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அைனவ����   வண�க�,  

 

இ�த  ேகா���  இ��ப�  ம��ய  அர�  ெவ���ட  ேத�ய  க���ெகா�ைக  2020��  த��  வ�வ�.  இ�             

அ�கா�வ���வ  ெமா�ெபய���  அ�ல.  அர�  இதைன  அ�கா�வ���வமான  ெமா�மா�ற�  ெச��         

ெவ����.  அ�  எ�ேபா�  வ��  எ��  ெத�யாததா��  ேத�ய  க���ெகா�ைக  ப��ய  உைரயாட�க�           

ஏ�கனேவ  நட��ெகா����பதா��  ெகா�ைக  த���  இ��தா�  இ���  பரவலான  உைரயாட���         

�����  எ�பதா��  இ�த  இைட�கால  ேகா��.  ந�ப�க�  �மா�  50  நப�க�  ஒ��ைண��  ஒ�  வார             

இ����  ���த  ெமா�மா�ற�.  எ�ண�  ேதா��ய  60  ம�  ேநர�����  இதைன          

��������ேறா�.  ஒ�ேவைள  �க�ச�யான  கைல�ெசா�கைள  பய�ப��தாம�  ேபா���கலா�.  வ�        

வ�யாக  இர����  ���  நப�க�  ���த�  ெச�ேத  இைணய���  ெவ�����ேறா�.  வா�  �ைழ           

�������,  இர�  பக�  பாராம�  ெமா�ெபய����  �ைண  ��ற  அ��ைன  ந�ப�க����  ��க           

ந��.  

 

வா��ேபா�.   உைரயா�ேவா�.  

 

அைனவ��   சா�பாக,  

��ய�  

ஆக��   03,2020  
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உ�ளட�க�  

 
இய�   

 
தைல��  ப�க   எ�  

  ���ைர  4  

                                                       ப��    I.    ப���   க��   

1  
  
ஆர�ப�கால  �ழ�ைத�ப�வ�  பராம���  ம���  க��  (ECCE)  :  க�ற��         
அ��தள�  

10  

 
2  

அ��பைட  எ��த���  எ�ண��� :  க�ற����  ேதைவயான  அவசர  ம���        
அவ�யமான   ���ப�தைனக�  

 
13  

 
3  

இைட��ற�   ��த�ைத�   �ைற�த�   ம���   அைனவ���மான   க��ைய  
உ��   ெச�த�  

 
15  

 
4  

ப��க��   உ�ள   பாட���ட��   க���த�� :   ��ைம   வா��த ,  
ஒ���ைண�த ,   �வார�யமான   ம���   ஈ�பா�ைட�   ����   க�றலாக  
இ��த�  

17  

5    ஆ��ய�க�  32  

6  சமமான,   அைனவைர��   உ�ளட��ய   க��   :   அைனவ���மான   க�ற�  39  

7  ப��  வளாக�க��  /  ���க��  �ல�  �றைமயான  வள�கைள�  �ர��த�         
ம���   ெசய��க��ட�   ��வ��த�  45  

8  ப���   க���கான   தர�ைத   அைம�த�   ம���   அ��க��த� .  49  

                     ப��   -   2    உய�   க��   

 
9  

தரமான   ப�கைல�கழக�க�   ம���   க���க� :   இ��ய   உய�   க��  
அைம���கான   ஒ�   ��ய   ம���   ��ேபா��   பா�ைவ  54  

10  உய�க��   �ைலய�க��   ம��ரைம��   ம���   ஒ���ைண��  56  

11  �க��   ��ைம   வா��த   ப��ைற   சா��த   க��ைய   ேநா��  59  

12  மாணவ�க���   உக�த   க�ற�   �ழ�க��   உ��ைண��  63  

13  ெசய�   ேநா�க��ள ,   ஆ�ற��ள ,   �ற��ள   ஆ��ய�   ��  66  

14  உய�   க����   சம��வ��   அைனவைர��   உ�ளட��த��  68  

 
15  

 
ஆ��ய�   க��  70  

16  ெதா��க��ைய   ம�வ�வைம�த�  
  72  
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17  அைன���  �ைறக���  தரமான  க��சா�  ஆரா���ைய  ஊ����க  ஒ�        
��ய   ேத�ய   ஆரா���   ��வன�  74  

18  உய�க���கான   ஒ����ைற   ��கைள   மா��   அைம�த�   
  77  

  
  

19  
உய�க��   ��வன�க��கான   �றைமயான   ஆ�ைக��   தைலைம��வ��  

80  

          ப��   –   3   ��த�   ���ய   கவன�   ப��க�   

20  ெதா��க��  82  

21  வய�வ�ேதா�   க��   ம���   வா�நா�   ��ைம��மான   க�ற�  84  

22  இ��ய   ெமா�க��� ,   கைலக�   ம���   கலா�சார����   ஊ�கம��த�  87  

23  ெதா����ப�ைத   பய�ப���த��   ஒ���ைண�த��  93  

24  
இைணய  ம���  ���ட�  க�� :  ெதா����ப���  சமமான       
பய�பா��ைன    உ��   ெச�த� .  96  

        ப��   4.    ெசய��ைற�ப��த�    

25  ம��ய�   க��   ஆேலாசைன�   ��ைவ   (CABE)   வ��ப��த�   100  

26  க���கான   �� ய ���   :   அைனவ����   ம�வான   ம���   தரமான   க��  100  

27  ெசய�ப���த�  102  

28  பய�ப��த�ப�ட   ���க�க��   ப��ய�  104  
  
  
 

  

3   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

���ைர  

�ைறவான  ம�த  ஆ�றைல  அைடய�� ,  சம��வ  ெபா��  ச�தாய�ைத  ேம�ப��த�� ,  நா���          

வள���ைய  அ�க��க��  க��ேய  அ��பைடயா�� .  தரமான  க��  அைனவ����  �ைட���ப�         

ெச�வ�  இ��யா��  ெதாட�  வள������ ,  உலக  அர���  ெபா�ளாதார  வள��� ,  ச�க  ��  ம���            

சம��வ� ,  அ��ய�  ேம�பா� ,  ேத�ய  ஒ�ைம�பா�  ம���  கலா�சார  பா�கா��  ஆ�யவ���  தைலைம           

வ��க��  இ��யைமயாததா�� .  அைனவ����  உய�தர�  க��  எ�பேத  நம�  நா���  வளமான          

�றைமக�  ம���  வள  ஆதார�  ஆ�யவ�ைற  ேம�ப��த�� ,  ���யா�க��  �ற�த  வ�யா�� .  இ�           

த�நப���� ,  ச�தாய����� ,  நா����� ,  உல����  ந�ைம  பய��� .  அ��த  ப�தா��க�� ,         

உல��  அ�க  இைளேயா�  ம�க�  ெதாைக  ெகா�ட  நாடாக  இ��யா  �ள��� .  அவ�க���  உய�தர�            

க��   வா���கைள   வழ���   நம�   �றேன   நம�   நா���   எ��கால�ைத   ��ண���� .  

�ைலயான  வள����கான  இல��க�  –  2030�  இல�� -4  (SDG4) �ப�  உலகளா�ய  க��  ேம�பா���           

ெசய���ட�ைத  இ��யா  2015  ஆ �  ஆ��  ஏ���ெகா�ட� .  அத�ப�  2030ஆ �  ஆ�����          

” அைனவைர��  உ�ளட��ய  சம��வ  தரமான  க��  வழ��வ�  ம���  வா�நா�  ��ைம��மான          

க�ற�  வா���கைள  ேம�ப���வ�  ஆ�யவ�ைற  உ��ெச�த� ”  எ�பதைன  �ர�ப���ற� .  அ�தைகய         

உய��த  ���ேகாைள  அைடய ,  க�ற����  ப�கபலமாக�� ,  உ��ைணயாக��,  ஒ��ெமா�த�  க��         

�ைற��  ம��ரைம�க�பட  ேவ��� .  அத�  �ல�  �ைலயான  வள����கான  ெசய���ட� –2030 ���         

ேதைவயான   ���யமான   இல��கைள��   ���ேகா�கைள��   அைடய   ���� .  

அ��சா�  தள�க�� ,  உலக�  �க  �ைரவான  மா�ற�கைள  எ��ெகா��  வ��ற� .  ெப��தர�  (big           

data),  இய��ரவ��  க�ற�  (machine  learning)  ம���  ெசய�ைக  ��ண��  (artificial  intelligence)           

ேபா�ற  ப�ேவ�  அ��ய�  ம���  ெதா����ப���  �ய�த�  வள�����  காரணமாக  உலகெம��� ,          

த���ற�  ேதைவ��லாத  ப�ேவ�  ப�க�  இய��ர�களா�  ெச�ய���யைவயாக  மா���� .  அேத         

சமய� ,  த���ற�  ேதைவ�ப��  ப�க�  ���பாக ,  அ��ய� ,  ச�க  அ��ய�  ம���  மா�ட�ய�           

சா��த  �ைறகேளா�  க�த� ,  க��  அ��ய�  ம���  தர�  அ��ய�  (data  science)  ஆ�யவ���            

ப��ைற�  ����  �ற�  ெகா�ட  ப�யா�க��கான  ேதைவ  �க  அ�க  அள��  ஏ�ப�� .  ப�வ�ைல            

மா�ற� ,  அ�க����  ��ைம�  ேக� ,  �ைற��  இய�ைக  வள�க�  ஆ�யவ���  காரணமாக          

உல��கான  ஆ�றைல ,  �ைர ,  உணைவ ,  ���ர��  ேதைவகைள  நா�  எ�வா�  ��வ��க�ேபா�ேறா�          

எ�ப��  ����ட�த�க�  ேக��க�  இ����றன .  அத�  �ைளவாக��  உ��ய� ,  ேவ��ய� ,         

இய��ய� ,  �வசாய� ,  ப�வ�ைல  அ��ய�  ம���  ச�க  அ��ய�  ஆ�யவ���  ��ய  த���ற�           

ப�க��கான  வா���க�  ஏ�ப�� .  அ�க���  வ��  ெகா�ைள  ேநா�க�� ,  ெப��பரவ�  ெதா��          

ேநா�க�� ெதா��  ேநா�  ேமலா�ைம  ம���  த����க�  க�����த�  ெதாட�பான  ���          

ஆரா����கான�  ேதைவைய  ஏ�ப��������றன .  இவ���ெக�லா�  �லமாக  உ�ள  ச�க�        

�ர�சைனக� ,  ப��ைற�  க�ற��கான  ேதைவைய  அ�க�������றன .  வள���யைட�த  நா�  ம���         

உல��  ���  �க�ெப�ய  ெபா�ளாதார  நா�க��  ஒ��  எ�ற  �ைலைய  ேநா��  இ��யா  நக�வதா� ,            

மா�ட�ய�   ம���   கைல   சா��த   �ைறக���   ேதைவக�   அ�க���� .  

உ�ைம�� ,  �ைரவாக  மா�வ��  ெதா��  �ழ�  ம���  உலகளா�ய  �����ழ�  மா�ற�க�னா� ,          

�ழ�ைதக�  க�பேதா�  ம��ம�லாம� ,  எ�ப��  க�ப�  எ�பைத��  ���  ெச�ய  ேவ��ய  ��கலான           

�ைல  ����ற� .  எனேவ  க��யான�  �ைறவான  உ�ளட�க�ைத�� ,  க�ற�  அ�கமாக��  இ����          
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வைக�� ,  �றனா��  சா���  ����த� ,  ���க����  ���  கா�த� , ஆ�க���வமாக�  ப��ைற�          

�ற�ட�  இ��த� ,  ந�ன  ம���  மா�வ��  தள�க��  ��ய  ெபா���றைன�  க��ண�த� ,  அத���           

த�ைன�  ெபா����ெகா��த� ,  அதைன�  உ�வா���  ெகா��த�  ஆ�யைவ  ேநா��  நகர  ேவ��� .          

க�����  �ைறயான� ,  க��ைய  அ�க�  ெசய��ைற  த�ைம  ெகா�ட ,  ��ைமயான ,  ஒ���ைண�த ,          

தகவ�  அ�ைவ  ����ட�  ��ய ,  ெவ��பா�  ேநா��ய ,  க�பவைர  ைமயமாக�  ெகா�ட ,          

கல��ைரயாட�  சா��த ,  இண�க��ள  அேத  சமய�  ம����கரமான  ஒ�றாக  ���ப��த�பட         

ேவ��� .  பாட���டமான�  அ��ய�  ம���  க�த�  ஆ�யவ�ேறா�  அ��பைட  கைல ,  ைக��ற� ,          

மா�ட�ய� ,  �ைளயா��க� ,  ேபா��க�  ம���  உட��� ,  ெமா�க� ,  இல��ய� ,  ப�பா�  ம���          

ப��க�  ஆ�யைவ��  உ�ளட��யதாக  இ��க  ேவ��� .  இ�  க�பவ��  அைன���  த�ைமகைள��          

�றைமகைள��  ேம�ப���வதாக�� ,  இ�க��  �ைற  ��ைமயானதாக�� ,  பய��ளதாக�� ,       

�ைறவானதாக��  அைம�� .  க��யான�  உய��த  ப��கைள  உ�வா��வேதா� ,  க�பவைர        

ெந���ளவராக�� ,  ப��த�வாளராக�� ,  க�ைண��ளவராக�� ,  அ�கைற��ளவராக��  அேத  சமய�       

பல���க ,   �ைறவான   ேவைலவா�����   ஏ�றவராக��   தயா��ப����ற� .  

க�ற�  �ைள�க��  த�ேபாைதய  �ைல  ம���  எ��கால�  ேதைவ  ஆ�யவ����  ந����ள          

இைடெவ�ைய�  ெப�ய  �����த�கைள  ேம�ெகா�வத�  �ல�  �ர�ப  ேவ��� .  அைவ  �ழ�ைத�  ப�வ           

பராம����  �வ��  உய�க��  வைரயான  வைக�ைறக��  �ற�த  தர� ,  சம��வ� ,  ஒ�ைம�பா�          

ஆ�யவ�ைற�   ேப�வதாக   அைமய   ேவ��� .  

2040 �  ஆ���  இ��யா��  க��  அைம�பான� ,  எ�நா�����  �ைறவ�றதாக  இ��க  ேவ���          

எ�பேத  ேநா�கமா�� .  ச�க ,  ெபா�ளாதார�  ���ல�க��  பா�பா��� ,  க�பவ�  அைனவ���மான         

உய�தர�   க��   பாரப�ச���   வழ�க�பட   ேவ��� .  

இ�த  ேத�ய�  க���  ெகா�ைக  2020  ஆன�  21 �  ��றா���  �த�  க���  ெகா�ைகயா�� .  இ�             

ந�  நா���  த���க�யலாத  பல  வள���  �ைறகைள  ��வாக  �ள�க  �ய�� ற�.          

இ�ெகா�ைகயான� ,  க��  அைம���  ���ைறக�  ம���  க���பா�  ஆ�யவ�ைற  உ�ளட��ய         

அைன��  அ�ச�கைள��  ஆராய�� ,  �����க��  ப���ைர  ெச��ற� .  அேதா� ,  இ��யா��         

பார�ப�ய�  ம���  ப��  நல�க��  ��  இ�ெகா�ைக  க�டைம�க�ப�வேதா� ,  SDG4  உ���ட  21 �           

��றா���  க����  �ைள�  ேநா�க�கேளா�  ஒ���ப���ற  ��ய  அைம�ைப��  உ�வா�க�         

ப���ைர��ற� .  ேத�ய�  க���  ெகா�ைக  த�நப��  பைட���க�  �றைன  ேம�ப���வ��         

�ர��ேயக  ���ய��வ�  அ���ற� .  இ�ெகா�ைக ,  க��  எ�ப�  ‘ அ��பைட  ெச�த��களான ’         

எ��த�� ,  எ�ண��  ம���  ’ உய��ைல  ெச�த��களான ’  �றனா��  சா���  ����த�  ம���          

���க����  ���  கா�த�  ஆ�ய  ��த�  �ற�கைள  ேம�ப���வ�  ம�����  ச�க ,  தா��க  ம���            

உண�����வமான  ெச��ற�கைள��  மன�ைலைய��  உ�ளட��யதாக  இ��க  ேவ���  எ�ற        

ேகா�பா�ைட   அ��பைடயாக�   ெகா�ட� .  

பழைமயான ,  �ர�தரமான  இ��ய  ஞான�  ம���  ��தைன  ஆ�யவ���  வளமான  பார�ப�யேம ,  இ�த�           

ெகா�ைக  உ�வாவத�கான  வ�கா���  �ள�காக  இ���ற� .  இ��ய�  ��தைன  ம���  த��வ���           

அ���  நா�ட�  ( ஞா� ),  ஞான�  ( �ர�யா )  ம���  உ�ைம  ( ச�ய )  ஆ�யைவேய  எ�ேபா��  உய��த            

ம�த  ேநா�கமாக�  க�த�ப��  வ��ற� .  ப�ைடய  இ��யா��  க����  ேநா�கமான�  இ�த  உலக           

வா��ைக���  ேதைவயான  அ���  ெகா��தேலா  அ�ல�  ப���க�����  �றகான  வா��ைக���         
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ேதைவயான  �ஷயேமா  ம��ம�ல ,  மாறாக  ��ைமயாக�  த�ைன  உண�த�� ,  �ய  ��தைல�ேம  ஆ�� .           

ப�ைடய  இ��யா��  உலக�  தர�  வா��த  க��  �ைலய�களான  த�   ஷ�லா ,  நாள�தா ,  ��ர��லா ,           

வ�ல�  ேபா�றைவ  ப��ைற  க��  ம���  ஆரா�����  �க��ற�த  ப��ைலகைள�  க�டைம�தன .          

அைவ  பலதர�ப�ட  ���ல�க�  ம���  ேதச�கைள�  சா��த  க��மா�கைள��  மாணவ�கைள��         

ஏ���ெகா�டன .  இ��ய�  க��  அைம��  �க�  �ற�த  க�ற�வாள�களான  சரகா ,  ���தா ,          

ஆ�யப�டா ,  வராக��ரா ,  பா�கரா�சா�யா ,  �ர�ம��தா ,  சாண�யா ,  ச�ரபா�  த�தா ,  மாதவா ,         

பா�� ,  பத�ச� ,  நாகா��னா ,  ெகௗதமா ,  ��கலா ,  ச�க�ேத� ,  ைம�ேர� ,  கா�� ,  ��வ��வ�          

ம���  எ�ண�ற  பலைர  உ�வா��  இ���ற� .  அவ�க�  க�த� ,  வா�ய� ,  உேலாக�ய� ,  ம���வ           

அ��ய�  ம���  அ�ைவ  ���ைச ,  க�டட�  ெபா��ய� ,  க��ட�  கைல ,  க�ப�  க��மான�  ம���            

கடேலாட� ,  ேயாகாசன� ,  ��கைல ,  ச�ர�க�  ம���  பலதர�ப�ட  �ைறக��  உலக  ஞான���கான          

ஆ�க���வமான  ப�க���கைள  ஆ��ன� .  இ��ய�  ப�பா��  த��வ��  உல��  �க�  ெப�ய          

தா�க�ைத  ஏ�ப���யைவ .  உலக�  பார�ப�ய����  இ��யா  அ��த  இ�த  வளமான  மர�க�  நம�  ��ய            

க���  ��ட���  �ல�  வ��கால�  ச�த��ன��காக�  ேப��  பா�கா�க�ப�வேதா�  ம����� ,         

அைவ   ஆராய�ப��� ,   ேம�ப��த�ப���   ��ய   பய�பா����   வர   ேவ��� .  

ஆ��யைர  �த�ைம�ப���  க�����ட���  அ��பைட  மா�ற�க�  அைம�� .  அ��த  தைல�ைற�         

��ம�கைள  உ�வா���  ப���  ஆ��ய�க�  ���ய�  ப��  வ��பதா� ,  ��ய         

க���ெகா�ைகயான�  ஆ��ய�கைள  நம�  ச�க���  ������  அவ�க��கான  ம��ைப  உய���         

ம�உ�வா�க�  ெச��  �ற��ற�  ெச��� .  ேம�� ,  ஆ��ய�க��  ப�  ேம�ப�வத�கான  அைன���          

கார�கைள��  உ�வா��  அவ�க����  ேதைவயான  அ�கார�ைத��  வழ��� .  ��ய        

க���ெகா�ைகயான� ,  ஆ��ய�க��  வா�வாதார� ,  ந�ம��� ,  க��ய� ,  �ய  ���  இவ���கான         

உ�தரவாத�ைத  வழ��வத�  �ல�  �க�  �ற�த ,  �ற�  வா��த  அ�வா��த  ஆ��ய�கைள�  ப���           

அம���� ,  அேத  ேநர���  ��ட���  அ��பைட�  ெசயலா�க�க� ,  தர�க���பா� ,  ெபா��ேப�ற� ,         

இவ�ைற   வ������ .  

எ��  வ��பவராக  இ����� ,  ��ய  க���ெகா�ைக  அைன���  தர��  மாணவ�க����  தரமான          

க���  ��ட�ைத  வழ���,  ���பாக  கால�  காலமாக  ஒ��க�ப�ட ,  வா���க�  ம��க�ப�ட ,          

�ர�����வ�  ப��த�படாத  ���கைள�  கவன���  ெகா��� .  க��  ம��ேம  ெபா�ளாதார         

��ேன�ற� ,  ச�க�  �ழ�க� ,  ப�ேக�ற� ,  சம��வ�  இவ�ைற�  ெப�வத��  உத��  கார� .  அதனா� ,           

ேம�ெசா�ன  ���க�����  வ���ற  மாணவ�க�  அைன���  தைடகைள��  கட��  வா���கைள�         

ெப��   க���   ��ட���   �ற��   �ள�க   �ய��க�   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

உ�நா���  ேதைவகைள��  அய�  நா���  ேதைவகைள��  க����  ெகா��� ,  நா���  ப��க�          

த�ைமைய��  மா�ப�ட  கலா�சார�கைள��  கவன���  ெகா���  ��ட���  ��க�        

வ�வைம�க�ப�� .  இ��யா��  மா�ப�ட  ச�க ,  கலா�சார ,  ெதா����ப�  ேதைவ ,  கைல��ற� ,         

ெமா� ,  அ�வா��த  பார�ப�ய� ,  வளமான  தா��க  அ��பைட  ஆ�ய  அைன���  இைளயவ�  மன��           

நா���  ெப��த�ைத  வள����  வ�ண�� ,  த�ன���ைகைய�� ,  த�ன�ைவ�� ,  ஒ��ைமைய�� ,        

ஒ���ைண�ைப��   ஊ������ப�யாக   அைம�� .   
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��ைதய   ெகா�ைகக�  

��ைதய  ெகா�ைகக��  நைட�ைறயா�க�  ெப�வா�யாக�  க��  அைனவைர��  ெச�றைடவைத��        

க�பத���  சமவா���கைள  உ�வா��வைத��  கவன���  ெகா�டன .  ேத�ய�  க���  ெகா�ைக         

1986,  ���த�  1992  (NPE  1986/92) �  �ைறேவ�ற�படாத  ��க�  இ���ட���  கவன���          

ெகா�ள�ப���ளன .  கட�த  ெகா�ைக  1986/92 ���  �ற�  �ழ�ைதக��கான  இலவச  க�டாய  க��          

உ�ைம  ச�ட�  2009  �ைறேவ�ற�ப��,  அ�  அைனவ����  ெதாட�க  க��ைய  ச�ட�ரவமா��ட          

அ��தள�   அைம�த�   

ெகா�ைக��   அ��பைட  

இ�க���ெகா�ைக��  ேநா�க�களாவன ,  ந��  ������  �ற��  ெசயலா���  �ற��  ெகா�ட         

ந�ல  ம�த�கைள  உ�வா��வ�� ,  இர�க�  ��தைன��  ,  க�ைண�� ,  ைத�ய�� ,  ��  �ற�� ,           

அ��ய�  ேநா��� ,  க�பைன�  �ற�� ,  தா��க�  ��தைன�� ,  உ�ளவ�களாக  அவ�கைள  �ள�க�          

ெச�வ�மா�� .  நம�  நா���  அர�ய�  அைம���  அ��பைட  ேநா���  ப��க�  ச�க���          

ெசய�ப�� ,  �ற�ட� ,  சம�ைலயான  ச�தாய�ைத  உ�வா���  ��ம�கைள  வள��ெத��ப��  அத�         

���ேகா� .  

அைன��  மாணவ�க����  ஏ�றதாக�� ,  அவ�கைள�  ெபா���ட�  கவ����ெகா�வ�� ,  பா�கா�ைப        

உ��  ெச�வ�� ,  க�பைத�  ����  �ழ�  ெகா�ட�� ,  பலவைக�ப�ட  க�ற�  அ�பவ�கைள�          

த�வ�� ,  ந�ல  உ�க�டைம�ைப�  ெகா�ட�� ,  தரமான  வள�கைள�  ெகா�ட��தா�  ந�ல  க��          

��வனமாக�  ெகா�ள�ப�� .  இ�த�  த��கைள�  ெகா�வேத  ஒ�ெவா�  க��  ��வன���         

ேநா�கமாக  இ��க  ேவ��� .  அத�ட� ,  க��  ��வன�க���ைடேய  க�ற��  அைன���         

ப��ைலக���   ஒ���ைண���,   ெதாட�   உைரயாட��   இய�பாக   இ��ப�   அவ�ய� .  

���கா��  அ��பைட�  ெகா�ைகக�  ெப�மள��  க���  ��ட�ைத�� ,  அத�ட�  க��         

��வன�கைள��   வ�   நட��� :  

● க�����ட���  அ��பைட���  க�����ட����  ெவ����  ஒ�ெவா�  மாணவ��       

��ைமயான  வள���ைய  அைடய�  ெப�ேறா�க��  ஆ��ய�க��  த�க�  அ��ப��ைப        

வழ�கேவ��� .  அ��க��த� ,  அைடயாள�  காண� ,  ஒ�ெவா�  மாணவ��  த���றைன��        

கவ��த�   ஆ�யவ���   ஆ��ய�க��   ெப�ேறா��   இைண��   ெசய�படேவ��� .  

● ��றா�  வ�����  வ��ேபா�  வா��த���  க�த����  அ��பைட�  �றைன  ��ைமயாக         

எ�����கேவ��� .   

● மாணவ�க�  அவரவ�  ���ப� ,  �ற� ,  ஆ�வ�  ஆ�யவ���ேக�ப  த�க�ைடய  க���         

ேவக�ைத��  க���  பாைதைய��  ேத��ெத����  �தமாக  இைச��  ெகா����  வைக��         

இ��கேவ��� .  

● கைல ,  அ��ய�  ஆ�யவ����ைடேய  �ைலயான  பா�பா�க�  இ�லாத  வைக��� ,        

பாட���ட� ,  பாட���ட��ட�  இைண�த  ம�ற  நடவ��ைகக�  ஆ�யவ����ைட��       

பா�பா�க�  இ�லாம�� ,  ெதா��க�� ,  க��  ஆ�யவ����ைடேய  பா�பா�க�  இ�லாம�� ,        
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இ��த�  அவ�ய� .  இ�  ெவ�ேவ�  ��டைம��க��  இைடேய  க�ற��  இ����         

ேவ�பா�ைட�   கைளய   உத�� .  

● அ��ய� ,  ச�க�ய� ,  கைல ,  ம�த  ேநய� ,  �ைளயா��  ேபா�ற  �ைறக��  ப��ைன ,          

��ைமயான  க��ைய  அ��கேவ��� .  ப��ைன��  இய���  உல��  அைன��  ேநா����         

க��ைய   இைண�ப�   அவ�ய� .  

● ேத���காக�   ப��காம� ,   ����ெகா�வத�காக�   ப��பத�   ���ய��வ� ;  

● க�பைன�  �ற� ,  ���த  அ����ற� ,  ஏராளமாக�  �������ெவ��த� ,  ��தாக�        

க�����த� ;  

● அறெந� ,  ம�த �  ம���  அர�யலைம��  ��களான ,  க�ைண ,  ம�றவ�கைள  ம��த� ,  ��த� ,          

ப�� ,  ஜனநாயக�  த�ைம ,  ேசைவ  மன�பா�ைம ,  ெபா��  ெசா��கைள  ம��த� ,  அ��ய�          

அ���ைற ,   உ�ைம ,   ெபா���ண�� ,   ப��க�   த�ைம ,   சம�ைல ,   �� ;  

● ப�ெமா�ைய   ஆத��த� ,   க�ற�   க���த��   ெமா���   ஆ��க� ;  

● அ�றாட  வா��ைக���  ேதைவயான  ெதாட�  உைரயாட� ,  ஒ��ைம ,  ��டாக�  ெசய�பட� ,  ��          

�ற� ;  

● இ�ைறய  ப���  வ���க��  ெமா�த  ம���டாக  அ�லாம� ,  ��ைமயான  ப��ைல         

ம����க��   கவன�   ெச���த� ;  

● க�ற���  க���ப���  ெதா��  ��ப�ைத  அ�கமாக�  பய�பா�����  ெகா��வ�வ� ,        

ெமா��தைடகைள  �ல��வ� ,  மா����றனா�  மாணவ�க��கான  வச�கைள�  ெச�த� ,       

க���   ��ட�க� ,   க��   ேமலா�ைம ;   

● ப��க�த�ைம ,  �ரா��ய  அ���ைற ,  க�����  த�ைம ,  ெகா�ைக  இவ�ைற�        

க����ெகா�� ,   க��   எ�ப�   அைன��ட��   ெதாட��ைடய�   எ�பைத   �த�ைம�ப��த� .  

● அைன��   மாணவ�க��   க���   ��ட�தா�   பய�ெப��   �தமாக   ���கைள   ��ைவ�த� .  

● ஒ���ெகா��  உத���  வைக��  மழைலய�  வ���  �த�  ப�� ,  ேம�ைல  வ���க�  வைர��           

அைன��   �ைல���   பாட���ட�கைள   அைம�த� ;   

● ஆ��ய�க�� ,  க��சா�  ப�யாளா�க��,  க���த��  ைமய����யாதலா� ,  அவ�கைள�       

ப���  அம��த� ,  ெதா��  �ைற�  ப���க�  அ��த� ,  ப��  �ழ�  வா��� ,  ேசைவ�  �ழ�            

இவ�ைற   ந�ல   �ைற��   அைம�த� ;  

● ந�பான  ஆனா�  க���பான  வைரயைற ,  ந���ைக ,  ெவ��பைட��ற� ,  இவ�ைற�  ெகா�ட         

க���  ��ட  ஆ��க� ,  ஆ��கைள�  ெபா���  ைவ�பத�  �ல�  ந�ல  ��வாக� ,  அத�ட�           

அ�கார�   ப�க��ைப�   த�த� .   மா��   ேயா��க�   ���த� ;  

● க����   ேம�ப�ட   ��ேன�ற���காக   ேம�ப�ட   ஆ��க� ;  

● ெதாட���   ��ேன�ற�கைள ,   க��யாள�கைள�   ெகா��   ஆ��   ெச��    ம���ட�   ெச�த� ;  

● ேவ��������  இ��ய�  ெப��த�ைத ,  அத�  ெச��ைப ,  ப��க�  த�ைமைய ,  ெதா�ைமைய ,         

��ைமைய ,   க��   அைம��கைள ,   கலா�சார�ைத   ைமய�ப��த� ;  

● க��  எ�ப�  ெபா�  ேசைவ ;  ந�ல  க��ைய  அைடவ�  ஒ�ெவா�  �ழ�ைத��  அ��பைட           

உ�ைம ;  

● �ைலயான  ெபா��  க���  ��ட���  அ�கமான  �த��� ,  அேத  ேநர���  த�னா�வ�          

த�யா�க��   ச�க�   ப�க���� ;  
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   ெகா�ைக��   ேநா�க�  

பாரத�ைத  இ��ல��  அ��சா�  வ�லரசா���  ேநா�க��ட� ,  இ�ெகா�ைக  க���  ��ட�ைத         

��ைவ��ற� .  அ� ,  அைனவ����  �ற�த  தரமான  க��ைய�  த�வ�ட� ,  இ��ய  ம����கைள ,          

ெப�ைமைய  �ைலநா��  சமமான  அ�வா��த  ச�க�ைத  உ�வா��� .  மாணவ�க�ைடேய  அ��பைட�         

கடைமக� ,  அர�ய�  ச�ட  ம����க�  ஆ�யவ���பா�  ஆ��த  ம��ைப�� ,  நா���ப�ைற�� ,         

����ண�ைவ�� ,  இ��லைக  ந�ல  �ைற��  மா�றேவ��ய  கடைம�ண�ைவ��  உ�டா�க  ேவ���         

எ��  ���ேகாைள  இ�ெகா�ைக  ெகா���ள� .  இத�  ேநா�க�  இ��ய�  ெப��த�ைத  �ைன��          

ம��ம�லாம�  ஆ�மன��� ,  உர�த  ��தைன�� ,  ந�ெசய�க��  ஈ�பட  ஆ�வ�  �ைல����க         

உண���வ�� ,  அ�ைவ  வள��ப�� ,  ம�த  உ�ைம�காக�  ெசய�ப��  �ற� ,  ம���� ,  உத�  ெச���           

மன�ப��வ� ,  ெபா���  ஆ�யவ�ைற  உ�டா��வ�� ,  வள����  பாைத ,  வா��ய�  ம����         

ஆ�யவ���   உய���   ந�ல   உலக�   ��மகனாக   வாழ   உத�வ��   ஆ�� .  

.  
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ப��   1   ப���   க��  

 

இ�த�  ெகா�ைகயான� ,  த�ேபா�  ப���  க����  உ�ள  10+2  க�டைம�ைப  மா�� ,  ��ய  க�ற�            

�ைற  ம���  5+3+3+4  பாட���டமாக  ம�க�டைம�� ,  3-18  வயதான  �ழ�ைதக���  வழ�க          

�ைழ�ற� .  இ�  இ�ேக  படமாக�  ��த��க�ப�� ,  ��ன�  இய�  4 இ�  ��வாக  �ள�க�ப���           

உ�ள� ..   

 
த�ேபா��ள  10+2  க�டைம��� ,  ஒ�றா�  வ���  6  வய�  �த�  ெதாட��வதா� ,  3-6  வய��ள            

�ழ�ைதக�  கண���  எ����  ெகா�ள�பட��ைல .  ��ய  5+3+3+4  க�டைம�பான� ,  3  வய����ேத          

ஆர�பகால  �ழ�ைத�ப�வ�  பராம���  ம���  க��ைய  (ECCE  -  Early  Childhood  Care  and  Education)             

இைண�ப��  �ல�  தரமான  அ��தள�  அைம�� ,  ஒ��ெமா�த�  க�ற� ,  வள���  ம���  ந�வா��           

ேம�பா�ைட   ேநா�கமாக�   ெகா���ள� .   

1. ஆர�ப�கால   �ழ�ைத�ப�வ�   பராம���   ம���   க��   (ECCE)   :   க�ற��   அ��தள�   

1.1  ஒ�  �ழ�ைத��  ஒ��ெமா�த  �ைள  வள�����  85  சத�த����  ேம�  6  வய���  ��ேப             

�க��ற� .  இத�  �ல�  ச�யான  கவ���  ம���  �ைளைய�  ���த��  ���ய��வ�ைத  நா�           

����ெகா�ள  ேவ��� .  ஆேரா��யமான  �ைள  வள���ைய  ஆர�ப�  ப�வ���  இ�  உ��  ெச��� .           

த�ேபா� ,     ேகா��கண�கான  இள�  �ழ�ைதக��� ,  ���பாக  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�        

��த��ய  �ழ�ைதக����  தரமான  பராம���  ம���  க��  (ECCE)  �ைட�ப��ைல .  ஆர�ப�கால�           
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�ழ�ைத�ப�வ  பராம���  ம���  க����  (ECCE)  வ�வான  �த��  �ைட�தா� ,  அைன���          

�ழ�ைதக��  நம�  க���  �ழ��  �ற�பான  ப�க��ைப�  த��  ெச��பான  வள���ைய�  ெபற           

���� .  2030 ���  தரமான  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத  வள��� ,  பராம���  ம���  க��ைய  அைன���           

�ழ�ைதக����  வழ��ட  ேவ��� .  இத��ல�  �ழ�ைதக�  ஒ�றா�  வ���  வ��  ேபா�  ப�����           

தயாராக   இ��பா�க� .  

1.2.  எ���  மா��யைம�க���ய  ,  ப��க ,  பல�ைல ,  �ைளயா��  அ��பைட�லான ,  ெசய�பா�          

சா��த  ம���  ஆரா���  அ��பைட�லான  க�றைல�  ெகா���ள�  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத�ப�வ         

பராம���  ம���  க��  (ECCE).  இத��  எ���க� ,  ெமா�க� ,  எ�க� ,  எ���  �ற� ,  வ�ண�க� ,            

வ�வ�க� ,  உ��ற  ம���  ெவ���ற  �ைளயா�� ,  ���க�  ம���  த��க��யான  ��தைன ,  ��கைல�           

���த� ,  வைரத� ,  ஓ�ய�  ம���  �ற  கா��  கைல ,  ைக�ைன ,  நாடக�  ம���  ெபா�மலா�ட� ,  இைச             

ம���  அைச�  ஆ�யைவ  அட�க� .  ச�க�  �ற�க� ,  உண��ற� ,  ந�ல  நட�ைத ,  ம�யாைத ,           

ெந��ைறக� ,  த��ப�ட  ம���  ெபா��  ��ைம ,  ���ப�  ம���  ஒ��ைழ��  ஆ�யவ�ைற          

வள��ப��  இ�  கவன�  ெச����ற� .  ECCE  இ�  ஒ��ெமா�த  ேநா�க�  ��வ��  தள�க��  ச�யான            

�ைற��  ெவ��பா�  அைடவ��  தா�  உ�ள�  -  உட��ற�  சா��த  �றைமக��  வள���,  அ����ற�            

சா��த  �றைமக��  வள���,  ச�க-உண���  �ற�-��ெந�சா�  வள���,  கலா�சார�/கைலசா�        

வள���,  ஆர�பகால  ெமா����  தகவ�ெதாட����  வள���  ம���  எ��த��  எ�ண��  சா�          

வள���.   

1.3  எ��  வய�  வைர�லான  �ழ�ைதக��கான  (NCPFECCE)  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத�  ப�வ�          

பராம���  ம���  க���கான  ேத�ய�  பாட���ட  ம���  க���த�  க�டைம�ைப  இர��  ப��களாக            

NCERT  உ�வா��� .  அ� ,  0-3  வய�ைடயவ�க��கான  ம���  3-8  வய�ைடயவ�க��கான         

க�டைம�� .  இ�  ேமேல  உ�ள  வ�கா��த��ப� ,  ECCE  ப��ய  ச�ப��ய  ஆரா��� ,  ேத�ய  ம���            

ச�வேதச  �ற�த  நைட�ைறக�ட�  உ�வா�க�ப�� .  கைல ,  கைதக� ,  க�ைத ,  �ைளயா��க� ,         

பாட�க�  ம���  பலவ���  �லமாக  ஆ�ர�கண�கான  ஆ��களாக  வள��த  இ��யா��  ஏராளமான          

ெச��பான  உ���  மர�க��  ECCE ��  ெபா��தமாக  இைண�க�ப�� .  இ�த�  க�டைம�பான�         

ெப�ேறா����   �ழ�ைத�   ப�வ   பராம���   ம���   க��   ��வன�க����   வ�கா��யாக�   ெசய�ப�� .  

1.4  நா�  ��வ��  உய�தர  ECCE- ஐ  அைனவ��  பய�ப��த���ய  வைக��  ஒ�ெவா�  க�டமாக�           

ெகா��ேபா�  ேச��த�  �க�  ெப�ய  ���ேகாளாக  இ���� .  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய          

மாவ�ட�க���  �ற���  கவன�  ம���  ����ைம  வழ�க�ப�� .  ��வ��  ��வா�க�ப�ட  ம���          

பல�ப��த�ப�ட   ஆர�ப�கால�   �ழ�ைத�   ப�வ�   க��   ��வன�க��   �லமாக   ECCE   வழ�க�ப��   

1.   த�யாக�   ெசய�ப��   அ�க�வா�   

2. ஆர�ப�   ப��க�ட�   இைண��   அைம���ள   அ�க�வா�   

3.  மழைலய�  ப��க�  /  �ைற�த�  5  �த�  6  வய�  வைர�லான  �ழ�ைதகைள  த�ேபா��ள             

ெதாட�க�   ப��க�ட�   இைண��   அைம���ளைவ   

4.   த�யாக�   ெசய�ப��   மழைலய�   ப��க�   
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இைவ  அைன����  ECCE- இ�  பாட���ட�  ம���  க���த��கான  �ற�பாக�  ப���  ெப�ற          

ப�யா�க�   / ஆ��ய�க�   �ய��க�ப�வா�க�   

1.5  ECCE- ஐ  அைனவ��  பய�ப��த ,  அ�க�வா�  ைமய�க�  உய�தர  உ�க�டைம�� ,  �ைளயா��          

உபகரண�க�  ம���  ந��  ப����  ெப�ற  அ�க�வா�  ேவைலயா�க�  /  ஆ��ய�க�ட�          

பல�ப��த�ப�� .  ஒ�ெவா�  அ�க�வா����  ந��  கா�ேறா�டமான ,  வ�வைம�க�ப�ட ,       

�ழ�ைதக��  �ேக�ப  வளமான  க�ற�  �ழ�ட�  ந��  க�ட�ப�ட  க��ட�  அைம�க�ப�� .          

அ�க�வா�  ைமய�க��  இ����  �ழ�ைதக� ,  ெசய�பா�க�  �ைற�த  ����பயண�க�  ம���         

ப�க���  உ�ள  ஆர�ப�  ப��க����  ெச�ல  அ�ம��க�ப�வா�க� .  இ�  அ�க�வா�         

ைமய�க�����  ஆர�ப�  ப��க���  மா�வைத  ெம�ைமயான  அ�பவமாக  மா��� .  அ�க�வா�         

அைன���  ப��  வளாக�க�ட�  ��ைமயாக  ஒ���ைண�க�ப�� .  ேம��  அ�க�வா�  �ழ�ைதக� ,         

ெப�ேறா�க�  ம���  ஆ��ய�க�  ஆர�ப  ப��க�  ம���  ப��  வளாக  �க���க��  கல��  ெகா�ள             

அைழ�க�ப�வா�க� .  அேதேபா�  அ�க�வா�  �க���க���  ஆர�ப�  ப��  வளாக���  �ழ�ைதக� ,         

ெப�ேறா�க�   ம���   ஆ��ய�க�   அைழ�க�ப�வா�க�.   

 

1.6  5  வய��� �ப�ட  ஒ�ெவா�  �ழ�ைத��  ECCE- த��  வா��த  ஆ��யைர�  ெகா�ட  “ ஆய�தமா�ற           

வ��� ”  -  Balavatika  ( அதாவ�  1  ஆ�  வ�����  ��� )  ���  ெச�வா�க�  எ��  எ��பா��க�ப��ற� .             

ஆய�தமா�ற  வ���  �ைளயா��  �லமாக�  க�றைல  �த�ைமயாக�  ெகா������ .  இத�  �ல�          

அ�வா�ற� ,  உள�ய�  தைச  இய�க�  �ற�க�  ம���  ஆர�ப�கால  எ��த��  ம���  எ�ண��           

வள��ப��  கவன�  ெச��த�ப�� .  ஆர�ப�  ப��க��  நைடெப��  ஆய�தமா�ற  வ���க����  ம�ய          

உண����ட�  ��வா�க�ப�� .  அ�க�வா�  அைம���  �ைட�க���ய  �காதார�  ேசாதைனக�        

ம���  வள���  க�கா���  ஆ�யைவ  அ�க�வா���  ஆய�தமா�ற  வ���  ம���  ஆர�ப�  ப��           

மாணவ�க����   �ைட��� .  

1.7  அ�க�வா��கான  உய�தர  ECCE  ஆ��ய�கைள  தயா��ப��த ,  த�ேபாைதய  அ�க�வா�         

ப�யா�க� / ஆ��ய�க���  NCERT  உ�வா��ய  பாட���ட  /  க���த�  க�டைம����  ஏ�ப         

�ைறயான  ப���  அ��க�ப�� .  10  +  2  ம���  அத��  ேம�ப�ட  த��க�  ெகா�ட  அ�க�வா�             

ேவைலயா�க�  /  ஆ��ய�க���  ECCE  ப��  6  மாத�  ப���  ம���  சா��த�  வழ�க�ப�� .            

அ�ம����லாம�  �ைற�த  க���  த��  உ�ளவ�க���  ஒ�  வ�ட�  ப�ட�  ப���  �ல�           

ஆர�ப�கால  எ��த��  ,  எ�ண��  ம���  இதர  ECCE  ��  அ�ச�க�  ப��  ப���  அ��க�ப�� .             

இ�த�  ப���க�  DTH  ேசன�க�  ம���  �மா��ேபா�கைள�  பய�ப���  ���ட�  /  ெதாைல�ர�           

க��  �ைற��  இய�க�படலா� ,  இதனா�  ஆ��ய�க�  ECCE  � கான  த��கைள  அவ�க��          

த�ேபாைதய  ப���  �க�  �ைற�த  இைட��ட�  ெபறலா� .  அ�க�வா�  ேவைலயா�க�  /          

ஆ��ய�க��  ECCE  ப���  எ�ப�  ப���  க���  �ைற��  ��  வள  ைமய�களா�  (Cluster            

Resource  Centre  )  வ�நட�த�ப�� .  ெதாட���யான  ம��������  �ைற�தப�ச�  மாத����  ஒ�          

�ைறயாவ�  ெதாட��  வ���  நட�த�ப�� .  எ��கால��� ,  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத  பராம���  ம���          

க���காக ,  த��  வா��த  க��யாள�கைள  உ�வா�க  மா�ல  அர�க� ,  ப��ைல�ேக�ப  �ைறயான          

ப���  ,  வ�கா��  ெந��ைறக�  ம���  பத�  உய���கான  பாைதயைம�த�  ஆ�ய  ��ட�கைள�           
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ெசய�ப���� .  இ�த �  க��யாள�க��  ெதா��ப���  ம���  அவ�க��  ெதாட���யான         

ேம�பா����   (CPD   Continuous   Professional   Development   )   ேதைவயான   வச�க��   உ�வா�க�ப�� .  

1.8  பழ����ன�  அ�க�  உ�ள  ப��க��  உ�ள  ஆ�ரமசாைலக�  (Ashramshalas)  ம���  மா�� �            

ப���ப����  அைன��  வ�வ�க���  ஒ�ெவா�  க�டமாக  ECCE  அ��க�ப��த�ப�� .        

ஆ�ரமசாைலக�  (Ashramshalas)  ம���  மா���  ப���ப���க��  ECCE ஐ  ஒ���ைண��        

ெசய�ப���வத�கான   �ைற   ேமேல   �வ��க�ப�டைத�   ேபாலேவ   இ���� .   

1.9  ECCE  ��  பாட���ட�  ம���  க���த�  ஆ�யவ���  ெபா���  ம�தவள  ேம�பா��           

அைம�சக����  உ�ள� .  இத�  �ல�  மழைலய�  ப�������  ஆர�ப�ப��  வைர��ள         

ெதாட���ைய  உ��  ெச�வத��� ,  க����  அ��தள  அ�ச�க���  உ�ய  கவன�  ெச���வத���          

உ��ைணயாக  இ���� .  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத  பராம���  ம���  க��  பாட���ட���  ��ட�ட�          

ம���  ெசய�ப��த�  ம�தவள  ேம�பா���  �ைற  (MHRD),  ெப�க�  ம���  �ழ�ைதக�  ேம�பா�           

(WCD),  நலவா��  ம���  ���ப  நல�  (HFW)  ம���  பழ����ன�  அ�வ�  ஆ�யன  ��டாக�  ேச���             

ேம�ெகா��� .  ஆர�ப�கால�  �ழ�ைத�  ப�வ  பராம���  ம���  க��ைய  (ECCE)  ப���  க����           

�ராக  ஒ���ைண�பத���  ெதாட���யான  வ�கா��த��காக  ஒ�  �ற���  ����  ப����         

அைம�க�ப�� .  

2.   அ��பைட   எ��த���   எ�ண���   :   க�ற����   ேதைவயான   அவசர   ம���   அவ�யமான  

���ப�தைனக�.  

2.1  வா��த� ,  எ��த�  ம���  எ�க��  அ��பைட  ெசய�பா�கைள�  ெச���  �ற�  ெப�த�           

எ�ப�  எ��கால�  ப���க��  ம���  வா�நா�  க�ற���  அவ�யமான  அ��பைட��  த���க          

��யாத�மா�� .  இ�����  ப�ேவ�  அர�  ம���  அர�  சாரா  கண�ெக���க�  நா�  த�ேபா�  க�ற�            

ெந��க����  இ��பதாக�  ெத�����றன ;  த�சமய�  ெதாட�க  வ���க��  இ����  ஐ��         

ேகா����  ேமலான  மாணா�க�க��  ெப��ப��யானவ�க�  அ��பைட  எ��த��  ம���        

எ�ண�ைவ  அைடயாதவ�களாக  இ���றா�க� .  அதாவ� ,  வா��க  ம���  ேப�வைத�  ����         

ெகா��த�  ம���  இ��ய  எ�க��  அ��பைட  ��ட�  ம���  க��த�  கண��கைள�  ெச�த�           

ஆ�ய   �ற�கைள   அைட����க��ைல .  

2.2.  எனேவ  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண�ைவ  அைன���  �ழ�ைதக��  ெப�த�  எ�ப�           

ப�ேவ�  �ைன��க�ட�  ம���  ெத�வான  ���ேகா�ட�  ���ய  கால���  அைடய  �க��          

அவசரமான  ஒ�  ேத�ய  இய�கமாக  உடன�  நடவ��ைக  எ��க  ேவ����ள�  ( ஒ�ெவா�  மாணவ��           

அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண�ைவ  ��றா�  வ������  அைடவைத  இைண���  ெகா�ள� ).          

க��  அைம���  உ�சப�ச  ���ய��வமாக�  ெதாட�க�ப����  2025 �  அைனவ��  அ��பைட         

எ��த��  ம���  எ�ண�ைவ  அைடத� .  இ�த�  ெகா�ைக��  வ��  இதர�  ப��க�  மாணவ�க��           

அ��பைடயான  க�ற�  ேதைவைய  ( வா��த�,  எ��த�  ம���  அ��பைட  க�த� )  அைட�தா�  ம��ேம           

அவ�க����  ெபா��தமானதாக  இ���� .  இத�  ��வாக  ம�தவள  ேம�பா��  அைம�சக�  �லமாக          

அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண���கான  ேத�ய  இய�க�  உ�வா�க  ����ைம  அ��க�ப�� .          

அத�ப�  ெதாட�க�  ப����  அைனவ����  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண�ைவ  2025 ���          

அைடவத�கான ,  ப��ைல  வா�யான  இல��கைள��  ���ேகா�கைள��  அைடயாள�  க��  ம���         
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அத�  ��ேன�ற�ைத  ெந��கமாக�  தட�  ��ப�ற  ம���  க�கா��க�  ெசய�  வ�வ�ைத  அைன��           

மா�ல/��ய�   �ரேதச   அர�க��   உடன�யாக   தயா��கேவ��� .  

2.3  �த��  ஆ��ய�  கா��ப��ட�கைள  �ைரவாக  ேநர�����  �ர��த�,  ���பாக  வா���          

ம��க�ப�ட  ப��க�  ம���  ஆ��ய�  மாணவ�  ��த�  அ�கமாக  உ�ள  ப��க�  அ�ல�           

எ��த���ைம  அ�க  எ���ைக��  உ�ள  ப��க��  உ���  ஆ��ய�க�  அ�ல�  உ���          

ெமா���  ப��சய�  உ�ளவ�கைள�  ப�யம��த�  �ற���  கவன�  ெச��த�ப�� .  ஆ��ய�  மாணவ�          

��த�  30:1  ��  �ேழ  ஒ�ெவா�  ப��  அள���  இ��ப�  உ��  ெச�ய�ப�� ;  ச�க            

ெபா�ளாதார���  வா���  ம��க�ப���ள  மாணவ�க��  எ���ைக  அ�கமாக  இ����        

ப��க��  25:1  ��  �ைறவான  ஆ��ய�  மாணவ�  ��த�  (PTR  Pupil-Teacher  Ratio)  என  இல��             

ைவ�க�ப�� .  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண�ைவ  வழ�க  ஆ��ய�க����  ெதாட�  ெதா��          

ேம�பா���   ப��� ,   ஊ�க�   ம���   உ��ைண   அ��க�ப�� .  

2.4  கைல���ட���  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண���  ெபா�வாக  வா��த�  , எ��த� ,          

ேப�த�  ,  எ�  க�த�  ,  க�த�  ��தைன  ஆ�யைவ ,  ெதாட�க  ம���  ந��ைல�  க��             

கைல���ட���  ஒ�ெவா�  மாணவ����  ெதாட�  வள���  ம���  தகவைம��  ம����  என  வ�வான           

வைக�ைற�ட�  த��த�யாக  க�றைல  உ��  ெச�ய�  கவன�  அ�க�ப��த�ப�� .  �ழ�ைதகைள         

உ�சாக�ப��த�� ,  ஆ�வ��ட��  இ�த�  பாட�கைள  உ�ளட��ய  ெசய�பா�க���  �ன��  ம���         

ெதாட�   �க�வாக��    �����ட   ம�   ேநர�க�    ஆ��   ��வ��   அ��ப��க�ப�� .  

2.5  த�ேபா� ,  அைனவ���மான  ECCE  �ைட�க�  ெபறாததா�  �த�  வ����  �த�  �ல           

வார�க�ேலேய  ெப��ப��யான  �ழ�ைதக�  ��  த���றா�க� .  எனேவ  எ�லா  மாணவ�க��         

ப����  வ�வைத  உ��  ெச�ய  எ�லா  �த�வ����  �ழ�ைதக����  �ைளயா��  அ��பைட�லான ,          

���  மாதகால  ஆய�தமாத�  பாட���ட�  தயா��க�ப�� .  இத�கான  எ���க� ,  ெமா�க� ,         

ெசா�க� ,  வ�வ�க�  ம���  எ�க�  ஆ�யவ�ைற  உ�ளட��ய  ெசய�பா�க�  ம���  ப����          

��தக�க�  ஆ��ய�க�  ம���  ெப�ேறா�ட�  இைண��  NCERT  ம���  SCERT  ஆ�          

தயா��க�ப�� .  

2.6.  அ�ைவ  ப����  ெகா�ள  (DIKSHA  -  Digital  Infrastructure  for  Knowledge  Sharing)  அ��பைட             

எ�ண��  ம���  எ��த���காக  ��மய  உ�க�டைம���  உய�வைக  வள�க�  ெகா�ட  ேத�ய          

அள�லான   கள��ய�   உ�வா�க�ப�� .  

2.7  த�ேபாைதய  க�ற�  ெந��க�  அள����  அைனவ���மான  அ��பைட  எ��த��  ம���          

எ�ண��  இய�க���  ஆ��ய�க����  �ைண����  அைன���  சா��யமான  க���த�  �ைறக��         

க�����க�ப�� .  ஒ�வ���  ஒ�வ�  எ�ற  சக  மாணவ�க�  க�றலான�  க�பவ���  ம��ம�லா�          

க���பவ����  �ற�த  அ���ைறயாக  உ�ள�  என  உலெக����  உ�ள  ஆ��க�  ெத�����றன .          

எனேவ  உ�ய  பா�கா��  அ�ச�க�ட�  ப���  ெப�ற  ஆ��ய�க��  ேம�பா�ைவ��  சக  மாணவ�           

க���தைல  த�னா�வ�  ம���  ம����யான  ெசய�பாடாக  ேம�ெகா�ளலா� .  ��தலாக  இ�த�  ெப�ய          

அள�லான  இய�க���  உ���  ச�க�  ம���  �ற��  ப���  ெப�ற  த�னா�வல�க��  ப�ேக�க           

நைட�ைறக�  எ�ைம�ப��த�ப�� .  ச�க���  ஒ�ெவா�  ப��த  உ���ன��  ஒ�  மாணவ�  அ�ல�          

நபைர  எ�வா�  ப��ப�  என�  ெசா���  ெகா��க  ஒ���ெகா�வா�  எ��  அ�  �க  �ைரவாக  நா���             
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அைம�ைபேய  மா���� .  இ�வாறாக  ேத�ய  அள�லான  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண��          

இய�க�ைத  ஊ����க  சக  மாணவ�  ப�����த�  ம���  த�னா�வல�  ெசய�பா�கேளா�         

க�பவ�க����   �ைண����   இதர   ��ட�கைள   ��ய   மா��கைள   உ�வா�க   க����   ெகா�ளலா� .   

2.8.  �வார�ய�  ம���  உ�ேவக�  அ��க�  ��ய  ��க� ,  உ���  ம���  இ��ய  ெமா�க��            

உய�வைக  ெமா�யா�க�  ெச�ய�ப�ட  ��க�  உ�பட  எ�லா  �ைலக���  ��க�  உ�வா�க�ப��          

ப��  ம���  ெபா�  �லக�க��  �ைட�க�  ெச�ய�ப�� .  வா����  கலா�சார�ைத  க�டைம�க          

ெபா�  ம���  ப��  �லக�க�  நாெட����  ��வா�க�  ெச�ய�ப�� .  ��ன�  �லக�க��          

��வ�ப�� .  ப��  �லக�க�,  ���பாக  �ராம���,  ப��  அ�லாத  ேநர�க��  ச�க����          

ேசைவயா���  வைக��  அைம�க�ப�� .  ேம�� ,  பரவலா�க�ப�ட  வா��ைப  வழ���  ம���         

ஊ������  �தமாக  ��  ச�க�  ச���� ,  ெபா�  ம���  ப��  �லக�க��  நைடெபறலா� .  ேத�ய            

��  ஊ������  ெகா�ைக  உ�வா�க�ப�� .  �ல�சா��த,  ெமா�க�,  �ைலக�  ம���  வைகக��          

��தக�க�  �ைட���  த�ைம,  அ�க�,  தர�  ம���  வாசக�க��  எ���ைக  அ�க�ப��த  ��வான           

�ய��க�   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

2.9.  ஊ�ட�ச���  �ைறபா�  ம���  உட�நல��ைமயா�  �ழ�ைதக�  உக�த  �ைற��  க�க          

இயலா� .  எனேவ  �காதாரமான  உண�  ம���  ப���  ெப�ற  ச�க  ேசைவயாள�க�,  ஆேலாசக�க�           

ம���  ச�க�ைத  ப���க����  ஈ�ப���வத�  �ல�  �ழ�ைதக��கான  ஊ�ட�ச��  ம���         

ஆேரா��ய�ைத  ( மனநல�  உ�பட )  அைடய  ���� .  காைல  ேவைளக��  ஊ�ட�ச��  ��க  காைல           

உண�  அ�வா�றைல  ���  க�பத���  ேதைவயான  பயைன  அ���ற� .  ேம��  ஆரா�����          

வ�யாக ,  அ��சா�  �றைன  அ�கமாக�  ேகா��  பாட�கைள�  ப��பத��  ஊ�ட�ச��  ���த  காைல           

உண���  ��னான  ேநர�  �க��  ஆ�ற���கதாக  இ��பதாக�  க�������ளன� .  எனேவ ,  ம�ய          

உண�ட�  எ�ய  ஆனா�  ஊ�ட�ச��  ���த  காைல  உணைவ  வழ��வ��  �ல�  காைல  ேவைளக��            

பய�ெபறலா� .  �டான  உணைவ �  ெகா��க  ��யாத  இட�க��  எ�ய  ஊ�ட�ச��  ��க  உணைவ           

, உதாரணமாக  ெவ�ல�  ேச��க�ப�ட  �ல�கடைல  /  ெகா�ைட�கடைல  அ�ல�  உ���  பழ�கைள �          

ெகா��கலா� .  எ�லா �  ப���  �ழ�ைதக��  �ைறயான  �காதார �  ேசாதைனகைள  ேம�ெகா��,         

���பாக   100%   ேநா ெய �����   ச��ைய�   ெப�வ�   �காதார   அ�ைட��   �ல�   க�கா��க�ப�� .   

  

3.   இைட��ற�   ��த�ைத�   �ைற�த�   ம���   அைனவ���மான   க��ைய    உ��   ெச�த�  

 
3.1  �ழ�ைதக�  ப����  ேச��க�ப�வ�  ம���  வ�ைக  ��வைத  உ��  ெச�வ�  தா�  ப��  �ைற��             

�த�ைமயான  ���ேகா�க��  ஒ�றாக  இ��க  ேவ��� .  ச�வ  ��  ஷா  அ�யா�  ( த�ேபா�  சமகர            

��  ஷா  அ�யா� )  ம���  க��  உ�ைம�  ச�ட�  ேபா�ற  �ய��க�  �ல�  ஆர�ப�  க��  ேச��ைக��              

இ��யா  கட�த  �ல  ஆ��களாக  ����ட�த�க  ��ேன�ற�  க�����ற� .  இ����� ,  ��ைதய          

வ���க��  �ழ�ைதகைள�  ப����  த�க  ைவ�ப��  �ல  க�ைமயான  ��க�க�  இ��பதாக�          

தகவ�க�  ����கா���ற� .  6-8  வ���க��கான  GER  - ெமா�த  ேச��ைக  அள��ைட(Gross          

Enrollment  ratio) 90.9%  ஆ�� ,  அேத  ேநர���  9-10  ம���  11-12  வ���க��கான�  �ைறேய  79.3%             

ம���  56.5%  ம��ேம  -  அதாவ�  5  ஆ�  வ���  ம���  8 ஆ�  வ����� �  ��ன�  ப��  ெச�ய�ப�ட               

மாணவ�க��  ����ட�த�க  ��த��ன�  இைட����றன� .  2017-18 ஆ�  ஆ���  NSSO  ��  75 வ�          
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���ைடைம�  கண�ெக����ப� ,  6  �த�  17  வய�  வைர  உ�ள  ப��ைய  ���  �ல�  உ�ள             

�ழ�ைதக��  எ���ைக  3.22  ேகா�  ஆ�� .  இ�த�  �ழ�ைதகைள  ����  ப���க����          

எ�ைல���  �ைர��  ெகா��  வர  ����ைம��  ேம��  மாணவ�க�  இைட��றைல�  த��க�� ,          

2030 ஆ�  ஆ�����  ��ப�வ�  ப��  �த�  உய��ைல�  ப��வைர  100%  ெமா�த  மாணவ�  ேச��ைக            

இல�ைக  அைட��ட  உய�  ����ைம  அ��க�ப�� .  க����  அைனவ��  ப�ேக�பைத         

உ���ப��த�� ,  நா���  அைன���  �ழ�ைதக��  தரமான  ம���  ��ைமயான  க��  ெபற  வா��ைப           

ஏ�ப��த��  ��  ப��  �த�  12  ஆ�  வ���வைர  ெதா��  க��  வழ��வைத��  உ�ளட��            

ஒ��ைசவான   �ய��   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

 

3.2  இைட��ற  �ழ�ைதகைள  ����  ப����  ேச���ட��  ேம��  �ழ�ைதகைள         

இைட��ற�����  த���ட��  இர��  ��ைமயான  ��ென���க�  ேம�ெகா�ள�ப�� .       

�தலாவதாக ,  ��ப�வ�  ப��  �த�  12 ஆ�  வ���  வைர  அைன��  மாணவ�க����  பா�கா�பான           

ம���  க��  க���  வைக��  ேபா�மான ,  பய��ள  உ�க�டைம��  வச�கைள  ஏ�ப��தேவ��� .          

ேம��  ஒ�ெவா�  �ைல���  �ைறயான  ப���  ெப�ற  ஆ��ய�கைள  வழ��வ�ட� ,  ப��          

உ�க�டைம��  வச�க��  �ைறபா�  இ�லாதைத  உ��  ெச�ய  �ற���  கவன�  ெச��தேவ��� .          

அர��  ப��க��  ந�பக�த�ைம  ����  �ைலநா�ட�ப�� .  ஏ�கனேவ  இ����  ப��கைள         

ேம�ப���த� ,  ப��க�  இ�லாத  ப��க��  ��த�  தரமான  ப��கைள�  க��த� ,  ���கைள ,          

���பாக�  ெப�  �ழ�ைதக���  வழ��வ�ட� ,  அைன���  �ழ�ைதக��  தரமான  ப����         

ேச��� ,  ேதைவயான  �ைலக��  க���  ெகா���  வா��ைப  அ��பத�  �லமாக��  அர��ப��க��          

ந�பக�த�ைம  ��  ���த�ப�� .  ப�ேவ�  ���ைலக��  காரணமாக  ப�������  இைட��ற         

இட�ெபய�  ெதா�லாள�க��  ��ைளக�  ம���  ஏைனய  ��ைளக�  ����  �ரதான �  க��          

�ைற���  ெகா��  வர�ப�வைத  உ��  ெச���  ெபா���  ெபா�ச�க��ட�  இைண��  மா��          

ம���   ��தக�க��   �ைலய�க�   அைம�க�ப�� .   

 

3.3  இர�டாவதாக  க�ற��ைலைய�� ,  மாணவ�கைள��  ெதாட���  க�கா��பத�  �ல�  ( அ )         

ப����  ேச���  ெதாட���யாக  வ�ைக  ��வைத��  ( ஆ )  ஒ�ேவைள  அவ�க�  ��  த��ேயா ,           

இைட��ேறா  இ����  ����  ப�����  �ைழய�� ,  ம�றவ�க�ட�  இைண��  ப�ல�� ,  வா���க�          

ெப�வைத�� ,  உ��  ெச��  அவ�க��  ஒ���த  ப�ேக�ைப  அைடவ�  ஆ�� .  அ��தள  �ைல  �த�            

12 �  வ���  வைர  18  வய�  வைர�லான  அைன���  �ழ�ைதக����  சமமான  தரமான  க��  வழ�க �             

ெபா��தமான  வச�க�  ஏ�ப��த�ப�� .  ப��  ம���  ப���  ெதா��க�  ெதாட��ைடய  ஆேலாசக�க�          

அ�ல�  ந��  ப���  ெப�ற  ச�க  ப�யாள�க�  ம���  ஆ��ய�க� ,  மாணவ�க�  ம���  அவ�க��            

ெப�ேறா�க�ட�  ெதாட���  ேவைல  ��வ�ட� ,  ச�க��ட�  இைண��  பய��� ,  அைன���  ப��          

வய� �  �ழ�ைதக�  ப����  க�பைத  உ��  ெச�வ� .  ப���  ெப�ற  ம���  த��வா��த  ச�க            

ேசவக�க� ,  ெபா�  ச�க  அைம��க�  ம���  ச�க��  ம���  அ�கார��ைற ,  மா�ல  ம���  மாவ�ட            

அள��  மா���  �றனா�கைள  ேம�ப����  அர�  சா��த  ெசய�பா�டாள�கைள  மா�ல  ம���  ��ய�           

�ரேதச   அர�க�    ���யமான   ப�கைள �    ெச�வத��   இைண�க   ���� .   

