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இல்-1
தொகப்தைர
இந்ிொ கல்ிக்கு ப்ததொதுத தொக்கித்தும் ககொடுத்து ந்துள்பது. தண்ரட இந்ிொில்
தொன்தொறல் தொகிழ்த் கல்ிதொரந தம் சொர்ந் கல்ிதொரந ன்று அநிப்தடுகிநது.
இவ்வுனக ொழ்ிறம், அரக் கடந் ொழ்ிறம் சிநப்தைந ொழ்ற்கு தரொண அநிரக்
ககொடுத்ல் ன்தொக இல்னொல் எதர் ம்ரத் ொத தொறரொக உர்ந்துககொள்ற்கொண
கல்ிொக அது இதந்து. குதகுனக் கல்ிதொரந குதிற்கும் சீடதக்கும் இரடில் எத உநர
பர்த்து. அது ஆசிொிர ரப்தடுத்ி எத தொரநொகவும் , சீடர்கரப ிகக் கடுரொண
எறக்கிிதொரநகறேக்கு

உட்தடுத்துொகவும்

இதந்து.

சீடர்கள்

அர்கறேரட

ஆசிொிர்கறேக்கு ிகவும் கடப்தொடுரடர்கபொக இதந்ொர்கள்.

கி.தொ. 700-ஆம் ஆண்டில் ட்சசீனத்ில் உனகின் தொல் தல்கரனக்ககம் ிறுப்தட்டது. ொபந்ொ
தல்கரனக்ககம்

அல்னது

ொபந்ொ

கொவீொ

ன்று

அக்கொனத்ில்

அநிப்தட்டிதந்

தல்கரனக்ககம் கி.தொ.4-ஆம் தற்நொண்டில் ிறுப்தட்டு, உனகில் தொறல் ிறுப்தட்ட சிநந்
தல்கரனக்ககங்கறேள் என்நொகத் ிகழ்ந்து. அன் ிகச் சிநப்தொண கொனகட்டொண கி.தி. 7-ஆம்
தற்நொண்டில் ொபந்ொ தல்கரனக்ககம் 10000 ொர்கரபத்ம், 2000 ஆசிொிர்கரபத்ம்
ககொண்டிதந்து. ீகய்ில், கய்ரில் , சதொொில், தொகம், ொன்ரநகள், தைத்
தப் தைணி தல்கள், கபிொட்டுத் த்துங்கள் ஆகிற்நிற்ககண கொட்டிண சித்ரத்ம்
உரப்ரதத்ம், சொிசொக, அநிில் , ொணில், தத்தும், அபரில் ஆகிற்நிறம்
கொட்டுகிந கற்நறன்

தல்தறுதட்ட துரநகரபக் ககொண்டொக ொபந்ொ தல்கரனக்ககம்

ிபங்கிது. இணம், ொடு ன்ந ல்ரனகரபகல்னொம் கடந்து, ொபந்ொ தல்கரனக்ககம் சீணொ,
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துதக்கி

ததொன்ந

ொடுகபிறதந்தும்

ொர்கரபத்ம் ல்றர்கரபத்ம் கர்ந்ிதந்து.

சக்கர், சொஸ்தர், ஆர்தட்டர், தொஸ்கொச்சொொிர், சொக்கிர், தஞ்சற ொத்சொணம் இன்தம்
ண்ினடங்கொ இந்ி ல்றர்கள், கிம் ொணில், இற்தில், திில், தத்தும்,
அறுர சிகிச்ரச , தண்கரனகள், கதொநிில், உற்தத்ித் கொில்தட்தம், கட்டிடிறம்
கட்டிடக்கரனத்ம்,
ிரபொட்டுகறேம்

கப்தல்கட்டுறம்
ஆண

தல்தறு

கப்தரனச்

துரநகறேக்கும்

கசறத்துறம்,
உனகபொி

அநிவு

ததொட்டிகறேம்,
தங்கபிப்ரதச்

கசய்ிதக்கிநொர்கள். ிடுரனப் ததொொட்டக் கொனத்ில் தகொகதன, ொம் தொகன் ொய், தண்டிட்
ன் தொகன் ொபிொ, கொத்ொ கொந்ி ததொன்ந தன ரனர்கறேம் இந்ி க்கறேக்கு சிநந்
கல்ி கிரடப்தற்கொகப் தொடுதட்டணர்.
ிடுரன கதற்ந கொனம் கொடங்கி இந்ிொின் பர்ச்சித் ிட்டங்கள் கல்ி தம்தொட்ரட
தொன்ர ிரனில் ரத்த கசல்தட்டு தகின்நண. கல்ி கதறுற்கு உள்ப ிகரப
ற்தடுத்வும், கல்ி கொடர்தொண கசல்கபில் தங்தகற்கவும், கல்ித் த்ர தம்தடுத்
உவும் கல்ிக் ககொள்கரபத்ம், கசல்ிட்டங்கரபத்ம் குக்கும் ரகில் அவ்ப்ததொது
இந்ி அசு தன குறக்கரப ிித்து. அற்றுள் தொக்கித்தும் ொய்ந் சின குறக்கறேள்
தல்கரனக் கக கல்ிக்குற ( 1948-49) உர்ிரனப் தள்பிக் கல்ிக் குற ( 1952-53), கல்ிக்குற
(1964-66), ஆசிொிர்கறேக்கொண தசிக் குற I, II (1983-84) ஆகிர அடங்கும்.

கல்ிக் குறின் தொிந்துரகபின் அடிப்தரடில் ரப்தட்ட கல்ிின்தொற்தட்ட தசி
கல்ிக் ககொள்ரக ( 1968) ல்னொ ிரனகபிறம் கல்ித் த்ர தம்தடுத்துல், அநிில்,
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கொில்தட்த பர்ச்சி, அந, சதோக ிறிங்கரபப் தன்தடுத்துல், கல்ிக்கும் க்கபின்
ொழ்க்ரகக்கும் இரடில் உள்ப கொடர்ரத தறம் கதங்கி ச்கசய்ல் ஆகிரகறேக்கு
அறத்ம் ககொடுத்து கல்ிதொரநின் அடிப்தரடக் கூறுகபில் சீர்ிதத்ம் தர ன்ந
ீர்ொணத்ரக் கூறுகிநது. இந்த் ீர்ொணம் தசி தொன்தணற்நம், ொம் இந்ிர்கள், ம்
தண்தொடு ன்கிந எத கதொது ண்தொட்டம், தசி எதரப்தொடு ஆகிற்நில் கல்ிின்
தங்கபிப்ரத றத்றுத்துகிநது. தசி கல்ிக் ககொள்ரக1986 (1992ல் ிதத்ப்தட்டது). எத
குநிப்திட்ட

தடிிரன

ர,

சொி,

ச,

இட,

தொறண

தறுதொடு

இன்நி

ல்னொ

ொர்கறேக்கும் ொண கல்ி கதநிரக கசய்ல் ன்தர ிர்தொக்கி எத தசி
கல்ி தொரநர குத்து.

1976-ல் இற்நப்தட்ட 42-து அசினரப்தைத் ிதத்ம் ஏர் அடிப்தரட ொற்நத்ரக் ககொண்டு

ந்து. ொினங்கபின் தட்டிறல் இதந் கல்ிர, ம் ொட்டின் கூட்டசு அரப்தின்
தொக்கித்துத்ர அநிந்து ககொள்றேம் ரகில், கதொதுப்தட்டிறக்கு ொற்நிரத்து.
டுண், ொின அசுகள் இரொண

தொக்கித்தும் ககொண்டு தங்கொபர்கபொக கல்ிக்

குநிக்தகொள்கரப எதங்கிரந் ரகில் தொன்கணடுத்துச் கசல்னல் தண்டும் ன்ந தொக்கில்,
கல்ிின்

தல்

ககொண்டுப்தடும்

ந்கொத

ககொள்ரகத்ம்

துரநகறேக்கிரடிறம்

அரச்சரகறேக்கிரடிறம் உள்ப தொறரொண கல்ிச் ரடதொரநச் கசல்தொடுகபின்
இல்ரதத்ம்,

ொினங்கபொல்

ஆற்நப்தடப்

ததொகும்

இன்நிரொப்

தங்கபிப்ரதத்ம்

எப்தைக்ககொண்தட ஆகதண்டும். ணத, இக் ககொள்ரக, 2013-ல் ற்றுக்ககொள்பப்தட்ட

கொடக்கிரன குந்ரப் தொொிப்தைம் கல்ித்ம் தற்நி தசிக் ககொள்ரக ( National Policy on
Early Childhood Care and Education - ECCE), தசி இரபஞர் ககொள்ரக ( National Youth Policy Page 5 of 99
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NYP), 2014, ிநன் பர்ச்சித்ம் கொில்தொரணப்தைம் தற்நி ககொள்ரக, 2015 ( National Policy for
Skill Development and Entrepreneurship) ஆகிற்ரநத்ம், இன்தம் ண்ினடங்கொ ொின

அபினொண ககொள்ரககரபத்ம் கதத்ில் ககொண்டுள்பது.

1986/92-ல் தசி கல்ிக் ககொள்ரக ரப்தட்ட

கொனத்ிறதந்து இந்ிொிறம், உனகில்

கததபிறம் குநிப்திடத்க்க அபில் ொற்நங்கள் ிகழ்ந்துள்பண. றொண, தொன்தணொக்குக்
ககொண்ட

எத

கல்ி

தொரந தரப்தடுகிந கொனகட்டத்ர இந்ி

கதொதபொொ பர்ச்சி கடந்து கசன்றுககொண்டிதக்கிநது.

அசில்,

சதோக,

அரணதக்கும் ஆம்தக் கல்ி

ங்குரன அரட அசினரப்தைச் சொசணொீிொகவும், சட்டொீிொகவும் ஆபித்து
இந்ிொில் கல்ித் துரந கொடர்தொண எத கதொி பர்ச்சிொகும். இந்ி அசினரப்தில்,
அசினரப்தைச் ( 89-து ிதத்ம்) சட்டம், ிி 21 – Aர ற்தடுத்ிது, 6-றதந்து 14
ிற்குட்தட்ட அரணத்துக் குந்ரகறேக்கும் இனச கட்டொக் கல்ி ங்குரன, அசு
ீர்ொணிக்கிந ித்ின்தடி, சட்டொீிொண அடிப்தரட

உொிரொக்குரக் கதிதொகும்.

இந்ி அசினரப்தை ிி 21-A ிர்தொக்கிர ரடதொரநப்தடுத்ிொண இனச

,

கட்டொக் கல்ிக்கொண குந்ரகபின் உொிரச் ( RTE) சட்டம், 2009, 6 ிறதந்து 14
ிற்குட்தட்ட எவ்கொத குந்ரத்ம், ன்தரட கொடக்கக் கல்ி ிரநவு கதறும் ர
அதகில் உள்ப தள்பிில் இனச, கட்டொக் கல்ி கதறுற்கு உொிர ங்கித்ள்பது.

கல்ித்துரநில் குநிப்திடத்க்க ொற்நங்கள் ற்தட்டுள்பண. கல்ிச் கசல்தொடுகறேம், கற்நல்
தொரநத்ம் குப்தரநகறேக்குள் ட்டுத இணி ிகழ்ண அல்ன. ணத கல்ிின் தப்தை
தொரநசொர்ந் தள்பிக்கல்ி அல்னது உர்கல்ி ன்ந ரரநக்குள் அடங்கொ. கல்ிதொரந
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குப்தரநர அடிப்தரடொகக் ககொண்ட கரனத்ிட்டம் ொினொக டப்தது ன்நில்னொல்,
ின்ணத, அச்சு ஊடகங்கள் தோனொகவும், கல் கொடர்தைத் கொில் தட்தங்கள், தல்கள்,
தத்ிொிரககள் ததொன்நற்நின் தோனொகவும் டக்கும். கற்ததொர் இன்று ிறுணங்கள் அல்னொ
ிதொரநகபின் தோனம் டப்தை அநிரப் கதந ொய்ப்தை ககொண்டுள்பணர்.

அநிில்,

கொில்தட்தம்

ஆகி

துரநகபில்

ற்தட்டுள்ப

ிரொண

தைத்நிின்

உதொக்கதொம் தணொக்கதொம், அன் ிரபொக க்கபின் ொழ்க்ரகில் ற்தட்டுள்ப ொக்கதொம்
ிரந்து

ொநிதம்

அநிவுனரகக்

கற்ததொதக்கு

அநிதொகப்தடுத்

தண்டின்

இன்நிரொரர றத்றுத்துகிநது. பர்ந்துதம் அநிவுப் கதொதபொொம், சதோகம்
ஆகிற்நின் தரகரப ிர்ககொள்றேம், ொழ்க்ரகத்
ொதடத் ிநன்கரப பர்க்க தண்டி எத அசிம்
க்கொறு ிநன்கரபத்ம் ,

அநிரத்ம்

ிநன்கரப

உள்படக்கிொண,

ொநிதம் ிநன்கபின் தரக்குத்

கற்ததொர் ொழ்க்ரக தொறதுக்கும் ங்கரபத்

கரத்துக் ககொள்றேகிநொண ிநன்கரபக் கற்நரன ஊக்குிக்க தண்டிிதப்தர
உர்த்ிக் கொட்டுகிநது. ொநிதம்

சதோகத் பங்கறேம், சத்தும் ற்றும் உள்படக்கி

ிொிொக்கம் ததொன்ந தசி குநிக்தகொள்கரப அரடில் உள்ப அக்கரநத்ம் எதொறுதட்ட
அணுகுதொரந தர ன்தர றத்றுத்துகிநது. கற்ததொர் அரணதம்

கற்நல் அததத்ில்

கற்நி கதநற்கொண ொய்ப்தைகரப தம்தடுத்துல், தல்தறு ப்தட்ட ொச் சதொொக்
குறக்கறேம் சொண கல்ிப் தன்கரபப் கதறும் கற்ததொொின் தரகறேக்கொக அரணத்து கல்ி
ிறுணங்கறேம் கதொறுப்ததற்றுக்ககொள்பல் இில் அடங்கும்.

தைி கல் கொடர்தைத் கொில்தட்தப் தன்தொடு, சிநப்தொக இரப் தன்தொடு கடந் சின
ஆண்டுக் கொனங்கபில் ிக்கத்க்க அபில் ிொிந்துதந்துள்பது. தைி கொில்தட்தங்கள்
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க்கபின் ொழ்க்ரக, தி, கொடர் ஆகிற்நில் ொற்நங்கரப ற்தடுத்ித்ள்பது. தைி
கொில்தட்தங்கள் கசய்ிக் குில்கரபத்ம், கற்நல் தோனங்கரபத்ம் பிொக ங்குதொடு
கற்தர்கறேக்குக் தைி தைி கற்நல் ொய்ப்தைகரபத்ம் அள்பித்தகின்நண.

தைி கொில்

தட்தங்கரப கல்ித்துரநச் சூறக்குள் எதங்கிரப்தது தொன்தொிர ங்கப்தட தண்டி
எத திொக கல்ித்துரநில் பர்ந்துள்பது.

தற்கூநப்தட்ட

பர்ச்சிகள்,

கல்ிக்

ககொள்ரககள்,

உள்படக்கம்,

கல்ிச்

கசல்தொரந

ஆகிர ொநிதம் கொனங்கறேக்கும், தரகறேக்கும் ற்த ொற்நம் ககொள்ப தண்டும்
ன்தர உர்த்துகின்நண. கடந் கொன அததங்கரபத்ம், ொநிதம் தசி பர்ச்சிக்
குநிக்தகொள்கள், சதோகத் தரகள் ஆகிற்நின் ிக்கொட்டுறறம், உள்றைர், ொடு, தகுி,
உனகம் ஆகிற்நில் ிகறம் ஆற்நல் ொய்ந் ரடதொரநகள் ொற்நங்கபொறம் உதொகித்ள்ப
அக்கரநகள், ிணொக்கள் ஆகிற்ரநத்ம் கதத்ில் ககொண்டு கல்ிின் குநிக்தகொள்கள் ,
அரப்தை, உள்படக்கம், கசல்தொரந ஆகிற்நில் தைத்ொக்கம்

கசய்ப்தடுல் தண்டும்.

அத்துடன் குந்ரகள், இரபஞர்கள், துந்தொர்கபின் ொநிதம் கற்நல் தரகறேம்
தசர்த்துக்ககொள்பப்தடுல்

தண்டும்.

இந்ிொின்

ிகொட்டிொக டிரக்கப்தட்டுள்ப தசி

கல்ிப்

தைத்ொக்கச்

கசல்தொடுக்கு

கல்ிக் ககொள்ரக, 2016 இந்தொக்கினொண எத

தொற்சித.

தசி கல்ிக் ககொள்ரக, 2016, ம்திக்ரகக்குொி, ம் ொய்ந் கல்ி தொரநரத்ம், ொழ்ொள்
தொறதும் கற்கும் ொய்ப்தைகரபத்ம் அரணதக்கும் ங்கும் ன்று ிர்தொர்க்கப்தடுகிநது.
ததள்ப ொழ்க்ரக ொத் தரொண அநிவு, ிநன்கள், ணப்தொங்கு, ிறிங்கள் ககொண்ட
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ொொக்கர்கரபத்ம்/தட்டம் கதற்நர்கரபத்ம் உதொக்குகிநொகவும், ொட்டின் பர்ச்சிப்
திில் ஈடுதட்டும் ிரந்து ொற்நம் ககொள்றேம் உனகொகிக் ககொண்டிதக்கும் அநிர
அடித்பொகக்

ககொண்ட

சதோகங்கறேக்குப்

தினபிக்கும்

ரகிறம்

கவ்தறு

தண்தொடுகரபக் ககொண்ட இந்ிப் தம்தரின் தைகரபத்ம், னொறுகரபத்ம் ிக்கும்
ண்தொம்,

சதோக

எற்றுரரத்ம்,

ச

ல்றக்கத்ரத்ம்

ககொண்டு

கதொறுப்தொண

குடிக்கரப உதொக்கும் ரகிறம் இதக்க தண்டும். கொத்ொ கொந்ி, “சொிொண கல்ி

ன்தது ன்ண ன்று க்கள் அநிொது இதப்ததுொன் உண்ரொண இடர்தொடு. ொம் ினத்ர
ிப்திடுது ததொனவும், தங்குச் சந்ரில் உள்ப தங்குகரபக் கக்கிடுது ததொனவும்ொன்
கல்ிரத்ம் ிப்திடுகிதநொம். ொன் கூடுனொகப் கதொதபீட்டக் கூடி எத ரகக்
கல்ிர ட்டும்ொன் ககொடுக்க ிதம்தைகிதநொம். கற்நர்கபின் டத்ரர உர்த்தும்
ரகர ொம் எதததொதும் சிந்ிப்தது இல்ரன” ன்று கூநித்ள்பொர். ம் தசப் திொின்
கதத்துகபொல் தூண்டப்தட்டு, இக் ககொள்ரக ிறிங்கள், ிநன்கள், ஆற்நல் ஆகிற்ரநப்
திற்றுித்து

அன்

தோனம்

ொட்டின்

னத்ிற்குப்

தங்கொற்றுதர்கபொகக்

குடிக்கரபப்

தொிிக்கச் கசய்த்ம். ொட்டின் ீண்ட கொனப் கதொதபொொ பர்ச்சித்ம், தொன்தணற்நதொம்
கல்ிதொரநின் தணொக தம் ொண ொர்கள் ததனத கதொிதும் சொர்ந்துள்பண.
அணொல்,

சதோக-கதொதபொொத்ர

பர்க்கவும்,

எப்தைவு

ககொண்ட

அநம்சொர்

ொதடச்சதொொத்ரக் கட்டவும் ஆகச் சிநந் ஆற்நல் ொய்ந் எத கதிொக ொண, சொண
பத்ின்தல் உதொக்கப்தடும் கல்ிர இக்ககொள்ரக
எதங்கிரப்தற்கு

எத

றொண

ஆற்நனொகவும்,

அங்கீகொிக்கிநது.
ொட்டு

னணில்

சதொொத்ர
அக்கரநகொட்டி

ிறிங்கரப ிரத்துச் சதோக எதங்கிரப்ரத பர்க்கும் கதிொகவும் கல்ிர
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அரடொபம் கொட்டுகிநது. “ொதும் ஊத ொதம் தகபிர்” ன்தம் ொக்கிற்கிங்க இந்ிக்
குந்ரகள்

உனகபொி

சிந்ரணத்ம், இந்ிப்

தண்தொடு,

தைகபில்

தர்

ஊன்நிணர்கபொகவும் இதக்க தண்டும் ன்று கொரனதொக்குப் தொர்ரத்ம் ககொண்டுள்பது.

தசி கல்ிக் ககொள்ரக, 2016, ிர்கொன இந்ிக் கல்ி தொன்தணற்நத்ரத் கதத்ில் ககொண்டு
எத டிரப்ரதக் ககொடுத்துள்பது. அது தொந்ர தசி கல்ிக் ககொள்ரககபில் ிரநவு
கதநொல்

ிடுதட்டுப்

ககொள்றேதொடு

ததொிதக்கும்

இன்ரந

ிகழ்ச்சிகரபத்ம்,

ொட்டு

பர்ச்சிிறம்,

குநிக்தகொள்கரபத்ம்
கல்ித்துரநத்

கணத்ில்
கொடர்தொண

அரநகூல்கரபத்ம் ிர்ககொள்றேம். தசி பர்ச்சிில் ொண கல்ிின் தொக்கித்துத்ர
அரடொபங்கண்டு, அரணத்து ிரனகபிறம் கததபிற்கு ொண கல்ிர தம்தடுத்வும்,
சதோகத்ின் அரணத்து திொிிணதக்கும் கல்ிசொர் ொய்ப்தைகள் கிரடக்கச் கசய்ற்கும் தசி
கல்ிக் ககொள்ரக 2016 எத ஈடுஇரற்ந தொக்கித்துத்ர அபிக்கிநது.

ஸ்ரீ அிந்ர் ொர்த்ரகபில் கசொல்னதண்டும் ன்நொல், “இந்ிொ ிச்சொக றம்தைம்;

சிநந்து ிபங்கும்; ிகழ்ந்ர எவ்கொன்றும், எவ்கொத ரடத்ம், எவ்கொத தின்ணரடவும்
அற்குக் கண்டிப்தொக

உவும், அரணப் கததக்கும் ன்ந

உறுிொண ம்திக்ரகர

இந்ிர்கள் ககொண்டிதக்க தண்டும். ... .... . ரகரந ிரில் ீதம், அடிொணத்ில் சூொின்
உிக்கும். இந்ிொ
இந்ிொர

ய்ப்ததொகும் சிநப்தின்

கின் உித்து ன்தரட எபிிணொல்

ிரநத்து, இந்ிொர எபிொக்கி

,

ஆசிொரத்ம் எபிொக்கி,

உனகத்ரத எபிொக்கும்.” 21 ஆம் தற்நொண்டில் இணிதங் கொனம்
கசொந்ொக இதக்கும்.
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இல்-2
கல்ித் துரநிறள்ப தொக்கிொண சொல்கள்
ஆம்தகொன

கல்ிக்

அபித்துள்பது.

ககொள்ரகொணது

ணிதம்,

இற்நில்

கபிொண

தன

தொக்கங்கரபத்ம்

தொறரொக

இனக்குகரபத்ம்

ரடதொரநப்தடுத்ப்தடில்ரன.

கல்ிின் அரணத்து ிரனகபிறம் அணுகுரத்ம் தங்குககொள்ரத்ம் தம்தடுத்துில்
இந்ிொ குநிப்திடத்க்க தொன்தணற்நத்ர அரடந்ிதந்ொறம், ொட்டிதரட கல்ிின்
எட்டுகொத்

பர்ச்சிொணது

எறங்கற்றுள்பது.

தறம்

கல்ிர

அணுற்கும்,

தங்குககொள்ற்கும் உள்ப சொல்கள், ங்கப்தட்டுள்ப கல்ிின் ம், கல்ிின் சிரன,
அரப்தைத் ிநன், ஆறேரத் ிநன் ற்றும் ிர்ொகத் ிநன், ஆொய்ச்சித்ம் பர்ச்சித்ம், ற்றும்
கல்ி பர்ச்சிக்கொண ிி எப்தைரக ததொன்நர தற்நி கரனகள் இன்ணதொம் ீடிக்கின்நண.
அணுகுறம் தங்குககொள்றேறம்
உனகம் தொறதும் தற்ககொள்பப்தட்ட ஆய்வு கொடக்கிரன குந்ரப்தத கல்ிின்
தொக்கித்துத்ர
தங்குககொள்து
ொய்ப்தைகரப

தொன்ணிரனப்தடுத்துகிநது.
குரநொகத

ங்குற்கு

ிொிவுப்தடுத்துற்கும்,

உள்பது.

ணிதம், தள்பிக்கு
அரணத்துக்

கொடக்கிரன

அர்கரப

குந்ரகறேக்கும்

குந்ரப்தத

தொரநசொர்

தொந்ர

தள்பிக்கு

கல்ிர

அதப்தைற்கு

கல்ிில்
இரொண
அணுர
சிநப்தொக

ொர்கசய்தும் ிகவும் தொக்கித்தும் ப்தடதண்டி திொக உதகடுத்துள்பது.
தசி அபில் தள்பிக்கு கசல்னொ 6-13

துள்ப குந்ரகபின் ிறக்கொடு 2000 ஆம்

தடத்ிறதந்து குநிப்திடத்க்க அபில் குரநந்துள்பது. ணிதம், தள்பிக்கு கசல்னொ
குந்ரகபின் கொத் ண்ிக்ரக அிகொகத உள்பது. டுிரனப் தள்பி ற்றும்
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உர்ிரனப்தள்பிகபில் உள்ப குரநந் அபினொண தசர்க்ரக ிகிொணது கொடக்கக்
கல்ிின்

தசர்க்ரகதொடு

எப்திடுரகில்

கரனபிக்ககூடி

ிொக

உள்பது.

அரணதம் உர்ிரனக் கல்ிர கதறுற்கு ொர்கறேக்குத் கொடக்க கல்ிிறதந்து
உர்ிரனக் கல்ிக்குச் கசல்ரத்ம், உர்ிரனப் தள்பிிறதந்து தல்ிரனப் தள்பிக்கும்
ற்றும் உர்கல்ிர உறுிகசய்து எத சொனொகத கொடர்கிநது.
இந்ிொ உனகிதனத இண்டொது ிகப்கதொி உர்கல்ி அரப்ரத ககொண்டுள்பது.
இந்ி

உர்கல்ி

ற்கணத

அரணதக்கும்

கசன்நரடந்ிதக்கும்

ிரனர

அரடந்ிதக்கின்ந ததொிறம், 2014-15 ஆண்டிற்கொண உர்க்கல்ிின் எட்டுகொத் தசர்க்ரக
ிகிம் 23.6 ிறக்கொடு ன்ந குரநந்பிதனத உள்பது. 2017-18 ன் ற்ததொர இனக்கு
எட்டுகொத்

தசர்க்ரக

ிகித்ர 25.2

ிறக்கொட்டிற்கும்

தறம் 2020-21

ல் 30

ிறக்கொட்டிற்கும் அிகொிப்ததொகும்.
கல்ிநிற்நர்கபின் ண்ிக்ரகரக் குரநப்தில் உள்ப கதுொண தொன்தணற்நம்
எப்தேட்டபில்

கரனபிக்ககூடி

ிொக

உள்பது.

2011ல் 282.6

ில்றன்

க்கள்கொரகத்ள்ப இந்ிொில் 7 தும் அற்கு தறம் உள்பர்கபில் கல்ிநிவு
அற்நர்கபின் ண்ிக்ரக அடிப்தரடில் இந்ிொ ற்ததொது ிகப்கதொி ண்ிக்ரகரக்
ககொண்டுள்பது. இந்ிொ உனகிதனத ிக அிக ண்ிக்ரகினொண கல்ிநிற்ந இரபஞர்
ற்றும்

துந்ர்கரபக்

ககொண்டுள்பது.

அொது,

2011ன்

கக்ககடுப்தின்தடி

இரபஞர்கள் ற்றும் துந்ர்கபின் கல்ிநிவு ிறக்கொடு தொரநத 86.1 ற்றும் 69.3
ஆக உள்பது.
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ப் திச்சிரணகள்
ற்ந கல்ிின் ிரபொக ிதப்ிற்ந கற்நல் தணொணது ிகவும் கரனபிக்க கூடிொக
இதக்கிநது.

ம்

கொடர்தொண

குரநதொடுகள்,

அொது,

கதொதத்ற்ந

கரனத்ிட்டம்,

திற்சிகதற்ந ஆசிொிர்கபின் தற்நொக்குரந, ிநரற்ந ஆசிொிர் ததொன்நர தள்பிக்கு
தொந்ர கல்ி கொடர்தொக இதக்கும் தொக்கிொண சொல்கபொகும். தள்பிக்கு தொந்ர
கல்ிர தொடித் குந்ரகபில் குநிப்திட்ட ிகித்ிணர் கொடக்கப் தள்பிில் தசதம்ததொது
தள்பிக்கொண ஆத்த் ிநன்கபொண தைனணநிரத்ம் கொிநிரத்ம்

கதற்நிதக்கில்ரன.

