்களுக்கும் 
குடும்பங்களுக்கும் பாதுகாப்பான 
அணுகலுக்கான அணுகல் / ஆதரவின் வசதி, 
நிர்வாக வசதி மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் 
பிரதானிகளுக்கும் ஒரு ஆதரவு அமமப்பு 
ஆகியவற்மை உறுதி பசய்யும். 

  வளரும் திட்டம் மபாதுமான ஆசிரியர்கள், 

உடல் உள்கட்டமமப்பு, கற்ைல் வளங்கள் 
மற்றும் ஆதரவு வசதிகமள உறுதி 
பசய்யும். மிகச் சிைிய மாணவர் எண்கள் (<20) 

பகாண்ட பள்ளிகமள ஒருங்கிமணப்பதற்கான 
ஒரு மூமைாபாயமும் இந்தத் திட்டத்தில் 
அடங்கும். பள்ளிக்கூடம் அணுகுவமத 
பாதிக்காதபட்சத்தில் அத்தமகய 
ஒருங்கிமணப்பு பசய்யப்படும். [ 2020 ] 



 

 

எஸ்ஜி-
SDOE.2   

SG-SDoE.1 இல் உள்ள திட்டம் 
பசயல்படுத்தப்படும். பாடசாமை மற்றும் 
பாடசாமை சிக்கைான மட்டங்களில் உள்ள 
ஒவ்பவாரு பாடசாமைக்கும் 
பாடசாமைகளில் மதமவயான 
ஆசிரியர்கமளத் பதரிவுபசய்வதற்கு 
மதமவயான விரிவான திட்டமிடல் மற்றும் 
மதிப்படீுகளின் அடிப்பமடயில் ஆசிரியர் 
நியமனம் மற்றும் பணியாற்றும் 
பசயற்பாடுகள் 
மமற்பகாள்ளப்படவுள்ளன. ஆசிரியர்களின் 
பதாழில் வளர்ச்சி, மசமவ நிமைமமகள் 
மற்றும் பசயல்திைன் மமைாண்மம 
ஆகியவற்ைில் கவனம் 
பசலுத்தப்படும். வளாகங்கள் ஒரு சிக்கைான 
பள்ளிகளில் முழுவதும் பகிர்ந்து 
பகாள்ளப்படும்மபாது, ஒவ்பவாரு 
தனிப்பாடலுக்கும் பாைிசியின் மதமவகமளப் 
பூர்த்தி பசய்ய மபாதுமான ஆதாரங்கள் 
உள்ளன என்று உறுதி பசய்யப்படும். [ 2022 ] 

எஸ்ஜி-SDOE. 3               SCERT.1-3 இல் உள்ள பாடத்திட்ட சீர்திருத்தங்கள், புதிய 
பாடத்திட்டங்கள், கல்வி கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்படீ்டு முமைகள் 
ஆகியவற்மை வழங்குவதற்காக, அமனத்து பள்ளிகளிலும் உள்ள 
சூழல்கமளயும், பபாருத்தமான கல்வி வளங்கமள வழங்குவதன் 
மூைமும், உருவாக்கப்படும். [ 2023 ] 

கல்வி மற்றும் அைசு அகமச்சு 
நடவடிக்கககள் 



 

 

கல்வி துமைகள் 

தமொ-SDOE.1   ஆளுமம, ஒழுங்குமுமை, பாடத்திட்டம், 

மற்றும் கற்பித்தல் - MWCD, RSA மற்றும் 
அவர்களது மாநிைச் சமன்பாடுகள் 
ஆகியவற்ைின் உதவியுடன், ஆரம்பக் 
குழந்மத பருவ கல்வி அமனத்து 
அம்சங்களிலும் பள்ளி கல்விக்கு 
ஒருங்கிமணக்கப்படும். இருப்பினும், 

இருக்கும் கட்டமமப்புகளின் உடல் 
ஒருங்கிமணப்பு முயற்சிக்கப்படாது. இந்த 
நடவடிக்மக RSA-MoE.3 உடன் 
இமணக்கப்படும். [ 2020 ] 

தமொ-SDOE.2 மமா-SDoE.1 முடிவமடந்தவுடன், நிறுவன 
மட்டத்தில் ஆரம்ப பருவத்தில் கல்வி 
பபறுவதற்கு சிைிது வழியாக அமனத்து 
அரசுகளுக்கான நடத்தப்படும் நான்கு 
கூர்களுள்ள உள்ளூர் மதமவகமள 
அணுகுமுமை கான்டின்பஜன்ட், மற்றும் 
புவியியல் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு 
சாத்தியத்மத. NCERT.1 மற்றும் SCERT.1 

மபான்ை 2012 ஆம் ஆண்டுக்குள் 2028 ஆம் 
ஆண்டுக்குள் முழுமமயாக 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும் 2028 ஆம் 
ஆண்டிற்குள் பபாருத்தமான 
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் ஆரம்ப குழந்மத 
பருவ கல்வி பாடத்திட்டத்மத 
வழங்குவதற்காக ஒவ்பவாரு 
மாநிைத்திற்கும் ஒரு விரிவான திட்டம் 
உருவாக்கப்படும். இந்த நடவடிக்மக SG-

SDoE.2 உடன் இமணக்கப்படும். [ 2022-2028 ] 



 

 

தமொ-SDOE.3   பாடபநைிகுைி மற்றும் பள்ளிக்கூடம் 
பின்வரும் நிமைகளில் 
மறுசீரமமக்கப்படும், அதனுடன் 
பதாடர்புமடய வயதினர்களுக்கு 
பபாருத்தமானது, உள் இணக்கம் மற்றும் 
ஒருமமப்பாடு: 

•         5 ஆண்டுகாை முதுகமை நிமை: 
முதுநிமைப் பள்ளி மற்றும் வகுப்புகளுக்கு 
3 ஆண்டுகள் 1-2. 

•         3 வருட தயாரிப்பு (அல்ைது பின்னாளில்) 
நிமை: 3-5 வகுப்புகள் 

•         மத்திய (அல்ைது மமல்நிமை) 
நிமைப்பாடு 3 ஆண்டுகள்: தரங்களாக 6-8 

•         உயர் (அல்ைது இரண்டாம் நிமை) நிமை 
4 ஆண்டுகள்: 9-12 வகுப்புகள் 

  

  

இரண்டாம் நிமை தரம் 9 முதல் வகுப்பு 12 

வமர படிக்கும் நான்கு ஆண்டுகளில் 
இருக்கும், ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 2 

பசமஸ்டர்களாக பமாத்தம் 8 

பசமஸ்டர்கமளக் பகாண்டிருக்கும். [ 2022 ] 
தமொ-SDOE.4   அடிப்பமட எழுத்தைிவு மற்றும் எண்ணும் 

அவசரமாக உமரயாற்றும் மற்றும் 
அவசியமற்ை நமடமுமைகளுடன் 
மதமவப்படும். பபரிய அளவிைான 
அணிதிரள்தல் மற்றும் ஈடுபாடு 

இந்த மநாக்கத்திற்காக சமூகம் மகயாளப்படும். பாடசாமை 
ஆசிரியர்களுக்கு சாதகமான வழிகாட்டுதலுக்காக, மாற்று வழிகாட்டி 
உதவிக் கருத்திட்டம் (RIAP) மற்றும் மதசிய வகுப்புத் திட்டம் (NTP) 

ஆகியமவ ஆரம்பிக்கப்படும். 
  RIAP மற்றும் NTP ஆகியவற்மை வழிநடத்திப் 

பயிற்றுவிப்பதற்காக பள்ளி ஆசிரியர்கள் 
பயிற்றுவிப்பார்கள், மமலும் அமனத்து 
மாணவர்களிமடமய அடித்தளமான 



 

 

கல்வியைிவு மற்றும் இைக்கணத்மத உறுதி 
பசய்வதற்காக குைிப்பிட்ட திைன் 
மமம்பாட்டுக்கு 
உட்படுத்தப்படுவர். அமனத்து பபாது 
பள்ளி ஆசிரியர்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். [ 2022 ] 

தமொ-SDOE.5   MoE-SDoE.3-4, NCERT.1-2, மற்றும் SCERT.1-3 

ஆகியவற்ைில் மமற்பகாள்ளப்படும் 
நடவடிக்மககள், அமனத்து 
பாடசாமைகளிலும் புதிய பாடத்திட்டங்கமள, 

கல்வி கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்படீு 
முரண்பாடுகமள வழங்குவதற்கான 
சூழ்நிமைகமள ஏற்படுத்துவமதாடு 
பதாடர்புமடய கல்வி வளங்கமள 
வழங்குவதன் மூைமும் 
உருவாக்கப்படும். [ 2023 ] 

தமொ-SDOE.6   உயர் கல்விக்கான புதிய நிறுவன கட்டமமப்பு 
மூன்று வமகயான நிறுவனங்கமளக் 
பகாண்டிருக்கும்: வமக 1 நிறுவனங்கள் 
சமமாக ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் 
ஆகியவற்ைில் கவனம் பசலுத்துகின்ைன, 

வமக 2 முக்கியமாக மபாதமனக்கு கவனம் 
பசலுத்துவதுடன், கணிசமான ஆராய்ச்சிமய 
மமற்பகாள்வதும் மற்றும் வமக 3 கற்பிப்பதும் 
மட்டுமம கவனம் பசலுத்துகிைது. நடப்பு 
அந்தஸ்மத கவனமாக மதிப்படீு பசய்வதன் 
அடிப்பமடயில் மூன்று வமகயான HEI களில் 
இந்த மாற்ைத்திற்கு திட்டங்கள் 
உருவாக்கப்படும். இந்த திட்டங்கள் RSA-MoE.6 

க்கு பதரிவிக்கப்படும். [ 2020 ] 
தமொ-SDOE.7   HEI களில் அமனத்து கல்விக் கல்வி மற்றும் 

அல்ைாத கல்விப் பதவிகளும் நிரந்தரமாக 
(பதவி) பாமதயில் நிரப்பப்படும். அ.இ.அ.தி.மு. 
மற்றும் மதசிய மட்டத்தில், ஆசிரியர்களின் 
பதாழில் வளர்ச்சிக்கான பசயன்முமைகள் 
நமடமுமைப்படுத்தப்படும். கல்வி மற்றும் 



 

 

மாநிை திமணக்களம் இந்த பபாறுப்பு 
நிமைமவற்ை NHERA உடன் 
ஒருங்கிமணக்கும். [ 2023 ] 

தமொ-SDOE.8 கல்வியில் அமனத்து நிமைகளிலும் கல்வி 
ரீதியாக பின்தங்கிய மற்றும் குமைபாடற்ை 
குழுக்களும் அடங்கும் முயற்சிகள் இைக்கு 
கல்விக்கு நாடு முழுவதும் கல்வி ரீதியாக 
பின்தங்கிய பகுதிகளில் சிைப்பு கல்வி 
மண்டைங்கள் இடம்பபறும். இது பள்ளி 
மற்றும் உயர் கல்வி ஆகிய இரண்டிற்கும் 
பபாருந்தும். மதசிய அளவிைான நிதிநிமைகள் 
பள்ளி மற்றும் உயர் கல்வி மட்டங்களில் 
மாணவர்களுக்கு ஸ்காைர்ஷிப்மப 
வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்படும். இந்த 
நிதிமய மமலும் மமம்படுத்தும் ஆராய்ச்சிக்கு 
பயன்படுத்தைாம். குைிப்பிட்ட URG கமள 
குைிப்பிட்ட மதமவகளுக்கு ஏற்ப இைக்கு 
மற்றும் ஆதரவு மற்றும் திட்டங்கள் 
வழங்கப்படும். இந்த நடவடிக்மககள் RSA-

MoE.7 மற்றும் SG-SDoE.2 உடன் 
இமணக்கப்படும். [ 2025 ] 

தமொ-SDOE.9   குழந்மதகளின் உரிமமகமள 
பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகள் மாணவர்கள், 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் பபற்மைார்களுக்கான 
ஆன்மைன் நிகழ்ச்சிகளால் விழிப்புணர்மவ 
உருவாக்கி, பள்ளிகளில் அமைாக்க 
பசயல்முமைகமள 
முமைப்படுத்தும். பிந்மதயது SSRA.1 க்கு 
பதரிவிக்கும். 