 

3.4  உ�க�டைம��  ம���  ப�ேக��  உ��யான�ட�  தர�ைத  உ��  ெச�வேத  மாணவ�கைள          

( ���பாக ,  ெப�  �ழ�ைதக�  ம���  இதர  ச�க - ெபா�ளாதார  ��த��ய  மாணவ�க� )  ப����          
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����  வரவைழ�ப�ட�  ஆ�வ�ைத  இழ�காம�  த�க  ைவ�க��  ���ய  வ�யாக  இ���� .  இைத           

ேம��  பய��ளதா�க,  இைட��ற�  அ�க�  உ�ள  ப��க��  உ���  ெமா�  அ��ட�  ��ய           

ஆ��யைர   �ய��க   ஊ�க�ெதாைக   வழ���   �ைற��,   பாட���ட   மா�த��   ேதைவ .  

 

3.5  அைன��  மாணவ�க����  க�றைல  எ�தா��வத��  ச�க  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய          

���க���  (SEDGs  -Socio-Economically  Disadvantaged  Groups)  ���ய��வ�  அ��க  �ைறசா�         

ம���  �ைறசாரா  க��  �ைறக�  என�  பல  வ�க��  க�றைல  எ�தா���  வைக��  ப���  க��ைய             

��வா��வ��  அவ�ய� .  ப��  ெச�ல  இயலா  இ��ய  இைளஞ�க��  க�ற�  ேதைவகைள�  ����           

ெச���  ெபா���  �ற�த  ம���  ெதாைல�ர�  க��  வழ���  ேத�ய  �ற�தெவ�  ப���  க��            

��வன�  (NIOS)  ம���  மா�ல  �ற�தெவ�  ப��க�  ���ப��த�ப�� ,  NIOS  ம���  மா�ல           

�ற�தெவ�  ப��க�  த�ேபா�  வழ���ெகா������  பாட�����  ��தலாக �  ���கா��        

பாட��ைன��  வழ��� .  �ைறசா�  ப����  3,  5  ம���  8  ஆ�  வ���க��� �  சமமான  A,  B,  ம���  C                

�ைலக� ;  10  ம���  12  ஆ�  வ���க��� �  சமமான  ேம��ைல�  க���  ��ட�க� ;  ெதா��க��            

பாட����க�  ம���  ��ட�க� ;  வய�  வ�ேதா�  க��  ம���  வா��ைக  ெச���ட�  ��ட�க� ;           

ஏ�கனேவ  உ�ள  SIOS  ஐ  வ���ட��  ��தாக  SIOS  கைள  ேம�க�ட  ப���ைரக��  ப�  �ரா��ய             

ெமா�க��   ���ப��த��   மா�ல�க�   ஊ����க�ப�� .   

 

3.6  அர�  ம���  அர�  சாரா  ெதா��  ��வன�க�  எ���  ப��கைள�  க�� ,  மா�ப�ட  ச�க� ,             

கலா�சார� ,  �ல�பர��  சா��த  ம���  ம�க�ெதாைக  ஆ�யவ���  அ��பைட��  உ���         

மா�பா�கைள  ஊ����க ,  ம���  க����  மா��  மா��கைள  அ�ம��க ,  ப��க��கான         

க���பா�க�  �ைற�க�ப�� .  உ������ �  �ைற�த  ���ய��வ�  ம���  ெவ����  ஆ�ற���         

அ�க  ���ய��வ�  ெகா��ப�  ேதைவயான  க�ற�  �ைள�கைள  ெவ��ெகாண�� .  உ���க�  ���த          

���ைறக�  இய�  8  இ�  ����ட�ப���ள�  ேபால  �ல  ப��க��கான� .  ப��க��கான  �ற           

மா��க�   ெபா��ெதா��   ��வன�க�ட�   ��டாக    இய�க�ப�� .  

 

 

3.7 க�ற�  எ�ப�  ��ைமயான ,  ஒ���ைண�த , ம��வான , ஈ�பா��ட�  அைமவதாக  இ��க  ேவ���         

க�றைல  ேம�ப���வத�கான  �ய��க��  த�னா�வ �  ச�க�  ம���  ��னா�  மாணவ�கைள �         

ப��க��  ஈ�ப��த  �ய��க�  ேம�ெகா�ள�ப�� :  ஒ�வ��ெகா�வ�  க�����ெகா��த� ;       

இல��ய�  க���த��  ��த�  அம��கைள  நட��த� ;  ப���ந�க����  ப�����த��  ஆதர�         

ம���  வ�கா��த� ;  மாணவ�க���  �ைற  ��யான  வ�  கா��த� ;  இத�காக  ஆேரா��யமான  பைழய           

மாணவ�க�  உ���  ச�க  உ���ன�க�  ேபா�றவ�க�  த��த  �ைற��  ஒ��ைண�க�  ப�வா�க� .          

ப��த  த�னா�வல�க�  ஓ��  ெப�ற  ��ஞா�க� ,  அர�  ம���  ப��  அர�  ஊ�ய�க� ,  ��னா�            

மாணவ�க�   ம���   ப���ந�க��   தர��தள�   இ�த   ேநா�க�ைத   �ைற�   ெச�ய   உ�வா�க�ப�� .   
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4.   ப��க��   உ�ள   பாட���ட��   க���த��   :   ��ைம   வா��த ,   ஒ���ைண�த ,   �வார�யமான  

ம���   ஈ�பா�ைட�   ����   க�றலாக   இ��த�  

ப���  பாட���ட�  ம���  க���த�  சா�  அைம�ைப  5+3+3+4  எ�ற  வ�வ  அ��பைட��  ம�            

�ரைம��   ெச�த�  

4.1.  ப���க����  பாட���ட�  ம���  க���த�  �ைறயான�  வள����கான  ேதைவகைள         

உ�ளட��யதாக  ம���  க�ேபா��  ஆ�வ�ைத �  ���வதாக�� ,  ெதாட��ைடயதாக��  இ��க        

ேவ��� .  3-8,  8-11,  11-14,  14-18  ஆ�ய  ப�ேவ�  �ைலக��  வ�ைச�ப�  ம�க�டைம��  ெச�ய�பட            

ேவ���.  எனேவ  இ�ம�க�டைம��  வ�வமான�  5+3+3+4  எ�ற  வ��� , அ��தள  க�ட�ைத          

உ�ளட��ய�  ( இர��  ப��களாக ,  அதாவ�  அ�க�வா���  3  ஆ��க�  /  ��ப��  +  2  ஆ�             

வ���க��  ஆர�ப�  ப����  2  ஆ��க� ;  இர��ேம  ஒ�றாக  3-8  வய�ைடயவ�க� ),  �வ�க  �ைல            

( தர�க�  3-5,  8-11  வய�ைடயவ�க� ),  ந��தர  �ைல  (6-8  தர�க� ,  11-14  வய�ைடயவ�க� ),  ம���            

இர�டா�  �ைல  (9-12  தர�க�  இர��  க�ட�களாக  9  ம���  10  என  �த�  க�ட�க��  ம���              

இர�டாவ�   11   ம���   12,   14-18   வய�   ஆ�யவ�ைற   உ�ளட��ய� ).  

 

4.2 அ��தள�ைல  ஐ��  ஆ��க�  ெந��வான ,  ப��ைல ,  நாடக�  /  ெசய�பா�  சா��த  க�ற�  ம���             

ப��  1.2  இ�  ����ட�ப���ளப�  ECCE  இ�  பாட���ட�  ம���  க���த�  ஆ�யவ�ைற�           

ெகா������ .  அ��தள � க�ட���  நாடக� ,  க������  ம���  ெசய�பா�  சா��த  க��  ம���          

பாட���ட�  ப�  ���த  ���  ஆ��  கால�  க���  க�டைம�ைப�  �வ�க  �ைல  உ�ளட��� . இ�             

�ல  எ�ய  உைர�  ��தக�கைள��,  ேம��  �ைறயான  அ�ச�கைள��  இைண���  வா���,  எ��வ�,           

ேப�வ�,  உட�க��,  கைல,  ெமா�க�,  அ��ய�  ம���  க�த�  உ���ட  பாட�க��  உ��யான           

அ��தள�ைத  அைம�பத�காக  ஊடா��  வ��பைற�  க�ற�  ஊ����க�ப��. .  ம��ய �ைல  ���          

ஆ��  கால�  க��ைய  உ�ளட��ய�,  இ�  த��த��  பாட  ஆ��ய�க��  அ��க��ட�  ஆய�த�           

க�ட���  க��  ம���  பாட���ட  பா�ைய  உ�வா���ற�.  அ��ய�,  க�த�,  கைல,  ச�க           

அ��ய�,  மா�ட�ய�  ேபா�ற  ஒ�ெவா�  பாட�க���  �க��  ���கமான  க���கைள�  ப��ய          

க�ற�  ம���  கல��ைரயாட�  ஊ����க�ப��.  இர�டா�  �ைல  நா��  ஆ��  ப��க  ஆ��கைள           

உ�ளட��ய� ,  ந��தர�  க�ட���  பாட�  சா��த  க��  ம���  பாட���ட�  பா�ைய  அ�க�           

�றனா��  ��தைனேயா�� ,  வா��ைக  ���ப�க��  அ�க�  கவன�  ெச���த�  ம���  அ�க          

ெந����த�ைம ம���  மாணவேர  பாட�கைள�  ேத��  ெச���  �ைறகைள��  ெகா������ .         

���பாக  மாணவ�க� 10  ஆ�  வ������  �ற�  ெவ�ேய�வத��� ,  அ��த  க�ட���  ����           

�ைழவத���  11-12  ஆ�  வ���க��  ெதா��க��  அ�ல�  ேவ�  ஏேத��  ப���கைள�  ெதாடர           

���ப�   இ���� .   ேம��   மாணவ�க�   ����னா�   ��த�   �ற���   ப��க���   ேசரலா�  

4.3  ேமேல  �ற�ப�ட  �ைலக�  யா��  �ழ�ைதக��  அ�வா�ற�  வள�����  அ��பைட�� ,          

மாணவ�க����  பாட���ட  ம���  க���த�  அைம��  �ைறைய  ேம�ப��த  வ�வைம�க�ப�ட� .         

ஒ�ெவா�  �ைல���  ேத�ய  ம���  மா�ல  பாட���ட�க� ,  க�ற�  -  க���த�  உ��க�  ேபா�றைவ            

அவ�க��� �  ெத���க�ப�� ,  ஆனா�  அத�ேக�ப  உ��டைம��  வச�கைள  மா�ற�  ெச�ய  ேவ��ய          

அவ�ய�   இ�ைல .  
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க�பவ�க��   ��ைமயான   வள���  

4.4. அைன��  �ைலக���  பாட���ட�  ம���  க���த�  �����த���  ���ய  ஒ��ெமா�த          

உ��த�  க��  �ைறைய  உ�ைமயான  ��தைல  ேநா��  நக���வைத��  க���ெகா�வ�  எ�ப�          

எ�பைத�  க���ெகா�வைத��  -  ம���  இ��  ெப��பா��  காண�ப�வ�  ேபால  ெசா�ெபா��          

�ைற��  க���  கலா�சார������  �ல��  ெச�வதா�� .  க����  ேநா�க�  அ�வா�ற�  வள���          

ம��ம�ல ,  ஒ��  ெமா�த  �ணநல�கைள  வள��ப�� ,  21  ஆ�  ��றா���  ���ய  �ற�கைள�           

ெகா�ட  ��ைமயான  ம�த�கைள  உ�வா��வ��  ஆ�� .  இ���� ,  அ��  எ�ப�  ஒ�  ஆழமான           

�ைதய�  ம���  க��  ஏ�கனேவ  ஒ�  த�நப����  இ����  ��ைமைய  ெவ��ப��த  உத��ற� .           

இ�த  ���யமான  ���ேகா�கைள  அைடவத��  பாட���ட�  ம���  க��த���  அைன��         

அ�ச�க��  ம��ரைம�க�ப��  �����க�ப�� .  �வ�க�ப��  �த�  உய�க��  வைர  க�ற��         

ஒ�ெவா�  க�ட����  ஒ���ைண��  ம���  ஒ���ைண�பத�காக  கள�க��  உ�ள  �����ட         

�ற�க�  ம���  ம���க�  அைடயாள�  காண�ப�� .  க���த�  ம���  க�ற�  ெசய��ைறக��          

ஈ�ப�வத�  �ல�  இ�த�  �ற�க��  ம���க��  ஊ�கம��க�ப�வைத  உ��  ெச�வத�காக         

பாட���ட�  க�டைம��க�  ம���  ப�வ��தைன  வ��ைறக�  உ�வா�க�ப�� .  இ�த�  ேதைவயான         

�ற�  ெதா���கைள  எ� . � . இ . ஆ� . �(NCERT)  அைடயாள�  கா�� ,  ேம��  �ழ�ைத�  ப�வ  ம���           

ப���  க���கான  ேத�ய�  பாட���ட  க�டைம���  அவ���  ப�வ��தைன�கான  வ��ைறகைள��          

உ�ளட��� .  

 

  பாட���ட���   உ�ளட�க�ைத�   �ைற�ப��   �ல�   அ��யாவ�ய   க�றைல��   �றனா��  

��தைனைய��   ேம�ப���த� :  

 4.5.  அ���ைமயான ,  �சா��� ,  க�ட��� ,  கல��ைரயா� ,  ப��பா���  க�ற���  அ��தள�          

ம���  �றனா���  ��தைன��  இடம����  ெபா���  ஒ�ெவா�  பாட����  அ��யாவ�ய�க���         

ஏ�ப  பாட���ட  உ�ளட�க�  �ைற�க�ப�� .  அ��யாவ�ய  உ�ளட�க�க�  எ�பைவ  ���ய         

க����க� ,  அ�ச�க� ,  பய�பா�க�  ம���  �ர�சைனைய �  ���த�  ஆ�யவ���  கவன�  ெச���� .          

க�ற�  க���த�  எ�ப�  அ�க  உைரயாட�க�ட�  அைம�க�ப�� ;  ேக��  ேக�ப�  ஊ����க�ப�� ;          

மாணவ�க���  ஆ��த  அ�பவ�  க�றைல  வழ���  வைக��  வ��பைற  அம��க�  எ�பைவ          

எ�ெபா���  அ�க �  ��கல� ,  பைட�பா�ற� ,  ����ய�� ,  ஆ��  ெசய�பா�க�ட�  �ைற�ததாக         

இ���� .  

அ�பவ���   வ��   க�ற�  

4.6.  அைன��  �ைலக���  ெச��ைற�  ப�����  �ல�  க�ற� ,  கைல  ம���  �ைளயா��           

ஒ���ைண�த  க�� ,  கைத�ற�  �ல�  க���த� ,  ப�ேவ�  பாட�க���  இைட�லான  ெதாட��க��          

ஆ��  ஆ�யன  உ�ளட��ய  அ�பவ�  க�� ஏ���ெகா�ள�ப�� .  க�ற�  பய�கைள  எ��த��  ஏ�ப��           

இைடெவ�கைள  �ர�ப ,  வ��பைற  நடவ��ைக�  �ற�  அ��பைட�லான  க�ற�  ம���  க��யாக          

மா�ற�ப�� .  ம����� �  க��க��  ( க�ற��காக ,  க�ற� ,  க�றலாக  ம�����  உ�ளட��ய� )  ஒ�          

வ����   ஒ�ெவா�   பாட�����   க�ற�   �ைள�க� ,   ெசய�   த�� ,   மன �    சம�ைல   ஆ�யவ��ட�   

�ரைம�க�ப�� .  
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4.7.  கைல��  ஒ���ைண��  எ�ப�  பாட�க��  க����கைள�  க�க,  கைல  ம���  கலாசார���           

ப�ேவ�  வ�வ�கைள�� ,  அ���ைறகைள��  பய�ப����  கலைவயானபாட���ட�  க���த�       

அ���ைற  ஆ�� .  ஒ�ெவா�  ம�ட���� ,  அ�பவ�க����  உ��த��  ஒ�  ப��யாக ,         

கைல - ஒ���ைண�  க��  எ�ப�  ம��வான  வ��பைற  உ�வா�க����  ம��ம�� ,  இ��ய �  கைல          

ம���  கலாசார�ைத  க�ற�  க���த�  நைட�ைற��  ஒ���ைண��  ஈ����ெகா�வ��  ஆ�� .         

இ�ப�யான  கைல  ஒ���ைண�த  அ���ைறயான�  க��  ம���  கலாசார�  ெதாட��கைள�         

பல�ப��த   உத�� .  

4.8.  �ைளயா��  ஒ���ைண�த  க��  எ�ப�  ம�ெறா�  கலைவ�  பாட���ட�  க���த�  அ���ைற           

ஆ�� .  உ�நா��  �ைளயா��க�  ேபா�றைவ  உ�ளட��ய  உட�  ெசய�பா�க�  ஒ��ைழ�� ,         

�ய���ய�� ,  �ய�க���பா� ,  �ய���தைன ,  ��ேவைலக� ,  ெபா��� ,  ந� ��ம�க�  ேபா�ற        

�ற�கைள  வள��க  உத��  க���த�  ப���க���  இ�த  அ���ைற  பய�ப��த�ப��ற� .         

உட���  ெப�வைத  ��டகால  மன�பா�ைமயாக�� ,  ‘ ஃ��  இ��யா’  இய�க���  (Fit  India          

Movement)  வழ�க�ப��  உட�  உ���  ப��ைலக�  ெதாட��ைடய  வா��ைக�  �ற�க�ட�         

அைடய��  �ைளயா��  ஒ���ைண�த  க��  வ��பைற  நடவ��ைக��  ேம�ெகா�ள�ப�� .  க����         

�ைளயா�ைட  ஒ���ைண�பத�  �ல�  உட�  ம���  உளநல�ட�  அ�வா�ற�  �றைன��         

ேம�ப���வேதா�   ��ைமயான   வள�����   த�வதாக   அ�ய�ப���   கைட����க�ப��ற� .  

 

 

பாட����   ேத���   ெந����த�ைம��   �ல�   மாணவ�கைள   ேம�ப���த�  

4.9. மாணவ�க���  ப����கான  பாட�கைள�  ேத��ெத��ப��  அ�க  ெந����த�ைம  வழ�க�ப�� ,         

���பாக  ேம��ைல�ப��க��  உட�க�� ,  கைல  ம���  ைக�ெதா�� ,  ெதா���ற�க�  ேபா�றைவ         

ப���  ம���  வா��ைக  ��ட�கைள  அவ�கேள  வ�வைம���  ெகா���  வைக��  வழ�க�ப�� .          

��ைமயான  வள���  ம���  ஆ��ேதா��  பாட�க�  ம���  ப���க��  பரவலான  ேத��  இைட�ைல�           

ப���  க����  ��ய  த���வமான  அ�சமாக  இ���� . .  கைல ,  மா�ட�ய� , அ��ய� ,  ெதா��           

ம���  க��  ஆ�ய  பாட�க����  பாட���ட� ,  பாட���ட�  சாராத  ெசய�பா�க� ,  பாட  இைண           

ெசய�பா�க�  என�  ெப�ய  அள�லான  ேவ�பா�க�  இ��கா� .  ஒ�ெவா�  வய���  எ�  ஆ�வ��           

பய��  தர���ய�  எ�பைத�  க����  ெகா��  அ��ய�,  வா��ய�,  க�த�  ஆ�ய  பாட�க�ட�           

உட�க��,  கைல,  ைக�ெதா��  ம���  ெதா��  �ற�  பாட�க��  ப���  பாட���ட���          

ஒ���ைண�க�ப��.  

 

 4.10.  பலதர�ப�ட  பாட  அ�பவ�கைள�� ,  ெந����த�ைம��  உ�ளைம���  ெபா���        

ப���க����  நா��  �ைலக�� ஒ�����  ஒ�  நா�க��  க���க�ப�� .  பாட����க��         

ேவ�ப�ட  ப��க�� ,  எைவெய�லா�  சா��யமா�ேமா  அவ�ைறெய�லா�  ப�வ�ைற  அ�ல�  ���ய         

ெதா��கைள  உ�ளட���  வைக��  ேவ��  �ைறக��  உ�வா�க�ப�� . கைல ,  அ��ய� ,         

மா�ட�ய� ,  ெமா�க� ,  �ைளயா��  ம���  ெதா��சா�  பாட�க�  உ�பட  பர�த  அள�லான          

பாட�கைள  அ�க  ெந����த�ைம  ம��� ெவ��பா� ஆ�யவ���  ர��க�த�க  ேநா�க�கைள         

அைடவத��   மா�ல�க�   ��ைமயான   வ��ைறகைள�   காணலா� .  
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ப�ெமா�   வழ���   ெமா���ற��  

4.11  ��  �ழ�ைதக�  த�க�  ���  ெமா�  /  தா�ெமா��� ����ட�த�க க����கைள  �க            

�ைரவாக�  க���ெகா��றா�க�  எ�ப�  ந��  ����  ெகா�ள�ப��ற� .  ���  ெமா�  ெபா�வாக�          

தா�ெமா�  அ�ல�  உ���  ச�க�களா�  ேபச�ப��  அேத  ெமா�யாக�தா�  இ���� .  இ����� , பல           

ெமா�  ேப��  ���ப�க��  �ல  சமய�க�� ,  �ற  ���ப  உ���ன�களா�  ேபச�ப��  ���  ெமா� ,  �ல             

சமய�க��  தா�ெமா�  அ�ல�  உ���  ெமா������  ேவ�படலா� .  சா��யமான  இட�க�� ,         

�ைற�தப�ச�  5  ஆ�  வ���  வைர ,  வா���  இ��தா�  8  ஆ�  வ���  ம���  அத��  அ�பா�  க�����               

ெமா�  ���  ெமா�  /  தா�ெமா�  /  உ���  ெமா�  /  �ரா��ய  ெமா�யாக  இ��கலா� .  அத��ற� ,  ���               

/  உ���  ெமா�  சா��யமான  இட�க��  ெமா��  பாடமாக �  ெதாட���  க���க�படலா� .  இ�த  �ைற            

அர�  ம���  த�யா��  ப��க�  இர����  கைட����க�ப�� .  அ��ய�  உ�பட  அைன���          

பாட�����  உய�தர�  ��தக�க�  ���  ெமா��� /  தா�ெமா���  �ைட��� .  �ழ�ைத  ேப��          

ெமா����  க���த�  �ைற���  இைட��  இ����  இைடெவ�கைள�  க���ப���வைத        

உ��ெச�ய  அைன��  �ய��க��  �ைரவாக  ேம�ெகா�ள�ப�� .  ���  ெமா� / தா�ெமா���        

��தக�க�  ப���  சாதன�க�  இ�லாத  ப�ச���  வா����ள  இட�க��  ஆ��ய�க�  ம���          

மாணவ�க�  இைட��  ப�மா�ற���கான  ெமா�யாக  ���  ெமா� / தா�ெமா�  பய�ப��த�ப�� .        

மாணவ�க��  ���  ெமா����  க���த�  ெமா����  ேவ�பா�  இ����  ப�ச���  ஆ��ய�க�          

இ�ெமா�  க���த�  �ைற  ம���  க���த�  க���ெகா��த�  சாதன�கைள�  பய�ப��த         

ஊ����க�  ப�வா�க� .  அைன��  ெமா�க��  உய�தர���  அைன��  மாணவ�க����        

க���க�ப�� .  ஒ�  ெமா�  க���க�ப�வத���  ந�றாக�  க�க�ப�வத���  அ�  க���த�  ெமா�யாக          

இ��க   ேவ���   என   அவ�ய��ைல.   

 

4.12  ஆ��  ���க�  நம���  ெத�வாக�  கா���ப�  எ�னெவ�றா�  �ழ�ைதக�  2  �த�  8  வய�             

வைர  ெமா�கைள  �க  �ைரவாக  க���  ெகா��றா�க� .  ஆகேவ  ப�ெமா��  த�ைம  இள�  மாணவ�க�            

ம����  �ற�த  அ�வா�ற�  ந�ைமகைள�  ெகா���ள� ,  அ��தள  �ைல�����  ெதாட��          

�ழ�ைதக���  ெவ�ேவ�  ெமா�க�  அ��க�ப��த�ப��  ( ஆனா�  தா�ெமா���  ஒ�  �����ட         

���ய��வ�  இ���� ),  அைன��  ெமா�க��  �வார�யமான  ம���  கல��ைரயா��  பா���         

க���க�ப�� ,  �ைறய�  கல��ைரயாட�க�  உ�ளட��யதாக��  இ���� ,  �வ�க  கால�க��        

தா�ெமா���  ஆர�ப  வா���  ம���  எ��த�  இ���� .  ��றா�  வ�������  அத��  ேம�           

�றெமா�க��  எ��த�  ம���  வா��த�  �ற�க�  வள��க�ப�� .  நா�  ��வ��  ம��ய  ம���  மா�ல            

அர�களா�  �ரா��ய  ெமா�  க����� ஆ��ய�கைள  �ய��க அ�த  �ய��க�  ம���  �த��க�           

ெச�ய�ப�� ,  ���பாக  இ��ய  அர�யலைம���  ச�ட���  எ�டாவ�  அ�டவைண��        

����ட�ப���ள  அைன��  ெமா�க����  இ�  ெபா���� .  மா�ல�க�  ���பாக  இ��யா��         

ப�ேவ�  ப��கைள�  ேச��த  மா�ல�க�  ஒ�வ��ெகா�வ�  அ�க  எ���ைக��  ஆ��ய�கைள         

�ய��க ,  அ�த�த  மா�ல�க��  ��ெமா��  ெகா�ைகைய�  ����ெச�ய  இ�தர��  ஒ�ப�த�க��         

�ைழயலா� ,  அ�ம����லாம�  இ��ய  ெமா�கைள  நா�  ��வ��  க���  ெகா�வத�காக         

ஊ����கலா� .  பலதர�ப�ட  ெமா�கைள  க���க��  க���  ெகா�வத��ம ,  ெமா�  க�றைல�         

�ரபலமைடய�   ெச�வத���   த���வமான   ெதா����ப�க�   உ�வா�க�ப�� .  
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4.13.  ��ெமா��  ெகா�ைகைய�  ெசய�ப���வ�  ெதாட�� .  அர�யலைம�� ,  ம�க� ,  ம�டல� ,         

��டர�  இவ���  ���ப�  ம���  ப�ெமா��  க�ற��  அவ�ய� ,  ேத�ய  ஒ��ைமைய  ஊ����த�           

ஆ�யவ�ைற�  க����  ெகா��  ��ெமா��  ெகா�ைக  ெசய�ப���வ�  ெதாட�� .  எ���         

��ெமா��  ெகா�ைகைய�  ெசய�ப���வ��  ���த  ெந����  த�ைம  கைட����க�ப�� .  எ�த  ஒ�          

ெமா���  மா�ல���  ேம�  ���க�படா� .  ��ெமா�  க�ற�  எ�ப�  மா�ல� ,  ம�டல�  ம���           

�ழ�ைதக��  ���ப����  ஏ�ப  ெமா�கைள�  ேத��ெத����  ெகா�ளலா� .  எ��� ,  ����         

இர��  ெமா�  இ��ய  ெமா�யாக  இ��த�  ந�ல� .  ���பாக ,  மாணவ�க�  தா�  க���  ெமா���            

ஒ��  அ�ல�  ேம�ப�ட  ெமா�கைள  மா���ெகா�ள  �ைன���  ப�ச���  6 ஆ�  அ�ல�  7ஆ�           

வ����  மா���ெகா�ளலா� .  ேம��ைல�ப���  க��ைய  �����  ��  ���  ெமா�க���         

( ஏேத��    ஒ�    இ��ய   ெமா���   இல��ய� )   அ��பைட   ெசய��ைற��   ேத���   ெப�த�   அவ�ய� .  

4.14.  அ��ய�  ம���  க�த �  பாட�கைள�ப��  மாணவ�க�  த�  தா�ெமா����  ஆ��ல����          

����பத���  ேப�வத��  ஏ�வாக  இ�ெமா�க�லைம�த  (bilingual)  உய�தர�  பாட � ��தக�க�        

ம���   க�ற� - க���த�   உபகரண�க�   தயா����   எ�லா   �ய��க��   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

4.15.  உலக�  ��வ���  பல  வள��த  நா�க�  �������ப�  ேபால ,  ஒ�வ�  தம�  ெசா�த  ெமா��� ,             

கலா�சார��� ,  பார�ப�ய���  ந��  க��  க�றவராக  இ��பெத�ப�  க��சா��த ,  ச�க ,         

ெதா����ப  ��ேன�ற����  அ�க  பயன��பதாக  உ�ள�  மாறாக �  தைடயாக  இ��ப��ைல .         

இ��ய  ெமா�களைன���  ெச�ைமயான�� ,  அ��ய�  ��வமான�� ,  அழ�ய�  �ைற�த�� ,        

அ�கமாக �  ேபச�ப�பைவயாக��  உ�ளன .  ேம�� ,  �க��  அ�க  எ���ைக�லான  ெதா�ைமயான         

ம���  ந�ன  இல��ய�க�  ( ெச���  ம���  உைரநைட ),  �ைர�பட�க� ,  இைச உ���டைவ          

இய�ற�ப�ட  ெமா�களாக  உ�ள  இ�ெமா�க�  இ��யா��  ேத�ய  அைடயாள�ைத�� ,  ெச��ைப��         

அைம��ட  உத���றன .  அைன��  இள�  இ��ய�க��  கலா�சார �  ெச�����  ம���  ேத�ய          

ஒ�ைம�பா�ைட  வள����  ேநா�க���  த�க�  நா���  ெச�ைம  �ைற�த�� ,  பர�த         

எ���ைக�லைம�த�மான  ெமா�க�  ம���  அவ���  இல��ய�க�  ெகா���ள  ெபா��ஷ�கைள        

அ��தவ�களாக   இ��க   ேவ��� .  

4.16  எனேவ  நா����ள  ஒ�ெவா�  மாணவ  மாண��� ,  �ல  ேநர�க��  6-8  ஆ�  வ����க��  "  ஒேர              

இ��யா  வளமான  இ��யா "  எ���  ��ென����  ��  ஒ�  உ�சாக����  ெசய�  வ��  க�ற�  ��ட�             

அ�ல�  ெசய�பா���  பாட���  (project  /  activity)  ப�ெக��ப� .  இ�த�  நைட�ைற  பாட���ட���           

�ல�  இ��யா��  ெப��பா�ைமயான  ���ய  ெமா�க���ைடேயயான  ����ட�த�க  /        

�ர��க�த�க   (Remarkable)   ஒ��ைமைய�   ப���   க���   ெகா�வா�க� .  

உதாரண����  ஒேர  மா��யான  உ�ச��� ,  அ��ய�  ��வமாக ,  வ�ைச�ப��த�ப�ட  எ����க� ,         

வா��ைதக��  �ல�  (origin/Source)  சம���த�  அ�ல�  இதர�  ெச��ய�  (Classical)  ெமா�க��          

ஒ�றா���த� (Same  Source) ,  ஒ�  ெமா���  �தான  ம�ெறா�  ெமா���  தா�க� / (rich           

inter-influence)  �க  அ��தமான  ேந�மைற  பா���க�  /  ஆழமான  தா�க�  (rich  influence)  ம���            

ேவ�பா�க� ேபா�றவ�ைற  இ�த�  ெசய�வ��  க�ற�  ��ென����  �ல�  க�ப� .  ேம��  எ�த�           

ப����  எ�ன  ெமா�  ேபச�ப��ற�  எ�பைத��  பழ���  ம�க�  ேபச���ய  ெமா�க��  த�ைம ,           
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அவ���  க�டைம�� ,  இ��யா�� அைன��  ���ய  ெமா�க�� ,  ம�களா�  வழ�கமாக�  ேப��          

ெமா���  பய�ப��த�பட�  ��ய  ெசா�ெறாட�க�  ம���  வா��ய�கேளா�  அ�த  ஒ�ெவா�         

ெமா���  உ�னதமான  ம�த  மன�கைள  ேம�ப��த�  ��ய  இல��ய���  ஒ�  ��ப��ைய��          

( ேதைவ�ப�டா�  ெமா�ெபய���க��  �ல� )  நம�  மாணவ  மாண�ய�  க�ப� .  இ�ப��ப�டெதா�         

ெசய�வ��  க�ற�  நம�  மாணவ�க���  இ��யா��  கலா�சார�  பார�ப�ய�ைத�� ,        

ப��க�த�ைமைய�� ,  இ��யா��  ேவ��ைம��  ஒ��ைம  எ���  த��வ�ைத�  ��யைவ�பேதா� ,        

வா��ைக  ��வ��  நா���  எ�ப��������  இ��யேரா��  �த�  �ைற  ச�����  ெபா��  எ�த           

�த�  தய�க����  உைரயாடைல�  ெதாட��வத���  ேதைவயான  ப���ைய��  அ���� .  இ�த�         

ெசய�வ��  க�ற�  மாணவ�க���  உ�சாக��ட���ய  ஒ�  பாடமாக  ம��ேம  இ���� .  இ�த�          

பாட�  ��ட�  எ�த  ஒ�  �ைற���  ம���ட�படாத ,  ேத��  பாட�  ��ட���  ��  வராத  ஒ�  ெசய�              

��ட� .  

4.17  இ��ய�  ெச��ய�  /  ெச�ெமா�க��  ���ய��வ� ,  ெதாட��  ம���  அழ�ய�  ேபா�ற           

கார�க�  �ற�த�ள�  ப���ட�  �டா� .  இ��ய  அர�யலைம���  ச�ட���  எ�டாவ�  வைர��          

����ட�  ப���ள��  ம��ெமா�  ���யமான  ந�ன  ெமா��மான  சம���த� ,  ஒ����ட�ப�ட         

�ேர�க  ம���  ல���  ெமா�க��  இல��ய�கைள�  கா����  ெச��  ��கதாக�� ,  க�த� ,          

த��வ� ,  இல�கண� ,  இைச ,  அர�ய� ,  ம���வ� ,  க��ட�  கைல ,  உேலாக�ய� ,  நாடக� ,  க�ைத ,  கைத            

ெசா�ல�  ம���  �ற  ( சம���த  ஞான  மர�  எ�ற�ய�ப�ட )  ஆ�ர�கண�கான  ஆ��களாக  ப�ேவ�           

மத�கைள�  சா��தவ�களா�� ,  மத�  சா�ப�றவ�களா�� ,  வா���  பலதர�ப�ட  ச�க�  ெபா�ளாதார         

ம���  வா��ய�  �ைறகைள �  சா��த  எ��தாள�களா�  எ�த�ப�ட  ஏராளமான  ெச�வ�கைள��         

உ�ளட����ள� .  எனேவ  சம���த� ,  ��ெமா�� பாட���ட���  ஒ�  ெமா�யாக �  ப���  க���          

��ட���  எ�லா  �ைலக��� ,  க���க���  ஒ�  ���யமான  வள��ட�  ��ய  ���ப�  பாடமாக           

வழ�க�ப�� .  இ�த  ெமா��  �ைவ�ட�� ,  அ�பவ�  ��வமாக��  ம��ம�லாம�  த�கால�����         

ெபா����  வைக��  சம���த  ஞான  மர�க��  வ���  ���யமாக  ஒ���  ம���  உ�ச���           

�ைறக��  �லமாக�  க���க�ப�� .  ஆர�ப  ம���  இைட�ைல  சம���த�  பாட�  ��தக�க�  எ�ய           

தரமான  சம���த  ெமா���  எ�த�ப�� ,  மாணவ�க�  உ�ைம�ேலேய  அ�ப����  க���  வ�ண�          

சம���த   ெமா���   �லேம   க���க�ப�� .   

4.18  இ��யா��  ம�ற  ெச��ய�  /  ெச�ெமா�களான  த�� ,  ெத��� ,  க�னட� ,  மைலயாள�  ம���            

ஒ�யா��� �க�  �ற�த  இல��ய �  பைட��க�  உ�ளன .  இவ�ேறா�  பா� ,  பார�க� ,  ம���  �ரா��த�            

ேபா�ற  ெதா�ைமயான  ெமா�க��  இல��ய�க��  �ட  அவ���  �ற���காக�� ,  இ�ைமயான         

வா��ப�பவ���காக��  வ��கால�  தைல�ைற��  ேம�பா���காக��  பா�கா�க�  படேவ��� .       

இ��யா  ஒ�  �����  வள���யைட�த  நாடாக  உ�மா��ெகா����பதா�  அ��த  தைல�ைற�ன�         

ஒ�  பர��ப�ட  ம���  அழ�ய  ெச��ய�  இல��ய�கைள�  க�க��  அவ�றா�  ேம�பட��  ����வ� .           

சம���த�ேதா�  இ��யா��  ெச��ய�  இல��ய�கைள�  ெகா���ள  இதர  ெமா�களான  த�� ,         

ெத��� ,  க�னட ,  மைலயாள�  ஒ�ய ,  பா� ,  பார�க  ம���  �ரா��த  ெமா��பாட�க��  பரவலாக           

�ைறய�  ப��க��  ���ப�பாட�களாக  இைணய  வ���  வழ�க�ப�வத���டான  சா��ய�க�        

உ�வா�க�ப�� .  இ�த�  ��ைமயான  ப��சா��த  �ய��க�  இ�த  ெமா�க�  உ����ட�� ,         

����ட��  இ��பைத  உ��  ெச�வத�காக  ��ென��க�ப���றன .  இேத  ேபா�ற  �ய��க�  �ற�த          
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வளமான  ேப��  ம���  எ���ல��ய�கைள�� ,  கலா�சார� ,  ப�பா�  ம���  ஞான  மர�கைள          

உ�ளட��ய   �ற   ெமா�கைள�   பா�கா�க��   எ��க�ப�� .   

4.19  �ழ�ைதக��  ேம�பா���காக�� ,  இ�த  வளமான  ெமா�க��  அவ���  கைல�  ெபா��ஷ�க��          

பா�கா�க�  படேவ���  எ�பத�காக��  அைன��  அர�  ம���  த�யா��  ப��க���         

மாணவ�க��� �  �ைற�த�  இர��  வ�ட�க��காவ�  இ��யா��  ஏதாவ�  ஒ�  ெச��ய�         

ெமா�ைய��  அதேனா�  ெதாட��ைடய  இல��ய�ைத��  ப��சா��த  ம���  ��ைமயான  �ைறக��         

ெதா��  ��ப  உ��கைள��  ����  6  -  12  வ���க��  இைட�ைல�  ப������� ,  ேம��ைல�            

ப��   அ�ல�   அத���   ேம�ப�ட   க��   �ைலய�க��   க���பத�கான   வா���க�   வழ�க�ப���றன .   

4.20  �க��ற�த  இ��ய  ெமா��  பாட�  ��ட�கேளா�  ஆ��ல�  ம���  அய�  நா��  ெமா�களான            

ெகா�யா ,  ஜ�பா�ய .  �பா�ய ,  ேபா������ய�  ம���  ர�ய  ெமா�க��  ேம��ைல�  ப��க��          

க���க�ப�� .  இ�  மாணவ�க���  உல��  �ற  கலா�சார�கைள  ப���  க���  ெகா��  த�கள�           

உலக  அ�ைவ�� ,  உலக  நா�க����  �ல�  ெபய��  �ற�கைள��  அவரவ�  ���ப�����  ,           

���ேகா�க����    ஏ�ப     ேம�ப����   ெகா�ள�பய�ப�� .  

4.21  அைன��  ெமா�கைள�  ப�����த� ,  ெமா�க��  கலா�சார�  ��கேளா�  ( �ைர�பட� ,  நாடக� ,          

கைத  ெசா�ல� ,  க�ைத  ம���  இைச  ேபா�றவ�ைற��  அவ�ேறா�  ெதாட��ைடய  ப�ேவ�          

பாட�கைள�� ,  உ�ைமயான  வா�வ�பவ�கைள�� )  ஒ��ைண�க�ப���  �ைளயா���  ��வமாக       

(gamification  and  apps),  மா�ற�ப��� ,  ெசய�க�  �லமாக��  ��ைமயான  ப��சா��த  �ைற��          

ேம�ப��த�ப�� .   

4.22  இ��ய �  ைசைக  ெமா�  (ISL  -  Indian  Sign  Language)  நா�  ��ைம���  ஒேர  மா��யாக              

வைரய��க�ப���  ேக���  �ற�  �ைறபா�ைடய  மாணவ�க��கான  ேத�ய  ம���  மா�ல  பாட�          

��ட�க����  ேதைவயான  உபகரண�க�  (materials)  உ�வா�க�  ப�� .  எ��  ���ேமா ,         

எ�ெக�லா�  ேதைவ����றேதா  அ�ெக�லா�  �ரா��ய �  ைசைக  ெமா�க�  (Local  Sign  Language)          

ம��க�   பட�� ,   க���   ெகா��க�   பட��   ேவ��� .  

அ��யாவ�ய �    பாட�க� ,   �ற�க�   ம���   �ற�க��   பாட���ட   ஒ���ைண��  

4.23  மாணவ�க����  த�க�ைடய  ���ப�  பாட�ைத�  ேத��  ெச�வ��  ெப��  வா���க��  இல��           

த�ைம��  இ��க  ேவ��ய�  அவ�ய�  எ�ற  ேபா���  இ�ைறய  ேவகமாக  மா�வ��  உலக���  ந�ல ,            

ெவ��கரமான ,  ��ைமயான  �ய��கைள  ��ென��க���ய ,  மா�ற�க��ேக�ப�  த�கைள�       

தகவைம���  ெகா�ள���ய ,  உ�ப���  �ற�  ���த  ம�த�களாக�  த�கைள  வள��ெத����         

ெகா�வத��  �ல  ���ய  பாட�கைள�� ,  �ற�கைள�� ,  ம���  �றைமகைள��  /  த��கைள��  க���           

ெகா�ள  ேவ��� .  ெமா���ற�கேளா�  ேச����  ��வ��  �ற�கைள��  மாணவ�க�  ெப����த�         

ேவ��� .  அ��ய�  ��ப��  (Scientific  Temper  )  சா��கைள  அ��பைடயாக�  ெகா�ட          

��தைனைய��  க�பைன�  �ற� ,  ����வா�க�  ( Innovativeness ),  அழ�ய� ,  கைல ,  வா�ெமா�  ம���          

எ���  ெமா��  ெதாட���  �ற�க� ,  உட�  நல�  ம���  ஊ�ட�  ச�� ,  உட�க�� ,  உட�ப��� ,            

உட�நல�  ம���  �ைளயா�� ,  ���  �ய��  ம���  ���ய���  �ற�க� ,  ��க�கைள�  ���த�           

ம���  த��க  ��யான  ப��த�� ,  அறவ��லான  ம���  தா��க���  அ��பைட�லான  ப��த�� ,  ம�த           
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ம���  அர�யலைம��  ���ய�க�  ப��ய  அ���  ப����� ,  ெதா��  அ�பவ�  ம���  �ற�க� ,            

எ��ைற�  க��ய��  ( ���ட� ),  ������  �ற�  ( ேகா��  ���� ),  கண�����  ��தைன�  �ற�           

(computational  Thinking  Skills  ),  பா�ன  உண��ற�  (Gender  Sensitivity  ),  தா��க�  கடைமக� ,            

��மக����ய  �ற�க�� ,  ���ய�க�� ,  இ��யாைவ�  ப��ய  அ�� ,  ��  ம���  �ற  ஆதார�கைள �           

ேச��ப�  உ���ட  ����  �ற�  �ழ�  ப��ய  ����ண�� ,  ��த�  ம���  �காதார� ,  சமகால��ய            

�வகார�க� ,  �க��க� ,  உ��� ,  மா�ல ,  ேத�ய  ம���  உலகளா�ய  ம�க��  வா�வாதார �          

�ர��ைனக�   ப��ய   அ�� .  

4.24  த��த  ேநர�க��  எ�லா  �ைலக���  ப���  மாணவ�க��  ப�ேவ�ப�ட  �ற�கைள          

வள��பத�காக �  சமகால�  பாட�களான  ெசய�ைக  ��ண�� ,  வ�வைம���  ��தைன ,  ��ைமயான         

ஆேரா��ய� ,  க�ம  வா��ைக ,  இய�ைக�ட�  இைய�த  வா��ைக ,  �����ற  �ழ�  க�� ,  உலகளா�ய           

����ைம�  க�� ேபா�றைவ ெபா��தமான  க�ட�க��  அ��க�ப���வ�  உ���ட        

ஒ���ைண�த  பாட���ட  ம���  க��  �ய��க�  இ�த  ப�ேவ�  ���யமான  �ற�கைள  வள��பத��           

ேம�ெகா�ள�ப�� .   

 

4.25  க�த��  க�த�  ��தைன�� ,  இ��யா���� ,  இ��யா��  எ��கால�����  ெசய�ைக         

��ண�� ,  இய��ர  வ��க�ற�  (Machine  Learning )  ம���  தர�  அ��ய�  (Data  Science)  ேபா�ற            

ப�ேவ�ப�ட  வள���வ��  �ைறக���  ெதா��க��� ,  இ��யா��  தைலைம�  ெபா���க����        

�க��  அவ�ய�  எ��  அ��க��க�ப���ள� .  எனேவ  அ��தள�  க���ைல�����  ப���க��         

��ைமயைட��  வைர��  க�த�  ��தைனைய  ேம��  ர��க�  த�கதாக�� ,  ஈ�பா�  ெச��த�          

��யதாக�� ,  ப�ேவ�  ���கைள��  �ைளயா���கைள��  ெதாட���யாக�  பய�ப��த�  ��ய        

�ைறகைள�  பய�ப���  க�த  ம���  கண�����  �ற�கைள  வள��பத�� அ�க  ���ய��வ�          

அ��க�  ப�� .  �����யைல  (coding)  உ�ளட��ய  ெசய�  வ��க�ற�  பாட�  ��ட�க�  இைட  �ைல            

க���   ��ட������   அ��க�   ப��த�ப�� .   

 

4.26  ஆ�  �த�  எ��  வ���  வைர�லான  மாணவ�க�  உ����  �ற�  ேதைவக��ேக�ப           

மா�ல�களா�� ,  உ����  ச�க�களா��  �����  ெகா��க�ப�ட  ைக�ைன�  ெதா��களான ,  த��         

ேவைல ,  ��ேவைல ,  உேலாக  ேவைல ,  ேதா�ட  ேவைல ,  ம�பா�ட�க�  ெச�த� ,  ��  கைலக�  /            

ைக�ைன�  கைலக�  ம���  இ�ன�ற  ெதா��  ேதைவக�  ப��ய  �வார�யமான  கண�ெக���க�          

ம���  அ�பவ�  ப���  பாட�களாக�  க���  ெகா�வா�க� .  NCFSE  2020  -2021 ஐ�  தயா����           

ெபா��  NCERT  6  �த�  8  ஆ�  வ���க��� �  ேதாதான  ஒ�  ப���ைய  அ��பைடயாக�            

ெகா�டெதா�  பாட�  ��ட�ைத  வ�வைம�க  ேவ��� .  இ�த�  காலக�ட���  அைன��         

மாணவ�க��  உ����  த�� ,  ேதா�ட  ேவைல  ம���  ம�பா�ட�  ெச���  ைக�ைன�          

கைலஞ�க�ட�  ப��  நா�க�  ��தக�  ைபய�ற  ெதா��ப���  ெப�வ� .  ஆ�  �த�  12  ஆ�  வ���             

ப���  மாணவ�க���  இேத  ேபா�ற  ெதா��ப����  க��  க���  ெகா�வத�கான  வா���க�          

வழ�க�ப�� .  இ�த�  க�ற�  வா���க�  ���ைற�  கால�க���  �ட  வழ�க�ப��  .  இைணய           

வ��லான  ெதா��  க����  �ட  வழ�க�ப�� .  ��கைலக� ,  ���க�  ம���  �ைளயா���  ெதா��           

ப���கைள  உ�ளட��ய  �ற�  ேம�பா��  நடவ��ைகக��  ஈ�ப�வத�காக  ஆ��  ����         

இ�ப��ப�ட  ��தக�  ைபகள�ற  க��  அ�டவைணகைள�  தயா��ப�  ஊ����க�ப�� .  �����ட         
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இைடெவ�க��  �ழ�ைதக�  அவ�கள�  ப��க���  ெவ�ேய��ள  வரலா��  ,  ப�பா��  ம���          

���லா  ���ய��வ�  உ�ள  இட�க����  �ைன����ன�கைள�  ��� � பா��பத��� உ����        

கைலஞ�கைள��  ,  ைக�ைனஞ�கைள��  ச���பத���  , உ���� / தா�கா�� / மாவ�ட���  உ�ள        

உய�க��   ��வன�கைள�   பா��பத���   அைழ���   ெச�ல�ப�வ�   .  

4.27  இ��யாைவ�  ப��ய  அ��  எ�ப�  ப�ைடய  இ��யாைவ�  ப��ய  அ�வாக�� ,  ந�ன           

இ��யா��� ,  ப�ைடய  இ��யா  அ��த  ப�க���கைள  ப��யதாக�� ,  அத�  ப�க���க� ,         

ேபாரா�ட�க� ,  க��  ப��ய  எ��கால�  கன�க�  ம���  இ�ன  �ற  கார�கைள உ�ளட��யதாக��           

இ���� .  எ�ெக�லா�  ேதைவ�  ப��றேதா  அ�ெக�லா�  இ�த�  கார�க�  ���யமாக��  அ��ய�          

��வமாக�� ,  ப���  க���  ��ட�  ��வ���  உ��ட�ப�� .  ���பாக�  க�த�  வா�ய� ,  த��வ� ,           

ேயாக� ,  க��ட�  கைல ,  ம���வ� ,  �வசாய� ,  ெபா��ய� .  ெமா��ய� ,  இல��ய� ,  த�நப�  ம���           

��  �ைளயா��க�  /  உட�  ம���  மன��ற�  த�நப�  �ைளயா��க�  /  ��  �ைளயா��க�  (Sports             

&  Games  ),  ��வாக� ,  அர�ய� ,  இய�ைக�  பா�கா��  உ���ட  பாட�கைள  உ�ளட��ய  இ��ய            

ஞான  மர� ,  பழ���  அ�� ,  மர�  சா��த  அ��  ம���  பார�ப�ய�  க�ற�  �ைறக�  �ல�  க���க�  ப�� .               

பழ���  இன - ம���வ  நைட�ைறக� ,  வன  ேமலா�ைம ,  பார�ப�ய  ( க�ம )  ப��  சா�ப� ,  இய�ைக           

ேவளா�ைம  ேபா�ற  �����ட  ப���க��  �ைட�க�  ெப�� .  இ��ய  அ��  �ைறக�  ���த           

ஈ�பா��ட�  ��ய  பாடெந�  ேம��ைல�  ப����  உ�ள  மாணவ�க���  ஒ�  ேத�வாக  �ைட��� .           

ேவ��ைக  ம���  �ேத�  �ைளயா��க��  �ல�  ப�ேவ�  தைல��க�  ம���  பாட�கைள�          

க���ெகா�வத�காக  ப��க��  ேபா��க�  நட�த�படலா� .  அகெவ��ச�ைத�  ��ட���ய  ந�ன        

ம���  ப�ைடய  இ��யா��  அ��ய���  அதைன�  தா����  சாதைன  ���த  ��ெவ��கைள          

ப��ய  ஆவண�  காெணா�க�  ப���க���  ��டெம���  ����ட�த�க �  த�ண�க��        

கா�ட�ப�� . கலாசார�  ப�மா�ற  ��ட�க��  ஒ�  ப��யாக  மாணவ�க�  ெவ�ேவ�  மா�ல�க����          

ெச�ல   ஊ����க�ப�வா�க� .  

.4.28  மாணவ�க���  �க���ய  வய�ேலேய  " ச�யானவ�ைற�  ெச�ய  ேவ��யத� "  ���ய��வ�� ,         

ெந��ைற  �றழாத ���கைள  எ��பத���  ேதைவயான  த��க  ��யான  க�டைம��க��  க���           

ெகா��க�ப�� .  ��னா�க��  �ழ�ைதக�  த�க�  வா��ய�  தா��க  ெந��ைற  தவறாத  ���ய�கைள          

����கா�ெறன  அரவைண�� ,  அற�  சா��த  �ர��ைனக��  ப�ேவ�  ேகாண�க�����  ����         

ேநா���  ���க  ஆரா���  உ�வா��ய  �ைலைய  /  வாத�ைத  த�க�  வா���  அைன��  ேவைலக���            

ெந�  தவறா�  பய�ப����  வ�ண�  ����ப��த�பட  ேவ��ய  ேநா�க�ேதா�  ேம�����ட�ப�ட         

பாட���ட�க� ,  ஏ மா ��த� ,  வ��ைற ,  க����  ���� ,  ��ைப  ேபா�த� ,  ச����  த�ைம ,  சம��வ� ,           

ப�சாதாப�  ம���  இ�ன�ற  தைல��கைளெயா��  ���ப��த�ப�� .  இ�ப��  ப�ட  ெந��ைறக�  சா��த          

ப��த��  ���த�  ப�வதா�  அைன��  மாணவ�க�ட����  பார�ப�ய  இ��ய  ���ய�க��  ம���          

அைன��  அ��பைட  ம�த  ம���  அர�யலைம��  ���ய�க��  வள��ெத��க�ப�� .  ( உதாரண����         

ேசைவ  அ��ைச,  ��ைம,  சா�த�,  ச����த�ைம,  ப��க�த�ைம,  ப�ைம��வ�,  ெந��றழா  நட�ைத ,          

பா�ன  உண��ற� ,  ெப�ேயா���  ம�யாைத ,  அைனவ����  ம�யாைத  ம���  அவ�கள�         

���ல���க�பா�ப�ட  உ�ளா��த  �றைமக� ,  ����  �ழ���  ம�யாைத ,  உத�  மன�பா�ைம ,         

ம�யாைத ,  ெபா�ைம ,  ம���� ,  ப�சாதாப� ,  இர�க� ,  ேதச�ப�� ,  ஜனநாயக�  பா�ைவ ,  ேந�ைம ,          

கடைம�ண��� ,  �� ,  �த��ர� ,  சம��வ� ,  சேகாதர��வ� )  �ழ�ைதக�  அசலான  அதாவ�  கல�படம�ற          
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�ய  உண���கைள�  த��ெய��ப�  ��ய  இ��ய �  பார�ப�ய������  வ�த  ப�ச�த��ர ,  ஜாதகா          

ம���  ���கைதகைள�  ப��பத���  க���  ெகா�வத��மான  வா���  �ைட�பேதா�  இ�த�  கைதக�          

உலக  இல��ய���  ஏ�ப���ய  தா�க�ைத�  ப����  அவ�க�  க���  ெகா�ள  ���� .  அைன��           

மாணவ�க��  இ��ய  அர�ய�  அைம���  ச�ட���  �ல  ப��கைள�  ப��க  ேவ���  எ�ப�           

அவ�யெமன�  க�த�ப�� .  உட�  நல� , த���  ஆேரா��ய� ,  மனநல� ,  ந�ல  ஊ�ட�ச�� ,  த�ம�த  ம���            

ெபா��  �காதார� ,  ேப�ட�  �ைனயா�க�  ம���  �த�த�  ேபா�ற  தைல��க��  பாட�  ��ட���           

ேச��க�  ப�வேதா� ,  ம� ,  �ைக�ைல  ம���  இதர�  ேபாைத  வ���களா�  உட�  நல����  ஏ�ப��            

ேக�க�� ,   ���க��   அ��ய�   ��வமாக   �ள�க�ப�� .   

 

4.29  அ��க�டைம��  �ைல�����  அைன���  க���த�  ம���  பாட�  ��ட�க��  இ��ய  மர��           

ஆழமாக  ேவ������க�  ��ய  ம�  சா��த  �ழ��  ப�பா��  ெந��ைறக�� ,  பார�ப�ய�க�� ,          

மர�க�� ,  ெமா��� ,  த��வ�� ,  ���ய�� ,  ப�ைடய  ம���  சமகால��ய  அ��� ,  ச�க  ம���           

அ��ய�  ேதைவக�� ,  மர�  சா��த  ம���  பார�ப�ய�  க�ற�  வ��ைறக��  இ�ன�ற  கார�க��           

அ��பைட��  க��  மாணவ�கள�  வா���  த�ைமேயா�  ெபா����  ேபாவைத  உ�ச�ைல���         

ெகா��  ெச�ல��  இ�ைறய  வா��யேலா�  ெதாட��ைடயதாக�� ,  �ைவயானதாக�� ,  அவ�கள�        

ெசய��றைன  அ�க����  ப���  ����மாக  மா���  க�டைம�க�  படேவ��� .  கைதக� ,  கைல ,  த�           

நப�  ம���  ��  /  மன  /  உட�  �ைளயா�� ,  உதாரண�க� ,  கண��க�  ம���  இ�ன  �ற  பாட�க�               

���தள���  இ��ய  ம���  �ரா��ய  �ல�பர���  �ழ�  சா���  இ��க  ேவ��� .  இ�ப��  க�ற�             

ேவ�க�����  �க��  ேபா�  ம��ேம  இய�ைக�ேலேய  க����க�ம ,  க�பைனவள�� ,        

��தைனக��   �ற�பாக   �ைள��� .   

ப���   க���கான   ேத�ய�   பாட���ட�   ( NCFSE ):  

4.30  ேத�ய�  க���  ெகா�ைக  2020ஐ  அ��பைடயாக  ைவ�� ,  �த�ைம  பாட���ட���கான          

ேதைவகைள�  க����  ெகா��,  மா�ல  அர�க� ,  அைம�சக�க�  ெதாட��ைடய  ம��ய  மா�ல  அர��           

�ைறக� ,  ம���  பல  வ��ந�க�ட�  �வா��� ,  ப���க����  ��ய  ம���  ��வான  ேத�ய�           

பாட���ட  க�டைம�ைப  உ�வா��த�  ேபா�றவ�ைற  NCERT  ேம�ெகா��� ; இ�  அைன���          

�ரா��ய  ெமா�க���  �ைட��� . ஆவண���  இ�த�  ப��  (NCFSE)  இ�  ஒ�ெவா�  5-10           

ஆ��க���   ஒ��ைற   ����   பா�ைவ�ட�ப���   �����க�ப�� .  

ேத�ய�   பாட��க��   உ���   சா��த   �ைவ   ெபா��த   உ�ளட�க�  

4.31.  பாட���  உ�ளட�க  �ைற��  ம���  பாட���ட���  அ�க��த  ெந����த�ைம,  ேம��  மனன           

வ��க�ற�  இ�லாம�,  �����க�ப�ட  ஆ�க�  ெசய�  வ��க�ற�  �ற���  ஏ�ப  பாட���ட�க�          

மா�ற�க�ட�  இ��க  ேவ���.  அைன���  பாட���தக�க��  ேத�ய  ம�ட���  ���யமானதாக�         

க�த�ப��  அ��யாவ�ய  ���ய  ெபா��கைள  ( கல��ைரயாட� ,  ப��பா�� ,  எ����கா��க�  ம���         

பய�பா�க�ட�  ேச��� )  ெகா����பைத  ேநா�கமாக�  ெகா������ ,  ஆனா�  அேத  ேநர���         

உ����  �ழ�க�  ம���  ேதைவக���  ஏ�ப  ����ய  ���க�க�  ம���  �ைண�  ெபா��க�           

இ���� .  
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சா��யமான  இட�க�� ,  ப��க�  ம���  ஆ��ய�க�  தா�க�  பய�ப����  பாட���தக�க���         

ேத��க�  இ����  -  ேதைவயான  ேத�ய  ம���  உ���  ெபா��கைள�  ெகா�ட  பாட���தக�க��           

ெதா�������  -  அவ�க�  க���பத�காக  அவ�க��  ெசா�த  க���த�  பா�க����  அவ�க��          

மாணவ�க�   ம���   ச�க�க��   ேதைவக����   �க��   ெபா��தமான   வைக��   இ���� .  

4.32.  மாணவ�க�  ம���  க��  �ைற  ��  பாட��  �ைலக��  �ைமைய�  �ைற���  ெபா��� ,            

அ�தைகய  தரமான  பாட���தக�கைள  �க�  �ைற�த  ெசல��  -  அதாவ�  உ�ப��  /  அ����  ெசல��             

வழ��வேத  இத�  ேநா�க� .  SCERT க�ட�  இைண��  NCERT- ஆ�  உ�வா�க�ப�ட  உய�தர�         

பாட��  ெபா��கைள�  பய�ப���வத�  �ல�  இ�  �ைறேவ�ற�படலா� .  ��த�  பாட��         

ெபா��க���  ெபா�  ம���  �ரவல��த�ைம  ெகா�ட  த�யா�  ���றைவ  வள��பத�  �ல�          

��ய��க  ���� ,  இ�  அ�தைகய  உய�தர�  பாட���தக�கைள  ம��  �ைல��  எ�த,  ��ண�கைள           

ஊ������ .  மா�ல�க�  த�க�  மா�ல�  �ற��ய��கைள  இைண��  ெசா�த�  பாட���ட�கைள�         

தயா����ெகா�ளலா�  ( ���தவைர  NCFSE  அ��ைடயாக�  ெகா�ட,  NCERT  ஆ�  தயா��க�ப�ட         

பாட���தக�  ெபா��கைள அ��பைடயாக�ெகா�� ).  அ�வா�  ெச���ேபா� ,  NCERT  பாட���ட�        

ேத�ய  அள��  ஏ���ெகா�ள���ய  அள�ேகாலாக  எ����  ெகா�ள�ப��  எ�பைத  மன��         

ெகா�ள  ேவ��� .  அைன���  �ரா��ய  ெமா�க���  இ�தைகய  பாட���தக�க�  �ைட�ப�  ஒ�          

����ைமயாக  இ���� .  இதனா�  அைன��  மாணவ�க����  உய�தர�  க�ற�  அ�பவ�  �ைட��� .           

ப��க��  பாட���தக�க�  ச�யான  ேநர���  �ைட�பைத  உ��  ெச�ய  அைன��  �ய��க��          

ேம�ெகா�ள�ப�� .  அைன���  பாட���தக�க��  தர�ற�க�  ெச�ய���ய  ம���  அ��ட���ய        

ப���க��கான  அ�ம��த�  அைன��  மா�ல�க�  /  ��ய�  �ரேதச�க�  ஆ�யவ����  NCERT          

�ல�   உதவ�ப��.   இ�   �����ழைல�   பா�கா�க�� ,   தளவாட�   �ைமைய�   �ைற�க��   உத�� .  

4.33  பாட���ட�க�  ம���  க���த�  ஆ�யவ���  ெபா��தமான  மா�ற�க�  ெச�வத�  �ல� ,          

ப���  ைபக�  ம���  பாட���தக�க��  எைடைய�  க�சமாக�  �ைற�க,  NCERT,  SCERT ,  ப��க�           

ம���   க��யாள�களா�   ஒ���ைண�த   �ய��க�   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

மாணவ�   ேம�பா���கான   ம����ைட   மா��யைம�த�  

4.34  நம�  ப���க��  அைம���  ம������  �த�ைம  ேநா�கமான� ,  க�ற�  அளைவ  ம���           

�த�ைமயாக  மன�பாட�  ெச���  �ற�கைள�  ேசா��ப��  இ���,  �க��  வழ�கமான  ம���          

க�ற��  �ைளைவ�  ேசா��க���ய  ஒ�றாக  மா�� .  ேம��  இ�  �றைன  அ��பைடயாக�          

ெகா�டதாக  இ���� .  இ�  நம�  மாணவ�க����  க�ற�  ம���  வள���ைய  ஊ�����ற� ,          

ேம��  அ�க�  ேசாதைனக�  ப��பா�� ,  �ம�சன�  ��தைன  ம���  க���ய�  ெத�� ,  ஒ�����ற�           

ேபா�றவ�ைற  ஊ�����ற� .  ம������  �த�ைம  ேநா�க�  உ�ைம��  க�ற��காகேவ  இ���� .         

இ�  ஆ��ய�  ம���  மாணவ�  ம���  ��  ப��  �ைற���  உத�� ,  அைன��  மாணவ�க����  க�ற�             

ம���  வள���ைய  ேம�ப��த�  க���த� - க�ற�  ெசய��ைறகைள�  ெதாட���  ப�ப����ற� .        

க����   அைன��   ம�ட�க���   ம����   ெச�வத�கான   அ��பைட�   ெகா�ைகயாக   இ�   இ���� .  

4.35.  ப��  அ��பைட�லான  ம������கான  அைன��  மாணவ�க��  தர  ம�����  அ�ைட ,          

ப��களா�  ெப�ேறா����  ெத���க�ப��ற� ,  இ�  உ�ேதச�  ேத�ய  ம�����  ைமய� ,  NCERT          

ம���  SCERT  ஆ�யவ���  வ�கா��த��  ��  மா�ல�க�  /  ��ய�  �ரேதச�களா�  ��ைமயாக           
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ம�வ�வைம�க�ப�� .  ��ேன�ற  அ�ைட  ஒ�  ��ைமயான ,  360  ��� ,  பல  ப�மாண  அ��ைகயாக           

இ���� ,  இ�  அ�வா�ற� ,  பா���  ம���  உள�ய�  �����  கள�க��  ஒ�ெவா�  க�றவ��           

த���வ�ைத��  ��ேன�ற�ைத��  ��வாக�  �ர�ப���ற�  இ��  �ய  ம����  ம���  சக  ம���� ,           

ம���  ��ட  அ��பைட�லான  ம���  ஆரா���  அ��பைட�லான  க�ற� ,  �னா�  �னா�க� ,  ப��           

நாடக�க� ,  ��  ேவைல ,  இலாகா�க�  ேபா�றவ���  �ழ�ைத��  ��ேன�ற�  ம���  ஆ��ய��          

ம����ைட  உ�ளட��ய� .  ��ைமயான  தர  ம�����  அ�ைட  (progress  card)  ��  ம���  ப����            

இைடேய  ஒ�  ���யமான  இைண�ைப  உ�வா��� ,  ேம��  ெப�ேறா�க� - ஆ��ய�  ச����க�ட�         

ெப�ேறா�க�  த�க�  �ழ�ைதக��  ��ைமயான  க��  ம���  வள�����  ��ரமாக  ஈ�ப�வா�க� .          

