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Abbreviations 
AI  Accreditation Institution 
AC  Advisory Council 
AEC  Adult Education Centre 
AESDC  Adult Education and Skill Development Centres  
AICTE  All India Council for Technical Education 
AIDS/STD  Acquired Immune Deficiency Syndrome/ Sexually 

Transmitted Diseases  

AISHE  All India Survey of Higher Education 
AIU  Association of Indian Universities 
AU  Agriculture University 
AYUSH  Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and  

Homeopathy 

B.A.  Bachelor of Arts 
B.Ed  Bachelor of Education 
B.Sc.  Bachelor of Science 
B.Voc  Bachelor of Vocation 
BA  Binary Accreditation 
BCI  Bar Council of India 
BDS  Bachelor of Dental Surgery 
BEO  Block Education Officer 
BLA  Bachelor of Liberal Arts 
BLE  Bachelor of Liberal Education 
BoG  Board of Governors  
BRC  Block Resource Centre 
CAD/CAM  Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing 
CBCS  Choice Based Credit System 
CDAC  Centre for Development of Advanced Computing 
CEP  Continuing Education Programme 
CESD  Central Educational Statistics Division 
CFTI  Centrally Funded Technical Institutions 
CHC  Community Health Centre 
CIAE  Central Institute of Adult Education  
CIET  Central Institute of Educational Technology 
CNE  Continuing Nursing Education 
CPD                   Continuous Professional Development  
CRC                   Cluster Resource Centre 



 

 

CSR                    Corporate Social Responsibility  
CSTT                  Commission for Scientific and Technical Terminology  
CTE                    College of Teacher Education 
CU                      Central Universities 
CWSN                Children With Special Needs 
DAE                   Department of Atomic Energy 
DARE                 Department of Agricultural Research and Education 
DBT                    Department of Biotechnology 
DCI                     Dental Council of India 
DEC                    District Education Council 
DEO                    District Education Officer 
DIET                   District Institute of Education and Training 
DSE                     Directorate of School Education 
DST                     Department of Science and Technology 
DTE                     Department of Technical Education 
EC                        Executive Council 
ECCE                   Early Childhood Care and Education 
ED                        Executive Director 
EMT-B                 Emergency Medical Technicians-Basic 
FOSSEE               Free and Open Source Software in Education 
GA                        Graded Accreditation 
GDA                     General Duty Assistants 
GDP                      Gross Domestic Product 
GEC                      General Education Council 
GER                      Gross Enrolment Ratio 
GNM                     General Nursing and Midwifery 
GoI                        Government of India 
HBCSE                  Homi Bhabha Centre for Science Education  
HEGC                    Higher Education Grants Council 
HEI                        Higher Education Institutions 
HRDC                    Human Resource Development Centre 
IAF                        Institutional Accreditation Framework 
IAS                        Indian Academy of Sciences 
IASE                      Institute of Advanced Studies in Education 
IB       Independent Board 
ICAR     Indian Council of Agricultural Research 
ICDS     Integrated Child Development Services 
ICMR    Indian Council of Medical Research 
ICT  Information and Communication Technology  



 

 

IDP  Institutional Development Plan  
IIEC  India International Education Centre 
IILA  Indian Institute of Liberal Arts IIT Indian Institute of Technology 
INAE  Indian National Academy of Engineering 
INC  Indian Nursing Council 
INI  Institutions of National Importance 
INSA  Indian National Science Academy 
InSCED  Indian Standard Classification of Education 
ISCO  International Standard Classification of Occupations 
ISL  Indian Sign Language  
ITI  Industrial Training Institute 
IUC  Inter-University Consortium 
JRMB  Joint Review and Monitoring Board KGBV  Kasturba Gandhi 

Balika Vidyalaya 
LMIS  Labour Market Information System 
LSS  Licence to Start a School  
MBBS  Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 
MCI  Medical Council of India 
MERU  Multidisciplinary Education and Research Universities 
MHFW  Ministry of Health and Family Welfare 
MHRD  Ministry of Human Resource Development  
MN  Mission Nalanda 
MoE  Ministry of Education 
MOOC  Massive Open Online Course 
MOU  Memorandum of Understanding 
MSDE  Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 
MSME  Micro, Small and Medium Enterprises 
MT  Mission Takshashila 
MWCD  Ministry of Women and Child Development 
NAAC  National Assessment and Accreditation Council  

 
NAS  National Achievement Survey 
NASI  National Academy of Sciences, India 
NATP  National Adult Tutors Programme 
NCC  National Cadet Corps 
NCERT  National Council of Educational Research and Training  
NCF  National Curriculum Framework 
NCFAE  National Curriculum Framework for Adult Education  
NCTE  National Council for Teacher Education 



 

 

NCVET  National Council for Vocational Education and Training 
NCVIE  National Committee for the Integration of Vocational 

Education 

NDF  National Doctoral Fellow 
NEC  National Education Commission 
NEET  National Eligibility cum Entrance Test   
NETF  National Educational Technology Forum 
NGO  Non Governmental Organisation 
NHEQF  National Higher Education Qualifications Framework  
NHERA  National Higher Education Regulatory Authority  
NIEPA  National Institute of Educational Planning and Administration  

NIOS  National Institute of Open Schooling  
NIT  National Institutes of Technology 
NITI Aayog  National Institution for Transforming India 
NLM  National Literacy Mission 
NLP  Natural Language Processing 
NMC  National Medical Commission 
NMEICT  National Mission on Education through ICT 
NPDF  National Post Doctoral Fellow 
NPSDE  National Policy on Skills Development and Entrepreneurship 
NQR  National Qualifications Register 
NRED  National Repository of Educational Data 
NRF  National Research Foundation 
NROER  National Repository of Open Educational Resources 
NSDA  National Skill Development Agency 
NSDC  National Skill Development Corporation 
NSQF  National Skills Qualifications Framework 

 
NSS  National Service Scheme 
NTA  National Testing Agency  
NTP  National Tutors Programme 
OBC  Other Backward Classes 
ODL  Open and Distance Learning  
OER  Open Educational Resources 
PHC  Primary Health Centre 
PI  Principal Investigator 



 

 

PM  Prime Minister 
PSSB  Professional Standard Setting Body 
PSSCIVE  Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational 

Education 

PSUs  Public Sector Units 
PTR  Pupil Teacher Ratio 
QPs-NOS  Qualification Packs - National Occupational Standards 
R&I  Research and Innovation 
RCI  Rehabilitation Council of India 
RIAP  Remedial Instructional Aides Programme 
RIE  Regional Institute of Education  
RjSA  Rajya Shiksha Aayog 
RMSA  Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan  
ROI  Return on Investment 
RPL  Recognition of Prior Learning 
RSA  Rashtriya Shiksha Aayog  
RSAAC  RSA Appointment Committee 
RTE Act  Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 

2009 

RUSA  Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan 
SC  Scheduled Caste(s) 
SCC  Standing Committee on Coordination 
SCERT  State Council of Educational Research and Training 
SCMC  School Complex Management Committee 
SDG  Sustainable Development Goal 
SDP  School Development Plan 
SEC  State Education Commission 
SEZ  Special Education Zone  
SHEC                 State Higher Education Council 
SIOS                   State Institutes of Open Schooling 
SKP                    Skill Knowledge Provider 
SMC                   School Management Committee 
SQAAF               School Quality Assessment and Accreditation Framework 
SQAAS               School Quality Assessment and Accreditation System 
SSA                     Sarva Shiksha Abhiyan 
SSC                     Sector Skill Council 
SSDMs                State Skill Development Mission 
SSRA                     State School Regulatory Authority 



 

 

SSS                         Simple Standard Sanskrit  
ST                           Scheduled Tribe(s) 
STEAM       Science, Technology, Engineering, Art & Design, and Mathematics 
STEM                      Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
STS                         Sanskrit through Sanskrit  
SVE                          School of Vocational Education 
SWAYAM               Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds 
TEI                            Teacher Education Institution 
TET                          Teacher Eligibility Test 
TLC                          Total Literacy Campaign  
U-DISE                     Unified District Information System for Education  
UGC                          University Grants Commission  
ULB                          Urban Local Bodies 
UME                        Union Minister for Education 
URG                         Underrepresented Group(s) 
UT                            Union Territory  
VCI                           Veterinary Council of India 
VEI                           Vocational Education Institutions 
VESB                        Vocational Education Skills Board 
WIPO                        World Intellectual Property Organization 
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ேதசVைத ஒMYகிைணBத மPS/ CWLபான அறி$மி,க 

சDதாயமாக மாPSவதP- ேநரWயாக பYகளZ,-/ வ6தமாக 
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அVதியாய/ ஒ>S 

ஆரWப கால% Iழfைத பராமZS_W க"வ$gW :  கhறi%கான 

அ`[தளW  

Iறி%ேகா(: 2025 ஆ/ ஆ'WP-9, 3 Dத5 6 வயதிP-^ப^ட அைனVC, 

-ழBைதக+,-/ இலவசமான, பாCகாLபான , உய)தரமான, ேம/பா^I 

வள)fசி,-L ெபாMVதமான  பராமNLh/,  க5வ6i/  கிைடVதிட வைக ெச\த5. 

ஒM -ழBைத அC ப6றBததிலிMBேத கPகV ெதாடYகி வ6IகிறC.  -ழBைதகளZ> 

ஒ^IெமாVத Xைள வள)fசிய65, 85% ,-/ அதிகமான வள)fசி 6 வயதிP- 

D>னேர ஏPபIகி>றC எ>பைத நர/ப6ய5 வ6�ஞானVதி> சா>Sக9 

பக)கி>றன.  எனேவ, நிைலயானC/ , ஆேரா,கியமானCமான  Xைள 

வள)fசிய6ைன வ6MVதி ெச\ய , -ழBைதகளZ> ஆர/ப காலYகளZ5 த-Bத 

பராமNLh/ Xைள �'டt/ அவசிய/ எ>பைத இBதfசா>S  நம,- 

உண)VCகிறC.  அLபW -ழBைதL பMவVதி> ஆர/ப நா^களZ5 

hற,கண6,கLப^ட அ5லC இழLhகைள எதி)ெகா'ட -ழBைதகளZ> Xைளகைள 

ஆ\$ ெச\ததி5, Xைளய6> D,கியமான ப-திகளZ> வள)fசி  ெகIவா\Lபாக, 

-ைறபா^Iட> இMLபைதi/ அத> ெதாட)fசியாக -ழBைதகளZ> அறிவாPற5 

மPS/ உண)$க9 எதி)மைற வ6ைள$கைள, ெகா'WMLபைதi/ ந/மா5 

காண DWகிறC.  ஒM -ழBைதய6> Dத5 ஆS வMடYக9 Dைறயான Xைள 

வள)fசி,- D,கியமான காலமாக, கMதLபIகி>றன.  இBத காலக^டYகளZ5,  

த,க பராமNLh, ஊ^டfசVC, உட5 ெசய5பாI, உளவ6ய5 -- சXகfnழ5, 

அறிவாPற5 மPS/ உண)$V �'ட5 உSதி ெச\யLப^Iவ6^டா5, அBத, 

-ழBைதய6> Dைறயான Xைள வள)fசி,-/  வாm நா9 D`வC/ தா> 

வ6M/ப6யைத, கPபதP-/ ஏCவா-/. 

அறிவாPற5 வ6�ஞானVதி> இBத சா>Sக9 , ஆர/ப கால -ழBைதL பராமNLh 

மPS/ க5வ6ய65 ப5ேவS நிைலகைள, ெகா'I9ள -ழBைதகளZ> கPற5 

ெவளZLபாIகளZ> அWLபைடய65 ேமPெகா9ளLப^ட எ'ணPற ேதசிய மPS/ 

உலகளாவ6ய  ஆ\$களZ> Xல/ ெபறLப^டைவ.   

ெதாட,க நிைல வ-LhகளZ5 த,க ைவVதலி5 D>பMவL ப9ளZ, க5வ6ய6> 

தா,க/ ‘ - எ>ற தைலLப65 30,000 -ழBைதகைள ைவVC NCERT ேமPெகா'ட 

ஆ\$, D>பMவL ப9ளZ, க5வ6,-/ ெதாட,க நிைலய65 

த,கைவLபதP-D9ள ேநரW மPS/ வtவான ெதாட)ப6ைனi/ வMைக 

வ6கித/, மிக D,கியமாக, ெதாட,க நிைலய6t/ அதP- ேமt/ கPற5 

ெவளZLபாI ஆகியவPைற வ6ள,-கிறC.   ப5ேவS உலகளாவ6ய ஆ\$க9 

இைதL பPறிய ந�'ட காலV தா,கYகைள  ெவளZLபIVCகி>றன.  தரமான 

D>பMவ  மழைலய) க5வ6 எ>பC  அதிக வMமான/, -ைறBத வ6கித 
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ேவைலவா\Lப6>ைம, -Pற/ மPS/ ைகC ஆகியவPேறாI வtவாகL 

ப6ைண,கLப^I9ளC.  நா^W> ெபாMளாதார வள)fசிய6> அWLபைடய65, 

இBதியாவ6> மிகf சிறBத Dத�IகளZ5 ஒ>றாக இBத ECCE தி^ட/ இM,-/ 

எ>S/ அC ஒM �பா\ Dத�^W5 10 �பா\ லாப/ தர,kWயதாக இM,-/ 

எ>S/ மதிLப6டLப^I9ளC.  jM,கமாக, ECCE இ5 Dத�I எ>பC  ந5ல, 

ஒ`,கமான , சிBதைனமி,க, ஆ,க�)வமான மனZதராக -ழBைதக9 வளர சிறBத 

வா\Lைப வழY-கிறC எ>S ஒLh,ெகா9ளLப^I9ளC. 

எBத, -ழBைதகெள5லா/ பWLைப ஆர/ப6,-/ ேபாேத ப6> தYகிய நிைலய65 

உ9ளனேரா அவ)க9 ப9ளZ, கால/ D`வC/ ப6> தYகிேய உ9ளன) எ>S 

மாணவ)களZ> கPற5 ெவளZLபாI  அWLபைடய65 ேமPெகா'ட ஆ\$க9 

எIVC,கா^Iகி>றன.  தPேபாC, இBதியாவ65 கIைமயானேதா) கPற5 

ெநM,கW நில$கிறC.  அத> பW, ெதாட,கL ப9ளZய65 ேசMகி>ற -ழBைதக9 

அWLபைடV திற>களான  எ'ைணi/ எ`Vைதi/ கPSV ேத)வதி5 தவறி 

வ6Iகி>றன).இBத ெநM,கW -ழBைதக9 1 ஆ/ வ-Lப65 }ைழவதP- 

D>ப6MBேத காணLபIகிறC  ஆS வயதிP- ேமPப^ட பல -ழBைதக9 , 

-ைறBத ஆர/பகால -ழBைதL பராமNLh மPS/ க5வ6ேயாI ஒ>றா/ 

வ-Lப65 ேசMகி>றன).  இ>g/ சில), Dைறயான D>பMவ மழைலய) ப9ளZ 

இ5லாததா5 , 6 வயதிP- D>ேப 1 ஆ/ வ-Lப65 ேச)BC வ6Iகிறா)க9.  

-ழBைதக9  ெதாட,க நிைலய6t/ அதP- ேமt/ ப6> தYகிய நிைலய65 

காணLபIவதP- இCேவ காரணமாகிறC. உ'ைமய65, 2016-17 ஆ/ ஆ'W5, 70 

ல^சVதிP-/ ேமPப^ட -ழBைதக9 6 வயதிP- D>னேர 1 ஆ/ வ-Lப65 

ேச),கLப^I9ளதாக U-DISE (2016-17 ) தகவ5 ெதNவ6,கி>றC. 

-ழBைதகைள ெதாட,கL ப9ளZ,-f ெச5வதP- D>தயாNLhf  ெச\வதி5 

உ9ள இBத Cயரகரமான -ைறபாI பWVத, வசதிபைடVத -I/பYக+,-/ 

இLபW எBதவ6த அgkலD/ அPற -I/பYக+,-/ இைடேய  -றிLபாக, 

காணLபIகிறC.  ஏெனனZ5, வசதிபைடVத  -I/பYகளZ5 இMBC வM/ 

ப69ைளக9 , சிறBத D> மாதிNக9, எ`Vதறி$ , ப9ளZய65 பய>பIVCகி>ற 

ெமாழிய6ேல சரளமான அறி$, வtவான கPற5 nழ5 இவPேறாI சிறBத 

ஊ^டfசVC, jகாதார/, D>பMவ மழைலய) க5வ6 ஆகியவPைறL ெபPS 

இM,கி>றன).  ECCE – இ5 ெச\யLபIகி>ற Dத�I அைனVC, 

-ழBைதக+,-/, ேமPெசா>ன அைனVC அ/சYகைளi/ D`ைமயாக  

வழY-/ திற> ெகா'I9ளC.  இத> Xல/ அைனVC, -ழBைதக+/ தYக9 

வாmநா9 ெநIக க5வ6யைமLh  Dைறய65 பYேகPக$/ வள)fசியைடய$/ 

வைக ெச\யLபIகிறC.  ஒMேவைள  ECCE எ>பC ஒM மாெபM/  மPS/ மிக 

அதிகப^ச ஆPற5 வா\Bத சமVCவ,  கMவ6யாகV திகழலா/.   

-ழBைதகளZ> உண)$V �'டைல உ9ளட,கியதாக$/ அவ)களZ> Xைள 

வள)fசிய6லிMBC ப9ளZ,காக தயாNLhf ெச\i/ நிைல வைரi/, ேம/ப^ட  

கPற5 வ6ைள$க+,காக$/, சமVCவ/, ந�தி, ேவைலவா\Lh 

ேபா>றவPறிPகாக$/ நா^W> அப6வ6MVதி மPS/ ெபாMளாதார 

வள)fசி,காக$/ எ5லாராt/ அைடய,kWயC/ தரமானCமான  ECCE 

தி^டVதி5 இBதியா க'WLபாக Dத�I ெச\ய ேவ'I/. 
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தரமான ECCE எnன ெசoகிறp?  -ழBைதய6> 3 வயதிP- உ^ப^ட காலYகளZ5 

, தரமான ECCE எ>பC தா\ மPS/ -ழBைதகளZ> jகாதார/ மPS/ ஊ^டfசVC 

ஆகியவPைற உ9ளட,கியதாக$/ ேபfj, வ6ைளயா^I, அைச$, இைச மPS/ 

ஒலிைய, ேக^பதி> Xல/ -ழBைதய6> அறிவாPற5 மPS/ உண)$V 

�'டைல உ9ளட,கியதாக$/ ECCE அைமகிறC.  அCம^Iம5லாம5, 

அைனVCL hல>கைளi/ �'ட,kWயதாக$/ -றிLபாக பா)ைவ, ெதாI 

உண)ைவ �'ட,kWயதாக$/ அைமகிறC. எ'க9 ,எ`VCக9  மPS/ எளZய 

சி,க5 த�),-/ கண,-க9 ஆகியவPறிP- இBத காலக^டYகளZ5 

D,கியVCவ/ அளZ,கLபIகிறC. 

3 – லிMBC 6 வயC வைர , ECCE எ>பC ெதாட)fசியான jகாதாரL பராமNLh 

மPS/ ஊ^டfசVC ஆகியவPைற உ9ளட,கியதாக$/ D,கியமாக jய உதவ6V 

திற>க9(தாேன த>ைனV தயா) ெச\C ெகா9+த5), உடலிய,கV திற>க9, 

�\ைம, ப6Nதலினா5 ஏPபI/ கவைலைய, ைகயா+த5, சக வயC, 

-ழBைதகேளாI இயY-/ திற>  (சN, தவS எ>பைதL hNBC ெகா9+த5), 

இய,க/ மPS/ உடP பய6Pசி Xலமான உட5 வள)fசி, ெபPேறா) மPS/ 

ப6றMட>, எ'ணYக9 ,  உண)$கைள ெவளZLபIVCத5 -- ெதாட)hெகா9+த5, 

ேவைலய6> ெபாM^ேடா அ5லC ஒM ெசயைல DW,-/ ெபாM^ேடா ஒேர 

இடVதி5  ந�'ட ேநர/ அம)BதிMVத5 உ9ளZ^ட , ெபாCவான ஒ^I ெமாVதமான  

ந5ல பழ,க வழ,கYகைள உMவா,-வதாக$/ உ9ளC. 

இBத வயதி5, -`வாகேவா தனZVேதா, ேமPபா)ைவiட> kWய வ6ைளயா^I 

Dைறய6லான க5வ6, D,கியVCவ/ வா\Bததாக, கMதLபIகிறC.  ஏெனனZ5. 

-ழBைதகளZ> உ9ளா)Bத மPS/ வாmநா9 திற>களான ஒVCைழLh, -`Lபண6, 

சXக ஒMYகிைணLh, இர,க/, சமVCவ/, ஈIபாI, ெதாட)h, ந>றிiண)$, 

ஆ)வ/, பைடLபாPற5 அVCட> ஆசிNய)க9, சக மாணவ)க9. ஊழிய)க9 

ேபா>S  பலMட> ெவPறிகரமாக$/, மNயாைதயாக$/ ெசய5பI/ திற> 

ஆகியவPைற இயPைகயாகேவ வள)VெதI,க  உத$கிறC.    இBத கால 

க^டYகளZ5, எ'க9, எ`VCக9, ெமாழிக9, எ'wத5, நிறYக9, வWவYக9, 

வைரத5, ஓவ6ய/, உ9 மPS/ ெவளZLhற வ6ைளயா^I, hதி)க9, த),க�தியான  

சிBதைன, கைல, ைகவ6ைன, நாடக/, ெபா/மலா^ட/, இைச மPS/ இய,க/ 

ஆகியவPைறL பPறி கPS, ெகா9ள$/ ECCE வைக ெச\கிறC.  

. 

85% %IW ேமhபqட  sைள வளOtசி 6 வயதிhI 

Qnனேர ஏhபvகிறp. 

தரW வாofத ECCE ஐ இfதியா எzவாV வழ]க ேவ{vW?  ECCE ய$n மிக 

சமvபVதிய ஆ\$, 8 வயதிP- உ^ப^ட -ழBைதக9 , ெகா9ைக மPS/ 

பாடVதி^டVதிPகான காலவைரயைறய6>பW பNBCைர,கLப^ட, வயC 

அWLபைடய6லான க5வ6ையேந)ேகா^W5  ப6> பPற DPபIவC இ5ைல 
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எ>பைத, கா^IகிறC.  இத> வ6ைளவாக, D>பMவ மழைலய) ப9ளZ, ஒ>றா/ 

வ-Lh மPS/ இர'டா/ வ-Lh -ழBைதக9, தYக9 ேதைவ,ேகPற 

ெபாMVதமான க5வ6ையL ெபSவC  இ5ைல.  8 வயதிP- ேமPப^ட -ழBைதக9 

ம^Iேம வைரயS,கLப^ட கPறேலாI ெபாMBCகிறா)க9. 

எனேவ, 3-8 வயதிP-^ப^ட -ழBைதக+,- ெநகிmவான, ப>DகLபIVதLப^ட, 

ப5ேநா,-, வ6ைளயா^I—ெசய5பாI – க'Iப6WLh ஆகிய  அWLபைடகளZலான 

கPற5 அw-Dைற அவசியமாகிறC.  இதனா5, இயPைகயாகேவ, 3 லிMBC 8 

வயC வைரய6லான -ழBைதக9 அதாவC D>பMவ மழைலய) ப9ளZய6லிMBC 

2 ஆ/ வ-Lh வைர பய65கி>ற மாணவ)கைள ஒேர கPற5 அலகி> கீm ந/மா5 

காண DWகிறC. இBத கPற5 அல- “அWLபைட நிைல” எ>S அைழ,கLபIகிறC. 

எனேவ, ஒM -ழBைத வள)fசிய6> D,கியமான அWLபைட நிைல,கான, 

அVதைகய ஓ) ஒMYகிைணBத க5வ6 மPS/ கPப6Vத5 க^டைமLைப 

உMவா,-வC/ அதேனாI ெதாட)hைடய ஆசிNய) தயா)பIVCதt/ 

அவசியமாகிறC. 

நடLh காலYகளZ5, ஆர/பகால -ழBைதL பMவ, க5வ6 எ>பC அYக>வாWக9 

, தனZயா) D>பMவமழைலய) ப9ளZக9 மPS/ மிகf சிறிய அள$ 

வ6கிதாfசாரVதி5 அரj சாரா அைமLhகளாt/ இதர நிSவனYகளாt/ 

நடVதLபI/ D>பMவ மழைலய) ப9ளZக9 Xல/ வழYகLபIகிறC.  ICDS – 

ஒMYகிைண,கLப^ட -ழBைத வள)fசி ேசைவVதி^டVதி> கீm D>பMவ  

மழைலய) ப9ளZ, க5வ6ய6> அYக>வாW Dைற, இBதியாவ6> பல 

ப-திகளZt/ -றிLபாக தா\மா)க+,-/ -ழBைதக+,-மான jகாதார 

நலgட> ெபM/ ெவPறிையL ெபPறC.  இBத ைமயYக9, ெபPேறா)கைள 

ஆதN,க$/, சXகYகைள, க^டைம,க$/ உ'ைமய65 உதவ6ய6M,கி>றன.  

அவ)க9 D,கியமான ஊ^டfசVCகைள வழY-வCட>, jகாதார வ6ழிLhண)$,   

ேநா\VதILh, அWLபைட உட5நலfேசாதைன, உ9�) ெபாC நலவாm$  

ைமயYக+,-L பNBCைரகைள வழY-வத> Xல/ ஆேரா,கியமான வள)fசி 

ெபPற ேகாW,கண,கான -ழBைதக9 உMவாவதP-/ அத> Xல/ ேமலதிகமான 

உPபVதிV திற> ெபPற உய6)க9 உMவாவதP-/ இBத ைமயYக9 ேசைவயாPறி 

இM,கி>றன.  எனZg/ சில அVதியாவசிய அறிவாPறைலV �'Iத5, 

வ6ைளயா^I, பராமNLh ஆகியவPைற வழY-/ அேதேவைளய65  ெபM/பாலான 

அYக>வாWக9 ECCE இ> க5வ6 அ/சYகேளாI ஒLப�̂ டளவ65  ஓரளவ6Pேக 

ஒVCLேபாகி>றன.  தPேபாைதய nழலி5, அYக>வாWக9 க5வ6,கான 

சாதனYகைளL ெபSதலிt/ , உ9க^டைமLப65 பPறா,-ைறiடேன இMLபதா5, 

தமC ெபாSLப65 2-4 வயCவைர உ9ள -ழBைதகைள அதிகமாக$/, D,கிய, 

க5வ6 ெபறேவ'Wய 4-6 வயC வைரi9ள -ழBைதகைள, -ைறவாக$/ 

அgமதி,கேவ'Wய nழt,- உBதLபIகி>றன). இBத அYக>வாW ைமயYக9 

ஆர/பகால -ழBைதL பMவ, க5வ6,ெகன பய6Pசி ெபPற ஒM சில 

ஆசிNய)கைளேயா அ5லC அ)Lபண6Lh உண)ேவாI kWய ஒM சில 

ஆசிNய)கைளேயா ம^Iேம  ெபPறிM,கி>றன. 
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இதPகிைடய65, தனZயா) மPS/ இதர D>பMவ  மழைலய) ப9ளZக9, 

ெதாட,கL ப9ளZகளZ> கீmேநா,கிய வ6Nவா,கYகளாகேவ ெசய5ப^I 

வMகி>றன.  இைவ சிறLபான உ9க^டைமLh மPS/ கPற5 உபகரணYகைள 

வழYகிய ேபாதிt/ அவ)களZ> கPப6,-/ Dைற ெவS/ மனLபாட 

நிைனவாPறைல ைமயமாக, ெகா'I/ , ஆசிNய – மாணவ வ6கிதYக9 

DைறயPS/, வைரயைற,-^ப^ட வள)fசியைடBத வ6ைளயா^I வழி 

மPS/ ெசய5வழி, கPறைலi/ ெகா'I9ளன.  ெபாCவாகேவ இCேபா>ற 

ப9ளZக9 D>பMவ, -ழBைதL பMவ க5வ6,ெகன பய6Pசி ெபPற 

ஆசிNய)கைள,  ெகா'WMLபதி5ைல.  jகாதார அ/சVதிt/ அவ)க9 

-ைறவாகேவ கவன/ ெசtVCகி>றன).  ெபாCவாக, இLப9ளZக9 0-4 வயC 

வைரய6லான -ழBைதக+,- வழYக ேவ'Wய நலவாm$ அ/சYகைள, 

-ைறவாகேவ வழY-கி>றன.  

“ D>பMவ, -ழBைத, க5வ6ய6> தா,கYக9 “  எ>ற தைலLப65, ெட5லி , 

அ/ேபVக) ப5கைல,கழக/ சமvபVதி5 நடVதிய ஆ\$, ெபாC அ5லC தனZயா) 

ப9ளZகளZ5 D> மழைலய) ப9ளZ, க5வ6ைய DWVத ெபM/பா>ைமயான 

-ழBைதக9, ெதாட,கL ப9ளZக+,-f ெச5t/ேபாC , அதPகான தயா)  நிைலV 

திற>கைள, ெகா'WM,கவ65ைல எ>S kSகிறC.  D>பMவ ழைலய) 

ப9ளZ, க5வ6 கிைடLபதி5 உ9ள சி,க5கேளாI, தர/ சா)Bத -ைறபாIக+/, 

அதாவC, த-தியPற பாடVதி^ட/, பய6Pசி ெபPற ஆசிNய)க9 இ5லாைம, 

ெபாMVதமான  பய6PSவ6,-/ Dைற இ5லாைம ஆகியைவ பலM,-/ 

அ5லC ஆர/பகால -ழBைதL பMவ க5வ6V தி^டYக+,-/  மிகL ெபNய 

சவா5களாகV திகmகி>றன. 

எனேவ, இBத, கMVCகைள D>னZSVதி, NCERT ய6> ெகா9ைக, ஆர/பகால 

-ழBைதL பMவ, க5வ6,கான மிகf சிறBத பாடVதி^டVதிைனi/ கPப6,-/ 

க^டைமLைப உMவா,-வதிt/ அதிக கவன/ ெசtVCகிறC.  இV>பW, ஆர/ப 

கால -ழBைதL பMவ, க5வ6யானC, கண6சமான அள$,- 

வ6N$பIVதLப^ட மPS/ பலLபIVதLப^ட க5வ6 நிSவனYக9 Xல/ 

வழYகLபI/.  இதி5, அYக>வாWக9, D>பMவ மழைலய) ப9ளZக9, 

ெதாட,கLப9ளZகேளாI இணBதிM,-/ D> மழைலய) ப6N$க9 ஆகியைவ 

அடY-/.  இைவ அைனVதி ECCE ய6> பாடVதி^டVதிt/ கPப6Vத5 

Dைறய6t/ பய6Pசி ெபPற ஆசிNய)க+/ ஊழிய)க+/ நியமி,கL பIவா)க9. 

கைல, கைதக9, கவ6ைதக9, பாட5க9, உறவ6ன) k^டYக9 இ>g/ பலவPைற 

உ9ளட,கிய , இBதியாவ65 ஆய6ர/ ஆ'Iக+,- ேமலாக உ9ள எ'ணPற 

சிறLh மி,க மரhக9,  ECCE ய6> பாடVதி^டVதிt/ கPப6,-/ க^டைமLப6t/ 

ஒMYகிைண,கLபடேவ'I/.  அC, உ9�)fnழ5 சா)Bத அgபவ/, 

கலாfசார/, உPசாக/, சXக உண)$  ஆகியவPைற உண)VC/.  -ழBைதகைள 

வள)Lபதிt/ , பராமNLபதிt/ , க5வ6 hக^Iவதிt/ -I/பYகளZ> 

பார/பNயL பYகிைன வtவாக ஆதN,க$/ ஒMYகிைண,க$/ ேவ'I/. 

-I/பVதி> மரபா)Bத பாVதிரவகிLைப நிைறேவPSவதP- , -I/பYகளZ5  

உ9ள ஆ'க+/ ெப'க+/ தமC D>ேனாWக9 தYக+,-, கPS,ெகாIVத  
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பார/பNயL ப'hகைளV தYக9 -ழBைதக+,-, கPS, ெகாI,கV  தவறி 

வ6Iகிறா)க9. -I/பYக9 இBத,கடைமைய நிைறேவPற DPபI/ 

வைகய65 உNய ெகா9ைககைள வ-,க ேவ'I/ .  

6 வயதிP-9 அைனVC, -ழBைதக+,-/ தரமான -ழBைதL பMவL பராமNLh 

மPS/ க5வ6 வழY-வதPகான ெபாC அைமLப6> உSதிLபா^ைட வtLபIVC/ 

வைகய65, ECCE -ஐ RTE ச^டVதி> ஒMYகிைணBத ப-தியாகf 

ேச),கLபடேவ'I/ என ெகா9ைக kSகிறC. 2002 ஆ/ ஆ'W5 

அரசியலைமLhfச^டVதி5 ெச\யLப^ட 86 ஆவC திMVத/ ,    நா^W5 உ9ள 

அைனVC, -ழBைதக+,-/ 6 வயC DWi/ வைர  ஆர/ப கால -ழBைதL 

பMவ, க5வ6ைய வழYகf ெச\வத> Xல/ ECCE ைய 

அைனவM,-மானதா,-வதPகாக  ஒM ெத^டVெதளZவான  உSதிைய 

வழYகியC.  RTE ச^டVதி> இர'டாவC ப6Nவ6t/ ஆர/பகால -ழBைதL பMவ 

க5வ6ைய அைனவM,-/ வழY-வC பPறி ஏPகனேவ  வ6வாதிVC இMBதC.  

அதாவC, 3-6 வயதிP-^ப^ட  -ழBைதக+,- D>பMவL ப9ளZ, க5வ6ைய 

வழYகV ேதைவயான நடவW,ைககைள  அரசாYக/ ெச\வத> Xல/, ெதாட,க 

நிைல,  க5வ6,காக, -ழBைதகைள ஆயVதLபIVத DWi/ எ>ற 

க'ேணா^டVதி5 இBத வ6வாத/ ேமPெகா9ளLப^டC.   நா^W>  

நலg,காக$/ நா^Wt9ள -ழBைதகளZ> நலg,காக$/, தரமான ஆர/பகால  

-ழBைதL பMவ க5வ6ய6ைன அனவM/ ெபSவதPகான இBத D,கியமான 

கடைமகைள இய>றவைர நிைறேவPSவVPகான தMண/ இC. 

2025 ஆ/ ஆ'WP-9 தரமான ஆர/ப கால -ழBைதL பMவ, க5வ6ைய 

அைனவM/ அைடவதPகான ெகா9ைக DயPசிக9 ப6>வMமாS: 

1.1.  ஆர/பகால -ழBைதL பMவ, க5வ6,கான பாடVதி^ட க^டைமLh மPS/ 

கPப6Vத5 க^டைமLh:  ேமேல -றிLப6டLப^I9ள ெகா9ைக மPS/ 

வழிகா^Iதலி> பW , ஆர/ப கால -ழBைதL பMவ க5வ6,கான  பாடVதி^ட/ 

மPS/ கPப6Vத5 க^டைமLhகைள ேம/பIVCவைத உ9ளட,-/ வைகய65, 

NCERT ய6> க^டைமLைப வ6N$பIVத ேவ'I/. 

இfத% கqடைமS_ இர{v பIதிகைள% ெகா{`U%IW: 

• 0-3 வயC வர/ப65 உ9ள -ழBைதக+,-L ெபாMVதமான அறிவாPறைலL 

ெபPேறா)க9, அYக>வாW ஆசிNய)க9 மPS/ ஊழிய)க9 எLபWV 

�'IவC எ>பC பPறிய வழிகா^I ெநறிDைறகைள உ9ளட,கியதாக 

இBத, க^டைமLப6> Dத5 ப-தி இM,-/.  எளZய, -ைறBத வ6ைல 

கPற5 உபகரணYகைள (Lளா�W, பா^W5க9 மPS/ வ'ணமயமான 

சா,ேல^ -fசிகளZ5 இMBC எLபW -ழBைதக+,கான 

கிtகிtLைபகைளf ெச\வC: இனZய ஒலிையV தர,kWய த^ட5 

கMவ6கைளf ெச\வC: ெச\திV தா9கைள மWVC பட- , ெதாLப6 

ெச\வC) எLபW உMவா,-வC எ>ற வழிகா^Iதைலi/ இBத, 

க^டைமLh ெகா'WM,-/.  இC -ழBைதக+,கான ைகவ6ைனL 
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பய6Pசிைய உMவா,க$/ அதைனL ெபPேறா)க9 மVதிய65 

வ6நிேயாகVதிP-,  ெகா'I ெச5ல$/ இயt/. 

• இர'டா/ ப-தி ,  3 – 8 வயC வர/ப6P- உ^ப^ட  ெதாட,க நிைல க5வ6 

பய6t/ -ழBைதக+,கான க5வ6, க^டைமLைப, ெகா'டC.  

ெபPேறா)க9, அYக>வாWைமயYக9, D> ெதாட,கL ப9ளZக9, மPS/ 

ஒ>றா/ வ-Lh, இர'டா/ வ-Lh ஆகியவPைற ேநா,கிi/ இBத, 

க5வ6, க^டைமLh உ9ளC.  இள/ சிறா)கைளL ப9ளZ,காகV தயா) 

பIVC/ ெபாM^I அவ)க+,-V ேதைவயான எ'க9, எ`VCக9, 

உ9�) ெமாழிய6ேலா அ5லC தா\ ெமாழிய6ேலா அ5லC மPற எBத 

ெமாழிய6ேலா எLபW ெதாட)h ெகா9வC , வ'ணYக9, வWவYக9, 

ஒலிக9, அைச$க9,hதி)க9,  வ6ைளயா^Iக9 , ஓவ6யYக9, வ'ண/ 

த�^Iத5, இைச மPS/ உ9�) கைலக9 ம^Iம5லாம5 ப5ேவS சXக 

உண)$V திறYகளான ஆ)வ/, ெபாSைம, அண6வ-Lh, ஒVCைழLh, 

ஒMYகிைணLh ஆகியவPைற ெநகிm$Vத>ைம, ப>DகVத>ைம, 

வ6ைளயா^I வழி, ெசய5 வழி மPS/ க'Iப6WLh வழி கPற5 அw- 

Dைறைய, ெகா'டதாக இBத, க5வ6, க^டைமLh இM,-/.  ெதாட,க 

நிைலய65 உ9ள -ழBைதகைள D`ைமயாக வள),க உத$/ 

அ/சYகளான உடPபய6Pசிக9, hதி)க9, வ'ண/ த�^I/ hVதகYக9 , 

கைதக9,  பாட5க9, h9ளZகைள இைண,-/ ஓவ6யYக9 Dதலியன 

ெதாட)பான ஆேலாசைனக+/  இBத க5வ6, க^டைமLப65 உ9ளடY-/. 

ெதாட,க நிைலய65 உ9ள 3-8 வயதிP- உ^ப^ட -ழBைதக9 மிக வ6ைரவாக 

ெமாழிகைள, கPS, ெகா9வதனாt/ -ழBைதகளZ> அறிவாPற5 வள)fசி,- 

ெமாழிV திற> மிக D,கியL பYகாPSவதாt/  இBத, க^டைமLப6> D,கிய 

ப-தியானC -ழBைதக+,- சிறBத ப>ெமாழிV திற>கைள வள)Lபைதேய 

ேநா,கமாக, ெகா'I9ளC.   

ேதசிய பாடV தி^ட, க^டைமLh/ மாSப^ட மாநில மPS/ உ9�) 

க^டைமLh/, இBதியாவ6> மிகf சிறBத எ'னPற பார/பNயYகைள, ெகா'ட  

ECCE தி^டVதி5 வ6Nவாக ஒMYகிைண,கLப^I9ளன.  பல  ேதசிய மPS/ 

உ9�), கைலக9, பாட5க9, கைதக9, hதினYக9, hதி)க9, வ6ைளயா^Iக9,  

பழ,கவழ,கYக9 மPS/ hCைமக9 ஆகியவPைறi/ உ9ளட,கியதாக ECCE 

உ9ளC. 

1.2.  Qn மழைலயO ப(ளL (Q. ம. ப) IறிSப$ட[த%க அளவ$hI வ$Zவா%Iத" 

மPS/ வt{^Iத5:  hதிய பாடV தி^ட/ மPS/ கPப6Vத5 வைரைவ D> 

மழைலய) ப9ளZ,-, ெகா'I ேச),-/  நா>Dைன அw-Dைற.   

 

a. அYக>வாW Dைறைய உSதியானதாக$/ வtவானதாக$/ மாPS/ 

க5வ6 Dைறைய உMதிLபIVCத5:  ஆS வயதிP- உ^ப^ட 

-ழBைதகளZ> க5வ6V ேதைவையL �)Vதி ெச\i/ வ6தமாகா அYக>வாW 

க^டைமLைப உSதியா,-த5.  -ழ'டதிகளZ> அN$L பசிையV �'I/ 

வ6Vைதகைள அYக>வாW ஊழிய)க+,- பய6PSவ6VC, அவ)க9 3 -6 
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வயC -ழBைதக+,கான வ6ைளயா^I வழி மPS/ ப5 நிைல ப9ளZf 

சாைலகளZ5 பண6யம)VVLபIவ).  இBத பய6Pசி ெபPறவ)க9 

நாID`வC/ உ9ள அYக>வாWகளZ5, அYக> வாW,- ஒMவ) என 

பண �யம)VதLபIவ).  D> மழைலய) ப9ளZ பாடVதி^டVதி>  கPப6Vத5 

Dைற,- ஏPறவாS Dைறயான கPற5 கMவ6 ஒaெவாM 

அYக>வாWக+,-/ வழYகLபI/.  ஒெவாெவாM தாi/, ேசi/ எளZதி5 

பய>ெபS/ வைகய65 kIத5 அYக>வாWக9 ைமயYக9 

அைம,கLபI/.  இத> வ6ைளவாக அYக>வசWக9 , க5வ6, நலவழி மPP/ 

சVதான உண$ பNமாPற/ ஒM ஒMYகிைணBத kடமாக  வ6ளY-/. 

 

b. அYக>வாWi/, ெதாட,கLப9ளZகைளi/ ஒேர எ55ைலய65 

உMவா,-த5:  அYக>வாWi/ ெதாட,கL ப9ளZகைளi/ ஒேர nழலி5 

உMவா,-/ெபா`C ெபPெறா) மPS/ -ழBைதக+,கான பய>க9 

அதிகN,கLபI/.  இC , அYக>வாWகளZ> D`ைமயான ேசைவையi/ , 

-ழBைதக9 அவ)க+ைடய சக மாணவ)க+டg/, உற$ 

-ழBைதக�டg/ ெதாட,க, க5வ6ைய ஒM இண,கமான nழலி5 

ெபPறி^ உத$/ ெதாட,கL ப9ளZக+,கான இட/ ேத)$ ெச\i/ெபா`C 

இBத ஒMYகிைணBத aளாகVதிP- D>gNைம அளZ,கLபI/.இC 

சிறLபான மாணவ)கைள க^டைம,க வழிவைக ெச\i/. 

 

c. அYக>வாWக9 மPS/ ெதாட,கLப9ளZக9 ஒேர எ5ைலய65 எY- 

சாVதிய/; ஏPகனேவ இயY-/ ெதாட,கLப9ளZய65 அ5லC hதிதாக 

CவYக$9ள ப9ளZய6t/ இC சாVதிய/. இY- க5வ6iட>, jகாதார/, 

சVCண$ மPS/ வள)fசி க'காண6Lh ேசைவi/ 3 – 6 வயC,- உ^ப^ட 

மழைலக+,- வழYகLபI/ 0 – 3 வயC,- உ'டான -ழBைதக+,- 

உ'டான க5வ6ையi/, அ,கைரi/ அYக>வாW கவனZVC,ெகா9+/. 

 

d. D> மழைலய) ப9ளZகைள ம^I/ க^டைமVத5:3 – 6 வயC,- உ^ப^ட 

-ழBைதகளZ> க5வ6 ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய DWயாம5 இய,கVதி5 

இM,-/ அYக>வாWக9, ெதாட,கநிைலL ப9ளZக9, jகாதார/, சVC 

உண$ மPS/ வள)fசி க'காண6Lh  ேசைவக9, -ழBைதகளZ> வயC 

ேதைவ,ேகPப பராமN,கLபI/. 

 

இBத நா>- அw-Dைறi/, hவ6ய6ய5 மPS/ க^டைமLh சாVதிய,kSகைள 

அறிBC நைடDைறLபIVதLபI/.  இBத DயPசிய6> இல,- 0-6 வயதிP- 

உ^ப^ட -ழBதகைள எளZதான , தரமான, இலவச ECCE அைனVC 

-ழBைதக+,-/ ெகா'Iேச)Lபேத ECCE -  ய6> சமநிைலைய கMVதி5 

ெகா'I , இைத சXக மPS/ ெபாMளாதாரVதி5 ப6> தYகிய ப-திகளZ5 

ெகா'Iேச),க சிறLh கவன/ ெசtVதLபI/.    
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நமC நா^W>, நமC -ழBைதகளZ> எதி)காலVதிPகாக இBதியா 

ெச\ய,kWய மிகfசிறBத Dத�I எ>பC , ஒMேவைள , தரமி,க  

ெதாட,கநிைல, -ழBைதைம, க5வ6ய65 ேத)fசி ெபS/ 

வா\Lைப அைனவM,-/ சாVதியமா,-வதாகேவ இM,-/. 

 

1.3.  மனLத வள ேமWபாqv[ pைறய$n (MHRD) ேமhபாOைவய$" மழைலயO க"வ$: 

மழைலய)க5வ6ய6> அைனVC அ/சYக+/ MHRD -ய6> கீm வMகிறC. இVCைற 

அWLபைட, க5வ6ைய -ழBைதக+,- நாI D`வC/ உSதி ெச\கிறC . 

அேதாI, பாடVதி^ட/ மPS/ க5வ6  D>பMவ மழைலய) நிைல Dத5 

ெதாட,கL ப9ளZ நிைல வைர ெதாட)fசி அறாம5 இMLபைத  உSதி ெச\கி>றC. 

ேமt/ க5வ6ய6> அWLபைடயான அ/சYகளZ>மvC நாIத`வ6ய கவன/ உNய 

அளவ65 ெசtVதLபIவைதi/ உSதி ெச\கிறC .    

D>பMவ மழைலய) க5வ6ைய, ப9ளZ, க5வ6ேயாI ஒ>றிைண,-/ ெபாM^I 

வ6Nவான தி^ட அறி,ைகையV தயாN,க$/ , அைத நைடDைறLபIVத$/, 

அதPகான நிதி ஒC,கீI ெச\ய$/  2019 ஆ/ ஆ'I இSதி,-9 மகளZ) , 

-ழBைதக9 நல அைமfசக/ ( MWCD) , நலவாm$ மPS/ -I/பநல அைமfசக/ 

( MHFW) , மனZதவள ேம/பா^I அைமfசக/ ( MHRD)  ஆகிய Cைறக9 இைணBC 

ஒM சிறLh, -` அைமVC  வ6Nவான  ெசய5தி^ட/ உMவா,க ஏPபாI 

ெச\யLப^I9ளC. 

தPசமய/ அYக>வாWக9 MWCD Cைறய6> கீm இயY-கி>றன. எBதV Cைறய6> 

கீm இயYகினாt/ hதிய வைர$, ெகா9ைகய65 ECCE எனற பாடVதி^டVைத 

MHRD- ய6> கீmவM/ D>பMவ மழைலய) மPS/ அYக>வாWகளZ5 எLபW, 

ெகா'I ேச)LபC, ெசய5பIVCவC எ>பதP-  D,கியVCவ/ ெகாI,கி>றC. 

இBத DயPசி MHRD – ய6> கீm அYக>வாWகளZ5 D>பMவ  மழைலய) 

ப9ளZய65, ெதாட,கL ப9ளZய65 தரமான ெதாட,க, க5வ6ைய வ6ைத,-/ என 

ந/பLபIகி>றC 
1.4.  கhற" சாOfத நqபாOfத  �ழைல உUவா%Iத": ெதாட,கLப9ளZ, அYக>வாW 

மPS/ D>பMவ மழைலய) ப9ளZகளZ5 க5வ6 கPக இண,கமான nழ5 

உMவா,-/ ெபாM^I உய)தரமி,க க^டைமLhக9 அைம,கLபI/. -ழBைதக9 

கPற5 த>ைன ஆதாரமாக ெகா'I அதP- உ'டான இடYகைள , நிதி 

ஒC,கீIக+,-9 உSதி ெச\ய உளவ6யலாள)க9, D>பMவ  மழைலய) க5வ6 

நிhண)க9, கைலஞ)க9, வWவைமLபாள)கைள, ெகா'ட ஒM -`ைவ மாநில/ 

ேதாS/ ஏPபIVத ேவ'I/. 

D>பMவ மழைலய) க5வ6,- -ழBைதகைள வரேவP-/ வ6தமான, 

அவ)கைளV �'I/ வ6தமான தரமான hறfnழ5 அவசியமா-/. அைனவM/ 

பய>ெபS/ வைகய65 க^டைமLh/, -Wந�) வசதி, கழிLபைற வசதிi/ ெச\C 

தMவC அவசியமா-/. இfnழலி5 மாணவ)க9 சிறLபான க5வ6ேயாI 

jVதமாக$/, பாCகாLபாக$/ உண)வா)க9. இ/Dைறய65 மாணவ)க9 

வ-Lபைறய65 ெவaேவS இM,ைககளZ5 உ^கார வழிவ-,-/. இY- கPற5 

கMவ6க9 பாCகாLபாக$/, மாணவ)கைளV �'I/ வ6தமாக$/, சNயான 

வள)fசிைய ெகாI,-/ வ6தமாக$/ இM,-/. இBத கPற5 கMவ6க9 

-ைறவான ெசலவ6t/, கPற5 nழைலL பாதி,காத  வைகய6t/ அY- 

கிைட,-/ ெபாM^கைள, ெகா'I உMவா,கLபட ேவ'I/. இY- ஆசிNய) 
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இBத கPற5 கMவ6கைள மாணவ)க+,- ஏPறவாS ெதN$ ெச\கிறா). இதி5 

-ழBைதக+/ பYேகPகி>றன).  

hைகLபட அ^ைட, hதி)க9, hைகLபட கைதL hVதகYக9 , பாட5க9, எளZய இைச, 

கMவ6க9, எ' ேகாhரYக9 , ேடாமிேனா� கா)Iக9, ெபா/ைமக9, ைகவ6ைனL 

ெபாM^க9, வ'ண/ த�^I/ hVதகYக9, jவெரா^Wக9, வைர கைல, 

எ`VC,கைள வ6வN,-/ படYக9,ெசாPக9, எ'க9, வWவYக9, நிறYக9, 

இைவெய5லா/ கPற5 கMவ6களZ5 சில உதாரணYக9. இைவ மாணவ)களZ> 

கPற5 �'Iதைல ேவSபIVC/ வைகய65 வ-Lபைறய6> jவPறி5 

அவ)களZ> பா)ைவய65 அைடயாளLபIVத ேவ'I/. 

1.5.  QnபUவ  மழைலயO ப(ளL ஆசிZயOகைள பய$hVவ$[த": த-தி வா\Bத 

ஆசிNய)கைள D> மழைலய) ப9ளZ,- ேத)$ ெச\C, மாநில அரj அவ)களZ> 

நிைல,ேகPப ெதாழி5 பய6Pசி, மாணவ)கைள வழிநடVC/ }^ப/ மPS/ 

ெதாழி5 க'டறித5 ேபா>றவPறி5 ஆசிNய)க9 ெசறி{^டLபIவா)க9. 

இவ)க+,- ெதாட,க நிைலய6t/, ெதாட)fசியாக$/ ேதைவயான பய6Pசி 

அளZ,க அைனVC வசதிக+/ அைமVCV தரLபI/. 

தPசமய/, D>பMவ  மழைலய) ப9ளZகளZ5 ஆசிNய)களாக$/ அYக>வாW 

ஊழிய)களாக$/ இMBC ICDS –ைமயYகளZ5 D>ப9ளZ,க5வ6ைய,  

ைகயா9பவ)க+,- 6 மாத சிறLh பய6PசியளZVC D> மழைலய) ப9ளZய6> 

கPற5 மPS/ கPப6Vதைல ேம/பIVCத5. 

 

3 – 6 வயC, -ழBைதக+,- ெநகிm$Vத>ைமi9ள ,  

ப>DகV த>ைம, ப>நிைல, வ6ைளயா^I வழி மPS/ 

ெசய5வழி, க5வ6 ெபSவதP- உNய வசதிக+,- 

அதிகப^ச D,கியVCவ/ அளZVத5. 

1.6.  ECCE %I ேதைவயான, திறைமயான, தரமான க{காண$%IW Qைறைய 

நிV�த": ேதசிய ECCE பNBCைர 2013> அWLபைடய65 திறைமயான, தரமான 

க'காண6,-/ Dைற நிSவLபI/. இBத, க'காண6Lh, -` அைனVC D> 

பMவ மழைலய) க5வ6 தM/ – தனZயா),அரj மPS/ அரj உதவ6 ெபS/ 

ப9ளZகளZt/ ேதைவயான அைனVC வசதிக+/ உ9ளனவா  எ>பைத 

உSதிெச\i/. 
1.7.  QnபUவ  மழைலயO க"வ$%IS  ப]IெபVேவாO ேதைவைய அதிகZ[த": 

ECCE பY-தார)களான ெகா9ைக உMவா,-பவ)க9, ஆசிNய)க9, ெபPேறா)க9 

மPS/ சXக உSLப6ன)க9 தPேபாC வழYகLபI/ க5வ6ய6லிMBC ஒM 

-ழBைதய6> ேதைவ எLபW DPறிtமாக மாSப^I இM,கிறC எ>பைத ந>- 

அறிBதிM,க ேவ'I/.இCேவ ECCE ய6> ேதைவைய அதிகN,க உத$/. ெபாCf 

ேசைவ நிSவனYக9 வழிேய ெச\திையL பரLhவC, ஊடகYக9 வழிேய பரLhைர 

ெச\வC, D>பMவ  மழைலய) ப9ளZV தி^ட/ -றிVC ெபPேறாNட/ வ6வNLபC 

மPS/ எளZய Dைறகைள, ைகயா'I பரவலாக இBத ECCE Dைறைய 

ெபPேறா)களZட/ எIVCf ெச>S அவ)களZ> ேபராதரைவV திர^W, 

-ழBைதக+,- அைனVC D,கியVCவD/ வழY-த5. அவ)களZ> அைனVCV 
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ேதைவக+/ �)Vதி ெச\யLபI/ எ>ற ந/ப6,ைகைய அவ)க9 மனதி5 

வ6ைதVத5 ேவ'I/. 

NCERT    எ>.சி.இ.ஆ) . W. ஆைணைய  வ6Nவா,க/ ெச\C 

அதி5 D>பMவ  மழைலய) க5வ6,கான 

பாடVதி^டVைதi/ கPப6Vத5 Dைறையi/ ேச)Vத5. 

1.8.  க"வ$ உZைமt  சqட[தி" QnபUவ மழைலயO க"வ$ைய இைண[த": 

-ழBைதய6> Xைள வள)fசி 3-6 வயC வைரய65 Dைறயான வள)fசி 

அைடகி>றC. இBத, காலVதி5 Dைறயான கPற5 வள)fசிைய -ழBைத,- 

வழYக D>gNைம ெகாIVC தPேபாC வழYகLபI/ இலவச மPS/ க^டாய 

D> மழைலய) க5வ6ைய RTE உட> ஒMYகிைணயf ெச\த5. இY- க^டாய/ 

எ>பC அரசி> கடைமயாக எ'ண6 3-6 வயதிP- உ^ப^ட அைனVC 

-ழBைதக+,-/ சிறLh D,கியVCவ/ அளZVC அவ)க+,-V தரமான 

க5வ6ைய, ெகாI,கV ேதைவயான அைனVC வசதிகைளi/, 

க^டைமLhகைளi/ உSதி ெச\C அவ)கைள ECCE ேசைவ,-9 ெகா'IவMத5. 
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ப-தி 2 

அ`Sபைட எ�[தறி� மhVW எ{ணறி� 

-றி,ேகா9: 2025 / ஆ'WP-9  ஐBதா/ வ-Lh , அதP- ேமPப^ட 

வ-LhகளZ>  மாணவ)க9  ஒaெவாMவM/ அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ 

எ'ணறிைவ அைடBதிMVத5. 

பWVத5, எ`Cத5 மPS/  எ'களZ> அWLபைட ெசய5பாIக9 ெச\i/ திற> 

ெபSத5  எதி)கால ப9ளZ,க5வ6,-/, வாmநா9 கPறt,-/ அWLபைடயானC/ 

தவ6),கDWயாதC/ ஆ-/. இMLப6g/ ,தPசமய/  ெவaேவS அரj மPS/ 

அரj சாரா கண,ெகILhக9 இBத அWLபைடV திற>களZ5 நா/ ெபS/ கPற5 

ெநM,கW,-9 இMLபதாகV ெதNவ6,கி>றன. தPேபாC ஆர/ப,க5வ6ய65 

ெபM/ப-திய6னரானவ)க9 - 5 ேகாW,-/ ேம5 - ,  அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ 

எ'ணறி$ அதாவC அWLபைட உைரநைடையL  பWVCL hNBC ெகா9+த5 ,   

இBதிய எ'களZ5 k^ட5 மPS/ கழிVத5 கண,-க9 ெச\த5 ஆகிய 

திற>கைள  அைடBதிM,கவ65ைல. 

இ>ைறய க5வ6 Dைறய65 ஒMDைற மாணவ)க9 அWLபைட எ`Vதறி$ 

மPS/ எ'ணறிவ65 ப6>தYகினா5 ப6>ன) அவ)க9 ஆ'I,கண,கி5   

த^ைடயான கPற5 வைள$கைளL பராமN,கேவ DPபIகி>றன). எனேவ 

அவ)களா5 ேம/பட DWவதி5ைல என பல ஆ\$க9 கா^Iகி>றன. இதி5 

த-தி வா\Bத மாணவ)க+/ ெகIவா\Lபான இBத, கMBCைள,-9 

எ`fசிiPS  மலரDWயாம5 ேபாகி>றன). நிைறய மாணவ)களZ> ப9ளZ,- 

வMைக -ைறத5 மPS/ இைடநிPறt,- இC Dத>ைமயான காரணமாக 

இM,கிறC. அேத ேநர/,   பாடVதி^டVைத DWVத5 க^டாயமாக உ9ள 

நிைலய65  அதிக அளவ65 ஆ'I,கண,கி5  ப6>தYகிய நிைலய6லிM,-/ 

மாணவ)களZ> மvC கவன/ ெசtVCதt/ ஒM ேசர நிகmவC இ>ைறய 

ப9ளZ,க5வ6ய65 தாYக9 தPசமய/ சBதி,-/  ஒ^IெமாVத சி,கலாக  

ஆசிNய)க9 வ6ள,-கி>றன). 

அைனVC மாணவ)க+/ தரமான க5வ6ையL ெபSவதPகான வா\Lைப 

அைடவதP-V  தைடயாக எ`BC9ள  இBத ெநM,கWைய உடனWயாக அwக 

ேவ'WயC அவசியமாகிறC.  நடவW,ைக எI,கLபட வ65ைல எனZ5 அIVத 

சில ஆ'IகளZ5 நாI 10 ேகாW மPS/ அதP- ேமலான மாணவ)கைள க5வ6V 

தி^டVதி5 இMBC எ`Vதறிவ6>ைம,-  இழ,க ேநNI/ . இaவள$ ெபNய 

நா^W5 நாI இைத அgமதி,க, kடாC ேகாW,கண,கான ம,க+,-/ மPS/ 

நா^WP-/ இC ெபM/ இழLபா-/ 

அைனVC -ழBைதக+/ அWLபைட எ'ணறி$ மPS/ எ`Vதறிைவ அைடத5 

ேதசVதி> உடனW ேநா,கமா-/. மாணவ)களZ> எதி)கால கPறt,- 
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அWLபைடயான இBத D,கிய இல,- மPS/ ேநா,கVதிைன அைடய 

மாணவ)க+ட> ப9ளZ ஆசிNய)க9 , ெபPேறா) , சXக/ உ9ளZ^ட  அைனவரC 

ஆதர$/ மPS/ ஊ,கD/ அவசிய/. 

கPற5 ெநM,கW,கான D,கிய காரணYக9 எ>ன ?Cவ,க வ-LhகளZ5 

ெபM/பாலான மாணவ)க9 ப6>தYகி வ6Iகி>றன) -றிLபாக Dத5 வ-Lப6> 

Dத5 சில வாரYகளZேலேய அவ)க9 ப6>தYகி வ6Iகி>றன). 

தPேபாைதய கPற5  ெநM,கW,- D,கிய,காரண/ ,  ப9ளZ,- ஆயVதமாத5  

-ைறத5 ; அதாவC ஆர/ப வ-Lhக+,- ஈIெகாI,க ,  D>பMவ மழைல, 

க5வ6ய6> ப6>னண6 (D> எ`Vதறி$ம D> எ'ணறி$/ இதி5அடY-/ ) .   

இBத சி,கலா5  இதP- D> D>பMவ  மழைலய) க5வ6 ெபறா Dத5 

தைலDைற,  கPேபா) மPS/ -ழBைதக9 த�வ6ரமாகL பாதி,கLபIகி>றன). 

அC ேமt/ ெபM/ எ'ண6,ைகய6லான வா\Lh மS,கLப^ட சXக 

ெபாMளாதாரL ப6>னண6 ெகா'ட  -ழBைதகைள பாதி,கிறC. 

ஆர/ப ஆ'IகளZ5 அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறிவ65 ெபாCவாக 

வாசிVத5 , எ`Cத5 , ெமாழிையL ேபjத5 , கண6த சிBதைன மPS/ சிBதிVத5   

மிக, -ைறBத அளவ65 பாடVதி^டVதி5 கவன/ ெசtVதLபIகிறC. உ'ைமய65 

ஆர/ப வ-LhகளZ5 பாடVதி^ட/ அWLபைடV திற>க+,-  D,கியVCவ/ 

தராம5 மனLபாட, கPற5 மPS/ இயBதிரVதனமான பாடV திற>கைள ேநா,கி 

நக)கிறC.  நியம/ இLபWயாக இM,க ேவ'I/ :வாசிVத5, எ`Cத5, ேபjத5 

,எ'wத5, எ'கண6த/ ,தM,க Dைறய65 ேயாசிVத5 ,சி,க5க+,- த�)$ 

காwத5, ஆ,க�)வமாக இMVத5 ேபா>றவPறி5 திடமானஅWLபைட       

அைமVC எதி)கால வாmநா9 கPறt,- எளZைமயானதாக ேவகமானதாக 

வ6M/ப,kWயதாக தனZ கவன/ ெசtVCவதாக பாடVதி^டD/ கPற5 

கPப6Vத5 Dைறக+/ ஆர/ப வ-Lhக+,- வWவைம,கLபட ேவ'I/ எ>ற 

நியமVைத கMVதி5 ெகா9ள ேவ'I/ 

Ecce ஆ\வ6>பW( பா),கP1.5)  ஆர/ப  வ-LhகளZ5 -றிLபாக வ-Lh 1 மPS/ 

இர'WP- வ6ைளயா^I வழி -ழBைத ைமய கPற5 ஆகியவPைற உ9ளட,கிய 

பய6Pசி ெபPற ஆசிNய)க9 தPேபாC ெவ- -ைறவாக இMLபC அWLபைட 

திற>கைள அைடவதி5 D,கிய பY- வகி,கிறC. ஆர/ப ஆ'IகளZ5 

-ழBைதக9 இயPைகயாகேவ ெவaேவS கPற5 நிைலய65 இMLபா)க9 ஆனா5 

இ>ைறய க5வ6 Dைற Cவ,கVதிேலேய ஒM ெபாCவான நிைலைய மPS/ 

ேவகVைத அைனவM,-/ DW$ ெச\கிறC இC உடனWயாக பல மாணவ)க9 

ப6> தY-வதP- காரணமாக அைமகிறC 

இBத ெநM,கW,- ேமt/ ஒM காரண6யாக ஆசிNய) நிரவ5 அைமBC9ளC 

ஆசிNய) பண6 நிரவ5 சில ேநரYகளZ5 வ6ைளயா^I வழி ப>நிைல கPற5 

மPS/ தனZLப^ட கPறt,-  அதிt/ வா\Lh மS,கLப^ட ப-திகளZ5  ptr 30:1 

எ>ற அளைவ மvS/ ேபாC ெபM/ தைடயாக அைமகிறC. ஆசிNய) உ9�) 

ப-திைய ேச)Bதவராக இ5லாதெபா`C ஆசிNயM,-/ மாணவM,-/ 

இைடேயயான ெமாழிV தைட மாணவ)க9 ப6> தY-வதP- மPSேமா) 

அ/சமா-/ . -ழBைதக9 பாட/ நடVதLபI/ ெமாழிையL hNBC ெகா9வதP-L 



National Education Policy 2019 

 
30 

ேபாராI/ேபாC அ/ெமாழிய65 கMVCகைள உ9வாYகி, ெகா9வதP- சிரமL 

பIவதா5 அவ)க+ைடய கவன/  பலவ �னமைடகிறC. மாணவ)க+,- 

அவ)க+,- வசதியான ெமாழிய65 கPப6,கLபI/ ெபா`C அவ)க9 கPற5 

ேம/பIவC நிSவLப^I9ளC 

இBத கPற5 ெநM,கW,- மPSெமாM D,கிய காரண6யாக -ழBைதகளZ> 

jகாதார/ –நலவாm$ ,மPS/ சVCண$ கவனZ,கLபடாம5 உ9ளC. அC$/ 

ஆர/ப வ-LhகளZ5 சVCண$ D,கியL பY- வகிLபதாக 

ஆவணLபIVதLப^I9ளC. இMBதாt/ ந/Dைடய ெபM/பாலான -ழBைதக9 

ேபாCமான சVCண$ (அளவ6t/ , தரVதிt/ ) கிைட,கLெபறாம5 இM,கிறா)க9 

. பசி மPS/ ஊ^டfசVC, -ைறபாI ெபM/பாலான -ழBைதகைளL ேபாCமான 

அள$ ப9ளZய65 கவன/ ெசtVதாம5 தைட ெச\கிறC. பல -ழBைதக+,-L 

ப9ளZகளZ5 வழYகLபI/ மதிய உண$ அவ)க+ைடய ஒேர உணவாக 

அைமகிறC. 

இfத ெநU%க`ைய சZ ெசoய உடன`யாகt ெசoய ேவ{`யைவ எnன? ECCE 

_ -ழBைதகளZ> வள)fசிய65 D,கியமானC/ ,    ஆர/ப வ-Lhக+,- 

ஆயVதLபIVதைல  உSதிLபIVத$/ மிக D,கிய அw-Dைற ஆ-/. 

நாெடYகிt/ ECCE நிSவLபI/ேபாC( இய5 1 5 வ6வNVதபW)  வMYகால 

மாணவ)க+,- ப9ளZ,- ஆயVதமாத5 மPS/ ஆர/ப வ-Lh -ழBைதகளZ> 

ப6> தY-த5 ெபMமளவ65  -ைறi/. எனZg/ ஏPகனேவ ஆர/ப வ-LhகளZ5 

இBத கPற5 ெநM,கWய65  இM,-/ மாணவ)க+/ இBத ேதசிய அளவ6லான 

அ)Lபண6Lhட> kWய -ைறத�) நடவW,ைகக9 Xல/ ப6>தYகிய அைனVC 

மாணவ)க+/ கPறைல, ைக,ெகா9ள ைவLபC/  மிக$/ அவசியமானதா-/. 

த�வ6ரD/ ஆழD/ நிைறBத இLப6ரfசிைனய6> பNமாண/ காரணமாக 

ஆசிNய)கைள ம^I/ தனZயாக இLப6ரfசிைனைய அwகf ெசா5ல DWயாC 

சXகVைத உ9ளட,கிய ேதசிய அளவ6லான DயPசிi/ அ)Lபண6Lh/ ேதைவL 

பIகிறC. இதி5 மாணவ)க9 தYகைளேய Dத>ைம வளமாகL பா)VC, 

ெகா9ளலா/ உலெகYகிt/ உ9ள ஆ\$க9 சக மாணவ)க9 கPறலானC 

கPபவM,- ம^Iம5லாC கPப6LபவM,-/  சிறBத அw-Dைறயாக உ9ளC. 

ப'ைடய -M-ல DைறLபW XVத மாணவ)களZடமிMBC சகமாணவ)க9 கPபC 

ெவPறிையV தBதிM,கிறC. அறிைவ அ9ள அ9ள -ைறயாC எ>ற பழெமாழி,- 

ஏPப கPற5 ெவளZLபாIகைள ேம/பIVத ெவS/ எ`Vதறி$ மPS/ 

எ'ணறி$,- ம^Iம5லாC அைனVC பாடYக+,-/ சக மாணவ) கPப6Vதைல 

DைறLபIVதலா/. 

உ9�) சXகVதிடமிMBC ேமt/ உதவ6 வர ேவ'I/ .ஆசிNய)க9 

வழிகா^Iத5பW கPப6Vதலி5 ஆ)வD9ள உ9�N5 உ9ள பWVதவ)க9 

-ைறத�) வ-Lhக9 எILபத> XலD/ -ழBைதகளZ> நிைல,ேகPப -`வாக 

பWLபத> XலD/ ப9ளZ ேநரVதிேலா அ5லC ப9ளZ DWBத ப6>h சிறLh 

வ-Lhக9  எILபத> XலD/ இBத கPற5 ெநM,கW,- உதவலா/ .இBத 

உ9�) உSLப6ன)க9 -றிLபாக ஆசிNயM,-/ மாணவM,-/ இைடய6லான 

ெமாழிV தைடைய ஈIெச\ய DWi/ .இBத உ9�) -ைறத�) கPப6Lேபா) 
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உ'ைமய65 உ9�) கதாநாயக)க9 .ெப'களZ> பYகளZLைப உSதிLபIVத 

இவ)க9 ெப'க9 மPS/ தா\மா)களாக இMLபC ந5லC. 

ப9ளZ, க5வ6 அைமLப6> இBதL ெபNய அளவ6லான DைனLh இய,கVதி5  

ஈIபட ஏPற வைகய65   த>னா)வல)க+,- இC  எளZைமயானதாக இM,க 

ேவ'I/ .த-தி வா\Bத உ9�) உSLப6ன)க9 இBத -ைறத�) கPப6Vத5 மPS/ 

ஒM மாணவM,- ஒM ஆசிNய) எ>ற பண6ய65 ஈIபட ஆசிNய)களZ> 

வழிகா^Iதtட>  அWLபைட  எ'ணறி$ மPS/ எ`Vதறிவ6> உ9ள �Iகைள 

கPப6,-/ , த> சXகVதிP-/ ேதசVதிP-/ ேசைவ ெச\i/ ேநா,கD9ள 

த>னா)வல)க9 வரேவPகLபடேவ'I/. ஒaெவாM பWVதவM/ த> சXகVதி5 

உ9ள ஒMமாணவg,ேகா அ5லC ஒM  நபM,ேகா எ`தL பW,கf ெசா5லி, 

ெகாILபத>Xல/ ெவ-வ6ைரவ65  நா^W> நிலெவளZையேய மாPறியைம,-/; 

அேதாI இBத DைனLLh இய,க/ மிக அதிக அள$ உPசாகLபIVதLபI/ 

எ>பCட> ஆதரவளZ,க$/ பI/ .  

உ9�) ஆசிNய)க9 மPS/ ெப' ஆசிNய)கைளL பண6 அம)VCவத> Xல/ 

ப6>தYகிய ப-திகளZt/ , ஆசிNய) - மாணவ) வ6கிதாfசார/ அதிகD9ள 

ப-திகளZt/, எ`Vதறிவ6>ைம அதிகமாக, காணLபI/ ப-திகளZt/  ஆசிNய) 

பண6,காலிய6டYக9 வ6ைரவாகL �)Vதி ெச\யLபட ேவ'I/ வ6ைளயா^I வழி, 

க5வ6 மPS/ ப5வைக கPறலி5 Dத5 2 வ-Lhக+,- தPேபாைதய மPS/ 

எதி)கால ஆசிNய)க9 ECCE ய6> ெபாMVதமான அ/சYகளZ5 பய6PSவ6,கL 

பIவ).எனேவ ப5ேவS கPற5 நிைலகளZ5 உ9ள மாணவ)க9 , தமC கPறைலV 

ெதாட)BC த,கைவVC, ெகா9+/ திறைனL ெபற DWi/ .  

பாடVதி^டVதி5 அWLபைட எ'ணறிவ6t/   எ`Vதறிவ6t/ அதிகNVத 

கவனVைத, -வ6LபC மிகVத�வ6ர D,கியVCவVைதL ெபS/ .ெபாCவாக ,   

பWVத5 , எ`Cத5 , ேபjத5 , எ'wத5 ,  எ' கண6த/ ,  கண6த சிBதைன 

ஆகியவPறி5 ஆர/ப, க5வ6கால/ D`வC/  அதிக கவன/ ெசtVத ேவ'I/ 

 ஆ'I D`வதP-/ Dைறயான ெசய5பாIக9 ; அ>றாட/  -றிLப6^ட மண6 

ேநரYக9 இBதL பாடYகைள உ9ளட,கிய ெசய5பாIகளZ> Xலமாக 

மாணவ)கைள  ேமPக'ட பாடLப-திகளZ5 ஆ)வX^ட DWi/ 

இSதியாக -ழBைதகளZ> மன வள)fசிைய உ9ளட,கிய ஊ^டfசVC மPS/ 

jகாதாரVதி5 கவன/ ெசtVத ஆேரா,கியமான உண$ வழY-த5 ;  

ஆேலாசக)க9 மPS/ சXக ேசைவயாள)கைளL ப9ளZ,க5வ6ய65 ஈIபIVதி 

வSைமைய ந�,-வதPகான நடவW,ைககைளV ெதாட)fசியாக எILபத> Xல/ 

ேமPெகா9ள DWi/.ஊ^டfசVC மி-Bத காைல உண$,-L ப6ற- பாடYகைள 

உ9வாY-/ திற> அதிக/ என ஆ\$ DW$க9 kSகி>றன எனேவ மதிய 

உணேவாI சVதான காைல உண$/ வழYகLபடலா/. 

இBத ேதசிய DைனLh   இய,கVதிPகாக அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ 

எ'அறிைவ வ6ைரவாக அைடவதP- அைனVC நிைல மாணவ)க+,-/ உத$/ 

வைகய65 வWவைம,கLப^ட சில D,கிய மPS/ உடனW ெசய5பாIக9 

ப6>வMவனவPைற உ9ளட,-/. 
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2.1.  மதிய உண�[ திqட வ$Zவா%கW: ஊ^டfசVCமி,க காைல உண$ (பா5  

மPS/ வாைழLபழ/ ேபா>றைவ)மPS/ மதிய உண$ D>பMவ  மழைலக9 

மPS/ ஆர/ப, க5வ6 -ழBைதக+,- வழYகLபI/. -றிLபாக வா\Lh 

மS,கLப^ட ப6>னண6ய6லிMBC வM/ மாணவ)க+,- இBத காைல உண$ 

மPS/ மாைல உண$ அவ)களZ> கPறt,- உத$/. தரமான உணைவ 

உSதிLபIVC/ வைகய65 காைல மPS/ மதிய உணவ6Pகான ெசலவ6னYக9 , 

உண$f ெசல$ மPS/ பணவ �,கVCட> இைண,கLபI/. 
 
நா/ மிகVத�வ6ரமான கPற5 சி,கலி5 சி,கிi9ேளா/ : 

ெதாட,கLப9ளZகளZ5 பய6t/ மாணவ)க+9 மிகLெபM/ 

எ'ண6,ைகய6ன) அWLபைட எ`Vதறி$ , எ'ணறி$V 

திற>களZ5 ேத)fசியைடயவ65ைல . 

 
2.2.  ப(ளLய$" அ`Sபைட எ{ணறி� மhVW எ�[தறிவ$" கவனW ெசi[pத": 

அWLபைட எ' அறி$ மPS/ எ`Vதறிவ65 கவன/ ெசtVத$/  மாணவ)களZ> 

வாசிVத5 மPS/ கண6தVதி5 வ6MLபVைத உ'டா,க ப9ளZ மPS/ வ-LபைறL 

பாடVதி^ட/ 1 மPS/ 5 வ-Lh வைர மSவWவைமLh ெச\யLபI/.. 

• 1, 2, 3 –ஆ/  வ-Lhக+,- கண6த/ -  வாசிVத5 ஆகிய திற>க+,ெக>ேற  

அ)Lபண6,கLப^ட பாடேவைளக+/ ,4 , 5 –ஆ/  வ-Lhக+,- kIத5 

ேநர/ எ`Cதt,-/ ஒC,கி கவன/  ெசtVதLபI/ .  காைல சிPS'W 

மPS/ மதிய உணவ6P- இைடLப^ட ேநர/ இBதL பாடYக+,கான மிக 

ெசயPதிற> வா\Bத  ேநரமா-/ 

• ஆ'I D`வC/ மாணவ)க9 ப5ேவS ெசய5பாIக9 மPS/ ெசய5 

தி^டYகளZ5 பYேகPக ெமாழி வார/ மPS/ கண6த வார/ Xல/ 

நடவW,ைகக9 வWவைம,கLபட ேவ'I/ 

• -ழBைதக9 பYேகPS திறைமகைள ெவளZLபIVத ெமாழி வ6ழா மPS/ 

கண6த வ6ழா,கைளV ெதாட)fசியாக ெபPேறா) , ஆசிNய), சXக/, 

அMகைமL ப9ளZக9 ஆகியவPைற ஈIபIVதி நடVCத5 

• எ`Vதாள)க9 மPS/ கண6த ேமைதகளZ> ப6றBத நாைள, ெகா'டாIத5  

ெமாழி மPS/ கண6தVதிP- D,கியVCவ/ அளZ,-/ ெசய5பாIகைள 

வWவைமVத5 மPS/ வாரBேதாS/ ெமாழி மPS/  கண6தVதிP- 

D,கியVCவ/ அளZ,-/ ப9ளZ k^டYகைள நடVதலா/  

• வார ெசய5பாIகளாக  ®லகL பய>பாI சா)Bத கைத ெசா5tத5 ,  

நாடக/ நWVத5 ,  -`வாக,  கPற5 ,  எ`Cத5 ,  மாணவ)களZ> 

எ`VCV திறைனi/ , கைலகளZ> வWவYகைளV  தாேம  கா^சிLபIVC/ 

திறைனi/ ெவளZLபIVCத5 ேபா>றவPைற நிகmVதலா/ .         

வாரBேதாS/ hதி)க+,-V த�)$ காwத5 அம)$களZ> Xல/ கண6த 

சிBதைனையi/ த),கVதிறைனi/ இய5பாக,கPப6,-/  DயPசிக9 .  

• வ-Lபைற கண6தVைத வாm,ைகேயாI இைண,-/ ெதாட) 

ெசய5பாIகைள வWவைமVத5 
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வ6ைரவ65 நடவW,ைக எI,கLபடவ65ைல எனZ5 நாI பVC 

ேகாW,-/ அதிகமான மாணவ)கைள க5வ6V தி^டVதி5 

இMBC எ`Vதறிவ6>ைம நிைல,- இழ,க ேநNI/ 

2.3.  ெமாழி மhVW கண$த[திhI பய$hசி �"க(: 1 Dத5 5/ வ-Lh வைர உ9ள 

ஒaெவாM -ழBைத,-/ பாட®tட>  ெமாழி மPS/ கண6தVதிP- பய6Pசி ®5 

வழYகLபட ேவ'I/ -ழBைத த> ெசாBத ேவகVதி5 பய6t/ வைகய65 ,  

வயதிP-/ வ-Lh,-/ ஏPற , பைடL�,க/ மி,க , ஈIபIVC/ திற>க9 மி,க  

ஆ,கL�)வமான வா\Lhக9 பய6Pசி hVதகVதி5 உSதி ெச\யLபட ேவ'I/ இC 

பாட ®t,- Cைணயாக ப5ேவS பய6Pசிக9 , எIVC,கா^Iக+ட> 

ஆசிNய)களZ> ேநரVைத மிfசLபIVத$/, உதவ6 ெச\ய$/ ேதைவயான  அள$ 

பய6Pசிக+ட> இM,-/ . ஒaெவாM -ழBைத,-/ அதனா5 எ>ன ெச\ய 

DWi/ எ>பைத ஆசிNய)க9  அறிBC ெகா9ள$/ அத> Xல/ தனZVதனZ, 

கவன/ ெசtVத$/ உத$/ வைகய65 இBத பய6Pசி ®லி5 பாடYக9 

அைம,கLபட ேவ'I/. 

அைனVC, -ழBைதக+,-மான அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ 

எ'ணறிைவ அைடவC உடனW ேதசிய -றி,ேகாளாக$/ 

மPS/ பாடVதி^டVதி> தவ6),க DWயாத , ேபfjவா)Vைத,- 

உ^படாத ப-தியாக அண6ெச\வC க^டாய/ .  

2.4.  ெமாழி மhVW கண$த வள ஆதார]களLn ேதசிய கள�சியW: ேதசிய 

ஆசிNய)களZ> வைலVதள/(DIKSHA) அWLபைடயான ெமாழி மPS/ 

எ'ணறி$,- ப6ரVேயகமான உய)தர வள ஆதாரYக+ட> kWய ஒM ப6Nைவ, 

ெகா'WM,-/. நாI D`வதிt/ இMBC ெதா-,கLபI/ இVதைகய வள 

ஆதாரYக9, -றிLபாக கீேழ ெதாI,கLப^I9ள இM DயPசிக+,- உதவ6I/. 

2.5.  ேதசிய ேபாதகOக( திqடW: உதவ6 ேதைவLபI/ சகமாணவ)க+,-(ெபாCவாக 

இைளயவ)க9) உத$/ வைகய65 ப9ளZநா^களZ5 வாரVதிP- ஐBC மண6 ேநர/ 

எ>ற அளவ65 ஒaெவாM ப9ளZய65 இMBC/ சிறBத ெசய5 திறனாள)கைள 

ேபாதக)களாக இfெசய5தி^டVதிP- அைழ,கLப^I ேதசிய ேபாதக)க9 

காNயVதி^ட/ உMவா,கLபI/. ஒM சக ேபாதகராக ெதN$ ெச\யLபIவC 

எ>பC ஒM ெகௗரவமான நிைலயாக கMதLப^I, ஒaேவா) ஆ'I/ ேசைவ 

hNBத மண6ேநரYகைள,  -றி,-/ வைகய65 மாநில அரசிட/ இMBC ஒM 

சா>றிதm வழYகLபI/. 

2.6.  த�O�க(   வழிகாqட" பய$hVனO திqடW: த�)$க+,-  வழிகா^I/  பய6PSன) 

தி^ட/, ஆர/பVதி5 ஒM பVC  வMட தPகாலிகV தி^டமாக 

பய6PSவ6Lபாள)கைள வMவ6,க- -றிLபாக உ9+) சDக ெப'கைள,ெகா'I -
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- பWLப65 ப6>தYகிய மாணவ)கைள சக மாணவ)கேளாI Dைறயாக 

ஒ>Sேச),க உத$/ வ'ண/ உMவா,கLபI/. இBத வழிகா^ட5 பய6PSன) 

ப9ளZ ேநரVதிt/ , ப9ளZ ேநரVதிP-L ப6ற-/ , ேகாைட நா^களZt/  பWLப65 

மிக$/ ப6>தYகிய மPS/ பய6PSன)களZ> தைலய�W>றி, கPக இயலாத 

மாணவ)க+,- சிறLh வ-Lhக9 ஏPபாI ெச\வ); சாVதியெமனZ5 

இ/மாணவ)களZ> கP-/ நிைல மPS/ ேவகVதிP- ஏPப  -`,களாக 

ேச),கLபIவ). 

 

இa வழிகா^ட5 பய6PSன)கேள உ'ைமயான உ9�) கதாநாயக)க9- ேவS 

வழிய6>றி இைட நிPகkWய, கலBCெகா9ளாத, ஈIபாI கா^டாத மாணவ)கைள 

மv'I/ அைழVCவMபவ)க9 இவ)கேள. உ9+) சXகVதி5 12-ஆ/ வ-Lபh 

DWVதவ)க9 (அ5லC அவ)க9 ப-தி ப9ளZய65 கிைட,-/ அதிகப^ச 

ப9ளZ,க5வ6ைய DWVதவ)க9) மPS/ ப9ளZகளZ5  சிறBC வ6ளY-/ 

ெசய5திறனாள)களZடமிMBC வழிகா^W பய6PSன)க9 வMவ6,கLபIவா)க9. 

-றிLபாக உ9+) சXக மPS/ ெபாMளாதார �தியாகL  ப6>தYகிய 

சXகVதிலிMBC  இa வழிகா^ட5 பய6PSனரக9 வMவ6,க 

ஊ,-வ6,கLபIவத> Xல/ ப5ேவSப^ட உ9+) D>மாதிN வழிகா^W 

பய6PSன)க9 உSதி ெச\யLபIவா)க9. அதிகLபWயான ெப'கைள வழிகா^W 

பய6PSன)களாக உSதிெச\வத> Xல/ உ9+) சXகL ெப'களZ> 

D>ேனPற/  மPS/ க5வ6 அைமLப65 அதிகLபWயான ெப'கைள ேவைல,- 

அம)VCவதP-  இடYெகாI,க DWi/. இC ப9ளZ, க5வ6ய65 மாணவ)க9 

ேச),ைக மPS/ ெப' -ழBைதகைளV த,கைவ,க ெபM உதவ6யாக இM,-/. 

இBநிைலக+,கான பய6Pசி -றிLபாக அWLபைட இல,கண/ மPS/ எ'ண6ய5 

கPப6Vதலி5 கவன/ ெசtVCவதாக இM,க ேவ'I/. 

 

வழிகா^W பய6PSன)க9 B.Ed DWVC ஆசிNயராக DWெவIVதா5, 

ேவைலவா\Lப65 அவ)க9 வழிகா^W பய6PSனராக ெச\த ேசைவ,- த-Bத 

ந>மதிLh வழYகLபI/. அYக>வாW மPS/ D>பMவ மழைலய) 

ப9ளZக+,கான ஆசிNய)களாகL  பய6PசிெபSவதP- இBத வழிகா^W 

பய6PSன)க9 அPhதமான  மgதார)க9 ஆவ). 

 

இBத நPெறாட,கVதி> வ6ைள$கைளV த�)மானZ,-/ இM D,கிய காரண6கேள 

வழிகா^W பய6PSன)கைளV ேத)$ ெச\வதி5 தனZfசtைகக9 இ>றி த-திைய 

ெகா'I ேத)$ ெச\வைதi/ அவ)க+,- -ழBைதக+ட> இைணBC 

ெசய5hNயV ேதைவயான பண6LhVதகYக9 மPS/ கPற5 உபகரணYக9 

வழY-வைத உSதி ெச\கி>றன . 

2.7.  ெபUfதிர( சsகW மhVW தnனாOவலOகளLn  ஈvபாqைட ஊ%Iவ$[த": 

த-திiைடய த>னா)வல)க9 (ஓ\$ ெபPற ஆசிNய)க9 மPS/ இராwவ 

அதிகாNக9, அMகைமL ப9ளZகளZ5 இMBC மிக சிறBத மாணவ)க9 மPS/ நாI 

D`வதிt/ இMBC சXக உண)$/ ஈIபாI/ உ9ள க5zN ப^டதாNக9 

ேபா>ேறா)) NTP மPS/ RIAP ய65 ேச)BC க5வ6யா'Wt/, ேகாைடய6t/ 

ஊதியமி>றிL பண6யாPறி சXகVதிP-/ நா^WP-/ ேசைவhNBதிட ெபMமளவ65 

வMவ6,கLபIவா)க9. இaவாS NTP மPS/ RIAP தி^டYகளZ5 ஒaெவா>S/ 

இM Dைறைமகைள, ெகா'WM,-/: வழ,கமான Dைற (சக ேபாதக)க9 
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மPS/ உ9�) சDகVதிலிMBC ச/பள/ ெபM/ IA-கைள, ெகா'டC) மPS/ 

த>னா)வல)க9; இBதV தி^டYகளZ> ந>ைம,காக இaவ6M Dைறக+/ 

ெபNC/ ஊ,-வ6,கLபI/. த>னா)வல)க+,- மாநில அரேசா அ5லC மVதிய 

அரேசா(GOI) அவ)க9 ேபாதக)களாக அ5லC AI -களாகf ேசைவயாPறிய 

மண6ேநரYகைளf j^W,கா^I/ வைகய6t/ மாநில/ மPS/ நா^WPகாக 

ஆPறிய வ6ைலமதிLபPற ேசைவைய ெகௗரவ6,-/ வைகய6t/ சா>றிதm 

வழYகLபI/. 

2.8.  NTP மhVW RIAP திqட]களLn ேமலா{ைம: வ-Lப65 உ9ள மாணவ)களZ> 

கPற5 நிைலைய மதிLப6IவC மPS/ மாணவ)க+9 சிறBத ேபாதக)கைள, 

க'டறிவCட>, NTP ேபாதக)க9 மPS/ RIAP மாPS வ-LhகளZ5 இMBC 

பயணைடBத மாணவ)கைள, க'டறிவC ஆசிNய)களZ> ெபாSLபாக இM,-/. 

இaவ6M NTP மPS/ RIAP தி^டYக+,கான  IA ,கைள ேவைல,- அம)Vத$/ 

ஆ)வD9ள த>னா)வல)கைள, கMVதி5 ெகா9ள$/ ப9ளZ Dத5வMட> 

ஆசிNய)க+/ இைணBC பண6hNவ).  

 

ஒaெவாM -ழBைதய6> D>ேனPறVைத, க'காண6,க$/ மPS/ ஒaெவாM 

-ழBைதய6> சராசN வ-Lh நிைல அைடைவ D> k^Wேய உSதிLபIVத$/ 

ஆசிNய)க9, ேபாதக)க9 மPS/ IA,க+ட> ெதாட)BC பண6hNவCட> 

ைகயாள$/ ெச\வ). 

2.9.  Qைறயான தகவைமS_ மதிSப�v: ஒaெவாM மாணவனZ> D>ேனPறVைத 

Dைறயாக மதிLப�I ெச\ய$/ மPS/ ஒaெவாM மாணவg/ ெதாட) கPற5 

பWநிைலய65 எBநிைலய65 உ9ளா> எ>பைத ஆசிNய)க9 க'டறிய உதவ$/  

இத>Xல/ C5லியமான ப6>±^ட/ மPS/ மாணவ)க+,- தனZVCவ/ 

வா\Bத கPற5 தி^டYகைள அளZ,க$/ வtவான தகவைமLh மதிLப�̂ I Dைற 

உMவா,கLப^I நைடDைறLபIVதLபI/. தகவைமLh மதிLப6Iத5 ேத)$,காக 

ெபாM+ணரா மனLபாட/ ெச\தலி> D,கியVCவVைத, -ைற,க உத$/ 

 

கண6னZ அWLபைடய6லான தகவைமLh மதிLப�I ப9ளZய65 உ9ள  கண6னZக9 

அ5லC ைக,கண6னZக9 Xலமாக 2023 ஆ/ ஆ'WP-9 Dதலி5 ேமநிைலL 

ப9ளZகளZ5 அD5பIVதLப^I ப6>ன) அைனVCL ப9ளZகளZt/ கிைட,-/ 

வைகய6t/ ஒaெவாM ப9ளZய65 பய6t/ ஒaெவாM -ழBைத,-/ 

வ6Nவா,கLபடலா/. 

2.10.  ஆசிZயOக�%கான உபகரண]களாக ெதாழி"�qப]கைள பயnபv[pத": 

ஆசிNய)க+,- ப5ேவS hதிய ெதாழி5}^பYகைள, கிைட,கfெச\வCட> 

கண6னZக9, ைக,கண6னZக9, �மா)^ேபா>க+,-L ெபாMVதமான ெம>ெபாM9 

பரவலாக, கிைட,க வைக ெச\யLபI/. இVதைகய 

ெதாழி5}^பYகைள,ெகா'I �மா)^ேபா>க9 மPS/ ைக,கண6னZகளZ5 

ப5ேவS ப6ராBதிய ெமாழிகளZ5 இல,கண/, எ'ண6ய5 மPS/ பாடVதி^டVைத 

ெசயலிக9 (ஆL�)  மPS/ வ6ைளயா^Iக9 Xல/ கPப6LபேதாI தகவைமLh 

மதிLப�Iக9 மPS/ ப6ற தனZLப^ட கPற5கைளi/ D>ெனI,கf ெச\i/. 
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இVதைகய hதிய ெதாழி5}^பYக9 ஆசிNய)க+,-/ ,  மானவ)க+,-/ 

கPறலி5 உதவ6யாக இM,-ேமய>றி ஆசிNய)க+,- மாPறாக அைமயாC. 

2.11.  I வIS_ மாணவOக( அைனவைரgW ப(ளL%I தயாO பv[pW கqடகW: 

ெபM/பாலான I வ-Lh மாணவ)க+,- Dத5 இM மாதYக+,-9ேளேய 

ப9ளZ,- வர ஆ)வ/ ->Sவதாக ஆதாரYக9 ெதNவ6,கி>றன. எனேவ ,  2019 

ஆ/ ஆ'W> Cவ,கVதி5 அனVC I வ-Lh மாணவ)க+,-/ X>S மாத கால 

“ப9ளZ,- தயா) பIVC/ க^டக/” வழYகLபIவத> Xல/ மாணவ)க9 

கPறt,-V தயாராவைத மPS/ வழ,கமான I வ-Lh பாடVதி^டVதிைன CவYக 

ேதைவLபI/ D>னறிைவL ெபSவைத உSதிLபIVத உத$/.  ப9ளZ,- தயா) 

பIVC/ க^டகVதிPகாக NCERT உMவா,-/ கைலVதி^ட/ க^டைமLh, 

பாடVதி^ட/ மPS/ கPப6,-/ உVதி ஆகியவPைற அைனVC I வ-Lh 

ஆசிNய)க+,- வ6னZேயாகிLபCட> I வ-Lh கைலVதி^ட க^டைமLh மPS/ 

பண6LhVதகYக9 மPS/ ப6ற கPற5 உபகரணYக+ட> ஒ>றாக 

இைண,கLபI/. இBத க^டக பய6Pசிய6> ேபாC மாணவ)க9 ஒMவM,ெகாMவ) 

உத$வத> Xல/ ஒVCண)வாPற5 மPS/ உத$/ மனLபா>ைம ஆகியவPைற 

வள)VC,ெகா9வ). இC அைனVC ஆர/ப, க5வ6 கPபவ)க+,-/ ெசறிவான 

அWVதள/ அைமVCVதMவCட>,  உPசாக/ மPS/ ேதாழைமiண)ைவ 

வள)VC,ெகா9வைதi/ உSதி ெச\i/. இ, க^டக/ எ`VCக9, வா)Vைதக9, 

வ'ணYக9, வWவYக9 மPS/ எ'கைள வ6ைளயா^I Xல/ ெகாILபதி5 

கவன/ ெசtVCவCட> ெபPேறாைர ஈIபIVதி ெபPேறா)க+ட> ேச)BC 

ெச\ய,kWய பண6Vதா9 மPS/ ஊடாI/ ெசய5தி^டYகைள வ �̂ I,- 

ெகாIVதgLhவத> Xல/ தYக9 -ழBைதகளZ> ப9ளZ ேவைலகளZ5 

ெபPேறாைர ஈIபIVத உத$/.  

மாணவ)களZைடேய உய)தர சக மாணவ)க9 Xல/ 

கPப6Lபதைன  ெசய5பIVCவதP- மதிLhமி,க ேதசிய 

ேபாதக)க9 காNயVதி^ட/ நாI D`வC/ நிSவLபI/. 

2.12.  ெபhேறாO ப]களLSப$n Q%கிய[pவW: வ �̂ If nழ5 -ழBைதகளZ> க5வ6 

கPற5 மvC -றிLப6டVத,க தா,கVைத ஏPபIVCவதாக ஆரா\fசியாள)க9 

-றிLப6Iகி>றன). ெபPேறாMட> இைணBC  ெசய5hNவC , ெபPேறாN> 

பWLபறி$, எ'ணறி$ அ5லC க5வ6யறி$ ஆகியவPைற, கடBC கPற5 

ேம/பா^W5 ஒM D,கிய காரண6யா-/. ெபPேறா) தYக9 -ழBைதகளZ> 

ஆசிNய)க+ட> ஒaேவா) ஆ'I/ -ைறBதC இர'I Dைற சBதிLபதP-/, 

ேமt/ அவ)க9 அW,கW சBதி,க வ6M/ப6னா5 அ5லC ேதைவLப^டா5 தYக9 

-ழBைதகளZ> கPறைல க'காண6,க, ஊ,-வ6,க , ேம/பIVத உதவ ேவ'I/.  

ஆசிNய)க9, ெபPேறா)க+ட> ேச)BC ெச\ய,kWய பண6Vதா9, ெசய5 தி^ட/ 

அ5லC வ �̂ ILபாட/ ெகாILபத> Xல/ -ழBைதகளZ> ப9ளZLபாட/, கPற5 

மPS/ D>ேனPறVதி5 ெபPேறா)கைள ேமt/ ஈIபIVத DWi/. 
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2.13.  Qn பண$ மhVW பண$ய$n ெபா�தான ஆசிZயO க"வ$ மhVW ேமWபாv, 

ப9ளZ,- தயா) பIVC/ க^டக/, ECCE மPS/ பலவைக ெசய5பாI சா)Bத 

கPற5 ஆகியவPைற உ9ளட,கிய அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$,- 

D,கியVCவ/ அளZLபதா\ இM,-/; இBத வலிiSVத5 1 மPS/ 2 ஆ/ வ-Lh 

ஆசிNய)க+,-L ெபாMVதமானதாக இM,-/. 

 

அைனVC ம^டYகளZtமான ஆசிNய) க5வ6 மPS/ ேம/பாI ; kIதலாக 

உைரயாW ெபாM+ண)BC கP-/ வ-Lபைறக9,  தகவைமLh மPS/ உMவா,க  

மதிLப�I ஆகியவPறிP- உ9ளட,கிய உVதிகைள, ெகா'WMLபCட> 

ேபாதக)கைள சிறBத Dைறய65 பய>பIVCத5, வழிகா^W பய6PSன)க9 

மPS/ ெதாழி5}^பVைத Dைறேய பய>பIVதி மாணவ)களZ> தனZLப^ட 

கPறைல உகBததாக ஆ,-வதP- ஆவன ெச\i/. அைனVC I வ-Lh 

ஆசிNய)க+,-/ X>S மாத கால “ப9ளZ,- தயா)பIVC/ க^டகVைத” 

ஒMYகிைணLபதPகாக 5 நா9 திற> ேம/பா^IL பண6மைனL பய6Pசி  

வழYகLபI/. 

 

வாசிVத5 மPS/ ெதாட)hெகா9+/ கலாfசாரVைத, க^டைம,க ெபாC மPS/ 

ப9ளZ ®லகYகைள வ6Nவா,-த5. 

வாசிVத5 கலாfசாரVைத உMவா,க -ழBைதக+,கான  hVதகYக9 உ9�) 

மPS/ மாநில ெமாழிகளZ5  hVதகYக9 ெகா'ட ெபாC மPS/ ப9ளZ 

®லகYக9 நாI D`வதிt/ வ6N$பIVதLபI/ . மாணவ)க9 தYக9 

வ �Iக+,- hVதகYகைள எIVCf ெச5ல ஆசிNய)க9 ஊ,கLபIVC/ வைகய65 

உ9�) ெமாழிகளZ5 hVதகYகைள ப9ளZக+/ ப9ளZ வளாகYக+/ 

ெகா'WM,-/. 

2.14.  ஒzெவாU ப(ளLய$iW Qைறயான  ஆசிZயO நிரவ" ஆசிZயO நிைல மhVW 

மாணவO ஆசிZயO வ$கிதW 30:1 %IW கீ2 இUSபைத  உVதி ெசoத": வtவான 

அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$ நடவW,ைகக+,- PTR  வ6கித/ 30:1 

,- -ைறவானதாக இM,க ேவ'I/. ஒaெவாM ப9ளZய6t/ கிள�ட) 

ம^Iம5லாம5 வ^டார அளவ6t/ PTR உSதி ெச\ய உடனWயாக ஆசிNய) 

பண6ய6டYக9 நிரLhவைத உSதி ெச\ய ேவ'I/;.ெமாழிL பா-பா^ைட சம> 

ெச\ய உ9�) ஆசிNய)க+,- D>gNைம வழYகLபI/.வ-Lபைறய65 

Dைறயான PTRஉSதிெச\யLபட  ஆசிNய) வMைக அவசிய/.;  அtவலகL 

பண6க9 மPS/ இதர பண6களZ5 இMBC  தவ6)VC  100 சதவ �த ஆசிNய) 

வMைகைய அைடவC ஆசிNய)க9 மாணவ)க+ட> ெபM/பா>ைமயான 

ேவைல ேநரVைத  ெசலவ6IவதP- ஏCவாக அைமi/. 

மாணவ)களZ> கPற5 DயPசிக+,- உத$/ெபாM^I , 

க5வ6Vத-தி வா\Bத சXக உSLப6ன)கைளV ேத)BெதI,க ஒM 

-ைறத�) கPப6Vத5 கMவ6க9 தி^ட/ நைடDைறLபIVதLபI/ .  
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2.15.  மாணவ)களZ>  வாசிVதைல வள),க$/ அவ)க+ைடய ெதாட)h ெகா9+/ 

திறைன வள),க$/ மாணவ)க9 hVதகYகைள வாசிVC அவ)க9 வாசிVத 

கைதக9 மPS/ hVதகYகளZ> jM,கYகைளV தYக+ைடய ெசாBத 

எ'ணYகளZ> வழி வா\ெமாழியாக வ-Lப6> மPற மாணவ)களZ> D> 

வழYகலா/ . மாணவ)க9 அதிக ெமாழிகைள, கPS, ெகா9வதா5 இBத 

வாசிVத5 மPS/ D>ெமாழி$கைள ப6>ன) kIத5 ெமாழிகளZt/ 

ேமPெகா9ளலா/. 

2.16.  சsகS பண$யாளOக( மhVW ஆேலாசகOகளLn ப]I: -ழBைதக9 அவ)களZ> 

ெபPேறா)க9, ஆசிNய)க9, சDதாய உSLப6ன)க9 ஆகியவ)க+ட> இைணBC 

ப9ளZய65 த,க ைவVதைல உSதி ெச\ய$/ -ழBைதகளZ>   மன 

நலVதிPகாக$/ சXகL பண6யாள)க9 மPS/ ஆ)வல)கைள ப9ளZ 

வளாகYகளZ5( பா),க p3.8) அம)Vதி, ெகா9ளலா/. 

2.17.  உ(�O சsக மhVW  தnனாOவலOகைள அண$ திரqvத": கPற5 

ெநM,கWைய DW$,-, ெகா'IவMவதPகான இBத அவசர ேதசிய 

ேநா,கVைதL  பPறிi/ சXக மPS/ த>னா)வல)கைள ஈIபIVCவதா5 

ஏPபI/ வா\Lhக9 பPறிi/ ஆசிNய)க9 , ெபPேறா), மாணவ)க9, சXக 

உSLப6ன)க9 , ெபாC ம,க+,- வ6ழிLhண)$ ஏPபIVதLபட ேவ'WயC 

அவசியமா-/.. ஆ)வD9ள -Wம,களZ> ஈIபா^ைட அதிகL பIVத 

ெபMமளவ6லான ெபாC ேசைவ அறிவ6Lhக9 ஊடகL ப6ரfசாரYக9 மPS/ 

ப9ளZக+,-/ அவ)களZ> சXகVதிP-/ இைடய6லான ேநரWV ெதாட)hகைள 

Dத>ைமL பIVCத5 ; Dத>ைமL பIVCவத> Xலமாக நாெடYகிt/ உ9ள 

ஆ)வD9ள -W ம,கைள அதிகப^சமாக ஈIபIVCத5 NTP மPS/ RIAP 

தி^டYக+,கான சXக உSLப6ன)க9 மPS/ த>னா)வல)கைளL பண6யம)Vத 

உத$/. இSதியாக க5வ6யறி$ ெபPற ஒaெவாM -Wமகg/ ஒM    

-ழBைத,காவC( அ5லC வயC வBேதா))   கPப6Vத5 ஊ,கLபIVதLபI/ 

வா\Lhக9 வழYகLபI/ ; ஆதர$ அளZ,கLபI/.( பா),க இய521) 

 

மv'I/ ெசா5லLேபானா5 2025/ ஆ'WP-9 Cவ,க வ-Lhக9 மPS/ 

அதP-/ ேம5 அைனவM,-/  அWLபைட எ`Vதறிைவi/ , எ'ணறிைவi/ 

அைடவதP- Dத>ைமஅ`Vத/  வழYகLபட ேவ'I/. அWLபைட கPற5 

நிைல( வாசிVத5 , எ`Cத5 மPS/ அWLபைட, கண6தVதி5 அWLபைட நிைல 

)அைடயாம5 இBத, ெகா9ைகய6> மPற ப-திக9 நமC -ழBைதகளZ>   

மிகLெபM/ ப-தியனM,-V ெதாட)h அPறதாக அைமi/ 
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ப-தி 3 

இைடநிnற மாணா%கOகைள 

ம�(ஒU]கிைண[த" ;  க"வ$ைய 

அைனவUW அ�Iவைத உVதிSபv[pத" 

ேநா%கW: 2030ஆ/ ஆ'WP-9 3 Dத5 18 வயதிP- உ^ப^ட அைனVC 

-ழBைதக+,-/ இலவச மPS/ க^டாய ப9ளZ, க5வ6 அளZVத5. 

2030ஆ/ ஆ'WP-9 3 Dத5 18 வயதிP- உ^ப^ட அைனVC, 

-ழBைதக+,-/ இலவச , க^டாய ப9ளZ, க5வ6 அளZVத5. 

அைனVC, -ழBைதக+/ ப9ளZய65 ேச)வைதi/ , ப9ளZ,-V ெதாட)BC 

வMவைதi/ க^டாய/ உSதி ெச\வC ப9ளZ,க5வ6 அைமLப6> அWLபைட 

ேநா,கYக+9 ஒ>றா-/. ச)வ சி,²ா அப6யா> மPS/ க5வ6 உNைமf 

ச^டVதி> கீmேமPெகா9ளLப^ட  DயPசிகளா5 சமvப ஆ'IகளZ5  இBதியாவ65 

-ழBைதக9 அதிக எ'ண6,ைகய65 ப9ளZய65 ேச)BC9ளன). 

U-DISE(Unified District Information on School Education) மாவ^ட வாNயான ஒMYகிைணBத 

ப9ளZ,க5வ6 தர$களZ> அWLபைடய65 2016- 17 ஆ/ ஆ'I,கான ேச),ைக 

வ6கித/:  

o வ-Lh 1 Dத5 5 - 95.1 % 

o 6 Dத5 8 - 90.7% 

o 9 Dத5 10 - 79.3% 

o 11 Dத5 12 -51.3% 

ேமPக'ட தர$களZ5 ஐBதா/ வ-Lப6P-L ப6>h மாணா,க)களZ> இைடநிPற5 

அதிகமாக உ9ளC. 2015 ஆ/ ஆ'I ேதசிய அளவ65 6.2 ேகாW -ழBைதக9(வயC 

6 - 18) ப9ளZைய வ6^I வ6லகிi9ளன). அவ)கைள மv'I/ ப9ளZ,-9 அைழVC 

வMவேத நா^W> Dத>ைமL பண6யா-/. ேமt/ மாணவ)க9 ப9ளZைய வ6^I 

வ6லகாமt/ தI,க ேவ'I/. 

அதிக எ{ண$%ைகய$" மாணா%கOக( ப(ளLைய வ$qv வ$லIவதhகான 

காரண]க(: 

* இய5 ஒ>S மPS/ இர'W5 -றிLப6^டCேபா5 ஐBதா/ வ-Lப6P-Nய 

அWLபைட ெமாழி மPS/ கண6த அறி$ ெபறாததா5 ப9ளZையவ6^I 

வ6ல-கி>றன). 
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* ப9ளZ,-/ வ �̂ I,-/ இைடLப^ட ெதாைல$: 

2016-17 ஆ/ ஆ'W5 இBதியாவ65 100 ஆர/ப ப9ளZக+,-, 50 

நIநிைலLப9ளZக9, 20 உய)நிைலLப9ளZக9 மPS/ 9 ேம5நிைலL ப9ளZக9 

ம^Iேம  இMBதன. ஆக -ழBைதக+,- ஆர/பLப9ளZ வ �̂ WP- அMகி5 

அைமBதC ேபா5 உய)நிைல மPS/ ேம5நிைலL ப9ளZக9 அMகி5 

அைமயவ65ைல. 

ப9ளZகளZ5 இMBC இைடவ6லகிய -ழBைதகைள மv'I/ 

ப9ளZ,க5வ6ய6> எ5ைல,-9 எaவள$ வ6ைரவ65 

ெகா'Iவர DWiேமா அaவள$ வ6ைரவ65 ெகா'I  வMவC 

; மPறவ)கைள இைடவ6லகாம5 தILபC – மிக உய) 

D>gNைம ெகாI,கேவ'Wய கடைம    

சsக கலாtசார மhVW ெபாUளாதார ப$ரtசிைனக(: 

சXக,கலாfசார மPS/ ெபாMளாதாரL ப6ரfசைனக9 இைடநிPறt,- D,கிய 

காரணYகளா-/. உதாரணமாக -ழBைதக+/ வளNள/ பMவVதினM/ ப9ளZய65 

இைட நிPபதPகான D,கிய காரணYக9 -ழBைதV திMமண/, பாலின மPS/ 

சாதிய6> பY-, -ழBைதV ெதாழிலாள) Dைற ஆகியைவ ஆ-/. ேமt/ வ �̂ W5 

XVத -ழBைதக9 வயதி5 இைளய -ழBைதகைள, கவனZ,க ேவ'Wய க^டாய/ 

உ9ளC. 

 

jகாதாரமPற ப-திக9 மPS/ ஆேரா,கியமPற உண$L பழ,கYகளா5 

-ழBைதக9 ேநா\ பாதிLh,- உ9ளாகி>றன). இதனா5 அவ)க9 ப9ளZ,- 

ெதாட)fசியாக வMவC/ தைடயாகிறC. 

 

உ(கqடைமS_ மhVW பாpகாS_ சாOfத ப$ரtசிைனக(: 

ெபM/பாt/ மாணவ6க9 ப9ளZைய வ6^I நிPபதP- Dைறயான கழிவைற வசதி 

இ5லாைமேய D,கிய காரணமா-/. சிSபா>ைம -`,கைளf ேச)Bத 

மாணவ)க9 C>hSVCத5 மPS/ பாCகாLப6>ைமயா5 ப9ளZைய வ6^I 

வ6லகிவ6Iகி>றன). இSதியாக சில மாணா,க)க9 ப9ளZ,க5வ6 எaவ6த 

ஆ)வVைதi/ �'டாததா5 இைட நிPகி>றன). 

இைடநிPறைல, -ைறLபதP- இM அWLபைடf ெசய5பாIக9 அ5லC 

D>ெனILhக9 ெச\ய ேவ'WயC க^டாயமாகிறC. அைவ 

 

1. தரமான உ(கqடைமS_ ெகா{ட ப(ளL வசதி ஆரWபS ப(ளL Qத" 

ேம"நிைலSப(ளL வைர. 

ப9ளZைய ேம/பIVCத5 ேதைவi9ள இடYகளZ5 hதிய ப9ளZக9 திறVத5 

மPS/ தY-மிட/ வசதிiட> kWய ப9ளZக9 ஆகியன ெசய5பIVCவத> 

Xல/ இைடநிPறைல -ைற,கலா/. 

 

2. ப(ளL ெசய"பாvகளL" ப]ேகhற": 

I) -ழBைதகளZ> க5வ6 நிைலைய ெதாட)fசியாக க'காண6Vத5 ம^Iமி>றி 

-ழBைதக9 ப9ளZய65 ேச)Vத5 மPS/ வMைகதர5.  
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இைடநி>றாt/ மv'I/ ப9ளZ,- வM/ வா\Lhகைளi/ மாPS 

Dைறகைளi/ ஏPபIVCத5. 

ii) க5வ6 உNைமf ச^டVதி> இலவச மPS/ க^டாய, க5வ6 தPேபாC 6 Dத5 

14 வயC வைர ம^Iேம உ9ளC. இைத 18 வயC வைர(ப>னZர'டா/ வ-Lh) 

ந�^W,கலா/. 

iii) ப9ளZகளZ5 சXக ெசயPபா^டாள)க9 மPS/ ஆேலாசக)கைள பண6 

அம)VCவத> Xல/ மாணா,க)க9, ெபPேறா)க9,ஆசிNய)க9 மPS/ 

சXகVCட> இைணBC பண6யாPறி இைடநிPறைல, -ைற,கலா/. 

 

®S சதவ �த மாணவ) ேச),ைக வ6கிதVைத எ^IவதP- ,  

-- -றிLபாக ஒ>பC Dத5 ப>னZர'டா/ 

வ-Lhவைரய65 – அwக5 வா\Lைப அதிகNVத5 :   

தரமான உ9க^டைமLh/ , பYேகPh/ உSதி ெச\யLப^ட$ட>, அIVC   

மாணா,க)க+,-V  தரமான க5வ6 அளZLபத> XலD/ அவ)கைள ப9ளZய65 

த,கைவ,க DWi/. இைடநிPற5 அதிகD9ள ப-திகளZ5 மிகfசிறBத 

ஆசிNய)கைள நியமிVத5 மPS/ மாணவ)கைள ஈIபட ைவ,-/ உயNய 

பயg9ள பாடVதி^டVைத உMவா,-வத> XலD/ இைடநிPற5 வ6கிதVைத 

-ைற,கலா/. இைதLபPறி வ6Nவாக ப6>வM/ அVதியாயVதி5 கா'ேபா/. 

தரமான, ெசய"திறn மி%க  ப(ளL உ(கqடைமSைப 

உUவா%Iத": 

 

3.1.  உ(கqடைமS_ வசதிைய ேமWபv[pத": 2030ஆ/ ஆ'WP-9 ெமாVத 

ேச),ைக வ6கித/(gross enrolment ratio) 100% அைடய ப9ளZகளZ> எ'ண6,ைக எ5லா 

நிைலகளZt/ அதிகNVத5 ேவ'I/. -றிLபாக ேம5நிைலLப9ளZக9. 

வழிDைறக9: 

• இைடநிPற5 அதிகD9ள ப9ளZகளZ> உ9க^டைமLைப அதிகNVத5. 

• hதிய க5வ6 வசதிகைள ேதைவயான இடYகளZ5 உMவா,-த5 

• தPேபாC9ள தனZVதனZயாக இயY-/ ெதாட,கLப9ளZக9, 

நIநிைலLப9ளZக9, உய)நிைலLப9ளZக9 மPS/ ேம5நிைலL 

ப9ளZகளZ5 மாணா,க)களZ>  வMைக சதவ �த/ -ைறவாக இMLப6>, 

அவPைற ஒMYகிைணBத ப9ளZகளாக அ5லC ப9ளZ வளாகமாக 

மாPSத5. 

ஒMYகிைணBத ப9ளZ/ப9ளZ வளாகமானC தரஅள$க9 ெகா'ட பல சாதகமான 

அ/சYகைள ெகா'WMVத5 ேவ'I/. ெபாM9 மPS/ மனZத வளVதிைன 

பகி)த5, மாணா,க)க+,கான பலதரLப^ட வ-Lhக9 மPS/ வா\Lhகைள 

உMவா,-த5, உட>ப6றBதவ)க9 மPS/ ெவaேவS வயCைடய வ �̂ W> 

அMகி5 உ9ள -ழBைதக+ட> ேச)BC பய6tவதP- ஏCவாக ஒMYகிைணBத 

ப9ளZ வளாக/ அைமத5 ேவ'I/. 
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ஒaெவாM ப6ராBதிய//மாநில//மாவ^டVதிP- ஏPற வைகய65 ப9ளZக9 

உ9�N> nழt,- ஏPப உMவா,கLபI/. தPேபாC ப9ளZய65 ேச)வதPகான 

கIைமயான வ6தியானC (ப9ளZ,-/ வசிLப6டVதிP-/ இைடேய உ9ள �ரVதி> 

அWLபைடய65) உ9�) hவ6ய6ய5 மPS/ ம,க9ெதாைக ேதைவகைள �)Vதி 

ெச\வதP- ஏPற வைகய6t/ ப9ளZைய அw-த5, தர/, சமபY- மPS/ 

பாCகாLh ஆகியவPS,- ஊS ஏPபடாத வ'ண/ ெநகிm$Vத>ைமiட> 

ப9ளZக9 வ6Nவா,கேமா, ஒMYகிைணLேபா ெச\யLபI/. 

மாணவ)களZ> வMைகL பதிைவV ெதாட)BC க'காண6,க$/ 

, இைடநி>Sேபான மாணவ)கைளV திM/பL ப9ளZ,-, 

ெகா'Iவர$/ சXகLபண6 ஊழிய)க9 உதவ6 ெச\வா)க9 . 

எ>.W.ப6.மPS/ ஆ).ஐ.ஏ.ப6. ேபா>ற தி^டYக9 இBத 

DயPசிையf சாVதியமா,-/.  

3.2.  ேபா%Iவர[p வசதிக(: வயதி5 XVத -ழBைதக9 -றிLபாக ெப'க+,- 

மிதிவ'W தMவத> Xல/ அவ)க9 -`வாகL பயண6VC ப9ளZ,- வர ஏCவாக 

இM,-/. ப9ளZ,- வM/ சாைல மPS/ ேபா,-வரVC வசதிைய ேம/பIVCத5 

அவசிய/. ேபா,-வரVC வசதிகளான ப9ளZLேபMBC, -`வாக நடBC வMத5, 

நடBCவM/ -ழBைதக+,-V Cைணயாக காவல)க9 (ச/பளVCட>) அ5லC 

ேபா,-வரVCLபW வழYகLபட ேவ'I/. -றிLபாக இள/ சிறா)க9, ெப'க9 

மPS/ சிறLh, -ழBைதக+,கான பாCகாLபான ேபா,-வரVC வசதி ஏPபIVதி 

தர ேவ'I/. கிராமLhறYகளZ5 அaவாS ப9ளZ,- ெச5t/வழி நடBC 

ெச5வதP- பாCகாLபாக இ5லாத ப^சVதி5 2 - 4 வயC -ழBைதக+,காக 

மிதிவ'W N²ா ஏPபIVதி (இM ச,கர இ`Lh வ'W) உ9�) உSLப6ன)க+,- 

(ெபPேறா)க9) ஊதியVCட> kWய பண6 வா\Lh ஏPபIVதி ப9ளZ,- அைழVC 

வர ஏPபாI ெச\யLபI/. 

3.3.  வ$vதி வசதிக(: ெதாைல�ர மாணா,க)க9 மPS/ ெபாMளாதார �தியாக 

ப6>தYகிய மாணவ)க9 ஆகிேயாM,- பாCகாLhட> kWய இலவச தY-மிட 

வ6Iதிக9 நேவாதயா வ6Vயாலயாவ6P- இைணயாக ப9ளZ,- அMகி5 அைமVC 

தரLபI/. ெப' -ழBைதக+,-V தனZயாக தY-/ வ6Iதிக9 மPS/ ெப' 

காவல)க9 பாCகாLh வசதி ஏPபIVதிV தரLபI/. 

  -றிLபாக சXக ெபாMளாதார �தியாக ப6>தYகிய ெப' -ழBைதக+,காக 

(ப>னZர'டா/ வ-Lh வைர) க��Nபா காBதி பாலிகா வ6Vயாலயா (KGBV) 

ேபா>ற ெப'க9 தY-மிட வசதிiட> kWய ப9ளZகைள வ6N$பIVதி தரமாக 

அைமVCV தரLபI/. 

3.4.  பாpகாS_ வசதிக(: அைனVCL ப9ளZகளZt/ -ழBைதகளZ> பாCகாLைப 

ேம/பIVத (-றிLபாக ெப' -ழBைதக9 ம^I/  URG) பாCகாLபான 

உ9க^டைமLh வசதிக9 (சாைல மPS/ ேபா,-வரVC வசதிக9), ேதைவ,ேகPப 

பாCகாவல)க9, உ9�) காவ5 நிைலயVCட> ெதாட)h ஏPபIVCத5 மPS/ 

மாணா,க)க9 தா/ சBதி,-/ அfjSVத5க9 அ5லC ப6ற மvற5க9 பPறி தகவ5 
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ெதNவ6,க ந/பகமான வழிDைறக9 மPS/ நடவW,ைகக9 உடனWயாக 

எI,கLபI/. 

 

       -ழBைதகளZ> உட5 மPS/ மன �தியான பாCகாLைப உSதி ெச\i/ வைகய65 

-ழBைதகளZ> உNைமக9 மvறLபIவைத சகிVC, ெகா9ள, kடாC. 

       ெப'க9 மPS/ ப6ற -ழBைதக9 ப9ளZய6லிMBC இைடநிPறt,-, ப9ளZ வM/ 

வழிய6ேலா அ5லC ப9ளZய6ேலா அfjSVத5 ஏPபIமாய6> ப9ளZ தைலைம 

ஆசிNய), சXக ெசயPபா^டாள)க9 மPS/ உ9�) ச^ட அமலா,க 

ப6Nவ6னMட> இைணBC ஊS வ6ைளவ6Lேபாைர அைடயாள/ க'டறிBC 

ேதைவLப^டா5 ச^டL�)வமான நடவW,ைக எI,கLபI/. 24 x 7 இலவச உதவ6 

எ' ெபாCம,களZட/ ெதNவ6,கLபI/. உ9�) காவலM/, சXக 

ெசயPபா^டாளM/ இைணBC ப9ளZ,-9 மPS/ ப9ளZ,- ெவளZேய இைவ 

ேபா>ற அfjSVத5கைள அைடயாள/ காண$/, தகவ5 ெதNவ6,க$/ ெபPேறா) 

மPS/ மாணா,க)க+,- அறி$SVதLபI/. அதிக எ'ண6,ைகய65 

இைடநிPறt,-, அfjSVத5/ ெதா5ைல ெகாIVத5 ஆகியைவ காரணமாக 

அைமBதா5 சிறLh கவன/ ெசtVதLபI/. 

 

ப]ேகhற" மhVW கhறைல உVதி ெசoத"  

3.5.  மாணா%கOகளLn வUைகைய% க{காண$[த": ஆசிNய) மPS/ ப9ளZ 

ேமலா'ைம,-` இைணBC ெவளZLபைடயான மPS/ ந/பகமான அைமLப6> 

Xல/ மாணவ)களZ> வMைக க'காண6,கLபI/. எBத ஒM மாணவM/ 

ப9ளZ,- வரவ65ைலெயனZ5 ெபPேறாMட> ெதாட)h ெகா'I காரண/ 

அறியLபI/. வMைக சதவ �தVைத அதிகN,-/ ெபாM^I காைல மPS/ மதிய 

உண$ அளZVத5 மPS/ 100% வMைக ெபPற மாணவ)க+,- வ6MCக+ட> 

அYகீகார/ அளZ,கLபI/. 

3.6.  ப$nத]கிய மாணவOகைள% க{காண$[த": ஆசிNய)க9 மதிLப�Iக9 Xல/ 

மாணா,க)களZ> கPற5 வ6ைள$கைள, க'காண6Lபத> Xல/ கPறலி5 

ப6>தYகிய மாணா,க)கைள அைடயாள/ காண$/, தனZLப^ட கPற5 i,திகைள 

ெசய5பIVதி ெபPேறா) உதவ6iட> -ழBைதகளZ> கPற5 திற> 

ேம/பIVதLபI/. ேமt/ இவ)க9 -ைறத�) கPப6Vத5 நிகm$களான NTP (National 

Teacher Platform) மPS/ RIAP (Remedial Institutional Aidee Programmes ) உட> 

ெதாட)hபIVதLபI/ 

 

3.7.  ப(ளLைய வ$qv ெவளLேயறிய மாணா%கOகைள% க{காண$[த": சXக 

ெசயPபா^டாள), தைலைம ஆசிNய),  சXக உSLப6ன)க9 மPS/ ப9ளZ 

ேமலா'ைம,-` ஆகிேயா) இைணBC -றிLப6^ட ப-திய65 உ9ள ப9ளZய65 

இMBC இைடநி>ற மாணா,க)க9 மPS/ ப9ளZ,- ெவளZேய உ9ள 

மாணா,க)கைள, க'காண6VC, அவ)க9 பPறிய தர$க9 உMவா,கLபI/. 

ப9ளZ வளாகVதி5 சXக ெசயPபா^டாள) ஒMவைர நியமிVC ேமPkறிய 

தர$கைள நி)வகிVC/, சXகVCட> ஒ>றிைணBC ெசய5பட ேவ'I/. ேமt/ 

இவ) தர$களZt9ள ஒaெவாM -ழBைதi/ ப9ளZ,- திM/ப6 வர உதவ6 

ெச\வா). 
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3.8.  சsக ெசயhபாqடாளO மhVW ஆேலாசகZn ப]I:  

• ப9ளZய65 ந�'டகால வ6ILப65   இM,-/ மாணா,க)க9 

• ப9ளZய65 கPறலி5 ப6>தYகி இM,-/ மாணா,க)க9 

• ப9ளZய65 ேசராம5 அ5லC இைடநி>ற மாணா,க)க9 

        ஆகிேயா)கைளi/ அவ)க+ைடய  ெபPேறா)கைளi/ சXக ெசயPபா^டாள)க9 

சBதிVC, அவ)களZ> ப6ரfசிைன,கான காரணVைத ஆேலாசக) உதவ6iட> 

க'டறிவா). ேமt/ அவ)களZ> ேச),ைக மPS/ வMைகைய உSதி ெச\ய$/ 

மPS/ -ைறத�) கPற5 தி^டYகளான NTP மPS/ RIAP அ5லC மாPS கPற5 

நிகm$களZ5 பYேகPக ெச\வ). 

ேமt/ CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) சிறLh -ழBைதகைள க'டறிBC 

க5வ6 அைமLப65 ஈIபIVCவ). 

3.9.  Iழfைதக( ஆேரா%கிய[தி" ப(ளLய$n ப]I: jகாதாரமPற நிைல,  

ஆேரா,கியமPற உண$L பழ,க/ மPS/ ேதைவயான D>ெனfசN,ைக இ5லாத 

ப-திகளZ5 ப9ளZ ெச5t/ -ழBைதக+,- ேநா\க9 உMவாகி ப9ளZையவ6^I 

வ6ல-கி>றன). ப9ளZ, சXக ெசய5பா^டாள),ஆேலாசக) மPS/ jகாதார 

பண6யாள)க9 ஆகிேயா) இைணBC அLப-திய6t9ள ெபPேறா)க9, மாணா,க)க9 

மPS/ ஒ^IெமாVத சXகVதிP-/ ந5ஆேரா,கிய/, jVத/, jகாதார/ மPS/ 

ேநரVதிP- த-Bத தIL�சி Dைறக9 அதP-Nய jகாதார ேசைவக9 உட> 

ெதாட)h பIVதி உதவ6 ெச\வா)க9. 

பரவலான ஊ^டfசVC -ைறபாI, ேநா\க9 மPS/ ஆேரா,கியமPற nழ5 உ9ள 

ப-திகளZ5 அைமBC9ள ப9ளZக+,- jகாதாரL பண6யாள)கைள பண6யம)Vதி, 

-ழBைதக9 நல> ேம/பIVதLப^I ெதாட)BC அவ)க9 வMைக,-/ 

D>ேனPறVதிP-/ D>gNைம அளZ,கLபI/. 

3.10.  ந�{டகாலW ப(ளL%I ெவளLேய உ(ள பதிn பUவ[தினU%I இர{டாW 

வாoS_ க"வ$[ திqடW உUவா%Iத": பல ஆ'Iக9 ப9ளZ,- வராத 

-ழBைதக9 மPS/ பதி>பMவ மாணா,க)க+,- உபேயாகமான க5வ6 மPS/ 

பய6Pசிக9 வழYகLபI/. 

-ைறத�) கPப6Vத5 தி^டYக9 (NTP, RIAP)ேபாதாத ப^சVதி5, ேமPkறிய 

மாணா,க)க+,- ப9ளZ,க5வ6 அைமLபா5 அYகீகN,கLப^ட சமமான மPS/ 

கPபதPகான தயாNLhV தி^டYக9 Xல/ மாணா,க)களZ> திற> 

ேம/பIVதLபI/.  

ெதாழிPக5வ6 மPS/ திற> ேம/பா^I வா\Lhக9 (உதாரண/ சBைத சா)Bத 

உடனW ேவைலவா\Lh கிைட,-/ பWLh) இர'டா/ வா\Lபாக ஏPபIVதி 

தரLபI/. 

        15 வயதிP- ேமPப^ட ப9ளZைய வ6^I இைட நி>ற மாணா,க)க9, கPறலி5 

ப6>தYகிய மாணா,க)க9, க5வ6யறிவPறவ)க9  ஆகிேயாM,காக வயCவBேதா) 

க5வ6 அளZ,கLபI/. இதி5 அWLபைட, க5வ6 மPS/ வ6MLபமிMLப6> 

ெதாழிPக5வ6i/ நடVதLபI/. இVதைகய DW$க9 மாணா,க)க9  வ6MLப/ 

அவ)களC ெபPேறா), ப9ளZ ஆசிNய)க9 மPS/ சXக ெசயPபா^டாள)க9 

ஆகிேயாMட> கலBC ஆேலாசிVC எI,கLபI/. 
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3.11.  பலவழி% கhப$[த": சிறLh -ழBைதக9 மPS/ இட/ ெபS/ ெதாழிலாள)களZ> 

-ழBைதக9 உ9ளட,கிய அைனVC மாணவ)க+,-/ கPற5 எளZதா,-/ 

வைகய65 Dைறசா) மPS/ Dைறசாரா க5வ6 Dைறைய வ6N$பIVத 

ேவ'I/. hCைமயான கPப6Vத5 வழிDைறகளான ெதாழி5}^ப/ 

பய>பIVCத5, மி>னw வளYக9 மி>னw கPற5 மPS/ மதிLப�I 

ஆகியவPைற ேம/பIVதி பய>பIVதLபI/. ப9ளZ,- ெச5லாத இள/ 

மாணவ)க9 ேதசிய திறBதெவளZ கPற5 நிSவன/ அளZ,-/ சிறBத மPS/ 

ெதாைல�ர க5வ6 Xல/ தYக9 கPற5 ேதைவைய �)Vதி ெச\i/ ெபாM^I 

வ6Nவா,க/ ெச\யLபI/. 

 

பலதரLப^ட ேதைவகைள கMVதி5 ெகா'I ேதசிய திறBதெவளZ கPற5 

நிSவன/ 14 வயதிP- ேமPப^ட மாணவ)க9 மPS/ வயC வBேதாM,- 

திறBதெவளZ அWLபைட க5வ6 ெகாILபC ெதாடரLபI/.  ேமt/ ப6>வM/ 

தி^டYக9 வழYகLபI/ :  

 

*A,B மPS/ C நிைல,க5வ6 எனC Dைறசா) க5வ6 வ-Lh 3 5 மPS/ 8 ,- 

இைணயாக அளZ,கLபI/ 

*இர'டா/ நிைல க5வ6 தி^ட/ வ-Lh 10 மPS/ 12 ,- இைணயாக 

அளZ,கLபI/. 

*ெதாழிPக5வ6 

*வயC வBேதா) க5வ6 

*வாm,ைக,க5வ6 

மாநில அரjக9 தVதமC மாநில ெமாழிகளZ5 மாநில திறBதெவளZ ப9ளZகைள 

ேம/பIVத ஊ,கLபIVதLபI/. 

3.12.  பல QnமாதிZ ப(ளLகைள அ¡மதி[த" மhVW உ(கqvSபாvக( உைடய 

க"வ$ உZைமt சqட[ைத தளO[த": மPS/ அரj சாரா மனZதேநய அைமLhக9 

ப9ளZக9 க^ட$/, கலாfசார,  hவ6ய6ய5 மPS/ ம,க9 ெதாைக ேபா>ற பல 

ேவSபாIக9 உைடய ப9ளZகைள ஊ,கLபIVத$/ மPS/ மாPS, க5வ6  

அைமLhகளான -M-ல/, பாடசாைல, மதரசா,க9 மPS/ வ �̂ IL ப9ளZக9 

ஆகியவPைற அgமதி,-/ வைகய6t/ க5வ6 உNைமf ச^ட வ6திக9 

அWLபைடய6லான க^ILபாIக9 தள)VதLபI/. கPற5 வ6ைள$க9 சா)BC 

ெவளZLபI/ திறg,- அதிக D,கியVCவD/ மPS/ உ9ள �I சா)Bத க5வ6,- 

-ைறBத D,கியVCவ/ தரLபI/. 

 

க5வ6 உNைமf ச^டVதி> அரj சாரா க5வ6 அைமLப6Pகான உ9ள �Iக9 மvதான 

ஒ`Y-Dைற -ழBைத பாCகாLh (உட5 மPS/ உளவ6ய5�தியான ) அwக5 

மPS/ ேச)Vத5, லாப ேநா,கமPற ப9ளZ மPS/ -ைறBதப^ச கPற5 

அைட$க9 ஆகியவPைற உSதிLபIVCவைத, ெகா'WM,-/. 

ெநகிm$V த>ைமiட> kWய தரமான ப9ளZகைள அைனVC தரLப6னM,-/  

உMவா,-வத> Xல/ மாணா,க)க+,- அதிகமான க5வ6 கPபதPகான 

வா\Lhக9 உMவா,கLபI/. ேமt/ ப9ளZக+,- இைடேயயான ஆேரா,கியமான 

ேபா^W மPS/ தரமான ப9ளZக9 உMவா,க வழிவ-,-/. ெகாைடயாள)க9- 

அரசி> k^I நடவW,ைகய65  மPற D>மாதிN  ப9ளZக9 அைம,கLபI/. 
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3.13.  க"வ$ உZைமt சqடW ேம"நிைல% க"வ$ வைர ந�q`S_: இலவச மPS/ 

க^டாய, க5வ6 வ-Lh 9 Dத5 12 வைர (14 Dத5 18 வயC) என க5வ6 

உNைமfச^டVதி5 ெகா'IவரLபI/. 2030ஆ/ ஆ'WP-9 அைனVC 

மாணா,க)க+/ ப9ளZய65 ேச)BC தரமான க5வ6ைய ெபPறிM,க ேவ'I/. 
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இய" 4 

ப(ளL% கைல[திqடQW ஆசிZயQW (கhப$[த" QைறgW) 

ேநா,க/: 2022 ஆ/ ஆ'I,-9 hNயாம5 மனLபாட/ ெச\வைத, 

-ைறLபதPகாக$/ D`ைமயான வள)fசிைய ஊ,கLபIVCவதPகாக$/ 21 ஆ/ 

®Pறா'I,-V ேதைவயான திற>களான அலசி ஆரா\வC, பைடLபாPற5, 

அறிவ6ய5 மனLபாY-, கMVCL பNமாPற/, ப6றMட> இைணBC பண6hNவC, 

ப6ரfசைனக+,-V த�)$ கா'பC, ஒ`,க/, சXகL ெபாSLhண)$ மPS/ 

ெதாழி^}^ப }'ணறி$ ஆகியவPைற வள)LபதPகாக$/ கைலVதி^டD/ 

கPப6Vத5Dைறi/ மாPறியைம,கLபIகி>றன .  

4.1 ப(ளL%க"வ$%கான கைல[திqட, கhப$[த"Qைற 

வ`வைமS_  

10 + 2 க5வ6  அைமLh  எ>பC  ேதசிய,  க5வ6,ெகா9ைக  – 1968 >  மிக$/ 

ேபாPSதP-Nய  பNBCைரயா-/ . இBத  D,கியமான , அதிக  அளவ65  தா,க/ 

ெசtVதிய  பNBCைர  நாெடY-/  உ9ள  க5வ6அைமLைப  தரLபIVத$/ 

ஒ`Y-பIVத$/ உதவ6யC . நா^W> பல ப-திகளZ5 ப9ளZ,க5வ6 எ>பC  12 

ஆ'Iகளாக மாPறLப^டC . இBத   10 +  2 எ>ற அைமLh தர//வ-Lhக9  1 – 12 

என  அைழ,கLப^டC . 1- 5 வ-Lh  வைர  ெதாட%கSப(ளL , 6 – 8 வைர 

நvநிைலSப(ளL , 9 – 10 உயOநிைலSப(ளL , 11 – 12 வைர  ேமனZைலL ப9ளZ 

)நா^W>  பல  ப-திகளZ5  ேமனLைலS  ப(ளL  நிைல , க"¢Z  QnபUவW , 

இைடநிைல%  க"¢ZS  பUவW , அ5லC  இளநிைல%  க"¢ZS  பUவW 

என$/ வழYகLப^I வMகிறC .(  

10 + 2 எ>ற ப9ளZ, க5வ6 அைமLh கடBத  50 ஆ'Iகளாக இMBC வMகிறC . 

இaவைமLh  ப9ளZ,க5வ6ைய  DைறLபIVத$/  சீ)பIVத$/  ெபNC/ 

CைணhNBC9ளC . இMLப6g/  தPகாலVதி5  -ழBைதகைள  21 ஆ/ 

®Pறா'W5 வாmவதP- இய>றள$ ஆயVதLபIVத , அறி$ சா) ஆ\$களZ> 

அWLபைடய65  இaவைமLh  மாற  ேவ'Wi9ளC  எ>S  இBத,  க5வ6, 

ெகா9ைக வலிiSVCகிறC. 

-றிLபாக  அறிவாPறலி>  அWLபைடய6லான  வ6ைளயா^I  Dைற,- 

D,கியVCவ/  ெகாI,க$/  மழைலய)  க5வ6  )3 வயC(Dத5  12 ஆ/ 

வ-Lhவைரi9ளவ)க+,-  க^டாய  இலவச,  க5வ6  வழYகி  வMவைதV 

ெதாடர$/ இBத அைமLh மாPற/ ேதைவயாகிறC . ) இC பPறி Dத5 X>S 

இய5களZ5  வ6Nவாக  கலBCைரயாடLப^I9ளC .( ேமt/  3 – 18 வைரi9ள 

ப9ளZ,கால அளவ65  கைலVதி^டVதிt/  கPப6Vத5  Dைறய6t/ 

பலநிைலகளZ5  மாPற/  ேதைவயாகிறC . இ/மாPற/  -ழBைதய6> 

அறிவாPறt,-/ , -ழBைதய6>  இய5h,-/ , உட5  உண)$  வள)fசி,- 

இையBததாக  இM,க$/  ேவ'I/ . எIVC,கா^டாக , ஒ>றா/  இயலி5 

கலBCைரயாWயCேபால , 8 வயC,-  D>h  வைர  -ழBைதக9  வ6ைளயா^I 
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Dைறய6> வாய6லாக$/ , ெசய5பா^I Dைறய6> வாய6லாக$/ க'டைடBC 

கPபதி>  வாய6லாக$/  சிறLபாக,  கPகி>றன) . இ/DைறகளZ5 

ெநகிm$Vத>ைமi/  ேதைவLபIகிறC . எ^I  வயC,-L  ப6ற-  கPற5 

கPப6Vத5 Dைறைய ஒM -றிLப6^ட வைகய65 ெநறிLபIVத ேவ'Wi9ளC . 

எIVC,கா^டாக  பாடLhVதகYகைளL  பய>பIVதி  கPப6,கV  ெதாடY-வதP- 

இLபMவ/  ஏPறதாக  இM,கிறC . இMLப6g/  வ6ைளயா^I  Dைறையi/ 

க'டறிBC கPறைலi/ வtவாகV த,க ைவVC,ெகா9ள$/ ேவ'I/. 

-ழBைதக+,-  11 வயதா-/ேபாC  அவ)க9  k)BC  கவனZVC , ெபாCLப'h 

க'I , }'கMVCகைளL hNBCெகா9ளV ெதாடY-கி>றன) . அதாவC ஆறா/ 

வ-Lh Dத5 -ழBைதக+,- சிறLhL பாட ஆசிNய)க9 கPப6LபC பய>தM/ . 

ஒaெவாM பாடVதிt/ உய) நிைல, கMVCகைளL பPறி, கலBCைரயாIவC 

சாVதியமானC ம^Iம5ல,  ஏPறC/kட . 14 வயC,- ேம5 , அதாவC  9 ஆ/ 

வ-Lh,-  ேம5  வளNள/  பMவVதி5  தYகளZ>  வாm,ைக,கான  தி^ட/ 

வ-,கV ெதாடY-கி>றன) . இBநிைலய65 DBைதய வ-LhகளZ5 ைகயா'ட 

கPப6Vத5  Dைறக9  உSதிெபSகி>றன . kடேவ  க5zN  பWLh,கான , 

ேவைல,-f  ெச5வதPகான , வாm,ைக,கான  ஆயVதD/  ேதைவLபIகிறC . 

அதP- ஏPறாPேபா5 ப9ளZ,க5வ6 அைமய ேவ'I/ . மாணவ)க9 தYகளZ> 

ப5ேவS  திற>களZ> , வ6MLபVதி> , இல,கி> , வாm,ைக,  -றி,ேகாளZ> 

அWLபைடய65  பாடYகைளV  ேத)BெதI,க  ேவ'I/ . kடேவ 

ெதாழிPக5வ6i/  கைல,க5வ6i/  கPபதPகான  வா\Lைபi/  வழYக 

ேவ'I/ . இBநிைலய65  ப5ேவS  பாடYகளZ>  ப5ேவS  நிைலகைள  எ^ட 

பMவ Dைற  ) ெசம�ட)Dைற ( உகBததாக இM,கிறC. 

-ழBைதகளZ>  இய5பான  அறிவாPறலி>  அWLபைடய6t/  நைடDைற 

சாVதிய,kSகைள, கMVதிPெகா'I/ மாPறியைம,கLப^ட கீmவM/ க5வ6 

அைமLh  -ழBைதகளZ>  உfசக^ட  D`ைமயான  வள)fசி,-  ஏPறதாக , 

பயg9ளதாக  இM,-/ . இC  hர^சிகரமானC/kட .  ) ப9ளZகளZ> 

உ^க^டைமLh  வசதிக9  இBத  கPப6Vத5  Dைற,- , கைலVதி^டVதிP- 

ஏPறதாக  இM,க  ேவ'I/  எ>ற  ேதைவய65ைல. 

 

 இLhதிய 5 + 3 + 3 + 4 ப9ளZ,க5வ6 அைமLh -ழBைதகளZ> 

வள)fசி,- உத$/ கைலVதி^ட, கPப6Vத5 Dைற 

வWவமா-/. 

4.1.1.  hதிய 5 + 3 + 3 + 4 ப9ளZ,க5வ6 அைமLப65 கைலVதி^டVதிt/ , ஆசிNயVதிt/ 

வBC9ள மாPறYக9. 3-8, 8-11, 11-14 மPS/ 14-18 வயC, -ழBைதகளZ> 

வள)fசி,கால ேதைவ,காக, அவ)களZ> வ6MLh ெவSLh,- இணYக 

கைலVதி^டVதிt/ கPப6Vத5 Dைறய6t/ ேதைவயான மாPறYக9 

ெகாண◌்Iவர ேவ'WயC அவசியமாகிறC . கைலVதி^ட, கPப6Vத5 Dைற 

வWவைமLh எ>பC ப9ளZ,க5வ6ய65 5  + 3 + 3 + 4 அைமLhLபW கீmவMமாS 

மாPறLப^I9ளC. 

• 5 வMட அ`Sபைட நிைல – X>S வMட மழைல வ-Lhக+/ மPS/ 1, 2 

வ-Lhக+/ ேச)BதC இBத நிைல. 



4. Curriculum and Pedagogy in Schools 

 
49 

• 3 வMட ஆய[த நிைல (ப6> ெதாட,கநிைல)  - 3, 4, 5 வ-Lhக9 

• 3 வMட நvநிைல (உய) ெதாட,கநிைல) 6, 7, 8 வ-Lhக9 

• 4 வMட உயOநிைல (ேம5நிைல) – 9, 10, 11, 12 வ-Lhக9 

அ.அWLபைட நிைலய65 வ6ைளயா^I Dைற, ெசய5பா^I Dைற, 

க'டறிDைற ஆகியவPறி> ெநகிmவான ப5நிைல ெசய5பாIக9 

உ^பIVதLபட ேவ'I/. மழைலய) க5வ6 பPறிய தPகால 

ஆ\$DWக+,ேகPப ெசய5பாIக9 இட/ ெபற ேவ'I/. காலVைத 

ெவ>ற இBதிய பார/பNய DைறகளZ> அWLபைடய65 -ழBைதகளZ> 

அறிவாPறt/ உண)$க+/ �'டLபட ேவ'Iம. 

ஆ.ஆயVத நிைலய65 X>S வMட கPற5 கPப6Vத5 நட,-/. அWLபைட 

நிைலய6t9ள அைனVC கPப6Vத5 Dைறக+/ உ^பI/ கைலVதி^ட 

கPப6Vத5Dைற ப6>பPறLபட ேவ'I/. இMLப6g/ பWLபWயாக 

பாடLhVதகYகளZ> CைணேயாI Dைறயான கPப6Vத5 ஆர/ப6,க 

ேவ'I/. இY- சிறLhL பாட ஆசிNய)க9 ேதைவய65ைல. 

கைலகPப6,-/ ஆசிNய)க9, சிறLh ெமாழியாசிNய)க9 இM,கலா/. 

இவ)க9 ப9ளZய6t9ள அைனVC வ-Lhக+,-/ பாட/ நடVதலா/. 

வாசிVத5, எ`Cத5, ேபjத5, உடPக5வ6, கைல, ெமாழி, அறிவ6ய5, 

கண6த/ ஆகிய பாடYகளZ5 அWLபைடL hNதைல உMவா,-வC 

இBதநிைலய6> தைலயாய ேநா,கமா-/. சிறLhL பாட ஆசிNய)களZ> 

கPப6,-/ பாட,கMVCைளL hNBCெகா'I ஆழமான கPறt,- 

-ழBைதக9 ஆயVதமாக ேவ'I/.  

இ. ஆயVத நிைலய65 அறிDகLபIVதிய கைலVதி^டVைதi/ கPப6Vத5 

Dைறையi/ இைடநிைலய65 X>S வMடYக+,-V ெதாடM/ 

எ>றாt/ அறிவ6ய5, கண6த/, கைல, சXக அறிவ6ய5, மPS/ 

மாgடவ6ய5 பாடYகளZt9ள }'கMVCகைள, கPக$/, 

அைவபPறி, கலBCைரயாட$/ பாடவாN ஆசிNய)க9 

அறிDகLபIVதLபIவா)க9. அgபவYகளZ> Xல/ கPற5 நட,-/. 

பாடYக+,- இைடேயi9ள ெதாட)hகைள ஆ\$ெச\வா)க9. ேமt/ 

பல சிறLhL பாடYகைள அறிDகLபIVத ேவ'I/. பல சிறLh 

ஆசிNய)க+/ அறிDகLபIVதLபIவா)க9. 

ஈ.நா>- ஆ'Iக9 கPற5 நட,-/ உய)நிைலய65 -ழBைதக9 

ப5CைறகைளL பPறிV ெதNBCெகா9வா)க9. இBத நிைலய65 

இைடநிைலய65 அறிDகLபIVதிய பாடவாNயான கைலVதி^டVதி>, 

கPப6Vத5Dைறய6> அWLபைடய65 கPற5 நைடெபற ேவ'I/. 