[ 2020 ] 



 

 

தமொ-SDOE.10   பசயல்திைன் கல்வியைிவு மற்றும் 
எண்ணியல் ஆகியவற்ைின் மீது கவனம் 
பசலுத்துவதற்கான திட்டங்கமள 
ஆரம்பிப்பமதாடு, அடிப்பமட கல்வி, திைன் 
மமம்பாடு மற்றும் பதாடர்ச்சியான கல்வித் 
திட்டங்கள் மூைம் பின்பற்ைவும். குைிப்பாக 
பபண்கள், சமூக மற்றும் பபாருளாதார 
ரீதியாக பின்தங்கிய குழுக்கள் 
ஆகியவற்ைில் நிகழ்ச்சிகமள நிகழ்ச்சிகள் 
குைிப்பாக இைக்கு மவக்கின்ைன. [ 2020 ] 

தமொ-SDOE.11   பல்மவறு இந்திய பமாழிகளுக்கு இமடயில் 
பமாழிபபயர்ப்பு மற்றும் இந்திய மற்றும் 
பவளிநாட்டு பமாழிகளுக்கு இமடயில் 
உள்ள உயர்தர வளங்கள், ஆன்மைன் 
களஞ்சியங்கள் மூைம் பல்மவறு கல்வி 
பபாருட்கள் மூைம் கிமடக்கும். அசல் 
நூல்கள் திட்டமிடப்பட்டு, அமனத்து இந்திய 
பமாழிகளிலும் திட்டமிடப்பட்டு, 

அட்டவமண 8 பமாழிகளில் பதாடங்கி, 
அவற்மை மட்டுப்படுத்தாது. [ 2030 ] 

MOE-SDOE.12 ஆசிரிய கல்வி முமை முற்ைிலும் மாற்ைியமமக்கப்படும். அமனத்து 
பாடசாமைக் கட்டங்களிலும் ஆசிரியப் பரீட்மச ஒரு நான்கு 
வருட மவமைத்திட்டத்தின் மூைம் பைதரப்பட்ட 
பல்கமைக்கழகங்களில் மட்டுமம வழங்கப்படும் , பாடத்திட்டங்கள் 
மற்றும் பசயல்முமைகள் ஆசிரியப் பயிற்சிகளுடன் தற்மபாமதய 
பிரச்சிமனகமள எதிர்பகாள்வதற்கு 
மறுசீரமமக்கப்படுகின்ைன. தற்மபாது இரண்டு வருட நிரல் வழங்கும் 
நிறுவனங்கள் இந்த முமைக்கு மாற்ைமமடயும் அல்ைது 
பவளிமயற்ைப்படும்; புதிய இரண்டு ஆண்டு திட்டங்கள் எந்த 
அங்கீகாரமும் அளிக்கப்படாது. கல்வி மற்றும் மாநிை திமணக்களம், 

NHSSA மற்றும் NCTE உடன் PSSB களாக இந்த பபாறுப்மப 
நிமைமவற்றும். [ 2030 ] 



 

 

கல்வித்துமை திமணக்களங்களின் 
நடவடிக்மககள் 
SDOE.1   மாநிை பள்ளி ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் 

(எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஏ), முழு அளவிைான பள்ளி 
கல்விக்கான முழு ஒழுங்குமுமை 
(குழந்மத பருவ கல்வி உட்பட), 
சுயாதீனமான மாநிை அளவிைான 
உடல்நைம் பகாண்ட அமமப்பாக 
அமமக்கப்பட்டது. அங்கீகாரத்மத 
பசயல்படுத்துதல். பபாது மற்றும் தனியார் 
பள்ளிகள் இரண்டும் தனியார் 
திருப்திகரமான முயற்சிகமள 
ஊக்குவிப்பமதாடு, பபாதுமக்களுக்கு நல்ை 
கல்வித் தரத்மத உறுதி பசய்வதற்கும் ஒமர 
விதமாக சிகிச்மச அளிக்கப்படும். DSE 

பசயல்பாடுகமள மகயாளும். முழு 
மாநிைத்தின் பபாதுக் கல்வி முமையின் 
பசயல்பாடுகள் DSE ஆல் 
மகயாளப்படும். [ 2020 ] 

SDOE.2 ஆசிரியர் ஆட்மசர்ப்பு மற்றும் 
நிர்வாகத்திற்கான பசயல்கள் மாறும் 
மற்றும் மமம்படுத்தப்படும். [ 2023 ] 

SDOE.3 பள்ளி வளாகங்கள் உருவாக்கப்படும். [ 2023 ] 

மாநிை பள்ளி ஒழுங்குமுமை ஆமணயத்தின் 
பசயல்கள் 

SSRA. 1 பள்ளி தர மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் அமமப்பு (SQAAS) மாநிை க்கான, NIEPA 

பகாண்டு இமணந்து உருவாக்கியது, அதன் ஒழுங்குமுமை 
நமடமுமை SSRA பயன்படுத்திதான், மற்றும் LSS மதமவகமள மற்றும் 
நிபந்தமன அடிப்பமடயில் இருக்கும். [ 2023 ] 



 

 

பள்ளி கல்வி இயக்குநரகத்தின் பசயல்கள் 
DSE.1 மாவட்ட கல்வி கவுன்சில்கள் / ஸிைா சிக்ஷா 

பரிஷத் (கபைக்டர் / மாவட்ட நீதவான் 
தமைமம வகிப்பவர்) மற்றும் அரச 
பாடசாமை / பள்ளி வளாகத்தின் ஆளுமம 
வழிமுமைகளில் ஆசிரியர்கள், பள்ளி 
தமைமம மற்றும் சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு 
ஆகியவற்ைின் மூைமாக அரசியைமமப்பின் 
மூைம் ஆட்சி அதிகாரமளித்தல் பள்ளி 
நிர்வாக குழு / பள்ளி வளாக முகாமமத்துவக் 
குழு. 
[ 2023 ] 

DSE.2 அமனத்து பள்ளி தமைவர்களும் தமைமம 
வகிக்கும் திைன் மற்றும் தகுதிக்கு தகுதி 
அடிப்பமடயில் நியமனம் பசய்யப்படுவார்கள், 

ஆனால் மூத்த பதவிகளின் அடிப்பமடயில் 
அல்ை. பதாடர்ச்சியான நிபுணத்துவ 
அபிவிருத்தி ஆதரவு பள்ளி தமைவர்களுக்கு 
கிமடக்கும். [ 2023 ] 

கல்வி தேசிய கவுன்சில் நடவடிக்கககள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
NCERT.1 அமனத்து பள்ளி நிமைகளுக்கான ஒரு மதசிய 

பாடத்திட்ட கட்டமமப்பு, குழந்மத பருவ கல்வி 
ஆரம்பம் 12 வமர, பகாள்மகக்கு ஏற்ப - 
குைிப்பாக, MOE-SDOE.3 இல் புதிய கற்பிக்கும் 
அமமப்புடன் உருவொக்கப்பட்டது. அத்தியாவசிய 
கற்ைல் மற்றும் விமர்சன சிந்தமன, பநகிழ்வு, 

பன்பமாழிமாற்ைம், பமாழிகள் மற்றும் 
இைக்கியம், பதாடர்பு, அளவு ரீதியான 
நியாயவாதம், பமடப்பாற்ைல், உடல் நைம், 

பதாழிற்துமை பவளிப்பாடு, பநைிமுமை மற்றும் 
அைபநைி பகுப்பாய்வு, டிஜிட்டல் கல்வியைிவு, 

மற்றும் இந்தியா மற்றும் தற்மபாமதய 



 

 

விவகாரங்கள் பற்ைிய அைிவு. NCERT கட்டமள 
ஆரம்ப குழந்மத பருவ கல்வி பங்மக மசர்க்க 
விரிவாக்கப்படும். [ 2020 ] 

NCERT.2 NCERT.1 உடன் இமணக்கப்பட்ட ஒரு புதிய 
மதிப்படீு முன்னுரிமம, முக்கிய 
கருப்பபாருள்கள் மற்றும் திைன்கமள மதிப்படீு 
பசய்வதில் கவனம் 
பசலுத்துகிைது. கற்பமனமய 
மமம்படுத்துவதற்காக பல்மவறு முமைகளில் 
வடிவமமக்கப்படும் மதிப்படீு 
மமற்பகாள்ளப்படும். வழிகாட்டுதல்கள் 
வழங்கப்படும் 
மதசிய பாடத்திட்ட கட்டமமப்பின் ஒவ்பவாரு 
பகுதியிலும் கற்ைல் மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான 
மதிப்படீு இந்த புதிய முன்னுதாரணத்திற்கு ஏற்ப. [ 2021 ] 

ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் கல்வி ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி (அல்ைது அதற்கு சமமான 
அமமப்புக்கள்) மாநிை கவுன்சிைின் 
பசயல்கள் 
SCERT.1   NCERT.1 முடிந்தவுடன், SCERTs (அல்ைது 

அதற்கு சமமான நிறுவனங்கள்) மதசிய 
பாடத்திட்ட கட்டமமப்புடன் இமணந்த 
மாநிை பாடத்திட்ட கட்டமமப்புகமள 
உருவாக்கும். [ 2021 ] 



 

 

SCERT.2   NCERT.2 மற்றும் SCERT.1 உடன் இமணந்த 
மாநிை மதிப்படீ்டு முரண்பாடுகள் 
உருவாக்கப்படும். [ 2022 ] 

SCERT.3 மாநிை பாடத்திட்ட கட்டமமப்புகள் மற்றும் 
SCERT.1-2 இல் மதிப்பிடல் முரண்பாடுகள் 
ஆகியவற்ைின் படி அமனத்து 
பாடத்திட்டங்களுக்கும் பைவிதமான 
பமாழிகளில் பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
பபாருட்கள் உருவாக்கப்படும். [ 2023 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய 
கவுன்சில் மற்றும் ஒவ்பவாரு மாநிைத்தில் 
கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மாநிை 
கவுன்சில் (அல்ைது சமமான அமமப்புக்கள்) 
மூைம் நடவடிக்மககள் 

கபொ / 
SCERT.1  

ஆசிரியர்களுக்கான பதாடர்ச்சியான 
பதாழில்முமை அபிவிருத்தி அமமப்பு 
அமனத்து நாடுகளிலும் மறுவடிவமமப்பு 
பசய்யப்படும். CRC கள், BRC க்கள், Bites, DIET 

கள் மற்றும் SCERT ஆகியமவ உயர் 
தர மக்களுக்கு மபாதுமான அளவு நியமனம் , 

மமம்படுத்துதல் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 
ஆகியவற்ைால் நியமனம் 
பசய்யப்படும் . அது நிர்வாகப் பணிகளில் 
அவர்கள் பிடிபடாபதன்று உறுதி 
பசய்யப்படும். NCERT SCERT களுக்கு இந்த 
பபாறுப்மப நிமைமவற்றும். [ 2023 ] 

கபொ / 
SCERT.2  

ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிறுவன தமைவர்கள் 
ஆசிரியர்களின் திைமமகமளப் 
பயிற்றுவிப்பதில் திைமமசாைியாக 
பயன்படுவர், மற்ை பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் 
கல்விக்கான மமைாண்மம 
[ 2025 ] 

மத்திய வாரியங்கள் மற்றும் மதிப்படீ்டு 
மாநிை வாரியங்கள் பசயல்கள் 

சி.பி.-எஸ்.பி.. 1 மத்திய வாரியங்கள் மற்றும் மாநிை 
வாரியங்களின் சான்ைிதழ் பரீட்மச NCERT.1-2 மற்றும் SCERT.1-2 

பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் மதிப்படீு சீர்திருத்தங்கமளக் பகாண்டு 
வடிவமமக்கப்படும். 



 

 

முமைமய. குைிப்பாக, விரிவான தரநிமை 10 மற்றும் 12 

சமப மதர்வுகள் அகற்ைப்படும், மற்றும் தரநிமை 9 

மற்றும் தரம் 12 க்கு இமடயில் எடுக்கும் ஒவ்பவாரு 
விஷயத்திற்கும் மட்டு மதிப்படீுகளால் மாற்ைப்படும். 

நடுத்தர கட்டத்தின் முடிவிற்கு மற்றும் 10 மற்றும் 12 பிரிவுகளுக்கு சான்ைிதழ் 
மதமவகள் மறுவடிவமமப்பு பசய்யப்படும். குைிப்பாக, 10 மற்றும் 12 

ஆம் வகுப்புகளுக்கு சான்ைிதழ் மதர்வுகள் பசமஸ்டர் மற்றும் மட்டு 
பரிமசாதமன அடிப்பமடயிைான திட்டத்மத பிரதிபைிக்கும். 