ம�����  அ�ைட  ஆ��ய�க����  ெப�ேறா�க����  வ��பைற��  உ�ேள��  ெவ�ேய��        

ஒ�ெவா�  மாணவ����  எ�வா�  ஆதரவ��ப�  (support)  எ�ப�  ���த  ம�����க  தகவ�கைள��          

வழ��� .  

ெசய�ைக  ��ண��  ( AI)  அ��பைட�லான  ெம�ெபா�ைள  மாணவ�க��காக  உ�வா�� ,  அவ�க��         

ப��  ஆ��க��  ெப�ேறா�க� ,  மாணவ�க�  ம���  ஆ��ய�க��கான  க�ற�  தர�  ம���  ஊடா��           

ேக���தா�க��  அ��பைட��  அவ�க��  வள���ைய�  க�கா��க  உதவலா� ,  மாணவ�க���        

அவ�க��  பல�க� ,  ஆ�வ��ள  ப��க�  ம���  ைகவ�ண�  ெச��த  ேவ��ய  ப��க�  ���த           

ம�����க  தகவ�கைள  வழ��வத�காக�� ,  இத�  �ல�  அவ�க���  உக�த  ெதா��  ேத��கைள          

ெத��   ெச�ய   உதவலா� .   

4.36.  வா�ய�  ேத��க�  ம���  �ைழ��  ேத��க�  உ���ட  இைட�ைல�  ப���  ேத��க��           

த�ேபாைதய  த�ைம  -  ம���  இ�ைறய  ப���  ( ேகா��� )  �ைற ,  ���பாக  ேம��ைல�ப��  ம�ட���            

�க��  ���  �ைள����றன ,  ேம��  இ�  உ�ைமயான  க�ற��கான  ம�����க  ேநர�ைத          

அ�க�ப�யான  ேத��  ப���  ம���  தயா�����  ெசல���ப�  மா����றன .  இ�த�  ேத��க�          

எ��கால�  க��  �ைறைம��  �க��  ���ய��வ�  வா��த  ெந����த�ைமைய��  ேத�ைவ��         

(choices)  அ�ம��பைத  �ட ,  ஒேர  �ைற��  ( stream )  �க�  ���ய  ெபா�ைள�  க���ெகா�ள           

மாணவ�கைள�   க�டாய�ப�����றன .  

4.37.  10  ம���  12  ஆ�  வ���க��கான  வா�ய�  ேத��க�  ெதாட��  அேத  ேவைள�� ,            

உய�ப����கான  ப���  வ���கைள  (coaching)  ேம�ெகா�வத�கான  ேதைவைய  அக��வத�காக        

த�ேபா��ள  ெபா��  ேத��க�  (Board  exam)  ம���  �ைழ��  ேத��க�  �����த�ப�� .  த�ேபாைதய           

ம�����  �ைற��  இ�த�  ேதைவய�ற  �ைள�கைள  ஏ�ப���வைத  மா��யைம�க ,  ��ைமயான         

வள���ைய  ஊ����பத�காக  ெபா��  ேத��க�  ம�வ�வைம��  ெச�ய�ப�� ;  மாணவ�க�  த�க�         

த��ப�ட  நல�கைள�  ெபா��� ,  ெபா��  ேத��கைள  எ����  பல  பாட�கைள�  ேத��  ெச�ய  ���� .            

பல  மாத�  ப���  ம���  மன�பாட�  ெச�வைத�  கா����  �த�ைமயாக  ���ய  �ற�கைள  /            

�ற�கைள�  ேசா����  வைக�� ,  ெபா��  ேத��க�  எ�ைம�ப��த�ப�� .  ஒ�  ப��  வ����  ெச��           

ஒ�  அ��பைட  �ய��ைய  ேம�ெகா���ள  எ�தெவா�  மாணவ��  ��த�  �ய��  இ�லாம�          

ெதாட��ைடய   பாட   ெபா��   ேத���   ேத���   ெப���   �ற�பாக�   ெசய�பட   ���� .  

ெபா��  ேத��க��  ‘ உய�  ப��கைள ’  ேம��  அக�ற ,  அைன��  மாணவ�க��  எ�தெவா�  ப��           

ஆ����  இர��  ச�த��ப�க��  ெபா��  ேத��கைள  எ��க  அ�ம��க�ப�வா�க� ,  ����னா�         
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ஒ�  �த�ைம  ெபா��ேத��  (main  exam)  ம���  ஒ�  ம��ெப�ைண  அ�க�ப���வத�கான          

(improvement)   ேத��   ஒ�� .  

4.38.  அ�க  ெந����த�ைம ,  மாணவ�  ேத��  ம���  இர��  �ற�த  �ய��கைள  (best  of  two             

attempts)  அ��க�ப���வேதா�  ��தலாக ,  �த�ைமயாக  ���ய  �ற�கைள�  ேசா����  ம����க�         

(assessments)  அைன���  ெபா��  ேத��க����  உடன�  ���ய  �����த�களாக  இ��க         

ேவ��� .  

வா�ய�க�  அ��த�  ம���  ப���  கலா�சார�ைத  ( coaching )  �ைற���  வைக��  ெபா��          

ேத��க��  ேம��  சா��யமான  மா��கைள  உ�வா�கலா� .  �ல  சா��ய���க�  ��வ�மா� :         

வ�டா��ர  /  ெசம�ட�  /  மா��  ெபா��  ேத���ைற  உ�வா�க�படலா�  -  ஒ�ெவா�  ேத�ைவ��  �க�              

�ைறவான  பாட�க�ட� ,  ம���  ப����  அத�ட�  ெதாட��ைடய  பாடெந�  எ��க�ப�ட  உடேனேய          

எ��க�ப��  -  இதனா�  ேத��க��  அ��த�  ெவ�வாக  �ைற�க�ப��ற� .  �ைற�த  ��ர� ,  ம���           

இர�டா�  �ைல  ��வ��  �ைற�த  ப�க���  சா��யமா�ற� ;  க�த���  ெதாட��  அைன���          

பாட�க��  ெதாட��ைடய  ம����க��  இர��  �ைலக��  வழ�க�படலா� ,  மாணவ�க�  த�க�         

பாட�க��  �லவ�ைற  �ைலயான  ம�ட����  �லவ�ைற  உய�  ம�ட����  ெச��றா�க� ;  ம���  �ல           

பாட�க��  வா�ய�  ேத��க�  இர��  ப��கைள�  ெகா�டதாக  ம�வ�வைம�க�படலா�  -  ஒ��          

பல�ைட  �னாவாகேவா  (objective  type  with  multiple-choice  questions  )  ம���  ம�ெறா��  �ள�க            

வைகயாகேவா (descriptive   type)   இ��கலா� .  

4.39.  ேம���ய  அைன�ைத��  ெபா��தவைர ,  ���ய  ப��தார�களான  SCERTs,  ம�����         

வா�ய�க�  (Boards  of  Assessment  -  BoAs),  ��ெமா�ய�ப�ட  ��ய  ேத�ய  ம�����  ைமய�            

ேபா�றவ�ேறா�  கல�தாேலா���  ம����ைட  (assessment  system)  மா��வத�காக��  2022-23        

க��   அம���   �ல� ,   NCFSE   2020-21   உட�   இைண�க��   வ�கா��த�கைள   NCERT   தயா���� .  

4.40.  ப��  ஆ��க��  ��ேன�ற�ைத�  க�கா��க ,  10  ம���  12  ஆ�  வ���க��  ����            

ம��ம�லாம�  -  மாணவ�க� ,  ெப�ேறா�க� ,  ஆ��ய�க� ,  தைலைம  ஆ��ய�க�  ம���  ப��க��          

ேம�பா�கைள�  ��ட��வ��  க���த� - க�ற�  ெசய��ைறகைள  ேம�ப���வ��  மாணவ�க� ,       

ெப�ேறா�க� ,  ஆ��ய�க� ,  தைலைம  ஆ��ய�க�  ம���  ���  ப��  �ைற��  நல��காக  -  அைன��            

மாணவ�க��  3,  5,  ம���  8  ஆ�  வ���க��  ப���  ேத��கைள  எ��ெகா�வா�க� ,  இ�ேத��க�            

ெபா��தமான  அ�கார  ைமய�களா�  நட�த�ப�� .  ெவ�மேன  மன�பாட�  ெச�வைத�  கா����  இ�த�          

ேத��க�  ேத�ய  ம���  உ���  பாட���ட�க�����  ���ய  க���க�  ம���  அ�ைவ  ம����           

ெச�வத�  �ல�  அ��பைட  க�ற�  �ைள�க��  சாதைனகைள�  ேசா���� ,  அேதா�  ெதாட��ைடய          

உய� - வ�ைச  �ற�க�  ம���  �ஜ  வா��ைக�  ���ைலக��  அ�ைவ�  பய�ப��த��  உத�� .  ��றா�           

வ����  ேத�� ,  ���பாக ,  அ��பைட  க��ய�� ,  எ�  ம���  �ற  அ��தள�  �ற�கைள�  ேசா���� .            

ப��   ேத��க��   ���க�   ப���   க����   வள���   ேநா�க�க��காக   ம��ேம   பய�ப��த�ப��  

4.41  21  ஆ�  ��றா���  �ற�  ேதைவகைள�  ����  ெச�ய ,  MHRD  இ�  ��  ஒ�  தர  ��ணய               

அைம�பாக  PARAKH  ( ெசய��ற�  ம���� ,  ம�ஆ��  ம���  ��ைமயான  வள����கான  அ���          

ப��பா�� )  எ�ற�  ேத�ய  ம�����  ைமய�ைத  அைம�க  ��ெமா��� ,  இ��யா��  அைன��          

அ��க��க�ப�ட  ப��  வா�ய�க��கான  ம����  ம��� ,  மா�ல  சாதைன  கண�ெக����கான         
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( எ�ஏஎ� )  வ�கா��த�  ம���  ேத�ய�  சாதைன  கண�ெக���  ( எ�ஏஎ� )  ஆ�யவ�ைற  ேம�ெகா�வ� ,          

நா���  க�ற�  �ைள�க��  சாதைனகைள�  க�கா��த�  ம���  ப��  வா�ய�க��  ம�����          

�ைறகைள  மா�ற  ஊ�����  உத�த� ,  மாணவ�க��கான  ���ைறக� ,  தர�ைலக�  ம���         

வ�கா��த�கைள  அைம�பத�கான  அ��பைட  ேநா�க�கைள�  ����  ெச��ற� .  இ�த  ைமய�  ��ய          

ம�����  �ைறக�  ம���  ச�ப��ய  ஆ��க�  ����  ப��  வா�ய�க���  ஆேலாசைன  வழ��� ,           

ப��  வா�ய�க���  இைட�லான  ஒ��ைழ�ைப  ஊ������ .  இ�  ப��  வா�ய�க�ைடேய  �ற�த          

நைட�ைறகைள�  ப����  ெகா�வத�கான  ஒ�  க��யாக�� ,  அைன���  ப��  வா�ய�க���         

க�பவ�க�ைடேய   க���   தர�க��   சம�ைலைய   உ��ெச�ய��   உத�� .   

4.42  ப�கைல�கழக  �ைழ��ேத��க��  அ��பைட  ேநா�க�க�  ஒ�றாக  இ���� .  ேத�ய�  ேத��          

��வன�  (NTA)  உய�தர�  ெபா��  �றனா��  ேத��கைள��  அ��ட�  �ற��  ெபா��  பாட�களான ,           

அ��ய� ,  மா�ட�ய� ,  ெமா�க� ,  கைலக�  ம���  ெதா��  பாட�க��  ேத��கைள  ஒ�ெவா�  ஆ���           

இர��  �ைறயாவ�  நட��� .  இ�த�  ேத��க�  க���ய�  ��தைல�� ,  அ�ைவ�  பய�ப���வத�கான          

�றைன��  ேசா��பேதா�  ேத��க����  ப���  ெப�வத�கான  ேதைவைய  அக��வைத  ேநா�கமாக�         

ெகா������ .  மாணவ�க�  ேத��  எ��வத�கான  பாட�கைள�  ேத��ெச�ய  ���� ,  ேம��         

ஒ�ெவா�  ப�கைல�கழக��  ஒ�ெவா�  மாணவ��  த��ப�ட�  பாட  ேநா�க�க��  �ள�க�ைரைய         

ைகயா�வத�  �ல�  மாணவ�க��  த��ப�ட  ஆ�வ�க�  ம���  �றைமக��  அ��பைட��         

மாணவ�கைள�  ேச��க  ���� .  உய�  க��  ��வன�க��  இள�கைல  ம���  ப�டதா�  ேச��ைக           

ம���  ெப�ேலா��க��கான  �ைழ��  ேத��கைள  நட��வத��  ஒ�  �ரதான ,  ��ண��வ�  ெகா�ட ,          

த�னா��  ேத��  அைம�பாக  NTA  ெசய�ப�� .  எ� . � . ஏ  (NTA)  ேத��  ேசைவயான� ,  ����கண�கான           

ப�கைல�கழக�க�  ஒ�ெவா���  த�கள�  ெசா�த  �ைழ��  ேத��கைள  நட��வைத  �ட ,         

ெப��பாலான  ப�கைல�கழக�க���  உய�தர� ,  ம���  ெந����த�ைம  ெகா�ட  ெபா�வான        

�ைழ��  ேத��கைள  நட��ட  உத��  -  இத�  �ல�  மாணவ�க� ,  ப�கைல�கழக�க� ,  க���க�           

ம���  ���க��  �ைற��  �தான  �ைம  ெவ�வாக�  �ைற��ற� .  NTA  ம����கைள  மாணவ�           

ேச��ைக���   பய�ப��த�   த��ப�ட   ப�கைல�கழக�க�   ம���   க���க�   வச�   �ட�ப�� .  

���ற�   ��க   /   �ற���   �றைமக�   உ�ள   மாணவ�க���   ஆதர�   அ��த�:  

4.43  ஒ�ெவா�  மாணவ�ட��  உ�ள  உ�ளா��த�  �றைமகைள�  க�ட���  ேப�  ேம�ப���          

வள��க  ேவ��� .  ேவ�ப�ட  ஆ�வ�  உ�ளா��த  ப��க�  ம���  �ற�க��  �ல�  �றைமக�           

தாமாகேவ  ெவ��ப�� .  ெகா��க�ப�ட  அ���  தள���  வ�வான  ஆ�வ�ைத  ம���  �றைன�          

ெகா���ள  மாணவ�க�  அ�த  அ���  தள�ைத�  ெப�வத��  ெபா��க���  ��ட�ைத�  தா��          

உ�சாக�ப��த  ேவ��� .  இ�த  மாணவ�க��  �ற�க�  ம���  ஆ�வ�ைத  அ��க����  வைக�லான          

வ�க�  ஆ��ய�  க����  உ�ப��த�ப�� .  ���ற  மாணவ�க��  க���கான  வ��ைறகைள  NCERT          

ம���  NCTE  உ�வா��� .  ���ற  மாணவ�க��  க���கான  �ற���  ���  B.Ed.  க����           

அ�ம��க�ப�� .  

4.44.  வ����  ஒ�த  ஆ�வ�  ம���  �றைமக�  உ�ள  மாணவ�க�  ெச���ட�ப�ட  உபகரண�க��           

�ைண�ட�  ம���  வ�கா��த�  �ல�  ஊ�க�ப��த�ப�வைத  ஆ��ய�க�  ���ேகாளாக�        

ெகா����த� ,  ப�� ,  ப��  வளாக� ,  மாவ�ட�  ம���  அதைன�  தா��ய  தைல��  ைமய  ம���  ெசய�             

வ��  ச�க�க�  ம���  வ�ட�க�  ஊ����க�ப��  உ��ைண  அ��க�ப�� .  உதாரண����         
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அ��ய�  வ�ட� ,  க�த  வ�ட� ,  இைச  ம���  நடன  �க��  வ�ட� ,  ச�ர�க  வ�ட� ,  க�ைத  வ�ட� ,              

ெமா�  வ�ட� ,  நாடக  வ�ட� ,  ப��ம�ற  வ�ட� ,  �ைளயா��  வ�ட� ,  �ழ�  ச�க� ,  ஆேரா��ய�  ம���             

மனநல�  ச�க�  / ேயாகா  ச�க�  இ���  �ற .  இவ�ேறா�  இைட�ைல�  ப��  மாணவ�க���  ெவ�ேவ�            

பாட�க��  உய�வைக  ேத�ய  உைற�ட  ேகாைட�கால  �க��கைள�  �ற�  அ��பைட��  ம���          

சம��வமான  �ைற��  நாெட����  உ�ள  ச�க�  ெபா�ளாதார���  வா���  ம��க�ப�ட         

ப���னைர  உ�ளட��ய  �க��ற�பான  மாணவ�க�  ம���  ஆ��ய�கைள �  கவ��  வ�ண�  அ�ம�          

�ைற�ட�    ஊ����க�ப��   .  

4.45  தா�க�  த��ெப�ற  �ைலக��  எ�லா  மாணவ�க��  ப�ேக�பைத  உ��  ெச�ய�  ப����            

இ���  வ�டார�  மா�ல������  ேத�ய  அள�லான  ஒ���யா�  ம���  ேபா��க�  ெத�வான          

ஒ���ைண��  ம���  ��ேன�ற��ட�  ப�ேவ�  பாட�க��  நாெட����  நட�த�ப�� .  பரவலான         

ப�ேக�ைப  உ��  ெச�ய  �ராம�  ப��க�  ம���  வ�டார  ெமா�க��  இைவ  �ைட�பத�கான           

�ய��க�  ேம�ெகா�ள�ப�� .  இள�ைல�  க����  அ�ம�  ெப�வத��  ெபா�  ம���  த�யா� �          

ப�கைல�கழக�க�  ��ன�  ��வன�களான  IIT  ம���  NIT  உ�பட�  �ற�அ��பைட�லான  ேத�ய          

ம���  ச�வேதச  ஒ���யா�  ���க�  ம���  இதர�  ேத�ய  �க��க��  ���கைள�  பய�ப��த           

ஊ�க�ப��த�ப��  

4.46.  இைணய��ட�  இைண�க�ப�ட  �ற�ேப�  (Smart  phones)  அ�ல�  ெப���ைர         

�ற�ேப� (Tablet)  எ�லா  ��க���  /  அ�ல�  எ�லா�  ப��க���  �ைட�க  ெப�ற�� ,           

மாணவ�க���  �னா�  �னா�க� ,  �றனா��  ேபா��க� ,  ம����க� ,  அ��  ெச���ட�க�         

நட�த�ப�� .  இத�  �ல�  இைணய  வ��  ெதாட���  மாணவ�  ச�க�  இைண����கலா� .  ேம��           

ேம���ய  அைன��  �ய��கைள��  ெப�ேறா�  ம���  ஆ��ய�க��  ெபா��தமான  ேம�பா�ைவ�ட�         

மாணவ�க��கான  ��  நடவ��ைககளாக  ேம�ப��த  ���� .  அைன���  ப��க��  �மா��         

வ��பைறக��  ப��ப�யாக  ���ட�  �ைற��  க���தைல  ெதாட��வத���  அத�  �ல�         

க���த� - க�ற�   ெசய��ைறைய   இைணய   வ����   ெசய�ப��த   ���� .   
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5.   ஆ��ய�க�  

 5.1.  ஆ��ய�க�  உ�ைம  உண�ேவா�  ந�  �ழ�ைதக��  எ��கால�ைத  வ�வைம��றா�க�  -  அத�            

�லமாக  நம�  ேதச���  எ��கால�ைத��  வ�வைம��றா�க� .  இ�த  ஒ�ப�ற  ேவைல��         

காரணமாகேவ  இ��யா��  ஆ��ய�  ச�க�ைத  அைனவ��  ம��பவ�களாக  இ����றா�க� .  ந�ல         

ப���ள  ம�த�க�  ம���  �ைறய�  க���  ேத��தவ�க�  ம��ேம  ஆ��ய�களாக  மா�ன� .  நம�           

ச�க�  ஆ��ய�க� / ���க���  அவ�க��  அ�� ,  �ற�க�  ம���  ஒ��க�ைத  மாணவ�க���         

க���  ெகா��பத���  ேதைவயானைத�  ெச��  ெகா��த� .  ஆ��ய�  ப����கான  க����  தர� ,          

அவ�கைள  ப�யம���த� ,  க���க  ஆய�த�ப���த� ,  ேசைவ  மன�பா�ைம�ட�  ெசய�ப�த�  ம���         

ஆ��ய�க�  த�க�  அ�வா�றைல  ேம�ப����  ெகா��த�ஆ�யன  இ�ைறய  காலக�ட���  உய��த         

இட���  இ�ைல .  இத�  �ைளவாக  ஆ��ய�க��  தர��  அவ�க��  ெசய�  ேநா�க��  நா�  ����ய            

உயர�ைத  எ�ட��ைல .  க���த�  ேசைவ��  ஈ�பட�  �ற�தவ�கைள  ஊ������  வைக��         

ஆ��ய�க��கான  ம���  ம���  க���த�  ேசைவ��  த��ைய  உய��த  ேவ��� .  நம�          

�ழ�ைதக����  நம�  ேதச�����  �ற�த  எ��கால�ைத  உ���ப��த  ேவ��மானா�        

ஆ��ய�க��   தர��   ெசய�   �ற��   உய��த�பட   ேவ��� .   

ப�யம���த�   ம���     �ைல   ����த� :  

5.2.  க����  �ற�த  மாணவ�க� ,  க���த�  ேசைவ��  �ைழய  உ��  ெச�வத�காக  -  ���பாக�            

�ராம��ற�க�����  வ��  ந�றாக�  ப��க���ய  மாணவ�க��காக  -  அவ�க��  த��          

அ��பைட��  உத��ெதாைக  அ��க�ப�� .  தரமான  4  ஆ��க�  ஒ���ைண�த  � . எ�  ப����கான          

க���க�  நா�  ��வ��  ஏராளமாக  ஏ�ப��த�ப�� .  �ராம��ற�க�� ,  ந�றாக�  ப���  � . எ�          

ேச�பவ�க����  �ற���த��  அ��பைட�லான  உத��ெதாைக  வழ�க�ப�� .  அ�வா�  ப���  � . எ�         

ப���  ெவ��கரமாக  ���த��  ேவைலவா���க��  ����ைம  அ��க�ப�� .  இ�ப�        

உத��ெதாைகயா�  பய�ெப��  உ���  மாணவ�க� ,  ���பாக  மாண�க���  உ���ேலேய        

ேவைலவா���க�  வழ�க�ப�� .  இதனா�  இ�த  மாணவ�க�  உ����  ப����  ப����  ம�ற          

மாணவ�க���  ��மா��யாக�� ,  உ���  ெமா���  ேப�  ப�������  த��  வா��த         

ஆ��ய�களாக��  ப�யா���றா�க� .  �ராம��ற�க�� ,  ���பாக  த�ேபா�  தரமான  ஆ��ய�க�        

இ�லாம�  ப�றா��ைறைய  எ��ெகா���ள  �ராம��ற�  ப��க��  க���த�  ேசைவ  ��ய  ��வ��          

ஆ��ய�க���  ஊ�க�ெதாைக  வழ�க�ப�� .  �ராம��ற�  ப��க��  க���த�  ேசைவ  ����         

ஆ��ய�கைள  ஊ������  �தமாக�  ப��  வளாக����  அ���  வ��க  ஊ�க�ெதாைகேயா  அ�ல�          

���   வாடைக�   ப�   உய���ேயா   தர�ப�� .  

5.3.  அ�க�ப�யான  ஆ��ய�க��  இடமா�ற�க�  மாணவ�க��  ப������  ��தக�  �ைள��பதா�         

அ�த  நைட�ைற  ���த�ப�� .  இதனா�  மாணவ�க�  தா�க�  ��மா��களா�  ேபா���  அேத          

ஆ��ய�ட��  ம���  பழ�ய  க��  ���ைல���  ெதாட���  க��  க�க  ஏ�வாக  இ���� .           

இடமா�ற�க�  �க��  த���க  ��யாத  ���ைலக��  ம��ேம  �க�� .  அ���  இ�  மா�ல  /  ��ய�             

�ரேதச  அரசா�க�களா�  �ைற�ப��த�ப�ட  �ைற��  ம��ேம  �க�� .  ேம�� ,  இடமா�ற�க�         

ெவ��பைட�த�ைமேயா�   க��   �ல�   �க��ைல��   நட�த�ப�� .  
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 5.4.  ஆ��ய�  த���  ேத�ைவ (TET)  பல�ப��த�  ேத���  �ல�ெபா��  �க  ��பமாக�� ,  க���த�             

ம���  அத�  உ�ெபா��  �ற�ததாக��  இ��த�  ேவ��� .  ப���  க����  அைன��  �ைலக���           

( ெதாட�க  ப�� ,  ந��ைல�  ப�� ,  ேம��ைல�  ப�� ,  உய��ைல�  ப�� )  ஆ��ய�கைள  உ�ளட���           

வைக��  ஆ��ய�  த���  ேத��க�  ���ப��த�ப�� .  பாட  ஆ��ய�க��� ,  ெதாட��ைடய         

பாட�க��  TET  அ�ல�  NTA  த���  ேத��  ம��ெப���  ேவைலவா����  ேபா�  கண���            

எ����ெகா�ள�ப�� .  க���பத�கான  ஆ�வ�ைத��  உ��தைல��  ேசா��க ,  ஒ�  வ��பைற��        

பாட�  எ��க�  ெசா��ேயா  அ�ல�  ேந�காண�  �லேமா  ப��க��  ஆ��ய�கைள�  ப�யம��த          

ேவ��� .  இ�த  ேந�காண�க�  உ���  ெமா���  க���ப��  உ�ள  ஆ�றைல��  �றைமைய��          

ம����வத���  பய�ப��த�ப�� .  இதனா�  ஒ�ெவா�  ப��  /  ப��  வளாக����  �ைற�தப�ச�  �ல           

ஆ��ய�க�  உ���  ெமா���� ,  �ற  �ரா��ய  ெமா�க���  மாணவ�க�ட�  உைரயாட  ���� .          

இேத  ேபா��  த�யா��  ப��க��  ப�����  ஆ��ய�க��  ஆ��ய�  த���  ேத���  ெவ��  ெப��            

ெசய��ைற��  பாட�  க���த� /  ேந�காண�  ம���  உ���  �ரா��ய  ெமா�க�  ப��ய  அ��ட�            

க���க�   த��   ெப����க   ேவ��� .  

5.5.  அைன���  பாட�க����  ேபா�மான  எ���ைக�லான  ஆ��ய�கைள  உ��  ெச�வத�காக  -          

���பாக  கைல ,  உட�க�� ,  ெதா��க��  ம���  ெமா�க�  ேபா�ற  பாட�க��  -  ஆ��ய�க�  ஒ�            

ப�� / ப��  வளாக���  ப�யம��த�  ெச�ய�படலா�  ம���  ப��க����  ஆ��ய�கைள�  ப����         

பாட�க�  நட�த  மா�ல / ��ய�  �ரேதச  அர�க��  வைக�ப��த�ப�ட  க���ைற��        

ப����க�படலா� .  

5.6.  பார�ப�ய  உ����  கைலகைள�  க���  ேத��தவ�க� ,  ெதா���ைற  ைக�ைன�ெபா��க�         

ெச�பவ�க� ,  உ����  ெதா���ைனேவா�க� ,  �வசா�க�  அ�ல�  உ����  ��ண��வ�  ெப�ற         

ேவ�  எ�த  �த��லாவ�  மாணவ�க����  பயன����  வைக��  உ�ள  ம�த�கைள  உ���          

பாடசாைலக��  ' மா�ட�  ப���ந�களாக '  ப�யம��த�  ப��க� /  ப��  வளாக�க�        

ஊ����க�ப�� .  இத�  �ல�  மாணவ�க���  உ���  ெதா��க�  ப��ய  அ��  �ைட�ப�ட�,          

அ�த�   ெதா��கைள�   பா�கா�க�� ,   ேம�ப��த��   மாணவ�களா�   ���� .  

5.7.  அ��த  இர��  ப�தா��க��  எ��பா��க�ப��  பாட  வா�யான  ஆ��ய�  கா��ட�கைள          

�ர��வத���  ெதா����ப  அ��பைட�லான  ��வான  ஆ��ய�க�  ேதைவக��  ெதாைலேநா���        

பா�ைவ�டனான  ��ட�ட��  அத���டான  ப�����  ஒ�ெவா�  மா�ல�தா��  நட�த�ப�� .        

ப�யம���த�  ம���  ப���  ஆய�த�ப���த�  ஆ�யவ���  ேமேல  �வ��க�ப�ட  ���ய��க�         

கால�ேபா���  ேதைவ�ேக�ப  ெசய�ப��த�ப��� ,  உ���  ஆ��ய�க�  உ�பட�  த��  வா��த         

ஆ��ய�க�ட�  அைன���  கா��ட�கைள��  �ர�ப ,  �ேழ  �வ��க�ப���ளப�  ெதா��        

ேமலா�ைம  ம���  ஆ��ய�க�  ��ேன�ற����  ஏ�றவா�  ச�ைகக��  வழ�க�ப�� .  ஆ��ய�         

க���   ��ட�க�   ம���   ச�ைகக�   இ�வா�   ��ட�ட�ப���ள   கா��ட�க�ட�   இைண�க�ப�� .  

   ேசைவ   ெச�வத�கான   �����ழ�   ம���   கலா�சார�:  

5.8.  ஆ��ய�க��  ப�கைள�  �ற�படெச�வத���  த�த�  �றைன  அ�க��பத���  ப��க��  ேசைவ          

ெச�வத��மான  �ழ�  ம���  கலாசார�ைத�  ��ப���வேத  �த�ைம  ���ேகா� .  ேம��  ஆ��ய�க� ,          
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மாணவ�க�,  ெப�ேறா�க� ,  ப��  �த�வ�க�  ம���  �ற  ஊ�ய�க�  அைனவ��  ெபா�வான  இல��           

நம�   ��ைளக��   க��ைய   ேம�ப���வேத   ஆ�� .  

5.9.  இ�த  ��ேன�ற�  பாைத��  �த�  ேதைவ  ப��க��  ஒ��கமான  ம���  இ�ைமயான             

ேசைவகைள  உ��  ெச�வேத  ஆ�� .  �காதாரமான  க��பைறக� ,  ��தமான  ���� ,  ��தமான  ம���           

கா�ேறா�டமான  வ��பைறக� ,  ��சார  வச�க� ,  க��  சாதன�க� ,  இைணய� ,  �லக�க� ,         

�ைளயா��  சாதன�க�  ம���  ெபா��ேபா��  அ�ச�க�  உ���ட  ேபா�மான  ம���  பா�கா�பான          

உ�க�டைம��  வச�க�  அைன���  ப��க����  வழ�க�ப�� .  ம���  மா����றனா�  �ழ�ைதக� ,         

ெப�க�  ம���  ஆ��ய�க�  உ�பட  அைனவ����  ேம�க�ட  வச�கேளா�  பய��ள  க�ற�          

க���த�  �ழைல��  ெப�றா�,  அவ�க�  த�தம�  ப��க��  க���க��  க���ெகா�ள��         

வச�யாக��  ஊ�க��ட��  உண�வா�க� .  அைன��  ஆ��ய�க��  இதைன  உண���        

ெகா����பைத  உ��  ெச�வத�காக ,  ப��க��  ப��ட�க��  பா�கா�� ,  �காதார�  ம���         

�����ழ�   ���த   பாட�க�   ப���   வ���களாக   இ��த�   ேவ��� .  

5.10.  மா�ல  /  ��ய�  �ரேதச  அரசா�க�க�  ப��  வளாக� ,  ப��கைள  அ�வா��த  �ைற��            

�ரைம�க ,  எ�த  வைக���  ம�க�  வ�ைகைய�  �ைற�காம� ,  ப��  ��வாக�ைத  ேம�ப��த ,          

வள�ப���  ம���  ச�க�  க�டட�  ேபா�ற  ��ைமயான  �ஷய�கைள�  ��ப�றலா� .  ப��          

வளாக�கைள  உ�வா��வத��� ,  ���பான  ஆ��ய�  ச�க�கைள  உ�வா��வத���  நா�  ��ட         

�ர�  ெச�ல���� .  ப��  வளாக�க���  உ�ேள  ஆ��ய�கைள  ப�யம���வ�  ப��  வளாக�          

��வ��  ப��க�ைடேய��  தானாகேவ  ந��ற�கைள  உ�வா�க���� ;  இ�  பாட  ஆ��ய�க��          

�ற��கைள  உ���ப��த�� ,  ேம��  ���பான  ஆ��ய�க��  அ���  தள�ைத  ேம�ப��த��  உத�� .          

�க�  ��ய  ப��க��  ஆ��ய�க�  இ�  ��ய  ப��க�ேலேய  த�ைம�ப��த�பட  மா�டா�க� .  ேம��           

ெப�ய  ப��  ஒ�  ப��யாக  இைண��  ப�யா�றலா� .  ஒ�வ��ெகா�வ�  �ற�த  நைட�ைறகைள�          

ப����  ெகா�ளலா�  ம���  அைன���  �ழ�ைதக��  க��  க��றா�க�  எ�பைத  உ���ப��த          

ஒ��ைழ��ட�  ப�யா�றலா� .  ப��  வளாக�க�  ஆ��ய�கைள  ேம��  ஆத��பத���  பய��ள         

க�ற�  �ழைல  உ�வா�க  உத�வத���  ஆேலாசக�க� ,  ப���  ெப�ற  ச�க  ேசைவயாள�க� ,          

ெதா����ப   ம���   பராம���   ஊ�ய�க�   ேபா�றவ�கைள��   ப����   ெகா�ளலா� .  

5.11.  ெப�ேறா�க�  ம���  �ற  ���ய  உ����  �ர���க�ட�  இைண�� ,  ப��  ��வாக�  ���க�            

/  ப��  வளாக  ேமலா�ைம�  ���க��  உ���ன�க�  உ�பட�  ப��க� /  ப��  வளாக�க��           

��வாக���   ஆ��ய�க�   அ�க   ஈ�பா�   கா�ட   ேவ��� .   

5.12.  க���த�  அ�லாத  ெசய�க��காக  ஆ��ய�க�  த�ேபா�  அ�க  ேநர�  ெசல��வைத�  த��க ,           

ஆ��ய�க�  க���த�ட�  ேநர�யாக�  ச�ப�த��லாத  எ�த  ேவைல���  இ�  ஈ�படமா�டா�க� ;         

���பாக ,  ஆ��ய�க�  க�ைமயான  ��வாக�  ப�க��  ஈ�படமா�டா�க�  ம���  ம�ய  உண�          

ெதாட�பான  ேவைலக���  ேநர�  ெசல�டமா�டா�க� .  இதனா�  அவ�க�  க���த� - க�ற�        

கடைமக��   ��ைமயாக�   கவன�   ெச��தலா� .  

5.13.  ப��க�  ேந�மைறயான  க�ற�  �ழ�கைள�  ெகா����பைத  உ���ப���வத�காக ,  ப��         

�த�வ�க�  ம���  ஆ��ய�க�  த�க�  ப��கைள  அ�கைறயாக�  கவ����  ெகா�வ�  ம���          
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அைனவைர��  ஒ��ைம�ட�  அரவைண���  ெச�வ� ,  பய��ள  க�ற���� ,  க���த����  ம���         

அைனவ��   நல����   உத�� .  

5.14.  ஆ��ய�க����  க���த�  அ�ச�கைள�  ேத��ெத��ப��  அ�க  அ�கார�  வழ�க�ப�� .         

இதனா�  அவ�க�  வ��பைறக��  க���ப�  மாணவ�க���  �க��  பய��ளதாக  இ���� .         

ஆ��ய�க�  ச�க - உண���  �����  க�ற�  �����  கவன�  ெச��த  ேவ��� .  ஏென��  இ�ேவ           

மாணவ��  ��ைமயான  க�ற�  வள������ ,  ேம�பா�����  அவ�ய� .  வ��பைறக��  ஆ��ய�க��         

�தனமான   ப�������   �ைற��   அதனா�   ஏ�ப��   ந�ைமக��காக��   அ��க��க�ப�வா�க� .  

ெதாட���யான   ெதா��சா�   ேம�பா�   (CPD):  

5.15.  ஆ��ய�க���  �ய  ��ேன�ற���கான  ெதாட���யான  வா���க�  வழ�க�ப��.  இத�  �ல�          

அவ�க�  க��  �ைறக��  ச�ப��ய  க������கைள��  ��ேன�ற�கைள��  அ���  ெகா�ள         

���� .  உ��� ,  �ரா��ய ,  மா�ல ,  ேத�ய  ம���  ச�வேதச�  ப�மைனக� / ப����  ப�டைறக�  ம���           

இைணயவ��  ப���க�  �ல��  ஆ��ய�  ெதா��சா�  ேம�பா���  ப����  ச�டக�க�  உ�பட�  பல           

�ைறக��   வா���க�   வழ�க�ப�� .   

ஆ��ய�க��  ெதா��சா�  ேம�பா���ெகன  தள�க�  ( ���பாக  இைணயவ�  தள�க� )        

உ�வா�க�ப�� .  இதனா�  ஆ��ய�க�  த�க��  க���கைள��  �ற�த  க���த�        

அ���ைறகைள�� ,   நைட�ைறகைள��   ப����   ெகா�ளலா� .   

ஒ�ெவா�  ஆ��ய��  த�க�  ெசா�த  ���ப���  ேப��  த�க�  ஆ��ய�  ெதா��  ேம�பா���காக           

ஒ�ெவா�   ஆ���   �ைற�த�   50   ம�ேநர   ���(CPT)   வா���க��   ப�ேக�பா�க� .   

இ�தைகய   ெதாட���யான   ெதா��சா�   ேம�பா��   வா���க�   ���ளவ�ைற   �ைறயாக   உ�ளட���:   

● அ��பைட   எ��த��   ம���   எ�ண��   ப��ய   ச�ப��ய   க���த�   �ைறக�  

● க�ற�   �ைள�க��   �ைறசாரா   ம���   தகவைம��   ம�����   �ைறக�   

● �ற�க�  அ��பைட�னாலான  க��  �ைறக�  ம���  அத��  ெதாட��ைடய  க���த�         

�ைறக�,  எ����கா�டாக  அ�பவ�  சா��த  க�ற�,  கைலகைள  உ�ளட��ய,        

�ைளயா���கைள  உ�ளட��ய,  கைத  ெசா�லைல  உ�ளட��ய  அ���ைறக�  ேபா�றைவ        

எ�லா�   அ��   அட���.  

5.16.  ப���  தைலைமயா��ய�க�  ம���  ப��வளாக�  தைலவ�க�,  த�க�ைடய  த��ப�ட  தைலைம�          

ப��கைள��  ேமலா�ைம  �றைமகைள��  ெதாட���யாக  ேம�ப����  ெகா�ள  ஒேர  மா��யான         

க�டக�ைத�  ெகா�ட  தைலைம��வ  /  ேமலா�ைம  ப����  ப�டைறக��,  இைணய�  வ�          

��ேன�ற���கான  வா���க��  ம���  தள�க��  அைம�க�ப��.  இத�  �ல�  அவ�க�  �ற�பான          

ெசய��ைறகைள  ஒ�வ��ெகா�வ�  ப�மா��  ெகா�ள  ����.  தைலைம��வ,  ேமலா�ைம  ம���         

�ற�  சா��த  க���கான  க���த�  ��ட�கைள  உ�வா�க��  ெசய�ப��த��  ேதைவயான         

பாட�ெபா��  உ�ளட�க�ைத��  க�ற�-க���த�  �ைறைமைய��  உ�ளட��ய  ெதாட���யான       

ெதா��சா�  ேம�பா��  க�டக�க��  அ�தைகய  தைலவ�க�  வ�ட����  50  ம�  ேநர�கேளா  அத��           

ேமலாகேவா    ப�ேக�க   ேவ���   என   எ��பா��க�ப��.  
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ெதா��   ேமலா�ைம   ம���   ��ேன�ற�   (CMP):  

5.17.  �க�  �ற�பான  ப�கைள�  ெச���  ஆ��ய�க�  அ��க��க�ப��  ஊ����க�ப�வா�க� .         

ேம��   அவ�க����   ச�பள   உய���   வழ�க�ப�� .   

அைன��  ஆ��ய�கைள��  அவ�க��  �ற�த  ேவைலைய�  ெச�ய  ஊ����க  ேவ��� .  ஆைகயா� ,          

ஒ�ெவா�  ஆ��ய�  அவ�கள�  ெசய�பா�க�  அவ�க��  பத��கால���  ஒ�ெவா�  ப��ைலக��� ,           

பத�  உய��  ம���  ச�பள  உய��  ஆ�யவ�ைற  வழ�க�  த��  ம���  ெசய��ற�  அ��பைட�லான             

க�டைம��   உ�வா�க�ப�� ,   

இ�  �ற�த  ஆ��ய�கைள  ஊ�����ற�  ம���  அ��க���ற� .  ெசய��றைன  �ைறயாக         

ம����வத�கான  பல  அள���க�  ெகா�ட  ஒ�  அைம��  மா�ல  /  ��ய�  �ரேதச  அரசா�க�களா�            

உ�வா�க�ப�� ,  இ�  சக  ஆ��ய�க��  ம��பா��க� ,  வ�ைக�  ப�� ,  அ��ப��� ,  �����          

ப�ேக�ற  ம�ேநர�  ம���  ப��  ம���  ச�க���கான  �ற  வைகயான  ேசைவகைள  அ��பைடயாக�           

ெகா�ட�   .   

பாரா  5.20  இ�  ெகா��க�ப�ட  NPST.  இ�த�  ெகா�ைக�� ,  ெதா��  �ழ�� ,  ெசய��ற�  ம���            

ப�க���  ���த  ச�யான  ம��������  �ற� ,  �ர�தர  ேவைலவா����கான  உ���பா�ைட         

‘ பத��கால� ’  ����ற� ,  அேத  ேநர���  ‘ பத��கால� ’  எ�ப�  பத��கால����  ��ைதய         

த��கா�   ப�வ�ைத    ����ற� .  

5.18.  ேம�� ,  ெதா��  வள���  ( பத��கால� ,  பத�  உய�� ,  ச�பள  உய��  ேபா�றைவ )  ஆ��ய�க���            

ஒேர  ப���  க�ட�����  ( அதாவ� ,  அ��தள� ,  தயா��� ,  ந��தர  அ�ல�  இர�டா�  �ைல )           

ஆ��ய�க����  �ைட�ப�  உ��  ெச�ய�ப�� ,  ேம��  ஆர�ப�  க�ட�க��  ஆ��ய�களாக  இ���          

��கால�  க�ட�க����  ெச�வத�கான  ெதா��  ��ேன�ற�  ெதாட�பான  ஊ�க�ெதாைக  இ�ைல         

( இ��தேபா���  ஆ��ய���  அ�தைகய  நடவ��ைக�கான  ���ப��  த����  இ��தா�        

இ�ேபா�ற   ப��ைல   ��ேன�ற�    ��வ��   அ�ம��க�ப�� ,).   

ப���க����  அைன��  �ைலக����  �க  உய��த  தரமான  ஆ��ய�க�  ேதைவ�ப�வா�க�         

எ�பைத�� ,  எ�த  ஒ�  க���  க�ட�ைத��  ( அதாவ� ,  அ��தள� ,  தயா��� ,  ந��தர  அ�ல�  இர�டா�            

�ைல )   �ட     எ�த�   க�ட��   �க   ���யமானதாக�   க�த�படா�   எ�பைத��   இ�   உ��   ெச��ற�   

5.19.  த����  அ��பைட��  ஆ��ய�க��  ��ேன�ற  இய�க��ற�  �க  ���யமான� ;         

தைலைம�ப��  ம���  ேமலா�ைம�  �ற�ெகா�ட  �ற�த  ஆ��ய�க����  பாடசாைலக� ,  ப��          

வளாக�க� ,  BRC,  CRC,  PID,  DIET  ம���  ெதாட��ைடய  அரசா�க�  �ைறக��  க���  தைலைம�            

பத�கைள�   ெப�வத���   �ற�த   ப���   அ��க�ப�� .   

ஆ��ய�க��கான   ெதா��சா�   தர�ைலக�:  

5.20.  ஆ��ய�க��கான  ேத�ய�  ெதா���ைற  தர�ைலக��  ( NPST )  ஒ�  ெபா�வான  வ�கா�ட�          

ெதா���  2022  ஆ�  ஆ�டள��  உ�வா�க�ப��  ,  ேத�ய�  க��  க����  அத�  ம��ரைம�க�ப�ட            

��ய  வ�வ���  ெபா��  க��  க�����  ( GCE )  ��  ஒ�  ெதா���ைற  தர  ��ணய  அைம�பாக             
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( PSSB )  உ�வா�க�ப�� .  NCERT,  SCERT க� ,  �ரா��ய�கைள�  ேச��த  ஆ��ய�க� ,  ஆ��ய�கைள         

உ�வா���  ம���  வள�����  ��ண��வ  அைம��க� ,  ெதா��க����  ��ண��வ  அைம��க�         

ம���  உய�க��  ��வன�க�ட�  ஆேலாசைன .  ��ண��வ�  /  ேமைட��  ெவ�ேவ�  �ைலக��          

ஆ��ய��  ப��  ப��ய  எ��பா���கைள�� ,  அ�த  �ைல���  ேதைவயான  �ற�கைள��  தர�ைலக�          

உ�ளட��� .  ஆ��ய�க��கான  ேத�ய�  ெதா���ைற  தர  ��ணய  அைம�பான�  ஆ��ய�க��கான         

ப����  பாட���ட�ைத  வ�வைம��� .  இ�  மா�ல�களா�  ஏ���ெகா�ள�ப�� ,  ஆ��ய�  ெதா��         

��வாக���  அைன��  அ�ச�கைள��  ��மா��கலா� ,  இ��  பத��கால� ,  ெதா���ைற  ேம�பா��         

�ய��க� ,  ச�பள  உய�� ,  பத�  உய��  ம���  �ற  அ��கார�க�  அட��� .  பத�  உய��  ம���  ச�பள              

அ�க���  ஆ�யைவ  பத��கால�  அ�ல�  ����த�ைம��  அ��பைட��  ஏ�படா� ,  ஆனா�         

அ�தைகய  தர  ��ணய  ம������  அ��பைட��  ம��ேம  நைடெப�� .  ெதா���ைற  தர�ைலக�  2030           

ஆ�  ஆ���  ம��பா��  ெச�ய�ப���  ���த�ப�� ,  அத��ற�  ஒ�ெவா�  ப��  வ�ட�க���� ,          

அைம���  ெசய��றைன�  ப��ய  �ைள�க�  ம���  உ�ய  ப��பா���  அ��பைட��  மா�ற�          

ெச�ய�ப�� .  

�ற���   க��யாள�க�:  

5.21.  ப���க����  �ல  ப��க����  ��த�  �ற���  க��யாள�க��கான  ேதைவ  த�ேபா�          

அவ�யமாக  உ�ள�.  இ�தைகய  ��ண��வ�  ேதைவக��  �ல  எ����கா��க� ,  மா����றனா�         

�ழ�ைதக�  /  ந��ைல�ப��  ம���  உய��ைல ,  ேம��ைல�  ப��  ம�ட���  உ�ள  மா����றனா�           

�ழ�ைதக��கான  பாட�கைள�  க���த� ,  ���பாக  க�ற�  �ைறபா�க��கான  க���த�  ஆ�யைவ          

இவ���   உ�ளட��� .   

இ�தைகய  ஆ��ய�க����  பாட�  ெபா��,  க���த�  அ��  ம���  பாட�  ெபா��  ெதாட��ைடய           

ேநா�க�கைள�  ����ெகா�வ�  ம��ம�லாம� ,  �ழ�ைதக��  �ற���  ேதைவகைள�       

����ெகா�வத�கான  ெபா��தமான  �ற�க��  ேதைவ�ப�� .  ஆைகயா� ,  அ�தைகய  ப��க�  பாட         

ஆ��ய�க�  அ�ல�  ெபா�  ஆ��ய�க��கான  இர�டா��ைல  ��ண��வ�களாக       

உ�வா�க�படலா� ,   

ஆ��ய�  ப���  ெப��  ேபா�  அ�ல�  அத���  �ற�  அைவ  சா��த�  ப���களாக ,  ப���  ஆ��ய�             

�ைல  ம���  ஆ��ய�  ப���  ெப�ற  ��  இ�  �ைற�� ,  ��ேநர  அ�ல�  ப��ேநர  /  கல��              

ப���களாக  வழ�க�ப��  ப�வைக  க����  ���க��  அ�ல�  ப�கைல�கழக�களா�  �ற���         

க��யாள�க���   இ�தைகய   சா��த�   வ���க�   வழ�க�ப��   .  

ேதைவயான  அள�  �ற���  க��யாள�க�  பாட�ெபா��  க���தேலா�  ப���ைய  NCTE         

கைல���ட�����  ம���  RCI  - ���  ஏ�றவா�  �ற��  மாணவ�கைள�  ைகயா��  �றைன          

உைடயவ�களாக�   தரமான   �ற���   க��யாள�க�   உ�வா�க�ப�வைத   உ��   ெச�த�   

ஆ��ய�   க���கான   அ���ைற:  
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5.22.  ஆ��ய�க���  உய�தர�  பாட  உ�ளட�க�  ம���  க���த�  அ���ைறக�  ஆ�யவ���          

ப���  ேதைவ�ப��  எ�பைத  உண��� ,  ஆ��ய�  க��  ப��ப�யாக  2030 ���  பலதர�ப�ட  க���க�           

ம���   ப�கைல�கழக�க���   மா�ற�ப�� .   

க���க�  ம���  ப�கைல�கழக�க�  அைன���  ப��க���வாக  மா�வைத  ேநா��  நக�வதா� ,         

� . எ� .,   எ� . எ� .,   ம���   � . எ� . � .   க����   ப�ட�கைள   உய�தர���   வழ���   .   

5.23.  2030 ��� ,  க���பத�கான  �ைற�தப�ச�  ப�ட�ப���  4  ஆ��  ஒ���ைண�த  � . எ� .  �ற�த           

பாட  அ�வா�ற�ட�  ம���  க���த�  அ���ைறக�ட� ,  உ���  ப��க��  ஆ��ய�  மாணவ�          

க���த�   �ற�த   ப���   ெபறேவ��� .   

2  ஆ��  � . எ� .  ��ட�� ,  4  ஆ��  ஒ���ைண�த  � . எ� .  வழ���  அேத  ப��க  ��வன�களா�             

வழ�க�ப�� ,  ேம��  இ�  �ற  �ற���  பாட�க��  ஏ�கனேவ  இள�கைல�  ப�ட�  ெப�றவ�க���           

ம��ேம   வழ�க�ப�� .  

� . எ� .  1  ஆ��  ��ட�� ,  4  ஆ��  ப��ைற  இள�கைல�  ப�ட�க����  சமமானவ�க�  அ�ல�  ஒ�             

�ற��  ��கைல�  ப�ட�  ெப�றவ�க�  ம���  அ�த  ஒ�  �����ட  �ற���பாட�����  ஆ��யராக           

����பவ�க���   ம��ேம   வழ�க�ப�� .   

அைன��  � . எ� .  ��ட�க��  4  ஆ��  ஒ���ைண�த  � . எ�  வழ���  அ��கார�  ெப�ற  பலதர�ப�ட            

உய�   க��   ��வன�களா�   ம��ேம   ப�ட�க�   வழ�க�ப�� .   

4  ஆ��  ஒ���ைண�த  � . எ�  வழ���  ODL  �கான  அ��கார�ைத�  ெகா������  பலதர�ப�ட           

உய�   க��   ��வன�க�   உய�தர�ைடய    B.Ed.   ப���கைள   வழ��� .   

ெதாைல�ர  அ�ல�  எ���  அ�க  இயலாத  இட�க��  உ�ள  மாணவ�க���� ,  அவ�க��  த��ைய           

ேம�ப���வைத  ேநா�கமாக�  ெகா�ட  ஆ��ய�  ப���  மாணவ�க����  க���த�  ப���  ம���          

மாணவ�  க���த�  ப���  உ�ய  மா��  ஏ�பா�க�ட�  தரமான  ெபா��தமான  கல��  அ�ல�  ODL             

�ைற��   ப���க�   வழ�க�ப��   

5.24.  அைன��  � . எ� .  பாட�  ��ட�க��  ேநர�  ேசாதைன  ம���  ��ய  ���க�கைள  அட��ய            

க���த�  அ���ைறகைள�  ப��ய  க��ய��  ம���  எ�க�த� ,  பல  �ைல  க���த�  ம���           

ம���� ,  �ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதக����  க���த� ,  �ற��  ஆ�வ�க�  அ�ல�  �றைமகைள�          

ெகா�ட  �ழ�ைதக����  க���த� ,  பய�பா���  க��  ெதா����ப� ,  ம���  க�பவைர  ைமயமாக�          

ெகா�ட  ம���  ஒ��ைழ���  க�ற�  ேபா�றவ�ைற  உ�ளட��ய�  ஆ�� .  அைன��  � . எ� .          

ப���க��  �ற�த  ப����  ��ட�க�  உ���  ப��க��  வ��பைற  க���த�  வ�வ���          

ெசய�ப����  �தமாக  வ�வைம�க�ப�� .  அைன��  � . எ� .  ப���க��  எ�தெவா�  �ஷய�ைத��         

க�����  ேபா�  அ�ல�  எ�தெவா�  ெசயைல��  ெச���ேபா�  இ��ய  அர�யலைம���  அ��பைட�          

கடைமகைள��  ( ���  51  ஏ )  ம�ற  அர�யலைம���  ��ட�க��  ���ய��வ��ைன         

வ�������றன .  �����ழ�  பா�கா��  ம���  �ைலயான  வள���  ���த  �����ழ�         
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����ண�ைவ��  உண��றைன��  இ�  ச�யான  �ைற��  ஒ���ைண��� ,  இதனா�  �����ழ�         

க��   ப��   பாட���ட���   ஒ���ைண�த   ப��யாக   மா�� .  

5.25.  உ���  ெதா��க� ,  �ற�க�  அ�ைவ  ஆ�ற�  வள�கைள  ஊ������  ேநா�க���காக ,          

ப��க�ேலா  அ�ல�  ப��  வளாக�க�ேலா  ' தைலைம  ப���ந�களாக '  க���க  �ய��க�பட���ய         

�ற�த  உ���  நப�க����  �ற��  ���ய  உ���  ஆ��ய�  க���  ��ட�க�  BITE  க� ,  DIET  க�              

அ�ல�  ப��  வளாக�க��  �ைட��� .  எ . கா .,  உ���  கைல ,  இைச ,  �வசாய� ,  வ�க� ,  �ைளயா�� ,            

த��   ம���   �ற   ெதா��   ைக�ைன�ெபா��க� .  

5.26.  ���ய  B.Ed  ��ைதய .  சா��த�  ப���க�  பலதர�ப�ட  ���க��  க���க�  ம���           

ப�கைல�கழக�க��  சா��த�  ப���க�  ���ப��த�ப�� .  �����ட�  �ைறக��  �ற�பான�        

க���த�  �ைற��,  க�க�  ெச�ல  �����  ஆ��ய�க���  எ���  கா�டாக  �ைறபா�க�  உ�ள            

மாணவ�க���  க���த�  அ�ல�  ப���க��  அைம���  தைலைம�ப��  ம���  ��வாக�  பத�க��          

�ற���  ெப��  ப�யா�ற  அ�ல�  அ��தள ,  தயா��� ,  ந��தர  ம���  இர�டா�  �ைல  �ைலக���            

இைட��   ஒ�   க�ட������   ம�ெறா�   க�ட�����   ெச�ல   இ�த�   சா��த�   ப���க�   உத��   .   

5.27.  �����ட  பாட�கைள�  க���பத�காக�  ச�வேதச  அள��  பல  அ��க��க�ப�ட  க���த�          

அ���ைறக�  உ�ளன ;  NCERT  ப�ேவ�  பாட�கைள�  க���பத�கான  மா�ப�ட  ச�வேதச�  க��          

க���த�  அ���ைறகைள�  ப��ப� ,  ஆரா���  ெச�வ� ,  ெதா��த�  ம���  ஆவண�ப���த�  �ல�          

ப�ேவ�  பாட�கைள�  �ற�த  �ைற��  க���பத��  இ��யா��  இ���  நைட�ைற��  உ�ள  க��           

க���த�  அ���ைறக��  �க�ெபா��தமானைத  உ�����த�  ம���  ஒ���ைண�க���யைவ       

ப��ய   ப���ைரகைள   வழ��� .  

5.28.  2021 ஆ�  ஆ�டள�� ,  இ�த�  ேத�ய�  க���  ெகா�ைக  2020  இ�  ெகா�ைகக��           

அ��பைட�� ,  NCERT�ட�  கல�தாேலா��� ,  NCTE  2021,  ஆ��ய�  க���கான  ��ய  ம���          

��வான   ேத�ய�   பாட���ட     க�டைம�ைப   உ�வா��� .   

இ�த�  க�டைம�ைப  மா�ல  அர�க� ,  ெதாட��ைடய  அைம��க�  /  ம��ய  அர��  �ைறக�  ம���            

ப�ேவ�  ��ண��வ  அைம��க�  ேபா�ற  அைன��  அைம��க�ட�  கல��ைரயா�ய  ��ன�         

உ�வா�க�ப��   ம���   அைன���   �ரா��ய   ெமா�க���   �ைட�க�ெப�� .   

ெதா��க���கான  ஆ��ய�  க��  பாட���ட���  ேதைவக����  NCFTE  2021  கார�யாக         

இ���� .  ���த�ப�ட  எ� . � . எஃ� - க��  மா�ற�கைள�� ,  ஆ��ய�  க����  வள���  வ��         

ேதைவக��   அ��பைட��    5-10   ஆ��க���   ஒ��ைற   எ� . � . எஃ� . � . இ   ���த�ப�� .  

5.29.  இ��யாக ,  ஆ��ய�  க��  �ைற��  ஒ�ைம�பா�ைட,  தர�ைத,  ��ைமயாக  ��ெட��பத�காக ,           

நா���  உ�ள  தரம�ற  த���  ெசய�ப��  ஆ��ய�  க��  ��வன�க�  (TEI க� )  ��  க�ைமயான            

நடவ��ைக  எ��க�ப��;  ேதைவ�ப�டா�  தரம�ற�  க��  ��வன�கைள  ��வ�  ேபா�ற         

நடவ��ைகக��   எ��க�ப�� .  
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6.   சமமான   அைனவைர��   உ�ளட��ய   க��   :   அைனவ���மான   க�ற�   

6.1 ச�க  ��ைய��  சம��வ�ைத��  அைடவத��  க��  ஒ�  �க�  ெப�ய  க��யா��.  ��சயமாக           

இ�ப�  ஒ�  உய��த  ேநா�க��ைன  க��  தன���  ெகா����தேபா��,  நா���  ஒ�ெவா�          

��மக��  கன�  காண��,  ெச��ேதா�க��,  தன�  ப�க��ைப  நா����  அ��க�த�க  வைக�லான          

ஒ���ைண�த  ேந�ைமயான  ஒ�  ச�தாய�ைத  உ�வா��த�  எ�ப��  இ��யைமயாத�.  ச�க         

இன�க���  இைடேய  உ�ள  வா���க� ,  ப�ேக��  ம���  க�ற�  அைட�க��  உ�ள  இைடெவ�கைள           

அக��வேத  க��  சா��த  ேம�பா��  ��ட�க��  ���ய  இல�காக  இ����  எ�பைத  இ�த �           

ெகா�ைக  ம�  உ��ரவாத�  அ���ற� .  இ�த  அ��யாய�ைத  உய�க����  சமவா���  ம���          

உ��ைண�த��   உ�ள   ��க�கைள   �வா��க   உ�ள   14 �   இயேலா�   இைண��   ப��க   ேவ���   

6.2  இ��ய�  க��  �ைற��  ெதாட���  வ�த  அர�க��  ெகா�ைகக�  ப���க����  உ�ள  பா�ன            

ம���  ச�க  பா�பா�கைள  அக��வ��  ஓரள���  ��ேன�ற�  க�டா��  ேம�ைல  க��ைய          

அைடவ��  �க�ெப�ய  இைடெவ�  இ��பைத  நா�  கா��ேறா� .  ���பாக  வரலா��  ��யாக  ச�க           

ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ச�க�  க����  ப�ேக�ப�  �க��  �ைறவாகேவ  இ���  வ���ள� .          

ச�க�  ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���கைள  பர���ப�ட  வைக�ப��த��  –  பா�ன         

அைடயாள�களாக  ( ���பாக�  ெப�க�  ம���  ��ந�ைகய� )  ச�க�  ப�பா��  அைடயாள�க�         

( ப��ய�  வ���ன� ,  ப��ய�  இன,  பழ����ன� ,  �க��  ��ப��த�ப�ட  சா��ன�  ம���          

��பா�ைம�ன�  ேபா�ேறா� )  �ல�  சா��த  அைடயாள�க�  ( �ராம�க� ,  ��  நகர�க�  ம���          

வள����  பாைத��  உ�ள  மாவ�ட�க�  ேபா�றைவ )  மா����றனா�க�  ( க�ற�  �ைறபா�  உ�ேளா�          

உ�பட )  ம���  ச�க�  ெபா�ளாதார�  �ழ�களா�  இட�ெபய�  ெதா�லாள�  ச�க�க� ,  �ைற�த          

வ�வா�  ���ப�க� ,  எ���  ���ைழ�த���  உ�ளாக  ��ய  �ழ�ைதக� ,  கட�த���  இல�கா��          

�ழ�ைதக� ,  நக���ற�க��  உ�ள  ஆதரவ�ற  ம���  ��ைச  எ��க�  க�டாய�ப��த�ப��         

�ழ�ைதக�  ம���  நக���ற  ஏைழக�  ேபா�ேறா� .  ஒ�றா�  வ���  �த�  ப��ர�டா�  வ���  வைர            

ெதாட���  ப��  இைட��ற�  அ�கமாவ��  அ�  ���பாக,  ச�க�  ெபா�ளாதார���  ��த��ய          

���க��  உ�ள  ெப�க��  அ�கமாக��  உய�  க����  ேம��  �க  அ�கமாக  உ�ள� .  ச�க            

ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���க��  ப�ேவ�  அைடயாள�க��  அ��பைட��  ஒ�  ���கமான         

�ைல   அ��ைக   இ�ேக   �ைண   அ��யாய���   ெகா��க�ப���ள� .   

6.2.1.  U–DISE  2016-17 �  ப�  ெதாட�க�  க����  19.6%  என  இ����  ப��ய�ன�  �ழ�ைதக��            

ப�ேக��,  ேம�ைல  க����  17.3%  எ�  �ைற�ற� .  இ�த�  ப��  இைட��ற�  ப��ய�ன�           

பழ����ன  மாணவ�க�  ம����  (10.6%  �  இ���  6.8%  ஆக�� )  மா�� �  �றனா�  �ழ�ைதக�            

ம����  (1.1%  �  இ���  0.25%  ஆக�� )  �ைற�ற� .  இ�த �  ச�க���ன���  உ�ள  ெப�            

�ழ�ைதக��  �ைல  ேம��  ��  த��ேய  இ���ற� .  இ�த  ��னைட�  உய�க����  இ�ன��           

அ�கமாக   இ���ற� .   

6.2.2. தரமான  ப��க��கான  வா����ைம ,  ஏ�ைம ,  ச�க  க�டைம��  ம���  ப�பா���  ��க�          

ம���  ெமா�  உ���ட  ப�ேவ�  ��க�,  ப��ய�  இன  ம�க�  ம����  ப���  ேச�ைக  ம���  த�க              

ைவ�த��  ெப��  ��னைடைவ  உ�வா��  ��ட� .  ப��ய�  இன�  �ழ�ைதக����கான  வா��� ,          

ப�ேக��  ம���  க�ற�  அைட�கைள  உ��  ெச�வ�  ஒ�  ���யமான  இல�கா�� .  ேம��  �ற            
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��த��ய  வ���ன��  வரலா��  ��யாக  ச�க  ம���  க����  ��  த��யத�கான  காரண�க�           

��த�   கவன�   ேதைவ�ப�� .   

6.2.3  பழ����ன  ம���  அவ�க��  �ழ�ைதக�  வரலா���ைற  ம���  �ல�சா��த  கார�களா�          

ப�ேவ�  �ைலக��  ����� �  த�ள�ப���றன� .  பழ����ன�  �ழ�ைதக���  இ�ைறய  ப���         

க��  அவ�க��  ப�பா��  ம���  அ��  தள���  அ��ய�ப�டதாக  இ��பதாக  உண���றன� .          

பழ����ன  �ழ�ைதக��  வா���  ஏ�ற�ைத  உ�வா�க  ஏ�கனேவ  �ைறய�  ��ட�  சா��த          

ெசய�பா�க�  உ�ள  ேபா�� ,  இ��ழ�ைதக�  ேம��  பய�ெப��  வைக��  �ற��  வ��ைறக�          

உ�வா���   ெசய�ப��த�ப�� .   

6.2.4.  ப��  ம���  உய�  க����  ��பா�ைம�ன����  �ைறவான  �ர�����வேம  உ�ள� .          

அைன���  ��பா�ைம�ன�  அ���  ���பாக�  க����  ��த����ள  ���கைள  அைடயாள�         

க��  அவ�க��  க��  �ைலைய  உய��த  ���ய��க�  எ��க  ேவ��யத�  அவ�ய�ைத  இ�த�            

ெகா�ைக   அ��க���ற� .   