எனZg/ ேமt/ ஆழமான, வ6மNசன சிBதைன ெகா'ட, வாm,ைக 

இல,-க+,- அதிக அ`Vத/ ெகாIVC, -ழBைதகளZ> 

வ6MLபYக+,- வா\LபளZVC சPேற ெநகிm$Vத>ைமேயாI 

கPப6Vத5 நைடெபற ேவ'I/.  ஈரா'Iக9 ெகா'ட இMப6Nவாக 

இBநிைல ப-,கLபIகிறC. இBநிைல வMடVதிP- இர'I பMவ/ என 

எ^I பMவYக9 ெகா'டC. ஒaெவாM மாணவg/ ஐBC Dத5 ஆS 

பாடYக9 வைர ஒaெவாM பMவVதிPெகன ேத)BெதI,கலா/. 

இMLப6g/ அைனவM,-/ ெபாCவான பாடYக9 சில$/ இM,-/. 

kடேவ அவரவ) வ6MLபVதிP- ஏPற வ6MLபL பாடVைதV 

(கைல,க5வ6, ெதாழிPக5வ6, உடPக5வ6 ேபா>றைவ உ^ப^ட) 



National Education Policy 2019 

 
50 

ேத)BெதI,க$/ ெச\யலா/.  அவரவ) திறg,ேகPற, 

வ6MLபVதிPேகPற பாடYகைளV ேத)$ ெச\C தYக9 திறைன 

வ6N$பIVதலா/. 

க^டக வாNய ேத)$Dைற (ேமாIலா) ேபா)I எ,ஸாமிேனஷ>�) 

அறிDகLபIVதLபI/. இBத Dைறய6> Xல/ ஒaெவாM 

பாடVதிtD9ள அWLபைட, கMVCக9, ெகா9ைகக9, வ6மNசன 

சிBதைன, உய)நிைலV திற>க9 ஆகியைவ மதிLப6டLபI/. இ/Dைற 

ெபாCLபாடYகளZ5 -ழBைதகளZ> அWLபைடL hNதைல 

உSதிLபIVC/. இMLப6g/ வ6MLபL பாடYகளZ5 அதிக 

ெநகிm$Vத>ைமiட> மதிLப�Iக9 நட,-/. உய)நிைல, ேமனZைல 

எ>g/ கMVC,- இனZ இடமி5ைல. 11, 12 வ-Lhக9 இனZDத5 

ேம5நிைலய6> ஒMப-தியாக, கMதLபI/. 

 

எ5லா  நிைலய6t/  ேதசிய  வ^டார  பார/பNயYக+,-  அதிக   அ`Vத/ 

ெகாI,க ேவ'I/ . kடேவ ந>ெனறி , சXக உண)$ , காரண காNயV ெதாட)h , 

க'ண6f  சிBதைன , இல,கவ6ய5  அறி$ , அறிவ6ய5  மனLபா>ைம , ெமாழி , 

கMVCLபNமாPற  திற>  ஆகியவPைற  மாணவ)களZ>  வள)நிைல,ேகPப 

கைலVதி^டVதிt/  கPப6Vத5Dைறய6t/  உ^பIVத  ேவ'I/ . இத>Xல/ 

ஒaெவாM  நிைலய6t/  -ழBைதகளZ>  உfச  க^ட  திற>  வள)fசி 

சாVதியமா,க ேவ'I/ .  

ேமேலவ6வNVத  நிைலக9  அைனVC/  D`,க  D`,க  கைலVதி^டVைதi/ 

கPப6Vத5  Dைறையi/  கMVதிPெகா'I  வWவைம,கLப^I9ளன . 

-ழBைதகளZ> அறிவாPறலி> D`வள)fசிேய இaவWவைமLh,- அWLபைட . 

ஒaெவாM  நிைலய6gைடய$/  ேதசிய  மாநில  கைலVதி^ட  கPப6Vத5 

DைறையL  பPறி  அறிDகLபIVதLபIவா)க9 . ஆனா5  அதPேகPப 

உ^க^டைமLh வசதிகளZ5 மாPற/ ெச\ய ேவ'I/ எ>ற ேதைவய65ைல.  

 

மகிmவான வ-Lபைற, அfசமி5லா கMVCL பNமாPற/, 

தய,கமி>றி வ6னா எ`Lhத5, பைடLபாPற5, பYகளZLh, 

க'டறிBC கPற5, ேதW, கPற5... ேபா>ற பல nழ5களZ> 

Xல/ ஆழமான, அgபவL�)வமான கPற5. 

4.2 மாணவOகளLn Q�ைமயான வளOtசி 
தPகாலVதி5  நிைலநிP-/  மனLபாடDைறைய  அறேவ  ந�,கி  கPபC 

எLபWெயன, கPபேத உ'ைமயான கPற5 எ>பைத அைனVC நிைலகளZt/ 

ெசயலா,-வCதா>  கைலVதி^டVதிt/  கPப6Vத5  Dைறய6t/  மாPற/ 

ெகா'IவMவதPகான D,கிய ேநா,க/. 

4.2.1.  பாடLெபாM9 ஒMYகிைணLh/ ப9ளZ,க5வ6ய6> வழிDைறக+/ உய)நிைலV 

திற>க9, வ6மNசன சிBதைன, பைடLபாPற5,  காரண காNயVCட> 

ெபாCLப'h காwத5, -`வாகf ெசய5பIத5, சXகL ெபாSLhண)$, 

ப5ெமாழிVதிற>, அள$ ஒLப�I, இல,க அறி$... ேபா>ற திற>கைள 
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வள)Lபத> Xல/ மனLபாடDைறய6லிMBC கPறைல வ6Iவ6VC மாணா,க)த/ 

D`ைமயான வள)fசிைய உSதிLபIVCவேத இBத, கைலVதி^ட 

கPப6Vத5Dைற மாPறVதி> D,கிய இல,கா-/. .அLபWேய சில ப-திகைள 

மனன/ ெச\i/ ேதைவ ஏPப^டாt/ அதPகான ெபாMVதமான nழைல 

உMவா,கிய6M,க ேவ'I/. மனLபாட/ ெச\த ப6>h அைதL பPறி அலசி 

ஆராய ேவ'I/, ஆழமான கலBCைரயாடt,- உ^பIVத ேவ'I/. 

அவPைறL பய>பIVCவதPகான nழைலi/ உMவா,க ேவ'I/. 
இBத, கைலVதி^ட, கPப6Vத5Dைற மாPற/ மாணவ)க9 வ6ைளயா^I, 

அறிவ6ய5, கைல, ெமாழி, இல,கிய/, ந>ெனறி,க5வ6 ஆகிய Cைறக9உ^பட 

அைனVCV CைறகளZt/ எதி)பா)Vத கPற5 அைட$கைள அைடBதிM,க 

ேவ'I/. மாணவ)த/ உ9ளா)Bத திற>க+,ேகPப அைனVCV CைறகளZt/ 

எaவள$ D>ேனற DWiேமா அaவள$ D>ேனற வா\LபளZLபதாக இM,க 

ேவ'I/. 

  

4.3 பாடt¤ைம IைறSப$n sலW அ`Sபைட[ திறn 

வளOtசிgW வ$மZசன சிfதைனgW 
ஆசிNய)க9 , மாணவ)க9 , அறிவ6யலாள)க9 , க5வ6யாள)க9  ஆகிேயாNட/ 

கMVC, கண6Lh  நடVதியதி> அWLபைடய65 தPேபாC பாடfjைம அதிகமாக 

இMLபைத  இBத,  க5வ6,ெகா9ைக  ஏPS,ெகா9கிறC . 1993 இ5  மனZதவள 

ேம/பா^IV Cைற ேபராசிNய) ய�பா5-` ெவளZய6^ட “jைமயPற jகமான 

கPற5”  அறி,ைகi/  மPS/  ேதசிய,  க5வ6,ெகா9ைக  ( 2005)-  i/ 

மாணா,க)த/  பாடfjைமைய,  -ைறVC , கPற5ெசய5பாIகளZ5 

D`ைமயான  ஈIபா^ைட  உSதிெச\வC , அgபவL�)வமாக  கPபC , அலசி 

ஆ\BC  கPபC  ேபா>ற  கPற5DைறகைளL  ப6>பPற  ேவ'Wயதி> 

ேதைவைய வtவாக பNBCைரVC9ளன . சிறLபான ஆ\$களZ> அWLபைடய65 

ெவளZய6டLப^ட  அaவறி,ைகக9  தPகாலVC,-/  மிக$/  ஏPறதாக 

இM,கி>றன . தPேபாC  வ-LபைறகளZ5  ஆசிNய)க9  தYக+,-L 

ப-VதளZ,கLப^ட  -றிLப6^ட  பாடLப-திகைள  நடVதி  DWLபதி5 

D`கிவ6Iகி>றன) . அத>Xல/  மனLபாட  Dைற  ப6>பPறLபIகிறC . 

வ6மNசன சிBதைன , க'டறிBC கPற5 , கலBCைரயாW, கPற5 , ப-Lபா\BC 

கPற5  ஆகிய  உ'ைமயான  hNதt,-  உத$/  கPப6Vத5  Dைறக9 

ப6>பPறLபடாம5 ேபாகி>றன . அதனா5 உ'ைமயான hNதலி>றி மாணவ)க9 

காணLபIகி>றன). 

4.3.1.  ஒaெவாM பாடVதி> அWLபைட, கMVCகைளV தவ6)VC மvதிf jைமைய, 

-ைறVC,   D`ைமயான அgபவL�)வமான கலBCைரயாW, கPபதPகான, 

ப-Lபா\BC கPபதPகான வா\LhMவா,-த5 ஒaெவாM பாடVதிt/ 

அWLபைடயான, D,கியமான, ேதைவயான கMVCகைள ம^I/ கPறா5 ேபாC/, 

இதனா5 ஆழமாக, கலBCைரயாட$/, }'ைமயாகL hNBCெகா9ள$/ 

ப-Lபா\$ ெச\ய$/. D,கிய கMVCகைளL ெபாMVதமான nழலி5 

பய>பIVத$/ ேநரD/ வா\Lh/ கிைட,-/. மாணா,கM/ ஆசிNயM/ 

தYக+,-9 கMVC,கைளL பNமாறி,ெகா'I, வ6னா,க9 ேக^க ஊ,-வ6VC, 

மகிmfசியாக, பைடLபாPறேலாI, -`வ6னMட> ேச)BC, ேதW,க'டைடBC, 

ஆழமான அgபவYகேளாI கPS,ெகா9ள ேவ'I/. 
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கைல, மாgடவ6ய5, அறிவ6ய5, வ6ைளயா^I, ெதாழிPக5வ6 

ஆகிய Cைறக+9 தYக9 வ6MLபVதிPேகPப ேத)BெதI,க 

மாணா,கM,- அதிக வா\LபளZ,கLபI/.  

4.4  பாட[pைறகைள[ ேதOfெதv%க அதிக வாoSபளL[p 

மாணா%கU%I வi ேசO[த"  
பாடfjைம  -ைறகிறC , உ^ப^WM,-/  -ைறBத  கMVCகைள  ஆழமாகL 

hNBCெகா9வC  எ>பேதாI  தPகால  கைலVதி^டVதிP-  அLபாt9ள  பல 

பாடYகைள  ஆ\$  ெச\ய  மாணவ)க+,-  வா\LபளZ,கLபIகிறC . எBதV 

CைறையV ேத)BெதILபC எ>பதி5 , அC$/ -றிLபாக ேம5நிைலய65   அதிக 

ெநகிm$Vத>ைமேயாI , தள)VதLப^ட க^ILபாIக9 ம^Iேம இM,-/ . ேநரW 

அgபவYகளZ>  Xல/  பல  பாடVCைறகைள  அgபவL  �)வமாகV 

ெதNBCெகா9ள , அத>Xல/ அVCைற தன,- ஏPறதா இ5ைலயா , த>னா5 

மகிmfசிேயாI  அgபவ6VC  அVCைறய65  கPக  DWiமா , பWLபWயாக  த> 

வாm$,கான Cைறயாக அCமாSமா   எ>பைத மாணவேர DW$ ெச\யலா/ . 

சிறLhV CைறகைளV ேத)$ ெச\வைத ஒVதிைவ,கலா/ . எனேவ ெபPேறாேரா , 

சXகேமா  -றிLப6^ட  Cைறைய,  க^டாயLபIVதிV  திண6LபைதV  தவ6),க 

DWi/ . மாணவேர  த>  வ6MLப/ , திற>  அgபவ/  ஆகியவPறி> 

அWLபைடய65 jயமாக சிBதிVC தன,கான CைறையV ேத)$ ெச\யலா/ .  

கைல , }'ெதாழி5 , வ6ைளயா^I  ேபா>ற  மனZத  -லVதி>  வள)fசி,- 

வ6Vதி^ட  அைனVCV  Cைறகைளi/  மாணா,க)  ஆ\$மனLபா>ைமேயாI 

அwகிய6M,க ேவ'I/ . அLேபாCதா> மாணா,கN> D`ைமயான வள)fசி 

சாVதியமா-/ . jMYகf  ெசா>னா5  கைலVதி^டVதிP-L  hற/பாக , தனZயாக 

பாடLhறf ெசய5பாIகேளா , பாட இைணf ெசய5பாIகேளா இM,கா . அைவi/ 

கைலVதி^டf  ெசய5பாIகளாக  கMதLபI/ . க5வ6ய6>  அைனVC 

நிைலகளZt/  D`ைமயான  கPற5 , D`ைமயான  க5வ6  எ>பC  kடேவ 

இM,க  ேவ'I/ . எனேவ  அைனVCL  பாடYக+,-/  உNய  D,கியVCவ/ 

ெகாI,க$/ மாணா,க)த/ வ6MLhVதிPேகPப , அவ)த/ திறg,ேகPப சிறLhL 

பாடYகைளV ேத)$ ெச\ய$/ DWi/. 

4.4.1.  பாட[ைத[ ேதO� ெசoய அதிக வாoS_ – த> வாm,ைகையV தாேன தி^டமிI/ 

வைகய65, -றிLபாக ேம5நிைலய65 தன,- உகBத பாடVைதV ேத)$ ெச\ய 

அதிக வா\LபளZ,கLபI/. ஆ'I,கா'I ேத)BெதI,க அதிகV Cைறக9, 

பாடYக9 இMLபதா5 மாணா,க) த/ D`ைமயான வள)fசி சாVதியமாகிறC. 

4.4.2.  பாடS_றt ெசய"பாvக(, பாட இைணtெசய"பாvக( எnV அதிக 

கqvSபாvக( ெகா{ட பாIபாv கைல[திqட[தி" இ"ைல. 

ப9ளZ,kடVதிt9ள எ5லாL பாடYக+/ கைலVதி^டVதி> ப-தியாக, 

கMதLபI/. பாடLhறf ெசய5பாI, பாட இைணfெசய5பாI எ>ற பா-பாI 

இ5ைல. வ6ைளயா^I, ேயாகா, நடன/, இைச, வைரத5, ஓவ6ய/, சிPப/, பாைன 

வைனத5, மரேவைல, ேதா^ட,கைல மPS/ மி>ேவைல ஆகியைவ அைனVC/ 
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கைலVதி^டVதி> ப-தியாகேவ கMதLபI/. எ>சிஇஆ)W ேதசிய, 

க5வ6,ெகா9ைக,- ஏPற பாடLhVதகYக9 தயாN,-/. அLhVதகYகளZ5 

ேமP-றிLப6^ட Cைறக9 யா$/ கைலVதி^டVதி> ப-தியாக உ^ப^WM,-/. 

எ�சிஇஆ)W மாநிலYகளZ> ேதைவ,காக இLhVதகYகைள ேம/பIVதலா/. 

ேமt/ ேச),கலா/. -ழBைதகளZ> ேதைவ,- ஏPப, வ6MLபVதிPேகPப 

ஆபVதி5லாத உடPக5வ6, கைல,க5வ6, ெதாழிPக5வ6, }'ெதாழி5 

ஆகியவPைற, கைலVதி^டVதி5 உ^பIVதலா/. 

4.4.3.  கைல%IW அறிவ$யi%IW பாIபா`"ைல. அைனVC மாணவ)க+,-/ 

அறிவ6ய5 சXக அறிவ6ய5 ேபாலேவ கைல மPS/ மாgடவ6ய5 CைறகளZt/ 

ஆழமாக ஈIபட வா\Lh கிைட,-/. இC ேபா>ற பா-பாI உய)நிைலL 

ப9ளZநிைலய65 ஊ,கLபIVதLபIவதி5ைல.பா),க ப-தி11.2. 

 

4.4.4.  க"வ$சாO பாட]க�%IW ெதாழிhக"வ$%IW பாIபா`"ைல. ெதாட,க, 

க5வ6 கைலVதி^டVதிt/ ேம5நிைல, க5வ6, கைலVதி^டVதிt/ க5வ6சா) 

பாடYக+,-/ ெதாழிPக5வ6,-/ -றிLப6^ட ேவSபாI இM,க, kடாC. 

இர'I ப6N$களZt/ -ழBைதக9 திற> பைடVதவ)களாக மாறேவ'I/. 

மாறிவM/ ெபாMளாதாரf nழலி5 ெபாCவான அWLபைடV திற>க+,- சில 

-றிLப6^ட சிறLhV திற>கைளவ6ட அதிக D,கியVCவ/ இM,கிறC. D> 

ெதாழி5க5வ6, ப5ேவS ெதாழிPக5வ6 பPறிய அறிDக/ ஆகியைவ அைனVC 

ெதாட,கநிைல மாணவ)க+,-/ கிைட,க ேவ'I/. கPற5 எ>பC 

அgபவL�)வமாக இM,க ேவ'I/. அைனVCV ெதாழி5களZ>பா5 மதிLh 

உMவாக அBத அgபவYக9 வழிவ-,க ேவ'I/. Dைறயான 

கைலVதி^டVதி> ஒM ப-தியாக ெதாழிPக5வ6 உ^ப^WM,-/. ேவளா'ைம, 

மி>னwவ6ய5, வ^டார வண6க/, }'ெதாழி5க9 ஆகியைவ பPறிய ஆழமான 

அறி$ இBத நிைலய65 -ழBைதக9 ெபற ேவ'I/. மாநில அளவ65 இதPகான 

தி^டமிட5 நட,க ேவ'I/. ெதாழிPக5வ6  அைனவM,-/ கிைடLபைத உSதி 

ெச\ய ேதைவயான உ^க^டைமLh வசதிக+/ ப6ற வளYக+/ வழYகLபI/. 

ப9ளZ,கால அளவ65 மாணா,கM,- ப5ேவS ேவைலக9 அறிDகமாகிய6M,க 

ேவ'I/. மாறி,ெகா'WM,-/ ேவைலவா\Lhf nழ5 பPறிi/ 

அதPகிைணயாக ப5ேவS  CைறகைளV ேத)BெதILபதPகான வா\Lh 

இMLபைதi/ அவ)க9 உணர ேவ'I/. 

 கைல,க5வ6,-/ அறிவ6ய5க5வ6,-/ இைடேய 

-றிLப6I/பWயான ேவSபாI இM,காC. அ5லC  க5வ6சா) 

பாடYக+,-/ ெதாழிPசா) பாடYக+,-/ இைடேய பா-பாI 

இM,காC எ>S/ இைதf ெசா5லலா/. 

4.5 வqடாரெமாழிய$" கhற"/ தாoெமாழி%க"வ$; 

பnெமாழி%ெகா(ைக மhVW ெமாழிய$n ஆhற" 
ெமாழிையL பPறிய நிலவ6வM/ ப6ரfசைனக9 க5வ6ையL ெபாSVதவைர 

அWLபைடயானைவ. கMVCL பNமாPறVதிP- உத$/ கMவ6 எ>பைதV தவ6ர 
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ெமாழி எ>பC தனZநபN> jயVைத ெவளZLபIVத உத$கிறC. சXகVதி> 

கலாfசாரVதி> ெதாட)fசிைய, கா^IகிறC. ெமாழி எ>பC அறிைவ உPபVதி 

ெச\வC, அறிைவV த>வயLபIVCவC எ>பைவ உ^பI/ அறிவாPற5 

CைறேயாI ேநரWV ெதாட)hெகா'டC. கMVCகைளL பNமாற உத$கிறC. சிS 

-ழBைதக9 எ`Vதறி$ மி,கவ)களாக (ஒM -றிLப6^ட ெமாழிய65) மாறி சிறBத 

Dைறய65 கPகேவ'Iமானா5  வ^டாரெமாழிய65 (வ �̂ W5 ேபj/ ெமாழிய65) 

கPக ேவ'I/ எ>S ெமாழிவள)fசி, ெமாழிVதிற> வள)fசி பPறிய ஆ\$க9 

kSகி>றன.  

இர'I Dத5 எ^I வயCவைரi9ள -ழBைதக+,- பலெமாழிகைள, 

கPS,ெகா9வதPகான மிக ெநகிmவான ஆPற5 இM,கிறC. பலெமாழிகைள, 

கPபதா5 கிைட,-/ ந>ைமக9 பல இMLப6g/ இBத சXக ஆPறைல 

இய>றள$ ேந)வழிLபIVத$/ ேவ'I/.   

  

2 – 8 எ^I வயCவைரi9ள -ழBைதக9 மிக ேவகமாக, 

கPS,ெகா9வா)க9. ப>ெமாழிகைள, கPபC 

அவ)க+,- அறிவாPறைல மிக$/ ேம/பIVC/. 

அதனா5 -ழBைதக9 அWLபைட நிைலய6ேலேய X>S 

ெமாழிகைள, கPகV ெதாடYக ேவ'I/. 

வ �qvெமாழிய$"/தாoெமாழிய$" க"வ$ 
-ழBைதக9  வ �̂ I  ெமாழிய65/தா\ெமாழிய65  கP-/ேபாC  D,கியமான 

கMVCகைள வ6ைரBC கPS,ெகா9வா)க9 எ>பC அைனவM,-/ ெதNBதேத . 

ேவS  ெமாழிய65  கPப6Vத5  நட,-/ேபாC , -ழBைதகளா5  hNBCெகா9ள 

DWயாத  ெமாழிய65  கP-/  nழ5  ஏPபI/ேபாC  அவ)க9  ப6>தYகிL 

ேபாகிறா)க9 எ>பைதi/ இBத, க5வ6,ெகா9ைக ஏPS,ெகா9கிறC . அதனா5 

ெதாட,க நிைலய65 கPப6Vத5 ெமாழி  வ^டாரெமாழியாக இM,க ேவ'WயC 

அவசியமாகிறC . ஆனா5  வ^டாரெமாழிய65  எ`தLப^ட  பாடLhVதகYக9 

)-றிLபாக  அறிவ6ய5  பாடLhVதகYக9 ( ஆYகிலVதி5  எ`தLப^ட 

பாடLhVதகYகளZ>  தரVைத  ஒVதிMLபதி5ைல . வ^டாரெமாழிைய , 

பழY-Wய6ன)  ெமாழிைய  மதி,க  ேவ'I/ . அ/ெமாழிகளZ5  அMைமயான 

பாடLhVதகYக9  ெவளZவர  ேவ'I/ . DWiெமனZ5  திறைமயான 

ஆசிNய)கைள இ/ெமாழிLபாடYக9 கPப6,க நியமி,க ேவ'I/. 

4.5.1.  வqடாரெமாழி/தாoெமாழி கhப$[த" ெமாழியாIWேபாp: வா\Lh 

இM,-ெமனZ5, -ைறBதC ஐBதா/ வ-Lhவைர அதிகப^சமாக எ^டா/ 

வ-Lhவைர கPப6Vத5ெமாழி எ>பC வ^டாரெமாழி/தா\ெமாழியாக இM,க 

ேவ'I/. அதP-L ப6ற- எYெக5லா/ வா\Lh, கிைட,கிறேதா அYெக5லா/ 

அ/ெமாழிைய ஒM ெமாழிLபாடமாக கPS,ெகா9ளலா/.  அறிவ6ய5 

பாடLhVதகYக9 உ^பட உய)தர பாடLhVதகYக9 வ^டாரெமாழிய65 

எ`தLபடேவ'I/. இBதிய ெமாழிமாPற, ெபாM9வ6ள,க, -` (Indian Translation 

and interpretation mission (see page p4.8.4.) இதPகான ெபாSLைப எIVC,ெகா9ள 

ேவ'I/. இVதைகய உய)தர பாடLhVதகYக9 மாநில வ^டாரெமாழிய65 
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கிைட,காவ6^டா5 ப6றெமாழிL பாடLhVதகYகைளL பய>பIVதினாt/ 

அதிt9ள அ,கMVCகைள வ^டாரெமாழிய65 கPப6,க ேவ'I/. 
ப9ளZ,க5வ6VCைற அBத வ^டாரVதி5 வழYகிவM/ ெமாழிக+9 

ெபM/பா>ைமயாேனா) ேபj/ ெமாழிைய, கPப6Vத5 ெமாழியா,க DயPசி 

எI,க ேவ'I/. அேத ேநரVதி5 ெமாழிfசிSபா>ைம ெமாழிக9 ேபj/ ம,க9 

தY-/ ப-திகளZ5 அ/ெமாழிக9 கPப6Vத5 ெமாழிகளாக இM,-/ ப9ளZக9 

இM,கி>றன எ>பைத உSதிLபIVத ேவ'I/. 

\4.5.2.  கhப$[த" ெமாழி தாoெமாழியாக இ"லாதவOக�%கான இUெமாழி 

அ�IQைற: வ-LபைறகளZ5 சPேற ெநகிmவான ெமாழி அw-Dைறைய 

இ,க5வ6,ெகா9ைக பNBCைர,கிறC. கPப6Vத5ெமாழி தா\ெமாழி 

அ5லாதவ)க+,-/ கMVCL hNதைல உSதிLபIVதி வ-LபைறகளZ5 

ஆசிNய)க9 இMெமாழி அw-DைறையL ப6>பPற ேவ'I/. இMெமாழிகளZ5 

கPற5 கPப6Vத5 Cைண,கMவ6க9 உMவா,கLபட ேவ'I/. அLேபாCதா> 

கPப6Vத5 jDகமாக நைடெபS/. 
4.5.3.  QWெமாழி அ"லp அதhIW அதிகமான ெமாழிகளLn அறிQகW: 

-ழBைதகளZ> ெமாழிகP-/ திறைமைய உய)Vத மழைலய) வ-Lh மPS/ 

ஒ>றா/ வ-Lh Dத5 X>S அ5லC அதP- அதிகமான ெமாழிகைள 

அவ)க+,- அறிDகLபIVத ேவ'I/. X>றா/ வ-Lh,-9 அ/ெமாழிகளZ5 

கMVCகைளL பNமாற$/, எ`VCகைள இன/ காண$/ அWLபைடயான 

வாசிLhL ப-திகைள வாசி,க$/ திறைமெபற ேவ'I/ எ>ற இல,ேகாI 

இ/ெமாழிகைள அறிDகLபIVத ேவ'I/. X>றா/ வ-Lhவைர கPப6Vத5 

ெமாழிய65 ம^I/ எ`தினா5ேபாC/. அதP-Lப6> பWLபWயாக 

ப6றெமாழிகளZt/ எ`CவதPகான வா\LபளZ,க ேவ'I/. 

4.5.4.  ெசoைகெமாழிையS தரSபv[pத": இBதிய ெச\ைக ெமாழி (ஐ. எ�. எ5.) 

ேதசிய மPS/ மாநில கைலVதி^டVதி> அWLபைடய65 தயாNVத பைடLhகைள 

ெச\ைகெமாழி,- மாPறி ேக9வ6,-ைறi9ள மாணவ)க+,- உகBததாக ெமாழி 

மாPற/ ெச\i/. வ^டார ெச\ைகெமாழி,-/ மதிLh'I. எYெக5லா/ 

வா\Lh'ேடா அYெக5லா/ அ,-றிLப6^ட வ^டாரெமாழிையL பய>பIVதலா/. 

ெமாழிய$n ஆhறiW பnெமாழி%ெகா(ைகgW 
ப6ற  வள)Bத  நாIகைளL  ேபால  ப>ெமாழி,ெகா9ைக  இBதியாவ6>  ேதைவ . 

ஒMநா^W5  பலெமாழிக9  நில$வைத  ஒM  jைமயாக,  கMதாம5 

கPறt,கான  வா\Lபாக , அறிவ6>  எ5ைலைய  வ6N$பIVCவதPகான 

வா\Lபாக, கMத ேவ'I/ . ஒMெமாழிைய ம^I/ ேபj/ -ழBைதகைளவ6ட 

பலெமாழி  ேபj/  -ழBைதக9  வாm,ைகய65  சிறBத  நிைலைய 

அைடBC9ளா)க9 . மழைலL  பMவVதிேலேய  அ/ெமாழிfnழலி5 

ஆmBCேபா-/ேபாC  அ/ெமாழிைய  வ6ைரவாக,  கPS,ெகா9கிறா)க9 . 

உலெகY-/  உ9ள  -ழBைதக9  யாவM/  இaவாS  பலெமாழிகைளV 

ெதாட,கநிைலய6ேலேய  வ6ைரவாக,  கPகிறா)க9 . அ,-ழBைதளZ>  அறி$  

k)ைமயைடகிறC . கலாfசார  வ6ழிLhண)$  kIகிறC . இVதிற>  வாmநா9 

D`,கV  ெதாட)கிறC . இVதைகய  -ழBைதகளா5  பலவழிகளZ5  ேயாசி,க 

DWகிறC . அ/ெமாழிகளZt9ள  ெமாழியைமLh , ெசா5வள/ , ெசாலவைடக9 
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மPS/  இல,கிய/  ஆகியவPைறL  hNBCெகா9வதா5  இC  சாVதியமாகிறC . 

ப>ெமாழி ேபj/ ம,க9 வா`/ இBதியா சிறBத க5வ6 கPறவ)களZ> நாடாக , 

ேதசிய ஒMைமLபாI9ள நாடாக சிறBC வ6ளY-/ .  ேமt/ இBதிய ெமாழிக9 

மிக$/ வள/ வா\Bத , அறிவ6ய5�)வமான , உண)ேவாI கMVCL பNமாPற/ 

நடVத  உதவ,kWய  ெமாழிகளா-/ . ம^Iம5ல  அ/ெமாழிகளZ5  ப'ைடய 

இல,கியYகேளாI  தPகால  இல,கியYக+/  நிைறBC  காணLபIகி>றன . 

இ/ெமாழிக9 இBதியாவ6> ேதசிய தனZfசிறLைப ெவளZLபIVCகி>றன .   

இaவள$  வளமான  இBதிய  ெமாழிக9  இMBC/ , அவPS9  ெசறிவான 

இல,கிய/  இMBC/  ப9ளZ,kடYக+/  சXகD/  கPப6Vத5  ெமாழியாக , 

கMVCL  பNமாPற  ெமாழியாக  ஆYகிலVைத  வNVC,ெகா'I9ளன . இC 

மிக$/  வMVதVதிP-NயC . காரண  காNயVேதாI  ஆ\BC  பா)Vதா5 

கMVCகைளi/ உண)$கைளi/ பNமாற ஆYகிலVதிP- ப6றெமாழிகைளவ6ட 

எBதf சிறLh/ இ5ைல . மாறாக தைலDைற தைலDைறயாக உMவாகி வBத 

இBதிய  ெமாழிக9  இBதிய  nmநிைல,ேகPப , கலாfசாரVதிPேகPப 

கMVCLபNமாPறVதிP-  உகBதைவயாக  இM,கி>றன . இBதிய  ெமாழிக9 

அறிவ6ய5�)வமான  அைமLh  ெகா'டைவ . ஒலிLபCேபாலேவ  எ`CவதP- 

வசதியானைவ . எ`VCL  ப6ைழக9  வMவதP-  வா\Lh,  -ைறவானைவ . 

ஆYகில/ேபால  இல,கணVதிP-  அேநக  வ6திவ6ல,-  ெகா'டைவய5ல . 

ம^Iம5ல  இBதிய  ெமாழிக9  ப'ைட,கால , மVதியகால , தPகால  இல,கிய 

பரLபா5  ெசறிவானைவ . இதனா5  இBதியfnழலி5  வாmபவ)க+,-  இC 

ந/DைடயC  நம,-NயC  எ>ற  எ'ணVைத  ஊ^IகிறC . அதனாேலேய 

அ/ெமாழிகளZ5 கPபC எளZதாகிறC . த> nழtட> ெதாட)hபIVத DWகிறC . 

-ழBைதக+,-/  ெபNயவ)க+,-/  ேபச$/  கPS,ெகா9ள$/ 

உகBதைவயாக இM,கிறC . இ,காரணYகளா5 ப9ளZL பாடYகளZ5 காணLபI/ 

ஆழமான கMVCகைளi/ கPS,ெகா9ள எளZதாகிறC .  

ெதாழிP}^பVதி5  சிறBCவ6ளY-/  ப6ற  வள)Bத  நாIக9  கPற5ெமாழியாக 

அBதBத  நா^Iெமாழிையேய  பய>பIVC/ேபாC  இBதியாவ65  ம^I/ 

ெபM/பா>ைமேயா)  ஆYகிலVைத,  கPற5ெமாழியாக  ேத)$ெச\வC  ஏ>? 

காரண/  ேவெறா>Sம5ல . ெச5வfெசழிLh9ள  இBதிய)க9  ஆYகிலVைத 

தYக9ெமாழியா,கி,  ெகா'டCதா> . 15 வ6`,காI  இBதிய)க9  ம^Iேம 

ஆYகில/  ேபjகிறா)க9 . ஆனா5  54 வ6`,காI  ஹிBதி  ேபj/  ம,கேளாI 

ஒLப6I/ேபாC  அவ)க9  சBத)Lபவசமாக  ெபாMளாதாரVதி5  D>னண6ய65 

இM,கிறா)க9 . ேமt/  இLப6Nவ6னN>  க^ILபா^I,-9  இM,-/ 

ேவைலகளZ5  }ைழய  ெதNBேதா  ெதNயாமேலா  ஆYகிலLhலைமைய 

ேசாதைன,-9ளா,-கி>றன) . ஒMவ) க5வ6 கPறவரா இ5ைலயா எ>பைத, 

க'Iெகா9ள  சXகVதி5  ெபாMளாதாரVதி5  D>னண6ய65  இMLபவ)க9 

ேபj/  ஆYகில  அறி$  ஓ)  உைரக5லாக  மாSகிறC . ம^Iம5ல  ெதாழி5 

கிைட,க , அC$/  அVெதாழி5க+,-/  ஆYகிலL  hலைம,-/ 

ெதாட)ப65லாம5  இMBதாt/  ஆYகில  அறிைவV  ேத)$,கான 

அWLபைட,காரண6யாக, கMCகி>றன) . இதனா5 சXகVதி> ெபM/ப-திய6ன) 

வ6ளZ/hநிைல,-V த9ளLபIகி>றன) எ>பC மிக$/ வMBதVத,கதா-/ . இC 

ெதNBேதா தPெசயலாகேவா நட,கிறC . இLபW ஒC,கLபIவ)க+,- உய)தரV 

ெதாழிt/ சXகVதி5 உய)Bத அBத�C/ எ^டா,கனZயாகேவ இM,கிறC .  

 



4. Curriculum and Pedagogy in Schools 

 
57 

காலனZ ஆதி,க/ நிைலநா^Wய ெமாழிைய , தPகால சXகVதி5 உய) அBத�C 

வகி,-/  ம,க9  ேபj/  ெமாழிையL  ேபசாத  காரணVதா5 ,  இBத 

மனLபா>ைமயா5  கWன  உைழLh  ேதைவயான , உய)தர , அதிக  நிhணVCவ/ 

ேதைவயான  ெதாழி5களZலிMBC/ , இLப6Nவ6னNடமிMBC/  சXகVதி5 

ெபாMளாதாரVதி5  பலவ �னமானவ)க9  ஒC,கLபIகிறா)க9 . இBத  நிைலைம 

ெபPேறா)களZட/  அவ)க9  ெமாழிய5லாமலிMBC/  தYக9  -ழBைதக9 

எLபWயாவC  ஆYகிலெமாழிைய,  கPேறயாக  ேவ'I/  எ>ற  ேபராவைலV 

�'Wi9ளC .  

ஒC,கLப^டவ)கைள  உ^பIVத$/ , சXகVதி5  உ'ைமயான  சமVCவ/ 

நிைலநிPக$/  க5வ6VCைறய6t/  ெதாழிPCைறய6t/  ெமாழிய6>  ஆதி,க/ 

தI,கLபட ேவ'I/ . அதP- ெபாMளாதாரVதி5 D>னண6ய65 இM,-/ உய) 

அBத�C  ெபPறவ)க9  வ^டாரெமாழிகைள  அதிக  அளவ65  பய>பIVத 

ேவ'I/ . அவPைற  மதி,க  ேவ'I/ . அ/ெமாழிக+,-Nய  இடVைதi/ 

அBத�ைதi/  வழYக  ேவ'I/ . ) -றிLபாக  ேவைலயா^கைள 

நியமி,-/ேபாC , சXக  நிகm$களZ>  ேபாC , ப9ளZ  மPS/  அைனVC  க5வ6 

நிSவனYகளZ5  அVேதாI  எYெக5லா/  வா\Lh'ேடா  அYெக5லா/ 

இ/ெமாழிையL  பய>பIVத  ேவ'I/ .( சமvபகால  இBதிய  ெமாழிக9  இழBத 

D,கியVCவVைதi/  இடVைதi/  மv^ெடI,க  ேவ'I/ . இBதியாவ6>  பல 

ப-திகளZ5  வசிLபவ)கைளi/  சXகVதி>  பலநிைலகளZ5  உ9ளவ)கைளi/ 

இைணLபதP-  ப9ளZகளZt/  ப5கைல,  கழகYகளZt/  இ/ெமாழிகைள, 

கPப6,க ஆசிNய)கைள நியமி,க ேவ'I/ .  

-ழBைதகளZ>  ப5ெமாழிகP-/  அசாVதிய  திறைமைய,  கMVதிPெகா'I , 

தPேபாC  நிலவ6வM/  சXகVதி5  உய)நிைலய65  இMLபவ)க+,-/ 

ப6றM,-/  இைடேய  இM,-/  ப6ளைவf  சம> ெச\ய  இBதிய  ெமாழிகைள, 

கPப6LபேதாI அைனVC அரj மPS/ அரjசாரா ப9ளZகளZ5 ஆYகில/ சிறBத 

Dைறய65  கPப6,கLபடேவ'I/ . ஆYகிலெமாழிையf  சரளமாகL 

பய>பIVCவதP-  அ`Vத/  ெகாI,க  ேவ'I/ . அேதேநரVதி5  இல,கிய/ , 

கைல , கலாfசார/  ஆகியவPைற  ஆmBC  கPக$/  ஆ\$  ெச\ய$/ 

வ^டாரெமாழி , தா\ெமாழி  அ5லC  ப6ற  இBதிய  ெமாழிக9  பய>பIVதLபட 

ேவ'I/ .  

1960 ,-L  ப6ற-  மv'I/  ஆYகில/  உலகெமாழியா-/  எ>ற  எதி)பா)Lh 

நட,கவ65ைல  எ>பைதi/  நாYக9  கவனZVதிM,கிேறா/ . D>h 

-றிLப6^டCேபால  மிக$/  D>னண6  வகி,-/  நாIக9  அைனVC/ 

அவ)க+ைடய  நா^Iெமாழிையேய  கMVCLபNமாPறVதிP-L 

பய>பIVCகிறா)க9 . இBதியா$/  இLபாைதய65  ெச5லேவ'I/  எ>S 

ஆைசLபIகிேறா/ . இ5லாவ6^டா5 அத> வளைம ,  பார/பNய/ , கலாfசார/ 

ஆகிய அைனVC/ ெம5ல ெம5ல அழிi/ . இBதிய)க9 தYக+,-9 கMVCL 

பNமாPற/ நடVத அBதBத வ^டார ெமாழிகைளL பய>பIVத ேவ'I/ எ>S 

மிக$/ வலிiSVCகிேறா/ . அLேபாCதா> இBதியெமாழிக9 hVCண)fசிேயாI 

மv'I வM/ . வள/ெபS/ . ) இய5  22 பா),க$/ (.  

இMLப6g/ சில -றிLப6^ட CைறகளZ5 தPகாலVதி5 அறிவ6ய5 ெதாழி5}^ப 

ஆ\$க9 ,  எIVC,கா^டாக  உய)ம^ட  ஆ\வ6தmகளZ5  வM/  க^Iைரக9 

ேபா>றைவ  ெபM/பா>ைமi/  ஆYகிலVதிேலேய  ெவளZவMகி>றன . இBத 
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அ)VVதி5  ஆYகில/  உலகெமாழியாக  நிைலநிPகிறC . இதனா5  அறிவ6ய5 

பாடYக9 கPக வ6M/hபவ)க9 , அறிவ6ய5 பாடYகளZ5 உய)ப^டLபWLh கPக 

நிைனLபவ)க9  அறிவ6யைல  இMெமாழிகளZ5  ) வ^டாரெமாழிய6t/ 

ஆYகிலVதிt/ ( கPக  ேவ'I/ . இC  ெதாழி5}^பVதி5  வள)Bத  நாIகளZ5 

ப6>பPறLபI/ அேதDைறதா> எ>பைத நா/ கMVதிPெகா9ள ேவ'I/. 

 

4.5.5.  ப(ளLகளLiW ெதாடUW QWெமாழி%ெகா(ைக: 1968 இ5 ெவளZவBத ேதசிய 

க5வ6,ெகா9ைகய65 பNBCைர,கLப^I, 1986 t/ 1992 மPS/ ேதசிய 

க5வ6,ெகா9ைக 2005 / ப6>ெமாழிBத D/ெமாழி, ெகா9ைக எaவ6த 

மாPறD/ இ>றி ெதாடM/. ச^டதி^டVதிPேகPப, அBதL ப-தி ம,களZ> 

வ6MLபVதிPேகPப இC ப6>பPறLபI/. 

இர'I வயCDத5 எ^I வயCவைர -ழBைதக9 ெமாழிைய வ6ைரBC 

கPகிறா)க9 எ>S ஆ\$க9 kSவதாt/. பல ெமாழிகைள, கPபC அவ)த/ 

அறிவாPறt,- ந>ைம பய,-/ எ>பதாt/ அWLபைட நிைலய65 இMBேத 

D/ெமாழிf ெசய5பாIகளZ5 -ழBைதக9 ஆ)வVேதாI XmகிLேபாக 

வா\LhMவா,க ேவ'I/. 

4.5.6.  QWெமாழிைய நைடQைறSபv[pW வ$தW: ப>ெமாழி ேபj/ நா^W5 

பலெமாழிகளZ5 கMVCL பNமாPற/ நடVC/ திறைமைய வள)VC,ெகா9ள 

D/ெமாழி,ெகா9ைக எLபWL பNBCைர,கLப^டேதா அேத Dைறய65 

நைடDைறLபIVத$/ ேவ'I/. சில மாநிலYகளZ5 அC$/ -றிLபாக 

இBதிெமாழி ேபj/ மாநிலYகளZ5 ேதசிய ஒMைமLபா^ைட கMVதிPெகா'I 

ப6றமாநில ெமாழிக9 கPப6,கLபட ேவ'I/. அLபW நைடDைறLபIVதினா5 

அBத ெமாழிக+,- மதிLh kI/. அBத ெமாழிகளZt9ள இல,கியYக9 

ேபாPறLபI/. அ/ெமாழி கPப6,-/ ஆசிNய)க9 மதி,கLபIவா)க9. ம^Iம5ல 

ெமாழியாசிNய)க+,- ேவைல வா\Lh நாID`வC/ இM,-/. 

ப^டதாNக+,- ேவைல,கான வா\Lைப, k^I/. 

ேதசிய மாநில அரjக9 ஒMYகிைணBC வ^டார ெமாழி ஆசிNய)கைள 

நாெடY-/ நியமன/ ெச\யL ேபாCமான நடவW,ைகக9 எI,க ேவ'I/. 

-றிLபாக ப^Wயலி5 உ^பIVதLப^I9ள 8 ெமாழிக9. D/ெமாழி,ெகா9ைகைய 

ெவPறிகரமாக நைடDைறLபIVத, மாநிலYக9 -றிLபாக நா^W> பல 

ப-திய6t9ள மாநிலYக9 ஆசிNய)கைள நியமன/ ெச\ய தYக+,-9 

உட>பW,ைக இ^I,ெகா9ள ேவ'I/.  இத>Xல/ இBதியெமாழிகைளL 

பPறிய ஆ\$க9 நாெடY-/ நட,-/. 

4.5.7.  ெமாழியாசிZயOகளLn நியமனW: ஒM -றிLப6^ட ெமாழிைய, கPப6LபதP- 

ஆசிNய)க9 கிைட,காவ6^டா5 அதPெகன சிறLh DயPசிக9 எI,கLபட 

ேவ'I/. அதPெகன சிறLபான தி^டYக9 த�^ட ேவ'I/. அLப-திய65 

அ/ெமாழி ேபj/ ஓ\$ெபPற ஆசிNய)கைள நியமன/ ெச\யலா/. இBதிய 

ெமாழிக9 கPப6,-/ ஆசிNய)களZ> வள)fசி,காக நாI த`வ6ய DயPசிகைள 

D>ெனI,க ேவ'I/. 
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4.5.8.  இUெமாழிய$" அறிவ$ய" கhற": வ^டாரெமாழிய65 கPS வBத -ழBைதக9 

எ^டா/ வ-Lh Dத5 அறிவ6ய5 பாடVைத இMெமாழிகளZ5 கPக ேவ'I/. 

அLேபாCதா> பVதா/ வ-Lh வM/ேபாC அறிவ6ய5 கMVCகைள 

இMெமாழிகளZt/ ெவளZய6I/ திறைம ெபSவ). 

இC அறிவ6ய5 கMVCகைளL பPறி பலவழிகளZ5 ேயாசி,க மாணவ)கைளV 

�'I/. ேமt/ எதி)கால அறிவ6ய5 அறிஞ)க9 தYக9 ஆ\ைவL பPறி, 

அறிவ6ய5 உ'ைமக9 பPறி தYக9 -I/பVதினM,-/ எIVCைர,கலா/. 

அLப-திகளZt9ள ெதாைல,கா^சிகளZ5 ேபசலா/. வ^டார ெமாழிய65 

ெவளZவM/ ெச\திVதா9களZ5 அைதLபPறி எ`தலா/. அLப-திய6t/ சிS 

நகரYகளZt/ வா`/ -ழBைதகளZட/ தYக9 க'Iப6WLhகைளL பPறிL 

ேபசலா/. 

இMெமாழிகளZ5 அறிவ6ய5 கPபC உ'ைமய65 ஒM வர/. அறிவ6ய5Cைறய65 

ேநாப5 பNj ெவ>ற ெபM/பா>ைம அறிவ6ய5 அறிஞ)க+/ ஒ>S,- 

அதிகமான ெமாழிய65 அறிவ6ய5 கPறதா5 அறிவ6ய5 Dைறய65 சிBதி,க$/ 

ேபச$/ DWBதC எனV ெதNவ6VC9ளா)க9. தPேபாைதய  இBதிய, 

க5வ6Dைறய65 கPS வBத அறிவ6ய5 அறிஞ)க9 பல) தYக9 தா\ெமாழிய65 

அறிவ6ய5 கMVCகைளL பPறி சிBதி,க DWவதி5ைல எ>S 

-ைறkறிi9ளா)க9. தYக9 சிBதைனய65 இ,-ைறபாI எLபW தா,க/ 

ெசtVCகிறC எ>S/ தYக9 கMVCகைள ம,களZட/ ெகா'I ேச),க 

DWயாம5 ேபானைதi/ kறிi9ளா)க9. 

4.5.9.  ெமாழிைய[ ேதOfெதvSபதhI ெநகி2வான வழிQைறக(: 

D/ெமாழி,ெகா9ைகLபW ஆறா/வ-Lh வM/ேபாC தன,- வ6MLபமான 

ெமாழிையV ேத)BெதI,கலா/. அதP- சPS தள)VதLப^ட வ6திDைறக9 

ம^Iேம உ9ளன. இBதி ெமாழி ேபj/ ம,க9 வா`/ மாநிலYகளZ5 ஒMெமாழி 

இBதி, அIVதC ஆYகில/, ப6ற- இBதிய ெமாழிக+9 எைதேவ'Iமானாt/ 

ேத)$ ெச\C ெகா9ளலா/.  இBதி ெமாழி ேபசாத ம,க9 வா`/ மாநிலYகளZ5 

வ^டார ெமாழி, இBதி மPS/ ஆYகில/ ஆகிய ெமாழிகைளV ேத)$ 

ெச\Cெகா9ளலா/. நIநிைலL ப9ளZ வBதப6ற- மாணவ)க9 ேவS ெமாழிையV 

ேத)$ ெச\i/ேபாC D>h ேத)$ ெச\த ெமாழிகளZ5 எதி)பா),-/ திற> 

ெபPS9ளா)க9 எ>பைத, கவனZ,க ேவ'I/. (ஒMெமாழிய65 இல,கியVைத 

ரசி,-/ அள$,-) இைத ேமாIலா) வாNயV ேத)$ (இய54.9.5) Xல/ மதிLப6ட 

ேவ'I/. ேமாIலா) வாNயV ேத)$LபW X>S ெமாழிகளZt/ மாணவ)க9 

அWLபைடV திற>கைளL ெபPS9ளா)களா எ>S பNேசாதிVதாt/ (நா>- வMட 

ெமாழி கPற5 Xல/ இC சாVதியேம) ஆறா/ வ-Lh வBத ப6ற- ெமாழிைய 

மாPற வ6M/h/ மாணவM,- ப9ளZi/ ஆசிNய)க+/ CைணhNய ேவ'I/. 

D/ெமாழி, ெகா9ைக,- உ^ப^I ேமt/ ெமாழிகைளV ேத)$ ெச\ய$/ 

கPS,ெகா9ள$/ மிக$/ தள)வான வ6திDைறகேள உ9ளன. 

4.5.10.  உயOநிைலS ப(ளLய$" ேவhV நாqv ெமாழி: உய)நிைலய65 பW,-/ 

மாணவ)க9 ேவPSநா^I ெமாழிைய, கPக வ6M/ப6னா5 ப6ர�jெமாழி, 

ெஜ)ம>ெமாழி, �பானZ�ெமாழி, சீனெமாழி, ஜLபானZயெமாழி ஆகியவPS9 

ஒ>ைறV ேத)$ ெச\C கPக வா\Lhக9 வழYகLபI/. இC அவ)க9 வ6M/ப6, 

கPபதா5 வ6MLபLபாடமாக, கMதLபI/. வ6MLபL பாடமாகV ேத)BெதIVத 
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ெமாழி D/ெமாழி,-9 உ^படாC. இBத நா^I,- ந5ல ெமாழிெபய)Lபாள)க9 

ேதைவ. அதனா5 ேவPS நா^I ெமாழிக9 கPக உத$/ ெசய5பாIக+9 

D,கியமாக இBதிய ெமாழிகளZலிMBC ேவPS நா^I ெமாழி,-/ 

அ/ெமாழிகளZலிMBC இBதிய ெமாழிக+,-/ ெமாழிெபய),-/ ெசய5பாI 

உ^பIVதLபI/. 

4.5.11.  ெமாழி கhற" கhப$[த" அ�IQைற: அWLபைட நிைலய65 அதாவC 

(மழைலய) வ-Lh Dத5 இர'டா/ வ-Lh வைர) மகிmfசியாக, ெமாழிையL 

பய>பIVத உத$/ ெசய5பாIக9 Xல/, கMVCL பNமாPற/ Xல/ ெமாழி 

கPப6,கLபI/. ஸ/�,Mதா பாரதி மPS/ அைலய>� Lரா>ேக\� எ>g/ 

இBதிய நிSவனYக9 ெமாழிகPப6Vதt,கான சிறBத மாதிNகைள வழYகிi9ளன. 

இBத மாதிNகைளL ப6>பPறி ப6ற ெமாழிக9 கPப6,க நிைனLபவ)க9 தாராளமாக 

இ/மாதிNகைளL ப6>பPறலா/. இY- D,கியமாக எ`VதறிDக/, அWLபைடf 

ெசாPகைள வாசிVத5 ேபா>ற ெசய5பாIகைள உைரயாட5 உVதிையL 

பய>பIVதி கPS,ெகாI,கிறா)க9. அWLபைட நிைலய6லிMBC ஆயVத 

நிைல,-f ெச5t/ேபாC வாசிLhL ப-திi/ ெசறிவானதாக மாS/, எ`VCகைள 

எ`CவதP- அ`Vத/ ெகாI,கLபI/. நIநிைல,- வM/ேபாC எ`VCf 

ெசய5பாIக+,- அதிக D,கியVCவ/ வழYகLபI/. ெமாழிகPப6Vதலி> எ5லா 

நிைலய6t/ இய5பாகL ேபjவதPகான ெசய5பாIக9 (-றிLபாக ெதாட,க 

நிைலய65 வ �̂ I ெமாழிய65, வ^டார ெமாழிய65) மிக அதிகமாக உ^ப^WM,-/. 

இC எ'ணYகைள ெவளZLபIVC/ திறைன -ழBைதகளZடVதி5 வtLபIVC/. 

 

ேமt/  வ �̂ Iெமாழி/வ^டாரெமாழி/  மPS/  அ5லC  இர'டா/ 

ெமாழி,கPறைல  hதிய  தளVதிP-  உய)Vத  ேவ'I/ . இBதியV 

Cைண,க'டVதிt9ள , அைனVCV  Cைறய6t9ள  எ`Vதாள)க9   பைடVத 

ப'ைடய , தPகால  இல,கியYகைள  வாசிLபதி>  XலD/ ஆ\$ ெச\வதி> 

XலD/  இVதிற>  ெபறfெச\ய  ேவ'I/ . ) ேமt/  இய5  4.5.12, இய5 4.5.16 

ஆகியவPைறL  பா),க$/ ( நாடYக9 , இைச , திைரLபடL  ப-திக9 , 

ேபா>றவPைறL  பPறி,  கலBCைரயாIவத>  Xல/  இ/ெமாழிVதிறைன 

ேமt/  வள)Vதிட  ேவ'I/ . -றிLபாக  ேம5நிைலய65  ெமாழிேயாI 

ெதாட)hைடய  கைலவWவYக9 , இல,கியYக9  ஆகியவPைற  அBதBத 

நிைல,-V த-BதாPேபா5 ெபாMVதமாக உ^பIVத ேவ'I/ .  

மாநில  ெமாழிகைளi/  அவPறி>  இல,கியYகைளi/  கPப6,-/ேபாC 

அLப-திய65  D,கியமாக  வழYகிவM/  ப6றெமாழிக+,-/  அத> 

வைகக+,-/  D,கியVCவ/  அளZ,க  ேவ'I/ . அVதைகய  ெமாழிகைள 

உ^பIVC/ேபாC -ழBைதகளZ> வ6MLh ெவSLhக9 , மகிmfசி , திற> வள)fசி 

ஆகியவPைற,  கMVதிPெகா9ள  ேவ'I/ . அLேபாCதா>  அ/ெமாழிகளZ> 

வள)fசிi/  சாVதியமா-/ . ) எIVC,கா^டாக  ெசறிவான  வளைமயான 

கNேபாலி , அவதி , ைமதிலி , LராÊ , மPS/ உMC ெமாழிகளZ> இல,கியYகைள 

இBதி ெமாழி கP-/ேபாC உ^பIVCவC அவPறி> உய)$,-/ வள)fசி,-/ 

வழிவ-,-/ .(  

 

இfதியாவ$n நவ �ன  மhVW ெசWெமாழிகளLn அறிQகW 
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ஒMவ) த/ ெசாBத ெமாழிையf சிறBதDைறய65 கPS,ெகா9வC ஒMேபாC/ 

அவM,-V  த�Y-  ெச\யாC . மாறாக  க5வ6 , சXக , ெதாழி5}^ப  வள)fசி,- 

ெபNC/ அWேகாt/ . இதP-f சா>றாக உலகிt9ள பல வள)Bத நாIகைளf 

j^W,கா^டலா/ . இதனா5 சமvப  காலமாக மதிLப6ழBC9ள இBதிய ெமாழிக9 , 

கைலவWவYக9 , கலாfசார/ ஆகியவPS,- மv'I/ D,கியVCவ/ ெகாIVC 

மv'ெடI,க  ேவ'I/  எ>பைத  இ,க5வ6,ெகா9ைக  வtவாக 

பNBCைர,கிறC . ஒMநா^W>  கலாfசார  வளYகைள  மv^ெடILபC  அBநா^I 

ம,கைள  வtவானவ)களாக  மாPS/ . கலாfசார  வ6`மியYக9 , அவ)த/ 

அைடயாளYக9 , ெவளZLபாIக9  ஆகியவPைற  உSதிLபIVC/ . இC 

பைடLபாPறேலாI , மகிmfசிேயாI , திற/பட பண6hNய ெபNC/ உத$/ .  

உலக ெமாழிக+9 இBதிய ெமாழிக9 ெசறிவானைவ . அறிவ6ய5�)வமானைவ . 

அழகாைன . உண)$கைள ெவளZLபIVத உகBதைவ . ப'ைடய மPS/ தPகால 

இல,கியYகளZ>  ) உைரநைடi/  ெச\i+/ ( ெபMBதிர^I  ெகா'டைவ . 

திைரLபடYகளZt/  இைசய6t/  இத>  தா,கVைத,  காணலா/ . இத>  Xல/ 

நா^W>  அைடயாளமாக , ெசாVதாக  இ/ெமாழிக9  திகmகி>றன . ந/  நா^W> 

கலாfசார  வளVைத,  k^ட$/  ேதசிய  ஒMைமLபா^ைட  நிைலநா^ட$/ 

அைனVC இBதிய இைளஞ)க+/ ந/ நா^I ெமாழிகளZ> ப5ேவS வைகயான , 

ெசறிவான இல,கியf ெசாVைதL பPறி அறி$9ளவ)களாக இM,கேவ'I/. 

4.5.12.  இfதிய ெமாழிக( பhறிய ப`S_: இBதியாவ6> ஆS Dத5 எ^I வ-LhகளZ5 

பW,-/ ஒaெவாM மாணவg/ இBதிய ெமாழிக9 எ>ற ப6Nைவ எIVCL பW,க 

ேவ'I/. இC வ6ைளயா^டாக மகிmfசியாக கP-/ ப6Nவாக இM,-/. 

இLப6Nைவ எIVCL பW,-/ மாணவ)க9 இBதிய ெமாழிக+,- இைடேய 

இM,-/ ஒPSைமைய அறிBCெகா9ளலா/. அவPறி> ஒலிLhDைற, 

எ`VCகளZ> அறிவ6ய5�)வமான அI,-Dைற, ெபாCவான இல,கண அைமLh, 

வடெமாழிய6லிMBC/ ப6ற ெச/ெமாழிகளZலிMBC/ அ/ெமாழிf ெசாPக9 

எaவாS ேதா>றின, உPபVதியாய6ன எ>பவPைற அறியலா/. ேமt/ 

ெமாழிக+,- இைடேய இM,-/ ஒPSைம ேவPSைமகைளi/. ெதாட)ைபi/ 

hNBCெகா9ளலா/. ேமt/ நா^W> எLப-திய6t9ள ம,க9 எBதெமாழிையL 

ேபjகிறா)க9 எ>S/ மைலவாm ம,க9 ேபj/ ெமாழிய6> அைமLைபi/ 

ெதNBCெகா9ளலா/. ஒaெவாM ெமாழிய6t/ சில அWLபைட வா,கியYகைள 

(வண,க/ ெசா5வC, வ6ைளயா^டான சில ெதாட)கைளf ெசா5வC) ேபச, 

கPS,ெகா9ளலா/. அ/ெமாழிகளZt9ள இல,கிய வளVதி> சிS ப-திையi/ 

(எளZய ெச\i9க9, பாட5க9, hகmெபPற எ`Vதாள)க9) ெதNBCெகா9ளலா/. 

இLபW, கPS,ெகா9+/ -ழBைதக+,- ஒMைமLபா^ைடL பPறிய, அழகான 

கலாfசார பார/பNயVைதL பPறிய, இBதிய நா^W> ேவPSைமகைளL பPறிய 

ஒM hNத5 ஏPபI/. ப6றெமாழி ேபj/ இBதிய)கைளf சBதி,-/ேபாC 

தய,கமி>றி உPசாகVேதாI அவ)க+ட> ேபச DWi/. 

எ>சிஇஆ)W, எ�சிஇஆ)W மPS/ ெமாழிவ5tந)க9 ஆகிேயா) இைணBC இBத 

D,கியமான ப6N$,ேகPற பாடVதி^டVைத வWவைம,க ேவ'I/. 

4.5.13.  கைல[திqட[தி" அUWெபUW இfதிய இல%கிய]களLலிUfp ெபாU[தமான 

பIதிகைள உqபv[pத": அைனVC இBதிய ெமாழிகளZ5 பைட,கLப^I9ள 

ப'ைடய தPகால இல,கியYகளZலிMBC ெபாMVதமான ப-திகைள, 
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கPப6Vத5ெமாழிய65 ெமாழியா,க/ ெச\C கைலVதி^ட/ ெநIகிt/, அைனVCL 

பாடYகளZt/ உ^பIVத ேவ'I/. அLேபாCதா> மாணவ)களZ> இல,கிய 

ரசைனV �'டLபI/. இBதிய எ`Vதாள)கைளL பPறிய இல,கியVைதL பPறிய 

அறிDக/ கிைட,-/. (எIVC,கா^டாக திM ரவ �Bதிரநாத தாkN> பைடLhக+9 

ெபாMVதமான ப-திகைள தVCவLபாட வ-LhகளZt/ எ`VCVதிற> வள),-/ 

வ-LhகளZt/ உ^பIVதலா/. அCேபா5 ெபாMVதமான ப-திகைளV 

ேத)BெதIVC ந>ெனறி வ-LhகளZt/ வரலாPS வ-LhகளZt/ உ^பIVத 

ேவ'I/) ேமt/ இய5 4.5.14 மPS/ 4.5.15 பா),க) 

  

அவPறி> இல,கியL பரLைபi/ அவPறி> D,கியVCவ/ கMதாம5, அவPறி> 

தPகாலV ேதைவைய, கMதாம5 அவPறி> அழைக, கMVதிPெகா9ளாம5 

ந/மா5 கடBC ெச5ல DWயாC. கிேர,க  

லVத�>  ெமாழிகளZ> இல,கியYக9 இர'ைடi/ ேச)Vதாt/ வடெமாழிய65 

பைட,கLப^ட இல,கியYக+,- நிகராகாC. கண6த/, தVCவ/, இல,கண/, 

இைச, அரசிய5, மMVCவ/, க^டட,கைல, உேலாகவ6ய5, நாடக/, ெச\i9, 

கைதெசா5tத5 ேபா>ற ப5ேவS ப6N$களZ5 இல,கியYக9 

பைட,கLப^I9ளன. ஆய6ர,கண,கான வMடYக+,- D>னா5 ப5ேவS 

மதVைதf சா)Bதவ)க9, மதfசா)பPறவ)க9, ெபாMளாதாரVதி5 DBதியவ)க9, 

ப6>னண6ய65 நிPபவ)க9 என வாm,ைகய6> அைனVCV CைறகளZ5 

உ9ளவ)களா5 அaவ6ல,கியYக9 பைட,கLப^டன.  

  

வடெமாழிய>றி ப6ற இBதியf ெசா/ெமாழிகளZt/ அMைமயான இல,கியYக9 

பைட,கLப^I9ளன. ெச/ெமாழிகளா/ தமிm ெமாழி, ெதtY-, க>னட/, 

மைலயாள/, ஒWயா ேபா>ற ெமாழிக9 இதP- எIVC,கா^Iகளா-/. 

இ/ெமாழிகளZ5 ெவளZவBC9ள இல,கியYக9 அவPறி> வளைம,காக$/ 

அைவ மனZத-லVதிP-V தM/ மகிmfசி,காக$/ மரh,காக$/ பாCகா,கLபட 

ேவ'I/. இBதியா வள)Bத நாடாக மாS/ேபாC அIVத தைலDைற 

இfெச/ெமாழிய6> பரBத இல,கியL ெபMெவளZய65 பயண/ ெச\C, அறி$L 

ெப^டகVைதV திறBC, கலாfசார வளYகைள }க)BC தYகைள 

ெமMேகPறி,ெகா9ள ேவ'I/. 

 

4.5.14.  வடெமாழிையgW அதn பரfத இல%கிய]கைளgW கhV[ ெதளLத":  

வடெமாழி அறி$, கள�சியமாகV திகmகிறC. அறிவ6ய5, கண6த/, மMVCவ/, 

ச^ட/, ெபாMளாதார/, அரசிய5, இைச, ெமாழிய6ய5, நாடக/, கைதkSத5, 

க^டட,கைல ேபா>ற ப5ேவS Cைறகைளf சா)Bத எ`Vதாள)க9 தYக9 

அறிைவ வடெமாழிய65 வWVC9ளன). அறி$Vேதடலி5, ஏ> 64 கைலகளZ> 

வள)fசிய65 வடெமாழி (ப6ரா,MV)  ஒM D,கியL பY- வகிVC9ளC. 

இBதிய ெமாழிகளZ> வள)fசி,- வடெமாழியாPறிய பYைக கMVதிPெகா'I, 

அறி$ வள)fசி,- உதவ6ய தனZVத ெபMைமைய, கண,கிெலIVC, கலாfசார 

ஒPSைம,- உதவ6யைதi/ கவனZVC ப9ளZகளZt/ உய)க5வ6 

நிSவனYகளZt/ வடெமாழி கPக$/ அத> அறிவ6ய5 �)வமான அைமLைப 

உணர$/ hராதன, தPகால எ`Vதாள)க9 (காளZதாச> மPS/ பாசா எ`திய 

நாடகYக9) பைடVத பைடLh,களZ> ப-திகைளL பய>பIVத வா\LபளZ,க 

ேவ'I/. 
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வரலாPைறேய hர^WLேபாI/ வைகய65 வடெமாழிய65 எ`தLப^ட பைடLhகைள 

ப9ளZL பாடYகேளாI எYெகY- ெபாMVதDWiேமா அYகY- ேச)VC அவPைற, 

கPப6,க ஆவன ெச\ய ேவ'I/. (எIVC,கா^டாக கண6தL hதி)கைளL பPறி 

பா�கராfசாNய) எ`திய பாட5க9 கண6த, கPறைல மகிmfசியான அgபவமாக 

மாPS/. ந>ெனறி வ-Lப65 ெபாMVதமான ப�சதBதிர, கைதகைள, kறலா/.) 

ப^Wயலி5 உ^பIVதLப^I9ள 8 ெமாழிக+,- இைணயாக வடெமாழிையi/ 

ப9ளZய6> எ5லா நிைலகளZt/ மPS/ உய)க5வ6ய6t/ வ6MLபL பாடமாக 

கPபதP- வைகெச\யLபI/. அWLபைட நிைலய6t/ நIநிைலய6t/ வடெமாழி 

பாடLhVதகYக9 எளZய தரமான வடெமாழிய65 எ`தLபட ேவ'I/. அதனா5 

வடெமாழிைய வடெமாழிய6> Xல/ -ழBைதக9 மகி`/பW கPப6,க DWi/. 

 

4.5.15.  இfதியt ெசWெமாழிக( அைன[ைதgW கhபதhகான பாடSப$Z�க(: 

வடெமாழிேயாI ப9ளZ,க5வ6ய6> எ5லா நிைலகளZt/ தமிm, ெதtY-, 

க>னட/, மைலயாள/, ஒWயா, பாலி, ெப)சிய>, மPS/ Lரா,MV ேபா>ற 

அைனVC இBதியf ெச/ெமாழிகைள, கPபதP- வைகெச\யLபI/. -றிLபாக 

இ/ெமாழிக9 ேபj/ ம,க9 வா`/ மாநிலYகளZt/ அ/ெமாழிக9 ேபாPறLபI/ 

ப-திகளZt/ இதP- ஆவன ெச\யLபI/. அaவாS ெச\வதா5 அ/ெமாழிக+/ 

அவPறி5 பைட,கLப^ட இல,கியYக+/ அழியாம5 பாCகா,கLபI/. 

ெச/ெமாழிL பைடLhகைளi/ இBதியாவ6> ப6ற ெமாழிகளZ5 ப5Cைற 

வ5tந)க9 பைடVதைவi/ ஆ\$ ெச\C ெபாMVதமான ப-திகைள இல,கிய 

வ-Lப6t/, பைடLபா,க வ-Lப6t/ பய>பIVத ேவ'I/. ப9ளZ,கைலVதி^ட/ 

ெநIகிt/ இதPகான வா\Lhகைள, க'டைடய ேவ'I/. இதனா5 

இ/ெமாழிகளZ> வளைமi/, ெச`ைமi/. காலVைத ெவ>S நிP-/ கMVC/ 

மாணவ)க+,- ஊ,கX^I/. (எIVC,கா^டாக தமிழிt9ள 

சYககாலLபாட5க9, பாலிெமாழிய6t9ள ஜாதக, கைதக9, ஒWய ெமாழிய65 

சரளா தாசாவ6> பைடLhக9,  க>னட ெமாழிய65 ராகவYகா பைடVத ஹNfசBதிர 

காவ6ய/, ெப)சிய ெமாழிய65 அமv) -�� பைடVதைவ, இBதி ெமாழிய65 கப�) 

பைடVதைவ.. ேபா>றைவ) 

4.5.16.  ெசWெமாழி கhக இUவUட தனLSபாடW: ந/ -ழBைதகளZ> வள)fசி,காக$/ 

ெச`ைமயான ெமாழிவளVைதL பாCகா,க$/ அைனVCL ப9ளZகளZt9ள 

ஆறா/ வ-Lh Dத5 எ^டா/ வ-Lhவைர கP-/ அைனVC மாணவ)க+/ ஒM 

ெச/ெமாழிைய இMவMட/ கPக ேவ'I/. அைத உய)நிைலய6t/ 

க5zNய6t/ கPக ேவ'Iமா ேவ'டாமா எ>பைத மாணவ)களZ> 

வ6MLபVதிP- வ6^Iவ6டலா/. இMவMட ெச/ெமாழி கPறைல 

மகிmfசிiைடயதா,க, தYக9 அgபவYகேளாI ெதாட)hைடயதா,க, 

அ/ெமாழிய6t9ள அMைமயான பைடLhகைள எளZைமயாக, இனZைமயாக 

வாசிLபதPேகPறாPேபா5 மாPற ேவ'I/. சXகVதி> ப5CைறகளZ5 

சிறBCவ6ளYகிய பைடLபாளZகளZ> பைடLhகைள இதPெகன ேத)BெதI,க 

ேவ'I/. அ/ெமாழிகளZ> ஒலிLப6ய5, ெசா5லா\$, தPகால ெமாழிகளZ5 

அவPறி> தா,க/ ஆகியவPைற மாணவ)க9 கPபா)க9. 

 

D/ெமாழி, ெகா9ைகய6> அWLபைடய65 வடெமாழிைய வ6MLபL பாடமாக 

எIVத மாணவ)க9 ெச/ெமாழி கPற5 ப6N$,காக தPகால அ5லC ப'ைடய 



National Education Policy 2019 

 
64 

ெமாழிகளZt9 ஒ>ைறேயா அ5லC இல,கியVைதேயா இதP-L பதிலாக ேத)$ 

ெச\யலா/. எIVC,கா^டாக இBதி ேபj/ மாநிலYகளZ5 பWLபவ)க9 

D/ெமாழி, ெகா9ைகய6>பW இBதி, வடெமாழி மPS/ ஆYகில/ ஆகிய 

ெமாழிகைளV ேத)$ ெச\திMBதா5 அவ)க9 இMவMட/ இBதியாவ6> ப6ற 

மாநிலYகளZ5 வழY-/ ேவெறாM ெமாழி (எIVC,கா^I – தமிm) கPகேவ'I/. 

4.6 ஒU]கிைணfத பாட[திqடW - அ`SபைடS பாட]க�W, 

திறnக�W உ(ளட%கியp 

 
மாணவ)க9 தYக+,- உNய பாடVதி^டVைத ேத)BெதI,க இல-வாக இM,-/ 

அேத ேவைளய65 இBத, ெகா9ைகய6>பW அவ)கைள சாதைனயாள)களா,க$/ 

வ6�ஞானZகளாக$/ த/ைமV தாேம மாPறVதிP-V தகவைமVC ெகா9ள$/ 

இBத மாSத5க9 அவசியமாகி>றன.  ப5ேவS திற>க9 - வ6�ஞான 

ேவ^ைக,ெமாழிVதிற/ , கைலக9, தகவ5 பNமாPற/, ேக9வ6 ேக^-/ திற>, 

இBதியா பPறிய அறி$, சXக/ சா)Bத அறி$ இவPைற ேம/பIVCத5 

அவசியமாகிறC. 

இள/ -ழBைதக9 அைனVC வ6தமான கMVCகைளi/ 

தYகளC தா\ெமாழிய6ேலேய jலபமாக, கPகி>றன) 

 
4.6.1 தO%க மhVW பI[தறிgW வழிQைற. 

4.6.1.1. தO%க மhVW பI[தறி� வழிQைறைய ஆதார[திn அ`Sபைடய$" 

பாட[திqட[திn sலW வலிgV[pத";: வ6�ஞான அWLபைடய65, அறிவ6ய5 

Dைறய65 இதைன கPப6,க இLபாட தி^ட/ வழிவைக ெச\கிறC, அறிவ6ய5 

மPS/ அறிவ6ய5 சாராபாடYகளZ5 இ/Dைறைய அம5பIVCவத> Xல/ 

ப-Vதறிi/, ேக9வ6 ேக^-/ த>ைம அதிகN,கLபIகிறC. 

உதாரணமாக வரலாPறி5, ெதா5லிய5 மPS/ இல,கியVCைறய6> 

ஆதாரYகைள ஆ\$,-^பIVCத5, இயPப6யலி5, இைசய65 எBத 

அதி)ெவ'கைள பய>பIVCவC ேபா>றைவகைள kறலா/. jpல 

ெநறிDைறகைள அைனவM/ ப6>பPSவதனா5 சXகVதி5 ஏPபI/ ேந)மைற 

வ6ைள$கைள பPறிi/ ஆராயலா/. ஆதார/ - சா)Bத, அறிவ6ய5 �தியான 

அw-Dைற மாணவ)க9 தYகைள hCnmநிைலய65 ெபாMBதிLேபாகL 

பழ,-கிறC. வாmநா9 D`வC/ கPS,ெகா9ள$/ வழிவைக ெச\கிறC. 

  

4.6.2 கைலgW -- அழகியiW 
எBத, க5வ6i/ பைடLபாPறt/ hCைமi/ ெகா'WM,-ேமயானா5 அதி5 

கைலக+/ இM,க ேவ'I/. சிSவயதி5 கைலகளZ5 ேத)fசி ெபPற 

-ழBைதக9 பைடLபாPறலிt/ உPபVதிய6t/ ப6>னாளZ5 சிறBC வ6ளY-வ). 

இைச -ழBைதகளZ> மனநலைன ேம/பIVதி அறிவாPறைல அதிகN,கf 



4. Curriculum and Pedagogy in Schools 

 
65 

ெச\கிறC. இைச பய6PSவ6,கLப^;ட -ழBைதக9 சிறBத க5வ6Vதிறgடg/ 

ப>DகVதிறேனாI/ வ6ளY-வ). ேநாப5 பNjெபPற அைனவM/ இைசையL 

ெபா`Cேபா,காகேவg/ பய6>S ெகா'WMLபவ)க9 ஆகி>றன). இBத 

பாடVதி^டVதி>பW அைனVC -ழBைதக+/ எ5லாநிைலய6t/ இைசய6> 

Xல/ பய>ெபற வலிiSVதLபIகிறC. 

4.6.2.1.  இளWவயதினO நvேவ இைசgW , கைலசாO அ¡பவQW : அைனVC, 

-ழBைதக+,-/ ப9ளZய65 ேச)Bத வ-Lh Dதேல இBதிய இைச வWவYகளான 

க)நாடக மPS/ ஹிBC�தானZ இைசய6> ராகYக9, தாளYக9 Dதலியைவ 

கPப6,கLபட ேவ'I/. இைவ தவ6ர வா\Lபா^I, கிராமிய,கைலக9, 

ைகவ6ைனVதிற>சா) பய6Pசிi/ ேமPெகா9ளLபடேவ'I/. சிறிய அதிக 

வ6ைலய65லாத  ைகயட,கமான ைசேலாேபா>க9 ேபா>ற இைச, கMவ6க9 

ப9ளZய65 இள/ -ழBைதக+,-, கிைட,கf ெச\ய ேவ'I/; இத> Dல/ 

அவ)க9 இைசைய கPக, இைச,க மPS/ இைசைய, ேக^I அgபவ6,க 

DWi/;. கைலகளZ5 ேமைட நாடக/, கவ6ைத, சிPப,கைல, வ)ண/ �jத5, 

வைரத5, மர ேவைலLபாIக9, ைதய5கைல ேபா>றைவ உ9ளடY-/. 

 

கPப6Vத5 DைறயானC வயதிP- த,கபWi/, பாCகாLபானதாக$/ இMVத5 

ேவ'I/, பழ,கLப^ட கைல ஆசிNய)க9 Xலமாக இBத கPப6Vத5 அைமய 

ேவ'I/. இத> -றி,ேகாளானC பலமான சXகVைத இைச மPS/ கைல 

வழியாக உMவா,-வேத ஆ-/. சXகVதி5 உ9ள இைச பய6PSந)க9 மPS/ 

கைலஞ)கைள பய6PSவ6VC இதPகாக பய>பIVதLபI/. இத>Xல/ அBதBத 

ப-தி,கான பார/பNய, கைலக9 பாCகா,கLபI/. 

 

4.6.2.2.  ஒேர ஒU கைலைய மqvமாவp ஊnறிS ப`[த": கைலகைளL பPறி 

ஆரா\BC, கPறலிt/ ஏேதg/ ஒM கைலைய ஊ>றிL பW,க வழிவைக 

ெச\யLபI/ - பாIத5, சிPப,கைல, வைரத5, வ)ண/ �jத5  ேபா>றைவ இBத 

அgபவYக9 மாணவ)களZ> பைடLhVதிறைனi/, hதிதாக, க'Iப6W,-/ 

ஆPறைலi/ ப6PகாலVதி5 அதிகN,கf ெச\i/. 

 

4.6.2.3.  ெதாழி"�qப உதவ$gடn கைலகைள மாணவOகளLடW ெகா{v ெச"iத";: 

ெதாழி5}^ப/ கைலகைள மாணவ)களZட/ ெகா'I ெச5ல உத$/. 

உதாரணVதிP-, ெதாழி5Dைற சா)Bத வ-Lhக9 ப6ரபலமான 

கைலபய6PSன)க9 Xல/ மாணவ)க+,-/, ஆசிNய)க+,-/ வழYகபI/. 

 

4.6.2.4.  அfதfதS பIதி கைலபய$hVநOக�டn கலfpைரயாட";;: அBதBத சXக 

கைலஞ)க+/, ைகவ6ைன, கைலஞ)க+/ சில வ-Lhகைள எI,க 

அைழ,கLபIவா)க9 இதனா5 மாணவ)க9 கைலகைள ரசிVC வ6ைளயாட 

வழிவ-,-/. D`ைமயான கைல சா)Bத க5வ6ேய அவ)களZ> பைடLபாPறைல, 

மனZதVத>ைமைய, hதிய க'Iப6WLhகைள க'டறிi/ த>ைமய6ைன 

அதிகN,கf ெச\i/. 

 

4.6.3. வாoெமாழி மhVW எ�[p வ`வ கU[p பறிமாhறW 
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மாணவ)க9 ெமாழிகைள, கPகV ெதாடY-வதா5 ,  ேபச$/ , எ`த$/ தகவ5 

பNமாPற/ ெச\C ெகா9ள$/ வழிவைக ெச\யLபI/. ஒaெவாM மாணவM/ 

இய5பாகL ேபச$/ , கMVCகைளL பNமாறி,ெகா9ள$/  வாரVதி5 சில 

மண6VCளZகளாவC தன,-L ப6WVத தைலLப65 ேபச பNBCைர,கLபIகிறC. 

இதPகான வழிகா^Iத5 DயPசியாக கீm,க'டைவ பNBCைர,கLபIகிறC. 

 

4.6.3.1.  “காqvத" மhVW ªVத"—அ`Sபைட மhVW தயாZS_ ஆ{vகளL" கhற" 

அமO�க( : ” இள/ மாணவ)க9 மVதிய65 பழ,கLபIVCத5: ேமைடL 

ேபfசாPறைலi/, ேக^-/ திறைனi/ வள)LபதP-L  பா)VCf ெசா5tத5 

Dைற இBதியா D`வC/ ெபM/ ெவPறி ெபPS9ளC. வார/ ஒMDைறேயg/ 

“கா^Iத5 மPS/ kSத5” Dைற Dதலா/ வ-Lப6லிMBேத 

பNBCைர,கLபIகிறC. 

 

மாணவ)க9 மPS/ ஆசிNய)க9 மVதிய65 ப6WVத ெபா/ைமக9, வ6ைளயா^I, 

�,க9, கைதக9 -றிVC சிறிC ேநர/ வ-Lh D>னZைலய65 ேபச ேவ'I/. 

ஆர/பVதி5 -ழBைதகளZ> தா\ ெமாழிய6t/ ப6>h ப6ற ெமாழிகளZt/ இMVத5 

ேவ'I/. ஓaெவாM ேபfசி> இSதிய6t/ அைதL பPறிய கMVCL பNமாPற/ 

நைடெபற ேவ'I/. ஆசிNய)க9 Dத>ைமயாக வழிகா^ட$/ ப6>h 

-ழBைதகைள உPசாக X^ட$/ ெச\ய ேவ'I/. இத> வழியாக மாணவ)க9 

- ஆசிNய)க9 ப6ைணLh உSதி ெச\யLபIகிறC. 

 

நIநிைல வ-LhகளZ5, இBத “கா^Iத5 மPS/ kSத5” வ-Lhக9 வார/ 

ஒMDைறயாக ேமPெகா9ளLப^I, ப6ற D,கிய வ6ஷயYக9 -றிVC 

கலBCைரயாடLபI/; அவ)க9 ெச\திக9, கைலநிகmfசிக9, அறிவ6ய5 

க'Iப6WLhக9, கைதக9, கவ6ைதக9 -றிVC ேபjவா)க9. 

 

4.6.3.2.  தகவ" ெதாடOைப நvநிைல மhVW உயOநிைல வIS_களL" இைண[த": 

நIநிைல மPS/ உய)நிைல வ-LhகளZ5 தகவ5 ெதாட)ைப ேம/பIVத 

-றிLப6^ட தைலLhகளZ5 மPற மாணவ)க9 மVதிய65 ேபச பய6Pசி வழYகLபட 

ேவ'I/. உதாரணமாக, அறிவ6ய5 வ-Lப65, மாணவ)க9 கM/பலைகய65 த�)$ 

கா'பதP-/ வாmவ6ய5 ெநறிDைறைய வாm,ைகL பாடVதி> Xல/ 

க'டறிய$/ வழிவைக ெச\யLபI/ .  -ழBைதகளZ> திறைமகைளi/, 

ஆ)வVதிைனi/ க'டறிய$/ அதைன ேம/பIVத$/ இC  உத$/. 

 

நIநிைல மPS/ உய)நிைல வ-LhகளZ5, மாணவ)க9 சXக/, அறிவ6யல, 

ெதாழி5}^ப/, வ6வசாய/, மMVCவ/, ெபாறிய6ய5 ப6ரfசைனக9 -றிVC 

வ6வாதி,க பய6PSவ6,கLபIவ). இத> Xல/ வMYகாலYகளZ5 மாணவ)க9 

நா^WP-/, உலகVதிP-/ மிகLெபNய பYகாPற இயt/.  

 

ப9ளZ,க5வ6 அறிவ6ய5 மனLபா>ைமையi/, அழகியt/, தகவ5 

ெதாட)ப6ைனi/, ெநறிDைறLபIVதLப^ட ேக9வ6,-^பIVதLபIதt/, இBதியா 

பPறிய அறிவ6ைனi/, உலைக உt,-/ ச/பவYக+/, Wஜி^ட5 
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க5வ6யறிைவi/ மாணவ)க9 மVதிய65 வள),-/. 

 
ப9ளZ,க5வ6 அறிவ6ய5 மனLபா>ைம , அழகிய5 , தகவ5 

ெதாட)h , ெநறிDைறL பIVதLப^ட ேக9வ6,-^பIVதLபIத5 , 

இBதியா பPறிய  அறி$ , உலைக உt,-/ ச/பவYக9, Wஜி^ட5 

க5வ6யறி$ –ஆகிய திற>கைள மாணவ)க9 மVதிய65 வள),-/. 

 

4.6.4. உடhக"வ$ , உட"நலn , வ$ைளயாqv[திறn 

உடPக5வ6 உட5 மPS/ மனநலைன அதிகN,-/. -ழBைதகளZ> உட5 மPS/ 

இMதய வலிைம,-/, வைளi/ த>ைம,-/, தா,-Lப6W,-/ திற>, உட5 மன 

ஆேரா,கியVதிP-/ உடPபய6Pசி இ>றியைமயாததா-/. -ழBைதகைளV 

தYகளC -றி,ேகா9 ேநா,கி நகரf ெச\கிறC, -` மனLபா>ைம, ஒPSைம, 

ப6ரfசைனைய எதி)ேநா,க5, ஒ`,க/, வ6டாDயPசி, ெபாSLhண)$ 

ேபா>றவPைறi/ மாணவ)களZட/ அதிகN,கf ெச\கிறC. உடPபய6Pசி 

மனfேசா)$, மன அ`Vத/ ேபா>றவPைற வ6ல,கி, மனநலைன அதிகN,கி>றC 

உடPபய6Pசி ெச\i/ மாணவ)க9 ந5ல உட5நலைனL ெபSவேதாட5லாம5 

ெபNயவ)களாகி மகிmவாக$/, உட5 வtேவாI/ இMLப).  
 
கீmக'ட வழிDைறக9 ப6>பPறLபI/. 

 

4.6.4,1.  ஆரWப% க"வ$ய$" உடhபய$hசி, உட" மன நலn மhVW வ$ைளயாqைட 

பாட[திqட[தி" ேசO[த": அைனVC மாணவ)க+/ உடPபய6Pசி, வ6ைளயா^I, 

ேயாகா, தPகாLh,கைல, ஆட5, ேதா^ட,கைல ேபா>றவPைறL  

பய6PSவ6,கLபIவ). வ6ைளயா^I ைமதானD/ ப9ளZய65 இ5ைல எ>றாt/ 

அBதBதL ப-திய65 வழYகLபI/, ேதைவLபI/ ேபா,-வரVC வசதிi/ 

ெச\யLபI/, ப9ளZக+,- இைடேயயான ேபா^Wக9 ஊ,-வ6,கLபI/;. 

 

4.6.5 சி%க" த�O%IW QைறgW , தO%க¬தியான  காரண]கைள 

ஆராoதiW 
உடt,- உடPபய6Pசி ேபால அறிவ6P- த),க�தியான வ6Iகைதக9, கண,- 

வ6ைளயா^Iக9 ேபா>றைவ இ>றியைமயாதைவயாகி>றன .  hதி) வ6ைடக9, 

வ6Iகைதக9 ேபா>றைவ -ழBைதகளZ> ேக9வ6Vதிறைன அதிகN,கி>றன. த),க 

அறிவ6ைனi/ ,  சி,க5 த�),-/ வழிDைறகைளi/ அதிகN,கி>றன. . 

 

த),க மPS/ வா)Vைத வ6Iகைதக9 ேக9வ6Vதிறைன அதிகN,கி>றன. 

உதாரணமாக: 

• இM^டைறய65 உ9ள ெப^Wய65 10 சிவLh காtைறக+/, 10 ந�லநிற, 

காtைறக+/ இM,கி>றன , எaவள$ காtைறகைள எIVதா5 ஒேர 

நிறVைத உைடய இர'I காtைறகைள எI,க DWi/ ? 
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• ஒM வ6வசாய6 ஒM ஆPைறL படகி5 கட,க ேவ'I/, அவMட> ஒM நN, 

ஒM ஆI, ஒM D^ைட,ேகா� ஆகியைவ உ9ளன. படகி5 அவ) ஏேதg/ 

ஒM ெபாMைள ம^Iேம ஏPறிfெச5ல DWi/, இதி5 எBத இர'ைடi/ 

தனZயாக, கைரய65 வ6^If ெச5ல DWயாC. நNi/ ஆI/ எ>றா5 நN,- 

ஆI உணவாகி வ6I/, ஆI/ D^ைட,ேகாஸு/ எ>றா5 D^ைட,ேகா� 

ஆ^I,- உணவாகிவ6I/. அவ) எaவாS அைனVைதi/ அYேக ெகா'I 

ெச5வா)? 

• ஒM டாமிேனா இர'I சCரYகைள 1ஒ2 உைடயC அC ெச� ேபா)W5 

அMகMேக உ9ள இர'I சCரYக9 மைற,க,kWயC, 32 டாமிேனா,க9 

ெகா'I 8ஒ8 ெச� ேபா)ைட மைற,க DWiமா (DWi/). அLபWெய>றால 

31 டாமிேனா,கைள பய>பIVதி 8ஒ8 ெச� ேபா)W5 உ9ள இர'I -S,- 

எதி) க^டYகைள அகPறிய ப6ற- மைற,க DWiமா: ஏ> DWi/ அ5லC 

ஏ> இ5ைல (ஒேர வNய65 வ6ைட இM,கிறC ! ). 

வ6Iகைதக9 சவா5 நிைறBதைவயாக$/, கண,-கைள உ9ளட,கியைவயாக$/ 

ேம5நிைல வ-Lh மாணவ)க+,- அைமய ேவ'I/. 

 

ெமாழி வ6Iகைதக9 மாணவ)க+,- ெமாழிய65 சிBதைனகைள, கPS, 

ெகாI,-/. உதாரணமாக வட மPS/ ெத> இBதிய ெமாழிக9 -றிVத அறிைவ 

வள),க உத$/. ஒேர தைலLப65 அைனVC மாணவ)கைளi/ ஒM சில 

வா)Vைதக9 இ5லாம5 எ`தைவLபC  மாணவ)க+,- ப6WVதமாக இM,-/. 

 

கண6த வ6Iகைதக9 எ'கைளLபPறிய அறிைவi/,அறி$சா) 

ேக9வ6Vதிறைனi/ அதிகN,-/ உதாரணமாக 

 

• ப6WVதமான ஒPைற எ'ைண எIVC ெகா'I, ஒ>பதா5 வ-,க$/ ப6>h 

வ6ைடைய 12345679 ஆ5 வ-,க$/. எ>ன நட,கிறC? எதனா5? 

• எைதV ேத)ெதILப�)க9, ஒM ேகாW �பா\ இ>S, ஒM �பா\ இ>S, இர'I 

�பா\ நாைள, 4 �பா\ அதP- அIVதநா9 அதாவC ஒM நாளZ5 கிைட,-/ 

பணVதி> இM மடY- அIVத தினVதி5, இaவாS ெதாட)BC 30 நா^க9 

ெச\வC. 

இBத வ6Iகைத இBதியாவ65 ேதா>றியC (ஒM ராஜா சCரYகVதி5 உ9ள 

ஒaெவாM சCரVதிP-/ இர'I மடY- அNசி தMவதாக வா,களZ,கிறா) 

அதனா5 அறிவாPற5 மி,க -WமகனZட/ ேதாPகிறா)) – மாணவ)க9 ெபNய 

எ'க9 பPறிi/ அவPறி> இர^WLபைடத5 பPறிi/ அறிய இயt/. 

இத> Xல/ எளZதாக மாணவ)க9 ஒM ேகாWவைர எ'கைள, 

கPS,ெகா9வ)க9. ஓ>S, பVC, ®S, ஆய6ர/, பVதாய6ர/, ல^ச/, பVC ல^ச/, 

ேகாW மPS/ அேரப6ய எ' இல,கYகைள, கPS, ெகா9வC/ அவசியமாகிறC, 

இைவ உய6Nய5, வானவ6ய5, ெபாMளாதார/ ேபா>ற CைறகளZt/ உதவ6யாக 

இM,-/ மனZத Xைளய6> அw,kSக9 எ'ண6,ைக, பா5ெவளZய65 ந^சVதிர 

எ'ண6,ைக, இBதியாவ6> ெமாVத உ9நா^I உPபVதி, உலகி5 உ9ள மணலி> 

எ'ண6,ைக பPறி அறிய மிகL ெபNய எ'க9 பPறிய அறி$ 

இ>றியைமயாததாகிறC. 
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இBதியாவ6> பார/பNயVதி5 வ6Iகைதக9 ெபM/ பY- வ-,கி>றன 

ெபM/பாt/ கவ6ைத வWவ65 எ`தLப^I9ளன உ.தா. இர'டா/ பா�காராவ6> 

பைடLhக9. ேகளZ,ைக பய6Pசி,வ6ைளயா^Iக9, வ6Iகைதக9 Xல/ 

மாணவ)களZ> கPபைனVதிறg/, அறிவாPறt/ அதிகN,கி>றன . அவ)க9 

ப9ளZய65 ெதாட)BC ெசய5பட$/ உத$கிறC.  

4.6.5.1.  வ$ைளயாqvக(, வ$vகைதக(, சி%க" த�O%IW ெசய"பாvகைளS 

பாட[திqட[தி" ேசO[த": ேமPெசா>ன எIVC,கா^Iக9 ேபால கண,-, 

வா)Vைத வ6ைளயா^Iக9 ேபா>றைவ பாடVதி^டVதி5 ேச),கLபI/, -றிLபாக 

கண,- பாடVதி^டVதி5, இத> Xல/ ஆராi/ மனLபா>ைம, கPபைனVதிற>, 

ேக9வ6 ேக^-/ திற> ேபா>றைவ ேம/பI/. இBதியாவ65 ேதா>றிய 

இVதைகய வ6Iகைதக+/, வ6ைளயா^Iக+/ ேச)VC ெகா9ளLபI/. -றிLபாக 

சCரYக வ6ைளயா^I மாணவ)க9 மVதிய65 ப6ரபலமா,கLபI/. 

 
4.6.6 ெதாழி" Qைற% க"வ$gW , திறnக�W 
ெதாழி5Dைற, க5வ6 -ழBைதகளZ> திறைன அதிகNVC ந/ நா^WP-/ 

பல> ேச),க வ5லC. jpல மாணவ)க+,- ப6Pகால ேவைலவா\Lப6ைன 

ஏPபIVதி ெகாI,-/ அேத ேவைளய65 சிலM,- அைனVCV ெதாழி5களZ> 

க'ண6யVைதi/ மதி,க உத$/. 
 

4.6.6.1.  ெதாழி"Qைற ெவளLSபாv: வாm,ைகV திற> ேம/பா^IL பய6Pசிய65 

ப5ேவS ெதாழிலக9 -றிVத அWLபைட அறி$/, D,கியVCவD/ எIVC, 

kறLபI/. உதாரணமாக ேதா^ட,கைல, ம'பா'ட/ ெச\த5, மரேவைல 

ேபா>றைவ 3 Dத5 8 வயC, -ழBைதக+,- கPS,ெகாI,கLபI/. ப6ற 

மாணவ)க9 அவ)களZ> நIநிைல வ-Lப6P- D> இதைனL பPறிய அறிவ6ைன 

வள)VC, ெகா9வ). 

அBதBத சXகf nழலிP- ஏPப வாm,ைகV திற> ேம/பா^IL பய6Pசி 

வழYகLபI/. ஆYகாYேக இM,-/ பய6PSந)க9 மாணவ)க+,-, கPS, 

ெகாILபா)க9.. 

4.6.6.2.  6 Qத" 8 ஆW வIS_  மாணவOக�%கான ெதாழி"Qைற கhப$[த" Iறி[த 

கண%ெகvS_: ஒaெவாM மாணவM/ வMட/ D`வC/ மரேவைல, மி>Cைற 

சா)Bத ேவைல, ேதா^ட,கைல, ம'பா'ட ேவைல ேபா>றைவகளZ5 ேத)fசி 

ெபSவ). மாநில அரj/, அBதBதL ப-திய6> ேதைவ மPS/, பய6PSநைர, 

கண,கி5 ெகா'I இவPைற ெசய5பIVC/. 

4.6.6.3.  ேம"நிைல ப(ளLSபாட[திiW ெதாழி"Qைற% க"வ$ைய உq_I[pத": 9 

Dத5 12 வ-Lh மாணவ)க+/ இVதைகய பய6Pசிைய ேமPெகா9வ)க9. பWLh, 

திற> ேம/பாI, வ6ைளயா^I, கைல மPS/ ேம/ப^ட திற> பய6Pசிய65 

அவ)க9 பய6PSவ6,கLபIவ). 

 

4.6.7 `ஜிqட" க"வ$யறி� மhVW கண%கீqvt சிfதைன 
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4.6.7.1.  `ஜிqட" க"வ$யறிைவ ஒU]கிைண[த": hதிய பாடVதி^டVதி5 

அWLபைடய65 Wஜி^ட5 க5வ6யறிைவ அைனVC மாணவ)க+/ கP-/ 

வைகய65 வழிவைக ெச\யப^WM,-/.  

ேம/ப^ட நிைலய65 பாடVதி^டVதி5: 

a. கண,கீ^If சிBதைன (சி,க5கைள, க'டறிBC வ6ைடகாw/ ெசயலிைன 

கண6னZக9 ெவPறிகரமாகf ெச\i/ Dைற) அWLபைட திற> Wஜி^ட5 

iகVதி5. 

b. hேராகிராமிY மPS/ கண6னZசா) நடவW,ைகக9. இதPகான அWLபைட 

ெதாட,க மPS/ உய)நிைல வ-LhகளZ5 தரLபI/. 

4.6.8 ெநறிQைறக( மhVW தாOம�க நியாயவாதW  
வாmவ6ய5 ெநறிDைறக9 பாடVதி^டVதி> Xல/ ப9ளZய65 

கPப6,கLபI/ேபாC ப6>னாளZ5 அவ)களா5 மகிmவான வாmவ6யைல 

தமதா,கி, ெகா9ள DWi/ இதPகாகL ப6>வM/ பNBCைரக9 

ேமPெகா9ளLபI/. 

4.6.8.1.  அ`Sபைட ெநறிQைறக( மhVW தாOம�க நியாயவாத[ைத பாட[திqட[தி" 

ேசO[த": hதிய பாடVதி^டVதில அWLபைட ெநறிDைறக9 மPS/ தா)மvக 

நியாயவாதVைத பாடVதி^டVதி5 ேச)Vத5, மிக இள/ வயதி5 சNயானC எC 

என,க'டறிய$/, இதனா5 யாேரg/ பாதி,கLபIவா)களா: இC ெச\வதP- 

ந5ல வ6ஷயமா: ேபா>ற ேக9வ6கைள தன,-Vதாேன ேக^I,ெகா9ள$/ 

இVதி^ட/ உத$/. சிறிC வMடYக+,-L ப6>ன) ஏமாPSத5, வ>Dைற, 

சகிLhVத>ைம, சமVCவ/, கMைண ேபா>றைவ பPறி hNBC ெகா'I 

வாmவ6ய5 ெநறிDைறகைள ேமPெகா9ள இைவ ெபNC/ உத$/. 

ேந)வழிய6t/, மைறDக வழிய6t/ இைவ கPப6,கLபI/. ேந)வழிய65 

ப9ளZய65 ெசய5பாIக9, கMVதரYக/ மPS/ வாசிVத5 Xல/ ெநறிDைறக9 

கPப6,கLபI/. மைறDக வழிய65: ெமாழி, இல,கிய/, வரலாS, சXக 

அறிவ6ய5. இவPைற Cைண ெகா'I நா^ILபPS, வ6^I,ெகாIVத5, 

அகி/ைச, உ'ைம, ேந)ைம, அைமதி, ம>னZVத5, சகிLhVத>ைம, இர,க/, 

சமVCவ/ மPS/ சேகாரVCவ/ -றிVC ெசா5லிV தரLபI/. 

4.6.8.2.  ெநறிQைறக( மhVW தாOம�க நியாயவாத[ைதS பாட[திqட[தி" ேசO[த": 

அWLபைட தா)மvக நியாயவாதVதி> Xல/ இBதியL ப'hகளான அகி/ைச, 

த>னலமPற ேசைவ, சVதிய/, சகிLhVத>ைம, ெபNயவ)கைள மதிVத5, 

jPSfnழைல மதிVத5 ேபா>றைவ மாணவ)க9 மVதிய65 பதிய ைவVத5, 

-LைபVெதா^W, கழிவைற உபேயாகிVத5, கழிவைறைய jVதமாக ைவVத5, 

வNைசய65 ெபாSைமயாக நிPபC, C>பVதி5 இMLபவ)க+,- உத$வC, ேநர/ 

தவறாைம, ேபா>ற சXகL ெபாSLhண)ைவ ேமt/ அதிகN,-/. 

4.6.8.3.  அரசியலைமS_ மதிSப�vகைள ேமWபv[pத": பாடVதி^டVதி> Xல/ 

கலாfசார/ மPS/ ப9ளZய6> jPSfnழைல ேம/பIVCத5 -றிVC 

கPப6,கLபI/ ம,களா^சி -றிVத jதBதிர/. சமVCவ/. ந�தி. ப>DகVத>ைமைய 

அரவைணVத5. சேகாதரVCவ/. ேந)ைம. ேமைடL ேபfசி> ேபாC வ6�ஞான 

ெதளZேவாI அ)Lபண6Lh/ ேதைவ. அைமதி இBதியாவ6> ஒPSைமைய பPறி 

கPப6,கLபI/. 

4.6.8.4.  தனLமனLத ¤தfதிரW மhVW ெபாVS_ணO� Iறி[p மாணவOக�%I 

எv[pைர[த": இBதியாவ65 jதBதிரVCட> அைனVC -Wம,களZ> 
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ெபாSLhண)$/ இ>றியைமயாததாகிறC. மாணவ)க9 அவ)க+,-L 

ப6WVதைதV ெதாடர$/. ந'ப)களZ> �'Iத5 இ>றி jயமாக DWெவI,க$/ 

கPSVதரLபட ேவ'I/;. ப9ளZக9 மாணவ)க+,- அதிக jதBதிர/ , 

அதிகாரவலிைமயளZVC தமC ெசாBதLபாைதையV தாேம ேத)$ ெச\வதP-L   

பய6PSவ6,க ேவ'I/. 

4.6.8.5.  அ`SபைடS பாpகாS_ மhVW ¤காதாரW Iறி[த பய$hசி: தம,-/ jPறி 

உ9ளவ)க+,-/ ெதா'I ெச\i/ வ6தVதி5 அைமVத5. jகாதார/ -றிVத 

பய6Pசி வM/D> காLபC. மனநல>, உண$Dைற, தனZமனZத மPS/ ெபாC 

jVத/. ேபாைத மPS/ hைகய6ைலையL பய>பIVCவC -றிVத  வ6ழிLhண)$ 

ேபா>றைவ கPSVதரLபI/. பாலிய5 க5வ6i/ ேம5நிைலLப9ளZய65 

ேச),கLபI/. அதனா5 ெப'கைள மதிVத5, பாCகாLh, -I/ப, க^ILபாI, 

பாலிய5 ேநா\கைளV தIVC,ெகா9வC ேபா>றைவ சாVதியமா-/. 

4.6.8.6.  சQக உணOtசிக( பhறிய கhற": சDக/ சா)Bத உண)fசிக9 பPறிய கPற5 

மாணவ)களZ> சXகL பYகளZLைப அதிகN,-/. ேமt/ அவ)களC 

அறிவாPறைல அதிகN,க$/. உண)fசி�தியான ப6>னைடைவV தI,க$/ 

உத$கிறC. இதPகான ெசய5பாIகளாக -` வ6ைளயா^Iக9; கMைண ேபா>ற 

ப'hக9 -றிVத கைதக9; எ`VC, ேபfj ,  கைலக9 ேமPெகா9ளLபI/ 

இவPறா5 மாணவ)களZைடேய அறிவாPற5 அதிகN,-/. கMைணைய 

ேம/பIVC/. மன அ`VதVைத -ைற,-/ இதனா5 பாடVதி^டVதினZ5 

சிறLபாக ெசய5பட DWi/. 

4.6.8.7.  இல%கிய]க( மhVW ம%களLடமிUfp உ[ேவக பாட]கைள கhற": 

-ழBைதக9 ப�சதBதிர/. ஜாதகா , ஹிேதாபேதச/ ேபா>றவPைற இBதிய 

காலfசார/ Dல/ கPSதரLபI/;. இBதிய அரசியலைமLப65 உ9ள மிக D,கிய 

பVதிகைள வாசிVC. சமVCவ/, jதBதிர/, சேகாதரVCவ/ -றிVC கPSV  

தரLபI/. மகாVமா காBதி. டா,ட). அLC5 கலா/, jவாமி வ6ேவகானBதா. 

-Mநான, , மகாவ �ர) ,  ஆfசா)யா, க$தம hVத), அரவ6Bத). பாபாசாேகL 

அ/ேபVக), டா,ட) ச).சி.வ6..ராம>, டா,ட) ேஹாமி பாபா ேபா>றவ)க9 

மாணவ)க+,-L ெபM/ ஊ,-வ6Lபாக இMLப);. உலக அளவ65 ஆ5ப)^ 

அ\>�Í>. மா)W> zத) கிY, ெந5ச> ம'ெடலா ேபா>றவ)கைளL பPறி 

கPப6,கLபI/. 

4.6.8.8.  ெநறிQைறக( மhVW தாOமிக நியாயவாத[ைத பhறிய ப`S_க(: இBதL 

பWLைப. ஒM வMட பWLபாக ஆறா/ வ-Lh Dத5 எ^டா/ வ-Lh வைரய6லான 

அைனVC மாணவ)க+,-/ பNBCைர,கLபIகிறC. அWLபைடயாக அகி/ைச, 

ெப'க+,- பாCகாLh மPS/ மதிLபளZVதல,. உத$/ மனLபா>ைம, 

சமVCவ/,. சேகாதரVCவ/ ேபா>றைவi/ ப6>h பMவகால பWLப65 

ெநறிDைறக9 மPS/ தா)மvக நியாயVைதL பPறிi/ கPப6,கLபI/. 

 

4.6.9  இfதியா பhறிய அறி� 
இBதிய இல,கியD/. பார/பNயD/, ப5ேவS CைறகளZ5 அgபவD/ அறி$/ 

ெகா'டைவ, உதாரணமாக கண,-, கைல, கவ6ைத, நாடக/, ேவதிய6ய5, ந�) 

ேமலா'ைம, jPSfnழ5 ேமலா'ைம. தாவரவ6ய5,. வ6லYகிய5, இைச. 

நடன/, ேயாகா மPS/ க5வ6 இைவ -றிVC பழYகாலVதிt/ இ>S/ 

கிராமிய,கைலக9. இல,கியYக9 பழY-Wய6ன) மரh ேபா>றைவ Dல/ 

இBதியாவ6P- ெவளZய6t/ அறியLபIகி>றன .  
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 உதாரணமாக கண,கி5. ப6தாகர� ேதPற/. ப6ேபாநாசி எ'க9 மPS/ 

பா�க5 D,ேகாண/ ேபா>றவPைற ெபௗதாயானா. வ6ரஹYகா, ப6Yகளா 

ஆகிேயா) Dத>Dதலி5 க'Iப6WVதன);. �Êய/ பPறிய அறி$/ அத> 

இடD/ இBதியாவ65 2000 ஆ'I,- D>h ஆNயப^டரா5 க'டறியLப^டC . 

கா5-ல� பPறி பா�கரா  (க)நாடகா) மPS/ மாதாவா (ேகரளா) ஆகிேயா) 

க'Iப6WVதன);. ஆனா5 இவPைறL பPறி தPேபாC இBதியாவ65 ெசா5லிV 

தரLபIவC இ5ைல;. ஆYகில ஆ^சிய6னா5 இM,கலா/;.  

 இBதியாவ6> அறி$சா) பYகளZLைபL பPறி பாடVதி^டVதி5 ேச)LபC, 

வரலாPைற ம^I/ ெதNBC ெகா9ளாம5 இBதிய பார/பNயVைத பPறி ெதNBC 

ெகா9ள$/. hவ6ய6ய5 பPறிய அறிைவ வ6Nவா,க$/. இBதிய) எ>ற ெபMமித/ 

ெகா9ள$/. jயமதிLப�̂ ைட அதிகN,க$/ வழி வைக ெச\i/;.  

 பWVத அறிவ6யலாள)க9 நிைறBத ந/ நா^W5 அவ)களZ> Xல/ 

பாடVதி^டVதிைன கீmக'டவாS ேம/பIVதLபI/. 

4.6.9.1.  இfதிய அறிவ$ய" அறிைவ பாட[திqட[தி" ேசO[த": இBதிய பYகளZLh/, 

வரலாS/, D`வCமாக ப9ளZ பாடVதி^டVதி5 ேச),கLபI/;. கண,-, 

வானவ6ய5, உளவ6ய5, ேயாகா, ெதா5லிய5, மMVCவ/, அரசிய5, சDக/, 

அரசா^சி மPS/ ேமலா'ைம -றிVC/ ேச),கLபI/. 

4.6.9.2.  பழ]I`ய$னO மhVW I`ம%களLn அறி�சாO ெகா(ைககைளgW 

பாட[திqட[தினL" ேசO[த": அBதBத ப-திய6> பழ,கYக9 மPS/ 

ேதைவய6ைன கMVதி5 ெகா'I இைவi/ பாடVதி^டVதி5 ேச),கLபIகி>றன.. 

4.6.9.3.  இfதியாவ$" அறி�சாO ப]களLS_ Iறி[த ப`S_: மாணவ)க9 இதி5 

ஆ)வமிMLப6> ேம5நிைல வ-Lப65 இC -றிVC ேத)BெதIVC பW,க வழிவைக 

ெச\யLபI/. 

 

4.6.10 நடS_ நிக2�க( 
ப9ளZகளZ5; பய6PSவ6,-/ அறி$ அதgட> DWவதி5ைல;. வMYகால 

பண6களZ5 அத> ப6ரதிபலிLைப, காண DWi/. அதனா5 வ-Lபைற, க5வ6ய65 

ெவளZ உலகD/ ேச),கLபட ேவ'I/;.  

பாடVதி^டYக9 வள)fசிைய அரவைணLபதி5ைல. அதனா5 ஒM பாடமாவC 

மாSத5கைள உ9ளட,கியதாக இM,க ேவ'I/;. ப9ளZ, க5வ6ையi/ உலக 

அgபவYகைளi/ அரவைணVததாக அC இMBத5 ெவ'I/;. 

மாSதைல உ9ளட,கிய பாடமானC நடLh ெபாMளாதார/ ,. அறிவ6ய5 

க'Iப6WLhக9 , மMVCவ D>ேனPறYக9 ,  கைல , இைச , hவ6 சா)Bத 

அரசிய5 கண,கீIக9 , பாலின வ6ஷயYக9 , சXக நடLhக9 ேபா>றவPைற 

உ9ளட,கி இM,-/.  

 எBத ஒM க5வ6i/ கPபைனVதிறைனi/. 

பைடLபாPறைலi/  உ9ளட,க ேவ'Iெமன அ`Vத/ 

தMவதாக   இM,-மானா5  , அC க^டாய/ கைலைய 

உ9ளட,கியதாக இM,க ேவ'I/ 
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4.6.10.1.  சsகW, நாv ,  உலகW சாOfத வ$ஷய]க( Iறி[த ப`S_: 7 மPS/ 8 ஆ/ 

வ-Lh மாணவ)க9 அைனவM/ (வார/ ஒM வ-Lh) இதி5 பய6PSவ6,கLபIவ) 

. நடLh  நிகm$களான �\ைம இBதியா. பாலின சமVCவ/. சXகந�தி. 

அறிவ6யt/ அத> தா,கD/. உலகளாவ6ய க5வ6 -- உதாரணமாக இBத ேதசிய 

க5வ6, ெகா9ைகய6> ப6ரfசைனக9. இC ேபா>ற  வ6ஷயYகளZ5 மாணவ)களZ> 

அறி$Vதிறைன வள)VC அதPகான வ6ைள$கைளi/ சிBதி,க ெச\ய ேவ'I/;. 

தகவ5 ெதாட)ைப அதிகN,க$/ -` ேமலா'ைமைய வள),க$/ இைவ 

ெபNC/ உத$/ . மாணவ)க9 அவ)களC பா)ைவ. அgபவYக9 மPS/ 

ஆ)வVதிைனi/ இத> Xல/ அறிBC ேம/பIVத வழிவைக ெச\யLபIகிறC. 

4.6.10.2.  நாqv நடS_க( பhறிய ப`S_ (9 Qத" 12 ஆW வIS_): அWLபைட, க5வ6ைய 

ெதாட)BC, 9:12 ஆ/ வ-Lh மாணவ)கைள ெச\திVதா9க9, வார இதmக9, 

hVதகஙக9, படYக9 ேபா>றைவகளZ5 ெதாட)hபIVதி சிBதிVC, ெசயலாPற 

ைவ,கLபI/;. ஆசிNய) தைலLைப ேத)BெதIVC, அதி5 கMVC பNமாPற/ 

நைடெபS/. 

நா^I நடLhக9 -றிVC வ-LெபI,-/ ஆசிNய)க9 அaவLேபாC 

கலBதாேலாசிVC DW$ ெச\வ). இதனா5 அBதBதL ப-தி அgபவYக+/ உட> 

ேசM/;. 

 ஆசிNய)க9 கMVCகைள எளZதா,கி மாணவ)களZட/ ெகா'I ெச5ல ேவ'I/ 

சிறிC காலVதிP-L ப6ற- அவ)கேள பWVC, ஆரா\BC hNBC ெகா9வ) 

இைடய6ைடேய ேக9வ6 ேக^I அவ)கைளf சிBதி,கf ெச\ய ேவ'I/;. 

அறிவ6ய5, ெதாழி5}^ப/, மMVCவ/, இல,கிய/, இைச ேபா>ற Cைற சா)Bத 

ெச\திக+/ இதி5 ேச),கLபட ேவ'I/ . ஆணாதி,க/ மPS/ இனெவறி 

ேபா>ற சXகL ப6ரfசைனக9 -றிVC/ ஆராயLபட ேவ'I/. 

 

4.7 ேதசிய பாட[திqட கqடைமS_ 

4.7.1.  ேதசிய பாட[திqட கqடைமSப$" திU[தW: ேதசிய பாடVதி^ட க^டைமLh 2005 

பல வழிDைறகைள எIVCைர,கிறC, இBத, க^டைமLh மS ஆ\$,-Lப6> 

ேம/பIVதLபI/;, அவரவ) மாநில ெமாழிகளZ5 மாPறYக9 ெச\த ப6> 

ெவளZய6டLபI/. 

 

4.8 ேதசிய ப(ளL _[தக]களL" உ(�O ெசoதிக�W அதn 

சாராWசQW 
அைனVCL hVதகஙக+/ D,கிய சில வ6ஷயYகைள அWLபைடயாக, 

ெகா'WM,-/, kடேவ உ9�) ெச\திக+/ ேதைவக+/ ெகா'ட 

hVதகYகைளi/ ெகா'WM,-/. ஆசிNய)க+,- hVதகYகைளV ேத)ெதI,-/ 

உNைமi/ வழYகLபI/. இத> Dல/ அBதBதL ப-தி மாணவ)களZ> ேதைவக9 

நிைறேவPறLபI/;. 

 தரமான பாடLhVதகYகைள, -ைறவான வ6ைலய65 வழY-வைத, 

-றி,ேகாளாக, ெகா'WM,கிறC. மிக$/ தரமான பாடLhVதகYகைள 

எ>.சி.இ.ஆ).W.i/ , எ�.சி.இ.ஆ).W. க+/ இைணBC இைத 

சாVதியமா,-கி>றன. இைவ தவ6ர உய)ரக பாடLhVதகYக9 தனZயா) 

பYகளZLேபாI வழYகLபIகி>றன . மாநிலYகேள அவ)களC பாடLhVதகYகைளV 



National Education Policy 2019 

 
74 

தயா)பIVC/. ( எ>.சி.இ.ஆ).W. பாட®5கைளV  த`வ6i/ இM,கலா/) 

இVதைகய பாடLhVதகYக9 அவரவ) தா\ெமாழிய65 இMLபC உSதி ெச\யLபட 

ெவ'I/. 

4.8.1.x  எn.சி.இ.ஆO.`.  _[தக]கைள மVவைர� ெசop ேமWபv[pத" : 

அWLபைடைய ேநா,கி ஒaெவாM பாடVதி^டD/ jMY-வதா5. hVதகYகளZ> 

சாரா/சD/ jMY-கிறC. ஆரா\த5, க'Iப6WVத5, ஆ,க�)வ கPற5 

ேபா>றைவ வலிiSVதLபI/. சில பாடYகளZ5, அWLபைடையV தவ6ர 

எ>.சி.இ.ஆ).W. சில CைணL பாடYக9 XலD/ பாடVதி^டVதிைன 

ேம/பIVCகிறC 

4.8.2.  மாநில அளவ$" _[தக]கைள[ தயாO ெசoவp : ேதசிய பாடVதி5 அBதBத 

இடVதி> ேவSபாIக+,- இணYக எ�.சி.இ.ஆ).W .Xல/  hதிய hVதகYக9 

தயா) ெச\யLபI/. அவPறி5 கீm,க'டைவ க^டாயமாக இM,-/. 

• எ>.சி.இ.ஆ).W . அWLபைடV தர$க9  

• ஏதாவெதாM எ>.சி.இ.ஆ).W .CைணLபாடV  தர$. அBதBத மாநிலVதிP- 

ஏPறC 

• எ�.சி.இ.ஆ).W. அ5லC அBதBத இடVதிPகான தர$க9 ேச)VC, 

ெகா9ளLபI/ . -றி,ேகாளானC இLேபாC இM,-/ பாடfjைமய6ைன, 

-ைறLபதாகேவ இM,-/ ; ஆனா5 ஆ,க�)வமாக ஆரா\BC மகிmவான 

நைடய65 21ஆ/ ®Pறா'W> நைடDைறையL ப6>பPறி இM,-/. 

பாடLhVதக/ சNயான தகவ5கைள ம^Iேம ெகா'WM,-/ ; நி�ப6,கLபடாத 

தர$க9 இM,-மாய6> அதைன அaவாேற -றிLப6^WM,-/;. 

ஆரா\Bத ப6> எ�.சி.இ.ஆ).W. அLபWேய  எ>.சி.இ.ஆ).W .  தகவ5கைள ஏPS, 

ெகா9+/ ; அ5லC CைணL பாடYகளாக மாநிலYக9 பNBCைரVதைத ஏPS, 

ெகா9+/ உதாரணமாக எ>.சி.இ.ஆ).W. அWLபைடயாக இைசய65 இBC�தானZ 

அ5லC க)நாடக இைசைய பNBCைரVதாt/. மகாரா�Wர  இைசயான லாவண6 

, அLஹ>Y� ேபா>ற கிராமிய, கைலகைள ஏPS, ெகா9+/;. இBத 

பாடLhVதகஙகைள எ�.சி.இ.ஆ).W. இSதி ெச\C -ைறBத வ6ைலய65 

மாணவ)க+,- கிைட,கf ெச\i/.  

4.8.3.  பாடS_[தக]க( மhVW தர�க( - ªvத" பாட]க�%கானைவ :  

hVதகYக9, hதிய பாடYகளான கண6னZ அறிவ6ய5, இைச , இல,கியVதிPகாகாகV 

தயா) ெச\யLபI/;. அைனVC hVதகYக+/ இBதிய அளவ65 அறி$சா)BC 

இMBதாt/ அBதBதL ப-திையf சா)Bத வ6ஷயYக9 அதி5 இட/ெபPறிM,-/ 

.  

4.8.4.  உயOரக ெமாழிெபயOS_க( : இBதிய அளவ6லான ெமாழிெபய)Lh மPS/ 

வ6ள,க/ (ஐஐWஐ) எ>ற அைமLh உMவா,கLப^I. இBதிய ெமாழிகளZ5 உ9ள 

சிறBத பைடLhக9 ப6றெமாழிகளZ5 ெமாழி ெபய),கLபI/;. ெவளZநா^I 

ெமாழிகளZ> ெமாழிெபய)Lh/ இட/ ெபS/;. ஐஐWஐ அதி நவ �ன 

அg-Dைறைய, ெகா'WM,-/;. இதனXல/ அைனVC இBதிய ெமாழிக+/ 

ேம>ைமiS/;. இத> Dல/. ஐஐWஐ வழியாக , எ>.சி.இ.ஆ).W. தயாNVத 

பாடLhVதYக+/. ேதசிய அளவ6லான கPப6Vத5 கPற5 தர$க+/ 
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(எ�.சி.இ.ஆ).W. iட> ேச)BC) அைனVC இBதிய ெமாழிகளZt/ இட/ெபறf 

ெச\யDWi/. 

4.8.5.  _pைமயான பாடS_[தக]கைள வ`வைம[த" - அதிக அளவ6லான

 hVதகYக9 ப9ளZகளZ5 கிைட,கL ெபSவதP-: hதிய பாடLhVதகYக9 

அைனVC ெமாழிகளZt/ கிைட,க உPசாகLபIVத$/ ஆசிNய)க+,- 

பாடLhVதகஙக9 மPS/ -ழBைத வழிகா^W வழிDைற உபேயாகிVத5 

ெதாட)பாக$/, ெபாC மPS/ தனZயா) ெகா9ைகக9 வழிவ-,கLப^I hVதக 

ஆசிNய)க+,- பNj/. பாரா^I/ அவரவ) ெமாழிய65 சிறBC வ6ளY-பவM,- 

வழYகLபI/. 

 இVதைகய hVதYக9 த>னா^சி, -`ம/ ெகா'ட நிhண)கைள, ெகா'I 

இBதிய அளவ6t/. மாநில அளவ6t/ ஆராயLபI/. 

• இBதிய அளவ6லான அWLபைடV தர$க9 மPS/ ேதைவ இMLப6> 

அBதBத இடVதிPகான தர$க9 மாநிலYகளா5 பNBCைர,கLபI/. 

• hCைமயான, கPபைனவள/ மி,க ெவளZLபாI மPS/ 

• ந/பகVத>ைம மPS/ C5லியVத>ைம 

இVதைகய hVதYக9 ஆசிNய)க+,-/. மாணவ)க+,-/ மிக, -ைறBத 

வ6ைலய65 கிைட,-/;. எBத வைகய65 பண/ ெசtVCவC, க'டறிவC, hVதக 

ஆசிNய)கைள ஒMYகிைணLபC ேபா>றைவ ஒaெவாM தனZயா) மPS/ 

ெபாCV தி^டVைதL ெபாSVததா-/;  

 

ஒaெவாM மாணவM/ அவM,ேக உNய இய5பான 

தனZVCவமான திற>க9 ெகா'டவ); அவPைற,  

க'Iப6WVC, பராமNVC பாCகாVC,  ேம/பIVதி வள)VCவ6ட 

ேவ'I/. 

4.9 மாணவOகளLnேமWபqட  வளOtசி%I மதிSப�qv 

Qைறகைள மாhறி அைம[த" 
பாடVதி^ட மாPறVேதாI kடேவ மதிLப�̂ I Dைறக+/ மாPறி அைம,கLபட 

ேவ'I/;. ெவS/ மனLபாட Dைறைய, ெகா'I மாணவ)கைள மதிLப�I 

ெச\வைத தவ6)VC, கPறைலi/, ேம/பா^Wைனi/, ேயாசி,-/ திறைனi/ 

ேம/பIVC/ மதிLப�̂ I Dைறக9 ப6>பPறLபட ேவ'I/, மதிLப�I எ>பC 

கPறைல அWLபைடயாக, ெகா9ளLபட ேவ'I/. 

 

 ப9ளZ நா^களZ5 கPறt/. அத> பWநிைல  உMவா,கD/, வள)fசிையi/ 

உ9ளட,கியதாகேவ இMVத5 ேவ'I/;. அWLபைட அறிைவL ெபPS, 

ெகா9வC/, ஆரா\வC/ அதைன ெசய5பIVCவC/ ம^Iேம க5வ6 Dைறய65 

மதிLப�̂ I Dைறயாக இMVத5 ேவ'I/. ப9ளZV ேத)$க9, ப5கைல,கழகV 

ேத)$க9, த-திV ேத)$க9, ேவைல வா\Lப6Pகான ேத)$க9 என அைனVC/ 
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இத> அWLபைடய6ேலேய அைமVத5 ேவ'I/. 

                

ெகIவா\Lபான  தPேபாைதய ேத)$ DைறயானC உ'ைம, கPற5 

அgபவVைத, ேத)$,கான அதிகபWயான பய6Pசிய6t/, தயாNLhL பண6களZt/ 

ம^Iேம ெகா'I நிரLப6,ெகா'WM,கிறC.இBத நிைல , -றிLபாக 

இைடநிைலLப9ளZ, க5வ6ய65 ெபM/ பாதிLைபேய ஏPபIVதி, ெகா'WM,கிறC 

.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 10 மPS/ 12 ஆ/ வ-Lh ேத)$க9 மாணவ)கைள க^டாயமாக பW,க ம^Iேம 

வலிiSVCகி>றன, இBத Dைற கPறைல பல வழிகளZ5 தI,கிறC. 

 

• Dதலி5, 10 மPS/ 12 ஆ/ வ-Lh ேத)$க9. மாணவ)க+,- மன 

அ`VதVைதV தMகி>றன. மாணவ)களZ> மனநலைனi/. வாmவ6ைனi/ 

ப6>g,-V த9ளZ மனLபாட வழிDைறையேய வலிiSVCகிறC, 

உ'ைமயான hNத5, ஆராi/ மனLபா>ைம, கPற5 இவPைறL 

ப6>g,-V த9ளZ மனLபாட, க5வ6Dைறைய வலிiSVCகிறC. 

• இர'டாவதாக. தPேபாைதய ெபாCV ேத)$களZ5, ஒM சில பாடYக9 

ம^Iேம D>னZைல ெபSகி>றன, அதனா5; மாணவ)க9 சில பாடYகளZ5 

ம^Iேம நிhணVCவ/ ெபSகி>றன);. இதனா5 அவ)க9 ப5ேவS 

CைறகைளL பPறி ஆராயாம5 -றிLப6^ட வ^டVதிP-9 அடYகி 

வ6Iகி>றன);. மPற CைறகளZ5 அவ)களZ> நிhணVCவ/ ஆராயL 

படாமேல ேபா\ வ6IகிறC. உதாரணமாக, 8 ஆ/ வ-Lப6P-L ப6ற-, 

அறிவ6ய5 மாணவ)க9 ெதாழி5CைறL பாடYக9 -றிVCV ெதNBC 

ெகா9வேத இ5ைல எனலா/. 

• X>றாவதாக, 10 மPS/ 12 ஆ/ வ-Lh ெபாCV ேத)$தா> வாmவ6ைன 

நி)ணய6,-/ எ>றா5 அC அLேபாC ம^I/ பW,கிற k^I மதிLப�டாக 

ம^Iேம அைமi/;. ேத)$க9 கPற5 அgபவYகைள ம^Iேம 

தர,kWயதாக இM,கேவ'I/. இைத,ெகா'I கPS, ெகா9வேதாI 

ம^Iம5லாம5. வள)fசி ெபற$/ இC உதவ ேவ'I/;. தPேபாைதய 

Dைற அaவாS கிைடயாC 

இத> ந�^சியானைத ப5கைல,கழக }ைழ$Vேத)$களZt/ காணDWகிறC - 

பய6Pசி ைமயYகளZ> வள)fசிi/, -றிLப6^ட Cைறய65 நிhணVCவ/ 

ெபSவைதi/ உதாரணமாக, kறலா/;. ப5கைல,கழகYக+/ மனLபாட 

Dைறைய ைகயா'I, அத> அWLபைடய6ேலேய }ைழ$Vேத)ைவ நடVCகிறC. 

அதனா5 மனLபாட/ ெச\வC/, பய6Pசி ைமயYகைள நாIவC/ அதிகN,கிறC. 

மாணவ)க9 நாI D`வC/ பயண6VC, இBத }ைழ$Vேத)ைவ எ`தி, தன,- 

ப6WVதமான க5zNகைள ேத)BெதI,க ேவ'Wi9ளC.  

Cவ6ர, இC ேபா>ற ேத)$க9 ெபM/பாt/ வMடVதி> ஒேர நாளZ5 

ைவ,கLபIகிறC - ஏேதg/ காரணYகளா5 ேத)$ எ`த DWயவ65ைல எ>றா5 

ஒM D` வMட/ மாணவ)க9 காVதிM,க ேவ'Wய6M,கிறC. தனZVதனZேய 

ேத)$ எ`CவதPகாக பயணfெசல$, இடVேத)$, ேத)$,- தயாராத5, 

ேத)வ6Pகான ேநர அ^டவைண ேபா>றைவ மாணவ)களZைடேய ெபM/ மன 

அ`VதVைத உMவா,-கி>றன. 
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இVதைகய பாதக வ6ைள$கைள, கைளBC, மாணவ)களZ> D`ைமயான 

வள)fசி,-L பய>பI/பW ெபாC மPS/ }ைழ$Vேத)$க9 அைமயேவ'I/;. 

இதPகான த�)$களாக. 

• ெபாCVேத)$ பலதரLப^ட பாடYகைள உ9ளட,கியதாக இM,க ேவ'I/; 

• மாணவ)க9 தYக+,- ப6WVத பாடYகைள ேத)$ ெச\C ெபாCV ேத)ைவ 

எ`த வழிவைக ெச\ய ேவ'I/. 

ெவS/ மனLபாட Dைறைய ம^I/ அWLபைடயாக ெகா9ளாம5 வ-Lப6P- 

ெதாட)fசியாக ெச5t/ மாணவ)களாt/ இல-வாக ேத)fசி ெபS/ வ6த/ 

ேத)$க9 மாPறி அைம,கLபட ேவ'I/. 

• மாணவ)க9 அBதBத பாடYகைள பW,-/ ெபாC. அேத ெசம�டN5 அBத 

ேத)வ6ைன எ`த வழிவைக ெச\ய ேவ'I/;. இ>g/ சிறLபாக எ`த 

DWiெமனZ5 அதP-/ வழிவைக ெச\ய ேவ'I/. 
• மாணவ)க+,-V ேத)$ jைமைய -ைற,-/வ6தVதி5, சாVதியLபI/ேபாC,  

ஆSமாதVதிP- ஒMDைறேயா அ5லC ஆ'W> இSதிய65 நைடெபS/ 

ப9ளZ இSதிV ேத)$களZ5 ஒaெவாM பாடVதி> ெபாCVேத)$/ ப9ளZ இSதி 

ஆ'IV ேத)$ Dைறய6லிMBC,  ஆSமாதVதிP- ஒMDைற நைடெபS/ 

ேத)வாகேவா, ஆ'WSதி ேத)வாகேவா  சாVதியLபI/ேபாC 

மாPறLபI/.இத>Xல/ மாணவ)களZ> ேத)$fjைம அதிகN,காC  
 
இBத Dைற, பய6Pசி ைமயYக9 இ5லாத பல நாIகளZ5 அDலி5 உ9ளC. 

ேதசிய ேசாதைன நிSவன/ (NTA) இVதைகய }ைழ$V ேத)வ6ைன, ெமாழிக9,  

ஆராi/ திற>, த),க/ DதலியவPறி5 ெதாடYகி அறிவ6ய5, கைல ேபா>ற 

பாடYகைளi/ உ9ளட,கி உMவா,-/;. இதனா5 ெபM/பா>ைமயான 

ப5கைல,கழகYக9 ஒேர }ைழ$V ேத)ைவ, ெகா'WM,-/ ; இதனா5 

மாணவ)க9 தYக+,-L ப6WVத பாடYகைள ேத)$ ெச\C ெகா9வா)க9;. 

ப5கைல,கழகYக+/ மாணவ)களZ> தனZ பாடVதிறைனi/ அவ)களZ> 

திறைமையi/ வ6MLபVைதi/ க'டறிய இயt/;.  

 

NTA , Dத>ைம , நிhணVCவ/ வா\Bத , த>னா^சி நிSவனமாகf ெசய5ப^I 

ேத)$கைள நடVC/ அதிகார/ வழYகLபI/;. ெவளZLபைடVத>ைம, பயg9ள 

ஆராi/ த>ைம நிைறBத ேத)$கைள நிhண)க9, மனஅளைவ மதிLப�̂ டாள)க9. 

ெதாழி5}^ப வ5tந)க9 ஆகிேயாைர,  ெகா'I தரமான ேத)$நிைலக9 

தயாN,கLபI/;. 

  

இSதியாக அைனVC ேத)$க+/ மாணவ)கைள மS ேத)$,- அgமதி,-/ 

வ'ண/ மாPறி அைம,கLபI/. 

 

4.9.1.  கhற" மhVW வளOtசி மதிSப$vதலி" _திய Qn¡தாரணW:  

எ>.சி.இ.ஆ).W.  மPS/ ஆசிNய)க9 இைணBC மதிLப�̂ I DைறகளZ5 

மாSத5க9 ெகா'I வர ெச\i/;. 

 இBத மாSத5களா5 , மதிLப�̂ I Dைறக9 மாPறி அைம,கLப^I அWLபைட 

அளவ6t/, திறனZt/, வ6ம)சனf சிBதைன, ஆரா\fசி, கMVதினZ5 ெதளZ$ 

ேபா>றைவ பNசீலி,கLபI/;. இC மனLபாட Dைற,- மாPறாக அைமi/;. இBத 
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வழிDைற ப9ளZக9, }ைழ$V ேத)$க9 (மாநில மPS/ ேதசிய). 

ேவைலவா\Lப6Pகான ேத)$க9 என அைனVதிt/ ப6>பPறLபI/;. இதனா5 

மாணவ)க+,- மன அ`VதVைதV தராம5 அவ)கைள மSேத)$,-/ 

தயா)பIVC/. 

4.9.2.  கhப$[த" கhற" வழிQைறைய ேமWபv[த உUவா%க மதிSப�v: ப9ளZ 

அளவ65 இVதைகய வள)fசி மதிLப�I ெதாட)BC நைடெபS/;, அதனா5 

ஆசிNய)க+/, மாணவ)க+/ ெதாட)BC கPற5 நைடDைறகைள ேம/பIVத 

DWi/;. இத> ெதாட)fசியாக, நிகmநிைல (ஆ>ைல>) ேக9வ6V தா9க9 

இவ)க+,- வழYகLபI/;. மதிLப�I உMவா,க Dைறய65 அைமவதா5, 

திறைனi/ அத> பய>பாIகைளi/ அWLபைடயாக ெகா'I இயY-வதா5 

திறBத hVதகV ேத)$க+/ நைடெபS/;.  

 ஆசிNய)க9 தாYகளாகேவ வ6னாW-வ6னா. ேத)$க9 ேபா>றவPறி> Xல/ 

மாணவ)களZ> வள)fசிைய கண,கி5 ெகா9வ);. இத>Dல/ தனZLப^ட 

பாடVதி^டVதிைனi/ உMவா,-வா)க9;. இBத வ6னாW - வ6னா,க9, பN^ைசக9 

Xல/ ஆசிNய)க9 மாணவ)கைள, க'டறிய$/. அவ)கைள பPறி 

மாணவ)க+,- ெசா5லி ெகாI,க$/ பழ,க DWi/. 

 

மதிLப�̂ I DைறயானC ெவS/ -M^I  மனLபாட 

Dைறைய ேசாதிLபதிலிMBC மாறி, உMவா,கVதிt/, 

கPற5 வள)fசிய6t/, திற> ேம/பா^I 

ேசாதைனகைளi/ உ9ளட,கியதாக இMVத5 ேவ'I/.  

4.9.3.  கண$னL சாOfத ேதO�க�%I மாணவOகைள தகவைம[p ெகா(�த": 

கண6னZi/, இைணயD/ அைனVC ப9ளZகளZt/ இM,-/ ப^சVதி5 அைனVC 

நIநிைல மPS/ ேம5நிைல வ-LhகளZt/ கண6னZ உதவ6iட> ஆசிNய)களZ> 

வழிகா^IதேலாI மாணவ)கேள தYகளC இல,-கைளi/, ெசய5 

தி^டVதிைனi/ வ-Lப);, ெபாCV ேத)$/, }ைழ$Vேத)$/ இBத Dைறய65 

நடVதL ெபறலா/ ; இதனா5 மாணவ)க+,- தைமVதாேம D>ேனPறி,ெகா9ள 

ஒ>S அ5லC இர'I kIத5 வா\Lhக9 வழYகLபI/. 

4.9.4.  3, 5 மhVW 8 வIS_களL" கண%ெகvS_ ேதO�க(: ப9ளZ D`வC,-மான 

ஒaெவாM மாணவN> ெசய5திறைன அறிi/ வ'ண/, 10 மPS/ 12 வ-Lh 

ெபாC ேத)$ட> நிSVதாம5. 3, 5, 8 ஆ/ வ-Lh மாணவ)க+,-/ மாநில 

அரjகளா5 ெபாC ேத)$ நடVதLபI/;. இத> Xல/ ஆசிNய)க9, ெபPேறா)க9, 

மாணவ)க9 அைனவM/ இைணBC ப9ளZ D>ேனPறVதிPகாக$/, கPப6Vத5-

கPற5 Dைறகைள ேம/பIVத$/ உத$/ ; அWLபைட அறிைவ ேசாதி,-/ 

வ'ணD/, திற>கைள வள),-/ வ'ணD/ ேக9வ6க9 இட/ ெபPறிM,-/ 
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X>றா/ வ-Lh ேத)வானC அWLபைட, க5வ6யறி$, எ'க9 பPறிய அறி$ 

மPS/ திற>கைளL பNேசாதிLபதாக அைமi/. 

4.9.5.  ெபாp[ ேதO� Qைறகைள மாhறியைம[த" : அWLபைடV தர$க9. திற>க9 

ேபா>றைவகைள ேசாதி,-/ வைகய65 ெபாCV ேத)$க9 மாPறி 

அைம,கLபI/;. இத> -றி,ேகாளானC ப9ளZ,- ஒ`Yகாகf ெச5t/ மாணவ), 

எBதவ6த பய6Pசி ைமயVதி> உதவ6i/ இ5லாம5, jய DயPசிய6> Xல/ 

ேத)$களZ5 ெவPறி ெபMமாS மாPறி அைமLபதா-/;. ெபாCVேத)$  

அWLபைட, கPற5 திற>க9, மPS/ ஆ\$Vதிற> ஆகியவPைறL 

பNேசாதி,-/ வ'ண/ இM,-/ . அைனVC மாணவ)க+/, ெபாCV ேத)வ6ைன 

வMடVதி5 இர'I Dைற எ`C/ வ'ண/ ேத)$க9 மாPறி அைம,கLபI/;. 

பWLபWயாக கண6னZ வழிV ேத)வ6ைன, ெகா'I வBத ப6ற-. மாணவ)க9 

பலDைற ேத)$கைள எ`த வைக ெச\யLபI/;. 

 மாணவ)களZ> மன அ`VதVைத, -ைறVC. பாடYகைள இல-வா,க இSதி 

ப�^ைச Dைறைய மாPறி பMவVேத)வ6ைன உ9ளட,கிய ‘ெபாCV ேத)$‘ Dைற 

அம5பIVதLபI/ ; 

 ஒaெவாM மாணவM/, தனC ேம5நிைலLப9ளZய65 பMவV ேத)வ6ைன இர'I 

Dைற கண,-, அறிவ6ய5 ேபா>ற பாடYக+,-/ , ஒMDைற இBதிய 

வரலாS,-/, ஒMDைற உலக வரலாS,-/, ஒMDைற பழYகால 

இBதியாவ6P-/, ஒMDைற ெநறிDைறக+,-/, ஒMDைற 

ெபாMளாதாரVதிP-/, ஒMDைற jயெதாழிt,-/, ஒMDைற கண6னZ 

அறிவ6யt,-/, ஒMDைற கைல,-/, ஒMDைற உடPக5வ6,-/, இர'I 

Dைற ெதாழி5Dைற பாடYக+,-/  எ`C/ வ6தமாகL  பாடVதி^ட/ மாPறி 

அைம,கLபI/;. இைதVதவ6ர மாணவ)க9 X>S ெமாழிகைள, 

கPS,ெகா9ள$/. இல,கிய அளவ65 ஒM ெமாழிைய ெபாCVேத)வ6P- எ`C/ 

வைகய6t/ ஏPபாIக9 ெச\யLபI/;. 

 இைதVதவ6ர ெபாCV ேத)$களZ5 சPS ஆழமான கMVCகைள, ெகா'ட 

கண6த/, h9ளZய6ய5, அறிவ6ய5, கண6னZ, வரலாS, கைல, ெமாழி மPS/ 

ெதாழி5Dைற பாடYக+/ இM,-/;. ெபாCV ேத)வ6P- ஒaெவாM மாணவM/ 

24 பாடYகைள எ`த ேவ'I/;, அ5லC 3 பாடYகைள ஒM பMவ ேத)$,- 

எ`தலா/.  ெசய5Dைற ேத)$க9 அBதBத ப-திகளZேலேய நைடெபS/ . 

எ`VC மPS/ ெச\Dைற ேத)$க+,கான மதிLப�Iக9 தனZVதனZேய 

மாணவ)க+,- வழYகLபI/ . 
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 ேம5நிைலLப9ளZய65 நாPபதிP-/ அதிகமாக பMவநிைல வ-Lhக9 இM,-/. 

இதி5 பதிைனBதிP-/ ேமPப^டைத அBத மாணவேர ேத)$ ெச\C. ப9ளZகேள 

ேத)வ6ைன நடVC/  

4.9.6.  ேதசிய ேதOவாைணய ைமய[திைன வலிைமSபv[தி க"¢Z மhVW 

ப"கைல%கழக �ைழ�[ ேதOவ$ைன நட[த தயாOSபv[pத";, த>னா^சி 

அைமLபான NAT ப5ேவS க5வ6யாள)க9, மனஅளைவ வ5tந)கைள, 

ெகா'WM,-/;. 2020 ஆ'I Dத5 ேத)$க9 மPS/ -றிLப6^ட 

பாடYக+,கான ேத)$கைளi/, வMடVதி5 பலDைற  நடVத ஆயVதLபI/. 

NAT --வ65 அWLபைடV தகவ5க9, Cைறசா) அறி$ மPS/ திற>க9 

அWLபைடய65 ேத)$கைள வWவைமVC, க5zN மPS/ ப5கைல,கழக 

ேச),ைகைய எளZதா,-/;. 

 ப5ேவS க5zNக+/, ேவைலவா\Lைப வழY-ேவாM/;. இBத NAT 

ேத)$கைளL பய>பIVதி,ெகா9ள ஊ,-வ6,கLபI/;, இதனா5 மாணவ)களZ> 

jைம ெபMமள$ -ைற,கLபI/;. NAT ேநரWயாக மதிLெப'கைள, 

க5zNக+,- அgLப6 மாணவf ேச),ைகய6ைன இல-வா,-/;. இேதேபா5 

மாணவ)க+,- ஊ,கVெதாைக வழYக$/ NAT  வழிவைக ெச\i/;. 

 NAT  ேதசிய அளவ65 ேத)$ ைமயYகைள நிSவ6. அத> ெசய5பாIகைள, 

க'காண6,-/;. ப5ேவS ெமாழிகளZ5 ேத)$க9 நைடெபS/;. பWLபWயாக 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ>  க5வ6 பய6PSவ6,-/ ெமாழிய6ேலேய ேத)$கைள 

நடVத NAT  வழி வ-,-/;. இதPகாக ேத)$Vதா9 ப5ேவS ெமாழிகளZ5 

ெமாழிெபய),கLபI/;. கண6னZ சா)Bத ேத)வாக இBத ேத)$ அைமi/;. 

உதாரணமாக ICT  – உதவ6iைடய வயC வBேதா) க5வ6 ைமயYக9, DWயாத 

இடYகளZ5 தா9களZ5 ேத)$க9 நைடெபS/. 

 NAT  பல வழிDைறகைள, ைகயா'I இVேத)வ6> ந/பகVத>ைமைய உSதி 

ெச\i/. இBதV ேத)வ6ைன அWLபைடயாக, ெகா'I உ9நாI மPS/ 

ெவளZநா^I, க5zNகளZt/ ேச),ைக நைடெபற வழி வைக ெச\i/;. இத> 

தரVைத உய)Vத ப5ேவS உ9நா^I மPS/ ெவளZநா^I நிSவனYக+ட> 

ைகேகா),-/. ப9ளZ அைமLhக9, உய)க5வ6 நிSவனYக9 ,   ெதாழி5Cைற தர 

நி)ணய/ ெச\i/ அைமLhக9 மPS/ பல க5வ6 நிSவனYக+ட> இைணBC 

NAT  ெசய5பI/;. NAT வ6> ெசய5பா^Wைன இBத நிSவனYகைள ேச)Bத 

வ5tந) -` க'காண6,-/;. 
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 மிகLெபNய அளவ65 ெசய5பIவதனா5 NAT  கM{லமாகf ெசய5ப^I, அத> 

தர$கைள ப6ற க5வ6 ஆரா\fசி பண6,-/, ெகா9ைக வ-Lபாள)க+,-/ 

வழY-/. மதிLப�I, தர$கைள ேசகNVத5, ஆரா\fசி,கான D>ெனILh, 

மதிLப�̂ டறி$, உMவா,க மதிLப�I ேபா>றவPைற ேம/பIVதி, க5வ6ய6> 

தரVைத இBதியாெவYகிt/ உய)Vத NAT  DைனLhட> ெசய5பI/.  

4.10 தனLSபqட ஆOவQW, திறைமgW ெகா{ட 

மாணவOக�%I ஆதர� அளL[த"  
ஒவெவாM -ழBைத,-/ தனZVCவமான திறைம உ'I, அதைன, க'டறிBC, 

பாCகாVC, வள)Vத5 ேவ'I/;, இBத திறைம ப5ேவS வ6தYகளZ5 

ெவளZLபI/. அதைன ஊ,-வ6VC ப9ளZ பாடVதி^டVதிைன தா'W ெசய5பட 

ைவ,க ேவ'I/;. 

தPேபாC இM,-/ “ஒேர க5வ6 அைனவM,-/” எ>ற ெகா9ைக மாSத5க9 

இ5லாம5 ஒேர பாடVதி^டVைத , கPற5 மதிLப�Iகைள, ெகா'டC, இBத, 

ெகா9ைகய65, தனZVதிற>கைளi/, தனZ வ6MLபVதிைனi/ ஊ,-வ6,கLபI/;. 

 

இத> வழிநிைலகளாக கPறலி5 மாணவ)களZ> தனZVதனZ நல>கைளi/. 

திற>கைளi/ க'டறிBC ெமMேகPறி, கPற5 அgபவYகைள ெமMேகPறி, 

தைலLh சா)Bத கPற5 ெசய5பாIக9, ெசய5Dைற, கPற5 ேபா>றைவ 

ஊ,-வ6,கLபI/;. 

 

கண6தVதி5 “கண6த வ^ட/” எ>ற Dைற ப5ேகNயா. ர�யா. அெமN,கா ேபா>ற 

நாIகளZ5 கண6த வ5லைம ெபPற மாணவ)களZைடேய கPப6,கLபIகிறC. 

இத>பW ப5கைல,கழக/ அ5லC ப9ளZய6> உ^க^டைமLைப வார 

இSதிய6ேலா. சாயYகாலVதிேலா பய>பIVதி. ஆ)வD9ள மாணவ)க+,- 6-/ 

வ-Lh மPS/ அதP- ேம5 ெசய5பாIக9 Xல/ க5வ6 பய6PSவ6,கLபI/;. 

அBத ெசய5பாIக9 கண,கியலாள)களZ> ேபfj, ேபா^Wக9 அ5லC 

வ6ைளயா^I Dைறெசய5பாIக9 ேபா>றவPறி> Xல/ Xைளய6> 

ெசய5பா^Wைன �'WI/;. இBத ‘கண6த வ^ட/’ ெபM/பாt/ வார/ 

ஒMDைறேயா, இM Dைறேயா kI/;. ப5கைல,கழக மாணவ)க+/. ஒVத 

கMVCைடய ஆசிNய)க+/ ஒMYேக கண6தVைத இ>g/ ஆழமாக கPப);. 

இதP- கண6த ேமைதக9 அ5லC ந>ெகாைடயாள)களZ> ெபய) n^டLபI/;. 