பள்ளிக்கல்விமளவு நிமையத்தில் மாணவர்களின் திைன்கமள சான்ைிதழ் 
மதிப்பாய்வு வாரியங்களால் மகயாளப்படும் மபாது பாடத்திட்டங்கள் 
பாடத்திட்டத்மத (பாடநூல்கள் உட்பட) தீர்மானிப்பதில் எந்தப் பங்கும் 
இல்மை. [ 2023 ] 

கல்வி அமமச்சின் நடவடிக்மககள் மற்றும் 
மதசிய பரிமசாதமனயின் ஏபஜன்சி 

தமொ-NTA. 1 தன்னாட்சி மதசிய மசாதமன முகமம (NTA) ஆண்டில் பை 
சந்தர்ப்பங்களில் எடுத்துக்பகாள்ள முடியும் பல்மவறு பாடங்களில் 
உள்ள சூட்சும மசாதமனகள் மற்றும் மசாதமனகள் 
நிர்வகிக்கும். [ 2023 ] 

மதசிய மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் 
கவுன்சிைின் நடவடிக்மககள் 

              தேசிய ேிறந்ேநிகை. 1               NAAC ஆனது முழு 
வளர்ச்சியமடந்த அங்கீகார சுற்றுச்சூழமை உருவாக்கும், 

100-150 அங்கீகாரம் பபற்ை நிறுவனங்கமள 
உள்ளடக்கியது, இதில் அமனத்து HEI களும் பதாடர்ந்து 
அடிப்பமடயில் அங்கீகாரம் பபற்ைமவ. [ 2032 ] 



 

 

மதசிய உயர் கல்வி ஒழுங்குமுமை 
ஆமணயத்தின் பசயல்கள் 

NHERA. 1 அமனத்து HEIs அங்கீகாரம் பசய்யப்பட்டப் பிைகு ஆளுநர்களின் அதிகாரம் 
மற்றும் சுயாதீன வாரியங்களுடனான முழுமமயான நிர்வாக கல்வி 
மற்றும் நிதி சுயாட்சி, மவண்டும். இமணந்த பல்கமைக்கழகங்களின் 
அமமப்பு நிறுத்தப்படும். இந்த பபாறுப்புகமள நிமைமவற்றுவதற்காக 
என்ஏசிஏ உடன் என்.மக.ஆர்.ஏ. [ 2030 ] 

NHERA. 2 ஆசிரிய கல்வி நிறுவனங்கமள மமாசமாக நடத்துதல், அடிப்பமட 
விதிமுமைகளுக்கு இணங்காதது, மூடப்படும். [ 2023 ] 

உயர் கல்வி மானியங்கள் சமபயின் 
பசயல்கள் 

              HEGC. 1               பபாது நிர்ணயிக்கும் ஒரு நியாயமான மற்றும் 
பவளிப்பமடயான அமமப்பு 

அங்கீகார பநைிமுமைகளுடன் இமணக்கப்பட்ட 
அடிப்பமட அடிப்பமடயிைான நிதியளிப்பு 
நமடபபறும். [ 2023 ] 

பபாது கல்வி கவுன்சில் நடவடிக்மககள் 

GEC. 1 பட்டப்படிப்பு / டிப்மளாமா / சான்ைிதழுடன் பதாடர்புமடய கற்ைல் 
விமளவுகமள விவரிக்கும் ஒரு மதசிய உயர் கல்வி தகுதி 
கட்டமமப்பு (NHEQF) அமனத்து துமைகளிலும் துமைகளிலும் 
பாடத்திட்டங்களுக்கான வழிகாட்டி ஆவணமாக உருவாக்கப்படும், 

அமவ அவற்ைின் தனிப்பட்ட நிபுணத்துவ தரநிமை அமமவு 
அமமப்புகள் இல்மை. பதாழில் ரீதியான நீமராமடகள், மதசிய 
திைன்கள் தகுதிகள் கட்டமமப்புக்கு இமடமய உள்ள பதாடர்மப 
நிறுவ மவண்டும் 

என்பேச்எஎஎஎஎஃப் சமன்பாடுகள் மற்றும் 
இயக்கம். [ 2023 ] 



 

 

தேசிய உயர் கல்வி நடவடிக்கககள் 

ஒழுங்குமுமை ஆமணயம் மற்றும் பபாது 
கல்வி கவுன்சில் 

NHERA-GEC. 1 பநைிமுமைகள் , தரநிமைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் திைந்தபவளி 
மற்றும் பதாமைதூரக் கற்ைல் (ODL) ஆகியவற்ைிற்கான 
பநைிமுமைகள், NHERA ஆல் தயாரிக்கப்படும், மற்றும் அமனத்து HEI 

களுக்கு பரிந்துமரக்கப்படும் ODL தரத்திற்கான கட்டமமப்மபயும் GEC 

உருவாக்கும். [ 2023 ] 

உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் பசயல்கள் 
HEI.1   பதாழில்முமை மற்றும் பதாழிற்பயிற்சி 

உட்பட அமனத்து இளங்கமைத் 
திட்டங்களும், தாராளவாத கல்வித் 
திட்டங்கமள கடுமமயான 
சிைப்புத்துவத்துடன் பை பன்முக 
அணுகுமுமை மூைம் வழங்குகின்ைன. இந்த 
நிரல்களில் பை பவளிமயறும் விருப்பங்கள் 
இருக்கும்; அமனத்து இளங்கமை 
நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகாட்பாடுகளுடன் 
மறுவடிவமமப்பு பசய்யப்படும். மாற்ைம் 
RSA-MoE.5 மூைம் நிரூபிக்கப்படும். [ 2023 ] 

HEI.2 ஆய்வுகள் பதாழில்முமை மற்றும் 
பதாழிற்துமை பகுதிகள் (எ.கா. பபாைியியல், 

மருத்துவம், சட்ட, ஆசிரியர் கல்வி) 
முழுமமயாக உயர் கல்விக்கு 
இமணக்கப்பட்டு அமத தாராளவாத கல்வி 
அணுகுமுமைமய பின்பற்றுகிைது. இந்த 
பபாறுப்பு, ஒழுங்குமுமை அமமப்பு, ஜி.ஈ.சி 
மற்றும் பிஎஸ்எஸ்எப்கள் ஆகியவற்ைால் 
எளிதாக்கப்படும். [ 2023 ] 

HEI.3   புதுமமயான, துடிப்பான, கடுமமயான 
மற்றும் பதிைளிக்கக்கூடிய பாடத்திட்டம் 



 

 

NFHEQ அடிப்பமடயிைான மமம்பாட்டுக்கான 
தூண்டுதல் கற்ைல் அனுபவங்கள் மற்றும் மதிப்படீ்மட 
வடிவமமப்பு வழிகாட்டும். இந்த பசயல் GEC.1 உடன் 
இமணக்கப்படும். அமனத்து HEI களுக்கும் இமடயில் 
ஒரு பயனுள்ள மற்றும் பசைிவூட்டும் கற்ைல் சூழல் 
இருக்கும். 

  இந்த பபாறுப்புகமள நிமைமவற்றுவதில் GEC 

மற்றும் அதனுமடய PSSB க்கள் HEI களுக்கு 
ஆதரவளிக்கப்படும். [ 2030 ] 

HEI.4   ODL திட்டங்களின் அமனத்து 
விருப்பங்களுக்கும், பாடத்திட்டத்திற்கும், 

பாடத்திட்டத்திற்கும் சமமான அணுகமை 
உறுதி பசய்வதற்காக, அவற்ைின் தரம் 
சிைந்தது அல்ைது சிைந்த வகுப்புத் 
திட்டங்களுக்கு சமமானதாகும். இந்த 
பபாறுப்புகமள நிமைமவற்றுவதில் 
என்.ஐ.இ.ஆர்.ஏ. இந்த நடவடிக்மக NHERA-

GEC.1 உடன் இமணக்கப்படும் [ 2030 ] 
HEI.5   மாணவர் ஆதரவு கல்வி நிறுவனங்களில் 

பவற்ைிபபறுவதற்கு 
மட்டுமல்ைாமல்; மாணவர்கள் தங்கள் நைன் 
மற்றும் முழுமமயான வளர்ச்சிமய 
ஆதரிக்கவும், பாதுகாப்பு அளிப்பார்கள். இது 
MoE-SDoE.8 உடன் இமணயும். [ 2030 ] 

சம்பந்தப்பட்ட நியமிக்கப்பட்ட உடல் / குழு 
மூைம் நடவடிக்மககள் 

அகனத்து. 1 நியமனம் அமனத்து உடல்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் தமைமமயின் 
மவடங்களில் மக்கள் - RSA எனும் NHERA, என்சிஇஆர்டி, NIEPA, SCERT, 

கடிக்கும், உணவு, பள்ளி தமைவர்கள், மபான்ைமவ - கடுமமயான 
மற்றும் பவளிப்பமடயான பசயல்முமைகள், மீளாய்வு பபாதுக் 
களத்தில் உள்ள நண்பர்களிடமிருந்து மூைம் இருப்பார். மிக உயர்ந்த 
ஒருமமப்பாட்டின் வலுவான கல்விக் மற்றும் தனிநபர் பதிமவக் 
பகாண்டவர்கள் மட்டுமம தமைமமத்துவ பதவிகளில் 



 

 

மவக்கப்படுவார்கள், மமலும் அவர்களின் பபாறுப்புகமள 
அர்ப்பணிப்புடன் மற்றும் பவளிப்பமடத்தன்மமடன் 
பசயைாற்றுவார். [ 2020 ] 

மத்திய அரசு மற்றும் அமனத்து மாநிை 
அரசுகளினதும் பசயல்கள் 

              இளங்ககை-எஸ்ஜி. 1               பபாது முதலீட்டில் அதிகரிப்பு 
அதிகரிக்கும் 

பமாத்த பபாது பசைவில் 20% வமர அமடயும் வமர 
படிப்படியாக. [ 2030 ] 

A2.4. ேரீ்மொனம் 

ஒவ்பவாரு பசயலுக்கும் குைிக்கப்பட்ட இைக்குகளுக்கு இணங்க, RSA 

மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய மாநிை அமமப்பால் 
நியமிக்கப்பட்ட நியமிக்கப்பட்ட குழுவால், பாைிசி அமைாக்கத்தின் 
வருடாந்திர கூட்டு மதிப்பாய்வுகளின் மதிப்படீு. 

குைிப்பிட்ட காை இைக்குகமள பின்பற்ைாத காரணங்கமளக் 
கண்டைிந்ததன் பின்னர் குைிப்பிட்ட மாநிை இைக்குகமள 
மீளமமப்பதற்கு விதிகள் உள்ளன; பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு 
உடனடி நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

2030 இல் அமழப்புவிடுத்தால் என்ைால் மவண்டும், கடந்த 
பத்தாண்டுகளில், மதிப்படீு மபாதிய வாய்ப்புகமள, நன்ைாக 
பமருமகற்றுவது அத்துடன் முக்கிய மாற்ைங்கள் வழங்கியிருக்க 
மவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது தடுத்த . எனமவ, 

முழுமமயான பகாள்மகமய நமடமுமைப்படுத்துவதற்கான நிமை 
பற்ைிய விரிவான ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்படும். 

2030-40 தசாப்தத்தில், ஒட்டுபமாத்த பகாள்மக பசயல்பாட்டு 
முமையில் இருக்கும், அதன் பின் மற்பைாரு விரிவான ஆய்வு 
மமற்பகாள்ளப்படும். நிச்சயமாக, வருடாந்திர விமர்சனங்கள் 
பதாடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
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பின் இகணப்பு 1 
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பின் இமணப்பு 1 

இமணப்பு I 

வகைவு குழு 

தேசிய கல்வி ககொள்கக வகைவு 
1 மஞ்சுல் பொர்கவொ                                           

ஆர். பிராண்டன் ஃப்ரட்ட் கணித மபராசிரியர், பிரின்ஸ்டன் 
பல்கமைக்கழகம் பிரின்ஸ்டன், அபமரிக்கா 

2 தக. ைொமச்சந்ேிைன் 

ஆமைாசகர், IAIEPA 
புதுடில்ைி கல்வித் திட்டமிடல் மற்றும் 
நிர்வாகத்தின் மதசிய நிறுவனம் 

3 அனுைொக் பிஹொர் 

அஜிம் பிமரம்ஜி அைக்கட்டமள மற்றும் துமண அதிபர், 

அஸிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகம் பபங்களூரு 
4 லீனொ சந்ேிைன் வொடியொ 

மும்மப 

 
 

 

  

  

  

 

 

 
இமணப்பு II. பரீ் விமர்சகர்கள் 
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இமணப்பு II 

பியர் விமர்சகர்கள் 

தேசிய கல்வி ககொள்கக வகைவு 
1 கஜயப்ைகொஷ் நொைொயண் 

பபாதுச்பசயைர் 
ஜனநாயக சீர்திருத்தத்திற்கான அைக்கட்டமள 
மேபதராபாத் 

2 பி ைொம ைொவ் 

தமைவர் 
ஆளும் கவுன்சில் 
இந்திய அைிவியல் கழகம் 
பபங்களூரு 

3 JS ைொஜ்புட் 

யுபனஸ்மகாவின் நிமைமவற்றுக் குழுவுக்கு இந்திய 
பிரதிநிதி 
முன்னாள் இயக்குநர், NCERT, புது தில்ைி 

4 விஜய் தகல்கர் 

முன்னாள் தமைவர் 
பபாது நிதி மற்றும் பகாள்மக புது 
தில்ைி மதசிய நிறுவனம் 

5 அனிருத்ே தேஷ்பொண்தட 

முன்னாள் முதன்மம 
ப்ரோன் மோராஷ்ட்ரா கல்லூரி 
புமன 

6 ேிதனஷ் சிங் 

முன்னாள் துமண அதிபர் 
தில்ைி பல்கமைக்கழகம், புது தில்ைி 
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7 தமொகன்ேொ பொய் 

தமைவர் 
மனிபல் உைகளாவிய கல்வி 
பபங்களூரு 

 
 

 

  

  

  

 

 

 
பின் இமணப்பு III ஆகும். பசயைகம் 

இமணப்பு III 

தேசிய கல்வி ககொள்கக வகைவு 
குழுவின் கசயைகம் 

பல்கமைக்கழக மானிய ஆமணக்குழு (UGC), புது தில்ைிக்கு பசயைகம் 
இருந்தது, இது அமனத்து நிர்வாக மற்றும் பசயைக உதவிகமள 
வழங்கியது, கூட்டங்கள், விருந்மதாம்பல், பயணம் மற்றும் தங்க 
ஏற்பாடுகமள நடாத்துவதற்கான தளவாட உதவிமயயும் வழங்கியது. 