6.2.5  அைன���  �ழ�ைதக����  �ைட���  அேத  வா���க��  �ற���  ேதைவக�  உ�ள          

�ழ�ைதக�  உ���ட  அைன��  மா����றனா�  �ழ�ைதக����  �ைட���  வைக��  ஒ�         

சாதகமான   �ழைல   உ�வா�க   ேவ���   எ�பைத   இ�த�   ெகா�ைக   அ��க���ற� .  

6.2.6  ��வ��  �ைண����க��  ேகா����  கா�ட�ப���ளப�  ப���  க����  ச�க         

இைடெவ�கைள�   �ைற�ப��   கவன�   ெச���வத�ெகன   த�   உ��க�   வ��க�ப��  

6.3.  இய�க�  1–3  �  �வா��க�ப�ட  ��ப�வ�  ப���  க��  (ECCE)  அ��தள�  க��ய��  ம���             

எ�ண�� ,  வா��� ,  ேச��ைக  ம���  வ�ைக  ெதாட�பான  ���யமான  ��க�க�  ம���  ப���ைரக�           

�ைறவான  �ர�����வ��ள  ம���  ��த��ய  ���க���  �க��  ெபா��தமானைவ  ம���         

���யமானைவ .  ஆைகயா� ,  1–3  அ��யாய�க�����  வ��  நடவ��ைகக�  ச�க        

ெபா�ளாதார���   ��த��ய   ���க���   ஒ���ைண�த   வ���   ெசய�ப��த�ப�� .   

6.4  ேம��  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��  த����ள  ெப�ேறா�க��  ��ைளகைள�         

ப����ட�க���  அ��ப  ஊ������  �தமாக,  அவ�க���  ஊ�க�ெதாைக,  க��        

உத��ெதாைக,  ப���  ெச��  வ��த�காக  ��வ��க�  எ��  ப�ேவ�  ெவ��கரமான  ��ட�க��,          

ெகா�ைகக��  ேம�ெசா�ன  ���ன��  ��ைளக�  ப����  ேச�வைத  அ�க�ப���ய�.  இ�த         

ெவ��கரமான  ெகா�ைக  ம���  ��ட�  இ���  நா�  ��வ��  ெச�றைட��வ�ண�         

பல�ப��த�ப��.  

6.5  �ல  நல���ட�க�  வா�லாக  ��ைளக�  ப����  ேச�வ�  அ�கமான�  எ��  வ��  ஆ��            

���கைள  நா�  கவன���  எ����ெகா�ளேவ���,  ���பாக  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய         

ச�தாய���  இ�  ெப�ய  தா�க�ைத  உ�வா��ய�.  உதாரணமாக  �ைற�த  �ர��ேலேய  ப��க�          

இ��தா��  மாண�க���  ைச���க�  வழ��த�  ம���  நட��  ெச�பவ�க����  ைச���க��         

ெச�பவ�க����  த��த  பா�கா�பான  வச�  �ைட�பதா�  ெப�ேறா�க��  கவைல���        

��ைளகைள�  ப����  அ���ைவ���றன�.  ெப�ேறா����  இ�த  ��வ��  வழ���  �ைற         

ந���ைகைய  �ைத��ற� .  த�  ஆ��ய�க�  ம���  ப���ந�க� ,  சக  மாணவ�  �ல�  ப��� ,  �ற�த            
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�ைல�  ப�� ,  ெபா��தமான  உ�க�டைம��  ம���  வா���கைள  உ��  ெச�வத�கான  ெபா��தமான          

ெதா����ப�  ெசய�பா�க�  மா����றனா�  �ழ�ைதக����  பய��ளதாக  இ���� .  தரமான  ��         

ப�வ�  க��ைய  வழ���  ப��க�  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ���ப�க�����  வ��          

�ழ�ைதக���  �க�  ெப�ய  �லதனமாக  இ����ற� .  இத��ைட�� ,  வ�ைக  ம���  க�ற�          

�ைள�கைள  ேம�ப���வத�காக  மாணவ�க� ,  ெப�ேறா�க� ,  ப��க�  ம���  ஆ��ய�க�ட�        

இைண��  ப�யா���  ஆேலாசக�க�  ம���  /  அ�ல�  ந��  ப���  ெப�ற  ச�க�  ப�யாள�க�            

ஆ�ேயா�  இைண��  ப�யா��வதா�  நக���ற  ப��க��  உ�ள  ஏைழ � �ழ�ைதக����        

பய��ளதாக   இ����   எ��   க�ட�ய�ப���ள� .  

6.6  �ல  மா�ல�க��,  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த�������  ச�தாய�க�  ����ட�த�க         

அள��  ெப�வா�யாக  இ��பதாக  தர�க�  ெத�����றன.  க��  ேம�பா���காகன�  ேதைவ�����         

ேம��,  க����  ெப��  இல��ய�க�ட��  கன�க�ட��  இ����  மாவ�ட�களாக  �ல  இட�க�          

அைடயாள�  காண�ப���ளன.  எனேவ,  நா���  அ�க  ம�க�ெதாைக  ெகா��  க����         

��த�������  ம�டல�கைள  ‘�ற���  க��  ம�டல�களாக  (SEZs)  அ���க��        

ப���ைர�க�ப��ற�.  

6.7  அைன���  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���க���  பா����  பா� �  ெப�க� .  ேம��           

கவைல�த��  வைக��  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���க�  எ��ெகா���  �ற�க���         

ம���  சம��வ��ைம  இ�த �  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���க��  உ�ள  ெப�க���          

ம��ேம  ப�மட�கா�ற� .  ச�க�  ம���  ச�க  நல�கைள  வ�வைம�ப��  ெப�க�  வ����  �ற��           

ம���  ���யமான  ப�ைக  இ�த �  ெகா�ைக  ��தலாக  அ��க���ற� .  எனேவ ,  இ�த �  தைல�ைற           

ம��ம�லா� ,  எ��கால �  தைல�ைற  ெப�  �ழ�ைதக����  தரமான  க��ைய  வழ��வ�  இ�த �          

ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய  ���க��கான  க��  �ைலகைள  அ�க��பத�கான  �ற�த         

வ�யா�� .  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��ய ���க�����  மாணவ�கைள  இைண�க        

வ�வைம�க�ப��  ெகா�ைகக�  ம���  ��ட�க�  இ�த�  ���க��  உ�ள  ெப�  �ழ�ைதகைள          

இல�காக�   ெகா�ள   ேவ���   எ��   ெகா�ைக   ப���ைர��ற� .  

6.8  ேம�� ,  அைன���  ெப�  �ழ�ைதக�  ம���  ��ந�ைகக����  சமமான  தரமான  க��ைய           

வழ��வத�கான  ேதச���  �றைன  ேம�ப��த  இ��ய  அர�  ஒ�  ‘ பா�ன உ�ளட�க���கான  �� ’ைய           

ஏ�ப���� .  ெப�  �ழ�ைதக�  ம���  ��றா�  பா�ன�தவ�க��கான  க���கான  வா��ைப         

வழ��வ��  ம��ய  அர�  ��மா����  ����ைமகைள �  ெசய�ப��த  மா�ல�க���  இ�த  ��          

�ைட���  ( �காதார�  ம���  க��பைறக� ,  ��வ��க� ,  �ப�தைன���ப�ட  பண�  ப�மா�ற�         

ேபா�றைவ );  ேம��  ெப�  ம���  ��றா�  பா�ன  �ழ�ைதக��கான  வா���  ம���  க����           

ப�ேக�பத�கான  �����ட  உ���  �ழ�  தைடகைள�  ச�  ெச���  பய��ள  ச�க  அ��பைட�லான           

��ென���கைள  ஆத��க��  அள�ட��  இ�த  ��க�  உத�� .  �ற  ச�க  ெபா�ளாதார���          

��த��ய  ���க��கான  வா���கைள  அ��வ��  உ�ள  ��க�கைள�  ���க  இேதேபா�ற         

உ��ைண�த��கான  �� �  ��ட�க��  உ�வா�க�ப�� .  ஒ��ெமா�த��� ,  இ�த �  ெகா�ைக        

எ�தெவா�  பா�ன�����ேதா  அ�ல�  �ற  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ������ேதா         

�ழ�ைதக��கான  க���கான  ( ெதா��க��  உ�பட )  அைன���  பா�பா�கைள��  அக��வைத        

ேநா�கமாக�   ெகா���ள� .  
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6.9  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ��ன���  உ�ள  ெதாைல�ர������  வர  ேவ��ய          

மாணவ�க��� ,  ப����  அ��ேலேய  ெப�  �ழ�ைதக�  உ���ட  அைன���  �ழ�ைதக��         

பா�கா���� �  ெபா��தமான  ஏ�பா�க�ட� ,  ஜவஹ�  நேவாதயா  ���யாலயா��  தர��ட�        

ெபா����  வைக��  க�டண��லா  த���  வச�க�  க�ட�ப�� .  தரமான  ப��க�  �ல�  ச�க           

ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ��ன���  உ�ள  ெப�  �ழ�ைதக��  (12  ஆ�  வ���  வைர )            

ப�ேக�ைப  அ�க��க  க���பா  கா��  பா�கா  ��யாலயா�க�  பல�ப��த�ப��  ���ப��த�ப�� .         

வள�����  வா����ள  மாவ�ட�க� ,  �ற�� �  க��  ம�டல�க�  ம���  �ற  ��த��ய  ப��க��           

உய�  தரமான  க��  வா���கைள  அ�க��க�  ��த�  ஜவஹ�  நேவாதயா  ��யாலயா�க�  ம���           

ேக���ய  ��யாலயா�க�  நா�  ��வ��  க�ட�ப�� .  �ழ�ைத�  ப�வ  பராம���  ம���  க����           

�ைற�த�  ஒ�  வ�ட�ைத  உ�ளட��ய  ��ப��  ���க� ,  ���பாக�  ��த��ய  ப��க�� ,          

ேக���யா   ��யாலயா�க�   ம���   நா�   ��வ��   உ�ள   �ற   ெதாட�க�   ப��க��   ேச��க�ப�� .   

6.10  ECCE  ம���  ப���க��  �ைற  ஆ�யவ���  மா�� � �றனா�  �ழ�ைதகைள�  ேச��ப�  ம���           

சமமாக�  ப�ேக�பைத  உ��  ெச�வ��  அ�க  ����ைம  அ��க�ப�� .  மா����றனா�  �ழ�ைதக�          

அ��தள�  க��  �த�  உய�  க��  வைர  வழ�கமான  ப���ப���  ெசய�பா��ேலேய  ��ைமயாக�           

ப�ேக�க  வ�வைக  ெச�ய�ப�� .  மா����றனா�க��  உ�ைமக�  (RPWD  Act)  ச�ட�  2016          

உ�ளட��ய  க��ைய  ஒ�  ' க��  �ைற '  எ��  வைரய���ற� ,  இ��  மா����ற�  உ�ளவ�க�  ம���            

இ�லாத  மாணவ�க�  ஒ�றாக�  க���ெகா��றா�க� .  இ��ைற�லான  க�ற�  ம���  க���த�  �ைற          

ப�ேவ�  வைகயான  மா����றனா�  மாணவ�க��  க�ற�  ேதைவகைள�  ����  ெச�ய  ஏ�ற� .  இ�த�           

ெகா�ைக  RPWD  ச�ட�  2016  இ�  ���ைறக�ட�  ��ைமயாக  ஒ���ேபா��  வைக��  உ�ள�           

ம���  ப���  க��  ெதாட�பாக  அத�  அைன���  ப���ைரகைள��  அ��க���ற� .  ேத�ய�          

பாட���ட  க�டைம�ைப�  தயா����  ேபா� ,  ேத�ய  ��வன�களான  மா����றனா�க���         

அ�காரம��த�  �ைற  (DEPwD)  ேபா�ற  ��ண��வ  அைம��க�ட�  ஆேலாசைனக�        

நைடெப�வைத�   க��   ஆரா���   ம���   ப����கான   ேத�ய   க����   (NCERT)   உ��   ெச��� .  

6.11.  ப��க�  /  ப��  வளாக�க�  �ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதகைள  ஒ���ைண�பத��� ,  CROSS           

DISABILITY  ப���  ெப�ற  க��யாள�கைள  ஆ�ேச���  ெச�வத��� ,  ேதைவ�ப��  இட�க��  வள          

ைமய�கைள  ���வத��� ,  ���பாக�  க�ைமயான  அ�ல�  பல�ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதக���         

வள�க�  வழ���  ேநா�க���காக  வழ�க�ப�� .  RPWD  ச�ட���  ப�  �ைறபா�க�  உ�ள          

அைன���  �ழ�ைதக����  தைட��லாம�  அ�க  வ�ெச�ய�ப�� .  ெவ�ேவ�  �ைறபா�க�  உ�ள         

�ழ�ைதக��  ேதைவக��  ேவ�ப�டதாக  உ�ள� .  ப��க�  ம���  ப��  வளாக�க�  அைன��          

மா���  �றனா�  �ழ�ைதக����  த���ட�  ம���  அவ�க��  ேதைவக���  ஏ�ப         

வ�வைம�க�ப�ட  வ��ைறகைள  வழ��வத��� ,  அவ�க�  வ��பைற��  ஒ���ைண�த  வைக��  ��         

ப�ேக��  ெச�வைத  உ��  ெச�வத���  �ைண���� .  ���பாக ,  உத�  சாதன�க�  ம���          

ெபா��தமான  ெதா����ப�  க��க� ,  ேம��  ேபா�மான  ெமா� ,  ெபா��தமான  க���த�  –  க�ற�           

ெபா��க�  ( எ .கா.  ெப�ய  அ��க� ,  �ெர��  ேபா�ற  எ���  அ�க���ய  வ�வ�க��  உ�ள           

பாட���தக�க� )  �ைட�க�  ெச�வ�  �ைறபா��ள  �ழ�ைதகைள  எ�தாக  வ��பைற��        

ஒ���ைண�க�� ,,  தன�  ஆ��ய�  ம���  சகா�க�ட�  ேச���  க�ற��  ஈ�பட��  உத�� .  கைல ,           

�ைளயா��  ம���  ெதா��க��  உ���ட  அைன���  க��  நடவ��ைகக����  இ�  ெபா���� .          

இ��ய �  ைசைக  ெமா�ைய�  க���பத��� ,  இ��ய �  ைசைக  ெமா�ைய�  பய�ப��� �  �ற  அ��பைட           
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பாட�கைள�  க���பத���  உய�  தரமான  ெதா�����கைள  NIOS  உ�வா��� .  மா���  �றனா�          

�ழ�ைதக��   பா�கா��   ����   ேபா�மான   கவன�   ெச��த�ப�� .   

6.12.  RPWD  ச�ட�  2016 �  ப� ,  ������ப�யான  �ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதக���  வழ�கமான           

அ�ல�  �ற���  ப���ப��ைப�  ேத��  ெச�யலா� .  க�ைமயான  அ�ல�  பல  �ைறபா�க�  உ�ள           

க�ேபா���  ம�வா��  ம���  க���  ேதைவக��கான  உத�கைள�  �ற�� �  க��யாள�க�ட�         

இைண��  வள  ைமய�க�  வழ��� .  ேம��  ெப�ேறா�க�  /  பா�காவல�க�  உய�தரமான  ����           

ப��கைள  அைம�பத��� ,  ேதைவயான  �ழ�ைதக���  �றைன  ேம�ப��த��  உத�� .  ப�����         

ெச�ல  ��யாத  அள��  க�ைமயான  ம���  ஆ��த  �ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதக���  ���           

அ��பைட�லான  க��  ெதாட�� .  ���  அ��பைட�லான  க��  ெப��  �ழ�ைதக�  ெபா�  அைம���           

க��  ெப��  �ழ�ைதக����  சமமாக�  க�த�பட  ேவ��� .  சமப��  ம���  சமவா���  எ��           

ெகா�ைக��  அ��பைட��  ���  அ��பைட�லான  க����  ெசய� ,  ெசய��ற�  த��ைக         

ெச�ய�ப�� .  RPWD  ச�ட�  2016 ��  ஏ�ப  இ�த�  த��ைக��  அ��பைட��  ���  அ��பைட�லான           

க����  உ�ய  வ�கா��த�க�  ம���  தர�ைலக�  உ�வா�க�ப�� ,  �ைறபா�க�  உ�ள  அைன���          

�ழ�ைதக��  க����  மா�ல  அர��  ெபா���  எ�ப�  ெத�வா�ற� .  ெப�ேறா�க�  /  பராம��பவ�க�           

ெதா����ப�  அ��பைட�லான  ���க��  அ��பைட�லான  ப���  ம���  பர�த  அள�லான  க�ற�          

ெபா��க�  �ைட�க�  ெச�வ��  �ல�  ெப�ேறா�க� / பராம��பவ�க�  த�க�  �ழ�ைதக��  க�ற�         

ேதைவக����   ��ரமாக   உதவ   ����ைம   அ��க�ப�� .  

6.13  ெதாட���யாக  உத�க�  ேதைவ�ப��  �����ட  க�ற�  �ைறபா�  உ�ள  �ழ�ைதக�          

ெப��பாலான  வ��பைறக��  உ�ளன� .  எ�வள�  �ைரவாக  உத�க�  �ைட��றேதா  அ�த  அள���          

��ேன�ற���கான  �ற�த  வா���  உ�ள�  எ�ப�  ஆரா���க��  ெத�வா�ற� .  இ�தைகய  க�ற�          

�ைறபா�கைள  �����ேய  க�ட��� ,  அவ�க��  �ைறபா�கைள�  கைளய�  ���பாக�  ��ட���         

ஆ��ய�க�  உதவ  ேவ��� .  �����ட  ெசய�� ,  ெபா��தமான  ெதா����ப�ைத�  பய�ப���வ�� ,         

�ழ�ைதகைள  அவ�க��  க���  ேவக���ேக�ப  க�க  அ�ம��ப� ,  ஒ�ெவா�  �ழ�ைத��  வ�ைமைய          

ேம�ப���வத�கான  ெந��வான பாட���ட�க�ட� ,  ெபா��தமான  ம����  ம���  சா��த�  ெபற         

ஒ�  �ழ�  அைம�ைப  உ�வா��வ��  அட��� .  க�ற�  �ைறபா��ள  அைன��  மாணவ�க���� ,          

த�ேபா�  ��ெமா�ய�ப���ள  ��ய  ேத�ய  ம�����  ைமய� ,  PARAKH  உ���ட  ம�����  ம���           

சா��த�  ைமய�க� ,  சமமான  அ���ைற ,  வா���கைள  உ��  ெச�வத�காக ,  அ��பைட�         

க�ட������  உய�  க��  வைர  ( �ைழ��  ேத��க�  உ�பட )  வ�கா��த�கைள  வ��� ,  அ�தைகய           

ம����ைட    நட��வத�கான   ெபா��தமான   க��கைள�   ப���ைர��� .  

6.14  �����ட  �ைறபா�க�  உ�ள  �ழ�ைதக���  ( க�ற�  �ைறபா�க�  உ�பட )  எ�வா�  க���ப�           

எ�ப�  ���த  ����ண�� ,  அ��  ஆ�யவ��ட�  பா�ன  உண��ற�  ம���  �ைறவான �ர�����வ�           

ப��த�ப�ட  அைன�� �  ���க�ட��  அவ�க��  �ர�����வ�ைத  மா��யைம�பத�கான       

உண��ற�  ஆ�யைவக��  அைன��  ஆ��ய�  க���  ��ட�க��  ஒ���ைண�த  ப��யாக         

இ���� .  

6.15  மா���ப��க�  த�க�  ப�ைடய  �ைற�ேல  க���க  ஊ����க�ப�� .  அேத  ேவைள��          

அ�ப��  உய��ைல  மாணவ�க��  �ைறவான  �ர�����வ�ைத  மா���  ெபா���  அைவ  ���          

��தாக  NCFSE  ப���ைர���  க�ற�  �ைற��  மா�வத��  ஆதரவ��க�ப�� .  ���பாக  அ��ய� ,          
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க�த� ,  ச�க  அ��ய� ,  இ�� ,  ஆ��ல� ,  மா�ல  ெமா�க�  ம���  ப��க�  ���ப��  இதர �            

பாட���ட�க��கான  ��  உத�  வழ�க�ப�� .  இ�  அ�ப��க��  ப����  �ழ�ைதக��  க�ற�          

�ைள�கைள  ஒ��  �த�  ப��ர��  வ���க��கான  வைரய��க�ப�டவ���  ெகா��  வர  உத�� .          

ேம��  அ�ப��  மாணவ�க�  மா�ல  ம��ய  அள��  நைடெப��  ேத��க� ம����க��  ப��ெபற           

ஊ����ப�ட�  உய�க��  ��வன�க���  இட�ெபற��  உத�� .  அ��ய� ,  க�த� ,  ச�க  அ��ய� ,          

ெமா�க�  க�����  ஆ��ய�க��  க�����  �ற�  ��ய  க��  நைட�ைறக��ேக�ப         

ேம�ப��த�ப�� .  ேபா�மான  ��தக�க�  ப����ைகக�  இ�ன  �ற  க�ற� - க���த�  ெபா��க�         

ெகா��   �லக�க�   ம���   ஆ�வக�க��   �ைட���ப�யாக   ஏ�பா�   ெச�ய�ப��.   

6.16.  SEDG- �  உ�ப��  ேமேல  �����ட  ெகா�ைகக��  ெபா���  ��ப��த�ப�ட  ம���  பழ���           

மாணவ�க��  க��  வள������ள  ஏ�ற�தா��கைள�  �ைற�க�  ��த�  கவன�  ெச��த�ப�� .         

ப���  க����  ப�ேக�ைப  ேம�ப���வத�கான  �ய��க��  ஒ�  ப��யாக ,  வைரய��க�ப�ட         

�ரா��ய�க��  �ற��  ���க� ,  க��  இைடெவ�ைய�  �ைற���  வ���க� ,  க�டண �  த��ப�க�          

ம���  உத��ெதாைக  ஆ�யைவ  அைன��  SEDG க��  இ����  �றைமயான  ம���  அ�க  ம��ெப�           

ெப��  மாணவ�க����  ெப�ய  அள��  வழ�க�ப�� .  ���பாக �  க����  இர�டா�  �ைல��          

உ�ள   மாணவ�க���   அவ�க�   உய�   க����   �ைழவத��   உத�யாக   வழ�க�ப�� .  

6.17.  பா�கா��  அைம�சக���  உத��ட� ,  மா�ல  அர�க�  பழ����ன�  அ�க��ள  ப��க��          

அவ�க��  ேம��ைல  ம���  உய��ைல�  ப��க��  NCC  ���கைள  உ�வா�க  ஊ����கலா� .  இ�           

மாணவ�க��  இய�பான  �றைம  ம���  த��  �றைன �  க�ட���  ப�ப��த  உத�� ,  இ�  பா�கா���            

பைடக��   ெவ��கரமான   ேவைலவா���க���   உத�� .  

6.18.  SEDG க��  இ���  மாணவ�க����  �ைட���  அைன��  உத��ெதாைகக�  ம���  �ற          

வா���க�  ம���  ��ட�க�  ஒ�  ��வன�  ம���  ஒ�  வைல�தள�தா�  ஒ���ைண�க�ப�� ,          

அைன��  மாணவ�க��  அ�����பைத  உ��  ெச���  �த��� ,  ' ஒ�ைற �  சாளர  அைம��� '          

எ�ைமயான   �ைற��   த����   அ��பைட��   அ���க�ப�� ..   

6.19.  ேம�����ட�ப�ட  அ�தைன  ெகா�ைகக��  அள��க��  ச�க  ம���  ெபா�ளாதார  ��யாக          

��ப��த�ப�டவ�க���  ��ைமயான  ம���  சமவா���  அ���ட  அவ�யமான  ஒ�றா�ற�.  ஆனா�         

அைவ  ேபா�மானதாக  இ�ைல.  ப���  கலா�சார����  மா�ற�  ேதைவ .  ஆ��ய�க� ,  ப��          

�த�வ�க� ,  ��வா�க� ,  ஆேலாசக�க�  ம���  மாணவ�க� உ�பட�  ப�� �  க��  �ைற��          

ப�ேக���  அைனவ��  மாணவ�க��  ேதைவக� ,  ேச��ைக  ம���  சமப��  ப��ய  க����க�  ம���           

அைன��  நப�க��  ம�யாைத ,  க��ய�  ம���  த���ைம  ஆ�யவ�ைற  உண���  ெகா�ளேவ��� .          

இ�தைகய  க��  கலா�சார�  தா�  மாணவ�க�  அ�கார�  ெப�ற  நப�களாக மா�வத���  �ற�த           

பாைதைய  வழ��� ,  இத�  �ைளவாக  ச�க�  அத�  �க��  பா��க�பட���ய ��ம�க����          

ெபா��பான ��மகனாக  மா�ற  உத�� .  ேச��த�  ம���  சமப��  ஆ��ய�  க����  ���ய  அ�சமாக            

இ����  ( ம���  ப��க��  அைன���  தைலைம ,  ��வாக  ம���  �ற  பத�க��கான  ப��� );           

அைன��  மாணவ�க����  �ற�த  ��மா��கைள�  ெகா��வ�வத�காக  SEDG  க��  இ���  அ�க          

உய�தர   ஆ��ய�க�   ம���   தைலவ�கைள   �ய��க   �ய��க�   ேம�ெகா�ள�ப��.  
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6.20.  ஆ��ய�க�,  ப���  ெப�ற  ச�க  ேசவக�க�  ம���  ஆேலாசக�க�  �ல�  ெகா��வர�ப�ட  ��ய            

ப���  கலாசார���  �லமாக��,  ��ய  ப���  பா���ட�ைத�  ெகா��வ�வத�கான  ெதாட��ைடய         

மா�ற�க�  �லமாக��  மாணவ�க�  உண���ட�ப�வா�க� .  ப���  பாட���ட��� ,  அைன��        

நப�க����  ம�யாைத ,  ப�சா�தாப� ,  ச����த�ைம ,  ம�த  உ�ைமக� ,  பா�ன�  சம��வ� ,  அ��ைச ,          

உலகளா�ய  ����ைம ,  ேச��த�  ம���  சமப��  ேபா�ற  ம�த  ���ய�க�  ���த  �ஷய�க�           

அட��� .  ப�ேவ�  கலாசார�க� ,  மத�க� ,  ெமா�க� ,  பா�ன  அைடயாள�க�  ேபா�றவ�ைற�  ப��ய          

��வான  அ���  இ��  அட��� .  ப���  பாட���ட���  ஏேத��  சா��  ம���  ஒேர  மா��யானைவ            

அக�ற�ப�� ,   அைன���   ச�க�க����   ெபா��த���ய   ��த�   �ஷய�க�   ேச��க�ப�� ..   

7.   ப��   வளாக�க��   /   ���க��   �ல�   �றைமயான   வள�கைள�   �ர��த�   ம���  

ெசய��க��ட�   ��வ��த�   

7.1.  ச�வ  ��ா  அ�யா�  (SSA)  ��ட�  �ல�  நா�  ��வ��  ஒ�ெவா�  வா��ட����  ஆர�ப�             

ப��க�  ��வ�ப�ட� .  அ���ட�  த�ேபா�  சமா�ரா  ��ா  ��ட�  (Samagra  Shiksha  Scheme)  ��            

ெகா��வர�ப���ள�.  ம���  அைன��  மா�ல�க���  உ�ள  ஆர�ப�  ப��க��  இ��ேத         

உலக�தர�  க��ைய�  ைகயா�வைத  உ��  ெச���ள� .  ேம��  பல  ��ய  ப��க��  வள�����           

உத���ள� .  U-DISE  2016–17  தர�க��ப� ,  இ��யா��  ��ட�த�ட  28%  ஆர�ப�  ப��க���          

ம���  14.8%  ந��ைல�ப��க���  30 ���  ��  �ைறவான  மாணவ�கேள  ப����றன� .  ���பாக �          

ெதாட�க�ப��க��  ஒ�ெவா�  வ�����  சராச�யாக  14  மாணவ�க��,  அ���  ����ட�த�க         

��த�  6 ���  �ைறவாகேவ  உ�ள� ;  2016–17 ஆ�  ஆ��� ,  1,08,017  ஓரா��ய�  ப���� ,  அவ���           

ெப��பாலானைவ   (85743)   1–5   வ�����   உ�ப�டைவயாக   இ����றன.   

7.2  ��ய  ப��க�  த�க��� �  ேதைவயான  ���ய  வள�க�  ம���  ெபா�ளாதார  வச�க�           

இ�லாததா�  �ற��  வா��த ப��களாக�  ெசய�பட ��யாம�  ேபா��றன .  ஆ��ய�க�  ெப��பா��          

ெவ�ேவ�  ப��களாக வ���க����  பல  பாட�கைள�  க���கேவ����ள�.  அ��� அவ�க����         

���ல�  இ�லாத  பாட�க��  க���கேவ����ள� .  இவ���  ���ய  ப��களான  இைச ,  கைல          

ம���  �ைளயா��  ேபா�றைவ  க���க�ப�வ��ைல .  அ���  ெப��பாலான  ப��க��  ஆ�வக� ,         

�ைளயா��  உபகரண�க�  ம���  �லக  ��தக�க�  ேபா�ற  இய�ெபா��க�  ப��க���ைடேய         

ேபா�மானதாக   இ�ைல.   

7.3  ��ய  ப��க�  க�����  ,  க���த�  �ைற���  எ��மைறயான  �ைள�கைளேய  ெகா����றன.           

ஆ��ய�க��  மாணவ�க��  ���களாக��,  அ�களாக��  ெசய�ப��  ேபா�  தா�  �ற�பாக         

ெசய�ப�வா�க�.  இைத�த�ர  ��ய  ப��க�  ��வாக����  ஆ�ைக���  சவா�கைள        

எ��ெகா���றன.  இ��தா��  சவாலான  ���ைலகளா��  ,  �ல�பர��  சா��த  �தற�னா��  ,  அ�க           

எ���ைக�னா��  அைனவரா��  சமமான  ப��கைள  அைடவ�  சவாலாக  உ�ள�.  "Samagra         

Shiksha  scheme"இ�  ஒ���ைண�க�ப�ட  க�டைம��க��  �ல��  ப��  எ���ைக��        

அ�க���க�ட��   ��வாக�   க�டைம��க�   சமமாக   �ரைம�க�பட��ைல.  

7.4  ப��கைள  ஒ���ைண�ப�  எ�ப�  ெப��பா��  �வா��க�ப��  எ�றா�� ,  அ�  �க��          

�யாயமான  �ைற��  ம���  அ��வ��  எ�த�  பா����  இ�ைல  எ�பைத  உ��ெச�தா�  ம��ேம           

ேம�ெகா�ள�பட  ேவ��� . ஆ����ட , அ�தைகய  நடவ��ைகக�  வைரய��க�ப�ட  ஒ���ைண�ைப      
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ம��ேம  �ைள���� .  ேம��  ஒ��ெமா�த�  க�டைம��  ��க�கைள��  ��ய  எ���ைக�லான         

��ய   ப��களா�   உ�வான   ��க�   ம���   சவா�கைள�   ���கா�   

7.5.  2025 ���  இ�த�  சவா�க� ,  மா�ல  /  ��ய�  �ேரதச  அரசா�க�களா�  ப��கைள�  ���களாக            

ஆ��வதனாேலா  அ�ல�  ப��பா��  வ��ைறக��  ��ைமயானவ�ைற�  கைட����பத�  �ல�        

���க�ப�� .  இ�த�  தைல����  ேநா�கமான�  ��வ�வனவ�ைற  ஒ�ெவா�  ப�����  இ��பைத         

உ��   ெச�வதா�� :   

( அ )  கைல ,  இைச  அ��ய� ,  �ைளயா�� ,  ெமா�க� ,  ெதா��பாட�க�  உ�பட  அைன���          

பாட�கைள��  க���பத�காக  ேபா�மான  எ���ைக�லான  ஆேலாசக�க�  /  ப���  ெப�ற  ச�க          

ேசைவயாள�க�   ம���   ஆ��ய�க�   (   ப�ர�ப�டைவ   அ�ல�   ேவ�வ�க�� )  

( ஆ )  ஒ�  �லக� ,  அ��ய�  ஆ�வக�க� ,  க��  ஆ�வக�க� ,  �ற�  ஆ�வக�க� ,  �ைளயா��           

ைமதான�க� ,  �ைளயா��  உபகரண�க�  ம���  வச�க�  ேபா�ற  ேபா�மான  ஆதார�க�         

( ப�ர�ப�டைவ   அ�ல�   ேவ�வ�க�� )  

( இ )  கைல  ம���  அ��ய�  க�கா��க� ,  �ைளயா��  ச����க� ,  �னா�  �னா�க�  ம���           

�வாத�க�  ம���  க�கா��க�  ேபா�ற  ����  �ற�  ேம�பா���  ��ட�க�,  க���த� - க�ற�          

உ�ளட�க�ைத�  ப��த� ,  ஆ�யவ���  �ல�  ச�க���  உண��க�����  ஆ��ய�க� ,        

மாணவ�க�   ம���   ப��க��   த�ைம�ப��தைல   சமா��பத�காக�   க�டைம�க�ப���ள� .   

( ஈ )  அைன���  ப��க���  உ�ள  �ைறபா�க�  உைடய  �ழ�ைதக��  க����  ஒ��ைழ��  ம���           

ஆதர�ைன   ஏ�ப���வ� ;   

( உ )  �த�வ�க� ,  ஆ��ய�க� ,  ம���  ப��க��  ஒ�ெவா�  �����  உ�ள  ம�ற  ப��தார�க�  �ல�            

�ற�த  ���கைள  எ��பத�  �ல�  ப��க��  ��வ��தைல  ேம�ப��த  ���� ,  ேம��  இ�  ேபா�ற            

���கைள�  ப��க��  அ��பைட  �ைல�����  அ��த��த  �ைலக�  வைர���  ஒ���ைண�த         

�ைறவான   அள��   த�னா��   ெப�ற   ��வாக   நட��வ� .  

7.6.  ேம���யவ�ைற  �ைறேவ��வத�கான  வ��ைறக��  ஒ�� ,  ப��  வளாக�  எ��  அைழ�க�ப��          

க�டைம��  ஒ��ைன  உ�வா��வதா�� ,  இ��  ஒ�  ேம��ைல�  ப��யான� ,  அத�ட����  ஐ��          

�த�  ப���  �ேலா��ட�  ��றள���ள  அதன�  அ��த  �ைல�  ப��க�ட� ,  ���பாக          

அ�க�வா�க��  இைண�க�ப����கேவ��� .  இ�த�  ப���ைர  �த��த��  க��  ஆைணய�தா�        

(1964-66)  ெச�ய�ப�ட� ,  ஆனா�  அ�  அம�ப��தாம�  ைக�ட�ப�ட� .  இ�த�  ெகா�ைகயான�         

ப��  வளாக� / ���க�  ேபா�றவ�ைற  எ�ெக�லா�  சா��ய�ப�ேமா  அ�ெக�லா�  உ��யாக        

அ��க����ற� .  இ�த�  ப��வளாக� / ���க��  ேநா�கமான�  வள�ப��� ,  ெசய�பா� ,       

ஒ���ைண�� ,  தைலைம ,  ��வாக�  ம���  ேமலா�ைம  ேபா�றவ���  ப��கைள  அ�க�         

ெசய��ற�ைடயதாக ,   பய�ப����   வ�ணமா��� .  

7.7.  ப��  வளாக�க�  /  ���கைள  ���த�  ம���  வளாக�க��  வள�கைள�  ப��வத�  �ல�            

ெதாட���யான  ப�ேவ�  ந�ைமக�  �ைட��� .  இத�  �ைளவாக�  �ைறபா�க�  ெகா�ட         

48   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

�ழ�ைதக���  ேம�ப�ட  ஆதர�க� ,  ேம��  ச�க�  ம���  ப��  வளாக�க��  க��  /  �ைளயா��  /             

கைல  /  ைக�ைன  ேபா�ற  �க��க� ,  ம���  கைல ,  இைச ,  ெமா� ,  ெதா��க�� ,  உட�க��  ம���             

�றபாட�க��  தகவ�  ெதாட��  க��கைள�  பய�ப���  ெம��க�  வ���க�  ஆ�யவ���         

ஆ��ய�கைள�  ப��வ� ,  மாணவ�க����  �ற�த  ஆதர� ,  ேச��ைக ,  வ�ைக�  ப�ேவ�  ம���          

ெசய��ற�  ேபா�றவ���  ஆேலாசக�க�  ம���  ச�க  ஆ�வல�க�  ம���  ப����  ேமலா�ைம          

���க��  ( மாறாக  ெவ�மேன  ப��  ��வாக�  ���கைள  �ட )  ப��வத�  �ல�  ��ைமயான           

���ய��களாக  ம�����  �க��  உ��யான  ேம�ப�ட  ��வாக���காக  உ���        

ப��தார�க�னா�  ேம�ெகா�ள�ப�� .  ப��க��  ச�க����க� ,  ப���  தைலவ�க� ,  ஆ��ய�க� ,        

மாணவ�க� ,  �ைண  ஊ�ய�க� ,  ெப�ேறா�க�  ம���  உ���  ��ம�க�  ப�ேக�க�  ெச�வ�          

ப���க��   �ைறைய   உ�சாக�ப���வ�ட� ,   வள�   �ற�ட�   ைகயாள�ப�� .  

7.8  ப��க��  ��வாக�  ேம�ப�� ,  ப��  வளாக�க� /cluster க�ட�  �க��  �ற�  ���ததாக          

இ���� .  �த�ைமயாக ,  DSE,  ப��  வளாக�  /  cluster ��  அ�கார�  வழ��� .  ேம�� ,  இ�  அைர             

த�னா���  ��வாக�  ெசய�ப�� .  மாவ�ட  க��  அ�வல�  (DEO)  ம���  ெதா��  க��  அ�கா�க�            

(BEO),  ஒ�ெவா�  ப��  வளாக�ைத��  ஒேர  அலகாக�  க����  ெகா�� ,  அத���  ேதைவயான           

ப�கைள�  ெச��  த�வா�க� .  DSE  வழ��ய  அ�கார���  ��  ஒ�ெவா�  ப��  வளாக�  ப�ைய�            

ெசய�ப���வ� .   

 

இ�த  வளாகேம  DSE  ஆ�  வழ�க�ப�ட  �ல  ப�கைள�  ெச��ம .  ேம��  அத��  உ�ள  த��ப�ட             

ப��கைள��  ைகயா�� .  ேத�ய�  க���  க�டைம��  (NCF)  ம���  மா�ல  க���  க�டைம��  (SCF)            

ஆ�யவ�ைற  கைட�����  ஒ���ைண�த  க��ைய  வழ��வத��� ,  க���த�  �ைற ,  பாட���ட�         

ேபா�றவ�ைற �  ப��சா��த  �ைற��  ெசய�ப��த��  ��ைம�ப��த��  ப��  வளாக�  ���க����         

����ட�த�க�  த�  உ�ைம  வழ�க�ப�� .  இ�த�  ��ம���  �� ,  ப��க��  �ற�  பல�ப�� ,           

�த��ர�ைத�  பய�ப��த  இய�� .  ேம��  வளாக�ைத  ��  �ய����� ,  மா��  �ைற  க����  ஏ�வாக            

ப�க���� .  இ�  சமய� ,  DSE  அைடய  ேவ��ய  இல��  �ைலைய��  ஒ��ெமா�த�  ெசய��றைன           

ேம�ப���வ���   கவன�   ெச����  

 

7.9.  ���ய  ம���  ��ட  கால�  ��ட���  ெசய�பா�ைட  அ�தைகய  வளாக�க�  ெகா��           

உ�வா�க�ப�� .  ப��க�  த�க��  எ� . எ� . �  க��  (SMCs)  ஈ�பா��ட� ,  த�க�  எ� . � . �          

��ட�கைள  (SDPs)  உ�வா��� .  இ�த�  ��ட�கேள  ப��  வளாக�  அ�ல�  �ள�ட�  ேம�பா���           

��ட�கைள  (SCDPs)  உ�வா��வத�கான  அ��பைடயாக  அைம�� .  எ����  (SCDP)  ப��         

வளாக��ட�  ெதாட��ைடய  �ற  க��  ��வன�களான  ெதா��க��  ��வன�க�  ேபா�றவ�ைற��         

உ�ளட��யதா�� .  ேம��  ப��  வளாக���  �த�ைமஆ��ய�க�  ம���  ஆ��ய�களா�        

எ��எ����  (SCMC)  ெசய�பா��ட�  எ����  (SCDP)  உ�வா�க�ப�� ,  அைனவ����        

ெபா�வானதாக  அைம�� .  இ�த�  ��ட���  ம�த  வள�க� ,  க�ற�  வள�க� ,  ��ட���  உட���க�           

ம���  அத��  உ�க�டைம�� ,  ேம�பா��  �ய��க� ,  ��  ஆதார�க� ,  ப����  �ய��க� ,  ஆ��ய�           

ேம�பா���  ��ட�க�  ம���  க��  ���க�  ஆ�யைவ  அட��� .  ���பான  க�ற�  ச�க�கைள           

ஏ�ப���வத���  ப��  வளாக�க��  உ�ள  ஆ��ய�கைள�� ,  மாணவ�கைள��  இ�த�  ��ட���         

�ல�  ேம�ப��த  �ய����� .  எ� . � . �  (SDP)  ம���  எ� . � . � . �  (SCDP)  வ�கா��த��ப� ,  � . எ� . இ           
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(DSE)  உ�ளட��ய  ப����  அைன���  ப��தார�கைள��  �ரைம��� .  எ� . எ� . �  (SMC)  ம���          

எ� . � . எ� . �  (SCMC)  ஆ�யைவ  எ� . � . �  (SDP)  ம���  எ� . � . � . �  (SCDP)  உத��ட�  ப����           

ெசய�பா�கைள  ேம�பா�ைவ��� ,  ம���  இ�த�  ��டைம��  அ�த  ( ேமேல  ெசா�ன )  ��ட�கைள�          

ெசய�ப��த  உத�� .  � . எ� . இ  (DSE),  அத�  ெதாட��ைடய  ��வா�  �ல�  ex.  � . இ . ஓ  (BEO),  ஒ�ெவா�             

ப��  வளாக���  எ����ைய  (SCDP)  ஒ��த�  அ���  உ���ப���� .  இ�  (DSE  with  BEO)            

எ����  ��  (SCDP)  ���ய  கால  (1  ஆ�� )  ம���  ��ட  கால����  (3-5  ஆ��க� )  ேதைவயான              

�� ,  ம�தவள�க� ,  ம���  அத��  க�டைம�����  ேதைவயான  வள�கைள  வழ��� .  ேம��  இ�           

(DSE  with  BEO),  க����  ேம�பா�����  ேதைவயான  அைன�����  ப��  வளாக�க���  உத�� .           

� . எ� . இ  (DSE)  ம���  எ� . � . இ . ஆ� . �  (SCERT)  இ�வ�� ,  �� ,  ப�யாள�க� ,  ெசய��ைறக�          

ஆ�யவ�ைற�  �����ட  ���ைறக��ப� ,  ம���  எ� . � . �  (SDP)  ம���  எ� . � . � . � . ��  (SCDP)          

வள����கான  க�டைம��கைள  அைன���  ப��க�ட��  தா�க�  ப����  ெகா�ளலா� ,  அைத         

அ�வ�ேபா�   ���த�படலா� .  

7.10.  அர�  ம���  த�யா��  ப��க���  இைடேயயான  ஒ��ைழ��  ம���  ேந�மைறயான          

����ண�ைவ  ேம�ப���வத�காக ,  நா�  ��வ��  ஒ�  த�யா��  ப���ட�  ஒ�  ெபா��  ப��ைய           

இைண�� ,  அ�த  இைண�க�ெப�ற  இ�  ப��க��  த�க����  ச���கலா�  /  ெதாட��  ெகா�ளலா� ,           

க���ெகா�ளலா�  ம���  ���தா� ,  த�க�ட�  உ�ள  வள�கைள��  இ�வ��  ப����  ெகா�ளலா� .          

த�யா��  ப��க�  த�க��  �ற�த  நைட�ைறகைள  ஆவண�ப��த�ப�� ,  ப�ர�ப�� ,  அர��         

ப��க��   ��வனமயமா�கலா� .   இைத�ேபா�   ெபா��   ப��க��   ���தவைர   ெச�யலா� ..   

7.11.  ஒ�ெவா�  மா�ல��  ஏ�கனேவ  உ�ள  அ�க�வா� ( பால  பவ� )  ைமய�கைள�  பல�ப��த  அ�ல�           

��தாக  ��வ  ஊ����க�ப�� ,  அ��  எ�லா  வய��  �ழ�ைதக��  வார����  ஒ�  �ைற  ( எ . கா .,  வார             

இ��க�� )  அ�ல�  ஒ�  �ற��  பக�ேநர  உ��  உைற�ட�  ப��யாக ,  கைல  ெதாட�பான ,  ெதா��            

ெதாட�பான  அ�ல�  �ைளயா��க�  ெதாட�பான  ப���க�� /  ெசய�பா�க��  ப�ேக�கலா� .        

அ�தைகய  அ�க�வா�  ைமய�க� ( பால  பவ�க� )  ���தா�  ஏ�கனேவ  அ���  இய��  வ��  ப��           

வளாக� /   ���க�ட�   இைண�க�படலா� ..   

7.12.  ப��  எ�ப�  ந�  ���  ச�க�����  ெப�ைம  ேச����  �தமாக��  நா�  ெகா�டா��            

ேபண���ய  இடமாக��  இ��க  ேவ��� .  ப����  க��ய�ைத  ��ெட����  வைக��  ப����          

���யமான  நா�க�  அதாவ�  ப��  ெதாட��ய  நா�  ஒ�  �ழாவாக  ச�க��ட�  ேச���           

ெகா�டாட�பட  ேவ��� .  அ�த  நா��  அ�ப����  ப���  ப�����  ெப�ைம  ேச��த  ��னா�           

மாணவ�கைள  அைனவ����  ��  க�ர��க�பட  ேவ��� .  ேம�� ,  ப����  பய�ப��த�படாத         

க�டட�க� ,  இட�க�  ஆ�யன  ந�  ச�க���கான  ச�க ,  அ��சா��த  �ஷய�க����  ம���          

த�னா�வ  நடவ��ைககைள  ேம�ப���வத��� ,  க���த�  அ�லாத  சமய�க��  ச�க  ஒ��ைமைய         

ேம�ப���வத���  பய�ப��த�படலா� ,  ேம��  இைத  ச�க  ����ண��  ைமயமாக��  (Samajik         

chethna   kendra)   பய�ப��தலா� .   

8.   ப���   க���கான   தர�ைத   அைம�த�   ம���   அ��க��த� .  

8.1  ப���  க��  ஒ����ைற  அைம���  ேநா�க�  க�ற��  �ைள�கைள�  ெதாட���யாக  ேம�பட�           

ெச�வதாக  இ��க  ேவ��� ;  மாறாக,  ப��கைள  அ�க�ப�யாக�  க���ப���வதாகேவா,  ��ய         
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க������கைள�  த��பதாகேவா,  அ�ல�  மாணவ�கைளேயா  ஆ��ய�கைளேயா  �த�வ�கைளேயா       

மன�ேசா��  அைடய�  ெச�வதாகேவா  இ��க�  �டா� .  ெமா�தமாக ,  ஒ����ைற�ப���த��        

���ேகாளான�  ப��க����  ஆ��ய�க����  அ�கார�ைத  ந��  அ��பதாக��,  அவ�கள�        

����றைமைய  ெவ��ெகாணர��  �ற�பாக�  ெசய�பட��  ஏ�வாக��,  அேத  சமய�  �� ,         

நைட�ைறக�  ம���  க����  �ைள�க�  ெபா���  ெவ��பைட�த�ைம�ட�  அம�ப���வத�        

�ல�   க��   அைம���   ஒ�ைம�பா�ைட   உ��   ெச�வதாக��   இ��க   ேவ��� .   

 

8.2  த�சமய�  ப���க��  அைம���  ��வாக�  சா��த  ம���  ஒ����ைற  சா��த  அைன��  ���ய            

ப�கைள��  -  ���பாக�  ெபா��க��  அ��த� ,  க��  ��வன�கைள  ெந��ப���த�  ம���          

��ட��த�  ஆ�யவ�ைற�  ப���  க����ைற  எ�ற  ஒேர  அைம�� ,  அத�  சா��  அைம��க�ட�           

ேச���  ெச��  வ���ற� .  இதனா�  க���  ேவ��ைமக�� ,  அ�கார�  ெச���  ஏ�ப��  ப��  �ைற            

��வாக�  �ர�றதா�  ���ற� .  �ற  ப�க�� ,  ���பாக  ஒ����ைற�ப���த��  ப���         

க����ைற��   கவன�   ப�வதா�   தரமான   க��   அ��பத�கான   �ய��க�   �����   ேபா����ற� .   

 

8.3  இலாப  ேநா�க��ட�  இய���  பல  த�யா��  ப��க�� ,  க��  வ�கமய�  ஆ�க�ப�வைதேயா           

லாப���காக�  ெப�ேறா�க��  ெபா�ளாதார�ைத�  �ர��வைதேயா  த�ேபாைதய  ஒ����ைற       

ப�பாலன�தா�  க���ப��த  இயல��ைல .  அேத  ேவைள�� ,  இ�  ெபா�  நல��ட��  பேராபகார�          

��தைன�ட��  இய���  ப��கைள�  பல  சமய�க��  கவன��ைறவாக  ஊ�க�ழ�க  ைவ�பதாக��         

உ�ள� .  தரமான  க��ைய  வழ�க  ேவ���  எ�ற  ஒேர  ���ேகா��  தா�  அர�  ம���  த�யா��             

ப��க�  இய����றன  எ�றா�� ,  இ�த  இ�வைக�  ப��க��  ஒ����ைற  அ���ைறக���         

இைட��   �க   அ�கமான   சம��ர�ற�   த�ைம   �ல��ற� .  

 

8.4  ஒ�  ���பான  ஜனநாயக�  ச�க����  அ��தள�  ெபா��  க���ைறேய  ஆ�� .  ேதச���கான           

உய�ய  க�ற�  ெவ��பா�கைள�  சா����  வைக��  க���ைற  ��வ��க�பட��        

மா��யைம�க�பட��  ஊ����க�பட��  ேவ��� .  அேத  சமய��� ,  ச�க  அ�கைற��ள  த�யா��         

ப��கைள  நட���  ���னைர  உ�சாக�ப��� ,  அவ�க�  ����ட�த�க  ந�ைம  பய���  ப�ைக          

ஆ��ட   வ�வ��க   ேவ��� .   

 

8.5  மா�ல  ப��  �ைற  ����  இ�த�  ெகா�ைக��  ���ய  அ�ச�க��  ப���ைரக�� ,           

அ��ைற��  ��  இய���  த��ப�ட  நப�க��  கடைமக�� ,  அத�  ஒ����ைற�கான         

அ���ைறக��   ��   வ�மா� :   

 

அ )  ெபா��  க��  �ைற��  ெதாட�  ��ேன�ற�����  ேதைவயான  ெகா�ைக  ���கைள  ம���           

ஒ��ெமா�த  க�கா���ைன  மா�ல  அள��  உய�ம�ட�  க��  அைம�பான  ப���  க����ைற          

ேம�ெகா�ள  ேவ��� .  ப��க��  ��க�ேலா  ெசய�பா�க�ேலா  அ�ல�  ப��கைள        

ஒ����ைற�ப���வ�ேலா  ப���  க����ைற  தைல�டா� .  இதனா�  க���  ேவ��ைமகைள        

��க��   அர��   ப��கைள   ��ேன�ற��   ப���   க����ைறயா�   �ரான   கவன�ைத�   ெச��த   ���� .  

 

51   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

ஆ )  மா�ல�  ���க  ெபா��  க���கான  ெசய�பா�க��  ம���  ேசைவ  வழ��த��  ப���  க��            

இய�க�தா�  (DEO  ம���  BEO  அ�வலக�க�  உ�பட)  ைகயாள�ப�� .  ப���  க��  ெசய�பா�க�           

ம���   ��க�   ���த   ெகா�ைககைள�   ெசய�ப��த   அ�   �ய�னமாக   இய��� .   

 

இ )  த�யா� ,  அர�  ம���  பேராபகார�  க��  ��வன�க� ,  பால�  க����  ெதாட��  க����            

அைன��  �ைலக���  அ��யாவ�ய�  தரம����க�ட�  இய��வைத  உ��  ெச���  ெபா���         

ஆ�க���வமான  �ய  ஒ�����  அ�ல�  அ��கார  �ைற  ஏ�ப��த�ப�� .  அைன���  ப��க��          

�ைற�தப�ச  ெதா��சா�  தர��ைன�  கைட����பைத  உ��  ெச�ய  மா�ல�க���  ��ய�         

�ரேதச�க���  மா�ல�  ப��  ஒ����ைற  ஆைணய�  (State  School  Standards  Authority  -  SSSA)            

ேதா����க�ப�� .  ��தாக�  ேதா����க�ப�ட  மா�ல�  ப��  ஒ����ைற  ஆைணய�  (SSSA)         

ப��க��கான  பா�கா�� ,  உ�க�டைம�� ,  பாட  வா�யாகன  ம���  வ���  வா�யாகன  ஆ��ய�க��          

எ���ைக ,  ���  ெகா�ைகக� ,  ��வாக���கான  �டமான  வ��ைறக�  ஆ�யவ���  அ��பைட         

அள��கைள  அைன���  ப��க���  கைட����க�ப�வைத  உ��  ெச�ய  ேவ��� .  இத�கான         

க�டைம��ைன  பலதர�ப�ட  ப��தார�கைள ,  ���பாக  ஆ��ய�கைள��  ப��கைள��       

கல�தாேலா���   மா�ல   ப���க��   ஆ��ய�   ப���   ��வன�   (SCERT)   உ�வா���   தர   ேவ��� .   

 

மா�ல�  ப��  ஒ����ைற  ஆைணய�  ப���ைர��ப�  அ��பைட  ஒ���ப���த�  ப��ய         

தகவ�கைள  ெவ��பைட�  த�ைம�ட�  ெபா�  ெவ���  ெபா�  ம�க�  பா�ைவ��  ைவ�க  ேவ��� .           

எ�த�  தகவ�கைள  எ�ெவ�வா�  ெவ��ட  ேவ���  எ�பைத  வ�வைம���  ேபா�,  ச�வேதச  அள�லான           

ப��க��கான  �ற�பான  ெசய��ைறகைள�  கவன���  ெகா��  வ�வைம�க  ேவ��� .  இ�த�         

தகவ�கைள  மா�ல�  ப��  ஒ����ைற  ஆைணய�  பராம����  வைல�தள�க���  ப��         

வைல�தள�க���  ப��  ெச��  கால���ேக�ப  �������  பராம��க  ேவ��� .  ெபா�ெவ���         

ைவ�க�ப���ள  தகவ�க�  ����  ப��தார�க�ட���ேதா  ம�றவ�க�ட���ேதா  வ��       

�கா�க����  க����க����  மா�ல�  ப��  ஒ����ைற  ஆைணய�  ���ப��க  ேவ��� .  ேம��          

ம�����க  உ��டாக�  �����ட  இைடெவ��� ,  ெபய�  ����ட�படாம�  ேத��ெத��க�ப��        

மாணவ�க�ட����  ����ட�க�  இைணயவ�யாக�  ேகார�பட  ேவ��� .  மா�ல�  ப��        

ஒ����ைற  ஆைணய�  �ற�பட  ெவ��பைட�த�ைம�ட�  ெசயலா�ற�  ேதைவயான  ெதா����ப�        

பய�ப��த�ப�� .  இத�  �ல�  ஒ����ைற  ஆைணகளா�  ப��க�  ��  த�சமய�  �ம�த�ப���ள          

���யான   �ைம     ெவ�வாக�   �ைற�க�ப�� .   

 

ஈ )  மா�ல  க���ய�  ஆரா���  ம���  ப���  ��வன�  (SCERT)  அத�  ேத�ய  அைம��ட�  ேச���             

(NCERT)  கல�தாேலா��� ,  மா�ல�க��  க���  �ல�  சா��த  �டய�களான  தர  ��ணய�  வ��த�           

ம���  மா�ல�  பாட���ட�க�  ஆ�யவ�ைற  வ�நட��� .  ப��  தர  ம�����  ம���  தர  அ��கார�            

க�டைம��ைன  (School  Quality  Assessment  and  Accreditation  Framework  -  SQAAF)  மா�ல�           

க���ய�  ஆரா���  ம���  ப���  ��வன� ,  அைன���  ப��தார�கைள��  கல�தாேலா���         

உ�வா�க  ேவ��� .  மா�ல  க���ய�  ஆரா���  ம���  ப���  ��வன�  “ மா�ற  ேமலா�ைம�கான           

ெசய��ைறகைள ”  ��ென����  ெச��� .  இத�  �ல�  க��  அைம��களான  -  ��வள  ைமய�  (CRC),            

வ�டார  வள  ைமய�  (BRC)  ம���  மாவ�ட  ஆ��ய�  ப���  ��வன�  (DIET)  ஆ�யைவ  ���             

ஆ��க��  �க�  �ற�பான  ெசய�பா�கைள  அ����  ��வன�களாக  ப�ண��க  ���� .  அேத          
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ேவைள��  மா�ல�க��  ப���  க��  �����  ெச���  மாணவ�க����  சா�ற����ெபா���ைன         

மா�ல   ேத�வாைணய� / ம������   ��   ஏ���ெகா��� .   

 

8.6  கலா�சார� ,  க�டைம��க�  ம���  அைம���ைறக�  �ல�  ப��க����  ��வன�க����         

ஆ��ய�க����  அ�கா�க����  ச�தாய�����  ம���  �ற  ப��தார�க����  அ�கார�ைத        

அ��� ,  ேபா�மான  வள�கைள  அ��பதா�  இண�கமான  ெபா���ண��  உ�டா�� .  ஒ�ெவா�         

ப��தார���� ,  க���ைற��  ப�ேக�பவ����  �க  உய��த  அள�லான  ேந�ைம�ட��  ��         

அ��ப���ட��  ��மா��யான  ப�  ெந�  �ைறக�ட��  த�க�ைடய  ப��ைன  ஆ�ற�         

கடைம��ள� .  அைம���  ஒ�ெவா�  ப�����  ெவ��பைடயாக�  ெத�ய�ப��த�ப�ட  எ��பா���க�        

வைரய��க�பட  ேவ��� .  அ�த  எ��பா���கைள�  க�ைமயான  ம����க���  உ�ப��த�பட        

ேவ��� .  இ�த  ம���டான�  �ற�ைல  ம���  வள���  சா��ததாக�� ,  அேத  சமய���  ெபா���ைன           

உ��  ெச�வதாக��  அைமத�  ேவ��� .  இ�  ெசய�பா���  ���  ப�ணாம��  ெவ��ப��  வைக��           

க����க��  ம����க��  பல  ஆதார�க��  �ல�  ெச�ய�ப�� .  இ�ம���டான� ,  மாணவ�க��         

க�ற�  அைட�க�  ப�ேவ�  கார�க��  �����கைள��  ெவ���ற�  தா�க�கைள��        

ெகா����பைத  அ��க���ற� .  இ�  க���� ,  ���பாக�  ப���  க�����  ���  �ய��  ேதைவ           

எ�பைத  அ��க���ற� .  இ�மா��யான  ெசய��ற�  ம������  அ��பைட��  தா�  அைன��         

நப�க��  பத�  உய���  அ��கார��  ெபா���க��  இ���� .  இ�த  வள��� ,  ெசய��ற�  ம���           

கட�பா�  அைம���ைற  அ�க  ஒ�ைம�பா��ட��  �ைறயாக  அைன���  ெசய�பா�டாள�க��        

க���பா��   எ�ைல�����   இய��வைத   உ��   ெச�த�   ேவ��� .   

 

8.7  அர�  ம���  த�யா��  ப��க��  ( ந�வ�  அரசா�  ��வ��க�ப��  ப��க�  ��கலாக )  ஒேர            

அள�ேகா�க� ,  வைரயைறக�  ம���  ெசய��ைறக�  �ல�  இைணய���  �லமாகேவா  இைணய�         

இ�லாமேலா  ெபா�ெவ���  ெவ��பைட�த�ைம�ட�  ம�����  அ��கார��  ெச�ய�பட       

வ����த�ப�� .  இத��ல�  ெபா�நல���  ஆ�வ��ள  த�யா��  ப��க�  �ணற��க�படா�        

ஊ�க�ப��த�ப�வா�க� .  தரமான  க��ைய  அ��க  ச�க�  ��தைன��ளத�யா��  ப��க�        

உ�சாக�ப��த�ப�� .  அேத  ேவைள��  த���ைசயான  க���  க�டண�க��  இ���  ெப�ேறா�க��         

ச�க��  ேபண�ப�வ� .  அர�  ம���  த�யா��  ப��க� ,  த�க�ைடய  ப��  ம���  மா . ப . ஒ . ஆ .  (SSSA)            

வைல�தள�க��  வ��பைறக� ,  மாணவ�க� ,  ஆ��ய�க� ,  ேபா��க�ப��  பாட�க� ,  க���        

க�டண� ,  ப�ேவ�  ம����  ேத��க��  மாணவ�க��  க�ற�  அைட�க�  ேபா�ற  தகவ�கைள          

ெவ��பைடயாக�  ெத������க  ேவ��� .  அரசா�  ��வ��க�ப��  க���கான  க�டைம��ைன        

ம�தவள  ேம�பா���  �ைற�ைன  கல�தாேலா���  ம��ய�  க��  வா�ய�  ெவ���� .  அைன���          

க��  ��வன�க��  ஒேர  தர�ைல��  த��ைக  ெச�ய�ப��  லாப  ேநா�கம�ற  �ைல��          

ெவ��ப��த�ப�� .  உப�  வ�மான�  ஏேத��  இ��தா�  ����  க��  வள����காக  அைவ  �த��           

ெச�ய�ப�� .   

 

8.8  கட�த  ப�தா��க��  அ�பவ�  ம���  ப���ைனக��  அ��பைட��  ப��  ஒ����ைற          

அ��கார�  ம���  ஆ�ைக�கான  தர  ��ணய�  க�டைம��  ப��லைன�  ெச�ய�ப�� .  இ�த�          

ப��லைனயான�  ச�க���  அைன���  தர��  மாணவ�க�� ,  ���பாக�  ��ப��த�ப�ட  ம���         
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��த��ய  ���ைன�  சா��த  மாணவ�க�� ,  �ழ�ைத�  ப�வ�  க��  (3  வய�  �த�)  �த�  ேம��ைல             

க��  வைர  (அதாவ�,  12ஆ�  வ���  வைர)  இலவச  ம���  உய�தரமான  சமமான  க�டாய�  க��  ெபற              

வ�வைக  ெச��� .  உ���க���  வழ�க�ப��  அ�க  ���ய��வ�  ம���  ெசய�பா�க��         

��ண��க�ப�ட  இய��ர�தனமான  அ���ைற  ஆ�யைவ  மா�ற�ப�� ,  ேதைவக�  ம���        

எதா��த�ைத  மன��  ெகா��  ���பாக  �ல�பர��  ம���  அைறக��  வ�வ� ,  நகர��ற�க��          

�ைளயா��  ைமதான�க��  சா��ய�  ��க�  ஆ�யைவ  மா��யைம�க�ப�� .  இ�த�  ஆைணக�         

தள��த�ப��  ஒ�ெவா�  ப����  த�  �ழ��  ேதைவகைள��  க���பா�கைள��  மன��  ெகா��          

பா�கா�பான ,  இ�ைமயான  ம���  ஆ�க�  ��வமான  க�ற�  ெவ��ைன  உ�வா���  ெகா�ள  ேவ��� .           

ப��க��  ம������  ேபா�  க�ற�  அைட�க�  ம���  �� ,  க��  சா�  ெசய�பா�க�  ���த            

ெவ��பைட�த�ைமயான  ப�������  த��த  ���ய��வ�  ெகா��க�பட  ேவ��� .  இ�த�        

நைட�ைற  இ��யா��  �ைலயான  வள���  ேநா�கமான  (Sustainable  Developmental  Goal  4  -  SDG4)            

அைன���  �ழ�ைதக����  இலவச�  ச�சமமான  தரமான  �த��ைல  ம���  உய��ைல�  க��ைய          

வழ���   இல�ைக   ேநா��   நக���   ��ேன�ற�   பாைத��   இ���ெச��� .   

 

8.9  ெபா��  ப���  க��  �ைற��  ேநா�க�  �க�  �ற�த  தரமான  க��ைய  அ��பதாக            

மா��யைம�க�ப�வ�னா� ,  வா���  அைன��  �ைல��  இ����  ெப�ேறா�க��  த�க�        

�ழ�ைதக��   க���கான   �க��ற�த   ேத�வாக   ெபா��   க��   �ைறைய   நா�வா�க� .  

 

8.10  ஒ��ெமா�த  �ைறைம��  �����ட  கால  இைடெவ��லான  ப�ேசாதைனயான� ,  மாணவ�க��         

க�ற�  �ைலக��ேக�ப  “ ேத�ய�  சாதைன  ஆ�� ”  (National  Achievement  Survey  –  NAS)  எ���            

ெபய��  ��தாக  அைமய�����  ேத�ய  ம����  ைமய�  -  PARAKH  �ல�  ம�ற  அர�  ��வன�க�ட�             

–  ���பாக  NCERT �ட�  ேச���  நட��� .  NCERT  ேபா�ற  ��வன�க��  ஒ��ைழ��ட�  ம����           

வ��ைறக�  ம���  தகவ�க�  ப��பா��  ெச�ய�ப�� .  இ�த  ம����  அைன��  அர�  ம���  த�யா��            

ப��க���ள  மாணவ�க����  ெச�ய�ப�� .  மாணவ�  எ���ைக�ேக�ப  “ மா�ல  ம����        

கண�ெக��� ”  (State  Assessment  Survey  -  SAS)  நட�த�பட  மா�ல  அர�க�  ேக���  ெகா�ள�ப�வ� .            

இத�  ���க�  வள���  ேநா�க���காக�� ,  ப���  க��  �ைறைய  ேம�ப��த��  பய�ப��த�ப�� .          