தள்பிக்கு தொந்ர ஆசிொிர்கள் கததம்தொனொணர்கறேக்குத் தரொண அபிற்குப் திற்சி
அபிக்கப்தடில்ரன.

கததம்தொனொண

தங்கபில்

தள்பிக்கு

தொந்ர

கல்ிின்

கரனத்ிட்டொணது கொடக்கக் கல்ி கரனத்ிட்டத்ின் கீழ்ிரன ிொிொகத கொடர்கிநது.
தள்பிக்கல்ி

ிர்ககொள்கிந

ிகப்கதொி

சொல்

ொர்

கற்நறறள்ப

ிதப்ிற்ந

ிரனிரணத டுத்துரக்கிநது. குப்தைகள் III, V, VIII ற்றும் X  உள்படக்கி தசி
அரடல் கதொதுி ஆய்வுகபின் ( NAS) தொடிின்தடி எத கததபவு ொர்கபின் கற்நல்
ிரனொணது ிர்தொர்க்கப்தட்ட கற்நல் ிரனகபின் அபவுக்கு இல்ரன ன்தரக் கொட்டுகிநது.
கொடக்கப் தள்பி ற்றும் டுிரனப் தள்பிகபில் உள்ப ம் குரநந் கற்நல் உர்ிரனப்
தள்பிில் கற்தற்கும் ொொின் கற்நரனப் தொிக்கிநது. உர்ிரனப் தள்பிில் கற்கும் ம்
குரநந்ிதப்தது

கல்றெொி/தல்கரனக்கக

கல்ிக்கும்

தி,

உர்க்

கல்ித்துரநிறம்

தொசொண கற்நல் ததக்கு ிகுக்கிநது.
தள்பிக் கல்ிின் ிதப்ிற்ந த்ிற்கு தன கொிகள் தங்கபித்ிதக்கின்நண. அற்நில் சின:
அிக

அபினொண

தள்பிகள்,

தள்பிக்ககண

தொிந்துரக்கப்தட்டிதக்கின்ந
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த்ரத்ம்

தின்தற்நொல்

இதத்ல்;

ொர்

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்
ஆசிொிர்

ொிதத்ல்;

ஆசிொிொின்

தூண்டுறக்கும் திற்சிக்குொண அிக இரடகபி ஆசிொிொின் ஆகிர ம்

ற்றும்

கசல்தொடுகபில் குரநகரப உண்டுதண்ணுகிநது; கல்ிில் கசய்ி ற்றும் கல்கொடர்தை
கொில்தட்தங்கரபப் தன்தடுத்துில் உள்ப ிொணொண தொன்தணற்நம்; ிர்தொர்க்கக்கூடி
அபில்

இல்னொ

திொபர்

தனொண்ர,

கசல்தொடுகரபக்

கட்டுப்தடுத்துிறம்

தற்தொர்ரிடுிறம் ததொி கணம் கசறத்ொர தொறர இில் அடங்கும். ல்ன
கல்ிிரண ங்குில் அசு அரப்தில் உள்ப தள்பிகள் தொல்ிரடந்ிதக்கிநது ன்ந
ண்ம் அிக அபினொண ணிொர் தள்பிகபின் தரர அிகொித்ிதக்கிநது. அற்நில் தன
தள்பிகபில் ததொி அபவு அகக்கட்டரப்தைகள், கற்நல் சூழ்ிரன ற்றும் ிநன்ொய்ந்
ஆசிொிர்கள் இல்ரன.
அிக ண்ிக்ரகினொண உர்கல்ி ிறுணங்கபில் அபிக்கப்தடுகின்ந கல்ிின் ொணது
ிகவும் கரனபிக்கக்கூடி ிொக உள்பது. த்ர உறுி கசய்த்ம் டடிக்ரகொக
சொன்நபிப்தை தொகரரகள் இந்ிொில் 1994 ல் ிறுப்தட்டது, இது உர்கல்ிின் த்ர
தம்தடுத்துற்கொண திரச் கசய்த்ம். தசி ிப்தேடு ற்றும் சொன்நிழ் குறிணொல்
(National

Assessment

and

Accreditation

Council -

NAAC)

அங்கீகொிக்கப்தட்ட 140

தல்கரனக்ககங்கபில், 32 ிறக்கொடு தல்கரனக்ககங்கள் ட்டுத A ச்சொன்நிரப்
கதற்நிதக்கின்நண. NAAC அங்கீகொித்துள்ப 2,780

கல்றெொிகபில், 9 ிறக்கொடு ட்டுத A

ச்சொன்நிர கதற்நிதக்கின்நண. அங்கீகொிக்கப்தட்டுள்ப ிறுணங்கபில், 68 ிறக்கொடு
தல்கரனக்ககங்கள், 91 ிறக்கொடு கல்றெொிகள், NAACஆல் குநிப்திடப்தட்டுள்ப  அபவுகபின்
கக்கின்தடி சொசொி அல்னது சொசொிக்கும் குரநந் த்ிரணத ககொண்டுள்பண. ணிொர்
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கல்றெொிகறேம், தல்கரனக்ககங்கறேம் தைற்நீசல்ததொல் பர்ந்துள்பண, அற்நில் தன, த்ில்
அக்கரந ககொள்பில்ரன. உர்கல்ிின் துரப்திொிொணது ல்ரனக்குள்தபத உள்பது,
அற்குக் கொம் ஆசிொிர்கபின் கொற திிடங்கரப ிப்தொன் ிரபொக ற்தட்டுள்ப
ல்ன ிநரத்ள்ப ஆசிொிர்கபின் தற்நொக்குரந; தன ணிொர் ற்றும் கிசொண அபவு அசு
உர்கல்ி ிறுணங்கறேம் தொசொண அகக்கட்டரப்தைகரபக் ககொண்டுள்பண; உர்கல்ி
கரனத்ிட்டத்ரப்

தைதுதிப்தில்

கதொதபொொத்ிற்குத்

உள்ப

தரொண

ிொணொண

ிநன்கதபொடு

ிக

தொன்தணற்நம்,
கதக்கொக

அரப்

தன்தொக

என்நிரப்தது;

ஆொய்ச்சிக்கும் பர்ச்சிக்கும் ததொதுொண ிி எதுக்கொதுத ஆகும்.
ிநன்கறேம் திக்குத் குிொக்கதொம்
உனகிதனத

ிகவும்

இபரொண

ொடுகபில்

இந்ிொவும்

என்று.

இன்

கொத்

க்கள்கொரகில் 54 ிறக்கொடு 25 துக்கு கீழ் உள்பர்கள். கல்ி ற்றும் திற்சிின்
ொினொக ிநதம் அநிவும் கதற்ந திொபொக திொற்ந ொட்டிறள்ப இந் இரபஞர்கரப
ஊக்குிப்தது ிர்க்கினொொகிநது. ணிதம், கொில்தட்த ற்றும் கொிற்கல்ி தடிப்தை
ஆவுக்கொண

ிறுணஞ்சொர்

ற்தொடுகள்

குநிப்திடத்க்கபில்

குரநொகத

உள்பண.

ொர்கள் தந்துகததகவும் உவும் ககொண்ட ொய்ப்தைகரப ங்கும் கொில்சொர் குிக்கு
கல்ிசொர் அரடரனச் சொக்கும் தொற்சிகரப தற்ககொள்பவும், அற்ககண கொிற்கல்ி
தைனங்கபில்

ிநன்கபின்

சீதத்ில்ொன்

பர்ச்சிர

தொரநொகத்

தற்ககொள்பப்தட்டுள்பண.

உர்த்

கொடர்தைதடுத்தும்
கொிற்கல்ிப்

கண்ித்ரத்ம் சதோக ற்ரதத்ம் பர்ப்தில் கூடுல் கணம் தரப்தடுகிநது.
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கல்ி அரப்திறதந்து தம் ொர்கபில் தனர் தரனக்கொண குித் ிநன் அற்நர்கபொக
கண்டநிப்தட்டுள்பணர்.

இது

உர்கல்ி

அரப்தின்

ம்தகத்ன்ரரக்

கிசொண

அபிற்கு குரநத்துள்பது. தரன ொய்ப்திரண உறுி கசய்கிந உர்கல்ிின் தன்
ிச்சற்நொகத

உள்பது.

தன

இபங்கரன

ற்றும்

தொதுகரன

தட்டப்தடிப்தை

தொடித்

ொர்கறேக்கு அர்கறேக்குொி துரநகபில் தரன கிரடக்கில்ரன. இக்கல்ி தொரநின்
ொர்கறேக்கு தரனக்கொண குிிரண தம்தடுத்துற்கொண திக்கு அிக தொன்தொிர
அபிக்கப்தடதண்டும்.
கரனத்ிட்டதொம் ிப்தேடும்
ற்ததொிதக்கும் தள்பி ற்றும் உர்கல்ி ஆகிரகபின் கரனத்ிட்டத்ிற்கு இரடத ிக
அிகொண கொடர்தின்ர உள்பது. தறம், தகொக ொநிக்ககொண்டு தம் உனகில் சிநந்
ொழ்க்ரகக்கும்,

ல்ன

தரனக்கு

தரொண

ிநன்கரப

ொர்கள்

கதறுற்கு

துரதைொிற்கும் தரொண கரனத்ிட்டத்ின் குறுக்கீடுகறேம் உள்பண ன்ந தைொில்
இப்ததொது ற்தட்டுள்பது. இத்தத்ில் உள்ப தொக்கிொண சொல் ன்தது தரொண
ிநன்கரபப் கதறுற்கொண ொய்ப்தைகரப ிொிவுப்தடுத்துல் ஆகும். இில் தரன ற்றும்
கொில்தொரணதொதக்கு
திச்சிரணகரபத்

தரொண

ீர்க்கவும்,

ிநன்கறேம்

ிநரத்டன்

உள்படங்கும்;

கல்தொிொற்நம்

ன்ணிச்ரசொகப்

கசய்வும்,

ிநணொய்வுடன்

சிந்ிக்கவும், அிக தரடப்தொற்நறம் தைிது தைரணறம் கற்தர்கள் கதறுற்கு அதிக்கிந
ிநன்கள் ற்றும் ஆற்நல்கள்; கதொறுப்தைள்ப குடிக்கபொக ணிணின் பர்ற்கும் தன்தொக
தண்தொட்டிரண

ிதம்தி

ற்றுக்ககொள்பவும்,

ொழ்ற்கும்

எத்ிரசவுடன்

இரந்து

திொற்நவும் உவுகிந ொழ்க்ரக ிநன்கள். தள்பி ற்றும் கல்றெொி/ தல்கரனக்கக
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ிரனகபில் உள்ப எட்டுகொத் ிப்தேட்டு ரடதொரநகள் ிதப்ிற்நொக உள்பண. தன
தங்கபில் ிப்தேட்டு ரடதொரநொணது ணணம் கசய்து கற்நறக்தக கணம் அபிப்தொகவும்,
ொர்கபின்

ிநரர

தசொிக்க

தைத்க

அநிிரண

தசொிப்தொகத

உள்பது.

ொர்கபிதரட தொறரொண ிப்தேட்ரட உறுிகசய் தொறிப்தேட்டு தொரநரத்ம்
ொற்நிரக்க தண்டி தரத்ள்பது. அில் கல்ிசொர் ற்றும் கல்ிசொொ துரநகள்
இண்தடொடும் கொடர்தைரட கற்நல் தன்கறேம் உள்படங்கும்.

கசய்ி ற்றும் கல்கொடர்தைத் கொில்தட்தம் (Information and Communication Technology - ICT)

கடந் இததது ஆண்டுகபில் கசய்ி ற்றும் கல்கொடர்தைத் கொில்தட்தம்

தகொண

பர்ச்சி அரடந்துள்பது. ொட்டில் தன தொிதசொரணகள் ரடகதற்றுள்பண. தறம், கல்ிில்
கசய்ி ற்றும் கல்கொடர்தைத் கொில்தட்தத்ரப் தன்தடுத்துது கொடர்தொக எத
அநிவுக்கு

குற

ிட்டப்தட்டுள்பது.

ணிதம், கல்ிில்

ICTன்

கசற்ிநம்

தொறதும்

கட்டுப்தடுத்ப்தடில்ரன. கல்ிில் ICTன் தன்தொடு ரறுக்கப்தட்டொகத இதக்கிநது
தறம்

ொண

கல்ிின்

பர்ச்சிக்கு

ICTரப்

தன்தடுத்துற்குத்

தரொண

தொற்சிகரபத் துொிப்தடுத்துற்கொண தர இதக்கிநது.
ஆசிொிொின் தம்தொடும் ிதொகதொம்
ஆசிொிர்கபின் ம் ற்றும் கசல்தொட்டிரண தம்தடுத்துற்கொண தொற்சிகள் கொடர்ந்
ததொிறம், தள்பி ஆசிொிர்கபின் கொடக்கிரன திசொர் ொொிப்தை ற்றும் கொடர்ச்சிொண
திசொர் பர்ச்சி தன குரநதொடுகபிணொல் ிபக்கப்தடுது கொடர்கிநது. ற்ததொதுள்ப
ஆசிொிர் கல்ி ற்றும் திற்சி குப்தைகள் ஆசிொிர்கபிடம் ிர்தொர்க்கப்தடுகிந கடரகள்
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தரொண

ிநன்கறேடன்

ஆசிொிர

ஊக்கப்தடுத்துரனக் ககொண்டு தொர்க்கும் ததொது கதொதத்ற்நரொக கதப்தடுகின்நது.
தறம்

தன்தொக

சதோக,

கதொதபொொ,

தண்தொடு

ற்றும்

கொில்தட்த

சூழ்ிரனகபில்

ங்கறேரட கடரகரபச் கசய்ற்கு அர்கறேக்கு உவுல். ிறுண ககொள்ிநதக்கும்
தரப்தடும் ஆசிொிர்கறேக்கும் இரடத கொடர்ந்து தற்நொக்குரந இதந்துதகிநது. இந்
திச்சிரண ொட்டின் கிக்குப் தகுிகபில் ிகவும் கடுரொக உள்பது. இங்கு ொன் அிக
அபினொண திற்சி கதநொ ஆசிொிர்கள் உள்பணர். இந் ொினங்கபில் ஆசிொிர்கறேக்குப்
திற்சி அபிப்தற்கொண அநிவுத்ிநதம் கூட ிகவும் குரநொகத உள்பது. ஆசிொிர்
கல்ிில் ஆொய்ச்சி, தொிதசொரண ற்றும் தைிது தைரணல்கள் ிகவும் குரநொகத உள்பண.
உள்பண. இந் ொிொிொண குரநதொடுகள் ஆசிொிர் கொிறக்கொண அரடொபத்ரத்ம்
கற்தித்ல்

எத

கொில்

ன்ந

அந்ஸ்ரரத்ம்

அிவுக்கு

ககொண்டு

ந்துள்பது.

ொர்கபின் கற்நல் தன்கரப தம்தடுத்துற்கு ஆசிொிர்கபின் அநிவுத்ிநன், ஊக்கம்
ற்றும் கதொறுப்தைரடர ஆகிர அசகிில் ிொிக்க தண்டி தர இதக்கிநது.
சத்துப் திச்சிரணகள்
தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிச் தசர்க்ரகில் கிசொண அபவு தொன்தணற்நம் அரடந்துள்ப
ததொிறம், றுரில் உள்ப க்கபின் குறந்ரகறேக்கு தள்பிக்கு தொந்ர கல்ி இன்தம்
கிரடக்கொல்ொன்

உள்பது.

கதொதபொொத்ில்

தின்ங்கி

க்கபின்

குந்ரகறேக்குப்

தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிக்கொண ொய்ப்தை ிக குரநந்பத உள்பது.

குநிப்திடத்க்க தொன்தணற்நம் இதந்ததொிறம், சின ொினங்கபில் டுிரனப்தள்பி ற்றும்
உர்ிரனப்

தள்பிின்

தசர்க்ரக

ிகிம்

சொசொிக்கு
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தள்பிக்கொண தர அிகொித்ிதக்கும் ததொதும் உர்ிரனப் தள்பிகபின் ண்ிக்ரக
அிகொித்ிதக்கும் ததொதும், உர்ிரனப் தள்பிகபின் தொனக்கம் ொடு தொறதும் சற்று
உள்பது. ொர்கபின் சதோக-கதொதபொொ தின்ணிரப் கதொதத்து கல்ி கிரடப்தில்
உள்ப தறுதொடு ததொன்று, ொின ற்நத்ொழ்வும் கொடர்கிநது.

2000 ஆண்டிறதந்து, தள்பிக்கு ொ குந்ரகபின் ( Out of School Children - OOSC)
ண்ிக்ரக

கததபில்

குரநந்ிதந்ொறம்,

சின

ொினங்கபில்

தள்பிக்கு

ொ

குந்ரகபின் ண்ிக்ரக ற்றும் அபவு தசி சொசொிர ிட ிக அிகொக உள்பது.
ஆிிொிட குப்திணர், தங்குடிிணர் ற்றும் தொஸ்றம் குந்ரகபில் தள்பிக்கு ொ
குந்ரகபின் (OOSC) சொசொி தசி சொசொிரிட அிகொக உள்பது. இந் குந்ரகறேக்கு
ிகப்கதொிபில் கணம் கசறத்தண்டி தர இதப்தர இது சுட்டிக்கொட்டுகிநது.

உர்கல்ிின் எட்டுகொத் தசர்க்ரக ிகித்ில் ( Gross Enrolment Ratio - GER) உள்ப ொின
ற்நத்ொழ்வுகள் ிக அிகம். உர்கல்ிில் 2011-12 ன் எட்டுகொத் தசர்க்ரக ிகிம்
ஜொர்க்கண்டில் 8.4
அதததொல்,

சதோக

ிறக்கொடும்

சண்டிகொில் 53

குறக்கபிரடதத்ள்ப

ிறக்கொட்டிற்கும்
தறுதொடுகறேம்

இரடில்

கூட

உள்பது.

கதத்ில்ககொள்ப

தண்டித்ள்பது, இர்கறேரட உர்கல்ிின் எட்டுகொத் தசர்க்ரக ிகிம் 2014-15ல் 23.6
ிறக்கொடொகும் ( ொர்கள் 24.5% , ொிகள் 22.7% ; ஆிிொிட குப்திணர் 18.5%
ற்றும் தங்குடிின் 13.3%). இந்ிொின் உர்கல்ித் துரந ிர்ககொள்கிந சொல்கபில்
என்று தரகள் ிொிொக்கத்ர சிரனக் கதத்துடன் கதொதந் கசய்ொகும்.
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கல்ிில்

தடிக்கரப்தர

தின்ங்கி

க்கள்

பிரப்தடுத்துற்கொண
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குறக்கபில்

தசர்க்ரக

உள்படக்கி

ற்றும்

உத்ிகரபப்

கொடர்ந்து

கததம்தொனொண

ொினங்கள் கற்நிகொக எதங்கிரத்துள்பது. இந் தொற்சிகள் கசய்ததொதும், கல்ி
ொய்ப்தைக்கொண தொற தனன்கரப சின திொிவுகரப தசர்ந் குந்ரகள், அொது ஊணதொற்ந
குந்ரகள், கொரனதூங்கபிறதந்து தம் குந்ரகள், ொதடொடிக் குடும்தங்கரபச் சொர்ந்
குந்ரகள்,

தைனம்கதர்ந்

தின்ணரடவுகதற்ந

குறக்கள்

குந்ரகள்
டுத்துககொள்ப

ற்றும்

ற்ந

தொடிில்ரன.

கறவு
க

ிரன/சதோகத்ில்

ரக்

குந்ரகள்

ற்றுகொத குறிரண உதொக்குகிநது. கல்ிில் இர்கபின் தங்தகற்தை குரநொகத
உள்பது. அரணதக்கும் கொடக்கக் கல்ி ற்றும் உர்கல்ி அபிக்கும் தொற்சிகபில்
தொக்கிொக தொன்தொிர அபிக்கதண்டிற்நில் என்று, பிில் கல்ி கிரடக்கொர்கறேக்கு
கல்ி கிரடப்தர உறுி கசய்ொகும்.
தசி கற்நல் அரடவு கதொதுி ஆய்வு ொினங்கள்/தணின் தகுிகறேக்கு இரடத
ொர்கபின்

சொசொி

அரடவு

ிரனகபின்

குநிப்திடத்க்க

தறுதொடுகரப

கபிப்தடுத்துகிநது. தறம் அந் ஆய்வு, க ொர்கள் கிொத்து ொர்கரபக்
கொட்டிறம் குநிப்திடத்க்க அபில் சிநப்தொகக் கற்கிநொர்கள் ன்தரத்ம் சுட்டிக்கொட்டுகிநது;
அசு உிகதநொ ணிொர் தள்பிகபில் திறம் ொர்கள் அசு தள்பிகபில் திறம்
ொர்கரபக் கொட்டிறம் சற்தந சிநப்தொகக் கற்கிநொர்கள்; கதொதுப்திொிிணர் ற்றும் திந
திற்தட்ட சதோகப் (OBC) திொிிணரச் சொர்ந் ொர்கள் அட்டரச் சொிகள் ( SC) ற்றும்
அட்டரப் தங்குடிிணர் (ST) திொிிணரச் சொர்ந் ொர்கரபக் கொட்டிறம் சிநப்தொகக்
கற்கிநொர்கள். இந் தொடிவுகள் ‘கற்நறல் சிரன’
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தின்ங்கி

ொர்கள்,

சதோகத்ில்

கதொதபொொொீிொக தின்ங்கிர்கள் ற்றும் தொல் ரனதொரந கற்தர்கபின் கற்நல் தன்
குநிப்திடத்க்க அபில் குரநொக உள்பர கபிப்தடுத்துகிநது.
தள்பிக்கு ொ குறந்ரகபில் குநிப்திடத்க்க அபவு ஊணதொற்நர்கள் ற்றும் சிநப்தை
தரகள் உள்ப குந்ரகள் உள்பணர். இந் சூல், சதோகம் ற்றும் கல்ிில் தின்ங்கித்ள்ப
ஊணதொற்ந

குந்ரகறேக்குச்

சனொக

உள்ப

தரகரபப்

தள்பிகள்

ீர்ப்தர

ஊக்குிப்தற்கொண தரர றத்றுத்துகிநது.
இந் ித்ில் அரணத்து திொிிணரச் தசர்ந் ொர்கபின் இரடிற்நல் வீம்
கரனபிக்கக்கூடிொக இதப்திதம், சதோக ற்றும் கதொதபொொத்ில் தின்ங்கி குறக்கபில்
இரடிற்நல்

வீம்,

குநிப்தொக,

இந்க்

குறில்

உள்ப

கதண்கள்,

தசி

சொசொிக்கு

அிகொகத உள்பது. சதோக ற்றும் கதொதபொொத்ில் தின்ங்கி குப்திறதந்து தம்
குந்ரகரபப் தள்பிில் கொடர்ந்து தினச்கசய்ற்கு டுக்கதண்டி டடிக்ரககரப
தம்தடுத்துற்கொண தரரக் கணத்ிற்கு ககொண்டுந்துள்பது.

கததம்தொனொண ொினங்கள்/தணின் தகுிகள் கல்ி தங்ககடுப்தில், குநிப்தொக, கொடக்கக்
கல்ி ற்றும் டுிரனப் தள்பிக் கல்ிில் உள்ப தொறண ற்நத்ொழ்வுகரபக் குரநப்தில்
குநிப்திடத்க்க தொன்தணற்நத்ர அரடந்துள்பண. இற்நில் தன, தொறணச் சிரனர
அரடந்துிட்டண

அல்னது

கடந்துிட்டண.

ணிதம்,

தல்ிரனப்

தள்பி

ிரனில்

ற்நத்ொழ்வுகள் இன்தம் உள்பண. தன ொிகள் தள்பிக்கு அதப்தப்தடுில்ரன; தறம்,
உர்கல்ிர தொடித் தனர் ங்கறேரட தல்ிரனப் தள்பிப் தடிப்தை ற்றும் கல்றெொி
தடிப்ரதத் கொடதொடிில்ரன. எத கொனத்ில், குநிப்தொக உர்ிரனப் தள்பி அபில்,
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குநிப்திடத்க்க அபவு கதண்கள் ங்கறேரட கல்ிரத் கொட தன ரடகள் இதந்ண.
தொறணம் ற்றும் சதோக திொிவு இரடகபிகரப இரக்க ற்ததொது தற்ககொள்பப்தடுகிந
ரனதௌடுகபின் தரர அிகப்தடுத்ப்தட தண்டும், தறம், ொிகள் ற்றும் திந
சிநப்தை

திொிிரணரச்

தங்ககடுப்திரண

சொர்ந்

குந்ரகபின்

பிரப்தடுத்துற்கொக

ிக

கசல்ிநிக்க
அிக

உள்படக்கல்

கணத்துடன்

ற்றும்

உத்ிகரபக்

ரகொபதண்டும்.
இபம்ததத்ிணர் ற்றும் துந்ர் றத்நிவு வீத்ில் தொறண இரடகபி அிகொக
இதப்தது தொன்ரொண சனொக உள்பது. இபம்ததத்ிணொின் றத்நிவு ிகித்ில் தொறண
இரடகபி (8.2

ிறக்கொடு) அிக அபில் இந்ிொில் கொடர்ந்து இதந்து தகிநது,

இபம்ததத்ிணொில் ஆண் கதண் றத்நிவு வீம் (15-25 ிணர்) 2011 ல் தொரநத 90
ிறக்கொடு ற்றும் 81.6
இரடகபி (19.5

ிறக்கொடு ஆகும். துந்தக்கொண றத்நிிறம் தொறண

ிறக்கொடு தைள்பிகள்) கொடர்ந்து இந்ிொில் அிகொக உள்பது.

துந்ர்கபில் ஆண் கதண் றத்நிவு வீம் (15 தும் அற்கு தறம்) 2011ல் தொரநத
78.8 ிறக்கொடு ற்றும் 59.3 ிறக்கொடு ஆகும். ொிகள் ற்றும் கதண்கபின் றத்நிவு
ிரனகரப உர்த்துற்கு கதொி அபினொண தொற்சிகள் தர ன்தது கபிொகத்
கொிகிநது.
அரப்தின் கசல்ிநன்
கொடக்கப் தள்பி ற்றும் உர்ிரனப் தள்பி அபில் இரடிற்நறன் வீம் குரநந்து தகிநது
ன்நொறம், கொடக்கதள்பிர ிரநவு கசய்ற்கு தொன்தொக அிக ண்ிரகினொண
குந்ரகள் தள்பிர ிட்டு ின்றுிடுகிநொர்கள். 2014-15ல், ஆம்தக்கல்ிில் க்கரக்கும்
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ிறக்கொடொகவும், கொடக்கக்கல்ிில் 67.4

ிறக்கொடு அபவுக்கு குரநொக

இதந்து. Iஆம் குப்தில் தசர்கின்ந 10 குந்ரகபில் ொன்கு குந்ரகள் VIIIது குப்தை
தொடிப்தற்கு தொன்தொகத தள்பிரிட்டு ின்று ிடுகிநொர்கள். உர்ிரனப் தள்பிில்
இரடிற்நல் வீம் அிகொகத கொடர்கிநது, குநிப்தொக, சதோக ற்றும் கதொதபொொத்ில்
தின்ங்கி ொர்கபில் இது அிகொக உள்பது. அரணத்துப் திொிவு ொர்கபிடதொம் இந்
இரடிற்நல் வீம் கரனபிக்கக் கூடி ிொக இதக்கின்நததொதும், சதோக ற்றும்
கதொதபொொத்ில் தின்ங்கி குறக்கபின் இரடிற்நல் ிகிம், குநிப்தொக, இந் குறக்கபில்
உள்ப

ொிகள்,

கதொதபொொத்ில்

தசி

சொசொிர

தின்ங்கி

ிட

அிக

சதோகத்ிறதந்து

அபில்

தம்

உள்பது.

குந்ரகரபப்

சதோக

ற்றும்

தள்பிகபில்

க்கரப்தர தம்தடுத்துற்கு டுக்கதண்டி டடிக்ரககறேக்கொண தர அிக
கணத்ர ஈர்த்துள்பது. கொடக்கப்தள்பி, உர்ிரனப்தள்பி ற்றும் தல்ிரனப்தள்பிில்
தசதம் அரணத்து ொர்கறேம் அர ிரநவுகசய்ர உறுிகசய்ற்கு அிக தொன்தொிர
ககொடுக்கதண்டி தரனொக உள்பது.
ஆறேரகத்ம் ிதொகதொம்

தன ஆய்வுகள் ஆசிொிர் ொர, தள்பி/கல்றெொி/தல்கரனக்கங்கறேக்கு ொொக ிி
ங்குது ற்றும் ிதொகத் ிநரகள் ஆகி கல்ி ஆறேரகில் உள்ப சொல்கரபக்
கூறுகிநது.