இேத Dைறய65 தைலLh மPS/ ெசய5பாIக9 வழிேய கP-/ -`,க9 

அைனVC பாடYக+,-/, ப5ேவS ப9ளZக9, மாவ^டYக9 அWLபைடய65 

நடVதLபI/. “அறிவ6ய5 -`”, “இைச சா)Bத -`”, “சCரYக -`”, ேபா>றைவ 

அைம,கLபI/. இதP- -ழBைதகைள ஆசிNய)க9 அைழVC ெச5ல நிதி ஏPபாI 

ெச\யLபட ேவ'I/. தY-/ வசதிiட> kWய ேதசிய ேகாைட நிகmfசிக9 

ேம5நிைலLப9ளZ மாணவ)க+/ த-தி அWLபைடய65 நைடெபS/;. 

ஆசிNய)க+/ Cைண பW,-/ தர$கைளi/. வழிகா^Iதt/, ஊ,-வ6Lh/ 

வழYக ேவ'I/, இதPகாக: 
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4.10.1.  தனL[திறைமgW, வ$USப]கைளgW க{டறித": ஆசிNய)க9 

தனZVதிறைமi/. வ6MLபD/ ெகா'ட மாணவ)கைள க'டறிBC, அவ)க+,- 

ேதைவயான வழிகா^Iத5. ஊ,-வ6Lh ஆகியவPைற வழYக ேவ'I/;. 
ெசய5பா^I Dைற, க5வ6 அவ)களZ> திறைமக9. வ6MLபYக9 ேபா>றவPைற 

ேமt/ ஊ,-வ6,-/;. இBத மாணவ)க9 -`,கைளேயா, ப9ளZகைளேயா kட 

வழி நடVதிட வைக ெச\யLபI/.  

4.10.2.  தைலLைப-ைமயLபIVதிi/. ெசய5பாIகைள-ைமயLபIVதிi/ -`,கைள 

ப9ளZகளZt/, மாவ^ட அளவ6t/ ஆர/ப6Vத5: தைலLைப ைமயLபIVதிi/. 

ெசய5பாIகைள ைமயLபIVதிi/ -`,கைள ப5ெவS பாடYக+,-, 

அறிவ6ய5, கண6த/, இைச, சCரYக/, கவ6ைத இல,கிய/, கMVதரYக/, 

வ6ைளயா^I அைமVதிட ேவ'I/;. அBதBத ப-தி மாணவ)க+/, 

ஆசிNய)க+/ இதP- வ6'ணLப6,க ேவ'I/;. இதPகான நிதி வMைகய6> 

அளவ6ைன ெபாSVC/, ேபா,-வரVC மPS/ க5வ6 உபகரணYகளZ> ேதைவ 

-றிVC/ கண,கிடLபI/.  

4.10.3.  மVதிய நிதி உதவ6iட> தY-/ வசதி ெகா'ட ேகாைட நிகmfசிக9 நாI 

D`வC/ ப5ேவS பாடYக+,- மாணவ)க+,- ஆர/ப6,கLபI/;. த-தி 

அWLபைடய65. hதிய மVதிய நிதி உதவ6 ெபS/ ேதசிய ேகாைட நிகmfசிக9 

ப5ேவS பாடYக+,- ஆர/ப6,கLபI/;, 4.10.2-இ5 ெசா>ன -`,க9 இதி5 

பYேகP-/. 

4.10.4.  ஒலி/ப6யா^க+/ ேபா^Wக+/ : ப5ேவS பாடYகளZ5 ஒலி/ப6யா^க+/ 

ேபா^Wக+/ இBதியா D`வC/ நடVதLபI/;, ப9ளZ அளவ65, மாவ^ட 

அளவ65, மாநில அளவ65 மPS/ ேதசிய அளவ65 இைவ நைடெபS/;, சிறBC 

வ6ளY-/ மாணவ)க9 ச)வேதச ஒலி/ப6யா^W5 பYேகPக நிதி உதவ6 

ெச\யLபI/;. அரj மPS/ தனZயா) ப5கைல,கழகYக9 இBத ேபா^Wய6> 

DW$கைள, கண,கி5 ெகா'I/. மாநில மPS/ ேதசிய அளவ6லான 

நிகmfசிய65 மாணவN> பYகளZLப6ைனi/ கMVதி5 ெகா'I அவ)களZ> 

இளநிைல வ-Lh ேச),ைக நைடெபS/. 

4.10.5.  இைணய அWLபைடய6லான ெசயலிக9, மதிLப�Iக9, நிகmநிைல சDகYக9 

ெகா'I மாணவ)களZ> தனZவ6MLபVைதi/ திறைனi/ ேம/பIVCத5 

இைணய வசதி ெகா'ட ெதாIதிைர ைகேபசி அ5லC ேடLெல^ அைனVC 

மாணவ)களZ> ைகய65 கிைடVத$ட> வ6னாW - வ6னா ேபா^Wக9, மதிLப�Iக9 

மPS/ நிகmநிைல சDகஙக9 (ஒVத கMVCைடய -`,க9) உMவா,கLபI/;. 

இைவ 4.10;.1 - 4.10.4 இ5 -றிLப6டLப^டைவகைள ஆர/ப6,க உத$/ 
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இய" 5  

ஆசிZயOக( 

ேநா,க/ : உய)Bத க5வ6 கPற, ஆசிNய) பய6Pசி ெபPற, திற> வா\Bத, 

ஊ,கD/, உPசாகD/ நிர/ப6ய ஆசிNய)களா5 எ5லா நிைலய6t/ உ9ள 

எ5லா மாணவ)க+,-/ க5வ6 அளZLபைத உSதி ெச\த5. 

ஆசிNய)கேள -ழBைதய6> எதி)காலVைத, நா^W> எதி)காலVைத 

வWவைம,கி>றன). மதிLப�Iக9 ,  க5வ6, க5வ6 அறி$ ,கMைண உ9ள/, 

பைடLபாPற5 திற>, வாm,ைகV திற>க9 மPS/ சXகL ெபாSLhண)$ 

ஆகியவPைற ஆசிNய) Xலேம ெபSகி>றன).ஆசிNய)க9 க5வ6ய6> 

ேநா,கVைத வWவைமVC, பWVத, வளமான சDதாயVைத உMவா,-கி>றன). 

ப'ைடய இBதியாவ65 ஆசிNய)க9 மி-Bத மNயாைத,-Nயவ)களாக, 

கMதLப^டன).த-திiைடய மிக$/ பWVதவ)கேள ஆசிNய)களாக இMBதன). 

ஒaெவாM மாணவM/ அவரவ) திறனZ5 D`ைம அைடய த>gைடய 

கPப6Vதலி5 ெபPற அgபவYகைளெயா^W மாணவ)க+,கான கPப6Vதைல 

ஆசிNய)க9 வWவைம,கி>றன). 

இ>S ஆசிNய)களZ> நிைல ெகIவா\Lபாக , சBேதகVதிP- இடமி>றி 

தாmBC9ளC. ஆசிNயM,கான சிறBத பய6Pசிக9, ஆசிNய) பண6ய6ட மாSத5, 

பண6நிரவ5 ேசைவ மனLபா>ைம, ஆசிNயM,கான அதிகார/ ேபா>றைவ 

ஆசிNய)க+,- வழYகLபடவ65ைல இதனா5 தரமான மPS/ ஊ,க/ உ9ள 

ஆசிNய)கைளL ெபற DWயவ65ைல. 

ஆசிNய)க9 மvC உய)Bத மNயாைதi/ ஆசிNய) பண6 மvதான மதிLைபi/ 

திM/ப hVCய6) அளZVC உMவா,க ேவ'I/ அCேவ ப6றN> கவனVைத 

ஆசிNய) பண6 ஏPபIVC/.  ஆசிNய)கைள மி-Bத ஊ,கLபIVதி அவ)க9 

கPப6Vதலி5 hதிதாக ெச\ய வ6M/hவதP- அதிகாரYகைளi/ தர ேவ'I/. 

அCேவ க5வ6ய65 உயரVைதi/ தரVைதi/ அைடவதP- -ழBைதக+,-/, 

நா^WP-/ ேதைவLபIவC ஆ-/. 

எp கhப$[தைலgW கhப$SபவைரgW தnனLகரhறஉயO நிைல%I ெகா{v 

ெச"iW? 

இBதியா மPS/ ப6ற உலக நாIகைள ேநா,-/ ேபாC சில D,கிய த-திக9 

ஆசிNய)க+,-  ஆசிNய) க5வ6 அளZVத5  மPS/ ப9ளZ வளாக/ அைமVத5 

ேபா>றவPறி5 ேதைவLபIகிறC அBதV த-திக9 சிறBத ஆசிNய)கைளi/ 

கPப6Vதைலi/ தM/ என kறLபIகிறC. ஆசிNய)க9 நவ �ன சிBதைன 

உைடயவ)களாக ,ஊ,க/ உ9ளவ)களாக, சிறBத க5வ6 தர/, பாட/ -றிVC அறி$ 
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நிர/ப6யவ)களாக சிறBத பய6Pசி ெபPறவ)களாக கPப6,-/ நிைலய65 

சிறBதவ)களாக$/ இM,க இயt/. 

 

• ஆசிNய)க9 தYக9 கPப6,-/ பண6ைய ெச\i/ சDதாயVCடg/, 

மாணவ)க+டg/ ந5ல உறைவ, ெகா'WM,க ேவ'I/. 

•  ஆசிNய)க9 கPப6Vதைல திற/பட ெச\கிறா)களா என மதிLப6டLபட 

ேவ'I/ ஆசிNய)க+,- மNயாைத அளZ,கLபட ேவ'I/ ஒVCைழLh 

அளZ,க ேவ'I/. 

•  மகிmவான nழ5 சிறBத கPப6Vதைலi/, கPறைலi/ ஏPபIVC/. 

D,கியமாக ஒaெவாM நா+/ பண6 ெச\i/ இடVதி5 ஆசிNயM,கான 

பாCகாLh/ வசதிi/ உSதிLபIVதLபட ேவ'I/. 

•  சிறBத கPப6Vதைல ேமPெகா9ள ேதைவயான க5வ6 உபகரணYக9 

வ-Lபைற  மPS/ ப9ளZ வளாக/ பாCகாLபானதாக இMVத5 ேவ'I/. 

•  கPப6Vத5 அ5லாத பண6கைள ஆசிNய)க9 மvC jமVத, kடாC ேமt/ 

அவ)க9 நிhணVCவ/ அைடயாத பாட/ சா)Bத கPப6Vதைலi/ 

ஆசிNய)கைள, கPப6,கf ெசா5ல,kடாC. 

•  ஆசிNய)க+,-/,மாணவ)க+,-/ சிறLபாகL ெபாMBத, kWய 

கPப6Vத5  DைறகைளL பைடL�,கVCட> உMவா,க$/ ,   hதிய 

கPப6Vத5 DைறகைளL h-Vத$/  த>னா^சி அதிகார/ ஆசிNய)க+,- 

வழYகLபட ேவ'I/. 

•  பாட கMVCக9 மPS/ கPப6,-/ கைலய65 hதிய ேயாசைனகைளL 

ெபPS,ெகா9+/ வtவான வா\Lhகைள cpd Xல/ ெபPS,ெகா9ள 

ேவ'I/. 

• ஆசிNய)க9 தாYக9 சா)BC9ள சDதாயVதி> ஒM ப-தி என உண)BC 

இMVத5 ேவ'I/. 

• ப9ளZகளZ5 பண6hNi/ ஆசிNய)க9 ப9ளZ மvC அ,கைறi/ ஒVCைழLh/ 

ெகா'I மாணவ)களZைடேய அறிவ6> ப'ப^ட நிைலைய உMவா,க 

ேவ'I/. 

• அறிைவi/, ஆ)வVைதi/, இர,க/ மPS/ சமநிைலைய 

மாணவ)களZைடேய  ஊ,-வ6,க ேவ'I/. 

• ப9ளZய65 ஏPபIVத ேவ'Wய இBத ப'ப^ட நிைலைய உMவா,-வதி5 

தைலைம ஆசிNய)க9, ப9ளZய65 ெபாSLப65 இM,-/ தைலைம 

உSLப6ன)க9 மPS/ ப9ளZ ேமலா'ைம,-` உSLப6ன)க9 

ேபா>றவ)க9 பY- வகி,க ேவ'I/. 
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இnைறய ஆசிZயO மhVW ஆசிZய% க"வ$ைய பாதி%IW Qதnைம% 

காரண$க(:  

ெகIவா\Lபாக , தPகாலVதி5 சிறBத கPப6Vதைல சிறBத ஆசிNய)கைள 

உMவா,-வதPகான  பVC ேநா,கYகைள ப5ேவS காரணYகளா5 அைடய 

DWயவ65ைல. 

 

• Dதலாவதாக கPப6Vதலி5 திறைம ெகா'ட ஆசிNய)கைளi/ சிறBத 

ெசய5திற> ெகா'ட ஆசிNய மாணவ)கைளi/ பண6யம)VCவதP- மிக, 

-ைறவான DயPசிக9 எI,கLபIகி>றன -றிLபாக தPேபாC ஆசிNய 

நியமனYக9(Tet) ெவS/ எ`VCV ேத)வ6> Xலேம ெச\யLபIகி>றன. 

• இர'டாவதாக ஆசிNய) பய6Pசி ைமயYகளZ> தர/ ப6>தYகிய நிைலய65 

உ9ளC. நா^W5 உ9ள 17,000 ஆசிNய) பய6Pசி ைமயYகளZ5 92% பய6Pசி 

ைமயYக9 தனZயா) வச/ உ9ளன. 

ேஜஎ�. வ)மா அவ)களZ> உfசந�திம>ற அறி,ைகய65 இBத க5வ6 

ைமயYக9 அளZ,-/ க5வ6 தர வ6கித/ -ைறBத அளேவ உ9ளC எ>S/ 

வண6க ைமயYக9 ேபால ெசய5பIகி>றன எ>S/ kறிi9ளா) 

.பணVதிP- ப^டய/ கிைட,-/ நிைலைம உ9ளC. இC மாதிNயான க5வ6 

நிைலயYகைள XWனா5 வழிேய தரமான ஆசிNய) பய6PசிையV தர 

இயலாC. 

 

மvதிi9ள ஆசிNய) க5வ6 நிSவனYக9 தனZLப^ட Dைறய65 

இயY-கி>றன. அவPறி> ேநா,க/ உய)Bததாக இMLப6g/ 

D`ைமயான திற>கைள வழY-வதி5 ெசய5 வ5லைம 

ெகா'WM,கவ65ைல. தPகாலVதி5 நவ �ன கPப6Vத5 Dைறகைள 

வழYக,kWய பய6Pசிகைளi/ வழிகா^டைலi/ தMவதி5ைல. 

• X>றாவதாக ஆசிNய)கைள, ைகயா9வதி5 -ைறபாIக+/ 

ெபாMVதமPற Dைறக+ேம நில$கி>றன. அரசாYக தகவலி>பW நா^W5 

10 ல^ச/ ஆசிNய) காலிLபண6ய6டYக9 உ9ளன. ெபM/பாலான 

காலிLபண6ய6டYக9 கிராமLhறYகளZt/ அவPறி5 மாணவ ஆசிNய) 

வ6கித/ 60:1 ஆக$/ உ9ளன. 

 

இதி5 கவைல,-Nயதாக D,கியL பாடYகைள, ைகயாளேவ ஆசிNய) 

பPறா,-ைற நில$கிறC. நிைறய ப9ளZகளZ5 உ9ள சி,கலான வ6ஷய/ 

அBத பாடYகளZ5 நிhணVCவ/ ெபPற ஆசிNய) இ5லாைமயா5 இM,-/ 

ஆசிNய)க9 ப6ற பாடYகைள, கPப6,-/ நிைலைம உ9ளC 

.ெபM/பா>ைமயான ப9ளZகளZ5 ெமாழிLபாட ஆசிNய)க9 இ5ைல. கைல 

மPS/ இைச ஆசிNய)க+/ இ5ைல. 
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எதி)பாராத மPS/ கண6,க இயலாத ஆசிNய) பண6ய6ட மாSதலா5 

ப9ளZi/ மாணவ) நிைலi/ கவைல,-9ளாகிறC. மனஅளவ65  மPS/ 

க5வ6 அளவ65 மாணவ)க9 பாதி,கLபIகிறா)க9. 

 

சXக/ மPS/ ப9ளZய65 ஆசிNய) மாணவ) உற$ ஆசிNய) பண6ய6ட 

மாSதலா5 D`ைமயாக ஈIபடDWயாம5 தI,கிறC 

 

ஆசிNய)க9 ஒேர இடVதி5 பண6 ெச\வத> வாய6லாக க5வ6f 

ெசய5பாIகளZ5 சிறLபாக ஈIபட DWi/. 

 

மிக$/ ப6>தYகிய கிராம/ மPS/ பழY-Wய6ன) ப-திகளZ5 அவ)களZ> 

ெமாழிையL ேபசி கPப6,-/ ஆசிNய)க9 இMVத5 அவசிய/. அBத 

ஆசிNய)கைள எIVC,கா^டாக, ெகா9+/ வா\Lh அLப-தி 

மாணவ)க+,- உMவா-/. ஆனா5 பண6நிரவ5 இBத வா\Lைப 

தI,கிறC. 

• நா>காவதாக நிைறய ப9ளZகளZ5 ஆசிNய)க9 வசதியாக உணM/ 

வ6தVதி5 க^டட வசதிi/ ப6ற வசதிக+/ கிைட,கLெபறவ65ைல. 

பாCகாLபான -Wந�) வசதிய6>ைம, கழிவைற வசதிய6>ைம, மி>சார வசதி 

இ>ைம இைவ சNெச\யLபட ேவ'I/. ஆசிNயM,-V ேதைவயான 

கPப6Vத5 உபகரணYக9 மPS/  மனZத வளYக+/ kட பPறா,-ைறயாக 

உ9ளன. 

• ஐBதாவதாக கPப6Vத5 அ5லாத பண6கைள ெச\ய ெபM/பா>ைம ேநர/ 

ஆசிNய)க9 நி)LபBதL பIVதLபIகிறா)க9 ேத)த5 பண6க9 ,மதிய உண$ 

தயாNVத5 ,நி)வாக ேவைலக9 ெச\வC ஆகியவPறா5 கPப6Vதலி5 D` 

கவன/ ெசtVத இயtவதி5ைல. 

• ஆறாவதாக, கPப6Vத5 சா)Bத த-திகைள வள)VC, ெகா9வதPகான 

வா\Lhக9 ேபாCமான அள$ இ5ைல .வழYகLபI/ பய6Pசிக9 

கPப6Vதt,- ெதாட)hைடயதாக இ5ைல. மPS/ சில ஆசிNய)க+,- 

பய6Pசிேய கிைடLபதி5ைல. சில ஆசிNய) அைமLhக9 அவ)களZ> 

ப-திகளZ5 ஆசிNய)கைள இைண,க உத$கி>றன. ஆசிNய)க9 

கலBCைரயாIவதிt/ கMVCகைளL பகி)வதிt/ உ9ள தைடகைள இC 

கைளகிறC. 

• இSதியாக ஊதிய/, பதவ6 உய)$ தைலைமL பதவ6 ேபா>றைவ த-தி 

மPS/ திறைம அWLபைடய65 வழYகLபடாம5 வயC XLh 

அWLபைடய6ேலேய வழYகLபIகிறC. ஆசிNய)க9 தYகளZ> D` 

கPப6Vத5 திறைன ெவளZLபIVC/ ேபாC அவ)க+,கான ஊ,க 

ஊதியVைத த-தி மPS/ திற> அWLபைடய65 மvளா\$ ெச\C 

வழY-த5 ேவ'I/. 
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எp ஆசிZயO ெதாழிலிn தனL[pவ[ைத ம�qக�W நாv Q�வpW தரமான 

ஆசிZயOகைள% கhப$[தலி" ஈvபv[த�W உத�W? 

ஆசிNய) பய6Pசி பWLh வழY-/ Dைற, பண6யம)Vத5 , பண6 நிரவ5, ேசைவV 

த>ைம , பண6ய65 வள)fசி, பண6 ேமலா'ைம ேபா>றைவ அைனVC/ 

ஆரா\BC வழYகLபIவத> Xல/ ஆசிNய) பண6ய6> தனZVCவD/ ஆசிNயM/ 

அவ)களZ> DயPசிi/ பரBத அWVதள/ ெகா'டதாக  உSதி ெச\யLபI/. 

இSதியாக இBதV தி^ட/ ேமPெசா>ன ஏ` -ைறபாIக+/ தPகாலVதி5 

கPப6VதைலL பாதி,-/ காரண6கைளf j^W,கா^IகிறC. இBத, -ைறக9 

கைளயLபI/ ேபாC சிறBத கPப6Vதைல ேமPெகா9+/ DயPசி ேநா,கYகைள 

அைடய உத$/. 

பண$ நியமனW மhVW பண$ நிரவ": 

நா>கா'I ஆசிNய) ப^டயL பWLh பWLபதP-V த-திi/ திறg/ உைடய 

-றிLபாக கிராமLhறVதிலிMBC அறி$/ திறg/ உ9ள மாணவ)க9 வMகிறா)க9 

எ>பைத உSதி ெச\Cெகா9ள ேவ'I/ ஆசிNய) ப^டயL பWLைப 

ெவPறிகரமாக DWVத கிராமLhற திற> வா\Bத மாணவ)க+,- அவ)க9 

ப-திய6ேலேய ேவைல உSதி ெச\யLபட ேவ'I/. 

இp மாதிZ அவOக( பIதிய$ேலேய ேவைலவாoS_ உVதி ெசoயSபvW ேபாp 

(IறிSபாக  மாணவ$க�%I) அவOக( அv[த தைலQைற%I 

எv[p%காqடாக த]க�ைடய  பIதிய$" வ$ள]IவாOக(. 

திறn வாofத ஆசிZயOகைள கிராமS_ற[தி" கhப$[தi%IS பயnபv[pW 

ேபாp அவOக�%I ஊ%க ஊதியW வழ]கSபட ேவ{vW IறிSபாக தhேபாp 

நில�W ஆசிZயO பhறா%Iைறt �ழலி" மிக�W திறn வாofத ஆசிZயOக( 

ேதைவSபvகிறாOக(. 

இதி5 ஆசிNய)க9 சBதி,-/ சி,க5 தY-/ இடVதிPகான ப6ரfசிைன ; அதனா5 

ஆசிNய)கைளL ப9ளZ,- அMகிேலேயா அ5லC ப9ளZ வளாகVதிேலேயா 

தY-வதPகான ஏPபாI ெச\த5 ேவ'I/ 

அதிகSப`யான ஆசிZயOகைளS பண$ய$ைட மாhறW ெசoவp தவறான 

ெகா(ைக ;  அp உடேன நிV[தSபட ேவ{vW: 

ஆசிNய)க9 அவ)க+ைடய சDதாயVதி5 ந5ல உற$ Dைறைய வள)LபதP-/ 

மாணவ)க9 ஆசிNய)கைள D>மாதிNயாக, ெகா9வதP-/ ந5ல க5வ6f 

nழைல அைடவதP-/ ஆசிNய) பண6ய6ட மாPற/ எ>பC jய வ6MLப/ அ5லC 

-I/பf nmநிைல காரணமாக$/, பதவ6 உய)$ காரணமாக$/ ப9ளZய6> 

வMைகL பதிேவ^W5 மாணவ) வMைகய65 ெபNய மாPற/ காரணமாக$/  

மPS/ சிறBத ஆசிNய) ஊ,-வ6Lh காரணYக+,காக ம^Iேம நைடெபS/ .  

கPப6Vதைல சிறBத Dைறய65 வழY-வைத உSதிLபIVCவதPகாக சிறBத 

மPS/ உய)Bத ஆசிNய)களZ> திறgட> ெதாட)hபIVதLப^ட ேம/ப^ட 
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ேசாதைனL ெபாM9 Xல/ க5வ6 மPS/ ஆசிNய) பண6V திற>க9 

பலLபIVதLபI/.  

ªvதலாக பாட ஆசிZயOகைளS பண$ அமO[pவதhI அவOக�ைடய 

பாட[தி" ெபhற எn`ஏ ேதO� மதிSெப{ைணgW கண%கி" எv[p% 

ெகா(ளSபvW 

ப9ளZய65 அ5லC ப9ளZ வளாகVதி5 ஆசிNயைரL பண6யம)Vத இSதிfjPS ஆக 

அவ)களZ> ஆ)வVைதi/ கPப6Vதலி5 ஊ,-வ6Vதt/ கண,கிட ஒM வ-Lபைற 

மாதிN கPப6Vதt/ ேந)காணt/ நைடெபS/. இBத ேந)காண5க9 ேத)வாள) 

உ9�) ெமாழிைய எளZதாக$/ திறைமயாக$/ எaவாS பய>பIVCகிறா) 

எ>பைத அறிய உத$வCட> ஒM ப9ளZய65 சில ஆசிNய)க9 மாணவ)க+ட> 

ஒM ெமாழிையL ேபசிL பழக உத$கிறC. 

இதனா" ஒzெவாU ப(ளL மhVW ப(ளL வளாக[தி" IைறfதபqசW சில 

ஆசிZயOக( உ(�O ெமாழிகளL" உைரயாடலாW: -றிLபாக ெதாைல�ர 

கிராமLhற மPS/ பழY-W ப-திகளZt/ கண6சமான எ'ண6,ைகய6லான 

ஆசிNய)க9 பண6 அம)VதLப^I9ளன) அ5லC உ9�) ெமாழி ேபfj வழ,ைக 

ேபjகிறா)க9. எனேவ அவ)க9 மாணவ)க9 மPS/ அவ)களC ெபPேறாMட> 

சரளமாக$/ திற/பட$/ ெதாட)h ெகா9ளலா/.பாடெநறிக+,-L ேபாCமான 

ஆசிNய)கைள நியமிLபதP- -றிLபாக கைல ,உடP க5வ6, ெதாழிPக5வ6 

ப6றெமாழி ேபா>றவPS,- உ9�N5 உ9ள ெதாட,கL ப9ளZ நIநிைலL ப9ளZ 

மPS/ ெதாட,கL ப9ளZகளZ5 -றிLப6^ட ப9ளZய6ேலேய அ5லC ேதைவLபI/ 

ப9ளZய6ேலேய பகி)BC ெகா9ளலா/. 

இனLவUW கால[தி" அைன[p நிரfதர ஆசிZயOக�%IW IைறfதபqசW 

நாnI வUட ஒU]கிைணfத b.ed க"வ$ இU%IW. ேமt/ மாணவ)க+,- 

உ9�) அறிைவi/ திறைமையi/ ஊ,-வ6,க ப9ளZகளZ5 உ9�) சிறLh 

வ5tந)கைள, ெகா'I உ9�), கைலக9, ெதாழிPக5வ6, ெதாழி5,  வ6வசாய/ 

ேபா>றவPைற மாணவ)க9 பய> அைடiமாS பய6PSவ6Lபா)க9. 

ேவS ஏேதg/ பாடVைத, கPப6Lபதா5 உ9�) அறிைவL பாCகா,க மPS/ 

ஊ,கLபIVத உத$/. 

அv[த 20 ஆ{vகளL" எதிOபாO%கSபvW ஆசிZயO மhVW பாட 

காலிய$ட]கைள மதிSப$vவதhகாக ஒU வ$Zவான ஆசிZயO ேதைவ 

திqடமிட" பய$hசி இfதியாவ$i(ள ஒzெவாU மாநில[திiW நட[தSபvW. 

த-தி வா\Bத ஆசிNய)க9 உ9ளZ^ட அைனVC ஆசிNய)க+டg/ நிtைவய65 

உ9ள ஆசிNய)கைள நிரLhவதPகான ேநா,க/ ெகா'ட காலLப-திய65 

ேதைவLபI/ பண6,காக$/ பண6ய65 ஈIபI/ ேமேல -றிLப6டLப^I9ள 

அைனVC  DயPசிக+/  ேமPெகா9ளLபI/.                        

பண$t�ழ" மhVW கலாtசாரW: 

ப9ளZகளZ> ேசைவf nழ5கைளi/ , கலாfசாரYகைளi/ ேம/பIVCவத> 

D,கிய ேநா,க/ , ஆசிNய)களZ> திறைமகைளV திற/படf ெச\வதPகான 
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திற>கைள அதிகN,கf ெச\வேதாI அைவ ஆசிNய)களZ> CWLபான கவனZLh 

மPS/ உ9ளடYகிய சXகYகளZ> ப-தியாக இMLபைத உSதிLபIVCவதா-/. 

ஆசிNய)க9, மாணவ)க9, ெபPேறா)க9, தைலைமயாசிNய)க9 மPS/ உ9ள 

அைனVC ஆசிNய)களZ> ெபாCவான ேநா,க/ -ழBைதகளZ> கPப6Vதைல உSதி 

ெச\வC ஆ-/. 

இfெசயt,- Dத5 ேதைவ ப9ளZகளZ5 ஒ`,க/ மPS/ அைமதியான ேசைவ 

நிைலைமைய உSதி ெச\வC. 

ஆசிZயOக( மhVW மாணவOக( வசதியான மhVW ஊ%கமளL%IW 

�2நிைலய$" பண$யாhற அைன[pS ப(ளLக�%IW க"வ$, கழிSபைற, 

¤[தமான I`ந�O , ¤[தமான மhVW கவOtசிகரமான இட]க(, மிnசாரW, 

கண$னL வசதி , இைணய வசதி-- ேபாnறவhைற உ(ளட%கிய ேபாpமான 

மhVW பாpகாSபான உ(கqடைமS_கைள[ த]க( ப(ளLகளL" 

உUவா%Iத" :  இதPகிைடய65 ப9ளZ வளாகYகைள உMவா,-த5 CWLபான 

ஆசிNய)கைள ந�'ட �ர/ பயண6,க ைவ,க உத$/.  எனேவ -றிLப6^I9ளபW 

ஆசிNய)கைளL பகி)BதளZVத5 ப9ளZ மPS/ ப9ளZ வளாகVதிேலேய உற$கைள 

உMவா,-/ இC பாட/ சா)Bத ஆசிNய)கைளL பகி)BC ெகா9வைதi/ CWLபான 

ஆசிNய அறி$VதளVைத உMவா,-வதிt/ உத$/. சிறிய ப9ளZகளZ5 

ஆசிNய)க9 தனZைமLபIVதLபட மா^டா)க9 ெபNய ப9ளZ வளாகVதி5 

சXகVதி> ஒM ப-தியாக பண6யாPSவா)க9. 

ப(ளL%ªட வளாக[ைத ஒU மிகtசிறிய , பாOைவ%I ெவளLSபqv[ ெதZgW 

ஆ�ைகய$n ெசயhதிறn மி%க அலகாக உUவா%Iவp  ஆசிZயOகளLn 

உய$O[p`Sபான சsக]கைள உUவா%க உத�கிறp அவOக( ஒUவU%I 

ஒUவO சsக நலnகைளS பகிOfp ெகா(ள Q`gW. ேமt/ தYகைள ஒM 

அதிகார வலிைம மி,க  கலாfசாரVைத உSதிLபIVCவதP-/ 

ஒMYகிைணLபதP-/ , அைனVC,  -ழBைதக+/ கPறலி5 ஈIபIவைத உSதி 

ெச\ய$/ உத$/. 

 ப9ளZ வளாகYகளZ5 ஆேலாசக)க9, சXகLபண6யாள)க9,  ெதாழி5}^ப மPS/ 

ப`C பா)Lh ஊழிய)க9, மாPS பய6PSவ6Lபாள)க9 ஆசிNய)க+,- 

ஆதரவளZLபதP- அgமதிLபத> Xல/ கPற5 திறைன சXக nழைல 

உMவா,-வதP-/ பYகளZLபா)க9. 

ெபPேறா)க9 மPS/ ப6ற D,கிய உ9�) பY-தார)க+ட> இைணBC 

ஆசிNய)க9 எ� எ/ சி க9 மPS/ எ�சிஎ/சி களZ> உSLப6ன)க9 உ^பட 

ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZ வளாகYகளZ5 ஆ+ைமய65 அதிக ஈIபாI ெகா9வா)க9. 

ஆசிNய)க9 கPப6Vத5 அ5லாத ெசய5களZ5 தYக9 ேநரVைத ெசலவ6Iவைத 

தவ6),க ேநரWயாக கPப6Lபதி5 ெதாட)ப65லாத அரjL பண6களZ5 ஈIபIVதLபட 

மா^டா)க9. தYக9 வ-Lபைற, கPப6Vதைல பாதி,காத சில அNய நிகm$க9 

தவ6)VC .-றிLபாக ஆசிNய)க9 ேத)த5 ெதாட)பான பண6களZ5 இனZேம5  

ஈIபI Vதபட மா^டா)க9. மதிய உண$ ஏPபாI ெச\வC மPS/ ப6ற 
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கIைமயான நி)வாகL பண6கைள ெச\வC ேபா>றவPறி5 கவன/ ெசtVத 

மா^டா)க9 அவ)க9 கPற5 கPப6Vத5 கடைமகளZ5 D`ைமயாக கவன/ 

ெசtVCவ).  

கPப6Vதt,கான ேந)மைறயான nழைல ப9ளZய65 உSதிெச\ய 

தைலைமயாசிNய) மPS/ ஆசிNயNடமிMBC சXகVதி> எதி)பா)Lhகைள 

நிைற$ ெச\i/வைகய65  தYக9 ப9ளZய65 அ,கைறiடg/ உ9ளZைணVC, 

ெகா9+/ கலாfசாரVCடg/ பண6யாPறf ெச\த5  ேவ'I/. 

அைனவM,-/ மிக$/ பயg9ள கPற5 மPS/ அவ)களZ> சXகYகளZ5 

உ9ள அைனவN> நல>க+,காக$/ ெவளZLபட ேவ'I/. 

இSதியாக ஆசிNய)க+,- பாடV தி^டYக9 மPS/ சிறBத அ/சYகைளV 

ேத)BெதILபதி5 kIத5 jயா^சிைய வழY-வேதாI அவ)க9 வ-Lபைறக9 

மPS/ சXகYகளZ5 உ9ள மாணவ)க+,- மிக$/ பயg9ளதாக இM,-/ 

பாடL ெபாMைள, கPகலா/ ஆசிNய)க9 தYக9 வ-Lபைறய65 கPற5 

வ6ைள$கைள ேம/பIVத , கPப6LபதPகாக hCைமயான அw-Dைறக9 

அYகீகN,கLபI/. 

ெதாடOtசியான ெதாழி5சா) நிhணVCவ வளOtசி: 

ஆசிNய)க+,- , தYகளZ>   jய D>ேனPறVதிPகான நிைலயான வா\Lhகைள 

வழYக ேவ'I/ ; அவ)க9 தYக9 ெதாழி5 Cைறய6> சமvபVதிய 

க'Iப6WLhகைளi/ D>ேனPறYகைளi/ அறிBC ெகா9ள ேவ'I/ 

ஒaெவாM ஆசிNயM,-/ ஆசிNய)களாக தYக9 ெசாBத வள)fசிைய 

ேம/பIVCவதPகாக வா\Lhகைள  உSதிெச\ய Cpd ,- ம^ILபIVதLப^ட 

அw-Dைற ப6>பPறLபI/. 

வள)fசி வா\Lhகளாக உ9�) மாநில ேதசிய மPS/ ச)வேதச கPப6Vத5 பய6Pசி 

மPS/ ஆ>ைல> ஆசிNய) ேம/பா^I ெதா-திக9 கிைட,-/. ஒaெவாM 

ஆசிNயM,-/ தYக9 ெசாBத வள)fசி,காக மிக$/ பயg9ளதாக இM,-/ பW 

அைனவM,-/ கிைட,-/. ஆசிNய)க9 தYக9 ேயாசைனக9 மPS/ சிறBத 

நைடDைறகைள பகி)BCெகா9ளலா/ உMவா,கLபI/ ஒaெவாM ஆசிNயM/ 

தYக9 ெதாழி5 Dைற வள)fசி,காக ஒaெவாM ஆ'I/ 50 மண6 ேநர/ Cpd 

வா\LhகளZ5 பYேகPகலா/. 

ப9ளZ தைலைம ஆசிNய)க9 மPS/ ப9ளZ வளாக தைலவ)க9 தYக9 

தைலைமையi/ நி)வாக திற>கைளi/ ெதாட)BC ேம/பIVதி,ெகா9ள$/ 

அதனா5 அவ)க9 ஒMவM,ெகாMவ) சிறBத நைடDைறகைள பகி)BC 

ெகா9ள$/ ேமலா'ைம ப^டைறக9 மPS/ ஆ>ைல> அப6வ6MVதி 

வா\Lhக9 ேபா>ற தளYகைள ெகா'WM,க ேவ'I/ அVதைகய தைலைமL 

ெபாSLபாள)க9 ஒM வMடVதிP- 50 மண6 ேநரVைத சிப6W ெதா-திகளZ5 

ெசலவ6^I அவ)க+ைடய கPப6Vத5 திறைன ஆசிNய) பண6களZ5 ெசய5பIVத 

எதி)பா),கLபIவா)க9. 

ெதாழி" ேமலா{ைம:  
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கPப6Vத5 ெதாழிலி> க$ரவVைத மv^பதP- D,கியமான ப-தி ஆசிNய)களZ> 

ெதாழி5 நி)வாகமா-/. சிறBத பண6ைய ெச\i/ ஆசிNய)க9 

அYகீகN,கLபடேவ'I/; ஊ,-வ6,கLபடேவ'I/; ச/பள உய)$ வழYகLபட 

ேவ'I/ ஆ)வD9ள ஆசிNய)க9 தYக9 மாணவ)க9 மPS/ சXகVதிP- 

சிறBத ேவைலகைள ெச\ய ஊ,-வ6,க ேவ'I/. 

எனேவ ஒaெவாM ஆசிNய) தரவNைச ெகா9+/ பல நிைலகேளாI ேம/ப^ட 

மPS/ உய)Bத ஆசிNய)கைள பதவ6 உய)$ மPS/ ஊதிய உய)$ Xல/ 

ஊ,-வ6LபதP-/ அYகீகNLபதP-/ ஒM வtவான த-தி அWLபைடய6லான 

ஊ,-வ6Lh மPS/ ேபாதிய க^டைமLh உMவா,கLபI/. ெசய5 திறைன மதிLப�I 

ெச\வதP- Dைறயான பல அள$க9 உMவா,கLபI/. இC ப9ளZ 

மாணவ)க+,-/ சXகVதிP-/ ப6றைர ெபாMVதவைர சக மதிLபா\$, மாணவ) 

வ6ம)சனYக9 ,மாணவ) வMைக, ெபாSLh, cpD ,- ெசலவ6I/ ேநர/ மPS/ ப6ற 

ேசைவகளZ> அWLபைடய6லானC. இVதைகய த-தி அWLபைடய6லான மதிLப�Iக9 

பதவ6 உய)$ DW$கைள நி)ணய6,-/ ஒaெவாM ஆசிNயM,-/ பதவ6 உய)$ 

மPS/ ச/பள உய)$ ஆகியவPைற நி)ணய6,-/. 

தIதி அ`Sபைடய$" ஆசிZயOகளLn நிைலகைள ேமiயO[pW 

அ�IQைற  ேமiW Q%கிய[pவW வாofதp: 

சிறLபான ஆசிNய)க9 , ஜனநாயக�தியான தைலைம,-ணYக9 ெகா'டவ)க9, 

மPS/ நி)வாகV திற> ெகா'டவ)க9 ப9ளZ, ப9ளZ வளாக/,  ,BRC,CRC,BITE,DIET 

ேபா>றவPறி5 தைலைமL ெபாSLhகளZ5 இM,க பய6PSவ6,கL பIவா)க9 

ஆசிZய க"வ$ைய அ�Iத": 

சிறBத ஆசிNய) ஆவதP- ஆசிNய) க5வ6 உ9ளட,கVைதL பய6PSவ6,க 

ேவ'I/ எ>S அYகீகNVC ஆசிNய) க5வ6 பWLபWயாக ப>Dக க5zNக9 

மPS/ ப5கைல, கழகYக+,- ெகா'I ெச5லLபI/ ஏெனனZ5 க5zNக9 

மPS/ ப5கைல,கழகYக9 ப>DகVத>ைம வா\Bதைவயாக 

மாறிவMகி>றன.  ப6. எ^ . ப^டL பWLh,-f சிறBத Dைறய65 பய6Pசி அளZLபC/ 

அவ)களZ> ேநா,கYக+9 ஒ>றாக  இM,-/. 

2030 -,-9 ஆசிNயராவதPகான -ைறBதப^ச த-தி நா>- வMட ஒMYகிைணBத 

ப6எ^ ப^டLபWLh  கPப6Vத5 பண6 -றிVC கPS,ெகா9வேதாI உ9�) 

ப9ளZகளZ5 மாணவ)க+,-, கPப6Vத5 பண6ெச\i/ நைடDைறLபய6Pசிi/    

அடY-/. இர'டா'I ப6எ^ பWLh அேத ப>Dக நிSவனYகளZ5 நா>கா'I 

ஒMYகிைணBத ப6எ^ க5வ6யாக$/ இளYகைலய65 சிறLhL பாட/ 

பய6>றவ)க+,- இர'I ஆ'Iக9 B.ed யாக$/ வழYகLபI/. 

நா>- வMட ப>Dக இளYகைலL ப^ட/ ெபPS இMBதாேலா அ5லC 

-றிLப6^ட பாடVதி5 DCகைலL ப^ட/ ெபPறிMBதாேலா நா>- வMட b.ed 

க5வ6,- மாPறாக ஒM வMட b.ed க5வ6 ெபறலா/.அVதைகய அைனVC b.ed 

நா>- வMட ஒMYகிைணBத  b.ed ப^டYக9  அரj ஒLhத5 ெபறLப^ட 

ப>Dக உய)க5வ6 நிSவனYக9 Xல/ ம^Iேம வழYகLபI/. 
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அைனVC B.ed க5zNக+/ ஆசிNய) பண6 -றிVத நவ �ன ெதாழி5}^ப/, 

அWLபைட எ`Vதறி$-- எ'ணறி$L பய6Pசி, பலதரLப^ட கPப6Vத5 மPS/ 

மதிLப�I, cwsn கPப6Vத5, ெதாழி5}^பVைத, கPற5 மPS/ கPப6Vத5 ைமய 

மPS/ ஒMYகிைணBத கPப6Vதலி5 பய6Pசி அளZ,-/. 

வ-Lபைறய65 வtவான நைடDைறL பய6Pசிக9 மPS/ உ9�) ப9ளZகளZ5 

மாணவ) கPப6Vதt/ நட,-/ . ப6>h இய5h காரணமாக கால அள$ 

ெபாM^பIVதாம5 அைனVC ப>Dக க5zNக9 மPS/ ப5கைல,கழகYகளZ5 

b.ed degree கPப6,கLபI/.  
  

க5வ6f ெசய5Dைறய65 ஆசிNய)கேள இதய/ ேபா>S  

D,கியமானவ)க9.  அைனVC ஆசிNய)க+,-/ க5வ6L hல/  

சா)Bத ஆதர$/ ெதாழி5 நிhணVCவ/ சா)Bத ஆதர$/ 

அவ)க9  பண6ய65 ஊ,-வ6,-/ nழt/  கலாfசாரD/ 

இMVத5 அவசிய/.. 

-Sகியகால சிறLh உ9�) ஆசிNய) க5வ6 தி^டYக9 BITE ,DIETஅ5லC ப9ளZ 

வளாகYகளZ5 கிைட,-/.உ9�)L ப9ளZக+,- அ5லC பாடசாைல 

வளாகYகளZ5 கPப6LபதPகாக உ9�) அறிைவ திறைன ேம/பIVCவதPகாக 

எIVC,கா^டாக உ9�) கைல இைச வ6வசாய/ வண6க/ வ6ைளயா^I மPS/ 

ப6ற ெதாழி5 ைகவ6ைன, கைலஞ)கைள பய>பIVதி, ெகா9ளலா/ 

சிறLh, -ழBைதக+,- கPப6,க வ6M/h/ ஆசிNய)க+,-/ க5வ6 Dைறய65 

தைலைம மPS/ நி)வாகVைத அைடய வ6M/h/ ஆசிNய)க+,-/ இர'டா/ 

நிைல ப6Bைதய  சா>றிதm பWLhக9 ப>Dக க5zNகளZt/ 

ப5கைல,கழகYகளZt/ பரவலாக, கிைட,-/. 

இSதியாக ஆசிNய) க5வ6ய6> தரVைத D`ைமயாக மv^ெடI,க நாI 

D`வC/ ஆய6ர,கண,கான தரமPற தனZைமLப^I நிP-/  ஆசிNய) க5வ6 

நிSவனYக9 வ6ைரவ65 XடLபI/. 

5.1 திறn உ(ள ஆசிZயOகைள பண$யமO[pத" மhVW 

பயnபv[தி% ெகா(ள" 

 

5.1.1.  திறைமயான மாணவOகைள ஆசிZயO ெதாழிi%I ஊ%Iவ$%க தIதி 

அ`Sபைடய$" உதவ$[ெதாைக வழ]Iத" சிறLபாகf ெசய5பI/ உய)நிைலL 

ப9ளZ மாணவ)க+,-/ ேம5நிைலL ப9ளZய65 இMBC ெவளZவM/ 

மாணவ)க+,-/ நா>- வMட ஒMYகிைணBத ப6எ^ ப^டயL பWLh பW,க 

ஊ,-வ6LபதPகாக மிக அதிக அளவ65 ஊ,கVெதாைக வழYகLபI/. ஊ,கV 

ெதாைக வழYக மனZதேநயஅைமLh உMவா,கLப^I அரj க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல, கழகYக+ட> இைணBC பYகளZLைப தM/. 
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இBத ஊ,கVெதாைக வSைம,ேகா^WP-, கீ`9ள திறைம வா\Bத 

மாணவ)க+,- வழYகLபIவேத ேநா,க/. ஊ,கVெதாைக அBத மாணவ)களZ> 

ப9ளZ ெசய5பாI மPS/ எ>Wஏ ேத)$ தர$க9 மPS/ சXக ெபாMளாதார 

ப6>னண6 ஆகியவPைற உPSேநா,கி வழYகLபI/. 

இCேபா>ற சிறLh த-தி அWLபைடய6லான ஊ,கVெதாைக உ9�ரா^சி கிராமிய 

அ5லC பழY-WL ப-திகளZ5 உ9ள மாணவ)க+,- அ5லC உ9�) 

ெமாழிகளZ5 ேத)fசி ெபPற ஆசிNய)க+,- ம^Iேம வழYகLபI/ 4 ஆ'I 

ஒMYகிைணBத B.ed ெவPறிகரமாக DWVத உட> உ9�) மாணவ)க+,- 

உ9�) ேவைலவா\Lhகைள உSதி ெச\ய உத$/ உ9�) ெமாழி மPS/ 

கலாfசாரVCட> அவ)களZ> பழ,கவழ,கYக9 மPS/ அவ)களC ெசாBத 

ெமாழிகளZ5 மாணவ)க9 மPS/ ெபPேறாMட> ேபjவதP- வசதியாக இM,-/. 

பல ப9ளZக+,- ேபாCமான அள$ ஆசிNய)க9 உ9ளன) எ>பைதi/ 

உSதிLபIVCவா)க9 .ெப' மாணவ)க9 அதிக அளவ6t/ இ>ெனாM ெப' 

ேரா5 மாட5 கைள ெபSவதP-/ இVதைகய �கால)ஷிL களZ> சிறLh இல,காக 

இM,-/. 

 

5.1.2.  ஆசிZயO ஆqேசOS_ Qைறக( 
ஆசிNய) ஆ^ேச)Lh Dைற ெவளZLபைடV த>ைம உைடயதாக$/ கIைமயான 

வ6திDைறக9 உடg/ நைடெபSகிறC. 

சிறBத ஆசிNயைர க'Iப6W,க$/ அவ)க+,- ந/ப6,ைகைய உMவா,கி 

ெதாழி5 சXகVதி5 மNயாைத உைடயவ)களாக$/ மPS/ ெபாSLப6> 

ப6ரதிநிதியாக$/ இMLபவ)கைள ேத)BெதI,-/ Dைறய65 

வWவைம,கLப^I9ளC. 

 

ஆ^ேச)Lh,கான Dத5 ேத)$ ெட^ ேத)$. 

சிறBத ஆசிNய)களZ> அறி$ மPS/ திறைன உSதி ெச\வதPகாக உSதி 

ெச\யLப^ட ேம/ப^ட ேத)$ Dைறயாக தPேபாைதய ெட^ ேத)$ 

நைடெபSகிறC. எ5ேகஜி iேகஜி ஆசிNய)க9 இைடநிைல நIநிைல உய)நிைல 

ஆசிNய)கைள ேத)BC எI,க$/ tet வ6Nவா,க/ ெச\யLபI/\. kIதலாக பாட 

ஆசிNய)க+,- ெபாMVதமான பாடYகளZ5 உ9ள எ>Wஏ ெட�^ 

மதிLெப'க+/ ஆ^ேச)Lh ெசய5Dைறய65 எIVC,ெகா9ளLபI/. 

 

Tet ேத)$l மாநில அ5லC மVதிய நிைலV ேத)$க9 மPS/ nda ேத)$களா5 

த-தி ெபSவதPகான ேதைவைய க^டாயமா,கLபI/ தனZயா) ப9ளZகளZ> 

ஆசிNய)க+,-/ இC ெபாMBC/. 

 

கPப6LபதPகான ஆ)வVைதi/ ஊ,கVைதi/ ேசாதி,க எ`VCV 

ேத)$க9  ேபாதாC .சிறBத ஆசிNய)க+,- ேதைவLபI/ D,கிய -ணYக9 

மPS/ அேதாI ெதாட)hைடய உ9�) ெமாழி திறைமகளைள எ`VCV ேத)வ65 

த�)மானZ,க இயலாC .எனேவ ஆசிNய)கைளV ேத)BெதI,க ஆசிNய)க+,- 

இர'டாவC ேசாதைன திைரய6ட5 நிSவLபI/. இதி5 ஒM ேந)காண5 மPS/ 

ஒM -Sகிய ஐBC Dத5 ஏ` நிமிட மாதிN வ-Lபைற கPப6Vத5 இM,-/ .இBத 

இர'டாவC திைரய6ட5 ஒM உ9�) ப6ஆ)சி ய65 நட,-/ அ5லC ெதாைலேபசி 

அைழLh மPS/ வ �Wேயா மி>னw Xல/ நடVதLபI/.  
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ஆசிNய)க+,கான உய) மNயாைத மPS/ கPப6Vத5 

ெதாழிலி> உய)Bத நிைல hCLப6,கLப^I நிைலநிSVதLபட 

ேவ'I/ இCேவ ெதாழி5 Cைறய65 }ைழவதP- ஊ,க/ 

அளZ,-/. 

5.1.3.  ஆசிZய மாணவ வ$கித[ைத வ$UWப$யவாV அைடத" 
தPேபாC ஆசிNய) மாணவ) வ6கித அWLபைடய65 தனZLப9ளZகளZ5 ஆசிNய)க9 

நியமி,கLபIகிறா)க9. இனZவM/ காலVதி5  -ழBைதகளZ> க5வ6 ேதைவய6> 

அWLபைடய65 ஆசிNய)க9 நியமி,கLபIவா)க9 .உ9�) ப9ளZ வளாகVதி5 

ஆசிNய)கைள பகி)BC ெகா9வத> வாய6லாக தனZ ப9ளZகளZ5 நிலவ ேவ'Wய 

ஆசிNய) மாணவ) வ6கிதVைதi/  அைடய இயt/. இத>Xல/ பாடVதிP- 

ேபாCமான ஆசிNய)கைள பண6யம)VCத5 மPS/ பண6நிரவ5 வாய6லாக ெச\C 

எ5லாL பாடYக+,-/ ேபாCமான ஆசிNய)க9 இMLபC உSதிெச\யLபI/. 

கைல இைச ெதாழி5சா) ைகவ6ைன வ6ைளயா^I மPS/ ேயாகா ேபா>ற 

கைலக+,கான ஆசிNய)க9 ஆசிNய)களாக$/ மாணவ) ஆேலாசக)களாக$/ 

சXக ஊழிய)களாக$/ பாடசாைல வளாகVதிேலேய உ9ள ஆசிNய)க9 பகி)BC 

ெகா9ளLபIவா)க9 .  

5.1.4.  உ(�O ஆசிZயOகைளgW பnQக[தnைமையgW உVதி ெசoத": எ5லா 

நிைலய6t/ -றிLபாக அWLபைட ெதாட,க நIநிைலL ப9ளZ ஆசிNய)கைள 

பகி)BC ெகா9வதP- D,கியVCவ/ தரLபI/. ஏெனனZ5 உ9�) ஆசிNய)க9 

உ9�) ெமாழிய65 மாணவ)க9 ெபPேறா)க9 மPS/ சXகVCட> எளZதாக 

ெதாட)h ெகா9ள DWi/ ப>DகV த>ைமைய கMVதி5 ெகா'I Ñ ஆ) ஜி 

Xல/ ஆசிNய)க9 பண6 அம)VதLபIவ) மPS/ பண6நிரவ5 ெச\யLபIவதா5 

இC க5வ6ய65 D>ேனPறமைடய ேமt/ உத$/. ேமt/ மாணவ)க+,- 

உ9�N5 அவ)களZ> ஆசிNய)களZ5 சிறBத D>மாதிNைய அைடய இயt/ . 

ெப'ஆசிNய)கைளi/ உ9+N5 அதிகLபWயாக நியமி,க காரணமாக அைமi/. 

5.1.5.  ஒU IறிSப$qட ப(ளL வளாக[தி" ஆசிZயOகைள பண$ நிரவ": 

பல மாநிலYகளZ5 ஆசிNய)க9 மாவ^ட/ ேதாS/ பண6யம)VதLபIவா)க9 பண6 

அம)VதLப^ட ஆசிNய)க9 ப9ளZ வளாகVதி5 பண6 நிரவ5 ெச\யL பIவா)க9 

.ப9ளZய6> ேதைவ,ேகPப ப9ளZகளZt/ நிSவLபடலா/. -றிLப6^ட பாடYக+,- 

அதாவC இைச உடPக5வ6 ெமாழி மPS/ ெதாழி5 ேபா>றைவக+,- ப9ளZ 

வளாகVதி5 ஆசிNய)க9 பகி)BCெகா9ளLபI/ இத> Xல/ எ5லா 

ப9ளZகளZt/ இBத பாடYகைள கPப6,கLபIவC உSதி ெச\யLபI/. 

5.1.6.  கிராமS_ற]களL" கhப$Sபதhகான ஊ%க ஊதியW: 

 ெதாைல�ர கிராமLhற மPS/ பழY-Wய6ன) ப-திகளZ5 உ9ள ப9ளZகளZ5 

பண6 ெச\ய ேதைவLபI/. சிறLபான ஆசிNய)க+,- த-Bத ஊதிய/ 

வழYகLபI/ ஊ,-வ6Lப65 -றிLபாக ப9ளZ வ6திDைறக+,- உ^ப^ட தரமான 
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வ �I அடY-/ அLேபாCதா> ப9ளZ,- அMகிேலேய தY-மிடVதிP- ெபSவதி5 

உ9ள ெதாBதர$கைள தவ6),க இயt/. 
 

 

சிறBத ஆசிNய)கைள க'டறிய கIைமயான பாரப^சமPற 

ெவளZLபைடV த>ைம யான பண6நியமன/.உய) அBத�C 

மPS/ மNயாைத ஆசிNய)க+,- அவ)க9 ெதாழி5 

Dைறயா5 சDதாயVதி5 தரLபIவைத -றி,-/. 

5.1.7.  ஆசிZயOக�டனான சsக உற�களL" ெதாடOtசிைய உVதி ெசoவதhகாக 

ஆசிZயO பண$ய$ட  மாhற]கைள% Iைற[த" ,  நிV[pத". 
ஆசிNய)க9 தYக9 ப9ளZ வளாக சXகVCட> உறவ6ைன உSதிLபIVத 

ஆசிNய)க9 ப9ளZ வளாகVைதV தா'W மாPறLபட,kடாC .ஆசிNய)களZ> 

வ6MLப/, பதவ6 நிைல, மPS/ உ9�) ெமாழி ேபj/ திறைம,- ஏPப அவ)க9 

இடVைத ஒMDைற சNெச\த5 இM,கலா/. இனZவM/ காலYகளZ5 ஆசிNய) 

காலிLபண6ய6ட/ பாட/ நிைல மPS/ உ9�) ெமாழி ெதNவதP- ஏPப பண6ய6ட 

அம)த5 ேமPெகா9ளLபI/ ஆசிNய) இடமாPறYக9 நிSVதLபடாவ6^டா5 

மாநில அரjக9 ஆசிNய)க9 நியமன/ மPS/ ஆசிNய)களZ> Dத�Iகைள 

ெதாட)fசியாக உSதிLபIVதி, ெகா9ள ேவ'I/. 

-ைறBதப^ச/ ஐBC Dத5 ஏ` ஆ'Iக9 வைரய6லாவC ஒேர இடVதி5 

நிைலVதிMVத5. jய ேதைவய6> அWLபைடய6லான இட மாPற/, 

ெவளZLபைடயான தகவ5 அைமLப6> Xல/ D>ெனI,க ேவ'I/ .அVதைகய 

நடவW,ைக ெபாMVதமான ச^டVதா5 அளZ,கLபட ேவ'I/. 

5.1.8.  Cைண ஆசிNய)  (பாரா ¯tசO) பய$hசிைய நிV[pத" 

2022-5 நாெடYகிt/ உ9ள அைனVCV Cைண ஆசிNய)க9 ( பாரா Ífச) ) Dைற 

நிSVதLபI/. ஆசிNய)க9 Dத�I ெச\யLபட ேவ'I/ அவ)களZ> 

சXகYக+ட> வtவான ந�'டகால உற$கைள உMவா,-த5. 

5.1.9.  _திதாகS பய$hசி அளL%கSபqட ஆசிZயOகைள ப(ளLக�%I 

அறிQகSபv[pவp 
ஆசிNய)க9 வள)fசி பPறிய ஆரா\fசி மPS/ hNதலி5 பண6,- hதிதாக வBத 

ஆசிNயL பMவேம மிக$/ அவசியமானதா-/ .  அவ)க+,- ஆதர$/ 

வழிகா^Iதt/ கவனVதி5 ேதைவLபIகி>றன . 

அைனVC hதிய ஆசிNய)க+/ தYக9 Dத5 இர'I வMட கPப6Lபதி5 

ப6ஆ)சி  டய^ ேபா>ற சிப6ய6> ஒM ைமயVதி5 பதி$ ெச\யLபIவா)க9 இC 

ப9ளZ வளாகVCட> இைண,கLப^I9ளC . அவ)களC சகா,களZ> சXகVCட> 

ஒ>றிைண,கLப^டC. 
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hதிதாக வM/ ஆசிNய)கைள, சில ேநM,- ேந) சBதிLhக9, ப9ளZ சா)Bத 

வழிகா^Iத5 மPS/ நைடDைறய65 ஒM சXகVதி5 பY- ெபSத5 ேபா>ற 

இைணBத கPப6Vதலி> Xல/ அறிDகLபIVதலா/. 

ஆசிNய)கைள அறிDகLபIVC/ேபாC பண6ய65 XVத ஆசிNயைரவ6ட ஆர/ப 

ஆசிNய)க+,- -ைறBத பண6fjைமைய தரலா/. 

ஒMYகிைணBத கPப6Vத5 தி^ட/ மாதிNக9 -றிVத வ6வாத/ ,  ேம5 பா)ைவ 

தி^டYக9 மPS/ அgபவ/ ப9ளZ வளாக வளYகைளL பய>பIVC/ அறி$ 

மதிLப�I Dைறக9 வ-Lபைற ேமலா'ைம க^Wட இைணLh மPS/ 

சXகVCடனான உற$ ேபா>றைவ ஆர/ப ஆசிNய)க+,- வழிகா^டலாக 

அைமi/. 

 
 
 ஆசிNய)க9 தாYக9  பண6யாPS/ ப9ளZக9 மPS/ 

சXகVதி5 தாYக+/ ஓ) அYக/ எ>பைத  உணர ேவ'I/ 

;தYகைளV தாYகேள  Dத�டாக  அ)Lபண6,க  ேவ'I/ 

5.1.10.  ஆசிZயO ேதைவ திqடமிட": 

ஆசிNய)க+,-V ேதைவயான ேதைவகைள கMVதி5 ெகா'I ஆசிNய)களZ> 

எ'ண6,ைகைய கண6Lபத> Xல/ பாட ஆசிNய)க9 மPS/ சிறLh 

ஆசிNய)கைள ஒM வtவான ெசய5Dைற Xல/ ஆ^ேச)Lh ெச\வC 

ேமPெகா9ளLபI/. 

ஒM ப9ளZ வளாகVதி5 உ9ள அைனVC ப9ளZகளZt/ பாட ஆசிNய)க9 சிறLh 

ஆசிNய)க9 மPS/ ேதைவLபI/ தி^டமிட5 பய6Pசிக9 ப9ளZ க^WடYகைள 

நி)மாண6LபC ஒaெவாM ஐBC ஆ'Iக+,-/ மVதிய6t/ மாநில அளவ6t/ 

மv'I/ மv'I/ நைடெபS/. 

மாநில அரjக9 ஒaெவாM நிைலய65 உ9ள ப9ளZ வளாகVதிt/ ஆசிNய)களZ> 

D` வ6Iதைலi/ தனZLப^ட ப9ளZக+,- ஆசிNய)கைள பகி)BதளZLபதி5 

மாநில அரj D>gNைம அளZ,-/.  

ஒaெவாM hவ6ய6ய5 ப6ராBதியVதிt/ உVதிரவாதமான ேவைலவா\Lhட> 

உதவ6Vெதாைக ெபS/ b.ed மாணவ)க9 ஆசிNய) பண6ய6ட தி^டமிI/ 

பய6PசிகளZ5 p. 5.1.1 ேசகNVத தர$களZ> அWLபைடய65 நி)ணய6,கLபIவ). 
 

5.2 தரமான க"வ$%I உகfத ப(ளLt �ழ" மhVW 

கலாtசாரW 

 
மகிmfசியான மPS/ ஊ,கமளZ,-/ ஆசிNய மாணவ)க9 ந5ல கPப6Vதைல 

ேமPெகா9வா)க9. ப9ளZ அழகாக$/ ஊ,க/ அளZ,-/ வ6தVதிt/ 

வரேவPகVத,க இடVைத, ெகா'WMBதா5 ஆசிNயM,-/ மாணவM,-/ 
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இைடேய கPப6Vத5 சிறLhS/. ப9ளZ jVதமாக$/ மகிmfசியாக$/ 

பாCகாLபாக$/ இM,க ேவ'I/. ஆசிNய)களZ5 ேபாCமான அள$ jதBதிர/ 

உ9க^டைமLh மPS/ வளYகைள நி)வகி,க ேவ'I/ ஆசிNய)க9 ப9ளZ 

க5வ6 சXக/ ஆகியவPறி5 த>ைன ஒM ப-தியாக ஈIபIVதி, ெகா9ள 

ேவ'I/ அவ)க+,- அWLபைட வசதிக9வழYகLபட ேவ'I/ அவ)க+,- 

பாCகாLh ெகௗரவ/ மPS/ ந5ல ஆேரா,கியVCட> திற/பட கPப6LபதP- 

உத$வன ெச\ய ேவ'I/. 

5.2.1.  ேபாpமான உடhக"வ$ உ(கqடைமS_ வசதிக( மhVW கhற" வள]க(. 

அைனVCL ப9ளZக+/ ேபாCமான உ9க^டைமLh வசதிக9 மPS/ கPற5 

வளYக9 ஆகியவPைற தனZVதனZயாகேவா அ5லC ப9ளZ வளாகVதிேலா 

ெபPறிM,-/. மாநில அரசாYகYக9 ப9ளZய6> அWLபைட வசதிக9 பாCகாLh 

மPS/ கPப6Vதt,கான ந5ல nழ5 ேபா>றவPைற 2022,-9 மvளா\$ ெச\i/. 

சிறBத கPப6Vதைல ேமPெகா9ள உத$/ உ9க^டைமLh பராமNLh மPS/ 

பயg9ள வளYகைள ேம/பIVத,kWய ெசய5க+,- மVதிய மPS/ மாநில 

அரj D>gNைம அளZVC உதவ6 ெதாைகைய ஒC,கீI ெச\i/ 2022ஆ/ 

ஆ'I,-9 ஏPகனேவ மி> இைணLh இ5லாத ப9ளZக+,- மி> வசதி 

ஏPபIVதி தரLபI/; ேமt/ அைவக+,- -ைறBத க^டண/ வ6தி,கLபI/. 

 

அைனVC ப9ளZகளZt/ கPப6Vதt,- உதவ இைணய வசதிiட> கண6னZ வசதி 

ெச\C தரLபI/. மாPSV திறனாளZக+,- ேதைவLபI/ க^டட வசதி மPS/ 

ெபாM^க9 வசதி ெச\C தரLபI/. பாCகாLபான -Wந�) வசதி ,ஆ' மPS/ ெப' 

-ழBைதக+,- தனZVதனZயாக இயY-/ கழிவைற ,ைக க`$வதP- -ழா\ 

வசதிக9 2022,-9 நைடDைறLபIVதLபI/ மாணவ)க+,-, கPப6,கV 

ேதைவயான உ9க^டைமLh மPS/ கPப6Vத5 உபகரணYக9 இயY-/ 

வ-Lபைறக9 ெசய5பI/. ப9ளZ ®லகYக9, அறிவ6ய5 ஆ\$,-V ேதைவயான 

ெபாM^க9 ,ஆ\வகYக9 கைல மPS/ ைகவ6ைன ெதாழி5 பய6Pசி வ-Lhக9 

,கண6னZ அைறக9 ேபாCமான மரfசாமா>கைள ெகா'ட வ-Lபைறக9 2022,-9 

அைம,கLபI/. 

கPறைல ேம/பIVத D>னண6 க5வ6யாள)க9 அறிவா)Bத வ6�ஞானZக9 

கைலஞ)க9 மPS/ க^Wட கைலஞ)களZ> ஆேலாசைன ெபறLபI/ . 

ஆேலாசைன ெபPS உ9�) கலாfசார/ கைல மPS/ பார/பNயVதி5 கவன/ 

ெசtVதLபI/ இBத வWவைமLைப ெகா'I hதிய ப9ளZக9 பல 

க^டைம,கLபI/. 

ஆசிNய)க9 jய D>ேனPறVC,கான நிைலயான வா\Lhகைள வழYக 

ேவ'I/ ; அவ)களZ> ெதாழி5 Cைறய65 சமvபVதிய க'Iப6WLhகைளi/ 

D>ேனPறYகைளi/ கPS,ெகா9ள ேவ'I/ 
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ஆசிNய)களZ> jய D>ேனPறVC,கான நிைலயான 

வா\Lhகைள வழYக ேவ'I/ ;  அவ)களZ> ெதாழி5 

Cைறய65 சமvபVதிய க'Iப6WLhகைளi/ 

D>ேனPறYகைளi/ கPS,ெகா9ள வா\LபளZ,கLபட  

ேவ'I/ 

5.2.2.  கவனLS_ மhVW உ(ளட%IW ப(ளL கலாtசாரW: 

ப9ளZகளZ5 உ9ளட,-/ ப9ளZ கலாfசாரVைத உMவா,க$/ நி�ப6,க$/ 

அ,கைறiடg/ ஒVCைழLhடg/ DயPசி,-/ ப9ளZகளZ> தைலைம ஆசிNய) 

மPS/ ஆசிNய)களZட/ இaவ6தமாக பYகாPற எதி)பா),கLபI/ D> ேசைவ 

ஆசிNய) க5வ6 மPS/ சிப6W இMவM/ தYகளZ> ஒMYகிைணBத ப-தியாக 

தYக9 இயPைகL ப'hகைளi/ திற>கைளi/ ேம/பIVதி அத> ெதாட)fசி 

அWLபைடய65 அ,கைறiட> உ9ளட,கிய பாடசாைல கலாfசாரVைத 

உMவா,-/ க5வ6 இய,-னரகVதி> அதிகாNக9 அVதைகய ஒM கலாfசாரVைத 

அழிVC அவ)களZ> ெசய5பா^ைட மv'I/ ஏPபIVC/ வைகய65 ப9ளZ 

ேமலா'ைம, -` ெபாSLைப உண)த5 ேவ'I/ இC அவ)க+ைடய 

ெசய5பாIகளZ5 ெவளZLபட ேவ'I/. 

ந5ல நைடDைறக9 மPS/ hதிய க'Iப6WLhக9 உ9ளட,கிய அ,கைறi9ள 

ஒMYகிைணBத கலாfசார/ ப9ளZகளZ5 பகி)BCெகா9ளLபI/ 

தைலைமயாசிNய)க9, ஆசிNய)களZட/ நடBC ெகா9+/ Dைற ; ஆசிNய)க9  

மாணவ)க9 மPS/ ெபPேறாNட/ மNயாைதயாக நடBCெகா9+/ வழிய65 

சDதாய/ மாPற/ ெபS/ .  எ5ேலாM/ க5வ6கP-/  வளYகைள 

அwகிLெபS/  வைகய65 கால'ட) மPS/ ேநர அ^டவைண  அைமLh ; 

ப9ளZய65 ஆசிNய) மPS/ மாணவ)களZ> பY- மPS/ அைனVC -`,களZt/ 

பா-பாI இ5லாத சமமான நடVைத -றிLபாக ப6>தYகிய ம,க9 -`,க+,- 

சமVCவ வா\Lh .  

5.2.3.  ஆசிZயOக( கhப$[த" அ"லாத ெசய"க( ஏpW இ"லாம", Q� 

அOSபண$S_ உணO�ட¡W, Q�[ திறைமgட¡W கhப$%க Q`gW எnபைத 

உVதிSபv[pத". 

ப9ளZ அ^டவைணய65 எBதவ6த, -S,கீI/ இ5லாம5 இM,க ேவ'I/. 

அLேபாCதா> ஆசிNய)க9 தாYக9 ேத)BெதIVத ெதாழிைல DPறிt/ 

கவனVCட> ெச\ய ேவைல ேநரVைத அதிகNVC, ெகா9ள DWi/. 

உfச ந�திம>ற உVதரவ6>பW ேத)த5 பண6 மPS/ ம,க9 கண,ெகILh 

ேபா>றைவ ம^I/ ஆசிNய)க+,- ஒC,கLப^I9ளC. ஆசிNய) பண6ய6> 

திறைமைய பாதி,-/  எBத, கPப6Vத5 அ5லாத பண6ையi/ ப9ளZ ேநரVதி5 

ெச\ய$/ ஆசிNய)க9 அgமதி,கLபட மா^டா)க9 .அaவாS பண6 ெச\ய 
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ேக^கLபட$/ மா^டா)க9. எIVC,கா^டாக மதிய உண$ தயாNVத5, தIL�சி 

ைமயYகளZ5 பYேகPற5, ப9ளZ வ6நிேயாகL ெபாM^கைள ெகா9Dத5 ெச\த5 

மPS/ நி)வாகL பண6கைள ெச\த5 ேபா>றைவ. 

ப9ளZகளZ5 கPப6Vத5 அ5லாத ெசய5கைளf ெச\ய ேதைவLபI/ பண6யாளைர 

ப9ளZ வளாகVதிP-9 பண6நிரவ5 அ5லC பYகீI Xல/ ெபPS,ெகா9ளலா/ . 

ஆசிNய)க9 எBத, காரணD/ kறாம5 ப9ளZ,- வராம5 இMBதாேலா அ5லC 

வ6IDைற, கWத/ ெகாI,காம5 இMBதாேலா ப9ளZ,- வரவ65ைல எ>ற 

கண,கி5 ெகா9ளLபI/.  

5.2.4.  எ"லா நிைலகளLiW உ(ள மாணவOக( த]க( திறnகைள அைடfதனரா 

எnபைத ஆசிZயO அறிய Iைறத�O கhப$[தைல ெசய"பv[த ேவ{vW. 

ஆசிNய)க9 NTP மPS/RIAP த�)$ தி^டYகைள நி)வகிLபா)க9. 

ஆசிNய)க9 எBத மாணவ)க+,- கPப6Lபவ) ேதைவ எ>பைத அைடயாள/ 

க'I அBத மாணவ)கைள -ைற த�) கPப6Lபவ) இடD/ மPS/ வ-Lப6t/ 

இைணLப). 

ஆசிNய)க9 கPப6Lபவைர ேத)BெதI,கலா/ ; NTP பண6க+,- வழிகா^டலா/.  

அLேபாCதா> RIAP 5 உ9ள IA ,க9 ேதைவLபI/ மாணவ)க+,- D`ைமயாக 

உதவ DWi/. RIAP நிகmfசி ேநரVதிP- உ^ப^டC.  

ப6>தYகிய ப9ளZக+,- உத$வதPகாக எBத வைகய6t/ உதவ6யாள)க+/ 

கPப6Vதt,- உத$பவ)க+/ ஆசிNயM,-L பதிலியாக இயலாC. ந�'ட கால/ 

RIAP ெசய5பட இயலாC. வ-Lபைற, கPறலி5 -ைறபாI ெகா'ட மாணவ)க9 

ஆசிNய)களா5 அைடயாள/ காணLப^I அBத மாணவ)க9 கPக உத$வதPகாக 

த>னா)வ கPப6Lபவைர ஆசிNய)கேள ேத)BெதIVC, ேமPபா)ைவi/ ெச\வ). 

இBத ெநM,கWயான பண6ையf ெச\வதPகான ேநர/ ஆசிNய)களZ> பண6f 

jைம,ேகPப சN ெச\யLபI/. 

5.2.5.  _[pணOtசி அளL%IW க"வ$ நிVவன]க( 

BITEs, DIETs , BRCs, CRCs ேபா>ற க5வ6 நிSவனYக9 ப9ளZ,க5வ6ய6> தரமான 

உ9க^டைமLh வள)fசி,- ஆதரவளZLபதி5 தYகைள Dத�I ெச\C 

ெகா9கி>றன. இBத நிSவனYக9 ப9ளZ,- ேதைவயான ஆசிNயM,- உத$த5, 

வழிகா^Iத5மPS/ ேமPபா)ைவைய வழY-கி>றன). மாவ^ட மPS/ Cைண 

மாவ^ட அளவ65 ந>- இைண,கLப^ட, ந>- அறியLப^ட இBத க5வ6 ஆதர$ 

நிSவனYக9,BRC Xல/ BITE மPS/,DIET உட> இைண,கLப^ட ப9ளZ 

வளாகVதி5 உ9ளCRC ேபா>றைவ ஒMYகிைணBC மாநிலYகளZ5 ஆசிNய) 

க5வ6 மPS/ ப9ளZகைள தரமாக D>ேனPற, தி^டமிIதைல ந�'ட 

ெதாைலேநா,-L பா)ைவய65 ஒMYகிைண,கி>றன. 

5.2.6.  உ9ளா^சி ெசய5DைறகளZ5 த�)மானZ,-/ பY-தார)களாக பYேகPக$/  

உ9ளா^சி மனநிைலைய உMவா,க$/,SMC மPS/SCMC 5 உSLப6னராகி 
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சDதாயVCட> இைணBC பண6யாPற$/ ஒaெவாM ஆசிNயM,-/ jழPசி 

Dைறய65 வா\Lh அளZ,கLபI/.  

5.2.7.  இfதிய ெமாழிகளL" ஆசிZயOக�%கான ைகேயvக( :  மாணவ)கைள 

கவனVதி5 ெகா'I தா\ெமாழிய65 கPபைத உSதி ெச\ய பழY-W இன ெமாழி 

உ9ளZ^ட இBதிய ெமாழிகளZ5 ஆசிNய) பய6PSந) மPS/ ஆசிNய)க+,கான 

தரமான ைகேயIக9 உMவா,-வதPகான ஒLபBதVதிP- D>gNைம 

அளZ,கLபI/. உ9ளடYகிய க'Iப6WLhகைள ,உSதி ெச\ய நிதி உதவ6 

ஒC,கLபI/, பகி)BதளZ,கLபI/. 

ப5கைல,கழகYக9 மPS/ நிSவனYக9 ைகேயIகைள ெமாழி மாPற/ 

ெச\த5  மPS/ ெமாழிய6> தரVைத சNபா),க$/ ெபாSLேபP-/. இBத 

ைகேயIக9 அfசி5  பதிLப6,கLப^I அ5லC Wஜி^ட5 வWவ65 வழYகLபI/. 

ஆசிNய)க+/ ஆசிNயL பய6PSந)க+/ உ9�) ெமாழிய65 ைகேயIக9 

உMவா,க ஊ,கLபIVதLபIவா)க9.  

 

5.3.ெதாடO ெதாழி"Qைற QnேனhறW. 
 

ஆசிNய)க9 தYக9 D>ேனPறVைத அவ)களZ> வ6MLபYகளZ> பW தகவைம,க 

ேவ'I/. அவ)க9 வ6MLபLபW ஆசிNய)க9 அவ)க9 பண6ைய அவ)களZ> 

ெதாட) க5வ6 Dைறயாt/, அவ)க9 வ6MLபLபI/ Cைற சா)BC சில 

மாPறYகைள நியாயமான DைறLபW மாPறியைமVC நிhணVCவமான 

D>ேனPறVைத ஒM அளைவய65 நிைல நிSVதேவ'I/. ஒaெவாM 

நிhணVCவ Cைறய6ைன சா)Bத உSLப6ன)க9 தYகளZ> தகவைமLப6> கீm 

பலவ6தமான வா\Lhகைள உMவகLபIVதி அத>பW அவ)களZ> அgபவYக9, 

ெச\5க9 மPS/ }'ணறி$Vதிறைன பகி)BC, ெகா9ளேவ'I/, மPS/ 

இVCைற சா)Bத அறிவ6ைன ேம/பIVC/ வா\Lப6ைன ஏPபIVத ேவ'I/. 

ஆசிNய)க9 அவ)களZ> Cைற சா)Bத பண6ய6ைன D>ேனPற ேவ'I/. இத> 

Xல/ அவ)க9 Cைறய6> இைண ெசய5பா^டாளராக$/ 

ேமPபா)ைவயாளராக$/ ப9ளZய6t/, க5வ6 நி)வாகியாக$/, ஆேலாசகராக$/, 

வழிகா^Wயாக$/ தகவைம,க ேவ'I/. மPS/ ஆசிNய) க5வ6 

நிSவனYகளZ> க5வ6 -ழாமி5 உSLப6னராக$/ உயரேவ'I/. ஒM ெபாC 

ெசய5பாடாக ஆசிNய)கைள -`வாக$/, k^I ெசய5திற> ைமயVதி5 

ெசய5திறனாளராக$/ த/ைம வWவைம,க ேவ'I/, இfெசய5க9 ெதாட)BC 

ெசய5பIVதLப^I இத>Xல/ ெபறLபI/ வா\Lhகைள ெதாழி5 வா\Lப6ைன 

D>ேனPS/ நிைலயான வா\Lபாக ஐBC வMடYக+,- இM,க ேவ'I/. 

அgபவ/ மி,க ஆசிNய)க9 அவ)களZ> ெதாழிலி5 இaவைக hதிய பண6நி> 

Xலமாக ப9ளZ க5வ6ய6> தரVதிைன உSதிLபIVCவC ம^Iமி5லாம5 

ஆசிNய)கைள தயா)பIVC/ நிகmவ6> தரVதிைனi/ அதிகN,க DWi/. 

இVதைகய ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதிய6> (CPD) Xலமாக ஆசிNய)க9 

ந/பகமான ெகா9ைகய6ைன உைடய சா>S ெபPற ெகா9ைகய6ைன 

அwகேவ'I/ மPS/ kSநிைல நிகmfசி நிரைலi/ அwகேவ'I/. 
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5.3.1.  ெதாடO ெதாழி"Qைற Qnேனhற[திhகான ஆசிZயOக( வைளfp 

ெகாv%க%ª`ய ªVதிைல அw-Dைற. ஆசிNய)க9 பல அYகீகN,கLப^ட 

சிS பWLhகைள அwக ஏ�வா,கி,  அத>Xலமான kSநிைல அw-Dைறயா5 

ந/ப6,ைக kSகைள -வ6VC பல த-தி சா>றித`/ ப^டயLப^டD/ 

ெபறேவ'I/. இத>Xல/ சில சமயYகளZ5 ெதாழி5சா) ேம5 பWLh/ (MA - 

education, M,Ed) ெபற ேவ'I/. இVதைகய பWLhக9 பலவ6தமான உMவகVதி5 

இM,கேவ'I/. ப-திேநர வ-Lh, மாைல வ-Lh, கலBதா\$ ெச\i/ வ-Lh, 

இைணயதள வ-Lh மPS/ kIதலாக அYகீகN,கLப^ட ப5கைல,கழக 

க5வ6VCைற மPS/ ெதாழி5சா) D>ேனPற ைமயYகளZt/ D`ேநர 

பWLபாக$/ இM,கலா/. ஆசிNய)க9 ஆரா\fசி,கான வா\Lhகைளi/, சXக/ 

சா)Bத ெதாழி5Dைற -`,கைளi/ அwகி தYக9 ெதாழி5Dைற அறிவ6ைன 

D>ேனPறி,ெகா9ள$/ பகி)BC,ெகா9ள$/ ேவ'I/. பண6ய6t9ள 

ஆசிNய)க9 மாணவ)க+,கான வாW,ைகயாளராக ப5கைல,கழகVதி5 உ9ள 

க5வ6VCைற க'Iெகா9ள ேவ'I/. இத>Xலமாக ஆசிNய)க+,கான 

ஆரா\fசி மPS/ ேமPபWLh வசதிய6ைன D>ேனPறி க5வ6VCைற 

வழYகேவ'I/.  

 

ெதாழி5Dைற D>ேனPறVதிPகான இVேதைவi/ அw-Dைறi/ 

தPேபாC9ள அwhDைற,- ேமலாக ேம/பIVCத5 ேவ'I/. தPேபாC9ள 

ெதாழிPkட பWLh, கMVதரY-, -S/பWLhக9, ஆசிNய)க9 சிBதிLhகைள 

ேம/பIVத ேவ'I/. வழிகா^Iத5 மPS/ அத> சா)Bத திறைம,-Nய பய6Pசி 

சா>றிதm, ப^டயLபWLh சா>றிதm பய6Pசிய6ைன ேம/பIVத ேவ'I/. 

க5வ6LhNத5, ப9ளZ சDதாயLபண6, நி)வாகVதிற> மPS/ தைலைமVதிறைன 

ேம/பIVத ேவ'I/. 

 

 

ஒ^IெமாVத ஆசிNய)-மாணவ) வ6கிதாசார அWLபைடய65 

தனZLப^ட ப9ளZக+,- ஆசிNய) நியமன/ ெச\யLபIவதP-L 

பதிலாக, மாணவ)களZ> க5வ6V ேதைவகளZ> அWLபைடய65 

நியமி,-/பWயான hதிய வழிDைற உMவா,கLபI/ 

 
5.3.2.  ெதாடO ெதாழி"சாO Qnேனhற[ைத _pSப$[த"  

a. ந>றாக ஒMYகிைண,கLப^ட ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி (CPD) 

பாடVதி^ட/ அைனVC நைலகளZt/, பாடYகளZt/ வழிகா^Iத5 

உ9ளடYகிய அறி$VதிறனZt/ D>ேனPறLபI/. இCம^Iமி>றி 

ப9ளZ கலாfசார/ மPS/ வ-Lபைற பய6Pசிi/ D>ேனPறLபI/. 

ப9ளZVதைலவ), தைலைம ஆசிNய) மPS/ ப9ளZ வளாக 

தைலவ)களZ> ேமலா'ைம திற>, நி)வகிVத5 திற>, வள/ பகி)த5 

திற>, நிதிய6ைன ைகயா+/ திற> மPS/ தைலைமV திற> 

D>ேனPறLபI/. 

b. ஆசிNய)க9 எ>ன பW,க ேவ'I/, எC பW,க ேவ'I/ மPS/ 

அதைன ெசய5பIVC/ வWவVதிைனi/ அவ)கேள ேத)BெதI,க 
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ேவ'I/. ஆசிNய)க9 பலவ6தமான வா\Lhக9 Xலமாக அவ)களZ> 

பWLh வா\Lப6ைன ேத)BெதI,க ேவ'I/, அைவ நிhணVCவ 

D>ெனILh மPS/ சக ஆசிNய)க9 ஒVCைழLh, த> DைனLh 

Xலமாக$/ இM,கலா/ ; இைவ ேநரW ெதாழிP பய6Pசி, இைணBத 

ெதாழிP பய6Pசி மPS/ இைணயதள ெதாழிP பய6Pசி Xலமாக$/ 

இM,கலா/, இைவ அைனVC/ ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி 

பாடVதி^டVதி5 தகவைம,கLபI/ ; இைவ -Sகிய மPS/ ெநIYகால 

ெதாழிPkடமாக$/, சிS வ6வாதYகளாக$/, ெவளZ,ெகாண)த5 

Xலமாக$/, உ9Cைற சா>S Xலமாக$/, வ6ள,-த5 Xலமாக$/, 

இைணயதள ெம>ெபாM9 கMவ6 Xலமாக$/ மPற ஆ,கVதிற> 

Xலமாக$/ இM,கலா/. 

c. ஆசிNய)க9 அவரவ) வ6MLபLபW -ைறBதC ஐ/பC மண6ேநர ெதாட) 

நிhணVCவ அப6வ6MVதி பய6Pசிைய வM வMடVதிP-9 DW,க 

ேவ'I/. 

5.3.3.  ஆசிZயOக�%கான _ற[°{vத" அhற தWமா" இய%கSபvகிற தனLSபqட 

QnேனhறW 
 
அைனVC மாநிலYக+/ ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான ஒ`Y-Dைறைய 

தVெதI,க ேவ'I/, இத>Xல/ ேத)$ அWLபைடய6லான ெதாட) நிhணVCவ 

அப6வ6MVதிைய ெசய5பIVத ேவ'I/ மPS/ ஒaெவாM ஆசிNயN> 

ெதாழி5சா) பயணLபாைதைய தட/ பதி,க ேவ'I/. இaவைமLப6> Xல/ 

ஆசிNய)க9 மPS/ தைலைம ஆசிNய)களZ> D>ேனPற ேநா,கிைன 

வWவைம,க ேவ'I/. ேமPkறிய அைமLh தனZLப^ட D>ேனPற தி^ட/ 

மPS/ இல,கிைன சா)BதிM,க ேவ'I/. ெதாழி5சா) பWLh சXகYக9 மPS/ 

ைமயYகைள உMவகLபIVதி, D>ேனPறி, ந�WVC நிSவ ேவ'I/. இVதைகய 

DயPசிக+,- உய)வான அறி$ ெசறிBத மPS/ சXக/ சா)Bத நிhணVCவ/ 

ேதைவLபIகிறC, எனேவ "க^டைள மPS/ க^ILபா^I" வைக,-^ப^ட 

கPறைல கா^Wt/ "jய மPS/ சக" கPறலி> கலாfசார/ அப6வ6MVதி 

ெச\யLபIகிறC. ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி ப9ளZ வளாகVதிg9 

ஒLபைட,கLபட ேவ'I/. அMகிt9ள CRC Xல/ இC ந>- வள),கLப^ட 

மPS/ மகிmfசியான nழலி5 ேம/பIVதLப^I, சக கPறt,கான தளYகைள 

வழY-கிறC. ப9ளZ வளாக சBதிLh ேபா>ற வழ,கமான ெதாILh வழிDைறக9 

Xலமாக$/ சக ஆசிNய)களZ> ஆதர$ Xலமாக$/ ெதாட) அப6வ6MVதி 

D>ேனPறVைத D>ெனI,க ேவ'I/. 

5.3.4.  ெதாடO ெதாழி"சாO Qnேனhற[திhகான இைணயதள வள]க(: தகவ5 

ெதாட)h ெதாழி5}^ப/ (ICT) ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி,காக (CPD) பரவலாக 

பய>பIVதLபI/. ஆசிNய)க9 இைணய/ மPS/ ெதாழி5}^ப தளYகளZ> 

Xலமாக ப9ளZய6t/ தVதமC வ �̂ Wt/ இMBதபW பண6யாPற 

அgமதி,கLபIவ).. 

இBத ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி தி^டYகைள வழY-வதPகான ஆதார 

ம,க9 கவனமாக ேத)BெதI,கLபIவ) மPS/ திற/பட பய6Pசி அளZ,கLபIவ), 
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இதP- அவ)க+,- கால அவகாச/ அளZ,கLபI/. இaவளYகளZ> நிhண)க9 

மPS/ ஆசிNய க5வ6யாள)க9 ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதிய6> தரVதி> 

கண6சமான பாதிLைப ெகா'WMLப). ஆைகயா5 அவ)க9 ெபாMVதமான 

Dைறய65 Dத�I ெச\யLபIவா)க9, அVதைகய ஆதார நப)க9 தைலசிறBத 

ஆசிய)களZைடேய ேத)$ ெச\யLபIவ). ேமt/ அவ)களZ> அறி$Vதிறைன 

ேம/பIVத வா\LபளZ,கLபIவ). 
 
உ9க^டைம,கLப^ட சDதாய அைமLhக+ட> இைணBC இaவாசிNய)க9 

ெசய5பIவத> Xல/ திறைமமி,க ெதாட) நிhணVCவ அப6வ6MVதி தி^டVதிைன 

ஊ,கLபIVதி D>ேனPSவா)க9. இfெசய5 திற> அைனVC/ பாடெமIVத5 

பய6Pசி, ஊ,க,க5வ6, ப'பாI, ப9ளZ கலாfசார/, ஆ+ைமVதிற>, ேமலா'ைம 

திற>, வள/ பகி)த5 திற> மPS/ தைலைமVதிற> அகியவPறி5 உ9ள 

D>ேனா,-க9 உ^பட கPப6Vத5 நைடDைற,- ெதாட)hைடய சி,க5கைள 

உ9ளட,கிய சிS ஒMYகிைணBத பாடVதி^ட க^டைமLைப அWLபைடயாக 

ெகா'டC. 

5.3.5.  ப(ளLய$¡( ஆசிZயO வளOtசி ெசய"Qைறக(.: ஒaெவாM ப9ளZய65 உ9ள 

தைலைம ஆசிNயM/ ப9ளZV தைலவM/ அLப9ளZய6> ஆசிNய)களZ> வள)fசி 

ெசய5Dைறக9 மPS/ ஆதர$ ந5-/ ப9ளZ கலாfசாரVைத ெபாSLேபPS 

வள)VC ப9ளZ ஆசிNய)களZ> திறைன அதிகN,க ேவ'I/. இLபண6 தைலைம 

ஆசிNய)களZ> பண6ேநா,க வைரயைறய6t/ மதிLப�̂ Wt/ 

ஒMYகிைண,கLபI/. இ/DயPசிய65 ஆசிNய)க+/ தைலைம ஆசிNயM/ 

ப9ளZ வளாகVதிg9 உ9ள வ6Nவான சXகVதி> Xலமாக ஆதர$ ெபறலா/. 

5.3.6.  சிறfத ெசய"திறn உைடய ஆசிZயOகைள அ]கீகZ[த".: ப9ளZய5 இM,-/ 

மாணா,க)க9, ெபாPேறா)க9, ப9ளZVதைலவ), தைலைம ஆசிNய), ப9ளZ 

வளாகVதைலவ)க9 மPS/ சக ஆசிNய)க9 ேத)BெதI,-/ உ'ைமய65 சிறBத 

ெசய5திற> மி,க ஆசிNய)கைள, வMடVதிP- ஒMDைற வ6ழா எIVC ப9ளZ, 
மாவ^ட, மாநில மPS/ ேதசிய அளவ65 அைடயாள/ க'I, அவ)களZ> 

hCைமயான, உMமாPறில,கணமாக திக`/ ெசயலிைன ேதசெமYகிt/  

ஊ,கLபIVத5 ேவ'I/. இfெச\ைக அaவாசிNய)க+,- சிறLh ெச\i/. 

5.4. பண$ ேமலா{ைம 

 
5.4.1.  IVகிய கால ஒSபfத ஆசிZயOக( திqடW: அைனVC வைக ஆசிNய)க9 

பதவ6,-/ ஒLபBத அWLபைடய65 பண6யம)Vத5 தி^ட/ ஏPபIVCLபட உ9ளC. 

இத>பW X>S ஆ'Iக9 பய6Pசி,கால அWLபைடய65 அம)VதLப^I 

அவ)களZ> திறைமக+,ேகPப பண6 நிரBதLபIVதLபட உ9ளC. 
 
பண6 நிரBதர//கால அள$ அவ)களZ> ஈIபாI, சக ஆசிNய)க9 மதிLப�I, வ-Lh 

மதிLப�I ேபா>ற திறைமகளZ> அWLபைடய65 நி)ணய6,கLபI/. பண6 நிரBதர/ 

மPS/ கால நிரணய/ ேபா>றைவக9 மாநில க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி 

ம>றVதினா5 (SCERT) நி)ணய6,கLபI/. -றிLப6^ட கால மதிLப�I எ>றி5லாம5 

ந�'டகால மதிLப�̂ W>பW இைவக9 உSதி பIVதLபI/. திறைமயான 
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ேந)ைமயான Dைறய65 இBத அைமLh ெசய5பI/ மPS/ திறைமக+,- 

த-Bத மதிLh அளZ,கLபI/. 

5.4.2.  அைன[p நிைல ஆசிZயOக�%IW பண$ய$" சமnபாv: DWBதள$ 

ேவகமாக$/ ந�'டகால அWLபைடய65, DWBதள$ பண6 nழலிt/ 

ஊதியVதிt/ சம>பாI ஏPபIVதLபI/. சXக ெபாSLhக9 தனZVதிற>களZ> 

அWLபைடய65 மPS/ ெபாSLhகளZ> அWLபைடய6t/ ஆசிNய)களZ> தர/ 

மதிLப�I ெச\யLபI/. ஆர/பLப9ளZ ஆசிNய)க9 Dத5 ேம5நிைல வ-Lh 

ஆசிNய)க9 வைரய6t/ ஒேரவ6தமான ஊதிய வர/hக9 ெகா'I வரLபI/. 
அைனVC ஆசிNய)களZ> பதவ6 உய)$ மPS/ ஊதிய/ ேபா>றவPறி5 

ேம>ைமயைடய ைவLபேதாI (அவரவ) நிைலய65 அவரவ) வ6MLப/ேபா5), இBத 

Dைறய6னா5 ப9ளZகளZ5 இM,-/ ஆசிNய)க+,- -ைறவாகேவா ேம5நிைல 

ப9ளZ ஆசிNய)க+,- அதிகமாகேவா பதவ6 மPS/ ஊதிய உய)வ65 பா-பாI 

இM,காC. ேம5நிைல வ-Lhக+,- ஆசிNய)களாக வர வ6M/hபவ)க+,- 

த-திi/ வ6MLபD/ இMBதா5 அgமதி,கLபI/. 
அைனVC நிைல க5வ6,-/ தர/ மி,க ஆசிNய)க9 ேதைவ எ>பைத 

உSதிLபIVC/ பWயாக இ/DW$ எI,கLப^I9ளC. ஆைகய6னா5 அைனVC 

நிைல ஆசிNய)க+/ D,கியVCவ/ வா\Bதவ)க9 ஆவா)க9 எ>பC 

நி�பணமாகிறC. உ'ைமய65 ஆர/பLப9ளZ ஆசிNய)களZ> ேசைவi/ 

ேம>னZைலLப9ளZ ஆசிNயN> ேசைவ,- சமமானC. ஆைகய6னா5 அைனVC 

நிைல ஆசிNய)க+,-/ நா>கா'I ஆசிNய) பய6Pசி தி^ட/ அWLபைட 

ேதைவயாக இM,-/, வM/ பVதா'IகளZ5 (2030) அைனVC ஆசிNய)க+,-/ 

பதவ6 உய)வ6t/ ஊதியVதிt/ எ5லா நிைலய6t/ சம>பாI நிக`/. 

5.4.3.  ெதாழி"சாO திறைமக�%ேகhப பதவ$ மhVW ஊதிய உயO�: தYகளC நிைல 

சா)BC இ5லாம5 த-திi9ள ஆசிNய)க+,- பதவ6 உய)$/ ஊதிய உய)$/ 

வழYகLபI/. த-திக+,ேகPப தYகைள வள)Vதி,ெகா9ள$/ பண6ய6னZ5 

திMLதிi/ ஆசிNய)க+,- ேவ'I/ எ>பC தா> இBத DWவ6> ேநா,க/. 

-ைறBதளவ65 ஐBC நிைல பதவ6 உய)$ அைனVC ஆசிNய)க+,-/ 

வழYகLபI/ அவ)க9 * ஆர/பநிைல ஆசிNய) (கால நி)ணய/ இ5லாதC), * 
ஆர/பநிைல ஆசிNய) (கால நி)ணயVCட>), * ைகேத)Bத ஆசிNய), * நிhணVCவ 

ஆசிNய) மPS/ * ஆசா>. 
 

இaைவBC வைக ஆசிNய)க+,- ஒaெவாM நிைலக+,- D> 

நி)ணய6,கLப^ட ஊதிய வர/h இM,-/. த-தி ெசய5பாI அWLபைடய65 

நிைலக9 நி)ணய6,கLபI/. திற> மதிLப�Iக9 கீmக'டவாS அைமi/ (கா'க 

P5.4.4) . அBதBத நிைல ஆசிNய)களZ> எதி)பா)Lhக+,- ஏPறவாS/ ஊதிய/ 

நி)ணய6,கLபI/, உதாரணமாக மா�ட) (ஆசா>) ஆசிNய)க+,- பய6Pசி 

அளZ,-/ வ5tனராக அவ) சா)Bத ப-திய65 அம)VதLபடலா/. 
 
அைனVC நிைல ஆசிNய)க+,-/ ப9ளZ க5வ6VCைற பண6களZ5 

சம>பாI அைமi/ 

5.4.4.  ஆசிZயOக�%கான ெதாழி"சாO தIதிQைற ¤ரநிைலக(: ஆசிNய) பதவ6 

உய)$,- உSதியான தர நி)ணய அள$ேகா5க9 வ-,கLப^I9ளC. இதPகான 

வைரDைறக9 * ஆசிNய)க+,கான ேதசிய ெதாழி5Dைற தர நிைலக9 (NPST), * 
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2022 ஆ'I,-9 ஆசிNய)க+,கான ேதசிய ம>ற/ (NETE), க5வ6 ஆரா\fசி 

மPS/ பய6Pசி,கான ேதசிய ம>ற/ (NCERT), * ஆசிNய) பய6Pசி,கான ஆசிNய) 

ம>ற/ (NCTE), க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி,கான மாநில ம>ற/ (SCERT) 
மPS/ க5வ6VCைற வ5tன)க9 ஆகிேயாரா5 வ-,கLபI/. 
ஒaெவாM மாநிலVதிP-/ தYக+,கான தர நி)ணயYகைள மாநில 

ெதாழி5க5வ6 அைமLப6> Xலமாக தர ந)ணய/ ெச\யLபI/. இதPேகPப 

ஆசிNய)களZ> ெதாழி5, நி)வாக பதவ6 கால/, ெதாழி5 D>ேனPற DயPசிக9, 
ஊதிய உய)$, பதவ6 உய)$ மPS/ இதர அYகீகாரYக9 Dதலியைவ 

நி)ணய6,கLபI/. பதவ6 உய)$/, ஊதிய உய)$/ பதவ6 காலVதி> அWLபைடய65 

இ5லாம5 D`ைமயாக ேமPkறிய மதிLப�IகளZ> அWLபைடய65 ம^Iேம 

நி)ணய6,கLபI/. 
 
இBத தர நி)ணயYக9 ேதசிய அளவ6t/ மாநில அளவ6t/ 2030ஆ/ ஆ'I,-9 

த�)மானZ,கLப^I ப6ற- ஒaெவாM பVதா'I,- ஒMDைற என கIைமயான 

தர,க^ILபாIக+ட> hCLப6,கLபI/. ஒaெவாM நிைலய6t/ ஆசிNயN> 

பY-,ேகPப/kIத5 திற>கைள வள)VC, ெகா9+தPேகPப பNசீலி,கLபI/, 
-றிLபாக ஒேர பதவ6ய65 இMLபவ)களZ> ச/பள உய)$,-. இைவ அைனVC/ 

ஆசிNய)களZ> வMைக, காலBதவறாைம, ெசாVC வ6பர/, மாணா,க)க+,- 

உட5�தியான த'டைன வழYகாதிMVத5, க^டாய ப9ளZ ெசய5பாIகளZ5 

பYகளZLh ஆகிய வ6சயYகளZ> அWLபைடய65 நி)ணய6,கLபI/. அVேதாI 

ெம>ைமயான -றிகா^Wகளான திறைமயான ஆசிNயLபண6, வ-Lபா+/ திறைம, 
கPப6Vதலி5 ேதைவயான உபகரணYகைள உபேயாகிVத5, மாணவ) ம>ற/ 

மPS/ ெபPேறா)க+டனான இண,க/, ப9ளZ நிகm$களZ5 ெவPறி Dதலானைவ 

கண,கி5 எI,கLபI/. 
 
NPST, SPST ஆகிய அைமLhக9 ஆசிNய) பய6Pசி,கான வைரயைறகைள 

வ-Lபா)க9. 
ஆர/ப ப9ளZ ஆசிNய)க+,கான(PINDICS) ெசய5திற> -றிகா^Wக9 ஏPகனேவ 

க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி,கான ேதசிய ம>ற/ (NCERT) தகவைமVத பWம/ 

ஆர/ப h9ளZயாக இM,-/. 
 
 அைனVC ஆசிNய)க+/ க5வ6 நிSவனYகைள நி)வகி,-/ 

திறனாளராக$/ ஆசிNய)க+,கான பய6Pசியாளராக$/ ஆவதP- வழி 

ப6ற,-/. 

5.4.5.  ஆசிZயOகளLn வUடாfதர ெசய"பாqv திறனாo�: மாநில ெதாழி5Dைற தர 

நிைலகளZ> (SPST) பWயான ஆ\$ ஆசிNய)களZ> திறனா\$,- அWLபைடயாக 

இM,-/. ப9ளZகளZ5 தைலைம ஆசிNய) ஆசிNய)களZ> தரVைத நிரணய6LபC 

ேபா5 தைலைம ஆசிNய)க+,- தர/ நிரணய6,க ப9ளZ வளாகVதி> தைலைம 

ெபாSLப65 இMLபவ) அ5லC வ^டார க5வ6 ஆtவல) (BEO) த-தி 

பைடVதவராக இMLபா). இைவ அைனVC/ ஆவணLபIVதLப^ட தகவ5களZ> 

அWLபைடய6t/, வMைக பதிவ6> வ6பரYகளZ> அWLபைடய6t/, வ-Lh 

நடVCத5, சக ஆசிNய)களZ> ப6>±^டYக9 மPS/ மாணவ)களZ> 
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கMVCகளZ> அWLபைடய65 ம^Iேம இM,-/. இதPகான வ6திDைறக9 2022ஆ/ 

ஆ'I,-9 ஒaெவாM மாநிலVதிt/ SCERTயா5 வ-,கLபI/. 
இBத அளவ �Iக9 ஆசிNய)களZ> ெபாSLப6ைன கண,கிIவதாக அைமi/. 

ஆசிNய)க9 மாணவ)க9, ெபPேறா)க9, சDதாய/ மPS/ ம,க+,- ப9ளZய65 

க5வ6,காக தாYக9 ெச\வைதi/ ெச\யாதிMLபைதi/ அவ)களZ> 

ெபாSLப6ைன கா^Iத5 ேவ'I/. இைவ க5வ6VCைறய65 அவ)க9 ேந)ைம 

மPS/ ெவளZLபைட த>ைமைய ெவளZLபIVC/. jய சா)h/, திற> வள)fசிi/, 
ேந)ைம,- அWVதளமான காரண6க9 எ>பைத எ,காரண/ ெகா'I/ 

மறBதிடலாகாC. தரVதி> -ைறபாI தா> சXகVதி> அவல/. ேந)ைமயான 

jயசா)h த>ைம ஆசிNய)களZ> ஆ,க பண6கைள �'Iவதாக அைமi/. இBத 

வழிDைற அைனVC ஆசிNய)க+,-/ jயா^சி மPS/ அதிகாரமளZVத5 

ஆகியவPைற உSதி ெச\வதP- பல காரண6கைள hலLபIVC/. NPST 
அWLபைடய65 SCERTக9 தYக9 jய நி)ணய/ மPS/ திற> வள)fசிைய 

D>ேனPSவதPகான க^டைமLைபi/ மாநிலVதிP-9 ஆசிNயN> பாVதிரVைத 

அதிகார/ அளZLபதPகான க^டைமLைபi/ உ'டா,-/. இைவ அைனVC/ 

SPSTய6> ஒM ப-தியாக அைமi/.  
 

5.4.6.  ெச]I[p இய%கW sலW ெதாழி"Qைற QnேனhறW.: ஆசிNய)க9 பல 

க5வ6 ேபாதி,-/ நிைலய65 தYகைள நக)VCவேதாI ம^Iம>றி அவ)களZ> 

ெதாழி5 D>ேனPறVதி> ஒM ப-தியாக க5வ6 நி)வாக/ மPS/ 

ஆசிNய)க+,- க5வ6 கPப6Vத5 ேபா>ற Cைற,- ெச5ல DWi/. தனZfசிறLh 

வா\Bத ந>- வைரயS,கLப^ட சாதைனகைள ஆசிNய)க9 hNBத ப6>h கீ`9ள 

இர'W5 ஒ>ைற ேத)BெதI,கலா/. 
 
A, க5வ6 நி)வாக ெபாSLப65 }ைழத5. 
 
B, ஆசிNய)க+,- பய6Pசி அளZ,-/ வ5tந)களாக DWi/ எ>பC சிறLh 
க5வ6VCைறய6t9ள அைனVC க5வ6 நி)வாக நிைலய6ைனi/ ப6>னாளZ5 

அைடயலா/ உதாரணமாக CRCs, BRCs, BITEs, DIETs, SCERTs etc அைனVதிt/ 

தனZVதிற> வா\Bத நி)வாகVதி5 நா^டDைடய ஆசிNய)க+,காக வழி திறBC 

உ9ளC. க5வ6 பய65வ6Lபதி5 திற> வா\Bதவ)க9 அவ)களZ> வ6MLபVதி> 

அWLபைடய65 அ5லC த-திய6> அWLபைடய65 க5வ6 ச/பBதமான அைனVC 

ேவைல உய)வ6ைனi/ ஊதிய உய)வ6ைனi/ அைடவதP- இVதி^ட/ உத$/. 

 

5.5. ஆசிZயO பய$hசி%கான அ�IQைற 

 
ஆசிNய) பய6Pசி,- ப5Cைற சா)Bத உ9வாY-தt/ மிகfசிறBத அறிவாPறt/ 

க5வ6ைய சிறLபாக கPப6,-/ திறg/ ேதைவLபI/. இதP- ஆசிNய) பய6Pசி 

கPப6Vத5 ெதாட)பான நிகm$க9, மPS/ இதP- த-Bத ப5Cைற சா)Bத 

நிSவனYக+/ அைவகளZ5 அைனVC வ6தமான nழt/ அைமBC9ள 

வளாகYகளZ5 பய6Pசிக9 நடVதLபட ேவ'I/. இத>Xல/ அைனVC Cைற 

ஆசிNய)களZ> திறg/ ேம/பI/. பலCைற உைடய க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYகளZ5 அைனVC Cைற சா)Bத உய)க5வ6ேயாI மாணவ 

ஆசிNய)க9 தYகைள ேம/பIVதி,ெகா'I, க5வ6 அறிைவ ேம/பIVத 

இ/மாதிN பய6Pசி Dைறய6னா5 மPற Cைற ஆசிNய)க+ட> கலBCைரயாட$/, 
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மாணவ ஆசிNய)க9 தYக9 திற>கைள வள)VC,ெகா9ள Cைறசா)Bத 

வ5tன)க9, ®லக/, இைணய/ ஆகியைவ உத$/. ஆர/ப க5வ6 ஆசிNய) 

பய6PசிேயாI ேம5நிைல வ-Lhகைள நடVCவதP- -றிLப6^ட வ6சயYகளZ5 

நிhணVCவ/ ெபற$/ இைவ உத$/. இைவ சா>றிதm க5வ6யாகேவா , அ5லC 

D`ேநர/ப-திேநர ஒMYகிைணBத பய6Pசியாகேவா க5zNகளZ5 அ5லC 

ப5கைல,கழகYகளZ5 வழYகLபI/. 

 

ஆசிNய,க5வ6 (B,Ed.) பய6Pசி,- ப5Cைற சா)Bத ஆmBத அறி$/ 

உ9வாY-த5க+/ அைவகைள கPப6LபவN> திறg/ ேதைவLபI/. இதி5 

ேத)fசியைடவதP- ஆசிNய) பய6Pசிய65 பலCைற சா)Bத அறி$க+/ 

திறைமக+/ கPSVதரLபI/. இY- பய6Pசி ைமயYக9 இMVத5 ேவ'I/. 

இVதைகய க^டைமLh/ வசதிக+/ இM,-/ மையYகளZ5 பய65வதினா5 

ம^Iேம, ஆசிNய)களZ> திற> வளர,kWய, அறி$ வளYக9, ®லக//இைணய/ 

வசதிக9 மPS/ -றிLப6^ட வ6டயYகளZ5 தனZVதிற> வள),-/ ஆPற5க9 

அைனVைதi/ ெதNBC,ெகா9ள$/ வள)VC,ெகா9ள$/ DWi/. இதனா5 

பய6Pசி ஆசிNய)க9 Cைறக9 சா)Bத சக மாணவ)கேளாI கலBCைரயாட$/ 

அறிைவ பகி)BC,ெகா9ள$/, மனவ6ய5, -ழBைத வள)Lப6> சXக அறிவ6யலி5 

தYகைள ேம/பIVதி ெகா9ள$/, திறைமகைள ெமMேகPறி,ெகா9ள$/ 

DWi/. 

 

இVதைகய ைமயYகளZ5 அைனVC Cைற வ5tன)களZ> வழிகா^Iத5 மாணவ 

ஆசிNய)க+,- கPப6Vத5 திறைன வள),க மி,க உதவ6யாக அைமi/. 

ஆசிNய) க5வ6 (B,Ed.) தி^ட/ ஆசிNய) பய6Pசிய65 கPப6Vத5 திறைன வள)VC 

ெகா9+/ ப-திகைள சா)Bத மS சீரைமLhகைள ெபாSVத வைரய65, பலநிைல 

கலBதா\$, அWLபைட எ`Vதறி$, கண6த அறி$, சிறLபான கPப6Vத5, திற> 

மதிLப�I, ேநச/, பார/பNய/, கலாfசார/ மPS/ 21ஆ/ ®Pறா'I இள/ 

தைலDைறய6> அறி$, கடைம, சிBதைன, ஆPற5, ஒ`,க/ பழ,க/ அறி$, 

ேந)மைற எ'ணYக9, தகவ5 பNமாPSVதிற>, கலBதா\$ திறைமக9 ஆகிய 

D,கிய ப-திகளZ5 kIத5 கவன/ ெசtVதி இBத திற>கைள hCLப6VC 

ெகா9ள$/ ேம/பIVதி,ெகா9ள$/ கவன/ ெசtVCLபட ேவ'I/. 

 

க5zNய65 B,Ed. பWLப6> ேபாC அMகிலிM,-/ ப5ேவS நிைல ப9ளZக+ட> 

இைணVC,ெகா'I ெசய5ப^டா5 வMYகால ஆசிNய)க9 தYக9 கPப6,-/ 

திறைன வள)VC,ெகா9வேதாI கPப6Vதலி> ெசய5Dைற வWவYகைளi/ 

ெதNBCெகா9ள DWi/. ஒM ந5லாசிNயM,கான இBத த-திக9 வMYகால 

ஆசிNய)க+,- இ>றியைமயாதC ஆ-/. 

 

இCேபா>ற ஒMYகிைணBத நா>- வMட B,Ed. பய6Pசிய6ைன ப5ேவS 

ப5கைல,கழகYக9 Xல/ உMவா,-வேதாI, காj,காக ப^டYகைள வ6Pபைன 

ெச\i/ தரமPற ஆசிNய)க9 பய6Pசி ைமயYகைள Xட$/ நடவW,ைக 

எI,கLபI/ எ>பC இVதி^டVதி> -றி,ேகா9. DWBதள$ CNதமாக ஆசிNய)க9 

பய6Pசிய6> மா>ைபi/ தரVைதi/ ேம/பIVத ைவLபC தா> இத> சிறLh. 

2030ஆ/ ஆ'ேடாI ஆசிNய) பய6Pசி D`வCமாக ப5Cைற ப5கைல 

கழகYக+ட> இைண,கLபIவC/ D,கியமான ேநா,கமா-/. 
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உய)க5வ6 Cைறய65 இBத மாPறYகைள ெகா'IவM/ ெபாM^I எI,கLபட 

ேவ'Wய ெசய5பாIக9 -றிVC வ6Nவாக அVதியாய/ 15இ5 

வ6வN,கLப^I9ளC. கீmவM/ ப-திகளZ5 இBத மாPறYகைள எLபW 

ெசய5பIVCவC எ>பC வ6வN,கLப^I9ளC. 

 
ஆசிNய) பய6Pசிைய வ6M/பVத,கதாக$/, திற> ஊ,கLபIVத$/, த-தி 

வா\Bத ஆசிNய)கைள உMவா,க$/ இLபய6Pசிக9 உத$/. அைனVC 

ப9ளZகளZt/ த-திமி,க ஆசிNய) சXகVைத உMவா,க இBத மாPறYக9 

Cைண hNi/. 

 
அைனVC Cைற மPS/ நிைல ஆசிNய) பய6Pசிக+/ பலபைல,கழக 

உய)க5வ6 தி^டVதி5 ஒMYகிைணBத நா>கா'I ப^ட பWLப6> 

(B,Ed.) கீm ெகா'I வரLப^I தர/ மி,க சிறLபான பய6PசிகளZ5 

ேத)fசி ெபPற ெசய5 வ6ள,கVCட> kWய ஆசிNய)கைள உMவா,க 

உத$/. 

5.5.1.  ஆசிZயO பய$hசி திqட[ைத ப"கைல%கழக திqட[தி�( ெகா{v வUவp 

மPS/ நா>கா'I ஒMYகிைணBத நா>- வMட ஆசிNய) பய6Pசி ஆசிNய) 

பய6Pசி Cைறய6> நா>- நிைலகளா/ அWLபைட, ஆர/பநிைல, நIநிைல, 
உய)க5வ6 அைனVC/ உ9ளட,க/. இைவ கPப6,-/ திற> மPS/ 

ெசய5Dைற வ6ள,கVCட> நடVதLபI/. இைவ வ6MLப பாடVCட> இளYகைல 

ப^டVCட> ஆசிNய) பய6PசிேயாI ேச)VC வழYகLபI/. ந5ெலா`,க 

க5வ6ய6t/ ஆசிNய) பய6Pசிய6t/ திற>கைள வள),க இC உத$/. 
 
அைனVC ஆசிNய) பய6Pசி தி^டYக+/ இM,-/ பVC அ5லC பதிைனBC 

ப9ளZகேளாI இைணBC நடVதLபI/. ஒaெவாM மாணவ ஆசிNயM/ இதி5 

ஏதாவC ஒM ப9ளZய65 பாடYகைள கPப6,க வழி வ-,கLபI/. இதPகாக 

Dதலி5 வழிகா^W ஆசிNயMட> இைணBC பாடYக9 எILபC எLபW எ>பைத 

கவனZVC/, தாமாக வ-Lhக9 நடVதிi/, வழிகா^W ஆசிNயN> ப6>±^டYகைள 

ெபPS,ெகா'I/, ேதைவயான திMVதYகைள ேமPெகா'I/ பய6Pசிய65 

ேத)fசி ெபறDWi/. 
 
ஆசிZயO பய$hசிய$" ேதO� ெபற ேதைவயான அ�IQைறக(. 
    

A, அWLபைட மPS/ ஆர/பLப9ளZ ெபாC ஆசிNய)க9. 
B, நIநிைல மPS/ ேம5நிைல பாட ஆசிNய)க9. 
C, சிறLh க5வ6 ஆசிNய)க9. 
D, ஓவ6ய ஆசிNய)க9 (கைல மPS/ நடன/). 
E, ெதாழி5Dைற பய6Pசி ஆசிNய)க9. 
F, உடPக5வ6 ஆசிNய)க9. 

 
இBத நா>கா'I பய6Pசி எ>பதைன ஏைனய ப^டLபWLhக+,- இைணயானC. 

வ6MLபLபIபவ)க9 ப^ட ேமPபWLh ெதாடர$/ இேத பய6Pசிக9 த-தி 

வா\Bததாக இM,-/. 
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5.5.2.  கhப$[தலி" இர{டா{v பய$hசி (ப%கவாqv �ைழ�): ப5ேவS 

வ6சயYகளZ5 (பாடLப6N$க9) ஆசிNய)கைள உMவா,-/ ெபாM^I இர'டா'I 

ப,கவா^I }ைழ$ தி^ட/ வழYகLபIகிறC. நIநிைல ேம5நிைல ப9ளZகளZ5 

வ-LபாசிNயராக$/, பாடVதி^டYகளZ5 ெசய5Dைற க5வ6ய65 நிhணVCவ/ 

ெபற$/ இC உத$கிறC. நா>கா'I ஒMYகிைணBத ஆசிNய) பய6PசிேயாI 

இர'டா'I பய6Pசிi/ வழY-வதா5 அgபவ/ மி,க வ5tன)களாக 

ஆசிNய)கைள மாPற உதவாக இM,-/. பண6 காலVதி5 இர'I ஆ'I 

இதனா5 ேசமி,க DWi/ எ>பதா5 ப5ேவS Cைறய65 திறைம 

வா\Bதவ)க+,- இC மிக$/ வசதியாக அைமi/. நா>கா'I பய6Pசி 

தி^டYக9 நடVதவ6M,-/ அைனVC வ6தமான வசதிக+/ க^டைமLh/ உைடய 

க5வ6 சாைலகளZ5 இர'டா'I பய6Pசி அளZ,க ேகாரLப^I9ளC. 
 
நா>கா'I பய6Pசி DWVதவ)க+,-/ ஏதாவC பாடVதி^டYகளZ5 நிhணVCவ/ 

ெபPறவ)க+,-/ ப^ட ேமPபWLh உத$/ வ6தமாக இர'டா'I ஆசிNய) 

பய6Pசி தி^டYகளZ5 உNய மாPறYக9 ெச\C DCநிைல ப^டLபWLh வழYக$/ 

த-Bத ஏPபாI ெச\யLபI/. 

5.5.3.  சிறS_ பாட]க�%I சிறS_ பய$hVனOக( உ9�) கைல மPS/ 

இல,கியVதி5 தனZVதிற> வா\Bத கைலஞ)க9 மPS/ பார/பNய இைச, 
ைகவ6ைனL ெபாM^கைள உMவா,-/ வ5tன)க+,- -Sகிய கால வ-Lhக9 

(10-15 நா^க9) நடVத வா\Lh வழYகி உ9�) ம,களZ> கைல, பார/பNய/ மPS/ 

இல,கிய/ ேபா>றைவகைள பாடVதி^டYகேளாI இைணVC வ-Lhக9 

நடVதLபI/. இத>Xல/ கைல மPS/ சிறLh திற>கைள ஊ,-வ6,க இயt/. 

5.5.4.  தனL[p நிhIW தரW Iைறfத ஆசிZயO க"வ$ ைமய]கைள svத": அIVத 

X>S Dத5 ஐBC ஆ'Iக+,-9 அைனVC ஆசிNய) ைமயYக+/ 

தனZ,ைக,- உ^பIVதLப^I, தரVதிைன க'காண6VC ேத)fசி ெபறாத 

ைமயYகைள Xட உVதர$ ப6றLப6,கLபI/. XடLபI/ இLபய6Pசி ைமயYக9 

ேவS ஏேதg/ ந5ல வ6சயYக+,- பய>பIVCமாS வலிiSVதLபI/. இC 

பPறிய வ6பரYக+,- ப-தி 16.1 கா'க. ேதசிய உய)க5வ6 க^ILபாI அைமLh 

(NHERA) CைணேயாI Rashtriya siksha abigyan (RSA) இைணBC இதPகான நடவW,ைகக9 

மPS/ பNBCைரக9 வழYகLபI/. 

5.5.5.  நாnகா{v ஒU]கிைணfத B,Ed. பய$hசி திqட[திn சிறS_ கhப$[த" 

அWச]க(: ேத)BெதIVத வ6MLப பாடVதி^டVதி5 அைனVC வ6தமான 

பNமாணYகைள கPS,ெகா9வேதாI hதிய ஆசிNய) பய6Pசி Dைறய65 

ஒMYகிைணBத தVCவ வ6ள,கYக+/ இத> பய>பாIகைள ெசய5Dைற 

பIVCவC -றிVC/ D`ைமயாக அறிBC,ெகா9ள DWi/. கPப6Vத5 அறிைவ 

ெபM,-வேதாI பல நிைலகளZ5 ேதைவயான கPப6Vத5 திறைன 

வள)VC,ெகா9ள DWi/.. கPS,ெகா9வதி5 சிர/LபIபவ)க+,-/, வாm,ைக 

ெபாMளாதார/ ஆகியவPறி5 ப6> தYகியவ)க+,-/, தனZVதிற> 

உைடயவ)க+,-/, எLபW பாடYக9 நடVCவC எ>பC/, இBத பய6Pசி காலVதி5 

ஆசிNய)களா5 கPS,ெகா9ள DWi/. இLபய6Pசிக9 Xலமாக பய6Pசியாள)க9 
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தYக9 Cைற சா)Bத அறிைவ ேம/பIVCவேதாI அgபவYக9 வழியாக$/ 

நிைறய வ6ைசயYகைள கPS,ெகா9ள உதவ6யாக இM,-/. ெவS/ எ`VC 

ேத)$ எ>றிMVத இடVதி5 பாடVதி^டYக9, வைர$ அறி,ைக, தைலயYக/ 

எ`Cத5, வைரபடYக9, மாதிN வ-Lhக9 எ>S மாPறYக9 ெகா'I வரLபI/. 

இத>Xல/ திற> ேம/பாI அதிக அளவ65 இM,-/ வா\Lh அைமi/. 

5.5.6.  தனL[திற¡(ள ஆசிZயOக(: ப9ளZ க5வ6VCைறய6> ஒMசில அைமLhகளZ5 

தனZVதிற> வா\Bத ஆசிNய)களZ> ேதைவ உடனWயாக நிரLபLபட 

ேவ'Wi9ளC. உதாரணமாக CWSN, நIநிைல மPS/ ேம5நிைல ப9ளZகளZ5 

பாடLப6N$களZ5 வ-Lh ஆசிNய)க9, தனZVதிற> மாணவ)க+,கான ஆசிNய)க9, 
க5வ6 கPக ேநர/ எIVC ெகா9+/ மாணவ)க+,கான ஆசிNய)க9, -றிLப6^ட 

பாடYகளZ5 ேம5 வ-Lh எI,க சிரமLபI/ ஆசிNய)க9. என பல ப6N$களZ5 

ஆசிNய) பPறா,-ைற நிர/பேவ உ9ளC. ஆmBத அறிைவi/ திறைமகைளi/ 

வள)VC ெகா9+/ ஆசிNய)களா5 ம^Iேம தனZVதிற> வா\Bத மPS/ 

மாPSVதிற> மாணவ)க+,- பாட/ ெசா5லிVதர DWi/. ஆைகய6னா5 இவ 

வ6சயYகைள கMVதி5 ெகா'I அதP- த-தியான ஆசிNய)கைள உMவா,கLபட 

ேவ'I/. இதPகாக ஆசிNய) பய6Pசி DWVதவ)க+,- ெதாட,க வ-Lhக9 

எIVC திறைம மி,க ஆசிNய)களாக உMவா,க ேவ'I/. இவ)க+,- 

ப6ரVேயகமான சா>றிதm பய6Pசிக9, D`ேநர பய6PசிேயாI அ5லC ப-திேநர 

பய6Pசி வ-LhகேளாI இதPகான திற> வா\Bத க5வ6 

நிSவனYக9/ப5கைல,கழகYகளா5 பய6Pசிக9 அளZ,கLபட ேவ'I/.
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இய5 6 

சமமான மhVW உ(ளட%கிய க"வ$  

Iறி%ேகா(:  சமமான  மPS/ உ9ளட,கிய க5வ6 Dைறைய ெவPறிகரமாக 

ஏPபIVதி  அத> Xல/ அைனVC -ழBைதக+/ க5வ6 ெபற$/ உயர$/ 

சமமான வா\Lhகைள வழY-த5. அத> வ6ைளவாக அைனVC பாலின மPS/ 

சXகL ப6N$க+/ 2030ஆ/ ஆ'WP-9 கPறலி5 பYேகPh மPS/ கPற5 

வ6ைள$கைள  சமVCவமா,-த5. 

சXக ந�தி மPS/ சமVCவVைத அைடவதP- க5வ6 எ>பC மிகLெபNய 

கMவ6யா-/ . உ'ைமய65 அைத அைடவேத மிகLெபNய -றி,ேகாளா-/. 

ஒaெவாM -Wமகg/ கன$ காwத5, D>ேனPற/ மPS/ நா^WP- 

பYகளZLபதPகான வா\Lh மPS/ சமமான சDதாயVைத அைடவதP-  இBத 

க5வ6 Dைற இ>றியைமயாததாக இM,கிறC . . Cரதி�டவசமாக பாலின/  

அWLபைடய6னா5 ம,க9 க5வ6 Dைறய6லிMBC பய>பI/ வா\Lhக9 

பாதிLh,-9ளாகி>றன. இத> வ6ைளவாக சXக..  ப6ள$க9 ஏPப^I நா^W> 

வள)fசி,hதிய க'Iப6WLhக9 மPS/ D>ேனPறVைத பாதி,கி>றன . இBத, 

ெகா9ைகயானC இBதியாவ6> -ழBைதக9 அைனவM,-/ பய>தM/ ஒM 

ஒM -ழBைத,-/ ப6றLh மPS/ ப6>னண6ய6> காரணமாக க5வ6 ெபற$/ , 

D>ேனற$/, தைடய6>றி வா\Lhக9 ெபற வழிவைக ெச\யLபIகிறC. 

கடBத 30 ஆ'IகளZ5 இBதிய க5வ6Dைற மPS/ ெதாட)fசியான அரசாYக 

ெகா9ைககளா5 பாலின மPS/ சXகL ப6N$களZ5 உ9ள இைடெவளZகைள சம> 

ெச\வதி5 உSதியான D>ேனPற/ ஏPப^WM,கிறC எ>பைத தர$களZ> 

Xல/ அறிகிேறா/ . இMLப6g/ ெபNய ேவSபாIக9 இ>னD/   இM,கி>றன. 

-றிLபாக  உய)நிைல நிைல, க5வ6ய65,அதிt/ வரலாPS �தியாக, க5வ6ய65 

ப6>தYகிய -`,களZ5 இைவ ெத>பIகி>றன. 

ப9ளZகளZ5 ேச),ைக வ6கித/ ஒ>றா/ வ-Lh Dத5 ப>னZர'டா/ வ-Lh வைர 

சீராக சNவைத காண DWகிறC . இC அVதியாய/ X>றி5 வ6வாதி,கLப^டC 

ேபா5 நாI D`வC/ த�)$காணேவ'Wய ஒM சி,கலா-/. மாணவ) 

ேச),ைகய65 காணLபI/ இBத சN$ பல URG  

(-ைற ப6ரதிநிதிVCவ  -`,களZட/ கண6சமாக உய)BC காணLபIகிறC.U-DISE 2016 

17 தர$களZ> பW ஆர/ப நிைல, க5வ6ய65 ஆதிதிராவ6ட) மாணவ)க9 19.6% 

உ9ளன) . ஆனா5 இBத ப-தி ேம5நிைல, க5வ6 ம^டVதி5 17.3 சதவ �த/ ஆக 

-ைறகிறC . னஇaவைகயான ேச),ைகய65 ஏPபI/ சN$க9 பழY-Wய6 

மாணவ)களZட/ இ>g/ அதிகமாக காணLபIகி>றன 10.6%-6.8%,  இ�லாமிய 

மாணவ)க9 15%- 7.9%, கPற5 -ைறபாI உ9ள மாணவ)க9 1.1% to 0.25%, 
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இைதVதா'W ேமP-றிLப6டLப^ட அைனVC URG கைள ேச)Bத மாணவ6களZ> 

சதவ6கித/ மிக அதிக சN$ட> காணLபIகி… 

இBதL h9ளZவ6வரYக9  கா^I/ சமநிைலய6>ைம ஏPகனேவ ஆர/பL ப9ளZய65 

-ழBைதகைள பாதி,-/ எ>பைத ெதளZ$பIVCகி>றன . மாணவ)க9 சBதி,-/ 

தைடகைள க'டறிBC CNதமான நடவW,ைககளZ> Xல/ அைவகைள 

கைலBC,அைனVC URG கேள ேச)Bத -ழBைதக+,-/ சமமான மPS/ 

உ9ளட,கிய க5வ6ய65 பாரப^சமி>றி வா\Lhக9 ெபற,-ழBைதகளZ> ஆர/ப 

க5வ6 Dத5 வழிவைக ெச\ய ேவ'I/ . இC -றிLபாக அைனVC 

-ழBைதக+/ வளM/ ேபாC ஒM உ9ளட,கிய மPS/ சமமான சDதாயVதி> 

அYகமாக இMLபைத உSதிLபIVத$/, அத> Xல/ ேதசVதி> 

சமாதானVைதi/,ஒPSைமையi/,உPபVதிV திறைனi/ உய)Vத வழிவைக 

ெச\கிறC. 

க"வ$ய$" வ$ல%I மhVW பாரபqச[ைதgW ஏhபv[pW காரண$க(: 

URG ப6ரதிநிதிVCவ/ -ைறBத வ-Lhகைள சா)Bத ப69ைளக9, அதிt/ தரமான  

ப9ளZக+,- அw-/ வா\Lh இ5லாைமயா5 பாதி,கLபIகிறா)க9. இCேவ 

(URG) க5வ6 அைமLப65 இMBC வ6ல,கLபIவதP- Dத5 அWLபைட காரணமாக 

இM,கிறC. 

 

கடBத 10 ஆ'IகளZ5 ப9ளZ,kடVைத அw-தலி5 வ6ய,கVத,க 

D>ேனPறYக9 நிகmBC வ6^ட ேபாதிt/,-ழBைதக9 ஆர/ப, க5வ6ையi/ 

,உய)நிைல க5வ6ையi/ அw-வதி5,அதிt/  க5வ6ய65  -ைறBத 

ப6ரதிநிதிVCவ/  ெகா'ட ப6N$க9 )URG)அதிக எ'ண6,ைகய65 வா`/ 

இடYகளZ5 ,இ>g/ மிக D,கியமான தைடக9 இMBC ெகா'ேட இM,கி>றன. 

(அVதியாய/ 1 மPS/ 3) 

 

இMLப6g/ ப9ளZகைள  அw-தலி5  சி,க5 DWவதி5ைல . URGப6ரதிநிதிVCவ/ 

-ைறBத வ-Lhகைள ேச)Bத ஒM -ழBைத தர/ வா\Bத பாடசாைலைய 

அw-வதிt/, }ைழவதி5 ெவPறி அைடBதாt/ kட மPற பல காரணYக9 

க5வ6 கPபதP- D^I,க^ைடயாக அைமகி>றன .இதனா5 -ைறBத வMைக 

,ேமாசமான கPற5 அைட$க9, அதிக  இைட நிPற5 ஆகியைவ 

நிகmகி>றன .உ'ைமய65 ப5ேவS ெபாMளாதார ,  சXக ,அரசிய5 மPS/ 

வரலாPS, காரணYகளா5 ப6>னLபI/ வ6ல,-க9  மPS/   பா-பாIகளZனா5 

க^டைம,கLபI/ ஒM  சி,கலான சிலBதி வைல ேபா>ற அைமLh ெபM/பாt/ 

இVதைகய தைடக+,- காரண6யாக அைமBC வ6IகிறC. 

 

வVைம : வ6ல,- மPS/ பா-பாI ஆகியவPறி5 ,  வSைம ஒM D,கிய பY- 

ஆPSகிறC .  ஏைழ -I/பYக9 ,ப9ளZ,- அwக5 இMBதாt/ kட தYக9 

-ழBைதகைள ப9ளZ,-  அgLhவதிt/ ,ப9ளZ ெச5t/ -ழBைதக+,- ஆதர$ 

தMவதிt/,சவா5கைள சBதி,கி>றன) . ஏைழ -I/பVைத ேச)Bத -ழBைதக9 

ெபM/பாலானவ)க9 ஊ^ட சVC -ைறபாWனா5 பாதி,கLபIகி>றன).அC 

க5வ6ைய ேநரWயாக பாதி,கிறC. தரமான உ^க^டைமLh வசதிக9அவ)களZ> , 

ெசய5பI/ மPS/  பாCகாLபான கழிவைறக9,பாCகாLபான -Wந�) ஆகியவPறி5 

நில$/ தரமி5லாத த>ைம, ெபாMளாதார �திய65 ப6>தYகிய இடYகளZ5 நில$/ 
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கIைமயான பாரப^ச/  ஆகியைவ சDதாய மPS/ ெபாMளாதாரVதி5 ப6>தYகிய 

-`,களZ> -ழBைதக9 க5வ6 ெபSவைத ெவ-வாக பாதி,கிறC . ந5ல 

®லகYக9 ஆ\வகYக9 மPS/ க5வ6,- உபேயாகLபI/  ெபாM9க9 

ஆகியைவ ப9ளZகளZ5 இ5லாதC ,தVத/ வ �IகளZ5 ேபாதிய க5வ6 வளYக9 

க@கிைட,க படாத நிைலைமய65 இM,-/ ப6>தYகிய வ-Lh மாணவ)கைள 

கIைமயாக பாதி,கி>றC. 

 

சsக பழ%க வழ%க]க�W  பாரபqச]க�W , த�வ6ர வழிய65 பா-பா^WP- 

பYகளZ,கி>றன .உதாரணமாக , பல சDதாயYக9 ெப'க+,- Dைறயான க5வ6 

ேதைவயPறC எ>S கMCகி>றன) . சில சXகYக+,- எதிராக 

ப^I9ள வரலாPS �தியான பா-பாI க5வ6ய6> மvC ஒM த�யக^டைம,கL 

தா,கVைத ஏPபIVCகிறC . உதாரணம◌ாக ,ஜாதி �தியான வ-Lபைற க^டைமLh 

அ5லC ெப'க9 ம^Iேம வ �̂ I ேவைலகைள  ப9ளZய65 ெச\வC ேபா>றைவ . 

கால வ6ைள$-ழBைதக9  ப9ளZய65 காw/ இBத பாரப^ச க^டைமLப6> ந�'ட , 

இவPS9 பல  ப6N$க9, URG -ைறBத ப6ரதிநிதிVCவVைத  பாரப^ச 

க'ேணா^டVCடg/ பா),-/ த�ய jழPசி Dைற,-  எதிராக வள)BC   வM/ 

ெதாழி5 Dைற க5வ6 சXகVதி5 ஆசிNய)களாக$/, ப9ளZ தைலவ)களாக$/, 

அtவல)களாக$/ ேச)BC, அவ)களா5 பா-பா^ைட  வ6ல,க DWi/. 

 

இSதியாக ப9ளZL பாடVதி^டD/ பாடLhVதகYக+/ இதி5 D,கிய பY-  

வகி,கி>றன . சில சXகYக+,- Dைறயான க5வ6 மPS/ அவ)களC ெசாBத 

வாm$,-/ இைடேய உ9ள ெதாட)h ெதளZவPறதாக இM,கிறC. உதாரணமாக 

டYக9 அவ)க+,- ெதNBதைவதனZVCவமான பாடVதி^ ,மதிLபைவ மPS/ 

ெதாட)hபIVதி,  பIVதி,ெகா9ள kWயைவகைள சாராம5 இM,கி>றன . 

உ'ைமய65 நைடDைறய6t9ள பாடVதி^ட/ ,ேபாதைன Dைறக9 மPS/ பாட 

hVதகYகளZ> ேம5 ேமPெகா9ளLபI/ எBத ஒM ஆ\$/,மாணவ)களZ> 

க'ேணா^டVதிேலேய பாரப^சVCட> வாm,ைக நிைல சிVதN,கLபIகிறC 

எ>பைத கா^சிLபIVCகிறC . உதாரணVதிP-  -I/பVதி5 வMமான/ ஈ^I/ நப) 

பாட hVதகYகளZ5 ெபM/பாt/ ஆணாகேவ சிVதN,கLபIகிறா), கைதகளZ5 

இட/ெபS/ -ழBைதகளZ> ெபய)க9 எ5லா சDதாயYகைளi/ 

ப6ரதிபலிLபைவயாக இMLபதி5ைல மPS/ மாPSVதிறனாளZகைள பPறிய எBத 

ஒM -றிLh/ இMLபதி5ைல . இதனா5  தாmVதLப^ட மPS/ ப6ரதிநிதிVCவ/ 

வரேவPபதP-/ ,உPசாகLபIVCவதP- வழிவைக ெச\வதி5ைல. 

ரேவPபதP-/ ,உPசாகLபIVCவதP- வழிவைக ெச\வதி5ைல. 

 

உ(ளட%க[ைத ேநா%கி ப(ளLக( ெச"ல�W, சமப]I அைடய�W எnன 

ெசoய ேவ{vW? ஆர/பகால க5வ6 அWLபைட எ' மPS/ எ`Vதறி$ மPS/ 

அVதியாயYக91-3 இ5 கலBCைரயாடLப^ட அwக5,  ேச),ைக வMைக பPறிய 

D,கியமான சி,க5க9 மPS/ ெகா9ைக நடவW,ைகக9,ப6>தYகிய மPS/ 

ப6ரதிநிதிVCவ/ -ைறBத -`,க+,- அதிக D,கியVCவ/ வா\Bதவ)களாக 

அைமகி>றன . அVதியாய/ 1-3 இ5 ெசா5லLப^I9ள நடவW,ைகக9 URG க+,- 

சNயான வைகய65 இல,ைக ைவVC ெகா'I ேச),கLபட ேவ'I/. 

kIதலாக கடBத பல ஆ'Iகளா\ பல தி^டYக9 -றிLபாக இல,- 

உதவ6Vெதாைக மPS/ ப69ைளகைள ப9ளZ,- அgLப ெபPேறா)கைள 

ஊ,-வ6LபதPகாக வழYகLபI/ நிபBதைனiட> kWய பண உதவ6 மPS/ 
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ேபா,-வரVC,காக வழYகLபI/ மிதிவ'W Dதலியைவ, க5வ6 அைமLப65 

URGகளZ> பYேகPைப சில இடYகளZ5 ெவPறிகரமாக அதிகNVC9ளன . கடfத 

ஆ{vகளLn ெவhறிகரமான ெகா(ைகக( மhVW 

திqட]க(,_pSப$%கSபqv, இய",  ேமiW வi ஏhறSபqv நாq`i(ள 

அைன[p URGக�%IW ெசnறைடgமாV ெசoய ேவ{vW. 

 

எfத Qயhசிக( ² ஆO ஜி க�%I  ெபZpW உபேயாகமாக இU%IW எnV 

ஆராotசி உVதியாக ªVகிnறேதா,அைவகைள பZசலீைன ெசoவp 

Q%கிய[pவW வாofததாIW . உதாரணமாக ,மிதிவ'Wக9 வழY-வC/ 

மிதிவ'W அ5லC நடBCவM/ -`,களZ> Xல/ ப9ளZக+,- வழிவைக 

ெச\வC/ , சிறிC �ர/ ஆனாt/ இைவ அளZ,-/ பாCகாLh மPS/ 

ெபPேறாM,- வழY-/ வசதியா5  மாணவ6களZ> க5வ6 பYகளZLைப 

அதிகNLபதி5 சிறBத வழிDைறகளாக  க'டறியL ப^I9ளன . ஒMவ) 

ஒMவM,- க5வ6 ஆேலாசைன வழY-/ Dைற மPS/ திறBதெவளZ ப9ளZ 

Dைற,-றிLபாக சில CWSN க+,- பய> தMபைவயாக அைமகி>றன . சிறBத 

தர/ ெகா'ட ப9ளZக9,சXக அ5லC ெபாMளாதார �திய65 ப6>தYகிய 

-I/பYகளZலிMBC வM/ -ழBைதக+,-,சிறBத பலைன அளZ,கி>றன . 

இதPகிைடேய மாணவ)க9,ெபPேறா)க9 ப9ளZ மPS/ ஆசிNய)க+ட> 

இைணBC பண6 ெச\i/ சXக ேசவக)க9 மPS/ ஆேலாசைனயாள)க9 

பண6யம)VCத5,நக)Lhற ஏைழ ப-திகளZ5 வா`/ -ழBைதகளZட/ அதிக பய> 

தMவதாக க'டறியLப^I9ளC. 

 

சில hவ6ய6ய5 அைமLh உ9ள இடYகளZ5 URGகளZ> எ'ண6,ைக அதிகNVC 

காணLபIவைத தர$க9 கா^Iகி>றன . நமp நாq`" உ(ள URGக( அதிகமாக 

வா�W பIதிகைள சிறS_ க"வ$ ம{டல]களாக அறிவ$[p,Qn 

IறிSப$டSபqv(ள அைன[p திqட]க( மhVW ெகா(ைககைள ம[திய 

மhVW மாநில அரசிn ஒU]கிைணfத ªvத" Qயhசியா" 

ெசய"பv[தினா"தாn உ{ைமய$" இfதS பIதிகளL" க"வ$ நிைல மாVW 

எnபைத இfத[ திqடW ªVகிறp. 

 

[3:13 PM, 6/9/2019] Devi Dhanam: அைனVC URG வ-LhகளZt/ ெப'க9 மPS/  ெப' 

-ழBைதக9  உ9ளன) . ம,க9ெதாைகய65 பாதி எ'ண6,ைகய65 ெப'கேள 

உ9ளன).  Cரதி�டவசமாக URG களZ5 எதி)ெகா9ளLபI/ சமமி>ைம மPS/ 

உ9ளட,க/ இ>ைம ஆகியவPறா5 ெப'க9 இ>g/ அதிகமாக 

பாதி,கLபIகி>றன) . இBதV ெகா9ைக  ெப'க9 சDதாயVதி5 அளZ,-/ மிக 

அIVத தைலDைறய65 நிகழLேபா-/ சDதாய க'ேணா^டYகைள 

வWவைமLபதி5 ெப'க+,- உ9ள பYைக  க'I ெகா9கிறC. 

 

இதனா5 இவ)கைள ேச)Bத  ெப'க+,- தரமான க5வ6ைய அளZLபC/,ெப' 

-ழBைதகளZட/  க5வ6VதரVைத நிகmகாலVதிt/ இதனா5 இவ)கைள ேச)Bத  

ெப'க+,-  தரமான க5வ6ைய அளZLபC/ , ெப' 

-ழBைதகளZட/க5வ6VதரVைத நிகmகாலVதிt/ எதி)காலVதிt/ உய)Vதவேத 

சிறBத வழி வழியாகிறC . அதனா5 Ñ ஆ) ஜி கைள ேச)Bத மாணவ)கைள 

D>ேனPற ேமPெகா9ளLபI/ தி^டYக+/ ெகா9ைகக+/ D,கியமாக  Ñ ஆ) 
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ஜி கைல ேச)Bத ெப'களZட/ D,கியமாக ெகா'I ேச),கLபடேவ'I/ எ>S 

இBதV தி^ட/ kSகிறC .எதி)காலVதிt/ உய)VCவேத சிறBத வழி வழியாகிறC. 

அதனா" ² ஆO ஜி கைள ேசOfத மாணவOகைள Qnேனhற 

ேமhெகா(ளSபvW திqட]க�W,ெகா(ைகக�W Q%கியமாக  ² ஆO ஜி 

கைள ேசOfத ெப{களLடW Q%கியமாக ெகா{v ேசO%கSபடேவ{vW எnV 

இfத% ெகா(ைக வலிgV[pகிறp. 

 

ேமேல -றிLப6டLப^I9ள அைனVC ெகா9ைகக+/ நடவW,ைகக+/ அைனVC 

URGக+,-/ D`ைமயான இைணLைபi/, சம பYகளZLைபi/ ெபSவதP- 

மிக$/ அவசியமானதாக இM,கி>றன . ஆனா5 இைவ ம^I/ 

ேபாCமானைவயாக இ5ைல.  

 

ப9ளZ கலாfசாரVதி5 மாPற/ ேதைவLபIகிறC . ஆசிNய)க9 , ப9ளZ Dத5வ)க9 

நி)வாகிக9 சXக ெசய5பா^டாள)க9 ஆேலாசக)க9 மPS/ மாணவ)கைள 

உ9ளட,கிய ப9ளZ,க5வ6 அைமLப6t9ள அைனவM/ அைனVC மாணவ)களZ> 

ேதைவகைளi/,சமமான மPS/ உ9ளட,கிய க5வ6ய6> ேதைவையi/ 

அைனவN> மா'h மPS/ மNயாைதைய உண)BC நட,க$/ ேதைவ 

ஏPபIகிறC . இLபWLப^ட க5வ6 Dைற மாணவ)கைள ஆ+ைம மி,க 

தனZமனZத)களாக  வWவைமVC, சDதாயVைத அத> மிக$/ பாதி,கLபI/ 

நிைலய65 உ9ள ம,களZட/ ெபாSLhட> நடBC ெகா9ள இBத க5வ6 Dைற 

உதவ6 ெச\கிறC. 

  

6.1 க"வ$ய$" Iைறவான ப$ரதிநிதி[pவ I�%களLn ேமWபாv 

 
இBத, ெகா9ைக ப9ளZ,க5வ6ய65 அைனVC -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவ 

-`,க+,-/ ஒMYகிைணBத மPS/ த�வ6ரமான ெகா9ைக DயPசிக+,-/ 

ஆதர$ அளZ,கிறC. 

இBதL ப6Nவ65, அைனVC -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவ -`,க+,-/ 

D,கியVCவ/ ேச),-/ மPS/ சமமான ெகா9ைக DயPசிக9 

வ6வN,கLப^I9ளன . கீmவM/ ப6N$களZ5 -றிLப6^ட -ைற ப6ரத ◌ிநிVCவ 

-`,க+,- வலிைம ேச),-/ DயPசிக9 வ6வN,கLப^I9ளன. 

6.1.1.   இய5  1 -3 உ9ள -ைற ப6ரதிநிதிVCவ -`,களZட/ இMBC ெபறLப^ட 

மாணவ)க+,கான நடவW,ைககைள வலிiSVCத5. நாI D`வC/ ப6> 

தYகிய ப-திகளZ5 சிறLh க5வ6 ம'டலYக9 அைம,கLபI/. 

. 
நாI D`வC/ ப6>தYகிய ப-திகளZ5 சிறLh க5வ6 

ம'டலYக9 நிSவLபI/. 

 
6.1.2.  நாv Q�வpW ப$nத]கிய பIதிகளL" சிறS_ க"வ$ ம{டல]க( 

நிVவSபvW . ேதசிய சராசNைய வ6ட சிறBததாக ெசய5பI/ மாநிலYகளZ5 kட 
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ப6ராBதியYகளZ5 சமfசீரPற வள)fசி காணLபIவதாக மனZதவள ேம/பா^I 

-றிகா^Wக9  j^W கா^IகிறC.  

-றிLப6^ட hவ6ய6ய5 ப-திகளZலிMBC,அதிகமான வ6கிதVதி5 மாணவ)க9 

வMவதாக தகவ5க9 ெவளZLபIVCகி>றன . ெதளZவான சXக வள)fசி மPS/ 

சXக ெபாMளாதார -றிகா^Wக9 அWLபைடய65 எBத ஒM ெதளZவான 

ப-திையi/ SEZ  என அறிவ6,க மாநிலYக9 ஊ,கLபIVதLபI/ .) 

எIVC,கா^I. மVதிய ப6ரேதசVதி> பழY-Wய6ன மாவ^டYக9(.  