��ய  ேத�ய  ம����  ைமய�  அைம��  வைர  NCERT  ேத�ய  ம����  கண�ெக���ைன  (NAS)            

ெதாட���   ெச��   வ�� .  

 

8.11  இ��யாக  இ�த  ��ைமயான  �ய��க��  �ழ�ைதகைள��  ப��ம�  ப�வ��னைர��         

மற���ட��டா� ;  அவ�க��காக�தாேன  இ�த�  ப��  �ைறைமேய  வ�வைம�க�ப���ள� .       

�ழ�ைதக�� ,  ���பாக�  ெப�  �ழ�ைதக��  பா�கா��  ம���  உ�ைமக����  த��த  கவன�          

ெச��த�பட  ேவ��� .  ப��ம�  ப�வ���  அவ�க�  ச�����  சவா�க� ,  ேபாைத�  ெபா��          

உபேயாக� ,  அவ�க�  ��  �ரேயா��க�ப��  வ��ைறக�  ����  �கா�  அ��க�  ெத�வான ,          

பா�கா�பான  ம���  �ற�பான  வ��ைறக�  வ��க�பட  ேவ��� .  அத�கான  க�டைம��  அ�கப�ச          

����ைம�ட�  அைன��  மாணவ�க��  அ���  வைக��  கால�ேத  ஏ�ப���த�  �க  �க  அவ�ய�           

ஆ�� .    
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ப��   II.    உய�   க��  

  

9.   தரமான   ப�கைல�கழக�க�   ம���   க���க� :   இ��ய   உய�   க��   அைம���கான   ஒ�   ��ய   ம���  

��ேபா��   பா�ைவ  

9.1.  த�ம�த  ம���  ச�க  ந�வா�ைவ  ேம�ப���வ��� ,  இ��ய  அர�யலைம���  ச�ட�தா�          

��ெமா�ய�ப�ட ,  அைனவ���மான  �த��ர� ,  சம��வ� ,  சேகாதர��வ�  ம���  ��  ஆ�யவ�ைற         

உய���������  ஒ�  ஜனநாயக�த�ைம��ள ,  �யாயமான ,  ச�க  உண���ள ,  ப�ப�ட  ம���         

ம�தேநய��க   நாடாக   இ��யாைவ   வள��ெத��ப���   உய�க�� ,   �க   ���ய   ப��   வ���ற�  

9.1.1.  இ�ப��  ஒ�றா�  ��றா���  ேதைவகைள�  கவன���  ெகா�� ,  உய�  க��யான� ,  �ற�த ,           

�ய��தைனயா�க ,  ��ைமயான  ஆ�ைம  ��க  ம���  ��ய  ஆ�க� �ற��ள  ம�த�கைள         

வள��ெத��பைத ,  ேநா�கமாக�  ெகா����க  ேவ��� .  உய�க��யான� ,  இ�ப��  ஒ�றா�        

��றா�����  ேதைவயான  வைக��  ஒ�  த�ம�தைர ,  அ��ய� ,  ச�க  அ��ய� ,  கைல ,          

மா�ட�ய� ,  ெமா�க�  உ���ட  ெதா��சா� ,  ெதா����ப  ம���  �ற�சா�  க����ல�க��         

ஒ�����  ேம�ப�ட  �ற���பாட�கைள  ஆழமாக  க���ேத�வத��  வா��ப��பதாக�� ,  �டேவ        

ந��ண�க� ,  அற�ண��� ,  அர�யலைம���  ச�ட���பா�  ம��� ,  அ��சா�  ேதட� ,  அ��ய�         

மன�பா�ைம ,  ��ய  ஆ�க� �ற� ,  ேசைவ  மன�பா�ைம  ேபா�றவ�ைற  வள��ெத����ெகா�ள        

வா��ப��பதாக��  இ��க  ேவ��� .  தரமான  உய�க��யான� ,  த��ப�ட  சாதைனகைள�� ,        

அ�வா�றைல��  ேம�ப���வேதாட�லாம� ,  ஆ�க���வமான ,  பய���க  ெபா�நல�ேசைவ  ம���       

ச�க�ப�க��ைப  உ��  ெச�வதாக  இ��க  ேவ��� .  ேம�� ,  இ�  மாணவ�கைள  ப�ேவ�  ப�க���           

ஆய�த�ப��� ,  ெபா��  ெபா��த  ம���  ����கரமான  வா��ைக�கான  ெபா�ளாதார�        

த��ைறைவ��   வழ���   �தமாக��   இ��க   ேவ��� .   

9.1.2.  ப���க����  ��பான  பால�க��  �த�  உய�க��  வைர  க�ற��  ஒ�ெவா�  க�ட����            

�����ட  �ற�க�  ம���  ம����க�  அ��க�பட  ேவ��ய� ,  ��ைமயான  நப�கைள  வள��பத�கான          

அ��பைட   ேநா�கமா�� .  

9.1.3.  ச�க  ம�ட��� ,  உய�க��யான�  தன�கான  ��க�க����  தாேன  வ�வான  ���கைள�          

க�ட���,  அ�வா��த ,  ச�க  உண��  ��க  ம���  �றைமயான  ேதச�ைத  உ�வா�க  �ைனயேவ��� .           

உய�க�� ,  ��ய  அ��கைள  உ�வா��த�  ம���  க������க���  அ��பைடயாக  இ��க  ேவ��� ,          

இத�  �ல�  வள���வ��  ேத�ய�  ெபா�ளாதார�����  ப�க��க  ேவ��� .  ஆகேவ ,  தரமான          

உய�க����  ேநா�க� ,  த��ப�ட  �ைற��  ேவைலவா������  ஆய�தமாவைத�  கா����        

ேமலானதாக  இ��க  ேவ��� .  ������க ,  ச�க  ஈ�பா�  ெகா�ட ,  ஒ���ைண�த  ச�தாய�ேதா�          

��ய ,  �க��  ம����யான ,  ஒ��ைசவான ,  ப�ப�ட ,  பய�பா�  ��க ,  ��தா�க��ற��ள ,         

��ேபா�கான  ம���  வளமான  ேதசமாக  ந�  நா�ைட  மா��வத�கான  �ற�ேகாலாக  உய�க��          

உ�ள� .   

9.2.    இ��யா��   த�ேபா�   உய�க���   �ைற   எ��ெகா���   �ல   ���ய   �ர��ைனக�   ��வ�மா� :  

a. �க�க�ைமயாக�   �ள�ப�ட   உய�க���   �ழ� ;  

b. அ�வா�ற�   �ற�   ம���   �ைள�   ேநா��ய   க�ற����   �ைற�த   ���ய��வ� ;  

55   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

c. ���த  க���பா��ட�  ���க�ப���ள  க����ல�க� ;  ஆர�ப�க�ட�க�ேலேய      

மாணவ�கைள   ஒ�   ���ய   வ�ட��� ,   �க   ���ய   க����ல�க��   ����த� ;  

d. உ���  ெமா�  வ�  க�����  உ��க��  ��வன�க��  �க�  ெசா�ப  எ���ைக��          

காரணமாக,  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ப��க��  இ����  �ைறவான  க��         

வா���;  

e. ஆ��ய�க���� ,   க��   ��வன�க���மான   �க��ைற�த   த�னா�� / �த��ர� ;  

f. ஆ��ய�க�  ம���  க��  ��வன  �த�வ�க��� ,  த��  அ��பைட�லான  �ைறசா�         

��ேன�ற�கைள ,   ேமலா�ைம   ெச�வத�கான   வ��ைறக�   ேபாதாைம ;  

g. ெப��பாலான  ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���க��  ஆரா������  �ைற�த       

���ய��வ�  அ��க�ப�த� ;  அைன���  க����ல�க��� ,  த��யான ,  சக  ம��பா��        

ெச�ய�ப�ட   ஆ��க��கான   ��   ஒ������   ேபாதாைம   �ல�த� ;   

h. உய�க��  ��வன�க��  ேமலா�ைம  ம���  தைலைம��வ�,  ேதைவ���  �ைறவான        

தர���   இ��த� ;  

i. �றன�ற   ஒ����ைற   அைம��;   ம���  

j. இள�ைல  ப�ட�க����  தர��ைன  ெவ�வாக  பா����  �ைலைய  உ�வா���  ேதைவ���         

அ�கமான   ப�கைல�கழக�க� .  

9.3.  உய�க��  அைம�ைப ,  ��ைமயாக�  �ரைம�� ,  �����  ஊ��வத�  �ல�  ேம�ெசா�ன          

சவா�கைள�  சமா��� ,  சம��வமான  ம���  அைனவைர��  உ�ளட��ய ,  உய�க��ைய  அ��ய��த         

தர���  வழ�க  இ�த�  ெகா�ைக  �ைழ�ற� .  இ�ெகா�ைக��  ேநா�கமான� ,  த�ேபாைதய         

அைம���   ��வ��   ���ய   மா�ற�கைள   உ�ளட��யதா�   இ���� :  

a. இ��யா  ��வ�� ,  உ��� / இ��ய  ெமா�க��  பாட�கைள�  க�����  உய�க��        

��வன�கைள  உ�ளட��ய  �க�ெப�ய ,  பலதர�ப�ட  இய�கைள�ெகா������      

ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���கைள  உ�ளட��ய  உய�க��  அைம����  நக�த� ;        

ஒ�ெவா�  மாவ�ட����  அ�ல�  அத�  அ�காைம�� ,  �ைற�த�  ஒ�  உய�க��  ��வன�          

இ��த� ;  

b. பலதர�ப�ட   இய�   சா�   இள�ைல�ப�ட�ப���ைன   ேநா��   நக�த�;  

c. ஆ��ய   ம���   மாணவ   �யா��   ேநா��   நக�த�;  

d. மாணவ�க���  ேம�ப�ட  க��  அ�பவ�ைத  வழ���  �த மாக ,  பாட���ட� ,  க�����         

�ைறக� ,  ேத��  �ைறக� ,  ம���  மாணவ�க��கான  க��  உத�க�  ஆ�யவ�ைற�         

�ரைம�த� .  

e. ஆ��ய�  ம���  தைலைம�ெபா���க��கான  �யமன�க�  த��  அ��பைட�� ,  ேந�ைமயாக�        

ெச�ய�ப�வைத  உ��  ெச���  �தமாக,  க���த� ,  ஆ��  ம���  ேசைவ��  அ��பைட��          

�ைறசா�   பத�   உய��கைள   வழ��த�;  

f. �க��ற�த ,  ம��பா��  ெச�ய�ப�ட ,  ஆரா������ட�க��� ,  ��ய��பத��� ,      

ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���க��  ��ரமான  ஆரா���ைய  வள��ெத��பத�காக�� ,       

” ேத�ய   ஆரா���   அைம�ைப ”   ���த� ;  

g. �க��  த��  வா��த ,  க��  ம���  ��வாக���  த�னா��  உைடய ,  �த��ரமான  அைம��க�           

�லமாக   உய�க��   ��வன�கைள   ��வ��த�;   

56   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

h. உய�க��  அைம�ைப  ” இல�வான  ம���  உ��யான ”  �ைற��  க���ப����  ஒ�ைற  அைம��          

உ�வா��த�;  

i. ெபா��க����  அ�க�ப�யான  வா���க�  உ�வா��த� ,  �ரவல�  த�ைம  ெகா�ட  ம���         

த�யா� �  ப�கைல�கழக�க�  �லமாக  ��  த��ய  ம���  அ��த��  மாணவ�க��காக�         

க��  உத��ெதாைகக�  வழ��த� ,  இைணயவ��  க�� ,  �ற�தெவ� -  ெதாைல�ர�  க�� ;         

ம���  மா����றனா�க��கான  அைன���தமான  உ�க��மான  அைம��க�  ேபா�ற       

��ென���க�ட� ,  அைனவ����  எ�ட���ய ,  அைனவ����  சமமான  வா���கைள       

வழ�க���ய ,   அைனவைர��   உ�ளட��ய ,   உய�க��   அைம�ைப   ேநா��   நக�த� .  

  

10.   உய�க��   �ைலய�க��   ம��ரைம��   ம���   ஒ���ைண��  

10.1.  உய�க��  ெதாட�பான  இ�த�  ெகா�ைக ,  உய�க��  ��வன�கைள�  பலதர�ப�ட          

�ல�கைள�ெகா������  ப�கைல�கழக�களாக�� ,  க���களாக��  ம���  உய�க��  ��வன       

��டைம��களாக�� / அ��சா�  ைமய�களாக��  மா��வத�  �ல� ,  உய�க��  அைம��க�  ���        

���களாக�  �ள�������  �ைலைய ������ ெகா��வ�வைத ,  ைமய  ேநா�கமாக�        

ெகா���ள� .  அ�ப�யான  உய�க��  ��வன�  ��டைம��க� /  அ��சா�  ைமய�க�  ஒ�ெவா��� ,         

�மா�  3000  அ�ல�  அத���  ேம�ப�ட  மாணவ�கைள�  ெகா������ .  இ� ,  ����  ��க  ஒேர            

தர��லான  அ�ஞ�க�  ம���  சகா�க�  ெகா�ட  ���பான  ச�க�கைள  உ�வா�க�� ,  ���          

�ைள����  கார�கைள  உைட�க��  உத�� ;  கைல,  பைட�� ,  ப��பா��  �ல�க��  ��ண��வ�          

ம���  �ைளயா���  ஆ�வ�  ெகா�ட  ��ைமயான  �ற�கைள  உ�ளட��ய  மாணவ�கைள         

உ�வா��� ;  ப�ேவ�  அ����ல�க��� ,  ெவ�ேவ�  �ல�க���  இைடேயயான  ��டா��கைள��        

�க����ற  ���பான  ஆரா���  ���கைள  உ�வா��� ;  ம���  ம�த  வள�க� ,  ெபா��  வள�க�           

உ���ட  அைன��  வள�கைள��  அ�க  ெசய��ற�ட�  உய�க��  அைம���  ��ைம���  ெசய�பட          

வ�வ���� .  

10.2. உய�  க����ைற�� க�டைம�ைப�  ெபா��தவைர�� ,  �க�ெப�ய  பலதர�ப�ட        

�ல�கைள�ெகா������  ப�கைல�கழக�க�  ம���  உய�க��  ��வன�  ��டைம��க�       

ஆ�யனவ�ைற  உ�வா��வேத  இ�ெகா�ைக��  அ����யமான  ப���ைரயா�� .  பழ�கால       

இ��ய�ப�கைல�கழக�களான  த�லா ,  நால�தா ,  வ�லா�  ம���  ��ர��லா  ேபா�றவ��� ,        

ஆ�ர�கண�கான  இ��ய  ம���  ெவ�நா��  மாணவ�க���  பலதர�ப�ட  �ல�க�  ப�����க�ப�ட         

�ழலான� ,  �க�ெப�ய  அள�லான  பலதர�ப�ட  �ல�கைள�ெகா������  ப�கைல�கழக�க��       

மாெப��  ெவ���ைன  ெத�வாக  ������ள� .  இ��யா  உடன�யாக  தன�  ம�����க         

பார�ப�ய�ைத  ��ெகா��  வ�வத�  �ல� ,  ��ைமயாக  உ�வா�க�ப�ட ,  ��தா�க�  �ற��ள         

மாணவ�கைள  உ�வா�க  ���� ;  �ற  நா�கைள  க���ய�  சா����  ெபா�ளாதார�  சா���� ,          

��னதாகேவ   இ��யா   உ�மா��   வ��ற� .   

 

10.3.  �க����பாக ,  உய�க��  ��வன�  எ��ற  அைம�ைப�  க�டைம�ப�  எ� ?;  ப�கைல�கழகமா ?          

அ�ல�  க���யா ?  எ��ற  க���ய�  ��த� / ெத�� ,  உய�க����  ���ய  ேநா�கமாக  உ�ள� .          

ப�கைல�கழக�  எ�ப� ,  உய�தர  க���த� ,  ஆரா���  ம���  ச�க�ப�க���ட� ,  இள�ைல  ம���          

���ைல  எ��ற  ம�ட�க�� ,  பலதர�ப�ட  க����ல�க��  உய�க��ைய  அ��க���ய        
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��வனமா�� .  ப�கைல�கழக�  எ�ற  வைரயைற��� ,  ���கா��  உய�  க��  ��வன�க��         

அட��� .  அைவ ,  க���த����  ஆரா������  சமமான  ���ய��வ�  அ��க�  ��ய  ஆரா���          

ெச��  ப�கைல�கழக�க� ;  க���த���  ம���  அ�கள�லான  ���ய��வ�  அ��க���ய        

அேதசமய�  ஆரா������  ஈ�பட���ய ,  க���த�  ெச��  ப�கைல�கழக�க�  ஆ�யன  ஆ�� .  அேத          

சமய��� ,  ப�டம����  த�னா��  ெப�ற  க���க�  எ��ற  வைரயைற���  பலதர�ப�ட         

க����ல�க��  இள�ைல�  ப�ட�கைள  அ��க���ய  உய�க��  ��வன�க��  நட���  இ���� .         

ஆனா� ,  ப�கைல�கழக�கைள  �ட  அள��  ��யதான  இ�த�  க��  ��வன�க� ,  க���தேலா�          

ம��மான   வர�����   ம���   ைவ�க�படமா�டா� .   

10.4.  �க��  ெவ��பைடயான ,  பலப��ைல�லான  தர�ப���த�  �லமாக ,  ஏைனய  க���க���         

ப��ப�யாக�  த�னா��  வழ�க�ப�வத�கான  வ��ைறக�  உ�வா�க�ப�� .  தர�ப����       

அ��கார���  ஒ�ெவா�  ப��ைல��� ,  �ைற�த  ப�ச  அள�ேகா�கைள  எ���  �கமாக ,  இ�ப�யான          

க���க�  ஊ����க�ப�� ;  வ�நட�த�ப��  ம���  ஊ�க�கார�க�  �லமாக  அ��க��க�ப�� .        

கால�ேபா���  இ�ப�யான  க���க� ,  ப�டம����  த�னா��  க���களாக  அ�ல�        

ப�கைல�கழக�க��  உ����க���களாக  ��ேன�ற�ப�� .  ப�கைல�கழக  உ����க���க� ,      

ப�கைல�கழக���  ��ைமயான  அ�கமாக  அ��க��க�ப�� .  ப�டம����  த�னா��  க���க�        

����னா� ,  ெபா��தமான  தர�ப����  அ��கார�க�  �லமாக ,  ஆரா���  ெச��        

ப�கைல�கழக�களாகேவா   அ�ல�   க���த�   ெச��   ப�கைல�கழக�களாகேவா   ப�ண��கலா� .   

10.5.  இ�த  ���  ���த  வைக�லான  க��  ��வன�க� ,  எ�த  இய�ைகயான  வ���� ,  க�ைமயான ,            

த���வ�ப��த�ப�ட  வைக�பா�க�  அ�ல .  அதனா�  இைவ  ெதாட���யான  மா�த���  உ�ப�டைவ .         

இ�க��  ��வன�க�  த�கள�  ெதாட���யான  ��ட�க� ,  ெசய�பா�க� ,  ம���  அவ���  �ற�          

சா��� ,  ஒ�  வைக�����  இ�ெனா�  வைக���  கால�ேபா���  மா��ெகா���  வைக��         

�த��ர�  அ��க�ப�� .  இ�த  ��வன�க�ைடய  ���ேகா�க�� ,  அவ���கான  ெசயலா�ற�ேம ,        

அவ�ைற�  தர�ப����  �க  ���யமான  ����களாக�  க�த�ப�� .  தர�ப��த��கான  அ��கார         

அைம�பான� ,  ெபா��தமான  அள��  ���யாசமானதாக�� ,  ெதாட��ைடயதாக�மான      

வ��ைறக�ட� ,  இ�க��  ��வன�க��  வைகைமைய�  ��மா���� .  இ��த  ேபா��� ,        

உய�தரமான  க���கான  க���த� - க�ற�  எ��பா���க�  எ�லா  வைக  க��  ��வன�க���  ஒ��          

ேபாலேவ   பா��க�ப�� .   

10.6.  க���த�  ம���  ஆரா���  ப�க���ட�  ேச��� ,  ேம��  �ல  இ��யைமயாத  கடைமகைள��           

இ�த�  க��  ��வன�க�  ேம�ெகா��� .  ெபா��தமான  �ற  க��  ��வன�க��  ேம�பா����          

உத�த� ,  ச�தாய��ட�  ெதாட���ப����ெகா��த�  ம���  ேசைவ  ெச�த� ,  ப�ேவ�        

நைட�ைற�ெசய�க���  ப�க��த� ,  உய�க��  அைம�����ளாக  ஆ��ய�கைள  வள�ப���த�       

ம���  ப���க����  உத�த�  ேபா�றன  அ�த�  கடைமக��  ���யமானைவ .  இவ�ைற         

நைட�ைற�ப��த  உத��  ஆதார�  க�டைம��க�ட�� ,  பாரா���  ச�ைகக�  �லமாக�� ,  �ைறயான         

அைம��க�   �லமாக��   இ�த�   கடைமக�   �ைறேவ�ற�ப�� .  

10.7.  2040  வா��� ,  அைன��  உய�க��  ��வன�க��  பலதர�ப�ட  க����ல�கைள�  ைகயா��          

��வன�களாக  மா�வைத  ேநா�கமாக�  ெகா����க  ேவ��� .  ேம��  ஆ�ர�கண�கான        

எ���ைக��  மாணவ�க�  ேச��ைகைய  இல�காக�  ெகா�ள  ேவ��� .  இ�  உ�க�டைம��  ம���          

வள�கைள  உக�த  �ைற��  பய�ப���வத��� ,  ���பான  பலதர�ப�ட  ச�க�கைள        
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உ�வா��வத���  ����ைம  அ��பதாக  இ���� .  இ�த�  ெசய��ைற  ேநர�  எ����  எ�பதா� ,          

அைன��  உய�க��  ��வன�க��  2030  ���  பலதர�ப�ட  க����ல�கைள�  ைகயா��         

��வன�களாக  மாற  ��ட��வா�க� ;  ��ன�  ப��ப�யாக  மாணவ�க��  எ���ைகைய        

எ��பா����   அள���   அ�க��பைத   ேநா�கமாக�   ெகா�வா�க� .   

10.8.  அைனவ����  எ�ட���ய ,  அைனவ����  சமமான  வா���கைள  வழ�க���ய ,  அைனவைர��         

உ�ளட��ய  உய�க��  அைம�ைப  உ��  ெச�ய ,  அ�க�  க��ெகா�ள�படாத  ப��க�� ,  அ�கமான          

எ���ைக��  உய�க��  ��வன�க�  உ�வா�க�ப�� .  அத�  ப� ,  2030 ���  ஒ�ெவா�         

மாவ�ட���� ,  அ�ல�  ஒ�ெவா�  மாவ�ட��� அ�காைம���  ஓ�  உய�க��  ��வன�          

அைம�க�ப�� .  உ��� / இ��ய  ெமா�க��  அ�ல�  இ�ெமா�க��� ,  க���தைல�  ெகா������        

உய�தர  அர�  ம���  த�யா�  உய�க��  ��வன�க�  உ�வா�க  நடவ��ைகக�  எ��க�படேவ��� .          

�ற�  சா�  ெதா��க��  உ�பட ,  உய�க���கான  ெமா�த�  ேச��ைக  ��த�ைத ,  (GER-Gross          

Enrollment  Ratio)  2018  ஆ�  ஆ���  அளவான  26.3%  இ�  இ���  2035  ஆ�  ஆ�����  50%  ஆக               

உய���வத��  இல��  ைவ�க  ேவ��� .  இ�த�  ���ேகா�கைள  அைடவத�காக ,  ��ய  உய�க��          

��வன�கைள  உ�வா��வேதா�  ம��ம�லாம� ,  த�ேபா��ள  உய�க��  ��வன�கைள       

ஒ���ைண�பத�  �ல�� ,  க�சமாக  ��வா��வத�  �ல�� ,  ேம�ப���வத�  �ல�� ,  அ�க         

மாணவ�   ேச��ைக�கான   �றைன�   ெப�மள��   ெப��க   ���� .   

 

10.9.  அ�க  எ���ைக�� ,  தர���  �ற�த  அர�  உய�க��  ��வன�கைள  உ�வா��வத��          

���ய��வ�  அ��க�ப�� .  அர��  க��  ��வன�க��  ம���  அ�லா�  த�யா��  க��          

��வன�க��� ,  வள���  உ��  ெச�ய�ப�� .  அர��  உய�க��  ��வன�க��� ,  அர��         

அ�க�ப�யான  ��  ஆதரைவ�  ��மா��க  ம���  வழ�க ,  �யாயமான  ம���  ெவ��பைடயான  அைம��           

இ���� .  இ�த  அைம��  அைன��  அர�  உய�க��  ��வன�க�  வளர ,  சமமான  வா��ைப  வழ��� .            

ெவ��பைடயான ,  தர��ணய  அ��கார  �ைற��  அ��கார  ���ைறக����  இ��� ,  ��ேப         

அ���க�ப�ட  அள�ேகா�கைள  அ��பைடயாக�  ெகா�� ,  அர�  உய�க��  ��வன�க���        

���த�  அ��க�ப�� .  இத�  �லமாக ,  இ�த�  ெகா�ைக��  ����ட�ப���ளப� ,  �க  உய��த          

தரமான  க��ைய  வழ���  உய�க��  ��வன�க�  தம�  �ற�கைள  ��வா���ெகா�ள         

ஊ�கம��க�ப�� .  

 

10.10.  �ைறயான  தர��ணய  அ��கார�  ெப�ற  உய�க��  ��வன�க� ,  தம�  ெசய��றைன          

ேம�ப����ெகா�ள�� ,  அைனவ����  க��ைய�  பரவலா�க�� ,  ெமா�த�  ேச��ைக  ��த�ைத        

உய��த�� ,  ேம��  வா�நா�  ��வ��  க�ற��கான  வா���கைள  வழ��வத���  ( ���த         

வள����கான  ���ேகா� -4),  அைவ  �ற�தெவ�  ெதாைல�ர�  க��ைய�� ,  இைணயவ��        

க��ைய��  வழ�க  அ�ம��க�ப�� .  ப�டய�ப��பாகேவா ,  ப�ட�ப��பாகேவா  வழ�க�ப��       

அைன���  ெதாைல�ைல�  ப���க��  அவ���  உ���க�� ,  உய�க��  ��வன�க� ,  த�க�         

வளாக�க��  நட���  �க  உய��த  தரமான  ப���க���  இைணயான  தர�  ெகா�டதாக  இ���� .           

�ற�தெவ�  அ��கார�  ெப�ற  �ற�த  உய�க��  ��வன�க� ,  உய�தர  இைணய�  க��ைய  உ�வா�க           

ஊ����க�ப��  ஆத��க�ப�� .  இ�தைகய  தரமான  இைணய�க�� ,  உய�க��  ��வன�க��        
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வழைமயான  பாட���ட�க�ட�  ெபா��தமாக  ஒ���ைண�க�ப�� ,  கலைவயான  �ைற��       

க���த����   ����ைம   அ��க�ப�� .  

 

10.11.  ஒ�ைற�  க����ல�ைத�ெகா�ட  உய�க��  ��வன�க�  கால�ேபா���  ப��ப�யாக        

அக�ற�ப�� .  அைவ  அைன��ேம  ���பான  பலதர�ப�ட  க����ல�கைள�  ைகயா��  க��         

��வன�களாக�  தர�ய��த�ப��  அ�ல�  ���பான  பலதர�ப�ட  உய�க��  ��வன�ெதா����        

�ைண  அைம��களாக  இைண�க�ப�� .  இத�  �ல� ,  இ�த�  க��  ��வன�க� ,  பலதர�ப�ட          

க����ல�க��� ,  �ைற  கட�த  க����ல�க��� ,  க��  ம���  ஆரா���ைய  ேம�ெகா���          

�தமாக  ஊ����க�ப�� .  ஒ�ைற�  க����ல�ைத�ெகா�ட  உய�க��  ��வன�க� ,  ���பாக ,        

அவ�க�  த�ேபா�  வழ���ெகா������  ஒ�ைற�  க����ல�ைத  பல�ப����  �தமாக ,  ப�ேவ�          

��ய  �ைறகைள  அ��க�  ெச�ய  ஊ����க�ப�� .  ஆனா�  அ�ப�யான  நக���� ,  ெபா��தமான          

அ��கார�கைள  அைடவ�  ���யமா�� .  இ�த�  ���பான  கலா�சார�ைத�  ெசய�ப��த  அைன��           

உய�க��  ��வன�க�� ,  ப��ப�யாக�  க��  ம���  ��வாக���  ��ைமயான  த�னா��ைய          

ேநா��  நக��த�ப�� .  அர�  உய�க��  ��வன�க��  த�னா��ைய�  பல�ப����  �தமாக          

ேபா�மான  ெபா�  ��  உத�  அ��க�ப��  அவ���  �ைல�த�ைம  உ��  ெச�ய�ப�� .  அர��           

��வன�கைள�  ேபா�ேற ,  அைனவ����  சமமான  உய�க��ைய  வழ���  உ�சாக�� ,  அ��ப����         

ெகா�ட   த�யா�   உய�க��   ��வன�க��   இ�ப�யாக   ஊ����க�ப�� .  

 

10.12.  இ�த�  ெகா�ைகயா�  ��ெமா�ய�ப��  ��ய  ஒ����ைற  அைம�� ,  எ��வ��  ப�ைன��          

வ�ட  கால�ப���� ,  ப��ப�யான  த�னா��  எ��ற  வ��ைறைய�  ைக�ெகா��� .  இத�ப� ,  க��          

��வன�க��  ' ப�கைல�கழக  இைச�  ெப�ற  க���க� ”  எ��ற  �ைல  ப��ப�யாக         

����ெகா�ள�ப�� .  ��வ��  தர���கான  ேபா��  அ��பைட�� ,  இ�த�  த�னா��  அைம��க�         

ஒ��ெமா�த  அ�காரம��த�  �லமாக�  தர�ய��த�ப�� .  த�ேபா��ள  ஒ�ெவா�  இைசவ����        

ப�கைல�கழக��  அத�  இைச�  ெப�ற  க���க���  வ�கா���  ெபா��ைப  ேம�ெகா��� .  இத�          

�லமாக  அ�த�  க���க�  த�க�  �ற�கைள  வள����  ெகா�ளலா� ;  க��  ம���  பாட���ட           

நைட�ைறக��  �ைற�தப�ச  வைரயைறகைள  அைடய  ���� ;  க���த�  ம���  ம���� ;  ��வாக          

�����த�க� ;  ��யாதார சம�ைல ;  ம���  ��வாக�  �ற�  ேபா�றவ�ைற��        

ேம�ப����ெகா�ளலா� .  த�ேபா�  ஒ�  ப�கைல�கழக��ட�  இைண�க�ப���ள  அைன���       

க���க��  ��ண��க�ப�ட  அ��கார  வைரயைறகைள  எ��வத�  �லமாக ,  கால�ேபா���        

ேதைவயான  தர  ��ணய  இல��கைள  அைட�� ,  இ����  ப�ட�  வழ���  த�னா��  ெப�ற           

க���களாக  மா�� .  ெபா��தமான  வ�கா��த�  ம���  அத�கான  அரசா�க  ஆதர�  உ���ட          

ஒ���ைண�த   ேத�ய   �ய����   �ல�   இ�    சா��ய�ப��த�ப�� .  

10.13.  ஒ��ெமா�த  உய�  க���  �ைறயான� ,  ெதா���ைற  ம���  �ற�  சா�  ெதா��க��  உ���ட            

ஒ���ைண�த  உய�  க��  �ைறயாக  இ���� .  இ�த �  ெகா�ைக��  அத�  அ���ைற�� ,          

அைன���  தர��லான  உய�க��  ��வன�க���� ,  சமமாக�  ெபா���� ;  இ����  ஓ�          

ஒ��ைசவான   உய�க���   �ழைல   ஒ��ைண��� .   

10.14.  உலகள�� ,  ப�கைல�கழக�  எ�ப� ,  பலதர�ப�ட  க����ல�க�� ,  இள�ைல ,  ���ைல  ம���          

ஆ��ய�  �ைல  உ���ட  அைன���  ப�ட�கைள��  வழ�க���ய ,  உய�தரமான  க���த�  ம���           
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ஆரா�����  ஈ�பட���ய  ஓ�  உய�க��  ��வனமா�� .  �க��ைல�  ப�கைல�கழக�க� ,  �க��ைல          

ெதா����ப�  ப�கைல�கழக�க� ,  ‘ ஒ�ைறயா��  ப�கைல�கழக� ’  எ�பன  ேபா�ற  ��கலான        

ெபய�களா�  அ�ய�ப��  ப�கைல�கழக�க��  �ைலயான� ,  ���ைறக��  ப� ,  தர��ணய        

இல��கைள�   ����   ெச���   ேபா� ,   �க   எ�தாக   ” ப�கைல�கழக� ”   எ��   மா�ற�ப�� .  

.  

11.   �க��   ��ைம   வா��த   ப��ைற   சா��த   க��ைய   ேநா��  

இ��யா��  ஒ���ைண�த  ப��க�  க�ற�  பார�ப�யமான�,  த� ஷ�லா  ம���  நால�தா  ேபா�ற          

ப�கைல�கழக�க������ ,  �க�பர�த  இ��ய  இல��ய�க������,  ெபற�ப�ட  ப��ைற       

பாட�கைள�  ெகா�ட�.  பான�ப�டா��  காத�ப�  ேபா�ற  ப�ைடய  இ��ய  இல��ய�  பைட��க�,          

ந�ல  க��ைய,  64  கைலக��  அ��  எ��  �வ��தன ,  அ�த  64  கைலக��  பாட� ,  ஓ�ய�             

ம��ம�லா� ,  அ��ய�  சா��த  �ைறகளான  ேவ��ய� , க�த�  ம���  ெதா��  �ைறகளான         

' த�� ',' ஆைட  தயா��� '  ேம��  ெதா���ைற  �ைறகளான  ' ம���வ� ',' ெபா��ய� ',  ெம�  �ற�களான         

' ெவ��ப����  �ற�  ',' கல��ைரயாட� ',  '  �வாத� '  ேபா�றைவ���  உ�ளட��யதாக  இ��த�  .          

க�த� ,  அ��ய� ,  ெதா���ைற ,  ெதா���ைற  �ைற ,  ம���  ெம�  �ற��ைற  ஆ�ய  அைன���           

�ைறக���  ம�த�  பைட���  ��தா�க  �ய��க�  அைன���  ' கைலக� '  எ��  க�த�பட  ேவ���.           

இைவ  அைன���  இ��யா��  ேதா��ய  மர�  ஆ��.  ப�ேவ�  கைலக��  அ��சா�  க��ைய  21 ஆ�            

��றா�����   ேதைவயான   க��யாக ,   ����   இ��ய�   க����   ெகா��வர   ேவ��� .   

11.2.  மா�ட�ய�,  கைல,  அ��ய�,  ெதா����ப� ,  ெபா��ய�  ம���  க�த�  ேபா�றவ�ைற          

உ�ளட��ய  இள�ைல�  க����,  க��  சா�  அ���ைறக��  ம���டான�,  ேம�ப�ட  பைட���க�,          

��தா�க��ற�,  ��ைமயான  ��தைன,உய�ம�ட�  ��தைன�  �ற�க� ,  ��க�கைள�  �����  அ�� ,         

���ப� ,  ெபா��ெதாட��  �ற�க�,  பல  �ைறக��  ஆழமான  க�ற�  ச�க  ம���  தா��க           

����ண�ைவ  அ�க�க��ப�  உ���ட, ேந�மைறயான  க��சா�  �ள�கைள  உ���ப�����றன.        

ேம��,  இ��ைறயான�,  ெபா�வாக  அைன��  �ைறக���  மாணவ�க�  ஈ�ப�வைத��  க�றைல  �க��          

ம��வான  அ�பவமாக  மா��வைத��  உ��  ெச��ற�.  ��ைமயான  ப��ைற  க��ைய�  ெகா�ட          

அ���ைற   �லமாக   ஆரா���   வா���க��   அ�க�ப��த�ப��   ேம�ப��த�ப��ற�.   

11.3.  ஒ�  ��ைமயான  ப��ைற  க��  ம�த�க��  அைன���  �ற�கைள��  -  அ��சா� ,  அழ�ய� ,            

ச�க ,  உட� ,  உண���  ம���  ��ெந�  ஆ�யனவ�ைற  ஒ���ைண�த  �ைற��  வள��பைத          

ேநா�கமாக�  ெகா�ட� .  அ�ப��ப�ட  க��  21 ஆ�  ��றா�����  ேதைவயான  �ற�களான  கைல ,          

மா�ட�ய� ,  ெமா�க� ,  அ��ய� ,  ச�க  அ��ய� ,  ெதா���ைற ,  ெதா����ப ,  ம���  ெதா��          

�ைறக�� ;  ச�க  ஈ�பா� ;  தகவ�  ெதாட�� ,  ெவ��கா���  �ற�  ம���  �வாத�  ேபா�ற           

ெம��ற�க�ெகா�� ;  ம���  ேத��ெத��த  �ைற  அ�ல�  �ைறக��  �ற���  ப��க  ��தக�கைள          

உ�வா�க  உத�� .  இ�தைகய  ��ைமயான  க��  ��ட  கால  அ��பைட�� ,  ெதா�� ,  ெதா����ப�           

ம���  ெதா��  �ைறக��  உ�ள  அைன��  இள�ைல�க���  ��ட�க��  அ���ைறயாக  இ��க          

ேவ��� .  

11.4.  கட�த  கால�க��  �க  அழகாக  �வ��க�ப�ட ,  ��ைமயான  ப��ைறசா��த  இ��யா��  க��           

�ைறயான�,  21  ஆ�  ��றா���� ,  நா�காவ�  ெதா���ர�����  நா�ைட  வ�நட�த�         
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ேதைவ�ப��ற� .  ஐ . ஐ . �  ேபா�ற  ெபா��ய�  ��வன�க��  ,  கைலம���  மா�ட�ய�  க���ட�          

��ைமயான  ப��ைற  க��ைய  ேநா��  நக�� .  கைல  ம���  மா�ட�ய�  ப���  மாணவ�க� ,           

��தலாக  அ��யைல�  க���ெகா�வைத  ேநா�கமாக�  ெகா�வ� .  ேம��  அைன���        

க������க���   ெதா��சா�   பாட�கைள��   ெம��ற�கைள��   இைண�க   �ய��   ெச�ய�ப��  

11.5.  க�பைன�  �றைன  ேம�ப����  வைக�லான  ��தா�க  ம���  ெந��வான  பாட���ட�          

க�டைம��க�,  �ற�த  க���கான  ஆ�க���வமான  பாட�ேச��ைககைள�  ேத��  ெச�ய  உத�� ,         

ேம��,  ெவ�ேவ�  க�ட�க��  �ைழ�  ம���  ெவ�ேய��  சா��ய�கைள  வழ���  , இதனா�  த�ேபா�           

�ல��  க�ைமயான  எ�ைலகைள  அக�� ,  வா�நா�  ��வ��  க�ற��கான  ��ய  சா��ய�கைள          

உ�வா���ற� .  ெப�ய  ப��ைற  ப�கைல�கழக�க�� ,  ம���  உய�க��  ��வ�க�  �லமாக         

அ��க���,  இைள�ைல  ம���  ���ைல  ப �ட�ப���  ம���  �ைனவ�  ப�ட�ப���  ேபா�றைவ  �க��           

��மானகரமான  ஆ���  அ��பைட�லான  க��  அ�வப�ைத  வழ��வேதா�,  க����ல�,        

அர���ைறக�   ம���   ெதாஇ��ைறகைள�   ப�ேவ�   ம�ட�க��   ேவைல   வா���கைள   வழ��� .  

 

11.6.  ெப�ய  அள�லான  ப��ைற  ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���க�  உய�  தரமான  ��ைமயான           

ப��ைற�  க��ைய  வழ��� .  �ற��  ��ண��வமான  பாட�  அ�ல�  பாட�கேளா�  ேச���           

மாணவ�க���  ெந���  ��க  ம���  ���ப�பாட�  ��ட�  வழ�க�ப�� .  ஆ��ய�க�  ம���  க��            

��வன�க���,  பாட�  ��ட�கைள  வ�வைம�ப��  அ�கள�லான  த�னா��  வழ�க�ப�� .  க��          

க�����  �ைறைமக��,  ெபா��ெதாட�� ,  கல��ைரயாட� ,  �வாத� ,  ஆரா���  ம���        

க����ல�கைள�  கட�த  பர��ப�ட  ��தைன�கான  வா���க�  ஆ�யவ����அ�க  ���ய��வ�        

ெகா��க�ப�� .  

11.7.  இ��யா��  க��  ம���  �ழைல  உ�ளட��ய  வைக��,  அைன��  உய�க��  ��வன�க���,           

ெமா� ,  இல��ய� ,  இைச ,  த��வ� ,  வரலா� ,  கலா�சார� ,  கைல ,  நடன� ,  நாடக� ,  க�� ,  க�த� ,            

����வர� ,  அ��ய�  ம���  பய�பா��  அ��ய� ,  ச�க�ய� ,  ெபா�ளாதார� ,  �ைளயா�� ,         

ெமா�ெபய���  ம���  �ள�கம��த�  ேபா�ற  �ைறக�  ேதா����க�ப��  ஊ����க�ப��.  இ�த�         

பாட�க��கான  ம�����க�  அைன��  இள�கைல�ப�ட�ப���க���  அ�தைகய  �ைறக�����       

வழ�க�ப��;  உய�க��  ��வன�க��  அ�ப�யான  சா��ய�  இ�லாத  ேபா�  �ற�தெவ�         

ெதாைல�ர�   ப�கைல�கழக�க�   �ல�   இத�கான   ம�����க�   வழ�க�ப�� .  

11.8  அ�தைகய  ��ைமயான  ம���  ப��ைற�  க��ைய  அைடவத�காக ,  அைன��  உய�  க��           

��வன�க��  ெந��வான  ம���  ��ைமயான  பாட���ட���  ச�க  ஈ�பா�  ம���  ேசைவ ,          

�����ழ�  க��  ம���  ம���  அ��பைட�லான  க��  ஆ�ய  ���க��  பாட���ட�க��,          

ஆ�����ட�க��  அ��க�ப��த�ப�� . �����ழ�  க���ய�  எ�ப�  கால�ைல  மா�ற� ,  �ழ�         

மா�பா� ,  க��  ேமலா�ைம ,  �காதார� ,  ப����ய�த�ைமைய�  பா�கா�த� ,  உ��ய�  வள�க�         

ம���  ப����  ேமலா�ைம ,  வன  ம���  வன�ல��  பா�கா��  ம���  �ைலயான  வள���  ம���            

வா��ைக  ேபா�ற  பாட�கைள  உ�ளட��யதாக  இ����.  ம���  அ��பைட�லான  க��யான�  ம�த          

ேநய� ,  ந�ென� ,  அர�யலைம�� ,  ம���  ச��ய���  உலகளா�ய  ம���  ( ச��ய� ),  ��  நட�ைத           

( த�ம� ),  அைம�  ( சா�� ),  அ��  ( �ேரம� ),  அ��ைச ,  அ��ய�  மன�ைல ,  ����ைம  ம���க� ,  ம���            
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வா��ைக  �ற�க�  ேபா�றவ�ைற�  ெகா������ ;  ேசைவ  ம���  ச�க  ேசைவ  ��ட�க��          

ப��ெப�த�  ஆ�ய  பாட�க�  ��ைமயான  க����  ஓ�  அ�கமாக�  க�த�ப�� .  உலகமான�          

ஒ�வேராெடா�வ�  ெதாட��ைடயவ�களா���ப�  அ�க���  வ��  �ைல�� ,  சமகால  உலகளா�ய        

சவா�க��கான  ப�லான  உலகளா�ய  ����ைம  க�� ,  க�பவ���  உலகளா�ய  �ர��ைனகைள         

அ���  ெகா�ள��  ����ெகா�ள��  அ�கார�  அ��பத���  ேம��  அைம�யான ,        

ச����த�ைம��ள ,  அைனவைர��  உ�ளட��ய ,  பா�கா�பான  ெசய��க  ஊ����பாள�களாக       

�ைலயான  ச�க�களாக  மா��வத���  வழ�க�ப�� .  இ��யாக ,  ��ைமயான  க����  ஒ�         

ப��யாக ,  அைன��  உய�  க��  ��வன�க��  உ�ள  மாணவ�க���  உ���  ெதா�� ,  வ�க�க� ,           

கைலஞ�க� ,  ைக�ைன  நப�க�  ேபா�றவ�க�ட�  ப��  ேநர�  ப�  ெப�வத�கான  வா���க�          

வழ�க�ப�� ,  அ��ட�  ஆ��ய�  ம���  ஆரா���யாள�க�ட�  த�க�  ெசா�த  அ�ல�  �ற  உய�           

க��  ��வன�க��  ஆரா���  ெச�ய��  வா���க�  அ��கப��.  இத�  �ல�  மாணவ�க�  த�க�           

க�ற��  நைட�ைறைய�  ��ர�ப��தலா� .  ேம��  அவ�க��  ேவைலவா����கான  சா��ய���கைள        

ேம�ப����ெகா�ளலா� .  

11.9.  ப�ட�ப���க��கான  க�டைம��� ,  கால  அள�க��  அவ���ேக�றவா�  ச�  ெச�ய�ப�� .         

இள�ைல  ப�ட�ப���  ப�ட�  3  அ�ல�  4  ஆ��களாக  இ����.  இ�த  கால�����  ப�ேவ�            

க�ட�க��  உ��ைழ��  ம���  ெவ�ேய��  ���ப�க� ,  ெபா��தமான  சா��த�க�ட�         

வழ�க�ப�� .  எ - கா :  ெதா��  ம���  ெதா���ைற  ப���க��  ஓரா���  ����  ஒ�  சா��த� ,           

அ�ல�  இர��  ஆ��க��  ப�டய�  சா��த�  அ�ல�  ��றா�  ஆ���  ����  ஓ�  இள�ைல�            

ப�ட�  ஆ�யன  வழ�க�ப��.  இ��த  ேபா���,  ேத��ெத��க�ப�ட  ���ய  பாட�����  அ��த�          

�ைட�பேதா�,  �ற  ��  பாட�ைப��க��மாக�  ேச���,  ��ைமயான  ப��ைற  சா��த         

க���ைறைய�  ெகா������  நா��  ஆ��  ப��ைற  இள�ைல�  பட�����  ���பமான  ேத�வாக          

���ெமா�ய�ப��.  க��சா�  ம�����க��கன  வ��  ஒ��  ��வ�ப��,  ப�ேவ�  அ��க��க�ப�ட         

உய�க��  ��வன�க�����  க��சா�  ������க�  ேச��க�ப�� .  இ�த�  க��சா�        

ம�����க��கன  வ��  �ல� ,  க��  ��வன�க�����  வழ�க�ப��  ப�ட�க��கான        

ம�����க�  கண���  எ����ெகா�ள�ப�� .  நா��  ஆ��  ப�ட�ப��ைப  ெபா��தவைர,  உய�         

க��  ��வன�களா�  ����ட�ப���ளப� ,  மாணவ�க�  தா�  ேத��ெச�த  ���ய�  பாட���         

ஆரா���  ��ட�ைத�  ����  ெச���  ப�ச���,  ' ஆரா����ட� '  ��யதான  நா�கா��  இைள�ைல�          

ப�ட�   வழ�க�ப�� .  

11.10.  உய�  க��  ��வன�க���,  ப�ேவ�  �ைல�லான,  ���ைல  பாட�  ��ட�கைள          

வ�வைம���   ெந����த�ைம   அ��க�ப�� :  

(a)  ��றா��க�  இள�ைல�  ப�ட�ப��ைப  ���தவ�க��காக,  இ�  ஆ��க�  ��ய  ���ைல�          

ப�ட�ப���:   இ��   இர�டா�   ஆ��   ��வ�மாக   ஆரா����   ��ட����   ஒ��க�ப��  

(b)  ' ஆரா����ட� '  ��யதான  நா�கா��  இைள�ைல�  ப�ட�  ���த  மாணவ�க��� ,  ஒ�  ஆ��           

உ�ள   ���ைல�ப�ட�   இ����.   

  (c   )   ஒ���ைண�த   5   ஆ��   இள�கைல   /   ���ைல   ��ட�   இ��கலா� .   
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�ைனவ�  ப�ட  ஆரா����ப�����,  ���ைல�  ப�ட�  அ�ல�  4  ஆ��  ஆரா����ட�  ��ய           

இள�ைல�ப��ட�   ேதைவ�ப�� .   ஆ��ய�   �ைறஞ�   ப���   (M.Phil).   ���த�ப�� .  

11.11.  ஐ . ஐ . �  ,  ஐ . ஐ . எ����  இைணயான  ���  ப��ைற  க���கான  மா��  ெபா��            

ப�கைல�கழக�க� .,  ப��ைற  க��  ம���  ஆரா���  ப�கைல�கழக�க�  (MERU)  தரமான  க����          

�க  உய��த  உலகளா�ய  தர  �ைலகைள  அைடவத�காக  அைம�க�ப�� .  இ��யா  ��வ��  ப��ைற           

க���கானஉய��த   தர���கான   அள��கைள   ��ண��க   இைவ   உத�� .  

11.12.  ���ெதா��  கா��  ைமய�க�,  ெதா����ப  ேம�பா��  ைமய�க� ;  ��ன�  ஆரா����கான          

ைமய�க�,  ேம�ப��த�ப�ட  ெதா�லக - க��  ��வன  இைண��க� ;  ம���  மா�ட�ய�  ம���  ச�க          

அ��ய�  ஆரா���  உ���ட  இைணக����ல  ஆரா���  ைமய�க�  ேபா�றவ�ைற  அைம�பத�         

�ல�,  உய�க��  ��வன�க�  ஆரா���  ம���  க������க��  கவன�  ெச���� .  ெதா��  ேநா�க�           

ம���  ெப��ெதா��  ேநா�க��  �ழைல�  க����  ெகா�� ,  பரவ���ய  ேநா�க� ,         

ெதா��ேநா�ய� ,  ந����ய� ,  ேநாய�த� ,  க���ய� ,  த�����ய� ,  த����  ம���  �ற         

ெதாட��ைடய  ப��க��  ஆரா���கைள  ேம�ெகா�ள  உய�  க��  ��வன�க�  ���யமாக         

ப�க��ப�  �க��  இ��யைமயாத�  ஆ�� .  மாணவ�  ச�க�க�ைடேய  ��ைமகைள        

ஊ����பத�கான  வ��ைறக�  ம���  ேபா��கைள  உய�க��  ��வன�க�  உ�வா��� .  ேத�ய         

ஆரா���  அற�க�டைள ,  உய�  க��  ��வன�க�  ம���  ஆரா���  ஆ�வக�க� ,  ம���  �ற  ஆரா���            

��வன�க�  �க��  ����  ��க,  ஆரா���  ம���  க������  கலா�சார�ைத�  ெசய�ப��த��           

ஆத��க��   உத�� .  

12.   மாணவ�க���   உக�த   க�ற�   �ழ�க��   உ��ைண��  

12.1.  பய��ள  க�ற��� ,  ெபா��தமான  பாட���ட� ,  ஈ�பாடான  க���த�  �ைற ,  ெதாட���யான          

�ைறயான  ம����  ம���  ேபா�மான  மாணவ�  உ��ைண  உ�ளட��ய  ஒ�  பர�த  அ���ைற           

ேதைவ�ப��ற� .  பாட���டமான�  �வார�யமானதாக��  ெபா��தமானதாக��  இ��பேதா� ,      

ச�ப��ய  அ���  ேதைவக�  ம���  �����ட  க�ற�  �ைள�க�  ஆ�யனவ�ைற  அைடவத��  ஏ�றவா�            

ெதாட���  �����க�பட  ேவ��� .  மாணவ�க����  பாட��ட�ைத  ெவ��கரமாக  வழ�க  உய�தர�         

க�� - க���த�  �ைறயான�  அவ�ய� ;  க��  க�����  �ைறயான�  மாணவ�க��கான  க�ற�         

அ�பவ�கைள  ��மா��பத�ட� ,  அத�  �ைள�கைள  ேநர�யாக�  பா���ற� .  ம�����  �ைறயான�         

��ஞான�  ��வமாக�� ,  ெதாட���  க�றைல  ேம�ப����  �தமாக�� ,  அ���  பய�பா�ைட  ஆ����          

உ�ப����  �தமாக��  வ�வைம�க�பட  ேவ��� .  இைவ  ம��ம�லா� ,  மாணவ�க��  வள����கான         

�ற�கைள  ேம�ப����  உட�த�� ,  உட�நல� ,  உள�ய�  ம���  ச�க  ந�வா��  ம���  �ற�த           

அறெந�   அ��பைடக�   ஆ�யைவ��   உய�தர�   க�ற���   �க��   ���யமானதா�� .  

   

பாட���ட� ,  க���த�  �ைற ,  ெதாட���யான  ம����  ம���  மாணவ�  உ��ைண  ஆ�யைவ  தரமான           

க�ற��  ஆதார� ��க�  ஆ�� .  க�ற�  �ழலான�,  மாணவ�க���  ஈ�பா��  உ��ைண��         

ெகா���ளைத  உ���ப��� ,  அைன��  மாணவ�கைள��  ெவ��  ெபற�  ெச�யத���ேதைவயான,        

தரமான  �லக�க� ,  வ��பைறக� ,  ஆ�வக�க� ,  ெதா����ப� ,  �ைளயா��  ம���  ெபா��ேபா��         

வச�க�,  மாணவ�  கல��ைரயாட�  தள�க�  ம���  உண��  தள�க�  ேபா�ற  ெபா��தமான           
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வள�கைள��  உ�க�டைம�ைப��  வழ��வேதா� ,  ேம��  பல  ��ென���கைள��  உ�ளட��யதாக        

இ��க   ேவ��� .  

 

12.2.  �தலாவதாக ,  பைட�பா�றைல  ஊ����பத�காக ,  க��  ��வன�க�  ம���  ஆ��ய�க���         

பாட���ட� ,  க���த�  �ைற  ம���  ம����  ஆ�யவ��� ,  உய�க���  த��க��  பர�த          

க�டைம�����ளாக,  �ய��ணய  உ�ைம  வழ�க�ப�� ,  க��  ��வன�க�  ம���  நல���ட�க�         

ம��ம�லா�  �ற�தெவ�  ம���  ெதாைல�ர�  க�ற��ைற  (ODL  -  Open  and  Distance           

Learning),  இைணயவ�  ம���  பார�ப�ய  ' வ��பைற '  �ைறக�  ஆ�யவ���  இைடேய��  சம�ைல         

உ��ெச�ய�ப�� .  அத�ப� ,  ஈ����  ஈ�பா��  ெகா�ட  க�ற�  அ�பவ�ைத  அைன��         

மாணவ�க����  உ��ெச���  �தமாக ,  பாட���ட�  ம���  க�ற�  �ைற  ஆ�யனவ�ைற,  உய�க��          

��வன�க�  ம���  ���பான  ஆ��ய�க�  �லமாக  வ�வைம�க�ப�� ,  ெதாட���யான,  �ைறயான         

ம������  �ல�  ஒ�ெவா�  ��ட���  ���ேகா��  ேம�ப��த�ப�� .  இ���  சா��த��கான         

ம����  �ைற  உ�பட  அைன��  ம����  �ைறகைள��  உய�க��  ��வனேம  (HEI  -  Higher  Education             

Institution)  ��மா���� .  ��ைம  ம���  ப��க  வா��ைப  ேம�ப����  �தமாக  ெத��  சா��த  ம����           

�ைற  (CBCS  -  Choice  Based  Credit  System)  மா��  அைம�க�ப�� .  உய�க��  ��வ�ன���           

��ென��பான� ,  ஒ�ெவா�  ��ட����� ,  க�ற�  ���ேகா�க��  அ��பைட��  மாணவ�க��        

சாதைனகைள  ம�����  அள�ேகா�  அ��பைட�லான  தர  ��ணய  �ைறைய  ேநா��யதா� ,  தர          

�ைறைய  ேம��  �யாயமா���  ம���  ஒ��ட�பட���யதா���  �தமா�  இ���� .  அ�த�  தா�க�          

ெகா�ட  ேத��க�����  �ல� ,  ெதாட���யான  ம���  ��வான  ம����கைள  ேநா��யதா� ,         

உய�க��   ��வ�ன�க��   ��ென���க�   இ���� .  

 

12.3.  இர�டாவதாக ,  ஒ�ெவா�  ��வன��  அதனத�  க���  ��ட�கைள ,  பாட���ட  ேம�பா�  �த�           

வ��பைற  �க��க�  வைர ,  அத�  ��வன  ேம�பா���  ��ட��ட�  (IDP  -  Institutional  Development            

Plan)  ஒ���ைண��� .  ஒ�ெவா�  ��வன��  மாணவ�க��  ��ைமயான  வள�����       

அ��ப��ேபா� ,  �ைறயான  வ��பைற  ெதாட��க���  உ�ேள��  ெவ��மான  ஒ�  வ�வான         

உ�க�டைம�ைப  உ�வா�� ,  ப�ேவ�  க��  ம���  ச�க�  தள�க�����  ஒ��ைண�த  ���க��          

ஒ��ைழ����  உ��ய���� .  உதாரணமாக ,  மாணவ�  ச�க�க�  ம���  அ��ய� ,  க�த� ,  க�ைத ,          

ெமா� ,  இல��ய� ,  த��க� ,  இைச ,  �ைளயா��  சா��த  �க��கைள ,  ஆ��ய�  �ைண�டேனா  அ�ல�           

�ைற  சா��த  ��ண�க�  �ைண�டேனா ,  மாணவ�க�  நட��வத�கான  ��கைள  �ைற�ப��� ,         

வைரய��க�ப�ட  ச�க�க��  ��  உத����  HEI  வ�  வைக  ெச��� .  கால�ேபா��� ,  ெபா��தமான         

ஆ��ய  ��ண��வ�  ம���  வளாக  மாணவ�க��  ேதைவ  வள��த�ட�  இ�ேபா�ற  நடவ��ைகக�          

பாட���ட���  இைண�க�படலா� .  �ற�  ம���  ப���  ெப�ற  ஆ��ய� ,  மாணவ�க�ட�  ஓ�          

ஆ��யராக   ம��ம�லாம� ,   வ�கா��யாக��   ஆேலாசகராக��   அ�கலா� .  

 

12.4.  ��றாவதாக ,  ச�க  ம���  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ��ன�ைய�  ேச��த          

மாணவ�க���  உய�க����  த�கைள  ெவ��கரமாக�  ெபா����ெகா�ள  ஊ�க��  உ��ைண��        

ேதைவ .  ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���க�  இ�வாறான  உய�தர  ஆதர�  ைமய�கைள  அைம���          

�ற�பட�  ெசய�ப��த ,  ேபா�மான  ��  ம���  க��  வள�க�  வழ�க�ப�� .  அைன��          
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மாணவ�க����  �ைறயான  க��  ம���  ெதா��  ச�ப�த�ப�ட  ஆேலாசைனக�  வழ�க�ப�வேதா� ,         

உட� ,   உள�ய�   ம���   உண��   சா��த   ந�வா�ைவ   உ��   ெச�வத�கான   ஆேலாசக�க��   இ��ப� .  

 

12.5.  நா�காவதாக ,  �ற�த�ைல-ெதாைல�ர  ம���  இைணயவ�  க��யான�  தரமான  உய�        

க���கான  வா��ைப  இய�ைகயாகேவ  வழ����ற� .  அத�  �றைன  ��வ�மாக        

ேம�ப����ெகா�ள ,  இ�த�  க��  அைம��க�,  ெத�வாக�  க�டைம�க�ப�ட  தர�  க���பா�க���         

உ�ப�� ,  ஒ���ைண�த  ம���  சா��க�  அ��பைட�லான  �ய��க�  �ல�  �����க�ப��        

���ப��த�ப�� .  �க��ற�த  வ��பைற  ��ட�க���  இைணயாக  இ��பத��,  இ�த�  �ற�த  ெவ�          

ெதாைல�ர�க�����ட�க�  �ைன��.  �ற�த  ெவ�  ெதாைல�ர�க�����ட�க��கான      

�ைறயான  வள��� ,  ஒ����ைற  ம���  அ��கார�  ஆ�யவ���கான  ���ைறக� ,  தர�ைலக�         

ம���  வ�கா��த�க�  தயா��க�ப�� ,  அைன��  உய�க��  ��வ�க��  ப���ைர�க�பட        

��யவைக�� ,   இவ���   க�டைம��   உய�தர�ேதா�   உ�வா�க�ப�� .  

 

12.6.  இ��யாக ,  அைன���  ��ட�க� ,  ப���க� ,  பாட���ட�க�  ம���  க���த�  வ��ைறக� ,          

வ��பைற ,  மாணவ�  உ��ைண,  இைணயவ�  ம���   �ற�த  ெவ�  ெதாைல�ர�க�����ட�க�        

உ�பட ,  க����  அைன��  அ�ச�க��  உலகளா�ய  தர�ைத  அைடவைதேய  ேநா�கமாக�          

ெகா������ .  

  

 

ப�னா��மயமா�க�  

12.7.  ேமேல  �������ள  ப�ேவ�  �ய��க��  காரணமாக  இ��யா��  அ�க  எ���ைக�லான          

ச�வேதச  மாணவ�க�  ப��க�� ,  ேம��  இ��யா��  உ�ள  மாணவ�க��  ெவ�நா�  ெச��  ப��க�� ,           

ந�  க���ைற��  ெவ�நா����  அ��கார�  �ைட�க��  அ�ல�  ெவ�நா�க��  உ�ள         

��வன�க��  ஆரா���க�  ேம�ெகா�ள  �����  மாணவ�க���  அ�க�  �த��ர�ைத��  இைவ         

வழ��� .  ந�  நா���  பார�ப�ய�  ப���களான  இ��ய  ம�கைள�  ப��ய  ஆ��  (Indology),  இ��ய            

ெமா�க� ,  ஆ��  ம���வ� ,  ேயாகா ,  கைல ,  இைச ,  வரலா� ,  கலா�சார�  ம���  ந�ன  இ��யா  ேபா�ற             

பாட�க��  பாட  ெந�க�  ம���  ��ட�க� ,  அ��ய� ,  ச�க  அ��ய�  ம���  அத���  ேமலாக            

ப�னா��அள��  ெபா��தமான  பாட���ட�க� ,  ச�க  ஒ��ைம�கான  அ��த��ள  வா���க� ,        

தரமான  ������  வச�க�  ம���  க���  வளாக��ேலேய  அைன��  வச�க�  ேபா�றைவ          

உலகளா�ய  தர  ��ணய�க��  இல�ைக  அைடய�� ,  அ�க  எ���ைக�லான  ச�வேதச         

மாணவ�கைள  ஈ��க�� ,  ம���  ' உ�நா��ேல  ப�னா��மயமா�க� '  (Globalization  at  Home)  எ�ற          

இல�ைக   அைடய��   ஊ����க�ப�� .  

12.8.  அைனவ����  ெபா����ற  ெசல��,  உய�தரமான  க��ைய  அ��ப� ,  உல��  க���  தலமாக           

இ��யாைவ  ������வேதா�  ம��ம�லாம� ,  அத�  பார�ப�ய  ' உலக  ஆசா� '  ( ��வ  �� )  த��ைய           

��ெட��க��  உத�� .  ெவ�நா������வ��  மாணவ�கைள  வரேவ�ப�  ம���  ஆத��ப�        

ெதாட�பான  அைன��  �ஷய�கைள��  ஒ���ைண�க  ஒ�ெவா�  உய�க��  ��வன����  ஒ�         

' ப�னா��  மாணவ�  அ�வலக� '  அைம�க�ப�� .  உய�தர  ெவ�நா��  ��வன�க�ட� ,        
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ஆரா��� / க���த�  ஒ���ைண��க�  ம���  ஆ��ய / மாணவ�  ப�மா�ற�க��கான  வச�க�       

ெச�ய�ப�� ,  அைவ  ெதாட�பான  இ�தர��  ந�ைம  பய���  ����ண��  ஒ�ப�த�க�  ெவ�நா�க�ட�          

ைகெய���ட�ப�� .  அ�க�  �ற�  ெகா�ட  இ��ய�  ப�கைல�கழக�க�  �றநா�க��  தம�  அய�          

வளாக�கைள  அைம�க  ஊ����க�ப�� ,  அ�  ேபாலேவ ,  ேத��ெத��க�ப�ட  ெவ�நா��        

ப�கைல�கழக�க� ,  உதாரணமாக  உல��  �ற�த  100  ப�கைல�கழக�க�����       

ேத��ெத��க�ப�டைவ ,  இ��யா��  ெசய�பட  வச�  ெச��  தர�ப�� .  அ�தைகய  �ைழ���  வச�யாக          

ஒ�  ச�ட�  இய���  க�டைம��  அம�ப��த�ப�� ,  இ��யா��  இதர�  த�னா��  ��வன�க���          

இைணயாக�  ெசய�பட�  ேதைவயான  ஒ����ைற ,  ஆ�ைக  ம���  உ�ளட�க  ���ைறக�         

அைம�க�ப�� ,  அ�தைகய  ப�கைல�கழக�க����  �ற��  உத�க�  வழ�க�ப�� .  ேம�� ,  இ��ய          

��வன�க�  ம���  உலகளா�ய  ��வன�க���  இைட�லான  ஆரா���  ஒ��ைழ��  ம���  மாணவ�          

ப�மா�ற�க�  ேபா�றைவ  த��ப�ட  �ய��க�  �ல�  ஊ����க�ப�� .  ெவ�நா���         

ப�கைல�கழக�க�  வழ���  ம��ெப�க� ,  ஒ�ெவா�  உய�க��  ��வன�க��  வைரய��க�ப�ட        

ேதைவக��ேக�ப   அ�ம��க�ப�� ,   ப�ட�   வழ���ேபா�   கண���   ெகா�ள�ப�� ..   