ிநன்ிக்க

கசல்ிட்ட

ிட்டம்

ற்றும்

அனொக்கம்

கொடர்தொண

ிநன்

ரரகள் தொக்கி திச்சிரணொகத கொடர்கிநது. அன் ிரபொக, ிட்டிடப்தட்ட
ிட்டங்கரப அல்தடுத்துில் உள்ப தொன்தணற்நம் சற்நொகத உள்பது. கல்ி அரப்தை
ற்றும் ிறுணங்கபின் ஆறேரக ற்றும் ிதொகம், குநிப்தொக, கல்றெொிக் கல்ி ிரனில்,
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தனதறுதட்ட ங்குணர்கபின் தரக, கசல்ிட்டங்கள் ற்றும் ிி ங்கும் தொரநகபில்
கடுஞ்சிக்கல்கரப ற்தடுத்ிிதக்கிநது. சின ொினங்கள் ம்திக்ரகதட்டுகிந தொரணவுகரபத்ம்
தைிதுதைரணத்ம்

ிதொகதொம்

கசய்ிதப்தது

உண்ரொக

இதந்ொறம்,

ொடு

தொறதும்

கொக்கிரடப்தது கனந்ொக உள்பது. கல்ி அரப்தை ற்றும் ிறுணரப்தை ிரனகபின்
ஆறேரக ற்றும் ிதொக்க் ககொள்ரககள் இண்டிறம் எத தைி தொர்ரர ககொண்டுதது
ிர்க்கினொொக அசொக ொநிிதக்கிநது.
ணிொர் கல்ி ிறுங்கபில் தசர்க்ரகக்கு ிிக்கப்தடும் கட்டங்கபிறதந்து கொிதது
ததொன தள்பிக்கல்ி ற்றும் உர்கல்ி துர திொிவுகள் இண்டிறம் ர்த்கொக்கல்
அிகபில் உள்பது. ம் குரநந் கல்ி ிறுணங்கபின் பர்ச்சி கல்ி அரப்தின்
ம்தகத்ன்ரரக் குரநப்தில் தங்கபித்துள்பண.
ஆொய்ச்சித்ம் பர்ச்சித்ம்
தல்கரனக்ககங்கபில் ஆொய்ச்சி ற்றும் பர்ச்சிக்கொண கொடக்கதொற்சிகள் இந்ிொில்
குரநொகத உள்பண. ற்ததொிதக்கிந ஆசிொிர்கபின் ிநன்கரப தம்தடுத்துற்கொண
கொடக்கதொற்சி; கற்தித்ல் ற்றும் ஆொய்ச்சி இண்டும் சிநந்து ிபங்க இற்றுக்கு இரடத
என்றுக்ககொன்நொண எத்துரப்ரதக் கட்டரத்ல்; ஆொய்ச்சிின் த்ர தம்தடுத்துற்கு
உர்கல்ி

ிறுணங்கள்

ிறுணத்துடதம்

ற்றும்

ஆசிொிர்கறேடதம்

அரகபின்
கதங்கி

ஆசிொிர்கரப
உநிரண

உனகிறள்ப

ற்ந

பர்த்துககொள்ற்கு

ஊக்குிப்தைம் ஆவும் ங்குன் தோனம் தன்ணொட்டுொக்கரன தொன்கணடுத்துச் கசல்றல்;
அநிவு தம்தொட்டிற்கொண கசல்தொரநரத் துொிப்தடுத்
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ஆொய்ச்சி ிறுணங்கறேடதம் கொிற்சொரனகறேடதம் இரத்து ஆொய்ச்சிக்கொக உநவுகரப
உதொக்குறம் பிரப்தடுத்துறம் எத ரரக்குள்பொகத இதக்கிநது.
ிிிரன ம்தைகள்
கல்ிக்கு தற்நொக்குரநொண ிிபித்ல் ன்தது ொண கல்ிர பிில் கதறுற்கும்
ததிபர்ப்தற்கும் தற்ககொள்பப்தடும் தொற்சிக்குத் ரடொக உள்பது. தள்பி/கல்றெொி/
தல்கரனக்கங்கறேக்குத் ொொக ிி ங்குது ததொன்ந கல்ி ஆறேரகில் உள்ப
சொல்கரபப் தன ஆய்வுகள் கூறுகிநது. தொந்ர கல்ிக் ககொள்ரககள் குரநந்தட்ச கல்ி
கசனிணத்ிற்கொக கொத் உள்ொட்டு உற்தத்ிில் 6 ிறக்கொட்டிரண உறுிதடுத்ித்ள்பது.
ணிதம், இந் இனக்கிரண இது எதததொதும் ட்டிில்ரன. ிி எதுக்குில் உள்ப
குரநதொடு கல்ிில் எத குநிப்திடத்க்க அபில் த்ிரண உறுிகசய்ற்கும், தள்பிின்
ிொிொக்கத்ிற்கும்,

உர்

ற்றும்

துந்தொர்

கல்ித்

ிட்டங்கரப

தொறதுொக

அல்தடுத்துற்கும் டிரக்கப்தட்டுள்ப சின கசல்ிட்டங்கறேக்குத் ரடொக உள்பது.
சொிொண

தத்ில்

தொல்ிொணது

ிட்டங்கரப

ங்கப்தட்டுள்ப

அல்தடுத்துில்
பங்கரப

ங்கும்

அதகூனற்ந

ீடித்துள்ப
தொரநில்

கொடர்ந்
தன்தடுத்

ிகுக்கும்.
உனகபொி கதொறுப்தை

உனகபொி ீடித் பர்ச்சி இனக்கு 4 ( Sustainable Development Goal - SDG 4) ன் 2030
கசல்ிட்டம்

அரணதக்கும்

ககொண்டுகசல்னவும்,

ொழ்க்ரக

உள்படக்கி

தொறற்குொண

சிரனத்

ொண

கற்நல்

கல்ிர

ொய்ப்தைக்கரபக்

உறுிகசய்ரத்ம்

தொக்கொக ககொண்டுள்பது. 2000 ஆம் ஆண்டு கொடங்கப்தட்ட EFAின் கசல்ிட்ட,ம்
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குநிப்தொக, இரபஞர் ற்றும் துந்தொர் றத்நிற்நர்கள் கொடர்தொண ிட்டம்,
தள்பிக்கு ொ குந்ரகள் ிட்டம், கொடக்கிரன குந்ரப்ததக் கணிப்தை ற்றும்
கல்ிக்கொண குரநந் ொய்ப்தை, ிநன் பர்ச்சிக்குத் தரக்கு குரநொண ொய்ப்தைகள் ற்றும்
ிதப்ிற்ந

ற்ந

கல்ி

ற்றும்

ொர்கபின்

கற்நல்

ிரனகள்

ஆகிர

தொடிரடொதன இதக்கின்நண. ணத, இந் தசி கல்ிக் ககொள்ரக ( NEP) தொடிரடொ
EFA கசல்ிட்டம் ற்றும் SDG 4 கசல்ிட்டத்தொடு கொடர்தைரட இனக்குகள் இண்ரடத்ம்

ிரநதற்ந தொறம்.

சொல்கரப ிர்ககொள்கிந கல்ி திொிவு, கல்ித்துரநரப் ததிக்கொக்க தைிதுதைரணத்ம்
அணுதொரநரத்ம் ீடித் தொற்சிரத்ம், குநிப்தொக, ொண கல்ிர அணுகுறறம்
சிரனிறம்

ந்ி

சசதொின்நிக்

கிரடக்க

தண்டுகிநது.

இந்ிொின்

கல்ி

பர்ச்சிக்கு உள்ப தல்தறு சொல்கரப ிர்ககொள்ப ிநன்ிக்க உத்ிகரபத் ிட்டிடல்
தொக்கிொண உந்னொக இதக்கும், தறம் ொட்டிதரட க்கள்கொரக தங்கீட்டின் ஆற்நரன
உர்றம் ஆகும்.
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இல்–3
கொரனதொக்கு, கசல்இனக்கு, இனக்குகள் ற்றும் தொக்கங்கள்
கொரனதொக்கு

2016 தசி கல்ிக் ககொள்ரகொணது ( National Education Policy - NEP), ம்தகத்ன்ரத்ள்ப,
அிகம் கசல்தைொிகிந கல்ி அரப்ரதக் கற்தரண கசய்கிநது. அந்க் கல்ி அரப்தை ொண
கல்ி ற்றும் அரணதக்கும் ொழ்க்ரக தொறற்குொண கற்நல் ொய்ப்தைக்கள் ற்றும்
ததள்ப ொழ்க்ரக டத் தரொண அநிவு, ிநன்கள் ற்றும் ிறிங்கள் ஆகிற்ரநக்
ககொண்ட ொர்கள்/ தட்டொொிகரப உதொக்குல், ொட்டின் பர்ச்சிச் கசல்தொரநில்
தங்ககடுப்தை, தகொக பர்கிந, உனகொகிதகிந, அநிவுசொர் கதொதபொொ ற்றும்
சதோகத்ிற்கொண தரகறேக்கு ற்த திொற்றுல் ததொன்நற்ரந அபிப்தர உறுிகசய்த்ம்
ிநரண கதற்நிதக்கதண்டும்..
கசல்இனக்கு



சிரன, அரணத்ரத்ம் உள்படக்கி ொண கல்ி ற்றும் அரணதக்கும் ொழ்ொள்
தொறற்குொண கற்நல் ொய்ப்தைகள்
துந்ர்கள்

– குந்ரகள்

, இரபஞர்கள் ற்றும்

– ொட்டின் ணி ஆற்நரன தொறதுொக உர்ந்து அர

தொன்கணடுத்துச் கசல்னரன உறுிகசய்ல்.



இந்ிொின் பொண தொம்தொிம் , தைகழ்கதற்ந னொறு , சிநந் தைகள் ற்றும்
தனரகப்தட்ட தண்தொடுகள் ஆகிற்ரநப் தற்நி குந்ரகள் , இரபஞர்கள் ற்றும்
துந்ர்கபிடம் ிிப்தைர்ிரண ற்தடுத்க்கூடி தள்பிக்கல்ி
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ற்றும் துந்தொதக்கொண கல்ித் ிட்டங்கள் , உனகக் குடித்ொிர ற்றும் ீடித்
பர்ச்சி ததொன்நற்ரந பர்க்க உவுகிந கதொதுொண ிறிங்கள்

, கதொறுப்தைள்ப

குடிகணொகவும், அரி , சகிப்தைத்ன்ர , ச்சொர்தின்ர , தசி எற்றுர , சதோக
எற்றுர ற்றும் அரணத்து ங்கறேக்கும் தஸ்த ொிொர ககொடுத்ல் ததொன்ந
அரணத்து ரகொண ிறிங்கரபத்ம் கற்தர்கள் கதறுற்கொண தொன்கணடுத்ரன
உறுிப்தடுத்துல்.



கரனத்ிட்டங்கள், கற்நல் கதொதள்கள், ஆசிொிர் கொிறக்குொி கசல்தொரநகள், கற்நல்
ிப்தேடுகள்,

ஆசிொிொின்

சீர்ிதத்ங்கபில்

ம்,

அிக

கசல்தொடு

தொக்கித்தும்

ஆகிற்றுடன்
ொண

கொடர்தைரட

கல்ிக்கு

அபிப்தர

உறுிகசய்தண்டும். அரணத்து ிரனகபிறம் உள்ப ொர்கள் அரணதம்
ிறுணத் ரனர ற்றும் ிதொகத் ிநரணப் கதநவும், சிநந் கற்நல் தன்கபொண
(அநிவு,

ிநன்கள்,

ணப்தொங்குகள்

ற்றும்

ிறிங்கள்)

ததள்ப

ொழ்க்ரக

டத்வும், ொட்டின் பர்ச்சிச் கசல்தொரநில் தங்ககடுப்தை கசய்வும், உனகபொி
சொல்கறேக்கு ிர்ிரண ஆற்நவும் ிரக கசய்ல்;



கொில்தட்த ற்றும் கொில்துரந ிநன்கள், திக்கும் கொில்தொரணற்கும்,
அதததொல், ணணம் கசய்து கற்நறக்குப் தினொக அர்கபின் தரடப்தொற்நல் ற்றும்
தைிதுதைரணத்ம்

ஆற்நரனத்ம்,

ிநணொய்வு

சிந்ரணரத்ம்,

ிநம்தட

திநதடன்

கனந்துரொடவும், திச்சிரணகரப ன்ணிச்ரசொக ீர்க்கும் ஆற்நரனத்ம், தசி
பர்ச்சி

கசல்தொரநில்

தங்கபிப்தை

கசய்
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ொர்கறேம் கதறுரன தொன்கணடுத்துச் கசல்ன இது

துரதைொிகிநது.
இனக்குகறேம் தொக்கங்கறேம்
ொண ற்றும் கதொதத்ொண கல்ிரப் ததிபர்ப்ததுொன் எட்டகொத் இனக்கொக
இதக்கிநது. இில் இந்ி கல்ி அரப்தின் ம்தகத்ன்ரர அிகொிப்ததும், தள்பி ற்றும்
உர்கல்ி தின்ந ொர்கபிரடத திக்குச் கசல்ற்கொண குிர தம்தடுத்துதும்,
கல்ிர அரணதக்கும், அொது குந்ரப்ததக் கல்ிிறதந்து கல்றெொிக் கல்ி ர,
சிரனில்

பிில்

கொிற்தடிப்தைம்

கிரடப்தர

திற்சித்ம்

தறம்

உறுிகசய்தும்,
அர்கறேக்கு

அில்

ொழ்ொள்

கொில்தட்த

ற்றும்

தொறற்குொண

கற்நல்

ொய்ப்தைக்கரப ங்குறம், சதோகத்ின் அரணத்து திொிிணதக்கும் கல்ிக்கொண ொய்ப்தைக்கள்
கிரடக்கச் கசய்ர உறுிகசய்தும் அடங்கும்.

கொரனதொக்கு ற்றும் ிட்டத்ர ிரநதற்றுற்கொண கல்ிின் தொக்கி தொக்கங்கள்:



குந்ரகள்

தள்பிக்கு

தொந்ர

கல்ிிறதந்து

கொடக்க்க்கல்ிக்கு

ொறுற்கு தரொண கற்நல் ற்றும் பர்ச்சிசொர் ொொிப்தைகரப 4-5

பிொக
துள்ப

அரணத்து குந்ரகறேம், குநிப்தொக தின்ங்கி க்கள் குறக்கபிடிதந்து தம்
குந்ரகள், கதறுர உறுிகசய்த் கொடக்க குந்ரப்தத கல்ிச் தசரர
ிொிவுதடுத்துல்;
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அரணதக்குொண கொடக்க்க் கல்ி ற்றும் உர்ிரனக் கல்ி கதறுல், உர்ிரனக்
கல்ி கதறும் அரணத்து ொர்கறேக்கும் தல்ிரனப் தள்பிக் கல்ி பிில்
கிரடப்தர உறுி கசய்றம், உர்ிரன கல்ி கதறுகிந அரணத்து ொர்கறேக்கும்
சொிிரன உர்கல்ி பிில் கிரடப்தர உறுி கசய்றம், கல்ி கற்கச் தசர்ந்துள்ப
அரணத்து

ொர்கறேம்

ிர்தொர்க்கப்தட்ட

கற்நல்

தன்கரபப்

கதநவும்

கற்நிகொக கற்நரன ிரநவுகசய்வும் ஆவு அபிக்கப்தடுகிநது.



அரணத்துக் கல்ித் ிட்டங்கறேம் பிில் கிரடக்கச் கசய்ர உறுிகசய்ல், இது
தனரக

குறக்கரபச்

தசர்ந்

தின்ங்கி

க்கள்

குறக்கபிறதந்து

தம்

ொர்கறேக்குச் சிநப்தை கணதொம், குந்ரகள் ற்றும் இரபஞர்கபின் தரகள்
அரணத்ரத்ம்
துந்தொர்

உள்படக்கிொகவும்,
ற்றும்

சிநப்தை

தினபிக்கவும்,

தரகள்

உள்ப

குநிப்தொக,

இரபஞர்கள்,

குந்ரகள்,
தனரகொண

ஊணதொற்நர்கள் ண கல்ி தில்ற்குச் தசர்ந்துள்ப அரணத்து ொர்கறேம்
ிர்தொர்க்கப்தட்ட கற்நல் தன்கரபப் கதந ஆபிக்கப்தடுகிநது.



கல்ிில் உள்ப சதோக, ண்டன ற்றும் தொறண இரடகபி எிக்கப்தடுர
உறுிகசய்ல், தொறண சத்தும் ற்றும் இபம்கதண்கள் ற்றும் கதண்கறேக்கொண
அிகொங்கள் கல்ி தொரந தொறதும் தொன்கணடுத்துச் கசல்றரன உறுிகசய்ல்;



ிநன் தம்தொட்டிற்கும், திக்கும் ொழ்க்ரகக்குொண ிநன்கரபத்ம் குிகரபத்ம்
இரபஞர்கறேம் துந்தொர்கறேம் கதறுர உறுிகசய்ல், ொநிககொண்தட தம்
உனகில் ன்ரண கரத்துககொள்பவும், திக்கும் கொில்தொரணவும், திக்கு
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தண்டி குிரப் கதநத் தரொண கொில்தட்த ற்றும் கொில்தடிப்தை
ிநன்கரபத்ம் உள்படக்கி ொய்ப்தைக்கரப ிொிவுதடுத்துல்.


தொரநசொர் கல்ிரச் சொொ இரபஞர்கள் (14-24 து) ற்றும் துந்ர்கள் (14
தும் அற்கு தறம்), கதொதபொொத்ில் தொரநசொொப் திொிவுகபில் திொற்றுகிந
தர்கறேக்கும் தித்குிக்குத் தரொண ிநன்கரபப் கதறுற்கொண ொய்ப்தைகள்
ககொடுக்கப்தடுது உறுிகசய்ப்தடுகிநது.



கல்றெொிக்

கல்ி

பிில்

சிரனில்

கிரடப்தரத்ம்,

அில்

கொில்தட்த,

கொில்தொரநக் கல்ி கிரடப்தரத்ம், உர்கல்ி பிில் கிரடப்தில் குறுகி
குறக்கறேக்கு உள்ப சிரனின்ர, கற்தித்ல் ற்றும் ஆொய்ச்சிர தம்தடுத்துல்,
தைிதுதைரணவு ற்றும் அரணத்து உர்கல்ி ிறுணங்கபிறம் தைி அநிிரண
உண்டுதண்ணுல், தறம் கற்நறல் தசர்ந்துள்ப அரணதம் குநிப்திட்ட கற்நல்
தன்கரபத்ம் திகுிக்குத் தரொண ிநன்கரபத்ம் கதந உர்கல்ி தொரநில்
சீர்ிதத்ம் கசய்ல்;



கல்ிில் கசய்ி ற்றும் கல் கொில்தட்தங்கபில் (ICT) எத்ிரசர உறுிகசய்ல்,
குநிப்தொக

கல்ி

பிில்

கிரடப்தர

தம்தடுத்துல்,

கற்தித்ல்-கற்நல்

கசல்தொரநில் உள்ப த்ிரண தம்தடுத்துல், ஆசிொிர்கறேக்கொண திற்சி, ற்றும்
கல்ிசொர் ிட்டிடல் ற்றும் ிர்ொகத்ிரண றரதடுத்துரன உறுிகசய்ல்.



ஆசிொிர்கபின் கொடர் திசொர் பர்ச்சிர உள்படக்கி, ஆசிொிர் தம்தொடு ற்றும்
ிர்ொகதொரநகரப உறுிகசய்வும், அில் ஆசிொிதக்கொக தொிந்துரக்கப் தட்டுள்ப
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தொம்
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ககொண்டுள்ப
அபிற்கு
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குிகதற்ந

ங்குர

ற்றும்

ிரநர

உறுிகசய்ல்

ொண

ததொன்நர

ிதத்ிரக்கப்தட்டுள்பது.



துந்தொர்

கல்ித்

ிட்டத்ில்

தொிந்துரக்கப்தட்டுள்ப

றத்நிவும்,

ண்

ிநன்கரபத்ம் கதந, அரணத்து இரபஞர்கள் ற்றும் துந்தொொில் குரநந்தட்சம்
90 % ததர்கறேம், ஆண்கள் கதண்கள் இததம், கதறுர உறுிகசய்ல்;



தசிபினொண, தசத்ிற்குள்பொண ற்றும் உள்றைர் அபினொண கல்ிப் திொிின்
ிட்டிடுறக்கும் தனொண்ரக்குொண
கசற்கட்டரப்தைகறேம்
தொன்தொிரகறேக்கும்

ிட்டிடுறம்,

தம்தடுத்ப்தடுர
கல்ிப்

திொிின்

உறுிகசய்து

தனொண்ர

பர்ந்துதம்

ிொிொக்கத்ிற்குொண

கல்ி

தரகறேக்கும்

கூடுனொகப் தினபிப்தற்ககண எத தினபிக்கக்கூடி தங்கபிப்ரத அபிக்கும் ற்றும்
கதொறுப்தைள்ப

அரப்தைகபொண

கல்ி

ிட்டிடுரனத்ம்,

ஆறேரக

ற்றும்

தனொண்ரரத்ம் ிறுணொக்குல்;



தசிபினொண, தசத்ிற்குள்பொண ற்றும் ிறுண அபினொண கல்ிப் திொிின்
ரனரத்துத்ர உறுிதடுத்துல் , பர்ந்துதம் கல்ி தொன்தொிரகறேக்கும் கல்ி
திொிின் ிொிொக்கத்ிற்கொண தரகறேக்கு தினபிக்கவும் ிறுண
ரனரத்துத்ின் ிநரண தம்தடுத்ி ிதைத்தும் அரடச் கசய்ல்;



கல்ி பர்ச்சித் ிட்டங்கறேக்கு அிகொிக்கப்தட்ட
உறுிகசய்ல்.
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ிர்கொன கல்ித் ிட்டத்ின் கசல்தொக்கொணது ீண்டகொன ற்றும் துரந-தனொக்கப்
தொர்ரில்

உறுிொக

உள்பது.

தி

உனகிற்குத்

தரப்தடுகிந

ிநன்கதபொடு

கொடர்தைரட ற்றும் கற்தர்கபின் தர்வு ற்றும் ிநரணப் கதொதத்து

கற்நறக்கொண

தல்தறு ிகரப பிரப்தடுத் கல்ிக்கொண ொய்ப்திரண அிகப்தடுத் இந்க் கல்ிக்
ககொள்ரக தொறகிநது. இில் ிநந்ிரன ற்றும் கொரனத்தூ கற்நல் தொரநரகரப
உள்படக்கி, தொரநசொர் ற்றும் தொரநசொ கற்நல் தொரநகபின் தோனொக கற்தர்கள் கற்நல்
தன்கரப

அங்கீகொிக்கவும்

சொன்நபிக்கவும்

ிர்தொக்குகிநது.
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இல்-4
ககொள்ரக டிரப்தை
ிட்டொண டடிக்ரககபின் தோனம் ொர்த்த்ில் சொத்ிப்தடுத்தண்டி தொக்கத்ரத்ம்,
சொல்கரபத்ம்,

ககொள்ரக

குநிக்தகொள்கரபத்ம்

தற்நி

இற்கு

தொன்தள்ப

திொிவுகபில்

தகொடிட்டுக் கொட்டித்ள்தபொம் இற்நில் கததம்தொனொண டடிக்ரககள் தன தடங்கபொகவும்,
தறு சின தன தத்ொண்டுகபொகவும், இதுரிறம் கூட டந்துககொண்டுொன் இதக்கின்நண.
தன ொினங்கறேக்கிரடத திிதக்கும் ம்தொரட கல்ி அரவுச்சூறன் கததத்
அபிரணத்ம்,

தல்தொகத்ன்ர

ககொண்ட

அன்

உட்கிரப

அரப்தைகரபத்ம்

ொம்

ற்றுக்ககொள்ப தண்டும். தறம், ொற்நம் தத்துற்கொண தொரச தொங்க தொற்சித்ொறம்,
அரடறக்கும், உட்தடுத்துறக்கும், சிநப்தைத்ிற்குொண தனரக சொல்கறேக்கு தினபிக்கக்
கூடி எத ீர்தொ சொிகசய்தனொ இல்ரன. உட்தடுத்துரன அிகொிக்கவும், அரடறக்கொண
ிகரப

ிொிொக்கவும்

ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப

தொற்சிகபின்

தனன்கரப

ொடு

கண்டுககொண்டிதக்கும் தரபில், இந் ககொள்ரகின் தொக்கி உந்துல் கல்ிின் த்ின்
ீதுொன் உள்பது. திக்குத் குிொக்கம் அிகொகக் கண்டுககொள்பப்தட தண்டி என்று.
அற்கும்

ததொதுொண

ொற்நங்கபிணொறம்

கணம்

கொில்தட்த

ககொடுக்கப்தட்டுள்பது.
தொன்தணற்நங்கபிணொறம்,

டப்திறள்ப
தல்தறு

உனகபினொண
குநிக்தகொள்கரபச்

சொத்ிொக்க சின தைி தகுிகறேம் ககொப்தட்டுள்பண.

டுண், ொின/தணின் தகுி ற்றும் உள்றைர் அபிணொண அரணத்து ஆட்சிப் தடிிரனகறேம்
அரடொபம் கொப்தட்டு அர எவ்கொன்நிற்கொண ரடதொரநப் தடுத்றக்கொண உத்ிகள்
குநிக்கப்தட்ட கசல்தொரநகொண எத டிரப்தை உதொக்கப்தடும். குநிப்தொக, தசி கல்ிக்
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ககொள்ரகத்டன் சீொக எத்துப்ததொகின்ந உத்ிகரபத்ம் கசல் ிட்ட்ங்கரபத்ம் ொினங்கறேம்
உள்றைர் ஆட்சி அரப்தைகறேம் அர்கதப உதொக்கிக்ககொள்ப ஊக்குிக்கப்தடுொர்கள்.

தொக்கிொண தகுிகறேம், அர எவ்கொன்நிறம் ரடகதந தண்டி கசல்கறேம் தின்தம்
திொிவுகபில் ககொடுக்கப்தட்டுள்பண. தண்டி அரணத்ரத்ம் இில் உள்படக்கிிடதொடிொது
ன்தது கொிந்த. கசய்தண்டி ிங்கள் திற்கொனத்ில் கூட உதொக்கப்தடனொம்.
.

உள்படக்கம்

ண்

4.1

தள்பிக்கு தொந்ர கல்ி

அசு தள்பிகள் துக்கப் தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிர அபிக்கொொல் தள்பிக்கு
தொந்ர கல்ிில் கடந் கொனத்ில் ததொதுொண கணம் கசறத்ப்தடில்ரன.
கதண்கள் ற்றும் குந்ரகள் பர்ச்சி அரச்சகத்ின் எதங்கிரந் குந்ரகள்
பர்ச்சிக்கொண தசர (

Integrated Child Development Services-ICDS) கொடக்ககொன

குந்ரப்ததத்ிற்கொண கல்ிர ங்குற்கொணது. குந்ரின் ண ற்றும்
உடல் பர்ச்சி ிகவும் அிகொக இதக்கும் குந்ரின் கொடக்ககொன குந்ர தத
ஆண்டுகள் ிகிக தொக்கிொணர ன்தது அரணொறம் ற்றுக்ககொள்பப்தட்ட
என்று.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:
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1. தொன்தொிர

ககொடுக்கதட்டொக,

கதண்கள்

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்
ற்றும்

குந்ரகள்

பர்ச்சி

அரச்சகத்துடன் எதங்கிரந்து 4 தொல் 5 ிற்குட்தட்ட குந்ரகறேக்கொண
தள்பிக்கு தொந்ர கல்ி ிட்டம் என்று கசனொக்கப்தடும்.
2. ற்சம், ICDS ற்கு கீறள்ப தொல்/அங்கன்ொடிகறேக்கு தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிர

ங்குற்கொண சிகள் இல்ரன. அங்கன்ொடிகபில் தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிர
உறுிப்தடுத், எததடத்ிற்குள் கல்ித்ிட்டத்ர டிரத்து தொடப்கதொதட்கரப
உதொக்கி

அங்கன்ொடி

ஊிர்கறேக்குப்

திற்சிபிக்க

ொினங்கறேடன்

கனந்ொதனொசித்து தொற்சிகள் டுக்கப்தடும்.
3. ொின அசுகள் துக்கக் கல்ிக்கு தொந்ர ஆசிொிர் திக்கொணர்கரப ொர்தடுத்ி

திக்கு

தொந்ர

ற்றும்

கசய்துககொடுக்கதண்டும்.