இBத ம'டலYகளZ5 மாநில அரj ெசலவ6I/ ஒaெவாM �பா\,-/, ஒM 

-ழBைத,கான ெசலவ6ன/ 2:1 எ>ற வ6கிதVதி5 இM,-/ . ேமt/ kIத5 

Iக9 பலDத�Iகைள மVதிய அரj ஆதN,-/. இBத kIத5 Dத� 

அ/சYகளZ5 ெசல$ ெச\யLபI/. இBத ம'டலYகளZ5 க5வ6 அைட$கைள 

D>ேனPSவC/ இதி5 அடY-/ . ேமt/ அVதியாயYக9 1 -3 kறLப^I9ள 

ெகா9ைககைள ெசய5பIVCவC/ இதி5 அடY-/ . -றிLபாக உ9க^டைமLh 

வசதிக9, கPற5 வளYக9, திற> ஆகியைவ இல,காக ெகா9ளLப^I இBத 

ம'டலYகளZ5 ஆதN,கLபI/ . ப6ற hCைமயான க5வ6 DயPசிக+/ இBத 

ம'டலYகள◌ி5 D>ேனாW தி^டமாக ெசய5பIVதLபI/ .ேமt/ கPற5 

அைட$ க+,- ஏPப அைவ க'காண6,கLப^I சN ெச\யLபI/.  

நா^W> D,கிய ப-திகளZ5, கண6சமான ேந)மைறயான ஏPபாIகைள வ6ைரவாக 

ெச\வதPகாக, ைமய/ மPS/ மாநில அரj ஆகியவPறி> ெநM,கமான k^I 

க'காண6Lhட> ஒMYகிைணBத Dைறய65 URG களZ> ேம/பா^WPகான 

அைனVC ெகா9ைக நடவW,ைககளZt/ இBத ம'டலYக9 ெசய5பட 

ேவ'I/ . ன ேதைவ ஆ-/அC உ'ைமய65 மிக$/ அவசியமா.  

 

6.1.3.  ஆசிZயOக( ெபற%ª`ய மhVW திறn வளOtசி: 

ஆசிNயைர உMவா,-வதி5 உ9ளட,கிய க5வ6ய6> பY- :  

அ .  அYக>வாW ஊழிய)க9 D> மழைலய) மPS/ ப9ளZ ஆசிNய)க9, ப9ளZ 

தைலவ)க9 மPS/ இதர அtவல)க9 , ஆசிNய) பய6Pசிய6t/ அேதேபா5 

பண6ய6ைட ெதாழி5 வள)fசிய6t/, உ9ளட,கிய க5வ6 ஒMYகிைணBத 

ப-தியாக ெசய5பIகிறC . இBதV தி^டYக9 எ5லா ஆசிNய)களZடD/ 

ணரெவaேவS கP-/ திற> ெகா'ட  மாணவ)களZைடேய ெதாட)fசியாக உ 

ெச\கி>றன. அதனா5 அைனVC மாணவ)களZடD/ -றிLபாகURG  களZ5 ,சில 

-ைறபாI உ9ளவ)க9, kIத5 கவன/ ேதைவLபI/ தாமதமாக வள)பவ)களZ> 

க5வ6 ேதைவைய �)Vதி ெச\கி>றன. 

மாநிலYக9 மPS/ மாவ^டYக9 தYக9 -றிLப6^ட nழ5களZ> அWLபைடய65 

தனZLபயனா,கLப^ட பய6Pசி ெதா-திகைள உMவா,க ேவ'I/ . 

ப5கைல,கழகYக9,  சம பY- மPS/ உ9ளட,கிய க5வ6 ஆகிய தைலLhகளZ5 

சா>றிதm பWLhக9 வழYக ஊ,-வ6,கLபட ேவ'I/ . ஆசிNய)க+/ இBத 

பWLhகைள பW,க ஊ,-வ6,கLபட ேவ'I/.  

ஆ .  URG  களLலிUfp ஆசிZயOகைள பண$யமO[த ெசoய  ேவ{`ய  மாhV 

வழிக(: 

URG களZலிMBC ஆசிNய)களZ> -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவVைத எதி) ெகா9ள,URG 

களZ5 உய) தரமான ஆசிNய)கைள பண6யம)Vத மாPS வழிக9 ஏPபIVதLபI/. 

அVதைகய DயPசிகளZ5 பய6Pசி,-L ப6> பண6யம)VC/ Dைற,- மாPறாக 

பண6யம)Vதிய ப6> பய6Pசி நைடDைறLபIVதLபI/. 

இ .  மாணவ ஆசிZயO வ$கிதW:  
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URG களZ5 இMBC அதிக மாணவ) வ6கித/ ெகா'ட ப9ளZகளZ5 மாணவ ஆசிNய) 

வ6கித/25:1 மிகாம5 இM,க ேவ'I/ . இBத வ6கிதVைத மனதி5 ெகா'I 

ஒaெவாM ப9ளZய6t/ ெதாட)fசியான தளYகளZ5 இைடெவளZைய -ைற,-/ 

கால/ வைர ேதைவLபI/ மாPS த�)$கைளi/ இைணLh ெசய5கைளi/ 

ேமPெகா9ள ேவ'I/.  

 

உ9ளட,கிய க5வ6ைய ஆசிNய) பய6Pசி மPS/ 

பண6ய6ைடL பய6Pசிய6> ஒMYகிைணBத ப-தியாக 

இM,க ெச\த5 

6.1.4.  உ(ளட%கிய ப(ளL �ழ"கைள உUவா%Iத": 
பா-பாI, C>hSVத5, அfjSVத5 ஆகியவPைற எதி) ெகா9வதPகான 

வழிDைறகைள நிS$த5: 

அ .  வ$ல%I நைடQைறகைள ந�%Iத":  

சமVCவ/ மPS/ உ9+ண)$ ஆகியவPறி> மvதான ெதளZவான அள$ேகா5க9 

ப9ளZக+,- ப6>பPறLபI/ எ>S எதி)பா),கLபIகிறC . அைனVC 

ப9ளZக+,-/ சமபY- மPS/ உ9+ண)ைவ மதிLப�I ெச\ய அள$ேகா5க9 

உMவா,கLபI/. ேமt/ அYகிகார/ அ5லC jய மதிLப�I ெசய5DைறகளZ> 

ேபாC ேபாCமான அ`Vத/ தரLபI/. 

ஆ . :  மாணவ)களZ> தYக+ைடய ப5ேவSகhபவOக�%I உணO³qட" 

கலாfசாரYக9 மPS/ பார/பNயYகைள ேபாPறி பாரா^I/  த>ைமைய 

உMவா,-த5. ப5ேவS நிைலகளZ5 ஒM ஒMYகிைணBத நடவW,ைககளZ5 

ெசய5பாIக9 ெசய5பIVதLபI/,( எIVC,கா^டாக, பாடVதி^டVதி5 ேவSப^ட 

சXக ெபாMளாதார nm நிைலகைளL பPறி கைதகைள ேச)Vத5, தYகளZ> சXக/ 

அ5லC ந/ப6,ைககளZ> அWLபைடய65 தனZ நப)களZ> எளZைமயான 

அைடயாளYகைள ேக9வ6 ேக^ட5 (. சகிLhVத>ைமய6> அWLபைட மனZத 

மதிLhக9, உ9+ண)$, சம பY-, பfசாதாப/, உத$த5, ேசைவ Dதலியன 

பாடVதி^ட/ D`வC/ இைண,கLபI/. 

இ .  உ(ளட%கிய பாட[திqடW:  

 ப9ளZL பாடVதி^ட/, மாத பாடVதி^ட/ மPS/ கPற5 கPப6Vத5 ெபாM^க9 

(-றிLபாக பாடLhVதகYக9) ஆகியவPறி5 ெவளZப◌்பைடயான அ5லC 

மைற,கLப^ட ஒேர மாதிNயான சா)hகைள அகPSவதP-/ மதிLபா\$ 

ெச\யLபI/ . அைனVC பாடVதி^டVதிPகான  சீ)திMVதYகளZ5 

உதாரணமாக,ப9ளZ, க5வ6 பாடV தி^ட/ மPS/ ஆசிNய) ேம/பா^I 

தி^டYகளZt/ அவசர நிைல ெதாட)பான D,கிய ப6ரfசிைனக+,- த�)$காண 

ஒMYகிைணBத DயPசிக9  ேமPெகா9ளLபI/. 

 

-ைற ப6ரதிநிதிVCவ -`,களZல, அதிகமான மாணவ) 

வ6கித/ உ9ள ப9ளZகளZ5 ஆசிNய) மாணவ) வ6கித/ 

25:1  மிகாம5 இM,க ேவ'I/ 
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6.1.5.  தர� தள]க( அ"லp தகவ"கைள பராமZ[த": 
ஒaெவாM மாணவg,-/ இ>றியைமயாத தகவ5க9 ேதசிய க5வ6,கான ேதசிய 

தர$VதளVதி5)NRED) பராமN,கLபI/ . சில) க5வ6 -றிகா^Wக9  அைனVC URG 

-`,க+,-/ ெபாCவானதாக$/ -றிLப6^ட -றிகா^Wக9 -றிLப6^ட 

-`,க+,- ம^I/ க'காண6,க படலா/ . க5வ6 தி^ட மிட5 மPS/ 

நி)வாகVதி> ேதசிய நிSவன/)NIEPA) க5வ6 �தியாக URG களZ5 இMBC 

மாணவ)க9 க'காண6,க ெபாMVதமான வழிDைறகைள உMவா,-/.URG களZ> 

தர$க9 அ5லC தகவ5கைள ெபPS ப-Lபா\ ெச\வதPகான கMவ6க9, 

ப9ளZ,க5வ6ய6ல URG-ழBைதகளZ> D>ேனPறVைத சிறLபாக, 

க'காண6LபதP- உத$/. 

 

NIEPA உMவா,கLப^ட மVதிய க5வ6 h9ளZய6ய5 ப6N$ )CESD)  தி^டமி^ட 

இல,-கைள வWவைமLபதP-/ வ6நிேயாகிLபதP-/, இBத தகவ5கைள 

ப-Lபா\$ ெச\i/. 

6.1.6.  Financial support to individual students: 

அ .  இல%I நிதி உதவ$: 

URG -ழBைதக+,- நிதிiதவ6 வழYக$/, வளYகைள ஏPபIVத$/ ,மPற 

வசதிக9 ெச\C தர$/ ஒM சிறLh ேதசிய நிதிய/  உMவா,கLபI/ . ஒM எளZய 

Dகைம அ5லC ஒM ஒPைற சாளர அைமLh Xல/ நிதி உதவ6 ெபற 

க DWi/. ேமt/ அவ)க9மாணவ)க9 எளZய வழி DைறகளZ5 வ6'ணLப6, 

DைறயPற ஆதர$ அ5லC ேசைவகைள மSVCவ6^டா5 hகா)கைள பதி$ 

ெச\ய DWi/ . எBத ஒM மாணவM/ ஆதாரYக9 மS,கLபIவைத உSதி 

ெச\ய NRED  உட> தர$ இைண,கLபI/ . அேத சமயVதி5 மாணவ)களZ> தனZ 

தி,கLபI/உNைம மPS/ க'ண6ய/ எLேபாC/ ம..  

ஆ உதவ$%கான மாhV வழிக(::  

• �கால)ஷிLகைள தவ6ர, ப6ற ஆதர$ வழிDைறக+/ 

கிைட,கிறC .எIVC,கா^I.  URG களZலிMBC திறைமயான மPS/ த-தி 

வா\Bத மாணவ)கைளNTP மPS/ RIAP நிகmfசிகளZ5 க5வ6 சா)Bத 

மாதிNக9, ஆசிNய)க9 மPS/ வழிகா^ட5 உதவ6யாள)களாக 

பண6யம)Vதலா/. 

• காைல உண$ ) மதிய உண$ட>(  -றிLபாக ெபாMளாதார �தியாக 

ப6>தYகிய ப-திய65 உ9ள கP-/ மாணவ)க+,-, மதிய உணவ6> 

தரVதி5 காைல உண$ வழY-த5. 

• URG ேம/பாI ெதாட)பான ப5ேவS CைறகளZ5 சிறLh ேவைல 

வா\Lhகைள ஏPபIVCத5.  

ேச),ைக ெசய5Dைறக9 மPS/ நிSவன ெசய5Dைறக9 

(கால அ^டவைணக9 மPS/ க5வ6 கால'ட)க9 

உ9ளZ^டைவ) கPபவ)க9 மPS/ அவ)களZ> சXகYகளZ5 

ப5ேவS ேதைவகைள ப6ரதிபலி,-/. 
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6.1.7.  மாவqட]க( மhVW நிVவன]க�%I அ�தi%IW , உ(ளட%Iதi%IW, 

ஆதர�  மhVW இல%I சாOfத நிதி உதவ$ வழ]Iத"  

 
அ .  மாவqட வாZயாக நிதி உதவ$:  

உ9க^டைமLைப வtLபIVCவC உ^பட, nழ5 சா)Bத மPS/ இல,கான 

தைலய�Iக9 / ஆகியவPைற ெசய5பIVத சிறLh கவன/ ெசtVCவத>உVதிக9  

Xல/ மாவ^டYகளZ5 உ9ளட,க/ மPS/ இல,ைக அw-வதPகான 

DயPசிக+,- நிதி உதவ6 வழY-த5.மாவ^ட �தியாக,  நிதி உதவ6 வழYகLப^ட 

மாவ^டYக9 த>னா)வVCட> இைண,கLப^I9ளCட>, அBதBத மாவ^ட 

பY-தார)களா5 அைடயாள/ காணLப^ட Cைறக9 மPS/ அவ)களZ> 

-றிLப6^ட ேதைவகளZ> அWLபைடய65 நிதிகைள ெசலவழி,க ேவ'I/. 

 

ஆ. நிVவன]க�%I நிதி மhVW ப$ற வள]க( வழ]Iதல◌் : 

 -ைற ப6ரதிநிதிVCவ -`வ65 உ9ள மாணவ)களZ> க5வ6V ேதைவக9 வழY-/ 

நிSவனYக9 -றிLப6^ட ேதைவகைள அைடயாள/ கா'ப6,-/; இBதV 

ேதைவகைள �)Vதி ெச\வதPகான DயPசிக9 அைமLhக9 Xல/ ேபாCமான 

நிதி ஆதாரYகைள ெகா'WM,-/ . ) எIVC,கா^I: அB த சXகYகளZலிMBC 

kIத5 ஆசிNய)கைள நியமிVத5, -றிLப6^ட URG களZ> ேதைவக+,- 

ேதைவயான ெமாழிெபய),கLப^ட ெபாM9, ச/பBதLப^ட சXகVைத 

மதிLப6IவதP- சXக ெதாழிலாள)க9 ப9ளZ க5வ6 பPறி உSLப6ன)களZைடேய 

வ6ழிLhண)ைவ ஏPபIVCத5( 

 

உ(ளட%கிய க"வ$ மhVW ¤யாத�ன ஆo�க�%I நிதி உதவ$ கிைட%கS 

ெபறt ெசoத" :  

உ9ளட,கிய க5வ6ைய ேம/பIVCவதPகான அைனVC தி^டYக9 பPறிய 

மதிLப�̂ I ஆ\$களZ> தா,கD/,ஆசிNயN> ேம/பாI/ இதி5 அடY-/ 

.ேமt/ -ைறவான கPற5 அைட$க9 மPS/ இைடநிPறt,கான காரணYக9 

பPறி அறிய$/,அதPகான த�)$ காண$/  இBத நிதி உத$/.  
 

6.1.8.  ஒU]கிைண%கSபqட மhVW ஒU]கிைணfத ெகா(ைகைய 

ெசய"பv[pத" sலW Iைறவான ப$ரதிநிதி[pவ I�%கைள ஆதZ[த": 
ப9ளZ, க5வ6ய65 -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவL -`,களZ> அதிகமான 

பYேகPறைல உSதி ெச\i/ DயPசிகளZ5 கவனமான அw-Dைறi/ 

கவனமான தி^டமி^ட ஒMYகிைணLh இM,-/ . -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவL 

-`,களZ> உSLப6ன)க9 க5வ6ய65 பY- ெபSவதP- ஒM இய5பான jPSf 

nழைல, சமமான க5வ6 வா\Lhகைள உSதி ெச\வதP-மான D` ெபாSLh 

மனZத வள ேம/பா^I அைமfசக/ மPS/ அதPகான மாநில / ÑனZய> 

ப6ரேதசVதிPகான Cைறக9/ க5வ6 அைமfசகYக+,-/ இM,கிறC. 

(எIVC,கா^I -றிLப6^ட Cைறக9 இBத -றிLப6^ட -`,கைள D>ேனPற 

D> மழைலய) வ-LhகளZ5  jகாதார/ மPற◌ு/ ஊ^டfசVC, ேபா,-வரVC 

வசதிகைள வழY-த5.  

 



National Education Policy 2019 

 
120 

ஒM சிறLh ேதசிய நிதி , நிதி உதவ6 வழY-வதP-/ , 

வளYகைள ஏPபIVத$/ -ைற ப6ரதிநிதிVCவ 

-`,களZட/ இMBC வM/ மாணவ)க+,- வசதிகைள 

வழYக உMவா,கLபI/.. 

6.2 ெப{க�%I அளL%கSபvW க"வ$ ஒU மாhV த�O� 
ெப'க+,- க5வ6ைய எளZதாகL ெபற ெச\வேத வSைமைய ஒழிLபதP-/ 

வ>Dைறைய ஒழிLபதP-/ சXக ஆேரா,கியVைத ேம/பIVCவதP-/ மPS/ 

ந5வாmவ6P-/ தைடகைள உைடVெதறிBC அIVத  தைலDைறகைள 

ேம/பIVCவதP-/ உ9ள ெதளZவான  பாைத ஆ-/. 

எனேவ இBதிய சDதாயVைத D>ேனPSவதP- ெப'களZ> D>ேனPறVதி5 

தனZ கவன/ ெசtVCவேத D,கியமான உVதியா-/ . ேமt/ -ைறவான 

ப6ரதிநிதிVCவ -`,களZ> D>ேனPறVதிP-/ அBத, -`,களZ5 உ9ள 

ேமPkறிய காரணYக+,காக$/, க5வ6ய65 பாலின சமVCவVைத அைடய$/, 

ஒMYகிைணBத பாலின சமVCவVதிP-  D>gNைம வழY-வேத இBத க5வ6, 

ெகா9ைகய6> ேநா,க/ ஆ-/. 

6.2.1.  ெப{ க"வ$%காக மாநில]க(மhVW  சsக அைமS_க( ªqடாக 

ெசய"பvத": 
அைனVCL ெப' -ழBைதக+,-/ தரமான மPS/ சமVCவமான க5வ6ைய 

வழYகி, நா^ைட D>ேனPSவதPகாக, ப6>வM/ ஐBC அ/சYகைள D>னZSVதி 

இBதிய அரj பாலின உ9ளட,கிய நிதிைய உMவா,-/. 

 

• ப9ளZ அைமLப65 100 சதவ �த ெப'க9 ேச),ைகைய உSதி ெச\த5 மPS/ 

உய)க5வ6ய65 அதிக ேச),ைக வ6கிதVைத உSதி ெச\த5. 

 

• . க5வ6 அறி$ ெகI,கLபIவத> Xல/ பாலின இைடெவளZைய நிைற$ 

ெச\த5.  

 

• . மனZத மனYகைள மாPSவத> XலD/ த�Y-வ6ைளவ6,க பழ,கVைத 

ன சமVCவதநிSVCவத> XலD/ பாலி ◌்ைதi/ , உ9ளட,கிய 

க5வ6ையi/ வள)Vத5. 

 

• ெப'க+,- தைலைமL ப'h திறைன வள)Lபத> Xல/ தPேபாைதய 

மPS/ எதி)கால D>gதாரணYகைள உMவா,க உத$த5.  

 

• சிறBத நைடDைறக9 மPS/ பWLப6ைனகைள பNமாSவதPகாக சிவ65 

சXகVCட> கMVCL பNமாPறVைத ேம/பIVCத5. 

 

இBத நிதி, இர'I நிதி மானZயYகைள ஆதN,-/ : ஃபா)Dலா மPS/ வ6MLப 

மானZய/: பா)Dலா மானZய/ :க5வ6 ெபS/ ெப'க9 மPS/ 
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ெப'-ழBைதக+,- உத$வதPகாக மVதிய அரசா5 த�)மானZ,கLப^ட 

D>gNைமகைள ெசய5பIVC/ மாநிலYக+,- இBத மானZய/ வழYகLபI/ .) 

கழிLபைற வசதிக9 ஏPபIVCத5, மிதிவ'Wக9வழY-த5. 

 

வ6MLப நிதி, மாநிலYகைள ,சXகVதி> அWLபைடய6லான தைலய�Iகைள 

ஆதN,க$/,அளவ �I ெச\ய$/ உத$கி>றன . அைவ உ9�) மPS/ nழ5 

-றிLப6^ட தைடகைள ெப'க9 அw-வதP-/ தரமான கல◌்வ6ைய பY- 

ெபSவைதi/ உSதி ெச\i/ . ஒM D`ைமயான மதிLப�̂ ைட அWLபைடயாக, 

9ளெகா'ட சXகVதி5 ெப'க9 மPS/ ெப' -ழBைதக9 எதி)ெகா'I 

-ைறBதப^ச க5வ6 சவா5கைள ேநா,கி இBத வ6MLப  நிதிக9 இய,கLபI/.  

சXக அWLபைடய6லான நிSவனYகளZ> மvC நி)வாகVைத வழY-வதPகான 

DயPசிய65 ஈIபட$/, தYகளC திறைன அதிகN,க$/ ெதாழி5}^பVைத 

வழY-வதP-/,வ6MLபமான நிதிகளZ> ஒM ப-திைய பய>பIVதலா/ . நிதி 

Xல/ வளYகைள ெபM/ நாIக9, க5வ6ய65 பாலின இைடெவளZைய -ைற,-/ 

DயPசிகளZ5 ஒM அYகமாக உPபVதிய65 சXகVைத கலBதாேலாசிVC தYக9 

தி^டVைத உMவா,-/.  

 

 
ெப'க+,-/ தரமான மPS/ சமமான க5வ6 அளZ,க இBத 

உ9ளட,கிய நிதி  கவன/ ெசtVC/. க5வ6ய65 ெப'க9 

பYகளZLh மPS/ தைலைமL ப'hகைள வள)Vத5.  

6.2.2.  க"வ$ய$" ெப{க( ப]களLS_ மhVW தைலைமS ப{_கைள வளO[த" :  

நிSவனV தைலவ)க9 ,ஆசிNய)க9 ,வ6Iதி காLபாள)க9 ,jகாதார ஊழிய)க9 

,பாCகாவல)க9 மPS/ வ6ைளயா^I பய6Pசியாள)க9 ம^Iமி>றி ப9ளZகளZ5 

தைலைம பதவ6களZ5 ெப'களZ> எ'ண6,ைகைய அதிகN,க வழிவைக  ெச\த5 

ேவ'I/ . ெப'கைள ஆசிNய) பண6யம)Vத$/ மPS/ த,கைவLபதP-/   

,க5வ6யாள)க+,- திMVதLப^ட மகLேபS உதவ6 ச^டVதி>பW காLபக வசதி 

ெச\C தMத5 . தைலைமVCவ ேம/பாI ஊ,க தி^டYக9 ,ஆசிNய) பய6Pசி , பண6 

நிரவ5 ஆகியவPறி5 கவன/ ெசtVCவத> Xல/ -ழBைதக+,கான க5வ6 

பண6ய65 ெப'கைள D>னZSVதி ெசயலாPற DயPசி,கலா/. 

எIVC,கா^டாக,கிராமLhற மPS/ ெதாைல�ரL ப-திகளZ5 ,ெப' 

ஆசிNய)களZ> வ6கிதாfசார/ -ைறவாக உ9ள இடYகளZ5 ,சிறBத ெப' 

மாணவ)க+,-/, IA க+,-/ நிதி உதவ6 வழYகLப^I ஆசிNய)களாக உMவா,க  

DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

 

6.2.3.  ப(ளL பாpகாS_%I Qn¡Zைம வழ]Iத": 

ெப'க9 மPS/ ெப' -ழBைதக+,- பா-பாI C>hSVத5 மPS/ 

அfjSVத5 இ5லாத ந/பகமான வழிDைறகைள அைனVC ப9ளZக+/ உSதி 

ெச\ய ேவ'I/ . ப9ள ◌ி பாCகாLh மPS/ ெப'களZ> பாCகாLைப உSதி 

ெச\வதPகான வழிகா^Iத5க9 நிSவன அYகீகாரVதிPகான ப-திய65 ஒM 

ப-தியாக உMவா,கLபI/ . இBத க^டைமLபானC ப9ளZ ெதாட)பான பாலின 
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C>hSVத5கைள தILபதPகான வழிDைறக9 பPறி க5வ6யாள)க9 மPS/ 

நி)வாகிக+,- க^டாயL பய6Pசி அளZ,-/ . மாதவ6டா\,- பய>பIVC/ 

 க^Wjகாதார ெபாM^க9 ெகா'ட ெப'க+,கான தனZ இயY-/கழிLபைறக9 

அைனவM,-/ கிைட,க  ெபற ெச\த5.  

ப9ளZ,- ெவளZேய உ9ள ெப'கள பாCகாLh அவ)களZ> வMைக,-/ 

ஒ^IெமாVத க5வ6ய6> மதிLப6P-/ D,கியVCவ/ வா\Bததாக உ9ளC .  

C)த�டவசமாக , ப9ளZ, kடVதிP- வBC ெச5t/ ேநரYகளZ5 அவ)க+ைடய 

தனZLப^ட பாCகாLh அfjSVதலாக உ9ளC . ெப'க+,- மிதிவ'W வசதி 

ெச\C தMத5 பாCகாLபான மPS/ ந/பகமான ேபா,-வரVC ஆகியைவ 

அவ)களZ>  ப9ளZ,- வMவைத உSதி ெச\i/. 

 
எ5லா ப9ளZக+/ ெப'க+,-/ ெப' -ழBைதக+,-/ 

பாராப^ச/, C>hSVத5 மPS/ அfjSVத5 இ5லாத 

ந/பகமான வழிDைறகைள உMவா,க  ேவ'I/.  

6.2.4.  ப(ளL வUைகைய தv%IW சsக ஒ�%கW மhVW பாலின ேபத]கைள பhறி 

உைரயாvவp: 

 நைடDைற DயPசியாக ப9ளZய65 இைடநிPற5 ஏPபIVC/ பாலின 

Dைறகைள அறிBC கைளவதPகான வழிDைறகைள பPறி ப9ளZ மPS/ சXக 

பண6யாள)க9 ெதாட)BC ெபPேறா)களZட/ உைரயாPற ேவ'I/ . 

எIVC,கா^டாக ,-ழBைதV திMமண/ ,ெப'கைள உய)நிைலL ப9ளZ,- 

அgLபாதC ,ஆ' -ழBைதகைள சிSவயதிேலேய பண/ ஈ^ட ெச\வC 

,ெப'களZ> ேவைல வா\Lh பPறிய தவறான hNத5க9 ,ப9ளZ ெச5t/ 

-ழBைதகளZ> -I/ப ெதாழிலி5 ஈIபட ெச\வC ,வ �̂ I ேவைலகளZ5 ஈIபட 

ெச\வC ,ெபாCவாக க5வ6ைய வ6ட hற காரண6க+,- D,கியVCவ/ அளZLபC 

ேபா>ற ப6ரfசிைனக9 . சDதாயVதி5 உய) நிைலைய அைடவC ,உய)தரமான 

ேவைல ெபாMளாதார jதBதிர/ அைடBதC ேபா>ற க5வ6ய6> D,கியVCவVைத 

எIVCைர,க ேவ'I/ . அதேனாI தPேபாைதய வலிைமயான  

D>gதாரணYக9 

எIVC,கா^டாக ,ெப' ஆசிNய)க9, P 6.2.2 ெப'களZ> திறைம மPS/ 

கன$கைள பPறிய சDதாய hNதலி5 மாPறVைத ஏPபIVதி  உதவ DWi/. 

6.2.5.  ப(ளLகளL" பாலின உணOதிறn: 

ெதா5ைல இ5லாத nழ5களZ> D,கியVCவ/ ,பாலின சமVCவVதி> 

D,கியVCவ/ மPS/ பாலின ப6ரfசிைனக9 பPறிய வ6ழிLhண)$ மாநாIகைள 

நடVCவதP- அைனVC க5வ6 நிSவனYக9 மPS/ அtவலகYக9 க^டாய 

DயPசிக9 ேமPெகா9ள ேவ'I/ . இதி5 ேபா�ேகா ச^ட/ ,பாலிய5 

-PறYகளZ5 இMBC -ழBைத பாCகாLh ச^ட/, -ழBைத திMமண தILh ச^ட/, 

மகLேபS நல> ச^ட/ ெப'க9 மvதான பாலிய5 C>hSVத5 தILh மPS/ 

ச^டLபாCகாLh ஆகியைவ அடY-/ . ஆசிNய)க9 மPS/ க5வ6 நி)வாகிக+,- 

பாலின உண)திற> மPS/ உ9ளட,கிய வ-Lபைற நி)வாக/ பPறிய 

வ6ழிLhண)ைவ ஏPபIVத பய6Pசி அளZLபC இதி5 அடY-/.  
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6.2.6.  URG களL" உ(ள  ெப{க( ம�p கவனW ெசi[pவதn Q%கிய[pவW: 
சXகVதி5 ஆPS/ சிறLh பYைக அYகீகNVத5, அIVத தைலDைற,- சXக 

ஒ`,க/ மPS/ க5வ6  மதிLhகைள எIVC ெச5வைத வWவைமVத5,URG 

உ9ேளi/ அவ)க9 எதி)ெகா9+/ kIதலான -ைற ப6ரதிநிதிVCவVைத 

உய)VCத5, -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவ சXக ெபாMளாதார மPS/ சXக 

கலாfசார -`,களZ> D>ேனPறVதிPகான அைனVC DயPசிக+/ அதி5 உ9ள 

ெப'க9 மPS/ ெப' -ழBைதகைள இல,காக ெகா'I ெசய5பIVCத5. 

 
6.3 ஆதிதிராவ$டO மhVW ப$hபv[தSபqட வISப$னZn 

Iழfைதக�%கான க"வ$ : 
ப5ேவS வரலாPS மPS/ ெமாழிய6ய5 காரண6க9 காரணமாக  SC  மPS/OBC 

ஆகிேயா) ப5ேவS ம^டYகளZ5 கIைமயான ஏPறVதாm$கைள 

எதி)ெகா9கி>றன) . அwக5 ,பYேகPh மPS/ ப9ளZ, க5வ6ய6> கPற5 

வ6ைள$க9 Xல/ சXக இைடெவளZகைள இைணVத5 ஆகியைவ அைனVC/ 

க5வ6V Cைற வள)fசி காண தி^டYகளZ> D,கிய -றி,ேகாளாக ெதாட)BC 

இM,-/ . ப6N$ 6.1 இதி5 kறLப^I9ள அைனVC D,கிய ெகா9ைககேளாI, 

சXகL ப6N$ இைடெவளZகைள -ைறLபதPகான தPேபாC நைடெபS/ பல 

ேவைலVதி^ட தைலய�Iக9 ,ப9ளZ, க5வ6ய65 சXக இைடெவளZைய 

-ைறLபதPகான kIத5 தைலய�Iக9 ப6>வMமாS 

 

6.3.1.  SC மhVWOBC சsக]களLடW இUfp ஆசிZயOகைள பண$ அமO[த ெசoத": 

கண6சமான ஒI,கLப^ட ம,க9, ஆசிNய) ப^டய பய6Pசி ெபற உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 உSதியளZ,-/ நடவW,ைக ேமPெகா9ளLபI/ . 5ேவSப 

-ைறபாIக9 காரணமாக ெபM/பாலாேனா) ேவைல ெபSவதி5 சி,க5 

நில$கிறC. எனேவ ச/பBதLப^ட அைமfசகYக9 மPS/ Cைறக9 Xலமாக 

திற> பய6Pசி அளZ,கLப^I ஆசிNய)களாக அவ)க+ைடய  ப-திகளZ5 உ9ள 

ப9ளZய6ேலேய பண6யம)VதLபIவ) .  அவ)க9 சிறBதஇத> Xல/  

D>மாதிNயாக மாSவ).  

 

kIதலாகSC  மPS/OBC சXக ம,களZடமிMBC சிறBத மாணவ)க9 மPS/IA 

க+,- சிறBத ஆசிNய) க5வ6V தி^டYகைள   உMவா,கி,ஆசிNய)களாக 

மாPSவதPகான உதவ6Vெதாைக வழYகLபI/ . ேமt/ அவ)க9 க5வ6 ம ◌ுWVத 

ப6ற- இBதL ப-திகளZ5 அவ)கைள ஆசிNய)களாக பண6யம)Vத DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபI/. 
  

6.3.2.  ெமாழிெபயO%கSபqட கhற" ெபாU( : 

Sc மPS/ obc சXகYகளZ5 உ9ள தா\ெமாழி ,மாநில அ5லC அதிகார 

ெமாழிய6லிMBC மாSப^I9ளC . மPறவ)கைளL ேபால தா\ெமாழி 

வழி,க5வ6ய65 பய6லாம5 ேவPS ெமாழிய65 பய65வC அவ)க+,- ேமt/ 

சிரமVைத அளZ,கிறC. எனேவ உ9�) ெமாழிய65 ெமாழிெபய),கLப^ட எளZதாக 

பW,க,kWய பாடLெபாM9 பய>பIVதLபIம◌் .ஆர/ப வ-LhகளZ5 

,க-ழBைதகைள க5வ6 கPக ஆர/ப6 BITE/DIET ஒMYகிைணLபாள)களZ> 

ேமPபா)ைவய6> கீm இVதைகய கPற5 ெபாM9க9 உ9�N5 தயாN,கLபI/ . 
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ப5ேவS உ9�) ெமாழிகைள ேபj/ ஆசிNய)கைள பண6ய65 அம)VCவதPகாக 

ஒM ஒMYகிைணBத DயPசி ேமPெகாள◌்ளLபI/ . இத> Xல/ மாணவ)க9 

/பIVCவதPகாககPற5 அைட$கைள ேம , இவ)களZ> ெமாழி ,பNமாPறVதி> 

ஒM ஊடகமாக பய>பIVதலா/. 
 

6.4. பழ]I` சsக Iழfைதக�%கான க"வ$ 

 
ப5ேவS வரலாPS மPS/ hவ6ய6ய5 காரணYகளா5 பழY-Wf சXக, 

-ழBைதக9 மPS/ ஆதிதிராவ6ட,  -ழBைதக9 ப5ேவS நிைலகளZ5 த�வ6ரமான 

-ைறபாIகைள எதி)ெகா9கி>றன) . பழY-Wf சXக, -ழBைதக9 ெபாCவாகV 

தYக+ைடய ப9ளZ,க5வ6 தYக+ைடய வாm,ைக,- அBநியமாக 

இMLபதாக$/ கலாfசார மPS/ க5வ6�தியாக ெபாMBதாததாக இMLபதாக$/ 

-ைற kSகி>றன) . பழY-W சXகYகளZ5 இMBC -ழBைதகைள 

ேம/பIVCவதPகான பல ேவைலVதி^டV தைலய�Iக9 தPேபாC நைடெபPS, 

ெகா'WM,கி>றன . சில ேநரYகளZ5 -ழBைதக9 இBதV தைலய�IகளZ> 

பய>கைளL hவ6ய6ய5 தைடக9 மPS/ சNயான ேமPபா)ைவ இ5லாைம, 

ேமலா'ைம மPS/ சXகஅறி$ ஆகியவPறி> காரணமாக, கிைட,கL ெபறாம5 

உ9ளன) .  

ப6N$ 6.1 அைனVC, ெகா9ைக நடவW,ைகக+/, மv'I/ பழY-Wf 

சXகYக+,- மிக D,கியமானதாக இM,-/. 

 

nmநிைல, க5வ6 பாடVதி^டYக9 மPS/ பழY-W மரh, 

க5வ6ைய ஒMYகிைணVத5, உடனW நடவW,ைகயாக இM,-/. 

அேத ேநரVதி5 ந�'ட காலL பலனாக த-தி உ9ள 

ஆசிNய)கைளL ெபற மாணவ)கைள ஊ,-வ6,க ேவ'I/.. 

 
6.4.1.  ெதாடO_ைடய க"வ$: 

பழY-Wf சXகVதி5 இMBC வM/ மாணவ)க+,-L பாடVதி^டYக9 மPS/ 

க5வ6Dைறக9 nmநிைல,- ஏPறவாS ெதாட)hைடய அgபவமாக, க5வ6ைய 

இM,கf ெச\த5 ேவ'I/ . CரதிM�டவசமாக இBத, -ழBைதக+,- 

ப9ளZகளZ5 வழYகLபI/ க5வ6 அவ)களZ>  வாm,ைக,-V ெதாட)hைடயதாக 

இ5ைல எ>பேத D>னண6L ப6ரfசைனயாக உ9ளC . பாடVதி^ட வWவைமLh, 

க5வ6Dைறக+/ இவ)கைளL hற,கண6,-/ வ6தமாக உ9ளன  .  ேமt/ 

ஆசிNய)க9 இவ)க+ைடய கலாfசார/ மPS/ ெமாழிையL hNBCெகா9ள 

DWயாதவ)களாக$/, ெதாட)h அPறவ)களாக$/ உ9ளன). 

 

க5வ6ையV ெதாட)hைடயதாக மாPற ேமPkறிய அ/சYக9 எ5லா/ Dைறயாக, 

ைகயாளLபட ேவ'I/ . பாடVதி^ட/ மPS/ பழY-W மரh, க5வ6ைய 

ஒMYகிைணVத5 உடனW மPS/ அவசியV ேதைவயா-/ . அேத ேநரVதி5 

த-திiைடய மாணவ)க9, ஆசிNய)களாக பய6PSவ6LபதPகாக ஊ,-வ6,கLபட 

ேவ'I/ . ப6>ன), ஆசிNய) க5வ6L பய6Pசி ெபPS ஆசிNயரா-/ பழY-W 

ப-திையf ேச)Bத இBத சிறBத மாணவ)க9 மPS/ ஆசிNய)க+,-/ நிதி உதவ6 
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வழYக ேவ'I/ . அவ)க9 பய6Pசி DWVத ப6ற- இBதL ப-திகளZ5 

ஆசிNய)களாகL பண6யம)Vத DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

 

உ9�) பழY-W ெமாழிகளZ5 கPற5 ெபாM9கைள வழY-வதP-/ 

இBதெமாழிகளZ5 ( தகவ5 ெதாட)hL பாலமாக )  -றிLபாக, -ழBைதகளZ> 

ஆர/ப, க5வ6 ஆ'IகளZ5 க5வ6 கPS, ெகாI,-/ DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபI/ .  இM ெமாழிL பாட®5க9 தயாN,கLப^I இM ெமாழிகளZt/ 

பாடசாைலகளZ5 கPப6Vத5 நைடெபறf ெச\த5 ேவ'I/ . தா\ெமாழி வழியாக, 

கPS, ெகா9வத> Xல/ -ழBைதகளZட/ மாPறYகைளf ெச\ய DWi/. 

 

6.4.2.  சQதாய  ஒU]கிைணSபாளOக(: 

மாநில மPS/ பழY-Wf சXக/ அதிகமாக உ9ள மாவ^டYக9 அளவ65 

-றிLப6^ட பழY-Wf சXகVதி5 இMBC ஒMYகிைணLபாள)கைளV ேத)BெதIVC 

நியமி,கேவ'I/ . இBத ஒMYகிைணLபாள)க9 க5வ6V தி^டYகைள 

க'காண6LபCட>, பழY-Wf சXக அைமfசகVதி> ெசய5பாIகைளi/ 

ஆதNLப) . ேமt/ க5வ6VCைற மPS/ அைமfசக/ வழY-/ பய>கைள இBதf 

சXக, -ழBைதக9 ெபSவதP-/ உSதி ெச\வ). 

 

6.5. க"வ$ ¬தியாக Iைற ப$ரதிநிதி[pவ  I�%களL" உ(ள 

சிVபாnைம  சsக[திn Iழfைதக�%கான   க"வ$ 

 
அைனVC சிSபா>ைம மPS/ மத சXகYக+,-/ -றிLபாக, க5வ6�தியாக 

ப6ரதிநிதிVCவ/ ெபறாத சXகYக+,-/ க5வ6 வழY-வதPகான தைலய�IகளZ> 

D,கியVCவVைத இBத, ெகா9ைக ஒLh,ெகா9கிறC. 

இ�லா/ சDதாயVதி> மVதிய65 ப9ளZ மPS/ உய)க5வ6 அைமLப65 

மிகLெபNய க5வ6, -ைறபாI ஏPப^I9ளC . இ�லாமிய, -ழBைதகைளL 

ப9ளZ, க5வ6ய65 ேச)Lபதிt/ மPS/ த,கைவLபதிt/ கண6சமான 

D>ேனPறYக9 இMBத ேபாதிt/ இ�லாமிய)க+,-/ மPற ம,க9 

-`,க+,-/ இைடய65 உ9ள இைடெவளZ ெதாட)BC அதிமாக உ9ளC . 

இ�லா/ மாணவ)க9 ேதசிய சராசNையவ6ட, -ைறவான Dத>ைமL பதி$ 

வ6கிதYகைள, ெகா'I9ளன) . ேமt/ இBத இைடெவளZ நIVதர உய)நிைல 

மPS/ ேம5நிைல, க5வ6ம^டYகளZ5 ம^Iேம அதிகN,கிறC. 

 

அைனVC ெகா9ைக ப6N$ 6.1 ,  

-றிLபாக இ�லா/ சDதாயVதினN> -ழBைதக+,-f சிறLh நடவW,ைககைளf 

ெசய5பIVத ேவ'I/ . ேமt/ இ�லா/ ம,க9 ெதாைக ெகா'ட சிறLh, 

க5வ6ம'டலYகளZ5 உ9ள இ�லாமிய)க9 கPற5 அைட$களZ5 அதிகமான 

பYேகPh அளவ6ைன அைடயf சிறLh DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/ .  

P6.1.2 பW சிறLh, க5வ6 ம'டலYகளZ5 உ9ள -றிLப6^ட ப-திகளZ5, 

சிSபா>ைம, -`,களZ5 அ5லC மத, -`,களZ5, உய)க5வ6ய65 -ைற 

ப6ரதிநிதிVCவVைதL ேபா,க DயPசிக9 ேமPெகா9ள ேவ'I/. 

 



National Education Policy 2019 

 
126 

ப9ளZ, க5வ6ய65 இ�லா/ மPS/ இதர -ைற ப6ரதிநிதிVCவ சிSபா>ைமf 

சXகYகளZ> -ழBைதகைள, க5வ6ய65 ஈIபடf ெச\ய ெசா5லLபI/ சில 

DயPசிக9 ப6>வMமாS: 

 

6.5.1. இ¹லாW க�%IW ப$ற க"வ$ ¬தியான Iைறபாv உைடய 

சிVபாnைமய$னU%IW ப(ளL%ªட க"வ$ைய Q`%க ஊ%Iவ$Sபதhகான 

தைலய�v: 

 

அதிகமான இ�லாமிய ம,க9 ெதாைக ெகா'ட ப-திகளZ5, மிகf சிறLபான 

ப9ளZக9 அைம,கLபI/ . உMC மPS/ மPற தா\ ெமாழிகைளL ேபj/ 

ஆசிNய)கைளL பண6 அம)VCவத> Xல/ அவ)களZைடேய காணLபI/ 

ெமாழிVதைடைய இைண,க DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

 

சXக மPS/ ப6ற க5வ6�தியாக, -ைற ப6ரதிநிVCவ சXகYகளZ> மாணவ)கைள 

அதிக அளவ65 உய)க5வ6ய65 ேச),க, X>S ெமாழி, ெகா9ைக, த�வ6ர 

அறிவ6ய5 மPS/ கண6த/, ஓவ6யL ப6>னண6iட>, அWLபைட எ`Vதறி$ 

மPS/ எ'ணறி$ ெகாI,க, கIைமயான DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/ . 

-றிLப6^ட ப-திகளZ5 உ9ள ெமாழி மPS/ சிSபா>ைமய6ன), க5வ6 �தியாக, 

-ைற ப6ரதிநிதிVCவ/ உ9ள -`,கைள D>ேனPSவதP- DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபI/ . ேதசிய திறனறி$ ேத)$ மதிLெப'களZ> அWLபைடய65 

இ�லா/ சXக/ மPS/ ப6ற -ைற ப6ரதிநிதிVCவf சிSபா>ைமf சXக சிறBத 

மாணவ)க+,- உய)க5வ6,காக நிதிiதவ6 வழYகLபI/. 

 

6.5.2.  மதரா¹, ம%தாS¹,மhVW ப$ற பாரWபZய அ"லp மத ப(ளLகைள 

வலிைமயா%Iத" மhVW பாட[திqட]கைள நவ �னSபv[pத" 

வழ,கVதி5 உ9ள பார/பNய அ5லC மதL ப9ளZக9 Dைறயாக மதரசா,க9, 

ம,தாLக9, -M-ல/, பாடசாலா , மPS/ ஹிBC சீ,கிய, ைஜன, ெபௗVத 

மதLப9ளZக9 மPS/ ப6ற பார/பNயYக9 தYக9 பாடDைறகைளi/ 

பார/பNயYகைளi/ ேம/பIVத ஊ,-வ6,கLபI/ . அேத ேநரVதி5 -ைற 

ப6ரதிநிதிVCவVைத உய)க5வ6ய65 ேபா,கV ேதசிய பாடVதி^ட வைரவ65 உ9ள 

பாடYக9 மPS/ கPற5 அைட$க9 ஒMYகிைண,கLபI/ . பார/பNய மPS/ 

மத நிSவனYகளZ> பாடVதி^டYகைள நவ �னLபIVத$/, ஊ,-வ6,-/ தி^டYக9 

உMவா,கLப^I வ6Nவா,க/ ெச\யLபI/. 

• பார/பNய கலாfசார அ5லC மதL ப9ளZகளZ5 பய6t/ மாணவ)க9, 

வ-Lh1-12 கPற5 அைட$கைள அைடய$/, அறிவ6ய5, கண6த/, 

சXகஅறிவ6ய5, ஹிBதி, ஆYகில/ மPS/ ெதாட)hைடய ெமாழிகைள 

அறிDகLபIVத$/ நிதி உதவ6 அளZ,கLபI/. 

• . மதரசா,க9, ம,தாLக9, மPS/ ப6ற பார/பNய அ5லC ெபௗVத மட/ 

ேபா>ற மதL ப9ளZகளZ5 உ9ள மாணவ)க9 ெபாCV ேத)$க9 மPS/ 

ேதசிய திறனறி$ Dகா/ நடVC/ ேத)$கைள எ`தி உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 ேசர ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

• . அறிவ6ய5, கண6த/, ெமாழி, சXக அறிவ6ய5, கPப6,க ஆசிNய)களZ> 

திற> ேம/பIVதLபI/ . ேமt/ hதிய கPப6,-/ Dைறக9 

கPSVதரLபI/. 
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• ®லகYக9 மPS/ ஆ\வகYக9 உMவா,கLப^I, ேதைவயான கPற5 

கPப6Vத5 ெபாM^க9 கிைட,கf ெச\யLபI/. 

 

6.6. நகரS_ற  ஏைழ% IvWப]கைளt சாOfத IழfைதகளLn 

க"வ$: 
நக)Lhற ஏைழ, -I/பYகளZ5 jமா) ஒMேகாW, -ழBைதக9 உ9ளன) . இBத 

எ'ண6,ைக நா+,- நா9 உய)BC ெகா'ேட ெச5வைத, காணDWகிறC .  

எதி)காலVதி5 எI,கLேபாகிற நடவW,ைககளா5 இBதL ேபா,- மாS/ எ>S 

எதி)பா),கL பIகிறC. 

 

நகரLhற ஏைழ, -ழBைதக9 பாதி,- அதிகமாேனா) ஊ^டfசVC -ைறபாIட> 

காணLபIகி>றன). அதP- ேம5 X>றி5 ஒM பYகின) க5வ6யறி$ 

ெபறாதவ)களாக உ9ளன) . இBத, -ழBைதகளZ> ெபPேறா)க9 மPற 

மாநிலYகளZ5 உ9ள தYக9 ெசாBத ஊ)களZ5 இMBC -Wெபய)BC வாmவாதாரV 

ேதைவக+,காக ேவெறாM மாநிலVதி5 உ9ள நகரYகளZ5 -WேயSகி>றன) . 

இCஅ வ)கைளV த> ெசாBத மாநிலVதி> கலாfசாரVைதi/ நகரVC வாm,ைக 

Dைறையi/ hNBC ெகா9ள DWயாதவ)களாகf ெச\Cவ6IகிறC . இதனா5 

ெபPேறா)க+,-/ -ழBைதக+,-/ இைடேய ஏPபI/ தைலDைற ப6N$ நகரஏ 

ைழகளZட/ அதிகமாக, காணLபIகிறC . பWLபறிவ6>ைம மPS/ இவ)க+,- 

Dைறயாக, கிைட,கL ெபறாத ப9ளZ,க5வ6 மPS/ வ6ைளயா^I 

வா\Lhக+ட> ேச)BC -ழBைதக9 மPS/ இள/ பMவVதினைர சிறிய 

-PறYக9 அ5லC ேபாைத மMBCL பழ,க/ ேபா>ற DைறயPற மPS/ 

ஆபVதான ெசய5கைள ேநா,கிf ெச5லV �'Iகி>றC . சாைலய65 வளM/ 

-ழBைதகளZ5 X>றி5 ஒM பYகின) ேபாைத மMBCL பழ,கYகளZ5 

ஈIபIகி>றன) எ>S kறLபIகிறC. 

 

நக)Lhற ஏைழ, -I/பYகைளf சா)Bத -ழBைதக+,-V தரமான க5வ6 

அளZLபேத அவ)கைளV த�யவழிகளZ5 இMBC மv^I மகிmfசியானவ)களாக$/ 

சDதாயVதிP-L பய> உ9ளவ)களாக$/ ஆ,க ஒேர வழி. 

 

இய51-3 இ5 kறLபI/ ெகா9ைக வ6வரYக9 நக)Lhற ஏைழ, -I/பYகைளf 

சா)Bத -ழBைதக+,- ெபாMVதமாக உ9ளC .  அதனா5 இைவ இBத, 

-ழBைதக+,காக அவசரமாக ெசய5பIVதLபட ேவ'I/. 

 

நக)Lhற ஏைழ, -ழBைதக+,கான kIத5 ெகா9ைக வ6வரYக9 ப6>வMமாS 

 

6.6.1.  க"வ$ அ�களL" கவனW ெசi[pத": 

நகரLhற ஏைழ, -I/பYகைளf ேச)Bத -ழBைதகளZட/ க5வ6 அwகைல 

அதிகN,க அதிக, கவன/ ெசtVதLபI/ . உ9ளா^சி அைமLhக+ட> 

ைகேகா)VC ப9ளZf ேசைவ -ைறBத இடYகளZ5, ப9ளZக9 ெதாடYக$/ மPS/ 

ஏPகனேவ இயY-/ ப9ளZகளZ5 வMைகைய அதிகN,க$/, அதgட> 

-ழBைதக9 ப9ளZகைள அwகL பாCகாLபான வழிக9 நக)Lhற ஏைழ, 

-I/பYக9 வா`/ இடYகளZ5 இMLபைத உSதி ெச\ய$/ நடவW,ைகக9 

எI,கLபI/. 
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6.6.2.  சsக அவOக( மhVW ஆேலாசகOகளLn ப]I:  

சXக ேசைவயாள)களZ> வMைகக+/ அவ)க+ட> ஏPபIVதி, ெகா9+/ 

ெதாட)h/ நக)Lhற ஏைழ, -I/பYகைளf  ேச)Bத -ழBைதகைளL ப9ளZ,- 

வரfெச\வதி5 மிக$/ பயg9ள தைலய�டாக, ஆரா\fசிய6> Xல/ க'டறியL 

ப^I9ளC . ப6N$ 6.61 > பW நக)Lhற ஏைழ, -I/பYக9 வா`/ இடYகளZ5 

உ9ள -ழBைதக9 ப9ளZ அw-தைல அதிகN,க Dயt/ hதிய மPS/ தPேபாC 

உ9ள ப9ளZக9, சிறBத சXக ேசவக)க9 மPS/ ஆேலாசக)கைளL 

பண6யம)VCவதிt/ Dத�I ெச\i/ . சXக ேசவக)க9 நக)Lhற ஏைழக9 

வா`/ இடYகளZ5 -ழBைதக9 மPS/ ெபPேறாைர, க'டறிய$/ 

அவ)க+,-L ப9ளZகளZ> D,கியVCவVைத எIVCைர,க$/ உத$கி>றன) . 

அவ)க9, ப69ைளக9, ெபPேறா), ப9ளZ, ஆசிNய)க9, த�)$ பய6PSவ6Lபாள)க9, 

பய6Pசியாள)க9 ஆகியவ)க+ட> இைண,கL பண6யாPSகிறா)க9. 

 

 D> -றிLப6^ட அவ)க+ட> ேச)BC ப9ளZ ெச5வதP- நட,-/ -`,க9 

அைமLபC மPS/ ப69ைளக9 பVதிரமாக வ �I ெச>றைடவC மPS/ 

ப69ைளகளZ> க5வ6 வ6ைள$கைளL ெபPேறாNட/ ெச>S ேச)VC   

(ெபPேறா)க+,-/ ஆசிNய)க+,-/ இைடேய கMVCைரயாட5கைள ஏPபாI 

ெச\வC ) அத> Xல/ ப69ைளகளZ> க5வ6ய65 ெபPேறாN> பYைக  அதிகN,க 

உத$வC மPS/ ப69ைளகைளV தYக9 ெபPேறாN> ெமாழி மPS/ 

கலாfசாரVCட> ெதாட)ப65 இM,க உத$வC மPS/ அவ)கைளV த�ய 

பழ,கYகளZ5 இMBC காLபC மPS/ ஆேலாசக)க+ட> ேச)BC ெபாCவாகL 

ப69ைளக+,-/ அவ)களC -I/பVதிP-/ க5வ6 பய6t/ கால/ D`வC/ 

உSCைணயாக இM,க$/ ஆேலாசைன வழYக$/சXக ேசவக)க9 

பண6hNகிறா)க9. 

 

6.6.3.  நகரS_ற ஏைழகளLn ேதைவகைள கண%கி" எv[p% ெகா(�W 

பாட[திqடW: 

நக)LhறL ப-திகளZ5 உ9ள ஏைழ, -I/பYகைளf ேச)Bத மாணவ)க+,- 

உதவ6 ெச\யL பாடVதி^டVதி> சில ப-திக9 மSசீரைமLh ெச\யLபI/ . 

jகாதார/ மPS/ பாCகாLh, jVதமான -Wந�), த�Y- வ6ைளவ6,-/ வ6ஷயYக9, 

பாலின சமVCவ/,  ெப'க+,- மNயாைத, சகிLhV த>ைம மPS/ அைனVC 

ப6>னண6ய6t/ உ9ள ம,க+,- ப>DகV த>ைமையi/, ெதாழி5}^ப/, 

நிதிய6ய5 க5வ6 அறி$,  �மா)^ேபா>க9 ேபா>ற ெதாழி5 }^பVதி> 

DைறயPற பய>பா^W5 வ6ைளi/ த�Y-க9, ெதாழி5 }^பVதினா5 ஏPபI/ 

ந>ைமக9, ேவைல வா\Lh மPS/ உய)க5வ6ய6> மvதான ஆ)வ/, திற>க9 

மPS/ ெதாழி5 பய6Pசி ஆகியைவ ேமP-றிLப6டLப^I9ள மSசீரைமLப65 

ேச),கLபI/. 

 

 

6.7. snறாW பாலினW IழfைதகளLn க"வ$ 

6.7.1.  ப(ளL%க"வ$ய$" snறாW பாலின[ைத ேசOfத ப$(ைளக( ப]I ெபVவைத 

உVதிSபv[pத" 

X>றா/ பாலினVைதf ேச)Bத -ழBைதகளZ> க5வ6 ச/பBதLப^ட 

வ6வகாரYகளZ> ேம5 கவன/ ெசtVத ேவ'Wய ேதைவi/ மPS/ இவ)க9 
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க5வ6 சா)BC/ வாm,ைகய65 எதி)ெகா9+/ பா-பாIகைள, கைளயV 

ேதைவயான DயPசிகைள எILபைதi/ இBதV தி^ட/ அYகீகN,கி>றC . 

X>றா/ பாலினVைதf ேச)Bத -ழBைதகளZட/ க5வ6ைய, ெகா'I ேச),-/ 

DயPசிய65 ஒM பYகாக X>றா/ பாலினVைதf ேச)Bத -ழBைதக+,கான 

ேதசியளவ6லான தர$Vதள/ அைம,கLபI/. தYக9 அரசியலைமLh உNைமக9 

மS,கLபடாத பாCகாLபான மPS/ ஆதரவான ப9ளZf nmநிைலைய உMவா,க 

D>gNைம வழYகLபI/ . ப9ளZக9 ப9ளZ வளாகYக9 மPS/ சXகேசவக)க9 

தYக9 ெபய)கைளL பய>பIVCவC, மPS/ அவ)களZ> பாலின அைடயாள/ 

ெதாட)பான ப6ற இடYக9 ஆகியவPைறL பPறி X>றா/ பாலினVைதf ேச)Bத 

-ழBைதக9 மPS/ அவ)களZ> ெபPேறா)களZ> ஆேலாசைனiட> 

ஒMதி^டVைத உMவா,க ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. பாடVதி^டD/ பாட®5க+/ 

X>றா/ பாலின, -ழBைதகளZ> ேதைவகைளi/ -ைறகைளi/ �)Vதி 

ெச\ய$/ மPS/ க5வ6 அw-Dைற ெதாட)பான ப6ரfசிைனகைள அwக$/ 

ஏPறைவயாக மாPறி அைம,கLபI/ . ஆசிNய)க9 X>றா/ பாலின, 

-ழBைதகளZ> ேதைவக9 மPS/ -ைறக9 மPS/ கPற5 ேதைவக9 சா)Bத 

nmநிைலகைள, ைகயாளV தயா)பIVதLபIவா)க9. 

 

6.7.2.  சிவ$" சsக% I�%களLn ப]ேகh_ 

X>றா/ பாலின, -ழBைதக+ட> பண6hNi/ அgபவ/ ெபPற சிவ65 சXக, 

-`,க9 இBத, -ழBைதக+,கான க5வ6V தி^டYக9,  தி^டமிIத5 மPS/ 

ெசய5பIVதL பIவதி5 ஈIபIVதL பIவா)க9 . சிவ65 ெசாைச^W -`,க9 

சXக X>றா/ பாலினVைதf ேச)Bத மாணவ)களZ> பYகளZLைப 

ப9ளZ,க5வ6ய6> அைனVC தளYகளZt/ வழிவைக ெச\ய$/ உSதி ெச\ய$/ 

உத$வா)க9 .  ேமt/ அைனVC மாநிலYக9 மPS/ ப9ளZ ெச5t/ வயதி5 

உ9ள X>றா/  பாலின, -ழBைதக9 தரமான ப9ளZ, க5வ6 ெபSவைத உSதி 

ெச\ய, க5வ6 இய,-னரகVதி5 உதவ6 ேகாரLபI/. 

 

6.8. சிறS_ ேதைவகைள ெகா{ட IழfைதகளLn க"வ$ 

 
Cwsn -ழBைதக+/ மPற -ழBைதகைளL ேபாலV தரமான க5வ6 ெபSவத> 

அவசியVைத இBத, ெகா9ைக அYகீகN,கி>றC. 2012 ஆக�^ Dதலா/ ேததி 

Dத5 நைடDைற,- வBத RTE ச^டVதிMVத ச^டமானC cwsn ஐ, 

ஊனDPேறாM,கான ச^ட/ மPS/ ேதசிய அற,க^டைளf ச^டVதி> கீm RTE 

ச^டVதி> கீm CWSN -ழBைதக+,- இலவச மPS/ க^டாய,க5வ6 

ஆர/பLப9ளZ, க5வ6 அ5லC பதிென^டா/ வயC வைரய6லான ப9ளZ, 

க5வ6ைய வழYக$/ உSதிLபIVத$/ வழிவைக ெச\கிறC . அCம^Iம>றி 

கIைமயான -ைறபாI உ9ள -ழBைதகளZ> ெபPேறாM,- வ �̂ WலிMBேத க5வ6 

ெபS/ உNைமைய வழY-கிறC. ப6N$ 6.1 இ5 -றிLப6டLப^I9ள ெகா9ைகக9 

அைனVC/ இfnழலி5 D,கியமானைவகளாக கMதLபIகிறC. 

 

ஒaெவாM CSWN ,-/ அ)VதD9ள மPS/ தரமான க5வ6ைய வழY-வதP- 

-றிLப6டLப^ட kIத5 ெகா9ைக DயPசிக9 ப6>வMமாS உ9ளன. 

6.8.1.  வழ%கமான ப(ளLகளL" சிறS_[ ேதைவக( உ(ள Iழfைதகைள ேசOSபp 
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 -ழBைதகளZ> க5வ6V தி^டVதி5 அவ)க9 வா`/ ப-திகளZ> அMகி5 உ9ள 

ப9ளZகளZ5 க5வ6 ெபற$/ ப9ளZ நடவW,ைககளZ5 ஆர/பநிைல Dத5 

ப>னZர'டா/ வ-Lh வைர அவ)களZ> பYகளZLைப ஊ,-வ6,க$/ எI,கLபI/ 

நடவW,ைகக9 D,கியமானைவகளZ5 ஒ>றாக, கMதLபIகி>றன. 

 

 சிறLhV ேதைவக9 ெகா'ட -ழBைதக+,-V தைடக9 

இ5லாத க^WடYக9, சா\$வழிக9, ைகLப6Wக9, ஊனDPேறா) 

பய>பIVத, kWய கழிவைறக9 மPS/ அவ)க+,- ஏPற 

ேபா,-வரVC வசதிக9 ஆகியவPறி> Xல/ ப9ளZ 

அw-தைல ஊ,-வ6,க வழிவைக ெச\யLபI/. 

6.8.2.  சிறS_[ ேதைவக( உ(ள  Iழfைதக( க"வ$ ெபVவதhகான Qயhசிக�%I 

தரSபvW நிதி ஆதர�. 

CWSN ஒMYகிைணLபதPகாக ப9ளZ,kடYக9 அ5லC ப9ளZ வளாகYக+,- 

நிதிஉதவ6 ெபSவதPகான ெதளZவான மPS/ பய> தர,kWய வழிவைகக9 

வழYகLபI/. . அேத ேபா5 கிராம/ / ெதா-தி அளவ65 வளைமயYக9 

கIைமயான அ5லC பல -ைறபாIக9 ெகா'ட மாணவ)க+,காக 

அைம,கLபI/ . இVதைகய ைமயYக9 ெபPேறா) / பாCகாவல)க9 ப-திேநர 

அ5லC வ �̂ Wேலேய க5வ6 கPக உத$வCட> அVதைகய மாணவ)க+,- (ISL  

அ5லC ப6ற உ9�N5 பய>பIVC/ ெச\ைக ெமாழிக9 ஏேதg/ இMBதா5 

அைவகைளi/ கPக மPS/ NIOS Xல/ வழYகLபI/ உதவ6க9) திற>கைள 

வள),க உதவ6 ெச\கி>றன. 

 

6.8.3.  சிறS_[ ேதைவக( ெகா{ட Iழfைதக�%I ப(ளL அ¡S_தைலt 

சா[தியமா%க[ தைடக( இ"லாத கq`ட]க(, சா\$ வழிக9, ைகLப6Wக9, 

ஊனDPேறா) பய>பIVத, kWய கழிவைறக9 மPS/ அவ)க9 ெசௗகNயமாக 

ப9ளZ ெச5ல அவ)க+,- ஏPற ேபா,-வரVC வசதிக9 ஆகியவPS,- 

D>gNைம ெகாI,கLபI/. 

6.8.4.  சிறS_ திற¡ைடய Iழfைதகைள உ(ளட%Iத": 

க5வ6f சாதனYக9 மPS/ ெபாMVதமான ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான 

கMவ6க9, அேத ேபா5 ேபாCமான மPS/ ெமாழி சா)Bத கPப6Vத5 மPS/ கPற5 

ெபாM^க9( உதாரணVதிP- ெபNய எ`VC மPS/ ப6ெர\லி ேபா>ற அwக, 

kWய வWவYகளZ5 உ9ள பாடLhVதகYக9)  CWSN கைள ேமt/ 

ஒMYகிைண,க$/ வ-Lபைறய65 எளZதாக ஆசிNய)க+டg/ சக 

மாணவ)க+டg/ ஈIபா^Iட> நடBCெகா9ள$/ உத$கி>றன . இBத 

ேநா,கVதிPகாக உ9�) nழலி5 திற/படf ெசய5பIவதPகான ஆரா\fசி 

DயPசிக9 மPS/ ேசாதைனV த�)$க9 ஆதN,கLபIகி>றன .  உபேயாககரமான 

மPS/ Dைறயான மதிLப�I மPS/ Dைறயான க5வ6 இட/ெபSத5 மPS/ 

தனZVCவமான க5வ6தி^ட/  (IEP) ஆகியைவ ேம/பா^I,கான தைலய�IகளZ> 

ேவS சில வழிDைறக9 ஆ-/. 

 
6.8.5.  வ �q`லிUfp க"வ$ ெபUW ஏhபாvக(: 
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ப9ளZக+,-f ெச5லDWயாத கIைமயான மPS/ ஆmBத -ைறபாIக9 

ெகா'ட -ழBைதக+,- அவ)க9 ப9ளZ, க5வ6ையL �)Vதி ெச\ய வழிவைக 

ெச\i/ ேநா,கVCட> NIOS களZ> Xலமாக$/ வ �̂ Wேலேய க5வ6 ெபறவா\Lh 

அளZ,கLபIகிறC. ெபPேறா)க9 மPS/ கவனZLபவ)க+,- hNத5 அளZ,கLப^I 

அவ)க9 தYக9 -ழBைதகளZ> கPற5 ேதைவகைளV த�வ6ரமாக ஆதN,க உத$/ 

ெபாM^கைளL பரவலாக எIVCf ெச5ல D>gNைம வழYகLபI/. CWSN இ> 

உ9ளடYகிய க5வ6,கான தி^டYக9 CWSN,கான வளைமயYக9 மPS/ 

பYேகPக வ6M/h/ அரj சா)பPற நிSவனYக9(NGOs) மPS/ த>னா)வ 

நிSவனYக9 ஆகியவPSட> இைணBC ெசய5பIVதLபI/. உ9�N5 உ9ள 

வளைமயYக9 அரj சாராத நிSவனYக+ட>(NGOs) ேச)BC உ9ளடYகிய க5வ6 

மPS/ வ6ழிLhண)$ உMவா,க/ மPS/ சDதாய அண6திர9த5 மPS/ 

CWSNகைள ஆர/பVதிேலேய க'டறித5 மPS/ அைடயாள/ காwத5 மPS/ 

மதிLப�I ெச\தt,கான தி^டYகைள உMவா,-வா)க9. 

 

6.8.6.  காp ேகளாத மாணவOக�%I திறfதெவளLS ப(ளL%க"வ$ கிைட%IW 

வாoS_: 

NIOS உய)தரV ெதா-திகைள உMவா,கி அத> Xல/ ISL மPS/ ப6ற அWLபைடL 

பாடYகைள, கPப6,கிறா)க9. 

 

6.8.7.  cross disability training பய$nற சிறS_% க"வ$யாளOக( மhVW சிகிtைசயாளOக(: 

எ5லா மாணவ)களZ> க5வ6V ேதைவகைளi/ �)Vதி ெச\வதPகாக 

ஆசிNய)க+,- உத$வதP- ஒaெவாM ப9ளZ வளாகD/cross disability பய6Pசி 

DWVத சிறLh, க5வ6யாள)கைள அBத வளாகVதிP-9 உ9ள அைனVC 

ப9ளZக+டg/ ேவைல ெச\வதP-V ேதைவயான எ'ண6,ைகய65 

நியமி,கலா/.  க5வ6 வளாக ம^டVதிt9ள சிறLh, க5வ6யாள)க+/ ெதா-தி 

ம^டVதி5 உ9ள வளைமயYக+/ ஒMYகிைணLhட> கIைமயான அ5லC பல 

-ைறபாIக9 ெகா'ட மாணவ)களZ> மSவாm$ மPS/ க5வ6V ேதைவகைள 

ஆதNLபேதாI அVதைகய மாணவ)க+,கான உய)தரமான க5வ6 மPS/ 

திற>கைள வ �̂ Wேலேய ெபSவதP- ெபPேறா) மPS/ பாCகாவல)க+,- 

உதவ6 அளZ,கிறா)க9. 

6.8.8.  மாhV[திறn ெகா{ட மாணவOக�%கான உதவ$[ெதாைக: 

ப9ளZ,க5வ6ய65 மாPSVதிற> ெகா'ட -ழBைதகளZ> பYேகPைப 

அதிகNLபதPகான DயPசிகளZ5 ஒM ப-தியாக, க5வ6 உதவ6Vெதாைக 

திறைமயான மPS/ த-தி வா\Bத மாணவ)க+,- அதிt/ -றிLபாக 

இைடநிைல, க5வ6 ம^டVதி5 க5வ6 பய6>S ெகா'WMLபவ)கைள 

உய)நிைல, க5வ6ய65 }ைழவதP- வழிவைக ெச\i/ ேநா,கி5 தாராளமான 

Dைறய65 வழYகLபIகிறC. 
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இய5 7 

ப(ளL[ ெதாIதிகளLn sலW திறைன ெசWைமயாக 

பயnபv[pவேதாv  ேமiW Qைறயாக நிOவகிSபp 

ேநா,க/: திறைன பகி)வேதாI ப9ளZகைள உ9�) அளவ65 ெச/ைமயாக$/ 

Dைறயாக$/ நி)வகி,-/ வைகய65  ப9ளZ,kடYக9 ப9ளZV ெதா-திகளாக 

இைண,கLபIத5 

இfதிய ப(ளL அைமS_ Qைறய$n வ$Zவா%க[தி" 

உUவாக%ª`ய சாதைனக�W சவா"க�W 

 
ச)வேதச அளவ65 ெதாட,கL ப9ளZகளZ5 -ழBைதகைள ேச)Lபதி5 உ9ள 

எ'ண6,ைகைய தPேபாC ெநMYகி, ெகா'WM,கிறC.  பாலினf சம>பாI 

எ^டLப^I9ளC.  ெபNC/ நலி$Pற -`வ6ன)  ெதாட,கL ப9ளZகளZ5 ேசர 

DWBC9ளC.  இைவ யா$/ ெபNC/ ேபாPறLபட,kWய சாதைனகளா-/.  

இைத ஏP-/ அேத தMணVதி5 இ>னD/ DW$றாத பண6க9 இMLபைதi/ 

அYகீகN,க ேவ'I/, 

இைவ யா$ேம ெதாட,கL ப9ளZ அைமLைப வ6N$பIVதியத> Xல/ 

நிகmBதைவயா-/.  -றிLபாக  ச)வ சி, ஷா அப6யா> தி^டVதி> வ �fj 

ம^Iமி>றி மாநிலYகளZ5 ேமPெகா9ளLப^ட ப5ேவS DயPசிக+/ நா^W5 

ம,க9 வசி,-/ ஒaெவாM ப-திகளZt/ ெதாட,கLப9ளZகைள உMவா,கியC. 

ப9ளZ அைமLh Dைறைய வ6Nவா,-வC எ>ற அWLபைட ெகா9ைக,ேகPப  

ஒaெவாM வாmவ6டVதிt/ ஒM கிேலா மv^ட) jPS வ^டாரVதிP-9 ஒM 

ெதாட,கL ப9ளZ உMவானC அைனவM/ க5வ6 ெபறVத,கதாக இMBதC,  இC 

ஒMசில D,கியVCவ/ வா\Bத ப6)fைனக+,-/  சவா5க+,-/ வழி 

வ-VதC. 

மாவ^ட வாNயாக ப9ளZ, க5வ6,கான 2016-17/ ஆ'I,கான  

ஒ>றிைண,கLப^ட தர$களZ>பW இBதியாவ6t9ள 28 வ6`,காI 

ெதாட,கLப9ளZகளZt/  14,8 வ6`,காI ேம5நிைல ெதாட,கLப9ளZகளZt/ 

மாணா,க) எ'ண6,ைக எ>பC 30,-/ -ைறவாகேவ உ9ளC.  ெதாட,கL ப9ளZ 

உய) ெதாட,கLப9ளZ ஆகியைவ உ9ளடYகிய ெதாட,கL ப9ளZகளZ5 (அதாவC 

Dத5 வ-Lh Dத5 எ^டா/ வ-Lh வைரய6லான) ஒaெவாM வ-LhகளZt/ 

பய6ல,kWய மாணா,க) சராசN எ>பC கி^டVத^ட 14 எ>ற அளவ65 உ9ளC, 

சில க^டYகளZ5 இC 6,-/ -ைறவாகேவ இM,கிறC.  2016-17 5 119303 

ஓராசிNய) ப9ளZக9 இMBதன.  இதி5 ெபM/பாலானைவ ெதாட,கLப9ளZகேள.  

அைவi/ Dத5 வ-Lப6லிMBC ஐBதா/ வ-Lh வைர ேபாதி,க,kWயைவேய. 
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சரா/ச/: ப9ளZகளZ> வ6Nவா,கVதிPகான நமC உVதி பய>பா^ைட உMவா,கி 

வ6^டC.  ஆய6> இC சி>ன�சிS ப9ளZகளZ> வ6Nவா,கVதிPேக வைக ெச\தC.  

அதாவC -ைறBத எ'ண6,ைகய6லான மாணா,க)கைள, ெகா'ட ப9ளZக9.  

இ>ைறய தின/  நமC ப9ளZ அைமLh Dைறய6> க^டைமLh, ப6ரதானமான 

ப6ரfைனகைள  உ9ளட,கிi9ளC.  க5வ6V தரVைத ேம/பIVCவதி5 

கவனVதி5 ெகா9ள ேவ'Wய சவா5க+/ இதி5 அடY-/.  D,கியVCவ/ 

வா\Bத X>S சவா5கைளV தவ6ர மPறைவ இVேதாI ஒLப6Iைகய65 

சிறியCதா>. 

Dத5 சிறிய ப9ளZக9 பPறியC.  இைவ ெபாMளாதார �தியாக 

க^ILபWயாகாதைவ. தவ6ர ஒM சிறLh வா\Bத ப9ளZைய நடVCவதPகான 

அைனVC வ6தமான ஆதாரYகைளi/ ஒC,-வC/ பய>பIVCவC/ 

ெசய5Dைற சி,க5 வா\Bததா-/. -றிLபாக  ஆசிNய)கைள 

பய>பIVCவCைதi/ சி,கலான நிைலைமய65 உ9ள இயPெபாM9 

ஆதாரYகைள ெபSவைதi/  இC பாதி,கிறC.  இBத வ6வகாரVதி5 

உMவாகக,kWய  மிக$/ ேமாசமான ெவளZLபாIக+/ வ6ைள$க+/ கீேழ 

-றிLப6டLபIகிறC. 

• ஆசிNய)க9 ஒேர ேநரVதி5 ப5ேவS ப^ட வ-LhகளZ5 ேபாதைன ெச\ய 

ேவ'Wi9ளC, ப5ேவS தMணYகளZ5 ெவaேவSப^ட வயCைடய 

மாணா,க) -`,களாக ஒ>றிைணBC கPபC மிக$/ பயg9ளC.  

இVதைகய க^டைமLப6> நி)LBத நிைல பல வ-Lh ேபாதைன எ>பC 

இய5பானதாகிவ6IகிறC.  இC க5வ6ய6> தரVதிP- ெபMYேகடா\ 

அைமகிறC. 

• ஆசிNய)க9  ப5ேவS ப^ட பாடYகைள ேபாதி,க ேவ'Wi9ளC.  

-றிLபாக அBதBத பாடYகளZ5 எBத ப6>hலD/ இ5லாத நிைலய65  

அவPைற ேபாதி,க ேவ'Wi9ளC.   இBதL ப6ரfைன 6 Dத5 8 / வ-Lh 

வைர ேமt/ த�வ6ரமாக உ9ளC.   

• பாடYகைளV தவ6ர பாடYக+ட> ெதாட)பானC எ>S காலYகாலமா\ 

வைரயைற ெச\யLப^I வBத  இைச வ6ைளயா^I ஓவ6ய/ 

ேபா>றவPைறi/ அறிBத ஆசிNய)கைள நியமன/ ெச\வC எ>பC 

அNதாகேவ உ9ளC. 

• பNேசாதைன பய6Pசி,கான உபகரணYக9 ஆ\$, kட கMவ6க9  

®லகVதிPகான hVதகYக9 ேபா>ற இயPெபாM9 வள/ எ>பC 

ப9ளZக+,கிைடேய ேபாCமானதாக இ5ைல. 

இர'டாவதாக நி)வாக/, ேமலா'ைம ஆகியவPS,கான ஒM D`ைமயான 

சவாைல சிறிய ப9ளZ,kடYக9 ெகா'I9ளC. ப5ேவSப^ட இடYகளZ5  

வ6NவைடBதிMLபC, ப9ளZ,kடYகைள எளZதி5 அwகDWயாத nழ5, 

எ'ண6,ைகய65 அதிகமான ப9ளZ,kடYக9 இைவ யா$ேம அைனVCL 

ப9ளZகைளi/ ஒேர தரVதி5  ெகா'I வM/ DயPசிகைள 

கWனமா,-கிறC.ேமt/ இC ேம/பIVCவதPகான DயPசிகளZ5, ப9ளZக+,- 
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ேதைவயான ஆதாரYகைள அளZVC உத$வதி5, ஒ>S,ெகா>S தா,கVைத 

ஏPபIVத,kWய ஒ^IெமாVத க5வ6 Dைறiட> தனZLப^ட ப9ளZைய 

இைண,-/ DயPசிகளZ5 ெபM/ பாதிLைப,  ெகா'I9ளC . இVதைகய nழ5 

மிக$/ சி,கலானC ஏெனனZ5 ப9ளZகளZ> எ'ண6,ைகய6> வ6Nவா,கVதிP- 

ெபாMVதமான வைகய65 நி)வாக க^டைமLh வ6Nவா,கLபடவ65ைல, 

X>றாவதாக எ'ண6,ைகய65 சிறிய அளவ65 மாணா,க)கைளi/ -ைறBத 

அளவ65 ஆசிNய)கைளi/ ெகா'WM,க,kWய ப9ளZக9 க5வ6 அWLபைடய65 

ேபாCமானதாக இM,க DWயாC, சிறிய ப9ளZகைள நி)வகி,-/ ேபா,கி>  

ேமாசமான வ6ைள$களZ5 இC ஒ>றா-/. இC -றிVC ேபாCமான கவன/ 

ெகா9ளLபடவ65ைல.  இC இM பNமாணYகைள ெகா'I9ளC.  ஒ>S 

D`ைமயாக கPபதPகான nழ5 பPறியC,  -ைறBத ப^ச/ ஒேர வயCைடய 

மாணா,க)க9 பதிைனBC ேபராவC இM,ைகய65தா> இண,கமாக கP-/ nழ5 

உMவா-/.  ெபM/பாலான நமC ப9ளZகளZ5 இBத எ'ண6,ைக இMLபதி5ைல.  

இர'டாவC ஆசிNய)க9 ெபாMVதமாக$/ உய)நிைலய65 ேபாதிLபC/ -`வாக 

இM,ைகய65 அைமகிறC.  நமC க^டைமLhf nழ5 80 வ6`,காI 

ெதாட,கLப9ளZகளZ5 X>S அ5லC அதP-/ -ைறவான எ'ண6,ைகய65 

ஆசிNய)கைள ெகா'WMLபதPேக வழிவ-VC9ளC.  இVதைகய சிறிய 

ப9ளZ,kடYக9 ஆசிNய)க9 ப6ரதான ேபா,கிலிMBC தனZைமLபIவைத  ேமt/ 

ேமாசமா,-கிறC.  ேமt/ அவ)களZ> ெதாழி5 �திய6லான திற> 

ேம/பா^ைடi/ தI,கிறC,  

ப9ளZகளZ> ஒMYகிைணLh எ>பC வ6M/ப6 ெதNBெதIVC, ெகா9ள,kWய 

ஒ>றாக இMBதாt/  இC பPறி அaவLேபாC வ6வாதி,கLப^I வMகிறC,  இத> 

அWLபைடய6லான DயPசிக9 கிராமLhறYகளZ5 க5வ6ையL ெபSவதி5 எaவ6த 

தா,கVைதi/ ஏPபIVதலாகாC.   ஒMYகிைணLh எ>பC க^டாயV 

ேதைவயா-/,  எனேவ  அறி$ �)வமாக சிBதிVC இைத ேமPெகா9ள ேவ'I/.  

இC நிைறேவSைகய65 க5வ6ையL ெபSவதி5   உ'ைமய65 தைடேயC/ 

இராC.  இத> வ6ைளவாக உMவாக,kWய  ஒMYகிைணLh எ>பC/ ஒM சிS 

அளவ65தா> நைடெபற,kI/.  இC க^டைமLh ப6ரfைன,- த�)ைவV தராC,  

 

ஆ+ைக மPS/ நி)வாகVதிP- உ^ப^I அத> அWLபைட 

அலகாக இM,-/ ப9ளZ வளாகYக+9 ப9ளZக9 

அடYகிய6M,-/ 

இLப6ரfைனகைள ப9ளZV ெதா-திகளாக உMவா,-வத> Xல/ எதி)ெகா9ள 

DWi/.  ப9ளZV ெதா-தி எg/ ெபMY-`வான க^டைமLெபா>ைற உMவா,க 

ேவ'I/ எ>ற ஆேலாசைன D> ைவ,கLப^I9ளC, இதி5 உய)நிைலL 

ப9ளZெயா>Sட> ஐBC Dத5 பVC ைம5 jPS வ^டாரVதி5 உ9ள ெதாட,கL 

ப9ளZக9 இைண,கLபI/.  1964-665 ெசய5ப^ட க5வ6, -`தா> Dதலி5 

இ,கMVைத ெவளZய6^டC.  ஆய6> இC அம5பIVதLபடாமேலேய இMBதC.  

தPேபாC  ப9ளZV ெதா-திகளZ> பய>பா^ைட, கMதி நாYக9 இ,கMVைத 

ேமt/ வ6Nவா,கிi9ேளா/.   
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இத> ேநா,க/ தனZLப^ட ப9ளZகளZ> Dத5வ)க+,-/  ஆசிNய)க+,-/ 

ேதைவLபட,kWயவ6தVதி5 Cைணயா\ நிPபC/  இத> Xல/ அவ)க9 

தனZைமLபIவைத DW$,- ெகா'IவMவC/ ஆ-/.  இைவய>றி 

ப5வைகLப^ட நி)வாக �திய6லான �தாபன/ சா)Bத அரj ச/பBதLப^ட  

ேமலா'ைம -றிVத ெபாSLhகைள ப9ளZV ெதா-திக+,- வழY-/ 

தி^டVைதi/ ெகா'I9ளC. எனேவ இfெசய5பாIகளZ> Xல/ 

கீm-றிLப6^டவPைற ப9ளZV ெதா-திக9 எ^ட DWi/ 

• ஆசிNய)க9 ப9ளZV தைலவ)க9 இவ)க+,- CைணநிP-/ ஊழிய)க9 

ஆகிேயாN> CWLபான -`,கைள உMவா,-வC 

• உ9+) அளவ65 அைனVCL ப9ளZகளZ> ம^டVதிt/,. மழைலய) க5வ6 

Dத5 12/ வ-Lh வைர அைன மாணவ)க9 மVதிய6t/ ஒMYகிைணLைப 

ெச/ைமயா,-வC 

• D,கியVCவ/ வா\Bத ஆதாரYகளாக வ6ளYக,kWய ®லகYக9 அறிய5 

ஆ\$,kடYக9 கMவ6க9 கண6ண6 ைமயYக9 வ6ைளயா^I வசதிக9 

ஆகியைவய>றி மனZத வள�சா)Bத சXக ஊழிய)க9 ஆேலாசக)க9 

ஆகிேயாMட>  இைச ஓவ6ய/ ெமாழிL பாடYக9 உடPபய6Pசி, க5வ6 

ேபா>ற சிறLhL ப6N$களZ5 ேத)fசி ெபPற ஆசிNய)க9 

ேபா>றவ)கைளi/ ப9ளZV ெதா-திய6> கீ`9ள ப9ளZக+,கிைடேய 

பகி)BC ெகா9த5 

• மாSப^ட அw-Dைறைய, ெகா'ட ஆசிNய) மாணா,க) Cைண 

ஊழிய) ஆகிேயாN> ெதா-திகைள உMவா,-வேதாI கMவ6க9 

க^டைமLh ஆ\$, kடYக9 ேபா>றவPைறi/ ேம/பIVத ேவ'I/,  

இCேவ ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZ அைமLh Dைற,கான ேமt/ ெசயz,க/ 

ெபாMBதிய தைலைம நி)வாக/ ேமலா'ைம ஆகியவPைற உMவா,கிI/. 

ப9ளZV ெதா-திகைள உMவா,-வேதாI ஆதார வளYகைள 

இVெதா-திக+,கிைடேய பகி)வத> Xல/ ப5ேவS ந>ைமகைள 

ெபSவேதாட>றி இத> ெதாட)fசியா\ ப9ளZV ெதா-திய6> கீm வ6ேசட உதவ6 

ேதைவLபட,kWய -ழBைதக9 ேமt/ kIத5 கவன/ ெபSவC/  

-றிLப6^டெதாM ெபாMைள பாடVைத ைமயமாக ெகா'ட -`,க9 பாடYக9 

வ6ைளயா^I ஓவ6ய/ ைகVெதாழி5 ேபா>றைவ ஊ,க/ ெபSவC/  நிக`/.  

ப6ரVேயகமான ஆசிNய)க9 பகி)BC ெகா9ளLபIவதா5  ஓவ6ய/ இைச ெமாழி 

உடPபய6Pசி, க5வ6 ஆகியைவய>றி இதர பாடYக+/  ேமt/ கவனVைதL 

ெபPறிI/. சXக ஊழிய)க9 ஆேலாசக)க9  ப9ளZ நி)வாக -`,க9  

ஆகியவPைற பகி)வC மாணவ)களZ> ஆதர$ பYேகPh வMைக ெசய5பாI 

ேபா>றவPS,- உVேவக/ அளZ,கிறC.  இC உ9+) அளவ65 அவரவ) 

ச/பBதLப^ட ம^டVதி5  நி)வாகVைதi/ ெதாட) க'காண6Lைபi/ 

hVதா,கVைதi/ hC DயPசிகைளi/ ேம/பIVCகிறC.  ப9ளZக9 ப9ளZV 

தைலவ)க9 ஆசிNய)க9 மாணா,க) Cைண ஊழிய) ெபPேறா) உ9+) ம,க9 

ஆகிேயா) அடYகிய ெபNய ெதா-திைய உMவா,-வC ப9ளZ அைமLh Dைற,- 

உVேவக/ அளZLபேதாI திறைன ெச/ைமயான Dைறய65 பய>பIVதிட$/ 
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வைகெச\i/.   

 

7.1 ப(ளL[ ெதாIதிக( sலW சிV ப(ளLகளLn ஒp%கSபqட 

நிைலைய Q`�%I ெகா{v வUத" 

 

7.1.1.  ெபாpS ப(ளL[ ெதாIதிக(: ப5ேவS ெபாCL ப9ளZக9 அைமLh மPS/ நி)வாக 

அWLபைடய65 ஒ>றாக இைண,கLப^I ப9ளZV ெதா-தி எ>றைழ,கLபI/,  

இத>ெபாM^I ப9ளZகைள இட மாPற/ ெச\யV ேதைவய65ைல,  ேபாCமான 

எ'ண6,ைகைய ெகா'WM,க,kWய ஒaெவாM தனZLப^ட  ப9ளZக+/ 

வழ,கமான Dைறய65 ெசய5பI/,  ஆய6> இைவ ப9ளZV ெதா-திய6> கீm 

நி)வாக அWLபைடய65 இைண,கLப^டெதாM ப9ளZயாக இMBC வM/. 

ப9ளZV ெதா-தி எ>பC ெபாCL ப9ளZ அைமLப6> க5வ6,கான நி)வாகVதி> கீm  

ஒM அWLபைட உSLபாக  மாPறமைடவேதாI அதPேகPப வள)fசியைடi/, 

• சிறிய ப9ளZகளZ>  ஆசிNய)க9 இ>ைறய தின/ ேமாசமாக தனZைமLப^ட 

நிைலய65 பண6யாPறி வMகி>றன). ப9ளZV ெதா-திக9 இBநிைலைய 

உைடVதிட பய>பIVதLபI/,  ஆசிNய)க+/ Dத5வ)க+/ அடYகிய 

சDதாய, -`வ6ன) ேநM,- ேந) சBதிLபேதாI ஒ>Sப^I 

பண6யாPSவ),  ேமt/ பாட ேபாதைன அWLபைடய6t/ நி)வாக 

�தியாக$/ ஒMவM,ெகாMவ) ஆதரவளZLப), 

• ஒaெவாM ெதா-திi/ ஒM தனZ உSLபாக கMதLபIவதா5 ேபாCமான 

த>னா^சிையi/ jதBதிரVைதi/ ெகா'WMLபதா5 அைனVC 

ம^டYகளZt/ உ9ள மாநில அரசி> நி)வாகிக9 ேமt/ ெச/ைமயாக  

ெசயலாPSவதP- ப9ளZV ெதா-திக9 வழிவ-,-/.  இC ேநரW 

நி)வாகVதி> பண6f jைமைய -ைறVதிI/. 

• ஒaெவாM தனZLப^ட ப9ளZ,-/ ஆதாரYக9 ேபாCமான வைகய65 

அளZ,கLபI/,  ப9ளZV ெதா-திகளZ> அறிDக/ எ>பC அைனVC 

ஆதாரYகைளi/ பகி)BC ெகா9+/ திற> ெகா'டதா5  

இVெதா-தி,-^ப^ட அைனVC ப9ளZக+/ ேதைவ,-/ அதிகமான 

ஆதாரYகைள ெபPறிட  இC வைக ெச\i/ ப5ேவS பாடYக9 மPS/ 

வ-LhகளZ5 ேபாதைன ெச\i/ ஆசிNய)க9  ®லகYக+,கான 

kIதலான hVதகYக9 திற> ெபPற உபகரYகைள, ெகா'ட ஆ\$, 

kடYக9 வ6ைளயா^I வசதிக9 ேபா>றைவ இLபகி)வ65 அடY-/. 

 

தாYக9 பய6t/ ப9ளZ,-9ேளேய 12/ வ-Lh வைர 

மாணா,க)க9 தாYக+,- ேதைவயான அைனVC 

வ6தமான வா\Lh வசதிகைள ெபற DWi/. 

7.1.2.  ப(ளL[ ெதாIதிகளLn அைமS_ Qைற: 

ஒaெவாM ப9ளZV ெதா-திi/ D`ைமயாக அ5லC ஓரள$ த>னா^சி 

ெபPறதாக அைமi/.  இைவ 3Dத5 8 வயC9ேளாM,கான அWLபைட, க5வ6 
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Dத5 18 வயCைடேயாM,கான 12/ வ-Lh வைரய6லான க5வ6ைய வழYகிI/.  

இVெதா-தி  9/ வ-Lh Dத5 12/ வ-Lh வைர ேபாதி,க,kWய ஒM உய)நிைலL 

ப9ளZையi/ . jPS வ^டாரVதி5 அWLபைட, க5வ6 Dத5 எ^டா/ வ-Lh வைர 

ேபாதி,க,kWய அைனVC ெபாCL ப9ளZகைளi/ உ9ளட,கியதாக இM,-/.  

ப9ளZV ெதா-திய6> கீm ஒM உSLபாக ெகா'I வரLப^ட ப9ளZக9 யா$ேம 

ஒ>S,ெகா>S அMகாைமய65 இMLபைதi/ உ9+) ம^டVதி5 இைணBத 

-`வாக$/ இM,க DWi/ எ>பைதi/ அWLபைடயாக ெகா'I9ளன.  ஏேதா 

ஒM காரணVதினா5 9/ வ-Lh Dத5 12/ வ-Lh வைர ேபாதி,க,kWய 

உய)நிைலL ப9ளZ ெயா>S  ப9ளZV ெதா-திய6> கீm இ5லாC ேபானா5 

ெதா-தி,-9 உ9ள ஏேதg/ ஒM ப9ளZய65 இaவ-Lhக9 அறிDக/ 

ெச\யLபI/.  இLப9ளZV ெதா-திக9 இவPSட> ெதாட)hைடய  மழைலய) ப9ளZ 

அYக>வாW வ6IDைற,கால க5வ6L பய6Pசி Dதிேயா) க5வ6 ைமய/ 

ஆகியவPைறi/ உ9ளட,கியதா\ இM,-/.  

 

ம,க^ ெதாைகய6> வ6Nவா,க/ சாைல இைணLh இைவய>றி உ9+) அளவ65 

கவன/ ெசtVத ேவ'Wய அ/சYக9 ஆகியவPறி> அWLபைடய65 ப9ளZகைள 

இைணVC ப9ளZV ெதா-திகளா,-வC  எ>பC அBதBத மாநில அரjகைள 

ெபாSVதC,  எனேவ எ'ண6,ைக ம^Iமி>றி ஒMYகைம$/  ப9ளZV 

ெதா-திக+,கிைடேய மாSபI/.  ஆய6> மாணா,க)க+/ அவ)களZ> 

ெபPேறாM/ எளZதி5 அwகVத,கவ6தVதி5 இைணLh அைமBதிட ேவ'I/.  

ேமt/ மாநில அரசி> நி)வாகVதிP- உகBததாக$/  ஆசிNய)க+,-/ 

Dத5வ)க+,-/ Cைணெச\ய வ5ல அைமLெபா>ைற ெகா'டதாக$/ 

இM,க ேவ'I/. 

 

7.1.3.  ப(ளL[ ெதாIதிய$n தைலைம 
ப9ளZV ெதா-திய6> கீ`9ள உய)நிைலL ப9ளZ Dத5வேர இVெதா-திய6> 

தைலைம நி)வாகியாவா).  இவ) நி)வாக/ நிதி ேமலா'ைம பாடVதி^டYக9 

-றிVத அதிகாரYகைள ெகா'WMLபேதாI இVெதா-திய6> கீ`9ள அைனVCL 

ப9ளZகளZ> ஒMYகிைணBத ேம/பா^WPேகPப இவPைற பய>பIVதிIவேதாI 

க'காண6VதிI/ ெபாSLைபi/ ெகா'I9ளா). 

 

மாவ^ட அளவ65 உ9ள அரசி> க5வ6V Cைற அதிகாNக9  ப9ளZV ெதா-திய6ன 

தைலைம நி)வாகி,- உNய Dைறய65 நி)வாக �தியாக ஆதரவளZ,க ேவ'I/  

ேமt/ ெபாC நி)வாக/ நிதி ேமலா'ைம வர$ ெசல$, கண,- ஆகியவPS,- 

ேபாCமான எ'ண6,ைகய65  ஊழிய)கைள நியமன/ ெச\ய ேவ'I/.  ப9ளZV 

ெதா-திய6> கீ`9ள மPற ப9ளZகளZ> Dத5வ)க+/ தைலைம ஆசிNய)க+/ 

தைலைம நி)வாகி,- க^ILப^டவ)க9,  இவ)க9 -`ெவா>ைற உMவா,கி, 

ெகா9வ).  ப9ளZV ெதா-திய6> கீ`9ள ஒaெவாM தனZLப^ட ப9ளZய6> க5வ6V 

தர ேம/பா^WP- இ,-`ேவ ெபாSLேபP-/. ேமt/ ேச),ைக அதிகNLh 

ெவளZேயSேவா) எ'ண6,ைக -ைறLh ஆகியவPறிt/ கவன/ ெசtVதி 

அைனVC மாணா,க)க+/ 12/ வ-Lைப DWLபதP- ஊ,க/ அளZ,க ேவ'I/. 

 

7.2 ப(ளL[ ெதாIதிகளLn sலW ேமWபqட திறைனS 

ெபVவp 
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நாெடYகிt/ உ9ள ப9ளZகைள ப9ளZV ெதா-திகளாக ஒ>றிைணLபC 

ஆதாரYகைள அைனVCL ப9ளZக+/ பகி)BC ெகா9ள  வைக ெச\i/.   இதி5 

சிறLhL பாட ஆசிNய)க9 வ6ைளயா^I இைச ஓவ6ய ஆசிNய)க9 ஆேலாசக)க9 

சXக ஊழிய)க9 ேபா>றவ)க+/.  இைவய>றி ஆதாரL ெபாM^களான ஆ\$, 

kடYக9 ®லகYக9  ஆகியைவi/ உ9ளடY-/.தகவ5 ெதாழி5 }^ப 

உபகரணYக9 இைச, கMவ6க9 வ6ைளயா^I, கMவ6க9 வ6ைளயா^I 

ைமதான/ ேபா>ற அைனVC ஆதாரYகளZ> பய>பாI ேம/பIவதP- ப9ளZV 

ெதா-திக9 பய>பIVதLபI/.  இைவ அைனVC/ ப9ளZக+,கிைடேய பகி)BC 

ெகா9ளLபIவதா5 இ>ைறய தின/ பய>பIVCேவாைர, கா^Wt/ 

ெபMமளவ6லான மாணா,கM,- இைவ கிைடVதிI/. 

7.2.1.  ப(ளL% கqடைமS_ 
அWLபைட ெசய5பா^I,ேகPப ஒaெவாM தனZLப^ட ப9ளZ,kடD/ ேபாCமான 

அளவ65 ஆதார வளYகைள ெபPறிI/,  தனZLப^ட ப9ளZக+,ெக>S 

ப6ரVேயகமாக ஒC,க DWயாத வசதிகைளi/ கMவ6கைளi/ ெதா-தி,-9 

அடYகிய6M,-/ உய)நிைலL ப9ளZ அைனவM/ பகிரV த,க அளவ65 

ெகா'WM,-/.  காெணாளZ கா^சி, கMவ6iட> ைகயட,கமான  மி> 

ெஜனேர^டM/ ப9ளZக9 ேதாS/ எIVCf ெச5லLபI/.  இaவாேற உய)நிைலL 

ப9ளZயானC  சிறLபான ஆ\$, kடVைதi/ இைச, கMவ6கைளi/  

வ6ைளயா^I ைமதானYகைளi/ வ6ைளயா^I உபகரணYகைளi/ 

ெகா'WM,-/. ப9ளZVெதா-தி,-^ப^ட மழைலய) ப9ளZ ெதாட,கL ப9ளZ 

உய) ெதாட,கLப9ளZ ஆகியவPறி5 பய65ேவா) இவPைற வழ,க Dைறய65 

பய>பIVதி, ெகா9ள அgமதி,கLபIவ).  உய)நிைலL ப9ளZயானC jPS,- 

hVதகYகைள வ6ட,kWய ெபM/ ®லகெமா>ைற ெகா'WM,-/.  இB®லக/  

jPS வ^டாரVதி5 உ9ள ப9ளZக+,- hVதகYகைள அgLப6 ைவVதிI/. 

பகிரLபI/ அைனVC ஆதார வளYக+,-/ உய)நிைலL ப9ளZய6> Dத5வேர 

ெபாSLபானவ) ஆ-/, அைனVதி> அதிக ப^ச பய>பா^ைட உSதி ெச\பவராக 

இM,க ேவ'I/. 

7.2.2.  ஆசிZயOக( 
ெதா-தி,-9 உ9ள ப9ளZக+,கிைடேய ஆசிNய)க+/ பகி)BC ெகா9ளLபட 

ேவ'I/.  பாடVதி^டVதி> அWLபைடய65 சில ப-திக+,- அ5லC 

பாடYக+,ெக>S அC$/ பய65ேவாN> எ'ண6,ைக,- ஏPப ஒM ஆசிNய) 

ஒaெவாM ப9ளZ,-/ ேதைவLபIவதி5ைல. எனேவ ஒ^I ெமாVத 

ெதா-தி,ேகPப ஆசிNய)கைள நியமன/ ெச\வத> Xல/ ஆதாரVைத 

D`ைமயாக பய>பIVதி, ெகா9ள DWi/.  உதாரணமாக ெமாழிLபாட 

ஆசிNய)க9 வ6ைளயா^I பய6Pசியாள)க9 கைல மPS/ இைச ஆசிNய)க9  

ேயாகா ஆசிNய)க9  ப9ளZ,kடVதிPகான மMVCV தாதிக9 ஆேலாசக)க9 

ேபா>ேறாைர உய)நிைலL ப9ளZயானC நியமன/  ெச\C ெகா'I  ப9ளZV 

ெதா-தி,-9 பகி)BC ெகா9ள DWi/, 



7. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes 

 
139 

ப9ளZகளZ> அள$ சிறியதாக இMLபதனா5 வ6ILப65 ெச5t/ ஆசிNய)க+,- 

மாPறாக ஒMவைர நியமிLபC எ>பC கWனமானதாகேவ இMBC வMகிறC.  

ஓராசிNய) ப9ளZய65 இLப6ரfைன மிக$/ ேமாசமாக இM,-/.  ஆசிNய5 

வ6ILப65 ெச>றா5 அYேக க5வ6 ேபாதிLபC எ>பேத நிகழாC.  ப9ளZV ெதா-தி  

ேகா^பா^W5  உய)நிைலL ப9ளZய65 வ6IDைறய65 ெச5ேவாM,- மாPறாக 

ஓNM இMLh ஆசிNய)கைள நியமன/ ெச\C ெகா9ள DWi/. எY- ேதைவ 

ஏPபIகிறேதா அYேக அவ)கைள அgLப6 ைவ,க DWi/.  ப9ளZV ெதா-திக9 

அதg9 அடYகிய அைனVCL ப9ளZக+,காக   பாடVதி^டVதி> அைனVC 

CைறகளZt/ ப6N$களZt/ ேபாCமான அளவ65 ஆசிNய)கைள ெகா'WM,-/. 

7.2.3.  சsக நல ஊழியOக( 

ப9ளZV ெதா-தி,ெக>S ேபாCமான அளவ65 சXக நல ஊழிய)க9 

நியமி,கLபIவா)க9.  மாணவ) எ'ண6,ைக மPS/ அLப-திய65 உ9ள 

Dதிேயா) க5வ6 ெபற,kWய ம,க9 ெதாைக அWLபைடய65 இC அைமBதிI/. 

ப9ளZV ெதா-தி த> ேசைவைய அளZ,க,kWய சDதாய -`,க9 மVதிய65 

சXக நல ஊழிய)க9 தYக9 ேசைவைய த�வ6ரமா,கி, ெகா9ள ேவ'I/.  

ப9ளZf ேச),ைக ெதாட)fசியான வMைக  -ழBைதக9 ப9ளZய6லிMBC 

நி>Sவ6I/ ேபா,ைக ந�,-வC ேபா>றைவக+,காக இவ)க9 ெபPேறாMடg/ 

மாணவ)க+டg/ ஒMYகிைணBC ெதாட)fசியாக ெசய5பட ேவ'I/.  

ப9ளZய6லிMBC வ6லகிய மாணவ)கைள மv'I/ ப9ளZ,- இவ)க9 அைழVC வர 

ேவ'I/.  கிராமL ப-திக9 உ9ளZ^ட ப5ேவS ப-திகளZ5 சXக �தியாக$/ 

ெபாMளாதார �தியாக$/ நலி$Pற  -`,கைளf சா)Bத மாணா,க)க9 -றிVC 

இவ)க9 சிறLh, கவன/ ெகா9ள ேவ'I/. 

சிறLh ேதைவைய, ெகா'WM,-/ சிறா)கைள க'டறிவதிt/ அவ)கைள 

நி)வகிLபதிt/ சXக நல ஊழிய)க9 ஆசிNய)க+,- உதவ6hNய ேவ'I/.  

இதி5 அவ)களZ> -I/பVதாMடg/ சDதாய, -`,க+டg/ உ9ள 

ெதாட)hகைள ேம/பIVCவC/ அடY-/.  ப9ளZV ெதா-தி எLப-திய65 

ேசைவைய அளZ,கிறேதா அLப-திய65 உ9ள சDதாய, -`,க+,-/  

ஆசிNய)க+,-/ இைடேய  ந5tறைவ உMவா,க ேவ'I/. 

ப9ளZ நி)வாக -`,களZ> ெசய5பா^ைட ேம/பIVCவதி5 சXக நல ஊழிய)க9 

உதவ6 ெச\திIவ),  மாணவ)க9 தYக+,- வ6MLபமான ெதாழிP க5வ6ைய 

ேத)$ ெச\வதி5 அவ)க9 -I/பVதாMடg/ ஆேலாசக)க+டg/ இைணBC 

ெசயலாPSவ).  Dதிேயா) க5வ6V தி^டVதி5 பய>ெபறVத,க வ6தVதி5 

ெபNயவ)கைள இனYக'I அவ)கைள ெச>S  ேச)Lபதிt/ சXக நல 

ஊழிய)க+,- பYகிM,கிறC. 

இVதைகய இல,-கைள எ^IவதP- அைனVC வ6தVதிt/ சXக நல 

ஊழிய)க+,- ப9ளZV ெதா-தி ஆதரவளZ,-/.  மாநில அரசி> க5வ6V Cைற 

jகாதார/ ச^ட அமலா,க/ ஆகிய மPற Cைறக+ட> ஒMYகிைணBC 

ேதைவLபI/ தMணYகளZ5 சXக நல ஊழிய)க+,- உதவ6 hNய ேவ'I/.  

உதாரணமாக  ேநா\ வா\Lப^I மாணவனZ> வMைக பாதிLபைடத5  
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வாராதிMVத5 ெகாIைம,- உ9ளாத5 பாCகாLப6>ைம ேபா>றவPைற -றிLப6ட 

DWi/. 

7.2.4.  ஆேலாசகOக( 
மாணா,கN> பாCகாLh ந>னZைல ஆகியவPறி5 ஆசிNய)க9 D,கியVCவ/ 

வா\Bத பYகிைன ெகா'WM,கி>ற அேத தMணVதி5 ஒaெவாM ப9ளZV 

ெதா-திi/ ஒMவேரா அ5லC அதP-/ ேமPப^ட ஆேலாசக)கைள 

ெகா'WM,-/.  Cைறைய ேத)BெதIVC வழிகா^Iத5  Dத5 மன நல/ 

வைரய6லான பலதரLப^ட அ/சYக+,- ஆேலாசைனைய ெபற DWi/, 

• ஆேலாசைன ேதைவLபட,kWய ேவS பல ப-திகைளi/ 

இனYகா^டLபIவேதாI அதPேகPற வழிDைறகைள உMவா,க 

ேவ'I/, அத> ெபாM^I ேமPெகா9ள ேவ'Wயைவ கீேழ 

-றிLப6டLப^I9ளC 

• ெதாழிP க5வ6 உ9ளZ^ட இைடநிைல, க5வ6ய65 பாடVதி^டVைத ேத)$ 

ெச\வதிt/   வாmநிைல உMவா,கVதிP- வைக ெச\ய,kWய ேம5 

நிைல, க5வ6ய65 வா\Lhகைள ேத)BெதILபதிt/  ஆேலாசைன 

அளZ,கLபடலா/ 

• வயதி> அWLபைடய65 வள) பMவVதிt/  வள)fசி பPறிய 

ப6ரfைனகளZt/ -றிLபாக பதி> பMவ காலVதி5 ஆதர$/ 

ஆேலாசைனi/ வழYகலா/. 

• மனV தள)fசி மனf சிைத$ ேபா>ற மன நல/ சா)Bத ப6ரfைனகளZ5 

ஆதர$/ ஆேலாசைனi/ அளZLபC. 

ப9ளZV ெதா-திய6> யதா)Vத நிைலபா^I,- ஏPப ஈIெகாI,-/ வைகய65 

இVதைகய ஆேலாசைனக+/ அதPகாக வழிDைறக+/ அைமBதிட ேவ'I/, 

இதPேகPப ஒM சில ஆசிNய)க+,-/  சXக நல ஊழிய)க+,-/ 

ஆேலாசக)களாக ெசய5படVத,க  வைகய65 பய6Pசி அளZVதிடலா/.  ப9ளZV 

ெதா-தி ஒ>S,காகேவா அ5லC பலவPS,காகேவா D` ேநர ஆேலாசக)கைள 

நியமன/ ெச\வத> Xல/ இவ)க9  ப9ளZக+,- அaவLேபாC ெச>S 

வMவதP- ஏPபாI ெச\யலா/, ஆேலாசக)க9  மேனா நிைல சிகிfைச 

ேதைவLபட,kWயவ)கைள அைடயாளY க'ட ப6>  அவ)க9 ெதாட) சிகிfைச 

ெபSவVP- ஏPப ேதைவயான ஒVCைழLhகைள ப9ளZV ெதா-திக9 

ெகா'WM,க ேவ'I/. மாநில அரசி> க5வ6V Cைறi/ jகாதாரV Cைறi/ 

இைத சாVதியமா,-/ வைகய65 ஒ>றிைணLைப ெகா'WM,க ேவ'I/. 

 
ப9ளZ வளாகYகளZ5 அைனVC வ6தமான கPற5 வளYக+/ 

இMLபC உSதி ெச\யLபட ேவ'I/ - உ9க^டைமLh, 

க5வ6சா) ெபாM^க9 (எகா: ®லக/) மPS/ நப)க9 (எ.கா 

கைல மPS/ இைசLபய6Pசி ஆசிNய)க9) ேபா>றைவ. 
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7.2.5.  நிVவன[திn  வாoS_ வசதிகைள Q�ைமயான அளவ$" பயnபv[தி% 

ெகா(த" 
க5வ6 நிSவனYகளZ> ெபாM9 சா)Bத க^டைமLh எ>பC  ெபMமளவ6லான 

Dத�Iக9 ேதைவLபட,kWயெதா>றா-/.  எனேவ இவPைற D`ைமயான 

அளவ65 பய>பIVதி, ெகா9வC எ>பC D,கியVCவ/ வா\Bததா-/.   நி)வாக 

�திய5 ெபாMVதமான ஏPபாIகைள ெச\C ெகா'I ஒaெவாM நாளZt/ அதிக 

ேநரD/ ஓரா'W5 அைனVC தினYகளZt/ பய>பIVதி, ெகா9ளலா/. 

இவPைற நைடDைறLபIVத  ஒaெவாM ப9ளZV ெதா-தி,-/  நி)வாக 

அWLபைடய6லான தி^டெமா>ைற உடனWயாக உMவா,க ேவ'I/.  

இVதி^டVைத ப9ளZV ெதா-திய6> வள)fசிV தி^டVேதாI இைண,க ேவ'I/. 

ெதாழிP க5வ6i/ Dதிேயா) க5வ6i/ ப9ளZV ெதா-திய6> நி)வாக 

அைமLப6>கீm ெகா'IவரLபIவதா5  ப9ளZ ேவைல ேநரVதிP- அLபா5 

ெபாM9 சா)Bத க^டைமLைப பய>பIVதி, ெகா9வC எ>பC சாVதியேம.  

ஆசிNய)க+/ மாணா,கM/ வழ,கமான Dைறய6ேலேய தYக+,- ஏPற 

ேவைல ேநரVைதi/ ஓ\ைவi/ ெகா'WMLப). 

 

இMLப6g/ ®லகYக9 ஆ\$, kடYக9 பய6Pசி, kடYக9 ைகVெதாழி5 

kடYக9 வ6ைளயா^I ைமதானYக9 ேபா>றவPைற ஆ'I D`வC/ 

பய>பIVதி, ெகா9ள DWi/,  இவPைற பய>பIVதி, ெகா'I கPபதி5 

ஆ)வDைடேயா)  எவேரgமிMLப6> அவ)  kIதலாக இ5ைலெய>றாt/  

நா9ேதாS/ எ^I மண6ேநரமாவC இவPைற  பய>பIVதி, ெகா9ள 

DWi/.ேதைவLபIமாய6> வ-Lபைறகைள, kட ப9ளZ ேநரVதிP-L ப6>ன) 

பய>பIVதி, ெகா9ளலா/, 

 

சDதாயL பண6க9 ஆசிNய)களZ> திற> ேம/பாI Dதிேயா) க5வ6 ெக^W,கார 

மாணவ)கைள ஊ,கLபIVதிI/ பய6Pசிக9  வ6ேசட உதவ6 ேதைவLபட,kWய 

மாணவ)க+,- உதவ6 ெச\ய,kWய நடவW,ைகக9 ேபா>றவPS,காக   இBத 

க^டைமLபh வசதிகைள பய>பIVதி, ெகா9+/ வ6தVதி5 வ6ேசட 

வ6IDைற,கால நிகm$க+,- ஏPபாI ெச\யலா/.   

க^டைமLைப ெதாட)fசியாக  பய>பIVCவதனா5 உMவா-/ உPசாகமான 

nழலி5 ஆசிNய)க9 மாணா,க) உ9�) சXகVதின)  ஆகிேயா)ஆ'I 

D`ைமi/ D`ைமயான அளவ65  ப9ளZய6> க^டைமLh வசதிகைள 

பய>பIVதிட ப5ேவS வழிDைறகைள க'டறிவ). 

 

7.3 ப(ளL[ ெதாIதிய$n sலW ஒU]கிைணfத க"வ$ைய 

ேபண$S பாpகா[த" 
ப9ளZV ெதா-தி -றிVC 1964-66/ வMஷVதிய க5வ6,-`வ6> வைரயைற எ>பC 

ெபாCLபைடயானC,  இ>ைறய ேதைவய6> அWLபைடய65 அைத வ6N$பIVதி, 

ெகா9ள DWi/.  சிறிய ப9ளZக9 ஒC,கLபI/ நிைல DW$,- ெகா'I வBC 

க5வ6V தரVைத ேம/பIVCவC எ>ற Cவ,க க^ட இல^சியVைத தா'Wf 

ெச5ல ேவ'Wi9ளC.  க5வ6,கான வசதிகைள ஒ>றிைணBத வைகய65 

உMவா,-வேத இல^சியமா-/.  இதி5 மழைலய) ப9ளZ அYக>வாW,க9 

ெதாழிPக5வ6 Dதிேயா5 க5வ6 ஆகியவPS,- உதவ6கரமாக இM,க,kWய 

அைமLhக9  சிறLh, கவன/ ெசtVத ேவ'Wய நிைலய65 உ9ள 
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-ழBைதக+,- ஆதரவளZVத5 ஆகியைவ உ9+) அளவ65 ஒ>றிைணBC 

ெசய5பIவேதாI ஒaெவாM அைமLh/ தYக+,-9 தYக9 பண6களZ5 

ஒVCைழ,க$/ DWi/.   

இVதைகய ப9ளZV ெதா-தி ெபாCL ப9ளZ அைமLப6> கீm அWLபைட நி)வாகL 

ப6Nவாக மாPறமைடi/. 

7.3.1.  மழைலயO நலைனgW க"வ$ையgW ஒU]கிைணSபp 
ப9ளZV ெதா-திக9 Xல/ மழைலய) நலg,-/ க5வ6,-/ ேபாCமான 

அளவ65 கவன/ ெசtVத DWi/.  ஒM -றிLப6^ட எ5ைல,-9 ெசய5ப^I 

வMவேதாI -ழBைதக9 நல> மPS/ க5வ6ையi/ ேபாதிLபதி5 கவன/ 

ெசtVத,kWய ப9ளZV ெதா-தி,- க5வ6 அWLபைடய6t/ ஆதார ச,திகளZ> 

Xலமாக$/ நி)வாக �திய65 ஆதNLபதா5 இவPைற நிைறேவPற DWi/, 

ெதாட,கLப9ளZ,- DBதிய மழைலய) வ-Lhகைள ஏPகனேவ 

ெகா'WM,க,kWய அ5லC hதியதாக Cவ,கவ6M,-/ ப9ளZக9 இBத 

வ-Lhகைள ப9ளZV ெதா-தி அைமLப6> கீm D`ைமயாக இைண,க DWi/. 

jPS வ^டாரVதி5 உ9ள அYக>வாWக+,- ப9ளZV ெதா-தி -றிLப6டVத,க 

வைகய65 தனZLப^ட Dைறய65 உதவ6கரமாக இM,-/.  இயtமாய6> 

ப9ளZெயா>றி> வளாகVதிP-9 அYக>வாW,கைள இட மாPற/ ெச\வC/ 

இதி5 அடY-/.  இBத மாPற/ அYக>வாW,கைள அw-வதி5 தா,கVைத 

வ6ைளவ6,காத வ'ண/ அேத தMணVதி5  க^டைமLைப ெபMமளவ65 

ேம/பIVCவதாக$/ அைமBதிட ேவ'I/.  ஆதார வளYக9 சXக நலக 

ஊழிய)க9 ஆசிNய)க9  ஆகிேயாைர பகி)BC ெகா9வC/ ப9ளZ 

வளாகVதிP-9ேளேய அYக>வாW ஊழிய)கைள திற> ேம/பா^I 

நடவW,ைககளZ5 ஈIபIVCவ/ இதி5 அடY-/.இைவ நிைறேவSவதP- 

ெவaேவSப^ட அரjV CைறகளZ> ஒMYகிைணLh அவசியமானC எ>ற 

அWLபைடய65  ஒaெவாM மாநில அரj/  ெப'க9 மPS -ழBைதக9 

ேம/பா^I Cைற,-/ ப9ளZ, க5வ6V Cைற,-/ இைடய6ேல ஆ,க�)வமான 

இைடiறைவ ஊ,கLபIVத ேவ'I/. அைனVC, -ழBைதக+,-/ க5வ6 

தி^டVதி> ஒMYகிைணLh, -`$ இVCட> இைணBC பண6யாPSவேதாI 

இVதைகய தி^டYக+,கான ஆதரைவi/ ஒMYகிைணLைபi/ ந5கிI/. 

7.3.2.  QதிேயாO க"வ$ையW ெதாழிhக"வ$ையgW ஒU]கிைண[த" 

ெதாழிP ப9ளZக9 பாலிெட,னZ,க9  ெதாழி5 ேசைவL ப6N$ வ6வசாய/ 

ஆகியவPைற உ9ளட,கிய உ9+) வ)Vதக/  jகாதார ைமயYக9 மMVCவ 

மைனக9 கைலஞ)க9 ைகவ6ைனஞ)க9 உ9+) மரh சா)Bத ைகV ெதாழி5 

வ6Pப>ன)க9 ஆகிய ப6Nவ6னMட> ப9ளZVெதா-திக9  ஒ>றிைணLைப 

உMவா,கி  இத> Xல/ ப5ேவS வ6தமான ெதாழிP ப6N$கைள அளZ,க$/ 

DWi/.  கPறறிவதி5 ெதாழிP க5வ6,- ெபNயெதாM பYகிMLபதா5 ப9ளZV 

ெதா-திய65 மாணா,க)க9 இVதைகய க5வ6 ெபSவதி5 D`L ெபாSLைப 

ஏPபேதாI ப9ளZய65 கP-/ அேத ேநரVதிேலேய பய6Pசிைய ெதாட)fசியாக$/ 

ப9ளZ, க5வ6 நிைற$ெபS/ வைர இதைன ெதாட)Bதிட$/ உSதி ெச\ய 
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ேவ'I/.  Dதிேயா) க5வ6,கான க^டைமLைப ஒM -றிLப6^ட ப9ளZV 

ெதா-திய65 இைணVதிMLபத> Xல/ இVெதா-திய6> கீmவர,kWய jPS 

வ^டாரVதிt9ள அைனவM,-/ Dதிேயா) க5வ6 ெபறVத,கதாகேவ இM,-/. 

7.3.3. வ$ேசட உதவ$ ேதைவSபட%ª`ய Iழfைதக( 
ஒaெவா ப9ளZV ெதா-திய6t/ வ6ேசட உதவ6 ேதைவLபட,kWய 

-ழBைதக+,- D`ைமயாக ஆதர$ அளZ,-/ வ6தVதி5 ேதைவ,ேகPப ப9ளZV 

ெதா-தி,-9ேளேய க^டைமLைப உMவா,க ேவ'I/.  -ழBைதக+,- 

ேதைவLபட,kWய உதவ6 எaவைகய65 இMLப6g/ அLப9ளZV ெதா-திய6> கீm 

இM,கிற ஏேதg/ ஒM ப9ளZய65 அ,-ழBைத க5வ6 ெபPறிட ேவ'I/.  

ேமt/ ேதைவLப^டா5 ேபா,-வரVC வசதிகைளi/ ெச\C தரவ 

ேவ'I/.ப5ேவSப^ட உதவ6க9 ேதைவLபட,kWய -ழBைதகைள 

இனYகாணVத,கவைகய65 ஆசிNய)க+,- பய6Pசி அளZVதிட 

ேவ'I/.இVதைகய -ழBைதைய இனYக'டப6>ன) ஏPகனேவ ப9ளZf 

சXகVCட>  அ,-ழBைதைய இைணVதிI/ திறைன ெகா'Wராவ6W5 ப9ளZf 

சXகVCட> அ,-ழBைதைய இைணVதிI/  வைகய65 ப9ளZV ெதா-திக+,- 

வ6ேசட நிதி உதவ6 அளZ,கLபIவேதாI அவ)க+,- ேதைவLபட,kWய 

உதவ6ையi/ அளZVதிI/.  மSவாm$,கான அைமLhக+ட> ஒMYகிைணBC 

இVதைகய ெசய5பாIகைள ேமPெகா9வதP- ஒM வ6ேசட நிதிV தி^ட/ 

உMவா,கLபI/. 

7.3.4.  உயO க"வ$ அைமS_களLn ப]I 
ப9ளZகளZ> jPS வ^டாரVதிt9ள ப5கைல, கழகYக9 க5zNக9 

பாலிெட,னZ,க9  ஆகியைவ தYகளC ஆPறைல பய>பIVதி ப9ளZகளZ> 

திறைன ேம/பIVதிட DயPசிகைள ேமPெகா9+/. உய)நிைலL ப9ளZக+,- 

பாட அWLபைடய65 ம^Iமி>றி ஆ\$, kடYக9 hVதகYக9 வ6ைளயா^I 

ைமதானYக9 ேபானP பMLெபாM9 ஆதாரYகைள அளZLபத> Xல/ அைவ 

ேமt/ பயனைடi/.ெதாழிP பாடYகைள பய6PSவ6LபதP- -றிLப6டVத,க 

பYகளZLைப ப9ளZக9 ெபSவC/ சாVதியமா-/.  இதி5 க5zNகளZt/ 

பாலிெட,னZ,-களZt/ உ9ள வசதிகைள பய>பIVதி, ெகா9வC/ அடY-/.  

ஒaெவாM க5zNi/ jPS வ^டாரVதி5 உ9ள ஓNM ப9ளZக+ட> 

இைணBதிMLபேதாI அவPS,- ேதைவயான உதவ6கைளi/  அளZVதிI/.  

உ9+) அளவ65 உ9ள ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZV ெதா-திகளZ5 பய6t/ 

மாணவ)களZ> தனZLப^ட திறைம,-/ வ6MLப6P-/ ப5கைல, கழகYக+/ 

க5zNக+/ ஆதரவளZVதிI/.உய)க5வ6 அைமLhக9 வள)fசிV தி^டYகளZ5 

ஒ>றாக ப9ளZ, க5வ6 மPS/ Dதிேயா) க5வ6ைய உ9ளட,கிய சDதாயL 

பண6கைள இைண,-/ ேபாC இVதைகய சாVதியLபாIக9 உMவா-/.  

ஒaெவாM மாவ^டVதிt/ நவ �ன உய) க5வ6V தி^டVைத வழYக,kWய உய) 

க5வ6 அைமLெபா>S இM,-/.  அBதBத மாவ^டVதிt9ள ப9ளZ அைமLh 

ேம/பI/ வைகய65 உய) க5வ6 அைமLபானC -றிLப6டVத,க வ6தVதி5 

பYகாPS/.  உதாரணமாக ஆசிNய)களZ> திற> ேம/பா^ைட ஊ,-வ6VC 

உ9+) அளவ65 ெதாழிP பய6Pசி ேம/பட அC உதவ6கரமாக இM,-/.   
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மாவ^டVதிt9ள உய)க5வ6 அைமLhக9 மாவ^ட, க5வ6  அtவல)க+டg/ 

வ^டார க5வ6 அtவல)க+டg/ இைணBC ப9ளZகைள  ஊ,-வ6,-/ 

தYகளZ> தி^டVைத அம5பIVC/ வைகய65  பண6யாPSவ).உ9+) அளவ65 

ப9ளZ அைமLப6P- ஊ,கமளZLபC எ>பC அைனVC உய) க5வ6 அைமLப6P-/ 

வழYகLப^ட க^டைளகளZ5 ஒ>றா-/. 

 

7.4 ப(ளL[ ெதாIதிக( sலW ஆசிZயOக�%I ேமiW 

ஊ%கமளLSபp 

 
80 Dத5 100 வைரய6லான ஆசிNய)கைள, ெகா'டதாக ப9ளZV ெதா-திக9 

உMவா,கLபI/.  இத> Xல/ வtவான ஆசிNய சXக,  -`,க9 

அைமBதிI/.  இVதைகய -`,க9 ப5ேவS -`,க+ட> இைணBC 

பண6யாPS/.  இ,-`,க9 பர�பர/ உதவ6கரமாக இMLபேதாI ப9ளZய6> 

திறைன ேம/பIVCவேதாI தYகளZ> ெசயலாPறைலi/ ேம/பIVதி, 

ெகா9+/.   

ப9ளZV ெதா-தி,ெக>S ஆசிNய) நியமன/ ெச\யLபIவதா5 அவ)க9 தாYக9 

பண6யாPS/ சXகVCட> ந�WVத உறைவ ஏPபIVதி, ெகா9ள DWi/.  

இ,-`வ6P-9 இM,க,kWய ப5ேவS ஆசிNய)கைள, ெகா'I hதிய 

ஆசிNய)க+,கான வழிகா^ட5 நடவW,ைககைள ப9ளZV ெதா-திக9 

ேமPெகா9வேதாI ேபாதைன Dைறையi/ உMவா,-/.  

7.4.1.  ஆசிZயOக�%கான ெதாடOtசியான திறn ேமWபாqv நடவ`%ைகக( 

ப9ளZV ெதா-திய65 D,கியமான ெபாSLhகளZ5 ெதாட)fசியான திற> 

ேம/பாI/ அடY-/.  இத> ெபாM^I ேம/பா^WPகாக ப>ேனா,- அ/சYகைள 

உ9ளட,கிய D`ைமயான ஆசிNய) திற> ேம/பா^I தி^டெமா>S 

உMவா,கLபI/.  ப9ளZV ெதா-திய6> கீ`9ள அைனVC ஆசிNய)க+/ 

கPபதPகான வா\LhகளZ5 ஒMவM,ெகாMவ) உதவ6 hNBC ெகா'I 

ஊ,கLபIVC/ வைகய65   ஒM  சXக, -`வாக ேம/பIVதி, ெகா9வ).  

இைவ சXக ஆதர$ ெபPற பYேகP-/ -`,களாக வ6ளY-/.  

 கPபேதாI ப'பா^Wயைல ஊ,-வ6Lபதாi/ இயY-/.  கPபதPகான இVதைகய 

-`,களZ> வள)fசி,- ப9ளZV தைலைம மPS/ இதர ச,திகளZ> ெதாட)சியான 

பண6 அவசியமா-/.  பாடV தி^டYகைளi/ பாட ®5கைளi/ வWவைமLேபா)  

கPபதPகான -`,க9 த�வ6ரமாக ெசய5பIவேதாI ேம/பIVதி, ெகா9வதP- 

ஏPற வ6ேசஷதி^டYகைள வ-,க ேவ'I/.  இ,-`,களZ> வள)fசி,-/ 

ெசய5பா^WP- உதவ6 அளZVதிIவேதாI பYகளZLப6ைன ெகா9வதP-/ சDதாய 

-`,க+,- ஊ,கமளZ,கLபI/.இைவய>றி இ,-`,க9 தYக+,- ஏPற 

ெசய5பா^I Dைறய65 வாராBதிர, k^டYக9  ஆசிNய)க9 கPபதPகான 

ைமயYக9 ேபா>றவPைற ப9ளZV ெதா-திய6> கீm உMவா,கி, ெகா9ள 

ேவ'I/  ேமt/ கMVதரY-க9 வ-Lபைற க'காண6Lh கPறறிவதPகாக 
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வMைகைய ேமPெகா9வC ேபா>ற மPற வா\Lhகைளi/ ெதாட) திற> 

ேம/பா^I நடவW,ைகயாக  ெகா'WM,-/. 

 
ஆசிNய)களZ> ெதாட)fசியான நிhணVCவ ேம/பாI ப9ளZ 

வளாகVதிP-9 D,கியVCவ/ வா\Bததாக இM,க ேவ'I/. 

இBத ேநா,கVதிPகாக ஒM வ6Nவான ஆசிNய) ேம/பா^IV 

தி^ட/ உMவா,கLபI/, இதி5 பல வள)fசி Dைறக9 

அடYகிய6M,-/. 

 

7.4.2.  ஆசிZயOக�%I உதவ$கரமான அைமS_ Qைற%I ஆதரவளLSபp 
ப9ளZV ெதா-தி அைமLப6P-9 க5வ6யாள)க9 ஆசிNய)க+,- 

ஆதரவளZ,க,kWய அைமLh Dைற அத> அைமLh ஆகியவPைற 

ஒ>றிைணVதிட மாவ^ட அளவ6t/ மாநில அளவ6t/ உ9ள ப5ேவS க5வ6, 

-`,க9 நடவW,ைககைள ேமPெகா9ள ேவ'I/.   

ப9ளZV ெதா-திய6> கீm   hவ6ய6ய5 அWLபைடய65 கPபதPகான உNைம 

அைமLைப ஒMYகிைணLபC பPறி மாநில அரj பNசீலி,-/,  இத> Xல/ 

அaவைமLப6> ஈIபாI மி,க ஆதார வளYக9 ப9ளZV ெதா-தி,- கிைடVதிI/.  

ப9ளZV ெதா-தி,-9 ஆசிNய)  கPபதPகான ைமயYகைள  கPபதPகான உNைம 

அைமLேப ேம/பIVC/.  இ/ைமயYக9 hVதகYக9 ச�சிைகக9  பNேசாதைனV 

ெதா-திக9  இைணய/ வழிV தக5வக9 ஆகியவPைற ெகா'WM,-/. 

ப9ளZV ெதா-தி,- ஈI ெகாI,-/ வைகய65  -றிLபாக ஆசிNய) திற> 

ேம/பIவதி5 மாவ^ட வ^டார அளவ65 உ9ள அரசி> க5வ6 சா)Bத 

அைமLhகளZ> ெசய5பாIக9 அைமய ேவ'I/.   ேமt/ ஆசிNய)களZ> சXக 

-`,களZ> வள)fசிய65 பYகிைன ெகா'WM,க ேவ'I/.  ப9ளZV 

ெதா-திய6> வள)fசிV தி^டVதி> ேதைவைய D`ைமயாக நிைறேவPறVத,க 

வைகய65 அரj அைமLhகளZ> ெசய5பாI அைமய ேவ'I/.   ேமt/ 

ஆசிNய)களZ> திற> ேம/பா^I தி^டD/ இதி5 உ9ளடY-/.   இBத 

அைமLhகளZ> -Sகிய கால மPS/ இைட,கால தி^டYகளZ> ஒMYகிைணBத 

ப-திையi/ இC ெகா'WM,-/.  ப9ளZV ெதா-தி மாநில அரசி> மாவ^ட 

வ^டார க5வ6V Cைற சா)BV அைமLhக9  ஆகியைவ ஆசிNய) திற> 

ேம/பா^WPகாக$/ க5வ6யாள)களZ> ஒVCைழLhi/ ஆேலாசைனைய/ 

ெபPறிIவதP- தYகளZ> ெசாBத தி^டYகைள உMவா,கி, ெகா9ள ேவ'I/.  

இவPS,- மாநில அரசி> அைமLhக9 நிfசய/ Cைண நிP-/.   

இவPைற ஒMYகிைணVC ெசய5பIVCவதPகாக ஒaெவாM மாநில அரj/  

தி^டெமா>ைற உMவா,கிட ேவ'I/.  இதP- அBதBத மாநில அரசி>  

க5வ6,கான ஆ\$ மPS/ பய6Pசி,கான அைமLh Cைண hNi/. 

 

7.5 ப(ளL[ ெதாIதிகளLn நிOவாகW மhVW ேமலா{ைம 
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தனZLப^ட ப9ளZகளZ> நி)வாக/ மPS/ ேமலா'ைமL பண6கைள 

உMவா,கLபI/ ப9ளZV ெதா-திக9 ேமPெகா9+/.  இதPேகPப 

ெதாட)hகைளi/ ஆதார Yகைளi/ அளZ,-/ வைகய65 இC அைமi/.  

அரjட> ஒM Dகமா\ ெதாட)h ெகா9+/ வழி Dைறைய இC உMவா,-/. 

அரj நி)வாக அைமLப6> கீ`9ள மாவ^ட வ^டார க5வ6 அtவல)கைளVதவ6ர 

க5வ6L பண6க+,- ஆதரவளZVதிI/ அைமLhக+/ ஒMYகிைணBC 

ெசய5பIவேதாI ஒaெவாM தனZLப^ட அைமLப6> சா)ப65 ப9ளZV 

ெதா-திiட> கMVCL பNமாPறVைத ேமPெகா'I ெபாMVதமான வைகய65 

உதவ6 ந5கிI/, 

7.5.1.  ப(ளLகைள ப(ளL[ ெதாIதியா%Iவp 
ம,க9 ெதாைக வ6N$ இைணLh வழிக9 உ9+) அளவ65 ஏPகVத,க அ/சYக9 

ஆகியவPறி> அWLபைடய65 ஒaெவாM மாநில அரj/ ப5ேவS ப9ளZகைள 

ஒMYகிைணBC ப9ளZV ெதா-திகைள உMவா,-கி>றன.  ப9ளZV ெதா-திய6> 

அள$/ அதி5 இைணBதிM,க,kWய ப9ளZகளZ> த>ைமi/ 

ேவSப^WMLப6g/ இBத ஒMYகிைணLh மாணவ)க+/ ெபPேறா)க+/ எளZதி5 

அwகVத,க வைகய6t/ சி,கலPற நி)வாகVைதi/  ெகா'WM,க$/ 

ஆசிNய)க9 மPS/ Dத5வ)க+,- Cைண நிPக,kWய அைமLெபா>றி> 

உMவா,கVதிP-/ உVதரவாதமளZ,க,kWயதாக இM,-/.   

20,-/ -ைறவான மாணவ) ேச),ைகைய ெகா'WM,க,kWய அேத ேநரVதி5 

தனZVத  ெசய5பா^WP- சாVதியLபாW5லாத ப9ளZகளZ> ஒMYகிைணLைபi/ 

பNசீலைனையi/ இ,-`வ6> நடவW,ைக ெகா'I9ளC.  இaவழி Dைறக9 

மாணா,க) ப9ளZ,- வMவதி5 தா,கVைத ஏPபIVதலாகாC.  மாணா,க)க+/ 

ஆசிNய)க+/ பVதிரமாக ெச>S ேசரVத,க வ6தVதி5 ைச,கி9 ப�  ேபா>ற 

ஏைனய வழிDைறக+,- ப9ளZV ெதா-திக9 ஏPபாI ெச\C தரேவ'I/. 

2023,-9 மாநில அரjக9 ப9ளZகைள ப9ளZV ெதா-திகளாக மாPS/ ஏPபா^ைட 

நிைற$ ெச\திடலா/.ப9ளZV ெதா-திக9 எBத உVேவகVதி5 உMவாகிறேதா 

அதPேகPற வழிய65 உMLெபPறிட ஏPற தி^டமிடைலi/ தயாNLைபi/ 

ேமPெகா9ள ேவ'I/.ேம/ப^ட க5வ6ைய வழY-வதPகான  வழி Dைறயாக 

இC உMLெபSவைத அைனVC பயனாளZக+,-/ ஆசிNய)கள+/  

Dத5வ)க+/ ெதNவ6,க ேவ'I/. 

7.5.2.  ப(ளL[ ெதாIதிக( sலW ப(ளL%ªட]களLn கqடைமSைப ேமWபv[தி 

பராமZS_%I உ[தரவாதமளLSபp 

ப9ளZகைள ப9ளZV ெதா-திகளாக மாPS/ நடவW,ைகைய அைனVCL ப9ளZக9 

க^டைமLh நிைலைய மதிLப�I ெச\i/ ஒM வா\Lபாக பய>பIVதி, ெகா9ள 

DWi/.ேமt/ அவPைற ேம/பIVதிட ேதைவயான வ6தVதி5 ஒேர சமயVதி5 

நிதி ஒC,கீ I ெச\ய DWi/.ேபாCமான வ-Lபைறக9 கழிLபைறக9 -Wந�) 

மி>சார/ இைவய>றி பாCகாLh நடவW,ைகயாக jPSf jவ) இதர 

D,கியVCவ/ வா\Bத வசதிக9  க5வ6,கான ஆதர$ ச,திக9 ஆகியைவ 
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இனYக'டறியLபIவேதாI இவPறி5 ஏேதg/ இ5லாதிMLப6> அC 

-றிLப6டLப^I அவPைற ெபPSV தர CNதமான நடவW,ைககைள ேமPெகா9ள 

ேவ'I/.  இத> ெதாட)fசியாக ப9ளZ,9 ந5ல நிைலய65 தYக9 க^டைமLைப 

பராமNVC, ெகா9வதPேகPப அ>றாட அWLபைடய65  மாவ^ட க5வ6V Cைற 

ப9ளZV ெதா-தி,- ேபாCமான நிதி ஒC,கீI ெச\ய ேவ'I/. 

7.5.3.  ப(ளL[ ெதாIதி நிOவாக% I� 
 ஒaெவாM ப9ளZV ெதா-திi/ நி)வாக, -`ெவா>ைற ெகா'WM,-/.  இதி5 

ப9ளZV ெதா-தி,-^ப^ட அைனVC ப9ளZகளZ> ப6ரதிநிதிக+/ உ9ளடY-வ). 

இ,-`வ6> தைலைமL ெபாSLப65 இLப9ளZV ெதா-தி,-^ப^ட உய)நிைலL 

ப9ளZய65 தைலைம ஆசிNய) அ5லC Dத5வM/ இதP-^ப^ட அைனVCL 

ப9ளZகளZ> தைலைம ஆசிNய)க+/ Dத5வ)க+/ இMLபேதாI ஒM 

ஆசிNயM/ ஒaெவாM ப9ளZ  நி)வாக, -`வ6> சா)ப65  சXக� சா)Bத 

உSLப6ன) ஒMவM/ ெசய5பIவ).  ேமt/ ப9ளZV ெதா-திiட> 

இைண,கLப^ட அரj Cைற சா)Bத ேவS அைமLhகளZ> உSLப6ன)க+/ க5வ6L 

பண6,- உSCைணயா\ இM,க,kWய க5வ6,கான உNைம அைமLப6> 

உSLப6ன)க+/ ெசய5பIவ).  ப9ளZV ெதா-தி,-^ட அைனVCL ப9ளZகளZ> 

க5வ6 கP-/ திறைன ேம/பIVCவேத இBத நி)வாக, -`வ6P- ஒC,கLப^ட 

கடைமயா-/.  இத> ெபாM^I இ,-` வழிகா^W நடவW,ைககைள 

ேமPெகா9ள ேவ'I/.  அைனVC உSLப6ன)க+,-/ ஏPற ேநரVதி5 -றிLபாக 

ெபPேறா) சXக, -` உSLப6ன)க9 ஆகிேயாM,- ஏPற ேநரVதி5 மாதVதி5 

ஒM DைறயாவC kட ேவ'I/.ப9ளZV ெதா-தி,-^ப^ட தனZLப^ட 

ப9ளZக+,காக$/ ஒ^I ெமாVத ப9ளZக+,காக$/ வள)fசிV தி^டVைத 

உMவா,கி அவPைற வ6வாதி,க ேவ'I/.  இைவ -றிVC தYகளZ> ெசாBத 

DயPசிய6> ேபN5 க' காண6Lh நடவW,ைககைளi/ ேமPெகா9ள ேவ'I/.   

ப9ளZV ெதா-திய6> நி)வாக, -`வ65  நி)வாக -` உSLப6ன)களா5 

எ`LபL^ட ப6ரfைனக9 D> ைவ,கLப^ட கMVC,க9  hகா)க9 ஆகியைவ 

-றிVC/ பNசீலைன ெச\ய ேவ'I/.  ப9ளZV ெதா-தி நி)வாக, -`  ெதாழிP 

க5வ6ைய இைணLபC பPறிய ெதாைலேநா,- தி^ட/ ஆசிNய)க9 மVதிய65 

திற> ேம/பா^I, -`,கைள ேம/பIVCவC ேபா>ற இதர -றிLப6டVத,க 

அ/சYகைள பNசீலைன ெச\தி சிறிய -`,கைள அைமVதிடலா/. 

7.5.4.  ப(ளL[ெதாIதிகைள நிOவகிSபp 
நா^Wt9ள ப9ளZகளZ5 ஒM சிS வ6`,காI ம^I Cைண நிைல ஊழிய)கைள 

ெகா'I9ளC,  இத> வ6ைளவாக ஆசிNய)கேள ெபாCவாக மதிய உண$V 

தி^ட/ Dத5 ப9ளZV ேதைவைய ெபPS வMவC வைரய6லான அைனVCL 

பண6க+,-/ ெபாSLபானவ)களாக இM,கி>றன).  ப9ளZV ெதா-திகளZ> 

உMவா,கVதிP-L ப6>ன) இC மாறிI/.  ப9ளZV ெதா-தி,- ேதைவயான 

Cைண ஊழிய)கைள மாவ^ட அளவ65 உ9ள க5வ6V Cைறய6ன) நியமன/ 

ெச\திIவ).  இத> Xல/ ப9ளZV ெதா-திய6> ெசய5பாI சீரானதாக அைமi/.  

இதி5 ஊழிய) ஒM வர$ ெசல$ கண,-கைள ைகயா+வC ெபாC நி)வாக/ 

ேபா>றைவi/ jVத/ ெச\த5 க^டைமLைப பராமNVத5 ேபா>றவPS,கான 
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ஏPபாI/ அடY-/.  ேபாCமான அளவ65 ஆசிNய)க9 சXக நல ஊழிய)க9 

ஆேலாசக)க9 ஆகிேயாMட> kIதலாக ஊழிய)க+/ பண6யாPSவ),  

ஊழிய)க9 ம^Iமி>றி ஆசிNய)க+/ ப9ளZV ெதா-திய6> கீ`9ள பல 

ப9ளZகளZ5 பண6யாPற ேவ'Wய6M,-/.  அVதMணYகளZ5 ப9ளZV ெதா-திய6> 

தைலைம நி)வாகி  அவ)க+,- ேபா,-வரVC வழிDைறகைள உMவா,-வா).  

அ5லC அதPகான ஈ^ILபWைய வழYகிIவா).   

 

7.6. பயnெகா(ள[த%க வைகய$" ப(ளL[ ெதாIதிகளLn 

sலW நிOவகி[த" 

 
ப9ளZV ெதா-திைய அறிDக/ ெச\தத> Xல/ ப9ளZ, க5வ6 Dைறைய 

நி)வகிLபதி5 இர'I D,கிகயமான சாதகமான அ/சYக9 ெவளZLப^I9ளC.  

DW$கைள எILபC கீழிMBC CவY-வC எ>பC Dதலாவதா-/.  ப9ளZV 

ெதா-திய65 இM,க,kWய Dத5வ)க9 ஆசிNய)க9 இதர ெபாSLபாள)க9 

ேம/ப^ட கPப6Vதைல ேநா,கிய D,கியமான DW$கைள ேமPெகா9வதி5  

மPறவ)கைள, கா^Wt/ ேநரWயான பYகிைன ெகா'WMLபதா5 

இLப6ரfைனைய சNயாக ைகயாள DWi/.  இர'டாவC மாநில அரசி> பY- 

மPS/ ெபாSLh பPறியதா-/.  மாவ^டஅதிகாNக9 இBத ப9ளZV ெதா-திகைள 

ஓரள$ த>னா^சி ெபPற உSLபாக நடVத ேவ'Wi9ளதா5 சாதாரண 

Dைறய65 வ6திDைறகைள உMவா,க ேவ'I/.  இSதி DW$ எILபைத 

அவ)களZடேம வ6^I வ6ட ேவ'I/.  ப9ளZய6> தர/ பPறி கவன/ 

ெசtVதVத,க வ6NBத பண6கைளi/ ப9ளZV ெதா-திய6ட/ அளZVதிட ேவ'I/.   

நி)வாகL பண6கைள ேமPெகா9வதPகாக மாவ^ட அளவ65 மாவ^ட க5வ6, 

-`,கைள மாநில அரjக9 உMவா,க ேவ'I/.  இC ப9ளZV ெதா-தி,-/ 

மாவ^ட க5வ6 அைமLப6P-/ இைடLப^டெதாM அைமLபா-/. இC உ9+) 

மாவ^ட அளaல DW$கைள ேமPெகா9வதி5 மாவ^ட நி)வாகிக+,- Cைண 

நிP-/. 

7.6.1.  ப(ளL[ ெதாIதிகளLn sலW ேமWபqட வழிய$" நிOவகி[த" 
மாவ^ட க5வ6 அtவ) ப9ளZV ெதா-தி,- அதிகாரVைத வழY-கிறா),  ேமt/ 

ஒaெவாM ப9ளZV ெதா-திi/ ஓரள$ த>னா^சி ெபPறதாக வ6ளY-/.  ப9ளZV 

ெதா-திைய தனZ உSLபாக கMதி மாவ^ட வ^டார க5வ6 அtவல)க9  

தYக+,கிைடேய கMVCL பNமாPறVைத ேமPெகா'I பண6யாPSவ).  ப9ளZV 

ெதா-திய6> கீm ஒM சில அதிகார/ பரவலா,கLபI/.  மாவ^ட க5வ6 

அtவல)க9 அ5லC க' காண6Lh அtவல)க9 ேமPெகா'ட பண6கைள 

தனZLப^ட ப9ளZகளZ5 உ9ளவ)க9 ைகயா+/ வைகய65 அதிகார/ ப6NVC 

வழYகLபI/.  மாவ^ட, க5வ6 அtவலரா5 ப9ளZV ெதா-தி,- -றிLப6டVத,க 

வைகய65 ஒ>றிைண,கLப^ட க5வ6 பய6PS Dைற ப9ளZகளZ5 hதிய 

DயPசிக9 பாடVதி^ட/ ேபா>றவPறி5 த>னா^சி வழYகLபI/.  இC ேதசிய 

மPS/ மாநில பாடVதி^ட வைரயைறய6ைன ப6>பPSவதாக இM,க ேவ'I/.  

இBத அைமLப6> கீm ப9ளZக9 வtLெபPறிI/.  kIதலான jதBதிரVைதL 
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ெபPறிI/.   இைவ ப9ளZV ெதா-தி ேமt/ நவ �னVCவ/ ெகா'டதா\ ஏPற/ 

ெபPறதா\ மாறிட வைக ெச\i/.  ஒ^IெமாVத க5வ6 Dைறைய 

ேம/பIVதிIவத> Xல/ மாவ^ட அtவல)க9 இல,ைக எ^IவதPகான 

ேநா,கிP- D,கியVCவ/ அளZVதிIவ). 