மாணவ�   ெசய�பா�   ம���   ப�ேக��  

   

12.9.  க��  அைம���  ���ய  ப��தார�க�  மாணவ�க�  ஆவ� .  உய�தர�  க���த� - க�ற�           

ெசய��ைறக����  ���பான  வளாக  வா��ைக  இ��யைமயாததா�� .  இத�  ெபா���  �ைளயா�� ,         

கலா�சார� / கைல  ச�க�க� ,  �ழ�  ச�க�க� ,  ெசய�பா���  ச�க�க� ,  ச�க  ேசைவ  ��ட�க�           

ேபா�றவ���  ப�ேக�க  மாணவ�க���  ஏராளமான  வா���க�  வழ�க�ப�� .  ஒ�ெவா�  க��         

��வன���� ,  மன  அ��த�  ம���  உண���  மா�ற�கைள�  ைகயா�வத�கான  ஆேலாசைன          

அைம��க�  ��வ�ப�� .  ேம�� ,  �ராம��ற�  ��ன�ைய�  ேச��த  மாணவ�க����  ேதைவயான           

ஆதரைவ  வழ��வத�காக ,  ேதைவ�ேக�ப  மாணவ�  ���  வச�கைள  அ�க��ப�  ேபா�றைவ  ��ட���          

ஏ�பா�  ெச�ய�ப�� .  அைன��  உய�க��  ��வ��க��  த�க�  ��வன�க��  உ�ள  அைன��          

மாணவ�க����   தரமான   ம���வ   வச�கைள   உ��   ெச��� .  

 

மாணவ�க��கான   ��   உத�  

   

12.10.  மாணவ�க��கான  ��  உத�  ப�ேவ�  நடவ��ைகக�  �ல�  ெச�ய�ப�� . ப��ய�ன,  பழ���,          

இதர  �க��  ��ப��த�ப�ட  ம���  ஏைனய  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��ப��த�ப�ட  மாணவ�க��          

த��ைய  ஊ����க  �ய��க�  ேம�ெகா�ள�ப�� .  உத��ெதாைக  ெப��  மாணவ�க��        

��ேன�ற�ைத  ஆத��பத��� ,  வள��பத��� ,  க�கா��பத���  ஏ�றவா�  ேத�ய  உத��ெதாைக        

இைணய�தள�  ���ப��த�ப�� .  த�யா�  உய�க��  ��வன�க�  த�க�  மாணவ�க���  அ�க         

எ���ைக�லான   இலவச   உத�க�   ம���   உத��   ெதாைககைள   வழ�க   ஊ����க�ப�� .  

 

13.   ெசய�   ேநா�க��ள ,   ஆ�ற��ள ,   �ற��ள   ஆ��ய�   ��  

13.1  உய�க��  ��வன�க��  (HEI-Higher  Education  Institutions)  ெவ����  �க  ���யமான          

காரண� ,  அ���ள  ஆ��ய�க��  தர�  ம���  ஈ�பாடா�� .  உய�க����  ���ேகா�கைள         

அைடவ��  ஆ��ய�க��  ���ய��வ�ைத  உண��� ,  ேவைலவா���  ம���  ப�  ��ேன�ற�ைத         
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�ைற�ப��த�� ,  ஆ��ய�கைள  ப�யம���வ��  ப�ேவ�  ���க�ட����  சமமான       

�ர�����வ�ைத  உ���ப��த��  கட�த  பல  ஆ��க��  ப�ேவ�  �ய��க�        

அ��க�ப��த�ப���ளன .  ெபா�  ��வன�க��  உ�ள  �ர�தர  ஆ��ய�க��  ஊ�ய�  ப��ைலக��         

க�சமாக  அ�க��க�ப���ள� .  ப�  ேம�பா��  வா���கைள  ஆ��ய�க���  வழ��வ��  ப�ேவ�         

�ய��க�  எ��க�ப���ளன .  க���  ெதா���  �ைலக��  இ�வாறான  ப�ேவ�  ��ென���க�         

இ��தேபா��� ,  உய�க��  ��வன�க��  க���த� ,  ஆரா���  ம���  ேசைவ  ஆ�யவ���         

ஆ��ய�க��  ஈ�பா�  எ��பா��த  அளைவ  �ட  �க�  �ைறவாகேவ  உ�ள� .  ஆ��ய�க��  �ைறவான           

ஈ�பா���கான  கார�கைள�  க�ட��� ,  அைத�  ���பத�  �ல�  ,  ஒ�ெவா�  ஆ��ய��  ம���� ,             

உ�சாக� ,  ஈ�பா�  உ��  ெச�ய�ப�� ,  மாணவ�  நல� ,  ��வன�  ம���  ப��ட�ைத          

��ேன��வத�காக  உ�சாக�ப��த�ப�வ� .  இ�த  ேநா�க���காக ,  உய�க��  ��வன�க��       

�ற�த ,  ���பான  ம���  �றைமயான  ஆ��ய�கைள  உ�வா�க  ��வ��  �ய��கைள  ,  இ�த �           

ெகா�ைக   ப���ைர��ற�  

13.2  �த�க�டமாக ,  அைன��  உய�க��  ��வன�க ����  அ��பைட  உ�க�டைம��களான        

��தமான  ���� ,  �காதாரமான  க��பைறக� ,  க��பலைகக� ,  அ�வலக�க� ,  க���த�  ெபா��க� ,         

�லக�க� ,  ஆ�வக�க�  ம���  இ�ைமயான  வ��பைறக�  ம���  வளாக�க�  �த�ய  வச�க�          

க�டைம�க�ப�� .  ந�ன�  க��  ெதா����ப�ைத  ஒ�ெவா�  வ�����  ெகா��  வ�வத�  �ல�  ,            

ஒ�ெவா�   வ��பைற���   �ற�த   க�ற�   அ�பவ�க�   உ��ெச�ய�ப�� .   

13.3  ஆ��ய����  க�����  ெசய�பா�க�  ��தலாக  இ�லாதப�  அைம��.  ஆ��ய�  -  மாணவ�            

��தா�சர��  அ�காமாக  இ�லதப�  உ��  ெச�ய�பா��.  இத�  �ல�,  க���த�  ெசய�பா�          

இ�ைமயாக�� ,  மாணவ�க�ட�  ஆ��ய�  உைரயா��  ேநர�  அ�கமாக�� ,  ஆரா���  ம���         

ப�கைல�  கழக�  சா��த  ப���க���  ேபா�மான  ேநர�ைத  ஒ��க�  ��யதாக��  அைம�� .          

ஒ�ெவா�  க��  ��வன����� ,  �ைற  சா��த  ஆ��ய�க�  �ய��க�  ப�வா�க� .  அவ�க�  ேவ�            

எ�த�  க��  ��வன�����  ெபா�வாக  இட  மா�ற�  ெச�ய�  பட  மா�டா�க� .  இத�  �ல� ,  அவ�க�             

த�கள�  ��  �றைன�� ,  தா�  சா���  இ��க�  ��ய  க��  ��வன�க���  ��ைமயாக           

அ��ப��க   ����   .   

13.4  ஆ��ய�க���  அவ�க��  பாட���ட�ைத  ம���  க��  அ���ைறகைள�  ெசா�தமாக         

வ�வைம�க�  �த��ர�  வழ�க�ப�� .  அ��க��க�ப�ட  பாட���ட�  க�டைம����� ,       

மாணா�க�க����  ேதைவயான  ஒ�  பாட���ட�ைத  ,  உ�வா��வத�கான  ���  �த��ர��          

ஆ��ய�க���  வழ�க�ப�� .  இ��  பாட��  ம���  வா���  சா��த  ெபா��கைள�  ேத��ெத����           

உ�ைம ,  ேத��க�  ம���  �ைற  சா��த  ப�க��  அட��� .  ��ைமயான  க���த� ,  ஆரா���  ம���            

ேசைவைய  நட��வத��  ஆ��ய�க����  �ற��அ�கார�  அ��பத�  �ல�  ,  �ற�பான ,           

ஆ�க���வமான  ப�கைள  ஆ��ய�க�  ெச�வத��  ஒ�  ���ய  உ��தலாக��  உத�யாக��         

இ���� .  

13.5  �றைமகைள  ேம��  ஊ����பத�காக ,  ெபா��தமான  ெவ�ம�க� ,  பத�  உய��க� ,  தைலைம�          

ெபா���  ேபா�ற  அ��கார�க�  வழ�க�ப�� .  இத��ைட�� ,  அ��பைட �  ப�கைள�  ��ப���         

கடைம��   �லகா���க   ஆ��ய�க�   ெபா��ேப���ெகா�ள�ப�வா�க�.   

13.6  உய�க��  ��வ��க�,  ெத�வாக  வைரய��க�ப�ட ,  �ய�னமான  ம���  ெவ��பைடயான         
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ெசய��ைறக�  ம���  ஆ��ய  ஆ�ேச����கான  அள�ேகா�கைள�  ெகா������ .  இத�  �ல�  ,          

த�னா��  ��வன�க��  ேதைவ��  ஏ�ப  ஆ��ய  ஆ�ேச���  நைடெப��  .  த�ேபாைதய  ஆ�ேச���           

ெசய��ைற  ெதாட��  அேத  ேவைள�� ,  ஒ�  ‘ த�கா�க  பத��கால� ’  அதாவ� ,  ப���  உய�           

ெசய��றைன  உ���ப��த�  ெபா��தமான  ” த��கா�”  கால�  ைவ�க�ப�� .  �ற�த  ஆரா���  ம���          

ெசயலா�க�கைள  அ��க����  வைக��,  காலவர�����ப�ட  பத�  உய��  �ைறக�  ��வ�ப�� .         

�ைறயான  ெசய��ற�  ம������கான  பல  அள���க��  அைம��  ஒ�ெவா�  உய�க��         

��வன�தா��  உ�வா�க�ப�� ,  அத�  ��வன  ேம�பா���  ��ட���  (IDP)  ெத�வாக         

�வ��க�ப�� .  இ���ட���,  �ர�தர  பத��கால�”  ���த�,  பத�  உய�� ,  ச�பள  உய�� ,          

அ��கார�க�  ேபா�றவ�ைற�  ெசய�ப��த,  கவன���  எ����ெகா�ள�படேவ��ய  அள��களான,       

' த�கா�க  பத��கால '  த��கா�  கால��ய  ெசய�பா�க� ,  சகஆ��ய�க�  ம���  மாணவ�கள�         

ம���ைரக� ,  க���த�  ம���  க���த��  ��ைமக� ,  தர�  ம���  தா�க�  ���த  ஆரா��� ,           

ெதா���ைற  ேம�பா��  நடவ��ைகக�  ம���  ��வன�  ம���  ச�க���கான  �ற  வைகயான          

ேசைவக�   ேபா�றைவ   அைன���   �ள�க�   ப������   .   

13.7  உய�வான  ெசய��றைன��,  ��ைமைய��  வள��ெத����  வ�லைம  ெப�ற,  �ற�த  ம���          

���பான  ��வன�  தைலவ�கேள  கால���  ேதைவயாக  உ�ளன� .  த���வமான  �ற�த  ��வன�          

தைலைமயான� ,  ஒ�  ��வன�  ம���  அத�  ஆ��ய�க��  ெவ����  ���ய  காரணமா�� .          

�க��ற�த  க��சா�  ம���  �ற  ேசைவக��  சா��த,  தைலைம  ம���  ேமலா�ைம�  �ற�கைள�           

ஆதார���வமாக  ெகா������  த��  வா��த  ஆ��ய�க�  ெவ�  �ைர��  அைடயாள�  காண�ப��          

தைலைம  பத�க��  அம��த�ப�வ� .  தைலைம��வ�  பத�க�கா�யாக  இ��கா� ,  மாறாக�          

தைலைம��வ  மா�ற�க��  ேபா�  ,  த�ேபா�  ப���  இ��பவைர�  ச��  கால�  ����ப� ,            

��வன�க��  �ரான  ெசய�பா�ைட  உ��  ெச�வத�கான  ���ைறயாக  இ���� .  ஆ��ய�க�         

ம���  உய�க��  ��வன�க��  தைலவ�க�ட���� ,  �ற�த  ம���  ��ைமயான  க���த� ,         

ஆரா��� ,  ��வன  ேசைவ  ம���  ச�க  ேம�பா��  ஊ�����  ேபா�றைவ  ெப��ப�யான  ஒ�           

�ற�பான   ப�பா�   அைம�மா�,     ��வன�   தைலவ�க��   ெசய�பா�க�   அைம�� ..    
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14.   உய�   க����   சம��வ��   அைனவைர��   உ�ளட��த��  

14.1.  தரமான  உய�க����  �ைழவ�  எ�ப�  த�நப�  ம��� ச�க�கைள� சாதகம�ற           

�ழ��க�����  ெவ�ேய�ற���ய  பர�த  சா��ய���கைள  உ�வா��� .  இ�த  காரண���காக ,        

தரமான  உய�க��  வா���கைள  அைன���  த�நப�க����  �ைட�க�  ெச�வ�  எ�ப�          

����ைமக��  ஒ�றாக  இ��க  ேவ��� .  அைன��  மாணவ�க����  தரமான  க���கான  சமமான          

அ�கைல  உ��  ெச�வைத  இ�த�  ெகா�ைக  வ���ற� ,  ��தலாக  ச�க - ெபா�ளாதார���         

��த��யவ� (SEDG) க����   ���ய��வ�   அ����ற� .  

14.2.  ச�க  ம���  ெபா�ளாதார���  ��த��யவ�க�  ப��  ம���  உய�  க���  �ைறக�����           

�ல�க�ப�வத���  பல  காரண�க�  ெபா�வானைவ .  எனேவ ,  ப��  ம���  உய�  க��  இர����           

அைனவைர��  உ�ளட��ய  சம��வ  அ���ைற  எ�ப�  ெபா�வான தாக  இ��க  ேவ��� .  ேம�� ,          

ப�ேவ�  �ைலக��  ���க�த�க  வள���ைய  உ��ெச���  வ�ண�  ெதாட���யான  அ���ைற          

ேவ��� .  எனேவ ,  உய�க����  அைனவைர��  உ�ளட��ய  சம��வ�  எ�ற  இல�ைக  அைடய�          

ேதைவயான  ெகா�ைக  �ய��க�  ப���  க����  ேம�ெகா���  �ய��கேளா�  இைண���         

பா��கேவ���  

14.3.  உய�க����  ���பாக  அ�ல�  க�சமான  அள��� �  ��ரமாக  இ����  �ல  �ல��க�           

உ�ளன.  ���பாக,  உய�க��  வா���க�  ப��ய  அ��  இ�லாைம, உய�க��ைய� ெதாட�வத�கான          

ெபா�ளாதார  வா���,  ���  க���பா�க�,  ேச��ைக  ெசய��ைறக�,  ���ய�  ம���  ெமா��  சா��த           

தைடக�,  பல  உய�  க���  ��ட�க��  ேமாசமான  ேவைலவா���  �ைல  ,  ம���  ெபா��தமான            

மாணவ�   ஆதர�   வ��ைறக�   இ�லாைம   ஆ�யைவ   இ��   அட���.  

14.4.  இ�த  ேநா�க���காக, உய�க����� �����ட  ��த�  நடவ��ைகக�  ,அைன��         

அரசா�க�க��   உய�   க��   ��வன�க��    ஏ���ெகா�ள   ேவ���.  

 

14.4.1.   அரசா�க�க�   எ��கேவ��ய   நடவ��ைகக�  

( a )  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��யவ�க��கான (SEDG)  க�����  ெபா��தமான  அரசா�க        

��ைய   ஒ���த�  

( b )  ச�க  ெபா�ளாதார���  ��த��யவ�க��கான  (SEDG)  அ�கமான  ேச��ைக  ��த����  (GER)          

ெத�வான   இல��கைள   அைம�த�  

( c )   உய�   க��   ��வன�க��   (HEI)   ேச��ைக��   பா�ன�   சம�ைலைய   ேம�ப���த�  

( d )  எ�தான  அ��தைல  ேம�ப����  வைக�� ,  உய�  இல��ய  மாவ�ட�க���  ம���  ச�க           

ெபா�ளாதார���  ��த��யவ�க�  அ�க�  இ����  �ற�� �  க��  ம�டல�க���  உய�தர         

உய�க��   ��வன�கைள   ���த�   ேவ��� .  

( e )  உ���  /  இ��ய  ெமா�க��  அ�ல�  இ�ெமா�க��  க�����  உய�தர  உய�  க��            

��வன�கைள   (HEI   கைள   )   உ�வா��   ஆத��த� .  
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( f )  ெபா�  ம���  த�யா�  உய�க��  ��வன�க�� ,  ச�க ெபா�ளாதார ��யாக�  ��த��யவ�க���           

அ�க   ��   உத�   ம���   ஊ�க�ெதாைக   வழ��த�  

( g )  ச�க ெபா�ளாதார ��யாக�  ��த��யவ�க���  உய�க��  வா���க�  ம���  ஊ�க�ெதாைகக�          

ெச�றைடய�   ெச���   �க������ட�கைள   நட�த   ேவ��� .  

( h )  �ற�த  ப�ேக��  ம���  க�ற�  �ைள�க��கான  ெதா����ப  உபகரண�கைள  உ�வா��          

ஆத��த�  

14.4.2.   உய�க��   ��வன�க�   எ��கேவ��ய   நடவ��ைகக�  

  

( a )      உய�க��ைய�   ெதாட�வத�கான   ����ைம   ம���   க�டண�கைள�   �ைற�த�  

( b )  ச�க - ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  மாணவ�க���  அ�க  ��  உத�  ம���  ஊ�க�ெதாைக           

வழ��த�  

( c )  ச�க ெபா�ளாதார ��யாக�  ��த��யவ�க���  உய�க��  வா���க�  ம���  ஊ�க�ெதாைகக�          

ெச�றைடய�ெச���   �க������ட�கைள   நட�த   ேவ��� .  

( d )   ேச��ைக   ெசய��ைறகைள   அைனவைர��   உ�ளட��யதாக�   ெச�வ�  

( e )   பாட���ட�ைத   அைனவ���மானதாக   ஆ��த�   

( f )   உய�க���   ��ட�க��   ேவைலவா����   �றைன   அ�க��த�   

 

( g )   இ��ய   ெமா�க��� ,   இ�ெமா�க��   க���க�ப��   ��த�   ப�ட�ப���கைள   உ�வா��த�  

( h )  அைன���  க��ட  வச�க��  ச�கர  நா�கா�  ம���  மா����றனா�க�னா�         

அ�க���யைவயாக   உ��ெச�த�   

( i )  ��த��ய  க��  ��ன������  வ��  மாணவ�கைள  உட�  இைண�பத�கான  பாட���ட�கைள          

உ�வா��த�   

( j )  இ�ேபா�ற  அைன��  மாணவ�க����  ச�க - உண��சா�  ம���  க��சா�  ஆதர� ,  ெபா��தமான          

ஆேலாசைன   ம���   வ�கா��த�கைள   வழ��த�  

( k )  பா�ன - அைடயாள�  �ர��ைன  ����  ஆ��ய� ,  ஆேலாசக�  ம���  மாணவ�க��  உண��றைன          

உ���ப��த��  இ�����  பாட���ட�க�  உ�பட உய�  க��  ��வன�க��  அைன��          

அ�ச�க���   ேச��த�  

( l )   பா�பா�   ம���   �����த���   எ�ரான   அைன��   ��கைள��   க���பாக   அம�ப���த�  
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( m )  ேமேல  ெசா�ன  ��ட�க�  ம����� ,  ���பாக  ச�க�  ெபா�ளாதார  ��யாக�          

��த��யவ�க��  ப�ேக��ைன  அ�க����  வ�ண�  ��வன  ேம�பா���  ��ட�கைள        

உ�வா��த� .  

 

15.   ஆ��ய�   க��  

15.1.  அ��த�  தைல�ைறைய�  க�டைம���  ப��  ஆ��ய�  ���கைள  உ�வா��வ��  ஆ��ய�           

க��  �க  ���ய�  ப�கா���ற� .  �ற�த  வ�கா��க��  �ைண�ட�  பல  பாட����க��  �தான           

�ற�ப���,  ந�ென��  ப��கைள��  ம���கைள��  ெசய��ைறக��  வா�லாக�  ப��வேத        

ஆ��யைர�  தயா��ப���த�  ஆ��.  ஆ��ய�க�  இ��யா��  ���ய�க� ,  ெமா�க� ,  ெந��ைறக�         

ம���  பழ���  மர�க�  உ�பட  அைன��  மர�க�  ஆ�யவ���  வ�வான  அ��தள�  ெப����ப�            

அவ�ய�  ஆ�� .  இத�ட�  க��  ம���  க�����  �ைறக��  உ�ள  ச�ப��ய  ��ேன�ற�கைள��           

ந��   அ�����க   ேவ��� .  

 

15.2.  உ�ச��ம�ற�தா�  அைம�க�ப�ட  ��ப�  ேஜ . எ� .  வ�மா  க�ஷ��  (2012)  அ��ைக��  �ல� ,           

10,000-�� ���  ேம�ப�ட  த���  இய���  ஆ��ய�  ப����  க���க�  தரமான  ஆ��ய�          

க��ைய�  த�வத��  எ�தெவா�  க�ைமயான  �ய����  எ��காம�  இ��ப�ட�,  பண���காக�         

ப�ட�ைத  ����  ��பைன  �ைலய�களாகேவ  ெசய�ப�வ�  ெத�ய  வ���ள� .  இ�வாறான         

�ைறேக�கைள�  த��க��  ஆ��ய�  க����  அ��பைட  தர�ைத  உ��  ெச�ய��  இ�வைர          

ேம�ெகா�ட  ஒ���  நடவ��ைகக�  யா��  எ�தெவா�  பலைன��  தர��ைல.  அத��  மாறாக  அைவ           

க����ைற��  �ற�பான  வள���கைள��  ��ைமயான  க������கைள��  த��கேவ       

ெச������றன .  ேந�ைம ,  ந�பக�த�ைம ,  ெசய��ற�  ம���  உய�  தர�ைத  ஆ��ய�  க��  �ைற��           

��ெட��க,  க����ைற���  அத�  ஒ���  நடவ��ைக  �ைறக���  ��ர  நடவ��ைககைள  எ���          

�������த�   அவசர�   ேதைவயாக   உ�ள�.  

 

15.3.  க���த�  ெதா���  ம�யாைதைய  ��ெட��க�  ேதைவயான  ஒ�ைம�பா�  ம���  ந�பக�த�ைம          

ஆ�யவ���  அளைவ  ேம�ப��த,  அ��பைட  க���  தர  ��ணய�கைள�  ����  ெச�யாத  தரம�ற  ம���            

ெசயலா�றாத  ஆ��ய�  க��  ��வன�க����  �ைறகைள�  கைளய  ஒ�  வ�ட  கால  அவகாச�            

வழ�க�ப�� .  ெகா��க�ப�ட  ஒ�  வ�ட�����  �ைறகைள�  கைளயாத  ��வன�க���  எ�ராக�         

க�ைமயான  நடவ��ைககைள  எ��க  ஒ����ைற  ஆைணய����  ��  அ�கார�  வழ�க�ப�� .  2030          

ஆ�  ஆ����� ,  க��  ��யாக�  �ற�த ,  ப��க�த�ைம  வா��த,  ஒ���ைண�க�ப�ட  ஆ��ய�           

க���   ��ட�க�   ம��ேம   நைட�ைற��   இ��பத��   ������த�க�   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

15.4.  ஆ��ய�  க�����  ப��ைற  சா��த  உ���க� ,  உய�தர�  பாட���ட  உ�ளட�க�க�  ம���           

க�ற�-க���த�  �ைறக�  ஆ�யைவ�  ேதைவ�ப�வதா� ,  அைன��  ஆ��ய�  க���  ��ட�க��          

ஒ���ைண�த  ப��க�  வா��த  க��  ��வன�க����  நட�த�பட  ேவ��� .  இைத�         

ெசய�ப���வத�காக  அைன���  ப��ைற  சா��த  ப�கைல�கழக�க��  க���க��  க���ய�        

�ைறைய  ���  க����  ப�ேவ�  ��க��  அ�ந�ன  ஆரா���கைள  ேம�ெகா�வ�ட�,  உள�ய� ,           
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த��வ� ,  ச�க  அ��ய� ,  நர��ய� ,  இ��ய  ெமா�க� ,  கைல ,  இைச ,  வரலா� ,  இல��ய� ,  உட�க�� ,            

அ��ய�  ம���  க�த�  ேபா�ற  �ற  �ைறக�ட�  இைண��  B.Ed.  ப�ட�ப��ைப��  வழ��� .  ேம��            

2030 ஆ�  ஆ�����  த�யாக  இய���  ஆ��ய�  ப���  ��வன�க�  அைன���  ��ைமயாக          

ப��ைற  சா��த  ப�கைல�கழக�க�ட�  இைண�க�ப��  ஒ���ைண�த  நா��  வ�ட  B.Ed.          

ஆ��ய�   ப���   ப�ட�ப���ைன   வழ��� .  

 

15.5.  ப��ைற  சா��த  உய��க��  ��வன�களா�  (HEIs)  வழ�க�ப��  ஒ���ைண�த  நா��  வ�ட           

B.Ed.  ஆ��ய�  ப���  ப�ட�ப��பான�  2030  ஆ�  ஆ�����  ப��  ஆ��ய�  ேத���கான           

�ைற�தப�ச�  க���  த��யா�க�ப�� .  இ�த  நா��  வ�ட  B.Ed.  ஆ��ய�  ப���  ப�ட�ப��பான�           

��ைமயான  இ�  ெப��  இள�கைல�  ப�ட�ப���ைன  உ�ளட��  இ���� .  ஒ��  ஆ��ய�  ப���           

சா���  த�ேபா�  வழ�க�ப��  இர��  வ�ட  B.Ed.  இள�கைல�  ப�ட�ப��� .  ம�ெறா��  ப��ைற           

சா��த  இள�ைல  கைல  ம���  அ��ய�  ப�ட�ப��� .  இ��  ெமா� ,  வரலா� ,  இைச ,  க�த� ,  க��             

அ��ய� ,  ேவ��ய� ,  ெபா�ளாதார� ,  கைல ,  உட�க��  ேபா�ற  அைன���  அட��� .  அ�ந�ன  க�ற�           

-  க���த�  �ைறக���  அ�பா� ,  ஆ��ய�  க����  ச�க�ய� ,  வரலா� ,  அ��ய� ,  உள�ய� ,           

�ழ�ைத�ப�வ�  பராம���  ம���  க�� ,  அ��பைட  எ��த��  ம���  எ�ண�� ,  இ��யா��          

ம���க�  /  ெந��ைறக�  /  கைல  /  மர�க�  ம���  பல��  உ�ளட��  இ���� .  ஒ���ைண�த  நா��              

வ�ட  B.Ed.  ஆ��ய�  ப���  ப�ட�ப���ைன  வழ���  உய��க��  ��வன�க�  (HEIs)  அைன���           

இர��  வ�ட  B.Ed.  ஆ��ய�  ப���  ப�ட�ப���ைன  வழ�கலா� .  ஏ�கனேவ  ஒ�  �ைற��           

இள�கைல�  ப�ட�  ெப�றவ�க�  இ�த  இர��  வ�ட  B.Ed.  ஆ��ய�  ப���  ப�ட�ப����  ேசரலா� .            

இைத�த�ர  உய� � க��  ��வன�க�  ஏேத��  ஒ�  �ைற��  நா��  வ�ட  இள�கைல�  ப�ட�           

���தவ�க���  ஒ�  வ�ட  B.  Ed  ஆ��ய�  ப�ட�ப���ைன  வழ�கலா� .  �த�ைமயான  மாணவ�கைள           

ஆ��ய�  ப�����  ேத��  ெச�ய  ����  வைக��  4  வ�ட ,  2  வ�ட ,  1  வ�ட  B  .Ed  ப�ட�ப���ைன�                 

ேத��   ெச���   த��   வா��த   மாணவ�க���   க��   உத��ெதாைகக�   வழ�க�ப��.  

15.6.  ஆ��ய�  க��  சா��த  ப�ட�ப���ைன  வழ���  உய��க��  ��வன�க�  (HEIs),  க���ய�            

சா��த  �ைறக���  �ற���  பாட�க���  ேதைவயான  அள�  ேவ��ப�ட  ��ண�க��  இ��ைப  உ��           

ெச�ய  ேவ��� .  ஒ�ெவா�  உய��க��  ��வன��  (HEI)  அர�  ம���  த�யா��  ப��க�ட�           

ெந��கமாக  ப�யா��வத�கான  க�டைம�ைப�  ெகா����க  ேவ��� .  அ��  ப�யா���  �ல         

ஆ��ய�க�  மாணவ�க����  க���ப�ட�,  ச�க  ேசைவ ,  வய�  வ�ேதா�  க��  ம���  ெதா��க��           

ேபா�ற   �ற   நடவ��ைகக���   ப�ேக�க   ேவ��� .  

15.7.  ஆ��ய�  க���கான  �ரான  தர�ைத  உ��  ெச�ய ,  அைன��  ஆ��ய�  க��  சா��த            

ப�ட�ப����கான  ேச��ைக��  ேத�ய�  ேத��  �கைம�னா�  நட�த�ப��  த��  ம���  �றனா��          

ேத��க�  �லமாக  ெச�ய�ப�� .  ேம��  இ�ேத��க�  நா���  ெமா��ய�  ம���  கலா�சார�          

ப��க�த�ைமைய�   க����   ெகா��   ெசய�ப��த�ப�� .  

15.8.  க���ய�  �ைறக��  ப��க�த�ைமேயா�  ��ய  ஆ��ய�கைள  ப�யம���வேத  தைலயாய         

ேநா�கமாக  இ��த�  ேவ��� .  அேத  சமய�  க���த� / �ைறசா� / ஆரா���  அ�பவ�  ஆ�யைவ��         

���யமான�  ப�ைக  வ���� .  ப���க��ேயா�  ேநர�  ெதாட��ைடய  உள�ய� ,  �ழ�ைதக�          

ேம�பா� ,  ெமா��ய� ,  ச�க�ய� ,  த��வ� ,  ெபா�ளாதார� ,  அர�ய�  அ��ய�  ம���  அ��ய�  க�� ,           
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க�த�  க�� ,  ச�க  அ��ய�  க��  ம���  ெமா��  க��  ேபா�ற  பலவாறான  பாட�க��  ேத���             

ெப�ற  ஆ��ய�க�  க���ய�  �ைறக��  ப�யம��த�ப�வ� .  இ�வாறான  பாட�க��  த����ள         

க���ய�  �ைற��  ஏ�கனேவ  ப�����  ஆ��ய�க�  த�கைவ�க�ப�வ� .  ஆ��ய�  க����  ப��ைற          

சா��த  ஆ��ய�கைள  அ�க��க��  க���ய�  வள���ைய  உ���ப��த��  இ�த  நடவ��ைகக�         

பய��ளதாக   அைம�� .  

15.9.  Ph.D.  என�ப��  �ைனவ�  ப�ட�ப����  ��தாக�  ேச�ேவா�  அைனவ��  ப����  கால���           

அவ�க�  ேத��ெத��த  Ph.D.  பாட��ட�  ெதாட��ைடய  க���த�  /  க��  /  க�ற�-க���த�  �ைற  /             

எ���  சா��த  ம����  அ��பைட�லான  பாட����க���  (credit-based)  ேத���  ெபற  ேவ��� .  பல            

ஆரா���  மாணவ�க�  �ைறசா�  வ��ந�களாகேவா  அ�ல�  ெபா��  �ர���களாகேவா  /  அவ�க�          

ேத��ெத��த�  �ைறக��  ெதாட�பாள�களாகேவா  ப�யம��த�ப�வா�க�  எ�பதா�  க�ற�-க���த�       

சா��த  நைட�ைறக� ,  பாட���ட�கைள  வ�வைம�த� ,  ந�பகமான  ம�����  �ைறக� ,  தகவ�         

ெதாட��  ம���  பலவ�ைற  �ைனவ�க�ட�  ெவ��ெகாண�வ�  �ைனவ�  ப�ட�ப����  உ��         

ெச�ய�ப�� .  ேம��  Ph.D.  மாணவ�க�  உத�  ஆ��யராக��  ம�ற  க���ய�  சா��த  நடவ��ைகக��           

ப�யா�ற��  ஒ�  �ைற�தப�ச�  கால  ��ணய�  ெச�ய�ப�� .  இவ�ைற  உ���ப��த  நா�          

��வ����ள   ப�கைல�கழக�க��   வழ�க�ப��   Ph.D.   பாட���ட�   மா��யைம�க�ப�� .  

15.10.  க���  ம���  ப�கைல�கழக  ஆ��ய�க���  ெதா�� சா�  ெதாட����கான  ேம�பா�ைட         

வழ�க  க��  ��வன�க��  த�ேபாைதய  ஏ�பா�க��  �ய��க��  ெதாட�� .  ேம��  இ�த          

ஏ�பா�க�  யா��  தரமான  க���கான  ெச���ட�ப�ட  க���த� - க�ற�  ெசய��ைறக��        

ேதைவகைள�  ����  ெச�வத�காக�  பல�ப��த�ப��  க�சமாக  ���ப��த�ப�� .  ஆ��ய�க��        

ஆ�ைல�  வ�  ப�����  SWAYAM  /  DIKSHA  ேபா�ற  ெதா����ப�  தள�கைள�  பய�ப���வ�           

ஊ����க�ப�� .  இத�  �ல�  தரமான  ப����  ��ட�க�  அ�க  எ���ைக�லான         

ஆ��ய�க����   ���ய   கால�����   ெகா��   ெச�ல�ப�� .  

 

15.11.  �ற�பான  ��த  /  ஓ��ெப�ற  ஆ��ய�  ���க��  �ைண�ட�  வ�கா��த��கான  ஒ�  ேத�ய            

ப����  ��வ�ப�� .  அ�த  ஆ��ய�  ���க��  இ��ய  ெமா�கைள�  க�����  �ற�          

உ�ளவ�க��,  ப�கைல�கழக� / க���க����  ���கால  ம���  ெந�� கால  வ�கா��தைல�  தர �        

தயாராக   இ��பவ�க�� ,   ெதா��சா�   �ைணயாக   இ��பவ�க��   அட��வா�க�.   

16.   ெதா��க��ைய   ம�வ�வைம�த�  

16.1  12- வ�  ஐ�தா��  ��ட  (2012-2017)  ம������  ப�  19-24  வய�ைடய  இ��ய�           

ெதா�லாள�க��  ெவ�  �ைறவான  (5% �����  �ைறவான )  எ���ைக�ேலேய  �ைறயான        

ெதா��க��  ெப������றன� .  ஆனா�  இ�  அெம��கா��  52  சத��தமாக�� ,  ெஜ�ம���  75          

சத��தமாக��  ெத��  ெகா�யா��  அ�கப�ச  அளவாக  96  சத��தமாக��  உ�ள� .         

ெதா��க��ைய�  பரவலாக  இ��யா��  ெகா��  ெச�ல  ேவ��யத�  அவ�ய�ைதேய  இ�த         

எ���ைக   நம���   ����கா���ற� .   

16.2  �ைறவான  எ���ைக��  மாணவ�க�  ெதா��க��  ெப�வத��  �த�ைமயான  காரண�  -           

ெதா��க��  �ைறயான�  11-12  வ�  வ���க��  ேத���  ெப��  மாணவ�கைள��  8- �  வ���  அ�ல�            
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அத��  ேம��ள  வ���க��  இைட�ல��  மாணவ�கைள��  ம��ேம  ��ன�  கவன�  ெச���யேத          

ஆ��.  ேம�� ,  11-12  வ�  வ����  ெதா��க���  பாட�ேதா�  ேத���  ெப��  மாணவ�க�           

உய��க�����  அேத  பாட���ைவ�  ேத��ெத��க  ச�யான  வைரய��க�ப�ட  பாைதக�         

அைம�க�பட��ைல.  �ரதான  உய�க���கான  ேச��ைக  அள�ேகா�க��  அவ�க���  ஏ�ற        

வைக��  வ�வைம�க�பட��  இ�ைல .  இதனா� ,  ெதா��க��  ப��ேறா�  வழ�கமான  பாட���ட���         

ப��ேறா�ட�  ப�ல�  தைடயாக  இ���ற� .  2013�  ஆ���  நட�த�ப�ட  ேத�ய�  �ற�  த���           

க�டைம���  (NSQF)  �ல�  தா�,  ெதா��க��  பாட����ைன�  ப��ேறா���  ம�ற          

மாணவ�கேளா�   ேச���   ��ேனற   ெப��   தைட���பைத   அ�ய   ���த� .   

16.3  ெதா��க��யான�  �த�ைமயான  க���  ��ட���  க�க�யலாத  மாணவ�களா�  ம��ேம         

ப�ல�ப�வதாக��,  �த�ைம�  க��ைய  �ட�  தர�  தா��ததாக��  க�த�ப��  வ���ற� .  இ�த          

வைகயான  பா�ைவ  தா�  மாணவ�க�  எ����  ���க����  தைடயாக��  இ����ற� .  எனேவ,          

ெதா��க��ைய  ம�வ�வா�க�  ெச�வத�  �ல�  எ��கால���  ெதா��க��ைய �  ப��ய  ��ய         

பா�ைவைய   மாணவ�க�ட�   உ�வா����   ��ரமாக   அ�கைற�   கா�ட   ேவ��� .   

16.4  ெதா��க���ட�  இைண���ள  ச�க  அ�த��  ப��ைலைய�  கைள�� ,  ெதா��க��ைய         

�த�ைம�  க��ேயா�  ஒ���ைண���  ப�ைய�  ப��ப�யாக  எ�லா�  க��  ��வன�க���         

ேம�ெகா�வேத  இ�த�  ெகா�ைக��  ���ேகா�  ஆ�� .  ெதா��க��  சா��த  ப���கைள  ந��ைல          

ம���  உய��ைல�  ப��க�ேலேய  ஆர���பதா�,  தரமான  ெதா��க��ைய  உய��க��ேயா�        

��கமாக  இைண�க  ���� .  இதனா�  ஒ�ெவா�  �ழ�ைத��  �ைற�தப�ச�  ஒ�  ெதா�ைலயாவ�          

க�ற�  உ��  ெச�ய�ப��  ம���  ப�ேவ�  ெதா��கைள  அ��க�ப��த�ப�வ��  உ��  ெச�ய�ப�� .          

ெதா��க����  �ல�  இ��ய�கைல  ம���  ைக�ைன�  ெதா��க��  ���ய��வ��        

ெதா�லாள�க��   க��ய��   வ����த�ப�� .   

16.5  2025- ���  க�பவ�க��  50%  ந��ைல�க�� ,  உய��ைல�  க��  �ல�  ெதா��க����  ப���           

ெப����பா�க� .  இத�காக�  ெத�வான  ெசய���ட�  இல��கேளா�  வ�வைம�க�ப�� .  இ�        

�ைலயான  வள���  இல��  4.4  (SDG)-உட�  ஒ���ைண��  இ��ய  ம�க�ெதாைக��  ஆ�ற�          

வள�ைத  உண����  வைக���  இ���� .  ெமா�த�  ேச��ைக  ��த�ைத  (GER)  கண����ேபா�          

ெதா��க��  ப���  மாணவ�க��  எ���ைக��  ேச����  கண��ட�ப�� .  அ��  சா��த  க����          

ெதா��க����  ஒ�றாக  இைண��  வள�� .  வ��  ப�தா��க��  அைன��  ேம��ைல�  ப��க���          

ெதா��க��  ப��ப�யாக�  க���க�ப�� .  இத�காக  ேம��ைல�  ப��க�  அைன���  ெதா���ைற         

ப���  ��வன�க� ,  ெதா��  ���க�கைள�  ப�������  ��வன�க� ,  உ���  ெதா��         

��வன�க�  ஆ�யவ��ட�  இைண���  ப�யா��� .  ப��க��  �ற�  ஆ�வக�க�  உ�வா�க�ப��          

அ�வச� ய�ற  �ற  ப��க��  அவ�ைற�  பய�ப���மா�  ஏ�பா�  ெச�ய�ப�� .  உய��க��  ��வன�க�          

ெதா��க��ைய�  ெசா�தமாகேவா  அ�ல�  ெதா��  ��வன�க� ,  அர�  சாரா  அைம��க�  �லமாக          

ஒ��  ேச��ேதா  அ��க  ேவ��� .  2013- �  அ��க�ப��த�ப�ட  ெதா��க��  இள�கைல�         

ப�ட�ப���க�  ெதாட���  ����� .  அேத  சமய� ,  ம�ற  இள�கைல�  ப�ட�ப���க�  ப���          

மாணவ�க���,  ���பாக  நா��  வ�ட�  ப��ைற  சா��த  இள�கைல�  ப�ட�ப���க�  ப���          

மாணவ�க���  ெதா��க����  ப�ட�  ெபற  வா����  �ைட��� .  உய��க��  ��வன�க�         

ெம��ற�  உ�பட  ப�ேவ�  �ற�க��  ���ய  கால�  சா��த�  ப���க�  வழ�க  அ�ம��க�ப�� .           
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ேலா�  ��யா,  அதாவ�  இ��யா��  உ�வா�க�ப�ட  ���யமான  ெதா��க�  சா��த  அ���           

�ற�க�  ெதா��க��  ப���க�  �ல�  அைனவ����  �ைட�க  வ�  ெச�ய�ப�� .  �ற�த  ம���           

ெதாைல�ர�   க����   �ல�   ெதா��க��   வழ��த�   �����   ஆராய�ப�� .  

16.6  ெதா��க���  பாடமான�  அைன���  ப��க���  க��  ��வன�க���  வ��  ப�தா��க��          

ப��ப�யாக�  க���க�ப�மா�  ஒ���ைண�க�ப�� .  எ�த�த�  ெதா��க��ைய�  ப�����ப�       

எ�ப�  �ற�  ப��பா���  �ல��  உ�����ள  வா���கைள�  க��ண�த�  �ல��  அ�ய�ப�� .          

MHRD- யான�  ேத�ய�  ��  ஒ�ைற  அைம��  ெதா��க��  வ��ந�கைள��  அைம�சக�க��         

�ர���கைள��  ெதா��  ��வன�கேளா�  இைண��  ெதா��க����  ஒ���ைண��  அைம�ைப        

(NCIVE)   ���   இத�   �ய��கைள   ேம�பா�ைவ   ெச��� .   

16.7  �த�ேலேய  �வ��ய  த��ப�ட  ��வன�க�  ச�யாக  ேவைல  ெச�ய���ய  மா��க�  ம���           

நைட�ைறகைள  வ��பேதா�  ம��ம�லாம�  அவ�ைற  NCIVE  வ�வைம�த  வ��ைறக�  �ல�  ம�ற          

��வன�கேளா�  ப����  ெதா��க����  உ�ச�ைத�  ெதாட  உதவ  ேவ��� .  உய�க��         

��வன�க��  ப�ேவ�  மா��க� ,  ம����க�  �ல�  ெதா��க��ைய�  ப������ (ப�����)         

பா��க  ேவ��� .  உய��க��  ��வன�க�  ெதா��  ��வன�கேளா�  இைண��  இள�  ��வன�கைள          

அத�ைடய   ெதாட�க   கால�க��   ஆத����   ைமய�கைள   உ�வா�க   ேவ��� .   

16.8  ஒ�ெவா�  ெதா�����  ேவைல��ற����  ��வான  வைக��  ேத�ய�  �ற�  த��  க�டைம��           

ஒ��கைம�க�ப��.  ேம�� ,  இ��ய�  தர�ைலயான�  ச�வேதச�  ெதா�லாள�  அைம���ைடய        

ெதா��க��  ச�வேதச  வைக�பா�ேடா�  ஒ�றாக�  �ரைம�க�ப�� .  ��க�ற��கான  அ��பைட        

அ��கார�ைத  இ�த�  க�டைம��  த�� .  இத�  �ல� ,  �ைறசா�  அைம���  இ���          

இைட���யவ�க��  நைட�ைற  அ�பவ�,  க�டைம���  ெபா��தமான  ம�ட��ட�  �ரைம�க�ப��        

ஒ���ைண�ப��.  இ�த  ம����  அ��பைட�லான  க�டைம��  �த�ைம  க�����        

ெதா��க�����   இைடேய   இ����   இய�க�ைத   எ�தா��� .  

17.   அைன���   �ைறக���   தரமான   க��சா�   ஆரா���ைய   ஊ����க   ஒ�   ��ய   ேத�ய   ஆரா���  

��வன�  

17.1  ஒ�  அள�ப�ய  ம���  �க��ற�த  ெபா�ளாதார�ைத  வள��ப��� ,  �ைல����வ��� ,         

ச�தாய�ைத  ேம�ப���வ��� ,  ஒ�  ேதச�ைத  இ���  அ�க  உயர�கைள  அைடய�  ெதாட���          

ஊ����ப���  அ��  உ�வா�க�  ம���  ஆரா���  ���யமானைவ .  இ���  ெசா�ல�ேபானா�         

உல��  வள�  வா��த  நாக�க�கைள  ெகா�ட  (இ��யா,  ெமெசா�ெபா�ேதா�யா,  எ���  ம���          

���  ேபா�ற)  நா�க��  ந�ன  சகா�த����  ����ட  (அெம��கா,  ெஜ�ம�,  இ�ேர�,  ெத�           

ெகா�யா  ம���  ஜ�பா�  ேபா�ற  )  நா�க��  வ�வான  அ�வா��த  ச�க�களாக  மா�யத��  ���ய            

காரணமாக  �ள��ய�  இ�த  நா�க��  அ��சா�  ெசய�பா�களா��  ,  ெபா��  சா��த          

ப�க���னா��  கைல  ,  அ��ய�,  ெமா�  ,  ப�பா�க���  நாக�க�கைள  வள��தேத  ஆ��.  இ�த            

ெசய�பா�க�  த�க�  ெசா�த  நாக�க�கைள  ம��ம�லா�  உலகெம���  உ�ள  நாக�க�கைள��         

ேம�ப���ய�   

17.2  இ��  உல��  �க��  �ைரவான  மா�ற�களா�  (எ . கா .,  ப�வ�ைல  மா�ற�  ,  ம�க�  ெதாைக             

இய��ய�  ம���  ேமலா�ைம ,  உ���  ெதா����ப� ,  ��வைட��வ��  ���ட�  ச�ைத ,  க���          
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க���ய��  (Machine  learning)  வள���  ம���  ெசய�ைக  ��ண�� )  ஒ�  வ�வான  ஆரா�����ழ�           

��ென�ேபாைத��  �ட  த�ேபா�  ேதைவ�ப��ற�.  இ�த  �����  ��ைமயான  �ைறக��  இ��யா          

ஒ�  தைல�ற�த  நாடாக  மாற  ேவ��� .  ேம��  அத�  பர�த �றைம�  �றைன  ேம�ப���  வர�����             

ஆ��க�  ம��� தசா�த�க��  ����  ஒ�  ��ன�  அ���  ச�கமாக  மாற ,  ேதச����  அத�            

ஆரா���  �ற�க��  ����ட�த�க ��வா�க�  ம���  ெவ���  ��வ�� ,  ேதைவ�ப��  �ைறக��          

கவன�  ெச��த  ேவ���  இ�� ,  ஒ�  ேதச���  ெபா�ளாதார ,  அ��சா� ,  ச�க ,  �����ழ�  ம���            

ெதா����ப  ஆேரா��ய�  ம���  ��ேன�ற����  ஆரா�����  அவ�ய�  /  ேதைவ  ��ைப�ட          

அ�கமாக   உ�ள� .  

17.3  ஆரா�����  இ�த  ���ய��வ�  இ��தேபா��� ,  இ��யா��  ஆரா���  ம���  க������          

�த�� ,  த�ேபா� ,  ெமா�த  உ�நா��  உ�ப����  (GDP)  0.69%  ம��ேம ,  அெம��கா��  2.8%,           

இ�ேர��   4.3%   ம���   ெத�   ெகா�யா��   4.2%    ஆ�� .  

17.4  ��தமான  ����  ம���  �காதார� ,,  தரமான  க��  ம���  உட�  ஆேரா�ய�  ,  ேம�ப�ட             

ேபா��வர�� ,  கா���  தர� ,  எ�ச��  ம���  உ�க�டைம��  ேபா�ற ,  இ��யா  இ��  எ��ெகா�ள           

ேவ��ய  ச�க  சவா�க� ,  அ���ைறக�  ம���  ���கைள�  ெசய�ப��த  உய�ம�ட  அ��ய�  ம���           

ெதா����ப�  ேதைவ�ப�வ�  ம��ம�லாம� ,  ச�க  அ��ய�  ம���  மா�ட�ய�, ம���  ேதச���          

ப�ேவ�  ச�க - கலா�சார  ம���  �����ழ�  ப�மாண�க�  ப��ய  ஆழமான  ��த��         

ேதைவ�ப���ற� .  இ�த�  சவா�கைள  எ��ெகா�ள�  ேதைவயான  ஆரா���  ம���        

ெதா����ப��ைன  ெவ������  இற��ம�  ெச�த�  �டா� .  ஒ�  நா���  �ய  ஆரா���ைய          

நட��வத�கான  �ற� ,  அ�  ெவ�நா������  இற��ம�  ெச���  ஆரா���கைள  மா��யைம��         

ஏ���ெகா�ள   உத�� .  

17.5  ேம�� ,  ஒ�  நா���  ச�க�  �ர��ைனக��கான  ���க�  ம��ம�லாம�  அ�த  நா���           

அைடயாள� ,  ேம�பா� ,  ஆ��க  /  அ��சா�  ����  ம���  பைட�பா�ற�  ஆ�யைவ  அத�  வரலா� ,            

கைல ,  ெமா�  ம���  கலா�சார�  ஆ�யவ���  �ல�  ஒ�  ���ய  வ���  அைடய�ப���றன .  கைல            

ம���  மா�ட�ய�  ஆரா��� ,  அ��ய�  ம���  ச�க  அ��ய��  இைணத� ,  ஒ�  ேதச���           

��ேன�ற�����   ெத��த   இய�����   �க��   ���யமான� .  

17.6  இ��யா��  க��  ��வன�க��  ஆரா���  ம���  க������க� ,  ���பாக  உய�  க����           

ஈ�ப���ளைவ  ���யமானைவ .  ஆரா���  ம���  அ���வா�க���  வ�வான  கலாசார�  உ�ள         

�ழ�க��  தா�  உய�  க��  ம�ட���  �ற�த  க���த�  ம���  க�ற�  ெசய��ைறக�  �க���றன             

எ�பைத  வரலா�  ��வ��  உல��  �ற�த  ப�கைல�கழக�க��  சா��க�  கா����றன ;  ேம�� ,          

உல��  �க�  �ற�த  ஆரா���க�  ப��க�த�ைம  ெகா�ட  ப�கைல�கழக  அைம��க�ேலேய         

�க����ளன .  

17.7  அ��ய�  ம���  க�த�  �த�  கைல  ம���  இல��ய�  வைர, ஒ���  ம���  ெமா�க� ,  ம���வ�              

ம���  ேவளா�ைம  வைர�லான  �ைறக��  ஆரா���  ம���  அ��  உ�வா���  ��ட  வரலா���           

பார�ப�ய�ைத  இ��யா  ெகா���ள� .  21  ஆ�  ��றா��� ,  இ��ய  ஆரா���  ம���          

க������கைள  வ�நட�த  இ�  ேம��  வ��ப��த�பட  ேவ���  . ஒ�  வ�வான  ம���  ெத��த  அ��            
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ச�தாயமாக�� ,  உல��  ���  ெப�ய  ெபா�ளாதார�க��  ஒ�றாக��  இ��யாைவ  வ�வைடய�         

ெச�ய   இ�   உத�� .  

17.8  எனேவ ,  இ�த�  ெகா�ைக  இ��யா��  ஆரா�����  தர�  ம���  அளைவ  மா��வத�கான  ஒ�            

��வான  அ���ைறைய  உ�வா���ற� .  ��ஞான  �ைற  ம���  �ம�சன�  பா�ைவ��         

���ய��வ�  அ���  ப���  க����  உ��யான  மா�ற�க�  ெகா��வர�ப�� ,  �ைளயா��  ம���          

க������  அ��பைட�லான  க�ற�  பா����  ெகா��  ெச�ல�ப�� .  மாணவ�க��  நல�கைள��         

�றைமகைள��  அைடயாள�  கா�ப� ,  ப�கைல�கழக�க��  ஆரா���ைய  ஊ����த� ,  அைன��        

உய�  க��  ��வன�க��  ப��க  இய��  ம���  ��ைமயான  க����  ���ய��வ�  அ��த� ,           

இள�கைல  பாட���ட���  ஆரா���  ம���  Internship ( ேவைல  வா��� ) ேச��ப� ,  ச�யான  �ைளைவ�         

ெகா����  , ஆ��ய�  ெதா��  ேமலா�ைம  அைம��க�  ஆ�யைவ  ம���  ப��க��  ெதா��          

ஆேலாசைன  அ��த��  அட��� .  ேம�ெசா�ன  அ�ச�க�  அைன���  நா���  ஒ�  ஆரா���          

மன�ைலைய   வள��பத��   �க��   ���யமானைவ .  

17.9  இ�த  ப�ேவ�  ��கைள  ஒ���ைண�த  �ைற��  க��ெய���வத��� ,  அத�  �ல�  ேதச���           

தரமான  ஆரா���ைய  உ�ைம�ேலேய  வள��பத���  ஊ����பத��� ,  இ�த�  ெகா�ைக  ஒ� ேத�ய          

ஆரா���  அற�க�டைளைய  ( NRF)  ���வைத  ேநா�கமாக�  ெகா���ள� .  எ� . ஆ� . எஃ�  இ�  �க          

உய��த  ���ேகா� ,  நம�  ப�கைல�கழக�க�  வ�யாக  ஆரா���  கலா�சார�ைத  ஊ����         

ெச�வதா�� .  ���பாக ,  எ� . ஆ� . எஃ�  த��  அ��பைட�லான  ஆனா�  சமமான  ம��பா��  ெச�ய�ப�ட          

ஆரா���  ����  ந�பகமான  தள�ைத  வழ��� ,  �ற�த  ஆரா������  ெபா��தமான  ஊ�க�ெதாைக          

ம���  அ��கார�  �ல�  நா���  ஆரா���  கலா�சார�ைத  வள��க  உத��ற� ,  ேம��  ���ய           

�ய��கைள  ேம�ெகா�வத�  �ல�  ஆரா���  �ற�  த�ேபா�  �ைறவாக  உ�ள  மா�ல          

ப�கைல�கழக�க�  ம���  �ற  ெபா�  ��வன�க��  ஆரா���ைய  �ைத���  வள��க��  உத�� .          

NRF  அைன���  �ைறக���  ஆரா������  ேபா���த�ைம�ட�  ��ய���� .  ெவ��கரமான        

ஆரா���  அ��க��க�ப�� ,  ேம��  ெபா��தமான  இட�க�� ,  அர�  ��வன�க�ட�� ,  ெதா��         

ம���   த�யா�   /   பேராபகார   ��வன�க�ட��   ெந��கமான   ெதாட��க�   �ல�   ெசய�ப��த�ப�� .  

17.10  த�ேபா�  அ��ய�  ம���  ெதா����ப�  �ைற  (DST), அ�ச���  �ைற  (DAE),  உ��           

ெதா����ப�  �ைற  (DBT),  இ��ய  ேவளா�  ஆரா���  க����  (ICAR),  இ��ய  ம���வ  ஆரா���            

(ICMR),  இ��ய  வரலா��  ஆரா���  க����  (ICHR),  ம���  ப�கைல�கழக  மா�ய  ஆைணய�  (UGC),            

ம���  ப�ேவ�  த�யா�  ம���  பேராபகார  ��வன�க�  ஆ�யைவ  அவ���  ����ைமக�  ம���           

ேதைவக���  ஏ�ப  �ய�னமாக  ஆரா�����  ��ய���� .  ஆ��� ,  ேத�ய  ஆரா���  அற�க�டைள          

(NRF)  ( எ� . ஆ� . எஃ� )  ம�ற  ��  ��வன�க�ட�  அ��ய� ,  ெபா��ய�  ம���  �ற          

க����ட�க�ட�  இைண��  ெசய�ப�� .  ேத�ய  ஆரா���  அற�க�டைள  (NRF)  எ� . ஆ� . எஃ�         

அரசா�க������  �ய�னமாக ,  �ழ��  ஆ�ந�  ��வா�  ��வ��க�ப�� ,  இ���  ப�ேவ�         

�ைறக��   �க�   �ற�த   ஆரா���யாள�க�   ம���   க�����பாள�கைள�   ெகா��   அைம�க�ப�� .  

17.11   NRF   ேத�ய   ஆரா���   அற�க�டைள��   �த�ைம   நடவ��ைகக�   ��வ�மா� :  

( a )  அைன��  வைகயான  ம���  அைன���  �ைறக���  ேபா�� ,  சக  ம��பா��  ெச�ய�ப�ட  மா�ய�            

��ட�க���   ��ய��த� ;  

78   
  



/

  
  

ேத�ய   க���   ெகா�ைக    2020   
 

( b )  ஆரா���  ெதாட�பான  ஆரா���க��  ஆர�ப�க�ட�க��  இ����  க��  ��வன�க�� ,         

���பாக�  ப�கைல�கழக�க�  ம���  க���க��  ஆரா���  த�ேபா�  ஆர�ப�  க�ட���  இ���� ,          

அ�தைகய  ��வன�க��  வ�கா��த��  �ல�  �ைத��� ( ����� )  வள��க��  ம���        

ஆரா�����   உத�த� ;  

(c)  ஆரா���யாள�க�  ,  அரசா�க�க�  ம���  ெதா���ைற��  ெதாட��ைடய  �ைளக���         

இைடேயயான  ஒ�  பாலமாக  ெசய�ப�த�  ,  இதனா�  ஆரா���  அ�ஞ�க�  �க  அவசரமான  ேத�ய            

ஆரா����  ��க�கைள�  ெதாட���  அ���ெகா�வ�ட�,  ெகா�ைக  வ��பாள�க��  ச�ப��ய        

ஆரா���  ��ேன�ற�கைள�  ப��  அ���  ெகா�வா�க�  ;இைத  க����  ெகா��  ெகா�ைக          

வ��த���   இ�த    ��ேன�ற�கைள   ெகா��   வர   அ�ம��த�   ;   

( d )   �ற�த   ஆரா���   ம���   ��ேன�ற�ைத   அ��க��த�   

18.    உய�க���கான   ஒ����ைற   ��கைள   மா��   அைம�த�   

18.1  உய�  க����  ���ைறகைள  ஒ���ப��த�  கட�த  ப��  ஆ��களாக  �க�  க�ைமயான           

ேபா���  உ�ள� .  பல  ��கைள  �க�  �ைற�த  �ைள�டேன  ஒ���ப��த  �ய��  ெச�ய�ப���ள� .           

இய��ர�த�ைம  ம���  அ�ைம�தன�  ேபா�ற  இய��கைள�  ெகா�ட  இ�ெவா���  �ைற         

அைம�பான�  பரவலான  �ல  அ��பைட�  �ர�சைனகளான  க���  ேவ�பா�க�  ம���  அ�கார�த�ைம          

�����ட  அைம��க�ட�  ேத�����த�  ேபா�றவ�றா�  இத��  ெசய�பா�க�  ����ெபறாம��        

ெபா��ப�ற�  த�ைம�ட��  இ��த� .  உய�  க���  �ைறைய  �����க��  ெச����ட��  இ�த          

ஒ����ைற   அைம��ைன   மா��   அைம�த�   �க��   அவ�யமா�ற� .  

18.2  ேமேல  �������ள  �ர�சைனக����  ���  காண  உய�  க��  ஒ���  �ைற  அைம��ைன            

�ைற�ப���த� ,  அ��கார� ,  ��  ம���  தர  ��ணய  அைம��  ஆ�யவ�ைற�  த���  இய�க���ய           

அள��  �ய  அ�கார��ள  அைம��களா�  ��வ��க�  ப�மா�  மா��யைம�க�ப�� .  இைவெய�லா�         

இ�ெவா���  �ைற  அைம��ைன  சம�ைல�  ப��த�� ,  ��க�கைள�  �ைற�க�� ,  அ�கார�த�ைம         

ஒேர  அைம���  ேத���டாம���க��  வ�வைக  ெச��ற� .  இ���ய  நா��  ெசய�பா�கைள�         

ெச�ய���ய  நா��  ��ய  க�டைம��க�  த���  இய��னா��  ெபா�வான  இல��கைள  ேநா��          

ஒ��ைழ��ட�  ெசய�ப�� .  இ�த  நா��  ��ய  க�டைம��க��  த��த��  ��ெவ�றா��  HECI          

எ���   ஒ�   �ைட��   ��   இய��� .  

18.3  HECI  ��  ��  �த�  ��வான�  ேத�ய  உய�  க��  ஒ����ைற  சைபயா��  (NHERC  -  National               

Higher  Education  Regulatory  Council).  இ�  ெபா�வான  அைம�பாக  இய��வேதாட�லாம� ,  ச�ட�          

ம���  ம���வ�  க��ைய  த���� ,  ஆ��ய�  ப���  ம���  இ�ன�ற  உய�க���கான  ெபா�வான           

ஒேர  ஒ����ைற  அைம�பாக�  ெசய�ப�வத�  �ல�  இ�வைர  இய��  வ�த  பலதர�ப�ட  ஒ����ைற           

அைம��க��  ேதைவய�ற  �ழ�  �ய��கைள  �����ற� .  NHERC  ஒ�  த��ப�ட  அைம�பாக          

இய��வத��  இ�வைர  ெசய�ப��  வ�த  பலதர�ப�ட  ஒ����ைற  அைம��கைள  ம�ப��லைன  ெச�ய          

ேந��� .  ஒ�  ' இல�வான  ஆனா�  இ��கமான '  ம���  வச�யான  �ைற��  ஒ���ப��த  NHERC           

அைம�க�ப�� ;  அதாவ�  ��  �க�தக� ,  ந�லா��  ம���  அைன��  �� ,  த��ைக ,  நைட�ைறக� ,           

உ�க�டைம��  ப��ய  ��  ஆ�ைல�  ம���  ஆஃ�ைல�  ெபா�  �ய  ெவ��பா�  ,  ஆ��ய  /  ஊ�ய�க� ,              

ப���க�  ம���  க��  ���க�  ேபா�ற  �ல  ���யமான  �ஷய�க�  �க��  �ற�பட�           
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க���ப��த�ப�� ..  இ�����  �����க�ப�ட�  ���யமான  அைன���  தகவ�க��  NHERC ��        

ெபா�  வைல�தள����  அ�த�த  க��  ��வன�க��  வைல�தள����  ப�ேவ�ற�  ெச�ய�ப�த�         

ேவ��� .  வழ�க�ப�ட  தகவ�க��  பய�பா�டாள�க�  ஏேத��  �ைறகேளா  அ�ல�  �கா�கைளேயா         

எ���னா�  அைவ  உடன�யாக  NHERC- ��  கவன�����  ெகா��ெச�ல � ப���  ���  காண�ப�� .         

மா����றனா�  மாணவ�க�  உ�பட�  ேதாராயமாக�  ேத��  ெச�ய�ப�ட  �ல  மாணவ�க�ட�         

�����ட  இைடேவைள��  �க��ைல  க���க�  ேகார�ப��  தகவ�க��  உ�ைம�  த�ைம         

உ���ப��த�ப�� .  

18.4  இ�தைகய  ஒ���  �ைறக�  இய��வத�கான  �த�ைம  வ��ைற  தர��ணய�  அ�ல�          

அ��காரமா�� .  HECI ��  இர�டாவ�  ��வாக�  தர  ��ணய  அைம�பாக  �ள�க���ய  ‘ ேத�ய�  தர           

��ணய�  சைப ’  (NAC  –  National  Accreditation  Council)  �ள��� . தர  ��ணய�  அ�ல�  அ��கார�             

வழ��வத��  �த�ைம  அ��பைட  ���ைறகளா�  ெபா�  �ய  ெவ��பா� ,  �ற�த  ஆ�ைக  ம���           

ந�பல�க�  (ப��க�)  ஆ�யைவ  �����த�ப�� .  தரம���டான�  NAC ��  ேம�பா�ைவ��        

இய���  பலதர�ப�ட  அைம��களா�  வழ�க�ப�� .  இ�வா�  தரம����  வழ��வத�கான  உ�ைமைய         

NAC  �ல  அைம��க���  வழ��� .  ���கமாக  அைன��  உய�  க��  ��வன�க����  தர� ,           

த�னா�� ,  �ய  ��வாக�  ஆ�யவ���கான  அள�ேகா�கைள  ��ண���� .  அைன��  உய�  க��          

��வன�க��  IDP  �ல�  உய��தப�ச�  தரம�����ைன  அ��த  15  ஆ��க��  அைடவதனா�  �ய           

��வாக�  ெச�ய���ய  ம���  ப�டம��க�  த��  ெப�ற  ��வன�களாக  மா��  அைம�க�ப�� .  ��ட           

கால  ஓ�ட���  த�ேபா��ள  உலகளா�ய  நைட�ைற��ப�  தரம����  எ�ப�  ஈ�ைணயான         

ெசய��ைறயாக   மா�� .  

18.5  HECI  ��  ��றாவ�  ��வாக  உய�  க��  மா�ய�  சைப  (HEGC  –  Higher  Education  Grants               

Council)  ெசய�ப�வத�  �ல� ,  க��  ��வன�க�  அ��க���ய  IDP  ��ட�க����         

உய�க����மான  ��  ம���  கட�த�  ெவ��பைட�  த�ைமேயா�  அ��க�ப�� .  HEGC �ட�  உத��          

ெதாைககைள�  �����  த�த� ,  உய�க��  ��வன�க��  ப��ைற  சா��த�  தரமான  �க��க�  ம���           

ேம�பா���கான   ��ைய   உ�வா��த�   �த�ய   ெபா���க��   வழ�க�ப�� ..  