1. தேவ் ஸ்வரூப் 

கூட்டு பசயைாளர் (அட்மண்ட்.) 
பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

2. ஜிதேந்ேிை தக. 
ேிரிபொேி கூட்டு 
பசயைாளர் 
(அட்மண்ட்.) 
பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 
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3. டிகைத் 
ைொம்பசயைாளர் 
பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

4. ஹிதேஷ் மொனிக் 

பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

5. துவொைகொ பிைசொத் 

பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

 
 

 

  

  

  

 

 

பின் இமணப்பு 

நான்காம். பதாழில்நுட்ப பசயைகம் 

இமணப்பு IV 

வகைவு தேசிய கல்வி ககொள்கக 
குழுவின் கேொழில்நுட்ப கசயைகம் 

பல்கமைக்கழக மானிய ஆமணக்குழு (யூ.ஜி.சி), மதசிய மதிப்படீ்டு 
மற்றும் அங்கீகார கவுன்சில் (NAAC) ஒரு பதாழில்நுட்ப பசயைகத்மத 
அமமத்தது.எம்.மக. ஸ்ரீதர், உறுப்பினர், அமத தமைமமயில். தரவு 
பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சியில் குழுவிற்கு உதவுவதற்காக 
தமைமம ஆமைாசகர்களின் குழு ஒன்று 
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மசர்க்கப்பட்டுள்ளது. அமமச்சின் மதசிய கல்வி பகாள்மக பற்ைிய 
இரண்டு ஆமைாசகர்கள் பதாழில்நுட்ப பசயைகத்திற்கு உதவினார்கள். 

1 லீனொ சந்ேிைன் வொடியொ 

மும்மப 

2 விைொஜ் குமொர் 
வருமக மபராசிரியர் 
திமயசா மமயம் காைநிமை மாற்ைம், இந்திய 
அைிவியல் கழகம், பபங்களூரு 

3 Vinayachandra 
இயக்குனர் 
மவத விஞ்ஞான மசாடா சம்சம், பபங்களூரு 

4 தசத்ேன் பி. சிங்கொய் 
உதவி மபராசிரியர் 
ராமமயா கல்வியியல் கல்லூரி, பபங்களூரு துமண 
இயக்குநர், பபங்களூரு ராமமயா பப்ளிக் பாைிசி 
மமயம் 

5 Gowrisha 
தமைமம 
புதிய முயற்சிகள், கல்வி மற்றும் சமூக ஆய்வு 
மமயம், பபங்களூரு 

6 கஹம் ைொஜ் 
உதவி பிரிவு அலுவைர் (ASO), MHRD 

7 ஷகீல் அஹமத் 
குதைஷிஆமைாசகர் (NEP), 

MHRD 
8 ைொமொனந்ே பொண்தட 

ஆமைாசகர் (NEP), MHRD 

9 தசொயொ பிைகொஷ் 
BSஆராய்ச்சியாளர் 
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NAAC, பபங்களூரு, UGC ஆல் பரிந்துமரக்கப்பட்ட நிறுவனமாக, 

பதாழில்நுட்ப பசயைகத்திற்கான விண்பவளி மற்றும் பிை 
தளவாடங்கமள வழங்கியது.பமன்மமயான வசதிகமள உறுதி 
பசய்வதற்காக, பின்வரும் NAAC அதிகாரிகள் விமர்சன ரீதியான 
ஆதரமவப் பபற்ைனர். 

1 விஷ்ணுகந்த் எஸ் 

ஆமைாசகர் 
2 எம். அருண் 

நிர்வாக அதிகாரி 
3 வி. உமொ சங்கர் 

நிதி அதிகாரி 
4 வி. ைக்ஷ்மன் 

பதாடர்பு அலுவைருடன் மூத்த உதவியாளர் 
 

 

வி 

இமணப்பு வி 

ஆதைொசகன கசயல்முகற: ஒரு 
ஒத்ேிககயும் 

மதசிய கல்வி பகாள்மக ஒரு விரிவான, அதிக பங்களிப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கிய, பைதரப்பட்ட ஆமைாசமன முமையின் விமளவு 
ஆகும். 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் மனிதவள மமம்பாட்டு 
அமமச்சகம் (எம்.ஆர்.ஆர்.டி) அமமச்சு மமற்பகாண்டுவரும் 
பதாடர்ச்சியான பயிற்சிக்கான இறுதிக் கட்டம் வமர இந்த குழுவின் 
பணி கடினமாகிவிட்டது. இந்த குழுவானது, அமானுஷ்யமான 
அளவடீ்டு ஆமைாசமனகமள ஆராயவும், , உள்ளடீுகள், அைிக்மககள், 

மற்றும் அதன் பசாந்த முயற்சிகளுக்கு முந்மதய விமளவு 
ஆவணங்கள். 
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இந்தக் குைிப்பிடத்தக்க ஆவணத்மத கமிட்டிக்கு பசாந்தமாக்கிக் 
பகாள்ளும் ஆமணயிமன அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட ஆவி 
முக்கியமானது, ஒரு 20 வருட காைத்திற்கு மநரத்மத பரிமசாதிக்கும் 
ஒரு பார்மவ ஆவணத்மத பவளியிட்டது. எனமவ, கமிஷன் மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று அதன் பரிந்துமரகள் பைவமகப்பட்ட 
பங்குதாரர்களின் பல்மவறு மதமவகளுக்பகல்ைாம் இணக்கமான 
முமையில் உமரயாற்ை மவண்டும், அமனவருக்கும் தரமான 
கல்விமய வழங்குவதற்கான பபாதுவான குமைந்தபட்ச 
குைிக்மகாமள மநாக்கி நகரும். 

முன்னதாக நடந்த விரிவான ஆமைாசமனகமளத் தவிர, இந்த 
குழுவிற்கான இைக்மக அமடய, இந்த குழுவில் பவவ்மவறு 
பங்குதாரர்களுடனான தனி விவாதங்கமளயும் 
கைந்துமரயாடல்கமளயும் பகாண்டது. யுனிவர்சிட்டி மானிய கமிஷன் 
(யுஜிசி), அகிை இந்திய கவுன்சில் ஃபார் பதாழில்நுட்ப கல்வி 
(ஏ.ஐ.சி.டி.இ.), மதசிய கல்வி கழகம் (என்.சி.டி.இ.), கல்வி கழக மதசிய 
கல்வி கழகம் (NCERT), இந்திய பல்கமைக்கழகங்களின் சங்கம் (AIU), 

கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாக மதசிய நிறுவனம் (NIEPA), மதசிய 
மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் கவுன்சில் (NAAC); துமை முழுவதும் 
பிரதான கல்வி நிறுவனங்கள்; பபாது, தனியார் மற்றும் அரசு சாரா 
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்; வாழ்வின் பல்மவறு 
துமைகளிைிருந்தும் பிரபைமான பிரபைங்கள்; பதாழில்நுட்ப கல்வி, 
மருத்துவ கல்வி, சட்ட கல்வி, திைன் அடிப்பமடயிைான கல்வி 
மற்றும் மவளாண்மம கல்வி, குழந்மத பருவ கல்வி ஆரம்பம். இது 
இந்திய அரசின் அமமச்சுக்களுடன் கூட்டங்கமள 
நடத்தியது. மனிதவள மமம்பாடு, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நைன், 

பபண்கள் மற்றும் குழந்மத மமம்பாடு, திைன் அபிவிருத்தி மற்றும் 
பதாழில்முமனமவார், சட்ட விவகாரங்கள், அைிவியல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்பம், NITI Aayog, மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் நிதியம் 
(யுனிபசஃப்) மபான்ை சர்வமதச நிறுவனங்கள். மதசிய அளவிைான 
விஞ்ஞானம், சமூக அைிவியல், தாராளவாத கமைகள் மற்றும் 
மனிதமநய, மற்றும் பமாழிப் பாடநூல்களுடன், மற்றும் 
டாங்கிகமளயும் சிந்தித்து, குழுவும் பதாடர்புபகாண்டது. 

நாட்டில் உள்ள மவறுபாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக, 

பல்மவறு சிறுபான்மம அமமப்புகளின் (முஸ்ைிம், கிைிஸ்தவர்கள், 

சீக்கியர்கள், பஜயின்ஸ், பார்சிஸ் மற்றும் பபௌத்தர்கள் உட்பட), 
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மற்றும் மாறுபட்ட, திட்டமிடப்பட்ட சாதி, திட்டமிடப்பட்ட பழங்குடி, 

பிை பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் , திருநங்மக மற்றும் பிை 
ஓரங்கட்டப்பட்ட குழுக்கள். இந்த ஆமைாசமனகள் ஒவ்பவான்ைின் 
மதமவகமளயும் சவால்கமளயும் மகப்பற்றும் மநாக்கம் பகாண்டது, 

இதனால் பங்மகற்கும் சமநிமை வாய்ப்புகள் மற்றும் ஒரு நிமை 
விமளயாட்டு துமையில் உறுதி பசய்யப்பட்டது. 

மற்பைாரு முக்கிய பிரிவு ஆமைாசமனயானது பரந்தளவிைான 
பதாழில்சார் சங்கங்கள் / உடல்கள், உயர்கல்வியின் தரத்மத 
மமம்படுத்துவதில் விரிவான விளக்கங்கமள உருவாக்கியது, திைமம 
மமம்பாட்டிற்காக மவமைவாய்ப்மப மமம்படுத்துதல், ஆராய்ச்சி 
மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்மை ஊக்குவித்தல் ஆகியமவ ஆகும். 
மதசிய கல்வி பகாள்மக 2019 

நமது நாட்டினுமடய கூட்டாண்மம தன்மம மற்றும் கல்வி 
ஒத்துமழப்பு பட்டியல் கீழ் ஒரு பபாருளாக இருப்பதால், மாநிை 
அரசுகளுடன் தனிப்பட்ட ஆமைாசமனகளும், அடிப்பமட மற்றும் 
இமடநிமைப் பள்ளிகளும், தனியார் மற்றும் அரசு பள்ளிகளும், அரசு 
பபாது மற்றும் தனியார் பல்கமைக்கழகங்கள், மற்றும் என்ஜிஓஆர்ன் 
கல்வி நிறுவனங்கள். 

ஜனவரி, 2015 ல் MHRD ஆல் பதாடங்கப்பட்ட மதசிய கல்விக் 
பகாள்மகமய உருவாக்கும் நமடமுமைக்கான இந்த கமிட்டியின் 
பணி பதாடர்ந்து நமடபபற்று வருகிைது. இந்த மநாக்கத்திற்காக 33 

கருப்பபாருள்கள் உயர் கல்வி மற்றும் 20 கருப்பபாருள்கள் 
கல்வி. ஆமைாசமனக் கவுன்சில் முந்மதய முயற்சிகளிடமிருந்து 
மிகவும் வித்தியாசமாக உள்ளது, இது கல்வி கமிஷனுடனான 
அணுகுமுமைமய அதன் உள்ளக பணிக்குழுக்களிைிருந்து 
அைிக்மககமள அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட பரிந்துமரகமள 
வழங்குகிைது. நடப்பு பயிற்சிகள் அதிக பங்களிப்புடனும் 
ஜனநாயகத்துடனும் இருந்தன, ஒவ்பவாரு குடிமகமனயும் பகாள்மக 
நமடமுமைக்கு பங்களிப்பு பசய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்மபக் 
பகாடுக்கும் மநாக்குடன் கீழ்மட்ட ஆமைாசமனகமள 
உள்ளடக்கியது. ஒரு பைதரப்பட்ட அணுகுமுமை பின்பற்ைப்பட்டது, 

இதில் MyGov Portal, கருப்பபாருள் மற்றும் நிபுணத்துவ ஆமைாசமனகள் 
பல்மவறுபட்ட அமமப்புகளின் / அமமப்புகள் மற்றும் அமமச்சக 
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உந்துதல் மற்றும் அரசு தமைமமயிைான அரசு ஆமைாசமனகமள 
மாநிை அளவிைான பஞ்சாயத்துகள் மூைம் ஒரு பதாழில்முமை 
மமமடயில் பயன்படுத்தி ஆமைாசமன வழங்கியது. 