7.6.2.  திqடமிvத" பhறிய கU[ேதாqட[ைத உUவா%Iவத" 
-Sகிய அ5லC ந�'ட காலVதிPகான ஒM தி^ட அWLபைடய65 பண6கைள 

ேமPெகா9+/ வழிDைறகைள க5வ6 நிSவனYகளZ> தைலைமL ெபாSLப65 

உ9ளவ)க9 அைனவNடVC/ வள)Vதிட ேவ'I/.  ப9ளZ நி)வாக, -`வ6> 

பYெகILப65 ப9ளZக9 தYக+,-9 ப9ளZ,கான வள)fசிV தி^டYகைள 

உMவா,கி, ெகா9+/.  ப6>ன) இVதி^டேம ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV 

தி^டVதிைன உMவா,கிட ஆதாரமாக அைமBதிI/.  ப9ளZV ெதா-திiட> 

ெதாட)hைடய  ெதாழிPபய6Pசி அைமLh ேபா>ற ேவS பல அைமLhகளZ> 

தி^டYகைளi/ ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV தி^ட/  ெகா'WM,-/.  ப9ளZV 

ெதா-திய6> Dத5வ)க9 மPS/ ஆசிNய)களா5 உMவா,கLபI/ இVதி^டVதி5 

ப9ளZ நி)வாக, -`$/ த> பYகளZLைப ெகா'WM,-/.   

மனZத ஆPற5 கPபதPகான ஆதார வளYக9 பMLெபாM9 ஆதாரYக9 

க^டைமLh ெசய5பா^I ஆPற5 நிதி ஆதார/ க5வ6ய6> பய>பாI 

ஆகியவPைற இVதி^டYக9 ெகா'WM,-/.  ப9ளZகளZ5 கPபC ேம/பட 

D`ைமயான ஒMYகிைண,கLப^ட க5வ6V தி^ட/ எ>பC/ ேம/பIதt,கான 

நடவW,ைககளZ5 ஒ>றா-/.  ேமt/ கPப6Vத5 பPறிய அw-Dைறைய/ 

ப9ளZ ெநறிDைறகளZ5 ேதைவLபட,kWய மாPறD/ இதி5 உ9ளடY-/.   

ேமt/ ஆசிNய) திற> ேம/பா^I தி^டD/ இதி5 அடY-/.  உVேவக/ ெபPS 

கPக,kWய சXகVைத  ேம/பIVதிட ப9ளZV ெதா-திகளZ5 ஆசிNய)க+,-/ 

மாணவ)க+,-/ அளZ,கLபI/ �'Iதைல இVதி^ட/ வ6வN,-/.  மாவ^ட 

க5வ6 அtவ) உ9ளZ^ட ப9ளZ,- ெபாSLபான அைனவைரi/ ஒ>றிைணVதிட 

அWLபைடயான ெசய5Dைறகைள ெகா'டதாக ப9ளZ வள)fசிV தி^டD/ 

ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV தி^டD/ வ6ளY-/.  இC சீரான ெசய5பா^ைட 

உSதி ெச\வதாக$/ இM,-/. 

ெபாCம,களZ> பா)ைவ,- கிைட,க,kWயதாக ப9ளZ வள)fசிV தி^டD/ 

ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV தி^டD/ இM,-/. ப9ளZ நி)வாக, -`$/ ப9ளZV 

ெதா-தி,கான நி)வாக, -`$/ ப9ளZ வள)fசிV தி^டVைதi/  ப9ளZV ெதா-தி 

வள)fசிV தி^டVைதi/ ப9ளZகளZ> ெசய5பா^I வழிகா^Wயாக ெகா9+/.  

இVதி^டYகளZ> அமலா,-வதி5 அவ)க9 உத$வ).  ஒaெவாM ப9ளZV 

ெதா-திய6> ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV தி^டVதிP- மாவ^ட க5வ6 அtவல) 

அ5லC வ^டார க5வ6 அtவல) ஒLhத5 அளZVதிIவா).  ப6>னேர ப9ளZV 

ெதா-தி வள)fசிV தி^டVதி> -Sகிய கால மPS/ ந�'ட கால இல,ைக எ^I/ 

வைகய65 இதP- ேதைவயான மனZத ஆPற5 பMLெபாM9 ேபா>ற ஆதாரYக9 

ஒC,கLபI/.  வ6M/ப6ய வைகய65 கPப6Vதலி> பய>பா^ைட எ^IவதP-Nய 

வைகய65 ேதைவLபட,kWய அைனVC உதவ6க+/ ப9ளZV ெதா-தி,- 

ஒC,கLபI/.  மாவ^ட, க5வ6 அtவலM/ மாநில க5வ6 அtவலM/  ப9ளZ 
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வள)fசிV தி^ட/ மPS/ ப9ளZV ெதா-தி வள)fசிV தி^ட/ ஆகியவPறி> 

வைரயைறகளZ> அ/சYகைள  நிைறேவPறிI/ வைகய65 தம,-9ேள ஒC,கீI 

ெச\C ெகா9வ).  இVதி^ட/ -றிLப6^ட கால வைரய65 

பNசீலைன,-^பIVதLபI/. 

7.6.3.  மாவqட க"வ$%I�வானp ப(ளL%க"வ$[pைறய$n கqvSபாq`n கீ2 

இய]IW. அBதBத மாவ^டVதி> க5வ6 நிைலய65 ஏPபI/ D>ேனPறYகளZ5 

கவன/ ெசtVC/. அதP- Dைறயான ஒ`Y-Dைற வ6திக9 எC$/ 

இM,காC. 

 

ஆசிNய)கைளi/ ப9ளZகைளi/ ஊ,கLபIVதி இவPைற ேம/பIVC/ 

பண6ய65 மாவ^ட க5வ6,-` D,கியLபYகாPS/. அதைன அைடவதP- ஏPப, 

ப9ளZக+,-/ ப9ளZ வளாகYக+,-மான சிறLபான நைடDைறகைள 

உMவா,கி அYகீகாரVைதL ெபற ைவLபC/ அத> பண6யா-/. மாவ^ட 

ஆ^சியேரா அ5லC மாவ^ட ந�திபதிேயா மாவ^ட க5வ6,-`வ6> 

தைலவராக$/, மாவ^ட க5வ6 அதிகாN (DEO) அத> நி)வாக அதிகாNயாக$/ 

இMBC ெசய5பIவ). 

 

ெபPேறா)க9, ஆசிNய)க9, ப9ளZ Dத5வ)க9, சXக அைமLhகளZ> ப6ரதிநிதிக9 

மPS/ மாவ^ட க5வ6 மPS/ பய6Pசி நிSவனVதி> Dத5வ) ஆகிேயா) 

அடYகிய 15 Dத5 20 உSLப6ன)கைள, ெகா'I இயY-/ அைமLபாக மாவ^ட 

க5வ6,-` இM,-/. அதி5 -ைறBதப^ச/ 5 ேபராவC க5வ6VCைறய65 

நிhணVCவ/ ெபPS அ/மாவ^டVதிP- பYகளZLh/ ெச\திM,கிற நப)களாக 

இMLபா)க9. ஆசிNய)க9 மPS/ ப9ளZ Dத5வ)களZ> எ'ண6,ைகய65 

-ைறவ65லாம5 kIதலாக இவ)க9 நியமி,கLபIவா)க9. மாவ^டVதி5 உ9ள 

அைனVC Lளா, க5வ6 அதிகாNக+/ மாவ^ட க5வ6,-`வ6> 

அைழLபாள)களாக இMLப). 

 

ப9ளZ வள)fசிV தி^டYக9 (SDPs) மPS/ ப9ளZ வளாக வள)fசிV தி^டYகைள 

(SCDPs) அWLபைடயாக, ெகா'I, -Sகியகால மPS/ ந�'டகால மாவ^ட 

க5வ6 வள)fசிV தி^டYகைள மாவ^ட க5வ6,-` உMவா,-/.அதPகான 

க^டைமLைப ப9ளZ,க5வ6VCைறேய DW$ெச\i/. 

. 

7.6.4.  ஒzெவாU நிைலய$iW Qnேனhற[திhகான திqடமிட" மhVW ம�ளாo� 

ெசoத": 
 
அைனVC நிைலகளZt/ அBதBத நிைலகளZ> நி)வாகV தைலைம அைமLhகளZ> 

Xல/ D`ைமயான க^I,ேகாLபான தி^டமிட5 மPS/ மvளா\வ6Pகான 

ெசய5பா^I Dைறக9 ஏPபIVதLபI/.   SDP, SCDP, DEDP ஆகியன இBத 

மvளா\$ Dைறக+,கான அWVதளVைத உMவா,-/.  
 

ப9ளZகளZ5 அளZ,கLபI/ க5வ6ய6> அைனVC kSகளZt/ ேம/பாI எ>பேத 

இBத தி^டமிட5 மPS/ மvளா\$ ெசய5DைறகளZ> ேநா,கமா-/.இVதைகய 

மvளா\$ DW$க9 , சிறBத வழிDைறக9 மPS/ ப9ளZ,க5வ6,கான 

பYகளZLப65 சிறBதனவPைற ேத)BெதI,க$/ பNசளZ,க$/ பய>பIVதLபI/. 

சிறBத ஆசிNய)க9 , Dத5வ)க9, சXக ேசவக)க9, ஆேலாசக)க9, ப9ளZக9, 
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ப9ளZ-`மYக9 ஆகியனவPைற இனYகாwதt/ இதg9 அடY-/. 

ஒaெவாM நிைலய6t/ எதி)வM/ ஆ'Iக+,கான தி^டமிIத5 

ெசய5Dைறக+,- இBத மvளா\$ DW$க9 அWVதளமாக அைமi/. 
 

7.7. ப9ளZ வளாகYக+,-9 உ9ள தனZLப^ட ப9ளZகளZ> 

திறைமயான நி)வாக/ மPS/ ேமலா'ைம :  
 
ப9ளZக9 எ>பைவ சXக நிSவனYக9 .அைவ சXக/ மPS/ சXக 

வள)fசிய6> ஒMYகிைணBத ப-தி ஆ-/ .நிகmகால மPS/ வMYகால 

மாணவ)களZ> ெபPேறா)கைள உ9ளட,கிய சXகமானC உடனWயாக மிகLெபNய 

Dத�^ைட ப9ளZகளZ5 ெச\ய ேவ'W உ9ளC .SMC மPS/ SCMC Xலமாக 

ஆதர$/ , ேமPபா)ைவi/ வழY-/ ேபாC ப9ளZ நி)வாகமானC சிறBத இடVைத 

அைடகிறC .இBத நைடDைறயானC ஏPகனேவ ப9ளZக+,- RTE ச^டVதி> பW 

ெசய5பIVதLப^I9ளC . இBத உ9�) அw-Dைற,- இBதியாவ6> 

ஒ^IெமாVத அ)Lபண6Lh  ப�சாயVCராÊ மPS/ உ9�) jயா^சி நிSவனYக9 

ேபா>றைவ 73 மPS/ 74 ஆ/ அரசியலைமLh திMVதYக9 Xல/ மாநில 

,மாவ^ட மPS/ கிராம / நகர அளவ65 X>றI,- Dைறைய                

வைகய65 அதிகார/ வழYகLப^I9ளன . இBத                  அதிகார 

பகி)வானC ம,க+,- உ9�) ேதைவகைள திற/பட �)Vதி ெச\ய$/ , 

ெபாMVதமான ேநரWயான வழியா-/ . 

எaவாெறனZg/ அைனVC SMC,க+/ ப9ளZ நி)வாகVதி5 ஈIபIவC எ>பC 

இ>g/ D`அளவ65 உ'ைம அ5ல . ெபPேறா)களZட/ வ6ழிLhண)வ6>ைம 

,தின,kலி ெபPேறா)க9 SMC நடவW,ைககளZ5 பY-ெபற இயலாைம ,ெப'களZ> 

-ைறBத அளவ6லான பYேகPh ேபா>ற ப5ேவS சவா5க9 D> நிPகி>றன . 

SMC k^டYக9 அW,கW நடVதLபடாதC/ , ேபாCமான ப6ரதிநிதிக9 இ>றி 

நடVதLபI/ அ5லC ப9ளZ ெதாட)பான வ6ஷயYகளZ5 எBத ெச5வா,-/ இ>றி 

இMLபC/ க'டறியLப^I9ளன .கடBத இMபC வMடYகளZ> மிகLெபNய 

அளவ6லான நIVதர மPS/ உய)-நIVதர ம,க9 அவ)களZ> -ழBைதகைள 

தனZயா) ப9ளZக+,- மாPறிi9ளன) .எனேவ ெபாCLப9ளZ -ழBைதகளZ> 

ெபPேறா)க9 எ>பவ)க9 ெபM/பாt/ அரசிய5 மPS/ ெபாMளாதார நிைலய65 

ப6>தYகியவ)கேள . அவ)களZ> -ர5 எ>பC சXக அரசிய5 nழலி5 மிக$/ 

சிறிய அளவ65 ஒலி,க, kWயC .  

        இBத சமமPற அதிகார சம>பாடானC SMCய6> ெசய5திறைனi/ 

,ப9ளZiட> ெவaேவS வைகய6லான சXக பYகளZLப6t/ பாதிLைப 

உ'டா,-கிறC .மாநிலVதி5 உ9ள ப9ளZ, க5வ6VCைறயானC SMC,களZ> 

பYகிைன ப9ளZகளZ> ேமலா'ைம மPS/ நி)வாகVதி5 இர'டாவC 

பாVதிரமாகேவ கMCகி>றன. 
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SMC (ப9ளZ நி)வாக -`)கைள ேம/பIVCத5 உ9�) அரj ப9ளZக+,- 

பயg9ளC  . மாநில அரj  ஏPகனேவ SMC களZ> அரசியலைமLப6Pகான 

வழிகா^Iத5கைள அைமVC9ளன. இைவ ெபாCவாக ப9ளZ ஆசிNய)க9, 

ெபPேறா)க9, மாணவ)க9 மPS/ சXக/ ஆகியவPறி> ப6ரதிநிதிVCவVைத 

உ9ளட,கிய6M,கி>றன.  

இBத வழிDைறக9  எ�.எ/.சிய6>   ஒVCைழLhட> ெசய5பIVதLபI/ மPS/ 

ப9ளZ ேம/பா^I,-/ வழி வ-,கLபI/.  

ப9ளZய65 மிகL ெபNய Dத�I மPS/ அத> ந5வாmைவ, ெகா'டவ)க9 

(எ.கா. மாணவ)களZ> தா\மா)க9) மPS/ ப9ளZய6> பைழய மாணவ)க9, தYக9 

-ழBைதகளZ> அப6லாைஷகைளi/ ேதைவகைளi/ �)Vதி ெச\வதி5 

கIைமயாக பாIபIவா)க9. இBத -`வானC SMC இ5 ேபாCமான மPS/ 

அதிகார/ வா\Bத பYகளZLைப  க'டறிய ேவ'I/. எ�.எ/.சிய6> 

உSLப6ன)களாக, ப9ளZ ெசய5பா^W> ெதாட)hைடய CைறகளZ5 நிhணVCவ/ 

வா\Bத உ9�) ம,கைளi/, D>மாதிNயான ெபாC உண)ைவ, 

ெகா'டவ)கைளi/ ேச),கலா/. இC ப9ளZiட> எ�.எ/.சிய6> ஈIபா^ைட 

கண6சமாக அதிகN,-/.  

இத> Xல/ ,சமமPற திற> க^டைமLப6>  ப6ரfசிைன மPS/ ெபாCL ப9ளZ 

Dைறயா5 ேசைவ ெச\யLபI/ சXகYகளZ> ஒLப�̂ டளவ65 சிறிய அளவ6லான 

‘-ர5’ ஆகியைவ த�),கLபI/, ேமt/ எ�.எ/.சி.கைள மிக$/ பயg9ளதாக 

மாPSவதP- இC D,கியமானதாக இM,-/. ப9ளZ வளாகYக9 மPS/ 

உ9ளா^சி நி)வாகVதி> ப6ற நிSவனYக9 (எ.கா. ப�சாயVCக9, வா)I 

க$>சி5க9) எ�.எ/.சி,- ஆதரவளZLபத> XலD/, ெபாC தகவ5 

ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான தள/ உ9ளZ^ட பயg9ள மPS/ எளZதி5 

பய>பIVத,kWய -ைற த�),-/ வழிDைறகைள ைகயா+/ அைமLைப 

உMவா,-வத> XலD/ இC ெச\யLபI/, இC சி,க5கைள அதிகN,-/ உய) 

அதிகாNக+,- மPS/ இCேபா>ற அைனVC வ6ஷயYகைளi/ ைகயா9வதி5 

ெபாC ஆ\$கைள வழYக$/ பய>பI/.  

ப9ளZய6>  வள)fசி மPS/ ெசய5பா^W5 வ)க+,-9ள  ஆmBத உNைமைய 

உண)VCவதPகாக ஆசிNய)க+/ ப9ளZV தைலைமi/ ப9ளZய6> நி)வாக 

வழிDைறகளZ5 D`ைமயாக ஈIபIVத ேவ'I/.  

எ�.எ/.சி மPS/ எ�.சி.எ/.சி ஆகியைவ ப9ளZV தைலவ)க+,-/ அவ)களC 

-`,க+,-/ ப9ளZைய நடVத அதிகார/ அளZ,-/.  

மாநில/ D`வC/ உ9ள ெபாCL ப9ளZகளZ> ெசய5பாIக+,- D`L 

ெபாSLபாக இM,-/ W.எ�.இ, இBத ஒ^IெமாVத ஆ+ைக மPS/ 

ேமலா'ைம Dைறைய ெசய5பIVC/, இதி5 மாநில/ D`வC/ வளV 

ேதைவகைளL �)Vதி ெச\வC/ அடY-/ 
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7.7.1.  சXக ஆதர$ மPS/ க'காண6Lப6Pகான கMவ6யாக ப9ளZ நி)வாக -`,க9 

(SMC): அைனVCL ப9ளZகளZ> (அரj/ெபாC, நிதிiதவ6 ெபS/ தனZயா) , நிதி உதவ6 

ெபறாத தனZயா)) ெசய5பாIக+/ SMC யா5 க'காண6,கLபI/, RTE ச^ட/ 

இயPறLப^டதிலிMBC அத> அரசியலைமLh க^டாயமா-/. 

ப6>வM/ வழிகா^Iத5கைளL பய>பIVதி SMC களZ> அரசியலைமLப65 

மாநிலYக9 மதிLபா\$ ெச\யலா/.. 

a.     SMC ய65 10-12 உSLப6ன)கைள ெகா'WM,க ேவ'I/, அதி5 ெபM/பாt/ 

மாணவ)களZ> ெபPேறா) இட/ெபPறிM,க ேவ'I/, -றிLபாக தா\மா)க9. 

தைலைம ஆசிNயMட> -ைறBதப^ச/ இர'I ஆசிNய)க9 அதி5 இட/ 

ெபPறிM,க ேவ'I/. ப6ற உSLப6ன)களZ5 ஒ>S அ5லC அதP- ேமPப^ட 

D>னா9 மாணவ)க9 ப�சாயVC உSLப6ன), மPS/ சXகL பYகளZLப65 ெபாC 

மதிLhைடய உ9�) நப) இட/ ெபPறிM,க ேவ'I/. 

b.    அத> ெசய5பாIக9, k^டYகைள ஏPபாI ெச\த5, நிகmfசி நிரைல 

தயாNVத5, மதிLபா\$ ெச\த5, எதி)கால தி^டVைத ேமPெகா9+த5, 

ேபா>றவPைற உSதிLபIVC/ ஒM தைலவைர SMC ெதNBெதI,க ேவ'I/. 

c.     ப9ளZய6> தைலைமயாசிNய)/ Dத5வ) SMC ,- ெபாSLபானவ) ஆகிறா). 

நி)வாகVைத ேமPபா)ைவ இIவதP-/ ப9ளZைய நடVCவதP-/ SMC 

ெபாSLபா-/ மPS/ க5வ6 DW$க+,- DSE ெபாSLபா-/. சXகVதி5 

ப9ளZ,காக உNைம உண)ைவ SMC ஏPபIVC/ மPS/ சXக ஒPSைம உண)$ 

மPS/ -`வாக இயY-த5 ேபா>றவPைற வள),-/.. 

 

7.7.2.  ப(ளL நிOவாக I� சிறSபாக ெசய"பட ெசoத": 

SMC களZ> திற>க9 மPS/ ெசய5பாIகைள D>ேனPSவதPகாக சிறLh 

DயPசிக9 ெதாட)BC ேமPெகா9ளLபI/. -ைறBதC மாதVதிP- ஒMDைற SMC 

k^ட/ நைடெபS/. 

-` உSLப6ன)க+,- -றிLபாக SMC உ9ள ெபPேறா)க+,- ஏPற ேநரVதி5 

k^ட/ நடVதLபI/. அைனVC SMC k^டYகளZt/ நிகmfசி, -றிLhக9 பதி$ 

ெச\யLபட ேவ'I/ அC ெபாCவாக அைனவM,-/ கிைட,-/ பW ெச\ய 

ேவ'I/. 

 

DSE மPS/ அத> நிSவனYகளான  CRC, BRC மPS/ சXக அைமLhக9 Xல/ 

SMC க+,காக திற> வள)Lh பய6Pசிக9 ெதாட)fசியான Dைறய65 நடVதLபI/. 

உ9�) ப�சாயVC அ5லC வா)I க$>சி5 அத> அதிகார வர/ப65 உ9ள 

ஒaெவாM ப9ளZய6> SMC திற/பட ெசய5 பIகிறதா, k^டYக9 Dைறயாக 

நடVதLபIகிறதா ேபா>றவPைற க'காண6,-/. இC ச,திவா\Bத உ9�) 

நல>களZ5 ச,தியாக பாCகாLபாக மாறாC எ>பைத உSதிLபIVத ஒaெவாM SMC 

ய6> ெசய5பா^ைடi/ மாவ^ட க5வ6 நி)வாக/ மதிLப�I ெச\ய ேவ'I/. 
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7.7.3.  ஆசிZயOகளLn ெசய"பாvகைள ெநறிSபv[pத": ப9ளZ ேமலா'ைம கமி^W 

ஆசிNய)க9 மPS/ தைலைம ஆசிNய) அவ)களZ> ெசய5பாIகைள 

ெநறிLபIVCதலி5 D,கிய பY- வகி,கிறC.  ஏPகனேவ  ப-தி P5. 4.5 

ஆசிNய)களZ> பVதிய65 kறLப^டC ேபால, ஆசிNய)களZ> பண6கைள, 

அளவ �Iகைள இBத கமி^W மதிLப�I ெச\C அYகிகார/ வழY-வதி5 D,கிய 

பY- வகி,கிறC. 

 

ப9ளZ ேமலா'ைம கமி^W கீm,க'ட வ6ஷயYகைள D,கிய கவனVதி5 

ெகா9+/. ஆசிNய) பண6 வMைகL பதிேவI, -ழBைதகேளாI பழ-/ வ6த/, 

ந>னடVைத ெசய5பாIக9, ப9ளZய6> ப5ேவS ஆதாரYகைள Dைறiட> 

பய>பIVCத5,  வ6திக+,- உ^ப^I ேந)ைமiட> பண6hNத5 ேபா>றைவக9. 

ஆசிNய)களZ> பண6க9 வMடாBதிர ஆ\$,- உ^பIVதLபI/ ேபாC ேமல 

ெசா5லLப^ட காரண6க9 எIVC,ெகா9ளLபI/. 

 

பதவ6 உய)$ மPS/ இழLப�I வழY-த5,  வMடாBதிர பண6 ஆ\வ65 இBத 

ப9ளZ ேமலா'ைம -` நி)ணய/ ெச\த காரண6க9 அWLபைடய65 மதிLப�I 

ெச\யLப^I ஒLhதtட> வழYகLபI/.  

 

7.7.4.  ப(ளL ேமலா{ைம கமிq` ப$ரtசிைனக( மhVW Iைறகைள பதி� ெசoத": 

இBத ப9ளZ ேமலா'ைம கமி^WயானC ப9ளZ,-/ அரசாYகVதிP-/ நIேவ 

பாலமாக இMBC ெசய5பI/. 

 

இBத கமி^Wய65 ப6ரfசிைனகைள மPS/ -ைறகைள பதி$ ெச\ய தகவ5 

ெதாழி5 }^ப உதவ6 ெகா'I ஏPபாIக9 ெச\ய ேவ'I/. இைவ ெபாC ம,க9 

எளZதி5  தYகளC ைகேபசிய65 இMBC அw-மாS இM,-/பW பா)VC, 

ெகா9ள ேவ'I/. இதி5 பதி$ ெச\யLபIவைத வNைச,கிரமாக ேமலதிகாNக9 

அைனவM/ ெதாட)ப65 இM,-/பWயான சாVதிய, kSகைள ேம/பIVத 

ேவ'I/. 

 

மாவ^ட, க5வ6, -` மPற மாவ^ட க5வ6 அதிகாNக+ட> இைணBC இBத 

ப9ளZ ேமலா'ைம -`,கைள நி)வாக/ ெச\i/. உ9�) ப�சாயVC தைலவ) 

/வா)I க$>சில), தYகளC ஏNயாவ6P-9 வM/ இBத ப9ளZ ேமலா'ைம 

-`ைவ நி)வகி,க ேதைவயான ஆதாரYகைள, தYகளC ஏNயா எ/எ5ஏ, மாவ^ட 

ஆ^சிய) அவ)களZடமிMBC ெபPSV தBC உதவ ேவ'I/. 

 

ப9ளZ ேமலா'ைம கமி^Wய65 இMBC வM/ Dைறயான அறி,ைககளZ> 

அWLபைடய65 BEO மPS/ DEOs ெசய5பாIக9 தனZயாக மதிLப�I ெச\யLபI/ 

 

7.7.5.  ப(ளLகளL" தைலைம: ப9ளZய6> Dத5வ)/தைலைம ஆசிNயேர ப9ளZய6> 

ெசய5 தைலவராக இMLபா).  ப9ளZ, க5வ6VCைற (DSE)   மPS/ ப9ளZ 

வள)fசிVதி^டVதி5 (SDP) -றிLப6^I9ள வ6திDைறக9 மPS/ 

ெசய5தி^டYகளZ> அWLபைடய65 கPற5 வ6ைள$கைளஅைடவதிt/ 

ப9ளZய6ைன நி)வகிLபதிt/ ப9ளZ ேமலா'ைம, -`வ6> எதி) பா)Lhக+,- 

ெபாSLhைடயவராக அவேர திகmவா).  ப9ளZய6> இVதைலவ)க9 பண6XLப6>  
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அWLபைடய65 அ5லாC  ப9ளZ, க5வ6VCைற மPS/ அத> அதிகாNகளா5 

திறைம மPS/ ெசய5திற> மதிLப�̂ I அWLபைடய65 ேத)BெதI,கLபIவ). 

 

த> வைரDைற,-9 உ9ள ப9ளZ வளாகVதி> மvC D` உNைமi/, 

DWெவI,-/ ெபாSLப6ைனi/ ப9ளZ தைலைம,- வழYகLபI/.ப9ளZ,- 

D` jயசா)hVத>ைம வழYகLபI/.ப9ளZ தைலைமiட> ப9ளZ 

ேமலா'ைம,-` ப9ளZ வளாகVதி5 நிக`/ பண ேபா,-வரVைத 

ேமPபா)ைவய6I/. 

 

7.7.6.  ப(ளLகைள I�%களாக நிOவகி[த": 

 

ெபPேறா)க9 மPS/ சXகVதி> D,கிய நப)கைள -`,களாக நி)வகிVC, 

தாYக9 சா)Bத ப9ளZகைள தைலசிறBத ப9ளZகளாக மாPSவதP- ஆசிNய)க+/ 

தைலைம ஆசிNய)க+ேம ஃ Dத5வ)க+ேம ெபாSLேபPS, ெகா9ள5 

ேவ'I/. இBத -`,க9 , மாணவ)களZ> கPற5 -றி,ேகாேளாI அவ)களZ> 

மvதான அ,கைற, பாCகாLh மPS/ நல> சா)Bத வ6ஷயYக+,-/ 

ெபாSLேபPS, ெகா9ள ேவ'I/. 

 

Dத5வ) / தைலைம ஆசிNய), தYக9 ப9ளZய6> ஆசிNய) -`,கைள அMகி5 

உ9ள ப9ளZக9 அ5லC ஒMYகிைனBத ப9ளZகளZ> ஏைனய ஆசிNய) 

-`,கேளாI இைணBC பண6யாPறf ெச\வத>  Xல/ ப9ளZகைளV திற/பட 

நி)வகி,க ேவ'I/. 

 

இBத ஒMYகிைனBத -`,க9, ெதளZவான பாடVதி^ட/, கPற5 மPS/ ப9ளZ 

நி)வகிLபைத -றி,ேகாளாக, ெகா'I, -Sகிய கால (ஓரா'I,-/ -ைறவான) 

மPS/  ெதாைலேநாக- (X>S Dத5  ஐBC ஆ'Iக9) தி^டYகேளாI 

பண6யாPற ேவ'I/.  இVதி^டYக9 ப9ளZ, க5வ6 இய,-நரக/ (DSC) 

ஒMYகிைனBத ப9ளZவளாக நி)வாகVேதாI/ (SMC) மPS/ உ9@) ப9ளZ 

நி)வாகVேதாI/ இைசBC இைத வ-,க ேவ'I/. 

 

இ,-`,க9 மாணவ)களZ> கPற5 மPS/ ப9ளZகளZ> ஒ^IெமாVத தரVதிைன 

ேம/பIVCவC ம^Iம5லாம5 அைனவM,-/ வயC வ6Vதியாச/ இ5லாம5 

12ஆ/ வ-Lhவைர அWLபைட, க5வ6ைய உSதி ெச\த5 ேவ'I/  

இCம^Iம5லாம5, மாணவ)களZ> ேச),ைக வ6கிதYகைள அதிகLபIVத$/, 

இைடநிPறைல கண6சமாக -ைறVC மாணவ)கைள ப'ண6ரா'டா/ வ-Lhவைர 

கPக உSதி  ெச\த5 ேவ'I/. ேமPக' அைனVC/ ப9ளZய6> ேம/பா^IV 

தி^டVCட>, ஒMYகிைணBC ெசய5பட ேவ'I/. இ,-`,க9, ேபாCமான 

த>னா^சி அதிகாரVேதாI ப9ளZ ேம/பா^IV தி^டVதி> -றி,ேகாைள அைடய 

ெசய5பIVத ேவ'Wய DW$கைள எI,-/. 

 

இதைன அைடய ப9ளZ நி)வாக/ த-Bத ேமPபா)ைவேயாI ேதைவயான 

உதவ6கைள, இ, -`,க+,- வழY-/.



 

 

 



 

 

அVதியாய/-8 

ப(ளL% க"வ$%கான மV ஒ�]I ெசoத" 

ேநா,க/: பய>தரVத,க ஒ`Y-Dைற மPS/ அYகீகNLh Dைறகளா5 இBதிய 

ப9ளZ, க5வ6  Dைற பலLபIVதLபIகிறC.  அC ெதாட)fசியாக க5வ6DைறL 

பல>கைள அதிகN,கf ெச\வதPகாக க5வ6Dைறய65 ேந)ைம, 

ெவளZபைடVத>ைம, உய)Bததர/, மPS/ hCைம ஆகியவPைற 

உSதிெச\கிறC.  

ஒ�]IQைறகளLn Q%கிய ேநா%க[ைத ேநOெசoத" 
ஒ`Y-DைறயானC இBதிய க5வ6 Dைறைய பலLபIVCத5 மPS/ 

க5வ6ய6ய5 பல>கைள ேம/பIVC/ பண6ையi/ ெச\யேவ'I/.  

அதிகார/ அளZ,கLப^ட ப9ளZக9 மPS/ ந/ப6,ைக உைடய ஆசிNய)களாt/ 

ெவளZLபைடVத>ைம மPS/ D`ைமயாக ெபாCம,க+,- 

ெதNயLபIVCவத>Xல/ ேந)ைம உSதி ெச\யLபI/ேபாC/ அவ)களா5 

DWBத அளவ6Pகான மிக சிறLபாக ெச\ய ைவVC இதைன சாதி,கலா/. 

இ/மாதிNயான கலாfசார/ இ5லாம5, நா/ இVதMணVதி5 ந/ க5வ6 

Dைறய65 ேந)ெச\யDWயாத இM kS நிைலய65 உ9ேளா/.  மShற/ ந/ 

க5வ6Dைற ெபாSLhமி,க, ஆ,கL�)வமான, jயசா)hைடய, jதBதிரமான 

மனZதாப6மான/ மி,க -Wம,கைள உMவா,க ேவ'I/ எ>S நா/ 

ேவ'Iகிேறா/.  மPெறாM வைகய65 ஒ`Y-Dைற மPS/ கலாfசாரVைத 

ஆ+த5 எ>பC ஒM ெக^WVத>ைம,-/ ஒ`YகPற த>ைம,-/ வழிவ-,-/. 

ஆசிNய)க+/ தைலைமயாசிNய)க+/ உ9+) நிகm$க+,- ஏPப DWெவI,க 

அgமதி,கLபIவதி5ைல, அவ)க9 வழிகா^I/ Dைறக9; ஆசிNய) கPப6,-/  

ெபாM^க9, கால அ^டவைண அைமVத5 -றிVத ெபாM^க9, தினBேதாS/ 

ப9ளZ நடVத ேதைவயான அWLபைட நிதிசா)Bதைவ மPS/ இதர-றிVதைவ 

ஆகியைவi/ இதி5 அடY-/. 

அதிகாNகளZ> ேமலிMBC ஆ\$ ெச\i/ ேபா,கினா5, அவ)க9 

ெதாழி5Dைறயாள)களாக ந/பLபடேவ'Wயதி5ைல.  இBத ேமலிMBC ஆ\$ 

எg/ அw-Dைற எ>பC ெபாCவாக ப9ளZய6> ேதாPறVைதi/, நைடDைற 

அ/சYகைளi/ ேநா,-கிறC. க5வ6ய6ய5 அWLபைடையV தா'W, ஒM மனZத) 

எ>ற அளவ65, அவ)க9 எBத மனZதM,-/ அளZ,-/ அWLபைட மNயாைத kட 

இ5லாம5  அதிகாNகளா5 இவ)க9 தவறாக நடVதLபIகிறா)க9.  ப9ளZ 

கலாfசார/ இMமாதிNயான கலாfசாரVதி5 வWவைம,கLப^I, ேதைவயPற 

வ6ைள$கைள ப5ேவS பNணாமYகளZ5 ஏPபIVCகிறC.  

 

ப9ளZ, க5வ6 Dைறய65 தPேபாைதய அதிகார அைமLப65 X>S D,கிய 

பண6களான ெபாC,க5வ6 வழY-த5, அைனVC, க5வ6 நிSவனYகைளi/ 

ஒ`Y-DைறLபIVCத5 மPS/ ெகா9ைககைள உMவா,-த5 ஆகியவPைற 



 

 

ப9ளZ, க5வ6V Cைறயா5 அ5லC அத> அYக/ (உ/:ப9ளZ, க5வ6VCைற 

மPS/ அத> அதிகாNகளான மாவ^ட க5வ6 அtவல), ெதா-தி க5வ6 அtவல)) 

ஆகியவPறா5 ைகயாளLபIவC, அதிகமான அதிகாரVைத -வ6LபCட> 

ேநா,கYக+,- Dரணாக$/ அைமi/.  மPற அ/சYகளZ5 கவன/ 

ெசtVCவதா5, ப9ளZ, க5வ6VCைற ெச\யேவ'Wய பண6களZ5, -றிLபாக 

க5வ6 வழY-வதி5  அதிக கவன/ ெசtVCேவ'Wய அத> DயPசிக9 ந�)VCL 

ேபாகி>றன. 

 

தPேபாைதய ஒ`Y-Dைற அைமLப65 kட பரவலான, வண6கமயமா,கைலi/, 

ெபPேறா)கைள தனZயா) ப9ளZக9 ெபாMளாதார�திய65 jர'W, ெகா9ைள லாப/ 

ெபSவைதi/, தI,க இயலவ65ைல.  ஆனா5 அேத ேநரVதி5 ெபாC ேநா,க/ 

ெகா'ட தனZயா) / மனZதேநய ப9ளZக+/ ஊ,கமளZ,கLபIவதி5ைல.   அரj 

மPS/ தனZயா) ப9ளZகளZ> ஒேர ேநா,க/ தரமான க5வ6 வழY-வதாக 

இMLப6g/, இLப9ளZகைள ஒ`Y-Dைற பIVCவதி5, DPறிt/ மாSப^ட 

ெவaேவS அw-Dைறக9 ைகயாளLபIகி>றன. 

ேமPக'ட ப6ரfசைனகைள உடனWயாக ைகயாள$/, க5வ6ய6ைன வழYக$/, 

D>ேனPறமைடய ெச\i/, ஒ`Y-Dைற ஓ) உ'ைமயான உBC ச,தியா, 

அைமய$/, ஆ+ைக மPS/ ஒ`Y-DைறகளZ5 நம,- ஒM hர^சிகர 

அw-Dைற ேதைவ. ெபாC,க5வ6 Dைற ஒM CWLபான ம,களா^சி 

சDதாயVதி> அWLபைடயா-/.  அC நா^W> க5வ6ய6ய5 வ6ைள$கைள உfச 

நிைல,- ெகா'Ifெச5ல,kWயதாக$/, பலLபIVCவதாக$/ 

இM,கேவ'I/.   அேத ேநரVதி5, மனZதேநய தனZயா) ப9ளZL ப6N$க+/ 

ஊ,கLபIVதLபட ேவ'I/.  ேமt/ இ/மனZத ேநய தனZயா) ப9ளZக9 D,கிய 

மPS/ பய>மி,க பாVதிரVதிைன ஏP-/பWi/ ெச\யேவ'I/. 

க"வ$ய$" சாதைன மhVW QnேனhறW ஆகியவhைற 

ஊ%Iவ$%IW மhVW பலSபv[pW ஒ�]IQைற:  

 
ப9ளZ,kடYக9, உ9+) சXகYக9 மPS/ அைனVC D,கிய 

பY-தார)க+,-/  அதிகார/ அளZVதிட$/ ேநா,கYகளZ5 Dர'பாIக9 

மPS/ ேமேல -றிLப6^I9ள அதிகார -வ6Lh, ஆகியவPைற சNெச\வதP-/ 

இ,ெகா9ைகய6> ஆ+ைம மPS/ ஒ`Y-Dைற அைமLhக9 

வWவைம,கLப^I9ளன.  இத>ெபாM^I மாநில க5வ6Dைற, 

அaவைமLப6P-9ளான ெபாSLhக9 மPS/ ஒ`Y-Dைறய6> அw-Dைற 

ஆகியைவ -றிVத D,கிய ெகா9ைக மPS/ பNBCைரக9 ப6>வMமாS :- 

X>S தனZVCவமான பYகளZLhகளான ெகா9ைக வ-Vத5, க5வ6ைய அளZVத5 

/ெசய5பIVCC5 மPS/ க5வ6ைய ஒ`Y-Dைற ெச\த5 ஆகியைவ,  

ேநா,கYகளZ5 Dர'பாIகைள தவ6)Vதிட$/, அதிகார -வ6Lைப தவ6)Vதிட$/, 

ஒaெவாM பண6ைய சNயாக ெச\வைத உSதிLபIVத$/, ந>Dைறய65 

சNபா),க$/ தனZVதனZயான jதBதிரமான அைமLhகளா5 

ேமPெகா9ளLபIகி>றன.  

ப9ளZ, க5வ6VCைற தPேபாC மாநில க5வ6VCைற,- தைலைம அைமLபாக 

ெசய5ப^I வMகிறC.  அரj க5வ6 ஆைண,-` (அVதியாய/ 23-5 கா'க) 
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உMவா,கLபW>, அC தைலைம அைமLபாக மாS/.  ேமt/, Cைறய6> 

பYகளZLh அதPகிணYக வைரயS,கLபI/.  ெதாட)fசியான D>ேனPறVதிPகான 

ஒ^IெமாVத க'காண6Lh மPS/ ெகா9ைக வ-Vத5 ஆகியவPறி,கான 

Dத>ைமயான நிSவனமாக இVதைலைம அைமLh ெசய5பI/.  இMLப6g/ 

ப9ளZய6> ெசய5பாIகளZேலா (ேசைவ வழYக5) அ5லC அைமLப6> 

ஒ`Y-DைறகளZேலா ஈIபடாC.  அைவ தனZVதனZயான அைமLhகளா5 

ேநா,கYகளZ> Dர'பாIகைள கைளBதிட ேமPெகா9ளLபI/.  

மாநில D`ைம,-/ ெபாC ப9ளZ, க5வ6,கான ெசய5பாIக9 மPS/ ேசைவ 

வழY-த5 ஆகியைவ ப9ளZ, க5வ6 இய,-னரகVதா5 ைகயாளLபI/.  ப9ளZ, 

க5வ6 ெசய5பாIக9 மPS/ வழY-த5 -றிVத ெகா9ைககைள அC 

ெசய5பIVC/.  ஆனா5 மPெறாM வைகய65 ப6N,கLப^I, ேமேல 

-றிLப6டLப^ட தைலைம அைமLப6டமிMBC, jதBதிரமாக பண6யாPS/.  

jதBதிரமான, மாநில/ D`ைம,-/ மாநிலL ப9ளZ ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ ( 

SSRA State School Regulating Authority)  எ>ற ஒ`Y-Dைற அைமLh ஒaெவாM 

மாநிலVதிt/ ஏPபIVதLபI/. தPேபாC ப9ளZகளZ> ெபாSLபாக உ9ள  

ஒ`Y-Dைற -றிVத ச^டL�)வ jைமய6ைன  -ைறVதிட, சில அWLபைட 

காரண6களZ> (கவன/, பாCகாLh, அWLபைட க^டைமLh, பாடவாNயாக 

ஆசிNய)களZ> எ'ண6,ைக, த-திக9, ேந)ைம மPS/ ஆ+ைம ெசய5பாIக9) 

அWLபைடய65 அைனVCவ6தமான ஒ`Y-Dைறக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

ஒaெவாM மாநிலVதிt/ D,கிய பY-தார)களாகிய ஆசிNய)க9, மPS/ 

ப9ளZக9 ஆகிேயாMட> கலBதாேலாசிVC,  க^டைமLh காரண6கைள  மாநில,  

க5வ6ய5  ஆரா\fசி  பய6Pசி   நிSவன/ (SCERT)  உMவா,-/. இ,க^டைமLh 

காரண6கைள ெசய5பIVதிட அYகீகார/ மPS/ தண6,ைக பய>பIVதLபI/.  

ஒ`Y-Dைற தகவ5கைள, ஒ`Y-Dைற அைமLhகளாt/ ப9ளZகளாt/ 

ெவளZLபைடயாக ெபாCெவளZய65 ெதNயLபIVCவC, ெபாC ம,களZ> 

ேமPபா)ைவ,-/, ெபாSLhைடைம,-/ பய>பI/.   

தர நி)ணய/ வ-Vத5, மாநிலYகளZ5 க5வ6 உ9ளZ^ட க5வ6hல/ சா)Bத 

வ6ஷயYக9  மாநில,  க5வ6ய5  ஆரா\fசி  பய6Pசி   நிSவனVதா5 ( SCERT) 

வழிநடVதLபI/. அCேவ இதர, க5வ6 ஆதர$ உSLhகளான வ^டார வள 

ைமயYக9  (BRC Block Resource Centres) ஒ>றிய ஆசிNய) பய6Pசி நிSவன/ (BITE 

Block  Institute of Teacher Education) ஆகியவPறி> உதவ6iட> பல/ மி,கெதாM 

நிSவனமாக அைம,கLபI/.   ப9ளZLபMவ/ DWi/ தMவாய65   உ9ள 

மாணவ)களZ> த-தி சா>றிதmக9, ப9ளZV ேத)$ | சா>றிதm வாNய/ Xல/ 

ைகயாளLபI/. இBேநா,கVதிPகாக, அத> ெபாMளா)Bத ேத)$கைள நடVC/. 

ஒaெவாM பாடVதிt/ D,கிய திற>கைள வாNயYக9 மதிLப�I ெச\i/ (X 4 - 

9 ஐ கா'க). ஆனா5 பாடVதி^ட ச^டதி^டYகளZ5 பY- வகி,காC.(பாடVதி^ட/ 

அ5லC பாடhVதகYக9 உ^பட).  

ெபாC ேநா,க/ ெகா'ட தனZயா) ப9ளZகைள ஊ,கLபIVCவைத உSதி 

ெச\வதPகாக$/, எaவழிய6t/ அதைன அட,கியாளாம5 இMLபதPகாக$/ 

ச^ட�)வமான ஆைணகைள வலிiSVதாம5, ெபாCவாக அைனவM,-/ 

ெதNயLபIVCத5 மPS/ ெவளZLபைடVத>ைம Xலமாக ெபாC மPS/ தனZயா) 

ப9ளZக9 ஒேர அள$ேகா9களZt/, வைரயைறகளZt/, ெசய5DைறகளZt/ 

ஒ`Y-பIVதLபI/. தரமான க5வ6,கான ெதா'I DயPசிக9 



 

 

உPசாகLபIVதLபI/. இத> Xல/ ெபாCம,க+,- க5வ6ய6> நPபய> 

உSதிபIVதLபI/ . த>னZfைசயாக க5வ6,க^டைணVைத உய)VCவC உ^பட, 

ெபPேறா)கைளi/, சXகYகைளi/ அத�த வ)Vதக நைடDைறகளZலிMBC 

பாCகா,கLபI/ .  

ப9ளZ ஒ`Y-Dைற,-/ ஆ+ைக,-/ க5வ6 உNைமf ச^ட/ ,2009 (RTE,2009) 

ச^ட �தியான DCெகt/பாக கடBத பVதா'Iகளாக வ6ளY-வதா5, அC ஆ\$ 

ெச\யLப^I இ,ெகா9ைக ெசய5பIVதLபட உNய மாPறYக9 

ேமPெகா9ளLப^I, ச^ட/ இயPறLப^டதிலிMBC கPS, ெகா'டதி> 

அWLபைடய6t/ , ெபறLப^ட அgபவVதிலிMBC/ ேம/பIVதLபI/ . 

ஒ^IெமாVத அைமLப6> ெசய5பா^ைட த�)மானZ,க அaவLேபாC, 

மாணவ)களZ> கPற5 திற> அள$க9 -றிVC எI,கLப^ட மாதிNக9 

அWLபைடய65, NCERT(ேதசீய க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசிமPS/ பய6Pசி நிSவன/) 

ெதாட)BC நடVC/ . 

மாநிலYகளZ5 ம,க9 ெதாைக கண,ெகILh அWLபைடய65 மாநில மதிLப�̂ I 

கண,ெகILh நடVத ஊ,-வ6,கLI/. அத> DW$க9ஆசிNய)க9, மாணவ)க9 

மPS/ அவ)களZ> ெபPேறா)க9 ஆகிேயாM,- பகி)BC அளZLபதி> Xல/ 

ேம/பா^I ேநா,கYக+,காக பய>பIVதLபI/ . 

இBத நடவW,ைகய65 ப9ளZகளZ5 ேச)Bத -ழBைதக9 மPS/ பதி>ம 

பMவVதின) ஆகிேயாைர மறBCவ6ட,kடாC. ஏெனனZ5 இLப9ளZ,க5வ6Dைற 

அவ)க+,காகேவ வWவைம,கLப^I9ளC. ெதளZவான, பாCகாLபான மPS/ 

திறைமயான வழிDைறகளZ> Xல/ hகா) அளZ,க$/,  -ழBைதகளZ> / 

பதி>மLபMவVதினN> உNைமக9 அ5லC பாCகாLh Dறியா வ'ண/ உNய 

நடவW,ைகக9 XலD/, அதிக கவன/ அவ)களZ> பாCகாLh மPS/ 

உNைம,காக$/ பதி>ம பMவVதின) எதி)ெகா9+/ சி,க5க+,காக$/, 

இaவைமLபா5 அதிக D,கியVCவ/ க^டாய/ ெகாI,கLபட ேவ'I/. 

பயg9ள சமயVதிP- த-Bத, அைனVC மாணவ)களாt/ ந>- அறியLப^ட 

வழிDைறக+,- அதிகப^ச D>gNைம வழYகLபI/. 

8.1 அைமSப$n கqடைமS_ மhVW ப(ளL%க"வ$ Qைறய$n 

ப]I  

8.1.1.  ெகா(ைக உUவா%Iத" , ஒ�]IQைற ெசய"பாvக( மhVW க"வ$[தரW 

ஆகிய ெசய"பாvகைள ப$Z[த": ெகா9ைக உMவா,-த5 ப9ளZ ெசய5பாIக9 

மPS/ க5வ6 வழYக5,  க5வ6ய6ய5 வள)fசி மPS/ மதிLப�I, மPS/ 

க5வ6ய6ய5 CைணLபண6க9 ேபா>ற க5வ6ய6ய5 ெசய5பாIகளZலிMBC 

ஒ`Y-Dைற ெசய5பாIகைள மாநில அரj ப6NVெதI,-/. எனேவ, அைவ 

சNயான ெகா9ைக உMவா,-த5, ஒ`Y-பIVCத5, ெசய5பாIக9 மPS/ 

க5வ6ய6ய5 ெதாட)பான வ6ஷயYக9 ஆகியவPறிPகாக தனZ அைமLh,கைள 

உMவா,-/. 

மாநில ப9ளZ ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ எ>S அைழ,கLபI/ ப9ளZக+,கான 

hதிய ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ ஒ`Y-Dைற ச^ட ஆைணைய, 

ெகா'WM,-/. ெபாC மPS/ தனZயா) ப9ளZக+,- அWLபைட ஒேர 

மாதிNயான தர நி)ணய/ ெகா'WM,-/. இaவாைணயVைத அைமLபதா5 

ப9ளZ,க5வ6 இய,கVதி5 நி)வாக பண6கைள வ6Iவ6VC, ெபாCLப9ளZகளZ5 
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க5வ6 வழY-வதி5 கவன/ ெசtVதLபI/. ேமt/ ெகா9ைகக9 வ-Vத5, 

ஒ`Y-Dைற மPS/ ேசைவ வழY-த5 ஆகியவPறி> பYகளZLhகைள ப6N,-/ 

க^டைமLh சீ)திMVதYக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

 

ஒ`Y-Dைறைய ெசய5பIVCவC தPேபாைதய ஆ\$ Dைறய65 

நடVதLபடாC. அதP- பதிலாக, ப9ளZ க^டைமLh வ6வரYக9, ஆசிNய)களZ> 

வ6வரYக9, ப9ளZகளZ> ேத)fசி, க^டண/ மPS/ இதர தகவ5க9 ெபாCV 

தளVதி5 ைவLபதி> Xல/ ெபPேறாM,- தகவ5 ெதN$கைள ெதNBC 

ெகா9வதP-/, இத> Xல/ நைடDைற ஒ`Y-பIVதLபI/. 
 

ேநா,கYகளZ5 Dர'பாIகைள கைளய 

ெசய5பாIகளZ> அWLபைடய65 ப6NLபதி> Xல/ 

ஒ`Y-Dைற வ-,கLபI/. 

8.1.2.  ெகா(ைக மhVW ஒqvெமா[த ஒU]கிைணSப$hகான தைலைம அைமS_: 

மாநிலVதி> ப9ளZ, க5வ6VCைற ெகா9ைக வ-,-/ தைலைம அைமLபா-/. 

ேமt/ ெகா9ைக, ஒ^IெமாVத ஒMYகிைணLh மPS/ அைமLப6> க'காண6Lh 

ஆகியவPறிP,- அC ெபாSLபா-/. மாநிலVதி5 அரj க5வ6 ஆைணய/( RjSA 

Rajya Shiksha Aayog) (23.19ஐ கா'க)  நிSவLப^டா5, Cைற மPS/ ஆைணய/ 

ஆகியவPறி> பYகளZLhக9 த-Bத Dைறய65 வ6ள,கLப^I, சNயாக 

ப6N,கLபI/. 

 

8.1.3.  ப(ளL% க"வ$[ pைறய$" ஒU ஒhைற ¤தfதிர ஒ�]IQைற அைமS_: 

ப9ளZ,க5வ6 Dைறைய ேமPபா)ைவய6Iத5 மPS/ அYகீகாரVைத 

ெசய5பIVCத5 ஆகியைவ -றிVC அைனVC அ/சYகைளi/ ைகயாள,kWய 

ஒM jதBதிரமான மாநில ப9ளZ, க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ (SSRA - State 

School Regulatory Authority) நிSவLபI/. மா.ப.க.ஒ.ஆ.  (SSRA)  எ>பC ேதசிய உய)க5வ6 

ஒ`Y-Dைற ஆைணய/(NHERA - National Higher Education Regulatory Authority) (P18.1.4. ஐ 

கா'க ) ேபா>S இM,-/.  

 

hதிதாக நியமி,கLப^ட மா.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA)  மாநிலVதி5 ப9ளZ, க5வ6VCைறய6> 

ஒேர ஒ`Y-பIVதியாக இM,-/. க5வ6 மPS/ ப6ற ெதாட)hைடய CைறகளZ5 

நிhணVCவ/ வா\Bத, அதிகப^ச ேந)ைமi/, -PறL ப6>னண6 ஏCமி5லாமt/ 

உ9ள 10-15 உSLப6ன)க9 ெகா'ட jதBதிரமான -`வா5 மா.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA) 

வழிநடVதLபI/. மா.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA)  அரj க5வ6 ஆைணயVதிP- (RjSA - Rajya 

Shiksha Aayog) அறி,ைக சம)Lப6,-/. அaவாறி5ைலெயனZ5 மாநில 

DதலைமfசM,- அறி,ைகயளZ,-/. 

• அரj க5வ6 ஆைணய/  (RjSA அ5லC Dதலைமfச)) -`Vதைலவ) 

மPS/ -` உSLப6ன)கைள நியமி,-/. இவ)களC பண6,கால/ 3 

ஆ'Iக9. ெதாட)BC இMDைற,- ேம5 இM,க DWயாC. 
• மா.ப.க.ஓ.ஆ. (SSRA) தனC ச^டL�)வ ஆைணைய நிைறேவPற ேபாCமான 

ஊழிய)க9 மPS/ வளYகைள ெகா'WM,-/. ப6N$ 8.25 



 

 

வ6வNVC9ளபW அYகீகாரVதி> அWLபைடய65 ஒ`Y-Dைற அைமLைப 

உMவா,கி ேமPபா)ைவ ெச\i/ . 

• மா.ப.க .ஓ .ஆ  (மாநில ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/) ( SSRA) 

ஒM வtவான, எளZதி5 அwகி -ைறகைள ெதNவ6LபதP-/ ,அதைன 

கைளவதP-/ உNய ெசய5பா^Wைன உMவா,-/. அC அதிகமாக 

பரLபLப^I, பரவலா,கLப^I மாநில/ D`வC/ ப5ேவS -ைறத�),-/ 

த�)LபாயYகைள ெகா'WM,-/. 
• மா.ப.க .ஓ .ஆ(மாநில ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/) ( SSRA) 

ந�திம>ற அதிகாரYக+/ ஓரள$ ெகா'டதாக இM,-/. வ6ைரBC 

த�),கLபட ேவ'Wய ந�திVCைற சா)Bத வ6வகாரYகைளV த�),க ஒM 

த�)LபாயD/ அதg9 அைம,கLபI/. அaவைமLப6P- மாநில/ 

D`வC/ அtவலகYக9 இM,கலா/. மாநில அதிகார/ அளZ,கLபடட 

க5வ6ய6ய5 த�)Lபாய/   ஒ>றிைன மாநில அரj நிSவ6னா5, ப6ற- 

இLபண6ைய இVத�)Lபாயேம ெச\i/. அYகீகார/ ெபSவதPகான காரண6க9 

திMLதிகரமாக இ5லாவ6W5 ப9ளZகைள XIவC ேபால ப9ளZகைள 

இய,-வதPகான அYகீகாரVைத திM/பL ெபSவC உ^பட 

ஒ`Y-DைறLபIVதிI/ D` அதிகார/ மா ப க ஓ ஆ ( SSRA ) 

ெகா'WM,-/.  

 
 ப9ளZ,க5வ6V Cைறைய ேமPபா)ைவய6Iத5 மPS/ 

அYகீகாரVைத ெசய5பIVCத5 ஆகியைவ -றிVC அைனVC 

அ/சYகைளi/ ைகயாள,kWய jதBதிரமான ப9ளZ, க5வ6 

ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ ஒ>S அைம,கLபI/. 

8.1.4.  ெபாpSப(ளL Qைற ெசய"பv[pவதhIW நட[pவதhIமான ெபாVS_ :  

சில மாநிலYகளZ5 ெபாC,க5வ6 இய,-நரக/ ெபாC,க5வ6,- ெதாட)BC 

ெபாSLh வகி,-/. இC ப9ளZ, க5வ6VCைற அறி,ைகைய சம)ப6,-/. 

இ/மாPறியைம,கLப^ட மாநில ப9ளZ, க5வ6VCைற வWவைமLப65 ப9ளZ 

க5வ6 இய,-நரகVதா5 ெபாCL ப9ளZக9 மvதான ேம/பIVCத5 , நடVைதக9 

மPS/ ெசய5பாIக9 ஆகியவPறி5 கவன/ ெசtVத இயt/. ஒ`Y-D ைறL 

பண6ைய ெமாVதமாக மா.ப.க.ஒ.ஆ  ( SSRA)  ,- பகி)BதளZLபதா5 தPேபாC 

இM,-/ அைனVC இய,கYகளZ> தி^டமாகிய  ( அைனவM,-/ க5வ6V தி^ட/ 

, ேதசிய க5வ6Vதி^ட/ , ஆசிNய) க5வ6 ஆகியவPைற உ9ளட,கிய சமகால 

க5வ6Vதி^ட/ )  க5வ6 வழY-த5 மvதான சீNய DயPசிக+,காக  

ஒ>றா,கLப^I ப9ளZ, க5வ6 இய,-நரகVதிட/ ஒMYகிைண,கLபI/.நகரா^சி, 

மாநகரா^சி ப9ளZக9 மPS/ இதர ப9ளZக+-L ெபாSLபா-/. 

 

8.1.5.  ப(ளL% க"வ$ இய%Iநரக[திn ப]களLSைப ேமWபv[pத" :  

ப9ளZ,க5வ6 இய,-நரகVைத ஒ`Y-ைற மPS/ ப9ளZ ெசய5பாI 

ஆகியவPைற ேமPெகா9+பவ) எ>பைத ஒ^IெமாVமாக உ'ைமயான 

ப9ளZகைள இய,-பவ) எ>S மாPSதP- ." ேமலா'ைம மாPற ெதாட) ேவைல 

.." ேபால 3-4 ஆ'Iக9 ேதைவLபI/ . இBத மாPறVதிPகான 
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க^டைமLைபைமPSம தி^டVதிைன  ப9ளZ,க5வ6 இய,-நரக/ உMவா,க 

ேவ'I/. இ/மாPறVதிைன நைடDைறLபIVதிட மிக$/ திறைமயான 

அதிகாரமி,க -`வ6ைன உMவா,க ேவ'I/. இ/மாPறVதி> D,கிய 

பNணாமYக9 ப6>வMமாS  

 

• ெதாட)fசியாக க5வ6ய6> நPபய>கைள ெபPறிட ெபாCLப9ளZக9 வ6ைள$ 

தரVத,க மPS/ திைறைமயான Dைறய65 நடBதிட , க5வ6 

தைலவ)களாக மாறிட$/ அவPைற பY- ெகா9ள$/ Dதலி5 

ெபாC,க5வ6 Dைறய6> அtவல)க9 ( எ.கா :  இய,-ந)க9 , இைண 

இய,-ந)க9 , மாவ^ட க5வ6 அtவல)க9 , வ^டார, க5வ6 அtவல)க9 

) தYகைள மாPறி, ெகா9ள ேவ'I/.  

 

ப9ளZ, க5வ6 இய,-ந) ஒaெவாM ம^டVதிt/ அத> அtவல)களZ> 

பYகளZLh வ6வரYகைளi/ , எதி)பா)Lhகைளi/ ஆ\$ ெச\C 

மSபNசீலைன ெச\ய ேவ'I/ . அtவல)க9 ( எ.கா :  வ^டார,க5வ6 

அtவல)க9 , மாவ^ட, க5வ6 அtவல)க9 , ப9ளZ, க5வ6 இைண 

இய,-ந)க9 ) தYக9 ப-திகளZ5 உ9ள ப9ளZகளZ> க5வ6 

வ6ைள$க+,- ெபாSLபா,கLபIவா)க9 .  

 

• இர'டாவதாக இLபண6ய65 திற/பட பYகாPறிட அtவல)க+,- 

ஆதரவாக$/ , ெதாழி5Cைற ேம/பாI அளZ,க$/ , பண6ய65 D>ேனPற 

வா\Lhகைள சிறBத பண6,கான அYகீகார/ ேபா>ற சtைககைள அளZ,க 

ேவ'I/.  

 

• X>றாவதாக ஆPற5 மி,க ப9ளZ ேமலா'ைம,-` ( School Management 

Committe) ,க9 ந>- ெசயலாPறிட , ப9ளZ,க5வ6 இய,-ந) மPS/ அத> 

அtவல)களZ> நி)வாக ப'பாI மPS/ நைடDைறகளZ5 கண6சமான 

மாPற/ ேதைவLபI/ -றிய�டாக D>னண6ய65 உ9ள வ^டார, க5வ6 

அtவல)க+,ேக அ/மாPற/ ேதைவ. ப9ளZகளZ> மாPறVதிPகாக$/ 

D>ே>PறVதிPகாக$/ இaவைமLh மPS/ இத> அtவல)க9 

அைனVC வழிகளZt/ ப9ளZக+,- ஆதரவளZ,-/ தைலவ)களாக 

பYகளZLப) .  

 

• நா>காவதாக , அதிகார/ ெபPற , ப9ளZ ேமலா'ைம -`,க9 (SMC) , 

ப9ளZ,kடYக9  (ம) மாவ^ட ப9ளZ க5வ6 -` (DEC)/ஜி5லா சி²யா 

பNச� (ZSP) ஆகியவPறிP- hதிய ஆ+ைம க^டைமLப6லிMBC அதிக ப^ச 

ந>ைமக9 கிைட,-/ ெபாM^I ,ப9ளZ, க5வ6 இய,-னரகVதி> (DSE) 

ஒ^IெமாVத  தி^டமிட5 மPS/ ேமலா'ைம அைமLhக9 மv'I/ 

க^டைம,கLபட ேவ'I/  

. 

மாநிலVதி> ப9ளZ வள)fசி தி^டVதிைன (SDP) ஒMYகிைணLh மPS/ ப-Lபா\$ 

ெச\வத> Xல/ வளYக9 (ம) க5வ6 தி^டமிட5கைள ஒ^I ெமாVதமாக 

jM,-வதாக கMதாம5 இதைன ேச)VC, ெகா9ளLபI/ . 
 



 

 

ெபாC,க5வ6 அைமLைப நடVCவC ப9ளZ,க5வ6 

இய,-நரகVதி> ெபாSLh 

 

8.1.6.  க"வ$ வ$ஷய]க�%கான தைலைம அைமS_  

               பாடVதி^ட/ ,பாடL hVதகYக9 ஆசிNய) -றிVத நடவW,ைககளZ> 

தர நிைலக9 (எ.கா) ஆ9 ேச)Lh ேம/பா^I அளவ6Iத5 மPS/ கPற5 தரVைத 

அைனVC அளவ6t/ -ழBைத பMவ க5வ6 உ^பட அைனVதிP-/ தைலைம 

அைமLபாக மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) திக`/ . 

ெபாC, க5வ6ய6ய5 அைமLhகைள -Mவள ைமய/ (CRC) , வ^டார வள ைமய/ 

(BRC) , மாவ^ட ஆசிNய) பய6Pசி நிSவன/ (ம) DIET ேபா>ற க5வ6ய6ய5 

Cைண,க5வ6 அைமLhக+,-/ தைலைம வகி,-/ .மாநில க5வ6ய6ய5 

ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) தனC நிhணVCவVதி> Xல/ அரj,- 

க5வ6L பா)ைவ மPS/ தைலைமL ப'h வகிLபதPகான திற> வா\Bத சிறBத 

நிSவனமாக மாற ேவ'I/ . 

 

மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) , மாநில க5வ6ய6ய5 

க^டைமLh (state curricular frameworks(SCF)) மPS/ க5வ6ய6ய5 ெசய5பாIக9 

(பாடVதி^ட/ ,பாடLhVதகYக9 உ^பட ) ஆகியவPைற ேதசிய க5வ6ய6ய5 

க^டைமLh (NCF – National curricular framework) இைணBC ெபாCLப9ளZக9 மPS/ 

ஏைனேயாM,காக$/ உMவா,-/ . அதைன உMவா,-/ ேபாC மாநிலVதிP- 

ேதைவயான பNணாமYகைள ேச)VC, ெகா9+/ ேபாC/ மாநில க5வ6ய6ய5 

க^டைமLh (SCF) ெபாCL பNமாணYகைளi/ ேதசிய க5வ6ய6ய5 க^டைமLh (NCF) 

ப-திகைள D`வCமாக$/ எIVC, ெகா9ளலா/ .ேதசிய க5வ6ய6ய5 

க^டைமLh (NCF) திMVதVதி> இர'I ஆ'Iக+,-9 ெச\யLபட ேவ'I/ 

(பா),க – ப6N$ 4.7 (ம) 4.8 ). அைனVCL பாடV தி^டYக+/ ஒaெவாM ஐBC 

வMடYக+,- ஒMDைற மS ஆ\$ ெச\யLப^I ,திMVதLபI/ . ஆசிNய)க9 

,மPற க5வ6யாள)க9 ,-Wைம சDதாய அைமLhக9 ேபா>றவPSட> மாநில 

க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) பரBத ஆேலாசைனய6> 

Xல/ பாடVதி^ட/ உMவா,கLப^I திMVதLபI/ . 

  

            ெபாCLப9ளZ அைமLப6> , ஆசிNய)க9 மPS/ திற> ேம/பா^WP- 

மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) ெபாSLபா-/ . 

      

         ஆ'I, கண,கி5 பயண6,-/ பாைதய65 பNணாம/ அைமVதிட 

ெதாட)fசியாக க5வ6யாளராகV த>ைன ேம/பIVதி, ெகா9ள ெதாட)fசியான 

ெதாழி5 ேம/பாI (CPD) பய6Pசிய6ைன அைனVC ஆசிNய)க9 ,அtவல)க9 

,மPS/ பண6யாள)க9 அைனவM/  அைடBதிட ப9ளZ, க5வ6 இய,-நரக/ உSதி 

ெச\திட ேவ'I/ . 

 

           க5வ6V தைலவ)க9 (தைலைமயாசிNய) / Dத5வ)க9 ) Dத5 

ப9ளZ, க5வ6 இய,-நரகVதி> உய) அதிகாNக9 வைரய6லானவ)க+,கான திற> 

ேம/பா^WPகாக மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவனVCட> SIEMAT 

ஒaெவாM மாநிலVதிt/ உMவா,கLபட ேவ'I/ .[உய) க5வ6V திற> மPS/ 

-PறமPற ப6>னண6 ெகா'ட ேந)ைமயான க5வ6யாள) மாநில க5வ6ய6ய5 
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ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவனVதி> தைலைமயகVைத நடVCவா).மாநில 

க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) ப9ளZ, க5வ6 Cைற,- 

அறி,ைகைய சம)Lப6,-/. 

 

8.1.7.  IUவள ைமயW (CRC) , வqடார வளைமயW (BRC) , மாவqட ஆசிZயO பய$hசி 

நிVவனW (DIET) ஆகியவhைற வiSபv[pத" . 

ஆசிNய) (ம) ப9ளZக+,- அவ)களZ> இடYகளZேலேய அைனVC ப9ளZ, க5வ6 

ம^டYகளZt/ D> -ழBைதL பMவ க5வ6 Dத5 ெதாழிPக5வ6 வைரய65 

உதவ6கைள அளZLபதP-              (CRC) , மாவ^ட ஆசிNய) பய6Pசி நிSவன/ 

(DIET) ஆகியைவ உதவ6 ெச\i/ . 

 

    ஆசிNய)க9 மPS/ ப9ளZV தைலவ)க9 ஆகிேயாM,கான ெதாட)fசியான 

ெதாழி5 ேம/பாIக+,- ஆதர$ , ேம/பாI மPS/ கPப6Vத5 , கPற5 

உபகரணYகைள சNயான வைகய65 ைகயா+வதPகான ஆதர$ , ப9ளZ வள)fசிV 

தி^ட/ ஆகியவPறி> ேம/பா^WPகான  அVCைற க5வ6ய65 ெபாM9 

ெசய5பா^WPகான ஆதர$ மPS/ இதரவPறிP-மான ஆதர$ ஆகியன இதி5 

உ9ளடY-/  

 

இBத க5வ6 உதவ6 நிSவனYக9 , ேதைவயான திற>கைள ெகா'I9ள 

ம,க+ட> பண6யாPS/ .இBத நிSவனYகளZ> ேம/பாI , ப9ளZ, க5வ6 

D>ேனPறVதி5 D,கிய பY- வகி,-/ . இBத நிSவனYகளZ> பண6யாள)க9 , 

ெபாC, க5வ6 Dைறய65 இM,-/ ஆசிNய)களZைடேய இMBC ெவளZLபைடயான 

ெசய5 Xல/ அவ)களZ> திறைம கIைமயாக ேசாதி,கLப^I 

ேத)BெதI,கLப^WM,க ேவ'I/ .  .ேத)BெதI,கL ப^டவ)க9 ஆசிNய)க9 , 

ப9ளZV தைலவ)க9 மPS/ ப9ளZ ேமலா'ைம -`,க9 ஆகிேயாM,- 

உதவ6I/ வைகய65 ேதைவேகPப மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி 

நிSவன/ (SCERT) Xல/ கவனமாக வWவைம,கL ப^ட பாடVதி^ட/ மPS/ 

-றிLபான கI/ பய6Pசி அளZ,கLபI/.  

 

மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ (SCERT) இBத நிSவனYகைள 

பலLபIVCவதP- ப9ளZ, க5வ6 இய,-நரகVைத ேபா>ற ேமலா'ைம 

ெசய5Dைறைய வழி நடVC/ . இைவ X>S ஆ'IகளZ5 இBத 

நிSவனYகளZ> திற> (ம) பண6f nழைல க^டாய/ மாPறியைம,க ேவ'I/ 

.அைவ CWLபான மPS/ சிறLபான நிSவனYகளாக வளM/ .  
 
 ஒ^I ெமாVத ப9ளZ, க5வ6,கான க5வ6ய6ய5 சா)Bத 

அ/சYக+,- மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி 

நிSவன/ (SCERT) தைலைம அைமLபாக திக`/ . 

8.1.8.  மதிSப�qv வாZய]க( :-    ஒaெவாM மாநிலD/ ப9ளZ, க5வ6 சா>றிதm 

ேத)ைவ நடVCவேதாI , அேத சா>றிதைழi/ வழY-/ .வாNய/ ஒ>ேறா 

அ5லC ஒ>S,- ேமPப^ட வாNயYகைள ெகா'WM,க ேவ'I/ . மாநில 



 

 

ேத)வாைணய, -` அ5லC ேவS ஏதாவC ேத)வாைணய, -` (ச)வேதச 

அளவ65 ) மதிLப�I ெச\யலா/ .மாநில ேத)வாைணய) -` ப9ளZ, க5வ6V 

Cைற,- தனC அறி,ைகைய சம)Lப6,-/ . மVதிய -` ,மVதிய மனZத வள 

ேம/பா^IV Cைற,- தனC அறி,ைகைய அளZ,-/ .அ5லC அரj ப9ளZ 

ஆைணயVதா5 வைரயS,கLப^ட நிSவனVதிP- அறி,ைக அளZ,-/  

 

.இBத அைமLhக9 எBத hதிய ேத)வாைணய, -`ைவi/ D> அறிவ6,கLப^ட 

நைடDைறக9 மPS/ ெவளZLபைடயான அள$ேகா5 ஆகியவPைற, ெகா'I 

உMவா,க அgமதி,-/ . லாப ேநா,க/ இ5லாம5 தனZயா) ேத)வாைணய , 

-`$/ இM,கலா/ . அC DPறிt/ jதBதிரமாக$/ ப9ளZ, க5வ6 Cைறய6> 

ேமPபா)ைவய6t/ அ5லC ஒLh,ெகா'ட நிபBதைனக9 பW நடLபதாக மVதிய 

மனZத வள ேம/பா^IV Cைறய65 உSதி ெபPறதாக$/ இM,கலா/ .ேமPkறிய 

ெசய5Dைற Xல/ அYகீகார/ ெபPS ப5கைல கழகYக9 ேத)வாைணய 

-`,கைள ெதாடYகலா/ .  

 

மாநில மPS/ ேத)வாைணய, -`,க9 ஒ^I ெமாVதமாக ேத)$ Dைறைய 

சீ)திMVதி ேம/பIVC/ .ேதசிய க5வ6 ஆரா\fசி (ம) பய6Pசி நிSவன/ மPS/ 

ப6ற ெதாட)hைடய நிSவனYகளா5 உMவா,கLபI/ பாடVதி^ட ேநா,கYகளான 

தPேபாைதய ெபாMளட,கVைத உSதி ெச\i/ ேத)$ Dைறய6லிMBC மாPறி 

,திற>கைள உ'ைமயான மதிLப�̂ WP- மாPS/ .(பா),க ப6N$ 4.9) 

க5வ6ய6ய5 பாடVதி^டைதேயா, பாடLhVதகVைதேயா எBத ப9ளZ,-/ எBத 

வைகய6t/ த�)மானZ,கேவா அ5லC த�)மானVதி5 பY- வகிLபைதேயா 

ேத)வாைணய) -` ெச\யாC .இைவ அைனVC/ மாநில ப9ளZ, க5வ6 

அைமLபா5 த�)மானZ,கLபI/ . இவPறிP- ஒ`Y-DைறLபIVC/ பண6ய6ேலா 

ப9ளZகைள ேமPபா)ைவய6I/ பண6ய6ேலா எBத பY-/ கிைடயாC . 

  

ேதச/ D`வC/ ெசய5பI/ மVதிய ேத)வாைணய, -` உ^பட தPேபாC9ள 

ஒ>S,- ேமPப^ட ேத)வாைணய -`,க9 அைனVC மாநிலYகளZ5 ெசய5பI/ 

. (எ.கா) மVதிய ப9ளZ, க5வ6 வாNய/ (CBSE) இBதிய ப9ளZ, க5வ6 வாNய/ (CSE) 

ேதசிய திறBத ெவளZL ப9ளZ வாNய/ (NIOS) 

ப9ளZV ேத)$ சா>றிதmகளZ5 , தாராளமயமா,கLப^ட ,பல வ6MLப ேத)$ 

ெகா'டவPைற அளZ,-/ ேத)வாைணய, -` ப9ளZகைள இைணLபதி5ைல .  

 

ஆனா5 ப9ளZக+,-/ மாணவ)க+,-/ ேத)BெதILபதPகான வசதிையV 

தMகி>றC .அவ)க9 தM/ பாடVதி^டVைத அWLபைடயாக ப9ளZ தாேன எBத 

ேத)வாைணயVைத ேவ'Iமானாt/ ேத)BெதI,கலா/ . அைனVC மVதிய 

மாநில ேத)வாைணய, -`,க9 அைனVC பாடYகளZt/ D,கிய ஆPற5க9 

மPS/ திறைமகைள ேதசிய க5வ6ய6ய5 க^டைமLப6 (NCF- National Curriculum 

Framework) மPS/ மாநில க5வ6ய6ய5 க^டைமLh (SCF) (பா),க ப6N$ 4.9) 

ஆகியவPS9 kறLப^I9ளவாS மதிLப�I ெச\i/ .ச)வேதச வாNயYகைளV 

ேத)$ ெச\i/ ப9ளZக9 மVதிய க5வ6ய6ய5 க^டைமLh (NCF) (எ.கா D/ெமாழி 

nVதிர/ -றிVC ,இBதிய nழt,- ஏPறவாS கைல ,இைச,வரலாS ,தVCவ/ 

-றிVC) மாநில க5வ6ய6ய5 க^டைமLh (SCF) ஆகியவPறி> வழி இ>g/ ேச)VC 

க5வ6ய6ைன அளZ,-/ . 
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ேத)வாைணய) -`,க9 ேத)$ Dைறய6ைன ஒ^I ெமாVதமாக 

சீ)திMVதி ேம/பIVC/ .பாடVதி^டVைத அைமLபதிேலா அ5லC 

பாடLhVதகVைத உMவா,-வதிேலா  அைவ பY- வகி,காC . 

 

 

8.1.9.  பாட[திqட[ைத ேதO� ெசoவதhகான ெநகி2�[ தnைம :-  

ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZ அைமLhக+,- அவ)களZ> பாடV தி^டVைத ேத)$ 

ெச\ய D` ெநகிm$V த>ைமi/ இM,-/ .இMLப6g/ ,எ5லா ப9ளZகளZ> 

பாட ெநறிக9 -றி,ேகா9க9 உ^பட க5வ6 உ9ளட,க/ மPS/ ெசய5Dைறக9 

, மVதிய க5வ6ய6ய5 க^டைமLh (NCF) மPS/ மாநில க5வ6ய6ய5 க^டைமLh 

உட> இையBC தா> இM,க ேவ'I/ .ெபாCL ப9ளZ Dைறய65 அைனVC 

க5வ6 அதிகாNக+/ P 8.1.6 (ம) P 8.1.7 5 வ6வN,கLப^ட க5வ6ய6ய5 Cைண 

அைமLhக+/ ப9ளZக+ட> கலBதாேலாசிVC பாடVதி^ட ேம/பா^Wைனi/ 

க5வ6ய6யைல ெசய5பIVCவைதi/ ஒMYகிைண,க ேவ'I/ .  
 

8.1.10.  ேமWபாq`hகான திqடமிட" மhVW  ஆo�   

          இBத அVதியாயVதி5 -றிLப6டLப^I9ள அைனVC அைமLhக+/ 

நிSவனYக+/ தYக9 பண6,- வழிகா^ட ஒaெவாM வMடD/ கIைமயான 

தி^டYகைள உMவா,க ேவ'I/ .  

அவ)க9 இைட,கால தி^டYகைள ( 3-5 ஆ'Iக9 ) kட உMவா,க ேவ'I/. 

அைமLhகளZ> -றி,ேகா9கைள அைடBதிட$/ ,க5வ6ய6ய5 அைமLப65 

பYகிைன அதிகப^ச திறgட> ெசயலாPறிட$/ , இVதி^டYக9 த�^டLபட 

ேவ'I/. நிSவனYகளZ5 ச/பBதLப^ட தைலைம அைமLப65 ஆதர$ வள)fசி 

மPS/ ேம/பாI ஆகியவPறிPகாக அVதி^டYக9 மPS/ அவPறி> 

ெவPறிகரமான ெசய5பாIக9 ஆகியைவ மதிLபா\$ ெச\யLபI/.  

அரjLப9ளZ நிSவன/ ( RJSA - Rajya School  Authority ) அ5லC ப9ளZ, க5வ6VCைற 

மாநிலVதி> இBத தி^டமிடைலi/ ெசய5 Dைற ஆ\ைவi/ வழிநடVC/. 

ஒaெவாM தனZVதி^டD/ ஒMYகிைண,கLப^I அைமLh Dைறய65 க5வ6 

வ6ைள$கைள ெதாட)fசியாக ேம/பIVதிட உSதி ெச\யLபI/. 

8.2. ெபாVS_டn ¤யாqசி%I அ]கீகாரW :  

ப9ளZக9 கீேழ வைரயS,கLப^ட வைகய65 தரநிைல மதிLப�I மPS/ அYகீகார 

க^டைமLh ( School Quality Assessment  and Accreditation frame work )  தரநிைலைய 

அைடBC9ளதா எ>பைத உSதி ெச\ய$/ ப9ளZைய ெதாடY-வதPகான 

உNமVைத அளZVதிட$/ அYகீகாரDைற பய>பI/.  

 

ப9ளZகளZ> அYகீகாரVதிPகான அைமLh மPS/ க^டைமLh , பரBத மாSப^ட 

த>ைம ெகா'ட உ9�)த>ைம , இைளய மாணவ)க9  மPS/ சிறிய 

நிSவனYக9 ஆகியவPைற ைகயா+/ ேபாC ெநகி`/ த>ைம , நாI D`வC/ 

உ9ள ெபM/ எ'ண6,ைகய6லான ப9ளZகளZ5 உ9ள உ'ைமயான நைடDைற 

ஆகியவPைறெய5லா/ கண,கி5 எIVC,ெகா9ள ேவ'I/. �ேகாள �திய65 

அைனVC ப-திகளZ> ெசய5பாIக9 ெகா'ட த>ைம அைனVC ப9ளZக+/ 



 

 

எளZதி5 அwக,க kWயதாக$/ ேந)ைமைய உSதி ெச\திட க^ILபாIக9 

மPS/ சமநிைலக9 Dைறக+/ இவPறிP- ேதைவ . அதிகாரமளZLபேதாI 

கடைமi/, ெபாSLhண)$/ இைணBC ெச5லேவ'I/, அC மிக$/ 

அவசியமானC/ kட எ>பைதய/ இ,ெகா9ைக உண)BC9ளC. 

 

8.2.1.  ப(ளL தர மதிSப�v மhVW அ]கீகார கqடைமS_ :  

மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி நிSவன/ , ஒaெவாM 

மாநிலVதிP-/ ஒM ப9ளZ தர மதிLப�I மPS/ அYகீகார/ க^டைமLh (SQAAF ) 

உMவா,-/.  

 

ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dற ஆைணயVதா5 அYகீகார Dைறய6> அWLபைடய65 

ப9ளZகைள ஒ`Y-பIVC/ வைகய65 இC பய>பI/. ஆசிNய)க9 , இதர 

க5வ6யாள)க9 , ப9ளZய6> தைலவ)க9 , ப9ளZக9 , ெபPேறா)க9 , ப9ளZ 

ேமலா'ைம -`,க9 -Wைம சXக அைமLhக9 உ9ளZ^ட க5வ6 ெதாட)பான 

அைனVC தரLப6னNடD/ வ6Nவான ஆேலாசைன ேமP,ெகா'I ப9ளZதர 

மதிLப�I மPS/ அYகீகார க^டைமLh (SQAAF ) உMவா,கLபI/. ப9ளZ, க5வ6Vதர 

-றிய�I ( SEQA )  இMBC ெபறLப^டC/ சாலா சிVதி ப9ளZ தரநிைலக9 மPS/ 

மதிLப�I பPறிய ேதசிய தி^ட/ ) ெசய5பாIகளZ5 இMBC/ இC ஏPS,ெகா9+/. 

ேதசிய க5வ6தி^ட/ மPS/ நி)வாக நிSவன/ ( NIEPA ) ப5கைல,கழக/  ேதசிய 

க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி மPS/ அYகீகார க^டைமLh ( SQAAF)  அைனVC 

மாநிலYக+,-/ ெபாCவான அw-Dைற ெசய5பIVத ேதசிய 

வழிக^Iத5களைள உMவா,-/.  

 

மாநிலYக9 மPS/ ப6ற க5வ6 ெதாட)பானவ)க+டg/ ஆேலாசைன ெச\த 

ப6>ன) ேமPெகா9ளLபI/ இBத வழிகா^I Dைறக9 இSதியானைவ அ5ல. 

ஆனா5 Cைண hNபைவ.  

 

இBத வழிகா^Iத5க9 மPS/ அைனVC மாநிலYகளZ> ப9ளZ தர மதிLப�I 

மPS/ அYகீகார க^டைமLh ( SQAAF)ப6>வM/ ெகா9ைககைள அWLபைடயாக 

ெகா'டைவ.  

அ) அைன[p மாநில]களLn ப(ளL[ தர மதிSப�v மறVW அ]கீகார 

கqடைமS_ ( SQAAF )  ஒM ப9ளZ ெசய5பட ஒ`Y-Dைறய6> ஒLhதைலL ெபற 

ப9ளZ �)Vதி ெச\ய ேவ'Wய சில அWLபைட, காரண6க+ட> ேச)VC 

ப9ளZகைள ெதாட)fசியாக ேம/பIVதி பலவ6தமான காரண6க9 அ5லC 

பNணாமYக9 ெகா'WM,-/ . ஆனா5 இBத kIத5 காரண6க+/ ப9ளZகளZ> 

ஒ`Y-Dைற,- த-தியாக அைமவதி5ைல.  

 

ஆ) இfத அ`Sபைட காரண$க( ªVபைவ :  

ப9ளZ,கடVதி5 உ9ள அைனவM,-/ கவன/ மPS/ பாCகாLh , ப9ளZ,kட / 

நடVத ேதைவயான அவசியமான உ^க^டைமLh , ேதசிய க5வ6ய6ய5 

k^டைமLh  / மாநில k^டைமLh (NCF / SCF ) உட> இையBத பாடVதி^டVதி> 

ெவளZLபைடயான அறி,ைக மாணவ)களZ> எ'ண6,ைக,- ஏPப ஆசிNய)  

எ'ண6,ைக , பாடYக9, ப9ளZகளZ5 நடVதLபI/ வ-Lh , அைனVC வ6த 

ெசய5பாIகளZt/ ேந)ைம, அைனVC வ6தமான ஒ`Y- D றத  தகவ5கைள 

ஔி$ மைறவ6>றி ெவளZLபைடயாகV ெNவ6Vத5.  
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." அைனவM,-/ ெபாMBத,kWய ஒM அள$ " எ>ற நைடDைற 

உ^க^டைமLப65 ஏPS, ெகா9ளVத,கC அ5ல. உ9�) த>ைம,ேகPப கவன/ 

மPS/ பாCகாLh -றிVத நிகmவ65 ேபாCமானவPைற உSதி ெச\த ஏPS, 

ெகா9ளலா/.  

NCF. SCF ஆகியவPேறாI இைணBதிM,-/ வைர ப9ளZ எBதெவாM 

பாடVதி^டVைதi/ ேத)$ ெச\வதP- D` jதBதிர/ உ'I.  ப9ளZ ேத)$ 

ெச\i/ பாடVதி^டVதி> அWLபைடைய ெவளZLபைடயாக ெவளZLபIVத 

ேவ'I/ எ>பC ம^Iேம எதி)பா),கLபI/. 

. 

ஆசிNய)க9 -றிVC ஆசிNய) க5வ6ய65 ேதசிய அைமLh வ-VC9ள ேதைவயான 

க5வ6 த-தி ெகா'ட பாட ,வ-Lh வாNயாக எ'ண6,ைகய6லான ஆசிNய)க9 

எ>ற வ6தVதி5 தகவ5 அளZVதா5 ேபாC/. இBத வைகய65 ேவS எBத    

தகவt/ ேதைவய65ைல.  

எ5லா அWLபைட, காரண6களZt/. காரண6களZ> ேநா,க/, அLWபைட பPறிய 

hNத5 ப9ளZகளZட/ இM,க ேவ'I/ எ>பC ம^Iேம எதி)பா),கLபI/. 

இயBதிரகதியான, பாடVைதV திண6,-/, ெசய5பாI ைமயமான அw-Dைற 

இM,காC.  
 

எதி)பா)Vத அWLபைட தரYகளZ> ப^Wயலி5 ேவS எBத காரண6க+/ ேச),கLபட 

மா^டாC.  

 

இ . க"வ$ வ$ைள�கைள ேமWபv[pW ேநா%க[தி" (SQAAF) ஏேதg/ kIத5 

காரண6கைள / பNணாமYகைள ேச)VC ெகா9ளலா/.இBத காரண6க9 இaவாறாக 

இM,கலா/. 

 

• பாடVதி^டVதி> வ-Lபைற பNவ)Vதைன,கான ெசய5Dைறக9 மPS/ 

அவPறி> ெசய5திறைன மதிLபா\$ ெச\i/ ெசய5Dைறக9 

 

• மாணவ)க9 கPற5 பPறிய ெதாட)fசியான வள)fசி மதிLப6ய6^WPகான 

பயg9ள Dைறக9 மPS/ தனZVதனZயான கPறலி> தி^டYகைள 

}^பமாக சNெச\த5 அவPறி> பய>பாI 

 

• ஒaெவாM மாணவM,-/ சNயான கவன/ மPS/ தைலய�I கிைடLபைத 

உSதி ெச\வதPகான ஆசிNய)கைள ஒM -`வாக பண6hNய 

ெசய5பIVCவதPகான ெசய5Dைறக9  

 

• ப9ளZேமலா'ைம -`,களZ> (SME) ெசய5பாIக9 மPS/ அத> 

Cைணைய ப9ளZய65 ெபSவதP-/ ப9ளZ,கா,க$/ ஆன வழிDைறக9  

 

• மாணவ)கைள த,கைவVத5 மPS/ இைடநிPற5 வ6கிதVைத -ைறத5  

 

• ஆசிNய)க+,கான திறைமயான ெதாழி5Dைற ேம/ப^I தி^டYக9  

 

• ப9ளZவளாகVCட> பாடசாைலய6> ஒVதிைசBத ெசய5பாI  

 



 

 

 (SQAAF)  ப6> அWLபைட காரண6க9 ப9ளZ ெதாடY-வதPகான உNமVதிPகாக (LSS 

- License to Start School) ேதைவகைள உMவா,க மா க ப ஆ நிSவனVதா5 

பய>பIVதLபI/. ப.தா.மி.அ.க (SQAAF) அWLபைட காரண6கைள தவ6ர ேவS 

எைதi/ ப9ளZ ெதாடY-வதPகான உNம/ ச^ட�)வமா,காC. 

 

இBத க^டைமLhக9 ப.தா.மி.அ.க (SQAAF)  மPS/ ப.ெதா.உ (LSS) இர'I/ 

அaவLேபாC மதிLபா\$ ெச\யLப^I,அைனVC பY-தார)க+டனான   ஒM  

பரBத ஆேலாசைன Xல/ ேம/பIVதLபட ேவ'I/ . இC ஐBC ஆ'Iக+,- 

ஒMDைற நடVதL பட ேவ'I/. மாநிலVதி5 ப9ளZ வள)fசி தி^டVதி> 

க^டைமLப6P- ெதNவ6Vதிட ப த (ம) அக (SQAAF) க^டைமLைப 

ப9ளZ,க5வ6VCைற மPS/ மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி 

நிSவன/ பய> பIVதலா/ . 

இBத ஒ^IெமாVத அைமLh 2023,-9 உMவா,கLபடலா/.இத> திற> 

ப9ளZ,க5வ6 Cைற , மா.க.ஆ (SEERA)  மPS/ அரj க5வ6 ஒ`Y- Dைற(RJSA) 

ஆகியவPறா5 5 ஆ'Iக+,- ஒM Dைற மS ஆ\$ ெச\யLபI/.  
 

8.2.2.  ப(ளL[தரW   

தர மதிLப�I மPS/ அYகீகார க^டைமLh மPS/ ப9ளZ ெதாடYக உNம/ 

ஆகியைவ அYகீகாரVதி> அWLபைடய65 ஒ`Y- DைறLபIVCவதPகான 

அWLபைட எBத ஒM அYகீகாரVதிP-/ ப.த(ம) அக(SQAAF) ̂ டைமLேப அWVதளமாக 

அைமi/. இC அLபWேய ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y- Dைற ஆைணயVதா5 (SSRA) ஒM 

வtவான அYகீகார Dைறைய உMவா,க பய> பI/ .அaவLேபாC ஒaெவாM 

ஐBC வMடYக+,-/ ெபறLப^ட அgபவYகளZ> (ம) இதர D>ேனPறYக9 

அWLபைடய65 திMVதLபI/. ப.த(ம)அ.க(SQAAF) க^டைமLப6> அWLபைட 

காரண6கைள த-திகா' பMவVதிP- ப6ற-/ �)Vதிெச\யாத ப9ளZகைள 

ெசய5பட அgமதி,க kடாC.அத> மாணவ)க9 அMகி5 உ9ள ப9ளZக+,- 

மாPறLபIவ). 

 

8.2.3.  ¤ய அ]கீகாரW 

�)Vதி ெச\யLப^ட அைனVC அWLபைட காரண6கைளi/ ெதNவ6Lபதி> Xல/ 

ப9ளZ தர மதிLப�I மPS/ அ.க(SQAAF)> அWLபைடய65 எ5லா ப9ளZக+/ jய 

மதிLப�I ெச\C உNய ஆவணYகைள அளZ,க ேவ'I/ .ப9ளZ ேமலா'ைம -` 

மPS/ இர'I சக ப9ளZக+/ அைத கவனமாகL பNசீலிVC ஒLhத5 தBதப6றேக 

அYகீகார/ ெச5tபWயா-/. 

. 

jய அYகீகார/ ஒaெவாM X>S வMடVதிP-/ திM/ப ெபறLபI/. சக 

ப9ளZக9 ஒேர ப9ளZ வளாகVதிP-9 இM,க kடாC. jய அYகீகார/ ,அத> 

ஒLhத5க9, அத> வ6வரYக9 P.8.2.5 5 வ6வNVதவாS ெபாCLபா)ைவ,- 

கிைட,க ெபற ேவ'I/. 

 

8.2.4.  அ]கீகார[திn தண$%ைக Qைற. 

ப9ளZ,க5வ6, ஒ`Y- Dைற ஆைணய/ அYகீகார/ தண6,ைக ெச\i/ ஒM 

அைமLைப ஏPபIVC/. இC திற> மPS/ ந/பகVத>ைம ெகா'ட சக ப9ளZக9 

மPS/ ப6ற நிSவனYகைளL பய>பIVதி ெச\யLபI/. அைனVC ப9ளZக+/ 
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(அரj/ெபாC/தனZயா) உதவ6 ெபS/ மPS/.உதவ6 ெபறாத தனZயா) ப9ளZக9) இBத 

தண6,ைகய6> கீm ஐBதா'Iக+,- ஒM Dைற வ6வாதி,கLபI/. தண6,ைக 

DW$களZ> வ6வரYக+/ P.8.2.55 -றிLப6^I9ளவாS ெபாCLபா)ைவ,- 

கிைட,க ெபற ேவ'I/. 

 

ப9ளZ க5வ6VCைற மPS/ அத> அtவல)க9 ப9ளZகளZ> அYகீகாரVதிேலா 

அ5லC அத> தண6,ைகய6ேலா பY- ெபற மா^டா)க9.ஆனா5 அவ)க9 

அYகீகார/ அளZLபதPகான ஒ^IெமாVத ெசய5பாIகைள ெசய5பIVCவதPகான 

ேநரVைத அளZVC/ வளYகைள வழYகிi/ ப9ளZகளZ5 தி^டYகளZ5 அYகீகார/ 

அBதBத ப-திகளZ5 அளZLபதP- உத$வா)க9. 

 

ப9ளZ,க5வ6VCைற அ5லC அத> அtவல)க9 தைட,, இைடÑS அ5லC 

அYகீகார ெசய5பாIகைள தவறாக பய>பIVCத5 , ஏேதg/ ெச\தாேலா 

ெச\யாம5 இMBதாேலா அதனா5 ஏPபI/ வ6ைள$க9 ஆகியவPS,- 

ெபாSLபானவ)களாவா)க9. 

8.2.5.  அ]கீகார[திhIW அதn தண$%ைக%IW ெதாடO_ைடய தகவ"கைள ெபாp 

ம%க( ெபVத" 
அைனVC தகவ5க9 மPS/ அYகீகார Dைறய6> வழிDைறக9 பPறிய 

அைனVC ம^ட ஆவணYக9 மPSம அYகீகார Dைறய6> ெசய5பாIக9 

ெபாCம,க9 ஆ\$ ெச\வC எ>பC ெபாCம,களZ> ேமPபா)ைவ,-/ 

ெபாSLப6P-/ D,கிய வழியாக பய>பI/ 

 

இதைன ெசய5பIVத ,அYகீகார/ -றிVத அைனVC தகவ5க9, (jய அYகீகாரம 

உ^பட) தண6,ைக ,அவPறி> காரணYக9, ஆதரமான ஆவணYக9 ஆகியைவ 

அைனVC ப9ளZக+,-/ ெபாCவ65 இலவசமாக$/ எளZதாக$/ கிைட,க 

ேவ'I/.ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/(SSRA)  ,இBத அைனVC 

தகவ5க+/ ெகா'ட , ப9ளZகளா5 பராமN,கLபட ேவ'Wய இைணய தளVைத 

உMவா,கி ெசய5பIVத ேவ'I/. இBத இைணயதள/ 2024,-9 அைனVC 

மாநிலYகளZt/ உMவா,கLபட ேவ'I/ .இBத ெவளZய�̂ WPகான வWவைமLh 

ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணயVதா5 த�)மானZ,கLபI/. 

 

ப9ளZ,க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணயVதா5 பராமN,கLபI/ இைணயதளVCட>  

ப9ளZக+/ அேத தகவைல அேத வWவVதி5 தYக9 ெசாBத வைல தளVதிt/ 

ெவளZய6ட  ேவ'I/. ப9ளZய65 அfசி^ட நக5கைளi/  ைவVதிM,க ேவ'I/. 

ேமt/ ேகாN,ைகய6> ேபN5 இBத தகவ5 இலவசமாக பகிரLபட ேவ'I/ . 

இBத ெவளZய�IகளZ5 ஏேதg/ தவS ஏPப^டா5 அ5லC தவறாக 

ெதNவ6,கLப^டா5 ப9ளZ மPS/ அத> சா)பாள) மvC -Pற நடவW,ைக 

ேமPெகா9ளLபI/ . 

 

தவறான தகவ5கைள அ/பலLபIVத ெபாCம,க9 -ைறத�)Lh அைமLh 

அ5லC ப6ற அைமLhகைளL பய>பIVத ஊ,-வ6,கLபட ேவ'I/. 
. 



 

 

8.3. தனLயாO ப(ளLகளLn ஒ�]IQைற அ]கீகாரW மhVW 

ேமhபாOைவ : 
தனZயா) மPS/ தனZயா) ெதா'IநிSவன ப9ளZக9 இBதியாவ65 ெபMபYகாPறி 

வMகி>றன. இBத DயPசிக9 ஊ,-வ6,கLபடேவ'I/. அவ)கைள 

சBேதகVCட> நடVCவத> Xல/ அவ)களZ> ெசயLபா^Wைன -ைறVCவ6ட, 

kடாC.  

 

அVதைகய ப9ளZக+,- அதிகார/ வழY-வCட> DைறLபIVதலா5 உ'டா-/ 

அதிகjைம அதனா5 ஏPபI/ சி,க5க9, ஆகியவPறி5 இMBC வ6Iவ6,கLபட 

ேவ'I/. அேத ேநரVதி5 தனZயா) வண6க நிSவனYகளாக ப9ளZைய நடVதி 

க5வ6ய6> அWLபைட ெபாCநல>கைள சீ)-ைல,க Dய5பவ)க9 

தI,கLபIவா)க9. 

 

க5வ6i/ ப9ளZi/ சBைதLபIVதt,கான ெபாM^க9 அ5ல. இY- கண6சமான 

'தகவ5 சமfசீரPற நிைல' உ9ளC - மாணவ)க9 மPS/ ெபPேறா)கைள வ6ட 

ப9ளZக+,- க5வ6 மPS/ அவPறி> வ6ைள$க9 பPறிய அதிக அறி$ உ9ளC. 

மாணவ)க9 வசிLப6ட/, சXக, ெபாMளாதார காரணYக+,காக ப9ளZகளZலிMBC 

மாறி,ெகா'WM,க DWயாத அளவ6P-, ஏPக DWயாத அளவ6லான க^டண 

மாPற/ உ9ளC. 

 

இBத ைமய அதிகாரமானC ப9ளZ மPS/ அவPறி> பயன)க9 ைகய65 உ9ளC. 

எனேவ மாணவ)க9 ெபPேறா)க9 மPS/ சXகVதின) இBத உய)Bத சமமPற 

அதிகாரL பரவலிலிMBC -றிLபாக சில ப9ளZகளZ> மPS/ த>னZfைசயான, 

நடவW,ைகய6லிMBC காLபாPறLபட ேவ'I/. 

 

தனZயா) ப9ளZகளZ> க5வ6 வ6ைள$க+/ ெபாCLப9ளZகைள ஒVததாகேவ இM,க 

ேவ'I/. தனZயா) ப9ளZகளZ5 பய6PSவ6,கLபI/ ப5லாய6ர,கண,கான 

-ழBைதகளZ> எதி)காலVதிP- இC மிக$/ அவசியமா-/. இVதைகய 

D>ேனPறVதிPகான ெபாSLh தனZயா) ப9ளZகளZ> நி)வாக/, உNைமயாள) 

உ^ப^டவ)கைள சா)Bேத உ9ளC. இதPகாக ெபாCம,களZடமிMBC ப5ேவS 

ஆதரைவ ெபற வ6M/h/ தனZயா) ப9ளZக+,- த-Bத ஏPபாIகளZ> 

அWLபைடய65 ஆதர$ வழYகLபI/.  

 

 தனZயா) ப9ளZக9 தYக9 ெபயN5 'ெபாC' எ>ற 

வா)Vைதைய பய>பIVத, kடாC. ெபாCம,களா5 நிதி 

உதவ6 வழYகLபI/ ப9ளZக9 ம^Iேம ெபாCLப9ளZக9  

- அதாவC அரj மPS/ அரj உதவ6 ெபS/ ப9ளZக9. 

8.3.1.  தனLயாO ப(ளLகளLn ஒ�]IQைற : 

தனZயா) ப9ளZகளZ> ஒ`Y-Dைற ெபாCLப9ளZகளZ> க^டைமLh,-^ப^ேட 

அைமi/. ேமேல -றிLப6^ட ெகா9ைகக9 அைனVC/ தனZயா) மPS/ 
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ெபாCப9ளZக9 அைனVC,-/ ெபாCவானைத ஆ-/. தனZயா) ப9ளZகான 

ஒ`Y-Dைற சீMைட,கான ேதைவகைள DைறLபIVCVதt,காக ம^Iேம. 

தPேபாC9ள தனZயா) ப9ளZக9 ேமPkறLப^ட ஒ`Y-Dைற,-9 வBC 

அYகீகார/ ெபறேவ'I/. ஒ`Y-Dைற மPS/ அYகீகாரVC,கான மதிLப�I 

எ>பC ெபாCLப9ளZக+,- உ'டாவ>PைறL  ேபா>ேற அைமயேவ'I/. 

 

8.3.2.  ப(ளLக�%IS ெபயZvW Qைற: 

தனZயா) ப9ளZக9 எBதவ6தமான ஆவணLபIVCத5, தகவ5 ெதாட)h மPS/ 

அறிவ6LhகளZ5 “ெபாC” எ>ற ெசா5ைல ப9ளZய6> ெபயMட> பய>பIVத, 

kடாC. இBத மாPற/ 3 வMடYக+,-9 அைனVC தனZயா) ப9ளZகளாt/ 

நைடDைறLபIVதLபட ேவ'I/. ‘ெபாC’L ப9ளZக9 எ>பைவ ெபாCம,க9 

நிதியா5 நடVதLபI/ ப9ளZக9 ம^Iேம. அC அரjLப9ளZக9 ( மாநில அரj 

ப9ளZக9 உ^பட) மPS/ அரj உதவ6 ெபS/ ப9ளZக9. 

 

8.3.3.  _திய ப(ளLக( pவ]Iத": 

hதிய தனZயா) ப9ளZக9 SSRA வ6> வைரDைற மPS/ ேதைவ,-^ப^I 

த>னறிவ6Lh Xலமாக SSRAவ6டமிMBC LSS (License to start school) ெபறேவ'I/. 

இBத த>னறிவ6LபானC உ9�) ப�சாயVC வா)I -`, ப9ளZேமலா'ைம,-` 

மPS/ ப^டய, கண,காளN> ஒLhத5 ெபறேவ'I/. ப9ளZ ெதாடYகLப^ட 

nழலி5 ப9ளZ ேமலா'ைம, -`வ65 ெபPேறா) ப6ரதிநிதி இM,கேவ'I/ 

எ>ற அவசியமி5ைல. ஆனா5 மPற உSLப6ன)க9 இM,க (P7.7.1 5 -றிLப6^டC 

ேபால) ேவ'I/. 

8.3.4.  ெபாpம%க�%I தகவ" அளL[த" 

ெபாCம,க9 -ழBைதகைள ப9ளZய65 ேச),-/ேபாC ,அைனVC வா\Lhக9 

பPறிi/ ெதNயLபIVத ேவ'I/ .இதPகாக ப9ளZகளZ> அYகீகாரVC,கான 

நைடDைறக9 ,க^டண வ6கித/ ,வசதிக9 ,கPற5 வ6ைள$க9 ,ஆசிNய)களZ> 

வ6பர/ ,அவ)களZ> க5வ6V த-திiட> மPS/ ஒM ப9ளZைய ெபPேறா) 

ேத)BெதI,க DW$ ெச\வC ெதாட)பான அைனVC ெச\திக+/ 

ெபாCVதளVதி5 ெவளZய6ட ேவ'I/ .ெச\திகைள ெவளZLபIVC/ Dைறi/ 

எBத ெச\திகைள ெவளZLபIVத ேவ'I/ எ>ற அ/சVைதi/ SSRA 

த�)மானZ,-/ .இC அைனVC/ SSRAவா5 ெபாC இைணய ப,கVதிt/ , 

ப9ளZகளZ> இைணய ப,கVதிt/ ,ப9ளZ ெபாC ஆ\$ மPS/ ெபாC ம,க9 

யாேரg/ ேகாMவத> அWLபைடய65 கிைட,-மாS அைமய ேவ'I/ . 

 
 தனZயா) ப9ளZக9 தYக9 க^டணVைத நி)ணய/ ெச\ய 

jதBதிர/ உ'I ,ஆனா5 த>னZfைசயாக நி)ணய6,க இயலாC 

. த-Bத க^டண உய)வானC ெபாC ஆ\$,-L ப6>ன) 

ஏPகLபI/. . 

8.3.5.  தனLயாO ப(ளLக�%கான ப(ளL ேமலா{ைம I�%க( :- 



 

 

அைனVC தனZயா) ப9ளZக+/ ெபாCL ப9ளZகைளL ேபா>ேற ப9ளZ 

ேமலா'ைம, -` அைமVC ெதாட) ெசய5பா^W> அWLபைடய65 ப9ளZ 

ேமலா'ைம, -`வா5 மSசீரா\$ ெச\யLப^I ஒLhத5 ெபறLப^ட ப9ளZ 

ேம/பா^IV தி^ட/ (SDP) ெபPறிM,க ேவ'I/ . அLப9ளZக9 தYகளZ> 

தண6,ைக ெச\யLப^ட ஆ'I , நிதிநிைல அறி,ைக மPS/ வMமானவNV 

Cைற,- வழYகLப^ட மPற அறி,ைககைள SMC மPS/ ெபாCம,க+,- 

ெவளZLபைட த>ைமiட> அறி,ைகயாக வழYக ேவ'I/ . அBத அறி,ைகய6> 

ந/பகVத>ைம,- SMC ஒLhத5 வழYக ேவ'I/ .நிதி ெவளZLபIVத5 

தரநிைலக9 ப-தி 85 (இலாப ேநா,கPற ) உ9ள நிSவனYக+,கானைதL 

ேபா>ேற இM,க ேவ'I/ . ப9ளZ ேம/பா^IV தி^டD/ , நிதிநிைல 

அறி,ைகக+/ எளZதாக$/ ,ெவளZLபைடயாக$/ கிைட,க ேவ'I/ (including 

online ) 

8.3.6.  தனLயாO ப(ளLகளLn கqடண]க(  

     தனZயா) ப9ளZக9 தYக9 க^டணVைத நி)ணய/ ெச\C ெகா9+/ jதBதிர/ 

உ'I .ஆனா5 த>னZfைசயாக உய)Vதி,ெகா9ள DWயாC (எBத nmநிைலய6t/ 

) த-Bத க^டண உய)வானC அதிகN,-/ ெசல$க+,கானC (பணவ �,க/ சா)Bத) 

ெபாC ஆ\$,-L ப6> அgமதி,கLபI/ . எனZg/ எதி)பா),கLபடாத அ5லC 

நியாயமPற ப9ளZ ேம/பாI , உ^க^டைமLh நிதி ேபா>ற எBத தைலLப6> கீ`/ 

ெபறLபI/ கண6சமான க^டண உய)$ ெச\யLபட,kடாC .பணவ �,க/ 

அWLபைடய65 அgமதி,கLபI/ க^டண உய)வானC ஒaெவாM X>S 

வMடYக+,- ஒM Dைற SSRAவா5 த�)மானZ,கLபI/ . 

 

8.3.7.  ப(ளLக( இலாப ேநா%கமhறைவயாக இU%க ேவ{vW. ப6N$ 8> 

நிSவனYக+,கான ெவளZLபைடயான தர நிைலகளZ>பW தYகளZ> தண6,ைக 

ெச\யLப^I சா>றளZ,கLப^ட நிதி நிைல அறி,ைகய6> பW இலாபமPறைவயாக 

இM,க ேவ'I/. kIதலாக வMமான வN ச^டVதி> கீm மாநில அரjக9 

ப9ளZக+,கான kIதலான கண,கீI மPS/ தகவ5 தரநிைலகைள இலாப/ 

அைடதைல தI,-/ ெபாM^I அைம,கலா/.  

 

8.3.8.  தனLயாO ப(ளLகளL" பnQக[தnைம :  

       கடBத 50ஆ'IகளZ5 தனZயா) ப9ளZக9 மாணவ)களZ> சXக 

ெபாMளாதார வ6வரYகளZ5 D>h இMBதைத வ6ட ப>DகVத>ைம -ைறவாக 

உ9ளC . 

இC மாPறLபட ேவ'I/. ஒ`Y-Dைற ஆைணயD/ , உNைம அதிகார 

ஆைணயD/ அைனVC தனZயா) ப9ளZகைளi/ மாணவ)களZைடேய ,ப>DகV 

த>ைமையi/ ,ஒMYகிைணLைபi/ ேத)BெதIVத5 -t,-fசீ^I மPS/ 

க5வ6 உதவ6Vெதாைகக9 Xலமாக ஊ,-வ6,க வலிiSVத ேவ'I/  . 

இதPகான உVேவகமானC க5வ6யாள)க9 NGO மPS/ அறி$ஜ�வ6க9 

ஆகிேயாNடமிMBC வரேவ'I/ . இSதிய65 RTE ச^ட/ 12(1)(C)இ5 உ9ள 

ஷரVC,கைளL ப9ளZகைள க^டாயLபIVதி இைத ந/ப6,ைக உNய அளவ6P- 

திற/பட ெச\ய DWயவ65ைல . எனேவ ப9ளZக9 இைத அவ)கேள வ6M/ப6 

ெச\ய வ6ட ேவ'I/ . சNயானவPைறf ெச\ய$/, hCைமக9 hNய$/ 
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த>னா^சி தBC, ப9ளZகளZ5 சிறLபாக ெசய5பட வ6Iவேத ெபாCவாக சிறBத 

வழி . அCேவ இ,ெகா9ைக,கான ேகா^பாIக+ட> ஒVதிைசவானதா,-/.  

8.3.9. தனLயாO ப(ளLகளL" பயnகைள ேமWபv[pத" .  

             தனZயா) ப9ளZகளZ> க5வ6 பய>கைள ேம/பIVத DயPசி 

ெச\வCட> அத> பய>க9 ஏPகனேவ 45 -றிLப6^டபW ெபாCவ65 ெவளZLபIVத 

ேவ'I/ .ஒM தனZயா) ப9ளZ இC ேபா>ற ேம/பாIக+,- ெபாC அைமLப6> 

ஆதர$ ெபற வ6M/ப6னா5 அC ப6>வM/ நிபBதைனக+,- உ^ப^I 

அளZ,கLபI/ . 

a. ெபாC அைமLh நிSவனYக9 தனZயா) ப9ளZக+,- kIதலான ,தனZLப^ட 

DயPசிகைள எI,காC . ஆனா5 ெபாC அைமLப65 நைடெபS/ 

ெசய5பாIகைள தனZயா) ப9ளZக+,-/ ெசய5பIVத அgமதி 

வழYகLபI/ . எ.கா. ெபாCL ப9ளZ ஆசிNய)க+,காக வWவைம,கLப^I 

நடVதLபI/ திற>வள) பண6மைனக+,- தனZயா) ப9ளZ ஆசிNய)கைள 

அgLபலா/ ,அ5லC ஒMYகிைணBத ப9ளZ வளாக வளபகி)$ 

நடவW,ைககளZ5 பYேகPகலா/ .      (எ.கா: ெபாC வ6ைளயா^I 

ைமதானYக9 அைமVத5 அ5லC பய>பIVCத5 அ5லC ெதாழிPக5வ6 

ஆசிNய)கைள பகி)வC ேபா>றைவ )  

b. இVதைகய ெபாC ஆதரவ6P- த-Bத அள$ க^டண/ அ5லC வ6ைல 

தனZயா) ப9ளZயா5 ஏPகLபட ேவ'I/ .(எ.கா:ப9ளZ வளாக/ ,BRC,DIET)  

c. தனZயா) ப9ளZ மPS/ ெபாCLப9ளZ இைடேயயான எBத ஒM ஏPபாI/ 

ெவளZLபைடயாக ஒLh,ெகா9ளLபட ேவ'I/ .இVCட> இBத ஏPபாI 

ெதாட)hைடய ஆ+/ -`வா5 (எ.கா: SMC,DEO,SCERT)ஏPகLபட ேவ'I/ 

.ேமt/ தனZயா) ப9ளZகளா5 ஏPகLபI/ ெசல$க+/ ,பய>பாI/ 

ெபாCவ65 ெவளZய6டLபட ேவ'I/ . 

d. எBத ஒM nmநிைலய6t/ ெபாCLப9ளZ Dைறய6> வா\Lh அ5லC 

ஆதரைவ -ைற,-/ வைகய65 தனZயா) ப9ளZக+,- ஆதர$ 

அளZ,கLபடாC .ேமt/ பர�பர ந>ைம மPS/ ஒVCைழLேப எLெபா`C/ 

D,கியமாக கMVதி5 ெகா9ளLபI/ . 

8.4. கqடாய க"வ$ உZைமt சqட[திn தா%க]க(: 
இBதிய க5வ6 வரலாPறி5 க^டாய க5வ6 உNைமf ச^ட/ ஒM D,கியமான 

திMLhDைன ஆ-/. ேதசிய க5வ6, ெகா9ைகய65 -றிLப6டLப^I9ள ப5 

ெசய5பாIக9 க^டாய, க5வ6 உNைமf ச^டVதிைன அWLபைடயாக, 

ெகா'டைவ ஆ-/. அத> ேநா,கYகைள ெசய5பIVCவைத உSதி ெச\i/ 

ெபாM^I இ, க5வ6, ெகா9ைக க^டாய க5வ6 உNைமf ச^ட/ பPறி வ6Nவாக 

ஆரா\கிறC. இதைனV ெதாட)BC க^டாய க5வ6 உNைமf ச^டVதி5 

ேதைவ,ேகPறவாS திMVத/ ேமPெகா9ளலா/. அVேதாI ச^டVதி> ப5ேவS 

பNமாணYகைள உ9ளட,கிi9ளதா5 இ,க5வ6, ெகா9ைகைய ச^டமா,-/ 

நடவW,ைககைளi/ ேமPெகா9ளலா/.. அVேதாI இBத ஆ\வானC கடBத பVC 

ஆ'IகளZ5 ெபறLப^ட அgபவYகளZ> அWLபைடய65 க^டாய க5வ6 உNைமf 

ச^டVதி5 திMVதYக9 ேமPெகா9ள உத$/.  jM,கமாக, க^டாய க5வ6 

உNைமf ச^டமானC க5வ6,கான உ9ள �IகளZ5 கவன/ ெசtVCவைத வ6ட 

க5வ6ய6> பய>கைள அWLபைடயாக, ெகா'I ெசய5பIவதாக இM,க 



 

 

ேவ'I/. (எIVC,கா^டாக உ^க^டைமLh ேபா>ற வ6ஷயYகளZ5) உ9ள �Iக9 

மPS/ ெசய5பாIகளZ5 நி)ணய6,கLப^ட இயBதிரVதனமான அw-Dைறைய, 

ெகா'Wராம5 வ6ைள$க+,- ஏPறவாS ெசய5பIவதாக இM,க ேவ'I/-. 

ஆைணக9 ப6றLப6Lபைத ேநா,கமாக, ெகா'Wராம5, ெபாCம,கைள 

அதிகாரமயLபIVதி அவ)களC க'காண6Lப6P- உ^ப^டதாக ச^டVதி> 

ெசய5பாIக9 இM,க ேவ'I/. ெபாCLப9ளZக9 மPS/ ெபாCநல ேநா,க/ 

ெகா'^ தனZயா) ப9ளZக9 தYகளC உ9�) ேதைவக9 மPS/ ப6ரfசைனகளZ> 

அWLபைடய65 உ^க^டைமLh, பாடVதி^ட/, கPப6Vத5 Dைறக9, பாடYக9, 

மதிLப�̂ I வாNயYக9, மாணவ) ேச),ைக, ஆசிNய)க9, மாணவ) அைமLhக9 

ேபா>றைவ -றிVC DW$ ெச\i/ அதிகார/ ெகா'டவ)களாக இMVத5 

ேவ'I/.  

 

8.4.1.  மழைலயO க"வ$ Qத" ேம"நிைல%க"வ$ வைர உ(ளட%IWப`யாக 

கqடாய% க"வ$ உZைமt சqட[ைத வ$Z�பv[pத": வா\Lh மS,கLப^ேடா) 

மPS/ நலி$Pேறா) உ^ப^ட அைனVC, -ழBைதக+/ ஒMவரC க5வ6 

வள)fசி,-/ அைடவ6P-/ அVதியாவசியமானதா, கMதLபI/ 3 வயC Dத5 

ேம5நிைல,க5வ6 வைரய6லான ப9ளZ,க5வ6ைய தரமாகL ெபSவைத உSதி 

ெச\i/ ெபாM^I 1 Dத5 8 வ-Lhக+,- உNயதாக இMBத க^டாய, க5வ6 

உNைமf ச^டமானC மழைலய) க5வ6 Dத5 ேம5நிைல,க5வ6(12/ வ-Lh) 

வைர வ6N$பIVதLபI/.  

 

அதாவC அரசி5 இலவச மPS/ க^டாய, க5வ6யானC 3 Dத5 18 வயC 

வைரய6லான அைனVC, -ழBைதக+,-/ மழைலய) க5வ6 Dத5 ேம5நிைல, 

க5வ6 வைர க^டாய க5வ6 உNைமf ச^டVதி> மvதான மvளா\$: ேதசிய, க5வ6, 

ெகா9ைகையf ெசய5பIVC/ ெபாM^I/, க^டாய, க5வ6 உNைமf ச^டVதி5 

கடBத கால அgபவYகளZ> அWLபைடய65 திMVதYக9 ேமPெகா9+/ 

ெபாM^I/ க^டாய க5வ6 உNைமf ச^டமானC  இ, க5வ6,ெகா9ைகய6> 

அWLபைடய65 மvளா\$ ெச\யLபI/.  

 

அ. உ9ள �Iக9 மPS/ இயBதிரமயமான நி)ணய6,கLப^ட ெசய5பாIக+,- 

அளZ,கLப^ட D,கியVCவVைத மாPறி கள நிலவரVதி> அWLபைடய65 

மாPறி அைம,கVத,கதாக ச^ட/ இMLபC உSதி ெச\யLபI/. 

எIVC,கா^டாக நக)LhறYகளZ5 வ-Lபைற மPS/ வ6ைளயா^I 

ைமதானYகளZ> அள$க9.. மாணவ)களC பாCகாLh மPS/ மகிmfசியான 

ஆ,க�)வமான கPறைல பாதி,காத வைகய65 ப9ளZக9 தYகளC உ9�) 

ேதைவக9 மPS/ ப6ரfசைனகளZ> அWLபைடய65 இaவ6ஷயYகைள DW$ 

ெச\ய அதிகார/ வழYகLபI/. அதPேகPறவாS ச^டமானC ெநகிmVதLபI/. 

 

ஆ. கPற5 அைட$க+,- D,கியVCவ/ அளZ,கLப^I அதPகான உ9ள �Iக9 

மதிLப�̂ I DைறகளZ5 ேபாCமான அள$ ேச),கLபI/. 

 

இ. உ^ப6N$ 12(1)(c) ஆனC இ,க5வ6, ெகா9ைக மPS/ கடBத பVC 

ஆ'IகளZ5 ெபறLப^ட சாதக பாதக அgபவYகளZ> அWLபைடய65 ஆ\$ 

ெச\யLபI/ அWLபைடய65, உ^ப6N$ 12(1)(c) ஆனC நலி$Pற மPS/ வா\Lh 

மS,கLப^ட -ழBைத+/ தனZயா) ப9ளZகளZ5 க5வ6 ெபS/ வா\Lைப 
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வழY-வதPகாக உMவா,கLப^டC, எனZg/ இC மாணவ) ேச))ைக உ^ப^ட 

ப9ளZகளZ> அதிகாரVதி5 தைலய6Iவதாக$/ அவ)க9 ந5ேநா,கYக9 மvதான 

ந/ப6,ைக,-L hற/பானதாக$/ உ9ளC. அVேதாI ஊழt,கான ப5ேவS 

வா\Lhக9, ேபாலிf சா>றிதmக9, ேபாலி மாணவ) எ'ண6,ைக, க^டணVைத 

உய)VCத5 (ப6ற க^டணYகைள உய)VCவத> Xலமாக மைறDகமாக), 

சிSபா>ைமL ப9ளZf சா>றிதm ெபPS இfச^டVைதV தவ6),க Dயtத5 

ேபா>ற பாதக வ6ைள$கைளi/ இC ஏPபIVCகிறC. ேமt/ 

இVதி^டVதிPகாக ெசலவ6டLபI/ ெபMBெதாைகயானC அரjLப9ளZக+,கான 

தி^டYகளZ5 Dத�I ெச\யLபIவத> Xல/ வா\Lh மS,கLப^ட மPS/ 

நலி$Pற மாணவ)களZ> ெதாட) D>ேனPறVதிP- சிறLபாகL 

பய>பIVதLபடலா/ 

 

ஆ\வ6P-L ப6ற-, 12(1)(c) ெதாடர ேவ'I/ என அறி$SVதLப^டா5 அC 

கீm,க'டவாS ெசய5பIVதLபடலா/.  

 

• அைனVC தனZயா) ப9ளZகளZt/ உ^ப6N$ 12(1)(c) > கீm வா\Lh 

மS,கLப^ேடாM,கான ேச),ைகயானC  D`வ �fசி5 நைடெபS/. 

ஏPகனேவ சில மாநிலYகளZ5 ெசய5பIVதLபIவC ேபால 

கண6ண6வாய6லான ெவளZLபைடயான ேச),ைகயானC அைனVC 

வைகயான மாணவ) ேச),ைக,-/ அறி$SVதLபI/. ப9ளZய6> க5வ6f 

ெசய5பாIக9 பாதி,காம5 இM,-/ ெபாM^I அைனVCL ப9ளZக+/ 

தYக+,- அரசா5 உVதரவாத/ அளZ,கLப^ட ெதாைகய6ைன சNயான 

ேநரVதி5 ெபPS,ெகா9ள ேவ'I/.   

 

• உ^ப6N$ 12(1)(c) > கீm மாணவ) ேச),ைக ெச\i/ ப9ளZக9 அத> Xல/ 

ேச),கLப^ட மாணவ)கைள எaவ6தL பா-பாI/ இ>றி நடVCவதP- 

D`DயPசிக9 ேமPெகா9+த5 ேவ'I/. அவ)க9 கPறலி5 

ப6BதYகினா5 சக மாணவ)க9 Xலமாகேவா -ைறத�) கPப6Vத5 

Xலமாகேவா kIத5 கவன/ கனZ$ட> வழYகLபடேவ'I/. பா-பாI 

மPS/ அதிக க^டண/ வnலிVத5 ேபா>ற ப6ரfசைனக9 இMLப6> அC 

-றிVC நடவW,ைகக9 எI,க ந/பVத-Bத -ைறத�)Lh அைமLhக9 

ஏPபIVதLபI/. எIVC,கா^டாக SSRA ேபா>ற -ைறத�)Lh அைமLhக9 

Xலமாக இC ெசய5பIVதLபடலா/.  

 

• க^டாய க5வ6 உNைமf ச^டVதி> -றிLப6^ட சில ப6N$க9 தவறாகL 

பய>பIVCவைத ச^டVைத த�வ6ரமாக அம5பIVCவத> XலD/ ச^ட 

நடவW,ைகக9 XலD/ தI,கLபI/. தவறாகL பய>பIVதLபI/ D,கிய 

இர'I kSக9 (i) சXக ெபாMளாதார அWLபைடய65 ப6BதYகிய 

மாணவ)கைள அதிகமாகf ேச)VC அவ)களZட/ மாநில அரசா5 

நி)ணய6,கLப^டைத வ6ட அதிக க^டண/ வnலிLபC மPS/ அaவாS 

ேச),கLப^ட மாணவ)கைள பா-பா^Iட> நடVCவC. (ii) அWLபைடய65 

தனC சிSபா>ைம இனVைதf ேச)Bத மாணவ)க+,- அதிக ேச),ைக 

அளZVC க5வ6 தMவதாக இ5லாம5 இMBத ேபாC/ சிSபா>ைம 

இனVைதf ேச)Bத ப9ளZக+,- இLப6Nவ6லிMBC அளZ,கLப^I9ள 

வ6ல,ைக பய>பIVத Dயtத5 . 



 

 

 

• -M-ல/, மதராஸா, பாடசாலா, வ �̂ ILப9ளZக9 ேபா>ற 

மாPSLப9ளZக+,- தரமான க5வ6 வழY-வதP-/ ெபாC,க5வ6f 

ெசய5பாIகளZ5 பYேகPபதP-/ வா\Lh வழYகLபI/(எ,கா BOAs). 

இவ)க+,ெகன வ6திDைறக9 உMவா,கLப^I(கPற5 அைட$ உ^பட) 

ப5ேவS வைகயான ப9ளZக9 Xல/ தரமான க5வ6 வழYகLபIவC 

ஊ,கLபIVதLபI/. -ைறவான வ6திDைறக9 உMவா,கLப^I அைவ 

சNயான Dைறய65 DைறேகIகளZ>றி த�வ6ரமாக ெசய5பIVதLபIவC 

உSதி ெச\யLபI/.  

 

• ெதாட) மPS/ வ6Nவான மதிLப�I மPS/ 8/ வ-Lh வைரய65 

அைனவM/ ேத)fசி ேபா>ற சமvபVதிய ச^டV திMVதYக9 

ஆ\$,-^பIVதLபட ேவ'I/. இதP-L பதிலாக -ைறத�) கPற5 

ேபா>ற ெசய5பாIக9 Xல/(Remedial Instructional Aids Programme (RIAP) and 

National Tutoring Programme (NTP) ேபா>ற தி^டYக9 வாய6லாக) மாணவ)க9 

அவரவ) வயதிP-Nய கPற5 அைட$கைள அைடவைத ப9ளZக9 உSதி 

ெச\த5 ேவ'I/.  

 

• அரj மPS/ தனZயா)ப9ளZகளZ5 ெவளZ அைமLhக9 Xலமான மதிLப�̂ I 

Dைறக+,- வா\Lhக9 அதிகN,கLபட ேவ'I/. 

 

 

8.5. ப(ளL%க"வ$ அைமSப$n ெசய"பாvகைள மதிSப�v 

ெசoத": 

 
க5வ6சா) வ6ைள$கைள மதிLப�IவC ப9ளZ,க5வ6 அைமLப6> ெசய5பாI 

மPS/ D>ேனPறVதிPகான ஒM D,கிய கMVC jழPசிைய உMவா,-/. 

 

8.5.1.  ேதசிய சாதைன ஆo� மhVW மாநில மதிSப�qv ஆo�: மாணவ)க9 கPற5 

நிைலய6> NAS அaவLேபாC ேமPெகா9ளLபI/. இBத மதிLப�̂ W> jழPசி 

-ைறBதப^ச/ 3 ஆ'Iக9 ஆ-/. -றிLப6^ட Cைற,- ெதாட)hைடய அறி$ 

மPS/ திற>, ேமt/ மாணவ)க9 ெபPறிM,க ேவ'Wய அWLபைடV திற>க9 

உ^பட பாடதி^ட/ மPS/ கPற5 அைட$க9 என D`ைமயானதாக இBத 

மதிLப�I அைமi/. இBத ஆ\வானC க5வ6 அைமLப6> ஆேரா,யVைதL பPறிய 

பNேசாதைனைய அளZ,-/, இதனா5 ஒM மாதிNைய அWLபைடயாக, ெகா'I 

ஒM D` அளவ6லான கண,ெகIVC மதிLப�̂ WP-/ ெச5ல,kடாC. இBத 

ஆ\வானC  (NAS) ேதசிய அளவ65 ெபாCவான ேதசிய க^டைமLேபாI 

நடVதLபIவதா-/. NAS கான க^டைமLh NCERT யா5 DW$ ெச\யLபI/. NCERT 

Xல/ அைடயாள/ காணLப^ட ெசய5Dைற அWLபைடய65 நிSவனYகளா5 NAS 

நடVதLபI/.  

 

NAS ேபாலேவ மாநிலYக+/, வ-Lh மPS/ ப9ளZ அளவ65 மாணவ)களZ> 

கPறைல கண,ெகILப6> அWLபைடய65 மதிLப�I ெச\யலா/ - இC மாநில 

மதிLப�I ஆ\$ (SAS) எனLபIகிறC. 3, 5 மPS/ 8 வ-Lhக+,- இவPைற 
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நடVCவC -றிVC ஆேலாசி,கலா/. SAS ய6> DW$க9, ஆசிNய)க9 மாணவ)க9 

மPS/ அவ)களZ> ெபPேறா), SMC மPS/ சXக/ என அைனவM,-/ 

கிைட,-/பW ெவளZLபைடயாக இM,க ேவ'I/. SAS ய65 இMBC ெபறLப^ட 

தகவ5க9 ஆரா\fசி,காக$/, கPற5 வ6ைள$கைள ெதாட)BC அதிகN,க$/, 

மாணவ)களZ> ெபய)க9 ந�,கLப^I ெபயN5லாம5 பய>பIVதி, ெகா9ளலா/. 

ேம5 kறிய ஆ)வD9ள நப)க+,- jM,கமான கMVைத அளZLபC, சிS மPS/ 

-S அளவ65 கPற5 கPப6Vத5 ெசய5Dைறகைள உMவா,-த5 மPS/ 

மாPறியைமVததி5 உத$த5, ேபா>றைவேய SAS இ> ேநா,க/.  

 

தனZLப^ட அளவ65 -Sகிய பய>பா^I,காக நடVதLபI/ இVதைகய 

Dைறசா)Bத  மதிLப�Iகைள இBத தி^ட/ ெவளZLபைடயாக அYகீகN,கிறC, 

வள)fசி சா) மPS/ க5வ6சா) பண6கைள ேமPெகா9+/, ெதாட) மPS/ 

D`ைமயான வள)fசி மதிLப�̂ WP- பதிலாக இC இM,காC, இC த�வ6ரமாக 

நடVதLபட ேவ'I/. SAS ய6> DW$க9 அaவLேபாC பNேசாதைன,ெகன 

ஆ)வD9ள நப)க+,- தகவt,காக ம^Iேம, தனZLப^ட மாணவ)க9 அ5லC 

ஆசிNய)க+,- எBத ஒM நி)வாக அ5லC க5வ6சா) DW$ எILபதP- 

பய>பIVதLபட மா^டாC. -றிLபாக NAS மPS/ SAS மதிLப�Iகைள, தனZLப^ட 

ஆசிNய)க9, மாணவ)க9 மPS//அ5லC  ப9ளZக9 ஆகியவPைற அளைவவ6ட/ 

தரLபIVத பய>பIVத,kடாC, ேமt/ அைவ தனZLப^ட மாணவ)க9 ப9ளZக9 

அ5லC ப9ளZ வளாகYகைள க'காண6LபதP-/ அைடயாளLபIVCவதP-மான 

ஒM கMவ6யாக பய>பIVத kடாC. இBத ஆ\$க9 எBத ஒM -றிLப6^ட 

மாணவ)க9 ஆசிNய)க9 அ5லC ப9ளZக9, அத> சXக ம,க9 ெதாைக ப'hக9 

பPறிய தகவ5கைள ெவளZLபைடயாக ெவளZய6டாC. இaஆ\வ6> ேநா,க/, 

உ9�) ஆ)வல)க+,- தனZLப^ட கMVC,கைள வழY-த5, ெமாVத தர$ 

மPS/ ெபயரPற ேசாதைனக9 அWLபைடய65 மாநிலVதி5 கPற5 மPS/ கPற5 

வ6ைள$களZ> ெபாC நிைலைய மதிLப�I ெச\த5, க5வ6 அைமLப6> 

ெதாட)fசியான D>ேனPறதிP- வழி கா^ட உத$த5 ஆகியைவVதா>. 

 

கPற5 -ைறபாI, வள)fசி சா) சவா5க9 உைடய மாணவ)கைள க'டறித5, 

மPS/ ேவS வைகயான ேதைவகைள ப9ளZக+,- உ9ளாகேவ D>ெனI,க 

ேவ'I/, ேமt/ ஆசிNய)க9 மPS/ ெபPேறா)கைள இதி5 ஈIபIVதி, மிக$/ 

}^பமாக DW,கேவ'I/. 
 

8.6. Iழfைத மhVW வளOபUவ க"வ$%கான உZைமக( 

பாpகாS_ 

 
-ழBைத உNைமக9 பாCகாLh எ>பC -ழBைதகளZ> தனZLப^ட பாCகாLப6P- 

அLபாPப^டC. உட5�தியான த'டைன தILh, உண)fசி மPS/ உட5 �தியான 

C>hSVத5 அ5லC C�ப6ரேயாக/ இ5லாதC , ப9ளZ நடவW,ைகய6> ேபாC 

காய/ ஏPபIவைத தILபதPகான த-Bத ஏPபாIக9, பாCகாLபான 

உ9க^டைமLh, -ழBைதக+,- ஏPற ெமாழிையL ேபjத5, -ழBைதகளZட/ 

பா-பாI கா^டாதிMVத5 ேபா>றைவi/ இதி5 அடY-வன. ேமt/ -ழBைதக9 

உNைம,கான சNயான jPSLhறVைத ஏPபIVCத5. -ழBைதகளZ> உட5 

�தியான மPS/ உண)fசி �தியான பாCகாLைப உSதிLபIVத, -ழBைத 



 

 

உNைமகைள எBத மvறt,-/ அgமதி,காத �ரண ஒVCைழLh ேபா>றைவ 

ப6>பPறLபI/. 

 

ப6>வM/ DயPசிக9 எI,கLபI/: 

8.6.1.  ப9ளZ பாCகாLh மPS/ -ழBைதகளZ> பாCகாLைப உSதி ெச\வதPகான ஒM 

வழிகா^Iத5 உMவா,கLப^I, அBத வழிகா^Iத5கைள ப6>பPSத5, ப9ளZ,- 

அYகீகார/ மPS/ பதி$ ெச\வதPகான நிபBதைனகளZ5 க^டாயமா,கLபI/. 

8.6.2.  ஒaெவாM ப9ளZய6> Dத5வ) மPS/ ஆசிNய)க+,- -ழBைதக9 உNைம 

பாCகாLh ெதாட)பான வ6ழிLhண)$க9 மPS/ அைத மvS/ப^சVதி5 

ேமPெகா9ள ேவ'Wய நடவW,ைகக9 -றிVC/ அவ)களC பய6Pசி 

காலVதிைலேய அறி$SVதLபI/. 

8.6.3.  -ழBைதக9, ெபPேறா)க9 மPS/ ஆசிNய)களZ> வசதி,காக -ழBைத உNைம 

பாCகாLh ெதாட)பான ஆ> – ைல> நிகmfசிக9 அறிDகLபIVதLபI/. 

8.6.4.  உ9�) காவல)களZ> உதவ6ேயாI -ழBைத உNைம பாCகாLh ெதாட)பான 

hகா)க9 -ழBைதகளZடமிMBC ெபறLப^I ந/பகமான Dைறய65 நடவW,ைக 

எI,கLபI/. 

8.6.5.  இள/பMவ க5வ6Vதி^ட/ மPS/ ேதசிய ம,க9ெதாைக, க5வ6Vதி^ட/, 

இர'I/ பWLபWயாக ப9ளZL பாடVதி^டVதி5 ேச),கLபI/. 

.  

8.6.6.  பண6ய6லிM,-/ இர'டா/நிைல ஆசிNய)க+,கான பய6PசிகளZ5 இள/பMவ 

க5வ6V தி^ட/ -றிVத வ6ழிLhண)$ ேச),கLபI/. 

 

8.6.7.  சிSவ) மPS/ சிSமிய)க+,-, அவ)த/ ெபPேறா)க+,- பMவ மாPற/ 

ெதாட)பான சி,க5க+,- ஆேலாசைன வழY-/ ப9ளZ ஆேலாசக)க+,-/, 

சXக ஆ)வல)க+,-/ Dைறயான பய6Pசி வழYகLபI/. 
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இய5 9 

தரமான ப"கைலகழக]க( மhVW க"¢Zக(: இfதியாவ$n 

உயOக"வ$ அைமSப$hகான _திய மhVW Qnேனா%I கன�. 

ேநா,க/: உய) க5வ6 Dைறைய மSசீரைமVத5, நாI D`வC/ உலகVதர/ 

வா\Bத ப>Dக உய)க5வ6 நிSவனYகைள உMவா,-த5- 2035 இ5 GER ஐ 

-ைறBதப^ச/ 50% உய)VCத5. 

உய)க5வ6 எ>பC நிைலயான வாmவாதாரYக+,-/ ேதசிய ெபாMளாதார 

வள)fசி,-/ D,கிய பYகளZLபதா-/. அரசியலைமLப65 jதBதிர/, சமVCவ/, 

சேகாதரVCவ/ மPS/ ஜனநாயக/ ந�தி சXக நன$, த>னல/ கலாfசார/, 

மனZதாப6மான/ ேபா>றைவ காணLபIவC ேபால, உய) க5வ6i/ மனZத நலைன 

உய)VCவதிt/ நா^W> வள)fசிய6t/ சிறBத மPS/ D,கிய பYகாPSகிறC.  

உய)க5வ6 எ>பC தனZ நப)கைள அறி{^IவதP-/, நா^Wைன சXக 

�தியாக$/ ப'பா^I �தியாக$/ கைல �தியாக$/ ெதாழி5}^ப �தியாக$/, 

ெபாMளாதார �தியாக$/ ஊ,-வ6,க உத$/, சிBதைனகைளi/ hCைமகைளi/ 

வள)LபதPகான ஒM ைமயமாக ெசய5பIவதா-/.  

இBதியா ஒM உ'ைமயான அறி$சா) சXக/ மPS/ ெபாMளாதாரமாக$/ 

மாSவைத ேநா,கி> நக)BC ெகா'WM,-/ நிைலய65- வரவ6M,-/ 

நா>காவC ெதாழி5}^ப hர^சிய6> அWLபைடய65, இBதியா D> நிPக ேநா,க/ 

ெகா'I9ளC,ேமt/ அY- அதிகNVC வM/ ேவைல வா\Lhக9 hCைமயான 

மPS/ ப>DகVத>ைம ெகா'ட திற>சா) ேவைலகைள ெகா'WM,-/ - அதிக 

அளவ6லான இBதிய)க9 உய)க5வ6 ெபSவதP- வ6MLபமாக உ9ளன). அத>பW 

ம,களZ> இBத D,கிய மPS/ உய)Bத வ6MLபVைத நிைற$ ெச\வதPகாக, 

DWBதவைர வ6ைரவாக, இBதியாவ65 உ9ள உய)க5வ6 அைமLh சNெச\யLபட 

ேவ'I/, சீரைம,கLபட ேவ'I/, hVCய6) ெபற ேவ'I/. 

21 ஆ/, ®Pறா'W5 ேதைவகைள ெபாMVதவைரய65, ஒM தரமான 

ப5கைல,கழக/ அ5லC க5zNய6> ேநா,க/ சிறBத, அைனVC/ அறிBத 

மPS/ ஆ,கL�)வமான தனZநப)கைள உMவா,-வதா-/. ஒM தனZநப) தனC 

வ6MLபVதிP- ஏPப ஒ>S அ5லC அதP- ேமPப^ட தனZLப^ட CைறகளZ5 

ஆழமாக அறிBC ெகா9+/ வைகய65 உMவாக ேவ'I/ அேதேவைளய65 

ப'h நல>கைள க^டைமVத5, ெநறிDைற மPS/ அரசியலைமLh மதிLhக9, 

அறி$சா) ஆ)வ/ பண6 மனநிைல மPS/ 21/ ®Pறா'W5 ப5ேவS 

Cைறகளான அறிவ6ய5 சXக அறிவ6ய5 கைல, மனZத ேநய/, ெதாழி5சா), 

ெதாழி5}^ப/ மPS/ ெதாழி5சா) ைகவ6ைன ேபா>றவPறி5 திற>கைள 

ெகா'WM,க ேவ'I/. தரமான உய) க5வ6யானC தனZLப^ட சாதைன மPS/ 

ஞான/ ஆ,க�)வமான ெபாC ஈIபாI மPS/ சDதாயVதிPகான ஆ,க�)வ 

பYகளZLh ஆகியவPைற ெசய5பIVத ேவ'I/. இC மாணவ)கைள மிக$/ 

அ)VதD9ள மPS/ திMLதிகரமான வாm,ைக மPS/ பண6நிைல,- தயா) 

பIVCவதாக அைமய ேவ'I/, மPS/ ெபாMளாதார jதBதிரVைத 
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ெசய5பIVCவதாக$/ அைமய ேவ'I/. தரமான ப5கைலகழகYக9 மPS/ 

க5zNக9, அைனவM/ வ6M/h/ பண6 மPS/ வா\Lhக9 அைனVC 

-Wம,க+,-/ க^டாய/ கிைட,கL ெபSவைத ேநா,கமாக, ெகா'WM,க 

ேவ'I/. 

சDதாயVதி> அைனVC நிைலகளZt/, உய) க5வ6ய6> ேநா,கமானC அத> 

ம,கைள ேம/பIVC/ சXக உண)$, அறிவாPற5 மPS/ திற> மி-Bத ேதச/ 

ேபா>றவPறி> வள)fசிைய ெசய5பIVத ேவ'I/, ேமt/ அத> ெசாBத 

ப6ரfசிைனக+,- வtவான த�)$கைள க^W எ`Lhவதாக$/ இM,க ேவ'I/. 

உய)க5வ6 எ>பC நா^W5 அறி$ உMவா,க/ மPS/ க'Iப6WLப6Pகான 

அWLபைடைய அைமVC, அைதெயா^W வள)BC வM/ ேதசிய 

ெபாMளாதாரVதிP- ஆழமான பYகளZLைப அளZ,க ேவ'I/. தரமான உய) 

க5வ6ய6> ேநா,க/ ெவSமேன தனZநப) ேவைலவா\Lப6P- சிறBத வா\Lப6ைன 

உMவா,-வC ம^Iம5ல, இC மிக$/ CWLபான சXக ஈIபாI மPS/ 

k^Iற$ சXகYக9 மPS/ மிக$/ மகிmfசியான ஒMYகிைணBத வளமான 

உPபVதி hCைமக9 மPS/ ெசழிLபான நாI ேபா>றவPறி> D,கியVCவVைத 

-றி,கிறC. 

இBத D,கியமான இSதி இல,கிைன அைடவதP- உய)க5வ6 சில அWLபைடL 

ப'hகைள, ெகா'WM,க ேவ'I/. ஒM -றிLப6^ட Cைறய65 சிறLபான 

அறிவ6ைன வள)VC, ெகா9+/ ெபா`C, பரBCப^ட ப>Dக க5வ6 மPS/ 21/ 

®Pறா'I,கான திற>க9 ஆகியவPைறi/ மாணவ)க+,- வழYக ேவ'I/. 

ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)கைள உ9�) சXகYக+ட>, நைடDைற 

ப6ரfசிைனக9 மPS/ k^I பண6க9, D`ைமயான மPS/ ப6றCைற 

ெசய5பாIக9 ேபா>றவPறிP- இைவ ஊ,கமளZ,க ேவ'I/. D`ைமயான 

இயBதிர மனLபாட கPறt,- பதிலாக, jயாத�ன, த),க/ அறிவ6ய5 சிBதைன 

பைடLபாPற5 த�)$ காwத5 மPS/ DW$ எIVத5 ேபா>ற திற>கைள 

வள)VC, ெகா9வதP- CWLபான கPேபாைர க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYக9 ஊ,-வ6,க ேவ'I/. இைவ அBநாளZ5 ேதசிய 

ப6ரfசிைனக9 மPS/ ேதைவகளZ5 இைளஞ)கைள ஈIபIVத ேவ'I/. 

இSதியாக இC hதிய சிBதைனைய வள)LபதP- க'Iப6WLhகைள 

ேம/பIVCவதP-/ மனZத திறைன உMவா,க ேவ'I/. உய) க5வ6ய6> 

க^டைமLh பாடVதி^ட/ மPS/ ெசய5Dைறக9 ஆகிய அைனVC/ அத> உய) 

ம^ட இல,-கைள வழY-வதPகாக இBத அைனVC -ணநல>கைளi/ 

அைடவதP- இைணBC ெசய5பட ேவ'I/.  

அIVத 25 ஆ'Iக+,-/ ேமலாக சDதாயVதிP- ேதைவLபI/ வைகய65, 

உய)க5வ6 நிhணVCவ/ ெபற ேவ'I/ எ>பC வலிiSVதLபட ேவ'I/. 

இ>g/ சில வMடYகளZ5 மாற,kWய அ5லC காணாம5 ேபாக, kWய 

ேவைலகளZ5, தPேபாC ம,கைள ெவSமேன அதி5 த,கைவVC, ெகா9வC 

ெபாMVதமPறC மPS/ எதிரானC. எதி)கால பண6ய6ட/ ஆனC திறனா\$ 

சிBதைன, ெதாட)h த�)$ காwத5 பைடLபாPற5 மPS/ ப>Dக திற> 

ஆகியவPைற ேகாMகிறC. ஒPைற திற> மPS/ ஒPைற Cைற ேவைலக9 

ேபா>றைவ காலLேபா,கி5 தானாக மாS/. எனேவ எதி)கால பண6 நிைலக+,- 

பலதரLப^ட மPS/ இMபVதி ஓரா/ ®Pறா'W5 திற>களZ5 கவன/ ெசtVத 

ேவ'WயC அவசியமாகிறC- இைவ உ'ைமய65 ேராேபா^களZடமிMBC 

மனZத)கைள ேவS பIVத,kWய திற>க9 ஆ-/. -றிLபாக, ஆ)வD9ள மPS/ 
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ஆ,கL�)வமான க'Iப6WLபாளராக மாற, எதி)கால பண6யாள)கைள 

க5வ6யானC ேம/பIVத ேவ'I/. இVதைகய பரBத அWLபைடய65, 

ெநகிmவான, தனZVCவமான, hCைமயான, மPS/ ப>Dக கPற5 ேபா>றவPறி5 

கவன/ ெசtVதி, உய)க5வ6, அத> மாணவ)கைள தYக9 Dத5 ேவைலக+,- 

ம^Iம5லாம5 தYக9 வாmநாளZ5 அவ)களZ> இர'டாவC X>றாவC மPS/ 

அைனVC எதி)கால ேவைலக+,காக$/ தயாN,க ேவ'I/. -றிLபாக உய) 

க5வ6 Dைற அIVத ெதாழி5Cைற hர^சி,கான ைமயVைத அைம,க ேவ'I/.  

மகிmfசி தM/ வ6தமாக மPS/ தPெசயலாக, ேம5 kறிய எதி)கால 

ேவைலவா\Lh,- ேதைவயான ப>Dக க5வ6 மPS/ 21/ ®Pறா'I,கான 

திற>களான திறனா\$ சிBதைன, ெதாட)h, த�)$ காwத5, ஆ,கVதிற>, 

ப'பா^I சிBதைன, உலகளாவ6ய பா)ைவ, -`Lபண6, ெநறிDைற காரணYக9, 

மPS/ சXகL ெபாSLhண)$ - ேபா>றைவ சிறBத பண6யாள)கைள 

உMவா,-வதP- ம^Iம5லாம5 சிறBத -Wம,கைளi/ சXகVைதi/ 

உMவா,-வதP- உத$/. 