18.6  HECI  ��  நா�காவ�  ��வாக  ெபா��  க���  சைப  (GEC  –  General  Education  Council)              

ெசய�ப�� .  இத�  �லமாக  வ�வைம�க�ப�ட  உய�க��  ��ட�க��கான  ந�பல�க�  அ�ல�         

���க� ,  ப�டதா�  என�  ����ட�ப�வத�கான  ப�����க�  வைரய��க�ப�� .  GEC  யா�         

உ�வா�க�ப��  ேத�ய  உய�  க���  த��  க�டைம��  (NHEQF  -  National  Higher  Education            

Qualification  Framework)  ம���  ேத�ய�  �ற�  த��  க�டைம��ட� (NSQF  -  National  Skills           

Qualifications  Framework  )  இைண��  ெசய�ப�வத�  �ல�  ெதா���ைற  க��ைய  உய�க���ட�          

ஒ���ைண�த�  சா��ய�ப�� .  ப�ைடய�  ப��� ,  ப�ட�ப���  ம���  சா��த�  க��  ஆ�ய          

உய�க���கான  ந�பல�க�  அ�ல�  ���க�  NHEQF  ஆ�  �வ��க�ப�� .  21 ஆ�  ��றா����          

ேதைவயான  அைன���  �ற�கைள�ைடய  மாணவ�கைள  உ�வா��வைத  ேநா�கமாக�  ெகா�� ,        

GEC யான�   க��   ப���   மாணவ�க���   �ைற   சா��த�   �ற�கைள�   ேசாதைன   ெச��� .   

18.7  த�ேபா�  நைட�ைற���ள  இ��ய  �வசாய  ஆரா����  கழக�  (ICAR  -  Indian  Council  for             

Agricultural  Research),  கா�நைட  ேம�பா���  கழக�  (VCI  -  Veterinary  Council  of  India),  ேத�ய             

ஆ��ய�  ப����  கழக�  (NCTE  -  National  Council  for  Teacher  Education),  க��ட�கைல�  கழக�             
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( ேகா  CA  -  Council  of  Architecture),  ேத�ய�  ெதா��க��  ம���  ப����  கழக�  (NCVET  -  National               

Council  for  Vocational  Education  and  Training)  ஆ�யைவ  ெதா��க���  தர  ��ணய  அைம��களாக            

(PSSB  -  Professional  Standard  Setting  Bodies)  ெசயலா��� .  ேம�க�ட  அைம��க�  உய�க��           

வள����காக  ���ய  ப�கா��வ�ட�  GEC ��  உ���ன�களாக��  இைண��  ெசயலா��� .        

இ�வைம��க�  ெதாட���  க���  தர��ைன  உய��த�� ,  ப�����த�  ம���  ஆரா���         

இர��ைன��  ஒ���ைண���  ெசய�பட��  வ�வைக  ெச��� .  �ைற  சா��த  க���கான  தரமான          

பாட���ட�கைள�  தயா�  ெச�வ�  ேபா�ற  ப�க��  ஈ�ப�� .  எ�லா  உய�  க��  ��வன�க��           

த�களா�  வ��க�ப�ட  க���  ��ட�க�  எ�தள����  தர  ��ணய�ேதா�  ஒ���ேபா��ற�         

எ�பதைன��   ேதைவ�ப�டா�   உத�   ேகார��   PSSB ��   உத��ைன   நா�� .  

18.8  இ�வாறான  வ�வைம���  �ல�  ப�ேவ�  அைம��க��  ஏ�ப����த  க���  ேவ�பா�க�          

கைளய�ப�� .  உய�க��  ��வன�கைள  ேம�ப���வத�லாம�  �க  அவ�யமான  �ல  �ஷய�க��         

அ�க�  கவன�  ெச��த�ப���றதா  எ�ப�ைன  இ�வ�வைம��  உ��  ெச��� .  அைன��  உய�  க��           

��வன�க��  ெபா���ட�  ெசய�ப�வ�  உ��  ெச�ய�ப�� .  இ��  ெபா�  ம���  த�யா��  க��           

��வன�க���   இைடேய   எ��த�   பா�பா��   கா�ட�படா� .  

18.9  இ�தைகய  மா�ற�க���  ஏ�கனேவ  இ��க���ய  க�டைம��க�  ம���  ��வன�க�         

த�கைள�  �������  ெகா��  �����  ேவ�  வைகயான  ப�ணாம����  மாற  ��ப�� .  இ���ய           

ஒ����ைற�  ��ட���  HECI  ��  ேம�பா�ைவ��  வர���ய  அைன���  ����  த�க��ெக��          

ஒ�   த��ப�ட   அ��த��ள   ப��ைன   வ���� .   

18.10  ஒ����ைற�கான  �யா�ன  அைம�பாக�  ெசய�ப��  (NHERC)  ,  அ��கார�  (NAC),  ��           

(HEGC)  ம���  க���தர  ��ணய�  (GEC),  ம���  இவ����  �ைடயாக�  ெசய�ப��  (HECI)           

��வன��  ெதா����ப  �ைண  ெகா��  ம�த  இைட�க�  இ�லாம�  ெவ��பைடயாக�  ெசய�ப�� .          

இத�  அ��பைட  ெதா����ப�  சா���  ெவ��பைடயான  ஒ����ைற  நடவ��ைகக�  அ��பைட         

��கைள�� ,  தர�ைலகைள��  உய�  க��  ��வன�க�  உ��  ெச���  �த���  ���ற�க���          

த�டைன  �ைறக��  வ��க�ப�� .  HECI  அத�  �ைட��  ��  இய���  நா��  �ைறக����  எ��            

�வாத�கைள�  தாேன  �வ���  ெச��� .  HECI  �  நா��  �ைறக�� �ய�ன  த�  அைம��களாக            

இய��� .  இைவ  �ற�த  ��ண��வ�  ெகா�ட ,  ெபா�நல�  சா���  இய���  ���ல�          

ெகா�டவ�கைள�  ெகா��  இய��� .  HECI  தாேன  ஒ�  �யா�ன  த�  அைம�பாக�  ெசய�ப�� .  இ��            

உய�க��  சா��த  ெபா��  ��தைன  ெகா�ட  ��ண�க�  உ�ளன� ,  இவ�க�  HECI  �ற�த  �த���            

ெசய�ப�வைத  ேம�பா�ைவ���  உ��  ெச�வா�க�  .  HECI  ��  ெசய�பா�க�  க�கா��க�ப��          

அத�ேக�ப   �ற�த   ெசய���ட�க�   வ���   ���க�   எ��க�ப�� .  

18.11  ��ய  தரமான  HEI கைள  அைம�ப�  ஒ����ைற  ஆ��யா�  �க��  எ�தா�க�ப�� ,  ெபா�நல           

ேநா�க�  ம���  ��ட  கால  ��  ��ர�த�ைம�ட�  ��ய  �ற�த�  தரமான  ��வன�க�  உ��            

ெச�ய�ப�� ..  ம��ய  மா�ல  அர�க��  �ைண�ட�  த�க�  ��வன�கைள  ��வா��  அ�க  ப�ச           

மாணவ�கைள  எ�லா�  பாட���ட  வைகக���  ேச��க�  �ற�த  �ைற��  ெசய�ப�� .  உய�தரமான          

க��  எ�ேலாைர��  ெச��  ேச��  வ�ண�  ெபா�நல�  ெகா�டவ�க�ட�  ���  �ய��யாக��          

�ய��க�   ��ென��க�ப�� .  
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க��   வ�கமயமாவைத�   க���ப���வ�   

18.12  பல  அ���  ேசாதைன  �ைறக�  க��  வ�கமயமா��வைத  எ��ெகா�ள�� ,  த��க��  உத�� .           

இைவேய  இ�த  ஒ����ைற  அைம���  �த�ைம�  ப�யாக  இ���� .  எ�லா  க��          

��வன�க����  ஒேர  வைகயான  தர��ணய�க�  வழ�க�ப�� ,  ‘ லாப  ேநா�க�ற ’  ��வன�களாக         

நட�த�ப�� .  உப�  வ�மான�  இ��தா�  அ�  ����  க����ைற�ேலேய  �த��  ெச�ய�ப�� .          

வ�க��யா�  அைன���  ெசய�பா�க��  ���த  ெவ��பைட�த�ைம�ட�  ெசய�ப��த�ப�� ,       

ெபா�ம�க��  �ைற  �������  த��த  �ைறக��  ெசய�ப��த�ப�� .  NAC  வழ���  அ��கார          

�ைற��  அத���  த��த�  ேபா�  ெசய�ப�� .  NAC  அ��க����  இ�த  ���ய  ப�மாண�கைள           

NHERC   அத�   ஒ����ைற   ெசய�பா����   வ�கா��தலாக   எ����ெகா��� .   

18.13.  அைன��  HEI க��  -  ெபா�  ம���  த�யா�  -  ஒ�  ஒ����ைற  அைம���  ��  இைணயாக              

நட�த�ப�� .  ஒ����ைற  அைம�பான�  க����  த�யா�  உபகார  �ய��கைள  ஊ������ .         

த�யா�  HEI கைள  உ�வா���  ச�டம�ற  ச�ட�கைள  வைரவத��  ெபா�வான  ேத�ய  வ�கா��த�க�          

��வ�ப�� .  இ�த  ெபா�வான  �ைற�தப�ச  வ�கா��த�க�  �ல�  த�யா�  HEI க�  ���வத�கான          

அைன���  ச�ட�க��  வ�வைம�க�ப�� ,  த�யா�  ம���  ெபா�  HEI க��கான  ெபா�வான         

தர�ைலக�  ெசய�ப��த�ப�� .  இ�த�  ெபா�வான  வ�கா��த�க�  ந�லா�� ,  ��  ��ர�த�ைம         

ம���  பா�கா�� ,  க����  �ைள�க�  ம���  ெசய�பா�க��  ெவ��பைட�த�ைம  ஆ�யவ�ைற         

உ�ளட��� ..  

18.14.  க�டண  ��ணய  ேம�ப�ட  ��க�  �ல�  ெபா�  நல��  அ�கைற  ம���  ெகாைடயா�ைம            

ேநா�க�  ெகா���ள  த�யா�  உய�  க��  ��வன�க�  ஊ����க�ப�� .  உ�க�டைம��         

வச�க��ேக�றவா�  சா�� / அ��கார�  ெப������  க��  ��வன�க� ,  த�கள�  அ�கப�ச�        

க�டண  வர��ைன  ��ண��க  ெவ��பைடயான  வ��ைறக�  உ�வா�க�ப�� .  இதனா�  எ�தெவா�         

த��ப�ட  ��வன�����  பா���  ஏ�படா� ,  அ�ம��க�ப���ள  ஒ����ைற  ��க����ப��        

த�யா�  உய�க��  ��வன�க�  த�க�  பாட���ட�க����  த��தா�ேபால  க�டண�கைள        

��ண����ெகா�ள  இ�  வ�வைக  ெச��� .  க�சமான  அள��  த�க�  மாணவ�க���  இலவச�          

க��   ம��   க��   உத�கைள   வழ��வத���   த�யா�   உய�க��   ��வன�க�   ஊ����க�ப�� .  

19.   உய�க��   ��வன�க��கான   �றைமயான   ஆ�ைம��   தைலைம��வ��.  

 

19.1  பய��ள  ஆ�ைம�� ,  �ற�ப�ட  தைலைம�  ப��ேம  �ற�பான  ம���  ��ைமக�  ����ய           

உய�க��  ��வன�க���  வ�வ���� .  ��வன�க��  உ��யான  �யஆ�ைம  ம���  �க��ற�த         

�றைமக�ைடய  ��வன�  தைலவ�க��  �யமன�ேம  இ��யா  ம���  �ற  நா�க��  உ�ள  உலக�  தர�            

வா��த   க��   ��வன�க��   ெபா�வான   அ�சமா�� .   

 

19.2  அ��த  15  ஆ��க��  ப��ப�யாக ,  ெபா��தமான  �ைற��  ��ண��க�ப��  தர  அ��கார�           

ம���  த�னா��  தர  ��ணய���  �ல�  இ��யா��  உ�ள  அைன��  உய�க��  ��வன�க��           

�ற�பான  ம���  ��ைமக�  ����ய  த�னா��  உய�க��  ��வன�களாக  மாற  எ�த���� .  அைன��           
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உய�க��  ��வன�க��  �ற�பானதாக�� ,  அத�  தைலவ�க�  �ற���  த��க�  உ�ளவ�களாக         

இ��க��  அைன��  நடவ��ைகக��  எ��க�ப�� .  ெபா��தமான  தர  அ��கார�  ெப�ற         

��வன�க��  உய�  ம���  ����த  த��க�ைடய ,  ��வன���பா�  உ��யான  அ��ப����         

உைடய  நப�கைள�  ெகா�ட  ஆ�ந�  ��  ஒ��  அைம�க�ப�� .  அ���  எ��த  ெவ��  தா�கேமா ,            

தைல�ேடா  இ�லாம�  அ���வன���  தைலவைர  �ய��க��  �றைமயான  ��வாக  ���கைள         

எ��க��  ��  அ�கார�  வழ�க�ப�� .  அ�க�ப�யான  ச�ட���  �ல�    பைழய  ச�ட���  உ�ள           

�ரணான  ��கைள�  கைளயலா�  ம���  அைவ  ��வாக�  ����  அைம�� ,  �யமன� ,  இய�க  �ைறக� ,            

��க�  ம���  ஒ���  �ைறக� ,  ெபா���  ஆ�யவ�ைற  �ள��வதாக��  இ���� .  ஆ�ந�  ����           

��ண�  ��  அ�����கான  ��  உ���ன�கைள  அைடயாள�  க��  ேத��  ெச�வா�க� .  அ�ேத���           

ேபா�  அவ�க��  ப��க��  ப������  க����  ெகா�ள�ப�� .  2035  ஆ�  ஆ�����  அைன��           

உய�  க��  ��வன�க��  ஊ�க�ப��த�ப�� ,  ஆத��க�ப�� ,  வ�கா�ட�ப��  த�னா��  அ�கார�         

ெப���   ெசய�பட   வ�வ��க�ப��   எ��   எ��பா��க�ப���ற� .  

 

19.3  ஆ�ந�  ��ேவ  ப��தார�க�  ெதாட��ைடய  ஆவண�க��  ெவ��பைட�  த�ைம��         

ெபா��பாவா�க� .  அவ�கேள  ேத�ய  உய�க��  ஒ����ைற  சைப  வ�யாக  இ��ய  உய�க��          

ஆைணய�   க�டாய�ப����   ஒ����ைற   வ�கா��த�கைள   ��ப�ற   ேவ��� .  

 

19.4  க����  �ற��  �ள�� ,  தைலைம�  ப��  ம���  ��வ����  �றேனா�  ��கலான  �ைலைமைய            

ைகயா��  �றைம�ைடய  நப�க��ேக  தைலைம�  ெபா���  ம���  ��வன    தைலைம�  ெபா���          

வழ�க�ப�� .  உய�க��  ��வன���  தைலவ�க� ,  அர�யலைம�ைப��  ��வன���  ேநா�ைக��        

இைண�பைத  ெவ��ப��� ,  உ��யான  ச�தாய  அ��ப��� ,  ���ப���  ந���ைக ,  ப��க�த�ைம ,         

ேவ�ப�ட  நப�க�ட�  ப�யா���  �ற�  ம���  ேந�ைமயான  க�ேணா�ட��  ெகா����க         

ேவ��� .  அ�ப��ப�ட  தைலவ�க��  ேத��  க�ைமயானதாக�� ,   ந��ைலேயா�� ,  த��  ம���  �ற�          

அ��பைட�லானதாக��  ஆ�ன�  ����  �ற�த  ��ண�  ��வா�  நட�த�ப�� .  பத�  கால���          

��ர�த�ைம  ��வன���  ெசய�பா�க���  ���ய�  எ�றா��  தைலைம  மா�ற�  ேவ��யேபா�         

அதைன  �க  கவனமாக  ��ட���  ��வன���  நல  ெசய�பா�க�  உ��ப��த�பட  ேவ��� ;          

அ�தைலைம  மா�ற�  இைடெவ�  இ��  உட���ட�  நட�பைத  உ���ப��த  ேவ��� .  தைலைம�          

ெபா���ைன  எ��  கால���  ஏ�க  த��யானவ�கைள  க���  ��கா��ேய  அவ�கைள  அத�காக          

தயா��ப��த   ேவ��� .   

 

19.5  அைன��  உய�  க��  ��வன�க����  ேபா�மான  �� ,  ச�ட�  இய���  அ�கார�  ம���            

ப��ப�யாக�  த�னா��  உ�ைம  வழ��வத�  �ல�  அைவ  உ���  ச�க��ட�  ஈ�பட�� ,  த�க�           

அைம�ைப  ேம�ப����  ெகா�ள�� ,  ��ைய  ெபா���ட�  ைகயாள��  ���� .  ஒ�ெவா�  ��வன��          

தா�கேள  த�க��  ��  உ���ன�க� ,  ��வன  தைலவ�க� ,  ஆ��ய�க� ,  மாணவ�க�  ம���          

ஊ�ய�க�ட�  இைண��  ��வன  ேம�பா���  ��ட�ைத  உ�வா��  அதைன  ெசய�ப��த�         

ெதாட�� ,  அ�ெசய��ைறைய  ம����� ,  இல��ைன  அைடவத�  �ல�  ேம��  ெபா�  ��  ெப�வத��           

வ�வ���� .  

.   
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ப��   III.   இதர   ���ய   கவன�ப��க�  
  

20.   ெதா��க��  

20.1  ெதா��க����  வ��ந�கைள  உ�வா���  �ய����  உ��ைணயாக ,  ெபா�ம�க��கான        

���ய��வ� ,  ெதா��  த�ம� ,  �ைறசா��த  க��  &  ெசய�பா���ைற�கான  ���ய��வ��ள  க�� ,          

இைவயைன�ைத��  உ�ளட��ய  க���ைற  அவ�யமா�� .  ேம�� ,  இ�க���ைறயான�  இைட�ைல        

ம���  ���ய��வ�  வா��த  ��தைனக� ,  ெதா��  சா��த  கல��ைரயாட�க� ,  ஆரா���க� ,  ��ய          

க������க�  ேபா�றவ�ைற  ஊ����கேவ��� .  இ�த����ேகாைள  அைடயேவ��ெம�றா�      

ெதா��க��யான� ,   �����ட   ஒ�   த���ைறேயா�   ம���   �����ட��டா� .   

20.2.  இதனா�  ெதா��க��யான� ,  உய�க��ைய  ��ைம�ப���வத�கான  ஒ�  ���யமான        

அ�கமா���ட� .  எனேவ  த�சா��  �வசாய�  ப�கைல�கழக�க� ,  ச�ட�  சா��த  ப�கைல�கழக�க� ,         

ம���வ�  ப�கைல�கழக�க� ,  ெதா��க���  ப�கைல�கழக�க�  ம���  இதர  �ைறக��கான        

த�சா��  ப�கைல�கழக�க�  என  அைன���  இ�  ப��ைற�  க��க��கான  க����ட�களாக         

மா��வத�கான  ���ேகா�க�  ��ண��க�ப�� .  ெதா��க��  அ�ல�  இதரக��கைள  வழ���        

அைன���  க����ட�க�� ,  இ�  அைன��  �ைறக���மான  க��ைய��  ெதா���லாம�        

வழ���  க����ட�களாக  2030 �  ஆ�����  மா��வத���டான  அைன��  நடவ��ைகக��        

ேம�ெகா�ள�ப�� .   

20.3  �வசாய�க��  ெதாட��ைடய  அைன����ைறக��  �����க�ப�� .  �வசாய�  ெதாட��ைடய        

ப�கைல�கழக�க�  இ��ய  அள��  9%  சத��தமாக  இ��தா�� ,  ஒ��ெமா�த  உய�க���கான         

மாணவ�ேச��ைக�ட�  ஒ����ேபா�  1%  சத��த  மாணவ�கேள  �வசாய�  ெதாட��ைடய        

உய�க��க��  ேச��றா�க� .  எனேவ  �வசாய  உ�ப��ைய  அ�க��க ,  �ற�  வா��த  ெதா����ப�          

ப�யாள�கைள�� ,  ப�டதா�கைள��  உ�வா�க  �வசாய�  சா��த  க��க��  �ற��  தர��         

க�டாய�  ேம�ப��த�ப�� .  இ��ட�  �ைறசா�  ஆரா���க�� ,  ச�ைத�ப���த��கான       
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ெதா����ப�க�� ,  ெசய��ைறக��  உ�ப��த�ப�� .  �வசாய�  ம���  கா�நைட��ைறக��கான       

ெதா����ப  வ��ந�கைள  உ�வா�க  ெபா��க���ைற��  பல  ��ட�க�  ����  கவ���         

அ�க��க�ப�� .  �வசாய�க���ைன  ��ட��த�� ,  அ��த�க�டமாக  �றைமயான  வ��ந�கைள       

உ�வா��த� ,  ந�  நா���  பார�ப�ய�ைறக�  ம���  வள���வ��  ெதா����ப�கைள  உ�����த�         

உ�பட  அைன���  க����  ெகா�ள�ப�� .  ேம��  மா�வ��  �ல���  த�ைமக� ,  �����ழ�  ம���           

வா�ைல  மா�ற�க� ,  வள���  வ��  ந�  ம�க�ெதாைக��  உண��ேதைவக�  என  அைன���  க����           

ெகா�ள�ப�� .  �வசாய�க��ைய�  க���த��  க����ட�க�  ேநர�யாக  அ�த�த�ப��க��       

�வசா�க����  பய�ப��  வைக��  அைம�க�ப�� .  �����ழைல�  ேப���ற  வைக��� ,        

ெதா����ப�  சா��த  ஆரா���கைள  ��ென����  வைக��� ,  �வசாய�  ெதா����ப���கா�க�        

அைம�க�ப�� .   

20.4.  இ�வ��  நா�க��  ச�ட�ப���க�  ச�வேதச�தர���  அைமயேவ��� ,  �ற�த  �ைறகைள         

உ�வா���  வைக��� ,  தாம��காம�  ��  வழ�க�ேதைவயான  ��ய  ெதா����ப�கைள  உ�வா���         

வைக���  அைமயேவ��� .  அேத  ேநர��� ,  நம�  நா���  ச�ட��ட�கைள�� ,  ���ப��கைள�� ,         

ச�க ,  ெபா�ளாதார  ம���  அர�ய�  த�ைமகைள�� ,  ம�த  உ�ைமகைள��  க����  ைவ��  ேத�ய            

ம�க�டைம�ைப  ஜனநாயக  �ைற�ப�  ��ென��கேவ��� .  ச�ட�ப���க��  பாட���ட�க�� ,       

ச�க  ம���  கலா�சார�  சா��த  �ள�க�க�� ,  தர�க�  சா��த  வைக�� ,  ச�ட�  ெதாட�பான           

வரலா�����தைனக�ட� ,  ���கான  �ய�க� ,  ச�ட�ய��கான  ப���  ம���  இ�ன�ற        

ேதைவயான  அைன��  �ள�க�க��  ேச��க�ப�� .  ச�ட�க��ைய  வழ���  மா�ல�க�  எ��கால         

வழ�க�ஞ�க�  ம���  ��ப�கைள�  க����ெகா��  இ�ெமா��ெகா�ைகைய�  ��ப�றேவ��� .       

இ�ெமா��ெகா�ைக��  �தலாவதாக  ஆ��ல�� ,  இர�டாவதாக  அ�த�த  மா�ல���       

தா�ெமா���   இ��கேவ��� .   

20.5  ம���வ�  &  �காதார��ைற  க��யான�  அத�  க�டைம�� ,  வ�வைம��  ம���  அத�           

ப�டதா�க��  நடவ��ைகக�  ெதாட�பான  எ��பா���க��கான  க���  ��ட�க�  இவ�ைற        

ெபா���  ம�  ஆ����  உ�ப��த�பட  ேவ��� .  ஆர�ப  �காதார  பராம���  ைமய�க�  ம���           

இர�டா�  க�ட  ���ைச  அ��க���ய  ம���வமைனக��  ப�யா��வத�ேக�றவா�  ம���வ        

மாணவ�க�  ���த  கால  இைடெவ��� .  ந��  வைரய��க�ப�ட  கார�க��  அ��பைட��  ம����          

ெச�ய � ப�வா�க� .  ம�க���  ப�ேவ�  ம���வ  �ைறக��கான  வா���கைள  வழ��வத�ேக�றவா� ,        

நம�  ம���வ  க��  ��டமான�  அைன���  �ைறக�ட�  ஒ���ைண�த  வைக��  ெசய�ப��த          

ேவ��� .  அேலாப�  ம���வ�க����  ஆ��ேவதா ,  ேயாகா ,  இய�ைக  ம���வ� ,  �னா� ,  ��தா          

ம���  ேஹா�ேயாப�  ம���வ  �ைறக��  (AYUSH)  அ��பைட  ��த�  ப��ய  க����  அேத  ேபா�            

ஆ��  பாட���ட���  அேலாப�  ப��ய  அ��பைட  பாட���ட��  ப�����க�ப�� .  அைன��         

வைகயான  ம���வ  ப���க���  ேநா�த���  &  ச�க  ம���வ����  அ�க  ���ய��வ�          

அ��க�ப�� .  

20.6.  ெதா��க��யான�  ெபா��ய� ,  ெதா����ப� ,  ேமலா�ைம ,  க��ட�கைல ,  நகர  ��ட�ட� ,         

ம��தக� ,  உணவக  ேமலா�ைம ,  ேக�ட��  ெதா����ப�  ேபா�றவ���  ப�ட�  ம���  ��ேளாமா          

ப���கைள  உ�ளட��ய� ,  அைவ  இ��யா��  ஒ��ெமா�த  வள�����  ���யமானைவ .  இ�த�         

�ைறக��  �ற�வா��த  ம�தவள���கான  அ�க  ேதைவ  இ����  எ�ப�  ம��ம�லாம� ,  இ�த�          

�ைறக��  ��ய  க������க�  ம���  ஆரா���ைய�  ���வத��  ெதா��  ம���  உய�  க��           
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��வன�க���ைட��  ெந��கமான  ஒ���ைண��  ேதைவ�ப�� . ேம�� ,  ம�த  �ய���னா�        

ெதா����ப���  ெச�வா��  ெதா����ப�  க��  ம���  �ற  �ைறக����  இைட�லான         

�ழ�ப�கைள  ����  எ��  எ��பா��க�ப��ற� .  எனேவ ,  ெதா����ப�  க��  பலதர�ப�ட  ெதா��          

க��  ��வன�க�  ம���  ��ட�க����  வழ�க�ப�வ�ட�  ம�ற  �ைறக�ட�  ஆழமாக         

ஈ�ப�வத�கான  வா���க��  ��ைமயான  கவன�  ெச���வைத��  ேநா�கமாக�  ெகா������ .        

இ��யாவா��  ெசய�ைக  ��ண��  (AI),  3-D  எ��ர� ,  ெப�ய  தர�  ப��பா��  ( Big  Data )  ம���             

இய��ர�  க�ற� ,  மரப��ய� ,  உ��  ெதா����ப�ய� ,  நாேனா  ெதா����ப�  ,  நர��ய� ,          

உட�நல� ,  �����ழ�  ம���  �ைலயான  வா��ைக�கான  ���யமான  பய�பா�கைள  தர���ய         

�ைறக��  இைளஞ�க��  ேவைலவா��ைப  ேம�ப���வத�காக  இள�கைல  க���ய�  �ைறக�        

இைண�க�ப�� .   
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21.   வய�வ�ேதா�   க��   ம���   வா�நா�   ��ைம��மான   க�ற�  

21.1  அ��பைட�  க��ய�� ,   க��  ம���    வா�வாதார�ைத  ெதாட�வத�கான  வா���  எ�லா          

��ம�க����  அ��பைட  உ�ைமயாக  பா��க�படேவ��� .  க��ய��  ம���  அ��பைட�  க��  ,          

த�நப� ,  ����ைம ,  ெபா�ளாதார�  ம���  வா�நா�  க�ற��கான  வா���கைள  உ�வா���ற� .  அ�         

வா���கைள�  ெகா��  ,  த��ப�ட  �ைற���  ெதா����யாக��  ஒ�வ�  ��ேனற  ���� .  க��ய��           

ம���  அ��பைட�  க��    ஊ�க  ச��யாக  ெசய�ப�� ,  ச�க�  ம���  நா���  அைன��  வள���            

�ய��கைள��   ெவ��யைட��   வா���ைன��   ெப���   ேம�ப����ற� .  

 

21.2  இத��ைட�� ,  க�லாதவ�க��  ��க�க�  ��வ�மா�  இ����றன  :  அ��பைடயான  பண�          

ப�வ��தைனகைள  ெச�வ��  �ரம� ;  வ���க�ப�ட  �ைல��  ஏ�ற  ெபா��க��  தர�  ம���  அளைவ           

ஒ���  ெச���  �ற�  இ�லாைம  ;  ேவைல ,  கட�  ம���  இதர  ேசைவக��காக  ��ண���க            

ேதைவயான  ப�வ�கைள  ����  ெச�ய  இயலாைம  ;  ெச��க��  ெவ�வ��  ெபா�ம�க��கான          

��ற��ைககைள��  க��ைரகைள��  ����  ெகா�ள  இயலாைம ;  த�  வ�க����  ெதாட�பான         

��ன�ச�கைள  அ��ப  இயலாைம  ;  இைணய�  ம���  ம�ற  ெதா����ப�ைத  பய�ப���  த�           

வா��ைகைய��  ெதா�ைல��  ேம�ப��த  இயலாைம ;  சாைலக��  ��ப�ற  ேவ��ய  பா�கா��         

உ�தர�க�  ம���  ம���வ�  சா��த  பா�கா��  உ�தர�கைள��  ம�ற  தள�க��  வ�கா��த�கைள          

����  ெகா�ள  இயலாைம  ;  த�  �ழ�ைதக���  க��  க�க  உத�  ெச�ய  இயலாைம ;  இ��ய             

��ம�க��  அ��பைட  உ�ைமக�  ம���  ெபா���க�  ப��  அ���  ெகா�ள  இயலாைம ;  இல��ய�           

பைட��கைள�  ����  ர���  பாரா���  �ற�  இ�லாைம ;  க��ய�ைவ  சா���  இய���  ந��தர  ம���            

அ�க  �றைன  எ��பா����  �ைறக��  ேவைலவா��ைப�  ெதாடர  இயலாைம ;  ேம�ெசா�ன    ப��ய��            

�ற�க�  அைன�ைத�� ,  வய�வ�ேதா�  க����  ��ைமயான  நடவ��ைககைள  ேம�ெகா�வதனா�        

ம��ேம   அைடய   ���� .  

 

21.3  .  அர�ய�  ம���  ப�ேவ�  ��வன�  க�டைம��க��  ���ப� ,  ச�யான  ��ட�ட� ,  ேதைவயான            

��  உத�  ,  க��யாள�க� ,  த�னா�வல�க�  ம���  ச�க��    ஈ�பா��ட�  பா�ப�வேத  இ�த  வய�            

வ�ேதா��கான  க���  ��ட�  ெவ��யைடய  வ�வ����  என  இ��யா  ம���  உலகள��  நட�ேத�ய           

ப�ேவ�  கள  ஆ��க��  ப��பா��க��  பைறசா����றன .  ெவ��கரமான  க��ய��  ��ட�க�  வய�          

வ�ேதா��கான  க��ய�ைவ  ���வேதா�  ம��ம�லாம�  ச�க���  இ����   �ழ�ைதக�ைடேய��       

க���கான  ேதைவைய  அ�க���  ச�க���  ேந�மைறயான  ஒ�  மா�ற����  வ�  வ���ற� .  1988           

இ�  ெதாட�க�ப�ட  ேத�ய  எ��த���  ��ட�  ���க  ���க  த�னா�வல�க��  ஈ�பா�  ம���           

ம�க��  ஆதர��ேம  இய��  வ�த� .  இ�த  ��ட�  1911  -  2011  காலக�ட���  ேத�ய  எ��த��             

சத��த�ைத  அ�க�ப���யேதா�   ெப�  க�����  ெப�ய  மா�ற�ைத  ெகா��  வ�த� .  ேம��         

அ�ைறய   ச�க   �ர��ைனகைள�   ப��ய   உைரயாட�க��   �வாத�க��   நைடெபற   வ�வ��த� .  

 

21.4     வய�  வ�ேதா��    க���கான  வ�வான  ம���  ��ைமயான  அரசா�க  �ய��க�  ச�க  ஈ�பா�            

ம���  ெதா����ப   ஒ���ைண��ட� ,  100%  க��ய��  எ���  இல�ைக  ��தமாக  அைடய  ஏ�வாக          

இ���� .  
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21.5.  �தலாவதாக ,  வய�  வ�ேதா��கான  ஒ�  �ற�த    க��  ��ட  க�டைம�ைப ,  NCERT ��  வய�            

வ�ேதா��கான  க���ெகன  ��தாக  ம���  ஆதர�ட�  ��ட�ப�ட  அைம��  உ�வா��� .  இ�          

த�ேபாைதய  க�டைம��ட�  ஒ�� ,  க��ய�� ,  க�த� ,  அ��பைட�  க�� ,  ெதா���ற�  ம���          

பலவ���கான  �ற�த  க�டைம�பா�  உ�வா�� .  ெத�வாக  வைரய��க�ப�ட  அைட�கைள�ெகா�ட        

�ைற�த�   ஐ��   ��ட�க�   இ�த   ��ய   க���   ��ட   க�டைம���   அட������� .   

 

அ )   அ��பைட�   க��ய��   ம���   எ�ண�� .   

 

ஆ )  அ��யாவ�யமா�  வா��ைக�  �ற�க�  (  ெபா�ளாதார  க��ய�� ,  ���ட�  க��ய�� ,  வ�க�          

�ற� ,   �காதார�   ப��ய   ����ண��� ,   �ழ�ைத   பராம����   க���� ,    ���ப   நல�   )   

 

இ )   ெதா��   �ற�   ேம�பா�   (   உ���   ேவைலவா��ைப   ெப��ெபா��� )  

 

ஈ )   அ��பைட   க��   ( ஆய�த   ,   ந��ைல   ம���   இர�டா�   �ைல )  

 

உ )  ெதாட�க��  ( கைல ,  அ��ய� ,  ெதா����ப� ,  கலா�சார� ,  �ைளயா��  ம���  ெபா��ேபா�� ,          

அ����ய   வா��ைக��ற�களான   இ�ன   �ற   தைல��க�   அ�ல�   உ���   க�ற��கான   தைல��க�   )  

 

�ழ�ைதக��கான  க���த�  க�ற�  �ைறக�  ம���  உபகரண�கைள�ட  வய�  வ�ேதா��கான         

க���த�  க�ற�  �ைறக�  ம���  உபகரண�க�  மா�ப�����ெம�பைத  இ�க��  ��ட  க�டைம��          

�ைன��   ெகா������ .  

 

21.6,  இர�டாவதாக ,  ���ப��ள  வய�வ�ேதா�  அவ�க��கான  க��  ம���  வா�நா�  க�றைல          

ெதாடர  ஏ�வான  உ�க�டைம��  உ��ெச�ய�ப�� .  ப��  வ���க�  ���த  ���  ப��  வளாக�ைத��           

ெபா�  �லக�ைத��  வய�  வ�ேதா��  க���காக�� ,  ம�ற  ச�க�  �ட�க��காக�� ,  ��ேன�ற�          

த��  ��ட�க��காக�� ,  ெதா����ப  உபகரண�க�ட�  (ICT-equipped)  ��ய  அைறகளாக        

மா�ற�ப�� .  ப�� ,  உய�க�� ,  வய�  வ�ேதா��கான  க�� ,  ெதா��க��  ம���  ச�க�  சா��த           

த�னா�வ  ��ட�க�  என  அைன�����  ப����  க�டைம�ைப  ப��வதனா�  இட�  ம���  ம�த           

வள�ைத  �ற�பாக  ைகயாள  ���� .  ேம��  ஐ��  வைகயான  க��  �ைற��  ஒ�  ஒ���ைண�ைப            

உ�வா��� .   இ�த  காரண�க��காக ,  HEI  ம���  ெதா��ப���  ைமய�க�  ேபா�ற  ெபா���ைற          

��வன�க�ட�   வய�வ�ேதா�   க��   ைமய�கைள��   இைண�கலா� .  

 

21.7  ��றாவதாக ,  வய�  வ�ேதா��கான    க��  பாட���ட  க�டைம���  ெசா�ல�ப�ட  ஐ��          

வைகயான    க��ைய ,  வய�  ����த  க�பவ�க���  ஏ�றவா�  நட��வத��  ப�����பாள�க�         

/ க��யாள�க�  ேதைவ�ப�வ� .  வய�  வ�ேதா�  க��  ைமய�க��  க�ற�  வ��ைறகைள         

ெதாட�க�� , ஒ���ைண��  நட�த��  ம�ற  த�னா�வ  ப�����பாள�க�ட�  ஒ���ைண�க�� ,       

இ�த  ப�����பாள�க���   ேத�ய ,  மா�ல  ம���  மாவ�ட�க���  ஏ�றவா�  ஆதர�  த��         

��வன�களா� ,  ப���  அ��க�ப�� .  HEI  இ�  த��யான  உ���ன�க�  , த�க��  உ���          

ச�க��ட�  இைண��    ஒ�  ��ய    ப���ைய  அ��கேவா ,  த�னா�வ  வய�  வ�ேதா��கான  க��ய��           
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ப�����பாளராக  ெதா��  ெச�யேவா ,  ஒ�வ���  ம��ேமயான  த�னா�வ  ஆ��யராக��  ெதா��         

ெச�வேத  நா���  அ��யாவ�யமான  ேசைவயாக  அ��க��க�ப�� .  வய�  வ�ேதா��கான    க��ய��         

ம���  க���காக  மா�ல  அர�  த�யா��  ெதா��  ��வன�க�ட��  ம�ற  ச�க�  சா��த           

��வன�க�ட��   இைண��   ெசய�ப�� .  

 

21.8  நா�காவதாக ,  வய�  வ�ேதா��கான  க����  ச�க  உ���ன�க��  ப�க����  இ���மா�          

உ��ெச�ய�ப�� .  த�க�  ச�க���  பய����  ச�க�  ப�யாள�க�  ஆேலாசக�க�  �ல� ,  ப��          

ெச�ய�படாத  மாணவ�க�  ம���  ப���ப��ைப�  ெதாடர  ��யாத  மாணவ�க�  ப��ய  கண�ெக���          

அவ�கைள  ப�ேக�க  ைவ�க  வ����த�ப�� .  க�பவ�களாகேவா ,  ஆ��ய�களாகேவா  இ��க  ���ப�         

ெகா���  ெப�ேறா�க� ,   இள�ப�வ��ன�  ப��ய  �வர�கைள��  ேசக��க  வ����த�ப�� .  ச�க�         

ப�யாள�க�  உ����  உ�ள  வய�வ�ேதா�  க��  ைமய�க�ட�  ெதாட��  ெகா��  ப���ய          

ேவ��� .  வய�  வ�ேதா��கான  க��  வா���க�  ப��  த�னா�வ  ெதா��  ��வன�க�    ம���           

உ���   ��வன�க�   �ல�     பரவலாக   �ள�பரமாகேவா     அ����களாகேவா   �ள�பர�ப��த�ப�� .   

 

21.9  ஐ�தாவதாக  ,  ந�  ச�க�  ம���  க��    சா��த  ��வன�க���   ��தக�  ப����  பழ�க�ைத            

வழ�கமா�க ,  ��தக�கைள  அைனவ����  �ைட���  ப�யாக��  அைனவ��  எ����  ப����ப�         

ஏ�வாக�  ெச�ய  ேவ��� .  அைன���  ச�க�  க��  சா��த  ��வன�க�  ப��க�  க���க�           

ப�கைல�கழக�க�  ம���  ெபா�  �லக�க�  அைன�����  மாணவ�க��  எ�லா  ���ப����         

ஏ�ப��  மா����றனா�க���   ஏ�ப�� ,  ��தக�க�  �ைட�க  இ�த�  ெகா�ைக  வ�வைக  ெச��� .         

ச�க  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ப��க�   ம���  அைன���  �ராம��ற  ப��க����         

��தக�க�  அ�க  ��யதாக��  ம��  �ைல  ெகா�டதாக��  அைமய  ம��ய  மா�ல  அர�க�           

நடவ��ைக  எ���� .  அைன��  இ��ய  ெமா�க��  ெவ�வ��  ��தக�க��  தர�ைத��    அத�          

கவ��த�ைமைய��  ேம�ப��த    ெபா�  ம���    த�யா�  �ைற  ��வன�க�    உ��கைள    வ���� .           

இைணயவ���  ��தக�கைள�  ெபற ,  ���ட�  �லக�க��  அைம�க  நடவ��ைக  எ��க�ப�� .   ச�க          

ம���  க��  ��வன�க��  �ற�பான  �லக�கைள  எ���  நட��ட  ேபா�மான  �லக  ஊ�ய�க�           

�ைட�க�  ெச�ய  ேவ��� .  அவ�க���  ெபா��தமான    ேவைல  ப��ய    பாைதகைள��    CPD  உ�வா�க           

ேவ��� .  த�ேபா�  உ�ள  �லக�கைள  வ��ப���வ� ,  �ராம�  �ற  �லக�கைள  அைம�ப� ,          

��த��ய  ப��க��  வா���  வைரயைறகைள  அைம�ப� ,  இ��ய  ெமா�க��  வா���  உபகரண�க�          

பரவலாக�  �ைட�க�  ெச�வ� ,  �ழ�ைதக�  �லக� ,  நடமா��  �லக�    அைம�ப� ,  ேத�ய  அள��           

ச�க  ��தக  �ள��கைள  ���    ப�ேவ�  பாட���ட���  ��தக�கைள  அ��க�ப���வ� ,  க��         

��வன�க�  ம���  �லக�க���  இைட��  அ�க  ஒ��ைழ��  வள��ப�  ேபா�ற  நடவ��ைகக��          

இ���ட���   ��   ெசய�ப��த�ப�� .  

 

21.10  இ��யாக  ேம���ய  �ய��கைள  வ��ப��த  ெதா����ப�  பய�ப��த�ப�� .  தரமான         

ெதா����ப�தாலான  ெசய�க� ,  ஆ�ைல�  ��தக�க� ,  ெசய�ைக�ேகா�  சா��த  ெதாைல�கா��        

ேசன�க� ,  ICT  ெபா��த�ப�ட  �லக�க�  ம���  வய�வ�ேதா�  க��  ைமய�க�  ேபா�ற  பல��  அர�            

ம���  பேராபகார  �ய��க�  �ல�� ,  ெபா�ம�க�  உத�  ,  ம���  ப�ேவ�  ேபா��க��  �லமாக��            

��வ�ப�� .  
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22.    இ��ய   ெமா�க�,   கைல   ம���   கலா�சார�ைத   ேம�ப���த�  

22.1  இ��ய  நா�  ஒ�  �ைலம��ப�ற  �ைதய�  ேபா�ற  கலா�சார�ைத  ெகா�ட  நாடா�� .  இ�த�            

கலா�சாரமான� ,  ஆ�ர�  ஆ��க���  ேமலாக  ப�ேவ�  வள���யைட�� ,  கைல ,        

இல��ய�பைட��க� ,  பழ�கவழ�க�க� ,  மர�க� ,  ெமா��ய�  ெவ��பா�க� ,  கைல�ெபா��ஷ�க� ,       

பார�ப�ய�  தள�க�  ம���  ப�ேவ�  வ�வ�க��  ெவ��ப��ற� .  உலெக����  இ���         

ேகா��கண�கான  ம�க�  இ�த  ெச��பான  கலா�சார���   �ன��  ப�ேக�� ,  க������        

பயனைட�றா�க� .  ���லா��காக  இ��யா���  வ�ைக  த�வ� ,  இ��ய  ���ேதா�பைல        

அ�ப��ப� ,  இ��யா��  ைக�ைன�ெபா��க�  ம���  ைகயா�  ெந�ய�ப�ட  ��கைள  வா��வ� ,         

இ��யா��  பார�ப�ய  இல��ய�கைள�  ப��த� ,  ேயாகா  ப���  ம���  �யான�  ெச�த� ,  இ��ய�           

த��வ�தா�  ஈ��க�ப�� ,  இ��யா��  த���வமான  �ழா�க��  ப�ேக�ப� ,  இ��யா��  மா�ப�ட         

இைச  ம���  கைலைய�  பாரா��த�  ம���  இ��ய�  பட�கைள�  பா��ப�  ேபா�ற  ப�ேவ�  ெசய�க��            

ஈ�ப��றா�க� .  இ�த�  கலா�சார  ம���  இய�ைக  வள�  தா�   இ��யா��  ���லா  �ழ�க���  ப�           

இ��யாைவ " Incredible  India”  எ��  மா���ற� .  இ��யா��  கலா�சார�  ெச�வ�ைத�  பா�கா�ப��          

ஊ����ப��  நா���  அ����ய  ����ைம��ள  ெசயலாக�  க�த�பட  ேவ��� ,  ஏென��  இ�          

நா���   அைடயாள�����   அத�   ெபா�ளாதார�����   உ�ைம�ேலேய   ���யமான� .   

 

22.2  இ��ய�  கைல  ம���  கலா�சார���  ேம�பா�  ேதச����  ம��ம�ல ,  த�நப����          

���யமான� .  �ழ�ைதக�  வள�வத��  ���யமான  �ற�க��  ஒ�றாக�  கலா�சார  ����ண��         

ம���  அத�  ெவ��பா�  க�த�ப��ற� .  அ�  அவ�க���  எ��  ஒ�         

அைடயாள�ைத�� ,  த�க���   உ�ைமயான�  எ��ற  உண�ைவ�� ,  அ��ட�  �ற  கலா�சார�க�       

ம���  அைடயாள�கைள�  பாரா��வத���  உத��ற� .  த�க�  ெசா�த�  கலா�சார  வரலா� ,  கைலக� ,          

ெமா�க�  ம���  மர�க�  ப��ய  வ�வான  உண�ைவ��  அ�ைவ��  வள��பத�  �லேம  �ழ�ைதக�ட�           

ஒ�  ேந�மைறயான  கலா�சார  அைடயாள�ைத��  �யம�யாைதைய��  உ�வா�க  ���� .  எனேவ ,         

கலா�சார  ����ண��� ,  அத�  ெவ��பா��  த�நப�  ம���  ச�க  ந�வா����  ���யமான  ப�க���           

ஆ��� .  

 

22.3  கலா�சார�ைத  வழ��வத�கான  ஒ�  ���ய  ஊடகமாக�   கைலக�  அைம��றன .  கைலக�  -          

கலா�சார  அைடயாள� ,  ����ண��  ம���  ச�க�கைள  ேம�ப���  வ��ப���வ�  த�ர  -          

த�நப�க��  அ�வா�ற�  ம���  ஆ�க���வமான  �ற�கைள  ேம�ப���வத���  த��ப�ட        

ம����ைய  அ�க��பத���   உத��ற�  எ�ப�  ந��  அ�ய�ப�டைவயா�� .  அைன��  வைகயான        

இ��ய�  கைலகைள��  ஆர�ப�  ப���  க��  �த� க����  அைன��  ம�ட�க��  உ�ள           

மாணவ�க����  வழ��ட ���ய  காரண�களாக,  த�நப�க��  ம����  /  ந�வா�� ,  அ�வா�ற�          

வள���   ம���   கலா�சார   அைடயாள�   ேபா�றைவேய   உ�ளன.   

 

22.4  ெமா�,  கைல  ம���  கலா�சார��ட�  ���க��யாத  வைக��  இைண�க�ப���ள� .  ஒ�ெவா�          

ெமா����  உலக�ைத  ����  ெவ�ேவ�  பா�ைவக�  உ�ள� .  இதனா�  ஒ�  ெமா���          

க�டைம�பான�  அதைன�  ேப��  நப�க��  க����வா�க�ைத�  ��மா���ற� .  ���பாக ,  ஒ�         

�����ட   கலா�சார���  ம�க�  அவர�  ���ப  உ���ன�க�ட� ,  அ�கா�க�ட� ,       

ந�ப�க�ட�   ம���  அ��ய�க�  உ�பட  ம�றவ�க�ட�  ேப��  �த�ைத  ெமா�க�  பா����றன ,         
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ேம��  உைரயாட��  ெதா�ைய�  பா����றன .  ஒ�  ெபா�வான  ெமா�ைய�  ேப�பவ�க�ைடேய  உ�ள          

உைரயாட�க��  உ�ளா��த  ெதா� ,  அ�பவ���  க���  ம���  ப��சய�  ேபா�றைவ  அவ�க�ைடய          

கலா�சார���  �ர�ப���  ம���  ப��  ஆ�� .  எனேவ ,  கலா�சார�  ந�  ெமா�க��          

இைண�க�ப���ள� .  கைல ,  இல��ய� ,  நாடக�க� ,  இைச ,  �ைர�பட�  ேபா�ற  வ�வ�கைள  ெமா�          

இ�லாம�  ��ைமயாக�  பாரா�ட  ��யா� .  கலா�சார�ைத�  பா�கா�க��  ஊ����க�� ,  ஒ�         

கலா�சார���   ெமா�கைள�   பா�கா��   ஊ����க   ேவ��� .  

 

22.5  �ர���டவசமாக ,  இ��ய  ெமா�க�  அவ���  ச�யான  கவன�ைத��  கவ��ைப��  ெபற��ைல ,          

கட�த  50  ஆ��க��  ம���  இ��யா  220 ���  ேம�ப�ட  ெமா�கைள  இழ���ள� .  �ென�ேகா  197            

இ��ய  ெமா�கைள  ‘ அ��  வ��  ெமா�க� ’  எ��  அ�����ள� .  ���பாக  ப�ேவ�  எ���கள�ற           

ெமா�க�   அ���  ேபா��  அபாய���  உ�ளன .  அ�தைகய  ெமா�கைள�  ேப��  ஒ�  பழ���  அ�ல�           

ச�க���  ��த  உ���ன� ( க� )  காலமானா� ,  இ�த  ெமா�க�  ெப��பா��  அவ�க�ட�  அ���          

ேபா��றன ;  ெப��பா�� ,  இ�த  உய�ய  ெதா�ைமயான  ெமா�க�  /  கலா�சார���  ெவ��பா�கைள�          

பா�கா�க  அ�ல�  ப��  ெச�ய  ஒ���ைண�த  நடவ��ைகக�  அ�ல�  ��ென���க�  எ���          

எ��க�பட��ைல .  

 

22.6  ேம�� ,  அ�கார���வமாக   அ���க�ப�ட  ' அ��  வ�� '  அ���  ேபாக�  ��ய   ெமா�         

ப��ய�க��  இ�லாத   இ��ய  அர�யலைம���  எ�டாவ�  அ�டவைண��  22  இ��ய  ெமா�க�  �ட ,          

பல  �ைனக��  க�ைமயான  �ரம�கைள  எ��ெகா���றன .  இ��ய  ெமா�க��  க���த�  ம���          

க�ற�  ஒ�ெவா�  ம�ட����  ப��  ம���  உய�  க���ட�  ஒ���ைண�க�பட  ேவ��� .  ெமா�க�           

ெபா��தமானதாக�� ,  ���பானதாக��  இ��க ,  அ�ெமா�க��  உய�தர�  க�ற�  ம���  பாட��க� ,        

ெச��ைற���தக�க� ,  காெணா�க� ,  நாடக�க� ,  க�ைதக� ,  நாவ�க� ,  ப���ைகக�  உ���ட        

அ���  ெபா��க��  �ைலயான  ��ேன�ற�  இ��க  ேவ��� .  ெமா�க����  �ைலயான         

அ�கார���வ  ������க�  இ��க  ேவ��� .  அவ���  ெசா�கள��ய�க�  ம���  அகரா�க�         

பரவலாக�  பர�ப�பட  ேவ��� ,  இதனா�  இ�த  ெமா�க��  உ�ள  த�ேபாைதய  ��க�க�  ம���           

க����க�  �ற�பட  �வா��க�ப�� .  உலெக����  உ�ள  நா�க�� ,  ஆ��ல� ,  �ர�� ,  ெஜ�ம� ,          

��� ,  ெகா�ய  ம���  ஜ�பா�ய  ேபா�ற  ெமா�க��  க�ற�  ெபா��க� ,  அ���  ெபா��க� ,  உலக            

ெமா�க�����  ���யமான  ��கைள  ெமா�ெபய��த�   ம���  ெதாட���  ெசா�கள��ய�கைள�       

�����த�  ேபா�ற  ெசய�க�  ேம�ெகா�ள�  ப���றன .  இ�����  இ��யா  இ�வைர  இ�  ேபா�ற           

க�ற�  ம���  அகரா�க��  �ல�  ெமா�ைய  �������  ெகா�வ��� ,  த��த�ைமயாக  �ள�க�          

ெச�வ���   �ண�க�   ெகா��   இ���ற� .  

 

22.7,  ப�ேவ�  நடவ��ைகக�  ��தலாக  எ��க�ப�ட  ேபா��� ,  இ��யா��  �றைமயான  ெமா�          

ஆ��ய�க��  ப�றா��ைற  ஏ�ப���ள� .  ெமா�  க���த��   �க��  அ�பவ��க  க���தலாக  இ��க         

ேவ���  ம���  க���த��  ெமா�  இல��ய� ,  ெசா�லகரா�  உபேயாக�  ம���  இல�கண�          

ஆ�யவ���  ம���  கவன�  ெச��தாம� ,  ெமா���  உைரயாட�  ம���  உைரயாட�  �ற�  ஆ�யவ���          

கவன�  ெச��த  ேவ��� .  உைரயாட����  க���த� - க�ற����  ெமா�க�  அ�க  அள��         

பய�ப��த�பட   ேவ��� .   
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22.8  ெமா�க� ,  கைலக�  ம���  கலா�சார�ைத�  ப���  �ழ�ைதக�ைடேய  வள��பத�கான  பல          

�ய��க�  4  ஆ�  அ��யாய���  �வ��க�ப���ள� .   இ��  ப����    அைன��  ம�ட�க���          

இைச ,  கைலக�  ம���  ைக�ைன�ெபா��க���  அ�க  ���ய��வ�  ெகா��க�ப���ள� ;        

ப�ெமா�  க�றைல  ஊ����க  ���  ெமா��  ெகா�ைகைய  �����ேய  ெசய�ப���த� ;         

ெபா����  இட�க��  தா�ெமா�  /  உ���  ெமா���  க���த� ;  அ�க  அ�பவ��க  ெமா�  க�றைல�            

ெசய�ப���த� ;  உ���  கைலஞ�க� ,  எ��தாள�க� ,  ைக�ைனஞ�க�  ம���  �ற  ��ண�கைள         

ப�ேவ�  பாட�க��  �த�ைம  ப���ந�களாக  �ய��த� ;   பழ����ன�  ம���  �ற  உ���  ச�ப�த           

பாட�க�  உ���ட  பார�ப�யமான  இ��ய  அ�ைவ  பாட���ட�க��  ேச��ப�  ,  மா�ட�ய� ,          

அ��ய� ,  கைல ,  ைக�ைன�ெபா��க�  ம���  �ைளயா��  ஆ�யவ���  ச�ப�த�ப�ட  அைன�ைத��         

���யமாக�  ேச��ப� ;  ���பாக  ேம��ைல�  ப��க��� ,  உய�  க�����  உ�ள  பாட���ட�க�          

அ�க  ெந����த�ைம�ட�  உ�வா�க�ப���ள� .  இத�  �ல�  மாணவ�க�    த�க����  ேதைவயான         

பாட�கைள  சம�ைலேயா�  ேத��  ெச��  ,  த�கள�  ெசா�த�  பைட��க� ,  கைல ,  கலா�சார  ம���            

க���   பாைதகைள   உ�வா���   ெகா�ளலா� .  

 

22.9  ��வ��  ���ய  �ய��கைள�  ெசய�ப��த ,  உய�  க��  ம�ட����  அத��  அ�பா��  பல            

நடவ��ைகக�  எ��க�ப�� .  �தலாவதாக ,  ேமேல  �������ள  பல  ப���கைள  உ�வா�க  ம���          

க���க ,  �ற�த  ஆ��ய�  ��  உ�வா�க�பட  ேவ��� .  இ��ய  ெமா�க� ,  ஒ����  இல��ய� ,  பைட��           

எ��� ,  கைல ,  இைச ,  த��வ�  ேபா�றவ���  வ�வான  �ைறக�  ம���  ��ட�க�  நா�  ��வ��            

ெதாட�க�ப��   ெசய�ப��த�ப�� .  ேம��  இ�த�  பாட�க��  4  ஆ��  B.Ed .   இர�ைட�  ப�ட�க�          

உ�வா�க�ப�� .  இ�த�  �ைறக�  ம���  ��ட�க�  தர�  வா��த  ெமா�  ஆ��ய�கைள          

உ�வா��வேதா�  கைல ,  த��வ� ,  இைச ,  எ���  ேபா�ற  �ைறக���  ஆ��ய�கைள  உ�வா��� .          

நா�  ��வ��  இ�தைகய  ஆ��ய�க��  ேதைவ  இ�த�  ��ட�கைள  �ைறேவ�ற  ��சய�  ேதைவ .  இ�த            

அைன���  ப��க���  தரமான  ஆரா�����  NRF  ��ய���� .  உ���  இைச ,  கைல ,  ெமா�க�           

ம���  ைக�ைன�ெபா��கைள  ேம�ப���வத��� ,  மாணவ�க�  தா�க�  ப����  கலா�சார�  ம���         

உ���  அ�ைவ�  ப��  அ�����பைத  உ��  ெச�வத���  �ற�த  உ���  கைலஞ�க�  ம���           

ைக�ைனஞ�க�   க�ரவ  ஆ��ய�களாக  ப�யம��த�ப�வா�க� .  ஒ�ெவா�  உய�க��  ��வன��       

ஒ�ெவா�  ப��  அ�ல�  ப��  வளாக��  �ட,  கைல ,  பைட�பா�ற�  ம���  �ரா��ய���  /  நா���             

உய�ய  ெபா��ஷ�கைள   மாணவ�க���  ெவ��ப��த,  வளாக��ேலேய  கைலஞ�கைள  ப�யம���ட       

ேவ���   (Artist(s)   -in   -   Residence).   

 

22.10  அ�க�  ம���  ெமா�த�  ேச��ைக  ��த�ைத  அ�க��பத�காக�� ,  அைன��  இ��ய          

ெமா�க��  வ�ைம ,  பய�பா�  ம���  உ���ைப  ேம�ப���வத�காக�� ,  உய�  க��  ��வன�கைள          

அ�க��த�  ம���  உய�  க����  அ�கமான  ��ட�கைள  அ�க��த�    தா�ெமா�  /  உ���           

ெமா�ைய  ஒ�  க���த�  ஊடகமாக�  பய�ப���த� ,  ம���  /  அ�ல�  இ�ெமா�யாக�  ��ட�கைள           

வழ��த�  �த�யன  ேம�ெகா�ள�ப��ற� .  த�யா�  உய�  க��  ��வன�க��  இ��ய  ெமா�கைள� ,          

க���த�  ஊடகமாக�  பய�ப��த  ஊ����க�ப�வா�க�  ம���  /  அ�ல�  இ�ெமா�  ��ட�கைள          

வழ��வா�க� .   இ�ெமா�யாக  வழ�க�ப��  நா��  ஆ��  B.Ed  இர�ைட  ப�ட�ப���க��  இத��          

உத�� ,  எ . கா .  நா�  ��வ��  உ�ள  ப��க��  ��ஞான�ைத  இ�ெமா�யாக�  க���க  அ��ய�           

ம���   க�த   ஆ��ய�க����   ப���   அ��க   உத�� .   
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22.11.  ெமா�ெபய���  ம���  ெபா���ள�க� ,  கைல  ம���  அ��கா��யக  ��வாக� ,  ெதா��ய� ,          

கைல�ெபா��  பா�கா�� ,  வைர�ய�  வ�வைம��  ம���  வைல�தள  வ�வைம��  ஆ�யவ���  உய�தர�          

��ட�க�  ம���  ப�ட�க�  உய�  க��  அைம�����  உ�வா�க�ப�� .  இத�  �ல�  கைல  ம���            

கலா�சார�ைத�  பா�கா�க�� ,  ஊ����க��  ப�ேவ�  இ��ய  ெமா�க��  உய�தர  உபகரண�கைள         

ேம�ப��த�� ,  கைல�ெபா��கைள�  பா�கா�க�� ,  அ��கா��யக�க� ,  பார�ப�ய  அ�ல�  ���லா        

தள�க�  உ���டவ�ைற  ��வ��க�  த��  வா��த  நப�க�  உ�வா�க�ப�வா�க� .  இத��ல�         

���லா�   �ைற��   பரவலாக   வ��ெப�� .  

22.12.  இ��யா��  வளமான  ப��க�த�ைம  ���த  அ�ைவ ,  க�பவ�க�  ேநர�யாக         

உ������ெகா�ள  ேவ���  எ�பைத  இ�த�  ெகா�ைக  அ��க���ற� .  அதாவ�  மாணவ�கைள         

நா���  ப�ேவ�  ப��க����  ���லா  அைழ���  ெச�வ�  ேபா�ற  எ�ய  ெசய�பா�கைள��  இ�           

உ�ளட���ற� .  இதனா�  ���லா�  �ைற��  ஊ�க�  �ைட�ப�  ம����� ,  இ��யா��  ப�ேவ�          

ப��க��  அ�ைவ��  ப��க�த�ைம ,  கலா�சார� ,  ப�பா�  ேபா�றவ�ைற�  ����ெகா��  பாரா�ட         

வ�   வ���� .  

இ�த�  �ைச�� ,  " ஒ�ேற  பாரத�  ஒ���லா  பாரத� "  �ைன���  ��  நா�  ��வ��  100  ���லா�             

தல�க�  க�ட�ய�ப�� .  அ�த  இட�கைள�  ப��ய  ��த�  ேம�ப��  ேநா��� ,  க��  ��வன�க�           

மாணவ�கைள  அ�த�  தல�க���  அ���  அத�  வரலா� ,  அ��ய�  ப�க��� ,  ப�பா� ,  ���க           

இல��ய�   ம���   அ��   ேபா�றவ�ைற�   க�க   வ�   ெச�ய�ப�� .  

 

22.13.  உய�  க����  கைல ,  ெமா�  ம���  ம�த�ய�  ப��ய  இ�ேபா�ற  ��ட�க�  ம���  ப�ட�க�             

இ�த�  த��கள�  �ற�பட�  பய�ப��த���ய  உய�தர  ேவைலவா���க�ட�  உ�வா�க�ப�� .        

����கண�கான  க����ட�க� ,  அ��கா��யக�க� ,  கைல  கா��யக�க�  ம���  பார�ப�ய�        

தள�க�  �ற�பட�  ெசய�பட�  த��  வா��த  நப�க��  ேதைவ  உ�ள� .  ெபா��தமான  த��  வா��த            

நப�களா�  இ�த�  ப�க�  �ர�ப�ப�வதா� ,  ேம��  கைல�ெபா��க�  ேசக��க�ப���        

பா�கா�க�ப�� .  ெம��க�  அ��கா��யக�க�  /  இைணய  அ��கா��யக�க� ,  கா��யக�க�        

ம���  பார�ப�ய�  தள�க�  உ�பட,  ��த�  அ��கா��யக�க�  நம�  பார�ப�ய�ைத�         

பா�கா�பத���   இ��யா��   ���லா�   �ைற���   ப�க��க���� .  

 

22.14.  ேம�� ,  உய�தர�  க�ற�  உபகரண�க�  ம���  �ற  ���யமான  எ���  ம���  ேப��வ�            

உபகரண�க�  ெபா�ம�க���  இ��ய  ம���  �ற  நா��  ெமா�க���  �ைட�க�ெபற         

ெமா�ெபய���  ம���  ெபா��  �ள�க�  ெச���  �ய��கைள  இ��யா  ��தமாக  ���ப���� .          

இத�காக ,  இ��ய  ெமா�ெபய���  ம���  ெபா��  �ள�க  ��வன�  ( I.I.T.I )  ��வ�ப�� .  அ�தைகய           

��வன�  நா����  உ�ைம�ேலேய  ���யமான  ேசைவைய  வழ��� ,  அ��ட�  ஏராளமான  ப�ெமா�          

ம���  பாட�ெபா��  வ��ந�கைள�� ,  ெமா�ெபய���  ம���  ெபா��  �ள�க  ��ண�கைள��  ப���          

அம��த�ப�� .  இ�  அைன��  இ��ய  ெமா�கைள  ஊ����க  உத�� .  IITI  தன�  ெமா�ெபய���  ம���            

ெபா��  �ள�க  �ய��க���  உதவ�  ெதா����ப�ைத  ��வாக�  பய�ப���� .  IITI  இய�ைகயாகேவ          

கால��ட�  வளர���� .  ேம��  இத�  ேதைவ  ம���  த��  �ைற�த  எ���ைகக�          
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அ�க����ேபா�  ம�ற  ஆ���  �ைறக�ட�  ஒ��ைழ�பைத  எ�தா�க  உய�க��  ��வன�க�         

உ���ட   ப�ேவ�   இட�க��   இ�   ��வ�ப�� .  

 

22.15.  கலா�சார  ���ய��வ�  வா��த  ப�ேவ�  �ைறக��  ெப��  ப�க��த  சம���த  ெமா�ைய           

அைனவ�ட��  ெகா��  ேச��க  வைரய��க�ப�ட  ஒ�ைற  வ���  அ�லாம� ,  ப��க��  வா�லாக��          

ப�����க�ப�� .  ��ெமா�  பாட���ட���  ஒ�  ெமா�யாக  ம��ம��  உய�க�����        

ப�����க�ப�� .  ெவ�மேன  ெமா��பாடமாக  ம��ம��  ��ைமயான  �வார�யமான  வ�க��  இ�         

மாணவ�க�ட�  ெகா��  ேச��க�ப�� .  உதாரண�����  க�த� ,  வா�ய�  ( ேசா�ட� ),  த��வ�ய� ,         

ெமா��ய� ,  நாடக� ,  ேயாகா  ேபா�ற  பாட�க��  வா�லாக�  ப�����க�ப�� .  இ��ைற�லான         

க���ெகா�ைக��  ம�ற  ப��க�ட�  ஒ���ைண��  ெசய�ப����  ெபா��  சம���த        

ப�கைலகழக�க�  பல  �ைற  சா��த  பாட�கைள /  ப���கைள�  ப�������  ��வன�களாக         

உ�மா�� .  சம���த�  �ைறயான�  ெமா�ைய�  ப�����த�ட�  உய�க����ைற��  சம���த        

அ��பைட�லான  அ�����ட��ைன  ெசய�ப���த�  வ��ப���த��  ஈ�ப�� .  மாணவ�க�  �����        

ப�ச���  சம���தமான�  ஒ�வைக  ��த��வ�  ��க  ப�ேவ�  ப���கைள�  க���ெகா����         

�ைறயாக�  ெசய�பட�  �வ��� .  அ�க  அள�லான  சம���த  ஆ��ய�க�  4  வ�ட  ஒ���ைண�த           

ப��ைற  க��  &  ெமா�  சா��த  � . எ�  ப�ட�  ெப�வத�  �ல�  நா�  ��வ��  ெத�வான  வைரய��த              

��ட�ட�   �ல�   ப�யம��த�   ப�வத�கான   நடவ��ைகக�   எ��க�ப�� ..   