திிதப்தைப்

திற்சிக்குத்

அங்கன்ொடிிறதந்து

தரொண

துக்ககல்ிக்கு

சிகரபச்
தொந்ர

தள்பிக்கொண ொற்நம் சீர்ொற்நம் ககொண்டொகவும் இரடகபிகள் இல்னொொகவும்
இதக்கும். இர அரடற்கொண தத்ர கக்கிடுர அந்ந் ொினங்கறேக்கு
ிட்டுிட தண்டும்.
4. கொனப்ததொக்கில், துக்கப் தள்பிகள் அரணத்துத தள்பிக்கு தொந்ர கல்ிரத்ம்

ங்கும். இற்ககண, அரணத்து அங்கன்ொடிகரபத்ம் தள்பி பொகங்கறேக்குள்தபொ
அல்னது அதகிதனொ அரக்க தொற்சிகள் தற்ககொள்பப்தடும்.
5. ணிொர் தள்பிகறேக்கு கதொதத்ொண எறங்குதொரநகறேக்கும் கண்கொிப்தைக்குொண

ிிகறேம் இக்கு தட்தங்கறேம் ரப்தடும்.
4.2

குந்ரகள் ற்றும் பொிபம் ததத்ிணதக்கொண கல்ி உொிரகபின் தொதுகொப்தை
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குந்ரகபின் உொிரகரபப் தொதுகொத்ல், குந்ரகபின் ணிப்தட்ட தொதுகொப்ரதிட
ிொிந்து. உபொீிொண ற்றும் உடல்ொீிொண கொல்ரனகள் இல்னொர, தொதுகொப்தொண
கட்டரப்தின்

தோனம்

தள்பி

டடிக்ரககபில்

ீங்குகள்

தொறதக்க

தொன்கணச்சொிக்ரககள், குந்ரகபிடம் தொிவுள்ப கொிில் ததசுல் ற்றும் கசல்கள்
தைொில், தற்றுர தொொட்டொர, உடல்ொீிொண ீங்கிரத்ல், ததொரப்கதொதள்
தன்தடுத்துல், ன்ககொடுரகள் ததொன்ந உடல்ொீிொண ண்டரணகரபத் டுப்ததும்
இில் அடங்கும். இது குந்ரகள் உொிரகரபக் கதத்ில் ககொண்டு ற்நதடி உள்ப
க்க சூரன உதொக்குர றத்றுத்துகிநது.

குந்ரகபின் உடல் ற்றும்

உபொீிொண தொதுகொப்ரத உறுிகசய்த்ம் ரகில் குந்ரகபின் உொிரகரப
ீறுர வ்ித்ிறம் கதொறுத்துக்ககொள்பொ அணுகுதொரந கரடதிடிக்கப்தடும்.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:
1. தள்பிில்

குந்ரகபின்

தொதுகொப்ரத

உறுிகசய்ற்கொண

டிரப்தைகறேம்

ிகொட்டும் கநிகறேம் உதொக்கப்தடும். எத தள்பிக் கல்ி ிறுணம் அங்கீகொ
உொிரகதந இர குி ிதந்ரணகபொக்கப்தடும்.
2. குந்ரகள் உொிரகள் கொடர்தொண அரணத்து ஆரகள், சட்டங்கள், எறங்குதொரந

ிிகபில்

அதிக்கப்தடுதர

தற்நி

எவ்கொத

தொல்தக்கும்

ஆசிொிதக்கும்

கொிப்தடுத்ப்தடும். இரகரப ீறுல் ன்நொல் ன்ண ன்தது தற்நி ஆசிொிர்
கல்ி/திற்சி

ிட்டங்கபிறம்

தைத்ொக்கப்

உதொக்கப்தடும்.
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3. பொிபம்ததக் கல்ி ிட்டதொம் தசி க்கள்கொரக கல்ி ிட்டதொம் தள்பிகபின்

கரனத்ிட்டத்ில் ககொஞ்சம்ககொஞ்சொக எதங்கிரக்கப்தடும்.
4. உர்ிரன தள்பி ஆசிொிர்கறேக்கொண திக்கு தொந்ர ற்றும் திிதப்தைப் திற்சித்

ிட்டங்கபில் பொிபம்ததக் கல்ி தசர்க்கப்தடும்.
5. ொர்கள்,

ஆசிொிர்கள்

ற்றும்

கதற்தநொர்கறேக்குப்

தன்தடக்கூடி குந்ர

உொிரகள் தற்நி ொத தினக்கூடி இர தொடங்கறேம் உதொக்கப்தடும்.
6. பர்ந்து

தம்

ொர்கறேம்

திச்சிரணகரபப் தற்நி

ொிகறேம்

ிர்ககொள்றேம்

பொிபம்ததப்

கதற்தநொதக்கும் ஆசிொிர்கறேக்கும் ணிப்தட்ட ித்ில்

அநிவுரகூந திற்ச்சிகதற்ந அநிவுரொபர்கள் தள்பிகபொல் ற்தொடுகசய்ப்தடுர்.
4.3

தள்பிக்கல்ிில் கற்நல் தன்கள்

ஆம்தக்கல்ிில் குரநந் அபவு கற்நல் தன்கள் கிரடப்தது ிகவும் கரனக்குொி
ிொகத

உள்பது.

தள்பிக்கல்ிின்ததொது

ொசித்ல்,

றதுல்

ற்றும்

ண்கூட்டல் ஆகி அடிப்தரட ிநரகரபக் குந்ரகள் கற்றுக்ககொள்பொறதப்தர
ஆய்வுகள்

கொிிக்கின்நண.

ொினங்கள்,

கற்நல்

தன்கரப

ரறுக்கவும்

அபிடவும், தறம், ஆம்த குப்தைகபிதனத ொசித்ல், றதுல், தைொிந்துககொள்றேல்
ற்றும்

கி

டுத்துள்பண.

தொடங்கரப

தம்தடுத்துல்

ததொன்ந

கொடக்க

தொற்சிகரப

ஆணொல், இப்தடிப்தட்ட தொற்சிகறேக்குப் தின்ணதம் குரநந் அபவு

கற்நல் தன்கள் கிரடப்தது எத சொனொகத்ொன் உள்பது. ணத, ஆம்தக் கல்ிின்
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த்ர சீர்தடுத்தும் ரகில் தள்பிக்குந்ரகபின் கற்நல் தன்கரப தம்தடுத்துது
ொின ற்றும் டுண் அசின் தொன்தொிர கதற்ந திகபொகின்நண.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. கல்ிக்கொண உொிரச் சட்டத்ில் குநிப்திட்ட ிிதொரநகறேடன் தசர்த்து, கற்நல்

தன்கறேக்கொண ிிதொரநகறேம் குக்கப்தட்டு ணிொர் ற்றும் அசு தள்பிகள்
இண்டிறம் எத சீொக தன்தொட்டிற்கு ககொப்தடும்.
2. கல்ிக்கொண உொிரச் சட்டத்ில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ரரநகறேக்குள், உள்றைர்

சூல்கறேக்தகற்த

கட்டரப்ரத

ொய்ப்தைகள்

ொினங்கறேக்குக்

தின்ங்கி,

இடம்கதர்ந்து

டிரக்கவும்

கிரடக்கும்.
ொறம்

ிட்டிடவும்

ததொதுொண

சிொய்ப்தைகபில்னொல்

குந்ரகள்,

தறம்,

ிகவும்

ிகக்கடிணொண

சூழ்ிரனகபில் ொழ்தர்கள் ஆகிதொதக்கொண கல்ி ங்க இரடதடும் ’ொற்றுப்
தள்பி’கறேக்கொக
குக்கப்தடும்.

உள்றைர்

இற்ககண

சூழ்ிரனகறேக்தகற்ந

அசிொணொல்,

உள்றைர்

கல்ிக்கொண

ிிதொரநகள்

உொிரச்

சட்டத்ில்

ிதத்ங்கறேம் ககொப்தடும்.
3. ொர்கறேட கல்ி ிநரரத் ீிொக தொித்துள்பொல், ற்ததொதுள்ப

’அரணரத்ம் தர்ச்சி கதநச்கசய்ல்’ ககொள்ரகிறம் ொற்நங்கள் ககொப்தடும்.
அரணரத்ம் தர்ச்சி கதநச்கசய்த்ம் ககொள்ரக ந்ொம் குப்தைடன் ிறுத்ப்தடும்.
டுிரனப்தள்பி அபில் தர்ச்சி கதநொர தொரந ீண்டும் ககொப்தடும்.
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குரநீர்க்கும் ரக சிநப்தை தொடங்கள் டத்ப்தடுற்கு, CCEின் அடிப்தரடில்
கல்ிப் தினறல் தின்ங்கி ொர்கள் அரடொபம் கொப்தடுர்
4. இர-ின் பங்கரபத்ம் தசர்த்து, அநிிற்கொண தல்ரக பங்கறேக்கொண

அணுகுிகரப ங்கவும், சிநப்தை கல்ி ஆவு ங்கி குந்ரகரப ஆொிக்க
இங்குதட்தங்கரபத்ம் உதொக்கிப் தள்பிகபில் திற்றுிக்கும் த்ர உர்த்
ததள்ப தொற்சிகள் தற்ககொள்பப்தடும்.
4.4

தள்பிக்கல்ி

அரணதக்கும் ஆம்தக் கல்ி ( Universal Elementary Education - UEE) ன்தது
சொத்ிொகி தம் ிரனில் உர்ிரனப் தள்பிக் கல்ிர ிொிவுதடுத்துல் ிர்க்க
தொடிொது. குித்ள்ப ொர்கரபச் தசர்த்துக்ககொள்ப, ிறுணத்ின் இடம் ற்றும்
தனொண்ர ப்தடிப்தட்டொணொறம், குநிப்திட்டு ரறுக்கப்தட்ட ங்கபினொண
உர்ிரனப்

தள்பிக்

கல்ி

அரப்தை

உதொக்கப்தடுது

இற்கு

அசிம்.

உர்ிரனப் தள்பி அபில் ொர்கரபப் தள்பிகபில் க்கரப்தற்கும், அடுத்
ிரனகறேக்கு அதப்தைற்குொண வீங்கரப தம்தடுத்துில் சொல்கள் உள்பண.
ற்ததொதுள்ப

தர்வு

தொரநகபிறம்

தனரகொண

குரநகறேம்

றுகறேம்

ிரநந்துள்பண. தர்வுகரப ிொொகவும், கபிொண தொரநிறம் டத்துற்கொண
தொற்சிகள் சின ொினங்கபில் டுக்கப்தட்டுள்பொணொறம், கதொதுொண சூறல் ிரந
ொற்நங்கள் அசிொத்ள்பண.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:
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1. ொர் தசர்க்ரக குரநொகவும், ததொி கட்டரப்தைகள் இல்னொரொகவும்

இதக்கும் தள்பிகரப அரடொபங்கண்டு திவு கசய் எவ்கொத ொினதொம்
ிொிொண தொற்சிகரப தற்ககொள்றேம்.
கசல்தடொ

தள்பிகரப

தற்ககொள்பப்தடும்.

தன

இணொல்

ங்கு தொடிந்ொறம், ற்ததொிதக்கும்

தகுிகரப

இரத்து

ணிர்கள், கதொதள்சொர்

ொற்ந

தொற்சிகள்

கட்டரப்தை சிகள்

ஆகிர அதகூனொகப் தன்தடும். இணொல் கல்ிச் கசல்தொடுகறேம் கசனவு
கட்டுப்தொடு தனொண்ரத்ம் சிநப்தொக அரத்ம். தள்பிகள் இரக்கப்தடும்ததொது,
அரகரப

எத

பொகத்ிற்குள்பொக

அரக்கனொம்.

கல்ிக்கொண

உொிரச்

சட்டத்ின் ிதந்ரணகரப ொற்நொல், இரப்தற்கும், கூட்டிச் தசர்ப்தற்குொண
கதொதுொண ிதொரநகள், ொினங்கறேடன் கனந்ொதனொசித்து உதொக்கப்தடும்.
இப்தடிொகத் கொகுத்ல், எத குப்தை-எத ொர் ன்கிந ிரனர குறுகி
தங்கொனத்ில் ொடு அரட ிகுக்கும்.
2. கதொதபொொ

ொீிொக

றந்

திொிவுகறேக்கொண

அசுக்

கடரகபின்

கண்தொட்டத்ில் கல்ிக்கொண உொிரச் சட்டத்ின் ிி 12 (1) (c) ர அசு ிி
உிகதறும் சிறுதொன்ர ிறுணங்கறேக்கும் ீட்டிப்தது குநித்து தொிசீறக்கப்தடும்.
3. உர்ிரனப்

உொிரச்

தள்பிக்கல்ிரத்ம்

சட்டத்ின்

து

தசர்த்துக்ககொள்றேம்

ம்ரத

கதொதத்ொக

ரகில்
உர்த்

கல்ிக்கொண
அசு

தொற்சி

தற்ககொள்றேம்.
4. தள்பிக்கல்ிின் அரணத்து ிரனகபிறம் சிகள் ங்கப்தடவும், ொர்கள்

கபிதறக்குொண குரநந்தட்ச ங்கள் குக்கப்தடும்.
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5. தகந்ிொி ித்ிொனொக்கறேம் (KVs), ஜஹர் தொ ித்ிொனொக்கறேம் (JNVs)

ிொிொக்கப்தடும். தறம் கஸ்தூர்தொ கொந்ி தொறகொ ித்ிொனொக்கறேம் ( KGBVs)
ிொிவுதடுத்ப்தட்டு
தகுிகறேக்கு

தம்தடுத்ப்தடும்.

தொன்தொிர

உர்த்ப்தடும்.

குநிப்தொக,

ங்கப்தட்டு

JNVக்கபின்

கல்ிொீிொக

உர்ிரனப்

கற்நிக்கொண

கொங்கள்

தின்ங்கி

தள்பி

அபிற்கு

ஆப்தட்டு

அர

ொினங்கபொல் தின்தற்நப்தடும்.
6. குந்ர

கொினொபர்கள், தள்பி

ிட்டுிடுதர்கள் ஆகிதொொின் சிக்கொக

தொறததொம் இதக்க அசிொண தொரநொண தள்பிகபில் தசொல் தடிக்க ிநந்
அரப்தை தள்பிகபின் சிகள் ிொிொக்கப்தடும்.
7. ங்கறேரட ிதப்தங்கள் ற்றும் இல்ொட்டங்கபின் அடிப்தரடில் சொிொண

கல்ித்தர்வுகரப
தொிடுகிநது.

கசய்தொடிொ

இணொல்

அர்கள்

ிரன

தனதரபகபில்

உண்ரொண

ொர்கறேக்கு

ிநரக்குத்க்க

தரண

கபிப்தடுத் தொடிொல் ததொகிநது. அறத்தொம், ொற்நதொம், குரநந் அரடறம்
ட்டுத ிஞ்சும்.

ொர்கள் ங்கறேரட உண்ரொண ஆற்நல்கரபத்ம்

ொட்டப் தகுிகரபத்ம் அரடொபங்கொ கல்ிசொர் இல்ொட்டத் தர்வுகரபப் தன
தடிிரனகபிறம்
தள்பிகபில்

டத்ப்தடும்.

கொரனததசி

இப்தடிப்தட்ட

ஆதனொசரண

குரநவுகரப

கதறுற்கொண

தற்ககொள்ப
இரப்தைகள்

ககொடுக்கப்தட்டு கொில்துரந ஆதனொசகர்கள் அற்ககண அர்த்ப்தடுர். சிநப்தை
கற்நல்

தரகள்

உள்ப

குந்ரகரப

அரடொபங்கொவும்,

கற்தில்

ொிப்தர்கறேக்கும், குரநந் அரடல் உள்பர்கறேக்கும் உவும், ிநன்சொர்
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தொடங்கறேள்ப கொிற்கல்ி தடிப்தைகரப சொிொகத் தர்ந்கடுப்தில் உவும்,
உர்ிரனப் தள்பி ற்றும் தணிரனப்தள்பி ொர்கறேக்கு க்க தரனொய்ப்தை
சிகரபக் குநித் ஆதனொசரண ங்கவும் இது உவும்.
4.5

கரனத்ிட்டம் தைதுப்தித்றம் தர்வுதொரநச் சீர்ிதத்ங்கறேம்

சுொி

ிதகொணந்ர்

உரத்து,

“கல்ி

ன்தது

உங்கறேரட

தோரபில்

தசர்க்கப்தட்டு, ொழ்ொள் தொறதும் ஜீொகொல், கனம் தண்ணும் கசய்ிகபின்
அபவு அல்ன. ொழ்க்ரகரக் கட்டிகறப்தைகிந, ணிர உதொக்குகிந, தண்தை
னப்தடுத்துகிநற்கொண கதத்துகபின் சங்கத்ர ொம் ககொண்டிதக்கதண்டும். ந்து
கதத்துக்கரபச் உள்ொங்கி அற்ரந உங்கள் ொழ்க்ரகொகவும் இற்தண்தொகவும்
ொற்நிக்ககொள்வீர்கபொணொல்,

எத

தனகத்ரத

ணப்தொடம்

கசய்

ந்கொத

ணிரணிட உங்கள் கல்ி சிநந்து. …. கல்ி ன்தது கசய்ிகறேக்கு ட்டும்
தொறத்கொத்ொக இதக்குொணொல், தனகங்கங்கள்ொன் இந் உனகத்ிதனத கதொி
தொணிர்கபொகவும்,
இரம்

கரனக்கபஞ்சிங்கள்

தொன்நிதும்,

ங்கும்

ிகச்

சிநந்

ொிிகபொகவும்

ண்ினக்க (டிஜிட்டல்)

இதக்கும்.”

இரப்தைகள்

கததகிததுொண இந்ொட்கபில் சுொி ிதகொணந்ொின் கூற்று ிக தொக்கிொண
என்நொகிநது.

இப்ததொது

கசொடுக்கிணொதன
கல்ிதொரநிறதந்து,

ொம்

தனகங்கறேக்குச்

கசய்ிகள்

கிரடத்துிடும்.

ொட்ரடக்

கட்டிகறப்தவும்,
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அபிக்கும்

ிப்தைசொர்

கல்ி

தொரநக்கு

ொநதண்டி அசிம் உதொகிிதக்கிநது.
தைிொக தொன்நிிதக்கும் கல்ிப்தகுிகபின் ீது அறத்ம் தொறு கல்ிின் ல்னொப்
தடிிரனகபிறம்

கரனத்ிட்டத்ரப்

உனகொக்கறன்

ொக்கத்ிற்கும்

தைதுப்திக்க

றம்திதம்

தண்டி

அநிவுசொர்

அசிதொள்பது.

கதொதபொொத்ிற்கும்

சதோகத்ிற்கும் தினபிப்தது, தல்ரக குறக்கபொண ொர்கபின் கல்ித்தரரச்
சந்ிப்தது, ொழ்க்ரகத் ிநன்கறேக்கும், தரன உனகத்ிற்கும் கல்ிரத் கொடர்தை
தடுத்துது, ிரனத்து ீடிக்கும் பர்ச்சி தற்நி அக்கரந உதொக்குது, ணிததக்குத்
தொொண, ொய்ப்தைகரப க்கதடி ொற்நிபிக்கக்கூடி திற்றுிக்கும் தொரநகறேக்கு
குந் தடி ொற்நிக்ககொள்பது ததொன்நற்நிக்கு ொர்கரபத் ொர்கசய்து
ஆகிற்ரநக் கரனத்ிட்டம் சிநப்தை கணப்தகுிகபொகக் ககொண்டிதக்கதண்டும்.
உனகபொி அபில் சிநப்தொகச் கசல்தட்டுதம் கல்ிதொரநகபில் ொர்கபின்
கற்நல் தன்கள் இதக்குபவு எப்திடதொடித்ம்தடிொண சிநப்தை கற்நல் தன்கள் அரட
ொர்கறேக்கு

கரனத்ிட்டம்

கசல்தொட்டிற்கும்

ொய்ப்தைகரப

கற்நல்தன்கறேக்குொண

ங்க

தண்டும்.

த்ரத்ம்

கல்ிின்

கரனத்ிட்டம்

ரறுக்கதண்டும். இன் தோனம் கல்ிின் தொக்கங்கள் ததக்கு தறம்,
தறம், இர

அரடர

ிப்தொய்வு/கண்கொிப்தைச்

கசய்து

கரனத்ிட்டத்ர

ீபொய்வு கசய்து தம்தடுத்துற்கொண ித்ிறம் அரதண்டும்.
கற்நல் தன்கரப தம்தடுத்துற்கொண தொற்சிகள் ன்ந தின்ணணிில் ொொின்
கற்நல்

தன்கரப

ிப்தொய்வு

கசய்ரன
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ிொகிநது. கொடர்ச்சிொண கொடக்கம் ற்றும் கூட்டுகொத் ிப்தொய்வு, தத
இறுி ற்றும் ஆண்டு இறுித் தர்வுகள், தத்ொம் குப்தை ற்றும் தன்ணிண்டொம்
குப்தைத் தர்வுகள் ஆகிற்நிற்கொண அரப்தைகள் ற்கணத உள்பண. ஆணொல், தள்பி
அபில் ிப்தொய்வு கசல்தொரநகபின் எட்டுகொத்ம் ன்று தொர்க்கும்ததொது, அர
ிரநவு ததணொக இல்ரன. கற்நறன் ிப்தொய்வு ன்தது

தன தரபகபில்

தொடப்கதொதள் அநிர ொர்கள் ந் அபவு ிதம்த றதுகிநொர்கள் ன்கிந
ிநரண தசொிப்ததுடன் ின்றுிடுகிநது. தனநிவு ற்றும் அதடன் இரந்
தகுிகள்

ஆகி

இண்டிற்கும்

கொடர்தைரட

கற்நல்

தன்கரபச்

தசர்த்

ொர்கபின் எத அரணத்டக்க ிப்தொய்ொக இதக்கும்தடி கொத் ிப்தொய்வு
தொரநரத்ம் ீறுசீரக்க தண்டும். தன ஆண்டுகறேக்கு, தனநிவு ற்றும் அதடன்
இரந் தகுிகள் ஆகி இண்டிறம் ொர்கபின் தொன்தணற்நத்ர திவுகசய்து
கண்கொிக்கும் தடிொண எத அரப்ரத ிறுணொக்க தண்டி தரத்ம்
இதக்கிநது.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. றம்திதம்

ததொல்கரபத்

ிதப்ிப்தடுத்வும்,

சதோக

இரப்தைகள்,

ச

ல்றக்கம் ற்றும் தசி எதரப்தொடு ஆகி ொட்டின் தொக்கங்கறேடன்
எத்துப்ததொகிந

ித்ில்

கரனத்ிட்ட

சீர்ிதத்ங்கள்

தற்ககொள்பப்தடும்.

கொில்தட்தத்ர கூடுனொகச் சொர்ந்துதம் சூறல் ொழ்க்ரகத் ிநன்கரப
ங்குன்

தோனம்

ொர்கபின்

எட்டுகொத்

பர்ச்சிர

தொக்கப்தடுத்ிொகவும் ிரபவு சொர்ந்ொகவும் கரனத்ிட்டம் அரதண்டும்.
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ொர்கள் அரணதம் உனகிறம் ொட்டிறம் கதொறுப்தைள்ப குடிகன்கபொக
உதொக உவும் ரகில் அரணத்து ொர்கறேக்கும் அடிப்தரட உொிரகள்
ற்றும் கடரகள் ஆகி இண்ரடத்ம் கற்றுத்  தண்டும்.
2. தள்பிக்

கல்ிில்

ஆொய்ந்நிறக்கொண

ம்

குரநந்து

உள்பொர்த்ர

தம்

திச்சிரணரத்

ஊக்குிக்கவும்,

ணப்தொடம்

ீர்த்ல்,
கசய்து

கற்நறறதந்து ொநி தைொில் தொரந உதொகவும் கரனத்ிட்டத்ரத்ம், கற்தித்ல்
தொரநகரபத்ம்

கொனதொரநதொறும் தைதுப்தித்றக்கும்

திற்சிக்கொண தசிக் குறர ( National

Council

of

கல்ி

ஆொய்ச்சி ற்றும்

Educational

Research

and

Training - NCERT) ொற்நிரக்கப்தடும்.

3. அநிில், கிம் ற்றும் ஆங்கினப் தொடங்கறேக்குத் தசி அபினொண கதொதுக்

கரனத்ிட்டம் டிரக்கப்தடும். சதோக அநிில் ததொன்ந ற்ந தொடங்கறேக்கு
கரனத்ிட்டத்ின் எத தகுி ொடு தொறற்கும் கதொதுொக இதக்கும். ற்ந
தகுிகரப ொினங்கதப ீர்ொணிக்க ிடப்தடும்
4. ந்ொம் குப்திறதந்து கரனத்ிட்டத்ில் ண்ினக்க ( டிஜிட்டல்) கல்ிதொரந

தடிப்தடிொக அநிதொகப்தடுத்ப்தடும். ஆணொறம், ICTர எத தொடொக ஆநொம்
குப்திறதந்து கொடங்கனொம். தன்தொடு சொர்ந்ொக ொற்ந ICT கரனத்ிட்டத்ின்
ல்னொ தடிிரனகறேம் ிதத்ப்தடும்.
5. அநிில் கதத்துதகள் கசய்து கொட்டுறன் ித்ம் ஆய்வுக்கூட தசொரணகபின்

ித்த சிநப்தொக தைொிந்துககொள்ப தொடிதர ன்தது ன்கு ற்றுக்ககொள்பப்தட்ட
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தொடங்கரபக்

கற்திக்க

ஆநொது

குப்திறதந்து

கசல்தொரநப் தகுிகள் அநிதொகப்தடுத்ப்தடும்.
6. தொறண, சதோக, தண்தொட்டு ற்றும் ண்டன ற்நத்ொழ்வுகள் தற்நி திச்சிரணகள்,

தற்றுரில்

எற்றுரக்கு

கசனொக்கத்ிறம்

சொிொண

அறத்ம்ககொடுத்து,
ித்ில்

கரனத்ிட்டத்ிறம்

தொக்கப்தடும்.

சதோகப்

அன்

தொகுதொட்ரட

ிர்ப்தற்கொக சதோக ீித்ம் சட்ட டடிக்ரககறேம் தற்நி திச்சிரணகரப
கரனத்ிட்டம்

உள்படக்கும்.

தொடதல்கள்

இரசிக்கத்ர

ஊக்குிப்தொக

இதக்கவும், தொறணம், ஊணங்கள், சொி, சம் ததொன்நர தம் சூல்கபில்
தொகுதொடு கொட்டும் திச்சிரணகள்/ிகழ்ச்சிகள்/டுத்துக்கொட்டுகள் இல்னொரொக
இதக்கவும்

கரனத்ிட்டம்

ற்றும்

தொடதல்கள்

உதொக்கும்

தொகரகள்

உறுிகசய்த்ம். அரணத்துப் தொடதகுிகபின் ிிறம் குடிக்கள் கல்ி, அரி
கல்ி, தண்ரத பர்த்ல், சட்ட ற்றும் அசினரப்தை தடிப்தநிவு, ிிசொர்
தடிப்தநிவு, சுற்றுச் ீடிப்தைத் ிநம் ற்றும் திந தொக்கி தகுிகறேம் ஊக்குிக்கப்தடும்.
7. தறறள்ப தொடப்கதொதரபத் ிதம்த றதுல் ன்கிந ிநன் ட்டும் இல்னொல்

தந் ிிப்தைர்வு, அநில், தைொில், தல்ிரன திச்சிரணகரபத் ீர்க்கும்
ிநன்கள் ஆகி அரணத்ரத்ம் ஆ தர்வுகள் டிரக்கப்தடும். கொடர்ச்சிொண
ிப்தொய்வு, தகள்ித்ொள் அரப்தில் கசந்ங்கள், ிப்தேடு கசய்ற்கொண
கூறுகபில் கபிப்தரட ததொன்நர இில் டுக்கக்கூடி சின தொற்சிகபொம்.
ககிழ்வுத்ன்ரர

அநிதொகப்தடுத்வும்,
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குரநக்கவும், தண்டல் தொரந தள்பிிறுித் தர்வுகரப அநிதொகப்தடுத்வும் அசு
தொறம்.
8. கிம்,

அநிில்

ற்றும்

ஆங்கினம்

ஆகி

தொடங்கபில்

ிப்கதண்கதப தத்ொம் குப்தில் தொல்ி வீத்ிற்கு
கூநப்தடுகிநது.

தொல்ிவீத்ரக்

குரநக்க,

குரநொண

கதொி கொொகக்

கிம்,

அநிில்

ற்றும்

ஆங்கினத்ில் தத்ொம் குப்தைத் தர்வு இண்டு தடிிரனகபில் இதக்கும்: தகுி-A
தொல்ிரன, தகுி-B இண்டொம்ிரன. அநிில், கிம் அல்னது ஆங்கினப்
தொடங்கள் கட்டொில்னொ தடிப்தைகரபத் கொட ிதம்தைம் அல்னது தத்ொம்
குப்திற்குப்தின் கொிற்கல்ிப் திொிவுகபில் தச ிதம்தைம் ொர்கள் இண்டொம்
ிரன தர்ரத் தர்ந்கடுக்க தொடித்ம்.
9. ற்ததொது, கல்ிக்கொண ொின ற்றும் டுண் ககங்கள் தத்ொம் குப்திற்கு

தன்ணிண்டொம்
ககத்துடன்

குப்திற்குொண

இரந்துள்பதொ

தர்வுகரப
அன்

டத்துகின்நண.

தள்பிிறுித்

தள்பி

தர்ர

ந்

ொர்கள்

றதண்டும். தத்ொம் குப்தைப் தள்பிிறுித் தர்வு தத்ொம் குப்தைக்கொண
தொறதொடத்ிட்டத்ரத்ம் உள்படக்கும்.
10. கல்ிின்

தல்தறு

சொன்நிழ்கபின்

தடிிரனக்கறேக்கு

த்ிறம்

ிப்திறம்

தல்தறு
கதொி

ககங்கள்

அபினொண

ங்கும்

தறுதொடுகள்

இதக்கின்நண. தறம், தர்வு ிறக்கொட்ரட கசற்ரகொக அிகொிக்க தன தர்வு
ககங்கள்

சறரக

ிப்கதண்கரப

ங்குொகவும்

தைகொர்கள்

உள்பண.