 
 உய) க5வ6யானC உ9ளா)Bத ஆ)வ/, பண6 நிைற$ 

மPS/ வலிைமயான ெநறிDைற வழிகா^Iதtட> kWய  

சிறBத , D`ைமயான மPS/ ஆ,கVதிற> உைடய 

நப)கைள உMவா,க ேவ'I/. 

இfதியாவ$n உயO க"வ$ Qைறய$" தhேபாp எதிOெகா(�W சவா"க( 

யாைவ? 

உய) க5வ6ய6> ேம5 kறிய D,கிய -றி,ேகா9கைள அைடவதி5 தPேபாC 

ப5ேவS சவா5கைள இBதியா எதி)ெகா9கிறC. 

உயO க"வ$ Qைறய$n ªVக(: இBதியாவ65 800-,-/ அதிகமான 

ப5கைல,கழகYக9 மPS/ jமா) 40,000 க5zNக9 உ9ளன, இைவ தPேபாC 

நாI D`வC/ உ9ள கIைமயான ப6N$க9 மPS/ சிறிய அளவ6லான 

உய)க5வ6 நிSவனYகைள ப6ரதிபலி,கி>றன. 

-றிLப6டVத,க வைகய65, நமC நா^W5 உ9ள 40 சதவ �தVதிP-/ ேமலான 

க5zNக9, 21/ ®Pறா'WP- ேதைவயான  ப>Dக Dைறயான உய) 

க5வ6ய65 இMBC ெவ- ெதாைலவ65 நி>S, இ>g/ ஒPைற 

பாடVதி^டYகைளi/ நடVதி வMகி>றன. உ'ைமய65 20 சதவ �தVதிP-/ 

ேமலான க5zNகளZ5 100 ,-/ -ைறவான மாணவ) ேச),ைகைய 

ெகா'WM,கி>றன), அேத ேநரVதி5 4% க5zNக9 ம^Iேம Xவாய6ரVதிP-/ 

ேமPப^ட மாணவ) ேச),ைகைய ெகா'WM,கிறC (AISHE 2016-17). இதி5 இ>g/ 

ேமாசமாக, ஆய6ர,கண,கான சிS க5zNகளZ5 கPப6,க ேபராசிNய)கைள kட 

இ5ைல, ேமt/  சிறிதள$ kட க5வ6Lபண6 அY- நைடெபSவC இ5ைல - 

இதனா5 நா^W> உய) க5வ6 Dைறய6> நாணய/ கIைமயாக பாதி,கிறC. 

இBத Dைறய65 உ9ள ப6NவானC ப5ேவS DைனகளZ5 கIைமயான Cைண 

ப6ரfசிைனக+,- வழிவ-,கிறC: வளYகைளL பய>பIVCத5, Cைறக9 
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பாடLப6N$களZ5 எ'ண6,ைக மPS/ அத> அள$ ேபராசிNய)களZ> 

எ'ண6,ைக மPS/ அள$ மPS/ உய)தர ப>Dக ஆ\$கைள நடVCவதPகான 

திற>. 

எ{ணhற தைடக(; மிக�W Qnªq`ேய IVகிய �{pைறகளL" 

மாணவOகைள இqvtெச"வp 

இBதிய உய)க5வ6 Cைறக9 மPS/ நிhணVCவVதிPகான எ5ைலகைள மிக$/ 

கWனமானதாக$/ ெநகிmவPறதாக$/ உMவா,கி ைவVC9ளC ம^Iம>றி 

க5வ6ய6> உ9ளட,கVதி>/க^டைமLப6> மvC மிக -Sகிய ஒM பா)ைவைய, 

ெகா'I9ளC.  D>ேப  -றிLப6^டைதL ேபால அத> ேமாசமான 

ெவளZLபாIதா> இY- DைளVதிM,-/ எ'ணPற ஒPைறVCைற க5வ6 

நிSவனYக9, -றிLபாக ெதாழி5Dைற, க5வ6 நிSவனYக9. உதாரணVதிP- 

இY- ப5லாய6ர,கண,கான உ9ளனஒPைறVCைற க5வ6Lபய6Pசி நிSவனYக9 

உ9ளன, அaவாேற ெபாறிய6ய5 மPS/ மMVCவ,கலிவ6 நிSவனYக+/ இLபW 

ஒPைற,கWவாள Dைறையேய ப6>பPSகி>றன. ப5Cைற, க5வ6 நிSவனமாக 

இMBதாt/ ஒM Cைற,-/ மPெறாM Cைற,-/ நIவ65 ஒM ப6Nவ6ைனf 

jவ) இVCைறகைளV தனZைமLபIVதி ைவVதிM,கிறC. உதாரணVதிP- ஒM 

ெபாறிய6ய5 க5zN மாணவ) அவரC ஒPைற,கWவாள க5வ6Dைற,- 

ெவளZேய மPற Cைறகைளf சா)Bத பWLhகள (கைல, சXகவ6ய5, அறிவ6ய5) 

ேத)BெதI,க அgமதி,,LபIவேதா ஊ,கLபIVதL பIவேதா இ5ைல. 

வ6ைளவாக நா/ உMவா,-வC ஒPைறLப'ேப உைடய  ஆய6ர,கண,கான 

மாணவ)கைளேய ஒழிய பரBCப^ட அறி$ைடய உ'ைமயான தனZVCவ/ மி,க 

த> jய ஆPறைல ெவளZLபIVதவ5ல மாணவ)கைள அ5ல. இLபWLப^ட 

ஒPைற,கWவாள க5வ6Dைறக+/ ெநகிmவPற ப6Nவ6ைன/எ5ைல,ேகாIக+/  

ஒM ந5ல உய),க5வ6,கான அWLபைட வ6`மியYக+,- எதிராக 

ெசய5பIவதா-/. 

உயOக"வ$ ெசnறைடயாைம, IறிSபாக சsக-ெபாUளாதார ¬தியாக 

ப$hபv[தSபqேடாU%I  

கடBத சில தசாLதYகளாக உய)பWLப6Pகான வா\Lhக9 ெபMமளவ65 

அதிகNVதிM,கி>றன, ஆனா5 அC எ5லா இள/ தைலDைறய6னைரi/ 

ெச>றைடi/ வைகய65 இ5ைல. உய)க5வ6 ெபSவதி5 சமVCவD/ அத> 

தரD/ இ>g/ சவாலாகேவ உ9ளC. ெமாVத ேச),ைக வ6கித/ (GER) -றிLப6^ட 

அள$ அதிகNVதிMLபC/ (jமா) 25%), சில -றிLப6I/பWயான D>ேனPறYகைள 

அடBதிM,கிறC. இBத ெகா9ைகயானC 2035/ ஆ'WP-9 ெமாVத ேச),ைக 

வ6கிதமானC 50% ஐ அைடயேவ'I/ எ>பைத -றி,ேகாளாக, ெகா'I9ளC. 

அCேவ நமC இைளஞ)களZ> கன$கைளL �)Vதியா,க$/ CWLபான ஒM 

சXகVைதi/ ெபாMளாதாரVைதi/ க^டைம,-/ அWLபைடையi/ அளZ,-/ 

எ>S ந/hகிறC. அதாவC இVதி^ட/ 2035/ ஆ'WP-9 தPசமய/ 

உ9ளைத,கா^Wt/ 50% ேச),ைகவ6கிதVைத அதிகN,க ேவ'I/ எ>கிறC. 

ம^Iம5லாC உய)க5வ6,கான வா\Lhகைள அதிகN,க$/, சXக ெபாMளாதார 

ர�தியாக ப6>தYகிi9ள மாணவ)க+,-/ உய)க5வ6 ெச>றைடய$/ 

வழிவைகெச\கிறC.  

க"வ$யாளOக( மhVW க"வ$ நிVவன]களLn ¤தfதிரமிnைம 
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ஆசிNய)க+,- jயமாக ெசய5பட,kWய jதBதிரமி5லாைம ஆசிNய)க9 

மVதிய65 ஊ,கமி>ைமைய எPபIVCவேதாI ம^Iமி5லாம5 

hதியைவக+,கான வா\Lhக9 அNதாகிவ6Iகி>றன. ஆசிNய)க9 மPS/ 

க5வ6யாள)க9 hதிய Dைறகைள பய6Pசிய6t/, ஆரா\fசிய6t/ 

ேசாதிVCபா)LபதP-/ தனZமனZத jதBதிர/ அவசிய/. -றிLபாக, 

ப5கைல,கழகYக+ட> சா)Bத க5zNக9, ைமயLபIVதLப^ட 

பாடVதி^டVைதi/, பய6PசிDைற\ையi/, பாடhVதகYகைலi/ கைடப6W,க 

நி)பBதி,கLபIகிறா)க9 - இBத nmநிைலய65 ஆசிNய)க+,- நா/ வ6M/h/ 

தனZமனZத jதBதிர/ கிைடVதிட வா\ப65ைல. அCேபால, ெபM/பாலான க5வ6 

நிSவனYக+/ க5வ6யாள)க+/ Cண6fசலான hதிய D>ெனILhகைள தமC 

க5zN பாடVதி^டVதிேலா, ஆரா\fசிய6ேலா, சXகVதி^டYகளZேலா 

ெகா'Iெச5ல DWயவ65ைல - ஏென>றா5 அவ)க+,-/ க5வ6ய6ய5 

jதBதிரேமா, நி)வாக jதBதிரேமா அ5லC ெபாMளாதார jதBதிரேமா 

ெகாI,கLபIவதி5ைல. இSதியான சவாலாக சமvபவMடYகளZ5 

த>னZைற$/த>னா^சி எ>ற ெசா5ேல ‘ெபாCநிதி -ைறLh' எ>ற அ)VதVதி5 

தா> hNBCெகா9ளL பIகிறC. ஆனா5 எதா)Vத அ)Vத/ அCவ5ல. ‘த>னா^சி’ 

எ>ற ெசா5லானC hதியைவகைள h-Vத$/, ஒMYகிைண,க$/, ஒ>றாக 

ெசய5பIவதP-/, jயமாக நி)வகி,க$/, nழ5 சா)Bத DW$கைள எI,க$/, 

தைடகைள, கைளவதP-மான jதBதிர/ எ>ற அ)VதVதி5 

hNBCெகா9ளLபடேவ'I/. 

க"வ$யாளOகளLn ெதாழி" Qnேனhற[திhI வழிவைக ெசoயாைம 

ேமt/ D>gதாரணமான D>ெனILhக9 நிகழாததP- த>னZைற$ இ5லைம 

தவ6ர  மPெறாM D,கிய காரண/ க5வ6யாள)க+,-/ ஆசிNய)க+,-/ 

Dைறயான ெதாழி5D>ேனPற பாைத இ>ைம. ஆசிNய)க9 மPS/ 

க5வ6யாள)களZ> ேத)$ Dைற, கால அவகாச/, பதவ6 உய)$, ச/பள உய)$ 

மPற அYகீகாரYக9, ெதாழி5பW D>ெனPற/ யா$/ தPசமய/ த-தி 

அWLபைடய65 இ5லாம5 பண6XLh அWLபைடய6ேலா த>னZய5பாகேவா தா> 

நட,கிறC. இத> ேமாசமான வ6ைள$க9 ஊ,கமி>ைம,-/ hதிய சிநதைனகைள 

ேமPெகா9ள$/ தைடகளாக ப5ேவS தளYகளZ5 உ9ளC. 

ப"கைல%கழக]களL" ேபாpமான ஆராotசிய$nைம மhVW ஆராoசி%I 

ெவளLSபைடயான நிதியளLSப$nைம 

jதBதிர இBதியாவ65 உய)க5வ6ையL ெபாSVதவைரய65  க5வ6 நிSவனYக9, 

ஆரா\fசி  நிSவனYக9 எ>S இர'டாக ப6N,கLப^டC ெபM/ த�Yகாக 

வ6ைளBதC. ஏென>றா5 இ>S ெபM/பா'ைம ப5கைல,கழகYகளZ5 மிக, 

-ைறவான ஆரா\fசிகேள ேமPெகா9ளLபIகி>றன. இC இர'Iவைகயான 

ப6ரfசைனகைள ஏPபIVCகிறC. ஒ>S, ெபM/பாலன க5வ6யாள)க9 

ஆரா\fசிகைள ேமPெகா9ளேவா, ேமPெகா9வதP- ஊ,-வ6,கLபIவேதா 

இ5ைல - இC ேதசVதி> அறிவா)Bத ஆரா\fசி,-/ hதிய க'Iப6WLhக+,கான 

சாVதியYக+,-/  ஏPப^ட மிகLெபNய இழLபா-/. இர'டாவதாக 

க5வ6நிமிVதமாக, அறிவா)Bத ெசய5பாIக9 மPS/ ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9ளாதிM,-/ ஒM nழலிலிMBC உய)தர க5வ6யானC ஏPபட 

வழிய65ைல. அறிவாPற5 ேம/பாI D,கிய வ6`மியமாக இ5லாத ஒM 

க^டைமLப65 மாணவ)க+,-  hதிய க'Iப6WLhகைள ேமPெகா9ள எaவாS 
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கPப6,கLபட DWi/? 

 

தPசமய/ க5zNகளZt/ ப5கைல,கழகYகளZt/ ஆர\fசிகைள �'ட$/ 

வழிநடVத$/ வழிவைகக9 இ5ைல - -றிLபாக மாநில ப5கைலகளZ5 

(இY-தா> உய)க5வ6,கான 93% ேச),ைக நைடெபSகிறC). ேமt/, hதிய 

ஆரா\fசி D>ெனILhக+,- மிக,-ைறவான நிதிேய கிைட,கLெபSகிறC,  

-றிLபாக ப5Cைற ச/மBதLப^ட ஆரா\fசிக+,காக (உதாரண/: C\ைமயான 

-Wந�), hCLப6,கVத,க ஆPற5, க5வ6 மPS/ பய6PSவ6Vத5, ஆேரா,கிய/ 

ேபா>றவPைற). 

உயOக"வ$ நிVவன]களL" திறனhற நிOவாகW மhVW ஆ�ைம 

HEI ய6> தைலைமi/ நி)வாகD/ தPேபாC ெவளZ ச,திகளாt/ 

தனZமனZத)களாt/ ெச5வா,- ெசtVதLப^I வMகிறC. ெபM/பாt/ இBத 

அBநிய ச,திக+,- அரசிய5 அ5லC ெபாMளாதார DகாBதிரYக9 இM,கி>றன. 

அரj க5வ6,kடYக9 ெபM/பாt/ அரj அtவலகVதி> ஒM ந�^சியாகேவ 

ெசய5பIகி>றன. க5வ6V தைலமகளZ> ேத)வ6t/ அவ)களC நி)வாகVதிt/ 

-றிLப6டVத,க தைலய�Iக9 இM,கி>றன. த-தி அWLபைடய65 அ5லாம5, 

அநிfைசயாகேவா, -S,- வழிகளZேலா த-தியPறவ)க9  (அ5லC 

-ைறBதவ)க9) தைலைம ெபாSLhகளZ5 இMLபC இBத Dைறேக^ைட 

ெதளZவாக நம,- கா^Wவ6IகிறC. க5வ6ையL ெபாSVதம^W5 பாடVதி> மvC 

kட ஆBநிய ச,திக9 தைலய6Iகி>றன. HEI க+,- ெபM/பாt/ 

தYக+,-^ப^ட ஊழிய)கைள நி)வகி,கேவா க^ILபIVதேவா அவ)க9 

ஊதிய/, பதவ6 உய)$ ேபா>றவPறி> மvC அதிகார/ ெசtVதேவா kட இயலாத 

nழேல நில$கிறC. jMYகfெசா>னா5 உ9நி)வாக க^டைமLh எ>ற ஒ>ேற 

ெசயலிழBCவ6^டC.  

ேபாலிகைள ஆதZ%IW மhVW உ{ைமேநா%I(ள க"¢Zகைள 

ெநU%க`%I ஆளாகIW கqvSபாqv இய%கW 

இY- நிைறய ேபாலியான க5zNக9 எaவ6த தைடiமி>றி நைடெபPS 

வMகி>றன, அேதசமய/ பல ந5ல க5zNக9 மPS/ ப5கைலகழகYக9 க5வ6 

�தியாக$/, நி)வாக �தியாக$/ ெபாMளாதார �தியாக$/ ெநM,கW,- 

ஆளா,கLப^I,ெகா'I இM,கி>றன. தசாLதYகளாக க^ILபாIக9 அ)VதமPற 

மிக கIைமயானைவயாக இM,கி>றன. க5வ6நிåவனYகளZ> 

jயா^சித>ைமையi/ தனZVத>ைமையi/ ந�)VCLேபாக ைவLபதP- D,கிய 

காரண6யாக இBத க^ILபாIகேள இM,கி>றன. இைவகைள சNபIVத ப5ேவS 

DயPசிக9 எI,கLப^ட ேபாதிt/ ஒ>S/ பயனளZ,கவ65ைல.  

இயBதர �தியான மPS/ அதிகாரபறிLh ேபா,- த>னகVேத பல ப6ரfசைனகைள, 

ெகா'I9ளC. உதாரணVதிP- ெமாVத அதிகாரVைதi/ சில அைமLhகளZட/ 

ம^Iேம -வ6LபC, மPS/ அைவக+,-9 உ9ள �ச5க9, மPS/ எவM/ 

ெபாSLேபPகாத த>ைம. இBத அட,-Dைற nழலானC ஒMவழியாக hதிய 

கMVC,க9 சிBதைன ஆPற5 ேதா>SவதP- தைட,க5லாக அைமகிறC. 

மாறாக மBதVத>ைமையi/ ஊழ5ேபா,ைகi/ ஊ,-வ6,-/ வ6தமாக 

அைமBCவ6IகிறC. ம^Iம5லாC, தனZயா) HEI ,க+/ அரj நிSவனYக+/ 

ஒ>Sேபாலேவ பாவ6,கLபIவதி5ைல. ஒM hற/ இBத ெசயலானC 
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ெபாCேநா,-ைடய அரjசா) நிSவனYகைள வ6ர,திiற ெச\கி>றC , மShற/ 

க5வ6 வண6கமயமாதைலV தI,க தவSகி>றC. 

தரமான எ"ேலாU%Iமான உயOக"வ$%காக இfத சவா"கைள 

ெவnெறv[த" 

இBத, ெகா9ைக வைரவானC ேமேல kறLப^I9ள எ^I சவா5கைள 

எதி)ெகா9ள$/ , தPேபாC உ9ள Dைறைமகைள D`ைமயாக ப`Cபா),க$/ 

மSசீரைம,க$/ அத±ேட உய),க5வ6ைய ஆ)வVCட> நாIபவ)க+,- 

தரமான உய)க5வ6ைய சமVCவVேதாI/, சம வா\LhகேளாI/ அளZ,க 

வழிவைக ெச\வேத இத> ேநா,கமா-/. இBத ெகா9ைக வைரவ6> ேநா,க/ 

கீmக'ட D,கிய மாPறYகைள ேமPெகா'I9ளC. 

9.1.  ெபZய, பnQக ப"கைல%கழக]க( மhVW க"¢Zகைள ெகா{ட உயO 

க"வ$ Qைறைய ேநா%கி நகOகிேறாW: உய) க5வ6,கான ப6ரதான உBCத5 

எ>பC ெபNய ப>Dக ப5கைல,கழகYக+/, க5zNக+/ ஆ-/, 

ஒaெவா>றிt/ 5,000 அ5லC அதP-/ அதிகமான மாணவ)க9 இM,க 

ேவ'I/. 

 

உய) க5வ6 D`வC/ ெபMமளவ6லான ப>Dக HEI க+,-9 ெச>றா5, உய) 

க5வ6 இ>S எதி)ெகா9கி>ற சி,க5கைள எதி)ெகா9+/:  

• இC மாணவ)க+,- அறிஞ)க9 மPS/ சக மாணவ)க9 ெகா'ட 

CWLபான அறி{^I/ சXகVைத ெகாI,-/ 

• இC Cைறய6னM,- இைடய65 த�Y- வ6ைளவ6,-/ ெசய5DைறையV 

தI,க உத$/; 

• இC மாணவ)க9 தYக9 XைளகளZ> இMhறD/ வள),க உகBததாக 

உத$வேதாI (கைல / பைடLh மPS/ ப-Lபா\$), அவ)களZ> கPற5 

தி^டYகளZ5 ெநகிm$Vத>ைமையi/ தனZVத>ைமையi/ ெகா'Iவர 

உத$/; 

• இC CைறகளZ5 ெசயலி5 உ9ள ஆரா\fசி, -`,கைள உMவா,க 

உத$கிறC. -றிLபாக, 21 ஆ/ ®Pறா'W> hCைம க'Iப6WLhக+,- 

D,கியமான அWVதளமாக இM,-/ -றிLபாக -S,- ஒ`Y-Dைற 

ஆரா\fசிைய உத$/.  

• இC வளYக9 மPS/ அத> பகி)$, ெபாM9 மPS/ மனZதவளYக9, 

உய)க5வ6 ஆகியவPறி> பய>பாI ஆகியவPைற ெபNC/ ேம/பIVC/. 

 

எனேவ, உய) க5வ6ய6> க^டைமLைபL ெபாMVதவைர, இBத hதிய க5வ6 

ெகா9ைக ெபNய ப>Dக ப5கைல,கழகYக+,- நக)VCவதி5 அதிக கவன/ 

ெசtVCகிறC. த²ஷ�லா மPS/ நாலBதாவ6> ப'ைடய இBதிய ப5கைல, 

கழகYகளZ5 இBதியாவ65 மPS/ உலகளவ65 இMBC ஆய6ர,கண,கி5 

மாணவ)க9 அVதைகய CWLபான ப>Dக nழலி5 பW,-/ வா\Lh இMBதC, 

இ>ைறய நவ �ன ப5கைல, கழகYக9, ெபMமளவ6லான ப>Dக ஆரா\fசி 

ப5கைல,கழகYகைள, ெகா'IவM/ ெபM/ நக)வ6> ெவPறிைய நி�ப6,கி>ற. 

இBதியாவ6> இBத ெபNய பார/பNயVைத மv'I/ ெகா'IவM/ ேநர/ இCேவ. 

இ>ைறய தின/ ந>- வள)BC9ள மPS/ hCைமயான தனZ நப)கைள 

உMவா,-வதP- இC இ>றியைமயாதC. இC மPற நாIகைள க5வ6 மPS/ 

ெபாMளாதார �தியாக ஏPகனேவ மாPறியைமVC, ெகா'WM,கிறC. நாI 
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D`வC/ இBத வைக hதிய உலக ரக மாதிN நிSவனYகைள நிS$த5 உ^பட 

hதிய நிSவனYகைள ஒMYகிைணLபதP-/, மSசீரைமLபதP-/, ேமt/ 

ஒaெவாM மாவ^டVதிt/ -ைறBதப^ச/ ஒM ெபNய உய)தர ப>Dக HEI ஐ 

(அ5லC அதP,- ெநM,கமாக) ஒ>ைற நிS$தt,-/ இBதெபNய ப>மடY- 

உய) தரநிைல ப>Dக HEI +,- நகM/ நடவW,ைகைய DWBதவைர வ6ைரவாக, 

தி^டமி^ட மPS/ ஆmBத சிBதைன  ெச\C நடVதLபI/. 

 

ஆரா\fசி மPS/ கPப6Vத5 மPS/ ப5கைல, கழக/-க5zN �ெப,^ர/ 

ேபா>ற X>S வைகயான வைகயான HEI ,க9 நா^W> ேதைவக+,- ஏPப 

உMவா,கLபI/ ெச\யLபI/. ஒPைற-�^�/ HEI க9 ெவளZேயPறLபI/, 

ேமt/ அைனVC ஒPைற �^�/ HEI க+/ ப>Dக  வைகயாக மாSவதP- 

நகM/.  
 
அைனVC உய) க5வ6i/ இனZ பலதரLப^ட ப>Dக 

நிSவனYகளZ5 ம^I/ நட,-/. இC அைனVC CைறகளZ> 

கPப6Vத5 ேவைலVதி^டYகைளi/, Cைறக+,- உகBத 

வளYகைளi/, CைறகளZ5 ஒMYகிைணLh மPS/ CWLபான, 

ெபNய க5வ6 சXகYகைளi/ உSதி ெச\i/. 

 

9.2.  தாராளவாத இள]கைல க"வ$ைய ேநா%கிய நகO�: 

 

இC DதலாவC hதிய க5வ6,- ெகா9ைக D>DயPசிiட> ைகேகா)VC 

ெச5கிறC. பரBத அWLபைடய6லான ப>Dக/ ெகா'ட க5வ6தா> 

உய)க5வ6,- அWLபைடயாக இM,கேவ'I/ எ>பேத 21/ ®Pறா'W5 

உயாக5வ6ய6> ேதைவ. . கைல, மனZதவ6ய5, அறிவ6ய5, சXக அறிவ6ய5 

மPS/ ெதாழி5Dைற, ெதாழி5 }^ப/, ெதாழி5சா) ைகவ6ைன, சXக ஈIபாI, 

மPS/ கIைமயான சிறLhV ேத)$ ஆகிய CைறகளZ5 ேதைவயான D,கிய 

திற>கைள ெகா'WM,-/ ந>- ேத)Bத தனZநப)கைள 21 ஆ/ ®Pறா'I,- 

உMவா,க இC உத$/. இVதைகய தாராளவாத க5வ6 எ>பேத இனZ ெதாழி5, 

ெதாழி5 }^ப/ மPS/ ெதாழிPCைற Cைறக9 உ9ளZ^ட அைனVC 

இளYகைலV தி^டYகளZt/ உ9ள அw-Dைறயாக இM,-/.  

 

கPபைனயான மPS/ ெநகிmவான பாடVதி^டYக9 மாணவ)க+,கான 

பWLப6Pகான பைடLhகைள ஒMYகிைணLபதP-/, பல பயg9ள இIைககைளi/ 

ெவளZேயS/ h9ளZகைளi/ வழY-வேதாI, தPேபாC தPேபாC9ள கIைமயான 

எ5ைலகைள தக)VC, வாmநா9 D`வC/ கP-/ hதிய வா\Lhகைள 

உMவா,-/. பல ப>Dக/ ெகா'ட ப5கைல,கழகYகளZ5 ப^டLபWLh 

நிைலய65 (DCநிைல மPS/ Dைனவ) ப^ட பWLh) , கIைமயான ஆரா\fசி 

அWLபைடய6லான நிhணVCவVைத வழY-வC ம^I/ அ5லாம5, க5வ6 மPS/ 

ெதாழி5 ஆகியவPறி5 உ9ள பல ப>DகL பண6க+,- இC வா\LபளZ,-/. 

 

‘தாராளவாத கைல' எ>S அைழ,கLபIைகய65 இBதியாவ6> ந�'ட பார/பNய/ 

மPS/ ப>Dக/ ெகா'ட பலதரLப^ட கPற5  உ9ளன. C²ஷ�லா மPS/ 
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நாலBதா ேபா>ற ப5கைல,கழகYகளZ5 இMBC வ6Nவான இல,கியYக9 

CைறகளZ5 உ9ள பாடYகைள, k^Iகி>றன. ப'ைடய hVதகYக9 64 கைலக9 

அ5லC கைலக9 பPறிய அறி$ என வ6வNVதன. இவPறி5 64 கைலகளZ5 

பாட5க9, இைச வாசிVத5, மPS/ ஓவ6யYக9, ெபாறிய6ய5, மMVCவ/ மPS/ 

கண6த/ ேபா>ற 'வ6�ஞான Cைறக9 உ9ளன'. நவ �ன கைலகளZ5 'தாராளவாத 

கைலக9' எ>S அைழ,கLபIவC 'பல கைலகளZ> அறி$' எ>ற எ'ண/ இBதிய 

க5வ6,- திM/ப ெகா'I வரLபட ேவ'I/, ஏெனனZ5 இC 21 ஆ/ 

®Pறா'W5 ேதைவயான க5வ6 Dைறயா-/. 

 

9.3.  ஆசிZயOக( மhVW க"வ$ நிைலய]களLn தnனLய%க[ைத ேநா%கிய 

QnேனhறW: ஆசிNய)களZ>  த>னZய,க ெசய5பாI Xல/, ஆசிNய)களா5 

மாணவ மதிLப�IகளZ5, சXக ேசைவ DயPசிகளZ5, மPS/ ஆரா\fசிகளZ5 

hCைமகைள h-VC/ உBCதtட> ெசய5பட DWi/ மPS/ சிறBத 

நைடDைறக9, கMVCகைள  ெதாட)BC ேம/பIVத மPறவ)க+,கிைடேய, 

ப5கைலகழகYக+,கிைடேய, பரBத k^டYக+,கிைடேய பNமாPற/ ெச\C 

ெகா9ள DWi/. க5வ6 நிSவனYகளZ5, க5வ6 மPS/ நி)வாக த>னZய,கதி> 

Xலமாக, ேம/ப^ட தி^டYகைள ெதாடYகி நடVத, hCைமயான பாடVதி^டVைத 

உMவா,க, அBதBத  இடVC,- த-Bத nmநிைலக9 மPS/ ேதைவக9 -றிVத 

அறிைவ நி)வகி,க, உகBத ம,க9 மPS/ ெதாழி5 நி)வாக தி^டYகைள 

அைம,க$/ DWi/. அBதBத இடYகளZ5 உ9ள  க5வ6 மPS/ நி)வாகVதி> 

அைனVC சி,க5க+/ அதி5 ேநரWயாக  ச/மBதLப^டவ)களா5 ( ஆசிNய)க9,  

நிSவன தைலவ)க9) சிறBத Dைறய65 ைகயாள DWi/ (hCைமபIVCத5, 

ேம/பIVCத5).  அதP- அவ)க9 த-திiைடயவ)களாக உMவாக ேவ'I/.  

 

அVதைகய க5வ6 மPS/ நி)வாக த>னZய,கVைத  ெசய5பIVத ெபாC க5வ6 

நிSவனYக+,- கண6சமான, மPS/ ேபாCமான ெபாC நிதிைய நிரBதரமாக 

வழYக ேவ'I/. காலLேபா,கி5, நிதிf சா)h மPS/ ெபாSLhக9 ப5ேவS 

ெபாC நிSவனYகளா5 நி�ப6,கLப^டா5, அதிகமான நிதி த>னZய,க உNைமi/ 

வழYகLபடலா/. இத> Xல/, கPப6Vத5, ேசைவ, உபகரணYக9 மPS/ 

ஆரா\fசி ஆகியவPறிPகான ஆதார ஒC,கீIக9,   மPS/ வளYகைள 

ேம/பIVCவதPகாக அBத இடVதி> ேதைவகைள ந>- அறிBதவ)க9 Xல/  

DW$ ெச\யLபடலா/; இC அைனVC நிதி பNபாலனYகளZ>  

ெவளZLபைடVத>ைமைய ெபாCெவளZய6> ஊடாக ெதாட)BC கா^I/ வ6தமாக 

அைமi/.  இBத நிதி த>னZய,கமானC, நிதி -ைறLh,- வழி வ-,காம5, 

க5வ6f சாதனYகைள அதிகN,க நிதி எaவாS ெசலவழி,க ேவ'I/ எ>பைத 

jதBதிரமாக  த�)மானZ,க வழி வ-,-/. 

தனZயா) உய) க5வ6 நிSவனYக9 தYக 

9 ெசாBத நிதிகைள ஏPபாI ெச\C ெகா9+/; இMLப6g/, நிதிய6ய5 

பNபாலன/, க5வ6 மPS/ நி)வாக ெபாSLh ஆகியவPைற ெவளZLபIVத  தYக9 

D` க5வ6, நி)வாக மPS/ நிதி வ6வரYகைள ெவளZLபைடயாக ெவளZய6I/ 

ப^சVதி5, அவ)க9 சிறLப6ைன ெச/ைமபIVத   D`ைமயான த>னZய,க 

உNைமைய ேகார DWi/. இLபW ேம>ைம அைடய D`DயPசி ேமPெகா9+/ 

நிSவனYக+,- பWLபWயாக த>னZய,க உNைம வழY-வதி> Xல/ மPற 

உய) க5வ6 நிSவனYக+,-/ ஒM வழிகா^Iத5 கிைட,-/. 



National Education Policy 2019 

 
192 

9.4.  பாட[திqடW, க"வ$, மதிSப�v, மாணவO ஆதர� ஆகியைவ சரீைம%கSபvW: 

பாடதி^ட/, ஆசிNயLபண6, மதிLப�I ஆகியைவ DPறிt/ இயBதிரதனமான 

நைடDைறக9 ெகா'டதாக, -M^I பாடமாக இM,காC.  ப�^ைச Dைறக9 

மSபNசீலைன ெச\யLபI/; மதிLப�I எ>பC பாடVதி^டVதி> -றி,ேகா9 

மPS/ க5வ6 தி^டVதி> இல,-கைள உய)VC/ வ6தமாக அைமi/. இBத 

மாPறYகைள அைடவதP- ஆசிNய) CைணhNவா). தரநிைல உய) க5வ6யானC 

எ5லா CைறகளZt/ இBதிய ெமாழிகளZ5 வழYகLபI/. 

 

திறBத மPS/  ெதாைல$ வழி க5வ6 DைறயானC (ODL),  வ-Lபைற,க5வ6 

Dைற,- நிகராக இM,-/ வைகய65 மSபNசீலைன  ெச\யLபI/. இBத 

DைறயானC உய)க5வ6 அைடய உதவ6 ெச\C D>ேனS/ வழிகைள 

ேம/பIVC/. மாணவ)க+,கான வtவான க5வ6, நிதி, சXக மPS/ உளவ6ய5 

ஆதர$ அைமLh,களானC, ப6>தYகிய -`,களZ5 இMLபவ)கைள கவனVதி5 

ெகா'I ெசய5பI/.  

9.5.  தIதி அ`Sபைடய$லான நியமன]க( மhVW ெதாழி" ேமலா{ைம sலW 

ஆசிZய பதவ$களLn மhVW நிVவன தைலைம[pவ[திn ஒU]கிைணSைப 

ம�{vW உVதிSபv[pத":  

அைனVC ஆசிNய பதவ6க+/ த�வ6ரமான ேச),ைக மதிLப�IகளZ> Xல/ 

நிரLபLபI/, ஒLபBத ேவைலவா\Lh நைடDைற நிSVதLபI/. ஆசிNய)களZ> 

நியமன/, பதவ6  கால/, ஊ,-வ6Lhக9 மPS/ இழLப�I அதிகNLhக9 ஆகியைவ, 

அவ)களZ> கPப6Vத5, ஆரா\fசி, ேசைவ Dதலிய த-திய6> மதிLப�̂ I 

அWLபைடய65 வழYகLபI/. இBத மதிLப�டானC, உய) க5வ6 நிSவனVைத (HEI) 

ஆ+/ -` மPS/ அத> தைலைமய6> வைரDைறக+,- உ^ப^I  

நடVதLபI/. அவ)க9 பNBCைர ெச\த மாணவ)க9, நிSவன தைலவ)க9, 

ஆேலாசக)க9 ெகா'ட -` ஒ>S த�வ �ர ஆ\$ Dைறகைள ேமPெகா'I இBத 

மதிLப�̂ ைட நடVC/. நிSவன தைலவ)க9, த-தி அWLபைடய65, தைலைம 

பய6Pசி மPS/ ேம/பா^I பாைதக9 Xல/ சில  ஆ'Iக9 D>னேர தயாராக 

இMLபா)க9. நிSவன தைலைம மாPறYகளானC ஒVதிM,-/ வைகய6t/ 

சமமானதாக$/ இM,க ேவ'I/.. நிSவன தைலவ)க9 hCைமயான மPS/ 

சிறLபான அறிவ6> ப'ப^ட  நிைலைய உMவா,க உத$வா)க9. இBத 

நிைலயானC,  சிறBத மPS/ hCைமயான க5வ6 Dைற, ஆரா\fசி, நிSவன 

ேசைவ,  சXக நலVதி^டYக9 ேபா>றவPைற அளZ,க ஆசிNய)க9 மPS/ 

உய)க5வ6 நிSவன தைலவ)கைள ஊ,-வ6,-/. க5zNக+/ ப5கைல, 

கழகYக+/ அைனVC CைறகளZt/ கPப6Vத5, ஆரா\fசி மPS/ ேசைவ.ய65 

சிறLபாக ெசய5பட உத$/ வ6தமாக ஊ,கVெதாைகக9 உMவா,கLபI/. 

 

9.6.  ேதசிய ஆராotசி அற%கqடைள நிV�த":  

 

அைனVC CைறகளZt/ Dத>ைமயான ஆரா\fசி தி^டYக+,- ேபா^Wய6> 

அWLபைடய65 பNBCைர ெச\C நிதிைய வழYக ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள 

(NRF) ஒ>S நிSவLபI/. மிக D,கியமாக, , உய)ம^ட ஆரா\fசி நிSவனYகளZ5, 

ஓ\$ெபPற அ5லC  பண6 ஓ\$ ெபS/ தMவாய65 இMLபவ)க9 
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ேமPபா)ைவய65 இM,-/ ஆர/பக^ட ஆரா\fசிகைள ெதாடY-வC, மPS/ 

ேம/பIVCவேத அற,க^டைளய6> ேநா,கமாக இM,-/. ேமt/ இBத 

அற,க^டைளயானC, ஆரா\fசியாள)க9, அரசாYக அைமfசக/, மPS/ 

ெதாழிPCைறக9  இைடேய    ெதாட)h  ஏPபIVதி, அத> Xல/, சDதாயVC,- 

ஏPற பயg9ள ஆரா\fசிக9 வ6ைரவ65 ம,கைள அைடவைத உSதிLபIVC/. 

இSதியாக, ப5ேவS ப6N$களZ5, NRF நிதிiதவ6ய6> Xல/ அைடBத 

ஆரா\fசியாள)களZ> சாதைனகைள க'Iப6WVC பNjக9 மPS/ 

கMVதரY-க9 Xல/ சிறBத ஆரா\fசி DயPசிகைள NRF அYகீகN,-/. இBத 

D>DயPசிக9, ெதாழிPபா^I DகைமVCவ க^டைமLhக+ட> ேச)BC, உய) 

க5வ6 நிSவனYகளZ>  ஊ,கமளZ,-/  ஆரா\fசி Xலமாக, பல  நிSவனYகளZ5, 

ஆரா\fசி Dைறகைள  ெகா'I ேச),க உத$கிறC.  இதி5 இதP- D>  

வtவான ஆரா\fசி க^டைம,கLபடாத  ெபM/பாலான அரj  

ப5கைல,கழகYக+/ அடY-/. 

9.7.  உயO க"வ$ நிVவன]க( Q�ைமயான க"வ$ மhVW நிOவாக 

தnனLய%க[pடn ¤யாத�ன வாZய]களா" நிOவகி%கSபvW:  

உய) க5வ6 நிSவன ஆ+ந)களZ> சைப (BoG) , ேவBத), மPS/ Cைண ேவBத) 

/ தைலைம இய,-ந) / தைலைம நி)வாகி பதவ6,கான நியமனYக9, அரசாYக/ 

உ^பட எBத வ6த ெவளZLhற -S,கீI/ இ5லாம5 ெதளZவான த-தி சா)Bத 

நைடDைறக9 ெகா'டதாக இM,-/ மPS/ நிSவன/ மvC வtவான 

அ)Lபண6Lhட> ெசய5பI/ தனZநப)கைள அதி5 ஈIபIVC/ ேநா,க/ இM,-/.  

க5வ6 சா)Bத பல>களZ> ெபாSLhைடைம நிSவன வாNயVCட> ஒ>றி 

இM,-/. அரசாYக/ (மPS/ அத> அைமLhக9) உ^பட, அைனVC 

பY-தார)கைளi/, நிSவனVதி> ந�'ட கால வள)fசி,காக 

ஒ`Y-பIVCவதPகான வழிDைறக9 அைம,கLபI/. 

9.8.  "இலIவான ஆனா" இV%கமான" கqvSபாv: இBத க^ILபாI அைமLh, 

ெதாழி5Dைற க5வ6 உ^பட அைனVC உய)க5வ6,-/ ஒேர ஒ`Y-Dைற 

ெகா'ட  வைகய65 மாS/.  அWLபைட அள$M,க9 (நிதி பNபாலன/ 

ேபா>றைவ) மvதான அYகீகாரமானC, அைனVC க^ILபாIக+,-/ 

அWLபைடயாக அைமi/-  இBத அள$M,க9 -ைறBத ப^சமாக இMBதாt/, 

இதைன ப6>பPற தவS/ உய) க5வ6 நிSவனYகைள XI/ அள$,- 

கIைமயாக நைடDைறLபIVதLபI/. இBத உய)க5வ6 நிSவனYக9 ெபாCவ65 

ெவளZLபIVC/  அைனVC ெதாட)hைடய தகவ5க+/, ெபாCம,க9 

க'காண6Lh மPS/ தகவ5 Xல/ DWெவI,க பய>பIVதLபI/. 

நிதி, நிைலயான அைமLh, அYகீகார/ மPS/ ஒ`Y-Dைற ஆகியவPறி> 

ப5ேவS மாSப^ட ெசய5பாIக9  ப6N,கLப^I jயாத�ன அைமLhகளா5 

நடVதLபI/,  மPS/ அதிகார ெசறி$க9, Dர'பாIக9 எ5லா/ வ6ல,கி 

ைவ,கLபI/. தனZயா) மPS/ ெபாC நிSவனYக9 ஒ`Y-Dைற 

பNபாலனYக+,- உ^ப^I நடVதLபI/. க5வ6ய6> வண6கமயமா,க5 

நிSVதLப^I, ேசைவ மனLபா>ைம ெகா'ட  DயPசிக9  ஊ,கமளZ,கLபI/. 

ேமPபW kறியைவ யா$/  21 ஆ/ ®Pறா'W5 உய)நிைல உய) க5வ6ைய 

உSதிLபIVCவதPகான  ெகா9ைக பPறிய பா)ைவைய jM,கமாக -றிLப6IகிறC. 

இர'டா/ பாகVதி> அVதியாயYகளZ5, ேமேல -றிLப6டLப^ட ஒaெவாM  

Cவ,க DயPசி பPறி ேமt/ வ6வரYக9 ெகாI,கLப^I9ளன  
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pைறtெசா": ஒM நிர5 எ>பC பாடெநறி ெதா-Lhக9 அ5லC  மPற க5வ6 

Dைறகைள ெவPறிகரமாக நிைற$ ெச\வதி> Xல/, ஒM ப^ட/ அ5லC 

WLளேமா  ெபS/ வைகய65 அைமBC9ளC. ஒM பாடெநறி எ>பC ஒM 

-றிLப6^ட  வ6ஷயVைத கPக / கPப6,க சீராக   வWவைம,கLப^டதாக இM,-/.  

அC ெபாCவாக வர$கைள ெகா'ட (எ.கா., ஒM நிர5 அ5லC  பல நிர5க9)  

ஒM ெதாட)fசியான வ6N$ைரக9 அ5லC பாடYகளாக வழYகLபI/. ஒM 

பாடெநறி  ெபாCவாக ஒM ெசம�ட), X>S மாதYக9, அ5லC 123 காலா'W5 

இயY-/, அேத ேநரVதி5 நிர5க9 ெபாCவாக 3-5 ஆ'Iக9 இயY-/. ஒM 

பாடVதி^ட/ எ>பC ப5ேவS க5வ6 நடவW,ைகக+,கான ஒM நிSவன 

க^டைமLபா-/, இC ஒM பWLh நிரைல உMவா,க  பாடெநறிக9 மPS/ 

பWLபWயாக வWவைம,கLப^ட ப6ற க5வ6 Dைறகைள உ9ளட,கியதாக  

இM,-/.  

இBத ெகா9ைகயானC,  உய) ப9ளZ  பWLh,-  (12/ வ-Lh) ப6ற- எBதெவாM  

Cைறய6t/ அ5லC அளவ6t/ ப^ட/ வழY-/  க5வ6 நிSவனYகைள 

உய)க5வ6 நிSவன/ (HEI) எ>g/ பதVதி5 ேச),கிறC. இதி5 

ப5கைல,கழகYக9 (அைனVC வைகயான), த>னா^சி க5zNக9, மPS/ ஒM 

ப5கைல,கழகVதி> நிைலைய ெகா'I9ள நிSவனYக9 ஆகியைவ அடY-/. 

இைணLh ெபPற க5zNக9 நி)வாக/ மPS/ ஒ`Y-Dைற ேநா,கYக+,காக  

அC இைணBதிM,-/  ப5கைல,கழகVதி> ஒM ப-தியாக கMதLபIகிறC. 

பாலிெட,னZ,  ேபா>ற நிSவனYக9,  WLளேமா ம^Iேம  வழY-வதா5 ந�'ட 

காலமாக உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 ேச),கLபடவ65ைல. அVதைகய 

நிSவனYக9  பPறி பாட/ 20 5 உ9ள ெதாழி5  }^ப  ெகா9ைகய65 

வ6வாதி,கLபIகிறC, ேமt/  ேதைவLபI/ இடYகளZ5 அC பPறி 

-றிLப6டLபIகிறC. 
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இய5 - 10 

க"வ$ நிVவன]கைள மVகqடைம[தiW 

ஒU]கிைண[தiW 

ேநா%கW: இBதிய உய)க5வ6ய6> திறைன அதிகLபIVC/ ெபாM^I, 

மvVதர/வா\Bத ஆPற5மி- ப>hல,க5வ6 நிSவனYகைள உMவா,-தt/, 

அைனவM,-/ சமமான க5வ6 வா\Lப6ைன உSதிெச\தt/. 

உய)க5வ6ய6> எதி)கால, க5வ6தி^ட/ எaவாS அைமய$9ளC எ>பC 

-றிVC இய5 ஒ>பதி5 வ6ள,கLப^I9ளC. அBதV ெதாைலேநா,-L 

பா)ைவய6> அWLபைடய65   க5zN, ப5கைல,கழக/ ேபா>ற உய)க5வ6 

நிSவனYக+,- ஒM hதிய வ6ள,கVைதV தர ேவ'Wi9ளC. 

நவ �ன, காலVதிP- ஏPப ப5ேவS வைகய65 வ6NBC ெச5t/ க5வ6ய6> 

அWLபைடV ேதைவகைள நிைற$ ெச\i/ ெபாM^I, அைனVC உய)க5வ6 

நிSவனYகைளi/ மிகL ெபNய அளவ65 ப5ேவS Cைறகைள உ9ளட,கிய ஒM 

நிSவனமாக மாPறியைம,கV தி^டமிடLப^I9ளC.  அVதி^டVதி>பW, ஒM 

ப5கைல,கழக/ எ>பC, இளநிைல, DCநிைல க5வ6L ப^டL பWLhகளZ5 

உய)தரமான கPப6Vத5, ஆ\$க9 மPS/  ேசைவகளZ> Xல/ ஆகf சிறBத 

கPறt,- வழியைம,-/ ஒM நிSவன/ என ெபாM9 ெகா9ளLபIகிறC. 

இ,க5வ6V தி^ட/ நைடDைறLபIVதLபI/ கால/ D`வC/, இVதி^டVதிP- 

என ஒC,கLபI/ நிதி, ப5ேவS அரjL ெபாC நிSவனYகளா5 க5வ6ய6ய5 

�தியாக$/, நி)வாக �தியாக$/ ேந)ைமயான Dைறய65 ைகயாளL 

பய6PSவ6,கLபI/. அதைனV ெதாட)BC வM/ காலYகளZ5, கPப6Vத5, 

ஆ\$க9, கMவ6க9, ேசைவக9 ேபா>ற அBநிSவனYகளZ> ெசாBதV 

ேதைவகைள அவ)கேள நிவ)Vதி ெச\C ெகா9+/ ெபாM^I நிதிைய ைகயா+/ 

த>னா^சி உNைம அவ)க+,- அளZ,கLபI/. ெபாCநிதிைய, ைகயா+/ இBத 

நைடDைறய65 வழ,க/ ேபாலேவ ெவளZLபைடVத>ைம இM,-மாS 

பா)VC,ெகா9ளLபI/. நிதியா+/ உNைம, ெதாட)BC அளZ,கLபI/ 

நிதியாதரைவ நிSVCவதPக>S; மாறாக, உய)Bதப^ச க5வ6ய6ய5 அைட$கைள 

சாVதியLபIVCவதP- வழYகLப^ட நிதிய6ைன எaவாS மிகf சிறBத Dைறய65 

பய>பIVத DWi/ எ>பதைன அBத நி)வாகேம DW$ ெச\வதPகான 

உNைமதா>.  

இBத தி^டVைத நைடDைறLபIVத வைகய65 மாநில அரjகேளாI வ6Nவான 

ஆேலாசைன நடVதLபI/. ப6>ன) ரா�திNய சி,ஸா ஆேயா, (RSA)-ய6> 

ஒLhதேலாI , நாளBதா தி^டVைத ெசய5பIVC/ ’மிச> இய,-நரக/’ (கீேழ 

பா),க: P 10.15) இதPகான ச^டக/ உMவா,கி  ெசய5பIVதLபI/. கPப6Vதt,-/ 

ஆ\$க+,-/ சம D,கியVCவ/ ெகாI,-/ ப5கைல, கழகYக9,  (ஆரா\fசி 

ப5கைல, கழகYக9) அைதLேபால கPப6Vதt,- அதிக D,கியVCவD/ சில 

-றிLப6டVத,க ஆ\$கைள ம^I/ ேமPெகா9+/ கPப6Vத5 ப5கைல, 
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கழகYக9 என, இMவைகயான ப5கைல, கழகYக9 பPறி hதிய க5வ6, 

ெகா9ைகய65 kறLப^I9ளன. 

க5zNக9 எ>பைவ ப5கைல, கழகYகைளLேபால, ப5ேவS Cைறகைளi/ 

ெகா'WயY-/ ெபNய நிSவனமாக ெசய5படாC. மாறாக, இளநிைல ப^ட, 

க5வ6L பWLhகைள வழY-/ ஒM க5வ6 நிSவனமாக ெசய5பI/. வழ,கமான 

ஒM ப5கைல, கழகVைதவ6ட அளவ65 சிறியதாக இM,-/பW க5zNக9 

மாPறியைம,கLபட உ9ளன. க5zNக+,- ப^டமளZ,-/ த>னா^சி உNைம 

வழYகLபI/ அ5லC அைவ எBதL ப5கைல, கழகVேதாI 

இைணBதிM,கிறேதா, அBதL ப5கைல, கழகVதி> ஒM ப-தியாகேவ 

ெசய5பIமாS மாPறியைம,கLபI/.  

க5zNக9 த>னா^சி உNம/ ெகா'ட ஆரா\fசி ப5கைல, கழகYகளாகேவா 

அ5லC ேபாதி,-/ ப5கைல, கழகYகளாகேவா அவPறி> ெசய5திற> மPS/ 

வ6MLபVதி> ேபN5 பNணமி,கலா/. -றிLப6^ட கால எ5ைல,-9 அதP-Nய 

அYகீகாரVைத ெபற ேவ'I/. 

தPேபாC நைடDைறய65 இM,-/ அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYைளi/ கீேழ 

-றிLப6I/ Xவைக நிSவனYகளாக மாPறLபட ேவ'I/ எ>பC இ, க5வ6, 

ெகா9ைகய6> ெதாைலேநா,-V தி^டமா-/. ஆரா\fசி ப5கைல, கழகYக9 

Dத5 வைகையi/, ேபாதைன அ5லC கPப6,-/ ப5கைல, கழகYக9 

இரா'டா/ வைகையi/, க5zNக9 X>றா/ வைகையi/ -றி,கி>றன.  

ப5ேவS Cைறக+ட> இயY-/ இBத Xவைக க5வ6 நிSவனYக9 

அைனVதிt/ மாணவ) ேச),ைக ஆய6ர,கண,கி5 நைடெபற ேவ'I/. இைத 

ஒM இல,காக, ெகா'I அBநிSவனYக9 ெசய5பட ேவ'I/. மாணவ)களZ> 

ேச),ைக ஆய6ர,கண,கி5 இ5லாத nழலி5,  அBநிSவனVதி> உ9க^டைமLh 

வசதிகைளi/ வளYகைளi/ உகBத Dைறய65 பய>பIVதி, ெகா9ள$/, 

கPப6Vத5, ஆரா\fசி, க5வ6f ேசைவக9 ேபா>றைவக+,- ஏPற nழைல 

உ'டா,க$/, வMYகால உய)க5வ6,- தயா)LபIVC/ வைகய65 ப5ேவS 

வைகய6t/ பய>பIVதி, ெகா9ளLபI/. 

அைனவM,-மான க5வ6, க5வ6ய65 சமVCவ/ மPS/ உ9ளடYகிய க5வ6 

ஆகிய ப'hகேளாI hவ6ய6ய5 ப>DகV த>ைமைய ப6ரதிபலி,-/ வ'ண/, 

அBதL ப-திகளZ> த>ைம மPS/ ம,க^ெதாைக எ'ண6,ைக,- ஏPப, 1-3 

வைகLப^ட க5வ6 நிSவனYக9 த-Bத எ'ண6,ைகய65 ேதாPSவ6,கLபI/. 

வளM/ நாIகளான சீனா, ப6ேரசி5 ேபா>றவPறி5 நிகர மாணவ) ேச),ைக வ �த/ 

GER (Gross Enrolment Ratio) 44%மாக உ9ளC. அBநாIகேளாI ஒLப6I/ வைகய6t/ 

ம,களZ> க5வ6V ேதைவகளZ> அWLபைடய6t/ பா),-/ேபாC நமC நா^W5, 

க5வ6 நிSவனYகளZ5 நிகர மாணவ) ேச),ைக வ �த/ 50% என நி)ணய6,கLப^I, 

இBத இல,- க5வ6, ெகா9ைக நைடDைறய65 இM,-/ கால/ D`வC/ 

ெதாடர வைக ெச\யLப^I9ளC. 

 

இVதைகய க5வ6 இல,-கைள அைடய, ேமPெகா9ளLபட ேவ'Wய 

நடவW,ைககளZ5 ஒM ப-தி எ>பC, -றிLப6டVத,க எ'ண6,ைகய65 hதிய க5வ6 

நிSவனYகைள ேதாPSவ6LபC. ஆனா5 ேமPக'ட க5வ6 இல,-கைள 

அைடவதP- ேவ'Wய ெபMBதிறைன, தPேபாC நைடDைறய65 இM,-/ 



10. Institutional Restructuring - and Consolidation 

 
197 

உய)க5வ6 நிSவனYகைள ஒMYகிைணVத5, வ6N$LபIVCத5 மPS/ 

ேம/பIVCவத> ஆகிய நடவW,ைககளZ> Xல/தா> ெபற DWi/.  

1,2,3 வைகைமகளZ5 ஆகf சிறBத அரj ெபாC க5வ6 நிSவனYகைள அரj மPS/  

தனZயா) என CைறகளZt/ மிகL ெபNய எ'ண6,ைகய65 ேதாPSவ6LபதP- 

அதிக D,கியVCவ/ ெகாI,கLபI/.  

hவ6ய6ய5 �தியாக நலிவைடBC9ள, வள)fசி காணாத ப-திகளZ5, உய)தர க5வ6 

நிSவனYகைள நிSவ6 ெசய5பIVCவதP- D>gNைம ெகாI,கLபI/. இ, 

க5வ6, ெகா9ைகய6> வழியாக, ப6>பPறLபட$9ள க5வ6 நிSவனYகளZ> 

ஒMYகிைணLh, வ6Nவா,க/, ேம/பாI ேபா>ற மSசீரைமLhf 

ெசய5DைறகளZ> Xல/ நாI D`ைம,-/ மvVதரமான உய)க5வ6 சமVCவ 

Dைறய65 வழY-வைத உSதி ெச\ய DWi/. 
 

மிகLெபNய hதியவைக க5வ6 நிSவன, க^டைமLh, 

நிைறBத வள ஆதாரYக9, கPப6Vதt/ ஆரா\fசிi/ 

ெபM/ வ �fேசாI நைடெபS/ ப5Cைற உய)க5வ6 

நிSவனYக9 ேபா>றைவ  உய)க5வ6ய65 திறைனi/, 

மிகLபரBத அளவ65 க5வ6ய6ைனi/ ம,களZைடேய 

ெகா'I ேபா\ ேச),-/. 

10.1.  ஆhற"மிI ப"pைறசாO ப"கைல%கழக, க"¢ZகளLn ேதசியt 

�ழலைமS_: 
உய)க5வ6 நிSவனYக9, மvVதரமி,க கPப6Vத5, ஆரா\fசி, க5வ6fேசைவகைள  

வழY-/ ஆPற5 மி-Bத சXக அைமLhகளாக ேம/பIVதLபட$9ளன. இைவ 

ேதசிய அளவ65 கPறt/ அறி$ உMவா,கD/ நிைறBத ஆேரா,கியமான 

nழைல உMவா,-வேதாI, சிறLh அளவ �IகளZ> (இட ஒC,கீடாக இM,கலா/) 

Xல/ அைனவM,-மான சமமான, க5வ6ைய வழY-/. 

இ,க5வ6 ேம/பா^Wைன அைடவதP-, சில D,கியVCவ/ வா\Bத 

நடவW,ைகக9 ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/ : 

• அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகைளi/, ப5Cைறசா) க5வ6ய6ைன 

வழY-/ நிSவனYகளாக மாPறியைம,கLபட ேவ'I/. உய)தரமான 

க5வ6,- இC மிக அவசியமா-/.  அைனVC உய)க5வ6 

நிSவனYகளZt/ ஒLப�̂ Iளவ65 மிகLெபNய எ'ண6,ைக ெகா'ட 

மாணவ) ேச),ைக ேதைவLபIகிறC. பயg9ள வைகய65 ப5Cைறfசா) 

க5வ6 நிSவனYகைள வள)VெதILபதP-/ அைவ திற/பட 

ெசய5பIவதP-/ இC அவசியமான ஒ>றாகிறC.  

கைல, இல,கிய/, அறிவ6ய5, கண6த/ ஆகிய CைறகளZ5 -ைறBதப^ச/ 

இர'I பWLhகைளi/ சXக அறிவ6யலி5 ஒM ப^டLபWLh, 

க5வ6ையi/, ஓ) உய)க5வ6 நிSவன/ வழY-ேமயானா5, அC 
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ப5Cைறசா) க5வ6 நிSவன/ என அைழ,கLபI/. ந�'டகால க5வ6L 

பயண அgபவVதி5, ேமP-றிLப6^ட அBத -ைறBதப^ச உய)க5வ6ைய 

ம^I/ வழY-வேதாI நி5லாம5, ெதாழி5Dைற க5வ6கைளi/, 

ெதாழி5சா) க5வ6கைளi/  ெபM/பாலான க5வ6 நிSவனYக9 வழYக 

வழியைம,கLபI/. 

 

• அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ மிகfசிறBத வ5tந)க9 

உSLப6ன)களாக ெகா'ட க5வ6ய6ய5 வ5tந) -`ைவL ெபPறிM,-/. 

க5வ6L பண6ேயாI தைலைமேயP-/ ப'h உ^பட ேவS பல 

பண6களZt/ அவ)க9 பYகாPSவா)க9. 

இVதைகய -` உSLப6ன)க9 உNய அதிகாரVைதi/, மிகfசிறBத க5வ6 

ேமலா'ைமையi/ ெபPறிMLபா)க9; ஆழமான கPற5, அறி$ 

உMவா,க/, சிறBத, க5வ6fேசைவைய வழY-த5 ேபா>றவPS,- ஏPற 

வைகய65 உகBத க5வ6ய6ய5 nழைல நிSவனYகளZ5 உMவா,-/ 

ெபாM^I அவ)க+,- இVதைகய அதிகார/ ெகாI,கLபIகிறC. 

• ேமP-றிLப6^ட க5வ6ய6ய5 nழைல உMவா,-/ ெபாM^I, அைனVC 

உய)க5வ6 நிSவனYக+,-/ க5வ6, நி)வாக/, நிதி என அைனVதிt/ 

த>னா^சி உNைம வழYகLபI/. உய)க5வ6 நிSவனYக+,- 

அளZ,கLபI/ த>னா^சி உNைமைய கா,-/ ெபாM^I, அவPறிP- 

ெபாCநிதி ஆதர$ ெதாட)BC வழYகLபI/. ெபாCfசXக அ,கைறேயாI, 

உய)தரமான க5வ6, க5வ6ய65 சமவா\Lhகைள வழY-/ தனZயா) க5வ6 

நிSவனYக9 ஊ,-வ6,கLபI/; அரj க5வ6 நிSவனYக+,- நிகராக$/ 

அைவ நடVதLபI/. 

க5வ6ய65 hCைம காண வழYகLபI/ த>னா^சி உNைம, ஒ^IெமாVத, 

க5வ6f nழைலi/ தரLபIVCத5, க5வ6ய65 உ9ளா)Bத hCைமகைள 

ஊ,-வ6LபதP- ஏCவாக, தPேபாC நைடDைறய65 உ9ள ’இைணLh, 

க5zNக9’ எ>ற அைமLைப ெம5ல மைறயf ெச\த5 உ^பட, இ,க5வ6, 

ெகா9ைகய6> ெதாைலேநா,-L பா)ைவய65 அைமBத இLhதிய க^Iெநறி 

Dைறைம, ஒ^IெமாVத க5வ6 ேம/பா^WP- வழிவ-,-/. 

• நடLப65 இM,-/ ஒ^IெமாVத உய)க5வ6 நிSவன அைமLhக9 - 

ெதாழி5சா) மPS/ ெதாழிPDைறசா) க5வ6 உ^பட – அைனVC/ ஒPைற 

உய)க5வ6 Dைறைம,-9 ெகா'IவரLபட ேவ'I/. இBத, 

க5வ6,ெகா9ைகய65 -றிLப6டLப^I9ள மSசீரைமLh அw-Dைறக9, 

-றிLப6டVத,க ெகா9ைக அ/சYக9 யா$/ தPேபாC நைடDைறய65 

இM,-/ அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+,-/ ெபாMBCமாS 

ெசய5பIVதி, DWவ65 அைவ அைனVC/ ஒM -ைடய6> கீm 

ெகா'IவரLப^ட ப6>ன), அைவ ஒ>S,ெகா>S ஒVதிைச$ ெகா'I 

ெசய5பIமாS க^டைம,கLபI/. 

 

ெதாழி5Dைறசா) க5வ6i/ (Professional education) 

ஒMYகிைணBத உய)க5வ6ய6> ஓ) அYகேம 
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10.2.  ெபாp உயOக"வ$ வ$U[தி ெசoயSபqv ப$n ேமWபv[தSபvW. 

ெபாC,க5வ6ய6> ேதசிய D,கியVCவ/ கMதி, அBநிSவனYக9 

அைனVC/ வ6MVதி ெச\யLப^I ேம/பIVதLபட$9ளC. 

10.3.  உயOக"வ$%கான _திய அைமSப$ய" சாO க"வ$%கqடைமS_: 

தரமான உய)க5வ6ைய ெபற வ6M/h அைனவM,-/ ஏCவாக$/, ஆரா\fசிய65 

மvVதரVைத ெகா'I வMவதP-/, hதிய அைமLப6ய5சா) க5வ6, க^டைமLh 

உMவா,கLபட$9ளC. இLhதிய க^டைமLh X>S வைகயான க5வ6 

நிSவனYகைள ேதாPSவ6,க$9ளC. இBத X>S ெவaேவS வைகLப^ட க5வ6 

நிSவனYக9, ெவaேவS ேநா,கYக+ட> ெசய5பI/ எனZg/, தரமான, 

க5வ6ைய வழY-வC அவPறி> ெபாCேநா,கமாக இM,-/. 2030-ஆ/ 

ஆ'WP-9 அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ேமPெசா>ன X>றி5 ஒM 

நிSவனமாக வள)fசி காw/. இVதைகய X>S ெவaேவS வைகLப^ட க5வ6 

நிSவனYக9 ெவaேவS ேநா,கYகைள D> ைவVC க5வ6f ெசய5களZ5 

ஈILப^டாt/, தரமான க5வ6ைய வழY-த5 எ>பC அவPறி> 

ெபாCேநா,கமாக அைமi/. 
sவைக க"வ$ நிVவன]க(: 

வைக-1: ஆரா\fசி ப5கைல,கழகYக9: இைவ கPப6Vதைலi/ ஆரா\fசிையi/ 

இM க'களாக, ெகா'I ெசய5பI/. 

இைவ தVத/ Cைற சா)Bத hதிய க'Iப6WLhக+,-/ அறி$ உMவா,கVதிP-/  

வழிவ-,க,kWய நவ �ன ஆ\$களZ5 ஈIபI/. அேதசமயVதி5, இளநிைல, 

DCநிைல, Dைனவ) ப^டா\$, ெதாழி5Dைறசா), ெதாழி5சா) (professional and 

vocational) பWLhகளZ5 மிகVதரமான க5வ6ைய வழY-/.   

DCநிைல, Dைனவ) ப^டா\$ க5வ6ய6ைன வழY-/ ஆ\$ நிSவனYகளZ5 

ெபM/பாலானைவ இளநிைல, க5வ6ைய வழY-வதி5ைல. மிகfசிறBத 

நிSவனYகளZடமிMBC Cைறசா) வ6NBத அறிைவ ெபற ேவ'Wய நிைலய65 

வMYகாலf சBததிய6ன) உ9ளன). ஆகேவ, அVதைகய உய)க5வ6 நிSவனYக9 

இளநிைல, க5வ6ையi/ வழY-வதP- ஊ,-வ6,கLபI/. 

 

அIVத இMபC ஆ'IகளZ5 150 Dத5 300 வைர எ'ண6,ைக ெகா'ட 

Dத5வைக க5வ6 நிSவனYக9 ெசய5பI/. Dத5வைக க5வ6 நிSவனYகளZ5 

மாணவ) ேச),ைக 5,000 Dத5 25,000 வைர அ5லC அதP-/ ேமPப^ட 

மாணவ)கைள, ெகா'WM,க ேவ'I/ எ>பC இல,-. அவPைற உலகVதர/ 

வா\Bத க5வ6 நிSவனYகளா,-வC/, ப>னா^I நிSவனYகளா,-வC/ 

இ,ெகா9ைகய6> இல,கா-/. 

வைக - 2: கhப$%IW ப"கைல%கழக]க(: 

இைவ இளநிைல, DCநிைல, Dைனவ) ப^டா\$, ெதாழி5Dைறசா), 

ெதாழி5சா), சா>றிதm மPS/ ப^டயL பWLhகளZ5 (undergraduate, master and doctoral, 

professional, vocational, certificate and diploma programmes) தரமான க5வ6ைய வழY-வைத 

D,கிய ேநா,கமாக, ெகா'I ெசய5பI/. நவ �ன ஆ\$களZ5 -றிLப6டV த-Bத 

பYைகயாPS/ வைகய6t/ ெசய5பI/. இVதைகய நிSவனYகளZ5 மாணவ) 

எ'ண6,ைகயானC 5,000 Dத5 25,000 வைர அ5லC அதP-/ ேமPப^ட 

எ'ண6,ைகய65 இMLபைத இல,காக ெகா'I ெசய5பI/. அIVCவM/ 20 
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ஆ'IகளZ5 இVதைகய க5வ6 நிSவனYகளZ5 எ'ண6,ைக, 1,000 Dத5 2,000 

வைர எ>ற எ'ண6,ைகய65 இM,-ெமன எதி)பா),கLபIகிறC. இவPS9 

மிகfசிறBத க5வ6V தரVைதi/, ப5ேவS Cைறசா)Bத பWLhகைள 

ெவPறிகரமாக$/, மிகfசிறBத ஆரா\fசிகைள தM/ நிSவனYகைள Dத5வைக 

நிSவனமாக மாPSவதP-/ இல,- நி)ணய6,கLப^I9ளC. 

வைக - 3 - க"¢Zக(:  

இைவ D`,க D`,க உய)தர, க5வ6ைய வழY-வைத இல,காக, ெகா'I 

ெசய5பI/. ெபM/பாt/ இைவ ப5ேவS Cைற, ப6N$களZ5 உ9ள இளநிைல, 

க5வ6ைய வழY-/. அVCட> ெதாழி5சா), ெதாழி5Dைறசா) க5வ6க9 உ^பட 

சா>றிதm மPS/ ப^டயLபWLhகைளi/ வழY-/. இVதைகய க5வ6 

நிSவனYகளZ5 மாணவ)களZ> எ'ண6,ைக 500 Dத5 1,000 வைர இM,-மாS 

இல,- நி)ணய6,கLபட$9ளC. இவPறி> எ'ண6,ைக 5,000 -10,000 வைர 

இM,-/. உய)தரமி,க, தாராள அ5லC இல-Vத>ைம வா\Bத இளநிைல, 

க5வ6ைய (liberal undergraduate education) வழY-வC இVதைகய த>னா^சி 

க5zNகளZ> D,கிய ேநா,கமா-/. 

இVதைகய க5zNக9, ெதாழி5சா) பWLhகளZ5 ப^டய/, சா>றிதm மPS/ 

ப^டL பWLhகைளi/ சில ெதாழி5Dைறசா) க5வ6ையi/ வழYக 

ேவ'Iெமன$/ எதி)ேநா,கLபIகிறC. 

அaவாS வழYகLபI/ க5வ6ய65 ஆரா\fசிக+,-/ வா\Lhக9 

வழYகLபIவத> வழி கPப6Vத5 வtLபIVதLபI/. இVதைகய நிSவனYகளZ5 

பண6hNi/ க5வ6யாள)க9, ஆரா\fசி,-Nய நிதிய6ைனL ெபSவதP-/ 

அத>Xல/ ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9வதP-/ ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

இ/DயPசி ப6Pகால ஆரா\fசிL பWLhக+,- ெபாMVதமான மாணவ)கைள 

உMவா,கி, ெகாI,-/. காலேவா^டVதி5 அைவ ப5ேவS CைறகளZt/, 

ப6N$களZt/ தரமான ஆரா\fசிகைள ேமPெகா9+/ திற> 

ெபPறிM,-ேமயானா5, ப6PகாலVதி5 அவPைற இர'டா/ வைக, Dத5வைக 

க5வ6 நிSவனமாக மாPSவதP-/ DயPசி,கLபI/. 

தPேபாC நைடDைறய65 இM,-/ உய)க5வ6 நிSவனYகைள இBத X>S 

வைக,-9 அட,-வC எ>பC ஓ) உSதியான, ப6ரVதிேயக வைகLபாI எ>S 

கMதிவ6ட, kடாC. மாறாக, nழt,ேகPப ெநகிm$V த>ைமைய ெகா'ட ஒM 

ெதாட) ெசய5Dைற நிகmவாக இC அைமi/. உய)க5வ6 நிSவனYக9 

அவPறி> க5வ6V தி^ட/, ெசய5Dைறக9, திற> ஆகியவPறி> அWLபைடய65 

ஒM வைகைமய6லிMBC இ>ெனாM வைகைம,- மாSவதP-, த>னா^சி 

உNைமேயாI kWய jதBதிர/ வழYகLபI/. 

அவPறிPேகiNய -றி,ேகா9கைளi/ பண6கைளi/ ைமயமாக 

ெகா'WயY-வேத, XவைகLப^ட நிSவனYகளZ> -றிLப6^டVத,க சிறLh 

அ/சமா-/. அYகீகார அைமLப6னா5 (பா),க: இய5 18.2), Xவைக 

நிSவனYக+,-/ ெவaேவS வ6தமான நைடDைற வ6திDைறக9 

உMவா,கLப^I, உNயDைறய65 ெசய5பIVதLபI/. 

எVத>ைமயாய6g/, தரமான கPற5-கPப6Vத5 ெசய5Dைறக9 வழி 

உய)தரமான க5வ6ைய வழY-த5 எ>பC Xவைக உய)க5வ6 

நிSவனYக+,-/ ெபாCவானைவ. கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசிேயாI ேவS சில 
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D,கியL பYகிைனi/ இைவ வகி,-/. அVதைகயL பண6கைள 

நிைறேவPSவதP- ேதைவயான வள ஆதாரY+/ ெபாMVதமான அைமLh/ 

ஏPபIVதLபI/. அVதைகய ப6ற ெபாSLhகளZ5 D,கியமானைவகளாவன: ப6ற 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ேம/பா^WP- உSCைணயாய6MVத5; k^IைழLh 

மPS/ ேசைவ பNமாPற/; க5வ6ய6> ெவaேவS நடவW,ைககளZt/ தனC 

பYகளZLைப உSதி ெச\த5; உய)க5வ6 அைமLப6> திற> ேம/பா^Wைன 

வள)Vத5; ப9ளZ,க5வ6ய6t/ தனC பYகளZLைப உSதி ெச\த5 ேபா>றைவ.  

ந�'டகால ேநா,கி5 பா),-/ேபாC, இBதிய உய)க5வ6யானC, XவைகLப^ட 

க5வ6 நிSவனYக+,-9 உ9ளடY-வதனா5, அவPறி> எ'ண6,ைக அளவ65 

சிறியதாக இM,-/. ஆனா5 ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/ தPேபாC 

இM,-/ அளைவ, கா^Wt/ மிகLெபNயதா\ இM,-/. இத>Xல/, ஓ) 

உய)க5வ6 நிSவன வளாகVதிP-9 உ9ள வள ஆதாரYகைள சிறLபாக 

பய>பIVதி, ெகா9+/ திற> அதிகNLபேதாI, ப5ேவS CைறகளZ> த-திi/ 

திறg/ ேம/பI/. நிகர மாணவf ேச),ைக வ �தD/ அதிகN,-/. இBத Xவைக 

க5வ6 நிSவனYக9, இBதியாவ6> எ5லா மாநிலYகளZt/ ம'டலYகளZt/ 

சமfசீரான Dைறய65 நிSவLபட ேவ'I/. 

10.4.  தாராள அ"லp இலI% க"வ$ – ப`S_க( / pைறக( /  உயOக"வ$ ப(ளLக(: 

தாராள,க5வ6 அw-Dைற எ>பC, ெதாழி5Dைறசா) க5வ6 உ^பட அைனVC 

Cைற, hலYகளZ> இளநிைல ப^டLபWLhகளZ> கீmம^ட நிைலைய 

அWLபைடயாக, ெகா'டC. தPேபாைதய க5வ6 நைடDைறய65, மாணவ)கைள 

அவ)களC க5வ6 ெசய5திறg,ேகPப$/, Dத>ைமL பாடVதி> 

அWLபைடய6t/ அ5லC ேவS ஏேதா சில காரண6களZ> அWLபைடய6t/, 

அறிவ6ய5, கைல, ெதாழி5சா) மாணவ)க9 என தனZVதனZயாக ப6NVC 

ைவVதிM,-/ நிைல உ9ளC. இBதநிைல மாPறLப^I அைனVC மாணவ)க+/ 

அைனVC  பாடYகைளi/ பW,-/ வா\Lh வழYகLபI/.  

வைக 1, 2 ப5கைல,கழYக9 உ^பட அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/, 

இளநிைல, க5வ6ய65 தாராள, க5வ6ைய வழY-மாS ேவ'டLபI/. த-திமி,க 

சிறBத ப9ளZ ஆசிNய)கைள உMவா,-/ ெபாM^I, அைனVC 

ப5கைல,கழகYக+/ நா>- வMட ஆசிNய) க5வ6ைய வழYக ேவ'I/. 

இVதி^ட/  ேவSபல க5zNக+,-/ வ6N$பIVதLபI/. 

Dத5 மPS/ இர'டா/ வைக உய)க5வ6 நிSவனYக9 அைனVC/ 

ப^ட,க5வ6 பWLhகைள வழY-/. அBதBத Cைறசா)Bத ப^டLபWLhக9 

ம^Iம5லாC, Cைறக+,- இைடேய இயY-/ க5வ6ையi/ வழY-/. 

வள)BC வM/ Cைறக9, பய>பா^IL hல/ ேபா>றவPறி5 ேதைவ,ேகPப 

hCைமயான பWLhகைளV ேதாPSவ6VC அவPறி5 ேம/பாI கா'பதP-, 

ேமPக'ட க5வ6 நிSவனYக9 ஊ,-வ6,கLபI/. இைதf சாVதியLபIVCவதP-, 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகளZt/ தர/ வா\Bத Cைறக+/ ப9ளZக+/ 

ேதாPSவ6,கLபI/. -றிLபாக ெமாழி, சXக அறிவ6ய5, ப'பாI, ெபௗதிக 

அறிவ6ய5, க5வ6, கண6த/, கைல, இைச, வ6ைளயா^I ேபா>ற Cைறக9 தர/ 

மி-Bத CைறகளாகL ேபாPறி வள),கLபI/. ெபாறிய6ய5, மMVCவ/, 

மMBதிய5, ேவளா'ைம மPS/ கா^டா'ைம (forestry) ேபா>ற ேநரWL 

பய>பாIக9 சா)Bத க5வ6i/ தர/ மி,கதாக ஆ,கLபI/. 
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ெவaேவS ேநா,கYகைள, ெகா'ட Xவைக உய)க5வ6 
நிSவனYக9. ஆய6g/ உய)தரேம அவPறி> இSதி 
இல,-. 

10.5.  நிVவன[ தnைம வாofத _திய க"வ$ கqடைமS_கைள ேமWபv[pத": 

க5வ6 நிSவனYக+,- த>னா^சி உNைம வழY-த5, கண6சமாக ெதாட)BC 

அளZ,கLபI/ ெபாC நிதியாதர$, ேவSபல தனZLப^ட நிSவன ஊ,-வ6Lh, 

ஆகியவPறி> Xல/ நிSவனV த>ைம வா\Bத hதிய க5வ6, க^டைமLப6> 

வள)fசியானC, நாI த`வ6ய அளவ65 ஊ,-வ6,கLபI/. 

ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/ அவPறிPேகiNய க5வ6 நிSவன ேம/பா^I 

தி^டVதி> (Institutional Development Plan -IDP) Xல/ வள)VெதI,கLபI/. எaவைக 

க5வ6 நிSவனமாக இM,க ேவ'Iெம>பைத அBநிSவனேம ேத)BெதILபC, 

அBநிSவனVதி> இல,-கைள அைடவதP-Nய ெசய5தி^ட/, ெம>ேமtமான 

வள)fசி ேபா>றைவ அ,க5வ6 ேம/பா^I தி^டVதி> உ9ளட,கமாக அைமவன. 

க5வ6 ேம/பா^IV தி^டVதி> இல,-கைள அைடi/ வழிDைறய65 ஒM 

ப-தியாக, ெதாட)hைடய க5வ6 நிSவனYக+,- கைலVதி^ட வWவைமLப6t/, 

நி)வாகVதிt/ த>னா^சி உNைம வழYகLபIகிறC. இ>ெனாM ப-திய65 

ெபாC, க5வ6, நிதி, நி)வாக/ மPS/ ெவளZLபைடV த>ைம ேபா>றைவக+/ 

வலிiSVதLபIகி>றன. 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> வள)fசி மPS/ ேம/பாI கMதி 

அவPறிP- வழிகா^Iத5, ஒ`Y-பIVCத5, -`வைமVத5, 

ேமPபா)ைவய6Iத5, க^ILபIVCத5, தண6,ைக ெச\த5 ேபா>ற D,கியமான 

ெசய5Dைறக9 அைனVC/ நிSவன வள)fசிVதி^டVதி> (IDP) ைகவச/ 

இM,-/. ெபாC உய)க5வ6 நிSவனYகைள ெபாMVதம^W5 அதP-  

ேதைவயான நிதிiதவ6ைய ெதாட)hைடய ெபாC அதிகார 

நிSவனVதிடமிMBCதா> ெபற DWi/ எ>பC ெவளZLபைடயானC. 

 
உய)க5வ6ைய வ6MVதியைடயf ெச\C அதைன 

உய6)LேபாI இயYக ைவ,க ெதாட) நிதியாதர$ 

வழYகLபI/. 

10.6.  நிதிந"ைகைய த�OமானL%IW  அைமS_: 
உய)க5வ6 நிSவனYக9 சிறLபாக ெசய5பட, அவPறிP- ேதைவயான 

ெபாCநிதிைய த�)மானZLபதP- ெவளZLபைடV த>ைமேயாI ெசய5பI/ ஓ) 

அைமLh அைமய$9ளC. அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> வள)fசி,-/ 

ேம/பா^WP-/ சNசமமான வா\Lhகைள இBத அைமLh வழY-/. அYகீகN,-/ 

அைமLப6> (accreditation system – பா),க: P18.5.1) வ6திDைறகளZ5 kறLப^I9ள 
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’ெவளZLபைடV த>ைம’ எ>ற க^டைளவ6திைய அWLபைடயாக, ெகா'I இBத 

அைமLh ெசய5பI/.  

மVதிய மாநில அரjகளZ> ெபாCவான க5வ6 அைமLhகளZனா5 - உய)க5வ6,கான 

மானZய நிதி,-` (Higher Education Grants Council – பா),க: P18.4.1) உ^பட – இBத அைமLh 

இய,கLபI/. உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> இல,-க9 மPS/ தி^டYகைள 

ப6ரதிபலி,-/ க5வ6 நிSவன ேம/பா^IV தி^டYக+,- (IDPs - பா),க: P17.1.7), 

-Sகிய, மVதிம, மPS/ ந�'டகால அWLபைடய65 அவPறிP- ேதைவயான 

நிதியாதரைவ வழY-/. 

10.7.  ம[திய அர¤ நிதிய$னா" ெசய"பvW உயOக"வ$ நிVவன]கைள 

Qத"வைக (research universties)  நிVவனமாக வளO[ெதv[த": 
நைடDைறய65 இM,கி>ற மVதிய ப5கைல,கழகYக9 (CUs), மVதிய அரசி> 

நிதிஆதர$ட> ெசய5பI/ ெதாழி5}^ப க5வ6 நிSவனYக9 (CFTIs), ேதசிய 

D,கியVCவ/ வா\Bத க5வ6 நிSவனYக9 (INIs), மVதிய அரசி> கண6சமான 

நிதிஆதரேவாI ெசய5பI/ ஏைனய ப6ற க5வ6  நிSவனYக9 (இைவ 

எ'ண6,ைகய65 50% ேமPப^டைவ), ஆகியைவ  இLhதிய க5வ6, ெகா9ைகய65 

j^W, கா^டLப^I9ள Dத5வைக நிSவனமாக மாPSவதP- D>gNைம 

அளZ,கLபட$9ளன. 

இதPகான நிதியாதர$ ேமேல j^W, கா^டLப^I9ள அள$ேகா5களZ> 

அWLபைடய65 அைமi/. சில ஆரா\fசி நிSவனYகைள, Dத5வைக  நிSவனமாக 

மாPறி அைம,க DWயாதபWயான nழ5 நிலவலா/.  சா>றாக,  ஐயாய6ரVதிP-/ 

அதிகமான மாணவ)க9 க5வ6 பய65வதP- ஏPப  அBத வளாகVதி> ெகா9ளள$ 

ேபாதாைமயாக இM,கலா/.  

அ/மாதிNயான ஆரா\fசி நிSவனYக9 Dத5வைக க5வ6 நிSவனமாக 

மாPறLபIவதP-V ேத)BெதI,கLபட மா^டாC. மாறாக,   அVதைகய க5வ6 

நிSவனYக9 Dத5வைக அ5லC இர'டா/வைக க5வ6 நிSவனYகைள 

ேபாலேவ ெசய5பIவதP- ஏPறவைகய65 கPப6Vத5 வளLெபM,கVதிP-/, 
ஏைனய ப6றவPறிP-/ ேதைவயான வழிகா^I ெநறிDைறக9 அளZ,கLபI/. 

10.8.  நிVவன[ தnைம வாofத _திய க"வ$ய$ய" கqடைமS_கைள மாநில 

அளவ$" உUவா%Iவதhகான திqட]க(: 
இBதL hதிய க5வ6ய6ய5 க^டைமLைப அIVC வM/ பVதா'Iகால 

அWLபைடய65 வள)VெதIVC, நைடDைறLபIVத அைனVC 

மாநிலYக+/   தYகைள தயா)LபIVதி,  ெகா9ள ேவ'I/. பாரப^சேமCமி>றி, 
இBத Xவைக க5வ6 நிSவனYக+/ சமவா\Lh அWLபைடய65 மாநில/ 

D`வC/  பர$வதP- தி^டமிடLப^I9ளC. நலிவைடBத ப-திகளZ5 இVதைகய 

நிSவனYக9 பர$வதP- சிறLh D,கியVCவ/ ெகாI,கLபI/. அதPகாக சிறLh 

க5வ6 ம'டலYக9 (Special Education Zones)  kட இVதி^டVதி5 

ஒMYகிைண,கLபடலா/. 

ம,க9ெதாைக அட)Vதி ேதாராயமாக  50 ல^ச/,  5 ல^ச/,  2 ல^ச/ 

இM,-/ப^சVதி5,  அதPேகPப அLப-திகளZ5 Dத5வைக,  இர'டா/வைக, 
X>றா/வைக க5வ6 நிSவனYக9   ேதாPSவ6,கLபI/. இBத எ'ண6,ைக 
அBதBதL ப-திகளZ> hவ6ய6ய5 த>ைம,ேகPப மாS/. அLப-திகளZ5 வா`/ 

ம,கைளL பPறிய ஆ\$க+/ (ம,க9ெதாைக, கண,ெகILh)  கண,கி5 எIVC, 
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ெகா9ளLபI/. சிறBத ப5கைல, கழகYக9 அைமBதிM,-/ ப-திகளZ5 வா`/ 

ம,களZ> வாm,ைகVதர/ ேம/பI/ எ>பைதi/ கண,கி5 எIVC, 

ெகா9ளLபIகிறC.  

க5வ6ய65 சமவா\Lh ெகாI,கLபதி5 எ`/ இட)க9,  க5வ6Lபரவலா,க/, 
தPகால,  எதி)கால க5வ6 ெவளZLபா^W> தர/ ேபா>ற காரண6களZ> 

ேதைவக+,காக தPேபாC நைடDைறய65 இM,-/ உய)க5வ6 நிSவனYக9 

ஒMYகிைண,கLபட$9ளன. அaவாS ஒMYகிைணLபதனா5, நிSவனYகளZ> 

எ'ண6,ைக ப-தியாக -ைறi/.  இBதV தி^ட/ ரா�திNய உfசதா) சி,சா 

அப6யானZ> Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA) ெதாட) ெசய5DைறகளZ> 

அWLபைடய65 உMவா,கLபIகிறC. 

க5வ6 நிSவனYகைள ஒMYகிைணLபதனா5 ஒaெவாM உய)க5வ6 

நிSவனVதிP- இைடேயi/ மிகfசிறBத, மிகLபரBத ஆPற5மி- க5வ6f சXக, 

-`,கைள உMவா,க DWi/ எ>பC தி'ண/. நைடDைறய65 உ9ள 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> வளஆதாரYக9 இBத ஒMYகிைணLப6> தா,கVதிP- 

ஆ^பWg/,    அைவ த-Bத Dைறய65 பய>பIVதி, ெகா9ளLபI/. மனZதவள 

ஆதாரYக9 kIதலாக  வழYகLபடமா^டாC.  மாறாக, அத> த-திi/ திறைமi/ 

அதிகN,கLபI/.  

ஒMYகிைணLப6P- ப6ற- எ�சி நிP-/ க5zN வளாகYக9, ேதைவ,ேகPப 

ப9ளZ வளாகYகளாக$/ ெதாழி5சா) க5வ6 நிSவனYகளZ> பய>பா^WPகாக$/ 

சிறBத Dைறய65 பய>பIVதி, ெகா9ளLபI/. மாநில அரசி> பVC ஆ'I,கால 

தி^டVதி> ஒM ப-தியாக இC ெசய5பIVதLபI/. hதிய 

க5வ6,ெகா9ைகய65  ெவளZLபIVதLப^I9ள ப5ேவS  நடவW,ைககளZ5 மVதிய-
மாநில அரjக+,கிைடேய hNBCண)$  இM,க ேவ'Wயைத இC ேகாMகிறC.  
அதி5தா> அத> ெவPறிi/ அடYகிi9ளC. ரா�திNய சி,ஸா ஆேயா,ைக (RSA 
-  பா),க: P23.10) ெசய5பIVC/ -` இதP- ஏCவாக இM,-/.  

உய)க5வ6 நிSவனYக9, தYகளC வள)fசி மPS/ ேம/பா^WPகாக தா/ 

ெதாட)BC ஊ,-வ6,கLபIவைத உணர ேவ'I/. உய)க5வ6 

நிSவனYகளZேலேய, வைக-1, வைக-2 நிSவனமாக மாPறLபட$9ள -றிLப6^ட சில 

நிSவனYக+,- ெபM/ ஆதர$/ வளX^டt/ ெகாI,கLபட ேவ'Wய 

அவசிய/ இM,கி>றC. இத>ெபாM^I, மாநில அளவ6லான காரண6கைளi/ 

இவPறி5 ேச)VC பNசீலி,-/ேபாC, ெதாட)BC நிதியாதர$ ேதைவLபI/ 

ேமP-றிLப6டLப^ட க5வ6 அைமLப6P-, ெபாMVதமான வWவVைத அBதBத 

மாநில அரjகேள த�)மானZVC, ெகா9ளலா/.  

10.9.  ேதசிய ஆo� ைமய[திn ஆதர�:  
Dத5வைக மPS/ இர'டா/வைக உய)க5வ6 நிSவனமாக தYகைள தர/ 

உய)Vதி, ெகா9வதP- தPேபாC நடLப65உ9ள அைனVC 

உய)நிSவனYக+,-/ வா\Lh வழYகLபI/. தYக9 வள)fசி,கான 

நிதிஆதரைவ ேக^பதP- அவPறிP- உNய வா\Lh வழYகLபI/. க5வ6 நிSவன 

ேம/பா^IV தி^டVதி5 (IDP) காணLபI/ ெபாCநிதி வழYகலி5 இதPகான 

ெசய5Dைறக9 ேச),கLபIகி>றன. ஆ\$நிதி வழYக5 மிக D,கியமான 

ப5நிSவன k^If ெசய5Dைற. ேதசிய ஆ\$ ைமய நிSவன/ அLபண6ையf 

ெச\i/. (NRF பா),க: Section 14.2). இBத அைமLh/ உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ>  நி)வாகD/, ேதசிய ஆ\$ ைமயVதிடமிMBC இடNலாத 
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வைகய65 ெதாட) நிதியாதரைவ ெபSவதP- தYகளC hல,க5வ6யைமLைப 

ஊ,-வ6,க ேவ'I/. 

உய)க5வ6 நிSவனYகைள வைக-1 அ5லC வைக-2 ஆக தர/ உய)VCவதP-/ 

அவPைற அBநிைலய6ேலேய த,கைவLபதP-மான இfெசய5Dைற சPS 

ெநM,கWயானதாக இM,க, kI/. மாநில அரj ப5கைல, கழகYக9 தYகளC 

ஆ\$V திறைனi/, வைக 1 மPS/ வைக 2  க5வ6 நிSவனமாக த/ைம தர/ 

உய)Vதி, ெகா9வதP-/ ஏPற வைகய65,  ேதசிய ஆ\$ ைமய நிSவன/,  2040 
வைரய6லான ஒM சிறLhV தி^டVைத நைடDைறLபIVத உ9ளC. இVதி^டVதி> 

கீm, ப5கைல, கழகVதி5 இயY-/ ப5ேவS Cைறக9 மPS/ 

ப6N$களZ5  ஆரா\fசி ேமPெகா9வதP-, ஆ\$,-L ப6> வழYகLபI/ ேதசிய 

Dைனவரா\$ ஊதிய/,  (National Post-doctoral Fellowships - NPDF)  ஆ\$ காலVதிேலேய 

வழYகLபI/ ேதசிய Dைனவரா\$ ஊதிய/ (National Doctoral Fellowships - NDF) என 

இர'I ப6N$களZt/  தலா 500 ஆ\$க+,- நிதிiதவ6 அளZ,கLபI/.   

இBத  Dைனவ)ப^ட ஆதர$ ஊதிய/, 3 ஆ'WலிMBC 5 ஆ'I காலVதிP- 
வழYகLபI/. ேமt/,  ேதசிய ஆ\$ ைமயVதினா5 ஒMYகிைண,கLபI/ ஒேர 

ேத)$, -`வ6> Xல/ சிறBத Dைனவ) ப^ட ஆ\$ ேத)BெதI,கLப^I 

அவPறிP- பNj வழYகLபI/. இBத ஆதர$ ஊதியVைதL ெபSபவ)க9, மாநில 

ப5கைல, கழகVதி> நியமன ஆ\$, -`,கேளாI இைணBC ெகா'I 

தYகளC ஆ\$L பண6கைளf ெச\யலா/.  

-றிLப6^ட ஆ\$L hலYகளZ5 பண6யாPSேவாM,கான Dைனவரா\$ 

ஊதியVைத (NPDF) வழY-/ மாநில ப5கைல, கழகYகைள ேதசிய ஆ\$ 

ைமயேம ேத)BெதI,-/. மாநிலL ப5கைல,கழகYக9, இBதBத hலYகளZ5 

ஆ\$ ேமPெகா9வதP- எYக+,- அgமதி அளZ,க ேவ'Iெமன, ேதசிய 

ஆ\$ ைமயVதிட/ ேக^கலா/. 

Dைனவரா\$ ஊதியVைத வழY-/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ப^Wய5, 
அLப5கைல,கழக/ எBெதBத hலYகளZ5 ஆ\$ ேமPெகா9+/ வா\Lப6ைன 

வழY-கிறC ேபா>ற தகவ5க+ட> மாணவ)க+,- எளZதாக ெபாCெவளZய65 

கிைட,-/ வைகய65 ஏPபாI ெச\யLபI/. ேதசிய ஆ\$ ைமய/ 

ேதாPறவ6,கLப^ட ஓரா'WP-9 ேமPக'ட க5வ6V தி^டVதிPகான வழிகா^I 

ெநறிDைறக9 உMவா,கLப^I, ஒaெவாM ப5கைல, கழகVதிP-/ jPறறி,ைக 

அgLபLபI/. 

10.10.  தனLயாO க"வ$ நிVவன]க�%I சமமான Qn¡ZைமgW ஊ%Iவ$S_W: 

தனZயா) உய)க5வ6 நிSவனYக9, Dத5, இர'டா/ வைக க5வ6 

நிSவனYகளாக தர/ உய)வதP- ஊ,-வ6,கLபI/. -ைறBதப^ச/ X>றா/ 

வைக க5வ6 நிSவனமாக தரDய)Vதி, ெகா9ள வலிiSVதLபI/. அaவாS 

அைவ தர/ உய)வதP- ேதைவயான நிதியாதாரYகைள அBதBத தனZயா) 

உய)க5வ6 நிSவனYகேள பா)VC, ெகா9ள ேவ'I/. எனZg/, அரjL ெபாC 

நிSவனYகைளL ேபாலேவ சமமாக அைவ நடVதLபI/. அவPறிP-Nய 

D>gNைமi/ சம நிைலய65 இM,-/. அரjL ெபாC நிSவனYகைளL 

ேபாலேவ அைவi/ ேதசிய ஆ\$ ைமயVதிடமிMBC ஆ\$L பண6க+,கான 

நிதிய6ைன ெபற DWi/.  
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10.11.  திறfதெவளL, ெதாைல°ர% க"வ$ய$n தர[ைத உயO[pதiW, க"வ$ய$n 

சமவாoSப$ைன வ$Zவா%IதiW: 

திறBதெவளZ மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6ைய வழY-வதP- உNய 

அYகீகாரVைதL ெபPS9ள அைனVC வைக க5வ6 நிSவனYகளZt/ அதPகான 

ைமயYக9 இயY-/. கPேபாN> ேதைவ மPS/ வ6MLபVைத நிைற$ ெச\த5; 

அைனவM,-/ சமமான க5வ6 வா\Lப6ைன வழY-த5; நிகர மாணவ) ேச),ைக 

வ6கிதVைத அதிகNVத5; வாmநா9 D`வC/ க5வ6 ெபSவதPகான பரBத 

வா\Lhகைள வழY-த5 ேபா>றவPைற உSதிLபIVCவதP- ஏPற வைகய65 

இC அைமi/. 

ஓ) உய)க5வ6 நிSவனVதி5 D`ேநர, க5வ6ய6> வழி வழYகLபI/ சா>றிதm, 

ப^டய மPS/ ப^டL பWLhக+,- எBத வைகய6t/ -ைறவ65லாத வைகய65, 

அேத நிSவனVதா5 வழYகLபI/ ெதாைல�ர மPS/ திறBதெவளZ, க5வ6ய6> 

தரD/ அைமiமாS பா)VC,ெகா9ளLபI/. 

அVதைகய மvVதரமான ெதாைல�ர & திறBதெவளZ க5வ6ய6ைன வழY-/ 

ெபாM^I, ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/, அதP- த-Bத வைகய65 

க5வ6யாள)கைள ஊ,கLபIVதி கPப6Vதt,- உNய அWLபைட வசதிகைள 

ேம/பIVத ேவ'I/. இத> ெபாM^I, உய)க5வ6 நிSவனYக9 தYகளZடD9ள 

வளYகேளாI jMYகிவ6டாC, ெதாழி5}^பVதி> வழி வ6NBCகிட,-/ ப5ேவS 

இைணய வசதி வா\Lhகைளi/ வளYகைளi/ ெதாைல�ர, க5வ6ய65 

பய65ேவாM,- ஏPபIVதி, ெகாI,க ேவ'I/.  

 

அIVத வM/ ஐBதா'Iக+,-9 நலிவைடBத ப-திகளZ> 

ஒaெவாM மாவ^டBேதாS/, 1-3 க5வ6 நிSவனYகளZ5 

ஒaெவா>றிt/ -ைறBதப^ச/ தலா ஒ>S எ>ற 

வ �தVதி5, க5வ6 நிSவனYகைள உMவா,-வதP- 

D>¡Nைம அளZ,கLபI/: 
10.12.  எளLைமSபv[தSபqட க"வ$ நிVவன வைகSபாvக�W, ப"கைல% 

கழகW எnற ெசா"i%I வ`வW ெகாv[தiW: 
பல CைறகளZ5 இளநிைல, DCநிைல, Dைனவ) ஆ\$ ப^ட, க5வ6ய6ைன 

வழYக,kWய ஓ) உய)க5வ6 நிSவன/ எ>பCதா> ப5கைல,கழக/ எ>பதP-, 

உலக அளவ6லான வைரயைறயாக உ9ளC. அC கPப6Vதலிt/ ஆ\வ6t/ 

உய)தரVைத ேபண Dய5கிறC. எனேவ இBத வைரயைற,கிணYக, தPேபாC 

நைடDைறய65 இM,-/ ‘நிக)நிைலL ப5கைல,கழக/’, (‘deemed to be university’) 
’இைண$L ப5கைல,கழக/’ (‘affiliating university’), ‘தனZயல-L ப5கைல,கழக/’ 
(‘unitary university’) ேபா>றைவ வழ,ெகாழிi/. இனZவM/ காலYகளZ5, 

ப5கைல,கழக/ எ>பC அரj, தனZயா), அரj நிதிiதவ6 ெபS/ ப5கைல, 

கழகYக9 எ>ேறா, ஆ\$L ப5கைல,கழக/ (Dத5வைக) – கPப6,-/ ப5கைல, 

கழக/ (இர'டா/ வைக) எ>ேறாதா> வைகLபIVதLபI/. 

10.13.  பqடW வழ]IW அதிகாரW: 

ப^ட/ வழY-/ அதிகார/ தPெபா`C ப5கைல, கழகYகேளாI 

ப6ைண,கLப^I9ளC. இனZவM/ காலYகளZ5 த>னா^சி (autonomous colleges) 
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க5zNக+,-/ ப^ட/ வழY-/ அதிகார/ அளZ,கLபI/. கPப6Vத5 மPS/ 

ஆ\$களZ5 ஈIபI/ அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ – அைவ தனZயா) 

அ5லC அரj நிSவனYகளாக இM,கலா/ – அBதBத நிSவனVதி> ெபயNேலேய 

ப^ட/ வழYகலா/. ‘ப5கைல,கழக/’ எ>ற அைடெமாழிைய அைவ ெபPறிM,க 

ேவ'WயCமி5ைல. ப5கைல,கழகYக9 பலCைற சா)Bத பWLhகளZt/ 

ப5ேவS DCநிைல ப^டLபWLh, க5வ6ய6ைனi/, Dைனவ) ஆ\$L ப^ட, 

க5வ6ய6ைனi/ மிகLெபNய அளவ65 வழY-வதனா5, ஏைனய ப^ட/ வழY-/ 

க5zNகளZலிMBC அைவ தனZVC ப6N,கLபIகி>றன.  

2032-ஆ/ ஆ'I வா,கி5, அைனVC உய)க5வ6 ப^டYக+/ – அைனVC ப^ட/ 

மPS/ ப^டயLபWLhக9 உ^பட – அYகீகN,கLப^ட Dத5, இர'டா/, X>றா/ 

வைக க5வ6 நிSவனYகளா5 ம^Iேம வழYகLபI/ (பா),க:இய5-18.2).  

10.14.  இைண�S ப"கைல% கழக]கைள மாhVத": 

அைனVC இைண$L ப5கைல, கழகYகளZ> நிSவன வWவைமLh/ DPறிt/ 

ேவெறா>றாக மாPறியைம,கLபட$9ளC. அைனVC இைண$L ப5கைல, 

கழகYக+/, ஒ>S அ5லC ஒ>S,- ேமPப^ட வளாகYக+ட> வைக-1 

அ5லC வைக-2 ப5கைல, கழகYகளாக மாPறியைம,கLபட$9ளன. எனேவ, 

இனZ ப5கைல, கழகYக9 இைண$, க5zNகைள ெபPறிM,கமா^டா. 

தPேபாC, ப5கைல, கழகYகேளாI இைணBC9ள அைனVC இைண$, 

க5zNக+/ 2032-ஆ/ ஆ'WP-9 ப^ட/ வழY-/ த>னா^சி உNைம 

ெகா'ட க5zNகளாக மாPறியைம,கLபI/; அ5லC ப6>னாளZ5 வைக-1 

அ5லC வைக-2 ப5கைல, கழகYகளாக மாPறLபIவதP- ஏPற வைகய65 

ப5கைல, கழகYகேளாI அைவ D`ைமயாக இைண,கLப^Iவ6I/.   

இைவ, hதிய உய)க5வ6 நிSவன, க^டைமLைப உMவா,-/ மாநிலB த`வ6ய 

தி^டVதி> ஒM ப-தியா-/. ((பா),க: இய5 - P.10.3). இ/மாPறVதிP- ேவ'Wய 

உதவ6க+/ வழிகா^ட5க+/ Dத5வைக அ5லC இர'டா/ வைக அ5லC 

ேவேறேதg/ ஒM வைக வழிகா^I நிSவனVதி> Xல/ ெச\யLபI/. இBத 

ேநா,கYக+,காக,  வழிகா^I நிSவனYக+,ெகன சிறLh வர$-ெசல$V 

தி^டYக9 (budgets) உMவா,கLபட$9ளC.  

இBத மாPறYக9 நிகmவதP- உNய கால அவகாச/ ெகாI,கLப^I9ளC. அBத, 

கால அவகாசVதி> ந�^சி ஏற,-ைறய 12 ஆ'Iகளாக இM,கலா/.  இSதிய65, 

2032-ஆ/ ஆ'WP- ப6ற- இைண$L ப5கைல,கழகYகேளா, ப5கைல, 

கழகYகேளாI இைண,கL ெபPற க5zNகேளா இராC. 

2032-ஆ/ ஆ'WP-9 X>றா/ வைக உய)க5வ6 நிSவனமாக, அதாவC 

க5zNயாக மாPறLபடாம5 எ�சி நிP-/ க5zNக9 ேவS பல ேசைவக+,-, 

உகBத Dைறய65 பய>பIVதி, ெகா9ளLபI/. சா>றாக, வயCவBேதா) க5வ6 

ைமயYக9 (adult education centres), ெபாC ®லகYக9, ெதாழி5சா) க5வ6,கான 

வளாகYக9 எனL பலவைகய6t/ அைவ பய>பIVதி, ெகா9ளLபI/. இC$/ 

மாநில அளவ6லான தி^டVதி> ஒM ப-திேய. ேமPக'ட hதிய க5வ6V 

தி^டYகைள எ5லா/ ெசய5பIVCவதP- க^I,ேகாLபான ஆ^சிi/, நி)வாக 

ேம/பாI/ ேதைவLபIகிறC. இைவ இVதி^டYகேளாI ெதாட)hைடய ைமய 

மPS/ மாநில அைமLhக+,- இைடேய ஒMYகிைணLைப ஏPபIVத ஏCவாக 
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அைமi/. 

 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ப5கைல, 

கழகYகளாகேவா, ப^ட/ வழYD/ அதிகார/ ெகா'ட 

த>னா^சி க5zNகளாகேவா இM,-/. இைண$L 

ப5கைல, கழகYக9, ப5கைல, கழகYகேளாI இைண$ 

ெபPற க5zNக9 எ>பைவ இனZ இM,கமா^டா. 

10.15. _திய க"வ$ கqvமான]கைள ஊ%Iவ$%IW நாளfதா க"வ$Sபண$[ 

திqடQW, தqசசலீW க"வ$Sபண$[ திqடQW : 

இBதிய, க5வ6 Dைறய65 ெதாைலேநா,-L பா)ைவேயாI ேமேல 

வ6வN,கLப^ட இல,-கைள அைடவதP- கால அவகாசD/ சீNய DயPசிi/ 

ேதைவLபIகிறC. 2030-ஆ/ ஆ'WP-9, -றிLப6டVத,க எ'ண6,ைகய65 

Xவைக உய)க5வ6 நிSவனYகைளi/ ேதாPSவ6,-/ ெபாM^I/ அVதைகய 

சீNய DயPசிகைள DI,கிவ6I/ வைகய6t/ நாளfதா க"வ$Sபண$[ திqடQW 

(Nalanda -MN) ,தqசசலீW க"வ$Sபண$[ திqடQW (Mission Takshashila -MT) அIVதIVC 

ெசய5பIVதLபட$9ளன. இBத இM க"வ$Sபண$[ திqட]க�W ரா¹திZய 

சி%ஸா அப$யாn (RSA) (பா),க இய5 -13) எ>ற தி^டVதிலிMBC உதயமாகிறC.  

ேமt/, இBத இM க5வ6Lபண6V தி^டYகைளi/ ெசய5பIVத ‘மிச> 

இய,-நரக/’ (Mission Directorate) எ>ெறாM ெபாC அதிகார ைமயD/ 

ேதாPSவ6,கLபI/. 

நாளBதா க5வ6Lபண6V தி^டமானC 2030-ஆ/ ஆ'WP-9, Dத5வைகய65 100, 

இர'டா/ வைகய65 500 எ>ற எ'ண6,ைகய65 க5வ6 நிSவனYகைள ம'டலf 

சமfசீ) பரவலாக ேதாPSவ6VC அைவ திற/பட ெசய5பIவைத உSதி ெச\i/. 

த^சசீல/ க5வ6Lபண6V தி^டமானC, இBதியாவ6> ஒaெவாM மாவ^டBேதாS/ 

-ைறBதப^ச/ ஓ) உய)தர உய)க5வ6 நிSவனVைத ேதாPSவ6LபதP- பாIபI/. 

சில மாவ^டYகளZ> ம,க^ெதாைக எ'ண6,ைக,- ஏPப இர'I அ5லC 

X>S எ>ற எ'ண6,ைகய65 மாணவ)க9 தYகிL பய6t/ வசதிேயாI kWய 

உய)க5வ6 நிSவனYகைள ேதாPSவ6,-/.  

இBதL hதிய உய)க5வ6 நிSவன, க^IமானYகைள ஏPபIVCவதP-V 

ேதைவயான ெதளZவான தி^ட/, அBதV தி^டVதி5 உ9ள அIVதIVத 

பWநிைலக9, மVதிய மாநில அரjகளZடமிMBC ெபற ேவ'Wய நிதியாதாரYக9 

இைவ அைனVைதi/ க'காண6VC ேமலா'ைம ெச\i/ ேவைலைய மிச> 

இய,-நரக/ கவனZ,-/.  

இBதV தி^ட/ நிSவன க^டைமLh �தியான ேநா,கYகைள ம^I/ 

ெகா'டத5ல; மாறாக உ9 க^டைமLh, -`,க+,கிைடேயயான 

k^IDயPசிய65 ேம/பாI ேபா>ற ப5ேவS nழலிய5சா) ேநா,கYகைளi/ 

உ9ளட,கியC. மvVதரமான உய)க5வ6 நிSவனYக9 வள)fசிiSவதP- இைவ 

அவசியமானைவ. இBத தி^டVதி5 மVதிய, மாநில அரjக9 என இர'WP-/ 

ெபாSLh9ளC. இBத இM  க5வ6பண6V தி^டYக+,- ெந/hேகாலாக  ேமேல 
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வ6ள,கLப^ட மாநில அளவ6லான தி^டYக9 அைமi/. ேமt/ நாளBதா 

க5வ6Lபண6V தி^டVைதi/ த^சசீல/ க5வ6Lபண6V தி^டVைதi/ தி^டமி^I 

ெசய5பIVத மாநில அரjக9 DைனLேபாI ெசய5பட ேவ'I/. 

தPேபாC நைடDைறய65 இM,-/ மVதியL ப5கைல,கழகYக9, மVதிய அரசி> 

நிதிiதவ6 ெபS/ ெதாழி5}^ப நிSவனYக9, ேதசிய ெதாழி5}^ப நிSவனYக9 

மPS/ மிகLெபNய மாநிலL ப5கைல, கழகYகைள Dத5வைக அ5லC 

இர'டா/ வைக உய)க5வ6 நிSவனமாக மாPSவC நாளBதா க5வ6Lபண6V 

தி^டVதி> Dத5 ேநா,கமா-/. 

இைவ D`ைமயான உ'I உைறவ6டL ப5கைல, கழகYகளாக ெசய5பI/. 

மாநில அரj க5வ6 நிSவனYகைள தர/ உய)Vத ேதைவயான நிதியாதார/, 

வைரயS,கLப^ட வர$-ெசல$V தி^டVைத தா'IெமனZ5 இBத இM 

தி^டYக+,-/ ேதைவயான நிதியாதாரYக9 இர'I அரjகளZடமிMBC/ 

ெபPS,ெகா9ளLபI/.  இCேவ மVதிய அரசி> நிSவனெமனZ5 அதP- 

ேதைவயான D` நிதியாதாரD/ மVதிய அரசா5 வழYகLபI/. 

Xவைக hதிய உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஒM சிலவPைற, இBதV தி^டVதி> 

ஒM ப-தியாக க^Wெய`LLபI/. சா>றாக ப5Cைற க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி 

ப5கைல, கழகYக9 (Multidisciplinary Education and Research Universities –MERUs :பா),க P11.1.4) 

இBத தி^டVதி> ஒM ப-தியாக க^W எ`LபLபட$9ளC. இைவ ப5Cைற க5வ6 

மPS/ ஆ\$க+,- ஓ) அWVதளVைத ஏPபIVதி, ெகாI,-/ 

நிSவனYகளாகf ெசய5பI/.  

தனZயா) உய)க5வ6 நிSவனYக+/ Dத5 மPS/ இர'டா/ வைக உய)க5வ6 

நிSவனமாக தர/ உய)VதLபIவதP- ேதைவயான உதவ6கைளi/ இVதி^ட/ 

ெசய5பIVC/.  

அIVC வM/ பVதா'Iக9 D`வதிt/, இBதV தி^டVதி5 ெதாட)BC 

பயண6VC -றிLப6^ட இல,-கைள  அதாவC, ப5hலVதிற ேம/பாI, அYகீகார/, 

த>னா^சி, த>னா^சிைய மிகf சிறBத Dைறய65 பய>பIVCவC ேபா>ற 

பலவPைறi/ அைடவதP- அBநிSவனYக+,- ந�WVத ஆதர$/ 

வழிகா^Iத5க+/ ேதைவLபIகிறC. 

ரா�திNய சி,ஸா\ ஆேயா, ஆனC, அVதைகய ஆதரைவi/ 

வழிகா^Iத5கைளi/ எLபWெய5லா/ ெச\ய DWiெமன, நிSவனV 

த>ைமேயாI ப5ேவS மாதிNகைளf ெசய5பIVதி பா),க$9ளC. ஏைனய சில 

நிSவனYக9, தYகைள ஓ) ஆ\$ நிSவனமாக வள)VெதIVC, ெகா9ளV 

ேதைவயான வழிகா^Iத5கைள ேவ'W நிPகி>றன. அVதைகய 

வழிகா^Iதலகைள ேதசிய ஆ\$ ைமய நிSவன/ (NRF - National Research Foundation) 

(பா),க இய5: 14.3) தரவ6M,கிறC. 

இBத இர'I க5வ6Lபண6V தி^டYக+/ (நாளBதா & த^சசீல/)  ேமPக'ட 

இல,-கைள அைடவதP-Nய அைனVC நைடDைற அறிைவi/ திறைனi/ 

ெபPS அவPைற சாVதியLபIVத வழிவ-,-/.
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அVதியாய/-11 

 
மிIதாராளமய% க"வ$ைய ேநா%கி 

ேநா%கW: ேத)BெதI,கLப^ட CைறகளZt/ பாடYகளZt/ த�வ6ர சிறLh, 

கவனVCட> மி-Bத கPபைனV திறg/ பரBத தாராளமய/ சா)Bத க5வ6i/ 

அைனVC மாணவ)களZ> D`ைமயான வள)fசி,கான அWVதளமாக அைமவைத 

ேநா,கமாக, ெகா'I9ளC. 

          ‘தாராளமய,கைலக9’ எ>ற கMVCMவ6> ேநரWL ெபாM9, கைலகளZ> 

தாராளமான கPப6த/ ஆ-/. D,கிய ேயாசைன எ>னெவனZ5, கண6த/ மPS/ 

அறிவ6ய5 உ9ளZ^ட பைடLhV திற> சா)Bத மனZத DயPசிக9 அைனVC/ 

உ'ைமய65 தனZVCவமான இBதிய XலYகைள, ெகா'WM,-/ 

கைலகளாகேவ கMதLபட ேவ'I/. 2000 ஆ'Iக+,- DBைதய இBதியாவ65, 

எ'ணPற ப'ைடய ®5க9, 1400 ஆ'Iக+,- D>h எ`தLப^ட உலகி> 

Dத5 நாவ5க+9 ஒ>றான பாணப^டN> காத/பN உ^பட, ஆய கைலக9 

அSபVC நா>கிைன வ6வN,கி>றன. இBத 64 கைலகளZ5 வ5லவ) எவேரா, 

அவேர உ'ைமயாகL பWVதவ) எ>S kறLப^டC. இBத 64 கைலக9 எ>பC, 

இைச, நடன/, ஓவ6ய/, சிPப/, ெமாழிக9 மPS/ இல,கியVைத 

உ9ளட,கியைவ. ேமt/ ெபாறிய6ய5 மPS/ கண6த/ ேபா>ற பாடYகைளi/ 

இ>S தாராளமய, கைலக9 எ>S -றிLப6IவதP- மிக$/ ெநM,கமாக, 

கMதLபIகிற ெதாழி5சா) பாடYகளான தfj ேவைல ேபா>றவPைறi/ 

-றி,கி>றன. ப6PகாலVதி5 கைலகளZ> எ'ண6,ைக அதிகNVC, லலிதா 

வ6�தார nVதிரVதி5 86 ஆக$/, 13 ஆ/ ®Pறா'W5, ப5ேவS வைகயான 

மனZத DயPசிகைள, -றிLப6I/ யேசாதராவ6> ெஜயமYகளாவ65 512 

கைலகளாக$/ kறLப^டC. இBதிய இல,கிய/ இMCைற ேவைலகளZ> 

நிகm$கைள ஒMYகிைண,-/ ப5ேவS பாடYக9, கைல மPS/ அறிவ6யலி5 

-றிLபாக, கி.D.3005, பரத DனZவN> நா^Wய சா�திர/, ெபMமளவ65 இைசi/ 

நா^WயD/ பPறிய உைரயாய6g/, கண6த/ மPS/ இயPப6ய5 

ெகா9ைகக+,கிைடேயயான இைணLhகைளi/ ஆழமாக ஆரா\BC kSகிறC.  

 இBதியL ப5கைல, கழகYகளான த^சசீலD/ நாளBதா$/ உலகி> மிக$/ 

பைழைமi/ சிறBத தரD/ வா\Bத ப5கைல, கழகYகளாக இMBதன. இBதL 

பழYகாலL ப5கைல, கழகYக9 தாராளமாக, கைலகைளi/ தாராளமய, 

க5வ6L பார/பNயVைதi/ உSதியாக வலிiSVதின. உலக/ D`வதிtமிMBC 

மாணவ)க9 இல,கண/, தVCவ/, மMVCவ/, அரசிய5, வானZய5, கண6த/, 

வண6கவ6ய5, இைச, நடன/ மPS/ பலவPைறi/ கPபதPகாக வBதன). இBதL 

ப5கைல, கழகYகளZ> சிறBத ப^டதாNக9 மPS/ அறிஞ)க+,- மVதிய65 

தVCவவாதிi/ ெபாMளாதார வ5tநMமான சாண,கிய), ஆ,கவ6ய5 
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இல,கணVைத, க'டறிBத சம�கிMத இல,கணவாதிi/ கண6த அறிஞMமான 

பாண6னZ, தைலவM/ இராஜதBதிNiமான சBதிர -Lத ெமௗNய), கண6த 

ேமைதi/ வானவ6யலறிஞMமான ஆNயப^ட) ஆகிேயாM/ இMBதன). 

 வ6மNசி,கLபIகி>ற தாராளமய,கைல, க5வ6 எ>g/ இBத, கMVCM, 

உ'ைமய65 21 ஆ/ ®Pறா'W> நாகNக உலக ேவைலவா\LhV தளVதி5 

மிக$/ D,கியமானதாகிறC. ேமt/ இBத தாராளமய, கைல,க5வ6 இ>S 

வ6Nவாகf சில இடYகளZ5 மிக$/ ெவPறிகரமாகf ெசய5பIVதLப^I வMகிறC. 

(உ./. ஐ,கிய நாIகளZ> ஐவ6 �, ப9ளZக9.) இBதியா, தனC XலVதிலிMBC 

இBதf சிறLh வா\Bத பார/பNயVைத மv'I/ ெகா'I வMவதP- இCேவ 

சNயான ேநர/ ஆ-/. 

 

 மிக$/ அழகாக வ6ள,கLபI/ தாராள, கைல,க5வ6 

DPகாலVதி5 இBதியாவ65 பய6PசியளZ,கLப^I, 

மனZதனZ> இM ப,க Xைளையi/, அதாவC, 

ஆ,கVதிற> ப-தி மPS/ ப-Vதாராi/ ப-திையi/ 

ெபNC/ வள)LபதP- உதவ6யC. 

தாராளமய, கைல,க5வ6ய6> இ>ைறய ேநா,கD/ D,கியVCவD/ அதாவC 

க5வ6ய65 கைலக9 எ>பC, அறிவ6யt/ மாgடவ6யt/, கண,-/ கைலi/, 

மMVCவD/ இயPப6யt/ ேபா>ற பல Cைறக+,கிைடேய நில$/ 

-றிLப6டVத,க ெதாட)hகைள ஆ\Bதறிய மாணவ)க+,- உத$கிறC. ெபாCவாக, 

ந/ DயPசிய65, அைனVCV CைறகளZt/ காணLபIகி>ற ஆfசNயLபடVத,க 

ஒPSைமகைள ஆராய$/ இயtகிறC. பரBCப^ட தாராளமய, கைல,க5வ6, 

அறி$, அழகிய5, சXகவ6ய5, உடலிய5, மன உண)fசிக9 மPS/ 

ெநறிDைறக9 ேபா>ற அைனVCV திற>கைளi/ ந/மிட/ ஒM 

ஒMYகிைண,கLப^ட வழிய65 வள),கிறC. இVதைகய க5வ6, ஒMவ> 

மனZதனாக வாmவதP-Nய அைனVC அ/சYகளZt/ தனZயா9களZ> அWLபைடV 

திற>கைள வள),கிறC. உ'ைமய65 தாராளமய, க5வ6, மாணவ)கைள 

D`ைமயான ந5ல மனZத)களாக வள)Lபைதேய -றி,ேகாளாக, ெகா'I9ளC.  

 ந/ப6,ைகயPற மாணவ> ஒMவ> நைடDைறய65, “நா> தி^டமி^I ஏP-/ 

பண6,-f ச/பBதமி5லாதC ேபா5 ேதா>Sகி>ற CைறகைளL பPறி நா> ஏ> 

ெதNBC ெகா9ள ேவ'I/?” எ>S க^டாயமாக வ6னா எ`Lபலா/. இLபWLப^ட 

ேக9வ6,- நிைறய பதி5க9 ெசா5லலா/. Dதலாவதாக, இMவ6தVதி5 

மிகD,கியமாக தாராளமய, கைல,ெகா9ைக ஒMவN> வாm,ைகையL 

ெபMமளவ65 வளLபIVதவ5லC. ேமt/, பல வ6ஷயYகைளi/ அவ) 

ரசி,-/ெபா`C வாm,ைகைய அ)VதD9ளதாக$/ பயg9ளதாக$/ 

ஆ,-கிறC.  
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 இர'டாவதாக, ந�'ட கால/ கழிVCV தன,- எ>ன ேவைல கிைட,கL 

ேபாகிறC எ>பைத உ'ைமய65 ஒMவராt/ ெதNBCெகா9ள இயலாC. அ5லC 

எ>ன ேவைல எ>S அSதிய6^I, kற$/ DWயாC. பVதிைகயாள) பNC 

ஜ,காNயா, “தாராளமய, கைல,க5வ6ய6> ேநா,க/, Dதலி5 கிைட,-/ 

ேவைல,- ம^I/ எளZைமயாகV தயா)LபIVCவத5ல. ஒMவN> இர'டாவC, 

X>றாவC மPS/ அதP- அLபாt/ ஏPக,kWய ேவைலக+,-/ தயா) 

ெச\வேத” எ>கிறா). நா>காவC ெதாழிPhர^சி உMவா-/ ேவைளய65, வ6ைரBC 

ேவைலவா\Lh நிலவர/ மாறிவM/ நிைலய65, தாராளமய, கைல,க5வ6, 

D>ெனLேபாC/ உ9ளைதவ6ட மிக$/ D,கியமானதாக$/ பயனளZLபதாக$/ 

இM,கிறC. 

 X>றாவதாக, ஒMவ) எLபWயாவC தன,-, கிைட,-/ ேவைல பPறி 

D>k^Wேய அறிBதிMBதா5, மPற CைறகளZ5 ெபPற -றிLப6^ட 

கMVCM,க+/ எ'ணYக+/ அவரC ேவைலைய ேம/பIVதேவா அ5லC 

DPறிt/ மாPறியைம,கேவா உSCைணயாக அைமகி>றன. உதாரணமாக, 

உலகி> மிகf சிறBத hCைமக9 பல$/ இLபWயான பல CைறகளZ5 காணLபI/ 

எ'ணYகளZ> கM$Sதலா5 நிகmBதிM,கி>றன. மMVCவVதி5, எ,�-ேர, சி.W 

�ேக>, எ/ ஆ) ஐ, மPS/ ஒளZ,கதி)க9 ேபா>றைவெய5லா/ உ'ைமய65, 

இயPப6ய5 ேமைதக+/, வ6'ெவளZ வ6�ஞானZக+/ DPறிt/ மாSப^ட 

காரணYக+,காக இBத, கMVCM,கைளL பPறிf சிBதிVதேபாC 

ேதா>றியைவயா-/. அதிக நிகm$களZ5 அBதV Cைற மvC ெகா9+/ மி-Bத 

ஆ)வேம உடனW ேநா,கமாகிறC. ெதா5லிய5, மாgடவ6ய5, வரலாS 

ேபா>றவPறி5 பய>பIVதLபI/ ேரWேயாகா)ப> காலஅளவ �I, மPெறாM 

உதாரண/. இBநிகmவ65 இயPப6ய5, ேவதிய6ய5 கMVCக9 D`ைமயாக 

ேவSப^ட CைறகளZ5 hர^சிைய ஏPபIVதிய6M,கி>றன. மPெறாM ப6Nவான 

இைசLபாட/, ந/பDWயாத அளவ6P-f jவாரசியமான தா,கYகைள 

ஏPபIVதிi/, மாறாக, உளவ6ய5, உடலிய5, சXகவ6ய5, ெபாறிய6ய5, 

இயPப6ய5 மPS/ கண6த/ ேபா>றவPறி5 சில தா,கYகைளi/ மvளL 

ெபSகிறC.  

 தாராளமய, கைல,க5வ6, ஒMவரC Xைளய6> இM ப,கYகைளi/ ஒMேசர 

வள)fசியைடய ைவLபதி5 உSCைணயாக நிPகிறC. அழகிய5, சXக/ மPS/ 

ந>னடVைத,-Nய திற>க9 ஒMவN> அறிவ6ய5 ஆPறைலf சிறLபான 

Dைறய65 அதிகN,கி>றன. ேந)மாறாக, இC ேபா>ற CைறகளZ5 க5வ6யறி$ 

ெபSவC ஒMவN> பைடLh மPS/ hCைமயா,க/, தகவ5 பNமாPறVதி5 

திற>க9 அதிகNLh, ெநறிDைறக9, ேசைவ, }'சிBதைன, ஒVCைழLh மPS/ 

இைணBC ெசயலாPSத5 ேபா>றவPைறV த�யாக வள),கிறC.  

 உலகி> சிகரVதிலிM,-/ அேநக ெதாழிலதிப)க9, தாராளமய, 

க5வ6யறிவ6ைனL ெபPற -` உSLப6ன)கைள, ெகா'WMLபC தYகளC 

நிSவனYகைள அதிக வள)fசியைடயf ெச\வதாக அW,கW 

ேபசி,ெகா9கிறா)க9. உதாரணமாக, உ>னத அழகியtட> ெபாறிய6யைல 

இைணVC, உPபVதிய65 �Ía ஜாL kS/ கMVCக+,காக மிக$/ hகm 

ெபPறவ). ஏனZBத ெம,கி'டா� கண6னZ, கண6னZ கண,கீIகளZ5 
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hர^சிேயPபIVதியC என வ6னவ6னா5, அவ), “ெம,கி'டா� மிகf சிறLபாக 

இயY-வதP-Nய காரணYக+9 ஒ>S, அத> தயாNLhL பண6ய65 

ேவைலெச\ேதாN5 இைசயைமLபாள)க9, கவ6ஞ)க9, கைலஞ)க9, 

வ6லYகியலாள)க9, வரலாPறறிஞ)க9 ஆகிேயா) இைணBC பண6hNBதன); 

அவ)க9 உலகி> மிகf சிறBத கண6னZ வ6�ஞானZகளாக$/ இMBதன)’’ எ>S 

kSவா). 

 உ'ைமய65, கிைட,கி>ற க5வ6 அw-Dைறக9 மvதான மதிLப�Iக9, 

இளYகைல, க5வ6ய65 மாgடவ6யைலi/, �ெட/ உடனான கைலகைளi/ 

ஒMYகிைண,கி>றன. அC ெதாட)BC உட>பா^டளவ65 கPற5 வ6ைள$கைள 

அதிகNVC, பைடLhV திற>, hCைம, }' மPS/ உய) சிBதைனV திற>க9, 

ப6ரfசிைனகைளV த�),-/ திற>க9, -`Lபண6, ெதாட)hV திற>க9, ஆmBC 

கPற5, கைலV தி^டVதி> ப5Cைற நிhணVCவ/, சXகவ6ய5 மPS/ ந�திெநறி 

வள)fசி, ேமt/ ெபாMVதLபாI/ மகிmfசிi/ அதிகN,கி>றன. 

 உதாரணமாக, ேநாப5 பNj ெபSகி>ற வ6�ஞானZக9 கண,ெகILப6>பW 

அவ)க9 சராசN வ6�ஞானZகைள, கா^Wt/ D/மடY- கைலVCவமான 

ெபா`Cேபா,-களZ5 ஈIப^WMBதன). தாராளமய, க5வ6 அw-Dைறயா5, 

ஆரா\fசிi/ ெச/ைமLபIVதLப^I, அதிகN,கLப^டC.  

 D`ைமயான, தாராளமய, க5வ6ெய>S இCவைர அழகாக வ6வN,கLப^டC 

எதி)காலVதி5 இBநாI 21 ஆ/ ®Pறா'ைடi/ நா>காவC 

ெதாழிPhர^சிையi/ ேநா,கி அWெயIVC ைவ,க வழி நடVதV ேதைவயான 

க5வ6ேய இBதியாவ65 கடBத காலVதி5 உ'ைமயாகேவ இMBதC. ஐ.ஐ.W 

ேபா>ற ெபாறிய6ய5 ப9ளZக9kட கைலகைளi/ மாgடவ6யைலi/ 

இைண,கி>ற மிக$/ தாராளமய, க5வ6ைய ேநா,கி நக)Bதன. கைல மPS/ 

மாgடவ6ய5 மாணவ)க9 க^டாயமாக, ேமt/ அறிவ6யைல, கP-/ ேநா,க/ 

ெகா'ட ேபாC, அைனவM/ ெதாழிPசா) பாடYகைள, கPக DயPசி ெச\தன). 

கைலகளZ5 அறிவ6ய5 மPS/ ப6றவPறிt/ இBதியாவ6> ெசழிLபான மரh 

தாராளமய, க5வ6 மPS/ எளZய இயPைக மாPறYகைள ேநா,கி நக)வதP-L 

ேபMதவ6யாக இMBதC.  

தாராளமய% கைல% க"வ$ய$ைன வழ]IவதhI மிகt சிறfத வழி யாp?  

 ெபMமள$ DயPசிக9 எI,கLப^I உய)Bத தரVதிலான தாராளமய, 

கைல,க5வ6ய6ைன மிகf சNயான வழிய65 இBதியாவ65 திM/ப$/ ெகா'I 

வBC, இBதிய இைளஞ)கைள 21 ஆ/ ®Pறா'W> சவா5கைளf சமாளZ,க 

உகBதவ)களாகf ெச\ய ேவ'I/.  

பnQகt �ழ"க( மhVW நிVவன]க(: 

 உய)தர தாராளமய, கைல,க5வ6 எ>பத> வைரயைற மPS/ இய5h எ>பC, 

ப>DகV த>ைம ெகா'டதாகிறC. தாராளமய,க5வ6 வ6திDைற ஆக$/, 

ெவPறி காண$/ ேவ'IெமனZ5, ப5Cைறசா)Bத நிSவனYகளZட/ 

உய)க5வ6ைய, ெகா'I ெச5ல ேவ'I/. ஒPைறf சாளர, க5வ6 

DைறயளZ,-/ நிSவனYக9 பWLபWயாக நிSVதLப^I, அைனVC, க5zNக9 
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மPS/ ப5கைல, கழகYகளZ5 ப5Cைற, கலLப6லான உய) க5வ6 

நிSவனYகளாக மாற ேவ'I/.  

ப"கைல% கழக]க�%கிைடய$லான ஏhற[ தா2�கைள[ தகO[த":  

 ப>DகV திற>க9 ெகா'ட ப5கைல, கழகYக+,கிைடேயkட, ேவSப^ட 

Cைறக+,கிைடய65 தPேபாC பர�பர இைடவ6ைனக9 காணLபIகி>றன. 

மாணவ)க9, அறிவ6ய5, ெபாறிய6ய5, கைல, வாm,ைகV ெதாழி5, 

ெதாழி5DைறL பாடYக9 ேபா>ற -Sகிய ப-திகைள ேநா,கிேய ெச5கி>றன). 

ெபாCவாக எ5லாவPறிt/ க^டாயLபIVதLப^I, ெபM/பாt/ 

ேமPkறியவPைறேயா அ5லC அவ)களC ஓ^ட எ5ைல,-9 வM/ 

பாடYகைளேயா ேத)BெதI,கிறா)க9. இVத- த�Y- பய,-/ பய6Pசி 

மாணவ)களZ> தனZயா9 வ6MLபYகைளi/ திறைமகைளi/ jயமாக வள)VC, 

ெகா9+/ ெநகிm$Vத>ைம, மாPS - ப5Cைற சா) திற>க9 வள)Vத5, 

Xைளய6> ஆ,கVதிற>, ப-LhVதிற> ஆகிய இM ப-திகளZ> வள)fசி 

ஆகியவPைறV தIVCவ6IகிறC. இBத ேவSபாIக9 க^டாயமாகV தக),கLப^I 

அைனVC மாணவ)க+,-/ தாராளமய, க5வ6 மPS/ கலLh - ப5Cைற சா)Bத 

இைண ஆரா\fசி மPS/ பWLப6Pகாக ஆசிNய)க+,-/ ஊ,கX^ட ேவ'I/. 

jMYகf ெசா>னா5, ெவ- வ6ைரவ6ேலேய நா/ ஒPைறf சாளர Dைற 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 இMBC/ அவPS,கிைடேயயான சாளர அைமLhக9 

மPS/ அைடLhகளZ5 இMBC/ வ6லகி வBCவ6ட ேவ'I/.  

கhபைனயான கைல[திqடW மhVW கhப$[த" கைல:  

 உய)க5வ6 நிSவனYக9 கைலVதி^டVதி5 ெநகிm$Vத>ைம, hCைமi/ 

ஈIபாI/ உைடய பாடVெதN$க9 ஆகியவPைற அளZ,க ேவ'I/. கைலVதி^ட 

வWவைமLப65 ஆசிNய)களZ> அதிகL பYகளZLh/, நிSவன jயா^சிi/ இவPைற 

எளZதா,க வ5லைவ. பாடYக+,கான கPப6Vத5 Dைறக9, ெபாM9 உணராம5 

கPபைத, -ைற,க Dயல ேவ'I/. கலBCைரயாட5, தகவ5 பNமாPற/, 

ப5Cைற சா)Bத சிBதைன ஆகியவPறிP- D,கியVCவ/ அளZ,க ேவ'I/.  

மாhV[pைற மhVW ப"pைற சாO க"வ$%கான pைறகைள[ 

ேதாhVவ$[தiW வiSபv[தiW:  

 ெமாழிக9 Cைற (-றிLபாக, இBதிய ெமாழிக9), இல,கிய/ (-றிLபாக, இBதிய 

இல,கிய/), இைச (க)நாடக/, இBC�தானZ, நா^ILhற/, திைரLபட/ உ^பட), 

தVCவ/ (-றிLபாக, hVத/, ைஜன/ உ9ளZ^ட இBதிய தVCவ/), இBதிய 

ம,கைளi/ இBதிய நா^ைடi/ பPறிய ஆ\வ6ய5, கைல, நடன/, நாடக/, 

க5வ6, h9ளZய6ய5, அறிவ6ய5, ெசய5Dைற அறிவ6ய5, சXகவ6ய5, 

ெபாMளZய5, வ6ைளயா^Iக9 ேமt/ இவPைறL ேபா>ற மPற Cைறக9 

ப5Cைறசா) க5வ6,காக$/, இBதிய, க5வ6,-V �'Iேகாலாக$/ ஆன nழ5 

நாI D`வC/ உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 ேதாPSவ6,கLபட$/ 

வtLபIVதLபட$/ ேவ'I/.  

 

த�வ$ர சிறS_% கவன[pடn தாராளமய% க"வ$ இைணfp வர ேவ{vW:  

 ஒ>S அ5லC ஒ>S,- ேமPப^ட பாடYகளZ5 ஆmBத பா'WVய/ 
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ெபSவதPகாகV Cைறக9 அ5லC தளYகைளV ேத)BெதILபதி5 தாராள மPS/ 

பரBத அWLபைட ெகா'ட க5வ6யானC, த�வ6ர சிறLh, கவனVCட> ெசய5பட 

ேவ'I/. பரBத அWLபைட, க5வ6, ஒMவரC தளVதி5 சிறLh நிhணVCவ/ 

மPS/ ஆ,கVதிற> அைட$ ெபSவதி5 உதவ6 hNகிறC. அதனா5 திற> 

நிைலகளZ5 D`ைமயான வள)fசிi/, மாPS மPS/ 

ப5Cைறக+,கிைடேயயான வழிய65 சிBதி,க$/ DWi/. இaவாS இளநிைல, 

க5வ6ய65 D,கிய பாடL பகி)$V ேதைவகைள நிைற$ ெச\ய பாடYகைளV 

ேத)BெதILபதி5 ெநகிm$V த>ைம ெகா'WMBதா5 பாடVைதV 

ேத)BெதILபCட> இைணBC ேத)BெதI,கLப^ட தள/ அ5லC தளYகளZ5 (அC 

ேமஜ), இர^ைட ேமஜ) அ5லC ைமன)�) நிhணVCவ/ ெபற DWi/. இC D` 

வள)fசி ெபPற தனZ நப)க9, ெகாI,கLப^ட Cைற அ5லC தளYகளZ5 

நிhணVCவ/ ெபPறவ)களாக இMLபைத உSதி ெச\ய,kWயC.  

 

ேசைவ அ"லp ெதா{v Iறி[த பாட]கைள தாராளமய% க"வ$ய$n ஒU 

பIதியாக ஒU]கிைண[த":  

 பரBத அWLபைட அறி$ மPS/ த�வ6ர சிறLh, கவன/ ெபPறைத ஒMவ) 

எaவாS தனC ெசாBத வாm,ைகய65 அ5லC த>ைனf jPறிய6MLேபாM,காகL 

பய>பIVத DWi/? ப5Cைற சா)Bத அறி$, கள�சிய/, ஆரா\fசி, ெச\}^ப 

அறி$ ஆகியவPைறL பய>பIVதி, திறgைடய ஆசிNய)க+/ மாணவ)க+/ 

உ9�)V ேதைவகளான ந>ன�), ஆPற5, Dதிேயா) க5வ6, ப9ளZ, க5வ6L 

ப6ரfசிைனக9 ேபா>றைவ -றிVத சXக ேசைவ,- ப5கைல, கழகYக+/ 

க5zNக+/ த-Bத D>ெனILhf ெச\ய ேவ'I/. மாணவ)க9, “நா> கPற 

கைல, அறிவ6ய5, ெபாMளZய5, ெதாழி5, ைகேவைல ஆகியைவ எLபW மPறவN> 

வாm,ைகைய ேம/பIVத உத$/?” ேபா>ற வ6னா,கைள எ`Lபலா/. DWBத 

ெபா`C, ெபாMVதமான பாடYகளZ5, க5வ6 சா), உ9�) சXக ேசைவ,கான 

வா\LhகைளL (ப5கைல, கழக வளாகVதிP- உ9ேள அ5லC ெவளZய65) 

பாடVதி^டVதி> ஒM ப-தியாகf ேச),க DயPசி ெச\தா5, ஒaெவாMவNடD/ 

சXக வ6ழிLhண)ைவ ஏPபIVத$/, அவ)க9 பW,கி>ற பாடYகைள 

வாm,ைகேயாI ெதாட)hபIVத$/ DWi/.  

 

உ(ளகS பய$hசிக�W ஆராotசி%கான வாoS_க�W: 

 இSதியாக, தாராளமய, க5வ6ய6> ஒM ப-தியாக, மாணவ)க+,- உ9�)V 

ெதாழிலகYகளZ5 உ9ளகL பய6Pசிக+,-/, ஆசிNய)க+,-/ ஆ\$ 

மாணா,க)க+,-/ அவ)களC ெசாBத அ5லC மPற உய)க5வ6 

நிSவனYகளZேலா ஆரா\fசி நிSவனYகளZேலா ஆரா\fசி, உ9ளகL 

பய6Pசிக+,-/ வா\Lhக9 வழYகLபட ேவ'I/. இதைன வ6MLபL பாடமாக 

எIVதிM,-/ மாணவ)க+,- இC தாராளமய, கைலக9 ப^டYக+,கான ஒM 

ப-தியாக அYகீகN,கLபட ேவ'I/. அவ)க9 இதPகான மதிLப�̂ ைடV தYகளC 

இளYகைலL ப^டL பWLப6> ஒM ப-தியாகL ெபPS, அதைனL ப^டLபWLhV 
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தி^டVதிPேகா அ5லC ேவS ேவைல வா\Lப6Pகாகேவா வ6'ணLப6,-/ 

ெபா`C பய>பIVதி, ெகா9வ). 

தாராளமய% க"வ$ 

ெநகி2�ைடய இள]கைலS பqடSப`S_ வ$USப]க(: 

 ேமேல -றிLப6^ட தாராளமய, க5வ6ய6> ஏPற ப'hக9 அைனVைதi/ 

அைடவதP-/ எளZைமயா,-வதP-/. 4 வMட இளYகைல கைலக9 (BLA), 

அ5லC இளYகைல தாராள,க5வ6 (BLE) (அ5லC ஆ\$L பWLhட> BLA/BLE) 

ேபா>றவPைற அளZ,க ேவ'I/. ஒM Cைறய65 அ5லC பல CைறகளZ5 பரBத 

அWLபைடய65 தாராளமய, க5வ6iட> த�வ6ர சிறLh, கவன/ ெசtVC/ இBதV 

தி^டYகைள ஏPகV தயாராக இM,-/ நிSவனYக9 வழ,கமான B.A., B.Sc. 

அ5லC B.Voc. ேபா>ற ப^டLபWLhக+/, இVதி^டYகைளV ெதாடர வ6M/h/ 

நிSவனYகளZ5 அLபWேய ெதாடரலா/. ஆனா5 அைனVC இளYகைலL 

ப^டLபWLhக+/ மிக$/ வ6சாலமான தாராளமய, க5வ6 அw-Dைறைய 

ேநா,கி நக)த5 ேவ'I/. 

தாராளமய%க"வ$ அ�IQைற பqடSப`S_[ திqட]கைளgW உயOக"வ$ 

நிVவன]களL" ஆராotசிய$ைனgW ேமWபv[pகிறp:  

 

 உய)க5வ6ய65 ப5Cைற சா)Bத தாராள அw-DைறயானC, இளYகைலL 

பWLhV தி^டYக9 ம^Iம5லாம5, ப^டL பWLhக9 மPS/ உய) க5வ6 

நிSவனYகளZ5 ஆரா\fசிையi/ அதிகN,க உத$கி>றன. உ'ைமய65 

ப5Cைறசா) nழ5க9, ஏPறVதாm$கைளV தக)Vத5, உ9�) சXக/ மPS/ 

ெதாழிலகVCட> ெதாட)h ஆகியைவ ஆசிNய)க+/ ப^டதாN மாணவ)க+/ 

உ9�N5 வசதியாக ஆரா\fசிய6ைன ேமPெகா9ள மிக$/ CைணhNகி>றன. 

அைனVCV Cைறக+/ �ய ந�), ஆPற5, nழைலL ேபwத5, பா5 ேபதமி>ைம, 

அMகி வM/ ெமாழிகைளL பாCகாVத5 ேபா>ற உ9�)L ப6ரfசிைனகளZ5 

இைணBC சமாளZ,க ஊ,-வ6,கிறC.  

 

இaவாறாக, ப5கைல,கழக ஆ\$ மPS/ ப^டLபWLhக9 தாராளL 

ப'பா^Iட> இைணBC உய)தரமான, மிக$/ ெபாMVதமான, Cைற சா)Bத 

ஆ\ைவ நி)ணய6,கி>றன. ேதசிய ஆரா\fசி நிைலயVதி> D,கிய 

ேநா,கYக+9 ஒ>S, (ப6N$ 14.2 மPS/ 14.3) உ'ைமய65 ஒM வ6ைத உய) 

தரVCட> வளர உத$வைதL ேபால, நாI D`வC/ உ9ள உய) க5வ6 

நிSவனYக9 ெபாMVதமான, ப5Cைறக+,கிைடேயயான ஆ\$க9, இVதைகய 

சXகVேதைவக9, அரjVCைறக9 மPS/ ெதாழிலகVCட> இைண,கLபட 

ேவ'I/. 

 
11.1. இளநிைல பqடS ப`S_கைள ஊ%Iவ$%IW தாராளவாத 
க"வ$:  
இளநிைல பWLhகளZ5 இளநிைல க5வ6L ப6N$களZ5 ஏPபIVதLபI/ 

ஒ^IெமாVத மாPற/ அைனVC, க5வ6 நிSவனYக9 வழY-/ பாடL 
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ப6N$க+,-/ இ>றியைமயாதைவயாக இM,-/. மனZத வள/, கைல, 

சXகவ6ய5, உடPkS மPS/ வாmவ6ய5 அறிவ6ய5, கண6தவ6ய5 மPS/ 

வ6ைளயா^I ேபா>றவPSட> ெதாழி5Dைற பWLhக9 மPS/ ெதாழிPக5வ6 

ேபா>றைவi/ மாPறYக+,- உ^பI/.  

 

இளநிைல ப6N$க+,கான சNயான பாடLப6N$கைள வைகLபIVCத5, மPS/ 

வழிகா^I ெநறிDைறக9 ெநகிm$Vத>ைமiட> அைமவத> Xல/ 

மாணவ)களZ> க5வ6V ேதைவகைளi/ தனZV திறைமகைளi/ �)Vதி ெச\i/ 

அேதேநர/ க5வ6ய6> கால அளைவV த�)மானZ,-/ உNைமi/ கிெரW^ 

க^டைமLh Dைற Xல/ ஒ>S,- ேமPப^ட இைண$ மPS/ 

ெவளZேயSதt,கான வா\Lைபi/ வழY-/. தாராளவாத க5வ6, ெகா9ைக 

அWLபைடய65 க^டைம,கLபI/ இளநிைல, க5வ6 பாடL ப6N$களZ5 

ேமP-றிLப6^ட ஒ^IெமாVத மாPற/ மாணவ)களZ> அறி$ சா) திறைமக9, 

சDதாய, க'ேணா^ட/, ப-VC உணM/ திற>, மPS/ DMகிய5 

திறைமகைள ெவளZ,ெகாணர CைணhNi/.  

 

 தாராளவாத, ெகா9ைக அWLபைட பரBCப^ட ேநா,ேகாI/ 

க^டைம,கLபI/ இளநிைல, க5வ6 தி^டYக9 

ேத)BெதI,கLப^ட ஒ>ேறா அதP- ேமPப^ட பாட5களZ5 

அ5லC ப6N$களZ5 சிறLhV த-திைய வள),க$/ அதி5 

ஆmBத நிhணVCவ/ ெபற$/ வழிேகாt/ . 
 

 
11.1.1.  தாராளவாத% ெகா(ைக அ`Sபைடய$" இளநிைலS பqடS ப`S_கைள மV 

வ`வைம[த": 
 

இளYகைல பWLhக9 ஒMYகிைணBத பலCைற பாடVதி^டYக9 அWLபைடய65 

ேம/பIVதLபI/. இC மாணவ)களZ> ேத)BெதI,கLப^ட ப6N$களZ5 சீNய 

சிறLhL பய6Pசிைய அளZVC உபேயாகமான மPS/ D,கிய அறி$V 

ேதட5க+,-/ வழிவ-,-/ வ'ண/ அைமi/. கைல, உடPக5வ6 மPS/ 

வாmவ6ய5 அறிவ6ய5, கண6தவ6ய5, சXகவ6ய5 மPS/ மனZதவள பWLhக9, 

ெதாழி5சா) மPS/ ெதாழி5 பWLhக+,-L ெபாMBC/.  

 

அைனVC இடYகளZt/ மாPறYகைள ஏPபIVCவத> Xல/  

அ. அைனவM,-/ ெபாCவான உலக பாடVதி^ட/ அ5லC ப6N$க9 ேதைவ 

அWLபைடய65 அளZ,கLபI/.  

ஆ. ஒ>ேறா அ5லC இர'I பாடYகளZ5 சிறLhVத-தி. 