22.16  இ�ேபாலேவ  இ��யா��  உ�ள  அைன���  க��  �ைலய�க�  ம���  ப�கைல�  கழக�க���           

அைன���  ெச�ெமா�க�  ம���  இல��ய�க���  இ�வைர��  கவ��க�படாத  ைகெய����        

�ர�கைள  (manuscript)  ஒ���ைண�க ,  பா�கா�க ,  க�க ,  ெமா�யா�க�  ெச�ய  அைன��  வைகயான          

�ய��க��  எ��க�ப�� .  நா�  ��வ��  உ�ள  அைன���  க��  �ைலய�க�  ம���  க����           

�ைறக�� ,  சம���த  ம���  அைன��  இ��ய  ெமா�க��  இ����  வைக��  ேம�ப��த�ப�� .          

�ைறய�  ��ய  மாணவ�க���  ேபா�மான  ப���  வழ�க�ப�� ;  ���பாக�  ைகெய����         

�ர�க���� ,  ேவ�  பாட�க���  இ����  ெதாட�ைப  அ���ெகா�ள ,  அ�கமான  எ���ைக��         

ப���  அ��க�ப�� .  த�ேபா�  உ�ள  ெச�ெமா��  க��  �ைலய�க��  த�னா��  ெதாட��          

வைக��  ப�கைல�  கழக�கேளா�  இைண�க�ப�� .  இத�  �லமாக�  ப�கைல�  கழக�க��  உ�ள ,          

வ�வான  ம���  ஆழமான  ப��ைற  பாட���ட�க��  ேபரா��ய�க�  ேவைல  ெச�ய�� ,         

மாணவ�க���  ப�����  �ைட��� .  அேதேபால  த�ேபா�  உ�ள  ெமா��கான  ப�கைல         

கழக�க���  ப��ைற  பாட�  ��ட�க�  ெசய�ப��த�ப�� .  எ�ெக��  ேதைவ  உ�ளேதா  அ��          

இள�கைல  க���ய�  ம���  ெமா��கான  (B.Ed)  இர�ைட�  ப�ட�  ப���  வழ�க�ப�� .  இ�  �றைம            

���த ,  ெச��த ,  ெமா��  ேபரா��ய�கைள  உ�வா�க  உத�� .  இவ�ேறா�  ெமா�க��கான  ��ய          

க��  ��வன�க�  ெதாட�க��  ��ெமா�ய�ப�� .  ப�கைல�  கழக  வளாக���  பா� ,  பா��ய� ,          

�ரா��த  ெமா�க����  ேத�ய  ��வன  கழக�க��  (National  Institute)  அைம�க�ப�� .  இேதேபால          

இ��ய�  கைல ,  கைல - வரலா� ,  இ��ய  வரலா� - இல��ய� - த��வ� - ப�பா�  (Indology)  இவ���கான        

க��  ��வன�க�� ,  ப�கைல�  கழக�க��  அைம�க�ப�� .  இ��  ஆரா�����  ஈ�பட  அைன��          

உத�க��   ேத�ய   ஆரா���   ம�ற�தா�   (NRF   -National   Research   Forum)   ெச�ய�ப�� .  

22.17.  பார�ப�ய ,  பழ����ன  ம���  அ��வ��  ெமா�க�  உ�பட  அைன��  இ��ய  ெமா�கைள��           

பா�கா��  ஊ����பத�கான  �ய��க�  ��ய  ��ய��ட�  ேம�ெகா�ள�ப�� .  இ�த  �ய��க��         
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ெதா����ப�  ம���  ெப���ர�  வ�  ெப�த�ட�  ம�க��  ��வான  ப�ேக��  ���ய�  ப��           

வ���� .  

 

22.18.  கால  இைடெவ���  ெதாட���யாக  ச�ப��ய  அகரா�கைள  ெவ��ட ,  இ��ய         

அர�யலைம���  எ�டாவ�  அ�டவைண��  ����ட�ப���ள  ஒ�ெவா�  ெமா����  க���        

�ட�க�  ��வ�ப�� .  ச�ப��ய  க���க���  எ�ைமயான  அேதசமய�  ���யமான        

ெபா�ளட�க�ைத�  ��மா��க�  தைல�ற�த  அ�ஞ�க�  ம���  ெமா�சா��த  ேப�சாள�க�  அ��         

இட�ெப�வா�க� .  ( உலெக����  உ�ள  பல  ெமா�க��  ெவ��கரமான  �ய��க���  ஒ�பான� )         

���தவைர  ெபா�வான  ெசா�கைள  ஏ�க  �ய�����  இ�த  அகரா�கைள  உ�வா�க ,  க����ட�க�          

�ற  க����ட�க�ட�  கல�தாேலா���� ,  �ல  த�ண�க��  ெபா�  ம�க�ட�����  க���கைள�         

ேக���.  க�� ,  இத�ய� ,  எ��� ,  ேப���வா�க�  ம���  இவ����  அ�பா�ப���  பய�ப��  வைக��           

இ�த  அகரா�க�  பரவலாக�  பர�ப�ப�� .  ேம��  அைவ  இைணய���� ,  ��தகவ����  �ைட�க�          

ெபற�  ெச�ய�ப�� .  எ�டாவ�  அ�டவைண��  ����ட�ப���ள  ெமா�க��கான  இ�த�        

க����ட�க�  மா�ல  அர�க�ட�  கல�தாேலா���  அ�ல�  அவ�கள�  ஒ��ைழ��ட�  ம��ய         

அரசா�  ��வ�ப�� .  இேதேபா� ,  அ�க�  ேபச�ப��  �ற  இ��ய  ெமா�க��கான  க����ட�க��          

ம��ய   ம��� / அ�ல�   மா�ல   அர�களா�   ��வ�படலா� .  

22.19.  அ��வ��  ம���  அைன��  இ��ய  ெமா�க��  வளமான  கைல  ம���  கலா�சார�கைள           

பா�கா���  ேநா��� ,  இ��யா���ள  அைன��  ெமா�க�  ம���  அ�சா��த  கைல  ம���          

கலாசார�க�  இைணய�  சா��த  தள�க�  �ல�  ஆவண�ப��த�ப�� .  ம�க�  அவ�கள�  ெமா�ைய�          

ேப�வ�  ( ���பாக  வய��  ெப�யவ�க� ),  கைதக�  ெசா�வ� ,  க�ைத  வா��ப� ,  நா����ற�  பாட�க� ,           

நடன�க� ,  நாடக�க�  அர�ேக��வ�  ம���  ேம��  பலவ���ைடய  காெணா�க� ,  அகரா�க� ,         

ஒ��ப��க�  ம���  பலவ�ைற  இ�த�  தள�  உ�ளட������� .  இ�த�  தள�க��  ெபா��தமான          

�ஷய�கைள�  ேச��பத�கான  இ�ேபா�ற  �ய����  ப�க���மா� ,  நா�  ��வ���  உ�ள         

ம�க���  அைழ��  ���க�ப�� .  இ�ேபா�ற  தள�கைள  வளமா���  வைக��  ப�கைல�கழக�க�         

ம���  அத�  ஆ���  ���க�  பர�பரமாக�� ,  நா�  ��வ���  உ�ள  ப�ேவ�  தர��க�ட��           

இைண��  ப�யா��� .  இ�ேபா�ற  பா�கா��  �ய��க�  ம���  அத�ட�  ெதாட��ைடய  ஆ���          

��ட�க���  ( எ����கா�� :  வரலா� ,  ெதா��ய� ,  ெமா��ய�  உ���டைவ )  ேத�ய  ஆ��         

��வன������   ��ய��க�ப��   

22.20  உ���  ஆ��ய�க��  �லேமா  அ�ல�  க��  ��வன�க�  �லேமா  இ��ய  ெமா�க� ,  கைல            

ம���  ப�பா�  க���  அைன��  வய�ன����  உத��ெதாைக  வழ���  �ைற  ��வ�ப�� .          

ெதாட���யாக  உபேயா��க�ப�� ,  க���க�ப�� ,  க���  ெகா�ள�ப��  இ��ய  ெமா�கைள  ம��ேம ,         

இ�ேபால  வள���  எ��க�ப��  �ய��க�  ெதாட�� .  அைன��  இ��ய  ெமா�க���  ஆக��ற�த          

பா��  ம���  உைரநைடக��கான  ப��  ேபா�ற  ஊ�க�ெதாைகக�  வழ�க�ப�� .  இ�த�  ப��க�          

���பான  ம���  �த�தமான  பாட� ,  ��ன� ,  �ைனவ�லாத  ��தக�க� ,  பாட�  ��தக�க� ,  இத�ய�           

ம���  இதர  வைகயான  இ��ய  ெமா�  சா��த  �றைமக����  ��வ�ப�� .  ேவைல  வா����கான           

ம��ெமா�   த��யாக   ' இ��ய   ெமா�க��   �ற��   �ள��பவ�க� '   எ�ற   த��   ேச��க�ப�� .  
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23.   ெதா����ப�   பய�பா��   ஒ���ைண��  

23.1.  தகவ�  ம���  ெதாைல�ெதாட��  ெதா����ப�க���  வா�ய�  ேபா�ற  இதர  அ�ந�ன�          

�ைறக���  இ��யா  உலக  அள��  தைலைம  வ���ற� .  ���ட�  இ��யா  ��ட�  ��  ேதச�ைத��            

க���  ெதா����ப�தா�  வ���ட�ப�ட  ச�கமாக��  அ��சா�  ெபா�ளாதாரமாக��       

மா��யைம���ள� .  இ�த  மா�ற�����  க��  ���ய  ப�கா�ற�ேபா�ற�  எ�றா�� ,  க���         

ெசய�பா�க��  �ைள�க��  ேம�ப�வத���  ெதா����ப�  ���ய  ப�கா�ற�ேபா�ற� .  ஆகேவ ,        

ெதா����ப�����   க����மான   உற�   எ�லா   �ைலக���   இ�வ��பாைதயாகேவ   இ���� ..   

23.2  ெதா����ப  அ��ைடய  ஆ��ய�க�  ம���  ெதா���ைனேவா��  ( மாணவ�  ெதா���ைனேவா�         

உ�பட )  க�பைன��றைன��  ெதா����ப���  அ�ர  வள���ைய��  பா����  ெபா��  ஒ��         

��சயமாக�  ெத��ற� .  க����  ��  ெதா����ப�  ப�ேவ�  வைக��  ஆ��க�  ெச��த�ேபா�ற� .          

இத�  ஒ�  ��  ப��ைய  ம��ேம  இ��  ந�மா�  காண  ���ற� .  ெசய�ைக  ���ண��  (Artificial             

Intelligence),  இய��ர�  க�ற�  (Machine  Learning),  �ளா�  ெச�� க�ட�ச���  (Block  Chain) ,           

�மா��  ேபா��க� ,  ைகயட�க�  க��  இய��ர�க� ,  மாணவ�  வள����கான  க��சா�  ம������          

ேத��க�  ேபா�ற  ெதா����ப�க��,  இதர�  க���கான  ெம�ெபா��க��  வ�ெபா��க��        

மாணவ�க�  ப����  எைத  க���றன�  எ�பைத  ம��ம�லாம�  எ�வா�  க���றன�  எ�பைத��          

மா��யைம��� .  ஆைகயா� ,  இ�த�  ெதா����ப�க��  ேம��  பல��  ��வான  ஆ����         

உ�ப��த�பட  ேவ���  –  ெதா����ப�  ேகாண���  ம���  அ�லா�  க����ைற��  ேகாண����          

ஆ����   உ�ப��த   ேவ��� .  

23.3  க����  பல  அ�ச�கைள  ேம�ப��த �  ெதா����ப�ைத�  பய�ப���வ��  ஒ��ைண�ப��         

ஏ���ெகா�ள�ப�� .  இ�த �  ெதா����ப  �����க�  அள�ட�ப�வத��  ��ன�  ெதாட��ைடய        

�ழ�க��  க�ைமயாக��  ெவ��பைடயாக��  ம����  ெச�ய�ப���றன .  ேத�ய�  க��  ெதா����ப         

ம�ற�  (National  Educational  Technology  Forum)  எ�ற �ய�ன  அைம��  உ�வா�க�ப�� .  க���த� ,           

ம�����  �ைறக� ,  ��ட��த� ,  ��வாக�  ேபா�ற  ( ப��  ம���  உய�க�� )  �ைறக��          

ெதா����ப�ைத �  ெகா��  ேம�ப���வைத �  ���த  ேயாசைனகைள �  �த��ரமாக �       

ப����ெகா�வத�கான  களமாக  இ�வைம��  அைம�� .  க��  ��வன�க��  தைலவ�க���� ,  மா�ல  /          

ம��ய  அர�க����  ம���  இ�ன�ற  ப��ப�றாள�க���� ,  அ�ைம  தகவ�க� ,  ஆ��க� ,  �ற�த          

ெசய��ைறக�  ஆ�யவ�ைற �  ப��வத�  �லமாக �  ெதா����ப�ைத  அ��க � ப���த� ,       

பரவலா��த�  ம���  பய�பா�  ���த  ���கைள  எ��க  உத�வேத  NETF �  ���ேகா� .          

இ�வைம���   ெசய�பா�க� :  

அ . ெதா����ப�  சா��த  இைட��க���,  ஆதார�க��  அ��பைட�லான      

�யா�னமான அ��ைரகைள   மா�ல   ம���   ம��ய   அர�க���   வழ��த�  

ஆ .   க��   ெதா����ப�   சா��த   அ�வா��த   ம���   ��வனமயமான   �ற�கைள   வள��ெத��த�  

இ .   இ��ைற��   எ��கால   ெச��ைச   ����   ஆ��த�த�  

ஈ .   ஆ��க����   ��தா�க�க���மான   ��ய   �ைசகைள   வைர�   ெச�த�  
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23.4  ேவகமாக  மா�வ��  க��  ெதா����ப��ைற��  ெபா������க ,  க��  ெதா����ப��ைற         

வ�� ந �க�  /  பய�பா�டாள�க�  உ���ட  ப�ேவ�  தர��ன�ட�  இ���  தகவ�கைள  ெப�� ,          

ப�ேவ�ப�ட  ஆ�வாள�கைள �  ெகா��  அவ�ைற  ஆ����  உ�ப���வைத  NEFT  ெதாட���  ெச��� .          

������க  அ����ல�ைத��  ெசய�பா��  �ைறகைள��  வள��ெத����  �தமாக  ப�ேவ�  ேத�ய         

ம���  �ரா��ய �  கல��ைரயாட�க� ,  ப�லர��க�  ேபா�றவ�ைற  நட��  ேத�ய  ம���  ப�னா�� �          

க��  ெதா����ப  ஆ�வாள�க� ,  ெதா���ைனேவா�  ம���  ப���யாள�க��  க���கைள �        

ேக�ட��� .   

23.5  க���த�  -  க�ற�  ம���  ம�����  �ைறக� ,  ஆ��ய�கைள தயா��ப���த� ,  க���கான           

வா��ைப ேம�ப���த� ,  க����ைற��  ��ட��த� ,  ேமலா�ைம  ம���  ( மாணவ�  ேச��ைக ,         

வ�ைக�ப�� ,  ம����க�  உ���ட )  ��வாக  ெசய��ைறகைள  ேம�ப���வத�காகேவ       

ெதா����ப���   இைட��   பய�ப��த�ப�� .   

23.6  ேம������ட  அைன��  ேநா�க�க��காக  ப�ேவ�  வைகயான  க��சா�  ெம�ெபா��க�         

உ�வா�க�ப��  எ�லா  �ைல��மான  மாணவ�க����  ஆ��ய�க����  வழ�க�ப�� .  இ�த        

ெம�ெபா��க�  ���யமான  இ��ய  ெமா�களைன����  உ�வா�க�ப�� .  இவ�ைற �       

ெதாைல�ர���  இ����  மாணவ�க��  மா����றனா�க��  பய�ப��த���ய  வ�ண�       

அைம�க�ப�� .  க�ற� - க���த��கான  உ�ளட�க�க��  ��வ�வ�  வ�டார  ெமா�க��  மா�ல        

அர�களா�� ,  NCERT,  CIET,  CBSE,  NIOS  ேபா�ற  அைம��களா��  ெதாட���யாக  உ�வா�க�ப��          

DIKSHA  தள���  ப�ேவ�ற�ப�� .  இ�த �  தள��ைன  ஆ�ய�க��  ப���ற�  ேம�பா�����         

பய�ப��தலா� .  DIKSHA  ேபா�ற  க�ற�  ெதா����ப  ��ென���கைள  பரவலா���  �தமாக  CIET          

அைம��  பல�ப��த�ப�� .  க�ற� - க���த�  ெசய��ைறக��  ��  உ�ளட�க�கைள�       

பய�ப���த���  ேதைவயான  உபகரண�க�  ஆ��ய�க���  வழ�க�ப�� .  DIKSHA/SWAYAM       

ேபா�ற  ெதா����ப�தாலான  க�ற�  இய��தள�க�  எ�லா�  ப��க�  ம���  உய�க��         

�ைலய�க�ட�  ஒ��ைண�க�ப�� .  பயன�க�  உ�ளட�க�ைத  ம�����  �ம�����  வச��ைன        

வழ�க�ப�� .  இத�  �ல� ,  உ�ளட�க�ைத  உ�வா��பவ�களா�  பயன�க���  இல�வான ,  தரமான         

உ�ளட�க�ைத   உ�வா�க   உத�� .  

23.7  க��  அைம�ைப  உ�மா�ற���ய  வள��  ெதா����ப�கைள�  ����  கவ��க  ேவ��� .          

1986/1992  ேத�ய�  க�� �  ��ட�ைத  உ�வா���  ெபா��  இைணய�  இ�தைன�  ெப�ய          

உ�மா�ற�ைத  ஏ�ப����  எ�பைத �  க��ப�  க�னமாக  இ��த� .  ��ன�  ேவக���  உ�வா��          

மா�ற�கைள  எ��ெகா�வ��  ந�  இ�ைறய  க��  அைம��  �ரம�ப��ற� .  இ�  ேபா��  �ைற�த           

இ�ைறய  உல�� ,  த�ம�த  அள���  ேத�ய  அள���  நம���  ெப��  ��னைடவாக  இ���ற� .           

உதாரணமாக ,  தகவ�கைள��  ெச��ைற  அ�த�க���  க��க�  ம�த�கைள  ெவ�வாக  �����ட         

�ைல�� ,  நம�  க���ைற  மாணவ�க��  ேம�  இ�தைகய  தகவ�கைள  ெப���ைமயாக �         

ெச����ற� .   இதனா�   அவ�கள�   ேம�ப�ட   �ற�கைள �    க���த�   தைட�ப��ற� .   

23.8  ேக����  அ�பா�ப�ட  ெப�மா�ற  ெதா����பமான  ெசய�ைக ��ண��  (Artificial  Intelligence)          

��ப�மாண / ஏ�  ப�மாண �  ேதா�ற  ெம�ைம  (3D/7D  Virtual  Reality)  –  வள���  வ��ற� .  ெசய�ைக            
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��ண��� ������கான  (AI  based  Prediction)  ெசல�  �ைறய �  �ைறய ,  AI களா�  ேத���ெப�ற           

�ல  ப�கைள  �ைற  ��ண�கைள  �ட��  �ைரவாக��  ���யமாக��  ெச�ய  ���� .  இத�  �ல�            

ம���வ�க�  ேபா�ற  ��ண�க���  உத�யாக  இ��க�ய�� .  ப��ட���  AI ��  ெப�மா�ற         

சா��ய�  �க�ெத�வாக�  ெத��ற� .  இ�த �  சவாைல  ந�  க��  அைம��  �ைரவாக  எ��ெகா�ள           

ேவ��� .  NETF �  �ர�தர �  ப�க��  ஒ�� :  இ�  ேபா�ற  ��தாக �  ேதா���  ெதா����ப�கைள           

அவ���  சா��ய�க�  ம���  ெப�மா�ற���கான  உ�ேதசமாக �  கால  அள�  ெகா��  வைக�ப��� ,          

அவ�ைற  அ�வ�ேபா�  ம�தவள  ேம�பா����ைற��  அ��க  ேவ��� .  இ�த �  தகவ�கைள �  ெகா�� ,          

“ க����ைற��  எ���ைனைய �  ேகா�� ”  வள��  �ைறகைள  ம�தவள  ேம�பா����ைற        

அ�கார���வமாக   அ��க���� .  

23.9  ம�தவள  ேம�பா����ைற  இ�வாறாக  அ��க��த��  ேத�ய  ஆ��  ைமய�  (National  Research           

Foundation)  இ�ெதா����ப�க�  ����  ஆ��கைள �  �வ�கேவா  ��த�ப��தேவா  ெச��� .        

ெசய�ைக  ��ண�ைவ �  ெபா��தவைர ,  NRF,  ஒ�  ���ைன  அ���ைறைய �  ��ப�றலா�  :  ( அ )           

அ��பைட  AI  ஆ��கைள  ��வா��த�  ( ஆ )  பய�பா�  சா��த  ஆ��கைள  வள��ெத���          

பய�பா���� �  ெகா��ெச�வ� .  ( இ )  AI ��  உத� � ெகா��  �காதார� ,  ேவளா �ைம , த�பெவ�ப         

மா�ற�    ேபா�ற    உலகளா�ய   சவா�கைள    எ��ெகா���   ப�னா��   ஆ��   �ய��கைள   ��ேன��த� .  

23.10  உய�க��  �ைலய�க��  ப�  ெப�மா�ற�ெதா����ப�க�  சா��த  ஆ��க��  ���ய         

ப�கா��வேதா�  ம���  ��வத�ல .  இவ���கான  பாட �  ��ட�க�  ம���  பாட  ��க��  �த�ைம           

வ�வ�ைத  உ�வா��வ���  அ�ந�ன �  �ைறக��கான  இைணயவ�  வ���கைள  உ�வா��வ���        

ெதா���ைற  க��  ேபா�ற  �ைறக��  இவ���  தா�க�ைத  அள�ப���  உய�க��  �ைலய�க��          

ப��  அள�ப�ய� .  ஒ�  �����ட  ெதா����ப�  ேபா�மான  �����ைய  அைட�த�� ,         

ஆ�ர�கண�கான  மாணவ�கைள �  ெகா�ட  உய�க��  �ைலய�க� ,  பரவலாக �  க���க��  ப���         

தயா��ப����  ப���  உ���ட  �ற�  ேம�பா�கைள  ��ென��க��  ச�யான  இட�களாக  அைம�� .          

உ�மா�ற�  ெதா����ப�க�  �ல  ப�கைள �  ேதைவய�றதா����� .  ஆைகயா�  ேவைலவா���ைன        

உ�வா�� ,  த�கைவ�க  �ற�  ேம�பா� ,  �ற�  ��க�  ஆ�யவ���கான  அ���ைறக�         

�ற�வா��ததாக��  தரமானதாக��  இ��க  ேவ��ய�  அவ�ய� .  இ�  ேபா�ற  ப���கைள  அ����          

�ைண  ��வன�கைள �  ேத��ெத����  �த��ர�  அ�த�த  உய�க��  ��வன�க���  வழ�க�ப�� .         

இைவ   �ற�   ம���   உய�க��   க�டைம��க�ட�   ஒ��ைண�க�ப�� .   

23.11  ப�கைல�கழக�க� ,  இய��ர�  க�ற�  ேபா�ற  அ��பைட  �ைறக���,  AI  +  “X”  (AI �ட�            

ம�ெறா�  �ைற)  ேபா�ற  ப��ைற  கள�க���  ம���வ� ,  ேவளா�ைம ,  ச�ட�  ேபா�ற  �ைறக���            

�ைனவ�  ம���  ���ைல �  ப�ட  ப���கைள  வழ��� .  அைவ  SWAYAM  ேபா�ற  இய��தள�க���           

ப���கைள  உ�வா��  வழ�கலா� .  ��தமாக �  ெச��  ேசர ,  உய�க��  �ைலய�க�  இைணயவ�          

ப���கைள  வழைமயான  க���த�ட�  இைண��  இள�கைல  ம���  ெதா��க��  பாட�கைள         

வழ�கலா� .  ெசய�ைக  ���ண��  ப�க��  உதவ���ய  �ைற�த  �ற�  ப�க��கான  ( தகவ�          

����ைர ,  பட  வைகயா�க�  ம���  ேப��ைன  ப�ெய��த�  ேபா�றைவ )  ப���கைள  உய�க��          

��வன�க�  வழ�கலா� .  ப��  மாணவ�க���  ெமா��ைன  க�����  �ய��  இ��ய         

ெமா�க��கான   இய�ைக   ெமா�   க���ய�ட�   ெபா��தமாக   இைண�� .  
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23.12  ���ைல���  ெதா����ப�க��  வள���  அ�கமா��  ெகா��  இ��பதா�  ப�� � ப����� ,         

ெதாட�  க����� ,  இ�தைகய  ெதா����ப�க�னா�  ஏ�ப��  ேவ�டாத  �ைள�க�  ம���         

அைத�ப��ன  ����ண���  ஏ�ப��த�ப�� .  இ�த  ����ண��  ெபா�ஜன  ம�க��  பா�ைவ�� �         

ெகா��  ெச�வ�  அவ�யமா�� .  NETF  ம���  MHRD  �னா�  ���ைல���  ெதா����ப�க�  எ��           

அைடயாள�ப��த�  ப�ட  ேதைவ��லாத  ெதா����ப�க�னா�  ஏ�ப��  ���ப�தகாத  �க��க�        

ம���  ஒ��கெந�  �ர��ைனக�  ப��ய  அ��� ,  கல��ைரயாட�க��  ப����  ஏ�ப��த�ப�� .  இ�          

ச�ம�தமாக �    தயா��க�ப�ட   ���ைற   ைகேய�   ெதாட�   க����   அ��க�ப�� .   

23.13  AI  ெதா����ப���� �  தர�  �க  ���யமான� .  தர�  ைகயா�த�  ம���  தர�  பா�கா��            

���யமாக �  த���ைம  �ர�சைனக� ,  ச�ட� ,  தர�ைல  ம���  ஆ�யவ�ைற�  ப��ன  ����ண��          

ஏ�ப���த�  அவ�யமா�ற� .  AI  ெதா����ப  வள���  ம���  ெசய�ப��  �த� ,  அதனா�  ஏ�ப��           

���ப�தகாத  �ைள�க�  ப��ய  அ�ைவ  ஊ��வ�  அவ�யமா�ற� .  ஆகேவ ,  இ�  ச�ப�த�ப�ட          

����ண�ைவ  ஏ�ப���வ��  க��  �க  ���ய  ப��  வ���� .  ந�  வா��  �ைறைய  மா���  �தமான             

���ப�தகாத  ெதா����ப�க�  வள���  ெப��  எ��  எ��பா��க�ப�வதா� ,  ந�  மாணவ�க���         

க�����  �ைற  மா�ற�  ெப��ற� .  ��த� ,  ம��ழ��  ஆ�ற� ,  ��  பா�கா�� ,  �ைலயான  �வசாய� ,            

�ழ�   பா�கா�� ,   ப�ைம   �ைன��க�   ஆ�யைவ��   க����   ����ைம   ெப�� .   

 
24.   இைணய   ம���   ���ட�   க�� :   ெதா����ப���   சமமான   பய�பா��ைன    உ��   ெச�த�  

24.1  ��ய  �ழ�க�  ம���  யதா��த�க���  ��ய  �ய��க�  ேதைவ�ப���றன .  எ�ெபா�ெத�லா�          

பார�ப�ய  ம���  ஆ��ய�  வ�  க�ற�  சா��ய��லாத  �ழ�  ம���  த�ேபா�  உ�ள  ச�வேதச  அள��             

ெப��  ெதா��  பர��  �ழ��  மா��  வ���  தரமான  க��ைய�  தர �  தயாராக  உ�ேளா� .  ேத�ய�             

க���  ெகா�ைக  2020  ெதா����ப�  சா��த  க����  ���ய��வ�ைத  அ��க����  அேத          

ேநர��� ,  அ���ள  சா��யமான  அபாய�கைள��  ஒ���ெகா�ள  ேவ��� .  கவனமாக�        

��ட��த���  ம���  ��  ப�ேசாதைன  ஆ��க�  ெகா��  ேம�க�ட  ஆப��கைள �  ெதா����ப�          

க����   கைளய   ேவ��� .   

இைட�� ,  ஏ�கனேவ  உ�ள  க��  ெதா����ப�  ம���  தகவ�  ெதாட��  ெதா����ப�  �ல�  தரமான            

க��ைய   த�ேபா�   ம���   எ��கால �    சவா�கைள �    சமா����   வைக��   ���ப��த   ேவ��� .   

24.2  இ����� ,  ���ட�  இ��யா  �ர�சார�  ம���  ம��  �ைல��  க��  சாதன�க�  �ைட�ப�            

ேபா�ற  ஒ���ைண�த  �ய��க�  �ல�  ���ட�  �ள�  ��க�படா��டா�  ஆ�ைல�  /  ���ட�           

க����  ந�ைமகைள  ேம�ப��த  ��யா� .  ஆ�ைல�  ம���  ���ட�  க���கான         

ெதா����ப�ைத�  பய�ப���வ�  சமப��  ெதாட�பான  கவைலகைள  ேபா�மான  அள��  �வ���         

ெச�வ�   ���ய� .  

24.3  பய��ள  ஆ�ைல�  க��யாள�களாக  இ��க  ஆ��ய�க��� �  ெபா��தமான  ப�����         

வள�����  ேதைவ .  ஒ�  பார�ப�ய  வ��பைற��  ஒ�  ந�ல  ஆ��ய�  தானாகேவ  ஆ�ைல�           

வ��பைற���  ஒ�  ந�ல  ஆ��யராக  இ��பா�  எ��  க�த  ��யா� .  க��த���  ேதைவ�ப��           

மா�ற�கைள�  த�ர ,  ஆ�ைல�  ம����க����  ெவ�ேவ�  அ���ைற  ேதைவ�ப��ற� .  ஆ�ைல�         

�ழ��  ேக�க���ய  ேக��க��  வைகக� ,  ெந�ெவா��  ம���  ��  தைடகைள �  ைகயா�த�  ம���           
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ெந��ைறய�ற  நைட�ைறகைள�  த��ப�  உ���ட  அள�லான  ஆ�ைல�  ேத��கைள  நட��வ��         

ஏராளமான  சவா�க�  உ�ளன .  கைல  /  அ��ய�  நைட�ைற  ேபா�ற  �ல  வைகயான  ப���க�  /             

பாட�க��  ஆ�ைல�  /  ���ட�  க��  இட���  வர��க�  உ�ளன ,  அைவ  ��ைமயான           

நடவ��ைகக�ட� ஓரள����  கட�க�படலா� .  ேம�� ,  ஆ�ைல�  க��  அ�பவ  ம���  ெசய�பா��          

அ��பைட�லான  க�ற�ட�  கல�க�படா��டா� ,  அ�  க�ற��  ச�க ,  பா���  ம���  க�ற��கான          

மன / உள �  ெசய�பா���  ப�மாண�க��  ம���ப��த�ப�ட  கவன�  ெச���  �ைர  அ��பைட�லான         

க��யாக   மா�� .  

24.4  வள���  வ��  ���ட�  ெதா����ப�க��  ம���  எ��ேநா���  ேம�ப��த�ப�ட  ெதா��          

��ப�ைத  ப�������  உய�க��  வைர  ெகா��  ெச�ல �  ��வ��  ��ேன�பா�க�  இ�த �          

ெகா�ைக��   �ல�   ப���ைர�க�ப��ற� :   

1.   இைணய �    க���கான   ப�ேசாதைன   ஆ��க� :   

NETF,  CIET,  NIOS,  IGNOU,  IITs,  NITs  ேபா�ற  ெபா��தமான  ��வன�க�  ெதாட���யான           

ப�ேசாதைனைய  ஆ��கைள  ஒ�ப�க�  நட��  அ���ேபா� ,  அத��  இைணயாக �  க���ட�  இைணய �          

க��ைய  ஒ���ைண���  ேபா�  ஏ�ப��  பய�க�  ம���  எ��மைறகைள��  க�ற�  ெதாட��ைடய          

ப��க��  மாணவ�க�  க��க���  அ�ைமயாத�  ேபா�றைவ  த���க�� ,  ��  உ�ளட�க�க��         

வ�வ�க�  ேத��ெத��க  ேவ��� .  இ�தைகய  ப�ேசாதைன  ஆ��  ���க�  ெபா���  ப�ர�ப��          

ம���   ெதாட���யான   ேம�பா�����   பய�ப��த�ப�� .   

2.   ���ட�   க�டைம�� :   

 இ��யா��  அள� ,  ப��க�த�ைம ,  ��கலான  த�ைம  ம���  சாதன  ஊ��வ��� �  ���           

காண ,  பல  தள�க�  ம���  ���க�  ஆ�யவ�றா�  பய�ப��த���ய  க���  �ைற��  �ற�த ,           

இய�க���ய ,  உ�வாக���ய ,  ெபா�  ���ட�  உ�க�டைம�ைப  உ�வா��வ��  �த��  ெச�ய         

ேவ��ய  அவ�ய�  உ�ள� .  ெதா����ப���  �ைரவான  ��ேன�ற�க�ட�  ெதா����ப        

அ��பைட�லான   ���க�   காலாவ�யாகாம�   இ��பைத   இ�   உ��   ெச��� .  

3.   இைணய �    க���த�   ம���   க��க� :   

 ஏ�கனேவ  அைம���ள  ��  க�ற�  தள�களான  SWAYAM,  DIKSHA  ஆ�யைவ  ந��           

க�டைம�க�ப�ட  பய�ப��த ,  எ�தான ,  �ற�ட�  க�பவ�க��  ��ேன�ற�ைத �  க�கா����        

வைக��  ஆ�ய�க���  அ��க�ப�� .  க���த�  க��களான  இைணய  வ�  வ���க�  நட�த  இ�வ�           

காெணா�   ம���   இ�வ� ( ஆ�ேயா )   ேக�ட�   ஆ�யைவ   இ�ைறய   கால���   ேதைவ�ப��ற� .  

  4.   உ�ளட�க   உ�வா�க�   ���ட�   கள��ய�   ம���   பர��த� :   

 பாட  ெந�கைள  உ�வா��த� ,  க�ற�  �ைளயா��க�  ம���  உ�வக�ப���த�க� , ஆ�ெம��          

�யா���  (augmented  reality)  ம��� ெம��க�  �யா���  (virtual  reality)  உ���ட  உ�ளட�க���           

���ட�  கள��ய� ,  பயன�க��  ெசய��ற�  ம���  தர�  ���த  ம����க��கான  ெத�வான  ெபா�           

அைம��ட�  உ�வா�க�ப�� .  .  இ��ய �  கைல  ம���  கலா�சார�  ெதாட�பான  பய�பா�க�  ம���           

�ைளயா��க�  ேபா�ற  ேவ��ைகயான  அ��பைட�லான  க�ற��காக ,  ெத�வான  இய�க        
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வ��ைறக�ட�  பல  ெமா�க��  உ�வா�க�ப�� .  மாணவ�க���  ��  உ�ளட�க�ைத�        

பர��வத�கான   ந�பகமான   கா��   அ�ச�க�   வழ�க�ப�� .  

5.   ���ட�   ெதாட�பான   �ர��ைனக� :   

 இ���  �����ட  அள�  ம�க���  ���ட�  ெதா����ப�  அ�க  இயலாததாக  இ����           

�ைல�� ,  ஏ�கனேவ  உ�ள  ம�க�  ஊடகமான ,  ெதாைல�கா�� ,  வாெனா�  ம���  ச�க  வாெனா�           

ேபா�றவ���  உத��ட�  ஒ�பர��  ெச�ய�ப�� .  இ�தைகய  க��  �க��க�  பல  ெமா�க��� ,          

மாணவ�க�  ேதைவ�ேக�ப  24/7  ம�  ேநரமாக �  �ைட���  அைன��  ெமா�க���  உ�ளட�க�          

�ைட�க  ஏ�பா�  ெச�ய�ப�� .  ���ட�  உ�ளட�க�  ஆன�  ஆ��ய�  ம���  மாணவ�க��  க�ற�           

ெமா���   �ைட�க   ���த   அள�   ஏ�பா�   ெச�ய�ப��  

6.   ெம��க�   ஆ�வக�க� :   

 அைனவ����  சமமான ,  தரமான ,  நைட�ைற  ம���  ேசாதைன  அ��பைட�லான  க�ற�          

அ�பவ�க���  த�ேபா�  ��  க�ற�  தள�களான  DIKSHA,  SWAYAM  ம���  SWAYAMPRABAK          

ஆ�யவ���  ெம��க�  ஆ�வக�க�  உ�வா�க�ப�� .  ஆ��ய�க�  ம���  மாணவ�க���        

உ�ளட�க��ட�   ��ய   ைக�க��   ேபா�ற   சாதன�க�   ப����க�ப��   உ�வா�க�ப�� .   

7.   ஆ��ய�க��கான   ப���   ம���   ஊ�க�ெதாைக :   

க�ேபாைர  ைமயமாக�  ெகா��  ஆ��ய�க�  க�ைமயான  ப���  ெப�த�  ம���  இைணய �  க���த�           

க��க�  பய�ப���  உய�தரமான  இைணய  உ�ளட�க�ைத  உ�வா��பவ�  ஆக  மாற  ேவ��� .          

உ�ளட�க�  ம���  ஒ�வ��ெகா�வ�  ெசய��  மாணவ�  ஈ�பா�ைட  எ�தா��வ��  ஆ��ய��         

ப����   ���ய��வ�   இ���� .  

8.   இைணய   ம����   ம���   ேத��க� :   

��ெமா�ய�ப�ட  ேத�ய  ம�����  ைமய�  அ�ல�  பரா� (PARAKH),  ப��  வா�ய�க� ,  எ� . � . ஏ (NTA)          

ம���  �ற  அைடயாள�  காண�ப�ட  அைம��க�  ேபா�ற  ெபா��தமான  அைம��க� ,  �ற�க� ,          

ேபா��ஃேபா�ேயா ,  ர���� (Rubrics),  தர�ப��த�ப�ட  ம����க�  ம���  ம����� �  ப��பா��        

ஆ�யவ�ைற  உ�ளட��ய  ம������  க�டைம�ைப  வ�வைம���  ெசய�ப���� .  21  ஆ�          

��றா���  �ற�கைள  ைமயமாக�  ெகா�ட  க��  ெதா����ப�கைள�  பய�ப���        

ம������கான   ��ைமயான   வ�க��   ஆ��க�   ேம�ெகா�ள�ப�� .  

 

9. ெந��வான   க�ற�   மா��க� :   

���ட�  க�ற�  ம���  க��ைய  ஊ������  அேத  ேவைள�� ,  ேந���  ேந�  க�ற��  ���ய��வ�            

��ைமயாக  அ��க��க�ப���ள� .  அத�ப� ,  ெவ�ேவ�  பாட�க��கான  ெபா��தமான       

நகெல����காக�   கல��   க�ற��   ெவ�ேவ�   பய��ள   மா��க�   அைடயாள�   காண�ப�� .  

  10.   தர   ��ணய� :   
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 இைணய  ���ட�  க��  ���த  ஆ��க�  உ�வா��ேபா� ,  NETF  ம���  ெபா��தமான           

அைம��க� ,  உ�ளட�க���  தர� ,  ெதா����ப�  ம���  ஏைனய  ஆ�ைல�  /  ���ட�          

க���த� - க�ற��கான  க���த�  ஆராய�ப�� .  இ�த �  தர  �ைலக�  மா�ல�க� ,  ப��  வா�ய� ,  ��           

க�ற��கான   வ�கா��தைல   உ�வா��� .   

24.5  உலக�  தர� ,  ���ட�  உ�க�டைம�� ,  க��  ���ட�  உ�ளட�க�  ம���  �ற�  ஆ�யவ�ைற�            

க��ெய��ப   ஒ�    �ர��ேயக    அல�    உ �வா��த�  

க����  ெதா����ப�  ஒ�  பயண� .  அ�  ஒ�  இல��  அ�ல .  ப�ேவ�  �����ழ�  அைம�ைப �            

��ட��வத���  ெகா�ைக  ேநா�க�கைள �  ெசய�ப���வத���  �ற�  ேதைவ .  ேநா�க���காக  ஒ�          

�ர��ேயக  அல� ,  ���ட�  உ�க�டைம�ைப�  க�டைம�த� ,  ���ட�  உ�ளட�க�  ம���  �ற�          

ேம�பா�  ஆ�யைவ  ப��  ம���  உய�  க��  ஆ�ய  இர���  ��  க���  ேதைவகைள�  கவ��க             

அைம�சக�  உ�வா�க�ப�� .  ெதா����ப�  �ைரவாக  உ�வா�  வ�வதா�� ,  உய�தர  ��  க�றைல          

வழ�க  வ��ந�க�  ேதைவ�ப�வதா�� ,  ஒ�  ���பான  �����ழ�  அைம��  ���கைள  உ�வா�க          

ஊ����க�பட  ேவ��� ,  இ�  இ��யா��  அள� ,  ப��க�த�ைம ,  சமப��  ேபா�ற  சவா�கைள�          

���ப�  ம��ம�லாம� ,  �ைரவான  மா�ற�க���  ஏ�ப  உ�வா�ற�  ெதா����ப� ,  ஒ�ெவா�         

வ�ட��  அத�  அைர  ஆ�ைள�  �ைற��ற� .  எனேவ ,  இ�த  ைமய�  ��வாக� ,  க�� ,  க��            

ெதா����ப� ,  ���ட�  க��  ம���  ம���� ,  �� - ஆ�ைம  ேபா�ற  �ைறக��  இ���          

��ண�கைள�   ெகா������ .  
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ப��   IV.   ெசய�ப���த�   

25.   ம��ய�   க��   ஆேலாசைன�   ��ைவ   (CABE)   வ��ப��த�   

25.1  இ�த�  ெகா�ைகைய  ெவ��கரமாக�  ெசய�ப���வத�� �  ேதைவகளாக �  க�த�ப�வ�         

ெதாைலேநா��  ��தைன ,  �ைலயான  ��ண��வ�  அைமய�  ெப�வ�  ம���  ச�ப�த�ப�ட  அைன���           

ேத�ய ,  மா�ல ,  ��வன  ம���  த��ப�ட  ம�ட�கைள  உ�ளட��ய  ஒ���ைண�த  நடவ��ைக .          

ஆைகயா�  இ�த�  ெகா�ைக  ம��ய�  க��  ஆேலாசைன�  ��ைவ  (CABE)  பல�ப��த  ம���           

அ�கார�ைத  வ��ப��த�  ப���ைர  ெச��ற� ,  ேம��  க��  ம���  கலா�சார  வள���          

��வன�கைள�  க���ப���வ�  ம����லாம�  ஆேலாசைனக�  வழ��  ��க�கைள  ஆரா��        

ச����க  ம�றமாக�  ெசய�ப�� .  இ�த  மா��  வ�வைம�க�ப�ட  ம���  ��தா�க�  ெப�ற  CABE,           

நா���  க���ைறைய  ேம�ப���த� ,  ��ைமகைள  ெவ��ெகா��  வ�த� ,  ம��பா��  ெச�த� ,         

ம���  மா��  அைம�த�  ேபா�ற  ெபா���கைள  ம��ய  ம�தவள  ேம�பா����ைற  அைம�சக��ட�� ,           

அதைன�   ெதாட��ைடய   மா�ல   க���   �ைற   உட��   ெந��கமாக   இைண��   ெசய�ப����  

இ�  க����ைற  சா��த  க�டைம��ைன  உ�வா���  ெதாட���  ம��பா��  ெச��  ��ட  கால�            

ெதாைலேநா��   ��தைனைய   அைடய   வ�   வ���� .  

25.2. க��  ம���  க�ற��  கவன�ைத  ��ெட��க  ம�தவள   ேம�பா��த   அைம�சக�  ’ க��   அைம�சக� ’        

என   ெபய�   மா�ற�   ெச�ய�ப�� .  

26.   க���கான   ��   அ���   :   அைனவ��   அ�க���ய   ம���   தரமான   க��   

26.1  ஒ�  ச�தாய���  எ��கால����  இைளய  தைல�ைற��  உய�தரமான  க��ைய�         

ெகா��பைத�ட  �க��ற�த  �த��  ேவ�  எ���  இ��க  ��யா�  எ�பதைன  க��சா�  �த��ைட�            

����ட�த�க  வைக��  அ�க�ப���வத�  �லமாக  இ�க���  ெகா�ைக  உ��  ெச��ற� .          

எ��பாரா  �தமாக�  க���கான  ெபா��  ெசல�ன�க�  1968- �  ஆ��  க���  ெகா�ைக��  ப���           

����  அைம�க�ப�ட  1986 ஆ�  ஆ��  க���  ெகா�ைக��  ப���  ம�  உ��  ெச�ய�ப�ட  1992            

ஆ�  ஆ��  க���  ெகா�ைக��  ப���  ப���ைர�க�ப�ட  அளவான  ெமா�த  உ�நா��  உ�ப����            

6%  சத�த�ைத  இ���  எ�ட��ைல .  இ��யா��  த�ேபாைதய  க���கான  ம��ய  மா�ல  அர�க��            

ெபா��  ெசல�ன�க�  நா���  ெமா�த  உ�நா��  உ�ப����  ஏற�தாழ  4.43%  சத�தமாக  (2017-18           

ஆ�  ஆ���கான  ��  ஒ����  அள����ப� )  இ���ற�  ம���  2017-18  ஆ�  ஆ���கான            

ெபா�ளாதார�  கண�����ப�  அர��  ெமா�த�  ெசல�ன�க��  ஏற�தாழ  10  சத�த�  ம��ேம          

க��சா�  �த��க����  ெசல�ட�ப�����ற� .  ம�ற  வள��த  ம���  வள��  நா�க�ட�         

ஒ���ைக��    இ�த   எ���ைகயான�    �க�   �ைற�த   அளேவ   ஆ�� .  

26.2  க����  ���ேகா��  �ற��  �ள��வத�காக  நா�����  அத�  ெபா�ளாதார�����        

பலதர�ப�ட  ந�ைமகைள  அ��பத�காக  இ�த�  க���  ெகா�ைக  ம��ய  ம���  அைன��  மா�ல           

அர�களா�  ெதாைலேநா���  பா�ைவ�ட�  எ��த  ஐய�பா�க����  இட���  க���கான  ெபா�         

�த����  க�சமான  அ�க�����  ��  ஒ��த�  அ���ற� .  க����ைற��  அர�  சா�  �த��ைட�           

ப���ைர�க�ப�ட  அளவான  6  சத�தமாக  உய���வத��  ம��ய  ம���  மா�ல  அர�க�          

ஒ���ைண��  ெசய�ப�� .  இ��யா��  எ��கால�  ெபா�ளாதார ,  ச�க ,  கலா�சார ,  அ��சா�         
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ெதா����ப  ��ேன�ற�  ம���  வள������  ேதைவ�ப��  உய�தரமான  ம���  சமமான  ெபா��க��          

�ைறைய   அைடவத��   இ�   �க��    ���யமானதாக�   க�த�ப��ற� .  

26.3  ���பாக  ச�க  ம���  ெபா�ளாதார  ��யாக  ��ப��த�ப�ட  ���க���  சம��வ  உய�தர�          

க��ைய  ேநா��ய  அைன��  ���ய  �ய��க����  ம���  உலகளா�ய  அ���ைற ,  க�ற�          

வள�க� ,  ஊ�ட�ச��  ஆதர� ,  மாணவ�க��  பா�கா��  ம���  ந�வா�� ,  ேபா�மான         

எ���ைக�லான  ஆ��ய�க�  ம���  ப�யாள�க� ,  ஆ��ய�க��  வள���  உ���ட  அைன���         

க����   ���ய   கார�க����    ம���   ��ென����க����   ��   உத�   அ��க�ப�� .   

26.4  உ�க�டைம��  ம���  வள�க�ட�  �த�ைமயாக�  ெதாட��ைடய  ஒ�  �ைற        

ெசல�ன�க����  ��தலாக ,  இ�த�  ெகா�ைக  ஒ�  க��  �ைறைய  வள��பத�கான  ���த��கான          

��வ��   ���ய   ��டகால   உ��த�   ப��கைள   அைடயாள�   கா���ற� :   

a) உலக�தர�   வா��த    மழைலய�   நல�க����   ��வா�க�   

b) அ��பைட   க��ய��   ம���   எ�ண�ைவ   உ��   ெச�த�   

c) ப��   வளாக�க� /   �ட�க��   ேபா�மான   ம���   ெபா��தமான   வள�கைள   வழ��த�   

d) உண�   ம���   ஊ�ட�ச��   வழ��த�   (   காைல   ம���   ம�ய   உண� )   

e) ஆ��ய�  க��  ம���  ஆ��ய�க��  ெதாட���யான  �ற�  ேம�பா���  ப���க���  �த��          

ெச�த�   

f) க���கைள��   ப�கைல�கழக�கைள��   தர   ேம�பா���காக   ம��ரைம�த�   

g) ஆரா���கைள   ஊ����த�   

h) ெதா����ப�   ம���   �க��ைல   க����   ��வான   பய�பா� .  

26.5  இ��யாைவ�  ெபா��தவைர��  த�ேபா�  ஒ��க�பட�  ��ய  �ைற�த  அள�லான  க��சா�         

�த��க��  �ட  மாவ�ட  ம���  ��வாக  அள��  ச�யான  சமய���  ெசல�ட�  படாம�  இ��ப�            

அ�த  ��க��  ேநா�க�  ெகா�ட  இல��கைள  அைடவத��  இைட�றாக  இ���ற�.  எனேவ,          

ெபா��தமான  ெகா�ைக  மா�ற�களா�  �ைட�க���ய  ��கைள�  பய�ப���வ��  ெசய��றைன        

அ�க��க  ேவ���.  ��  ஆ�ைக��  ம���  ��வாக��  �தானமான,  ச�யான  ேநர���  ம���           

ெபா��தமான  தைடகள�ற  பண��ழ�க�  ம���  அவ���  பய�பா��ட�  கவன�  ெச����;  ��வாக          

ெசய��ைறக�  ெபா��தமான  �ைற��  ���த�ப��  ெந��ப��த�ப��,  இதனா�  ��ேயா����        

வ��ைறயான�  அ�க  அள�  ெசல�ட�படாத  ��ைவக���  வ�வ��கா�  அரசா�க  வள�கைள�         

�ற�பட�  பய�ப���வத���,  ��கைள  ����வைத�  த���பத���  GRF,  PFMS  ம���  ‘Just  in           

Time’  ��க�  இ�க���  ெகா�ைகைய�  ெசய�ப����  ��வன�களா�  ��ப�ற�ப��.மா�ல�க�  /         

உய�  க��  ��வன�க����  ெசய��ற�  அ��பைட�லான  ��ய����கான  வ��ைற  வ��க�ப��.         

இேதேபா�  ச�க  ெபா�ளாதார  ��யாக�  ��த��ய  ���க��காக  (SEDGs)  ஒ��க�ப�ட         

��க��  உக�த  ஒ����  ம���  பய�பா����  �ற���க  வ��ைறக�  உ��  ெச�ய�ப��.  இ���ய           

ப���ைர�க�ப�ட  ஒ����ைற  ெகா�ைகயான�  ெபா���கைள�  ெத�வாக  வைரய��த�  ,        

ெவ��பைடயான  �ய�  தகவ�  ப��த�,  ��வன�க���  அ�கார�  ம���  �யா��  வழ�க�,  �ற�த           

ம���  த��  வா��த  ��ண�கைள�  தைலைம  பத�க���  �ய��ப�  ஆ�யவ���  �ல�  �க��           

எ�தாக,   �ைரவாக    ம���   ெவ��பைடயான   ��ைய�   ெபற   உத��.  
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26.6  க����ைற��  ���ண��� ,  ெசய��  ��ேன�ற�  ,  த�யா��  சா��த  க��  அற�ப�           

நடவ��ைகக���  ஆதர�  வழ�க��  இ�ெகா�ைக  ேகா��ற� .  ���பாக  ெபா�  ��  ஒ��������          

ேமலாக  க��சா�  ேதைவகைள  ேம�ப��த�  த�யா��  ெகாைட  ��  �ர��வத��  எ�த  ஒ�  ெபா�            

��வன��   �ய��கைள   எ��க   ���� .   

26.7  க��ைய  வ�கமயமா��வ�  ெதாட�பான  �டய�க�  பல  ெதாட��ைடய  �ைனக��  �ல�          

ெகா�ைகயா�  ைகயாள�ப���ளன ,  அவ��� :  �� ,  நைட�ைறக� ,  பாட  ெந�  ம���  �ர�  வழ�க�க�           

ம���  க��  ���க�  ஆ�யவ���  ��  ெபா�  �ய  ெவ��பா�ைட�  க�டாய�ப���� ‘  எ�ைமயான           

ஆனா�  இ��கமான ’  ஒ����ைற  அ���ைற ;  ெபா��  க����  க�சமான  �த�� ;  ம���  ெபா�           

ம���  த�யா�  அைன��  ��வன�க��  ந�லா���கான  வ��ைறக� .  இேதேபா� ,  ஏைழ  அ�ல�          

த��யான   ���கைள�   பா��காம�   அ�க�   ெசல�   ����கான   வா���க��   ஆராய�ப�� .  

27.    ெசய�ப���த�   

27.1  எ�தெவா�  ெகா�ைக��  ெசய��ற��  அத�  ெசய�பா�ைட�  ெபா��த�.  இ�தைகய        

ெசயலா�க�����  பல  ���ய��க�  ம���  நடவ��ைகக�  ேதைவ�ப��  அத��  அைன��         

அைம��க��  ஒ��ைச��  ச�யான  ��ட��த�ட�  ெசய�படேவ���.  எனேவ,  இ�த�  க���         

ெகா�ைகைய  அம�ப���வத��  ம�தவள  ேம�பா��  அைம�சக�,  க���கான  ம��ய        

ஆேலாசைன���  ,  ��ய�  ம���  மா�ல  அர�க�,  க��  ெதாட�பான  அைம�சக�க�,  மா�ல  க���            

�ைறக�,  வா�ய�க�,  ேத�ய  ஆ��  அைம��,  ப��  ம���  உய�  க����  ஒ����ைற  அைம��க�,            

ேத�ய�  க��  ஆரா���  ம���  ப���  அைம��,  மா�ல  க��  ஆரா���  ம���  ப���  அைம��,             

ப��க�  ம���  உய�க��  ��வன�க�  ஆ�யைவ  கால�ெக�  ம���  ம�  ஆ���கான  ��ட��ட�  ,            

க����  ஈ�ப���ள  இ�த  அைன��  அைம��க���  ��ட�ட�  ம���  ஒ��ைச��  �ல�          

ஒ���ைண��  ெசய�ப��  இ�க���  ெகா�ைக  அத�  க����  ேநா�க��  �சகாம�         

ெசய�ப��த�ப��.  

27.2   ���க�ட  ��கைள�  ��ப��  இ�க���  ெகா�ைகயான�  ெசய�ப��த�ப��.  �தலாவதாக         

இ�க���  ெகா�ைக��  க��ைத��  ேநா�க�ைத��  ெசய�ப���வ�  க�னமான  ஒ�  கா�யமாக         

இ��க�  ���.  இர�டாவதாக�  க���  ெகா�ைக��  ��ென���கைள  ஒ�ெவா�  க�டமாக�         

ெசய�ப���வ�  �க  ���ய�.  ெகா�ைக��  ஒ�ெவா�  க�ட��  ப�ேவ�  ப��ைலகைள��  ஒ�ெவா�          

ப��ைல��  அத��  ��ைதய  ப�  ெவ��கரமாக�  ெசய�ப��த�ப����பைத  உ��  ெச�ய  ேவ���.          

��றாவதாக  ����ைம  அ��பைட��  க���  ெகா�ைக��  ஒ�ெவா�  க�ட�ைத��  ச�யான  வ�ைச          

�ைற��  உ��  ெச�வ�  ���யமான�.  �க  ���யமான  ம���  அவசர  நடவ��ைகக�  �த��           

எ��க�ப�வத�  �ல�  வ�வான  அ��தள�ைத  உ�வா�க  ����.  நா�காவதாக,  ெசய�ப���வ��         

��வான  நைட�ைற  ���யமாக  இ����;  இ�த�  ெகா�ைக  ஒ�ேறாெடா��  இைண����பதா�,         

ப��களாக  அ�லாம�  ஒ�  ��ைமயான  நைட�ைற  ம��ேம  ����ய  ���ேகா�க�         

அைடய�ப�வைத  உ��  ெச���.  ஐ�தாவ�,  க��  எ�ப�  ெதாட�  �க�வாக  இ��பதா�,  அத���           

கவனமான  ��ட�ட�,  ���  க�கா���  ம���  ம��ய,  மா�ல  அர�க���  இைட��  இைண��           

ெசய�ப��த�  ேதைவ�ப��.  ஆறாவதாக  ம�தவள�,  உ�க�டைம��  ம���  ��  ேபா�ற  ேதைவயான          

வள�கைள�  ச�யான  ேநர���  ெகா��பத�  வா�லாக  ம��ய  ம���  மா�ல  அள��  க���           

ெகா�ைகைய�  ����யாக  �ைறேவ�ற  இய��.  இ��யாக  அைன��  �ய��க��  �ற�பட�         
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ெசய�ப�வைத  உ��  ெச�வத�காக  ப�ேவ�  இைண�ைல  ப�க���  இைடேயயான  இைண��கைள�         

கவனமாக�  ப��பா��  ெச��  ம��பா��  ெச�வ�  அவ�ய�.  இ�  மழைலய�  க��  சா��த  ம���  க��             

உ�க�டைம��  அைம�த�  ேபா�ற  �ல  �����ட  ெசய�க��  ஆர�ப  �த��ைட��  உ�ளட���,          

அைவ  வ�வான  தள�ைத  உ��  ெச�வத��  இ��யைமயாததாக  இ����,  ேம��  அைன��  அ��த��த           

��ட�க�   ம���   ெசய�க����   ��ேன�ற�   ந��வதாக   இ����.  

27.3  ெகா�ைக��  ���ேகா�கைள  அைடவத���  ேம�க�ட  ெகா�ைகக���  இண�க  இ�த�        

ெகா�ைக��  ஒ�ெவா�  அ�ச�����  ��வான  ெசய�ப��த�  ��ட�கைள  உ�வா�க  ம��ய  ம���          

மா�ல  அள��  பாடவா�யாக  ��ண�  ��,  ெதாட��ைடய  அைம�சக�க�ட�  கல�தாேலா���         

அைம�க�ப��.  ஒ�ெவா�  ெசய����  ��ண��க�ப�ட  இல��க���  ஏ�ப,  ெகா�ைக��        

ெசய�பா���  ��ேன�ற�  ���த  வ�டா��ர�  ���  ம���ைரக�  ம�தவள  ேம�பா��  அைம�சக�          

(MHRD  )  ம���  மா�ல�களா�  அைம�க�ப�ட  �ய��க�ப�ட  ���களா�  நட�த�ப��,  ேம��          

ம���ைரக�  ம��ய�  க��  ஆேலாசைன����ட�  ப�ர�ப��.  2030-40  �  ஆ��க��  இ�த�க���          

ெகா�ைக  ��  அள��  ெசய�ப��த�ப��  இ����,  அைத�  ெதாட���  ம�ெறா�  ��வான  ஆ��           

ேம�ெகா�ள�ப��.  

 

 

 

  
*********   
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28.   பய�ப��த�ப�ட   ���க�க��   ப��ய�   

  

ABC    Academic   Bank   of   Credit   

AI    Artificial   Intelligence   

AC    Autonomous   degree-granting   College   

AEC    Adult   Education   Centre   

API    Application   Programming   Interface   

AYUSH   Ayurveda,   Yoga   and   Naturopathy,   Unani,   Siddha   and   Homeopathy   

B.Ed.   Bachelor   of   Education   

BEO    Block   Education   Officer   

BITE    Block   Institute   of   Teacher   Education   

BoA    Board   of   Assessment   

BoG    Board   of   Governors   

BRC    Block   Resource   Centre   

B.Voc   Bachelor   of   Vocational   Education   

CABE   Central   Advisory   Board   of   Education   

CBCS   Choice   Based   Credit   System   

CBSE   Central   Board   of   Secondary   Education   

CIET    Central   Institute   of   Educational   Technology   

CMP   Career   Management   and   Progression   

CoA    Council   of   Architecture   

CPD    Continuous   Professional   Development   

CRC    Cluster   Resource   Centre   

CWSN   Children   With   Special   Needs   

DAE   Department   of   Atomic   Energy   

DBT    Department   of   Biotechnology   

DEO   District   Education   Officer   

DIET   District   Institute   of   Education   and   Training   

DIKSHA   Digital   Infrastructure   for   Knowledge   Sharing   

DSE    Directorate   of   School   Education   

DST    Department   of   Science   and   Technology   

ECCE   Early   Childhood   Care   and   Education   

EEC    Eminent   Expert   Committee   

GCED   Global   Citizenship   Education   

GDP    Gross   Domestic   Product   

GEC    General   Education   Council   

GER    Gross   Enrolment   Ratio   
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GFR    General   Financial   Rule   

HECI   Higher   Education   Commission   of   India   

HEGC   Higher   Education   Grants   Council   

HEI    Higher   Education   Institutions   

ICAR   Indian   Council   of   Agricultural   Research   

ICHR      Indian   Council   of   Historical   Research   

ICMR   Indian   Council   of   Medical   Research   

ICT    Information   and   Communication   Technology   

IDP    Institutional   Development   Plan   

IGNOU   Indira   Gandhi   National   Open   University   

IIM    Indian   Institute   of   Management   

IIT    Indian   Institute   of   Technology   

IITI    Indian   Institute   of   Translation   and   Interpretation   

ISL    Indian   Sign   Language   

ITI    Industrial   Training   Institute   

M.Ed.   Master   of   Education   

MBBS   Bachelor   of   Medicine   and   Bachelor   of   Surgery   

MERU   Multidisciplinary   Education   and   Research   Universities   

MHFW   Ministry   of   Health   and   Family   Welfare   

MHRD   Ministry   of   Human   Resource   Development  

MoE    Ministry   of   Education   

MOOC   Massive   Open   Online   Course   

MOU   Memorandum   of   Understanding   

M.   Phil   Master   of   Philosophy   

MWCD   Ministry   of   Women   and   Child   Development   

NAC   National   Accreditation   Council   

NAS    National   Achievement   Survey   

NCC   National   Cadet   Corps   

NCERT   National   Council   of   Educational   Research   and   Training   

NCF    National   Curriculum   Framework   

NCFSE   National   Curriculum   Framework   for   School   Education   

NCFTE   National   Curriculum   Framework   for   Teacher   Education   

NCIVE   National   Committee   for   the   Integration   of   Vocational   Education   

NCPFECCE                   National   Curricular   and   Pedagogical   Framework   for   Early   Childhood   Care   and  

Education   

NCTE   National   Council   for   Teacher   Education   

NCVET   National   Council   for   Vocational   Education   and   Training   

NETF   National   Educational   Technology   Forum   
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NGO   Non-Governmental   Organization   

NHEQF   National   Higher   Education   Qualifications   Framework   

NHERC   National   Higher   Education   Regulatory   Council   

NIOS   National   Institute   of   Open   Schooling   

NIT    National   Institute   of   Technology   

NITI    National   Institution   for   Transforming   India   

NPE    National   Policy   on   Education   

NPST   National   Professional   Standards   for   Teachers   

NRF    National   Research   Foundation   

NSQF   National   Skills   Qualifications   Framework   

NSSO   National   Sample   Survey   Office   

NTA   National   Testing   Agency   

OBC   Other   Backward   Classes   

ODL   Open   and   Distance   Learning   

PARAKH  Performance   Assessment,   Review   and   Analysis   of   Knowledge   for   Holistic   development   

PCI    Pharmacy   Council   of   India   

PFMS   Public   Financial   Management   System   

Ph.D    Doctor   of   Philosophy   

PSSB   Professional   Standard   Setting   Body   

PTR    Pupil   Teacher   Ratio   

R&I    Research   and   Innovation   

RCI    Rehabilitation   Council   of   India   

RPWD   Rights   of   Persons   with   Disabilities   

SAS    State   Achievement   Survey   

SC    Scheduled   Caste(s)   

SCDP   School   Complex/Cluster   Development   Plans   

SCERT   State   Council   of   Educational   Research   and   Training   

SCF    State   Curricular   Framework   

SCMC   School   Complex   Management   Committee   

SDG    Sustainable   Development   Goal   

SDP    School   Development   Plan   

SEDG   Socio-Economically   Disadvantaged   Group   

SEZ    Special   Education   Zone   

SIOS   State   Institutes   of   Open   Schooling   

SMC    School   Management   Committee   

SQAAF   School   Quality   Assessment   and   Accreditation   Framework   

SSA    Sarva   Shiksha   Abhiyan   

SSS    Simple   Standard   Sanskrit   
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SSSA   State   School   Standards   Authority   

ST    Scheduled   Tribe(s)   

STEM   Science,   Technology,   Engineering,   and   Mathematics   

STS    Sanskrit   Through   Sanskrit   

SWAYAM   Study   Webs   of   Active   Learning   for   Young   Aspiring   Minds   

TEI    Teacher   Education   Institution   

TET    Teacher   Eligibility   Test   

U-DISE   Unified   District   Information   System   for   Education   

UGC   University   Grants   Commission   

UNESCO   United   Nations   Educational,   Scientific   and   Cultural   Organization   

UT    Union   Territory   

VCI    Veterinary   Council   of   India   
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