 கூட்டுைவு கூட்டமமப்பின் ஆற்ைமை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, 

ஆகஸ்ட் 2015 இல் நமடபபற்ை கல்வி பதாடர்பான மத்திய 
ஆமைாசமன வாரியத்தின் (CABE) 63-வது கூட்டத்தில் 
கைந்துமரயாடப்பட்டது. கிழக்கு மண்டைம், மத்திய, வட-கிழக்கு, 

மமற்கு, பசப்டம்பர் மற்றும் அக்மடாபர் மாதங்களில் அமனத்து 
மாநிைங்கமளயும், யூனியன் பிரமதசங்கமளயும் உள்ளடக்கிய பதற்கு 
மற்றும் வடக்கு மண்டைங்கள். இந்த மண்டைக் கூட்டங்கள் கல்வி 
அமமச்சர்கள் மற்றும் அந்தந்த மாநிைங்கள் / யூனியன் 
பிரமதசங்களின் அதிகாரிகள் ஆகிமயார் கைந்து பகாண்டனர். 2016 ஆம் 
ஆண்டு அக்மடாபரில் 64 ஆவது CABE கூட்டத்தில் புதிய கல்விக் 
பகாள்மக விவாதிக்கப்பட்டது. 2.5 ைட்சம் கிராம பஞ்சாயத்துகள், 6600 

பிளாக்ஸ், 6000 நகர்ப்புை உள்ளூர் அமமப்புகள் (ULBs), 676 மாவட்டங்கள் 
மற்றும் 36 மாநிைங்கள் / யூனியன் பிரமதசங்கள் மம மாதம் முதல் 
அக்மடாபர் 2015 வமரயிைான காைப்பகுதியில். இறுதியாக, 110623 

கிராமங்கள், 3250 பதாகுதிகள், 962 ULB கள், 406 மாவட்டங்கள் மற்றும் 21 

நாடுகள் ஆகியமவ இறுதியாக கணக்பகடுப்பு முடிவுகள் பற்ைிய 
தகவல்கமளயும் பதிமவற்ைியுள்ளன. மக்கள்பதாமக கணக்கில் 
இருந்து 35,000 ஆன்மைன் பரிந்துமரகள், 31 இந்திய அரசின் 
அமமச்சகங்கள், 29 மாநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரமதசங்கள், 76 

பாராளுமன்ை உறுப்பினர்கள், 305 மிக முக்கியமான நபர்கள் (விஐப்கள்), 
324 நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்கள், தனிநபர்களிடமிருந்து 485 கடிதங்கள், 

7613 மின்னணு தகவல்பதாடர்புகள், பிரதம மந்திரி அலுவைகம் மற்றும் 
ஜனாதிபதி பசயைகத்தில் உள்ளடீுகள். 

MHRD 2015 ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் 31 ஆம் திகதி முன்னாள் 
அமமச்சரமவ பசயைாளர் TSR சுப்பிரமணியன் தமைமமயில் மதசிய 
கல்வி பகாள்மகயின் பரிணாமத்திற்கான ஐந்து உறுப்பினர் குழு 
ஒன்மை அமமத்தது. இது 2016 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் தனது 
அைிக்மகமய சமர்ப்பித்துள்ளது. மதசிய கல்வி பகாள்மக, 2016 'சிை 
உள்ளடீுகமள என்ை தமைப்பில் ஒரு ஆவணத்தில். TSR 

சுப்பிரமணியன் கமிட்டி அைிக்மக மற்றும் MHRD ஆவணம் ஆகிய 
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இரண்டும் தற்மபாமதய குழுவிற்கு உள்ளடீுகளாக 
கருதப்படுகின்ைன. 2016 ஆகஸ்ட் 10 ம் திகதி பாராளுமன்ைத்தின் 
மமழக்காை கூட்டத்தின் மபாது, அரசியைமமப்பில் ஒரு குறுகிய காை 
விவாதத்மத 2016 வமர மதசிய கல்வி பகாள்மக 2016 ல் 
மமற்பகாள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்ை உறுப்பினர்களுடன் புதிய கல்வி 
பகாள்மக பற்ைி விவாதிக்க ஒரு "கல்வி உமரயாடல்" நவம்பர் 2016 
இல். 

மிகப்பபரிய மற்றும் எண்ணற்ை உள்ளடீுகள் ஒரு முக்கிய 
வாய்ப்மபயும், குழுவின் ஒரு சவாைாகவும் முன்மவத்தது. இந்த குழு 
தனது பசாந்த ஆமைாசமனயிைிருந்தும், பங்குதாரர்களின் 
ஈடுபாட்டிைிருந்தும் மட்டுமம பயனமடந்துள்ளது 

வி 

 ஆனால் அதன் பகாள்மக நடவடிக்மககள் பரந்தளவிைான 
பரிந்துமரகள் மற்றும் அைிக்மககளிைிருந்து பபரிதும் 
வமரயப்பட்டிருக்கிைது. இந்த குழு 12 முமை சந்தித்தது , அணுகல், 

சமநிமை, தரம், பபாறுப்பு மற்றும் சிக்கனமின்மம ஆகியவற்ைின் 
இைக்குகமளத் தூண்டுவதற்காக, பைமுமை ஏராளமான 
அடுக்குகளுக்குப் பிைகு, இந்த பகாள்மக ஆவணமாக உண்மமயில் 
பமாழிபபயர்ப்பதற்காக முக்கிய கருப்பபாருள்கமளக் 
கண்டுபிடிப்பதில் இருந்து அதன் சிந்தமன 
உருவானது . ஆமைாசமனகளின் விவரங்கள் பின் இமணப்பு VII 

இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன . 

ஷகிைா ஷம்சு 

OSD (NEP) மற்றும் குழுவின் பசயைாளர் 

மனிதவளத்துமை 
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பின் இமணப்பு ஆைாம். குழுவின் கூட்டங்கள் 

இமணப்பு VI 

குழுவின் கூட்டங்கள் 

தேசிய கல்வி ககொள்கக வகைவு 

எஸ். விவைங்கள் தேேி & இடம் 

1 முேல் சந்ேிப்பு 11 ஜூமை 2017 - யுஜிசி, புது 
தில்ைி 

2 இைண்டொம் கூட்டம் 16-18 ஆகஸ்ட் 2017 - NAAC, 

பபங்களூரு 
3 மூன்றொவது கூட்டம் 21-22 பசப்டம்பர் 2017 - NAAC, 

பபங்களூரு 
4 நொன்கொவது சந்ேிப்பு 10-12 அக்மடாபர் 2017 - யுஜிசி, புது 

தில்ைி 
5 ஐந்ேொவது சந்ேிப்பு 14-15 நவம்பர் 2017 - NAAC, 

பபங்களூரு 
6 ஆறொவது கூட்டம் 30 நவம்பர் -1 டிசம்பர் 2017 - 

NAAC, 
பபங்களூரு 

7 ஏழொவது சந்ேிப்பு 22-23 டிசம்பர் 2017 - NAAC, 

பபங்களூரு 
8 எட்டொவது சந்ேிப்பு 30-31 ஜனவரி 2018 - NAAC, 

பபங்களூரு 
9 ஒன்பேொவது 

சந்ேிப்பு 
19-20 பபப்ரவரி 2018 - NAAC, 

பபங்களூரு 
10 பத்ேொவது சந்ேிப்பு 26 மார்ச் 2018 - ராமன் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம், பபங்களூரு 
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11 குழுவின் 
உறுப்பினர்களின் 
ேகைவைது 
முகறயீட்டு கூட்டம் 

29 மம 2018 - யுஜிசி, புது தில்ைி 

12 பேிதனொைொவது 
சந்ேிப்பு 

4 ஜூன் 2018 - யுஜிசி, புது தில்ைி 

13 குழு கூட்டம் கூட்டம் 17 ஆகஸ்ட் 2018 - யுஜிசி, புது 
தில்ைி 

14 குழுவின் 
முகறயொன கூட்டம் 

20 அக்மடாபர் 2018 - NAAC, 

பபங்களூரு 

 
 

 

  

  

  

 

 

இமணப்பு VII. ஆமைாசமனகளின் விவரங்கள் 

இமணப்பு VII 

குழுவினொல் ஆதைொசகனகளின் 
விவைங்கள் 

தேசிய கல்வி ககொள்கக வகைவு 

(ஜூகை 2017 முேல்) 
பின்வருவனது பல்மவறு அமமப்புகள், தன்னாட்சி அமமப்புகள், 

நிறுவனங்கள், அமமச்சரகங்கள், சிைந்த நபர்கள் மற்றும் குழு அல்ைது 
எந்த உறுப்பினரும் சந்தித்து பதாடர்பு பகாண்ட நபர்களுமடய 
பட்டியல் ஆகும். முதைாவது பிரிவின் கீழ், நிறுவனங்கள் / 
நிறுவனங்கள் மட்டுமம பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன, இதில் பை 
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அலுவைர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளால் பிரதிநிதித்துவம் 
பசய்யப்பட்டுள்ளன, அவற்ைின் தனிப்பட்ட பபயர்கள் 
மசர்க்கப்படவில்மை. 

I. அமமச்சுக்கள் / நிறுவனங்கள் / சங்கங்கள் / 
நிறுவனங்கள் 

1.                    அகா கான் அைக்கட்டமள 

2.                    அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் 

3.                    அமக்ஷ பட்டா அைக்கட்டமள 

4.                    பதாழில்நுட்ப கல்விக்கான அமனத்து இந்திய கவுன்சிலும் 

5.                    அகிை இந்திய மமைாண்மம சங்கம் 

6.                    அமனத்து இந்திய இரண்டாம்நிமை ஆசிரியர்கள் சங்கம் 

7.                    அஞ்சுமான்-நான்-இஸ்ைாமியம் 

8.                    அமசாசிமயட்டட் மசம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் இந்தியா 

9.                    பபங்களூரு 

10.                இந்திய பல்கமைக்கழகங்களின் சங்கம், புது தில்ைி 
11.                அஸிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகம் 

12.                பாரத் ஷிக்ஷா மண்டல் 

13.                பாரதீய ஷிக்ஷா மசாத் சன்ஸ்தான், ைக்மனா 

14.                இந்திய கத்மதாைிக்க ஆயர்கள் மாநாடு 

15.                சமகாை படிப்புகளுக்கான மமயம் - இந்திய அைிவியல் கழகம், 

பபங்களூரு 

16.                இந்திய பதாழில் கூட்டமமப்பு 

17.                கிரிஸ்துவர் சிறுபான்மம உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் 
கூட்டமமப்பு 

18.                டருல் உலும் டீபான்ட் 

19.                உயர் கல்வி திமணக்களம், MHRD 

20.                சட்ட விவகாரங்கள் துமை, புது தில்ைி 
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21.                பள்ளி கல்வி மற்றும் எழுத்தைிவு துமை, MHRD 

22.                இந்தியாவின் கல்வி மமம்பாட்டு சங்கம், புது தில்ைி 
23.                வர்த்தக மற்றும் மகத்பதாழில்துமை இந்திய 

சம்மமளனங்களின் கூட்டமமப்பு 

24.                இந்திய அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் 

25.                இந்திய ஆராய்ச்சி கழகம், புது தில்ைி 
26.                வரைாற்று ஆராய்ச்சி இந்திய கவுன்சில் 

27.                தத்துவ ஆராய்ச்சி இந்திய கவுன்சில் 

28.                இந்திய மமைாண்மம நிறுவனம், அகமதாபாத் 

29.                இந்திய அைிவியல் கழகம், பபங்களூரு 

30.                இந்திய மதசிய அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் 

31.                இந்திய மதசிய அைிவியல் அகாடமி 
32.                பயிற்சி மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான இந்திய சங்கம் 

33.                சீன ஆய்வுகள் இன்ஸ்டிடியூட் 

34.                ோர்மனிமசஷன் சர்வமதச மாநாடு 

35.                தகவல் பதாழில்நுட்ப பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

36.                பபங்களூரில் முன்னணி நிறுவனங்களிைிருந்து நூைகர்கள் 

37.                மகாராஷ்டிரா காஸ்மமாபபாைிட்டன் எஜுமகஷன் பசாமசட்டி, 

புமன 

38.                பமௌைானா ஆசாத் மதசிய உருது பல்கமைக்கழகம், 

மேதராபாத் 

39.                மவளாண் அமமச்சு, புது தில்ைி 
40.                சுகாதார மற்றும் குடும்ப நைத்துமை அமமச்சகம், புது தில்ைி 
41.                அைிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அமமச்சு, புது தில்ைி 
42.                திைன் அபிவிருத்தி மற்றும் பதாழில்முமனமவார் அமமச்சகம், 