 

ெபாCவான ைமய பாடVதி^டVதி> ேநா,க/ ப5ேவS திற>கைள வள)VC, 
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ெகா9வC ம^Iமி>றி D,கியமான மன நல> சா)Bத திற>களான (எக) வ6ம)சன 

சிBதைன (எ.கா. h9ளZவ6வரYக9, தர$ ப-Lபா\$, அ5லC அள$ 

அWLபைடய65); ெதாட)hV திற>க9 (எ.கா. எ`VC மPS/ ேபfj சா)Bத 

பWLhக9); கைலயழ- உண)$க9 (எ.கா. பாட5க9, இைச, கா^சி கைல அ5லC 

ேமைட நாடக/); அறிவ6ய5 ேகா^பாI மPS/ அறிவ6ய5 Dைற; இBதியாவ6> 

வரலாS, நமC nழ5 மPS/ நமC சவா5க9 (எ.கா. இBதியாவ6> வரலாS 

மPS/ ப>DகVத>ைம பPறிய பWLhக9 அ5லC சமகால இBதியாவ6> சXக 

உ'ைமகளZ5); அரசியலைமLh மதிLhக9 மPS/ அவPறி> நைடDைற; சXக 

ெபாSLhண)$ மPS/ தா)மிக மPS/ ந>ெனறி நியாயவாத/; கைல, மனZதவள/ 

மPS/ வ6ைளயா^I மPS/ ப5ேவS CைறகளZt/ சXக/ மPS/ 

jPSfnழ5 ெதாட)பாக ேபாதிய ெவளZLபாI ெகா'டதா\ அைமi/.  

 

மாணவ)களZ> ஒ^IெமாVத க5வ6 அgபவ/, பாடVதி^டVதிP-, kIதலாக, 

இBதV திற>கைள வள)LபதP- வWவைம,கLப^I வள),கLபட ேவ'I/. 

D,கிய பாடVதி^டVதி> ேதைவகைளL �)Vதி ெச\வதP- எI,-/ பWLhகைளV 

த�)மானZLபதி5 மாணவ)க+,-L ேபாCமான ெநகிm$Vதிற> வழYகLபI/. 

ேமt/ மாணவ)க9 தYகளZ> சிறLhL பாடLப-தியான ‘Major’ (எ.கா. வரலாS, 

ேவதிய6ய5, தVCவ/, கண6த/ அ5லC மி> ெபாறிய6ய5) மPS/ kIதலாக 

வ6MLபLபாடமாக ‘Minor’ (எ.கா. இைச, தமிm, இயPப6ய5, hவ6ய6ய5, அ5லC 

மMBதக/) அ5லC இர'I சிறLhLபாடYகைள ‘Double major’ ஆக$/ ேத)$ 

ெச\யலா/. மாணவ)க9 ேகா^பாIக9 மPS/ ெசய5Dைற அgபவYக9 

Xல/ சிறLhLபாடVதி5 (Major) ந>- ஆmBத அறிைவL ெபSவ). 

வ6MLபLபாடVதி5 (Minor) kIத5 hNத5 ெபSவ). ெநகிm$Vதிற> வழYகLபI/. 

தPேபாC9ள ெதாழி5Dைற மPS/ ெதாழி5திற> சா)Bத ப6N$கேளாI (streams), 

மாணவ)க9 தYகளZ> பாடVைதV ேத)$ ெச\யலா/. (எ.கா.) மாணவ> major ஆக 

‘இயPப6யைலi/’, வ6MLபLபாடமாக ‘வரலாைறi/’ ேத)BெதI,கலா/. 

மாணவ)களZ> Major மPS/ minor பாடYகளZ> ேத)ைவL �)Vதி ெச\i/ 

வைகய65 பWLப6ைனV த�)மானZLபதி5 சில ெநகிm$Vதிற> வழYகLபI/. 

 

இBத, -றி,ேகா9க9 மPS/ அைமLhக+ட> தி^டYகைள உMவா,க$/, 

நடVத$/ அைனVC HEI க+/ DயPசி ெச\கி>றன. kIதலாக, அைனVC 

இளYகைல வ-LhகளZt/: 

HEI5 மாணவ) கPற5 திற> மPS/ பாடYகைளL பய>பIVதி சXக ேசைவய65 

ஈIபI/ வா\Lh அளZ,கLபIகிறC. அைனVC HEI ,க+/ ந�தி, சமVCவ/ மPS/ 

ேம/பாI ஆகியவPறிP- பYகளZLபத> Xல/, இளYகைல அளவ65 

மாணவ)களZ> சXக ஈIபா^WPகான வழிDைறகைள உMவா,-/. இBத 

ஈIபாIக9 உ9�) சXக, மாநில மPS/ நா^Wt9ள அ`Vத/ ச/பBதமான 

சி,க5க+,- மாணவ)கைள ெவளZLபIVத வWவைம,கLப^I இயYக ேவ'I/. 

சாVதியமான அளவ6P-, இைவ பாடVதி^டVதி5 ஒMYகிைண,கLபI/. 

ஒaெவாM மாணவM,-/ சXக ஈIபா^WPகான ஒC,கLப^ட ேநர/, ஒM 

பாடVதி^டVதி5 -ைறBதப^சமாக ஒM ெசம�ட) அளவாவC இM,க ேவ'I/. 
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சXக நலV தி^டYகளZ5 ஈIபIவத> Xல/ அ5லC சிவ65 சDதாய 

நிSவனYக+ட> ஒVCைழLபத> Xல/ உ9�) சXகYகளZ5 த>னா)வV 

ெதா'I Xல/ இைத அைடய DWi/. இC National Service Scheme, The National Cadet 

Core மPS/ Youth wing of the Indian Red Cross ேபா>ற தி^டYக9 XலD/ 

ெபறLபடலா/. 

 

ெசய"Qைற உலக ஈvபாv: அைனVC பாடLப6N$க+/ அரசிய5 சா)BC/ 

ெசய5Dைற சா)Bத உலக நடLப6P- உகBத Dைறய65 அைம,கLபI/. (எ.கா. 

ஆ\$,kட பண6க9, களLபண6, கMVதரYகYக9, க5வ6,kட உ^ப6N$ பய6Pசி 

கPப6Vத5 -றிVதான ஆ)வ/ ஏPபIVCத5, மாணவ) ஆரா\fசிக9, மாணவ) 

ேபா)^ஃேபாலிேயா Xல/.) 

 

ெமாழி, இல%கியW, கைல, வ$ைளயாqv மhVW இைசைய QnனLV[த": 

அைனVC இளYகைல பWLhகளZt/ ெமாழி, க5வ6,- சிறLh கவன/ 

ெசtVதLபI/. க5வ6 நிைலயYக9 ப5ேவS இBதிய ெமாழிக9 மPS/ சில 

உலக ெமாழிகளZ5 திறைனi/ ஆ)வVைதi/ வள),-/ வைகய65 

ஊ,-வ6,-/. இதனா5 மாணவ)க9 ப>ெமாழிV திற> ெபSவேதாI இBதியL 

ப'பா^I அறி$ ேமேலாYக$/ உலகL பா)ைவ ேம/பட$/ உதவ6 hNi/. 

இLபாடVதி^டYக9 ெமாழி, இல,கிய/ இர'ைடi/ ஒMYேக கPப6,-/. 

மாணவ)க9 தYக9 சிறLhL பாடYக9 பPறி தி^ட அறி,ைக வWவ6t/ கMVC 

வ6ள,க/ XலD/ -ைறBதC ஒM இBதிய ெமாழிய6லாவC வ6ள,க ேவ'I/. 

அைனVC இளYகைல ப^டL பWLhக+/ இைச, கா^சி கைலக9, ெசய5 கைலக9 

, வ6ைளயா^I ேபா>றவPறிt/ சிறLh கவன/ ெசtVத வலிiSVC/. இC 

இBதியாவ6> ஆழமான ப'பா^I, kSகளான கைல வWவYக9, இைச, 

வ6ைளயா^I ேபா>றவPறிt/ ெமாழிவாNயான கைல அறிைவi/ வள),-/. 

ேயாகா இதி5 ஒM D,கிய ப-தியாக வ6ளY-/. க5வ6 நிSவனYக9 இவPைற 

ேம/பIVத D`வ �fசி5 நடவW,ைக ேமPெகா9ள அறி$SVதLபI/.   

தாராளவாத% க"வ$ ெதாழி" தIதி: அைனVC தாராளவாத, ெகா9ைக 

அWLபைடய6லான இளYகைல பாடLப6N$க+/ ஆmBத திறைனi/ ெதாழி5 

த-திையi/ உ9ளட,கியதா\ இM,-/. பாடVதி^டVதிP-/ கPப6,-/ 

பண6,-/ இைடய65 சீNய இைணLைப ஏPபIVCவத> Xல/ திறைமi/ 

ேவைலவா\Lைபi/ வாmவாதாரVைதi/ ேம/பIVத ஏCவாக இMLபத> Xல/ 

ெபாSLhமி,க -Wம,கைள உMவா,க இயt/. பண6ய6டYகளZ5 ஏPபI/ 

மாPறYகைள உ9வாYக$/ தயா) ெச\யLபIவ). 

 

ெதாழி" மhVW ெதாழி"சாO பாட[திqட]க(:  

ெதாழி5 மPS/ ெதாழி5சா) பWLhக9 (ெபாறிய6ய5, மMVCவ/, ச^ட/ மPS/ 

க5வ6ய6ய5 பWLhக9) தாராளவாத, க5வ6ய65 ஒM அYகமாக$/ அைத 

ேநா,கிi/ அைமi/. ந�'டகால அWLபைடய65 க5வ6 Dைறய65 இBதV CைறL 

பாடYக9 அவPறி> வர/h,-^ப^I சில -றிLப6^ட ேதைவக+,காக 
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இVCைறகளZ5 தாராளவாத, ெகா9ைக அWLபைடய65 அைமi/, தாராளவாத, 

க5வ6ய65 ெகாI,கLப^ட ெதாழி5 மPS/ ெதாழி5 ப6N$க9 மிகf சிறLபாகf 

ெசய5பI/. (-றிLபாக க5வ6ய6ய5 பWLhக9 அைவ ம^Iமி>றி எ. கா 

ெபாறிய6ய5, மMVCவ/ மPS/ ச^ட/) ெதாழி5சா), ெதாழி5}^ப மPS/ 

ெதாழி5Dைற பWLhக9 மாணவ)க+,- தாராளவாத, க5வ6ையV 

ெதாட)வதPகான வழிையi/ வா\Lைபi/ உ'ைமயாக வழY-/.  

(ேமt/ பா),க மாத/ 15, 16 மPS/ 20). 

 

நா>- வMட கால/ பW,-/ காலஅள$9ள இளYகைல ப^டLபWLh தாராளவாத 

கைல ப^டLபWLh எ>ற ெபயN5 ப6 எ5 ஏ அ5லC ப6 எ5 இ ப^டLபWLபாக 

இM,-/. ப6 எ5 ஏ அ5லC ப6 எ5 இ பWLh இSதி ஆ'W5 சீNய ஆரா\fசிைய, 

ெகா'டதாக இM,-/. இத> Xல/ ப6 எ5 ஏ அ5லC ப6 எ5 இ ஆரா\fசிL 

பWLபாக அC அைமi/. தPேபாC இM,-/ 3 ஆ'I பWLh அேத CைறL 

பாடYக9 க5வ6, ெகா9ைகக9 அWLபைடய65 மSவWவ/ ெச\யLபI/. இC 

ஆரா\fசி ேநா,கிt/ ெவளZLபா^Wt/ சPS தரVதி5 ப6> தYகி இM,கலா/. 

தPேபாC உ9ள 3 வMடL பWLh அLபWேய ெதாடM/. அைவ X>S வMடL 

பWLபா அ5லC நா>- வMடL பWLபா எ>பைத அBதBத, க5வ6 நிSவனYகளZ> 

தனZLப^ட DWவ6Pேக வ6டLபI/. நா>- வMடL பWLh க'WLபாக ப5Cைற 

அறி$ ெவளZLபா^ைட ெவளZLபIVC/ சீNய வா\Lhகைளi/ ஆரா\fசி kS 

வா\Lhகைளi/ மPS/ இர^ைடL பாடVதி5 சிறLh பய6Pசி,-/ சிறBத 

பYகாPS/. 

 

11.1.2.  அரசியலைமS_ மதிSப�vகைள உயO[pW தாராளவாத க"வ$:  

HEI க9 நமC அரசியலைமLh மதிLhக9 பPறிய hNBCண)ைவ வள)VC, 

ெகா9+/, அவPறி> நைடDைற,- ஏPறவாS மPS/ திற>கைள, அைனVC 

மாணவ)களZைடேயi/ ஒ^IெமாVத க5வ6 மPS/ jPSfnழtட> இைணBC 

(அைனVC) நிர5களZ> பாடVதி^ட/, இைத ெசய5பIVத உத$/. மாணவ)களZ> 

வாm,ைகய6> Xல/ நடவW,ைககளZ5 வ6தமாக உMவா,கLபI/ 

அரசியலைமLh மதிLhக9 சில அைனVC இBதிய ம,க+,-/ கடைமக9 மPS/ 

உNைமக9 மதிLப�Iக9 அறி$SVதLபI/. அLபWLப^ட அரசிய5 அைமLh 

மதிLப�Iக9 சில: ஜனநாயக மனநிைல, வ6Iதைல மPS/ jதBதிரVேதாI உ9ள 

கடைம உண)fசி, சமVCவ/, ந�தி, ப>DகVத>ைம ேபw/ ேந)Vதி, 

ேவPSைமய65 ஒPSைம மனZதVத>ைம, அறிவ6ய5 -ணநல> மPS/ 

ப-Vதறி$ உைரயாடலி> மvதான அ)Lபண6Lh, ெபாCைம நியாயVதிP-/ ேந)ைம 

மPS/ ஒPSைம,கான மதிLப�டாக$/ அைமi/. 

  

11.1.3.  ஒzெவாU மாவqட[திiW உயO தரமான தாராளமயமான  இள]கைல 

பqடW:  
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நா^W5 ஒaெவாM மாவ^டVதிேலா அ5லC அMகிேலா, நா>- வMட 

இளYகைல ப^டLபWLh BLA தி^டVைத வழY-/ உய) தர/ வா\Bத HEI 

நிSவன/ -ைறBதப^ச/ ஒ>றாவC இM,-/. இBதV தி^டYகளZ> 

வWவைமLhLபW மாணவ) வ6M/ப6னா5 X>S வMடYகளZேலேய B.A., B.Sc., 

B.Voc. அ5லC அதP- இைணயான இளYகைல ப^டVCட> ெவளZேயS/ 

வ6MLபVைத வழYக DWi/. 

 

 இBத DயPசிக9 க5வ6 �தியாக ப6>தYகிய மாவ^டYக+ட> 

ஆர/ப6,கLபடலா/, அேத சமய/ அைனVC மாவ^டYக+/ 2030 ஆ/ 

ஆ'WP-9 DW,கLப^WM,க ேவ'I/. இBத உய)நிைல, க5வ6யாள)க9 

‘மாதிN ப^டLபWLh க5zNக9’ என அைம,கLபடலா/. உய)தர உ9க^டைமLh, 

அைனVC ெபாMVதமான கPற5 வளYக9, மPS/ ப5ேவS CைறகளZ5 

ேபாCமான எ'ண6,ைகய6லான திறைமயான ஆசிNய)க9 HEI களZ5 உSதி 

ெச\யLபI/. ப6>தYகிய மாவ^டYகளZ5 உ9ள HEI ,க+,- இடமாPSவதPகாக 

ஆசிNய)க9 உ^பட, அைனVC ஊழிய)க+,-/ சிறLh ஊ,கVெதாைக 

வழYகLபடலா/. (எ.கா. பVC ஆ'Iக+,-, -ைறயாம5.) 

11.1.4.  _திய பலதரSபqட க"வ$ மhVW ஆராotசி நிVவன]க( அ"லp 

தாராளவாத கைலக�%கான இfதிய நிVவன]க(:  

1950 களZ> ப6Pப-திய6t/ 1960 களZt/ Dத5 IITகைள நிSவ6யைதLேபால, 1960 

களZ> ஆர/பVதி5 Dத5 IIMS, 1970 க9 மPS/ 1980 களZ5 மVதிய 

ப5கைல,கழகYக9, 1990 களZ5 IIIT க9, 2000Vதி5 IISER மPS/ ப6ற hதிய 

நிSவனYக9 ேபால இ,ெகா9ைகயா5 தாராளவாத, கைலகளZ5 hதிய 

ெம\நிகரா,க நிSவனYகைள உMவா,-வதP-/, பலதரLப^ட க5வ6 மPS/ 

ஆரா\fசிய6t/ ேதாPSவ6,கLபட ேவ'I/. அைவ D`ைமயான 

க5வ6ைமயYகளாக$/, நா^W5 அறிைவ ேம/பIVCவதி5 

D,கியமானைவயாக$/ ெசய5பI/. 

 

 Ivy Leagueஆ5 வழYகLப^ட இVதாராளவாத, கைல, க5வ6க9, பல ஆ'Iகளாக 

அெமN,காவ6> வள)fசிய65 D,கிய பYைக, ெகா'I9ளன. மPS/ சமvபVதிய 

ஆ'IகளZ5 சீனாவ6> வள)fசிய65 Tsingua ஒM D,கிய பYைக, ெகா'I9ளC, 

நாளBதா பல ®Pறா'Iகளாக மிக உய)Bத தர/ வா\Bத அறிஞ)கைள 

உMவா,கியC, இவ)களZ5 பல) உலக சNVதிரVைத மாPறிi9ளன). 

 

உலக வரலாPறி5 சிறBததா\, கMதLபI/ நாளBதா மPS/ அெமN,காவ6> Ivy 

League ப5கைல,கழகYகைள மாதிNயாக, ெகா'I -ைறBத அளவ6லான (jமா) 

5) பலதரLப^ட க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி நிSவனYக9 (multidisciplinary education and 

research) இ>g/ 5 ஆ'IகளZ5 இBதியா D`வC/ ெதாடYகLபI/. 

மாநில அரj , ந5ல வசதியான இடVதி5 2000 ஏ,க) நிலD/, ப5கைல,கழக/ 

அைம,க 50% நிதிi/ வழY-/ திறைனi/ கMVதி5 ெகா'I இட/ ேத)$ 

ெச\யLபI/. 
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இBத பலதரLப^ட க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி ப5கைல,கழகYக9 (MERUs) / லிபர5 

ஆ)^� இBதிய நிSவனYக9 (IILAs) இBதியா மPS/ உலகி5 க5வ6 மPS/ 

ஆரா\fசிய65 சிறLh மாதிN தாராளவாத, கைல நிSவனYகளாக மாற$/, ேமt/ 

30,000 அ5லC அதP-/ அதிக மாணவ)கைள ஆதNVC வள),-/ ேநா,க/ 

ெகா'டதா-/. அைவ உய)தரமான, 4 வMட தாராளமான கைல, க5வ6ய65 

இளYகைல BLA ப^ட/ வழY-மாS இM,க ேவ'I/. அைவ இளYகைல, 

DCகைல மPS/ ஆரா\fசிL பWLhகைள ப5ேவS CைறகளZ5 வ6Nவாக$/ 

D`ைமயாக$/ உய)Bத தரVதி5 வழYகேவ'I/. இBதியாவ65 உலகVதரமான 

ப5கைல,கழகYகைள உMவா,கV ேதைவயான பN�ரண jதBதிர/ அBநிSவனV 

தைலைம,-/ ஆசிNய)க+,-/ அளZ,கLபI/. 

 

 MERUs / IILAs D` அளவ6லான உட5 அறிவ6ய5, சXக அறிவ6ய5, கைல, 

மனZதவள/, மPS/ பய>பா^IV Cைறக9 Major மPS/ Minor வழY-கி>றன. 

தாராளவாத, கைல, க5வ6 அw-Dைறய65 உ9ள ெதாழி5 மPS/ 

ெதாழி5Dைற, க5வ6 ஒMYகிைணVC D>ெனI,-/ பண6i/ ேமPெகா9+/. 

இC தPேபாC ெதாழி5சா) மPS/ / அ5லC ெதாழிPக5வ6 க5வ6ய65 தYக9 

மாPறYக+,கான அ)Lபண6,கLப^ட HEI களZ> மாதிNகளாகL 

பய>பIVதLபடலா/. 
 

11.2. Qpநிைல மhVW QைனவO பqடS ப`S_கைள 

வi³qvதலி" தாராளமய%க"வ$ அ�IQைற 

 
DCநிைல மPS/ Dைனவ) ப^டL பWLhகைள CWLபான ப5Cைற 

நிSவனYகளZ5 ஏPபIVCவத> XலD/ இBநிSவனYகளZ5 உ9ள 

க^ILபாIகைள தாராளமய ேநா,கி5 அwகி கைளவத> XலD/ DCநிைல 

மPS/ Dைனவ) ப^டLபWLhக9 வtLபIVதLபI/. ெவaேவS CைறகளZ5 

ஆரா\fசிக9 ேமPெகா'I க^Iைரக9 சம)Lப6,க$/, உ9�) மPS/ ேதசிய 

அளவ6லான ேதைவகளZ> அWLபைடய65 ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9ள$/ 

D,கியVCவ/ அளZ,கLபI/. க5வ6 அைமLhக9, உ9�) மாநில மPS/ ேதசிய 

அளவ6லான கலாசார சXக அைமLhக9 மPS/ ெதாழி5Cைறய6னMடனான 

ெதாட)hகைளL பய>பIVதி (தாராளவாத, க5வ6ய6> ேநா,கVதி5 

-றிLப6^I9ளபW) உய)தரD/ ெபாMVதLபாI/ உைடய ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9ளLபI/. இளநிைலL ப^டLபWLhகளZ> அIVத க^டமாக 

பய6லLபIவதா5 DCநிைல மPS/ Dைனவ) பWLhக+/ ப^டLபWLh எ>ேற 

அைழ,கLபI/. க5வ6ய65 தாராளவாத அw-Dைற, ெதாழிPபய6Pசி, சXக 

ேசைவ, ஆரா\fசி அtவல)க+ட> இைணBC ெசய5பட5 ேபா>ற DைனLhக9 

Xல/ DCநிைலLப^டLபWLh பய65பவ)க9 இளநிைல பய65பவ)க+,-, 

கPப6Lபைத அதிகNVC தரமான க5வ6 மPS/ ஆரா\fசிய6ைன ஊ,-வ6Lபேத 

இத> ேநா,கமா-/. தரVைத உய)VC/ இ/DயPசிய65 க5வ6நிSவனYகளZ> 

Cைறசா)Bத அtவல)க9 ெபNC/ உத$வ).  
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11.2.1.  தாராளவாத அ�IQைற sலW பqடSப`S_[ திqட]கைள வiSபv[த":  

CWLபான ப5Cைற நிSவனYக9 மPS/ தாராளவாத அw-Dைறய6> Xல/ 

இளநிைல ப^டLபWLhக9 ம^Iமி>றி வளாகVதிt9ள அைனVCநிைல 

ப^டLபWLhV Cைறக+/ ேம/பI/. அத�த, க^ILபாIகைள, கைளத5, 

தாராளவாத Dைறய65 இளநிைல மாணவ)க+,-, கPப6Vத5, 

ெதாழிPசாைலக+ட> இைணBC ெசய5பட5, Cைறக+,கிைடேயயான 

ஆரா\fசிகைள அதிகNVத5 ேபா>றைவ இதPகான அWLபைடV தி^டYகளா-/.  

 

DCநிைல மPS/ Dைனவ) ப^ட/ சா)Bத அைனVCV தி^டYக+/ ப5Cைற 

வளாகYகளZ5 உ9ள தVத/ Cைற சா)Bத ஆழமான hNதைலi/ 

நிhணVCவVைதi/ வள)VC,ெகா9+தலி5 கவன/ ெசtVC/. ப^டLபWLhV 

தி^டYக9 hதிய மPS/ ெபாMVதமான அறிவ6ைன மாPSVCைறகளZ5 (கைல 

மPS/ பய>பா^I) வள)VC,ெகா9ள ஏCவாக இVதி^டYக9 தYகைள 

திற>ேம/பIVதி, ெகா9+/.  

 

 தாராளவாத க5வ6ய6> இLhதிய ப5Cைற nழலானC ப^டLபWLh 

மாணவ)க+,- உ9�) மPS/ ேதசிய அளவ6லான ேதைவகளZ> அWLபைடய65 

மாPSVCைற சா)Bத உய)தரD/ ெபாMVதLபாI/ உைடய ஆரா\fசி மPS/ 

கPறலி5 கவன/ ெசtVத உத$கிறC. ப^டLபWLh மாணவ)களZ> 

ஆரா\fசியானC ஆசிNய)க9, ெதாழிPசாைலக9 மPS/ இளநிைல 

மாணவ)கேளாI இைணBC ேமPெகா9ளLபI/. 

 அைனVC DCநிைல ப^டLபWLh மாணவ)க+/ தYக9 கPறலி> ஒM 

ப-தியாக மாPSVCைற சா)Bத ஆரா\fசி மPS/ கMVCக9 சா)Bத 

அறிDகVைதL ெபSவ). 

 

எ5லா நிைலகளZt/ கPறைல ஆரா\fசிேயாI இைணVC ெசய5பIVCதேல 

தாராளவாத, க5வ6ய6> அWLபைட ேநா,கமா-/. அaவLேபாC உய)க5வ6 

நிைலயYகளZ5 கPப6Lபைத ஒM Cைண ெசய5பாடாக ேமPெகா9வத> Xல/ 

கPறtடனான ெதாட)ைப Dைனவ) பWLh மாணவ)க9 ெபSவ). -றிLபாக சிறBத 

கPப6Vத5 வழிDைறக9 மPS/ தVத/ பாட,கMVCக9 சா)Bத ஒM 

பMவLபாட/ ஒ>ைற Dைனவ) ப^டLபWLh மாணவ)க9 கPக ேவ'I/. 

இLபாடVைத, கPறத> ப6> இளநிைல ப^டLபWLh மாணவ)க+,- கPறலி5 

உத$வத> XலD/ ஆசிNய)க+,- கPப6Vதலி5 உத$வத> XலD/ 

ப^டLபWLh மாணவ)களZ> ஒ^IெமாVத கPற5 அgபவVைத ேம/பIVத$/ 

ெபாMளாதார �தியாக அவ)க+,- உதவ$/ DWi/. 

அைனVC Dைனவ) ப^ட மாணவ)க+/ ஆYகில/ தவ6)Vத இBதிய மாநில 

ெமாழிக+9 ஒ>ைற, கPS தYகளC பாடVைத, கPப6,-/ அளவ6P- அதி5 

ெதளZ$ற ேவ'I/. இC பVதிNைகக+,-, க^Iைர எ`Cத5, ேந)காண5க9 

நிகmVCத5, மாணவ) உ9ளZ^ேடாNட/ தYக9 பாடVைத,-றிVC உைரயாIத5 

ேபா>ற ெசய5பாIகளZ> ெபாM^I இ>றியைமயாததாகிறC. இBதிய 
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ெமாழிக+9 ஒ>றிேலேய Dைனவ) ப^டVதிPகாக, கPபவ)க9 

இfெசய5பா^WைனV தனZேய ெச\யV ேதைவய65ைல.  

DCநிைல மPS/ Dைனவ) ப^டLபWLப6Pகான பாடVதி^டமானC 

ெதாட)hைடய திற>கைளi/ அறெநறிDைறகைளi/ (எ.கா: பைடLh -றிVத 

hNத5, க5வ6fெசய5பாIகளZ5 ேந)ைம, கMVCVதிM^IகைளV தவ6)Vத5, 

மானZயYக9 ேகாN வ6'ணLபYக9 வைரய அறிBதிMVத5) மாணவ)க+9 

வள)LபதP- DPபI/. ேதைவLபI/ தMணYகளZ5 பய6Pசிய6> ஒM ப-தியாக 

ெதாழிPபய6Pசிi/ கள ஆ\$க+/ ேமPெகா9ளLபI/.  

க5வ6,-/ ஆரா\fசி,-/ இைடேயயான இைடெவளZைய நிரLh/ ெபாM^I 

ப5Cைற க5வ6வளாகYகளZ5 Dைனவ) ப^டV CைறகளZ> எ'ண6,ைகi/ 

தரD/ கண6சமான எ'ண6,ைகய65 உய)VதLபI/.  

ேதசிய ஆரா\fசி, கழகVதா5 (NRF) -றிLப6டLபI/ CைறகளZ> கீm Dைனவ) 

ப^டLபWLப6P-L ப6>னதான தரமான ஆரா\fசிகைளL ப5கைல,கழகYகளZ5 

ேமPெகா9+/ ெபாM^I மதிLhமி,க உதவ6Vதி^டYக9 (-றிLபாக 

ெவளZநா^டவ),-) ெசய5பIVதLபI/. 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 தPேபாC பண6யாPறி வM/ ஆசிNய)க+,- 

Dைனவ) ப^ட/ கPபதPகான D>gNைம வழYகLப^I அவ)களC 

க5வ6Vத-திைய அதிகNLபத> Xல/ ப5Cைற ஆரா\fசி மPS/ க5வ6ய65 

தரVதிைன உய)Vத நடவW,ைக ேமPெகா9ளLபI/. நா^W> Dத>ைமயான 

ப5கைல,கழகYகளZ5 ப^ட/ ெபற வ6M/h/ ஆசிNய)க+,- சிறLh ேச),ைக 

Dைற Xல/ D>gNைம வழYகLப^I, நா^W> உய)Bத 

ஆரா\fசியாள)களா5 வழிநடVதLபI/ வா\Lப6ைனL ெபற வழிெச\யLபI/.  
 

ப5Cைற, க5வ6 நிைலயYகளZ5 தாராளவாத, க5வ6 

அw-Dைறைய நைடDைறLபIVCவத> Xல/ DCநிைல 

Dைனவ) மPS/ ெதாழிPக5வ6V தி^டYக9 

வtLபIVதLபI/. 
 

11.3. தாராளவாத% க"வ$ அ�IQைற sலW 

ெதாழிhக"வ$ைய வiSபv[த" 

 
11.3.1.  ெதாழிhக"வ$ மhVW ஒhைறS_ல[ திqட]கைள உUமாhVத":  

நாI D`வC/ இM,க,kWய ெதாழிPக5வ6 மPS/ ஒPைறLhல, 

க5வ6Vதி^டYக9 அைனVC/ எ5லா வைகயான பாடYகைளi/ வழYக,kWய 

தாராளவாத, க5வ6யாக உMமாPறLபட ேவ'I/. ெதாழிPக5வ6L பாடYகளZ5 

ெதாட)BC கவன/ ெசtVத வ6M/h/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 கைல மPS/ 

சXக அறிவ6ய5 பாடYகளZ> D,கிய kSக+/ இைண,கLப^I மாணவ)க9 

அறிவ6ய5 சா)BC/ பைடLh சா)BC/ ேபாதிய திற>கைள வள)VC, ெகா9ள 

வைக ெச\யLபI/. D,கிய சXகL ப6ரfசிைனக9 சா)Bத கMVCக+/ 

பாடVதி^டVதி5 இைண,கLப^I கலாசார வ6ழிLhண)$/ சXக அ,கைறi/ 
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மாணவ)களZடVதி5 உMவாவC உSதி ெச\யLபI/. இaவாறாக ெதாழிPக5வ6 

தா'W ப5ேவS ேநா,கYகைள தாராளவாத ேநா,கி> Xல/ அைடய DWi/. 

(ப-தி16.15 உ9ளவாS) 

 

ஒPைற அ5லC -ைறBத எ'ண6,ைகய6லான க5வ6LhலYகைள, ெகா'I9ள 

க5வ6 நிSவனYக9 வைக - 1 அ5லC வைக - 2 அ5லC வைக - 3 ப5Cைற 

நிSவனYகளாக உய)VதLபI/. நிSவன/ வழY-/ இளநிைல மPS/ DCநிைல 

பாடYகளZ> எ'ண6,ைகய6> அWLபைடய65 இaவைகைம ெச\யLபI/. 

-றிLபாக சிறBத க^டைமLhடg/ ஆதார வளYக+டg/ ெசய5ப^I வM/ 

மMVCவ/, ெபாறிய6ய5, ச^ட/, மPS/ வ6வசாய/ ேபா>ற ெதாழிPக5வ6 

நிSவனYக+,- இC ெபாMBC/. அதிக எ'ண6,ைகய6லான ஆசிNய,க5வ6 

நிSவனYக+,-/ இC ெபாMBC/. 
  
க5zNக+,- கைலஞ)க9 மPS/ எ`Vதாள)கைள அைழVத5 (‘artist-in-residence’, 

‘writer-in-residence’), இைச நிகmfசிக9, கைல மPS/ சXக அறிவ6ய5 ப6N$களZ5 

கMVதரY-க9 நடVCத5. ப9ளZ,க5வ6iட> இைணBC ெசய5பட5 ேபா>ற 

சிறLh D>ெனILhக9 Xல/ இVதைகய நிSவனYகளZ5 கலாசார மPS/ 

தாராளவாத, க5வ6ையf ெசய5பIVத நடவW,ைகக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

 

நா>- ஆ'I தாராளவாத கைல / க5வ6  

இளYகைலLப^டமானC Dத>ைம  மPS/ இைணபாட 

ெதா-Lப65 மாணவ)க+,- அவ)களC தாராளவாத க5வ6 

வ6MLபVேத)$ Xல/ D` அளவ65 வழYகL பI/. இதி5 

X>S ஆ'I தி^ட/ இளYகைல ப^டVதிP- வழிவ-,-/. 

ெபாMVதமான சா>றித`ட> பல ெவளZேயS/ வ6MLபYக+ட> 

இைணBதவாS இLபWLhக9 கிைட,-/ 

 
11.4. தாராளவாத% க"வ$ மhVW ஆராotசி[ திqட]கைள 

ஒnறn sலW மhெறாnைற வiSபv[தி உயO[pத"  
 
ஏPெகனேவ -றிLப6^டபW, தாராளவாத ேம5நிைல,க5வ6ைய தர/மி,கதாக 

உMவா,-வதP- தர/மி,க அறி$V தளYகைள உMவா,-வC/ 

அVதியாவசியமா-/. தாராளவாத,க5வ6ய65 ப5Cைற nழலானC ஆரா\fசிைய 

சிறLபாக வtLபIVCகிறC. ேநாப5 பNj ெபPற பல அறிவ6ய5 அறிஞ)க+,-/ 

ெபா`Cேபா,காக கைல சா)Bத ெசய5பாIகேள இMBC9ளன எ>g/ உ'ைம 

க5zNகளZ5 கைல மPS/ அறிவ6யலிைடேய ஒMYகிைணைவ ஏPபIVதLபட 

ேவ'Wயத> அவசியVைத நம,- உண)VCகி>றன. இaவாறாக உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 தர/மி,க தாராளவாத, க5வ6i/ தர/மி,க 

ஆரா\fசிLபWLhக+/ ஒ>Sட> ஒ>S இைணBC ெசய5பIவத>Xலேம 

ஒ>ைற ஒ>S வtLபIVதி,ெகா9ள DWi/. 

 

11.4.1.  ஆராotசிSப`S_கைள வiSபv[pவதி" தாராளவாத% கலாtசாரW:: 
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பாடLப6N$க+,-/ Cைறக+,-/ இைடேயi9ள க^ILபாIக+/ அத�த 

ேவSபாIக+/ கைளயLப^I Cைறக+,கிைடேயயான உைரயாட5க9, 

ெசய5பாIக9, க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி,- ஊ,கமளZ,கLபI/. தாராளமய 

ேநா,கினா5 ெதாழிPசாைலகேளாI/ உ9�) சXக அைமLhகேளாI/ 

உ'டா-/ ெதாட)பானC தரமான சXக/ சா)Bத ஆரா\fசிகைள ஊ,-வ6,-/. 

தPகால சXகVதி> D,கிய ப6ரfசிைனகளான ந�) ேமலா'ைம, ஆPற5, 

jPSfnழ5 பாCகாLh, பாலின சமVCவ/, அழிBCவM/ ெமாழிகைள, காVத5, 

உ9�) கைலகைள, காVத5 ேபா>றவPைற இதP- எIVC,கா^டாக, 

ெகா9ளலா/. ஆரா\fசிVCைறய65 ெசய5பIVதLபI/ தாராளவாத ேநா,கானC 

தரVைதi/ ெபாMVதLபாைடi/ Cைறக+,கிைடேயயான ஒMYகிைணைவi/ 

உSதி ெச\i/. 

11.4.2.  தரமான ஆராotசி மhVW கhப$[த" sலW தாராளமய% க"வ$ய$n தர[ைத 

அதிகZSபதhகான QnெனvS_க(:  

தரமான ஆரா\fசிகைள வtLபIVத நடவW,ைகக9 எILபத> Xல/ CWLபான 

தர/மி,க தாராளவாத ேநா,ைக வtLபIVத DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. 

எIVC,கா^டாக கீேழ -றிLப6டLப^I9ள நா>- ெசய5பாIக9. இைதLேபா>ற 

ப6ற ெசய5பாIக+/ தி^டமிடLப^I இைண,கLபI/. 

அ. ப"கைல%கழக]க�%கிைடேய ஆராotசி மhVW கhப$[தi%கான 

ைமய]கைள உUவா%Iத": ஒMYகிைணBத ஆரா\fசிைய ஊ,-வ6Lபத> ஒM 

ப-தியாக ப5கைல,கழகYக+,கிைடேயயான ஆரா\fசி ைமயYக9 (Inter University 

Centers - IUCs) ேதாPSவ6,கLபI/. D>ப6MBத IUCs ேபால5லாC இ/ைமயYக9 

ப5கைல,கழகYகளZ> உ^க^டைமLப65 ஒM ப-தியாக இM,-/. 

இ/ைமயYக9 Cைறக+,கிைடேயயான ஆரா\fசிையi/ கPப6Vதைலi/ 

ஊ,கLபIVCத5 மPS/ பய6PசிL ப^டைறகைள ஒMYகிைணVC 

ஆரா\fசிVதிறைன அதிகNVத5, கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசிய65 hCைமகைள 

நிகmVCத5 ேபா>றவPறிP- உதவ6 ெச\i/. ேதசிய ேசாதைன,kடYக9 

மPS/ ேதசிய ஆரா\fசி ைமயYகேளாI ெதாட)h ஏPபIVதLபI/. 

ஆ. ெமாழி, ெமாழி%க"வ$, இல%கியW, கைல, த[pவW, இfதியா மhVW அதn 

கலாசாரW ேபாnற pைறகளL" ஆராotசி மhVW கhப$[த": ேதசிய ஆரா\fசி 

அைமLப6> (NRF) Xல/ ெமாழி, ெமாழி,க5வ6, இல,கிய/, கைல, தVCவ/, 

இBதியா மPS/ அத> கலாசார/ ேபா>ற CைறகளZ5 ஆரா\fசி,கான நிதி 

வழYகLபI/. இத> Xல/ நாID`வC/ உ9ள பல உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 

ப5ேவS வைக பாடLப6N$களZ5 கலாசார/ சா)Bத அறி$ hக^டLப^I 

தாராளவாத, க5வ6ய65 hCைமi/ ெபாMVதLபாI/ உைடய ஆரா\fசிக9 

நைடெபற வழி கிைட,-/. ெமாழி சா)Bத ெசய5பாIகளZ5 ஈIபI/ அைனVC, 

க5வ6 நிSவனYக+,-/ ஒLப�̂ I இல,கிய/ கPப6LபதP- நிதி வழYகLபI/. 

இ. இfதியாவ$n அ{ைடநாvகளLn கலாசாரW மhVW வரலாV Iறி[த 

ஆராotசிgW கhப$[தiW: இBதிய அ'ைட நாIகளZ> ெமாழி, கலாசார/ 

மPS/ வரலாS -றிVத ஆரா\fசிi/ கPப6Vதt/ ஊ,கLபIVதLபட ேவ'I/. 

எIVC,கா^டாக சீன நாகNக/ மPS/ கலாசார/. அ'ைட நாIகளZ> கலாசார/ 
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-றிVC அறிBC/ hNBC/ ெகா9வத> வாய6லாக ப6ராBதிய அைமதி மPS/ 

சா)ெபாMளாதார வள)fசிைய அதிகN,கலா/. 

ஈ. ேதசிய Q%கிய[pவW வாofத pைறகளL" ஆhற"மி%க உய$OSபான 

ஆராotசிகைளgW கhப$[தைலgW அறிQகSபv[pத": ேதசிய D,கியVCவ/ 

வா\Bத தPகால மPS/ hதிதாக உMவா-/ CைறகளZ5 கIைமயான 

மvளா\$க9 சீNய கால இைடெவளZய65 (5 ஆ'Iக+,- ஒM Dைற) இதPெகன 

நிSவLப^I9ள RSA அைமLப6னா5 நடVதLபI/. இளநிைல மPS/ DCநிைல 

க5வ6/ஆரா\fசி பாடLப6N$களZ5 இVேதைவையL �)Vதி ெச\i/பWயாக 

தி^டYக9 நிைறேவPறLபI/. இCசா)Bத தPேபாC9ள சில Cைறகளாக 

ப6>வMவனவPைற, -றிLப6டலா/ - ேபா)Vதிற> சா)Bத Cைறக9 (வ6'ெவளZ, 

ரா,ெக^ ஏ$த5, நவ �ன கMவ6க9), ெநM,கWL ெபாMளாதார D,கியVCவ/ 

வா\Bத Cைறக9 (நிலவ6ய5, ஆ\$Lபயண/, jரYக/) மPS/ hதிதாக 

உMவா-/ Cைறக9 (உய6)தகவலிய5, ெசயPைக }'ணறி$). 

11.4.3.  �லக]க( மhVW மிnப[திZ%ைககைள எளLதி" பயnபv[pவதhகான  

வழிகைள அதிகSபv[pத":  

தாராளவாத, க5வ6ையi/ தர/மி,க ஆரா\fசிகைளi/ 

நைடDைறLபIVCவதP- ®லகYக9 மPS/ மி>பVதிNைககைள எளZதி5 

பய>பIVCவதPகான வழிகைள அதிகLபIVCவC ஓ) D,கிய அ/சமா-/. 

இBதிய அரேச மி> பVதிNைககைள அைனVC அரj க5வ6நிSவனYக9 

சா)பாக$/ ஒPைற ஆளாக வாYகி அளZLபத> Xல/ ெசலவ6னVைத, 

-ைற,க$/ பய>பா^ைட அதிகN,க$/ DWi/. நா^W> உய)தர 

ப5கைல,கழகYக+,- மி>பVதிNைகக9 வாY-வதPகாக நிதி அளZ,-/ 

தPேபாைதய நைடDைறைய மாPறி இLhதிய நைடDைற அறிDகLபIVCவத> 

Xல/ ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க9 இைடேய பVதிNைக பய>பா^ைட 

அதிகN,க DWi/. 

11.5.  உயOக"வ$[ திqட]க(, பqட]க( மhVW ப$ற 

சாnறித2க( 
 

11.5.1.  உயOக"வ$[திqட]க�W சாnறித2க�W:  

-றிLப6^ட ெதா-Lh மPS/ எ'ண6,ைகய6லான பாடYகைள ெவPறிகரமாக 

DWLபத> Xலேம ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனVதிலிMBC/ ப^டYக+/ 

சா>றிதmக+/ ெபறDWi/. இC-றிVத வ6வரYக9 க5வ6நிSவனVதி> 

பாடVதி^ட/ -றிVத jPறறி,ைகய65 -றிLப6டLபI/. ெவaேவS வைகயான 

சா>றிதmக+,- ெவaேவS வைகயான பாடLப6N$கைளL பW,க ேவ'W 

வரலா/. ெவaேவS பாடVதி^டYக9 மPS/ Cைறக+,- மாSப^ட 

பாடVெதா-LhகைளL பW,கேவ'W வM/. ஆனா5 இைவ அைனVCேம 

தாராளவாத, க5வ6ய6> அWLபைடV ேதைவக9 மPS/ எதி)பா)LhகைளL �)Vதி 

ெச\வதPகான க5வ6VதளVதிைன, ெகா'WM,க ேவ'I/. 

 

Cைற ேவSபாW>றி, அைனVC இளநிைல, க5வ6Vதி^டYக+ேம X>S 
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அ5லC நா>- ஆ'I கால அள$ைடய தாராளவாத, க5வ6ைய ேநா,கி 

நகர,kWயதாக அைமi/. உய)க5வ6 நிSவனYக9 ெவaேவS கால அளைவ 

இLபாடVதி^டYக+,- நி)ணய/ ெச\C அதனWLபைடய65 சா>றிதmக9 

வழYகலா/. எIVC,கா^டாக ஏேதg/ ஒM பாடLப6Nவ65 (ெதாழிPக5வ6 

உ9ளZ^ட) இர'I ஆ'Iகால/ பய65பவ)க+,- ேம/பIVதLப^ட ப^டயf 

சா>றித`/ (advanced diploma), ஓரா'I கால/ பய65பவ)க+,- ப^டயf 

சா>றித`/ வழYகலா/.  

-றிLப6^ட பாடLப6Nவ65 நா>- ஆ'Iக9 பய6t/ BLA அ5லC BLE ப^டமானC 

தாராளவாத, கைல, க5வ6ைய D` அளவ65 பய6ல DWi/. X>S ஆ'I 

கால அளவ65 பய6t/ பாடYக+,- இளநிைலL ப^டYக9 அளZ,கLபI/. 

உய)க5வ6 நிைலயYகளZ5 -றிLப6டLபI/ ஆரா\fசிகைள சீNய Dைறய65 

ஆmBC ெச\i/ மாணவ)க+,- ஆரா\fசி,கான ப^டf சா>றிதm (‘with Research’) 

வழYகLபI/. இளYகைல, இளநிைல அறிவ6ய5, இளநிைல ெதாழிPக5வ6 என 

ேதைவ,ேகPறவாS X>S ஆ'I,கான ப^டf சா>றிதmகைள உய)க5வ6 

நிSவனYக9 வழY-/. 

-றிLப6^ட சில ெதாழிPபWLhக9 (ஆசிNய) பய6Pசி, ெபாறிய6ய5, மMVCவ/, 

ச^ட/) இளநிைலL ப^டVதிP- நா>- ஆ'I கால பWLhகைள ம^Iேம 

ெகா'WM,கலா/. 

ஒaெவாM பாடLப6Nவ6t/ ேதைவயான கPற5 அைட$கைளL ெபSவதP-V 

ேதைவயான கால அளவ6ைனL ெபாMVC அLபாடLப6Nவ65 ப^ட/ அ5லC 

சா>றிதm ெபSவதPகான கால அள$ நி)ணய6,கLபI/. எaவாறாய6g/ 

மாணவ)க9 தVதமC DயPசி மPS/ நிSவனYகளZ5 வழYகLபI/ 

பாடLப6Nவ6ைனL ெபாMVC கP-/ காலVைத kIதலாகேவா -ைறவாகேவா 

எIVC,ெகா9ளலா/. 

DCநிைல ப^டLபWLhக+,கான கால அளைவ ேதைவ,ேகPறவாS உய)க5வ6 

நிSவனYக9 நி)ணய6VC,ெகா9ளலா/. எIVC,கா^டாக, X>S ஆ'Iக9 

இளநிைலL ப^ட/ ெபPறவ)க+,- இர'I ஆ'I (இர'டா/ ஆ'I 

D`ைமயாக ஆரா\fசி,காக ம^I/) DCநிைலL பWLh; 

இளநிைல/DCநிைலய65 ஒMYகிைணBத ஐBதா'IL பWLh; நா>கா'Iக9 

BLA/BLE DWLபவ)க+,- ஓரா'I DCநிைலL பWLh  

ஆரா\fசிiட> kWய DCநிைலLப^டேமா, நா>- ஆ'I இளநிைலLப^டேமா 

ெபPறவ)க9 ம^Iேம Dைனவ) ப^ட/ பய6லV த-தி ெபSவ). ஆ\வ6ய5 

நிைறஞ) ப^டLபWLப6ைன நிSVதிவ6டலா/. 

  
அரj உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 அைனVC இளநிைலL பாடLப6N$க+,கான 

ேச),ைகi/ ேதசிய ேத)$ நிSவனVதி> (NTA) (P4.9.6 பா),க$/) மதிLப�̂ I 

Dைறய6ேலேய நைடெபS/. 
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இய5 12 

மாணவOக�%I உகfத கhற" �ழiW 

மhVW வi³qvதiW 

ேநா%கW: மகிmவான பாடVதி^ட/, ஈIபா^Iட> kWய திறைமயான 

பய6PSவ6Vத5 Dைற மPS/ கPறtட> மாணவ)களZ> ஒ^IெமாVத 

வள)fசிையi/ ேம/பIVCவதPகான ஆதரைவ உSதி ெச\வC. 

திறைமயான கPற5 எ>பC மாணவ)கைளL பYேகPக ெச\i/ ெபாMVதமான 

ேதைவயான கPற5 வ6ைள$கைள ெதளZ$ற வைரயSVத பாடVதி^ட/ Xல/ 

அவPைற அைடவதPகான வழிDைறகைள க'டறித5 ஆகியவPறி> 

ஒMYகிைணBத அw-Dைறiட> ெதாடY-கிறC. உலகி> மிகfசிறBத 

பாடVதி^டமாக இMBதாt/ பாடLெபாMைள சிறLபாக மாணவ)களZட/ ெகா'I 

ேச),-/ திறைமயான கPப6Vத5 அw-Dைற ேதைவ. கPப6Vத5 

அw-Dைறகேள மாணவ)களZ> கPற5 அgபவYக+ட> எதி)ேநா,-/ கPற5 

வ6ைள$கைளi/ த�)மானZ,கி>றன. 

ேமt/ மாணவ)களZ> உட5 நல/, மனநல/ ஆேரா,கியமான அற/ சா)Bத 

ெநறிDைறக+,கான அWLபைட பய6Pசி ேபா>ற ேம/ப^ட நலg,கான 

திற>கைள வள)LபC/ உய)தர கPறt,- அவசிய/ ஆ-/. உய)க5வ6 பய6t/ 

இைளஞ)க9 கIைமயான DயPசிi/, ஈIபாI/, ேநா,கD/ ெகா'டவ)களாக 

இMLப6g/, இBத காலக^ட/ அவ)களZ> தனZLப^ட சXக அறி$ சா) உலகி5 

மிக$/ கIைமயான கால/ ஆ-/. உய)க5வ6 பய6t/ மாணவ)க9 

Dத>Dைறயாக ேமPெகா9+/ தனZVCவ ேவைல மPS/ வாm,ைக அவPறா5 

உ'டா-/ மன அ`Vத/ மPS/ வாmவ6ய5 அ`VதYக9 ேபா>றவPறா5 

அவ)களZ> நலg,- ேமாசமான அfjSVத5 உ'டாகலா/. அத�த அ,கைறi/, 

ஆதர$/ அவ)களZ> நலைன பராமNLபதிt/, பயg9ள கPறைல 

ேமPெகா9வதிt/ D,கிய பYகாPSகி>றன. 

jMYக,kறி> பாடVதி^ட/, கPப6Vத5 நைடDைறக9 மாணவ)க+,கான 

ஆதர$ ஆகியைவேய தரமான கPறt,- அWLபைடயானைவ. உ^க^டைமLh, 

வளYக9, ெதாழி5}^ப/ ேபா>றைவ ேமPக'ட அVதியாவசியமானைவக+,- 

Cைண நிPபைவேய. 

இBதியாவ65 திறைமயான கPறைல உSதி ெச\வதPகான சிறBத 

நைடDைறகைள ெகா'ட உய)தர க5வ6 நிSவனYக9 பல உ9ளன. அவPறி> 

D>னா5 மாணவ)க9 உலக/ D`வC/ பல CைறகளZ5 தYக9 பYகளZLைப 

ெச\C9ளன). நாI D`வC/ உ9ள அைனVC நிSவYக+/ இVதைகய 

தரD9ளனவாக  அைமய ேவ'I/. 

சிறfத கhற" �2நிைலக�%கான சவா"க(  
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கடBத பVC ஆ'IகளZ5 -றிLப6டVத,க சிறBத DயPசிகைள ேமPெகா'I 

இMBதாt/ நமC ெபM/பாலான க5வ6 நிSவனYகளZ> தரமானC வ-Lh 

மPS/ ODL (திறBதெவளZ மPS/ ெதாைல�ர கPற5 Dைற) DைறகளZ> 

பலதரLப^ட அள$ேகாலி5 -ைறபாIக9 உ9ளதாகேவ இM,கி>றன. Dதலி5 

பாடVதி^டமானC இS,கமான, -Sகிய, ெதா>ைம நிைறBததாக உ9ளC. நவ �ன 

கால பாடLப6N$ சா) அறி$ மPS/ க5வ6 நைடDைறக9 சா)Bதைவகளாக 

அைவ இ5ைல. இBதிய nழலி5 க5வ6 தி^டYக9, அத> வரலாS மPS/ 

கலாfசார/ அ5லC 21 ஆ/ ®Pறா'W> சிறBத கPறt,கான உலகளாவ6ய 

க5வ6 அறி$, ேமt/ ந/Dைடய க5வ6 தி^டYக9 கவ)fசிகரமாக, இBதிய 

மPS/ உலக -Wம,கைள சா)BC/ பரBத அறிைவ வள)Lபதாக இ5ைல.  

இர'டாவதாக, பாடVதி^ட வWவைமLh,கான த>னா^சி ஆசிNயM,- 

ெபM/பாt/ வழYகLபIவதி5ைல. ேமt/ இVதைகய நைடDைறயானC 

கPப6Vத5 நைடDைறகளZ5 எதி)மைறயான தா,கVைத உ'டா-கிறC. 

உ'ைமய65 ஆசிNய)க9 தYகளC hCைமயான பாண6ய65 கPப6,-/ ேபாC/ 

jயநிhணVCவ/ மPS/ மாணவ)க+,- ேதைவயான jய அறிைவi/ கண,கி5 

ெகா'I கPப6,-/ ேபாC சிறLபாக ெசயலாPSகி>றன). எனேவ இS,கமான 

பாடVதி^ட/ வ-LபைறகளZ5 ெபM/பாலான க5வ6 நிSவனYகளZ5 Dைறயான, 

வழ,கமான மதிLப�I Dைறக9 இ>றி சிறிதள$ சிBதைன திறgட> மனLபாட/ 

ெச\தt/, பைடLh சா)Bத தி^டYக9 வ6வாதYக9 ஆகியவPSட> 

வலிiSVதLப^I hறவய மதிLப�Iக+ட> மாணவ)க+,- பNமாPற/ 

ெச\யLபIகிறC. 

இSதியாக ெபM/பாலான நிSவனYகளZ5 மாணவ)க+,கான வt{^ட5 

எ>பC ெபM/பாt/ இ5ைல. சில நிSவனYகளZ5 ம^Iேம ேதைவயான க5வ6 

சா) ஆதர$ கிைடVதாt/ இைளஞ)க+,- ேதைவயான தர/ சா)Bத அ,கைற 

எ>பC ெபாCவாக இMLபC இ5ைல. 

கhற" �ழ"களLn ப]களLS_ மhVW ஆதரவளLSபைத அைன[p 

மாணவOகளLn ெவhறி%கானதாக உVதி ெசoத": 

நிSவனD/ ஆசிNயM/ பாடVதி^ட/, கPப6Vத5 அw-Dைற மPS/ மதிLப�I 

ஆகியவPறி> jயமான hதிய நைடDைறகைள ேமPெகா9ள ேதைவயான 

உய)க5வ6 த-திகைள ெகா'WMLபதPகான அறி$ைரகைள வழY-வC ODL 

மPS/ பார/பNய DைறகளZ5 நிSவனYகளZ> மPS/ தி^டYகளZ> சமமான, 

நிைலயான, க5வ6V தரVைத உSதி ெச\கிறC. பாடVதி^டD/ கPப6Vத5 

Dைறக+/ நிறவனYகளா5 வWவைம,கLப^I அைனVC மாணவ)க+,-/ 

உகBத கPற5 jழைல உMவா,க$/ ஊ,கLபIVத$/ ஆசிNய)கைள 

ஆயVதLபIVCதtட>  இVதி^டYகளZ> -றி,ேகாைள நிைறேவPS/ வைகய65 

மதிLப�I/ ெச\யLபட ேவ'I/.  

ஒaெவாM நிSவனD/ தYக+ைடய க5வ6 தி^டYகைள பாடVதி^ட சீ)திMVத/ 

Dத5 தரமான வ-Lபைற மாPற/ வைரய6லான ெசய5பாIகைள IDP (நிSவன 

வள)fசி தி^ட/) அWLபைடய65 ஒMYகிைண,க ேவ'I/. ஒaெவாM 

நிSவனD/ மாணவ)களZ> உ9ளா)Bத வள)fசி,கான, பலதரLப^ட 

மாணவ)களZ> சமVத>ைம உைடய க5வ6ைய ஊ,-வ6,-/ அளவ65 

உ9ளைமLhகைள உMவா,க$/ சXக மPS/ தனZLப^டவ)களZ> 

வர/h,-^ப^I அக மPS/ hற வைகய6லான வழ,கமான க5வ6V ெதாட)hகைள 
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வ-Lபைறய65 உMவா,க$/ அ)Lபண6Lh உைடயனவாக இM,க ேவ'I/. 

ஆசிNய)க9, மாணவ)கைள ஆசிNயராக ம^Iம>றி ஆேலாசகராக$/ 

வழிகா^Wயாக$/  அw-/ ஆPறt/ பய6Pசிi/ ெபPறிM,க ேவ'I/. சXக 

- ெபாMளாதார �திய6லான ப6>தYகிய -I/ப ப6>னண6 உைடய மாணவ)க+,- 

ஆ)வ/ ஊ^Iதt/ வt{^Iதt/ உய)க5வ6ய6> ெவPறி,- உத$/. 

உய)க5வ6ய65 }ைழவதPகான வா\Lh எ>பC Dத5 பW ம^Iேம. இVCட> 

ெதாட) வt{^Iதt/ அளZ,கLபட ேவ'I/. ப5கைல, கழகYக+,-/ 

க5zNக+,-/ இVதனZLப^ட -`வ6னM,கான உய)தர க5வ6 வt{^டைல 

தMவதP- ேதைவயான அள$ நிதிi/ க5வ6 வளYக+/ வழY-வத> Xலேம 

இைத ெவPறிகரமாக ேமPெகா9ளDWi/. 

ODL உய)தர உய)க5வ6 ெபSவதPகான ந5ல பாைத ஆ-/. இத> D`L 

பயைனi/ ெபSவதP- ODL ஆதர அWLபைடய65 ஒVதிைசவான வ6Nவா,க/ 

மPS/ வt{^Iத5 Xல/ hCLப6,கLபIவCட> தரVC,கான அைனVC 

வைரயைறகைளi/ D`ைமயாக ெகா'I அைம,கLப^டைத உSதி 

ெச\வதாக$/ இM,க ேவ'I/. ODL க5வ6 தி^டYக9, Dைறயான க5zN 

வ-LபைறகளZ5 கிைடLபைவ ேபால அதP- ஒVத அளவ6லான உய)தரVCட> 

வழY-வைத ேநா,கமாக ெகா9ள ேவ'I/.  

க5வ6Vதி^டYக9, பWLhக9, பாடVதி^டYக9, கPப6Vத5 அw-Dைறக9 

ேபா>றைவக+ட> மாணவ)க+,கான Dைறயான வ-Lபைறக9 மPS/ ODL 

Dைற, எCவாக இMLப6g/ உலக அளவ6லான தரVைத அைடவைத 

-றி,ேகாளாக, ெகா'WM,க ேவ'I/. இVதைகய -றி,ேகா9 அதிக 

அளவ6லான ப>னா^I மாணவ)க9 இBதிய, க5வ6 நிSவனYகளZ5 பய6ல$/, 

இBதிய மாணவ)க9 ெவளZநாIக+,- க5வ6 jPSலா ெச5ல$/, பW,க$/ 

தYக9 தரLh9ளZகைள மாPறி, ெகா9ள$/, ஆரா\fசி ேமPெகா9ள$/ அேத 

ேபா5 ப>னா^I மாணவ)க9 இBதியாவ65 ேமPெகா9+/ க5வ6f 

ெசய5பாIக+,-/ பயனளZLபதாக இM,-/. 

இBதியாைவ பPறிi/ அத> ெமாழிக9, கைலக9, வரலாS, கலாfசார/ மPS/ 

உலகளாவ6ய nழt,கான உலகளாவ6ய க5வ6 அறி$, அறிவ6ய5, சXக 

அறிவ6ய5 ேபா>றவPறி5 ப>னா^I அளவ65 ெதாட)hைடய பாடVதி^ட/ 

இவPறிP-/ அLபா5 தரமான தY-மிட வசதிக9, வளாக ேவைலவா\Lh,கான 

வா\Lhக9 ேபா>றைவகைளi/ ேதாPSவ6Lபத> Xலமாக உலகளாவ6ய 

தரநிைல அைடத5 மPS/  வ �̂ ைட  உலகமயமா,க5 எ>ற  -றி,ேகாைள 

அைடய DWi/.  

12.1 _pைமயான மhVW ெநகி2�டn ª`ய பாட[திqடQW, 

கhப$[த" QைறgW 
12.1.1.  பாட[திqடW, கhப$[த" Qைற மhVW மதிSப�q`" தnனாqசி: 

 அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ பாடVதி^ட/, கPப6Vத5 Dைற, 

மதிLப�I மPS/ வளYக9 ெதாட)பான வ6டயYக9 (ஆசிNய)களZ> த-திi/ 

உ9ளட,கியC) அைனVதிt/ த>னா^சி ெபPறதாக இM,க ேவ'I/. 

12.1.2.  p`Sபான மhVW கvைமயான பாட[ திqட]களLn வளOtசி: 

 ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/ (HEI) அவPறி> க5வ6V 

தி^டYக+,கான பாடV தி^டYகைள உMவா,-வதி5 D`ைமயான த>னா^சி 
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ெபPறதாக இMBதாt/ அைனVC பாடVதி^டYக+/ ெதாழிPபய6Pசி அ5லC 

கPற5 வ6ைள$க9 அ5லC ப^டYக+,கான ப'hக+ட> ெதாட)hைடய  Cைற 

/ பாடL ப6Nவ6Pகான தரநி)ணய அைமLபா5 பNBCைர,கLப^ட வர/hகைள 

ப6ரதிபலி,-/ வைகய65 அைமய ேவ'I/.   

 நி)வாக -`வானC (பா),க ப,க/ 17.1) HEI ஆ5 நி)ணய6,கLப^ட வள)fசி 

தி^ட/ மPS/ நைடDைறய65 உ9ள க5வ6V தி^டYக+,- அgமதி வழYகி 

IDP ய6> உ9ளா)Bத அYக/ ஆ,க ேவ'I/. அைனVC வைகயான பாடV 

தி^டYக+/ -றிLப6^ட க5வ6 தி^டVதி> -றி,ேகாைள அைடவதி5 கவனமாக 

இM,-/ வைகய65 ப5Cைறய6t/ ேத)fசி ெபPற ஆசிNய)கைள ெகா'I 

உMவா,கLபIவCட> அவ)களZ> k^I DயPசிiட> ெசய5பIVதLபட$/ 

ேவ'I/. அைனVC பாடVதி^டYக+/ -றிLப6^ட கால இைடெவளZய65 

(அதிகப^ச/ ஐBC வMட/) ெதாட)பான CைறகளZ5 ஏPப^I9ள வள)fசி, 

ஆசிNய) மPS/ மாணவ)களZ> அgபவYக9 கPற5 வ6ைள$களZ> 

அைட$,கான க'காண6Lh பதிேவIகளZ> அWபைடய65 ேம/பா^WPகான 

மSசீரா\$ மPS/ திMVத/ ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. 

 
உய)க5வ6 பாடVதி^ட/ மPS/ கPப6Vத5 Dைறக9 

வழ,கமான உ'ைமகைள உணராத மனLபாட Dைற  மPS/ 

இயBதிரVதனமான நைடDைறகளZ5 இMBC நக)$ அைடகிறC. 

இBத நக)வானC இைளஞ)கைள ஜனநாயகVதி> சிறBத 

-Wம,களாக$/, எVCைறய6t/ ெதாழி5Dைற 

வ5tன)களாக$/ மாPற உத$/. 

 

12.1.3.  கhற" ேநா%க]க�%கான ேதசிய வைர� திqடW: 

ேதசிய உய)க5வ6 த-தி,கான க^டைமLபானC (NHEQF) ப^ட/ / ப^டய/ / 

சா>றிதm பWLhக+,கான கPற5 வ6ைள$கைள வைரயைற ெச\C9ளC. 

இCேவ தனZLப^ட PSSB இ5 (ெதாழி5 தரநிைல அைமLh -` p.18.1) இ5லாத 

அைனVC பாடLப6N$ மPS/ Cைறக+,கான பாடVதி^டVதிPகான வழிகா^I 

ஆவண/ ஆ-/. இC ெபாC, க5வ6 சைபயா5 (GEC)  DைறLபIVதLபIகிறC. 

ெதாழிP பாடL ப6N$களZ5 ேதசிய திற> க^டைமLh (NSQF) மPS/ NHEQF ேதசிய 

உய)க5வ6 த-தி,கான க^டைமLh (NHEQF) இைடேயயான ெதாட)பானC எளZதி5 

இயY-/ வைகய6t/ ஒVதிைச$ உைடயதாக$/ வ6N$பIVதLபடேவ'I/. 

12.1.4.  கhற" அ¡பவ]கைள திறைமயான கhற"; கhப$[த" மhVW கhப$[த" 

Qைறக( sலமாக வiSபv[pத": 

 கPப6Vத5 அw-Dைறக9 உ9ளZ^ட வ-Lபைற ெசய5பாIக9 

மனLபாட, கPறலி5 இMBC வ6லகி கMCேகா9கைள hNBCெகா9+த5, 

அWLபைட திற>கைள வள)Vத5, ஒMYகைம ெசய5பாIக9, ெச\Dைற 

பயPசிக9, வ6வாதYக9, கPறt,கான உPசாக உண)$ ேபா>றவPறிPகான 

கIைமயான பய6Pசிைய ஊ,-வ6,-/. இைவ நைடெபற ேவ'IெமனZ5 HCI  

ஆனC ஆசிNயM,- hCைமகைள க'டறிi/, hதிய கPப6Vத5 Dைறகைள 

உ^h-VC/ அளவ6P- அதிகாரD/, ஊ,கD/ அளZVதிட ேவ'I/.  
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 கMVதரYக9, ஆ\வரY-க9, ஆசிNயரா5 வழYகLபI/ jயாத�ன வாசிLh 

-` மPS/ தனZLப^ட தி^டYக9 ேபா>றைவ கPப6,-/ அw-Dைற,கான 

சில எIVCகா^Iக9. k^I மPS/ ஒVத -`வ6னN> ெசய5பாIக+/ jய 

கPறலி5 ெபMமள$ அதிகார/ ெபSகி>றன.  

 வ-Lபைற கPப6Vத5 அw-DைறயானC ‘எLபW’ (அதாவC ேகா^பாIக9 

மPS/ கMVைத பய>பIVCவC) எ>பைத அறிi/ -றிய�டாக அைமவC 

சிறBதC. அைனVC தி^டYக+/ (-றிLபாக பா)ைவ அ5லC ெசய5 திற> 

கைலக9, அறிவ6ய5, கண6த/) ேபாCமான அளவ65 உபகரணYக9, கMவ6க9, 

மாணவ)க9 ேசாதைன ெச\ய, hNBC ெகா9ள, hதிய சிBதைனைய ஆ\$ ெச\ய 

ேதைவயான ெவளZைய ெகா'WM,க ேவ'I/. அைனVC க5வ6Vதி^டYகளZt/ 

(மாgடவ6ய5 மPS/ சXக அறிவ6ய5 உ^பட) உ9�) ெதாட)பான தி^டYக9 

நைடDைறகைள மாணவ)கேள ேமPெகா9+/ வைகய65 வWவைம,க ேவ'I/. 

கMCேகா9கைள வ-Lபைற கPறைல ஈI ெச\i/ வைகய6t/ களஉ'ைமகைள 

ெபS/ வைகய6t/, கள அgபவYக9 தி^டYக9, ெச\Dைற பய6Pசி மPS/ 

உ9ளக பய6Pசி ேபா>றைவக9 ஒMYகிைணLh ெச\யLபட ேவ'I/. 

கPப6Vத5 பய6PசிகளZ5 ப6ரfசைனகைள அழகான உைரயாட5க+ட> இைணVC 

கPபைத உSதி ெச\i/ வைகய65 வWவைம,க ேவ'I/. ெபாC இடYகளZ5 

D,கியமான உைரயாட5களZ> D,கியVCவ/, அைமதியான ெபாC வ6வாத/, 

ஜனநாயகVCடனான சவாலாக சகிLh த>ைமையi/ நமC மாணவ)க9 

பா),க$/ பலLபIVத$/  வா\பளZ,கLபட ேவ'I/. அைனVC கPப6Vத5 

அw-DைறகளZt/ உ9ளட,-/ வ6தமான ப>DகV த>ைம ெதாட)பான 

ப6ரfசைனக9 ேபாCமான அளவ65 இட/ ெபற ேவ'I/. 

12.1.5.  உயOக"வ$ நிVவன]களL" உ(ள எ"லா மாணவOக�%Iமான சsக 

ப]ேகhப$hகான அO[தQ(ள வாoS_க(: 

அைனVC HEI இளYகைல அளவ65 ந�தி, சமVCவ/, D>ேனPறVதிPகான 

மாணவ)களZ> சXக பYேகPைப உSதி ெச\i/ வழிDைறகைள உMவா,-/. 

இBத வழிDைறக9 உ9�), மாநில மPS/ நா^W5 உ9ள சXக 

சி,க5க+,கான அ`VதVைத மாணவ)க9 எதி)ெகா9+/ அளவ65 

வWவைம,கLப^I இய,கLபட ேவ'I/. இBத வழிDைறக9 பாடV தி^டYகளZ5 

ஒMYகிைண,கLபட ேவ'I/.  ஒaெவாM மாணவg,-/ இதPகாக 

ஒC,கLபI/ ேநர/ -ைறBதப^ச/ ஒM அைர வMடVதிP- சமமாகவாவC 

இM,க ேவ'I/. ெபாC சXக நல தி^டYகளZ5 ஈIபIவC, -Wைம சXக 

நிSவனYக+ட> ஒVCைழLh, வளாகVதி5 கPப6Vதலி5 பYேகPh அ5லC 

ஆதர$ -`,க9 அைமவC, மPற சXக பYகளZLh நடவW,ைகக9 ேபா>ற 

ெசய5பாIகைள உ9�) சXகVதி5 ெதாட)hைடய த>னா)வV தி^டYக+ட> 

நிைறேவPSவC சிறLபானதாக இM,-/. 

12.1.6.  மதிLப�I, கPறலி> எ5லா நிைலகளZt/ வ6Nவானதாக$/ கPற5 அgபவYகைள 

கPற5 வ6ைள$க+ட> ப6ரதிபலி,க, kWயதாக$/ வWவைம,கLபட ேவ'I/. 

க5வ6சா) வழிகளZ5 ம^Iம>றி jதBதிரமான க5வ6ய6> இல,-கைள பரBத 

அளவ6லான திற>கைளi/, மன நிைலi/ மதிLப�I ெச\ய ேவ'I/. 

மாணவ)க9 தYக9 D>ேனPறVைத மதிLப�I ெச\வைத ப6ரதிபலி,-/ 

வைகய6லான அWLபைடV த>ைமiடg/ ேமt/ அத> தரVைத ஆசிNய) 
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அதிகN,-/ வைகய6லான கPற5 அgபவYகYகள வழY-/ வைகய6t/ 

மதிLப�I அைமய ேவ'I/. மதிLப�̂ W> ேநா,க/ DVதிைர இIவதாகேவா, 

த)Lபமாகேவ இ5லாம5 வலிைம, ேம/பாI ேதைவLபI/ ப-திகைளi/ 

க'டறிi/ வைகய6t/ இMLபத> Xல/ தி^டVதி> வைரயைற ெசயLப^ட 

வ6ைள$கைள ேநா,கி மாணவ)க9 நகர DWi/. இதPகாக ப5ேவS வைகயான 

மதிLப�̂ I, கMவ6க9 மPS/ ெசய5Dைறக9 பய>பIVதLபட ேவ'I/. (எ.கா) 

ஒVத -`வ6ன) மPS/ jய மதிLப�I, hதேவாைலக9, ஒLபைட$க9, தி^டYக9, 

கா^சி அளZLh வ6ள,கYக9, ஆ\வறி,ைகக9 ேபா>றைவ ஆசிNய)களZ> k^I 

ஒVCைழLhட> த�)மானZ,கLப^I மாணவ)களZட/ பகிரLபட ேவ'I/. 

12.1.7.  பாட[திqடW மhVW கhப$[த" அ�IQைறgடn நிVவன மதிSப�v மhVW 

ேமWபாqv%கான ஒ[திைச�: பாடVதி^ட தரD/ அத> ேம/பாI/ 

உ'ைமயான வ-Lபைற பNவ)Vதைனய6> தரVCடg/ கPற5 

வ6ைள$க+டg/ ஒVதிைச$ ெபPறதாக இMLபC அைனVC Hel களZ> IDP 

,களZ> ஒMYகிைணBத ப-தி ஆ-/. இC நிSவன/ அத> தி^டYக9 மPS/ 

ஆசிNய)கைள மதிLப6ட Dைறயாக$/, நியாயமாக$/ பய>பIVதLபட 

ேவ'I/. மாணவ)களZ> மதிLப�Iக9, ஒVத -` மதிLபா\$க9 மPS/ 

ெதாட)hைடய வழிDைறக+/ இதி5 அடY-/. இBத மதிLப�டானC 

ேம/பா^WPகான jயமதிLப�̂ IV த>ைம அ5லC அYகீகார Dைறைமய65 உ9ள 

அYகீகார வ6திDைறகளZ> த>ைமைய ெகா'டதாக அைமBதிட ேவ'I/. 

(பா),க ப6N$ 18.2) 

12.2.  கhற" மhVW ேமWபாqv%கான மாணவO ஆதர�  

12.2.1.  மாணவOக�%கான க"வ$ உதவ$: அைனVC க5வ6 நிSவனYக+/ வழ,கமான 

வ-Lhக+ட> kIதலாக மாணவ)க+,கான க5வ6 உதவ6 வழY-/. 

நிSவனYக9 தYக9 தனZLப^ட nழ5க+,- ஏPற வைகய65 ப5ேவS வழிகளZ5 

இைத அைடBC ெகா9ள ேவ'I/, எ.கா. ெகாI,கLப^ட ெமாழிகளZ5 திற>கைள 

D>ேனPSவதPகான DயPசிக9, க5வ6 வாசிLh, க5வ6 சா)Bத எ`VC,க9, 

க5வ6 சா)Bத ேபfj, நியாயவாத/ மPS/ ப-Lபா\$; ஒM -றிLப6^ட பாடVதி5 

கவன/ ெசtVCவC; kIத5 (வ6ேவகமான மPS/ D,கிய) Cைண/ த�)$,கான 

இைணLhV தி^டYக9 / ைமயYக9; மPS/ சிறLh பய6Pசி மPS/ பய6Pசி 

தி^டYக9 மPS/ ைமயYக9. ப5கைல, கழகYக9 / க5zN மாணவ)க9 உய) 

க5வ6,- D>ன) இைணLhV தி^டYகைள வழYக ேத)$ ெச\யலா/ - இC  

சXக அ5லC க5வ6 -ைறபாIகளZ> தா,கVைத -ைற,க Dத>ைமயானதாக 

இM,க ேவ'I/. 

 
க5வ6, நிதி மPS/ உண)$நிைல ஆதர$ மாணவ)க9 
சிறBத வ6ைள$கைள அைடவதP- உதவ6யாக இM,-/. 

12.2.2.  மாணவOக�%கான ெதாழி" ஆதர�: அைனVC நிSவனYக+/ தYக9 

மாணவ)களZைடேய ெதாழி5சா) தயா)நிைலைய உSதி ெச\ய ேவ'I/.. 

பாடVதி^டமானC  உலகி> ேவைலVதிறைன வள),க மாணவ)க+,- உத$/. 
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kIதலாக, நிSவனYக9 மPற வழிகளZ5 மாணவ)க+,- உத$/, எ.கா. 

பண6ய6ட/ / ஆேலாசைன உதவ6 ேபா>றைவ வழY-த5 Xலமாக அவ)களZ> 

ெதாழி5 வா\LhகளZ5 ெதளZ$ ெபற உத$த5, ேவைல வா\Lhகைள அைடயாள/ 

காw/ ெசய5Dைறகைள எளZதா,-த5, சாVதியமான DதலாளZக+ட> ெதாட)h 

ெகா9+/ வா\Lப6ைன அைமVத5; வழ,கமான பாடVதி^டVதி> ப-தியாக 

இM,க,kடாத -றிLப6^ட பண6ய6டV திற>களZ5 ப^டைறக9 மPS/ -Sகிய 

பWLhக9. 

12.2.3.  மாணவOக�%I உட" மhVW உணO� நல¡%கான ஆதர�: நிSவனYக9, 

அைமLhக9 மPS/ ெசய5Dைறகைள உMவா,கி, மாணவ)களZ> உட5 

ஆேரா,கியVைதi/ உண)fசி ஆேரா,கியVைதi/ உSதிLபIVத ேநரVைத 

ஒC,-கி>றன. மMVCவ பராமNLh, ஆேலாசைன ேசைவக9, சிகிfைசக9, 

ேநாiற5 அ5லC C>ப/ ஆகியவPS,- சிகிfைசயளZ,-/ வசதிக+/ 

அைம,கLபI/. நிSவனYக9 ஆசிNய)கைள, ெகா'I ஒVத -`வ6ன) 

ஆதர$ட> (எ.கா. ந'ப)களZ> அைமLhக9 மPS/ மாணவ) ஆதர$, -`,க9) 

வtவான வழிகா^I ெநறிDைறகைள நிSவ ேவ'I/. எ5ேலாM/ மPறவ) மvC 

அ,கைற ெகா9+/ மதிLப�̂ ைட ெபற$/, இBத -`,களZைடேய 

உைரயாட5கைள ஊ,-வ6LபதPகாக Dைறயான மாணவ) மPS/ ஆசிNய 

ேம/பா^I DயPசிக9 இM,க ேவ'I/. இBத DயPசிகளானC, பண6யாள)க+/ 

மாணவ)க+/, க5வ6 நிைலயYகளZ5 உ9ள அ,கைற எ>பC  உற$களZ> 

தரVதிt/ மPS/ தனZLப^ட ேதைவக9 சவா5கைள எதி)ெகா9வதிt/ உ9ளC 

எ>பைத உணர உத$கிறC. இC நிhண)களா5 ேமPெகா9ளLபட ேவ'Wய 

நடவW,ைக அ5ல, மாறாக அைனVC உற$கைளi/ ேபண,kWய ஒM ப'பாI 

ஆ-/. இவPறி5 சிலவPS,- நிhண)களZ> கவன/ ேதைவLப^டா5, அVதைகய 

ேதைவகைள க'Iப6W,-/ திற> மPS/ அதPகான த-Bத மSவ6ைனகைளV 

ெதாடY-வைத ஒaெவாM HEI இ> ப'பா^Wt/ வள)LபC D,கிய/ ஆ-/. 

12.2.4.  மாணவOக�%I நிதி ஆதர�: நிதி உதவ6 ேதைவLபI/ மாணவ)க+,- நிதி 

உதவ6 கிைட,-/. நிதி இயலாைம காரணமாக எBத மாணவM/ உய) க5வ6,-V 

த-தியPறவ) ஆகிவ6ட, kடாC. ஒM உய)க5வ6 நிSவனVதி5 இட/ெபற நிதி 

உதவ6 ேதைவLபI/  மாணவ)க9  ேதசிய நிதிஉதவ6  நிதிய/ நிSவLப^I அத> 

Xலமாக  உதவ6 ெபSவ). இC க5வ6, க^டண த9+பW ம^Iம>றி பய6Pசி 

ெதாைக, உண$ மPS/ தY-/ வசதி ஆகியவPைறi/ உ9ளட,கியC. தனZயா) 

HEI,க9 -ைறBதப^ச/ அவ)களZ> பாதி அள$ மாணவ)க+,- 50% Dத5 100% 

வைர உதவ6Vெதாைக வழY-/ (P 18.6.3 ஐL பா),க$/). 

 
12.2.5.  வ$ைளயாqv மhVW கைலக�%கான வசதிக(: அைனVC நிSவனYக+/ 

மாணவ)க+,- வ6ைளயா^I, ெபா`Cேபா,- மPS/ கைல நிகmfசிக9 

ெதாட)hைடய நடவW,ைககளZ5 பYேகP-/ வைகய65 வசதிக9, வ-Lhக9 

மPS/ சYகYகைள வழY-கிறC. அVதைகய வசதிக9 மPS/ தி^டYக9 

கைலஞ) நி)பBத/ தி^ட/ உ^பட அைனVைதi/ அப6வ6MVதி ெச\வதPகாக 

நிதிக9 அைனVC HEIகளா5 ஒC,கLபI/. 
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12.2.6.  நிVவன ெசய"QைறகளL" மாணவOகைள ஈvபv[pத": மாணவ)க9 

ச/பBதLப^ட ெசய5DைறகளZ5 மPS/ நிSவனYகளZ> -`,களZ5 ஈIபI/ 

வைகய65 - அைமLhக9 மPS/ இயY-Dைறக9 இதPெகன அைம,கLபI/. 

இC மாணவ)களZ> க5வ6 அgபவYகைள ேம/பIVCவதPகான ஒM 

வழிDைறயாக அைமவCட> Dைறய�I மPS/ மாணவ)களZ> ேதைவக+,- 

அதிக ெபாSLhைடயவ) ஆக$/ HEI க9  இM,-/. 

12.2.7.  தைலS_ ைமய% I�%க( மhVW ெசய"பாvக(: அைனVC HEI,க+/ 

மாணவ)க9 அறிவ6ய5 மPS/ கண6த/, நிகm$க9, நிகmfசிக9, கவ6ைத, ெமாழி, 

இல,கிய/, வ6வாத/, இைச, ேடப69 ெட>னZ� ேபா>ற தைலLh ைமய -`,க9 

மPS/ நடவW,ைகக9 ேமPெகா9ள நிதி வழYக ஏCவான வா\Lhக9, 

இயY-Dைறகைள ெபPறிM,-/. காலLேபா,கி5, இVதைகய நடவW,ைகக9 

ெபாMVதமான ஆசிNய நிhணVCவ/ மPS/ வளாக மாணவ) ேதைவ 

ேம/பா^WPேகPப பாடVதி^டVCட> இைண,கLபடலா/. 
12.2.8.  ேபாpமான Iைறகைள சZெசoத": காலவைரயைற,-^ப^ட மPS/ 

ந/பகVத>ைம உைடய தரமான மாணவ)க9 ேசைவ வழY-த5 மPS/ 

-ைறகைள சNெச\த5 ஆகியைவ உSதி ெச\யLபI/; ெதாட)hைடய நபN> 

வா,-Sதி,ேகPப அபராதYக9 அ5லC ப6ற அபராதYக9 அ5லC நடவW,ைகக9 

ேபா>றைவ வ6தி,கLபI/. 

12.3 திறfத மhVW ெதாைல°ர%க"வ$ 

வா2நா( Q�வpW கhறi%கான வாoS_கைள 

ேமWபv[pவதhகான கைல[திqடW மhVW கhப$[த" 

Qைறக( 
 

P12.3.1.  திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$%கான தர[ைத உUமாhறW ெசoத" 
உய)க5வ6ய65 கைலVதி^ட/ மPS/ கPப6Vத5 Dைறக9 வ6N$பIVதLப^I 

உய)தரமான  பாடLப6N$க9 உMவா,கLப^I திற>மி,க திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர,க5வ6 உMவா,கLபI/. உய)திற>மி,க ஆசிNய)க9, பாடLப6N$க9, 

பாடYக9 மPS/ இதர ேசைவகைள வழY-வத> Xல/ உய)தரமி,க 

Dைறசா)Bத வ-Lபைற, க5வ6,- இைணயான பாடLப6N$கைள திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர, க5வ6ய65 வழY-வேத Dத>ைமயான ேநா,கமா-/. ஒM 

நிSவனVதி> பாடLப6N$க9, பாடYக9, ஆசிNய)க9 ஆகியவPறி> மதிLப�Iக9, 

வ6ம)சனYக9 ஒM வலிைமயான ெசய5Dைற Xல/ பNBCைர,கLப^I திறBத 

மPS/ ெதாைல�ர,க5வ6 பாடLப6N$களாக மாPறLபI/. (-றிLபாக MOOC,க9) 

P12.3.2.  திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$ய$" தரமான கhற"அ¡பவ]க( 

ெபVவைத ேமWபv[pத" 
உய)க5வ6 மPS/ ெதாழிPக5வ6ைய (Professional and vocational) ேம/பIVத, 

வாmநா9 D`வC/ கPறைல ஊ,-வ6,க, ப5ேவS நிலLபரLப65 வா`/ 

ம,களZ> வாmவாதாரYகைள ேம/பIVC/ ெபாM^I Dைறயான க5வ6 மPS/ 

சா>றிதm அளZ,க, ப9ளZ மPS/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ 

ஆசிNய)க+,- ெதாழி5சா) பய6Pசிகைள அளZ,க ேபா>ற காரணYக+,காக 
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திறBத மPS/ ெதாைல�ர,க5வ6 மPS/ தி^டYக9 வ6N$பIVதLபட 

ேவ'I/. 

12.3.3.  Qைறயான க"வ$ மhVW திறfத மhVW ெதாைல°ர%க"வ$ைய 

நிVவன]களL" வழ]Iத". 
சிறBத, த-திiைடய ஆசிNய)களZ> உதவ6iட> அைனVC வைக 1 மPS/ வைக 

2 நிSவனYகளZ5 hCைமயான திறBத மPS/ ெதாைல�ர,க5வ6 பாடLப6N$க9 

வழYக ஊ,-வ6,கLபI/. Dைறயான க5வ6ய65 உ9ள உய)தரமான 

பாடLப6N$க9 அேத கPற5 இல,-க+ட> திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர,க5வ6ய65 பய>பIVதLபI/. ெதாைல�ர,க5வ6ய65 இaவைக 

நிSவனYக9 ப6ரVேயகமாக பாடLப6N$கைள வழYகலா/. ேமPkறிய திறBத 

மPS/ ெதாைல�ர,க5வ6 பாடLப6N$க9 மி-Bத தரD9ள Dைறசா)Bத 

பாடLப6N$க+,- இைணயாக இMLபைத உSதிெச\ய ேவ'I/. 

ெதாைல�ர,க5வ6 பாடLப6N$கைள ெசய5பIVத வைக 3 நிSவனYக9 

அதPகான அYகீகாரVைதL ெபPS பாடLப6N$கைள வழYகலா/. 

12.3.4.  திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$ய$" சிறfத தர[ைத உVதிெசoத". 
மிகf சிறBத Dைறய65 ெதாைல�ர, க5வ6 பாடLப6N$கைள உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 வழY-வைத உSதிLபIVத சிறBத த-திiைடய ஆசிNய)கைள 

நிSவனYகளZ5 நியமிVத5, சிறBத தரDைடய பாடLப6N$கைள வழY-த5, 

ேபாCமான வசதிகளZ5 Dத�I ெச\த5, ஆசிNய)க+,- ஆதர$ அளZVத5 

ேபா>றைவ ெச\தலி> Xல/ உய)தரமி,க உ9ளட,க/ நிைறBத hCைமயான 

பாடVதி^ட/ மPS/ hC கPப6Vத5 Dைறக9 உMவா,க DWi/. திற>மி- 

வைகய65 கPற5 வ6ைள$கைள சிறBத Dைறசா) பாடLப6N$க+,- இைணயாக 

வழY-வத> Xல/ திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 பாடLப6N$களZ> 

தரVைத அளவ6ட DWi/. ேதசிய மPS/ உ9�) ேதைவக+,ேகPப திறBத 

மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 பாடLப6N$க9, தி^டYக9 வழY-/ நிSவனYக9 

ேம/பIVதLபI/. 

ேதசிய உய)க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ (NHERA), திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர, க5வ6 பாடLப6N$க9 சா)Bத வ6திDைறக9, தர அளவ �I, 

வழிகா^Iத5, ஆகியவPைற வழY-/. தரமான திறBத மPS/ ெதாைல�ர, 

க5வ6ைய எ5லா உய)க5வ6 நிSவனYக+,-/ வழYக ெபாC,க5வ6 க$>சி5 

பNBCைர ெச\i/. உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 அYகீகN,கLப^ட ெதாைல�ர, 

க5வ6 பாடLப6N$கைள ம^Iேம ெதாைல�ர, க5வ6 பWLhகளாக வழYக 

அgமதி,கLபI/.  
ஒ^IெமாVத }ைழ$ வ6கிதVைத 50 சதவ �தVதிP- உய)VCவதி5 

திறBதெவளZ மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 -றிLப6டVத,க 

பYகிைன வகி,க ேவ'I/. திறBதெவளZ மPS/ ெதாைல�ர, 

க5வ6ய65 தரVைத உSதிLபIVC/ அேத ேநரVதி5 hதிய 

Dைறக9 மPS/ வ6Nவா,கVதிP- ஊ,கமளZ,கLபட ேவ'I/.  

12.3.5.  இைணயவழி `ஜிqட" கள�சியW 
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வளYகைள திற/பட பய>பIVதLபIவைத உSதி ெச\ய$/, மv'I/ மv'I/ 

பW எIVதைல தவ6)LபதPகாக$/, திறBத மPS/ ெதாைல�ர க5வ6,காக 

உMவா,கLபI/ அைனVC பாட, கMVC,க+/ இைணயவழி Wஜி^ட5 

கள�சியமாக ஒMYகிைண,கLபI/ (பா),க P19.4.6). பாட கMVC,கைள 

உMவா,க$/ உMவா,கLப^ட பாட, கMVC,கைள மS ஆ\$ ெச\C அத> 

தரVைத உSதிLபIVத$/ உNய வழிDைறக9 ெச\யLபI/. நாI D`வC/ 

உ9ள ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க+,- திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 

இைணய வழி Wஜி^ட5 கள�சிய உ9ளட,க/ இலவசமாக வழYகLபI/. 

12.3.6.  திறfத மhVW ெதாைல°ர க"வ$ய$n தர[ைத உயO[த ேதைவSபvW 

ஆo�க�%கான நிதி ஆதார]க(. 
திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6ய65 -றிLபாக கPப6Vத5 Dைறக9, 

ஒLபைடLhக9, மாணவ) ஆதார ேசைவக9, ெதாைல�ர, க5வ6 மாதிNக9 

மPS/ ெதாழி5}^ப ஒMYகிைணLh ஆகியவPறி> தரVைத ெதாட)fசியாக 

ேம/பIVCவதPகான ஆ\$க+,- ேதைவயான நிதி ஆதாரYக9 வழYகLபI/. 

12.3.7.  திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$ய$" ேசUW மாணவOக�%கான ஆதர� 

ேசைவக(: 
திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 வழY-கி>ற அைனVC வைக 

நிSவனYகளZt/ மாணவ) ஆதர$ ேசைவ ைமயYக9 நிSவனமயமா,கLபட 

ேவ'I/. இaவைக ஆதர$ ேசைவ ைமயYக9 அேத உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 

D`ேநரமாக பய6t/ மாணவ)க+,- வழYகLபIவைதL ேபா>S 

ெதாட)h9ளதாக$/ பயg9ளதாக$/ இM,க ேவ'I/. கPற5 ெபாM9க9 

(ெபா`Cேபா,- சா)Bத பாடVதி^ட/, கள�சிய/, திறBத நிைல க5வ6 வளYக9, 

OERs, MOOCs) உதவ6 ைமய ேசைவக9, பய6Pசி மPS/ ஆேலாசைன, வ-Lh 

நடVCத5, இைணய வழியான வ-Lh, வ6வாத கMVC,கள/, இைணயவழி 

ஒளZபரLh, ®லக வசதி, ெம\நிக) ஆ\$, மி> கPற5 ெதா-தி, ெசய5திற> 

மPS/ ப6>±^ட/ அளZVத5, இைணயவழி ேத)$, ேத)$ DW$ அறிவ6Lh, 

சா>றிதm வழY-த5, -ைறகைள நிவ)Vதி ெச\த5 ேபா>றைவ மாணவ) 

ஆதர$ ேசைவ ைமயYகளZ5 ஒMYகிைண,கLபட ேவ'I/. 

12.3.8.  திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$ sலW நி_ண[pவW ெபVவதhகான 

திறn ேமWபாv 

வைக1 உய)க5வ6 நிSவனYக9 அவPறி5 பண6hNi/ ஆசிNய)க+,- திறBத 

மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 பாடYக9 மPS/ பாடLப6N$கைள உMவா,க$/, 

வழYக$/ ேதைவயான திற>ேம/பா^I பய6Pசிகைள வழY-வதP- உNய நிதி 

ஒC,கீI ெச\யLபட ேவ'I/. கPற5 வளYகைள பரவலா,க திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர, க5வ6 பாடYகைள உMவா,-/ எ`Vதாள)க9 மPS/ 

கMVதாள)க+,- உNய பய6Pசிக9 வழYகLபடேவ'I/. Dைறசா)Bத க5வ6 

மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6 ஆகியஇர'Wt/இைவக9வழYகLபடேவ'I/. 

ெதாைல�ர,க5வ6ய65நிhணVCவ/ெபPறஆசிNய)-`வ6ன)இைவகைளவWவைம

,கலா/.. 

 
12.3.9  பாZய திறfத மhVW இைணயவழி க"வ$ (MOOC). 
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            MOOC (Massive Open Online Courses) ெதாைல�ர, க5வ6ய65 மிக D,கியமான 

ஒ>றாக வள)BC வMகிறC. MOOC 5 மாணவ)க9 ேச)வதPகான ேதைவ ெதாட)BC 

அதிகNVC வMகிறC. இCவைரய6t/ MOOC தனC தி^டYகளZ5 பய>பா^I 

நிைலைய எ^டவ65ைல எ>றேபாதிt/ நாெடY-/ உ9ள மாணவ)க+,- தனC 

பய>மி,க ேசைவைய அளZVCவர DயPசி ெச\கிறC. MOOC,க9 வழYகLபI/ 

பய6Pசிவ-Lhக9 மPS/ கPற5வ6ைள$க9 ஆகியவPறி> தரVைத உய)VCவதி5 

ெதாட)BC ஆ\$க9 ெச\C வMகிறC. அெமN,கா$,- அIVததாக 

இBதியாவ65தா> MOOC,களZ5 ேசர மாணவ)க9 அதிகமாக வ6M/hகிறா)க9. 

தனZ%கMVதாள)க9 மPS/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> இBத ேதைவைய �)Vதி 

ெச\ய SWAYAM (Study Web of Active Learning for Young Aspiring Minds) எ>ற hதிதாக 

உMவா,கLப^ட இBதிய இைணய தள/  MOOCைய வழY-கிறC. 

 

12.3.10.  வளOfp வUW MOOC%களLn ேதைவைய நிைற� ெசoத" 

 

ேபாCமான நிதிஆதாரYக9 மPS/ வழிDைறகைள வழY-வத>Xல/ 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 சிறBத இைணயவழி பWLhகைள வழYக 

ஊ,கLபIVதLபI/. இள/ மாணவ)க9 மPS/ வயCவBத கPறவ)களZ> 

அறிவா)Bத ேதடைல ேம/பIVCவதPகாக MOOC இைணயவழிL பWLhக9 தனZயாக 

அ5லC SWAYAM ேபா>ற வைல[தளYக9 Xல/ வழYகLபI/. நா^W5 ப5ேவS 

நிSவனYக9 மPS/ ப5கைல, கழகYக9 வழY-கி>ற இைணயவழிL 

பWLhகைள மாணவ)க+,- வ6MLபமான Dைறய65 ேத)BெதI,க அவ)க+,- 

D`tjதBதிர/ இM,கிறC. திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6ய65 சிறBC 

வ6ளY-/ நிhண)க9 மPS/ ஆசிNய)க9 அவ)க9 நிhணVCவ/ ெபPற 

பாடYகளZ5 MOOC5 பாடYகைள உMவா,க$/ வழYக$/ ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

மாணவ)களZ> ெசய5திற> அWLபைடய65 ப6>±^ட/ வழY-வதP- 

ேதைவயான வழிDைறைய உMவா,-த5, உ'ைமயான மPS/ ந/பகVத>ைம 

மி,க Dைறய65 மாணவ)கைள மதிLப�I ெச\த5 ஆகியவPைற MOOC வழY-/ 

உய)க5வ6 நிSவனYக9, ஆசிNய)க9 உSதிெச\ய ேவ'I/. 

 
12.3.11.  MOOC%க( ஈqvW வர�கைள திரqvத" மhVW அ]கீகZ[த" 

 

ேதசிய உய)க5வ6V த-தி க^டைமLப65 உ9ள ெபாC,க5வ6 க$>சி5 MOOC 

Xல/ ஈ^I/ வர$கைள திர^IவதP-/ மPS/ அYகீகNLபதP-/ ேதைவயான 

வழிDைறக9 ெச\யLபI/.  உலகி> எBத Xைலய6லிMBC/ வழYகLபI/ MOOC 

ஆனC கPப6Vத5 Dைறக9, மாணவ)க+ட> கலBCைரயாI/ Dைறக9, 

மதிLப�̂ I Dைறக9 ஆகியவPைற ஆ\$ெச\C, பாட%கMVC,களZ5 ேதைவயான 

மாPறYகைள ெச\C ேதசிய உய)க5வ6 த-தியா,-/ க^டைமLh (NHEQF) Xல/ 

அYகீகார/ வழYகLபI/. மாணவ)க9 MOOC5 தYகளC ெசய5திறைன 

ெவளZLபIVத -றிLப6^ட பMவVேத)$ DைறகளZ5 தYக9 வ6MLபVதி> 

அWLபைடய65 ேத)$எ`த அgமதி,கலா/. ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/ 

தYக+ைடய ேதைவக+,- ஏPறவாS வ6வரYகைள -றிLப6டேவ'I/.. 

 
12.3.12.  MOOC%களLn தர[ைத உVதிெசoத". 
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வலிைமயான பNBCைர Xல/ (அைனVCவைக திறBத மPS/ ெதாைல�ர, 

க5வ6) மSஆ\$ ெசய5Dைறக9, உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ 

ஆசிNய)க9 மாணவ) ந>மதிLh ஆகியவhைற ெபாC,க5வ6 க$>சி5 

வழிகா^Iதtட> எaவ6த சமரசQமி>றி சிறBத தரVதி5 அைடயf ெச\ய 

மதிLப6டLப^ட பய6Pசிகைள நிSவனYகளZ5 ேமPெகா9ள ேவ'I/. 

மாணவ)நலனZ5 தனZ,கவன/, கPற5மாPற/ -றிVத பய6Pசிகைள உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 D>ெனI,க ேவ'I/. உய)க5வ6 நிSவனYக9 

ேகாNய6MLபத> அWLபைடய65 உ9வ-Lபைற பய6Pசி[ தி^டYகைள MOOC,களாக 

மாPற/ ெச\யலா/. இaவைக பய6Pசிக9 மதிLhமி,க பய6Pசிகளாக உMமாPற/ 

ெச\யLபI/. ஆசிNய) தனC பண6ைய சிறLபான Dைறய65 ேமPெகா9ள (மனZத, 

ெபாM9 மPS/ ெதாழி5}^ப/) வளYகைள உSதிLபIVதி ெசய5பIVCவத> 

வழியாக சிறBத தர/மி,க MOOC க5வ6 இ]- வழYகLபI/. 

 

12.4  உயOக"வ$ைய பnனாqvமயமா%க" 

 
நாI மPS/ கலாfசார எ5ைலகைள, கடBC கPற5 அgபவYகைள 

வழY-வத> Xல/ நமC மாணவ)க9 ப>னா^I ெசய5பாIகளZ5 

பYேகPபதP- தயாராகி வM/ nழலி5 இBதிய உய)க5வ6 நிSவனYக+/ 

ப>னா^I மாணவ)கைள ஈ),க ேவ'I/. இBத மாணவ)க9 ெபற,kWய 

கMVCக+/, ஏPபIVதி, ெகா9+/ ெதாட)hக+/ தYகளC நாIகளZ5 அவ)க9 

ெச\i/ ேவைலகளZ5 தா,கVைத ஏPபIVC/. 

உய)க5வ6ைய ப>னா^I மயமா,கலி5 இBதியா ஒM hகmெபPற வரலாPைற, 

ெகா'I9ளC. உலகி> Dத5 ப5கைல,கழக/ கி.D. 700-5 த²சீலVதி5 

நிSவLப^டC. 7-/ ®Pறா'W5 நாளBதா  ப5கைல,கழக/ சீனா, 

இBேதாேனசியா, ெகாNயா, ஜLபா>, ெப)சியா, CM,கி மPS/ உலகி> மPற 

ப-திகளZலிMBC/ மாணவ)க9 மPS/ அறிஞ)கைள, ெகா'WMBதC. 

இBதிய மாணவ)க9 க5வ6,காக ெவளZநாIக+,- ெச>Sெகா'WM,-/ 

ேவைளய65, சராசNயாக, 45,000 ப>னா^I மாணவ)க9 (வMடVதிP- 11,250) 

இBதிய உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 பய65கிறா)க9. ப>னா^I மாணவ)கைள 

அதிக/ ெபPS9ள நாIகளZ> ப^Wயலி5 இBதியா 26வC இடVதி5 உ9ளC. 

ப>னா^I அளவ65 க5வ6,காக ப6ற நாIக+,- ெச5பவ)க9 ெமாVத 

மாணவ)களZ5 1% எ>ற அளவ65 உ9ளC. கி^டVத^ட 5 மி5லிய> மாணவ)க9 

க5வ6,காக ப6ற நாIக+,-f ெச5வதாக 2014-/ ஆ'W5 ேமPெகா9ளLப^ட 

கண,ெகILh ஒ>S -றிLப6IகிறC.  

ப>னா^I அளவ65 சிBதிVத5, ப>னா^I -Wம,கைள உMவா,-த5, உலகி> 

எBதL ப-திய6t/ பண6 ெச\யV ேதைவயான த-திையi/ ந/ப6,ைகi/ 

வள)VெதIVத5 ஆகியவPைற ேநா,கமாக, ெகா'I க5வ6 வழY-/ 

நாIகைளேய ப>னா^I மாணவ)க9 கPக ேத)$ ெச\கி>றன). 

ேமt/, ப>னா^I நிSவனYக9 தYகளZ> நPெபய) காரணமாகேவ 

மாணவ)கைள கவ)BC வMகி>றன எ>பைதi/, இVதைகய நPெபய) ெகா'ட 

நிSவனYகைள உMவா,-வேத Dத>ைமயானC எ>பைதi/ நா/ உணர 

ேவ'I/. ஆகேவ ப>னா^I மாணவ)கைள கவர,kWய வைகய65 இBதிய 

க5வ6 நிSவனYகளZ5 வழYகLபI/ க5வ6 தரமானதாக இM,க ேவ'I/. 
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ப>னா^I மாணவ)க9 மPS/ ப>னா^I ஆசிNய)களZ> ேபா,-வரVC 

வ6திகைள எளZைமLபIVCவC, உய)க5வ6ய65 ஆரா\fசி பWLhகளZ5 ப>னா^I 

k^Iகைள (Partnership) உMவா,-வC, உலகி> எBத Xைலய6லிMBC/ 

மாணவ)க9 ேசM/ வைகய65 அத> ெசய5பாIகைள எளZைமLபIVCவC, 

உலகி> ப5ேவS நாIகளZt/ நமC நிSவனYகளZ> மதிLைப உய)VCவC 

ேபா>றைவ உய)க5வ6ய65 ப>னா^I மயமா,கைல அைடவதPகான 

அw-Dைறக9 ஆ-/. 

12.4.1.  பnனாqv[ தர[திhI இைணயான க"வ$ 
இBத, க5வ6,ெகா9ைக Xல/ இBதிய மPS/ ப>னா^I அளவ65 

ேபா^WVதிறைன வள)VC,ெகா9வதPகாக இBதிய உய)க5வ6 நிSவனYக+,- 

jயா^சி வழYகLபI/. இதைன இBதிய உய)க5வ6 நிSவனYக9 D`ைமயாக 

பய>பIVதி,ெகா'I கைலVதி^ட/, அத> ெவளZLபாIக9, மதிLப�Iக9, 

ெசய5Dைறக9, மாணவ)களZ> D`ைமயான க5வ6 அgபவ/ ஆகியவPறி> 

Xல/ மாணவ)க9 உலக -Wமகனாக வ6ளY-வதP- ேதைவயான அறிைவi/, 

திறைனi/ உMவா,க ேவ'I/. 

ெதாழிPக5வ6ய65 ேதசிய உய)க5வ6,கான த-தியா,-/ வைர$ மPS/ இதர 

வைர$க9 ப>னா^I தரVதிP- மாPறியைம,கLப^I ப>னா^I அளவ65 

அYகீகN,கLப^ட த-திகைள உைடய  மாணவ)கைள உMவா,க ேவ'I/. 

இBதிய nழலி> ேதைவகளZ5 சமரச/ ெச\யாம5 ”உ9�N5 உலகமயமா,க5” 

எ>ற இல,ைக ேநா,கிய DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ ஆசிNய)க9 உலகளாவ6ய பா)ைவைய வள)Lபதி5 

உதவ6யாக இM,க ேவ'I/. தரமான உ9க^டைமLh வசதிக9, ேம/பIVதLப^ட 

ஆ\வகYக9, ®லகYக9, கண6னZ ேசைவக9 மPS/ ப6ற வசதிகைள  

உMவா,-வதி5 ேதைவயான Dத�Iகைள ெச\ய ேவ'I/. 

12.4.2.  இfதிய ெமாழிக(, கைலக(, கலாtசாரW, வரலாV, பாரWபZயW சாOfத 

ப`S_க( 
இBதிய ப5கைல,கழகYக9 ெமாழிக9, கைலக9, வரலாS, ஆi)ேவத/, ேயாகா 

மPS/ சிறLபாக வWவைம,கLப^ட ப5ேவS பாடLப6N$க+,காக ப>னா^I 

மாணவ)களZ> இல,காக மாறி வMகிறC. அறிவ6ய5, ெதாழி5}^ப/, 

ெபாறிய6ய5, கண6த/, கண6னZ அறிவ6ய5, வ6ைளயா^I உ9ளZ^ட ப5ேவS 

பாடLப6N$க+/ ப>னா^I மாணவ)கைள கவ)BC வMகிறC. ேமt/, 

ெதாழிPபய6Pசிக9, ெதாழி5 நிSவனYக+ட> இைண,கLப^ட 

பாடLப6N$க+ட> அவ)கைள ேமt/ கவ)வதPகான DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. 

உண$Dைற, ஆைடக9 ேபா>ற இBதியாவ6> தனZVCவமான கலாfசாரVைத 

ெவளZLபIVத,kWய பாடLப6N$க9 ப>னா^I மாணவ)கைள ம^Iம5லாம5 

இBதிய மாணவ)கைளi/ கவ)BC9ளC. ப5ேவS க5வ6 நிSவனYகளZ5 

-றிய�̂ I ஆ\$க+,கான பWLhக+,- ேபா^WVேத)$ அWLபைடய65 ேத)$ 

ெச\யLப^ட மாணவ)க+,- நிதி உதவ6 அளZ,கLபIகிறC. ஆகேவ இBதிய 

வரலாS, கலாfசார/ மPS/  ெமாழிக9 ெதாட)பான பWLhக+,- ெவளZநாI 

ெச>S பW,க ேவ'Wய அவசியமி5ைல. 

12.4.3.  க"வ$ நிVவன]களLn ஒ[pைழSைப ஊ%கSபv[pத" 
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இBதிய மPS/ ப>னா^I க5வ6 நிSவனYக9 இைணBC ெசய5பIவத> Xல/ 

இBதிய க5வ6 நிSவனYகளZ5 ேச)BC பய6t/ மாணவ)க9 தYக9 பWLப6> ஒM 

ப-திைய இBதியாவ6t/ மPெறாM ப-திைய ெவளZநா^W5 உ9ள க5வ6 

நிSவனYகளZt/ பய6t/ வா\Lைப உMவா,-/. அேதேபா5 ெவளZநா^I க5வ6 

நிSவனYகளZ5 ேசM/ மாணவ)க9 தYக9 பWLப6> ஒM ப-திைய 

ெவளZநா^Wt/, மPெறாM ப-திைய இBதிய க5வ6 நிSவனYகளZt/ பய6>S 

பWLைப நிைற$ ெச\யலா/. 

இளYகைல மPS/ DCகைல ப^டLபWLhக+,கான கால அள$க9 ெவaேவS 

நாIகளZ5 ெவaேவS கால அளவாக உ9ளC. எனேவ, இBதிய க5வ6 

நிSவனYகளZ5 வழYகLபI/ பWLhக9 அைவ இைணBC ெசய5பI/ ப>னா^I 

க5வ6 நிSவனYகளZt/ அYகீகN,கLபI/ வைகய65 மனZதவள ேம/பா^ICைற 

அைமfசக/ hNBCண)$ ஒLபBதYகைள ெச\Cெகா'I9ளC. இC 

மாணவ)கைள ஈ)LபதP- மிக D,கிய காரணமா-/. -ேலாப5 ச$V நாIகளZ5 

ேமt/ ப5ேவS ஒLபBதYக9 ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. ஏெனனZ5 

அெமN,கா, ஐேராLபா நாIகளZ5 க5வ6,கான ெசல$ அதிகNVC,ெகா'ேட 

வMகிறC. -ைறBத ெசலவ65 தரமான க5வ6 வழYகLபIவC/ மாணவ)கைள 

கவ)BC9ளC. 

 
12.4.4.  பnனாqv மாணவOக( மhVW ஆoவாளOகளLn வUைகைய 

எளLைமSபv[த". 
ப>னா^I மாணவ)களZ> வMைக எளZைமLபIVதLபI/. RSA ப5ேவS 

அைமfசகYகளZ5 ஆ\$ ெச\C ப>னா^I மாணவ)களZ> வMைகைய 

எளZைமLபIVத ேதைவயான ெசய5பாIகைள ேமPெகா9+/. இதPகாக 

மனZதவள ேம/பா^I அைமfசகVதா5 உMவா,கLப^ட  “இBதியாவ65 கPேபா/” 

(Study in India) எ>ற ப,கVதி5 இC ெதாட)பான அைனVC தகவ5க+/ 

வழYகLபI/. ேமt/ அgமதி வழY-வதி5 ெவளZLபைடVத>ைம 

ைகயாளLபI/. உலகி> ப5ேவS ப-திகளZலிMBC/ தரமான மாணவ)கைள 

ஈ)LபதPகாக வ6சா, FRRO ெசய5Dைறக9, கால ந�^WLh, ெதாழி5 பய6Pசி 

ெகா9ைகக9 ஆகியைவ எளZைமLபIVதLபI/. 

உலகி> ப5ேவS வளM/ நாIகளZ5  இMBC/ ஆரா\fசி பWLhகளZ5 ேசM/ 

ப>னா^I மாணவ)கைள திற>பIVத ஊ,கVெதாைக வழYகி ஊ,கLபIVத NRF 

(National Research Foundation) க^டைம,கLபட ேவ'I/ (அVதியாய/ 14 பா),க$/). 

-Sகிய காலVதி5, தYகிL பய6ல வ6M/h/ மாணவ)க+,கான, ந5ல தரமான, 

திற> அWLபைடய6லான, -Sகிய கால, இBதிய ஆ\$LபWLhக9 வழYகLபI/. 

இBதியாவ65 ப^ட/ DWVC9ள மாணவ)க9 நாI D`வC/ ஒM -றிLப6^ட 

காலLப-திய65 ேவைலவா\LைபL ெபற அgமதி,கLபIவ). அதனா5 அவ)க9 

தYக9 நாIக+,- திM/hவதP-D> சில பண6 அgபவYகைள ெபற DWi/. 

12.4.5.  பnனாqv மாணவOக( த]IவதhIW அவOக( உ(�O சsக[ேதாv 

ஒU]கிைணவதhIW வசதி ெசoத". 
ப>னா^I மாணவ)க+,கான ேச),ைகய65 சில ஆ'Iக+,- D>ேப 15% உfச 

வர/ப65 இடYக9 ஒC,கீI ெச\யLப^I9ளC. க5வ6 நிSவனYக9 ப>னா^I 

மாணவ)கைள த,க ைவ,க உ9க^டைமLh வசதிகைள உMவா,-த5, 

தY-வதPகான வசதிகைள உMவா,-த5, இவPைற ெசாBதமாகேவா அ5லC ப6ற 
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ேசைவ வழY-ந)களZ> பYகளZLhடேனா ெச\த5 ேவ'I/. க5வ6 நிSவனYக9 

ப>னா^I மாணவ)களZ> பாCகாLh, ேந)மைற எ'ணYக9, D`ைமயான 

அgபவ/ ஆகியவPைற kIத5 சXக க^டைமLhகைள வழY-வத> Xல/ 

உSதி ெச\ய ேவ'I/. ஆேலாசக)கைள நியமிVத5, hரவல) -I/பYகைள 

உMவா,-த5, மாணவ ந'ப)கைள உMவா,-த5, உ9�) ெமாழி சா)Bத 

பாடYகைள உMவா,-த5 ஆகியைவi/ இவPறிP- ேதைவLபIகிறC.  

ேமt/, உய)க5வ6 நிSவனYக9 ஊ,கVெதாைக வழY-தைல 

அறிDகLபIVதிi/ ப>னா^I மாணவ)கைள ஈ),க DWi/. இ>ைற,- 

இBதியாவ65 பய6t/ ப>னா^I மாணவ)க9 ெபM/பாt/ தனZயா) க5வ6 

நிSவYகளZ5 பய6>S ெகா'WM,கிறா)க9. ஏெனனZ5 அவ)க9 சிறBத மாணவ 

அgபவYகைள வழY-கிறா)க9. மVதிய மPS/ மாநில ப5கைல,கழகYக9 

இைத அதிகN,க ேவ'I/. 

12.4.6.  மாணவO பZமாhறW 

ெவளZநாIகளZ5 உ9ள சிறBத ப5கைல,கழகYகளZ5 -Sகிய கால 

பா)ைவய6Iத5 Xல/ உலகளாவ6ய திற>கைளL ெபற இBதிய மாணவ)க+,- 

வசதிக9 ெச\யLபI/. இBதிய ப5கைலகழகYகளZ5 இMBC இளYகைல மPS/ 

DCகைல மாணவ)க9, ெசம�ட) பWLhக9, -Sகிய கால பய6Pசிக9, 

ெசய5தி^டYக9 ஆகியவPறிPகாக ெவளZநா^I நிSவனYக+,- ெச5வC 

ஊ,கLபIVதLபI/. மாணவ)க9 பNமாPறVதிPகாக ப>னா^I 

நிSவனYக+டனான ஒLபBதYக9 வ6N$பIVதLப^I வலிைமLபIVதLபI/. 

திற>மி,க/ேத)$ ெச\யLப^ட மாணவ)கைள பகி)BCெகா9வதPகான 

வழிDைறக9 எளZைமLபIVதLபI/. மாணவ)க9 மPS/ ஆ\வாள)க9 

உய)க5வ6,காக ெவளZநாI ெச>S திM/ப உதவ6Vெதாைக அ5லC க5வ6,கட> 

வழYகLபI/. 

 

12.4.7.  ஆசிZயO பZமாhறW 

இBதிய க5வ6 நிSவனYகளZ5 உ9ள ஆசிNய)க9 ெவளZநா^I நிSவனYகளZ> 

அgபவYகைளi/ ெவளZநா^I நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ ஆசிNய)க9 இBதிய 

க5வ6 நிSவனYகளZ> அgபவYகைளi/ ெபற ஊ,கLபIVதLபI/. சிறBத 

ப5கைல,கழகYக+ட> பWLhகைள பகி)BCெகா9வC, மாPSLபண6 வழY-வC, 

-Sகிய கால ெசய5தி^டYகைள ேமPெகா9வC, -Sகிய கால பய6Pசிகைள 

வழY-வC, பண6 வா\Lhகைள வழY-வC ஆகியவPைற இBதியாவ6t/ 

ெவளZநா^Wt/ ேமPெகா9வைத இC உ9ளட,கியC. இBதிய உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ ஆசிNய)க9 ஓ\$,காக வ6ILhக9 எIVC,ெகா9ள 

வா\Lhக9 வழYகLபI/. kIதலாக, இBதிய க5வ6 நிSவனYகளZ5 பண6hNi/ 

ேத)BெதI,கLப^ட ஆசிNய)க9 GIAN தி^டVதி> கீm ெவளZநா^I க5வ6 

நிSவனYகைள பா)ைவய6I/ வா\Lhக9 வழYகLபI/. 

 

12.4.8.  ஆராotசி%கான ஒ[pைழS_க(. 

இBதிய மPS/ ப>னா^I ப5கைல,கழகYகளZ> ஆரா\fசி,கான 

ஒVCைழLhகைள அதிகLபIVCவதி5 k^I உVதிக9 பய>பIVதLபI/. 

ஒMYகிைணBத ஆரா\fசி,கான தி^டYகளZ> ஒM ப-தியாக திறைமயான ஆ\$ 

மாணவ)க+,-/, இள/ Dைனவ)க+,-/ NRF  Xல/  நிதிiதவ6 வழYகLபI/. 

hதிதாக ேதாPSவ6,கLபI/ IUCIE Xல/ வ6சா பதி$ ெச\த5, தY-வதPகான கால 
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ந�^WLh ெச\த5 உ9ளZ^ட ேசைவக9 அைனVC/ ப>னா^I அtவலகYக9 

Xல/ எளZைமLபIVதLப^I, உய)க5வ6ய65 ப>னா^I மயமா,-தைல 

உMவா,-த5, ப>னா^I மாணவ)க+,கான சtைகக9 மPS/ ேசைவக9 

வழY-த5 ஆகியைவ ேமPெகா9ளLபI/. 

 

12.4.9.  கட" கடfத வளாகW. 

அரj மPS/ தனZயா) க5வ6 நிSவனYகளZ> வைரயS,கLப^ட த-திகைள 

ேம/பIVதி, ேத)$ ெச\யLப^ட நாIகளZ5, -றிLபாக -ேலாப5 ச$V நாIகளZ5 

வளாகYக9 உMவா,க ஊ,கLபIVதLபI/. மVதிய, மாநில அரjக9 மVதிய, 

மாநில ப5கைல,கழகYகளZ5 இைதf ெசய5பIVத உNய ச^டVதிMVதYக9 

ேமPெகா9ள ேவ'I/. 

 

12.4.10.  இைணயவழி% க"வ$, திறfத மhVW ெதாைல°ர% க"வ$. 

உ9நா^I மPS/ நாI கடBத ேதைவகைள �)Vதி ெச\வதPகாக இBதிய 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 திறBத மPS/ ெதாைல�ர, க5வ6ைய ப6ற 

மாநிலYக+,-/, ப6ற நாIக+,-/ வ6N$பIVத ஊ,கLபIVதLபI/. இBதிய 

ப5கைல,கழகYக9 நா^W> அைனVC ப-திகளZt/ மPS/ ெவளZநாIகளZt/ 

ேசைவ வழY-/ வைகய65 இைணயவழி, க5வ6 மPS/ ஒ>றிைண,கLப^ட 

கPற5 பய6PசிL பWLhகைள வழYகலா/. ஆ)வD9ள உய)க5வ6 

நிSவனYக+,- ேதைவயான ெம>ெபாM9 மPS/ நிதி உதவ6 வழYகLபI/.  

இைணயவழி, க5வ6ைய இM நாIக+/ அYகீகN,-/ வைகய65 hNBCண)$ 

ஒLபBதYக9 ெச\யLபட ேவ'I/. MOOC,க9 மPS/ ேவS வWவ6லான 

இைணயவழி பWLhக9 மPS/ ப^டYகைள பர�பர/ அYகீகN,-/ வைகய65 

இBதிய க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 ப>னா^I k^டளZக+ட> இைணBC 

ெசய5பட ேவ'I/. 

 

12.4.11.  பnனாqv ப"கைல%கழக]கைள இfதியாவ$hI வரேவhற". 

(உலகி5 சிறBத 200 ப5கைல, கழகYகளZ5 இMBC) ேத)$ ெச\யLப^ட 

ப5கைல, கழகYக9 இBதியாவ65 ெசய5பட அgமதி வழYகLபI/. இதPகாக 

ஒM ச^ட வைர$ உMவா,கLப^I அத>Xல/ அgமதி வழYகLபI/. இVதைகய 

ப5கைல, கழகYக9 இBதிய ப5கைல,கழகYக9 ப6>பPS/ அைனVC 

வ6திகைளi/, ஒ`Y-Dைறகைளi/, பாட வைர$கைளi/ ப6>பPற ேவ'I/. 

 

12.4.12.  பnனாqv க"வ$%கான ஒU பnனாqv ப"கைல%கழக ைமயW (IUCIE). 

ப5கைல,கழகYகளZ5, உய)க5வ6ய65 ப>னா^I ைமயVைத உMவா,க 

ேத)$ெச\யLப^ட இBதிய ப5கைல,கழYகளZ5 ப>னா^I க5வ6 ைமயVேதாI 

இைணBC  IUCIE உMவா,கLபI/. இBத ைமயYகைள ெசய5பIVத நிதிநிைல 

அறி,ைகய65 உNய வழிவைகக9 ெச\யLபட ேவ'I/. 

 

12.4.13.  அ�q¬t மhVW ப$ரா{`]. 

ச)வேதச மாணவ)கைள ஈ)LபதPகாக, Dைறயான ப6ரா'^ உMவா,க பரLhைர 

ெச\யLபட ேவ'I/. அ$^�f மPS/ சXக வைலதளYக9 ஆகியவPைற 

பய>பIVதி இவPைற ேமPெகா9ள ேவ'I/. IUCIE, அரj, இBதிய உய)க5வ6 

நிSவYக9 ஆகியைவ ப>னா^I அtவலகYக9 Xல/ Dைறயான ப6ரா'^ 

உMவா,-/ ெசய5பாIகைள ேமPெகா9ள ேவ'I/. மாணவ)க9 இBதியாவ6P- 
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வMவதP- க5வ6 உதவ6Vெதாைக மிக D,கிய காரண6யாக வ6ளY-/. திற/படf 

ெசய5பI/ ப>னா^I மாணவ)க+,- க5வ6 உதவ6Vெதாைக அதிகமாக  

வழYகLபட ேவ'I/. 
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இய" 13 

உhசாகW, ஈvபாv மhVW திறைமg(ள ஆசிZயOக( 

Iறி%ேகா(: கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசி ஆகியவPறி5 சிறBC 

வ6ளY-வதPகான உPசாகD9ள, அதிக திறைம மPS/ ஆழமான 

கடைமiண)fசிiைடய, அதிகார/ ெகா'ட ஆசிNய)க9 

உய) க5வ6 நிSவனYகளZ> ெவPறி,- மிக D,கியமான காரண6 அத> 

ஆசிNய)களZ> தர/ மPS/ ஈIபாI ஆ-/. இBத D,கியமான வ6ஷய/ 

இBதியாவ6> தPேபாைதய உய) க5வ6 Dைறய6> கவனVதிலிMBC தLபவ65ைல. 

உய)க5வ6,கான இல,-கைள அைடவதி5 ஆசிNய)களZ>  D,கியVCவVைத 

ஒLh,ெகா'I, ஆ^ேச)Lh மPS/ ெதாழி5 D>ேனPறVைத ஒ`Y-பIVத$/, 

ஆசிNய)கைள பண6,- எILபதி5 ப5ேவS -`,களZடமிMBC சமமான 

ப6ரதிநிதிVCவVைத உSதிLபIVத$/ கடBத பல ஆ'IகளZ5 ப5ேவS 

D>ெனILhக9 அறிDகLபIVதL ப^I9ளன. 

ெபாC நிSவனYகளZ5 நிரBதர ஆசிNய)களZ> இழLப�̂ I அள$ கண6சமாக 

அதிகNVC9ளC. D>ன) `க5வ6 ஊழிய)க9 க5zNக9` என அறியLப^ட மனZத 

வள ேம/பா^I ைமயYகளZ> (HRDCs) வாய6லாக, ெதாழி5Dைற ேம/பா^I 

வா\Lhகைள ஆசிNய)க+,- வழY-வதP- ப5ேவS DயPசிக+/ 

ேமPெகா9ளLப^I9ளன. 

ஊ,கD/ ஈIபாI/ ெகா'ட, மிக உய)Bத நிைலகளZலான தனZf சிறLைப 

அைடவதி5 D`ைமயாக ஈIப^I9ள ஆசிNய உSLப6ன)க9 ஆய6ர, 

கண,காேனா), நாI D`வC/ உய) க5வ6V Cைறய65 பண6யாPSகி>றன) 

எ>பC மகிmfசி,-Nய வ6ஷய/. கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசிய6t/, சXக 

ேசைவ மPS/ அவ)களC ெதாழிt,கான ேசைவ ஆகியவPறிt/ அவ)களC 

அ)Lபண6Lhட> kWய ஈIபாI  உ'ைமய6ேலேய உVேவக/ அளZLபதாக 

அைமBC9ளC. 

இMLப6g/, க5வ6V ெதாழிPCைறய6> நிைலைமய65 இBத ப5ேவSப^ட 

D>ேனPறYக+/, உ'ைமய6ேலேய நம,- உVேவக/ அளZ,-/ மாதிN 

ஆசிNய உSLப6ன)க9 மிகLபல)   இMBதேபாதிt/,  ப5கைல,கழகYக9 மPS/ 

க5zNகளZ5 கPப6Vத5, ஆரா\fசி, மPS/ ேசைவ ஆகியவPறி5 ஆசிNய 

த>DைனLபாPறலானC, சராசNயாக, உய)க5வ6 அைமLh,- அதிலிMBC 

எதி)பா),கLபட,kWய உய)Bத நிைலகைள  ேநா,கி D>ேனSவC/ அவPைற 

அைடவC/    உ'ைமய65 வ6M/பLபIவைதi/  ேதைவLபIவைதi/ வ6ட 

மிக, -ைறவாக  உ9ளC.  

வ6M/பLபIவைதவ6ட -ைறவான ஆசிNய த>DைனLபாPற5  நிைலகளZ> 

ப6>னா5 இM,-/ ப5ேவS காரண6க9 கவனமாக மதிLப�I ெச\யLப^I, 

அதPேகPற வைகய65 ஒaெவாM ஆசிNய உSLப6னM/ அவரC ெதாழி5 மPS/ 

நிSவனVைத ேம/பIVCவதி5 மகிmேவாI/, உPசாகVேதாI/, ஈIபா^ேடாI/, 



 

 

த>DைனLபாPறேலாI/ இM,கிறா) எ>பைத உSதிLபIVC/ வைகய65 

ைகயாளLபட ேவ'I/. 

உயOக"வ$ நிVவன]களL" ஆசிZய  

தnQைனSபாhறi%கான சவா"க( 
தPேபாைதய ேநரVதி5 உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆசிNய 

த>DைனLபாPறt,- பல சவா5க9 உ9ளன. 

Dதலாவதாக, இயPெபாM9 உ9க^டைமLh மPS/ ேசைவ நிைலைமக9 பல 

மVதிய மPS/ மாநில ப5கைல,கழகYக9 உ9ளZ^ட பல நிSவனYகளZ5 

சிறBதைத வ6ட -ைறவாகேவ இM,கி>றன. பல நிSவனYகளZ5 ஆசிNய)க9 

(மPS/ மாணவ)க9)  பண6யாPற வMவதP- வசதியாக உண)வதP- 

ேதைவயான அWLபைட வசதிக9 மPS/ உ9க^டைமLhக9 ேபாCமானதாக 

இ5ைல. ஆசிNய)க9 பண6யாPற வர வ6M/hவதP-/, -றிLப6டVத,க ேநரVைத 

நிSவனVதிt/ நிSவனVC,காக$/ ெசலவ6IவதP-/ ஏCவாக �\ைமயான 

-Wந�), �\ைமயாக இயY-/ கழிLபைறக9 ஆகியவPேறாI கM/பலைகக9, 

அtவலகYக9, கPப6Vத5 Cைண,கலL ெபாM^க9, ஆ\வகYக9, இனZைமயான 

வ-Lபைற இடYக9 மPS/ வளாகYக9 ேபா>ற அVதியாவசிய வசதிக9 

வழYகLப^I பராமN,கLபட ேவ'I/.  

ஆசிNய உSLப6ன)களZ> ேசைவ நிைலைமக+/ ேபாதிய அளவ65 இ5ைல. 

தPேபாைதய காலVதி5, -ைறBத ச/பள/ மPS/ / அ5லC பாCகாLபPற 

நிைலய65, தPகாலிக பண6 நியமனYகளZ5 பல ஆசிNய உSLப6ன)க9 உ9ளன). 

உ'ைமய65, நிரBதர ேவைலக+,- எதிரான ஆசிNயLபண6 காலிய6டYக9 மிக 

அதிகமாக உ9ளன; உதாரணமாக, hதிய மVதிய ப5கைல,கழகYகளZ5 ஆசிNய) 

பண6ய6டYக9 50% ,-/, hதிய ஐஐWகளZ5 35% ,-/ அதிகமானதாக 

அறிவ6,கLப^I9ளன; மPற ப5கைல,கழகYகளZ5 எ'க9 ெபாCவாக இ>g/ 

ேமாசமாக உ9ளன. நிSவன ெசய5Dைறகைள சமரச/ ெச\C, அைனVC 

ஆசிNய உSLப6ன)களZ> ஆPற5 மPS/ த>DைனLபாPறைல, -ைற,கி>ற 

வைகய65 தPகாலிக மPS/ ஒLபBத நியமனYக9 ெநறிDைறயாக மாறி 

வMகி>றன. இC ெபாC மPS/ தனZயா) உய)க5வ6 நிSவனYக+,- 

ெபாMBC/. 

kIதலாக, ஒaெவாM வ-Lப6t/ அதிகLபWயான மாணவ)-ஆசிNய) வ6கிதYக9 

(சிலேவைளகளZ5 50:1 ஐ  வ6ட அதிகமாக) அதிகமான கPப6Vத5 jைமக9 (அW,கW 

வாரVC,- அதிகப^ச/ 36 மண6ேநர/), ஆகியன வ-Lh,கான சNயான 

தயாNLhக9 அ5லC Dைறயான மாணவ) ெதாட)h,- -ைறவான ேநரVைத 

ஒC,க ைவ,கி>றன. இBத நிைலய65 ஆரா\fசி அ5லC ப6ற ப5கைல,கழக 

நடவW,ைகக9 மPS/ ேசைவ,காக ஒC,-/ ேநரVைதL பPறி -றிLப6ட 

ேவ'Wயதி5ைல. 

இர'டாவதாக ெதாட)hைடய ப6ரfசிைன எ>பC பாடVதி^ட ேம/பாI, 

பாடVதி^ட/ சா)Bத வ6ஷயYக9, கPப6Vத5 அw-Dைறக9, ேசைவ 

DயPசிகைள ேமPெகா9+த5 மPS/ ஆ\$ ஆகியவPறி5 ஆசிNய)க+,- 

DPறிt/ jயநி)ணய உNைம இ5லாதிMLபதா-/. -Sகிய கால ஒLபBதYகளZ5 

இ5லாத ஆசிNய உSLப6ன)க+,-/ kட, அதிகாரமளZ,கLப^ட உண)$/ 

மPS/ hCைமைய h-VCவதPகான jதBதிர உண)$/ ெபாCவாக ேபாதிய அள$ 



 

 

இ5ைல. பாடVெதா-Lh மPS/ பாடVதி^ட/ ஆகியைவ ெபM/பாt/ ெவSமேன 

ஆசிNய உSLப6ன)களZட/ கPப6LபதPகாக ஒLபைட,கLபIகி>றன. கா^சியளZLh, 

உ9ளட,க/, பண6க9 அ5லC மதிLப�IகளZ5 எBதெவாM பைடLபாPறt,ேகா 

அ5லC hCைமைய h-VCவதPேகா அதி5 -ைறBத அளேவ இடமிM,கிறC. இC 

க5வ6 நிSவனYகளZ> ஆPறைல ப6>தYகf ெச\வேதாI ஆசிNய)கைளi/ 

ஆ)வமிழ,கf ெச\கிறC. ேமt/, அதிகமான கPப6Vத5 jைமக+/, ஒaெவாM 

வ-Lப6tD9ள அதிகமான மாணவ)-ஆசிNய) வ6கிதYக+/, பைடLபாPறt9ள 

வ-Lh தயாNLh,- -ைறவான ேநரVைதேய அgமதி,கி>றன. இதி5 

hCைமயான ஆரா\fசி அ5லC ேசைவய6> D>ெனILhகைளL பPறி  -றிLப6ட 

ேவ'Wயதி5ைல. 

ெதாழி5சா) ேமலா'ைம ெபM/பாt/ த-தி அWLபைடய65 அ5லாC,  பண6 

XLh, அதி)�ட/ அ5லC இதர ப6ற த>னZfைசயான காரண6களZ> அWLபைடய65 

இMLபC/ ஆசிNய)களZ> த>DைனLபாPறt,- kIத5 சவாலாக அைமகிறC. 

பண6யம)Vத5, த,கைவVத5, ச/பள அதிகNLh,  பண6 உய)$ மPS/ 

பலதரLப^ட பண6 உய)$L பWநிைலக+,- இைடய6லான இய,க/ 

ஆகியைவெய5லா/ த-தி அWLபைடய6t/ கPப6Vத5, ஆரா\fசி மPS/  

ேசைவ ஆகியவPறிt9ள தரVதி> அWLபைடய6t/ அைமBC9ளன எ>பைத 

உSதிLபIVத,kWய, ெதாட)BC பண6ய65இMLபதPகான உVதிரவாத/ அ5லC 

ெதாழி5Dைற D>ேனPறVC,கான அைமLh பல நிSவனYகளZ5 

ெதளZவானதாக இ5ைல. தைலசிறBத பண6ைய ேமPெகா9வதPகான 

ஊ,-வ6LபானC அைமLப6> உ9ளா)Bத ப-தியாக இ5ைல, இC ஆசிNய)களZ> 

த>DைனLபாPற5  மPS/ தர ேம>ைம,கான கடைமiண)fசி ஆகியவPைற 

கIைமயாக -ைற,கிறC. 

இSதியாக, நிSவன தைலைம அைமLh உைடப^I இM,கிறC. நிSவன 

தைலவ)க9 D>k^Wேய ந5ல வ6தVதி5 பய6PசியளZ,கLப^I, வள)fசி,- 

Cைணெச\யLபIவதி5ைல அ5லC எLேபாC/ த-தி அWLபைடய65 

ேத)BெதI,கLபIவதி5ைல; உ'ைமய65, பல சBத)LபYகளZ5, நிSவனV 

தைலைம DPறிt/ ஊழ5 நிைறBத நைடDைறகைள அWLபைடயாக, ெகா'I 

ேத)BெதI,கLபIகிறC. நிSவன தைலவ)க9 மாSவதP- இைடய6லான கால/ 

ெபM/பாt/ சீரானதாக இMLபதி5ைல. தைலைம,கான காலிய6டYக9 பல 

மாதYக9 அ5லC அதP-/ ேமலாக இMLபதாக அறி,ைகக9 இM,கி>றன. 

வைரயைறய6>பW, நிSவன தைலைமயானC, ஒaெவாM நிSவனVதிt/ த-தி 

அWLபைடய6லான ேம>ைம நிைல,கான கலாfசார/ மPS/ உய)Bத 

ெசய5திறைன உMவா,-வதி5 D>னண6 வகி,க ேவ'I/ எ>பதா5, 

உைடப^I இM,கிற தைலைம அைமLபானC ஆசிNய)களZ> மvC/  

மாணவ)களZ> மvC/ கIைமயான, ஆ)வமிழ,கf  ெச\i/ தா,கVைத ஏPபIVத, 

kWயC. 

13.1. உயO க"வ$ நிVவன]களLn ைமய[தி" ஆசிZயOகைள 

திUWப ைவ[த"   

 
உயOக"வ$ய$" உயO தர[ைத அைடவதhகாக ஆசிZயOகைள °{vத" 

மhVW ஊ%Iவ$[த": ேசைவ நிைலக9, ஆசிNய)க+,கான அதிகாரமளZLh, 

ெசய5திற> ேமலா'ைம அ5லC ெதாழி5 D>ேனPற/, மPS/ 



 

 

நிSவனYகளZ> தைலைமVCவ/ ஆகியைவ DPறிtமாக 

hCLப6,கLபடேவ'I/. அதனா5 கPப6Vத5, ஆ\$ மPS/ தமC 

சXகYக+,கான ேசைவகளZ5 தனZLப^ட மPS/ நிSவன/ சா)Bத நிைலகளZ5 

தனZfசிறLைப அைடவதP- ஆசிNய உSLப6ன)க9 �'டLபIவா)க9; 

உPசாகமளZ,கLபIவா)க9;  ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

தனLtசிறS_ வாofத கhப$[த" மhVW ஆராotசி%I சாதகமான ேசைவ 

நிைலைமகைள உVதிSபv[pத": உய)க5வ6ய65 ந5ல ேவைலகைள 

ெச\வதP- ேதைவயான, ப6>வM/, ஆனா5 அைவ ம^Iேமய5லாத அWLபைட 

உ9க^டைமLh மPS/ வசதிகைள, அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ 

அைடயL ெபPறிM,க ேவ'I/: �\ைமயான -Wந�), jVதமாக இயY-/ 

கழிLபைறக9, கM/பலைகக9, அtவலகYக9, கPப6Vதt,கான Cைண,கலL 

ெபாM^க9, ஆ\வகYக9 இனZைமயான வ-Lபைற இடYக9 மPS/ வளாகYக9 

ேபா>றைவ. கPப6Vத5 கடைமக9 அள$,- அதிகமா\ இM,க,kடாC, மPS/ 

மாணவ)-ஆசிNய) வ6கிதYக9 மிக உய)Bததாக இM,க,kடாC, இதனா5 

கPப6Vத5 ெசய5பாI இனZைமயானதாக இM,-/. மாணவ)க+ட> 

ெதாட)hெகா9வதP-/, ஆ\$கைள ேமPெகா9வதP-/, ப6ற ப5கைல,கழக 

ெசய5பாIக+,-/  ேபாCமான ேநர/ இM,-/. ஆசிNய)க9 தனZLப^ட 

நிSவனYக+,- என நியமி,கLபட ேவ'I/. நிSவனYக+,கிைடேய 

இடமாPற/ ெச\யLபட,kடாC. இதனா5 அவ)க9 உ'ைமய6ேலேய தYகளC 

ேநரD/  உைழLh/ பல> தர,kWயதாக இMLபைத  உண)வா)க9. தYகளZ> 

நிSவனVதிt/ சXகVதிt/ ஈIபா^ேடாI இMLபா)க9. 

ஆhற"மிI ப"கைல%கழக சsக]கைள ஆசிZயO அதிகாரமளLSப$n sலW 

ெசய"பv[pத": ஆசிNய உSLப6ன)கைள ஊ,-வ6LபதP-, அவ)கைள 

ந/hவC/ அவ)க+,- அதிகாரமளZLபC/ D,கியமானதா-/; பாடVதி^டYக9, 

கPப6Vத5, பண6 ஒC,க5க9 மPS/ மதிLப�Iக9, அவ)களC பாட®5க9 மPS/ 

ப6ற கPற5 ெபாM^கைளV ேத)$ ெச\வC ஆகியைவ உ^பட, அவ)களC ெசாBத 

பாடVதி^ட/ சா)BதவPைறi/, கPப6Vத5 அw-Dைறகைளi/ 

பைடLபாPறtட> வWவைமLபதPகான  jதBதிர/ அவ)க+,- இM,க 

ேவ'I/. 

தYக+,- ெசாBதமான, hCைமயான மPS/ தனZVCவ/ நிைறBத பாண6களZ5 

கPப6,க DWகிறேபாC/, மPS/ அவ)களC கPப6Lப65 தYக9 திறைமகைளi/ 

தYகளC மாணவ)களZ> ேதைவகைளL பPறிய அவ)களC hNதைலi/ கண,கி5 

எIVC,ெகா9ள DWi/ேபாC/,  ஆசிNய)களா5 சிறLபாக ெசய5பட DWi/. 

சில அWLபைட ெநறிDைறக+,- உ^ப^I, ஆரா\fசி மPS/ ப6ற நிSவன 

நடவW,ைகக9 மPS/ ேசைவையL ெபாSVதவைர, அவ)களC ேநரVைத 

சிறLபானதாக, பய> தரVத,கதாக ஆ,-வC எLபW எ>பைதV த�)மானZLபதP- 

ஆசிNய)க+,- அதிகார/ வழYகLபட ேவ'I/. 

jM,கமாகf ெசா5வதாய6>, hCைமயான ஆ\$, கPப6Vத5, மPS/ ேசைவ 

ஆகியவPைற ெச\ய ஆசிNய)க+,- அதிகார/ வழY-வெத>பC 

உ'ைமயாகேவ தைலசிறBத, ஆ,கL�)வமான ேவைலகைள ெச\வதP- 

ஆசிNய)க+,கான D,கிய �'Iதலாக$/, ெசயz,கியாக$/ அைமi/. 

தIதி அ`Sபைடய$லான ெதாழிhpைற ேமலா{ைம sலW  தனLtசிறSைப 

ஊ%Iவ$[த": பண6யம)Vத5, த,கைவVத5, ச/பள அதிகNLhக9,  பண6 



 

 

உய)$க9, அYகீகார/ மPS/ பலதரLப^ட பண6உய)$L பWநிைலக+,- 

இைடய6லான இய,க/ ஆகியைவ ெதாட)பான நிSவன DW$க9 அைனVC/ 

த-தி அWLபைடய6t/ கPப6Vத5, ஆரா\fசி மPS/  ேசைவ ஆகியவPறிt9ள 

தரVதி> அWLபைடய6t/ அைமய ேவ'I/. இதPகிைடய65, அWLபைட 

வ6திDைறகளZ>பW ெசய5படாத ஆசிNய)களZ>மvC  நடவW,ைக எI,கLபட 

ேவ'I/. 

தனZfசிறLைப வலிiSVC/ அதிகாரDைடய த>னா^சி நிSவனYகளZ> 

-றி,ேகாைள கMVதிP ெகா'I, ஆசிNய)கைள  பண6,- எILபதி5 ெதளZவாக 

வைரயS,கLப^ட, jயாத�னமான, ெவளZLபைடயான ெசய5Dைறகைள 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 ைவVதிM,-/. ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனVதாt/  

நி)ணய6,கLப^டபW, அதிகV திற> ெகா'ட தனZநப)க9 மPS/ ஒM 

நிSவனVதிP-9ேளேய ஆசிNய)களZ> மVதிய65 பலதரLப^ட திற>க9 மPS/ 

அgபவ/ ஆகியவPைற உSதிெச\ய ேவ'Iெம>பேத ேநா,கமாக இM,-/. 

பதவ6, கால/, பதவ6 உய)$ மPS/ ஊதிய உய)$ ஆகியவPறி> Xல/ 

தனZfசிறLh மி,க, கடைமiண)fசிiட> kWய ஆசிNய)கைள ஊ,-வ6LபதP-/ 

அYகீகNLபதP-/, ஒaெவாM ஆசிNயV தர வNைச,-9+/ பல நிைலகேளாI 

ஒM வtவான, த-தி சா)Bத பண6ய65 ந�W,-/ உVதிரவாத/, பதவ6 உய)$, 

ஊதிய க^டைமLh ஆகியைவ  உMவா,கLபI/. இேத காரணVC,காக, 

ெசய5திறைன சNயாக மதிLப6IவதPகாக ப5kறடYகிய j^டள$களZ> ஒM 

அைமLh உMவா,கLபI/. அC சக மாணவ)களZ> மதிLப�I, மாணவ)களZ> 

மதிLப�I, கPப6Vதலி5 hCைமைய h-VCத5, ஆரா\fசிய6> தர/ மPS/ தா,க/, 

நிSவனVC,-/ சXகVC,-மான ேசைவய6> வWவYக9 ஆகியவPைற 

உ9ளட,கியதாக இM,-/. இVதைகய த-தி அWLபைடய6லான மதிLப�Iக9, 

ஒaெவாM ஆசிNய உSLப6னM,-/, பதவ6,கால/ -றிVத DW$கைளi/, பதவ6 

உய)$க9, ஊதிய உய)$க9 ஆகியவPேறாI, மPற Cைற சா)Bத, நிSவன 

அளவ6லான அYகீகாரYகைள நி)ணய6LபதP-/ பய>பIVதLபI/.   

பதவ6 உய)$L பWநிைலகளZt9ள ப5ேவS இடYக+,கிைடய65 ஆசிNய)க9 

மாPறLபIவC  த-தி அWLபைடய65 இMLபC அவசிய/. நி�ப6,கLப^ட 

தைலைம மPS/ நி)வாக திற>கைள ெகா'ட தைலசிறBத ஆசிNய)க9 க5வ6V 

தைலைம பதவ6கைள  வகிLபதPகாக ெதாட)BC  சீரான பய6PசியளZ,கL 

பIவா)க9. 

ஆசிNய)கைள பண6,- எILபC, ேம/பாI, ெசய5திற> ேமலா'ைம மPS/ 

ெதாழி5Cைற D>ேனPற/ ஆகியைவ நிSவன ேம/பா^IV தி^டVதி> ஒM 

அYகமாக இM,-/. (ப,க/ 17.1.7-ஐ பா),க$/). 

திறைம வாofத நிVவன[ தைலைமய$n sலW  தனLtசிறS_ மி%க ஒU 

கலாtசார[ைத உUவா%Iத": த-தி மPS/ ெசய5திற> அWLபைடய6லான 

கலாfசாரVைத உMவா,-வத> Xல/ தனZfசிறLைபi/, hCைமVத>ைமi/ 

வள),க, kWய திறைம வா\Bததாக$/ உPசாகமானதாக$/ நிSவனV 

தைலைம இM,க ேவ'WயC தPேபாைதய ேதைவயாக உ9ளC. ஒM நிSவன/ 

மPS/ அத> ஆசிNய)களZ> ெவPறி,-, உய)தர நிSவனV தைலைம இMLபC 

மிக$/ D,கியமானC. உய)Bத க5வ6 மPS/ ெசய5Dைறய65 கா'ப6,கLப^ட 

தைலைமVCவ/ மPS/ நி)வாக திறைமக9  ேபா>ற ேசைவ,கான சா>Sக9 



 

 

உ9ள ப5ேவS சிறBத ஆசிNய)க9 ஆர/பVதிேலேய அைடயாள/ காணLப^I, 

தைலைமVCவ பதவ6களZ> பல பWநிைலகளZ5 பய6PசியளZ,கLபIவா)க9. 

தைலைமVCவ பதவ6க9 காலியாக இM,காC; மாறாக தைலைம 

மாPறYகளZ>ேபாC ஒ>S,ெகா>S ேமPெபாMBத, kWயதாக அைமi/ 

காலக^டமானC, மாPறYக9 சீராக நடLபைதi/, நிSவனYக9 சீராக 

இயY-வைதi/ உSதிெச\i/  ெநறிDைறயாக இM,-/. ஊழ5 

நைடDைறக9  ந�,கLப^I, த-தி அWLபைடய65 நிSவனV தைலவ)க9 பண6,- 

எI,கLபIவC  நைடDைறLபIVதLபI/. 

ஆசிNய உSLப6ன)க9 மPS/ அைனVC உய)க5வ6 நிSவனV 

தைலவ)களZடமிMBC மிகf சிறBத, hCைமயான கPப6Vத5, ஆரா\fசி, நிSவன 

ேசைவ மPS/ சXக நலVதி^டYகைள �'ட,kWய, ஊ,-வ6,க,kWய 

hCைம வா\Bத, தனZfசிறLh மி,க ஒM கலாfசாரVைத உMவா,-த5 நிSவனV 

தைலவ)களZ> ேநா,கமாக இM,-/. நிSவனVதி> தரVC,-/ இய,கVC,-/ 

ெபாSLேபPக ேவ'Wயவ)க9 நிSவனV தைலவ)க9 ஆவ). (இய5 17-ஐ 

பா),க$/). 
 

உய)க5வ6 ஆசிNய)க+,- மதிLh/, தனZfசிறLh மி,க 

தயாNLh மPS/ உகBத பண6fnழ5க+,கான ஆதர$/ 

ெகாI,கLபட ேவ'I/. 