இப்தக்கத்ர ிறுத்தண்டும் ன்தது ட்டுல்ன, ொநொக, தல்தறு ககங்கபில்
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அரடல்

எப்தேடு

ிரனகரப,

கசய்ற்கொண

கூடுொணொல்,
எத

தன

அரப்ரத

ொற்றுதொரநகபில், ஸ்தகறங் ( scaling) ன்தது என்று. தத்ொம்

குப்தை ற்றும் தன்ணிண்டொம் குப்தை இறுிில் ொடுறி தர்வு ரப்தது
அல்னது, எவ்கொத ககத்ில் தற்றுொணக் கூறுகபில் ிப்கதண்கரப அநிித்ல்
ஆகிர தறுசின ொற்றுதொரநகபொகும். ொர்கபின் அரடல் ிரனகரபக்
குநிக்க

எத

ீர்ர

தொிந்துரக்க

அரணத்து

ிகரபத்ம்

எத

கல்ிசொர்

ல்றர்கபின் குற ஆொத்ம்.
11. ககம்

கதர்ல்

ிறுத்ிிடுது

சொன்நிழ்,

ததொன்ந

தள்பி

ிதொரந

ிடுரக

சீர்ிதத்ங்கள்

சொன்நிழ்

ததொன்நற்ரந

தற்ககொள்பப்தடும்.

இது

ொர்கள் எத ிறுணத்ிறதந்து ற்கநொன்நிற்கு ொறுர ஊக்குிக்கும்.
4.6

உள்படக்கி கல்ித்ம் ொர்கள் ஆவும்

உதொகிதம்

அநிவுப்

கதொதபொொச்

சூறல்

கற்நிரட

ம்

ற்றும்

சத்துத்ர அடித்பொகக் ககொண்ட எத கல்ி தொரநத ரதொக்கிொணது ன்தது
ற்றுக்ககொள்பப்தட்ட உண்ர. சிநப்தைத் தரகறேள்ப ொர்கள் ற்றும் சதோகத்ில்
தின்ங்கி குப்திணதரட கல்ித் தரகரப ங்க எத உள்படக்கி கல்ிகொண
தன்தொகச்

சூரன

ற்ததொர

கல்ிதொரந,

குநிப்தொக,

ஊகப்

தகுிகபில்

உதொக்குில்ரன. சீத கொனொக ஊகப்தகுிகபில் கல்ிக்கொண அணுகுிகள்
தம்தட்டிதந்ொறம், கல்ிக்கொண
கதொதபொொ

ொீிொக

றந்

ொய்ப்தைகபில் சின்ரொல் சதோகம் அல்னது

திொிவுகபிறதந்து
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ரடகரப சந்ிக்கிநொர்கள். இர அிகொக சதோகம் ற்றும் சூல் கொங்கபிறதந்து
உதொகின்நண.
தங்குடிக்

குடும்தங்கபிறதந்து

தம்

குந்ரகபின்

கல்ி

அபவு

ீிொண

கரனக்குொிொக இதக்கிநது. தங்குடிக் குந்ரகபின் தொக்கிொண திச்சிரணகபொண
குரநந்

தடிப்தநிவு

ிடுரகிரன,

வீங்கள்,

அிகபவு

குரநந்

குந்ர

தசர்க்ரக

இநப்தை

ஆகி

வீங்கள்,

அிகபவு

ீிொண

தள்பி

திச்சிரணகள்

ீர்வுகொப்தடதண்டும். தடிப்தைித் கொரக ததொன்ந அரணத்து தொற்சிகரபத்ம்
டுண் அசும் ொின அசுகறேம் தற்ககொண்டிதந்ொறம், தங்குடி க்கறேக்கொண
கல்ி ிரன ிதப்ிகொணொக இல்ரன. தங்குடி ொர்கபின் கல்ி பர்ச்சிில்
குரநவுக்கு தங்குடிப் தகுிகபில் திதைொி ஆசிொிர்கள் இல்னொரொன் தொக்கிொண
கொம். தங்குடிப் தகுிகபில் திதைொித்ம் தங்குடி இணத்ல்னொ ஆசிொிர்கறேக்கு
கொித்ம் உரொடுதும் எத திச்சரணொக உள்பது.
தடிப்தைித் கொரக அல்னது கடன்கள் தோனம் தடிப்திற்கொண கசனவுகரபச் சந்ிக்க
உறுிகசய்த்ம் இங்குதட்தங்கள் ன்நொகப் தடிக்கும் ொர்கள் தடிப்ரதத் கொட
உனொம்.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. தொறண, சதோக, தண்தொட்டு ற்றும் ண்டன ற்நத்ொழ்வுகள் தற்நி திச்சிரணகள்,

தற்றுரில்

எற்றுரக்கு

கசனொக்கத்ிறம்

சொிொண

அறத்ம்ககொடுத்து,
ித்ில்

கரனத்ிட்டத்ிறம்

தொக்கப்தடும்.
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ிர்ப்தற்கொக சதோக ீித்ம் சட்ட டடிக்ரககறேம் தற்நி திச்சிரணகரப
கரனத்ிட்டம் உள்படக்கும்.
2. ொர்கபிடம் உரப்தின் கததரரத்ம் ிநன்கரப பர்த்ரனத்ம் குநித்

எத

கிழ்தொக்கு

ணப்தொன்ர

உதொக்க

கொடக்க

ிரனகபிறதந்த

கொிற்கல்ிக்கு தொந்ர ிங்கபின் டடிக்ரககரப கரனத்ிட்டத்ில்
இரக்கப்தடும்.
3. ன்நொகப்

தடிப்தரத்ம்

சத்துத்ரத்ம்

உதொக்கும்

எத

தொக்கத்ில்,

தொன்ரொகக் கல்ிக் கட்டம், தொடப் கதொதட்கள் ற்றும் ங்கும் கசனவு
ஆகிற்நிற்கொண உிொக எத தசி ஆவுத் கொரக தத்து இனட்சம்
ொர்கறேக்கொக உதொக்கப்தடும். கதொதபொொ ொீிில் றந் ொர்கறேக்கு
இந் ிிிறதந்து தடிப்தைித்கொரக ங்கப்தடும். தத்ொம் குப்தைத் தர்வுக்குப்
தின் டத்ப்தடும் எத தசி அபினொண தர்ில் தர்ந்கடுக்கப்தடும் அரணத்து
திொிவுகபிறதந்தும் தம் ொர்கறேக்கு, அரணத்து தொடப் தகுிகறேக்குொண எத
ணி தசி ிநரசொர் தடிப்தைித் ிட்டம் அநிதொகப்தடுத்ப்தடும்.
4. ஆசிப்

தள்பிகறேக்கும்

தள்பிகள்/தகந்ிொி

அதகிறள்ப

ித்ிொசொரனகள்

உர்ிரனப்தள்பிகள்/தணிரனப்

ஆகிற்நிற்கிரடத

கொடர்தைகரப

ற்தடுத்ி அிகப் தரணப் கதந இரிநம் உதொக்கவும், இண்டுக்கும்
இரடத

ிடத்துறம்

ஆதனொசரணகறேம்

கண்டநிப்தடும்.
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5. தங்குடிப் தகுி ொர்கறேக்குத் ிநரண ற்தடுத்துல் ற்றும் தசி ிநன்

பர்ப்தை ிறுணத்துடன் எதங்கிரந்து தள்பிகபில் தரனதத்ிற்குப் தின்தை
ிநன்கள் தல் அிகொக ஆொப்தடுத்ி தொடங்கரப ங்குற்கும் தொற்சிகள்
டுக்கப்தடும்.
6. திற்றுகொிொக

இதக்கிந

ொின

கொிிதன

திறிறம்

தைொிறறம்

தங்குடிக் குந்கறேக்கு சிம் உள்பது ன்தது தட்டநிவு. இந்த் ரடர
தற்ககொள்றேற்கு

தரத்ள்ப

இடங்கபில்

தல்கொிக்

கல்ிர

அநிதொகப்தடுத்துர உறுி கசய் தொற்சிகள் தற்ககொள்பப்தடும்.
7. சதோகத்ொல்

தைநக்கிக்கப்தடுல்,

வீட்டில்

ததொதுொண

ஆவு

அரப்தைகள்

இல்னொர, குந் சிகறேம் உவும் கதிகறேம் இல்னொரத்ம் ததொொரத்ம்
குநிப்தொக சிற்றூர்கபிறம் ஊகங்கபிறம் உள்ப தள்பிகபில் உள்ப ொற்றுத்
ிநணொபிக் குந்ரகள் ற்றும் கற்நல் குரநகள் உள்ப குந்ரகபின் கல்ித்
தரகரபச் சந்ிக்க சிநப்தை குறுக்கீடுகள் தற்ககொள்பப்தடும்.
8. டப்திறதக்கும்

சிநப்தைத் தரகறேள்ப குந்ரகறேக்கொண டுண் அசொல்

ிறுப்தட்டிதக்கும் ிட்டங்கள் கொடதம், தறம், அற்நிணொல் தன்கதறுகிநர
ற்றும் அற்நின் ிிஉி ஆகிர கூடுல் ிங்கரபச் தசர்த்துக்ககொள்றேம்.
சிநப்தைத்

தரகறேள்ப

உவுறக்கும்,

கூடத,

ரடதொரநப்தடுத்துதும்

குந்ரகரப

அரடொபம்

கண்டு

அர்கறேக்கு

தல்தறு

ரக

ிட்டங்கரப

அர்கறேக்கொண
கண்கொிப்தற்கும்

கதொறுத்ொண க்க இங்கு தட்தம் உதொக்கப்தடும்.
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9. உள்றைர் அபில், குந்ர ற்றும் தத்துரணசொர் உபில் ல்றணர்கரபக்

ககொண்ட தகுிதக் குற உதொக்கப்தடும். இணொல் தோன்நொர் ிப்தொய்வு
அல்னது ஆதனொசரண தரப்தடும் ிங்கபில் ொட்ட கல்ி அிகொொி அல்னது
தள்பி

அர்கபிடம்

கொண்திக்க

அதப்தனொம்.

சிநப்தைத்

தரகறேள்ப

குந்ரகரபக் குந்தடி கன்ரொகக் ரகொப ஆசிொிர்கறேக்கு சிநப்தைப்
திற்சி/தைத்நிவு தைகட்டல் ஆகிற்நிற்கொண ஆதனொசரணரத்ம் இந் உட்குற
ங்கனொம்.
10. கற்நல் ஊணங்கள் தற்நி திச்சிரணகரபத் ீர்க்க எத ீண்ட கொன ிட்டத்ர

குப்தில் டுண் அசு தொன்ிற்கும். ஆய்வு ற்றும் திற்சிில் தொறடு அபித்து,
தரொண பங்கரபத்ம் ங்கும்.
11. சதோகம்

ற்றும்

கதொதபொொ

ொீிொகப்

தின்ங்கி

திொிவுகபிறதந்து

தம்

தின்ணரடவுற்ந குந்ரகபின் கற்நல் ததங்கபின் தொக்கி கட்டங்கறேக்கும்
கூடுல் குரநீர் திற்சி அல்னது ஆதனொசரண சி கசய்ப்தட்டு ஆவு
அபிக்கப்தடும்.
12. சொய்ப்தை

ற்றும்

தற்றுர

தொொட்டொர

ஆகிற்நின்

அடிப்தரடில்

இடம்கததம் குந்ரகறேக்கு அர்கள் கொடங்குிடத்ில் அல்னது தசதிடத்ில்
ங்கும் சித்ள்ப தள்பிகரப ற்தடுத்ி கல்ி ங்கப்தடும்.
13. தொறண தறுதொட்ரடத்ம் ன்தொரநரத்ம் வ்ித்ிறம் கதொறுத்துக்ககொள்பொ

அணுகுதொரந கரடதிடிக்கப்தடும். உடன்தொடுள்ப தனரகச் கசல்தொடுகள் தோனம்
கதண்கரபச்

தசர்த்துக்ககொள்றேல்,

க்கரத்ல்
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தொறம்.

கதண்கரப

இற்கொக, தல்கரனகக
தரனக்குச்

தசர்த்து

திினர்த்துர உறுிகசய்வும் அிக தொற்சிகள் தற்ககொள்பப்தடும்.
14. உர்கல்ிில் ஊணம் தற்நி இல்கபில் ஆய்வு ற்றும் பர்ச்சிர றப்தடுத்

ணிப்தட்ட ிிகள் இதக்கும். கட்டரப்தை, கல்ிஅணுகல் ற்றும் கசல்தொட்டிற்கு
ஊணதொள்பர்கறேக்குக்

கிரடக்கும்

அணுகல்ிகரபச்

சதொகொீிொகவும்

ஆய்வுொீிொகவும் ிக்ரக தற்ககொள்பப்தடும்.
15. ண்டன

அபினொண

சின்ரகரபச்

சொபிக்க,

ரனப்தகுிகள்,

தங்குடிப்தகுிகள், தொரனணப் தகுிகள், கடற்கரப் தகுிகள் ஆகி கவ்தறு
ினப்தகுிகறேக்கொண கவ்தறு ிங்கபில் டிரக்கப்தட்ட ககொள்ரககள்
சொத்ிம்.

ண்டன ற்றும்

ீர்ொணிப்தற்கொண

ொட்ட அபினொண கல்ிப் தின்ணரடரத்

ரகூறுகரப

ீபொய்வு

கசய்து

தைி

ிிதொரநகள்

உதொக்கப்தடும். கல்ிில் தின்ங்கி ண்டனங்கறேக்கு சிநப்தைக் குறுக்கீடுகரப
ற்தொடுகசய்வும், கல்ி ற்றும் ிநன் இரடகபிகரப அரடொபம் கொவும்,
சதோக,

கதொதபொொ,

கல்ிொீிொக

தின்ங்கி

திொிவுகறேக்கும்

ொட்டகள்தொறுொண ிப்தேடுகசய்து திவுகசய்ப்தடும்.
4.7

தடிப்தநிவும் ொழ்க்ரக தொறதும் கற்நறம்

1978

அக்தடொதர்

ிங்கள்

2ஆம்

தி

தசி

தொிதொர்

கல்ித்ிட்டம்

துக்கப்தட்டததொது துந்தொதக்கொண கல்ிின் தல் தொன்தொனொக எத கணம்
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ந்து. ஊக கசல்தொட்டு கல்ிநிவுத் ிட்டம் ( Rural Functional Literacy Programme RFLP), தசி றத்நிவு இக்கம் ( National Literacy Mission - NLM), கல்ிநிவுள்ப

இந்ிொ இக்கம் ( Saakshar Bharat Abhiyan) ததொன்ந அதக ிட்டங்கள் கடந் 40
ஆண்டுகபில் துக்கப்தட்டுள்பண. இத்ரண தொற்சிகறேக்குப் திநகும் இந்ிொில் 280
ில்றதக்கும்

தனொண

றத்நிில்னொ

துந்தொதக்கு

துந்தொர்

அபில்

இது

றத்நிில்ரன.
சுொர்

தோன்நில்

உனகபொி
எத

தங்கொகும்.

துந்தொதக்கொண கல்ிின் திச்சிரணின் ீது சிநப்தைக் கணம் கொட்ட தண்டும்
ன்தர இந்க் கக்கு றத்றுத்துகிநது.

எத ணிதர் சிக்கும் குநிப்திட்ட குதொகொத்ில் கசல்தடத் தரொண ொசித்ல்,
றதுல், ண்கரபக் கண்டநில் ிநன்கள் தடிிரன கசல்தொட்டு கல்ிநிொகும்.
கசல்தொட்டு கல்ிநிர அரடல் கல்ி பர்ச்சிின் எத என்நிப்ததொண, ிர்க்க
இனொ தகுிொகும்.
கவ்தறு

அரணத்து இரபஞர் ற்றும் து ந்தொதக்கொண கல்ி

கொனங்கபில்

ிர்தொக்கப்தட்ட

துந்தொதக்கொண

ற்றும்

கொடர்கல்ித் ிட்டங்கபின் அடிப்தரட இனக்கொகும்.

இன்ரந உனகில், ொழ்க்ரக தொறதுக் கல்ி ன்தது எத தடிப்தநிவுள்ப சதொொம்
ன்தர ீர்ொணிக்கும் கூநொகக் கதப்தடுகிநது.
ி

உதொக்கப்தட்ட

றத்நிவுச்சூறதந்து

அடிப்தரடக் கல்ித் ிட்டங்கபின்
ிகள்

எத

கற்நல்

சதோகத்ிற்கு

தொன்தணறும்ததொது சதோகத்ின் அரணத்து திொிவுகறேக்குொண கற்நல் தரகரபச்
சந்ிக்க தனரக பங்கரப அது அபிக்கிநது. இன்ரந ொட்கபில் ொழ்ொள்
தொறதும்

கல்ி

ன்தது

க்கள்

திரப்தற்கும்,
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தம்தடுத்துற்கும், தறம், தசி, ணி, சதோக, கதொதபொொ பர்ச்சிக்கும் ிக
அசிொணொகிநது, இந்ிொ உனகபில் ததொட்டிிட தண்டுொணொல், பர்ந்
ொடொகத் ரனகடுக்க தண்டுொணொல், அது ிட்டட்டொக ரறுக்கப்தட்ட
ொழ்க்ரகதொறற்குொண கல்ிக்கொண ககொள்கள் ற்றும் ிட்டங்கள் ி ணி
பங்கபின் த்ர தம்தடுத்தண்டும்.

கல்ிநிில்னொர்கபின்

ிகப்கதொி

ண்ிக்ரக,

அநிவுப்

கதொதபொொம்

உதொகிதல், உனகொக்கறன் சொல்கள், கல் கொடர்தை கொில்தட்தத்ின்
அதொிிொண

தவுல்,

துந்தொதக்கொண

ணிதொின்

கல்ிக்

ொழ்ொள்

ககொள்ரகிறம்

அிகொித்ல்

ிட்டங்கபிறம்

ஆகிர
எத

கதொி

தொரநகதர்வுக்கு அரநகூல் ிடுக்கின்நண. தற்றுரகறேம் சிக்கல்கறேம் ிரநந்
இந்ிச் சதோகத்ில் கல்ிநிவுக்கொண தல்ரக அணுகுதொரநகள் தரப்தடுகின்நண.
கல்ிநிவுக்கொண

அணுகுதொரந

ககிழ்வுத்ன்ர

ககொண்டொகவும்,

தனொக்கப்தட்டொகவும், ொழ்ொொம், தகபிக்ரக, பர்ச்சிக் குறுக்கீடுகள் ததொன்ந
சூல் அடிப்தரடினொணொகவும் இதத்ல் தண்டும்.

கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. இரபஞர்

ற்றும்

துந்தொர்

அரணதக்கொண

கல்ிர

சொத்ிொக்க

ன்ணொர்க் குறக்கள், NGOக்கள், அசு தள்பிகள்/கல்றெொிகள்/கல்ி ிறுணங்கள்,
இரபஞர் ற்றும் கதண்கள் அரப்தைகள் ஆகிதொர உட்தடுத்ி தல்தொரண
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உத்ிகரபப் தன்தடுத்ி கரனத்ிட்டம் ீபரக்கப்தடும் ற்றும் ற்ததொதுள்ப
தொற்சிகறேம் றப்தடுத்ப்தடும்.
2. அரணதக்கும் கல்ி இனக்குகரப அரட உர்ட்ட அிகொ அரப்தொண தசி

றத்நிவு

இக்கத்ிறதந்து

ொினத்ிறதக்கும்

ொின

றத்நிவு

இக்க

அரப்தைகள், ொட்ட அபிறதக்கும் க்கள் கல்ி அரப்தைகள், ற்றும், பங்கள்
ஆவு

ன்நங்கள்

ண

ற்ததொிதக்கும்

அரப்தைகபின்

ீபரக்கப்தடவும் றப்தடுத்ப்தடவும் தண்டும்.

இனக்குகள்

அரணதக்கும் கல்ி

ன்தர அரட எவ்கொத ொட்டங்கறேக்குொண ிட்டங்கரப ொினங்கள்
ொொிக்க தண்டும்.
3. AE ிட்டங்கரப ீபரத்து றப்தடுத்வும், றத்நிவு, ிநன் பர்த்ல், தொந்ர

கல்ி ற்றும் சொன்நிழ்கறேக்கொண எப்தைரகள் ஆகிற்நில் கற்நல் தன்கரப
ிப்தொய்வு கசய்ற்கொண அநிில்ொீிொண ரகூறுகரப உதொக்கவும் எத
ல்றணர்கரபக் ககொண்ட எத உர்ட்டக் குறர அசு அரக்கும். இது
தொரநொண கல்ி அரப்தில் தசர்ர ஊக்குிக்கவும் கசய்னொம்.

தள்பிக்கு

தொந்ர

கல்ிில்

கல்ிர

ிப்தேடு

கசய்ற்கொகவும்,

துந்தொர்

இதப்தர்கறேக்கு கொிற்கல்ி ொீிொண ிரன உர்வுக்கொக ற்தபிக்கப்தட்ட
தொகரகறேடன் NLMA ரகதகொர்த்து திதைொித்ம்.
4. துந்தொதக்கொண கல்ி ிட்டம் ிநன் பர்ச்சி, ண்ினக்க, ிிசொர் ற்றும்

சட்டில் சொர் தடிப்தநிர உள்படக்கும்.
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கல்ிில் ிநன்கறேம் திக்குத் குிொக்கதொம்

பந் ொடுகபில் சொர்தைிரன ிகிம் அிகொகி இரபஞர் ண்ிக்ரக ிகதகொகக்
குரநந்துதம் தரபில் ணது கொத் க்கள்கொரகில் இந்ிொ 54 ிறக்கொடு 25
ிற்குட்தட்டர்கரபப்

கதற்று

உனகின்

ிக

இரப

ொடுகபில்

என்நொகத்

ிகழ்கிநது. ிநன் கதநதண்டி தரனில் தைிொகச் தசர்தர்கள் ண்ிக்ரக 2022
ஆம் ஆண்டிற்குள் 104.62 ில்றன் ஆக உர்ந்துிடும் ண கிக்கப்தடுகிநது. ஆணொல்,
கொில்தட்த,

கொிற்கல்ித்

ிட்டங்கரப

ஆொிக்கும்

ிறுண

ற்தொடுகள்

தற்நொரொகத உள்பண.

கொிற்கல்ிப் தகுிகபில் ிநன்கபின் பர்ச்சிர தொரநொகத் கொடர்தைதடுத்ி,
கொிற்கல்ி

தோனம்

ொர்கள்

தந்து

சீதத்ில்ொன்

கொினரடர
கததகவும்,

கல்ித்

உர்ந்து

தொற்சிக்கப்தட்டுள்பது.

தர்ச்சித்

பவும்

திக்குத்

த்துடன்

உள்ப

இரத்து

ொய்ப்தைகறேக்கொக

குிொக்கத்ர

தம்தடுத்,

ணிப்தட்ட பர்ச்சிக்கும் கதொதபொொ பர்ச்சிக்கும் கல்ி ற்றும் ிநன்கபின் கனப்தை
ிக அசிம். உர்த் கொிற்கல்ிப் திற்சிக்கு கண்ித்ரத்ம் சதோக ற்ரதத்ம்
பர்ப்தில் கூடுல் கணம் தர.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:
1. கறும்

இனொதொண

தரனகபில்

ொர்கள்

திினர்த்ப்தடுற்கொக

ட்டுல்னொல், கொில்தொரணவுசொர் ிநன்கரப அர்கள் உதொக்கிக்ககொள்ப
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தள்பி
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உர்கல்ி
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தொரநகபில்

ிநன்

பர்த்ல்

ிட்டங்கள்

ொற்நிரக்கப்தடும்.
2. தசி

ிநன்

பர்த்ல்

ற்றும்

கொில்தொரணவுக்

ககொள்ரக

2015ில்

ிர்தொக்கிதடி ிநன்பர்த்ல் ிட்டங்கள் 25% தள்பிகள் ற்றும் உர்கல்ி
ிறுணங்கபில் எதங்கிரக்கப்தடும்.
3. சிநப்தைக்

கண

ொட்டங்கபில்

உர்ிரனப்தள்பி

ொர்கறேக்கொண

தரனொய்ப்தைகரப தம்தடுத் ிநன் தள்பிகரப உதொக்க எத ிொண
ிட்டம் ொொிக்கப்தடும்.
4. கூடுல்

சதோக

உர்ிரனப்தள்பி,

ற்தைக்கும்
உர்

தந்துகததகவும்,
ற்றும்

உர்ந்து

கொில்தட்தக்

பவும்

கல்ி

உ

ஆகிற்நிறள்ப

ற்ததொதுள்ப ிநன்பர்ப்தைத் ிட்டம் NSQF தோனம் கததம்ததொக்குக் கல்ித்டன்
எதங்கிரக்கப்தடும்.

தன்தொக

தரவு

ற்றும்

கபிதறுல்

கொிவுகள்,

தர்வுிப்தைகள் இதப்தை அரப்தை, தர்வுிப்தைகரப ொற்நிக்ககொள்ற்கொண
ிறுண கூட்டிரவு, தசி அபில் அங்கீகொத்ிற்கொக தசி கொில்சொர்
கசந்ங்கள்

அடிப்தரடினொண

ிநன்கள்

கபிிடல்,

ற்றும்

ிரபவுகள்

அடிப்தரடினொண ிப்தொய்வு ஆகிர தோனம் ிநன்கபின் சொன்நபிப்திற்கொண எத
ிறுணம்சொர் இங்கரப்தை உதொக்கப்தடும்.
5. (தொரநசொர் கல்ிக்கு) தொந்ர கற்நரன அங்கீகொித்ல் (Recognition of Prior Learning RPL) தற்நி

ிப்தொய்வு

கசய்த்ம்

இங்கரப்தைகள்
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உதொக்கப்தடில்ரன. இந் இரடகபிர தற்ககொள்ப, தொரநொண கல்ிதொ
திற்சிதொ இன்நி, ிநன்கரப கதற்நிதப்தற்கொண ந்கொத சொன்நிறின்நி
ிநன்கரபப் கதற்நிதப்தர்கள் தசர்ர பிொக்க அர்கறேரட ிநன்கரபத்ம்
ிநன்குிகபித்ம் ிப்தொய்வு கசய்து சொன்நிழ் ங்க, எததடத்ிற்குள், அசு
எத இங்கரப்ரத உதொக்க தொற்சிக்கும்.
6. ொர்கள்

ஊிம்

கதறும்

தரனொய்ப்ரதப்

கதந

அல்னது

கசொந்

ிறுணங்கரபத் கொடங்க துரநத் ிநன் ன்நங்கறேம் தள்பி/கல்றெொி ிதொகதொம்
இரந்து ங்கும் சொன்நிழ்கள்.
4.9

கல்ிில் ICTின் தன்தொடு

கசய்ி ற்றும்

கல்கொடர்தை கொில்தட்தத்ின் ( Information and Communication

Technologies -

ICTக்கள்) தல்

ன்தது 1986/92இன் கல்ிக் ககொள்ரககுப் தின்

கல்ித்துரநில் ற்தட்டுள்ப கததபினொண பர்ச்சிொகும். இது கல்ித்துரநில்
எத

தைி

தொிொங்கரபக்

ககொண்டுந்துள்பது.

தல்தறு ிகபில் கல்

கொில்தட்தத்ரப் தன்தடுத்துற்கொண தைி சொத்ிக் கூறுகள் ிநந்ிதக்கின்நண .
இது கல்ித்துரந ர ிர்கிப்தற்கு ட்டுல்னொல் , கற்தித்ல் ற்றும் கற்நறன்
த்ர தம்தடுத்துற்கு ம், கல்ி ொய்ப்தைகரப ிொிவுதடுத்து ற்கு
ிட்டிடல் ற்றும் தனொண்ரர தம்தடுத்துற்கு கண

ம், கல்ிசொர்

தடிொக உவுகிநது.

குரநீர் கல்ி , கல்ி , ஆசிொிர்கறேக்கொண திற்சி , துந்தொர்க்கொண றத்நிவு

ிட்டங்கள், ிநன் கல்ி

, உர்கல்ிில் கற்நல் கதிகள், தறம், கதிகரப
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ICTக்கரபப் தன்தடுத்ிக்

ககொள்பனொம். ொர்கள் , தள்பிகள் ற்றும் தள்பி ிர்ொகத்ின் கசல்தொடுகரபத்ம்
கண்கொிக்க கல் கொில்தட்தம் சொர்ந் (IT) கசறகள் தன ொினங்கபில் ற்ததொது
தன்தடுத்ப்தட்டு தகின்நண. இந்த் துரநில் இது ொிொிொண தன
கொடர்தொற்சிகறேம், தைிதொரணவுகறேம் , தசொரணகறேம் ரடகதற்றுதகின்நன்.
இப்ததொது ன்ண தரகணில்

, இந்ிொில் கல்ிர தம்தடுத்

ICTின்

தன்தொட்ரட அிக அபில் தொன்கணடுத்துச் கசல்ற்கு ன்கு எதங்கிரக்கப்தட்ட
உத்ித ஆகும்.

கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. கற்நறக்கொண அரணத்து ிரனகள் ற்றும் அநிவுத்துரநகபில்

கசய்ி ற்றும்

கல்கொடர்தை கொில்தட்தத்ர எத எதங்கிரந் தகுிொக்க கூட்டு தொற்சி
தற்ககொள்பப்தடும்.
2. கற்தித்ல்-கற்நல் கசல்தொரநர தம்தடுத்துற்கொண கதிொக

ICTின்

தன்தொடு ஆசிொிர் கல்ிப் தொடத்ிட்டத்ில் எதங்கிரந் தகுிொக்கப்தடும்.
3. எத

குந்ர

தள்பிில்

கசல்றம்ரினொண

தசர்க்கப்தடுிறதந்து

அரணத்துப்

திவுகறேம்

தள்பிர

இரத்ில்

ிட்டுச்

தொொிப்தது

கட்டொொக்கப்தடும்.
4. கல்கொில்தட்த கதிகபின் தோனம் ஆசிொிர் ற்றும் ொர்கபின் தரகப்

திதடு, ஆசிொிர் ற்றும் தள்பி ிர்ொக ிப்தேடு ற்றும் கசல்தொடுகள்,
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ொர்கபின் கசல்தொடுகள் ற்றும் ிர்ொக கசல்தொடுகள் ததொன்ந அரணத்துப்
திவுகறேம் கக்குகறேம் கண்கொணிக்கப்தடும்.
5. தள்பி

தனொண்ரில்

தன்தொட்டிற்கொண ிட்டம்,
ககொடுக்கப்தட்டு

கல்

கொில்

த்ி

இற்நப்தடும்.

ற்றும்

தள்பி

தட்ப்ப் தன்தொடுகபின் ணிப்
ொின

ிர்ொகம்

அசுகபொல்
ற்றும்

தொன்தொிர

கசல்ிநரணக்

தம்தடுத்த் கல் கொில்தட்த அநிிப்தை தொரநகள் எத சக்ி ொய்ந் கதிொக
இதக்கும்.
6. கல் கொடர்தை கொில் தட்தத்ர ணித்துப் தொர்க்க தொடிொது. தினொக, தொரநொண

அரநகள், ின்சொம், திரம், இரப்தை, தள்பி பொகப் தொதுகொப்தை ற்றும்
உள்கட்டரப்தை ஆகிற்றுடன் இரத்துப் தொர்க்கதண்டும். கல்ி ொய்ப்தைக்கள்
ற்றும் சிகரப ங்குற்கொண

ிட்டங்கபில் இரத்ம் அடங்கும்

. கல்ி

ிறுணங்கபில் சீொண ின்சொம் எத திச்சரணொக இதக்க ொய்ப்தை இதப்தொல்,
சூொி ஆற்நல் தன்தொடு உதொக்குது, கல் கொடர்தை கொில் ிட்டங்கபின்
ிொிொக்கத்துடன் எதங்கிரக்கப்தட்டுச் கசல்தடுத்ப்தடும்.
7. MOOC ன்தது கல் கொில்தட்தத்ின் இன்கணொத தன்தொடு ஆகும். இது,

உர்ிரன ற்றும் உர்கல்ி ட்டங்கபில், குநிப்தொக குரநந் கசனில் ொண
கல்ிர அிகொிக்க, கல் கொடர்தை கொில் தட்த துரநர தம்தடுத்
உனொம்.
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8. ற்கணத உதொக்கப்தட்டு ற்றுக்ககொள்பப்தட்ட அரப்தை குறுகி கொனத்ிற்கு

தணபிக்கனொம். ற்கணத உதொக்கப்தட்டு தன்தொட்டிறள்ப கொில்தட்த
ொிொிகறேடன்,

உள்றைர்

தரகறேக்கும்

தன்தொடுகள்/ொிொிகள் உதொ

க்கப்தட

தன்தொட்டிற்குொண

தண்டும்.

ிநந்

கன்கதொதரப

தன்தடுத்ி உள்றைர் தரகறேக்தகற்த ஆசிொிர்கள் ற்றும் ொர்கள் தோனம்
தல்தறு

ரகொண

கன்கதொதள்கள்

அல்னது

ரகப்ததசி

கசறகரப

உதொக்குல் ஊக்குிக்கப்தட்டு உிபிக்க தண்டும்.
4.10 தனொண்ர

ற்றும் ஆசிொிர் தொன்தணற்நம்

த்ர தம்தடுத் ஆசிொிர்கபின் ிநதம் ஊக்கதொம் ிக தொக்கிொணொக இதக்கிநது.
தள்பிக் கல்ிின் தல்தறு ிரனகபில் தற்நொக்குரநர ிர்த்ி கசய்ற்கொண தன
தொரணவுகள் டடிக்ரககள் டுக்கப்தட்டுள்பண. கிம், அநிில், கொிகள்
ஆகிற்நிற்கொண உர்ிரனப்

தள்பி

ஆசிொிர்கள்

ஆசிொிர்கபின் கொடக்கப் திற்சி ற்றும்
பர்ச்சிக்கொண ிட்டங்கபின்

த்ர

தற்நொக்குரந,

திிதப்தை

கொடர்ச்சிொண கொில்துரநொீிொண
தம்தடுத்துது,

கொிற்துரநப் திின் அந்ஸ்த்ிற்கு தம்தடுத்துது,
உறுிப்தடுத்துில் ஆசிொிர்கபின் கதொறுப்தைம் ஊக்கதொம்,
ிறுணங்கபின் ற்றும் ஆசிொிர் திற்சிொபர்கபின் த்ர

ஆசிொிப்திர எத
கற்நல்

தன்கரப

ற்றும் ஆசிொிர் கல்ி
தம்தடுத்துல் இந்ப்

தகுிில் கததம்தொன்ரொண சொல்கபொகும்.

த்ி அசும்

ொின அசுகறேம் தன தொற்சிகள் தற்ககொண்ட ததொிறம்,

ற்றும் உர்ிரனப் தள்பிகபில்

ஆம்த

கததபவு கற்நிடங்கள், திற்சிற்ந ஆசிொிர்கள்
Page 63 of 99

ணிப தம்தொட்டுத்துரந அரச்சகம், இந்ி அசு
திச்சிரணகள்,

ஆசிொிர்

திற்சி

திற்சிக்கும்

குப்தரந

ிறுணங்கள் கொில்துரநசொர் தின்ர

உண்ரொண ரடதொரநகறேக்கும்

கதொதத்ின்ர, ஆசிொிர்கள் தரகின்ர ற்றும்
கற்தித்றக்கு அப்தொற்தட்ட
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,

இரடில்

ஆசிொிர் கதொறுப்தின்ர,

கசல்கபில் ஆசிொிர்கள் ஈடுதொடு ஆகி அரணத்தும்

சொிகசய்ப்தட தண்டிிதக்கிநது. கததம்தொனொண அசுப் தள்பிகபில் தொறத
ரனர ஆசிொிர்கள்/ தொல்ர்கள் இல்ரன. கசல்ிநிக்க
ஆசிொிர்கள்

இரடில்

ரனர இல்னொொல்

எறங்கின்ர அிகொித்து, கல்ிசொர்

ம் குரந

ிகுக்கிநது. கல்ிின் த்ர தம்தடுத் தண்டி எட்டுகொத்

இனக்ரக

ணிற்ககொண்டு, கததபினொண ககொள்ரக டடிக்ரககள் டுக்கப்தடதண்டும்.

கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. ொின அசுகபின் ஆதனொசரணத்டன், ஆசிொிர்கரபப் திினர்த்துற்கொண

கபிப்தரடொணதும் குி

அடிப்தரடினொணதுொண ிட்டம் உதொக்கதடும்.

ஆசிொிர்கள், தொல்ர்கள் ற்றும் திந கல்ிசொர் ஊிர்கபின்
கபிப்தரடொணதும் குி

அடிப்தரடினொணதுொண

தர்ந்கடுத்றக்குத்

ற்சொர்தைடணொண ஆசிொிர் தர்வு ஆரம் ொின அசுகபொல் அரக்கப்தடும்.
2. கல்ி ிறுணங்கபிறள்ப அரணத்துப் திகறேம், ரனர ஆசிொிர்கள் ற்றும்

தொல்ர்கள்

ஆசிொிர்

ஆசிொிர்கள்

ற்றும்

திிடங்கள் அரணத்தும் ிப்தப்தடும்
தொல்ர்கறேக்குத் ரனரப் தி தற்நி

கட்டொொகும்.
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ஆசிொிர்கரப ிித்ரன ிொொகவும்
அர்கறேரட கொறிடங்கள்

ற்றும்

ற்றும் இடொற்நங்கபின் கதொதுஅநிிப்தைக்ககண

கபிப்தரடொண ிிதொரநகள் உதொக்கப்தடும்.
தகுிகபில்,

உள்றைர்

சத்துொீிொக்கவும்,

ஆசிொிர்கரபப்

தூொண ற்றும் கடிணொண

திினர்த்துற்கு தொற்சிகள்

தற்ககொள்பப்தடும்.
4. எவ்கொத தொடங்கள்ொொிொக ற்றும் ொினங்கள்ொொிொக ஆசிொிர்கரபப்

திினர்த்துர ிப்தொய்வு கசய்ற்கொகவும், குநிப்திட்ட

கொனத்ிற்குள்

திற்சிற்ந ஆசிொிர்கறேக்கு திற்சி அபிப்தற்கொகவும் ணி ஆற்நல் ிட்டிடல்
ொின

அசுகபிடம் ிடப்தடும்.

குித்ள்ப

திிடங்கபில் தசர்த்துக்ககொள்ன் தோனம்

ஆசிொிர்கரப எப்தைல்கதற்ந

எப்தந் ஆசிொிர்கள் தடிப்தடிொக

ிறுத்ப்தடுர்.
5. ஆசிொிர்கள் ொர, கொற திடங்கள் ற்றும்

ததொன்நர கொடர்தொண
அசில்

ிதப்தத்துடன்

ஆசிொிர் கதொறுப்தின்ர

சிக்கல்கள் ணவுறுி ககொண்ட
ீர்க்கப்தட

ரகப்ததசிகள் ற்றும் உிொிணப் தைள்பிக்

தண்டும்.

றொண எதித்

தரகரப்

திவுகசய்த்ம்

கதிகள் (biometric devices) கொில்தட்த

உித்டன் சொிகசய்ப்தஅ ஆசிொிர்கள் ொர ற்றும் எறங்கின்ரர எறங்கு

தொரநக்கொண அிகொங்கள் , துக்கப்தள்பிகரபப் கதொறுத்ரில், தனொண்ரக்
குறக்கபிடதொம் ( School Management Committess – SMCs), டுிரன ற்றும் உர்ிரனப்
தள்பிகரபப் கதொறுத்ரில் ரனரொசிொிர்/தொல்ர்கபிடதொம் ிடப்தடும்.
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6. ஆசிொிர்கபின் கொடக்கத் ொொிப்திற்கும் கொடர்ச்சிொண திசொர் பர்ச்சிக்குொண

ிட்டங்கரபத்

ிநம்தட

ரடதொரநப்தடுத்துரன

தம்தடுத்துற்கு

சிநப்தை

அறத்ம் ககொடுக்கப்தடும். ற்ததொதுள்ப குரநதொடுகரபக் கரப கொனஅபவு,
ொிொி, அரப்தை, கரனத்ிட்டம் ற்றும் ங்குல் ஆகிற்நில் ொற்நங்கள்
ககொண்டு ஆசிொிர் கல்ித் ிட்டங்கறேக்கொண தட்ட ற்றும் தட்டப்தடிப்தை
ற்றும் ஆசிொிர் கல்ி ிறுணங்கள் ீபொய்வு கசய்ப்தடும்.
7. ஆசிொிர்

கல்ி

ற்றும்

ஆசிொிர்தைன

தம்தொட்டின்

தனரக

அம்சங்கரப

உள்படக்கி எத தசி அபினொண ஆசிொிர் கல்ி தல்கரனக்ககம் ிறுப்தடும்.
NCERTின் கீறள்ப கல்ிக்கொண ண்டன ிறுணங்கள் தம்தடுத்ப்தட்டு ண்டன

அபில் ஆசிொிர் கல்ி தல்கரனக்ககங்கபொக ொற்நப்தடும்.
8. DIETக்கள், B.Ed. கல்றெொிகள் ததொன்ந ஆசிொிர் கல்ி ிறுணங்கள் அரணத்ிற்கும்

ற்தபிப்தை

கதறுல்

கட்டொொக்கப்தடும்.

ட்டொ

ப

ரங்கறேக்கொண

ிநன்ிப்தை அபவுகள் ிர்ிக்கப்தடும்.
9. ொழ்க்ரகத்

ிநன்கள்,

அநில்

கல்ி,

உடற்கல்ி

ற்றும்

கரனகறேம்

ரகிரணகறேொகி கல்ிின் துர டடிக்ரககபின் தொக்கித்துத்ரத்ம்
கதத்ில்ககொள்பவும் தள்பிகபில் கற்தித்ல் கற்நல் கசல்தொரநகபில் அற்ரந
ததள்ப தொரநில் அநிதொகப்தடுத்வும் உவும் தகுிகள் ஆசிொிர் தம்தொட்டுத்
ிட்டங்கபில் இதக்கும்.
10. ஆசிொிர்கறேக்கொண

தசி

ிததுகள்

ட்டுல்னொல்,

குநிப்திட்ட

இனக்கு

ரகூறுகபின் அடிப்தரடில் ொின ற்றும் ொட்ட அபினொண ிததுகறேம்
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குிொண

ஆசிொிர்கபின்

கதர்கரபப்

தொிந்துரப்தில் SMCக்கள் தொக்கிொண தங்கு கிக்கும்.
11. ொர்கபின்

ங்கவும்

கற்நல் தன்கபில் தொன்தணற்நம் திக்கவும் ொண கல்ி

ஆசிொிர்கபின்

ிநன்,

ஊக்கம்

ற்றும்

கதொறுப்தை

ஆகிற்ரந

தம்தடுத்துற்கொண ிட்டங்கறேக்கு தொன்தொிர ங்கப்தடும்.
12. தோன்று ஆண்டுகறேக்கு எத தொரந திற்சி/திசொர்பர்ச்சி குப்தைகபில் அரணத்து

திிரட ஆசிொிர்கறேம் தங்தகற்தது கட்டொொக்கப்தடும் . தோன்று ஆண்டுகறேக்குள்
அரணத்துப் திிரட

ஆசிொிர்கபின் திற்சிக்கும் ததொதுொண ற்தொடுகரப

கொில்தட்த உித்டன் த்ி ற்றும் ொின அசுகள் ற்தடுத்தும்.
13. அசு

ற்றும் ணிொர் தள்பிகபில் ஆசிொிர்கள் சொிொண கொன அகொசங்கபில்

ிப்தொய்வு கசய்ப்தடுது கட்டொொக்கப்தடும். அர்கபது தங்கொன திஉர்வும்
ஊி உர்வும் இதடன் இரக்கப்தடும். ங்கள் கற்திக்கும் ிநன்கரபத்ம் தொட
அநிரத்ம் ிப்தொய்வு கசய்த்ம் 5 (ந்து) ஆண்டுகறேக்கு எததொரந டக்கும்
தர்வுகபில் தங்குகதற்று தர்ச்சிகதந தண்டும்.
14. எவ்கொத ொினத்ிறம் ஆசிொிர்கள் திற்சிகறேக்கொண ணி ஊிர் திொிவுகள்

ற்தடுத்ப்தடும்.

SCERTக்கள்,

DIETக்கள் ற்றும் இ ஆசிொிர்

ிறுணங்கபில்

இதக்கும் கததம்

ண்ிக்ரகினொண

கல்ி
கொறிடங்கள்

இந்ிறுணங்கரப றப்தடுத்வும், அற்நின் ிநரண அிகொிக்கவும் ிப்தப்தடும்.
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கல்ிில் கொித்ம் தண்தொடும்

தன்கொி

சதொொொணது

கல்ித்துரநில்

கொிின்

தொக்கித்துத்ர

உர்ந்ிதக்கிநது. ொின அசுகதபொடு கனந்ொய்வு கசய்து இந்ி அசொல் தொம்கொிக்
ககொள்ரக (Three Language Formula - TLF) உதொக்கப்தட்டு தசி கல்ிக் ககொள்ரக
ிட்டம்

1968இல்

அநிிக்கப்தட்டது.

1986/1992இன் ககொள்ரககள் ர

கொடர்ந்ிதந்ொறம், தொம்கொிக் ககொள்ரகர

அனொக்குில் தன ொினங்கபில்

தறுதொடுகள் ினவுகின்நண . கொி ன்தது உர்வு சொர்ந் ிொக இதப்தொல்
ந்

எத

சிதொொிசும்

ொினங்கறேக்குள்றேம்,

அரணரத்ம்

ிதப்ிப்தடுத்துொக

அரொது.

ண்டனங்கறேக்குள்றேம் தறம் உனகபொி

இடம்கதர்றக்தகற்ந கொித்ிநரண ொர்கள் பர்த்துக்ககொள்ப
கொனப்ததொக்கில் ொின அசுகள் உள்றைர் ிதப்தங்கறேக்கும் தரகறேக்கும் ற்த
கசிசொய்த்த்ிதக்கின்நண.
ொய்கொிில்
இன்கணொத

கற்திக்கும்கதொறதுொன்

தக்கம்

ஆங்கின

ொர்கள்

ன்நொகப்

கொிரக் கற்றுக்ககொள்பவும்,

திறகின்நணர்.
ஆங்கின

ிில்

திற்றுிக்கும் தள்பிகறேக்கொண ிதப்ததொம் கததகுகித்ள்பண.
கல்ிின்

தொக்கம்,

இந்ிொின்

உர்ந்

தொம்தொிம், சிநந் தொற்கொனம்,

கததரக்குொி தைகள், தன்தொகப் தண்தொடுகள் ஆகிர தற்நி
கற்ததொொின்

ணில்

திரப்தொகும்.

அரணத்து

ிிப்தைர்ரப்

ிரனகபிறம்,

கதொறுப்தைள்ப

குடிக்கபொக இதப்தது, அரி, சகிப்தைத்ன்ர, ச்சொர்தின்ர, தசி எதரப்தொடு,
சதொொ ல்றக்கம், அரணத்துச் சங்கரபத்ம் ித்ல் ஆகிற்ரந உர்த்தும்
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குடிக்கள் தண்தை ற்றும் ீடிப்தைத்ிந

பர்ச்சி ஆகி உனகப்கதொதுரொண தண்தைகரபத்ம் கற்தர்கள் அரடர
ஊக்குிக்கும்.

கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. ிதம்திணொல், அரணத்து ொினங்கறேம் தணின் தகுிகறேம் தள்பிகபில் ந்ொம்

குப்தை ர ொய்கொி, உள்றைர் அல்னது ண்டன கொிகரபப்

திற்று

கொிகபொகக்ககொண்டு கல்ிபிக்கனொம்.
2. தசி அல்னது தன்ணொட்டு அபில் ொர்கள் இங்குற்கு ஆங்கின அநிவு

தொக்கி தங்கொற்றுதுடன் உனக அநிர கதறுற்கும் ிகுக்கிநது. ணத
குந்ரகரப

ஆங்கினத்ில்

ததசுற்கும்

றதுற்கும்

ிக்கர்கபொக்குது தொக்கிொகும். ஆரகிணொல் துக்கப் தள்பிர

ிநர
திற்று

கொிொணது ொய்கொி ( அ) உள்றைர் ( அ) ட்டொ கொிொக இதக்கும்ததொது
இண்டொம்

கொி

ஆங்கின

கொிொகவும்,

தோன்நொம்

கொிின்

ிதப்தம்

(தல்ிரன ற்றும் உர்ிரன கல்ிில்) அந்ந் ொின ற்றும் உள்பொட்சி
ிதொகத்ரப் கதொறுத்து, அசினரப்தைச் சட்டத்ிற்கு எத்துப்ததொகும் ரகில்
அரத்ம்.
3. உர்கல்ி ிறுணங்கள், குநிப்தொக கொில்தட்தம் ற்றும் கொில்சொர்ந் கல்ி

ிறுணங்கள் அரணத்து ொர்கறேக்கும் , இந்ிொின் உர்ந் தொம்தொிம்,
கொி ற்றும் தண்தொட்டுப் தன்தொகத்ன்ர, தறம், அநிவு அரப்தைகரபப் தற்நி
கற்க ொய்ப்தைக்கரப ங்கும்.
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4. இந்ிப் தண்தொடு, உள்றைர் ற்றும் தொர்ந் அநிவு ததொன்நற்நிற்கு தள்பிக்

கல்ிில் அிக இடம் ங்கப்தடும். சத்தும் ற்றும் சப்தங்கபிப்தை, சதோக ீி,
சதகொத்தும்,
சதகொத்தும்

க்கபொட்சி,
ற்றும்

கதொறுப்தைிக்க

தசி

ல்றக்க

சுந்ிம்
உர்வு

ற்றும்

உொிர,

ததொன்ந தண்தைகரப

ங்குற்ககண அரணத்து ிரனகபிறம் அநில் கல்ி இரக்கப்தடும்.
5. இந்ி கொிகபின் பர்ச்சி ற்றும் தொன்தணற்நத்ில் சஸ்கித கொிின் சிநப்தை

தொக்கித்துத்ரத்ம், ொட்டின் தண்தொட்டு எற்றுரக்கு அன் ணித்துிக்க
தங்கபிப்ரதத்ம்

கக்கில்

ககொண்டு

தள்பி

ற்றும்

தல்கரனக்ககங்கபில்

சஸ்கிதம் திற்றுிக்க துொண சிகள் ங்கு ரடின்நி ங்கப்தடும்.
6. கல்ி ிறுணங்கள் ொ, ொிகபிரடத குடிர உர்வு, எறக்கம், தம்

நொர, தூய்ர, ன்ணடத்ர, எத்துர்வு, தொிதொர், கீொக்கப்தட்தடொர் ற்றும்
றந் திொிிணதக்கு இநங்குல் , கதண்கள் ற்றும் ணித ொண்திரணப்
ததொற்றுல் ததொன்ந குங்கரப அநிவுறுத்தும்.
4.12

ிொிொண கல்ிதொரநின் ொினொகத் ன் பர்ச்சி

கல்ி ன்தது குந்ரின் அரணத்து ிொண ( உடல், சதொொ, உர்வு, ற்றும்
அநில்)

பர்ச்சிரப் தற்நிொகும்.

ணத

கற்கும்

ிநரண

ட்டும்

கணம்

கசறத்துர ிடுத்து பர்ச்சிின் அரணத்து கூறுகரபத்ம் அணுகதண்டித்ள்பது.
கற்நல்

தன்கள்

ற்றும்

திந

கசல்ிநன்கரப

தம்தடுத்துின்

ொினொக

குந்ரின் தொறரொண பர்ச்சிர ொம் ிொிொண தொரநில் கணிக்கதொடிகிநது.
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ஆதொக்கிொண குந்ரத ன்நொக கற்க தொடித்ம் ன்ததும் ல்ன ஆதொக்கி ிரன
சிநந் தொரநில் கற்க ி கசய்த்ம் ன்ததும் அரணதம் அநிந்த. ஊட்டச்சத்து
குரநதொடும் இத்தசொரகத்ம் அதகொண குந்ரகள் கற்தற்கு சிம் ிரபிப்தது
ொம் கணிக்க தண்டி ிொகும்.

கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் தற்ககொள்பப்தடும்:

1. உடற்கல்ி, தொகொ, ிரபொட்டுகள் ற்றும் தந்ங்கள், தசி ொர் தரட,

தசி தசரத் ிட்டம், இற்றுடன் உள்றைர் கரன, ரகிரண, இனக்கிம், ற்றும்
ிநன்கள் ஆகிற்தநொடு குந்ரகபின் தொற பர்ச்சிக்கொக திந கசல்ிநன்
திற்சி டடிக்ரககள் தொடத்ிட்டத்ில் தொக்கி தங்கு கிப்ததுடன் தள்பிகபில்
அன்நொடச் கசல்கபொக அரத்ம். தள்பிகள் அங்கீகொம் கதந தற்கண்ட சிகள்
அசித் தரகபொக அநிிக்கப்தடும்.
2. அசொங்கம்/தள்பி

ிர்ொகம்

திந

கசல்ிநன்

டடிக்ரககரபப்

தள்பிில்

தற்ககொள்ப ிி எதுக்கீடு கசய்த்ம்.
3. சுகொொத்

துரநிணொல் ிர்கிக்கப்தடும் தள்பி சுகொொ

டடிக்ரககபில்

கல்ித்துரந ற்றும் தள்பிகள் எத்துரக்கும். தள்பிகள் ஆய்வு தற்ககொள்ப
அட்டர ொொித்து ிட்டிட்டதடி ரடகதறுர உறுி கசய்த்ம். டிஜிட்டல்

இந்ிொ ிட்டத்ின் எத தகுிொக, எவ்கொத குந்ரின் ஆதொக்கித்ரத்ம்
அன்

ிரனப்தொட்ரடத்ம்

கண்கொிக்கவும்

ொொிக்கப்தடும்.
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4. ரடதொரநிறள்ப ி உவு ிட்டத்ின் (Mid-Day Meal Scheme -

MDMS)

ொினொகச் கசல்தடுத்ப்தடும் தள்பிில் சத்துவு ங்கும் ிகழ்வுகபொணது
குந்ரகள் கூடுல் சத்துவு கதநவும் சதோக தங்கிரண கதநவும் கதநவும்
கதறுபவு

உித்ள்பது.

ி

உவு

ிட்டம்

உர்ிரனப்

தள்பி

ொர்கறேக்குச் கசன்நரடத்ம் ண்ம் ிொிொக்கப்தடும். சரத்ல் ற்றும்
தொிொறுல் ததொன்ந தரனகரப தற்தொர்ரிடும் சுரகள் ஆசிொிர்கறேக்கும்
இதக்கொது. ரொக்கப்தட்ட சனரநகபில் உவு சரத்துப் தள்பிகறேக்கு
ிிதொகிக்க

ம்திக்ரகத்ள்ப(கதர்கதற்ந)

சதோக

ிறுணங்கபின்

தசரகள்

ஆகிற்நில்

தள்பிின்

ஊக்குிக்கப்தடும்.
4.13

தள்பிகபின் ிப்தொய்வும் ிதொகதொம்

உள்பீடுகள்,

கசல்தொரநகள்

ற்றும்

தன்கள்

தொன்தணற்நத்ில் குதொகொப் தங்தகற்தைம் கதற்தநொொின் ஈடுதொடும் தொக்கிொண தொத்ிம்
கிக்கனொம்.

உள்றைர்

கசல்தொடுகபில்

குதொகொம்

தங்தகற்கும்ததொது

உிதொட்டதொள்பொய்
ட்டுத

ஊகப்

இதந்து
தள்பிகள்

தள்பிகபின்
சிநப்தொகச்

கசல்தடுகின்நண ன்தற்கு ஆொங்கள் இதந்ிதக்கின்நண. ிரநதற்றுற்கொண
குநிக்தகொள்கள்

அரப்தற்கும்

இக்குற்குிரடத

எத

டுிரனரொண

ததொக்ரகத் கொிந்கடுத்து, ரனர ஆசிொிர்கரபத்ம் ொட்ட ற்றும் ட்டொ
அபினொண கல்ி அறனர்கரபத்ம் சிநந் தனொண்ரச் கசல்தொரநகறேக்கொகப்
திற்றுித்ல், தள்பிச் கசல்தொட்ரட சிநப்தொக கண்கொிக்கவும் அற்கு உவும்
வுகரபப் தன்தடுத்துல், தறம், தள்பிச் கசல்தொட்ரட தம்தடுத் குதொகொ
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பங்கரபத்ம் தொற்சிகரபத்ம் கததக்குல் ஆகிற்நின் தோனம் தள்பிகபில் சிநப்தொண
ிதொக அரப்தைகரப உதொக்கதண்டி தர இன்று உப்தட்டுள்பது. அற்கு
இரொக, தனநிவு ற்றும் இ தகுிகள், இல்
தனொண்ர,

தள்பித்

ரனர,

கற்நல்

கட்டரப்தைகள், ஆசிொிர்

தன்கள்,

ொர்கள்

ற்றும்

கதற்தநொர்/கொப்தொபர்கபின் ிரநவு ஆகி தள்பி டக்கும் ிம் அரணத்ரத்ம்
உள்படக்கி தள்பித்  ிப்தொய்வு ற்றும் ற்தபிப்தை அரப்தைக்கிற்கொண எத
தரத்ம் இதப்தொகத் கொிகிநது. ொறுகின்ந சூறக்கு தினபிக்கவும் குரநீர்
கசல்கரப தரப்தட்ட இடங்கபில் கொடங்கவும் தள்பி அரப்ரதத் ொர்தடுத்,
கதொறுப்ததற்நறடன் கூடி ன்ணொட்சிக்கொண க்க டிரப்தைடன் கூடி எத தள்பி
ிதொக அரப்தைொிொி தரப்தடுகிநது.
கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. தள்பித்ம், ஆசிொிர்கபின் கொில்துரந ிநன் கதற்நர, தள்பித் ரனர,

தள்பி தனொண்ர, ற்றும், சுிப்தேடும் கசல்தொடு ிப்தேடு ஆகிற்ரந
அபப்தற்கொண ரரநகறேம் சுட்டிகறேம் ககொண்ட தள்பிச் கசந்ங்கறேக்கொண
டிரப்ரத

ொடு

டிரப்தின்தடித

தொறற்கும்
தள்பிகள்

தன்தடுத்ப்தடும்.
ிப்தேடு

இற்குப்தின்,

கசய்ப்தட்டு,

ப்

இந்

தடிிரன

கண்டநிப்தட்டு ிரன அநிிக்கப்தடும்.
2. தள்பி

ககங்கறேக்கு

ற்தபிப்தை

ங்குற்கொண

ற்தடுத்ப்தடும்.
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3. கல்ிக்கொண உொிரச்சட்டத்ின் டிரப்திதள் தள்பி தனொண்ரக் குறர

(School Management Committee - SMC) ரடதொரநப்தடுத்துிறள்ப ககொள்ரக
டிரப்திறள்ப இரடகபிகரப டுண் ற்றும் ொின அசுகள் ீர்க்க
தொற்தடும்.