புது தில்ைி 
43.                மகளிர் மற்றும் குழந்மதகள் மமம்பாட்டு அமமச்சு, புது தில்ைி 
44.                முஸ்லீம் கல்வி சங்கம் 

45.                மதசிய அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் 
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46.                மதசிய மதிப்படீு மற்றும் அங்கீகாரம் கவுன்சில், புது தில்ைி 
47.                பமன்பபாருள் மற்றும் மசமவகள் நிறுவனங்களின் மதசிய 

சங்கம் 

48.                கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மதசிய கவுன்சில் 

49.                மதசிய மனிதவள மமம்பாட்டு வாரியம் 

50.                கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் மதசிய நிறுவனம், புது 
தில்ைி 

51.                மதசிய பபாருளாதார ஆய்வு நிறுவனம், புது தில்ைி 
52.                பணியாளர் மமைாண்மம மதசிய நிறுவனம் 

53.                மநஷனல் ைா ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியா யூனிவர்சிட்டி, பபங்களூரு 

54.                மதசிய சமூக அைிவியல் சங்கம் 

55.                புது படல்ைி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மமமனஜ்பமண்ட் 

56.                NITI ஆமயாக், புது தில்ைி 
57.                உஸ்மானியா பல்கமைக்கழகம், மேதராபாத் 

58.                PHD மசம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி 

59.                பிரதமரின் அலுவைகம், இந்திய அரசு 

60.                புமன சர்வமதச மமயம், புமன 

61.                ஆர்.வி. பபாைியியல் கல்லூரி, பபங்களூரு 

62.                RV இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மமமனஜ்பமன்ட், பபங்களூரு 

63.                ரேமனி அைக்கட்டமள, பகீார் 

64.                ராஷ்டிமராத்தன பரிஷத், பபங்களூரு 

65.                டிரான்ஸ்பஜண்டர் குழுக்களின் பிரதிநிதிகள் 

66.                ஷந்திைால் முத்தா அைக்கட்டமள 

67.                ஷிக்சா சங்க்குல், பபங்களூரு 

68.                ஷிமராமணி குருத்வாரா பரிபாக்குக் கமிட்டி 

69.                ஸ்ரீ குரு மதக் பகதூர் கல்சா கல்லூரி 

70.                டாடா டிரஸ்ட்ஸ் 

71.                பதாழில்நுட்ப தகவல் கணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு கவுன்சில் 
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72.                யுனிபசப் 

73.                பல்கமைக்கழக மானியங்கள் ஆமணக்குழு 

74.                மமசூர் பல்கமைக்கழகம் 

இரண்டாம். சிைந்த நபர்கள் 

1.                    பாரத் ரத்னா, சிஎன்ஆர் ராவ், மஜ.என்.சி.எஸ்.ஆர், பபங்களூரு 

2.                    ஆச்சார்யா வித்யாசாகர்ஜி மகாராஜ், பஜயின் முனி, 
பிரதிபஸ்தாைி, ராய்பூர் அருமக 

3.                    அபைக்ஸாண்டர் தாமஸ், உடல்நை பராமரிப்பு வழங்குநர்கள் 
சங்கம், பபங்களூரு 

4.                    அனந்த குமார் துமரயப்பா, யுபனஸ்மகா, புது தில்ைி 
5.                    அனில் கமகாட்கர், டிஐஎசிஏ, முன்னாள் தமைவர் அணு சக்தி 

ஆமணயம், GOI 

6.                    ஏ.ஐ.சி.டி.இ.யின் தமைவர் அனில் டி 

7.                    Anurag Behar, துமண அதிபர், ஆஸிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகம், 

பபங்களூரு 

8.                    அனுராதா பக்ஷி, மனித அபிவிருத்தி தமைமமயகம், நிர்மைா 
நிமகதன், மும்மப 

9.                    அனுராதா மதஷ்முக், இயக்குநர் (ஒத்துமழப்பு மற்றும் சிைப்பு 
முயற்சிகள்), YCMOU, நாசிக் 

10.                அஜய் மசத், கூடுதல் தமைமம பசயைாளர், கர்நாடகா அரசு 

11.                ஆனந்த குப்தா, அபமரிக்கன் இந்தியா ஃபவுண்மடஷன், புது 
தில்ைி 

12.                AK பசங்குப்தா, உயர் கல்வி மன்ைம், மும்மப 

13.                ஆந்தார பசங்குப்தா, ORF மும்மப 

14.                அருண் அைி, ஊனமுற்மைார் மக்களுக்கு மவமைவாய்ப்பு 
ஊக்குவிப்பதற்கான மதசிய மமயம், புது தில்ைி 

15.                ஆஷா தாமஸ், பபங்களூருவின் சமிதா அகாடமி 
16.                ஆசீஷ் தவான், அமசாகா பல்கமைக்கழக இமண நிறுவனர், 

மசானிபட் 
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17.                ஆஷிஷ் பஜயின், சி.இ.ஓ., பேல்த்மகர் பசக்டர் ஸ்காைர் 
கவுன்சில், புது தில்ைி 

18.                அஸ்வினி சந்திரமசகர், எம்பிபாய், பபங்களூரு 

19.                அருண் அகர்வால், முன்னாள் டீன் பமௌைானா ஆசாத் 
மருத்துவக் கல்லூரி, புது தில்ைி 

20.                அண்ணா புைிமுத், முதன்மம, CMC மவலூர் 

21.                அஜய் ஸ்ரீவஸ்தவா, கதிர்வசீ்சியல் மற்றும் கதிரியக்க 
திமணக்களம்,               யு.சி.எஸ்.எஸ் மற்றும் ஜி.டி.பி. 
மருத்துவமமன, புது தில்ைி 

22.                பாைகிருஷ்ண பிசுபதி, முன்னாள் வி.சி., டிரான்ஸ்னிங் 
டிமசனிங் யூனிவர்சிட்டி, பபங்களூரு 

23.                மைட் Baldev ராஜ், பபங்களூரு, மமம்பட்ட ஆய்வுகள் மதசிய 
நிறுவனம் 

24.                பானுமதி நரசிம்மன், கமை அைக்கட்டமள கமை, பபங்களூரு 

25.                பசன்மன ஐஐடி இயக்குநரான பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி 
26.                பமீராயா பமட்ரி, இயக்குநர், ஐஐஎம் திருச்சி 
27.                பிக்ராம்ஜித் பாசு, ஐ.ஐ.எஸ்.சி, பபங்களூரு 

28.                மும்மபயிலுள்ள முதன்மம உதயச்சந்திர பள்ளி, பினிஃபர் 
மசாக்கா 

29.                பிஎன் சுமரஷ், இஸ்மரா, பபங்களூரு 

30.                பூஷன் பாட்வரன், UGC துமண தமைவர் 

31.                முன்னாள் துமணத் தமைவரான பாபாமடாஷ் பிஸ்வாஸ், NBE 

32.                BP Sable, முன்னாள் VC, YCMOU, Nashik 

33.                BV Ravishakar, துமண-பிரின்சிபல், BMS பபாைியியல் கல்லூரி, 

பபங்களூரு 

34.                பி.என். கங்காதார், வங்கியின் NIMHANS இயக்குனர் 

35.                காமில்ஃப் ஃப்ராம்ரூஸ், ோைந்து மற்றும் மநட் எல்எல்பி, 
பாஸ்டன், யுஎஸ்ஏ 

36.                சிபிஎஸ் பவங்கடரமண, முன்னாள் IAS, ASCI 

37.                சந்திரமசகர், கல்வி ஆமைாசகர் 
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38.                சாத்ரமசகரன் நாயர், மபராசிரியர் எமர்டிஸ் 

39.                சிவா ராம் மூர்த்தி, ஐஐடி பசன்மன 

40.                மைட் தாடா மஜ.பி. வாஸ்வானி, சத்து வஸ்வனி மிஷன், 

மும்மப 

41.                தாமமாதர் புஜரி, UNDP, புமன 

42.                மடவிட் க்மராஸ், மநாபல் ைாரிட், கைிமபார்னியா 
பல்கமைக்கழகத்தில் கைிமபார்னியா பல்கமைக்கழகத்தில் 

43.                தர்சன் ஷங்கர் - துமண அதிபர், டிரான்ஸ் டிமசன்ரினிட்டி 
பல்கமைக்கழகம், பபங்களூரு 

44.                மதவிபிரசாத் பஷட்டி, நிறுவனர் நாராயணா உடல்நைம், 

பபங்களூரு 

45.                திவ்ய பாலுமகாபால், முண்டூர் சட்ட பங்குதாரர்கள், பபங்களூரு 

46.                டி.வி ஜகதீஷ், ஐஐடி-பாம்மப, மும்மப 

47.                துவித்தி விக்ரமாதித்யா, கலுங்கா இன் சயின்ஸ் சயின்ஸ், 

புவமனஸ்வர் 

48.                டிம்பபனனா டயஸ், முக்தாங்கன், மும்மப 

49.                திைிப் குமார், இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் தமைவர், புது தில்ைி 
50.                டி.ஜி. காமன, புமன பல்கமைக்கழகம் 

51.                மும்மப முக்குடன் பள்ளிகள் பநட்பவார்க் நிறுவனர்-
இயக்குனர், எைிசபபத் மமத்தா 

52.                எைிசபபத் ஜான், முன்னாள் கூடுதல் பணிப்பாளர் பயிற்சி, பபாது 
இராணுவ நர்சிங் மசமவகள், 

                            புது தில்ைி 
53.                பரீடா ைம்பாய், கூட்டுைவு நிறுவனர் பிரதாம், மும்மப 

54.                பிமரஸர் மஸ்கபரன்ோஸ் முன்னாள் முதன்மம பசயிண்ட் 
மசவியர் கல்லூரி, மும்மப 

55.                Furqan Qamar, பசயைாளர்-பஜனரல், இந்திய பல்கமைக்கழகங்கள் 
சங்கம், புது தில்ைி 

56.                கீதா சிங், UGC-HRDC இயக்குனர், தில்ைி பல்கமைக்கழகம் 

57.                கததர் மிஸ்ரா, இந்திய அைிவியல் கழகம், பபங்களூரு 
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58.                கீதா காந்தி கிங்ஸ்டன், ைண்டன் பல்கமைக்கழக கல்லூரி, 

இங்கிைாந்து 

59.                ஜி. சந்திரமசகர் இந்திய வணிகர்கள் மசம்பர், மும்மப 

60.                ஜி. நாகார்ஜூனா, மோம் பாபா மமயம் அைிவியல் கல்வி- TIFR, 

மும்மப 

61.                மகாவிந்தராஜூ, திட்டப்பணி தமைவர், பசஸ், பபங்களூரு 

62.                குருமூர்த்தி காசிநாதன், மாற்ைத்திற்கான ஐடி, பபங்களூரு 

63.                குணா மாமகசன், வி.சி., இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் அட்மினிஸ்ட் ரிசர்ச், 

காந்திநகர் 

64.                ஜி. ரகுராம், இந்திய மமைாண்மம முகாமமத்துவ இயக்குனர் 
பபங்களூரு 

65.                கிரிஷ் பமயின்டர்கர், மும்மப மவத்தியர்கள் கல்லூரி தமைவர் 

66.                ஜி. விஸ்வநாதன், அதிபர், வி.டி, மவலூர் 

67.                ேிருஷிமகஷ் பசனாபட்டி, NCERT இன் இயக்குநர், புது தில்ைி 
68.                HS Nagaraj, BASE கல்வி மசமவகள், பபங்களூரு 

69.                HR நாமகந்திரா, அதிபர், SVYASA, பபங்களூரு 

70.                மேம்ைதா பாகைா, மக.சி. கல்லூரி, மும்மப 

71.                இண்டிரில் மன்னா, IIT கான்பூர் இயக்குனர் 

72.                இந்து பிரசாத், அஸிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகம், பபங்களூரு 

73.                ஐ.பி. ஷர்மா, முன்னாள். கூடுதல் பணிப்பாளர், இரண்டாம்நிமை 
கல்வி, அைாகாபாத் 

74.                JBG Tilak, முன்னாள் துமண அதிபர், NUEPA, புது தில்ைி 
75.                மஜாதிர்ணா ஜா, பட்பஜட் அண்ட் பாைிசி ஆராய்ச்சி மமயம், 

பபங்களூரு 

76.                எஸ்.எஸ். ராஜ்புட், முன்னாள் இயக்குநர், NCERT, புது தில்ைி 
77.                பஜயக்கர் பஷட்டி, துமணத் தமைவர், பல்மருத்துவ கவுன்சில் 

ஆஃப் இந்தியா, புது தில்ைி 
78.                JAK Tareen, முன்னாள் துமண அதிபர், காஷ்மீர் பல்கமைக்கழகம் 

79.                பஜயப்ரகாஷ் நாராயண், ஜனநாயக சீர்திருத்தத்திற்கான 
அைக்கட்டமள, மேதராபாத் 
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80.                பஜயஸ்ரீ ஷிண்மட, மும்மப, SNDT மகளிர் பல்கமைக்கழக 
கல்வித் திமணக்களம் தமைவர் 

81.                ஜான் Kurrien, RTE கருத்துக்களம், புமன 

82.                ஜாய் சக்ரபர்த்தி, தமைமம நிர்வாக அதிகாரி, பி.டி இந்துஜா 
மருத்துவமமன மற்றும் மும்மப, எம்.ஆர்.சி. 

83.                நாகரீகமான கபரீ் சாக்சனா பிக்ேு சுமதி சாசனா, புத்த மந்த், 

புது தில்ைி 
84.                காமினி கபாடியா, யுனிபசப் ஆமைாசகர், மகாராஷ்டிரா 

85.                மக. ராமச்சந்திரன், கல்வி திட்டமிடல் மற்றும் நிர்வாகத்தின் 
மதசிய நிறுவனம், 

              புது தில்ைி 
86.                மக.எஸ் பவங்கமடஷ், டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மசாஷியல் 

சயின்சஸ், மும்மப 

87.                மக.எஸ். மிஸ்ரா, அைகாபாத் பல்கமைக்கழகம் 

88.                குமாரசாமி டி, சி.சி.எல்-என்.எல்.எஸ்.யு பபங்களூரு 

89.                கமட மசாரன், ஒரிசா பழங்குடிப் மபரமவ, புவமனஸ்வர் 

90.                மக விஜய் ராகவன், NCBS-TIFR; PSA, அரசு இந்தியாவில் 

91.                கார்த்திக் முரளிதரன், கைிமபார்னியா பல்கமைக்கழகம், சான் 
டீமகா, அபமரிக்கா 

92.                மக. சதாசிவ பஷட்டி, டாக்டர் மபப்பூஜி பல் மருத்துவ கல்லூரி 
மற்றும் மருத்துவமமன, டவங்கமர 

93.                ைைித் எம். பட்நாயக், முன்னாள் துமண அதிபர், DIAT, புமன 

94.                எல்.எஸ். ஷாஷிதரா, IISER புமன 

95.                எல். சுப்பிரமணியம், நிறுவனர், சுப்பிரமணியம் அகாடமி ஆஃப் 
பபர்பபரிங் ஆர்ட்ஸ், பபங்களூரு 

96.                ைதா பவங்கமடசன், பசன்மன, அப்பல்மைா நர்சிங் கல்லூரி, 

பசன்மன 

97.                எம். சசிகுமார், மும்மப மமம்பட்ட கணினி மமம்பாட்டு மமயம் 

98.                பபங்களூரு மகாகுைா கல்வி அைக்கட்டமள தமைவர் எம்.ஆர் 
பஜயராம் 
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99.                இந்திய பல்கமைக் கழகம் பபங்களூருவின் மதசிய சட்டக் 
கல்லூரி நிறுவனர் மாதவ் மமனன் 

100.            மஞ்சுள ராவ், பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், புது தில்ைி 
101.            மாயா மமனன், தி டூவல் பவுண்மடஷன், பபங்களூரு 

102.            சுவாமி விமவகானந்தா இமளஞர் இயக்கம், பபங்களூரு 
இயக்குனர் எம்.ஏ. பாைசுப்ரமணியார் 

103.            மிைிந்த் மஸ்ஸ்மக, பிரஜா, புமன 

104.            மமக்மகல் டானிமனா, ஐஐடி காந்திநகர் 

105.            பசன்மன ஸ்ரீனிவாஸ், பசண்டர் ஃபார் பாைிசி ஸ்டடிஸ், 

பசன்மன 

106.            எம்.எம். சல்ணு, துமண அதிபர், பாரதி வித்யாபதீ், புமன, 

107.            முகமது. அக்தர் சித்திகி, ஐ.ஏ.எஸ்.இ., கல்வியியல் படீம், ஜமியா 
மிைியா இஸ்ைாம்யா, புது தில்ைி 

108.            முஃப்தி அபுல் காசிம் சோப், டருல் உலும் திமயாபான்ட், 

உத்தரப்பிரமதசத்தின் பமாேம்மதி 
109.            முகமது அஷ்ரப் டார், காஷ்மீர் பல்கமைக்கழகம் 

110.            எம்.ஆர்.என்.மூர்த்தி, இந்திய அைிவியல் கழகம், பபங்களூரு 

111.            எம்.எஸ். அனந்த், முன்னாள் இயக்குநர் IIT பசன்மன 

112.            எம்.எஸ். பேக்மட, இந்திய அைிவியல் கழகம், பபங்களூரு 

113.            எம்.எஸ் ரகுநாதன், ஐஐடி பாம்மப 

114.            நாச்சிக்கட்டா திவாரி, மபராசிரியர் IIT கான்பூர் 

115.            நரசிம்ம மூர்த்தி, பபங்களூரு பல்கமைக்கழகம் 

116.            நாகராஜு எச். என் 

117.            மும்மப கல்வி மற்றும் மமம்பாட்டு சங்கத்தின் தமைவர் நளினி 
சுகானி 

118.            நீைா தாபரீ், டீன், பதாழிற்கல்வி பள்ளி பள்ளி, டிஐஎஸ்எஸ், 

மும்மப 

119.            என்.வி சத்யநாராயணா, இன்டர்மமடிக்ஸ் இந்தியா ைிமிபடட், 

பபங்களூரு 

120.            என்.வி. வர்கீஸ், துமண அதிபர் NIEPA, புது தில்ைி 
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121.            நீைிமா, ISKCON, பபங்களூரு 

122.            நிர்மைா ராஜா 

123.            என் சத்தியமூர்த்தி, IISER, பமாேைைி 
124.            என். முகுந்தா, இந்திய அைிவியல் அகாடமி, பபங்களூரு 

125.            தில்ைி பப்ளிக் பள்ளி கஜியாபாத் பசாமசட்டி, புது தில்ைி, ஓம் 
பத்தக் 

126.            பத்மா சாரங்கபாணி, டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மசாஷனல் 
சயின்ஸ் (டிஐஎஸ்எஸ்), பபங்களூரு 

127.            பங்கஜ் சந்திரா, அகமதாபாத் பல்கமைக்கழகம் 

.128.            பார்த் ஷா, சிவில் பசாமசட்டி மமயம், புது தில்ைி 
129.            பால் ரவிந்திரன், CMC மவலூர் 

130.            Pavnesh Kumar, சிபிஎஸ்இ, புது தில்ைி 
131.            பியுஷ் சுவாமி, கல்வி மபராசிரியர், சின்சினாட்டி 

பல்கமைக்கழகம் (அபமரிக்கா) 
132.            பூர்ணிமா ஒப்பந்ததாரர், பசயைாளர், கல்வி மற்றும் மமம்பாட்டு 

சங்கம், மும்மப 

133.            பிரதீப் ராமவத், NLSIU, பபங்களூரு 

134.            பிரகாஷ் படுமகான், மும்மப ஒைிம்பிக் மகால்ட் குபவஸ்ட் 
இமண நிறுவனர் 

135.            பிரதாப் பானு மமத்தா, துமண அதிபர், அமசாகா 
பல்கமைக்கழகம், மசானிபட் 

136.            பி.மஜ. ைாவமக, ஆசிய பதாழில்நுட்பக் கழகத்தில் சர்வமதச 
ஆமைாசமனக் குழு 137.               பிரசாத், முதன்மம KLE ஆயுர்மவத 
கல்லூரி, பபல்காம். 

138.            பூர்மணந்து மகாஷ், பிர்ைா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அைிவியல் 
ஆராய்ச்சி, நிர்வாக இயக்குனர், பஜய்ப்பூர் 

139.            PS மகாயல், NIAS, பபங்களூரு 

140.            பவன் கபூர், டிஜிஎம்எஸ் (ஏர்), புது தில்ைி 
141.            பிமரம் வ்ரட், நார்த் மகப் பல்கமைக்கழகம், குர்கான் 

142.            ராதிகா பிரபு, இந்தியா ஆராய்ச்சி குழு, வாஷிங்டன் DC 
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143.            ராமஜந்திர மக, சமர்த்தானம் 

144.            ராஜ் மக. பகௌஷல், SM, VSM (Retd.) 

145.            ராஜன் சமக்ஷனா, என்எம்ஐஎம்எஸ், மும்மப 

146.            ரஜனி பகானாந்தம்பிகி, டிஐஎஸ்எஸ், மும்மப 

147.            ராமஜஷ் கம்பியாட், மத்திய கல்வி நிறுவனம், மபாபால் 

148.            ரவி நாராயண், ஆமைாசகர், பபாது சுகாதார மற்றும் சமபங்கு 
மமயம், பபங்களூரு 

149.            ராமசுப்ரமணியன் மக., ஐஐடி பாம்மப 

150.            ராஜாராம் நித்யானந்தா, ஆசிம் பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகம், 

பபங்களூரு 

151.            ரவி சுப்ரமணியம், ோமி பாபா அைிவியல் கல்வி மமயம், 

டிஐஎஃப்ஆர், மும்மப 

152.            ராஜவீ் எவமரக்கர், புமனயில் உள்ள சுகாதார மருத்துவ 
அைிவியல் நிறுவனம் 

153.            மரணுகா குப்தா, பாரதடா பாரதடி, புது தில்ைி 
.154.            மரணுகா ராஜா, சி.எம்.டி, மகாவிதா ைிமிபடட், மேதராபாத் 

155.            மனித அபிவிருத்தி திமணக்களத்தின் தமைவரான ரீட்டா 
மசானவத், 

              SNDT மகளிர் பல்கமைக்கழகம், மும்மப 

156.            ரிப் மவாரா 

157.            ஆர். கார்த்திமகயன், பயிற்சி மற்றும் மமம்பாட்டுக்கான இந்திய 
சங்கம், புது தில்ைி 

158.            மராகினி பால், நர்சிங் பேட், கார்ப்பமரஷன், நாராயணா 
பேல்த், பபங்களூரு 

159.            அய்யப்பன், முன்னாள் பசயைாளர், மவளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
கல்வித் துமை, புது தில்ைி 

160.            சாதனா நாயர், ஏர் அதிகாரி கட்டமள, மருத்துவ பயிற்சி மமயம், 

IAF. 

161.            சமபசாச்சி பட்டாச்சார்யா, முன்னாள் இயக்குநர் டிஐஎஃப்ஆர், 

அமசாகா பல்கமைக்கழகம், மசானிபட் 
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162.            மசகத் மஜும்தார், அமசாகா பல்கமைக்கழகம், மசானிபட் 

163.            சம்பத் குமார், டாடா மமாட்டார்ஸ், ஜார்கண்ட் 

164.            மும்மப, டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பன்மர்பமண்டல் ரிசர்ச், 

இயக்குனர் சந்திப் திரிமவதி 
165.            சஞ்சய் அவஸ்தி, என்.டி.டி.இ.இ. உறுப்பினர், புது தில்ைி 
166.            சஞ்சய் இனாம்தார், ஆளுநர்கள் குழு, புமன பபாைியியல் 

கல்லூரி 

167.            ஜாமரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் படக்னாைஜி மமமனஜ்பமன்ட் 
அண்ட் ரிசர்ச் பிமரமவட் ைிமிபடட்டின் தமைமம நிர்வாக 
அதிகாரி சஞ்சய் சைங்கு.ைிமிபடட் 

              மும்மப 

168.            சஞ்சயன் பட்டாச்சார்ஜி, ORF மும்மப 

169.            சந்தீப் சாஸ்திரி, ப்மரா துமண அதிபர், பஜயின் 
பல்கமைக்கழகம், பபங்களூரு 

170.            சஞ்சய் மிட்டல், ஐஐடி கான்பூர் 

171.            சந்மதாஷ் பமஹ்மராத்ரா, மனித அபிவிருத்தி பபாருளாதார 
நிபுணர், மஜ.என்.யு, புது தில்ைி 

172.            சங்கரன் வைித்தன், மதசிய ஆராய்ச்சி மபராசிரியர், GOI 

173.            மும்மப, ஐ.எஸ்.எஸ்.ஆர். இயக்குநர் சதீஷ் மமாத் 

174.            சத்யஜித் மமயர், இயக்குனர், உயிரியல் அைிவியல் மதசிய 
மமயம்- TIFR, பபங்களூரு 

175.            ஸூமன் சத்மதாபாத்யாய், ஜவேர்ைால் மநரு பல்கமைக்கழகம் 

176.            மஷல் குமார், எழுத்தாளர், மகால்டன் இந்தியாவின் கட்டிடம், 

அபமரிக்கா 

177.            சாந்தி சதீஷ், ரஸ்சிர் டிரஸ்ட், பபங்களூரு 

178.            சரத் அனந்தமூர்த்தி, மேதராபாத் பல்கமைக்கழகம் 

179.            மஷாபா பரத், பி.என். மடாஷி பபாைியியல் கல்லூரி, மும்மப 

180.            ஸ்படந்தா ஆர். வாடியா, நிறுவன இயக்குனர், மகாட்பாட்டு 
அைிவியலுக்கான சர்வமதச மமயம்- TIFR, 