இன்தோனம்,

ரடதொரநப்தடுத்துறக்கொண

தந்

ற்றும்

கொண்கொிப்தற்கொண ிதொரநகரப அபிக்கும்.
4. SMCக்கரப தற்தொர்ர இடும் திில், கொிந்கடுத்ல் தொரந, ண்ிக்ரக

வீம்,

திக்கொனம்,

ஆற்நதண்டி

தங்குகள்

ற்றும்

கதொறுப்தைகள்

ஆகிற்நிற்கொண கபிொண ிதொரநகரப ொின அசுகள் ங்கும். SMCக்கொண
திற்சிகொண ிிர உர்த் ொினங்கள் தொறம். இன்தோனம், தள்பி தம்தொட்டுத்
ிட்டங்கரப ( School

Management

Committee

-

SMC)

ததள்ப

தொரநில்

ரடதொரநப்தடுத் தள்பிகள் ங்கள் ிிஉிகரபச் சத்ில் கதந ிகுக்கும்.
ொட்ட அபில் ிிிரன அநிக்ரக ொொித்றறம் ிட்டிடுறறம் SDPக்கறேம்
தசர்த்துக்ககொள்பப்தடும்.
5. தொல்ர் அல்னது ரனரொசிொிொின் ரனரரப் கதொறுத்து சின தள்பிகள்

ற்நரகரபிட
கொிிக்கின்நண.

சிநப்தொகப்
5

ஆண்டு

திொற்றுகின்நண
தி

ன்தொக

அதததொள்ப

இல்ொட்டதொம்

குித்தொள்ப தொல்ர்கறேம்

ஊிர்திொிவு

உதொக்கதடும்.

ஆசிொிர்கபிறதந்து

ரனரொசிொிர்கறேதொள்ப எத

ிட்ட்ிடப்தட்ட

கொன

அகொசங்கபில்

ரனரொசிொிர்கள் ற்றும் தொல்ர் கொறதிிடங்கள் ிப்தப்தடும்.
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6. அரணத்ரத்ம் தொக்கும் எத தந்துதட்ட தொரநகள் உள்பொக் தள்பித் ரனரர

ரறுத்ல் ன்தது தள்பி ிர்ொகத்ர தம்தடுத்துில் தரப்தடுகிநது.
தள்பித்

ரனொின்

தங்குகரபத்ம்

கதொறுப்தைகரபத்ம்

ரறுப்தது,

தள்பித்ரனர் கதற்நிதக்கதண்டிர தற்நி டிரப்ரதப் அநிித்ல்,
தொல்ர்கள்/ரனரஆசிொிர்கரபத்

கொிந்கடுப்தற்கொண

றவுள்ப,

கபிப்தரடொண கசல்தொரநகரப அநிதொகப்தடுத்துல், தள்பித்ரனர்கரபப்
திில் அர்த்துல் ிட்டம், தறம், கொில்துரநில் தொன்தணற்நத்ர ன்கு
ரறுத் ிகறேடன் கூடி கொடர்ச்சிொண கொில்துரந பர்ச்சிக்கொண
ொய்ப்தைகள் ஆகிர இில் அடங்கும்.
7. தள்பிகபின்

கல்ிசொர்

கசல்தொடு

தொல்ர்கள்/ரனரொசிொிர்கள்

ற்றும்

கதொறுப்தை

தொன்தணற்நத்ிற்கு

டுத்துக்ககொள்பதண்டும்.

தொல்ர்கள்/ரனரொசிொிர்கபின் குரநந்தட்ச திக்கொனத்ர கல்ித்துரந
தொடிவுகசய்த்ம்.
4.14

உர்கல்ிில் ிதொகச் சீர்ிதத்ங்கள்

கடந் சின ஆண்டுகபில், துரநின் திொிவுகள் தன்தொகப்தடுத்துறடன் கூடி எத
தொன்ிகொ

கததக்கத்ர

உர்கல்ிில்

இந்ிொ

கண்டுதகிநது.

துரநின்

ிட்டிடப்தடொ கததக்கம் த்ர தம்தடுத்துிறம், தொொிப்திறம் சொல்கரப
ற்தடுத்ித்ள்பண.

உர்கல்ிில்

ிதொகதொம்

எறங்குதொரநப்தடுத்றக்குொண

சிக்கல்கள் என்தநொகடொன்று திரந்துள்பண. ணத, துரநின் உட்திொிவுகபில்
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ிதொகம் ற்றும் எறங்குதொரநச் சிக்கல்கள் தற்நி கண்தொட்டத்ிற்கு ற்ததொதுள்ப
கட்டுப்தொடுிிகள் சூறக்தகற்நதடி ொற்நப்தடதண்டும்.
உர்கல்ிில் ததள்ப ிதொகத்ர உறுிப்தடுத் கீழ்தம் ககொள்ரக தொரணவுகள்
டுக்கப்தடும்:
1. தைி அநிவுப் தகுிகள்/துரநகள்/தைனங்கரபத்ம் உனகபொி ொற்நங்கள் சூறல்

தசத்ின்

ிரனப்தொட்டிற்கு

கரனத்ிட்டம்,

ற்றும்

உவும்

ிப்தொய்வுச்

உனகத்த்ினொண

கற்தித்ல்

சீர்ிதத்ங்கரபத்ம்

தொரநகள்,

அரடொபங்கொ

ணிப தம்தொட்டு அரச்சகத்துக்கு உ எவ்கொத ந்ொண்டிற்குொண எத
கல்ிசொர் ல்றணர்கள் ககொண்ட எத கல்ி ஆரம் ற்தடுத்ப்தடும்.
2. கொில்துரநகபிறதந்தும்

ககொண்டு

தொன்ணொள்

ொர்கபிறதந்தும்

தன்தொகப்தடுத்ப்தட்ட-சம்தந்ப்தட்ட

உர்கல்ி

கொடர்தொண

அசுக்

குறக்கள்

திிிிகரபத்ம்

அரணரத்ம்ககொண்டரொக
உதொக்கப்தடும்.

இப்தடிப்தட்ட

குறக்கபின் அரப்திற்கு தர்வுகறேக்கும் கபிப்தரடொண ிதொரநகள் இதக்கும்.
3. இபங்கரன, தொதுகரன, ஆய்வுப்தடிப்தைகரப எதங்கிரத் எத தல்கரனக்கக

தொரந/அரப்தை

உதொக

தொற்சிகள்

டுக்கப்தடும்.

இில்

ததொசிொிர்கள்

இபங்கரன ிரனிறம் தொதுகரன ிரனிறம் எத தத்ில் தொடங்கள் டுப்தொல்
கற்தித்றக்கு

ஆய்வுக்கும்

தல்கரனககங்கள்

இரடத

இரிநத்ர

அடிப்தரடொகத தல்துரந

கல்ித்துரந சொர்ந்ரொக அல்ன.
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தம்தடுத்

ககங்கபொக

உவும்.

இதக்கும்,

எத

ணிப தம்தொட்டுத்துரந அரச்சகம், இந்ி அசு
4.

இங்தக

ீண்டும்

றத்றுத்ப்தடும்,

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்

1968

ற்றும்

1986/92

ஆகி

தொந்ர

ககொள்ரககபின் தொிந்துரகரப ரடதொரநப்தடுத்ி இந்ி கல்ிப் தி ( Indian
Education Service - IES) ன்தர உதொக்க அசு தொறம். ணிப தம்தொட்டு

அரச்சகத்ர ஊிர்திொிர கட்டுப்தடுத்தும் அிகொ அரப்தொகக் ககொண்டொக
IES இதக்கும். IES டப்தில் தம்ர, தல்தறு ொினங்கபில் கல்ித் துரநில்

கல்ிசொர் ற்றும் ிதொகப் திகரப ொினங்கறேடன் எதங்கிரந்து எததொரந
ட்டுொண ணிப்தட்ட திிட ிப்தைரன எத இரடக்கொன டடிக்ரகொக
டுக்கப்தடும்.
5. க்குகரபத் ீர்க்கவும், அசு ற்றும் ணிொர் தள்பிகள்/ிறுணங்கள் ஆகிர

தற்நி க்கள் குரநகரபச் சொிகசய்வும் தசி அபிறம் ொினங்கள் அபிறம்
சிநப்தை கல்ி ீர்ப்தொரங்கள் ற்தடுத்ப்தடும். இக்குறக்கபின் ரனொக
ஏய்வுகதற்ந

உர்ீின்ந

ிதொரநகரப

ட்டும்

ீிதி

அர்த்ப்தடுொர்.

தின்தற்நி

க்குகரப

குரநந்தட்ச

தொக்கி

ிரொகத்

ீர்க்க

இத்ீர்ப்தொங்கறேக்கு அதி ங்கப்தடும்.
6. க்கபொட்சி அரப்தைகரபத்ம், ிதொகம் ற்றும் கசல்தொடுகரபத்ம், ிொங்கள்,

கனந்துரொடல்கள், தன்தொகக் கதத்துகரப றப்தடுத்துிறம் க்கபொட்சிக்
கதத்துகரபப்
தங்ரக

அசு

தனொக்குிறம்
அங்கீகொிக்கிநது

ொர்கள்
ற்றும்

சங்கங்கபின்

ஊக்குிக்கிநது.

ஆக்கப்தர்ொண
இப்தடிிதக்க,

கல்ிபொகங்கபில் அரிரக் குரனக்கும் ற்றும் ரடகள் உண்டுதண்ணும்
டடிக்ரககபில் ஈடுதடுதர்கரபப் தொர்க்கும்ததொது அர்கபில் கபிொட்கள்
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அல்னது

தடிப்திற்கொக

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்

குநிப்திடப்தட்ட

தடித்துக்ககொண்டிதப்தர்கபொதனத

ஆண்டுகரபத்ம்

ற்தடுகிநது

ன்தது

ொண்டி

கொிதகிநது.

ொர்கபொக இதந்து தடிப்ரத தொடித்தின்தம் ொ அசிறல் அிகொக
ஈடுதட்டு

கல்ிசொர்

டடிக்ரககபில்

ரடகள்

உண்டுதண்ணுதர்கரபத்ம்

கபிொட்கரபத்ம் டுக்கவும், அர்கள் ிடுிகபிறதந்துககொண்டு ிறுணத்ின்
சிகரபத்

நொகப்

தன்தடுத்துரத்ம்

ிர்க்க

எத

ஆய்வு

தற்ககொள்பப்தடும்.
7. ரடதொரநில்

உவும்

எத

குரநகள்

ீர்க்கும்

இங்கரப்ரத

அரணத்து

உர்கல்ி ிறுணங்கறேம் ற்தடுத்தும். ொர், ஆசிொிர் அல்னது ிறுணத்ின்
ீது ண்டரண ங்கும் கசல்கறேக்கு தொன் கன்ஸ் ொீ ற்றும் ஆடி அல்கடகம்
தொர்கடம் - ஆகி இற்ரக ீிக் ககொள்ரககரப இவ்ரப்தை தின்தற்றும்.
8. தல்கரனககங்கறேடன் இரக்கதடும் ற்ததொதுள்ப தொரந ீடிக்கும், ஆணொறம்,

இரக்கப்தட்ட கல்றெொிகபின் ண்ிக்ரக 100த்

ொண்டக்கூடொது ன்று

ிிக்கப்தடும். இணடிப்தரடில் ங்கறேக்குகீழ் 100க்கும் கூடுனொண கல்றெொிகரப
உரட தல்கரனக்ககங்கள் ொற்நிரக்கப்தடும்.
9. அசு உிகதறும் உர்கல்ி ிறுணங்கபில் கல்ித் உர்ர ஊக்குிக்கும்

கசல்கறேக்கொண

ஊக்கத்கொரகர

ிிதொரநகபின்தடி

ங்குது

அநிதொகப்தடுத்ப்தடும். ிி ற்றும் ிதொகப் கதொறுப்ததற்கும் ன்ணொட்சிர
உறுிப்தடுத்

ட்டதண்டி

குநிப்திட்ட

Page 78 of 99

கட்டங்கரபத்ம்

ககொடுக்கப்தடும்
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கொனஅகொசத்ரத்ம்

குநிப்திடும்

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்

கொரனதொக்குத்

ிட்டங்கரப

அசிடம்

ிிகதற்று டத்ப்தடும் ிறுணங்கள் ொொிக்கதண்டும்.
4.15

உர்கல்ிில் எறங்குதொரந

கல்ி அரப்தில் உள்ப தன தசி ிறுணங்கள், அரகள் கொடங்கி கொனத்ில்
ிர்தொக்கி

ணக்ககன்று

இதந்

ணிப்தட்ட

திப்தொரின்தடி

தல்தறு

கொனக்கட்டங்கபில் ிறுப்தட்டண. கொனப்ததொக்கில், உர்கல்ி திொிில் ற்தட்ட தைி
பர்ச்சிகபிணொல்,

உர்கல்ி

தொரநக்கொண

ற்ததொர

ற்றும்

ிர்கொன

தரகறேக்கு ிகவும் கதொதத்ொணொக்க எறங்குதொரந டிரப்ரத ிநணொய்வு
கசய்தண்டி

தர

இதக்கிநது.

உர்கல்ிில்

உள்ப

எறங்குதொரந

ிர்ொகத்தொடு கொடர்தைரட தன சொல்கரப கணொக சொபிக்கதண்டி தர
இதக்கிநது.

ன்ணொட்சித்ொிரக்கும்

கதொறுப்தைரடரக்கும்

இரடத

எத

ஆதொக்கிொண சிரனர ககொண்டுதல் அசிொகிநது. ொின அசுகறேம்
தல்கரனக்ககங்கறேம்

ங்கறேரட

அிகொ

ம்தைக்குள்பொகத

உர்கல்ி

ிறுணங்கரப எறங்குதடுத்துில் தொக்கிொண தங்கு கிக்கனொம்.
கீழ்தம் ககொள்ரக கொடக்க தொற்சிகள் தற்ககொள்பப்தடும்:
1. தசி

உர்கல்ி

ஆய்வுஉித்கொரக

ிட்டத்ர

ிர்கிப்தற்கொக

எத

ணிப்தட்ட இங்குதட்தம் அல்தடுத்ப்தடும்.
2. த்ி வு தசகொிப்தை, உர் தைள்பிில் ஆழ்ந் அநிவுள்ப கொகுத்ல் ற்றும்

இரத்ல்

தொரகர,

ததுரக்கின்ந
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தனொண்ர கசய்ி அரப்தை, ணி ஆற்நல் ிட்டிடல் ற்றும் தங்கொன
ிதத்ங்கறேக்கொண எத த்ி கல்ிசொர் தைள்பிில் தொகர ( Central Educational
Statistics Agency - CESA) ிறுப்தடும் . உள்கட்டரப்தை கிரடக்கும் ன்ர, தைி

கட்டரப்தைகள் ற்றும் தம்தடுத்ல் ததொன்ந தல்தறு ரகூறுகபில் HEIன்
ததகொப-இரத்றக்கொண ீர்வுகரப உதொக்கும்.
3. தல்கரனக்ககங்கள் ற்றும் கல்றெொிகபின் கல்ி்த் த்ிரண எத குநிப்திட்ட கொன

அபில்

அங்கீகொிக்கப்தட்ட

கண்கொிப்ற்கொண

சொன்நபிப்தை

அிகொத்ர

தொகரகதபொடு

உர்கல்ிக்கொண

கனந்ொதனொசித்து,

அசு

குறக்கறேக்கு

எத

இரபம்

ங்கப்தடும்.
4. எவ்கொத

உர்கல்ி

ிறுணதொம்

ணக்ககன்று

ரத்ிதக்கதண்டும், அில் தசர்க்ரககள், கட்டங்கள், ஆசிொிர்கள், ிட்டங்கள்,
தர்வு

தொடிவுகள்,

தரனொய்ப்தைகள்,

ிர்ொகம்,

ிி,

ிொதொ

கூட்டுகள்,

தனொண்ர ற்றும் கல்ிசொர் ற்றும் தள்பிக்கல்ி கசல்தொடுகள், ிறுணம்
கொடர்தொண தரொண சொிொண கசய்ிகரப அிக கபிப்தரடத்ன்ரக்கொக
ங்கதண்டும்.
4-16

உர் கல்ிில்  உறுிப்தொடு

ததொதுொண கட்டரப்தை சிகள் இன்ர, கொறப் திிடங்கள், ிநர குரநந்
ஆசிொிர்கள், கொனத்ிற்கு எவ்ொ கற்திக்கும் தொரந, ஆய்வுத்ங்கபின் குரநதொடு
ததொன்ந தன திச்சிரணகரப தல்கரனக்ககங்கறேம் கல்றெொிகறேம் ிர்தொக்கித்ள்பண.
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தறம், இத்துரநில் தனொண தைிில், தொறண ற்றும் சதோகச் சச்சீொின்ரத்ம்
உள்பண.

இப்திச்சிரணகள்

உர்கல்ிின்

தொசொண

த்ர

கபிப்தடுத்துொகவும் அரகின்நண.  உறுிப்தொட்டின் எத தகுிொக, NAAC
அல்னது

NBAின்

ச்

சொன்நிர

ிறுணங்கள்

கதறுது

இப்ததொது

கட்டொொக்கப்தட்டுள்பது.

தல்கரனக்ககங்கபின் உனகத் ொிரசில் எத சின உர் கல்ி ிறுணங்கதப இடம்
கதற்நிதப்தது கரன அபிப்தொக உள்பது.
கல்ி

ிறுணச்

கசல்தொடு,

ஆொய்ச்சி ற்றும் கற்தித்ல் துரநகள்,

கற்திக்கும்

ஆசிொிர்கபின்

ன்ிப்தை,

தி

ங்குதொொிரடதொண ன்ிப்தை, கிரடக்கும் பங்கள், தன்ணொட்டு ொர்கபின்
தங்தகற்தை ற்றும் கசல்தொடுகள் ததொன்ந தனற்நின் ிப்தேட்டு அரடப்தரடில்
தல்கரனககங்கபின் உனகத்  ொிரச அரகிநது.

அண்ரில் ணி ப

தம்தொட்டு ிறுணம் (MHRD), து உர்கல்ி ிறுணங்கபின் ொிரசர
ிர்ிக்க, தசி க் கட்டரப்தை ிறுணத்ர (NIRF) அரத்துள்பது; இில்
கதொநிில், தனொண்ர, தந்ில், கட்டடக் கரன, தல்கரனக்ககங்கள் ற்றும்
கல்றெொிகள் ஆகிற்நின் ொிரச ிர்ிக்கப்தடும்.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. தன்ணொட்டபினொண ிப்தேட்டு அரப்ரத ஆய்வு கசய் எத ல்றர் குற

உதொக்கப்தடும். இில் ன்கு கசல்தடும் அரப்தைகரபக் ககொண்ட ொடுகபின்
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ிகச் சிநந் ரடதொரநகபின் அததங்கரபப் கதற்று NAAC ற்றும் NAB
ிறுணங்கரப றுகட்டரப்தை கசய்வும், திற்றுதொரநகள், அபதைதக்கள் ற்றும்
ிதந்ரணகள் ஆகிற்ரந று ரரந கசய்வுொண ஆதனொசரணகரப
அக்குற ங்கும்.
2. ொர்கள்

ற்றும்

திந

தங்தகற்தொபர்கள்,

அநிிக்கப்தட்ட

கொிவுகரப

தற்ககொள்ற்கு, கொண்டொற்றும் ரனத்பத்ின் ொினொகப் கதொது க்கறேக்கு
எவ்கொத ிறுணத்ரப் தற்நித்ம் ிப்தேடு/சொன்நபிப்தை ிங்கள் அபிக்கப்தடும்.

4.17

ிநந்ிரன ற்றும் கொரனதூக் கற்நல் & MOOCக்கள்

ிநந்ிரன ற்றும் கொரனதூக் கற்நல் (Open and Distance Learning - ODL) ன்தது
உர்ொண அணுகல் தொரந, ிநன் தம்தொடு, அநிவுத்ிநன் கட்டரப்தை, திற்சி,
தித்ிநன் ற்றும் ொழ்ொள் தொறதும் கற்கும் ிநன் ஆகிற்ரந அரடற்கொண
தொக்கிகொத

தொரநொக

அநிப்தட்டு

ற்றுக்ககொள்பப்தட்டுள்பது.

இந்ிொில்

ODLஇன் கீழ் திவு கசய்துள்ப நக்குரந 40 இனட்சத்ித்கும் தற்தட்ட ொர்கபின்

கல்ி தம்தொட்டிற்கு இந் தொரந கததபவுக்கு உித்ள்பது. கொனதூக் கல்ி
அபிப்தில் தல்தறு ொறுதட்ட ிரனரகள் உள்பண; கதொதுத் துரந ற்றும் ணிொர்
துரநஆகி இத ிறுணங்கபொறம் இர அபிக்கப்தடுகின்நண. ங்கள் திகரப ிட
தொடிொர்கள் அல்னது ததம் கொத்ிணொல் க்கொண குப்தைகறேக்கு 
இனொ ொர்கறேக்கு இர ிகுத்துத் தகின்நண. ற்ததொது, ிநந்ிரன
ற்றும் கொரனதூக் கற்நல் ன்தது ொட்டில் இந்ிொ கொந்ி தசி ிநந்ிரனப்
Page 82 of 99

ணிப தம்தொட்டுத்துரந அரச்சகம், இந்ி அசு

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்

தல்கரனக் ககம் (IGNOU) ற்றும் உர்கல்ித் துரநில் ொினத் ிநந்ிரனப்
தல்கரனக்ககங்கள், தறம் தள்பிக் கல்ிக்ககன்று ிநந்ிரனக் கல்ிக்கொண தசி
ிறுணம்(NIOS) ஆகிர கசல்தடுகின்நண.

இதப்திதம் கொரனதூக் கல்ிின்

ம் தற்நி திச்சிரணகறேம் உள்பண; ODL அரப்தில் சீர்ிதத்ம் தரப்தடுகிநது.

ிகவும் குரநந் கசனில் தைத்ம் தைி

தொடங்கரப ததபினொண ிநந்ிரன

ிகழ்ிரனக் கல்ித்துரநகள் (Massive Open Online Courses -

MOOCs) இனசொக

அபிக்கின்நண. தன உர் கல்ி ிறுணங்கள்/தல்கரனக் ககங்கள் ங்கள் குப்தைகரப
ிநந்ிரன கற்நல் பங்கள் ொினொக அபிக்கின்நண. கொடர் அநிவு தம்தொட்டில்
ிதப்தம் ற்றும் அன் தர கொொக, MOOCsஇன் தர ிர்கொனத்ில்
ிகுிொகும் ொய்ப்தை உள்பது. இரபஞர் ிதம்தைம் அநிவுசொர் கசல்தொரநக் கல்ிக்கொண
கற்நல் (SWAYAM) ரனத்பங்கரப ிறு MHRD ிட்டிட்டுள்பது; இில் தல்தறு
தொடங்கபில் ததபினொண ிநந்ிரன ிகழ்ிரனப் தடிப்தைகள் கிரடக்கும். MOOCsஇன்
ங்கரப தம்தடுத், என்நிரக்க, எறங்குதடுத் ற்றும் தொொிக்க, தறம்
ிப்கதண்கரப அங்கீகொிக்க, ொற்ந, ிட்ட ஏர் இங்கரர உதொக்குற்கொண
தர ிகுிொக உப்தட்டுள்பது.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. ODL/MOOCகள் அரப்தில் ங்கபின் தம்தொடு, எறங்கரவு ற்றும் தொொிப்தை

ஆகிற்நிற்கொண

கதொறுப்ரத

தற்ககொள்றேம்
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இவ்ரப்தை ODL/ MOOCகபின் தொரநொண பர்ச்சி ற்றும்

எறங்கரவு ஆகிற்நிற்கொண ிிதொரநகள், ங்கள் ற்றும் ிகொட்டுல்கரபத்
ொொிக்கும். MOOCகள் தோனம் கதநப்தட்ட ிப்கதண்கரப அங்கீகொிக்க, ொற்ந,
ிட்ட ஏர் இங்கரரத்ம் இது உதொக்கும், ற்றும் தட்டங்கரப அபிக்கவும்
அங்கீகொிக்கவும் கசய்த்ம்.
2. ODL/ MOOCகள் தொரநில் தடிப்தை ற்றும் கல்ித்ிட்டங்கரப ங்கும் ல்னொ

ிறுணங்கறேம்,

தத்ி-1இல்

குநிப்திடப்தட்டுள்ப

ன்ணொட்சி

அரப்திணொல்

கொிிக்கப்தடும் தொரநகள் ற்றும் ங்கபின்தடிொண, தசி ற்றும் உள்றைர்
தரகபின்

அடிப்தரடில்,

கல்ித்ிட்டங்கரப

உதொக்கித்

ப்தடுத்தும்.

இணொல் அங்கீகொம் ங்கப்தட்டு தட்டம் ங்கப்தடுற்கொண ிப்கதண்கள்
தசர்க்கப்தடும்.

3. ODL

/

MOOCகரப

ங்கும்

ல்னொப் தல்கரனக் ககங்கள்/ிறுணங்கபின்

சொன்நபிப்தைக்கொக எத  உறுிப்தொட்டு இங்கரவு ிறுப்தடும்; இணொல் ODL /
MOOCகபின்

தடிப்தைகள்,

கல்ித்ிட்டங்கள்

ஆகிற்நின்

ம்,

தம்தொடு,

தைதுப்திப்தை, று சீரப்தை, வீண ொக்கல் ஆகிர உறுி கசய்ப்தடும்.
4. கற்ததொர் ஆவுச் தசரகள் ல்னொ ODL ிறுணங்கபொறம் அபிக்கப்தடும்; இில்

ஆவுப் தொடதல்கள்,

கரனக் கபஞ்சிங்கள், ிநந்ிரன கல்ி பங்கள்

(OERகள்), MOOCகள், 24x7 உி ரச் தசரகள், கற்தித்ல் ற்றும் ஆதனொசரணச்
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ஆய்கம்,

தரடகள்,
ின்

கற்நல்

ரனத்ப
கட்டகங்கள்,

ிகழ்ிரனக் கல்ித் ிட்டங்கரப அபித்ல், எப்தரடப்தைகரப அபித்து அர
தற்நி

தின்தெட்டங்கரப

அபித்ல்,

ிகழ்ிரனத்

தர்வுகள்,

தொடிவுகரபத்

கொிித்ல், குரநகரபக் கரபல் ஆகிர அடங்கும்.
5. ிநந் தள்பிக்கூட தசி ிறுணம் (National Institute of Open Schooling - NIOS), ிநன்

பர்ச்சி

&

கொில்தொரணவு

அரச்சகத்துடன்

இரந்து

கததபினொண

கொிற்கல்ித் தரர ிரநவு கசய்ிட ன்ரணத்ொதண றுரரந கசய்து
ககொள்றேம். NIOSஇன் தனொண்ர, கண்கொிப்தை, குரநீர்ப்தை ஆகிர தற்நி
திச்சிரணகறேக்கு உொிதொரநில் ீர்வு கொப்தடும்.

4.18

கல்ிின் தன்ணொட்டுொல்

உனகொக்கல் தறம் வீண அநிவு ற்றும் அன் தன்தொடுகரபக் ககொண்ட
இக்கொனகட்டத்ில்

தன்ணொட்டு

தன்ணொட்டுொறல்,
கதர்ல்;

கல்ிசொர்

ொர்கள்,
அரப்தைகள்

ொல்

ிர்க்க

அநிஞர்கள்,
ற்றும்

தொடிொது

ஆசிொிர்கள்

தண்தொடுகபின்

ஆகிதொர்

ஆகும்.
இடம்

ற்றுி/இநக்குி;

ஆொய்ச்சி எத்துரப்தை; அநிவுப் தொிொற்நம் ற்றும் ிநன் கட்டரப்தை; கல்ித்ிட்டம்
ற்றும் கற்நல் கபிப்தொடுகபின் தன்ணொட்டும்; கல்ித்ிட்டங்கபின் ல்ரன-
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ொண்டி கபிப்தொடு; ற்றும் இர ி இக்கம் இனக்க தொரநக் கற்நல்
ஆகிரத்ம் அடங்கும்.

உர்கல்ிின் தன்ணொட்டுொல் ன்தது தன ொய்ப்தைகரப அபிக்கிநது; தசி
ற்றும் தன்ணொட்டுப் தொர்ர ிகுிொல் ற்றும் HEIகபின் தொற்நம், உர்கல்ிர
ிகுிொக

ங்குல்,

ொர்கறேக்கு

அிகொண

ொய்ப்தைகள்,

அநிவுப்

கதொதபொொத்ிற்கு ஆவு, இட்ரடப் தட்டங்கள் கதறுல் தறம் தைி கல்ிச்
சூல்கபின் ிொிொக்கம் ற்றும் உதொக்கம் ஆகிர இில் அடங்கும்.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. உனகின் ிகச் சிநந் 200 தல்கரனக்ககங்கபிறதந்து கொிவு கசய்ப்தட்ட சின,

இந்ிப் தல்கரனக்ககங்கதபொடு இந்ிொில் கூட்டுச் கசல்தொடு தற்ககொள்ப
ஊக்குிக்கப்தடும். தரப்தட்டொல் இற்கொகச் சட்டம் இற்ந டடிக்ரககள்
தற்ககொள்பப்தடும். அல்ொட்டுப் தல்கரனக் ககம் என்று இந்ிொில் தடிக்கும்
இந்ி ொர்கறேக்கு அன் தட்டத்ர ங்கவும் ிிகள்/எறங்கு தொரநகள்
குக்கப்தடும்; இந்ப் தட்டங்கள் அந் ொட்டிறம் ிப்தைரடொக ிபங்கும்
ரகில் இதக்கும்.
2. தன்ணொட்டும் ன்தது இத-ிச் கசல்தொடு ன்தொல், தரப்தட்டொல், உொி

ிிகபில்/சட்டங்கபில் குந் ரவுகள்/ிதத்ங்கள் இற்நி கபிொடுகபில்
இந்ி ிறுணங்கறேம், கல்ிக்கூடங்கள் ிறு அதிக்கப்தடும்.
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3. அல்ொடுகபில் இந்ி ொர்கள் ற்றுக்ககொள்பப்தடுர அிகொிக்க, இந்ி
HEIகள் ிகச் சிநந் உனக ிறுணங்கறேடன் எப்திடத்க்க ரகில் தன்ணொட்டு

அபினொண கல்ித்ிட்டங்கரப உதொக்க ஊக்குிக்கப்தடும்.

தன தன்ணொட்டு

ொர்கள் இந்ிப் தண்தொடு ற்றும் இந்ிொ கொடர்தொகக் கற்தற்கு
தொல்,

தன்ணொட்டு

ொர்கபின்

தரக்தகற்த

இங்கு

இத்துரநகள்

தம்தடுத்ப்தடும்.
4. கொிக் குரநதொடு ற்றும்/அல்னது உர்ட்ட தடிப்தைகறேக்கொண கல்ித்ிட்டம்

கொொண இடர்கரபப் ததொக்குற்கொக, தன்ணொட்டு ொர்கறேக்கு கொி
ற்றும் இரப்தைப் தடிப்தைகரப HEIகள் அபிக்கும்.
5. இந்ி HEIகபில் ிகுிொண அல்ொட்டு ஆசிொிர்கள் இரர ஊக்குிக்க,

இந்ி உர் கல்ி ிறுணங்கபில்
ிிகள்

ற்றும்

எறங்குதொரநகள்

கபிொட்டு ஆசிொிர்கள் தசர்ற்கொண
ீள்தொர்ர

கசய்ப்தடும்.

அல்ொட்டு

ொர்கள்/ஆசிொிர்கள், ிசொ, திவு/ங்கும் கொன ீட்டிப்தை ற்றும் ொி ிிப்தை
கொடர்தொண ிிகள், எறங்குதொரநகள் ஆகிற்நில் ிர்ககொள்றேம் கரனகறேம்
இடர்கறேம் தொரநொகத் ீர்க்கப்தடும்.
6. அசு ிி கதறும் HEIகறேக்குக் கூடுல் ிி ஆொங்கரப எதுக்குற்கொண

கூறுகபில் என்நொகப் தன்ணொட்டுொல் தசர்க்கப்தடும்.
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7. ற்தைரடர/அங்கீகொிப்தை/சொன்நபிப்தை/HEIகபின்  உறுிப்தொடு ற்றும் கல்ித்

ிட்டங்கள் ஆகிற்நில் கட்டுப்தொடொண, கடுரொண ம்தத்குந் அரப்ரதக்
ககொண்டுள்ப ொடுகறேடன் அசு ததச்சுொர்த்ரரத் கொடங்கும்.

அத்ரக

ொடுகபின்

உர்கல்ி

குறர

அரத்து,

அக்குற

உறுப்திணர்

ொடுகபின்

ிறுன்ங்கபொல் ங்கப்தடும் ல்னொ கல்ித் குிகரபத்ம் ங்கள் ொடுகபில்
அங்கீகொிக்க தொற்சி தற்ககொள்பப்தடும்.
8. கல்ித்

குிகரப,

அடிப்தரடினொண

ஆண்டு-அடிப்தரடினொண
அங்கீகொிப்தொக,

அங்கீகொிப்திறதந்து

தடிப்தடிொக

ொற்றுற்கு

ிப்தை-

டடிக்ரக

டுக்கப்தடும்.

4-19

உர் கல்ிில் கற்திக்கும் ஆசிொிர்கபின் பர்ச்சி

உர்கல்ி அரப்தை ிரந்து ிொிரடந்து தம் ிரனில், கற்தித்ல் ற்றும்
கற்திப்ததொொின் ம் தம்தொடு அரடது தொக்கிொண என்நொகும். ொண கல்ிர
அபிக்கும் தொற்சிில், கற்தித்ல் கொிறல் ிகச்சிநப்தொண ிநன் ககொண்தடொர் இில்
தசதர உறுிப்தடுத்துதுடன், கற்தித்றல் ஈடுதடும் தொன்ணர் அர்கள் கொடக்க
ஆத்தொம், கொடர்ந்து கொிறல் பர்ச்சித்ம் கதநதண்டும். தல்கரனக் ககத்ின்
ிநரொண தனொண்ரொணது கததபவுக்கு
ிநரிறம்

தனொண்ரத்

ிநணிறத

தோத் தனொபர்கபின் கொில்

அடங்கித்ள்பது.

துர

தந்ர்கள்,

திொபர்கள் ற்றும் தோத் தனொண்ர ஊிர்கரபப் திர்த்தும் ற்ததொர
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அரப்தை HEIகள் ன்கு கசல்தடும் ன்ரரப் தொிக்கும் திச்சிரணகரபத
ககொண்டுள்பது. கல்ித் துரநக்கு, ொண ரனரப் தண்தை ககொண்ட, சிக்கனொண
தனொண்ரப் திச்சிரணகரபத் ீர்க்கும் ல்னரத்ரடர்கள் தர.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. தைகழ்கதற்ந

தன்ணொட்டுப்

தல்கரனக்

ககங்கள்

ற்றும்

ிறுணங்கபொல்

தின்தற்நப்தடும் திிணம், தி உர்வு ற்றும் ிரனத் ன்ரக்கொண கசல்
தொரநகள் ஆகிற்ரந ஆய்வு கசய் ல்றர்கரபக் ககொண்ட சிநப்தைப் திப்திொிவு
அரக்கப்தடும் தறம் HEIகபில் அநிவுக்கூர்ர ற்றும் கல்ிச் சிநப்தைகரப
தம்தடுத்துற்கொண ஆதனொசரணர அது ங்கும்.
2. கற்தித்ல் திில் ஈடுதட ிநன்ொய்ந் இரபஞர்கரப ஈர்ப்தற்கொண தசி

அபினொண தொற்சி தற்ககொள்பப்தடும். ிநரிக்க இரபஞர்கரபக் கற்தித்ல்
கொிறல் கர்ற்கு, M.Phil & Ph.D தடிக்கும் ஆொய்ச்சி கசய்தொரப் திில்
அர்த்ி, கல்ி உிொபர்கள் ற்றும் கல்ி இரர்கள் ன்தம் திகள்
அர்கறேக்குத் ப்தடும்.
3. தைிொகப் திில் தசதம் ஆசிொிர்கறேக்கு 3-6 ொங்கள் ரினொண அநிதொகக்

கல்ித்

ிட்டத்ர

அரக்கப்தடும்.

ங்கிட

தசி

ற்றும்

ொினப்

திற்சிக்

ககங்கள்

தைிொக ஆசிொிப் திில் தசதம் எதர், உர் கல்ி

ிறுணங்கபில் தொரநொக ஆசிொிப் திர தற்ககொள்றேம் தொன்ணர், கற்தித்றல்
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சொன்நிழ் கதறுது கட்டொக்கப்தடும். இந் அநிதொகத் ிட்டத்ில் கற்தித்ல்
ற்றும் ஆொய்ச்சி தொரநகள் (ிடீர் குப்தைகள், கூட்டொகக் கற்நல், ணிப்தட்ட
அணுகுதொரந), ICT தன்தொடு, கல்ித்ிட்டக் கட்டரப்தை ற்றும் டிரப்தை,
தொறண ற்றும் சதோக தன்தொகத் ன்ர தற்நி கூதர்வுத் ிநன், தி சொர்
ன்கணநிகள், து ஆய்வுக் கபத்ில் சிநந் ரடதொரநகரபப் தகிர்ந்து ககொள்றேல்
ற்றும்

பர்ச்சிகரப

இற்ரநப்தடுத்ல்

ததொன்நர

அடங்கும்.

அநிதொகப்

திற்சிரத் கொடர்ந்து அது தல்கரனக் ககத்ில், அது கல்ி ிறுணத்ின்
தண்தொட்ரடக் கற்தற்கும் அது தங்கு ற்றும் கதொறுப்தை ஆகிற்ரந அநிவும்
உவும் கதொதட்டு, 4-6 ொங்கறேக்கொண கநிப்தடுத்ல் ிகழ்வு ரடகதறும்.
4. கொிதட்த பர்ச்சிகள், அநிின் தைி தொிொங்கள் ற்றும் ொறும் ொர்

தொற்றுதம் ஆகிர கொொக ஆசிொிொின் தொற்றுதம் கததம் ொற்நத்ர
அரடகிநது. ொற்நரடந் இந்ிரனில், கற்ததொர் ற்றும் ஆசிொிர்கபின் தங்கு
ீள்ரரந கசய்ப்தடும்; சுொகக் கற்நல், டதொரந ற்றும் கூட்டுக் கற்நல்
கூறுகள் ஆகிர இரந் ொிொிக் கல்ிிரன தம்தடுத் இது உவும்.
ிப்தேடு ற்றும் தர்வு தொரநகபிறம் கூட ொற்நங்கள் தரப்தடும்.
5. கதொது ிிில் டத்ப்கதறும் கல்ி ிறுணங்கபின் கல்ித் த்ர உறுிப்தடுத்,

தொர ீள்தொர்ர உட்தட ஆசிொிொின் கல்ிச் கசல்தொட்ரட ிப்தேடு
கசய்ற்கொண இங்குதொரந தற்ககொள்பப்தடும்.
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6. ல்றர்கரபப் திந தைனங்கபிறதந்து, கொிற்சொரனகள் ற்றும் அசுத் துரந

ததொன்ந திந துரநகபிறதந்து, ஆசிொித் துரநக்கு (ற்றும் இற்கு தர்ொற்நொகவும்)
உட்தைகவும் கபிதநவும் அதித்து ஏர் இர ஆசிொிொகப் திொற்றும்
ொய்ப்தைம் ங்கப்தடும்; இற்தகற்த குிொண கொிவு தொரந ற்றும் திர்த்தும்
ககொள்ரககறேக்கொண உொி இங்குதொரந தற்ககொள்பப்தடும்.
7. HEIகபின் தோத் ஆசிொிர்கள் ற்றும் தனொண்ரக்கு குறுகி-கொனத் ிட்டங்கரப

அபிப்தற்கொண ரனரப் தண்தை பர்ச்சி ரங்கரப அரத்ிட தைகழ்ொய்ந்
HEIகள் ஊக்குிக்கப்தடும்; உர்ிரனத் ரனரப் திகறேக்குத் கொிவு கசய்து

திில் அர்த் இது கட்டொொக்கப்தடும். இத்ரனரப் தண்தைத் ிட்டங்கபில்
தொடிகடுக்கும் கட்டகங்கள், கூதர்வுத்ிநன் கட்டகங்கள், ிிச் கசல்தொரநகள்,
கல்ி, ிி ற்றும் ணி பம், திக்குத் ீர்வு, றரடந் திொிிணதக்கொண
கூதர்வுத் ிநன் ததொன்நர அடங்கிிதக்கும்; ிர்ொக ற்றும் தனொண்ரத்
ிநன்கரப இது தம்தடுத்தும்.

4.20

ஆொய்ச்சி, தைதுர கொல் ற்றும் தைி அநிவு

கடந்

தத்ொண்டுகபில்,

ஆொய்ச்சி

கபிதௌடுகபில்

இந்ிொின்

கொத்

தங்கு

உர்ந்துள்பகணிதம், ஆொய்ச்சிின் ம் குநிப்திடத்க்க அபில் இல்ரன. எத சின
சிநப்தொணற்ரநத் ிர்த்து, இவ்ரப்தை ிகச் சொொகத உள்பது.
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தோரப ககொண்ட ொர்கறேம் ஆசிொிர்கறேம், து ொட்டின் ிறுணங்கபில் உகந்
ஆய்வுச் சூல் இல்னொரொல் கபிொடு கசல்ரத ிதம்தைகின்நணர். உர்
ஆொய்ச்சிிரண

தம்தடுத்

ொட்டில்

உகந்

சூரன

உதொக்க

தண்டும்.

உர்கல்ித்டன் கூடத ிர்ொக ற்றும் கல்ிச் சூரன உதொக்கி, ஆொய்ச்சி ற்றும்
தைதுர கொணும் ிரனரர ொட்டில் ற்தடுத்ித்  தண்டும்.

கன்கதொதள்

துரநில் இந்ிொ தொன்தணநி தம் ிரனில், அநிவுசொர் சதோகத்துக்குத் தரப்தடும்
தைி கற்நல் திொிவுகபின் உதொக்கத்ர தம்தடுத் தண்டி தர உள்பது.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. ஆொய்ச்சிில் சிநப்தைத் ன்ரர தம்தடுத்வும் தைதுர கொரன ஊக்குிக்கவும்,

அடுத்

தத்ொண்டுகபில்,

ொினொகவும்

கதொதுத்

உர்கல்ிப்

துரந

தைனத்ில்

டுங்கள்/துரநகள் ிறுப்தடும்.

ணிொர்

துரந

குரநந்து

100

ஆகி

இண்டின்

தைி

சிநப்தை

இத்ரக சிநப்தை டுங்கரப ிறுவுற்குத்

ணிொர் ிறுணங்கள், கொண்டு ிறுணம் டத்துதொர் ற்றும் ககொரடொபிகள்
ஆகிதொதக்கு உொிர அபிக்கப்தடும்.
2. அடிட்டத்ிறள்ப

ிட்டிடல்

ற்றும்

உண்ரொண

திச்சிரணகரப

ிர்ொகத்ிற்கொண

தசிப்

ிகொபிப்தற்கு,

தல்கரனக்ககத்ின்

கல்ித்
(National

University of Educational Planning and Administration - NUEPA) ஆொய்ச்சி ிகழ்ச்சி ில்

தற்நி, கபிவுிக்க றுதைத்ொக்கம் தற்ககொள்பப்தடும்.
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3. இந்ிொின் கன்கதொதள் றரர எதங்கிரக்கவும் றரப்தடுத்வும்,

தைி

அநிவுத்துரநகள்

ற்றும்

அற்நின்

தன்தொடுகரப

உதொக்கவும்,

உர்கல்ிப் தொடத்ிட்டத்ில் இப்தைி திொிவுகரப அநிதொகப்தடுத்வும் தொற்சிகள்
தற்ககொள்பப்தடும்.
4. தைதுரகொல்,

தரடப்தைத்ிநன்,

ற்றும்

கொில்தொரணப்தை

ஆகிற்ரந

தம்தடுத், அடுத் 5 ஆண்டுகபில், HEIகபில், 100 அரடகொப்தை டுங்கள்
ிறுப்தடும்.
5. தல்துரந எதங்கிரவு ஆொய்ச்சி ற்றும் ஆய்வுகபில் சிநப்தைக் கணம் கசறத்ிப்

தைத்நிவு கதறுற்குத் தரப்தடும் ணி பங்கரப பர்ப்தற்கு, தன்ணொட்டுக்
கூட்டுநவுகள் ற்றும் ரனரப்தைகள் தம்தடுத்ப்தடும்.

4.21

கல்ிக்கொண ிி எதுக்கீடு

இந்ிொரப்

கதொறுத்ர,

கல்ி

ன்தது

கதொதுக்கள்

னன்

சொர்ந்ொகக்

கதப்தடுகிநது; தறம் இத்துரநில் கதொி அபினொண கதொதுக்கள் தொறடு
தரப்தடுகிநது. ணிொர் ொக்கப்தட்ட கல்ி அரப்தைகரபப் கதொிதும் சொர்ந்துள்ப
ொடுகள் கதொதபொொ ற்றும் சதோக அபில் தின்ங்கித்ள்பரக் கொட்டும் சொன்றுகள்
தன உள்பண; ணத இணொல் இனொதத்ர ிட இப்தத ிகுி. ொநொக, கல்ிரப்
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கதொதுக்கள் னன் சொர்ந்ொகக் கததும் ொடுகள் கததபவு சதோகப் தனன்கரப ீடித்
அபில் கதறுகின்நண.

தொந்ர 1968 ற்றும் 1986/92

தசிக் ககொள்ரககள்,

கல்ிக்கொண தசிச் கசனொக 6% GDPப் தொிந்துர கசய்ண. இதப்திதம், கல்ிக்கு
ண உண்ரொண கசனவு கொடர்ந்து குரநொகத இதந்து ந்துள்பது, அண்ர
ஆண்டுகபில் இது 3.5% அபவுக்கு இநங்கித்ள்பது. ிதம்தி இனக்ரக அரடற்கு,
கல்ிக்கொண ிி எதுக்கீட்ரட உர்த் தண்டி தரர இது கொட்டுகிநது.

கீழ்க்கண்ட ககொள்ரக தொரணவுகள் டுக்கப்தடும்:

1. ீண்ட கொனொக ிறரிறதக்கும் குரநந்து 6% GDP ன்தம் கல்ித்துரந

தொறட்டுக்கு

தொன்தொிர

ககொடுத்து

இனக்ரக

அரட,

அசு

தொற்சிகள்

தற்ககொள்றேம்.
2. அசு தொற்சிகறேக்கு உவும் ரகில், கொண்டுள்பம் தரடத்தொர் ற்றும் கொில்

ிறுணங்கள் ததொன்ந ணிப்தட்தடொொின்

கல்ி தொறடுகள் ஊக்குிக்கப்தடும்.

ொிச்சறரக ற்றும் கட்டரப்தை ரரநில் கல்ிரச் தசர்ப்தது ததொன்ந
சறரககரப அபித்து ணிப்தட்தடொொின் கல்ி தொறட்ரட அசு அிகொிக்கும்.
கதொதுொக,

ரொண

டடிக்ரககறேக்கு

கதொது

ிி

கொடதம்,

திந

கசல்தொடுகறேக்குத் ணிொர் ிி தன்தடுத்ப்தடும். ிி ஆொங்கரப ற்தடுத்,
கல்ி ிரனங்கபில், ணிொர் ிி, ற்றும் R&Dக்கொண FDI, தறம் திந 
தம்தொட்டு டடிக்ரககள் ஆகி தொக்கி உத்ிகள் கரடதிடிக்கப்தடும்.
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3. கததம் தொறடுகள் தரப்தடும் தைி ிறுணங்கரப அரப்தற்குப் தினொக,

ற்ததொதுள்ப ிறுணங்கபின் ிநரண ிொிொக்கம் கசய் அசு தொன்தொிர தம்.
4. அசு ிிொல் டத்ப்கதறும் HEIகள், ம் தொரப் கததக்கிக் ககொள்ப, தர

ொர் ிி உி, அநக்ககொரட ிி உி, றந்தொதக்கு ிித்ி அபிக்கும்
அத தத்ில் கட்ட உர்வு ற்றும் ணிொர் தொறடு ததொன்ந திந ொய்ப்தைகரப
தம்தடுத்தும் ிகரபக் கொ தண்டும்.
5. கதொதபொொத்ில் தின் ங்கி ொர்கறேக்கொண ற்ததொதுள்ப கல்ிக்கடன்

ிட்டத்ர தறம் கசம்ரப்தடுத், இத்ிட்டத்ில் ொற்நம் கசய்து, குரநந் ட்டி,
ிதப்திச் கசறத் ற்ததொதுள்ப ஏொண்டிறதந்து / இண்டு ஆண்டு உர் கொன
அகொசம், ததொன்ந எத்ிரசொண பர்ச்சி ிக்க சிகள் கசய்து ப்தடும்.
6. சிநப்தைத் ன்ர ற்றும் ிநரர ஊக்குிக்க, உர் கல்ி ிறுணங்கபில் கல்ிச்

கசல்தொட்டுடன் இரக்கப்கதற்ந ிி உி ரடதொரநப்தடுத்ப்தடும்.
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இல்-5
ிரநதற்றுறம் கண்கொித்றம்
தசி கல்ிக் ககொள்ரக, 2016 தன தைி ிகொட்டுல்கரபத் ந்துள்பது ற்றும் தொந்ர
1968, 1986/92

தொக்கங்கள்

கல்ிக் ககொள்ரககபின் கொடர்ச்சிொகவும் அரந்துள்பது.
ற்றும்

கசல்தொரந

உத்ிகரப

உண்ரில்

ககொண்டுந்து

குநிப்திட்ட
கல்ிில்

ொற்நங்கரப ிரபிக்க டுண் ற்றும் ொினங்கள் கூட்டொட்சி தொரநில் என்நிரந்து
திொற்றுது தொக்கிம்.

கல்ித்துரநில்

தல்ரகப்

தங்தகற்தொபர்கறேம்

ஈடுதட்டுள்பணர்;

எவ்கொததம்

குநிப்திடத்க்க தங்கபிப்ரதக் ககொண்டுள்பணர்; இணொல் பிொக அணுகும் ொய்ப்தை, சிரன
உறுிப்தொடு, கல்ிின் ல்னொ ிரனகபிறம்  தம்தொடு, து ொர்கரப உண்ரொண
உனகக்

குடிக்கபொக

ொற்றுல்,

உொி

அநிரப்

கதறுல்,

அநிவு

சொர்

சதோகத்ின்

அரநகூல்கரப ிர்ககொள்பத் தரொண ிநன்கரபத்ம் ணப்தொங்குகரபத்ம் கதறுல்
ஆகி உர் தொக்கங்கரப அரட இறம்.

ற்கணத கூநப்தட்டுள்ப எவ்கொத ிகொட்டுறக்கும் கசல்தொட்டுப் திச்சட்டத்ிற்கொண
(Framework For Action - FFA) ிொிொண ரடதொரந உத்ி, ககொள்ரகரத் கொடர்ந்து தம்.
ககொள்ரகில்

கூநப்தட்டுள்பர

கடிணொணரதொ

அல்னது

ககிழ்ச்சித்ன்ர

அற்நரதொ அல்ன; ிதம்தப்தடும் ிகொட்டுரனக் கொட்டுத ஆகும்.

உதொகும்

ிரனரகறேக்கு ற்த, தல்ரக ிதப்தங்கள் ற்றும் உள்றைர் ிரனரகறேக்குத் குந்
ரகில் ஏபவு ககிழ்ச்சித்ன்ர ிர்தொர்க்கப்தடும்; இல்னொிடில் ரடதொரநப்தடுத்ல்
ன்தது கடிணொணொகதொ அல்னது இனொொகதொ ஆகிிடும்.
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தன்தம் ரகில்ரடதொரநப்தடுத்துற்கொண இங்குதொரந இல்னொ கொத்ொல், கடந்
கொனக் ககொள்ரகப் தொிந்துரகள் ரடதொரநப்தடுத்ப்தடொல் ததொணற்கொண சொன்றுகள்
ததொதுொணர உள்பண. இத்ரக ிரனரத் ிர்ப்தற்கு, ட்டொ, சதோக ற்றும்
தண்தொட்டுத் தரகறேடன் எத்துப்ததொகும் ரகில் கசல்தொட்டுப் திச்சட்டத்ிரண (FFA)
எவ்கொத ொினதொம் தணின் தகுித்ம் இற்றுது ிதம்தத்க்கதும் உொிதும் ஆகும்.
இனக்குகரபப் கததபவு அரடற்கும், ிதம்தத்க்க ொண ிரபவுகரபப் கதறுற்கும்
உொி, கபிொண கசல்தொட்டு தொரநகறேடன் ிர்ொகச் கசல்தொரநர குக்கும் ிறுண
ற்தொடுகரபச் கசய்து இணொல் கட்டொொக்கப்தடும்.

க்கபொட்சி தொரநினொண தனொக்கம் ற்றும் ிகுிொண சதொொப் தங்தகற்தை உள்ப ிரனில்,
இங்குதொரந உத்ிகரபக் குநிப்திடுல் கொொக அடிட்ட அபில், எவ்கொத ொட்டதொம்
என்நிதொம் க்தகொண FFA உதொக்குற்கு ி உண்டொகும் ன்தது தொக்கிொணொகும்.

இத ததொன்று, எவ்கொத கல்ி ிறுணதொம் தண்-ட்ட கசல்தொரநத் ிட்டம் என்ரந
உதொக்கும் ன்ததும் தொக்கிொணொகும்.

ிி ஆொங்கதப ப்ததொதும் கபிப்தொடுகபில் ிநரணக் கட்டுப்தடுத்தும் அரநகூனொக
உள்பது; அரணத்து அசு இந்ிங்கள், ணிொர் துரந, திந அசு-சொொ தொகரகள் ற்றும்
ொடு தொறதும் கல்ிக்கொண ஆவு பத்ர அபித்து தசிப் கதொறுப்தைக்குத் தொள் ககொடுக்கும்.
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தண்தைகள்

ஆகிர

கல்ி

அரப்தில்

ிகொட்டிொகச் கசல்தடுகின்நண.

கட்டரப்தை ரடதொரநப்தடுத்ரன சுட்டிக்கொட்டும் தரபில், கல்ி ற்றும் குந்ர
கணிப்தை, ஊட்டச்சத்து, உடல்னன், ிரபொட்டு, ல்ொழ்வு, ீர் ஆொங்கள் ததொன்ந
கொடர்தைரட

தசரகள்

ஆகிற்றுக்கு

இரடில்

குந்

கபிப்தொடுகபில் கதொதுன்ர உறுி கசய்ப்தடும்.

தொக்கித்தும்

ககொடுத்து

கல்ிக்கும் திந துரநகறேக்கும்

இரடதத்ம், தறம் உொி தல்ரக தொகரகள் ற்றும் கசல்தடுதொர்கறேக்கு இரடதத்ம்
கததபவுக்கொண எதங்கிரப்தை தரப்தடுகிநது.

இற்தகற்த, உொி எதங்கிரப்தை

இங்கரவுகள் உதொக்கப்தடும்.

கடந்

கொன

அததங்கபிறதந்து

கற்றுக்ககொள்றேல்;

உொி

கண்கொிப்தை

தொரநகள்,

இங்கரவுகள் ற்றும் அரப்தைகள் ஆகிற்ரநக் கண்டநி எவ்கொத இக்கப் திொிவும்
கதத தொற்சி தற்ககொள்றேம்; இணொல், அரடப்தட்ட கபிப்தொடுகரப கொனந்தொறும்
ிப்தேடு கசய்ல், எவ்கொத கசல்தொட்டின் கபிப்தொட்ரட ிப்தேடு கசய்ல் ஆகிர
ரடகதறும்.

ொின

ற்றும்

டுண்

அசுகபில்,

அபினொணர ர கண்கொிப்தை கசய்ப்தடும்.

தண்ி

அபிறதந்து

கதொி

இணொல் இரடிரனில் ிதத்ங்கள்

தற்ககொள்ற்கொண தொரநொண கசல் தொரநகறேக்கும், உபவு தொடிவுகரப அரட
ரடதொரந உத்ிகபின் சீொய்வுக்கும் ித்ண்டொகும்.

தொக்கத்ர உவும், ககொள்ரகக்

குநிக்தகொள்கரப அரடவும் றுகின்ந ரகினொண டுப்தைகரபத்ம் இது ீக்கும்.
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ணிப தம்தொட்டுத்துரந அரச்சகம், இந்ி அசு

ரவு NEP2016 உள்பீடுகள்

தற்கூநிர ிர்த்து, து ொட்டின் தப்தை, தன்தொகத்ன்ர ற்றும் அபவுகரபக் ககொண்டு
தொடிொண கல்ி துரக்-கட்டரப்தைகள் இங்கும்; ற்றும் அநிின் றரொண ன்ர
ற்றும் கல் அடிப்தரடினொண சதோகம் கொொக தன அரநகூல்கள் கொடர்ந்து ற்தடும்;
இணொல் கொனந்தொறும் ீள்தொர்ர கசய்து தரப்தடுகிநது.

ணத, தசி ற்றும்

உனகபொி ணப்தொங்குகறேக்கு ஈடுககொடுக்கும் ரகில், ககொள்ரகின் ந்து-ஆண்டு
கொனதொரந ீள்தொர்ர தற்ககொள்பப்தடும்.
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