                            பபங்களூரு 
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181.            ஸ்ரீகாந்த் சாஸ்திரி, JNCASR, பபங்களூரு 

182.            ஸ்ரீநாத் ஸ்ரீதரன், பதன் இந்திய கல்வி சங்கம், மும்மப 

183.            ஸ்ரீனிவாசன் ரமணி, நிறுவன இயக்குனர், மதசிய பதாழில்நுட்ப 
மமயம் (இப்மபாது 

                            சி.டிஏசி), மும்மப 

184.            ஸ்ரீனிவாஸ் மூர்த்தி, முன்னாள் கூடுதல் தமைமமச் பசயைாளர் 
நிதி, கர்நாடகா அரசு 

185.            சுப்பிரமணிய, முதன்மம, RVEngineering கல்லூரி, பபங்களூரு 

186.            சுபாஷ் குண்டியா, முன்னாள் பசயைாளர் SE & L, MHRD 

187.            சுமபாத் குமார், ைக்மனா பல்கமைக்கழகம் 

188.            சுஜா மகாஷி, எஸ்.டி.டி.டீ.யு., வடீ்டு அைிவியல், 

எஸ்.டி.டி.யு.யு.யு.யூ., மும்மப 

189.            சுஜாதா ஸ்ரீராம், மபராசிரியர் மனித சூழைியல், டிஐஎஸ்எஸ், 

மும்மப 

190.            சுமன் ஷர்மா, புது தில்ைி, மைடி ஸ்ரீ ராம் கல்லூரி முதல்வர் 

191.            சுனில் மமத்தா, முக்தாங்கன், முத்துமான் ஸ்கூல் பநட்பவார்க், 

மும்மப நிர்வாக முகாமமயாளர் 

192.            சுஜய ரத்தி, அைிவியல், பதாழில்நுட்ப மற்றும் பகாள்மக ஆய்வு 
மமயம், பபங்களூரு 

193.            சுடீந்திர குல்கர்னி, அப்சர்வர் ரிசர்ச் அைக்கட்டமள, மும்மப 

194.            சுனில் குமார் பாண்மட, மபராசிரியர், புள்ளியியல் துமை, ைக்மனா 
பல்கமைக்கழகம் 

195.            ஐஐடி தில்ைி முன்னாள் இயக்குநரான சுமரந்திர பிரசாத் 

196.            சுவாட் ராஜு, தியபரட்டிகல் சயின்சஸ் இன்டர்மநஷனல் 
பசன்டர் ஃபார் தியர்ட்டியல் சயின்ஸ்-டிஐஎஃப்ஆர், பபங்களூரு 

197.            எஸ்.வி.ரங்கநாத், முன்னாள் தமைமம பசயைாளர், கர்நாடகா 
அரசு 

198.            எஸ். கண்ணன், யு.ஜி.சி. மனித வள மமம்பாட்டு மமயம், மதுமர 
காமராஜ்               பல்கமைக்கழகம் 
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199.            சுனில் மகாஷி, பபங்களூருவிலுள்ள விடியாேி மருத்துவ 
அைிவியல் நிமையத்தில் முன்னர் 

200.            பசல்வா மடட்டஸ், டீன், நர்சிங் கல்லூரி, CMC மவலூர் 

201.            டி.மஜ. மமத்யூ, பிள்ளி பபாைியியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
கல்லூரி, மும்மப 

202.            முன்னாள் டி.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியன், முன்னாள் அமமச்சரமவ 
பசயைாளர், GOI, புது தில்ைி 

203.            TD Kemparaju, துமண அதிபர், பபங்களூரு வடக்கு 
பல்கமைக்கழகம் 

204.            தனுல் கிைாசந்த், இந்திய வணிகச் சாம்பர்ஸ், மும்மப 

205.            துஷார் காந்தி பசனாபட்டி, கலுங்கா இன் சயின்ஸ் சயின்ஸ், 

புவமனஸ்வர் 

206.            உமா மகாமதவன், கர்நாடகா அரசு முதன்மம பசயைாளர் 

207.            உதய் சலுன்மப, குரூப் இயக்குநர், எம்.எஸ். ஸ்கூல், மும்மப 
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.208.            பவனிதா கவுல், மபராசிரியர் எமர்டிஸ், அம்மபத்கர் 
பல்கமைக்கழகம், புது தில்ைி 

209.            விதுமஷ சர்மா, ஃபுல்பிமரட் ஸ்காைர், பிரின்ஸ்டன் 
யுனிவர்சிட்டி, அபமரிக்கா 

210.            விஜய் மகால், விசி, அமிட்டி பல்கமைக்கழகம், மகாராஷ்டிரா 

211.            விக்ரம் சம்பத், மநரு நிமனவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் 
நூைகம், புது தில்ைி 

212.            வின்பசன்ட் ஜி ஃபர்ட்டமடா, தத்துவம் மற்றும் சமய நிறுவனம், 

மமசூர் 

213.            வி.எஸ்.பசவராஜு, டிஎன்ஏ, பபங்களூரு 
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214.            VS பசௌோன், முன்னாள் தமைவர், NAAC, புது தில்ைி 
215.            வி.எஸ். பிரசாத், முன்னாள் பி.வி.சி., இன்கானூ, புது தில்ைி 
216.            VC சண்முகநந்தன், ஒருங்கிமணப்பாளர், கூட்டு இயக்குநர், AHPI, 

பபங்களூரு 

217.            விஷால் டங், மனவ் ரக்னா பல் கல்லூரி, ஃபரிதாபாத், உ.பி.  
 

இமணப்பு VIII. அங்கீகாரங்களாகக் 

இமணப்பு VIII 

அங்கீகொைங்களொகக் 

இந்தியாவின் மனிதவள மமம்பாட்டு அமமச்சகத்தால் 
கட்டாயப்படுத்தி, திைமமயுடனும் திைமமயுடனும் எவ்விதமான 
பங்களிப்மபயும் ஆதரமவயும் பபைாமல், பை நிறுவனங்கள், 

நிறுவனங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் தனி நபர்கமள அங்கீகரிக்க 
விரும்புகிமைன். 

பங்களிப்பு பங்கு அல்ைது முக்கியத்துவத்மத அதிகரிக்க அல்ைது 
குமைக்க குைிப்பிடப்படவில்மை. அமதமபால், பபயமரக் குைிப்பிடுவது 
நியாயமற்ைதாக இருக்கைாம், ஏபனனில் அது 
பபயரிடப்படாதவர்களுக்பகதிராக பாகுபாடு காண்பதற்கு சமமானதாக 
இருக்கும், முற்ைிலும் அழிக்க மவண்டிய அவசியத்தின் 
காரணமாக. அவ்வாறு பசய்யும்மபாது, மநரடியாகமவா அல்ைது 
மமைமுகமாகமவா அதன் கடுமமயான பபாறுப்புகமள 
நிமைமவற்றுவதற்கு குழுவிற்கு உதவிய எவருக்கும் இடைல் 
ஏற்படுவமத நாங்கள் விரும்பமாட்மடாம். 

பதாடக்கத்தில், மனித வள மமம்பாட்டு அமமச்சகம் மற்றும் 
குைிப்பாக, பசயைாளர், உயர் கல்வி மற்றும் கூட்டு பசயைாளர், 

பகாள்மகப் பணியகம் மற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் 
பதாடர்ச்சியான நிர்வாக ஒத்துமழப்மப வழங்குவதற்கு நன்ைி 
பதரிவிக்க மவண்டும். பல்கமைக்கழக மானிய ஆமணக்குழுவின் 
அதிகாரிகள், மதசிய மதிப்படீ்டு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சிைின் 
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பணிப்பாளர் மற்றும் ஊழியர்கள், இயக்குனர் மற்றும் அவரது குழு 
ஆகிமயார், மகாட்பாட்டு அைிவியலுக்கான சர்வமதச மமயத்தில், 

இயக்குனர் மற்றும் அவரது குழு ராமான ஆராய்ச்சி மமயத்தில், 

டாக்டர் மக. கஸ்தூரிரங்கன் அத்துடன் துமண அதிபர் மற்றும் அஸிம் 
பிமரம்ஜி பல்கமைக்கழகத்தின் அவரது குழு ஆகிமயார் 
முழுமனதுடன் அங்கீகரிக்கப்பட மவண்டும். Rashtriya Shikshana Samithi Trust, 

PES பல்கமைக்கழகம், ராமமயா கல்லூரி மற்றும் மவத விஞ்ஞான 
மசாதா சமஸ்தானம் ஆகியவற்ைின் அதிகாரிகள் பதாழில்நுட்ப 
பசயைகத்திற்கு பணிபுரியும் ஆசிரியர்கமள நியமித்துள்ளனர். 

பட்டியைிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களது பிரதிநிதிகளிடம் 
மற்றும் அவர்களது ஆக்கபூர்வமான மற்றும் தகவல்பதாடர்பு 
உள்ளடீுகளுக்கு பை தனிநபர்களுக்கு நாங்கள் நன்ைியுடன் நன்ைி 
பதரிவிக்கின்மைாம். ஒவ்பவாரு மதிப்புமிக்க பங்களிப்மபயும் 
குைிக்கும் மநர்மமயும் ஆர்வமும் நம்மமத் 
பதாட்டிருக்கிைது. மின்னஞ்சல்கள், கடிதங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் 
மபான்ை பல்மவறு வழிகளில் தங்கள் கருத்துக்கமள, ஆமைாசமனகள் 
மற்றும் உள்ளடீுகமள அனுப்பிய ஒவ்பவாரு நபருக்கும் 
மநரடியாகமவா அல்ைது மவறு அலுவைகங்களிமைா மசர்த்துள்ள 
ஒவ்பவாரு நபருக்கும் நாங்கள் பாராட்டு பதரிவிக்கிமைாம். நாட்டின் 
அமனத்துப் பகுதிகளிைிருந்தும், எல்ைா பமாழிகளிைிருந்தும் பபாது 
மக்களாலும் பபாதுமக்களிடமிருந்தாலும், பை பமாழிகளில், 

சமுதாயத்தின் பை பகுதிகளிைிருந்தும், பபாதுமக்களிடமிருந்து வரும் 
பிரதியடீற்ை பதில் உண்மமயில் கவனிக்கத்தக்கது. 

மனித வள மமம்பாட்டிற்கான மத்திய அமமச்சகத்தின் அலுவைகம் 
மகமபசி பகாள்மககமள பதாடங்கி மவத்திருந்தாலும், மதமவயான 
மபாதும் தகவல் பரிமாற்ைத்மத எளிதாக்குகிைது. பிரதம மந்திரி 
அலுவைகத்தின் மூத்த அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் கவனம் 
பசலுத்துவதற்கு நன்ைி பதரிவிக்கிமைாம். 

கமடசியாக ஆனால் குமைந்தது அல்ை, எங்களது மவமைக்கு முன்னர் 
இருந்த முக்கிய பகாள்மக வகுப்பு பயிற்சிக்காக சம்பந்தப்பட்ட 
அமனவருக்கும் நன்ைி பதரிவிக்க விரும்புகிமைன், இது இந்த வமரவு 
பகாள்மககளின் முழுமமயான மற்றும் விரிவான வளர்ச்சிக்கு 
வழிவகுத்த உதவியது. 
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ஷகிைா 
ஷம்சு குழுவின் 
பசயைாளர் 
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Appendix IX. Order of Constitution 



  

 
844 

Appendix IX 

 
National Education Policy 2019 

468 



  

 
845 

 
Appendix X. Extension of Tenure- 31.03.18 



  

 
846 

Appendix X 

 



 

 

 



 Appendix    

 
848 

XI. Extension of Tenure-  30.06.18 
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XII. Extension of Tenure-  31.08.18 
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XIII. Extension of Tenure-  31.10.18 
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Appendix XIV. Extension of Tenure-  15.12.18 
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Appendix XIV 

 



 

 

 



 

 

jkpo; nkhop ngau;g;G:jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp  Mrpupau; kd;wk; >                  

ehkf;fy; khtl;lk 

In every epoch of humankind, knowledge represents the sum of what is 

created by all previous generations, to which the present generation 

adds its own. 

  

The motif of the Mobius strip symbolizes the perpetual, developing 

and live nature of knowledge - that which has  no beginning and that 

which has no end. 

  

This Policy envisages creation, transmission, use and 

dissemination of knowledge as a part of this continuum. 
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jkpo; nkhop ngau;g;G: 

                jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp  

Mrpupau; kd;wk; > 

                  ehkf;fy; khtl;lk;. 

 

Kf;fpa Fwpg;G:  

jkpo; nkhop ngau;g;gpy; rpy thu;j;ijfs; /thf;fpaq;fs; 

khWgl;bUf;fyhk ;. 

,it ,WjpahdJ my;y.Mq;fpy gjpg;Ng rupahdJ MFk ;. 