13.1.1.  ேபாpமான இயhெபாU( உ(கqடைமS_ மhVW வசதிக(: 2023 -ஆ/ 

ஆ'டளவ65 அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ப6>வMவன உ9ளZ^ட, 

அWLபைட jகாதார ேதைவக+ட> kWய, ேபாCமான இயPெபாM9 

உ9க^டைமLh மPS/ வசதிகைள ெகா'WM,-/: பாCகாLபான -Wந�) மPS/ 

ெசய5பI/ கழிLபைறக9; ஆசிNய) அtவலக இட/; ேபாCமான 

அைறகல>க+ட> kWய இனZைமயான வ-LபைறகளZ> Xல/ உகBத கPற5 

nழ5க9;  மாPSV திறனாளZ மாணவ)க+,- ஆதரவளZ,-/  உபகரணYக9 

மPS/ உ9க^டைமLh; ந>- வWவைம,கLப^ட வளாகYக9; கண6னZக9 மPS/ 

கண6னZ அைறக9, இைணய இைணLh மPS/ நிSவன மி>ன�ச5; அறிவ6ய5 

ஆ\வகYக9; ெதாழி5 க5வ6 இடYக9; கைலக9 / ைகVெதாழி5க+,கான 

உபகரணYக9, மPS/ பல. 

13.1.2.  ஆசிZயOக( கிைட%கS ெபVதைல உVதிSபv[pத": ஒaெவாM நிSவனD/ 

ேபாCமான ஆசிNய)கைள, ெகா'WM,க ேவ'I/, அைனVC ெசய5DைறV 

தி^டYக9, பாடYக9 மPS/ Cைறக+,கான  ேதைவகைள �)Vதி ெச\வைத 

உSதிLபIVத ேவ'I/. வ6M/பVத,க மாணவ)-ஆசிNய வ6கித/ (30: 1,- ேம5 

இ5லாம5) நிைலநிSVதLபட ேவ'I/; ப5வைகைம உSதி ெச\யLபட 

ேவ'I/. இLேபாC பரவலாக இM,-/ அw-Dைறயான தPகாலிக, ஒLபBத 

நியமனYக9  உடனWயாக  நிSVதLபட ேவ'I/. 



 

 

13.1.3.  ஒzெவாUநிVவன[திhI(�WஇU%IWஅறி�[ திறnகளLn திறைமயானகலS_: 

ஆசிNய -`மமானC க5வ6யாள)கைளi/ கள ெசய5பா^டாள)கைளi/ 

இைணVதிMLபதாக இM,கேவ'I/, இC ெசய5பI/ களVதி5 வtவான மPS/ 

ஈIபாI9ள ெதாட)hகைள உMவா,-வதP- D,கியமாகிறC; அதனா5 

சிறLhDைற ஆ^ேச)Lh ஊ,-வ6,கLபI/. ஏெனனZ5 பண6 நியமனYக+,- 

இCதா> அள$ேகாேல தவ6ர, அவ)களZ> க5வ6Vத-திக9 அ5ல. 

13.1.4.  பண$%I ஆqக( ேதO� ெசoவதhகான நிVவன[திn தnனாqசி உZைம: ெபாC 

நிSவனYக9 (மPS/ உதவ6ெபS/ நிSவனYக9) உ9ளZ^ட அைனVC 

நிSவனYக+/, ஆசிNய)கைளi/, ப6ற உSLப6ன)கைளi/ அவ)களC 

வ6MLபVதி>பW ேச)LபதPகான த>னா^சி உNைமையL ெபPறிM,-/. பண6,- 

ஆ^க9 ேத)$ ெச\த5 கIைமயான மPS/ ெவளZLபைடயான அள$ேகா5க9 

மPS/ நைடDைறகைள இC அWLபைடயாக, ெகா'WM,-/; இBத 

அள$ேகா5க+/ நைடDைறக+/ ெபாCV தளVதி5 கிைட,கL ெபSவதாக 

இM,-/. ஆசிNய)க+,கான ஆ^ேச)Lh அள$ேகா5க9 ப5வைகைம, 
ஒ`,கவ6ய5 hNத5, சXகV ெதாைலேநா,-க9, கPப6,-/ திற> மPS/ பய6Pசி 

மPS/ ஆரா\fசி,கான பYகளZLh ஆகியவPைற உ9ளட,கியC; ப5ேவSப^ட 

-`,க+ட> பண6hNi/ திற> XVதபதவ6களZ5 உ9ளவ)க+,- ஒM 

D,கியமான அள$ேகாலாக இM,க ேவ'I/. (உதாரணமாக) ஜனாதிபதி / 
CைணேவBத) / இய,-ந) ஆகிேயாN> Xல/, ெபாMVதமான ேதட5 மPS/ 

ஆ^ேச)Lh, -`,கைள உMவா,-வத> வாய6லாக, பண6,- ஆ^க9 ேத)$ 

ெச\தலி>ேபாC சNயான ெசய5Dைற ப6>பPறLபI/ எ>பைத நி)வாகிகளZ> 

சைப உSதிLபIVC/.   (ப6N$17.1 –ஐ பா),க$/) 

13.1.5.  நிVவன கலாtசார[p%I அதிகாரமளL[p ஊ%Iவ$[த": ஒaெவாM உSLப6னN> 

மதிLh மPS/ ெகௗரவVதிPகான மNயாைத ஆகியவPைற, -றி,கி>ற, 

இய5வ6,-/ மPS/ பYேகP-/ த>ைமiைடய கலாfசார/ ஒaெவாM 

நிSவனVதிt/ நில$/. கMVC ேவSபா^ைட எதி)ெகா9+/ேபாC/kட 

உைரயாட5 ேமPெகா9+/ உSதிiடனான, hதிய கMVCக9 

ஊ,-வ6,கLபIகி>ற திறBதநிைல nழ5 இM,கேவ'I/. நிSவன 

ெதாைலேநா,-L பா)ைவ மPS/ -றி,ேகா9க9 பகி)BCெகா9ளLபIவத> 

Xல/ ஒM உைடைமiNைம உண)$ வள),கLபI/. ஆசிNய)களZ> 

ெபாSLhக+/ கடைமக+/ அவ)க+,- ெதNவ6,கLப^I, அவPைற 

நிைறேவPSவதP- அவ)கைள ெபாSLேபPகf ெச\யேவ'I/. அேதேவைளய65 

நிSவனVதி> உயNய இல,-கைள ேம/பIVCவதP- அவ)க9 பYகளZ,க 

ேவ'I/. சவா5கைள பகி)BC ெகா9வதP-/ ெதாழி5Dைற ேம/பா^WPகான 

ஆதரைவV ேதIவதP-/ அவ)க+,- இட/ ெகாI,கLபட ேவ'I/. 
அதிகாரமளZ,-/ கலாfசாரVதி> மிக D,கிய, kறானC, ஆசிNய)க+,- 

க5வ6சா) jதBதிர/ இMLபதா-/. இC அவ)களC ஆரா\fசிைய ெதாட)வதP-/, 
எ`CவதP-/, hCைமயான கPப6Vத5 மPS/ பாடVதி^ட நைடDைறகைள 

ப6>பPSவதP-மான jதBதிரVைத உ9ளட,கியதா-/. இVதைகய கலாfசாரVைத 

வள)LபC, CைணேவBத) / இய,-ந) உ9ளZ^ட நிSவனV தைலவ)களZ> 

ெபாSLப6> மிக D,கியமான அ/சYகளZ5 ஒ>றா-/. 



 

 

13.1.6.  ஆசிZயOக( உ(ளLqட ப"கைல%கழக ஊழியOக�%கான நிரfதர (பதவ$%கால)  

ேவைல வாoS_  வழி[தடW: ஆசிNய)க+,-V த-BதவாS வWவைம,கLப^ட 

நிரBதர ேவைலவா\Lh (பதவ6,கால) வழிVதட Dைறைம, ஆசிNய)க9 உ9ளZ^ட 

அைனVC க5zN மPS/ ப5கைல,கழக ஊழிய)க+,-/ 

அறிDகLபIVதLபI/ - தனZயா) உய)க5வ6 நிSவனYக9 உ9ளZ^ட அைனVC 

நிSவனYகளZt/ 2030 ஆ/ ஆ'W5 இC D`ைமயாகf ெசய5பI/. த-திகா' 

கால/ ெபாCவாக ஐBC வMடYக9 ஆ-/. இC மதிLப�̂ W>பW -ைற,கLபடலா/; 

அ5லC அதிகN,கLபடலா/. ப5ேவS ஆதாரV தர$க+ட> கIைமயான மPS/ 

வ6Nவான மதிLப�̂ I ெசய5Dைறய6> அWLபைடய65 உSதிLபIVத5 அைமi/. 
இC ஒM ெதாட) கால வைரயைறiடனான, 360 WகிN ேகாணVதிலான 

(ேமPபா)ைவயாள), சக மாணவ) மPS/ மாணவ) மதிLப�I ஆகியன ேபா>ற)  
மv9தர$கைளi/ ஒM தனZநபN> ேவைலகளZ> ெதா-Lப6> மvதான 

மதிLப�̂ ைடi/ உ9ளட,கியதாக இM,-/. ஒaெவாM நிSவனD/ நிரBதர 

ேவைலைய / பதவ6, காலVைத உSதிLபIVCவதP- அத> ெசாBத 

ெசய5Dைறைய DW$ெச\i/. அVதைகய பண6 நியமனYக9 தனZLப^ட 

நிSவனYக+,- வழYகLபI/; ஆசிNய)கைள நிSவனYக+,கிைடேய இட/ 

மாPற DWயாC. 
 

'நிரBதர ேவைலவா\Lh' எ>பC, ஒM பண6யாள) D>வைரயைற ெச\யLப^ட 

கால எ5ைலய6>றி ஒMபண6,- ேத)BெதI,கLப^WMLபைத -றி,கிறC. ஒM 

வைரயைற, கால அ5லC தPகாலிக அ5லC ஒLபBத ஊழியNடமிMBC (இவ)க9 

அைனவM/ D>னேர த�)மானZ,கLப^ட ேவைலவா\Lைப ெகா'WM,கி>றன)) 

ஒM நிரBதர ஊழிய) ேவSபIகிறா). அVதைகய நிரBதர ஊழிய) ஒM 

ெவளZLபைடயான ந�'டகால பண6 நியமன ஒLபBதVைதL ெபPறிMLபா). அC 

வழ,கமாக அBத ஊழிய) அBத நிSவனVதி5 ஓ\{திய வயைத அைடi/ேபாC, 

அ5லC பண6ய6லிMBC தானாக வ6ல-/ேபாC, அ5லC அBத நிSவனVதி> 

பண6ய6லிMBC Dைறயான ெசய5DைறகளZ>பW ந�,கLபI/ேபாC DWவைடi/. 

 
க5வ6 நிhணVCவ/ மPS/ ஆழ/, கPப6Vத5 திற>க9 

மPS/ ெபாCfேசைவ,கான மனநிைல ஆகியவPறி> 

அWLபைடய65 ஆசிNயL பண6 நியமன/ இM,-/. 

13.1.7. ஆசிZயO ேமWபாqv[ திqடW: அைனVC நிSவனYக+/ ஆசிNய)க+,கான ஒM  
‘ெதாட)fசியான ெதாழி5 ேம/பா^I’ தி^டVைத உMவா,கி, அைத நைடDைறL 

பIVCவதPகான ெசய5Dைறைய த�)மானZ,-/. Cைறசா)Bத திற> ேம/பாI, 
கPப6,-/ திற>, ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி,கான பYகளZLh ஆகியவPைற 

உ9ளட,கியதாக இVதி^ட/ இM,க ேவ'I/. இள/ ஆசிNய 

உSLப6ன)க+,கான ஒM வழிகா^ட5 தி^ட/ மPS/ jயமதிLப�̂ ைட 

க'காண6,-/ தி^ட/ ஆகியவPைற நைடDைறய65 ெகா'I வMவைத 

நிSவனYக9 கMVதி5 ெகா9ளலா/. இC ஆசிNய)கைள தமC ெசாBத 

D>ேனPறVைதi/ கPறைலi/ மதிLப�I ெச\ய  ஊ,-வ6Lபதாக இM,-/. 
மனZதவள ேம/பா^I ைமயYக9 ெவளZLhற நிSவனYகளாக இMLபதP-L 

பதிலாக, தPேபாC அவPS,- ஆதர$ வழY-/ ப5கைல, கழகYக+ட> 



 

 

ஒMYகிைண,கLபI/. மனZதவள ேம/பா^I ைமயYக+,கான ெசலவ6னYகைள 

மனZதவள ேம/பா^IV Cைற இர'I தனZVதனZ ப-திகளZ5 வழY-/: (i) 
ப5கைல,கழக வர$ெசல$V தி^டVதி> ஒM ப-தியாக ைமயVC,-/ 

ஊழிய)க+,-மான நிதி மPS/ (ii) ெதாழி5Dைற ேம/பா^IV தி^டYக+,கான 

நிதி. மனZதவள ேம/பா^I ைமயYக9 தனZயா) உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> 

ஆசிNய)க+,- பய6PசியளZLபதP-/ அதPகாக க^டண/ வnலிLபதP-/ 

அgமதி,கLபI/.  ப5வைகLப^ட Cைறக9 ெகா'ட ப5கைல,கழகYக+,-9 

hதிதாக வM/ மனZதவள ேம/பா^I ைமயYக+,- நிதி அளZLபத> Xல/ வள 

ேம/பா^I ைமயYகளZ> எ'ண6,ைக அதிகN,கLபI/. 
 
உய)க5வ6ய65 ஆசிNய)களZ> ெதாழி5Dைற வள)fசி,கான ஒM ேதசிய தி^ட/ 

ெதாடYகLபI/. அத> பாடVதி^ட க^டைமLபானC, நாI D`வதிt/ உ9ள 

உய)க5வ6 நிSவனYக+ட> கலBதாேலாசி,கLப^I, மனZதவள ேம/பா^I 

ைமயYகளா5 வWவைம,கLபI/. இBத க^டைமLைப உய)க5வ6 நிSவனYக9 

தYக9 ெசாBத, `ெதாட)fசியான ெதாழி5Dைற ேம/பா^I` தி^டYகைள 

நடVCவதP-L பய>பIVதலா/; உய)க5வ6 நிSவனYக9 தமC ஆசிNய)க9 

மPS/ ப6ற உSLப6ன)களZ>  ‘ெதாட)fசியான ெதாழி5Dைற ேம/பாI` 

பயg9ளதாக இMLபதP- ெபாSLேபPக ேவ'I/. (ப,க/ 15.5.2 –ஐ பா),க$/) 

13.1.8.  _திய ஆசிZயOக�%கான ஆhVSபv[pW பய$hசி[ திqடW: உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 உ9ள அைனVC hதிய ஆசிNய)க+/ ஆPSLபIVC/ பய6PசிV 

தி^டYக+,- உ^பIVதLபட ேவ'I/. இC திைண,களYக9/ க5வ6ய6ய5 

க5zNகளாt/ வWவைம,கLப^I வழYகLபடலா/. நிSவனVதி> கலாfசார/ 

மPS/ ப'பா'ைம, தி^டYக9 மPS/ பாடெநறிக9, ந5ல கPப6Vத5 

நைடDைறக9 மPS/ கPப6,-/ அw-Dைறக9 மPS/ இதர வ6ஷயYகைள 

இBதV தி^ட/ அவ)க+,- அறிDகLபIVத ேவ'I/. உய)க5வ6 நிSவன 

-`வ6> திறைமயான ப-தியாக மாSவதP- அவ)க+,- இC CைணhNi/. 

ஒaெவாM hதிய ஆசிNய உSLப6னM,-/ உய)க5வ6 நிSவனVதி5 

ந�'டகாலமாகL பதவ6 வகி,கிற, D>மாதிNயான க'காண6LhL பதிைவ 

ெகா'WM,கிற ஆசிNய வழிகா^W ஒMவ) நியமி,கLபடலா/. 

13.1.9.  s[த க"வ$யாளOகளLn வழிகாqட": ப5கைல,கழக / க5zN ஆசிNய)க+,- 

-Sகியகால வழிகா^Iத5 / ெதாழி5சா) ஆதர$ வழY-வதP- வ6MLபD9ள 

தைலசிறBத XVத / ஓ\$ெபPற, -றிLபாக இBதியெமாழிகளZ5 கPப6LபதPகான 

திறgைடய ஆசிNய)களZ> ஒM ெபNய -`, நிதியளZ,கLப^I,  நிSவLபட 

ேவ'I/. 
-றிLப6^ட பாடYக+,- அ5லC நிலL ப-திக+,கான சிறBத ம,க9 -றிLபாக 

கMVதி5 ெகா9ளLபட ேவ'I/. ப6>தYகிய மாவ^டYகளZ5 உ9ள உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ> தரVைத ேம/பIVCவதPகாக இBத, -` D`ைமயாகL 

பய>பIVதLபட ேவ'I/. இC நாலBதா ெகா9ைக மPS/ த^சசீல, ெகா9ைக 

ஆகியவPறி5 ஒM -றிLப6^ட D>ெனILைப அவசியமா,-/. (P 10.15ஐ பா),க$/). 
 



 

 

 
 

தYகளC பாடL ப6N$க+,கான பாடVதி^ட ேத)$க9 

ெச\ய$/, க5வ6சா) jதBதிரVCட> ஆரா\fசி 

ேமPெகா9ள$/ ஆசிNய)க+,- அதிகார/அளZ,கLபI/. 

 
13.1.10.  ஆசிZய மhVW ப$ற பண$யாளOகளLn ெதாழி"pைற மhVW இழSப�qv 

ேமலா{ைம: அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ெதாழி5Cைற D>ேனPற/, 
பதவ6 உய)$க9, ஊதிய/ த�)மானZVத5 மPS/ தYகளC அைனVC ஊழிய)களZ> 

ேசைவநிைலைமக9 உ^ப^ட, தYகளC ம,கைள நி)வகி,-/ ெசய5Dைறகைள 

DW$ ெச\i/. 
 

உய)க5வ6 நிSவனYக9, ஆசிNய)க9 உ9ளZ^ட தYகளC அைனVC 

ஊழிய)களZ> ெதாழிPCைற, பதவ6 உய)$ மPS/ ஊதிய/ த�)மானZVத5 (ேசைவ 

நிபBதைனக+/ இதி5 அடY-/) ஆகியவPS,காக, ந5ல பய> தர,kWயC/ 

ேந)ைமயானCமான ெசய5Dைறகைள வ-Vதைம,-/. இBத ெசய5Dைறக9 

ேம/பIVCத5, அYகீகNVத5 மPS/ ெசய5திறg,-/ பYகளZLh,-/ ெவ-மதி 

அளZVத5 ஆகியவPைற அWLபைடயாக, ெகா'WM,-/; இைவ 'பண6XLh 

நிைலைய' அWLபைடயாக, ெகா'WM,காC.  இைவ நிSவனVதி> நி)வாக 

சைபய6> ெவளZLபைடயான ஒLhதtட> வ-Vதைம,கLபI/, இைவ திற/பட$/ 

ேந)ைமயாக$/ நைடDைறLபIVதLபIவைத உSதிLபIVத, இBத நி)வாக 

சைபi/ இவPைற மதிLப�I ெச\C க'காண6,-/. (உய)க5வ6 நிSவனVதி> 

நி)வாக, -`வ6லிMBC) இர'I,-/ ேமPப^டவ)க9 இBத DWெவI,-/ 

ெசய5Dைறய65 ேச),கLபIவா)க9. – ஊதிய/ அ5லC அத> அதிகNLh, அ5லC 

பதவ6உய)$, அ5லC ெதாழி5Cைற D>ேனPறVC,கான ப6ற நடவW,ைகக9 

ஆகியவPைற நி)ணய6LபதP-, தனZநப) பYகளZLh, ெசய5திற> மPS/ திறைம 

ஆகியவPைறL பPறி இவ)க9 அறிBதிM,க ேவ'I/. 

 

ெசய5DைறகளZ> Xலமான பYகளZLhக9 மPS/ ெசய5திற> ஆகியவPறி> 

மதிLப�டானC, நிSவனVதி> இல,-களZலிMBC ெபறLபIபவC/, நாI மPS/ 

உலெகYகிt/ உ9ள, ச/பBதLப^ட Cைறய6லான சிறLபான நடவW,ைகக9 

Xல/ ெதNவ6,கLபIவCமான, தனZநப)க+,காக வ-Vதைம,கLபI/ 

பண6இல,-க9 மPS/ -றி,ேகா9களZ> nழலி5 அைமi/.  
 
இBத மதிLபா\வானC, கPப6Vத5, ஆரா\fசி, பய6Pசி (எ.கா. பய6Pசி ெச\i/ 

ெதாழி5 ெநறிஞ)கேளாI உ9ள ஈIபாI, Dதிேயா) க5வ6, சXகேசைவ, கள 

தைலய�̂ I தி^டYக9), நிSவன ேம/பாI (எ.கா. க5வ6சா)/ நி)வாக -`,களZ5 

பண6யாPSவC, மாணவ) ஆதர$) ஆகியவPறி> மvதான 360 WகிN ேகாண 

அளவ6லான (ேமPபா)ைவயாள), சக மாணவ) மPS/ மாணவ) மதிLhைர ஆகிய) 
கMVCகைளi/, அBத உய)க5வ6 நிSவன/ த�)மானZ,-/ ப6ற 

பNமாணYகைளi/ உ9ளட,கியதாக இM,-/. இBத அள$M,க9 

ஒaெவா>றிP-மான ஒLப�̂ டளவ6லான பல/ எ>பC, ப5ேவS வைகயான 

நிSவனYகளZ> (வைக 1, 2 மPS/ 3) கவன ைமயVைதL ெபாSVC,  

நிSவனYக+,கிைடேய மாSபI/. 



 

 

ஆரா\fசிய6> மvதான மதிLபா\$ ேவைலய6> தர/ கIைமயாக மதிLப�I 

ெச\யLபIவைத உSதி ெச\கிறC. இC ெவளZய6டLப^ட jவWகளZ> 

எ'ண6,ைககளா5 ம^Iேம வழிநடVதLபIவதி5ைல. (பVதிNைகக9ேபா>ற) 
ெவளZய�̂ IV தளYகளZ> மvதான ந/பகVத>ைம மPS/ நPெபயைரL பPறி 

-றிLபாக கவனமாக இMLபேதாI, -ைறவான தரVC,- (இவPறி5 சில 
'ேபாலியானதாக'$/ இMLபதா5) எBத ந/பகVத>ைமi/ வழYகLபIவதி5ைல 

எ>பைதi/ உSதிLபIVCகிறC.  
 
க5வ6சா) ஊழிய)க9 X>S நிைலகளZ5 இMLபா)க9 - உதவ6LேபராசிNய), 
இைணLேபராசிNய) மPS/ ேபராசிNய) – D>ன) -றிLப6டLப^I9ளபW, 

தனZLப^ட ஆசிNய உSLப6ன)களZ> மvதான மதிLபா\ைவL ெபாSVC இBத 

நிைலக+,கிைடேய பதவ6 உய)$க9 நிகழலா/. இBத நிைலக9 

ஒaெவா>S,-9+/ ஒM பரBCப^ட ஊதிய ேவSபா^I வர/hக9 இM,-/. 
இைவ சில நிைலக+,கிைடேய ப-திெயாVதிMLபதாக இM,-/. பண6யாள) 

நியமனYகளZ> ஒ^IெமாVத க^டைமLh மPS/ நிைலகைள உய)க5வ6 

நிSவன/ த�)மானZ,கலா/. 
 
ெபாCVCைற உய)க5வ6 நிSவனYக9 உ^பட, அவ)களZ> அைனVC 

ஊழிய)க+,-/ ஊதிய அள$கைளi/ அத> அதிகNLhகைளi/ வ-Vதைம,க 

உய)க5வ6 நிSவனYக+,- அதிகார/ அளZ,கLபI/.  உய)க5வ6 நிSவனYக9 

அவ)களC பண6யாள)களZ> ஊதியVைத தPேபாC வழ,கVதிt9ள 

நிைலகளZலிMBC -ைற,கேவா அ5லC அேதேபா>ற பண6க+,- hதிய 

பண6யாள)கைள -ைறBத ஊதியVC,- நியமி,கேவா kடாC. எனZg/, எதி)கால 

ஊதிய அதிகNLh -றிVத நி)ணயYக9 எ>பC உய)க5வ6 நிSவனVதி> தனZLப^ட 

உNைமயா-/. 
 
எBதெவாM உய)க5வ6 நிSவனVதிt/ இBதf ெசய5Dைறைய நி)ணய6Lபதி5 

ஒ`Y-Dைற அதிகாNக+,ேகா அ5லC (அYகீகார/ உ9ளZ^ட) ஒ`Y-Dைற 

ெசய5Dைறக+,ேகா எBதெவாM பY-/ இM,காC, உய)க5வ6 நிSவன/ 

கைடLப6W,க ேவ'Wய க^ILபா^I நைடDைறகைள இBத ெசய5Dைற 

வைரயSVC9ளத>பWேய அவ)க9 மதிLப�I ெச\வா)க9. 

13.1.11. ஆசிZயOகைள பண$%I எv[த" மhVW ேமWபாv, ெதாழி"pைற வளOtசி மhVW 

ஊதிய ேமலா{ைம ஆகியைவ `நிVவன ேமWபாqv[ திqட[திn` ஒU பIதியாக 

இU%கேவ{vW: 

பண6,- எI,கLபI/ ஆசிNய)களZ> எ'ண6,ைகய6லிMBC, பண6,- ஆ9 

எI,-/ அள$ேகா5க9 மPS/ ெசய5Dைறக9, ெதாழி5Dைற D>ேனPற/ 

மPS/ ஊதிய நி)ணய/ ஆகியைவ வைரய6tமான ஆசிNய)க9 ெதாட)பான 

அைனVC வ6ஷயYக+/ நிSவன ேம/பா^IV தி^டVதி> ஒM ப-தியாக$/ 

நி)வாக சைப,- ெசாBதமானதாக$/ இM,-/. 
ெபாCVCைற உய)க5வ6 நிSவனYக9 உ^பட, உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> 

அைனVC பY-தார)கைளi/ சீரைம,-/ ப6ரதான வழிDைறயாக நிSவன 

ேம/பா^IV தி^ட/ இMLபதா5, இBத ம,க9 ெசய5Dைறக9 அைனVC,-/ 

அC அLபWேய பய>பIVதLபI/. இC ந�'டகால அWLபைடய65 ச/பBதLப^ட 

ெபாC நி)வாக அைமLh / நிதியளZLh நிSவனVதிடமிMBC ேபாCமான நிதிiதவ6ைய 



 

 

உSதி ெச\வைத உ9ளட,கியதாக இM,-/, உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> 

அைனVC ஊழிய)களZ> ஊதிய/ உ^ப^ட அவ)க9 ெதாட)பான அைனVC 

ெசலவ6னYக+,-/ இC உத$/. 2030 அளவ65, ெபாCVCைற உய)க5வ6 

நிSவனYக9 உ^ப^ட, அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/, தYக+ைடய 

வள)fசி மPS/ ேம/பா^IV தி^டYக+,கிணYக, தமC ம,க9 வளYகைள 

நி)வகி,க$/ ேம/பIVத$/ இயt/ வைகய65, இBத எ5லா வ6ஷயYகளZt/ 

அதிகார/ ெபPறிM,-/. 
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இய5 14 

ேதசிய ஆராotசி நிVவனW 

ேநா%கW: நாI D`வதிt/ உ9ள அைனVC க5வ6 hலYகளZt/ ஆரா\fசி 

மPS/ hCைமகைள ஊ,-வ6Vத5; அதிt/ -றிLபாக க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYகளZ5 ஆரா\fசிக+,- வ6VதிIத5; சக-` மSமதிLப�̂ I 

Dைறய65 நிதிiதவ6 அளZVC, வழிகா^W ஆரா\fசி,- உகBத jPSf nழைல 

உMவா,-த5. 

அறி$ உMவா,க/ மPS/ ஆரா\fசி ஆகிய இைவ இர'I/ ந/ நா^W> ந�WVத, 

நிைலVத, CWLபான ெபாMளாதார வள)fசி,-/, சDதாய D>ேனPறVதிP-/ 

ேமt/ நா^ைட ெதாட)BC எ`fசிÑ^W D>ேனPற பாைதய65 ெகா'I 

ெச5ல$/ D,கிய கMLெபாMளாக உ9ளன. இ>g/ ெசா5லLேபானா5 

வரலாPறி5 காணLபI/ ப'ைடய வளமான நாகNக சDதாயYகளான இBதியா, 

ெமசப^ேடாமியா, எகிLC, சீனா, கிேர,க/ ெதாடYகி நவ �ன நாகNக சXகமாகL 

ேபசLபI/ அெமN,கா, ெஜ)மனZ, இ�ேர5, ெத> ெகாNயா மPS/ ஜLபா> 

Dதலாக உ9ள அைனVC நாகNக வள)fசிi/ ‘hதிய அறி$V ேதட5’ மPS/ 

அதைன ெகா'டாIவத> Xலமாகேவ தமC அறி$fெச5வ/ மPS/ ெபாM^ 

ெச5வYகைள ெபMவாNயாக அைடBதன. இBத ‘hதிய அறி$V ேதட5’ அறிவ6ய5 

உலகி5 ம^I/ இ5லாம5 கைல, ெமாழி மPS/ இல,கிய/ ஆகிய அைனVC 

CைறகளZt/ இMBதC. அC அவ)க+ைடய நாகNக வள)fசி,- உதவ6யேதாI 

ம^I/ அ5லாம5 உலக/ D`ைம,-/ உதவ6யாக$/ இMBதC. 

இ>ைறய உலகி5 நிகmBC வM/ வ6ைரவான மாPறYகைள, உதாரணமாக, 

காலநிைல மாPறYக9, மாறிவM/ ம,க9 ெதாைக மPS/ அத> ேமலா'ைம, 

உய6NV ெதாழி5}^ப/, இைணய சBைத, ெசயPைக அறிவாPற5 ேபா>றவPைறL 

பா),-/ேபாC ‘ஆரா\fசி,கான வtவான nழ5’ ேதைவLபIவத> 

D,கியVCவ/ வ6ளY-கிறC. ேமt/ இBதியா DPறிt/ ேவSப^ட CைறகளZ5 

தைலைமVCவ/ ெபPற, திறைம வா\Bத தனC மனZத வளVதி> D`L 

பயைனi/ ஒ>S திர^W, எதி)வM/ காலYகளZ5 ‘அறிவா)Bத சDதாயமாக’ 

D>னண6ய65 வரேவ'Iமாய6>, அைனVC CைறகளZt/ -றிLப6டVத-Bத 

வ6Nவான ஆரா\fசிகைள ேமPெகா'I DW$கைள ெவளZய6Iத5 (D,கியமாக 

ேதைவLபIகிறC) D,கியVCவ/ ெபSகிறC. ந/ நா^W5 D>h எLேபாC/ 

இMBதைத கா^Wt/ தPேபாைதய காலக^டVதி5 ஆரா\fசி எ>பC 

ெபாMளாதார/, அறி$சா) சXக/, jPSf nழ5 மPS/ ெதாழி5 }^ப 

வள)fசிய65 D,கியVCவ/ ெபSகிறC.  

 
வளMகி>ற, ந�WVC நிைல,க, kWய ஒM ெபNய CWLபான 
சXக/ மPS/ ெபாMளாதாரVதி> ைமயமாக திக`/ 
ஆரா\fசி மPS/ hCைம 
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ேமேல kறLப^I9ள அவதானZLhக9 அைனVC/ உலெகYகிt/ இMBC 

சமvபVதி5 கிைட,கLப^ட தகவ5க9 மPS/ ெபாMளாதார ஆ\$களZ> 

அWLபைடயாக, ெகா'டC. உதாரணமாக ஐேராLப6ய ெதாழிP சYகYக9 2017 ஆ/ 

ஆ'I ெவளZய6^ட “ஆரா\fசி மPS/ hதிய க'Iப6WLhக+,கான நிதி ஒC,கீI 

மPS/ அத> தா,கVதிPகான ெபாMளாதார, காரண6க9” என ப6>வMமாS 

-றிLப6டLப^I9ளC. 

1995 Dத5 2007 வைர ஐேராLப6ய ெபாMளாதார வள)fசிய6> X>றி5 இர'I 

பY- ஆ5hக Xலமாக வBதC எ>S/, ேமt/ 2000 ஆ'I Dத5 2013 ஆ'I 

வைர ஐேராLபாவ6> உPபVதி லாபVதி5 15% அசhக Xலமாகேவ கிைடVதC. 

ேமt/ ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 ஓ) ஆ'WPகான அசhக Dத�ைட 0.2% 

உய)VC/ ேபாC அத> Xலமாக 1.1% ெமாVத உ9நா^I உPபVதி (å/P) 

உய)கிறC. ஐBC மடYகாக திM/ப, கிைட,கிறC எ>ற தகவt/ ெபறLபIகிறC. 

அெமN,க ஐ,கிய மாநிலYக9 உ9ளZ^ட உலகி> ப6ற நாIக+/ ேமேல 

-றிLப6^டC ேபாலேவ தYகளC ெபாMளாதார வள)fசிய65 அசhக-வ65 

ெச\யLபI/ Dத�I D,கியVCவ/ ெபSவதாக kSகி>றன. இ>g/ 

ெசா5லLேபானா5 வள)Bத / வளM/ நாIகளZ> ஆசhக மvதான Dத�Iக+,-/ 

அBநாIகளZ> தனZநப) ெமாVத உ9நா^I உPபVதி,-/ அத> வள)fசி,-/ 

ெநMYகிய ெதாட)h உ9ளதாக ெதNயவMகிறC. 

Cரதி)�டவசமாக இBதியாவ65 ஆரா\fசி மPS/ hதிய க'Iப6WLhக+,கான 

Dத�I எ>பC ஆ'I ேதாS/ உய)VதLபடாம5 இMLபேதாI ம^Iம5லாம5 

கடBத பVC ஆ'டகளாக அ/Dத�I -ைறBC/ உ9ளC. 2008 ஆ/ அ'I 

ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 0.84% ஆக இMBத Dத�I 2014 ஆ/ ஆ'I 0.69% 

ஆக -ைறBC9ளC ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 அசhக-இ> Dத�^I 

வ6கிதாசாரVைத ஒLப6^I பா),-/ ேபாC அெமN,க D,கிய மாநிலYக9 (2.8%), 

சீனா (2.17%), இ�ேர5 (4.3%) மPS/ ெத> ெகாNயா (4.2%) எ>ற வ6கிதாசாரVதி5 

உ9ளC. அதாவC இBநாIக9 அைனVCேம தமC ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 

-ைறBதப^ச/ X>S மடY- ஆசhகவ65 Dத�I ெச\C9ளன.  

தPேபாC தனC ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 இMBC Dத�I ெச\யLபIகி>ற 

-ைறBத சதவ6கித அளேவ ந/ நா^W5 நைடெபS/ ஆரா\fசிகளZ> 

எ'ண6,ைகய65 ப6ரதிபலி,கிறC. ந/ நா^I ெமாVத ம,க9 ெதாைகய65 

ல^சVதிP- 15 ேப) ம^Iேம ஆரா\fசியாள)க9 உ9ளன) எ>பC அதி)fசி 

அளZLபதாக உ9ளC. இCேவ சீனாவ65 இல^சVதிP- 11 ேபM/, அெமN,காவ65 

423 ேபM/, இ�ேரலி5 825 ேபM/ ஆரா\fசியாள)களாக ெவளZவMகி>றன). 

(இBதிய ெபாMளாதார, கண,ெகILh 2016-17).  

இத> ேநரW பாதிLபாக காLhNைம மPS/ ஆரா\fசி ெவளZய�IகளZ5 இBதியா 

மிக$/ ப6>தYகிேய உ9ளC. உலக அறி$சா) ெசாVC (நிலிrய6d 

èஐமிeய6ய6eஉமிPrய6 �rலி�erமித� லிrஆழிஐ�வ6ழிமி�லிஐ (நிèP})) 

நிSவனVதி> h9ளZவ6வரLபW சீனா இCவைர 13,38,503 காLhNைம,- 

வ6'ணLப6VC9ளC. இதி5 10% ம^Iேம ெவளZநாI வாm சீன)க9 ஆவ). இேத 

ேபா5 அெமN,க ஐ,கிய மாநிலYக9 6,65,571 காLhNைம,- வ6'ணLப6VC9ளC. 

ஆனா5 இBதியாவ65 இMBC ெவS/ 45,057 காLhNைம வ6'ணLபYக9 ம^Iேம 



14. National Research Foundation 

 
261 

சம)Lப6,கLப^I9ளC. அதிt/ 70% வ6'ணLபYக9 ெவளZநாI வாm 

இBதிய)களா5 சம)Lப6,கLப^I9ளன. ஆனா5 க^Iைர ெவளZய�IகளZ> 

அWLபைடய65 பா),-/ேபாC இBதியா சிறLபான நிைலய65 உ9ளதாகேவ 

ெதNகிறC. அறிவ6ய5 சா) ெவளZய6IகளZ5 நிைலயான வள)fசி உ9ளC. 2009-5 

3.1%-5 இMBC 2013 ஆ/ ஆ'I ெவளZய�IகளZ> எ'ண6,ைக 4.4% ஆக 

உய)BC9ளC. இMLப6g/ அெமN,க ேதசிய அறிவ6ய5 நிSவன/, அற,க^டைள 

2019 ஆ/ அ'I ெதா-Vத ‘அறிவ6ய5 மPS/ ெபாறிய6ய5 -றிய�̂ W>‘பW சீனா 

மPS/ அெமN,கா ஆகிய இM நாIக+ேம 2016 ஆ/ ஆ'ேட இBதியாைவ வ6ட 

நா>- மடY- அதிக க^Iைரகைள ெவளZய6^I9ளன எ>பC ெதNயவMகிறC. 

ேதசிய அளவ$" ஆராotசி மhVW _திய க{vப$`S_களL" கலாtசார 

ஊvUவலிn Q%கிய[pவW. 

தPேபாC இBதிய சDதாய/ எதி)ெகா'I9ள  தைலயாய சவா5களான தனC 

ஒaெவாM -Wம,க+,-/ �\ைமயான, jகாதாரமான -Wந�) கிைட,கf 

ெச\த5, �\ைமயான காPS, தY-தைடய65லா ஆPற5, தரமான க5வ6 மPS/ 

மMVCவ/, ேம/பIVதLப^ட ேபா,-வரVC வசதி மPS/ சNயான 

உ^க^டைமLh வசதிக9 ஆகிய இைவ அைனVதிP-/ அறிவ6ய5 மPS/ 

ெதாழி5}^ப �தியாக அwகி, அவPS,- த�)$ காwத5 ேவ'I/. ேமPkறிய 

அைனVC ப6ரfசைனகைளi/ எதி)ெகா'I த�)$காண உய)தர ஆ\$க9 

ப5ேவS CைறகளZt/ ெச\யLபட ேவ'I/ அC$/ அaவா\$க9 ந/ 

ம'ண6ேலேய ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. ெவளZநாIகளZ> ஆரா\fசி 

DW$கைள ெவSமேன இற,-மதி ெச\i/ நைடDைற இனZ பயனளZ,காC. ஒM 

நாI தம,- ேவ'Wய ஆரா\fசிகைள தாேம ேமPெகா9+/ திற> 

ெபPறிM,-மாய6> அBநா^I மPறவ)களZ> ஆரா\fசி க'Iப6WLhகைள தம,- 

ேதைவயானவாS உ^கிரகி,-/ வ5லைமi/ ெபPறிM,-/. 

ஒM நா^W> தனZVCவ/  வள)fசி, உய)$ பைடLபாPற5, ஆ>மvக மPS/ 

அறி$சா) ேதைவக9 எ>பன அBநா^W> வரலாS, கைல, ெமாழி மPS/ 

கலாfசாரVைத ெபNC/ சா)BC இM,கிறC. ஆரா\fசிகளZ> ேதைவ சXக 

ப6ரfசைனக+,க த�)$ கா'பேதாI நி>Sவ6Iவதி5ைல. கைல மPS/ மனZத 

ேநயVதி5 ெச\யLபI/ ஆரா\fசிகேளாI, அறிவ6ய5 மPS/ சXக அறிவ6யலி5 

ெச\யLபI/ க'Iப6WLhக9 ைகேகா)VC ெச5t/ேபாC நமC நாI ஞானVதி5 

சிறBC D>ேனPற/ க'ட நாடாக திக`/.  

உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆரா\fசி மPS/ hதிய க'Iப6WLhகளZ> அவசிய/ 

மிக$/ D,கியVCவ/ ெபSகிறC. ஒM வtவான ஆரா\fசி மPS/ அறி$ 

உMவா,க5 கலாfசாரL ப6>hலVதி5 இM,-/ உய) க5வ6 கPற5 -கPப6Vத5 

நிக`/ எ>பC உலகி> மிகf சிறBத ப5கைல,கழகYகளZ> வரலாPைறL 

பா),-/ேபாC ெதNயவM/ உ'ைமயா-/. அதாவC, உலகி> மிகfசிறBத 

ஆரா\fசிக9 ப5Cைற ப5கைல,கழக அைமLப6ேலேய நிகmகிறC. இதி5 மிக$/ 

D,கியமாக கவனZ,கLபட ேவ'WயC எ>னெவ>றா5 நா^W> ெபாMளாதார 

வள)fசி,- உத$/ ஆரா\fசிகைளi/ அத> Xலமாக ெபறLபI/ hதிய 

க'Iப6WLhகைளi/ சNயான க'ேணா^டVேதாI ஊ,-வ6,-/ ெபாSLh 

அரj,- ம^Iேம இM,-/. 

இBதியா ஆரா\fசி மPS/ அறி$ உMவா,கVதி5 ந�'ட ெநWய வரலாPS 

பார/பNய/ ெகா'ட நாடா-/. ஏறVதாழ அைனVC CைறகளZt/, அதாவC 
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அறிவ6ய5 Dத5 கண6தவ6ய5 வைர, கைல Dத5 இல,கிய/ வைர, ஒலிLப6ய5 

Dத5 ெமாழிய6ய5 வைர, மMVCவ/ Dத5 வ6வசாய/ வைர என அைனVC 

CைறகளZt/ சிறBC வ6ளYகியC. அaவரலாPS பார/பNயVைத மv^ெடI,-/ 

காலக^ட/ தPேபாC வBC9ளC. 

இBத 21/ ®Pறா'W5 தனC ஆரா\fசி மPS/ க'Iப6WLhகளZ> Xலமாக ஒM 

வtவான அறிவா)Bத சDதாயVைத ெபPற, ெபாMளாதார வள)fசி அைடBத 

Dத5 X>S நாIகளZ5 ஒ>றாக இBதியா திகழ தயாராக ேவ'Wய நிைல 

ஏPப^I9ளC. 

இnறளவ$" இfதியாவ$" ஆராotசி மhVW _திய க{vப$`S_கைள 

ேமhெகா(வதி" உ(ள தைடக( எnெனnன? 

தPேபாC இBதியாவ65 ஆராயfசிக9 ேமPெகா9வதி5 நிைறய D^I,க^ைடக9 

உ9ளன. அத> வ6ைளவாக hCைமக9 பைட,-/ தாகVேதாI உ9ள பல 

இBதிய)க9 வா\Lhகைள ேதW நா^ைட வ6^I  ெவளZேயSகி>றன). இ>g/ 

பல) தமC திறைம,- சPS/ ெதாட)ப65லாத / திறைம,- த�னZேபாI/ 

வா\Lப65லாத ஏேதா ஒMேவைலய65 ேச)BCவ6Iகி>றன). ஆரா\fசி மPS/ 

hதியன பைடVதலி5 உ9ள தைடகைள தக)LபC எ>பC ந/ நா^Wேலேய 

ெச\யLபI/ ஆரா\fசிகளZ> எ'ண6,ைகைய அதிகN,க$/ மPS/ ந/ நா^W> 

திறைமகைள நாேம த,கைவVC, ெகா9ள$/ ஒM திற$ேகாலாக இM,-/. 

CWLபான ஆரா\fசி jPSf nழைல அைடவத> Xலமாக ந/ நாI தPசமய/ 

எதி) ெகா'I9ள D,கிய ப6ரfசைனக+,- த�)$ கா'பேதாI ம^Iம5லாம5 

ெபாMளாதார வள)சசி ெபPற, அறி$ மPS/ ெபாM^ ெச5வYக9 ப5கி ெபM-/ 

நாடாக$/ திக`/.  

தhசமயW இfதியாவ$" ஆராotசிக( ேமhெகா(வதி" உ(ள Qதnைமயான 

தைடக( 

நிதி பhறா%Iைற: 

ஏPகனேவ -றிLப6^WMBதC ேபால தனZfசிறLh வா\Bத ஆரா\fசிக9 மPS/ 

hதிய DயPசிகைள ஊ,-வ6VC ஆதர$ அளZ,-/ வைகய65 நிதி ஆதார/ 

அரசிடமிMBேதா அ5லC தனZயாNடமிMBேதா கிைட,கவ65ைல எ>பC ஒM 

ெபNய ப6>னைடவா-/. 

ஆராotசியhற கலாtசாரW மhVW மனSபாnைம: 

ஆரா\fசி மPS/ hCைம பைடVதலி> ெபMைமைய உணராம5 இMLபC$/ 

ஊ,-வ6Lh இ5லாைமi/ இைளஞ)க9 ஆரா\fசி மனLபா>ைம இ5லாம5 

இM,க காரணYகளா-/. திறைம வா\Bத மாணவ)க9 அNதிt/ அNதாகேவ 

தம,- வ6MLபமான CைறகளZ5 ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9ள தமC 

ெபPேறா)களாt/ சXகVதாt/ ஊ,-வ6,கLபIகி>றன). (�ய) அறிவ6ய5 

Cைறய6ேலா அதனZg/ அNதாக மனZத ேநய/ -றிVத ஆரா\fசிகளZ5 ஈIபடேவா 

மாணவ)க9 ஊ,-வ6,கLபIவதி5ைல. அைனVC மாணவ)க+/ தYக+,- 

வ6MLபமான பாடYகளZேலா அ5லC தா> மிக$/ திறைம ெபPற CைறகளZேலா 

ஆரா\fசிகைள ேமPெகா9ள வா\Lhக9 ஏPபIVதிV தரLபIேமயாய6> அC 

அவ)க+,- ம^Iம5லாC நா^WPேக ந>ைம பய,-/. தPேபாைதய 

nmநிைலய65 க5வ6ய65 சிறBC வ6ளY-/ ெபM/பாலான மாணவ)க9 
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மMVCவ/ ெபாறிய6ய5 ேபா>ற சில -றிLப6^ட பாடYகைள ம^Iேம 

ேத)BெதIVC பW,-/ nழt,- த9ளLபIகி>றன). தனZநபN> D` 

ஆPறைலi/ திறைனi/ ஆ)வVைதi/ ஊ,-வ6Lபத> Xலமாக ஒM CWLபான 

அறி$ மPS/ ஆரா\fசி கலாfசாரVைத மSக^டைமLh ெச\திட ேவ'I/. 

ஆராotசி%கான அ`Sபைட கqடைமS_ இ"லாத ப"கைல% கழக]க(: 

ேமேல kறிய இரணI தைடகைளV தா'W வBத ேபாC/, ெபM/பாலான 

மாணவ)க9 (jமா) 93%) பய6t/ மாநில ப5கைல,கழகYக9 ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9வதPகான த-தியPறைவயாக இMLபC மிகLெபNய ப6ரfசைனயாக 

உ9ளC. Cரதி�டவசமாக தPேபாC இBதியாவ65 இளYகைல மாணவ)க9 

பய6t/ ெபM/பாலான ப5கைல,கழகYக9 ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I, 

ேமலா'ைம ெச\C, நிதிiதவ6 ெச\C ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9வதPகான திற> 

அPறைவகளாகேவ உ9ளன. jதBதிரVதிP- ப6> இBதியாவ65 கPப6Vதt/. 

ஆரா\fசிக+/ தனZVதனZேய ப6NVC ைவ,கLப^டC. அத>பW ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9வதPெக>ேற அதிக நிதி ஒC,கீ^W5 தனZ ஆரா\fசி நிSவனYக+/, 

அேதசமய/ ப5கைல,கழYக9 ெவS/ கPப6Vத5 பண6கைள ம^Iேம ெச\i/ 

வைகய65 வWவைம,கLப^டC. நாடைட ெபNC/ பாதிVதC. அேதசமய/ ந/ 

நா^W5 ஆரா\fசிகைள ேமPெகா9ள ெசாPப அளேவ இMBத அறிஞ)க+/ kட 

தா/ ெபPற அறிைவ அIVத தைலDைற,- கPப6,கேவா அ5லC அறிைவ 

கடVதேவா DWயாத நிைலய6ேலேய இMBதன).  

இaவாS கPப6Vதைலi/ ஆரா\fசிையi/ தனZVதனZேய ப6NVC ைவVC9ள 

Dைறைய நிSVதி அதனா5 ஏPப^ட வ6ைள$கைள திMVCவதPகான 

கMVெதாMமிVத DயPசிக9 எILபC அவசியமாகிறC. தPேபாC ஆரா\fசி,கான 

திற> இ5லாம5 இM,-/ நா^W5 உய)க5வ6 தகவ5 அைமLப65 

ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I, வள)VC, ஆதர$ தBC உMவா,க வழிவைக ெச\ய 

ேவ'I/. 

hதிய ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள உMவா,-வத> Xலமாக நா^W5 

ஆரா\fசி மPS/ hதிய க'Iப6WLhக+,கான இைடÑSகைள கைளBC 

வா\Lhகைள கண6சமாக வ6N$பIVCத5. 

இfதியாவ$" ஆராotசிகளLn எ{ண$%ைக மhVW தர[தி" ந"ல மாhற[ைத 

ெகா{vவUW ஒU வ$Zவான அ�IQைறைய இ%ெகா(ைக தனp 

க{ேணாqடமாக ெகா{v(ளp. அத> ஒM ப-தியாக ப9ளZ க5வ6 எ>பC 

வ6ைளயா^I மPS/ க'டறிi/ Dைறய65 மாPறி அைமLபC. அறிவ6ய5 

Dைற, உய) சிBதைனைய வள)Vத5, ெதாழி5 ஆேலாசைன வழY-த5 ேபா>ற 

அw-Dைறக+,- D,கியVCவ/ தBC மாணவ)களZ> ஆ)வVைத �'W 

திற>கைள, க'டறித5. உய) க5வ6 Dைறைய மSக^டைமLh ெச\த5. 

ப5கைல,கழகYகளZ5 ஆரா\fசிைய ஊ,-வ6Vத5, உய)க5வ6 தகவ5 

அைமLைப ப5Cைற மயமா,-த5, க5வ6ைய தாராளமயமா,-த5, இளநிைல, 

கைலVதி^டVதி5 ஆரா\fசி மPS/ உ9ளகL பய6Pசிகைள ெகா'IவMத5, 

ஆசிNய ெதாழி5 ேமலா'ைம அைமLப65 கண6சமான அள$ ஆரா\fசிகைள 

ேச)Vத5, க^ILபாI மPS/ ஒ`Y-Dைறய65 மாPறYகைள, 

ெகா'IவMவத> Xலமாக ஆசிNய)கைள ஊ,கLபIVCத5 மPS/ 

நிSவனVதி> த>னா^சி மPS/ hCைமக9 பைட,-/ திறைனi/ 

ேம/பIVCத5. ேமேல kறLப^ட அைனVC அw-Dைறக+/ ஒM நா^W> 
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ஆரா\fசி மனLபா>ைமைய வள)Lபதி5 D,கியVCவ/ ெபSகிறC. இவPைற 

பPறி இ,ெகா9ைகய6> மPற ப-திகளZ5 வ6Nவாக kறLப^I9ளC. 

ேமேல க'ட அைனVC, kSகைளi/ ஒMYகிைணBத Dைறய65 

க^டைமLபத> Xலமாக ந/ நா^W5 தரமான ஆரா\fசிகைள ஊ,கLபIVதி 

CNதமாக வளர வழிவைக ெச\i/ கனேவாI இ,க5வ6, ெகா9ைக ஒM ேதசிய 

ஆரா\fசி அற,க^டைளைய நிSவL பNBCைர,கிறC. எனேவ ந/ நாடW> 

அைனVC ப5கைல,கழகYகளZt/ ஆரா\fசி கலாfசாரVைத உMவா,-வேத இV 

ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைளய6> மிக D,கியமான ேநா,கமாக உ9ளC. 
 
நா^W5 ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9வதி5 உ9ள தைடகைள ந�,-வேத ேத.ஆ.அ 

(ஹிÑ\)-> D,கிய ேநா,கமா-/. அதPகாக ந/பகVத>ைம வா\Bத த-தி 

அWLபைடய6லான சகா -` ஆ\வ6> Xலமாக நிதி உதவ6 எPபாI ெச\த5, 

ஊ,கVெதாைகக9 மPS/ மிக சிறLபான ஆரா\fசிக,- அYகீகார/ வழYகி 

நா^W5 ஆரா\fசி ெச\வதPகான nழைல உMவா,-த5, தPேபாC ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9வதPகான வசதி வா\Lhக9 அPற மாநில ப5கைல,கழகYக9, 

இ>g/ ப6ற அரj நிSவனYக9 அைனVதிt/ ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I 

வள)fசியைடய ெச\i/ மிகLெபNய D>ெனILhகைள ேமPெகா9+த5. 

ெவPறியைடBத ஆரா\fசிக9 அYகீகN,கLப^I அCம^Iம5லாம5 அைவ 

ஏPhைடயதாக இM,-/ப^சVதி5 அரj மகைமக9 மPS/ ெதாழிPசாைலக9 

மPS/ தனZயா) / ெதா'I நிSவனYகேளாI ெதாட)h ஏPபIVதி அBத ஆரா\fசி 

DW$க9 ெசய5பIVதLபI/. 

ேத.ஆ.அ.வ$n அ`Sபைடt ெசய"பாvக( 

• ப5ேவS இடYகளZ5 இMBC நிதி ஆதாரYகைள திர^Iத5. அைனVC 

வைகயான, அைனVC CைறகளZ5 இMBC/ சகா -` ஆ\வ6> Xலமாக 

நிதி தி^டYகைள வரேவPS நிதிைய ெபPSV தMத5. 

• ஆரா\fசி எ>பC இ>S/ ஆர/ப, க^டVதிேலேய இM,-/ ந/ நா^W> 

க5வ6சா) நிSவனYக9, அதிt/ -றிLபாக ப5கைல,கழகYக9 மPS/ 

க5zNகளZ5 ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I, வள)VC, ஊ,கமளZ,க ேவ'I/. 

அதPகாக இ,க5வ6 நிSவனYகைள நாெடYகிt/ உ9ள மிகV 

த-திவா\Bத ஆரா\fசி அறிஞ)கைள வழிகா^Wகளாக பய>பIVCத5, 

திறைமவா\Bத இள/ ஆரா\fசி மாணவ)க9 மPS/ ஆசிNய)களZ> 

ேசைவைய ெபPS, ெகா9+த5, ேமt/ அBநிSவனYகளZ5 தPேபாC 

உ9ள தரமான தி^டYகைள அYகீகNVC ேமt/ வtLபIVCத5.  

• ெதாட)hைடய அரசி> அைனVC கிைளக9 மPS/ ெதாழிPசாைலகேளாI 

ஆரா\fசியாள)கைள இைணVத5. ெதாட)BC ெதாட)ப65 இM,-/ேபாC 

நா^W>  மிக D,கிய தPேபாைதய ேதைவக9 பPறிய வ6ழிLhண)$ 

ஆரா\fசி அறிஞ)க+,- இM,-/. இத> Xலமாக நா^W> சமvபVதிய 

ஆரா\fசிய6> மிக D,கிய க'Iப6WLhக9, திMLhDைனக9 பPறிய 

தகவ5க9 ெகா9ைக வ-Lபாள)க+,-V தY- தைடய6>றி ெச>S 

ேசM/. 

• இBதV திMLhDைனக9 நா^W> ெகா9ைக DW$களZ5 ப6ரதிபலிLபேதாI 

ெசய5வWவ/ ெபPS நா^WP- பய>பI/.  
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• தனZVதனZ சிறLh த>ைம வா\Bத ஆரா\fசிக9 மPS/ ேத.ஆ.ஆ. 

நிதிiதவ6 /வழிகா^Iதலி> Xல/ ெபPற D>ேனPறYக9 அைனVC 

பாடLப6N$களZt/ அYகீகN,கLபட ேவ'I/. சிறLh கMVதரY-க9 

நடVதி பNjக9 வழYகி ஆரா\fசியாள)கைளi/ அYகீகN,க ேவ'I/. 

தPேபாC Cரதி�டவசமாக ஆரா\fசி ெதாட)பாக ேமேல kறLப^ட கMVCக9 

-றிVC சிBதிLபதPகான ஒ`Yகைம,கLப^ட அைமLhக9 எைவi/ இ5ைல. 

அaவாறான ஒM அைமLபாக ெசய5பIவேத hதிய மPS/ வ6Nவான ேத.ஆ.அ-

வ6> ப6ரதான ேநா,கமா-/. 

 

ேதசிய ஆரா\fசி அற,கqடைள நாI D`வC/ 
ஆரா\fசி மPS/ hதிய பைடLhகைள ஊ,-வ6VC 
வ6Nவைடயf ெச\i/. 

14.1. ஒU _திய ேதசிய ஆராotசி அற%கqடைளைய 

நிV�த". 
 

14.1.1.  ஒU _திய ேதசிய ஆராotசி அற%கqடைளைய நிV�த". 
ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள நிSவLபIத5: ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9ள நிதி 

வழY-த5, வழிகா^Iத5, ஊ,-வ6VC அைனVC பாடLப6N$களZt/  

CைறகளZt/ த-திகைள உய)VCத5. இவPைற ெச\வதPகான இBதிய அரசி> 

ஒM த>னா^சி அைமLபாக hதிய ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள நிSவLபட 

ேவ'I/. இதPகான ச^ட/ இBதிய பாரா+ம>றVதி5 இயPறLபட ேவ'I/. 

ெதாட,க க^டமாக அைனVC அரj மPS/ தனZயா) க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYகளZt/ ஆரா\fசி,கான ஆயVதYகைள ெச\த5. ேதைவயான 

உ9க^டைமLh வசதிகைள ஏPபIVCத5, பய6Pசி ெபPற ஆசிNய)கைள 

நியமிVத5. இவPறி> Xலமாக இaவற,க^டைளய6> -றி,ேகாைள அைடத5. 

14.1.2.  பண$ய$n ேநா%கW: 

ேத.ஆ.அ.வ65 நா>- D,கிய ப6N$க9  இM,-/. அைவ அறிவ6ய5, 

ெதாழி5}^ப/, சXக அறிவ6ய5, கைல மPS/ மனZதேநய/ எ>பைவயா-/. 

இLப6N$கைளV தவ6ர ேதைவகளZ> அWLபைடய65 jகாதார/, ேவளா'ைம, 

jPSf nழ5 ேபா>ற Cைறகைளi/ நி)வாக, -` த�)மானZVC ேச)VC, 

ெகா9ளலா/. 

ேத.ஆ.ஆ. அைனVC க5வ6 சா)Bத CைறகளZt/ ஆரா\fசிக9 

ேமPெகா9வதPகான நிதி ஆதாரYகைள உMவா,கி தM/. மMVCவV Cைறய65 

CவYகி, இயPப6ய5, ேவளா'ைம, ெசயPைக }'ணறி$, க5வ6ய65 மv }' 

அறிவ6ய5 (ஹிழிஐலிவ6உ�eஐஉe) சXகவ6ய5, ெதா5லிய5 கைல, வரலாS 

மPS/ இல,கிய/ என அைனVC/ இதி5 அடY-/. அேதசமய/ ேத.ஆ.அ. சில 

-றிLப6^ட ேநரYகளZ5 நா^WP- சிறLh D,கியVCவ/ வா\Bத ஆ\$க9 

ேமPெகா9ள$/ நிதி வழYக D>gNைம அளZ,கLபI/. ேமt/ ேத.ஆ.அ. 
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எLேபாC/ பாCகாLh ெதாட)பான அ5லC மிக$/ உண)fசிகரமான 

(ற�eஐஉ�மி�ஸe) வ6ஷயYக9 -றிVத ஆரா\fசி,- ேநரWயாக நிதி வழYகாC. 

தனZfசிறLh வா\Bத ஆரா\fசி தி^டYக+,- நிதிஉதவ6 அளZLபேதாI kட 

ேத.ஆ.அ. -றிLப6^ட சில CைறகளZ5 ப5ேவS ப5கைல, கழகYகளZ5 இயY-/ 

ஆரா\fசி ைமயYக+,-/ நிதிiதவ6 அளZVத5. அBநிSவனYக+,- நிதிiதவ6 

அளZVத5, ஆரா\fசி,- வழிகா^Wக9, Dைனவ)க9, Dைனவ) ப^ட/ 

ெபறவ6M,-/ மாணவ)க9 என பல வ5tந)கைள வரவைழVC ஆரா\fசி 

ேமPெகா9வதPகான nmநிைலைய ெச`ைமLபIVCத5. தPேபாC இCேபா>ற 

வசதி வா\Lhக9 க5வ6 நிSவனYகளZ5 மிக, -ைறBத அளேவா அ5லC 

DPறிt/ இ5லாமேலா இM,கிறC.  

ேத.ஆ.அ. அத> ஆ^சி, -`மVதி> Xலமாக அரசிP-/ ஆரா\fசியாள)க+,-/ 

இைடேய ஒM இைணLh பாலமாக ெசய5பI/. அத> Xலமாக நாடW5 

தPசமய/ மிக உfசVதி5 உ9ள ப6ரfசைனகளான �\ைமயான -Wந�), jகாதார/, 

ஆPற5 ெபM,க5 ேபா>றவPைற ேபா>றவPைற ந>- hNBC 

ஆரா\fசியாள)க9 ெசய5பIவைத உSதி ெச\த5. அaவாS ெச\யLப^ட 

ஆரா\fசிய6> Xல/ ெபறLப^ட hதிய க'Iப6WLhகைள சிறBத Dைறய65 

ெபாCம,க+,- பய>பI/ வைகய65 அரசி> ெகா9ைகக9 வாய6லாக 

ெசய5பIVCத5.  

இSதியாக ேத.ஆ.அ. தனZfசிறLh வா\Bத ஆரா\fசி D>ேனPறYகைள (-றிLபாக 

ேத.ஆ.அ. நிதிiதவ6 ெச\யாத ஆரா\fசிக9) அYகீகNVத5 ேத.ஆ.அ. வ6MCக9 

வழYகிi/, ேதசிய கMVதரY-கைள ஏPபாI ெச\C/ இவPறி> Xலமாக 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I வளரf ெச\த5. 

அைனVC தி^டYக+,கான நிதி ஒC,கீI -றிVத தகவ5க9, அதேனாI ஆ'I 

வாNயாக ஒC,கLப^ட நிதிய6> வ6வரYக9, ஆரா\fசிய6> தPேபாைதய 

D>ேனPற/ -றிVத தகவ5க9, ஆரா\fசிய6> DW$க9 இைவ அைனVC/ 

ேத.ஆ.அ. > இைணயதளVதி5 சாதாரண பாமர ம,க+,-/ hNi/ வைகய65 

பதிேவPற/ ெச\யLபI/. 

 
14.1.3.  ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள நிதி ஆதார/. ேத.ஆ.அ.,- ஆ'I ஒC,கீடாக 

jமா) �பா\. 20,000 ேகாWக9 வழYகLபI/. (இC ெமாVத உ9நா^I 

உPபVதிய65 0.1% ஆ-/.) ேமt/ த>gைடய நிதி நி)வாக/, ஆ^சி நி)வாக 

வ6திDைறக9 மPS/ தYக+,கான ச^ட தி^டYகைள தாேம வ-VC, 

ெகா9+/ த>னா^சி நிSவனமாக$/ இC வ6ளY-/. 

நாI D`வC/ ஆரா\fசி மPS/ hதிய க'Iப6WLh ெசய5பாIக+,கான 

ஆர/பக^ட நிதியான ஆரா\fசிய6> D>ேனPற/ மPS/ வள)fசி த>ைமைய 

ெபாSVC அIVத பVதா'IகளZ5 சிறிC சிறிதாக உய)Vதி வழYகLபI/. 

ஆர/க^ட நிதி ெசலவ6டLபடாம5 ஏேதg/ மvத/ இM,-மாய6> அதைன ‘நிதி 

Xலதனமாக’ மாPSத5; அBத XலதனVைத சிறLபாக, ைகயா'I அபாய/ 

இ5லாம5 லாபகரமாக பய>பIVCத5. 

14.1.4.  ஆqசி% I�மW 

ேத.ஆ.அ-வ6> ஆ^சி, -`ம/ அBதBத CைறகளZ5 D>னண6ய65 உ9ள 
தைலசிறBத க5வ6யாள)கைளi/, ஆரா\fசி வ5tந)கைளi/ உ9ளட,கியதாக 
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இM,-/. இ,-`மVைத Ñற�h (Ñழிவ6ஜுமிr�த�ழிற�ஜு�வவ6ஜுத�ழிhத�லிஆஜு) 
க^டைம,-/.  

14.1.5.  ப$ரேதச சைப: 
ேத.ஆ.அ.வ6> நா>- ப6N$களான அறிவ6ய5, ெதாழி5}^ப/, சXக அறிவ6ய5 

மPS/ கைல மPS/ மனZதேநய/. ஆகிய ஒaெவாM ப6Nவ6P-மான ப6ரேதச 

சைப அைம,கLபI/. இfசைபகளZ5 ேதைவயான எ'ண6,ைகய65 இBதியா 

மPS/ ெவளZநாIகளZ5 இMBC த-திi/ திறைமi/ மி,க Cைற வ5tன)க9 

பண6யம)VதLபIவ).  

இBத  ப6ரேதச சைப மPS/ ஆ^சி, -`ம/ ேத.ஆ.அ-வ6> பண6க9 

ெதாட)வதPகான ஒM உய)தர அள$ேகாலாக வ6ளY-/. ேத.ஆ.அ-வ6> 

ஒaெவாM ப6Nவ6P-மான ப6ரேதச சைப ஆ^சி, -`மVதா5 க^டைம,கLபI/. 

இLப6ரேதச சைப உSLப6ன)க9 தVத/ ப6Nவ65 ஒM ெதாைலேநா,- 

பா)ைவேயாI நிதிக9 ெபSத5 மPS/ பயgS ஆரா\fசி ேமPெகா9வதPகான 

ேவைலகைள D>ெனILப). ஒaெவாS ப6ரேதச சைபய6> தைலவராக ஆ^சி, 

-`ம உSLப6னேர இMLபா). 

14.1.6.  பாட வாZயான I�%க( மhற தைலவOக( 
ஒaெவாM ப6ரேதச சைபi/ த>வச/ உ9ள ஆ\$V தி^டYகைள Dைறயாக, 

ைகயாள ஏCவாக பாட வாNயான உ^ப6N$களாக ப6NVC அைம,கLப^WM,-/. 

ப6ரேதச சைப ஒaெவாM பாடVதிP-/ அBதBதV CைறகளZ5 பரBத அறி$/ 

அgபவD/ ெபPற சகா,கைள, ெகா'I வலிைம ெபாMBதிய ‘பாட, 

-`,கைள’ க^டைம,-/. 

(அ) Cைறக+,- இைடேய பயgS hல>களZ5 கண6சமான அளவ65 

ஆரா\fசிக9 நைடெபSவைத உSதிLபIVC/ வைகய65 இர'I அ5லC அதP- 

ேமPப^ட ப6N$கைள, ெகா'ட ஒ>றிைணBத பாட, -`,க9 அைமVத5. 

இவPS9 jகாதார/, jPSf nழ5 பாCகாLh, க5வ6, ேவளா'ைம இ>g/ 

சில$/ அடY-/. (இைவ தனZLப6N$களாக அறிவ6,கLபI/ வைர இைணBேத 

ெசய5பI/). 

(ஆ) ஒaெவாM பாட, -`வ6t/ ஒM hகmவா\Bத நிhண) -`வ6> தைலவராக 

இMLபா). அVதைலவ)க9 ப6ரேத சைபயா5 நியமி,கLபIவ). பாட, -`வ6> 

இதர உSLப6ன)க9. -றிVC ப6ரேதச சைப மPS/ இ,-`வ6> தைலவ) 

இைணBC DW$ ெச\வ). 

(இ) ஒaெவாM பாட, -`வ6t/ ேதாராயமாக 10 உSLப6ண)க9 இMLப). 

ேதைவய6> அWLபைடய65 இBத எ'ண6,ைக மாSபடலா/. ஒaெவாM 

பாடவாNயாக ெபறLப^ட ஆ\$V தி^டYகைள ஆழமாக மதிLப�I ெச\i/ 

ேநா,கி5 இ,-` உSLப6ண)க9 அLபாடVைத ஒ^Wேய தYக9 ேவைலைய 

ெச\வ). அைனVC ஆ\$V தி^டYகைளi/ மதிLப�I ெச\i/ ேநா,கி5 

பா),-/ேபாC Cைற Dர'பாIகளZ>றி மPற Cைற வ5tன)க+/ 

இLபாடLப6Nவ65 ேவைல ெச\ய$/ வழிவைக ெச\யLபI/. 

(ஈ) ஒaெவாM பாடVதிP-/ நிதி ஒC,-/ அதிகார/ பாட,-`வ6P- உ9ளC. 

அேதேபா5 ஒaெவாM பாட,-`வ6P-/, ஒaெவாM ப6ரேதச சைப,-/ நிதி 

ஒC,கீI ெச\i/  அதிகார/ Dைறேய ப6ரேதச சைப,-/, ஆ^சி, -`மVதிP-/ 

உ9ளC. ெசல$ ெச\யLபடாம5 ஏேதg/ ெதாைக இM,-மாய6> அC 
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ச/மBதLப^ட ப6ரேதச சைபய6டேமா / ப6Nவ6டேமா / ேத.ஆ.அ. நிதி XலதனVதிேலா 

(ள �லிr�Pவ6) ேச),கLபட ேவ'I/. 

(உ) ஆ'IேதாS/ நிதிiதவ6 வழYகLப^ட ஆ\$ தி^டVதி> D>ேனPறVைத 

க'காண6VC அறி,ைக சம)Lப6Vத5, ப6ரேதச சைப பNBCைரVத ஆ\$ 

தி^டVதிP- ஒLhத5 தMத5, ேமt/ அரj மPS/ ெதாழிPசாைலகளZ5 

ெசய5பIVத த-திவா\Bத ஆ\$ தி^டVைத ேத)BெதIVத5, ேமt/ சிறBத 

ஆ\$ அறி,ைக,கான வ6MதிP- பNBCைரVத5 ஆகிய ேமPkறிய அைனVC 

ேவைலகைளi/ பாட,-` ெச\i/. 

14.1.7.  நிதி ஒp%கீv: 

நா>- D,கிய ப6N$க+,கான நிதி ஒaெவாM ப6Nவ6P-மான ேதைவய6> 

அWLபைடய65 ஒC,கLபI/. அதிt/ ெபாCவான அறிவ6ய5 மPS/ 

ெதாழி5}^பV CைறகளZ5 ஆ\வகL ெபாM^க9 மPS/ உபகரணYக9 வாY-/ 

ெபாM^I அதிக நிதி ேதைவLபI/. இMLப6g/ சXக அறிவ6ய5 மPS/ 

மனZதேநய/ ஆகிய Cைறக9 இCவைர ெபNய அளவ65 கவனZ,கLபடாம5 

இMBதைமயா5 தPேபாC அVCைறக+,- ஒC,கLப^I9ள நிதிய65 இMBC 

kIதலான நிதி உய)Vதி வழYகLபI/. ஒaெவாM ப6Nவ6Pகான நிதி எ>பC 

அைனVC நிைலய6t/ கலBதாேலாசிதC ஒLhத5 ெபPேற வழYகLபI/. ஆ^சி, 

-`ம/ ப6ரேதச சைபய6டD/, ப6ரேதச சைப பாட,-` தைலவNடD/ 

கலBதாேலாசிVேத நிதி வழYகLபட ேவ'I/. ஆ'IேதாS/ சம)Lப6,கLபI/ 

மதிLப�Iக9 மPS/ ஆரா\fசி ேதைவகளZ> அWLபைடய65 இ/Dைற திMVதி 

அைம,கLபI/. அேதேபால ப6ரேதச சைப த> ஆ+ைக,- உ^ப^ட ப6N$களZ> 

கீmவM/ பாடYக+,கான நிதிகைள ஒC,கீI ெச\i/. ேமேல -றிLப6^டC 

ேபால இBத நிதி ஒC,கீ^WP-/ பாட,-` தைலவN> ஒLhத5 ெபற ேவ'I/. 

அதP- D>h ெச\யLப^ட ஆ\$களZ> DW$க9, மதிLப�Iக9, எதி)வM/ 

ஆ\$ தி^டYக9 மPS/ அவPறி> ேதைவக9 அைனVC/ கMVதி5 ெகா9ள 

ேவ'I/.  

14.1.8.  ேதசிய ஆராotசி அற%கqடைளய$n ஆqசிQைற: 

ேத.ஆ.அ-வ6> ஒ^IெமாVத பாCகாவலராக ஆ^சி, -`ம/ ெசய5பI/. ேமt/ 

இBத ஆ^சி, -`ம/, ப6ரேதச -` மPS/ பாட,-`ேவாI இைணBC 

பண6hNi/. பண6கைள ேமPபா)ைவய6IவC/, ேதைவயானேபாC 

பாடLப6N$களZ5 திMVதYக9 ேமPெகா9வC/ இவ)களZ> D,கிய பண6களZ5 

ஒ>றா-/. இaவா^சி, -`ம/ ஈரா'Iக+,- ஒMDைற மPற 

-`மYகேளாI/. பாட,-` தைலவேராI/ ேமPெசா>னைவ -றிVC 

ஆேலாசைன k^டYகைள ஏPபாI ெச\i/. ப6ரேதச, -`, பாட,-` 

தைலவேராI இைணBC பாட,-`வ6> ெசய5பாIக9 சிறBத Dைறய65 

ெசய5பIவைத ேமPபா)ைவய6^I உSதி ெச\வ). ஆ^சி, -`மVதி> 

உSLப6ன)க+,கான நிைலயான பதவ6 கால/ Ñற�h வா5 DW$ெச\யLபI/. 

அேதேபா5 ப6ரேதச சைப மPS/ பாட,-` உSLப6ன)க+,-/ நிைலயான கால 

அWLபைடய65 பதவ6,கால/ ஆ^சி, -`மVதா5 DW$ ெச\யLபI/. 

P14.1.9.  ேதசிய ஆராotசி அற%கqடைன நிதிgதவ$ ெபVவதhகான தIதிக(: 

அரj மPS/ தனZயா) க5வ6 நிSவனYக9, அைனVC ப5கைல,கழகYக9, 

க5zNக9 மPS/ ப9ளZ,kடYக9 இைவ ம^Iம5லாம5 இதர ஆரா\fசி 
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நிSவனYக9 என அைனVC தரLப6t/ இMBC வர,kWய ஆரா\fசியாள)க9 

அைனவM/ ேத.ஆ.அ.வ6> நிதிiதவ6 ெபற வ6'ணLப6,கலா/. 

 

14.1.10.  மhற நிதி ஆதார நிVவன]க( 

தPேபாC ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9வதPகாக நிதிiதவ6 ெச\C வM/ 

நிSவனYகளான. /ற�வ �, /hசி, /யவ �, èள�hÑ, èள�னZÑ, Uåள � 

ேபா>றைவக+/, இைவ தவ6ர ேமt/ உ9ள தனZயா) மPS/ ெதா'I 

நிSவனYக+/ அவரவ) D>gNைம மPS/ ேதைவகளZ> அWLபைடய65 

ெதாட)BC நிதி வழY-வ). உலகளவ65 ஆ\$V Cைறய65 D>னண6ய65 உ9ள 

நாIகளZ5 இCேபா>ற ெபாC மPS/ தனZயா) நிதிஆதார நிSவனYக9 

ெசய5ப^I வMகி>றன). எனேவ இBதியா$/ இ/Dைறைய ப6>பPறி 

பயனைடi/. எனZg/ மVதிய ேத.ஆ.அ. ெவளZLபைடயான Dைறய65 நா^W> 

அைனVC க5வ6 நிSவனYக9 மPS/ அைனVC CைறகளZt/ ஆரா\fசி,கான 

வ6Vதி^I  நிதிiதவ6 வழY-/. ேமt/ சிறLh ெபாSLபாைண Xலமாக அைனVC 

Cைறக9, Cைறக+,கிைடேயயான ஆரா\fசிகைளi/ hதிய 

க'Iப6WLhகைளi/ எBத ஒM -Sகலான பா)ைவi/ இ5லாம5 ஒM 

வtவான ேமPபா)ைவ அைமLப6> Xலமாக, மPற நிSவனYகளZ> 

ெபாSLபாைணய6லிMBC ேவSப^I தர/ வா\Bத D,கியமான ஆரா\fசிகைள 

நாெடYகிt/உ9ள ப5கைல,கழக/ மPS/ க5zNகளZ> த-திைய இBத 

ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள வள)VெதI,-/. 

14.2  ஆராotசி ெசoவதhகான வ${ணSப]க�%I சகா I� 

ஆoவ$n sலW நிதி உதவ$  
ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> ப6ரதான ேவைல எ5லா Cைறய6t/ சகா -` 

ஆ\வ6> Xல/ ஆரா\fசி வ6'ணLபYக+,- நிதி உதவ6 அளZLபேத. 

14.2.1.  ஆராotசி வ${ணSப]க�%கான அறிவ$S_/அைழS_: எ5லா 

வMடD/,  divisional council  எ5லா Cைறசா)Bத ஆரா\fசி வ6'ணLபYக+,- 

அைழLைப ெபாC ெவளZய65 ெவளZய6I/. divisional council அவ)க9 ேதைவ,- 

ஏPறாPேபா5 பாடL ப6N$க+,- D,கியVCவ/ ெகாIVC ேத)BெதI,கலா/, 

ஆனா5 எ5லா வ6தமான வ6'ணLபYக+/ ஏPS,ெகா9ளLபI/. பல 

Cைறகைள உ^பIVதிய வ6'ணLபYக9, 2 அ5லC 3 பாடLப6Nைவ 

ெதாட)hபIVதிய வ6'ணLபYக9 D,கியமானதாக கMதLப^I 

வரேவPகLபIகிறC; ஊ,-வ6,கLபIகிறC. 

 
ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh அைன[p வ6தமான, எ5லா 
CைறகைளgW சா)Bத சகா -`வ65 ேத)Bெதv,கSபI/ 

வ6'ணLபYக+,-/ நிதிஉதவ6 அளZ,-/ 

14.2.2.  வ${ணSப]க( வைகக(: பல வைகயான வ${ணSப]க( ஏhV%ெகா(ள 

பvகிறp. அவhV( சில கீேழ IறிSப$டSபvகிறp: 



National Education Policy 2019 

 
270 

• ஒM ப6ரதான ஆ\வாளைர ெகா'I ேமPெகா9ளLபI/ ஆரா\fசி 

ெசய5தி^ட/. 

• நிSவனVதிP-9 அ5லC நிSவனYகைள ெதாட)hபIVதிய 

k^I  ெசய5தி^டYக+,கான ஒLhத5. 

• வழிகா^Iபவ) மPS/ வழிகா^I/ நிSவனVதி> Xல/ நடVதLபI/ 

ஆர/பகால ெசய5 திற>பIVCத5. 

• ெபNய அளவ65 ஆரா\fசி ேமPெகா9+/ நிSவனVைத D>ேனPற 

தி^டமிடLப^ட திற> வள)Vத5 வ6'ணLபYக9. 

• நா^W5 ெச\யLபI/ ஆரா\fசிகளZ> D>ேனPறVC,கான வழிகா^I/ 

ேநா,கVேதாI ெச\i/ -`மYக9 மPS/ மாநாIக9. 

• ேதசிய மPS/ ச)வ-ேதசிய D,கியVCவ/ ெபPற வசதிகைள பPறிய 

ஆரா\fசிக9. 

• ேதசிய அளவ65 D,கியVCவ/ வா\Bத அ5லC தா,கVைத 

ஏPபIVத,kWய ந�'ட கால ெசய5தி^டYக9/ வசதிக9.  

ஆரா\fசி பPறிய வ6வNLh, ேதைவLபI/ வளYக9, நிதி ேதைவகேளாI ேச)VC, 

வ6'ணLபVதி5 எதி)பா),-/ சXக மாPறVதி> வ6வNLைபi/ உ9ளடY-/, 

மாணவ)க9 மPS/ DCநிைல பண6யாள)களZ> 

பய6PசிேயாI  ேச)VC,  ெபாCம,க+,- எ^Wயைவ, நதிகைள jVதிகNVத5, 

வ6யாதிகைள ஒழிLபC, வ6வசாய நிலYகைள அதிகNLபC, பாலின 

சமVCவVதிPகான DயPசி எIVத5, ப'ைடயகால எ`VC,கைளi/ 

ெபாM^கைளi/ பராமNVத5, மPS/ பல.  

ஆரா\fசி வ6'ணLபYக9 ெபாCவாக, 3 ஆ'I கால ெசய5தி^டமாக இM,-/. 

எ>றாt/ உ'ைமயாக நிைலVதிM,க kWய மPS/ அதிக தா,கVைத ஏPபIVத 

5 அ5லC அதP-/ ேமPப^ட ஆ'Iகால ஆரா\fசி வ6'ணLபYக+/ 

ஏPSெகா9ளLபI/. 

14.2.3.  சகா I� மV ஆo� sலW  தரமான ஆராotசி திqட]கைள மதிSப�v ெசoத" 

மhVW நிதியளL[த": ஒaெவாM ப6Nவ6t/ ெபறLபI/ அைனVC 

வ6'ணLபYக+/  அத> அத> பாடப6N$,- ஏPறாPேபா5 பகி)BதளZ,கLப^I 

அதிகார�)வ பாட, -`ைவ ெச>றைடi/. அதிகார�)வ பாட,-`,க9 

வ6'ணLபYகளZ> எ5லாவ6தமான நிதிiதவ6 த�)மானYகைள எI,-/. 
பாட,  -`,க9,  ஒaெவாM வ6'ணLபVதி> வ6வரமாக எ`தLப^ட 

மSபா)ைவக9, மதிLப�Iக9, ேதைவLபI/ ஒLப�Iக9 மPS/ நிதிiதவ6,கான 

காரண6க9 அWLபைடய65 நிதிiதவ6 த�)மானVைத எI,-/. இCேபா>ற 

மSபா)ைவக9 பாட, -`ேவ ேமPெகா9+/, ஒMேவைள -`வ6P-9  

ேபாCமான நிhணVCவ/ அ5லC திற> இ5ைலெய>றா5, ேதைவ,ேகPற 

வைகய65 ேவெறாM ேதசிய அ5லC ச)வேதசிய  ெவளZநப)  Xல/ 

ேமPெகா9ளLபI/. நிதிiதவ6  DW$க9, எ`தLப^ட வ6ம)சனYகளZ> D` 

பதிேவாI ேச)BC, இM,-/ divisional  council ளZட/  சம)Lப6,கLபI/. 

வ6'ணLப6LபவM,- மதிLhமி,க கMVCக9  ஆேலாசைனக9  வழY-வதPகாக, 

நIவN> ெபய) -றிLப6டLபடாம5 மSபா)ைவக9 அைனVC/ வ6'ணLபVதி> 

எ`VதாளM,-/  கிைட,-/. 
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சகா,களZ> மSபா)ைவய6> D,கியமான அ/ச/ மாPS, கMVதி5லாைம: 

வ6'ணLபதார) -`வ6> அYகVதின)களZ> ஒேர நிSவனVதி> சகா,களாக, 

k^ILபண6யாளராக, -I/ப அYகVதின)களாக  அ5லC அவ)க+,- நிதி 

அளZVத நிSவனமாக இMBதா5, -` அYகVதின)க9 கலBCைரயாட5 சமயVதி5   

ெவளZநடLh ெச\வா)க9. அBத nmநிைலய65, மSபா)ைவ எ`Cவதிt/ 

பYெகI,க மா^டா)க9.  

'ெமகா தி^டYக9', அ5லC ெபNய அளவ6லான வசதிக9 (அதாவC நிதியளZ,-/ 

வழ,கமான அள$கைள வ6ட அதிகமாக, ேகாNi9ள தி^டYக9 அ5லC  மிக 

ந�'ட காலVதிP- ேம5 நடVதLபI/ தி^டYக9 )  அதிக ந>ைமயாக  அ5லC 

ஒM அறி$,கள�சியமாக  அ5லC சDதாயVதிPகான ெபNய  தா,கVைத 

ஏPபIVத, kWயதாக இMBதா5, ஒM சிறLh -` ெமகா ெசய5தி^டVைத   

ஆ\$ மPS/ மதிLப�I ெச\ய அ)Lபண6,கLப^ட நிhண) -` அைம,கLபI/ - 

மPS/ அBத ெபNய தி^டVதிP- நிதி அளZ,கLபIேமயானா5, நிதி, நி)வாக 

மPS/ ப6ற நைடDைற ேதைவகைள - disivisonal council அைமVC ெகாI,-/. 

அVதைகய தி^டYக+,-  நிதி அளZ,கLபடேவ'Iெம>றா5, ச/பBதLப^ட 

divisonal council-க+/ ஆ+/ -`வ6> ஒLhதேலாI ேச)VC, இBத சிறLh நிhண) 

-`வா5 அYகீகN,கLபட  ேவ'I/ 

14.2.4.  நிதி வழ]Iவதhகான அ�IQைற: அgமதி,கLப^ட நிதி ஆ'IேதாS/ 

ெவளZய6டLபI/, மPS/ சNயான ேநரVதி5, ஆரா\fசியாள)க9 நிSவனYக9, 

ரசீC உ^ப^டC D>ேனPற/ மPS/ ெசலவ6னYகைள வ6வN,-/ ஆ'I 

வ6Nவான அறி,ைகக9. ெபாMVதமான ேம5நிைல நி)வாகVதிPகான ெபSமதியான 

நிSவனYக+,- ெசல$க9 வழYகLபI/ மானZய/. தனZ நிதி தண6,ைக 

நைடDைறக9 மPS/ வ6திDைறக+/ இM,-/ ஆரா\fசி,கான தி^டYகைள 

நிS$த5 மPS/ ஆரா\fசிய65 ச/பBதLப^ட உ9ளா)Bத நிfசயமPற மPS/ 

அபாயYகைள நியாயமான கMVC வழYகபI/. 

 

14.2.5.  சைப% I�வ$n தைலவO ேமhபாOைவ மhVW ஒU]கிைணS_: நிதி உ9ள 

ஒaெவா>S தைலLப6> கீ`9ள தி^டYகளZ5, நிதி ெதாட)பான D`ேமPபா)ைவ 

, ஆேலாசைன, D>ேனPற/ மPS/ நிைற$, சைப, -`வ6> தைலவ)  Xல/,  

நிதிiதவ6V தி^டYக+,கான ெதாட)h நிைலயாக$/ ெசய5பI/ தைலவ) 

மPS/ ஒaெவாM நிதிiதவ6iடனான நிைலைய பPறிய சைப,- ஆ'IேதாS/ 

அறி,ைக அளZ,கLபI/ . சைப, -`வ6> தைலவ)க9 த> கடைமகைள 

கLபI/D>ெனI,க ெபாMVதமான ஆதர$ வழY , எ .கா. தYக9 வ �̂ W5 ஒM 

நி)வாக உதவ6யாளM,- சtைகக9 நிSவன/ ெச\த5. 

 

 14.2.6.  மதிSப�v மhVW ெபாVS_[திறn : NRF நா^W5 ஆரா\fசி ெச\ய நடLh நிதி 

மPS/ ஆதர$ வழிDைறகைள சீரைமLபC ம^Iமி>றி, அC ெபாSLhண)வான 

ஒM ஆரா\fசி கலாfசார/ மPS/ ெபாSLபான Dைறய65 நிதி பய>பIVCவC 

D>ெமாழி$க9 ெதளZவாக இMBதா5, சிறBத அள$ேகா5களாக இMகி>ற 

ெசய5தி^டVதிP- ஆர/ப Dத�I வழYகLபI/ . D>ேனPற அறி,ைககளாகிய 

நிதிய6> பய>பா^ைட, அைடயLப^ட  DW$கைள ெவளZLபைடயாக ெதNவ6VC  

அைவ எ`Vதாள)க9 மPS/   நிதியளZ,-/ தி^டYகளZ> கீm வM/  ேஹா�^ 

நிSவனYக9 Xல/ ஒaெவாM வMடD/ சம)Lப6,கLபI/ .  
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ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh ேஹா�^ நிSவனYகளZ> ஆரா\fசி தி^டVதி> 

ந/பகVத>ைமைய உSதிLபIVCவைத எதி)பா),-/, மPS/ இBத 

ேநா,கVதிPகாக -றிLப6^ட அறி,ைக வழிDைறக9 ேஹா�^ நிSவனYக9 

அைம,-/; NRF ேமt/ அaவLேபாC நிதி ச/பBதமான உNய ெபாSLhகைள 

உSதிLபIVCவதPகான தண6,ைக நடVதLபI/. மதிLப�I ஆரா\fசிய6> DW$க9 

ஆ'IேதாS/ தர அளவ �̂ W5 நடVதLபI/ D>ன) -றிLப6டLப^I 

ஏPSெகா9ளLப^டC. (ஆரா\fசி உ9ளா)Bத வ6ஷயYகைள, கண,கி5 எIVC, 

ெகா9+/ NRF  ேமt/ உVதரவாதVைத உSதிLபIVCவத> Xல/ கிைட,-/ 

ஆர/ப Dத�^ைட ந>றாக ைகயாள,kWய ஆ\வாள)க9 ம^Iேம 

எதி)காலVதி5 hதிய நிதி ெபSவா)க9. 

 

14.2.7.  ஆoவாளOகளLடமிUfp அறி�சாO ெசா[p: வ6திDைறLபW ச)வேதச சிறBத 

நைடDைறய6>பW, அைனVC அறிவா)Bத ெசாVC உNைமக9, ெவளZய�Iக9 

மPS/ காLhNைமக9 உ^பட, NRF- ஆரா\fசி நிதிைய ஆரா\fசிைய 

ேமPெகா9ேவாM,- ம^Iேம DPறிt/ த,கைவ,கLபI/, அரசாYகVதிட/ 

ெகாI,கLபIகி>ற (அத> நியமி,கLப^ட Dகவ) உ^பட) பய>பாWPகான 

உNம/, நைடDைற, அ5லC  ெசய5பIVத  ஆரா\fசி / க'Iப6WLh (அ5லC  

கMதி எBெதாM உNமD/ மPS/எBதெவாM ெவளZய�I/) ெபாC நலg,-  
க^டணD/ இ5லாம5 பய>பIVCத5. ஒM -றிLப6^ட ஆரா\fசி   

தி^டVதிPகான NRF நிதிiதவ6ைய ஒM ெபாCVCைற, தனZயா) அ5லC 

பர/பைரய6ய5 நிSவன/ வழYகினா5 (ப6N$ 14.4 ஐL பா),க$/), அBத நிSவன/ 

அரசாYகVCட> ேச)BC, ஆரா\fசி மPS/ அத> ெவளZய�̂ ைடL 

பய>பIVCவதPகான உNமVைத இலவசமாக ெபறலா/. 

 
14.3 - அைன[p ப"கைல% கழக]க( மhVW க"¢ZகளL" 

ஆராotசி ேமhெகா(�W திறைன உUவா%Iத". 

 
சக -` ேமPபா)ைவ ெச\யLப^ட ஆ\$ தி^டYக+,- நிதிiதவ6 அளZVதேலாI 

ேச)VC ஆரா\fசி,கான வ6Vதி^I, அைத வள)VC ஊ,-வ6LபC/ ேத.ஆ.அ-இ> 

தைலயாய ெபாSLபாக உ9ளC. தPேபாC இBதிய க5வ6 நிSவனYகளZ5 

இதPகான வசதி வா\Lhக9 மிக, -ைறBத அளேவ உ9ளC எ>பC 

-றிLப6டVத,கC. ஆரா\fசி திற> உMவா,-/ ேத.ஆ.அ.அw-Dைறய6> ஒM 

D,கிய அ/சமாக எPகனேவ உ9ள, ஆரா\fசி நிSவனYகளZ5 தPேபாC 

பண6யாPறி வM/ அ5லC ஓ\$ ெபPற திற>மி,க ஆரா\fசியாள)கைள 

அைனVC ப5கைல, கழகYக9 மPS/ க5zNகளZ5 நிSவLபட உ9ள 

ஆரா\fசி ைமயYகளZ5 உ9ள ஆசிNய)க+,- வழிகா^Wயாக இMBC hதிய 

ஆரா\fசிகைள ேமPெகா9ள உதவf ெச\த5; தPேபாC மாநில ப5கைல, 

கழகYகளZ5 இயYகிவM/ ஆரா\fசி ைமயYகைள தனZசிறLh வா\Bதனவாக 

மாPற ேத.ஆ.ம.-இ5 D>gNைம அளZ,கLபI/. இSதியாக Dைனவ) பWLh 

பW,-/ மாணவ)கேளா அ5லC Dைனவ) பWLh நிைற$ ெச\த திறைமவா\Bத 

இள/ ஆரா\fசியாள)க+,- ஊ,கVெதாைக  வழYகி ேம>ேமt/ உ9நா^W5 

பல ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9ள ஊ,கமளZVத5. இைவேய ந/ ப5கைல, 

கழகYக9 மPS/ க5zNகளZ5 ஆரா\fசி திறைன உMவா,-வதPகான 

ேத.ஆ.அ.-இ> DLபNமாண அw-Dைறயா-/. 
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NRF க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆரா\fசி,- வ6Vதி^I, அைத 

வள)VெதIVC, அதPகான வசதிகைளf ெச\C தM/. 

ஆரா\fசியாள)க9, அரj, ெதாழி5 Cைற ஆகியவPS,கிைடேய 

பயg9ள ெதாட)hகைளi/ உMவா,கிV தM/. மிகf சிறBத 

ஆ\$கைள உNய வைகய65 அYகீகN,-/.   

14.3.1.  மாநில ப"கைல% கழக]களL" ஆராotசி திறைன ேமWபv[pW வ$தமான 

திqட]கைள ஊ%Iவ$[த":  மாநில ப5கைல, கழகYக9 மPSD9ள இதர 

ப5கைல, கழகYக9 / க5zNகளZ5 தPேபாC ஆரா\fசிக+,கான வசதி 

வா\Lhக9 மிக, -ைறBத அளேவ உ9ளன. இ,-ைறபா^ைட கைளBC 

இLப5கைல, கழகYகளZ5 / க5zNகளZ5 ஆரா\fசி திற> ேம/பIVத ப5ேவS 

வ6தமான சிறLhV தி^டYகைள D>ெமாழிய ேவ'Wi9ளC. 

 
(அ) ஆராotசி வழிகாq`க( sலமாக மாநில ப"கைல% கழக]களL" 

ஆராotசி%கான வ$[திட": ஆரா\fசி ப5கைல, கழகYக9 மPS/ 

நிSவனYகளZ5 தPேபாC பண6யாPறிவM/ அ5லC பண6 ஓ\$ ெபPற / பண6 

ஓ\$ ெபற உ9ள, D,கியமாக தPேபாC ஆரா\fசிகளZ5 த�வ6ரமாக 

ெசய5ப^IவM/ ஆசிNய)கைள, ஆரா\fசி வழிகா^Wகளாக மாநில 

ப5கைல,கழகYகளZ5 பண6யாPற ெச\த5. 

இVதைகய த-தி வா\Bத ஆரா\fசி வழிகா^Wக9 மாநில நிSவனYகளZ> 

Dத>ைம ஆரா\fசியாளராக ெசய5பIவ). இவ)க9 மாநில நிSவனYகளZ5 

உ9ள ஆசிNய ெபMம,க9 மPS/ Cைறய6> தைலவ)கேளாI இைணBC 

ெசய5பIவ). ேமt/ இவ)க9 அBதBத நிSவனVதி5 ஏPகனேவ பண6ய6t9ள 

ஆசிNய)க9, hதிய ஆசிNய)க9, ேமt/ உ9ள Dைனவ) ப^ட/ ெபPற மPS/ 

ெபற உ9ள இள/ ஆரா\fசியாள)களZ> பண6 -றிVC/ hதியதாக அைமய உ9ள 

ஆரா\fசி ைமயVதி5 அவ)க+ைடய பYேகPh -றிVC/ ஒM வ6Nவான 

தி^டVைத தயாNVC ேத.ஆ.ஆ.ய6ட/ சம)Lப6,க ேவ'I/. ேமPkறிய இVதி^டV 

தயாNLப6>ேபாC hதிய ஆரா\fசி வழிகா^Wகைள ஒMYகிைணVC ஆரா\fசி 

தி^டYகைள ேமPெகா9ள ஏCவாக Dத>ைம ஆரா\fசியாளேராI இைணBC 

ப5கைல,கழக D,கிய நி)வாகிi/ இMLபா).  

ஆர/ப, க^டமாக  ஒC,கLப^ட நிதிய6லிMBC,  3-5 வMடYக+,- ஆரா\fசி 

வழிகா^Wக+,கான ஊதிய/ வழYகLபI/,  (ஓ\$ ெபPறவ)க+,- 

அவ)க+,- வரேவ'Wய அச5 ஊதிய/ கிைட,கL ெபS/ வைகய65 

ஓ\{தியVேதாI ேச)VC மvதD/ ஊதியமாக வழYகLபI/) ேமt/ ஆரா\fசி 

தி^டYக+,கான நிதிi/, உ9க^டைமLh, Dைனவ) பWLh நிைற$,- ப6Bைதய 

ஆரா\fசி மPS/ ப^டதாNக+,கான உதவ6Vெதாைகi/ வழYகLபI/. மாநில 

ப5கைல, கழகYகளZ5 உ9ள Dத>ைம ஆரா\fசியாள)களZ> பண6 ஆ\$ 

தி^டYகைள ேமPெகா9வேதாI ம^I/ நிைறவைடயவ65ைல. ஆரா\fசிேயாI 

ெதாட)hைடய -ைறBத ப^ச/ ஏேதg/ ஒM பாடLப6NைவயாவC அவ) 

ப5கைல,கழகVதி5 கPப6,க ேவ'I/. இத> Xலமாக அவM,-/ ப5கைல, 

கழகVதிP-மான உற$ ேம/பI/. 
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(ஆ) வழிகாq`களாக இUSபவOக�%I வயp வரW_ இ"ைல: அவ)க9 

வழிகா^Wகளாக$/ நிSவனVதிP- மதிLh ேச)Lபவ)களாக$/ இM,-/வைர 

அவ)க9 நிதி,- வ6'ணLப$/ வழிகளாக இM,க$/ அgமதி,கLபIகிறா)க9. 

தPேபாC நா^Wt9ள ஒ\$ ெபPற ஆ\வள)களZ> திறைம மிக$/ 

-ைறவாகேவ பய>பIVதLபIகிறC. இC அவ)கைள இBத ஆ\$பண6ய65 

ஈIபடைவLபத> Xல/  நாI D`வC/ ஆ\$ மனLபா>ைமைய வ6N$பIVத 

வ6ைலமதிLபPற ஒM வா\Lபா-/.  

(இ) ப"கைலகழக]களL" நைடெபVகிnற ஆராotசி வளUW:  மிக$/ தரமான 

ஆரா\fசி,கான தி^டVைத நா^Wt9ள அைனVC உய)க5வ6 நிைலய/ மPS/ 

ஆரா\fசி நிைலயVதி5 ேக^கLபI/.    

இMLப6g/, மாநில ப5கைல,கழகYகளZ5 நடVதLபI/ ஆரா\fசி,- நிதிiதவ6 

வழY-வதி5 சிறLh கவன/ எIVC, ெகா9ளLபI/. -றிLபாக, உ9க^டைமLைப 

உMவா,க$/,  பயண மPS/ k^I ஆ\$ நிதி ஒC,கவ/  மPS/ ஆரா\fசிL 

ப^ட மாணவ)க9 மPS/ DCநிைல ஆரா\fசி ப^ட மாணவ)க+/ தரமான 

ஆரா\fசி,-/ தPேபாC நைடெபS/ ஆரா\fசிகைள வள),க$/ அ5லC hதிய 

தரமான ஆரா\fசி நடVதLபIமிடYக+,- நிதி வழY-வதி5 D>gNைம 

ெகாI,கLபI/  

(ஈ) ேதசிய ஆராotசி அைமSப$n ஆo�பqடப`S_ மhVW Qpநிைலஆo� 

பqடப`S_: இள/ ஆரா\fசியாள)களZ> திறைமைய க5வ6 நிSவனYகளZ5 

ெகா'IவMவC ஆ\$ மனLபா>ைமைய உMவா,-/.  இBத ேநா,கVதிPகாக, 

ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh இBத ேநா,கVதிPகாக, ஒM ெபNய மPS/ மதிLhமி,க 

ஆ\$L ப^டபWLh மPS/ DCநிைல ஆ\$L ப^டபWLh ேதாழைமைய(fellowships) 

மாநில ப5கைல,கழகYகளZ5  பய>பIVC/. ேமP-றிLப6^ட (அ) மPS/ ஆ 

லிMBC ெவPறிகரமான ஆரா\fசி தி^டVதிP- ேதைவயான இட/ பPறிய 

தகவ5கைள ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh  ஒM ப^Wயைல பராமN,-/ மPS/ 

அைத நாID`வC,-/ வ6'ணLப/ ேவ'W அைழLh வ6I,-/. திறைமயான 

வ6'ணLபதார)க9 ஒ>S அ5லC அதP- ேம5 தYக+ைடய hலைமைய 

ெபாSVC வ6'ணLப6,கலா/.  

 

ேமேல -றிLப6^I9ள (அ), (ஆ) மPS/ (இ) ஆகியவPறி> அைனVC சக 

மதிLபா\$க+/ மPS/ மதிLப�Iக+/ மிக$/ கIைமயான Dைறய65 

திறைமயான -` ெகா'I த-திேத)$Dைறய6> (merit) அWLபைடய65 

உMவா,கLபI/. இதி5 (இ) இM,-/ ப^சVதி5 Dத>ைம அ5லC இைண 

ஆ\வாள)களா5 அவ)க+ைடய தி^டVதிP- த-திi/ திறைமiமான 

ேவ^பாள)க9 எ>பைத  ஆேலாசி,கLபடலா/.  

P14.3.2.  ெபNய, ந�'ட கால அ5லC ெமகா தி^டYக9 Xல/ திற> வள)Vத5 ஆரா\fசி, 

கPப6Vத5 மPS/ ப6ற திற>கைள ப5கைல,கழக அளவ65 அ5லC சXகVதி5 

ேநNைடயாக தா,கVைத ஏPபIVத, kWய அ5லC மPற வழிDைறய65 

அWLபைட அறி$Vதிறைன வள),க ேதசிய மPS/ ச)வேதசிய அளவ6லான ெபNய 

தி^டYக+,- ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh நிதி ஒC,-வைத கMVதி5 ெக9+/. 

இC ேபா>ற ெபNய ஆரா\fசி தி^டYக+,- எIVC,கா^Iக9 

• நதிகைள ¤[தW ெசoய ேதசிய அளவ$லான திqட]க(: கPப6Vத5 

அ5லC ஆரா\fசி பPறிய jழலி>ேபாC நதிகைள jVத/ ெச\வC -றிதத 

சமvபVதிய ஆரா\fசிையL பPறி, கலBCைரயாIவC மPS/ தYக+ைடய 
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ெசாBத ஆSகைள jVத/ ெச\வC -றிVC ேநரWயாக ெபNய அளவ65 

பYேகPக ெச\வத> Xலமாக ேநரWயான ெசய5Dைற ஆரா\fசிகைள 

நதிக9 அMகைம அைமVC9ள ப5கைல,கழகYக9 

எIVC,ெகா9ளலா/ .  )அறிவ6ய5 D>ேனPற/ மPS/ 

ெபாSLhண)$ இைவ இர'I/ வள),-/இைவ   இர'I/இைடசX (  

• கிராம]க�%I ¤[தமான ஆhறைல% ெகா{vவUவதhகான 

திqட]க(:  நாI D`வCD9ள ப5கைல,கழகYக9  தYகளMகிt9ள 

கிராமYக+,- jVதமான ஆPறt,கான த�)$ மPS/ அைத தYக9 

ப-திய65 நைடDைறLபIVத$/ உதவலா/. மேலNயா ேபா>ற 

ேநா\கைள DPறிt/ ஒழிLபதPகான ேதசியளவ6லான தி^டYக9; 

• இBதியா D`வC9ள ப5கைல,கழகYக9 இல,கியVைத hதிய Dைறய65 

கPS,ெகாI,க அ5லC தYக+ைடய உ9�) ெமாழி  கைலக9 அ5லC 

கலfசாரYகைள வளரெதாI,க$/ மPS/ அைத நைடDைறபIVத$/ 

ஆரா\fசிகைள ெச\யலா/. பாCகாVC  

• பல ப5கைல,கழகYக9 ஒ>S ேச)Bத ெபNயளவ6ளான அறிவ6ய5 

தி^டYக9 ப-Lபா\$ ெச\வதிt/ மPS/ கிைடVத தர$கைள 

hNBCெகா9ள ெச\வதிt/ பYேகPகலா/.  

• இSதியாக  திற> வள)Vத5 (capacity building), hதிய ெதாழி5}^ப/ 

உMவா,-த5, ப5வைகயான ெதாழி5}^பYகளZ> தர/ உய)Vத5 மPS/ 

அWLபைட ஆ\$கைள ேம/பIVCத5 அVேதாI உலக அளவ6லான 

அறிஞ)களZ> பNமாPறYகைள எளZதா,-த5 ேபா>றவPைற 

ைகயா+வதி5 ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh உதவ6 ெச\யலா/ . மPற 

எ5லா ந>ெகாைட வழY-/ நிSவனYகேளாI ேமP-றிLப6^ட 

ேநா,கVதிPகாக ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh உட> பண6யாPS/.  

14.3.3.  சOவேதச ªqvபண$%கான நிதிஒp%Iத": ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh, ச)வேதச 

ஆ\$ k^IநடவW,ைகைய ஊ,-வ6LபC மPS/ ஒVCைழLh அளZLபC 

ெச\i/. -றிLபாக இ>g/ இBதியா$,- ேபாCமான hலைமய65லாத ஆனா5 

ேதைவயான ஆ\$க+,-. -றிLபாக , சிறLh DயPசி மPS/ சிறLh தி^டYக9 

hல/ெபய)BேதாM,- ச)வேதச k^I ஆ\$ ஏPகனேவ உ9ள கPறைவகைள 

நம,- நா^WP- எIVC,ெகா'I ேபாக$/ இC நா^W5 ஆரா\fசி, க'Iப6WLh 

மPS/ ெதாழி5 Dைனேவா) ஆகிேயாM,- D,கிய பலமானதாக  

கMதLபIகிறC 

 

14.3.4.  மானLய[திhகான வ${ணSப]க( மhVW ெவளLSபாvகைள வழிநட[pவp 

ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh நிதிைய ம^I/ வழYகாC மாறாக ஆரா\fசிய6> ஒM 

ப-தியாக திற> ேம/பIVCத5, ஆர/பக^ட ஆ\$நிைலi9ள 

நிSவனYகளZடமிMBC வ6'ணLபYக9 ெபSத5 ஆனா5 ேதசிய ஆரா\fசி 

அைமLப6டமிMBC நிதி ெபSகி>ற சாVதியD9ள ஆ\$தி^டVைத ஒ>S அ5லC 

அதP- ேமPப^ட வழிகா^Iன)களா5 ேதசிய ஆரா\fசி ைமயVதிலிMLபா)க9 - 

இவ)க9 ேதசிய ஆரா\fசி அைமLபா5 அதP- எPற தரஅள$9ள ஆரா\fசி 

வ6'ணLபYகைள வ6'ணLப,-`வ6> D>பாக சம)ப6,கLபI/ D>பாக அைத 
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ஆ\$ ெச\C தரD9ளதாக எ`CவதP- வழிகா^I/ ேநா,கVதிPகாக இBத 

அைமLh அவ)க+,- அறி$SVதLப^I9ளC.  

 

ேமPபWயான ஆ\வாள)க+,- நிதிவழYகிi/ ேமt/ அவ)க9 ஆ\$ நடVத$/ 

மPS/ கிைட,கேவ'Wய ஆ\$ ெவளZLபாIக9 கிைட,க$/ ேதைவ,ேகPப 

வழிநடVத$/ ஆதN,க$/ ேமPபW வைக ஆரா\fசியாள)க+,- 

நிதியளZ,கLப^I9ளC .ஓ\$ெபPற வ6�ஞானZக9 , சXக வ6�ஞானZக9 மPS/ 

மPற CைறகளZ5 ஆரா\fசியாள)க9 வழிகா^Iன)களாக பண6யாPற 

அைழ,கLபIவா)க9 . பYகளZLh,ேகPப அவ)க+,- உகBத வைகய65 

ஈIெச\ய$/ மPS/ ஊ,கமளZ,க$/ ெச\யLபIவா)க9 . ஒM ெபNய, 

பய6PSவ6,கLப^ட, வ5tந)க9 ெகா'ட -` இBத மகVதான ஆனா5 

D,கியமான பண6ைய எIVC,ெகா9ள ேதைவLபIகிறா)க9. 

 

14.3.5.  க"வ$ய$n ப]I : ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> DயPசி,- ேதசிய அறிவ6ய5 

மPS/ ெபாறிய6ய5 க5வ6 மPS/ இைவகேளாI ெதாட)hைடய 

அறிவ6யலாள)க9, மனZதேநயYகளZ5 மPS/ சXக அறிவ6ய5களZ5 கPS, 

ெகா'ட சXகYக9 கண6சமான மதிLைப ேச),க DWi/ . ஆரா\fசி மPS/  

5வ6ய65 அரசாYக ெகாள9 ◌்ைகய6> சி,க5க+,- -றிLபாக அரசாYகVதி> 

ேநரW DயPசிக+,- உத$/ ப5ேவS தைலLhகளZ5 -றிLப6டVத,க 

ஆேலாசைனைய வழY-வதPகாக ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh க5வ6 நிSவனYக9 

மPS/ கPற சXகYகைள ேக^I,ெகா9+வ . ஆசிNய)க9 மPS/ 

DWi/ : ப5கைல,கழக Cைறக9 மPS/ க5zNக9 தYகளZ> கPப6Vத5 

மPS/ ஆரா\fசிகளZ> தரVதைத உய)Vத Dயகிறா)க9 அவ)க+,- இBத 

அைமLப6> உSLப6னாக9  வழிகா^Wயாக இM,க DWi/. ேதசிய ஆரா\fசி 

அைமLh இVதைகய இைணLhகைள, -றிLபாக மாநில ப5கைல,கழகYக+,- 

ஏPபIVC/ ேநா,கVCட> இM,-/. 

 

14.4. அர¤, ெதாழி" மhVW ஆராotசியாளOகளLைடேய 

பய¡(ள ெதாடOைப உUவா%Iத" 
 

தPசமய/ , நா^W5 நடVதLபI/ ஆரா\fசி மPS/  அரj அைமLhகளZைடேய  

(மVதிய மPS/ மாநிலYக9) ேநரWயான ெதாட)hய65ைல, இC சDதாய 

நலg,கான ஆரா\fசி மPS/ க'Iப6WLhகளZ5 D>ேனPறYகைள ேமt/ 

கWனமா,-கிறC. ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh இBத இைணLைப உMவா,-வதி5 

D,கிய பYகாPS/. ேமt/ இBத ேதசிய ஆராயfசி அைமLh ஆராயfசியாள) 

மPS/ அரைச ெதாழி5 வ)VதகVேதாI ெதாட)ைப உMவா,க பYகாPS/. 

ஒVCைழLh, k^டாக பலVைத ஆரா\fசிய65 ெபற, hCைமயான மPS/ அைத 

இBத X>S அைமLhக+ட> நைடDைற பIVத$/ உதவ6ெச\i/. இBத 

ேநா,கVதிPகாக ெதாழி5 வ)Vதக நிSவனVCட> நி)வாக வாNய/ ச/பBதLப^ட 

நிSவனYக+ட> ெதாட)BC ெதாட)ப65 இM,-/ . ேமt/, இBதியா 

அரசிடமிMBC வMடVதிPகான நிதிேயாI, ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh ப5ேவS 

இBதியா அைமfசகYகளZடமிMBC/ மPS/ மாநில அரசிடமிMBC/ நிதிைய 
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ஆரா\fசி,காக kIதலாக ெபS/. இேதேபா5, ெபாCVCைற நிSவனYக9, 

தனZயா) Cைற, மPS/ ெதா'I நிSவனYக+/ ஆரா\fசி,காக நிதிைய ேதசிய 

ஆரா\fசி அைமLh வழியாக வழYக ஊ,கLபIVதLபI/. ஆரா\fசி தி^டYகளZ> 

D`ைமயான  jழPசி,- ேதைவயான , தி^டYகைள மதிLப�I ெச\த5, நிதிைய 

ஒC,-த5, தி^ட இல,-கைள அைடய உதவ6 ெச\வதPகான வழிகா^Iத5 

மPS/ ஆரா\fசி வ6ைள$கைள வழ,கமாக க'காண6Vத5 மPS/ மதிLப�I 

ெச\த5 ேபா>ற அைனVCவ6தமான ேதைவகைளi/ அதPகான 

உ9க^டைமLhகைளi/ உMவா,க ேதசிய ஆரா\fசி அைமLபா5 

உMவா,கLபI/. தYகளZ> ெசாBத DயPசியா5 ெச\யLபI/ ஆரா\fசி 

அைமfசகVதிP-/ மPற நிSவனVதிP-/ வ6ைலமதிLபPறC. மVதிய 

அைமfசகVதிP-/ மPS/  ப6ற அரj நிSவனVதிP-/, ெதாழி5Cைற மPS/ 

ெதா'I நிSவனVதிPகிைடேய ப5ேவS வைகயான வழிDைறக9 ஆராயLபI/ 

14.4.1.  அைமtசக]களLn ஆo� ேதைவ:  பல அரj அைமfசYக+,- ஆ\$ 

ேதைவLபIகிறC ஆனா5 இLெபா`C ெசய5படாம5 உ9ளC. பல 

அைமfசYகளZ5 ஆ\$ ெச5க9 இMBC/ ெபNதாக ெசய5படவ65ைல. ேதசிய 

ஆரா\fசி அைமLh, அைமfசகYக9 எதி)பா),கி>ற ஆ\$ ேமPெகா9ள 

D>வMகிறC.  ஆ\$க+,- ேதைவயான நிதிைய ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh 

வழY-கிறC.  ேதசிய அைழLhகைள D> ைவVத5 ச,தி வா\Bத -`மYகளZ> 

மதிLபா\$, நிதி ஒC,கீI மPS/ அளZVத5 D>ேனPற/ பPறிய ஆேலாசைன 

மPS/ க'காண6Lh ேபா>ற ஆ\$க+,- அவ)களZ> ப^ெஜ^ைட வ6ட 2 

சதவ �த/ அதிகமாக வழY-கிறC. 

14.4.2.  மாநில அர¤%I ேதைவSபvW ஆo�க(: மாநில அரj/ ஆ\$கைள இCவைர 

நிராகN,கLப^Iதா> வBC9ளC. Wஎ�Í ெபாMVதவைர ப^ெஜ^W5 7 சதவ �கித/  

ம^Iேம 2015-16 ஆ'I ெசல$ ெச\C9ளC. மாநில அரj நிலவ6ய5 ச/மBதமான 

ஆ\$,- ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh Xல/ நிதி ஒC,க நிைன,கலா/ 

உதாரணமாக jகாதார/ மPS/ ேநா\ க^ILபாI, நா^I ெமாழிய6> வள)fசி 

மPS/ பாCகாLh, இல,கிய/, கைல, கலாfசார/, கைல ெபாM^க9, ைகெய`VC 

ப6ரதிக9 , பார/பNய தளYக9 மPS/ பல (மv'I/, மாநில ப6ரதிநிதி 

ேதைவLபIமானா5 அBத Cைற சா)Bத -`வ65 ேச),கLபI/) 
14.4.3.  திqடமி"லாத (Non-strategic) அWச]களLn ஆராotசி%கான திqட]க( :அWLபைட 

ஆரா\fசி பல ப-திக9 ,  காரணVCைறக9 தYகளZ> ப5ேவS ேதைவகைள  

�)Vதி ெச\i/ ெபாM^க9, திரவ இய,கவ6ய5,  மைற-ற�ய�̂ டக/ (), -றிய�̂ I 

ேகா^பாI, வளZம'டல அறிவ6ய5, மி> ஒளZய6ய5, ேலச), நாேனா அறிவ6ய5,   

எNெபாM9 ேபா>ற ைஹ^ரஜ> வ6�ஞான அ/சYக9, மி>ன`Vத/, 

இயBதிரவ6ய5 ெதாட)பான கPற5, அWLபைட அைர -கடVதி இயPப6ய5 அேத 

5  ேவS வ6தமான ஆ\$ சXகவ6யேபா5 ப 5 , மனZதேந/ மPS/ ெமாழி 

ெதாடா)பாக$/ அWLபைட ஆ\$கைள உ9ளட,கியதா-/. வ6N$பIVதLப^ட 

அWLபைட ஆரா\fசி ெசய5பாIகளZ> ேதைவக9 தி^டமிட5 Cைற Xலமாக 

ெவளZLபI/ ஆரா\fசிகைள , தி^டமி5 அைமLh (strategic sector) ேச)Bத 

ஆரா\fசிகேளாI ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> Xலமாகேவ ெகா'Iேபாகலா/. 
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14.4.4.  மhற அர¤ நிVவன]களLn ஆo� ேதைவக(:  அரசி> மPற ப6ற 

அைமLhக+/ (மாநிலஅரjகைள உ9ளட,கி) ேதசிய ஆரா\fசி அைமLhக9 ேபா5 

ஆ\$கைள அவ)களZ> ேதைவ,ேகPப எIVCf ெச5லலா/. 

14.4.5.  ெதாழி" மhVW ப$ற நிVவன]களLn ஆராotசி[ ேதைவக(: ேதசிய ஆரா\fசி 

அைமLப6> ஆரா\fசி வழிDைறகளZ5 பYேகPக ெதா'I நிSவனYகைள 

உ9ட,கிய ெபாC மPS/ தனZயா) நிSவனYக+,- வா\Lh ெகாI,கLபI/ . 

ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> Xலமாக ஆரா\fசிக+,- நிதி வழY-த5 

ெதாழிPசாைல மPS/ நிSவனYக9 அவ)க+,- ேதைவயான hலைமெபPற 

க5வ6சா) -`,கைள அைடயாள/ காண உத$/. ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh 

-றிLப6^ட ஆரா\fசி -`ைவ ஒC,-வத> Xலமாக இBத க5வ6சா) -`,க9 

தYகைள ேபா>ற இைணயான ஆ\$, -`வ6டமிMBC மதிLபா\$ ெபSவத> 

Xலமாக பய>ெபSவா)க9 ேமt/ தYக+ைடய ஆ\$ ேபாCமான ேமPபா)ைவ 

ெச\யLப^டC/ உSதிபIVதபI/ . ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> Xலமாக நிதி 

உதவ6 ெச\வதா5 க5வ6 மPS/ ச/பBதLப^ட ெபாC மPS/ தனZயா) 

ெதாழிPCைற நிSவனYக+/ மPற நிSவனYக+/ பய> ெபS/. ேதசிய 

ஆரா\fசி அைமLப6> தைலLh -`,க9  ஒM ப6ரதிநிதி ச/பBதLப^ட 

நிSவனVதி> நிதியளZLh பPறிய வ6வாதVதி> ேபாC இM,க,kI/.  

 

ெகாI,கLப^ட எBத ஒMவMடVதிt/, -றிLப6^ட ஆரா\fசிய6> ேகாN,ைக,- 

ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> ப^ெஜ^W,-  X>றி5 ஒM பY-,- ேம5 ெபாC 

மPS/ தனZயா) நிSவனYக9 மPS/ ப6ற தனZயா) நிSவனYகளZடமிMBC 

வராC.  இC ேபா>ற எ5லா ேகாN,ைகக9 ஒaெவா>S/ ேதசிய ஆரா\fசிய6> 

நி)வாக -` மPS/ ப6ரேதச,-` மதிLப6^I DW$ ெச\i/. அதி5 ேதசிய 

நலg,கான சாVதிய,kS , நிதி வழY-வC, ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> திற> 

,  hலைம மPS/ ெபாC ப-திய65 DBதிய ஈIபாI ஆகியவPைற, கMVதி5 

ெகா'I DW$ ெச\i/.  ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh,- ெபாCவான ந>ெகாைட, 

அYகீகN,கLப^ட ஒM -றிLப6^ட தைலLப6> கீm அதாவC உட5நல>, 

வ6வசாய/, இல,கிய/, இயPப6ய5 Dதலியைவ,- , எBத அைமLப6லிMBC/ 

ந>ெகாைட வழYகLபIவதP- வர/h - க^ILபாIக9 இ5ைல.  

 

14.4.6.  ெதாழிhசாைலய$லிUfp வUW நnெகாைட:  அைனVC ெபாC மPS/ தனZயா) 

Cைற நிSவனYக+/ ஒM சிறிய ெதாைகைய, அதாவC -ைறBதப^ச/  

அவ)களZ> வMடாBதிர இலாபVதிலிMBC 0.1% ஐ (ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh,- 

ெகாI,க ேவ'I/ ) ஆரா\fசி,-  வழYக பNBCைர,கLபIகிறC. அC சிஎ�ஆ) 

நிதிய6லிMBேதா அ5லC அதP- ெவளZய6லிMBத, இM,கிற நிதிைய 

ந>ெகாைடயாக வழYகலா/ அதP- வNf சtைகi/ உ'I 

 
14.4.7.  ஆoவாளOக(, அர¤ நிVவன]க( மhVW தனLயாO pைற ஆகியவhைற 

இைண%IW இைணS_ பாலமாக நிOவாக I� : ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> 

ெசய5பா^ைட நி)வாக -` க'காண6,-/ .  இBத க'காண6LhL பண6ய65, 

நா^W5 நைடெபS/ மிக சிறBத ஆரா\fசி D>ேனPறVதிPகாக தைலLh -` 

(Subject Committees) மPS/ ப6ரேதச, -`,களZடDBC பNBCைரகைள ெபS/ .அC 

அரj நிSவனYக+,- அ5லC ெபாC-தனZயா) பாYகாள)க+,-  நா^W> 

நலg,காக நைடDைறLபIVத வா\Lh ஆ\$கைள ெதNவ6,கலா/. மாறாக, 
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ேதசVதி> ஆரா\fசிக+,- D,கிய வழிகா^ட5கேளாI  வழிநடVதிட ேதசிய 

ஆரா\fசி அைமLh,-  அரj மPS/ ெதாழிPசாைலகளZடமிMBC வM/ 

பNBCைரக9 மPS/ ேகாN,ைகக9 உத$/. 

 

ஆ\வாள)க9, அரj நிSவனYக9 மPS/ தனZயா) Cைற ஆகியவPைற 

இைண,-/ இைணLh பாலமாக நி)வாக -`  ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6> 

ெசய5பா^ைட நி)வாக, -` க'காண6,-/ .  இBத க'காண6LhL பண6ய65, 

நா^W5 நைடெபS/ மிக சிறBத ஆரா\fசி D>ேனPறVதிPகாக தைலLh -` 

(Subject Committees) மPS/ ப6ரேதச,-`,களZடDBC பNBCைரகைள ெபS/ .அC 

அரj நிSவனYக+,- அ5லC ெபாC-தனZயா) பாYகாள)க+,-  நா^W> 

நலgகாக நைடDைறLபIVத வா\Lh ஆ\$கைள ெதNவ6,கலா/. மாறாக, 

ேதசVதி> ஆரா\fசிக+,- D,கிய வழிகா^டக5கேளாI  வழிநடVதிட ேதசிய 

ஆரா\fசி அைமLh,-  அரj மPS/ ெதாழிPசாைலகளZடமிMBC வM/ 

பNBCைரக9 மPSம ேகாN,ைகைகக9 உத$/. 

 

14.5. வ$Upக( மhVW ேதசிய கU[தர]Iக( sலW  சிறfத ஆராotசிைய  

அ]கீகZ[த":  

 
ேதசிய ஆரா\fசி அைமLப6லிMBC நிதி ெபSவேத ஒM மதிLhமி,க 

ஆரா\fசியாளM,- அYகீகாரமாக இM,-/. இMLப6g/ ேதசிய ஆரா\fசி 

அைமLh நிதி வழYகிய    சிறLபான ஆரா\fசிையi/  நா^W> மPற சிறLபான 

ஆரா\fசிi/ அYகீகN,-/  ஒM இSதி,க^ட ேவைலைய ெச\i/. நாI 

D`வதP-மான எ5லா Cைற-சா)Bத சக அறிஞ)கைள ெகா'I வ6Nவான 

மSபா)ைவெச\C ஆரா\fசி வ6'ணLபYக9 அறி,ைகக9 மPS/ hC 

தகவ5க+,- ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh ைமயமாக இMLபC மதிLப6IவதP-/ 

அYகீகNபதP-/ அத> Xல/ நா^W> சிறLபான ஆரா\fசிகைள வ6MCக9 

பNjக9 ேதசிய கMVதரY-க9 Xல/ ஊ,-வ6,-/ ஒM தனZVCவ/ெபPற  

நிைலய65 இM,கிறC. 

14.5.1.  நா^W5 நட,-/  உ'ைமய65 ெவPறிகரமான ஆரா\fசிக+,- -றிLபாக Nj- 

நிதிiதவ6யளZVத ஆரா\fசிக+,- வ6MதளZ,-/ Dைறைய Nj- நி)வாகி,-/. 

எ5லா ப6N$க+,-/ பாடYக+,-/ -றிLப6^ட எ'ண6,ைகய65 வ6MCக9 

வழYகLபI/.  எ.கா. ெவPறிகரமான DயPசியா5 வள)fசியைடBத 

ஆரா\fசிக+,- ேவைல ெச\த Dைனவ)க9 இள/ வயC பண6யாள)க+,- 

மPS/ நிSவனYக+,- (அத> உ^ப^ட  நப)க+,-/) அளZ,கLபI/.  

ேதசிய ஆரா\fசி அைமLh ேதசிய அளவ6லான கMVதரY-கைள நடVதி 

ஆ\$கைள, மிகf சிறBத ஆ\$கைள ஊ,-வ6VC மPற அறிஞ)க9 

உSLப6ன)கைள D,கியமான ெபாCL ப6ரfசைனய65 பYேகPக ைவLபC.  
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இய5 15 

ஆசிZயO க"வ$ 

ேநா%கW: ஆசிNய) க5வ6 Dைறைய ப5Cைற க5zNக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYக+,- மாPSவத> Xல/ ஆசிNய)க+,- உ9ளட,க/, 

கPப6Vத5 Dைறக9 மPS/ பய6Pசி DைறகளZ5 மிக$/ தர/ வா\Bத பய6Pசி 

அளZ,கLபIகிறC எ>பைத உSதி ெச\த5; நா>- வMட ஒMYகிைணBத 

இளYகைல ப^டVைத அைனVC ப9ளZ ஆசிNய)க+,-/ -ைறBதப^ச த-தி என 

நிS$த5. 

அIVத தைலDைறைய வWவைம,-/ ஆசிNய)களZ> -`ைவ உMவா,-வதி5 

ஆசிNய) க5வ6 மிக$/ D,கியVCவ/ ெபSகிறC. ஆசிNயL பண6, மMVCவ/ 

மPS/  ச^ட/ ேபா>ற உய)ம^ட ேசைவL பண6ைய  ேபா>றC; இY- ம,களZ> 

வாm$ D`ைமயாக பழ-ந) இட/ உ9ளC. அதP- மிக உய)Bத தர/ வா\Bத 

க5வ6 மPS/ பய6Pசி ேதைவLபIகிறC . ஆசிNய)கைள தயா)LபIVCத5 எ>பC 

மிகL ெபNய ெசய5Dைற, அதP- ப5வைக க'ேணா^ட/ மPS/ அறி$, 

மனநிைல மPS/ மதிLhகைள உMவா,-த5 மPS/ சிறBத வழிகா^Iதலி> கீm 

நைடDைற வள)fசி ேபா>றைவ ேதைவLபIகிறC. ஆசிNய)க9 இBதிய 

மதிLhக9, அறெநறி, அறி$, மரhக9 ஆகியவPைற அWLபைடயாக, ெகா'WM,க 

ேவ'I/, அேத சமயVதி5 சமvபVதிய க5வ6 மPS/ கPப6Vத5  Dைறக9 பPறி 

ந>- அறிBதவராக$/ இM,க ேவ'I/. 

 

ஆசிNய) க5வ6V CைறயானC மிக$/ சாதாரணமாக ைகயாளLபIவC/, வண6க 

மயமா,கலி> காரணமாக ஊழ5 நிைறBC காணLபIவC மனவMVத/ அளZ,கிறC. 

இ>S ெபM/பாலான நிSவனYக9 ஒேர ஒM -Sகிய தி^டVைத ம^I/ 

வழY-/, ஆசிNய) க5வ6ைய தனZயா) Cைறய6> சிறிய க5zNக9 Xல/ 

வழYகி வMகிறC,  ேமt/ அY- தரமான ஆசிNய)கைள உMவா,-/ 

அ)Lபண6Lப65 ெபாCவான -ைறபாI காணLபIகிறC, உ'ைமய65, AISHE (All India 

Survey on Higher Education)   ய6> 2015- 16 ஆ'I தர$களZ>பW இBதியாவ65 17  

ஆய6ரVதிP-/ ேமPப^ட க5zNகளZ5 ஒPைற பாடமாக  ம^Iேம 

வழYகLபIகிறC,  கி^டVத^ட 90 சதவ �த ஆசிNய) பய6Pசி நிSவனYக9 ேமt/ 

உfசந�திம>றVதா5 நியமி,கLப^ட ந�திபதி J.S.வ)மா ஆைண,-`வ6>பW 

ெபM/பாலான தனZநிைல க5வ6ய5 நிSவனYக9 -10 ஆய6ரVதிP-/ 

அதிகமானைவ-  த�வ6ர ஆசிNய) க5வ6ைய DயPசிLபC kட இ5ைல; ஆனா5 

அWLபைடய65 ப^டYகைள  வ6ைல,- வ6Pபைவயாக  உ9ளன. 

 

இCவைர எI,கLப^ட ஒ`Y- Dைற DயPசிகளா5 நி)வாகVதி5 உ9ள 

ஊழ5கைள -ைற,க$/ ப'ப6Pகான அWLபைட தரVைதi/ அம5பIVத 

DWயவ65ைல, உ'ைமய65, எதி)மைற வ6ைள$களா5 இVCைறய65 சிறLபான 

மPS/ hCைமயான வள)fசி தைடப^டC. அத> தரVைத உய)Vதிட$/, ேந)ைம, 

ந/பகVத>ைம, ெசய5திற> ஆகியவPைற மv^ெடI,க$/ ேமt/ ஆசிNய) 
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க5வ6 அைமLப6> சிறBத தரVதிPகாக$/, அVCைறi/ ஒ`Y-Dைற அைமLh/ 

த>gைடய த�வ6ர நடவW,ைக Xல/ hVCய6) ெபறேவ'WயC உடனW 

ேதைவயாகிறC. 

 

ஆசிZயO க"வ$ அைமSப$n ேநOைம மhVW நWபக[ தnைமைய 

ம�qெடv[த": ஆசிNய) க5வ6 சிறிC/ நைடெபறாம5 D`,க D`,க லாப 

ேநா,கVதிPகாக இயYகி வM/ ஆய6ரVதிP-/ ேமPப^ட ஆசிNய) க5வ6 

நிSவனYகளா5, ஆசிNய) க5வ6 அைமLப6> ேந)ைமi/ ந/பகVத>ைமi/ 

பாதி,கLப^I9ளC. ேமt/ அC ெபM/ சNைவ சBதிVC9ளC. ஆசிNய) 

க5வ6ைய உய)VCவதP-/,அத> மvதான ந/பகVத>ைம மPS/ ேந)ைம அத> 

இய5h நிைலைய அைடBC, ஆசிNயL பண6ய6> மா'ப6ைன  மv^ெடILபதP-/ 

அத> Xல/ ெவPறிகரமான ஒM க5வ6 அைமLைப அைடவதP-/ இaவாறான 

தர/ -ைறBத நிSவனYக9 உடனWயாக XடLபடேவ'I/ அேதேவைளய65 

ேந)மைற ேநா,க/ ெகா'ட நிSவனYக9 Section 15.1 ய65 

வைரயS,கLப^I9ளபW பலLபIVதLபட ேவ'I/.  

 

ேந)ைமயPற மPS/ தர/ -ைறBத நிSவனYக9 க'WLபாக இயYக அgமதி,க 

kடாC.   அைவ உடனWயாக XடLபட ேவ'I/. இைத ெச\வதPகான  

ஆைணைய  இ,ெகா9ைக மிகVெதளZவாக அளZ,கிறC. ஒaெவாM தைடய6> 

ேபாC/, இBத நடவW,ைக ேவக/ மPS/ வ6MLபVCட> ெசய5பIVதLபட 

ேவ'I/ எ>S வலிiSVCகிறC. நமC நா^W>  எதி)காலVதிP- இதி5 

உ'ைமய65 பY- இMLபதா5 இC உடனWயாக  நைடDைறLபIVதLபட 

ேவ'I/.  ஒMேவைள ேபாலியான க5zNகைள ெதாட)BC இயYக 

அgமதிVதா5 நமC ப9ளZய6> அWLபைடகைளi/ ,நமC ஆசிNய) க5வ6 

அைமLப6> ேந)ைமையi/ ந/பகVத>ைமையi/ மv^ெடI,க DWயாத nழ5 

ஏPபI/. 

 

பnQக க"¢Zக( மhVW ப"கைல% கழக]களL" உVதியான க"வ$ய$ய" 

pைறகைள அைமSபதn sலW ஆசிZயO க"வ$ அைமS_%I ெசய"திற¡W 

உயO தரQW அளL[த":  

இய5 5-5 ெகாI,கLப^I9ளபW, ஆசிNய) க5வ6,- ப>Dக உ9ள �Iக+/, உய) 

தரVCட> kWய உ9ளட,கYக+/ கPப6Vத5 Dைறi/ ேதைவLபIகிறC, இைவ 

இைணBத ப>Dக க5வ6 நிைலயYக9 Xலமாக ஆசிNய)கைள தயா) 

ெச\i/ெபா`C அC உ'ைமயாக கிைட,கL ெபSகிறC. இaவைகய65 

D`ைமயான நிைறBத க5வ6ைய ஆசிNய)க+,- வழY-வதPகான காரண/, 

ப6ற- அவ)க+/ இேத ேபா>ற D`ைமயான க5வ6ைய நமC ப9ளZ 

-ழBைதக+,-/ வழYக ேவ'I/ எ>பேத. ேமt/ உய) க5வ6ைய அளZ,-/ 

அைனVC நிSவனYக+/, D`ைமயான மPS/ ப>Dக கPறைல அளZ,-/ 

இடYகளாக மாறவ6M,கி>றன. எனேவ அaவைக D`ைமயான மPS/ ப>Dக 

கPறைல -றிLபாக ஆசிNய)க+,- கிைட,கLெபற ேவ'I/. 

 

உய)க5வ6V Cைறய6> அைனVC நிைல க5வ6ய6t/ மPS/ அைனVC 

ெதாைலVதி^ட ப-திய6t/ ஆசிNய)கைள தயா) ெச\வதி5 ஒMYகிைணBத ப^ட 

Dைற அவசிய/ ெகா'IவரLபட ேவ'I/, அேதேவைளய65 ஒPைற ப^டYக9 

ம^I/  அளZ,-/ Dைற நிSVதLபட ேவ'I/. இSதியாக அைனVC ப>Dக 
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ப5கைல,கழகYக9, ெபாC ப5கைல,கழகYக+/ அைனVC மாதிN ப>Dக 

க5zNக+/ க5வ6,ெக>S தனZயாக ஒM Cைற உMவா,கி அதைன 

ெசய5பIVத ேவ'I/, ேமt/ க5வ6ய65 ப5ேவS hCைமயான 

ஆரா\fசிகைளi/ D>ெனI,க ேவ'I/, வMYகால ஆசிNய)கைள 

உMவா,கிட, மPற Cைறகளான உளவ6ய5, தVCவவ6ய5, சXகவ6ய5, நர/ப6ய5, 

இBதிய ெமாழிக9, கைல, வரலாS மPS/ இல,கிய/, அேத ேபா>S ப6ற சிறLh 

பாடYகளான அறிவ6ய5 மPS/ கண6த/ ஆகியவPSட> இைணBத இளYகைல 

க5வ6ய6ய5 பாடLப6Nைவ ெகா'WM,க ேவ'I/. ேமt/ தPெபா`C 

இயYகிவM/ ேந)ைமயான ஆசிNய) க5வ6 நிSவனYக9 அைனVC/ 2030 ,-9 

ப>Dக உய)க5வ6 நிSவனYகளாக  மாற இல,- நி)ணய6,க ேவ'I/. ஆசிNய) 

க5வ6ய65 ஏPபI/ இBத D,கிய மாPற/, நவ �ன, க5வ6ய6> ப>Dக 

ேதைவய6>பW தரமான ஒM அைமLைப திM/ப ஏPபIVC/. 

 
15.1.ஆசிZயOகளLn ேநOைமைய ம�qெடv[த": 

 

15.1.1.  தரமhற மhVW ெசய"படாத ஆசிZயO க"வ$ நிVவன]கைள svத": 

அWLபைட க5வ6 த-திேய இ5லாத, தரமPற மPS/ ெசய5படாத நிSவனYக9 

XடLபI/. இ/DயPசியானC, திடமான அரசிய5 வ6MLhடg/, ேந)மைற 

நி)வாக ேநா,-டg/ மPS/ ஒM பயg9ள ெசய5பா^I i,திiடg/ MHRD 

யா5 ெபாPகால/ Dைறய65 அம5பIVதLபI/.  அைனVC ஆசிNய) 

க5வ6ய6ய5 நிSவனYக+/,  அBதBத பாடVCைற,- அgமதி ெபSவதP- 

ேதைவயான அWLபைட ப-திக+,- அவ)கேள ெபாSLேபPக ேவ'I/, இதP- 

த�)$ காண வழYகLபI/ ஒM வMட கால அவகாசVதிP- ப6ற-, இதி5 ஏேதg/ 

வர/h மvற5 க'டறியLப^டா5, அC த�)$ காணLபடவ65ைல எனZ5 உடனWயாக 

அBநிSவனYக9 XடLபI/. இBத ெசய5Dைற திற/பட ெசயலாPSகிறC 

எ>பைத உSதிLபIVத ஒM வtவான ச^ட அw-Dைறi/ உMவா,கLபI/. 

2023 ,-9, க5வ6ய65 சிறBத ஆசிNய)கைளi/, D`ைமயான ஆசிNய)கைளi/ 

உMவா,-/ பாடLப6N$க9 ம^Iேம இBதியாவ65 இயYக ேவ'I/ - மPறைவ 

அைனVC/ XடLபட ேவ'I/. 

15.1.2.  கIைமயான க'காண6Lh மPS/ ஆ\$க9 Xல/ ஆசிNய) க5வ6 Cைறைய 

�\ைமயா,-த5: இBத ெதளZவான ேநா,க/ ெகா'ட �\ைமLபIVத5 

தி^டVதிPெகன, ஒM மாதிN ந�தி அைமLh/ உMவா,கLபடலா/. இLபண6ய65 

ஏPபI/ D>ேனPறYகைள 3 மாதVதிP- ஒM Dைற NHERA $/, 6 மாதVதிP- 

ஒM Dைற RSA $/ ஆ\$ ெச\i/. 
 
அைனVC ஆசிNய) க5வ6i/ ப>Dக க5வ6 நிைலயYகளZ5 
நட,-/. ஆசிNய) க5வ6 இனL க5வ6 அைமLப6> ஒM அYகமாக 
மாS/. 
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15.2. ஆசிZயO க"வ$ைய பnQக க"¢Z மhVW ப"கைல% 

கழக]க�%I மாhVத" 

 
இ>S மாணவ)க+,- கிைட,-/ க5வ6V தரVதி5 உ9ள பல சி,க5க9 

ஆ'டா'Iகளாக நைடெபPS வM/ ஆசிNய) க5வ6ய6> hற,கண6Lh,- 

இடமளZ,கி>றன. தPேபாC அளZ,கLப^I வM/ ஆசிNய) பய6Pசி பாடV 

தி^டYக9 மிக, -Sகிய க'ேணா^டVைதi/ ெசய5திறைனi/ 

உMவா,-கிறC - கைட தி^ட/ மPS/ வ-Lபைற ெசய5Dைறக9 யா$/ 

காலாவதியானதாக$/, தPேபாைதய ப9ளZக9 மPS/ மாணவ)க+,- 

அளZ,கLபட ேவ'WயதிலிMBC மிக$/ ேவSப^I நிPகிறC. ஆசிNய) க5வ6 

நிைலயYகளZ5 பண6யாPS/ ஆசிNய)க9 ெபM/பாt/ ஆரா\fசியாள)க9 

மPS/ க5வ6யாள)க9 எg/ ெபNய சXகVதிலிMBC தனZைமLப^I 

நிPகி>றன).  

ஆசிNய) க5வ6ய65 பாடVதி^ட/ மPS/ கPப6Vத5 Dைற ஆகியைவ க5வ6ய6> 

க'ேணா^ட/, பாடLெபாM9, கPப6Vத5 Dைற ஆகியவPறி> த�வ6ரமான 

ேகா^பாI hNதtட>, வtவான ேகா^பாI - பய6Pசி ெதாட)hட> அளZ,கLபட 

ேவ'I/. ஆசிNய) க5வ6iட> ஆழமாக இைணBC இM,க ேவ'I/ - அத> 

வரலாS, ேநா,கYக9, சXகVதி> உடனான ெதாட)h மPS/ அத> ெநறிDைற 

ப6WLhக9. ஒM ஆசிNயM,- பாட/ ெதாட)பான கMVதிய5 hNத5 மPS/ 

எaவாS கPப6Vத5 எ>S கPS, ெகா9+த5, இவPைறெய5லா/ கடBC ஒM 

-ழBைதய6> வள)fசி மPS/ கPற5 சXக nழ5 ேபா>றவPைற jPறி இM,-/ 

ப6ரfசைனகைள பPறிய க'ேணா^ட/ இM,க ேவ'I/. 

ஆசிNயைர தயா)LபIVCவதி5, ஆசிNய) எ>ற அைடயாளVைத  

உMவா,-வCட>, க5வ6 பPறிய க'ேணா^டVைத உMவா,-வதP-/, மPS/ 

பாI/ மPS/ கPப6Vத5 Dைறகைள hNBC ெகா9வதP-/ ேபாCமான ேநரD/ 

இைடெவளZi/ ேதைவLபIகிறC, இதP-, ேகா^பாIக9 ெதாட)BC 

வNைசLபIVதLப^ட நைடDைறய65 ஒMYகிைண,கLபட ேவ'I/. இைவ 

D`ைமயான ப>Dக அறி$ nழலி5 ம^Iேம சாVதியமா-/. 

சிறBத ஆசிNய) க5வ6,   க5வ6,- ெதாட)hைடய அைனVC ப-திய6t/ சிறLhV 

திற> ெபPS இM,க ேவ'WயதாகிறC, D>பMவ க5வ6ய65 நிhணVCவ/, 

பாடLப-தி பPறிய hNத5 மPS/ கPப6Vத5 Dைற, மதிLப�I கைலVதி^ட/ 

மPS/ கMவ6கைள உMவா,-த5, ப9ளZ தைலைம மPS/ நி)வாக/, அVCட> 

உளவ6ய5, தVCவ/, சXகவ6ய5, இBதியாைவ பPறிய அறி$, க5வ6 வரலாS. 

ஆசிNய) க5வ6iட>,  ப5ேவS பாடYகைளi/ ப5ேவS Cைற சா)Bத 

பண6யாள)கைளi/ வழY-/ ெபா`C, அC ஆசிNயைர தயா)LபIVC/ 

Dைற,- மிக$/ ெபாMVதமானதாக அைமகிறC. 

தPேபாC9ள ெபM/பாலான ஆசிNய) க5வ6 நிைலயYக9 தனZநிைல 

நிSவனYகளாக உ9ளன - இைவ மPற உய) க5வ6ய65 இMBC அறி$சா) மPS/ 

ெதாழி5சா) நிைலய65 தனZைமLப^I நிPபதP- வழிவ-,கிறC.  தனZநிைல 

ஆசிNய) க5வ6 நிSவனYகளா5 சிறBத ஆசிNய) க5வ6,-V ேதைவயான 

ப>Dக/ ெகா'ட பண6யாள)கைள உMவா,க DWயாC. இSதியாக, ஆசிNய) 

க5வ6 ேபராசிNய)க9 தPெபா`C நைடெபSவCேபால hVதகYகைள மனன/ 
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ெச\C அைத அLபWேய கPப6Vத5 kடாC, மாறாக தமிm உ9ளZ^I Cைற சா)Bத 

ஆmBத அgபவVCட> கPப6Vத5 பPறிய திடமான மPS/ ேந)மைற 

அgபவYக9 ெபPS வரேவ'I/. 

15.2.1.  ஆசிZயOகைள தயாO ெசogW அைன[p பாடSப$Z�கைளgW பnQக உயO 

க"வ$ நிVவன]க�%I மாhVத"; க"வ$ய$ய" pைறகைள உUவா%Iத"; 

உயO க"வ$ நிVவன]க�%IW ப(ளLக( மhVW ப(ளL வளாக]க�%IW 

இைடேய ெதாடOப$ைன ஏhபv[pத": P 5.5.1 5 வைரயS,கLப^I9ளபW, 

2030,-9, நா>- வMட ஒMYகிைணBத இளYகைல க5வ6ய6ய5 (B.Ed), ப9ளZ 

ஆசிNய)க+,கான -ைறBதப^ச க5வ6V த-தியாக மாPறLபI/. ஆசிNய) 

பண6ய6> நவ �ன ேதைவகைள �)Vதி ெச\வதPகாக$/, ப>Dக 

அgபவYகைளi/, க5வ6ய6> அவசியVைதi/ அவ)க+,-  அளZVC, ஒM 

சிறBத ஆசிNய)களாக மாSவதP-/, இனZ அைனVC D> ேசைவ ஆசிNய) க5வ6 

பாடL ப6N$க+/ ப>Dக உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 ம^Iேம வழYகLபI/.  

 

இSதியாக, உய)தர க5வ6ய6ய5 Cைறக9 மPS/ ஆசிNய) க5வ6 பாடL 

ப6N$கைள நிS$வதிt/, ப>Dக உய) க5வ6 நிSவனYக9 ெசய5பI/. ேமt/, 

இBத இல,கிைன அைடவதP- ேதைவயான ஆதரைவ அரjக9 வழY-/. 

அaவைக உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 சிறLhL படYக+ட> க5வ6 மPS/ அைத 

சா)Bத CைறகளZ> வ5tந)கைள ேபாCமான அள$ ெகா'WMLபைத உSதி 

ெச\C ெகா9ள ேவ'I/. ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனYக+/ அMகாைமய65 

உ9ள அரj மPS/ தனZயா) ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZ வளாகYக+ட> இைணBC 

பண6யாPSவதP- ெதாட)ப6ைன ஏPபIVதி, ெகா9ள ேவ'I/, அY- 

திறைமயான ஆசிNய)க9 மாணவ)க+,- கPப6Lப). (சXக ேசைவ, வயC 

வBேதா) மPS/ ெதாழிP க5வ6 அளZVத5 ேபா>ற ப6ற ஒMYகிைணBத 

ெசய5பாIகளZ5 உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ப9ளZ வளாகYகளZ5 இைணBC 

ெசய5படலா/). இVதைகய உய)க5வ6 நிSவனYக9 க5வ6 ெதாட)hைடய 

பாடYகளZt/ சிறLhL பாடYகளZt/ பலLபIVC/ D`ைமயான ஆசிNய) க5வ6 

பாடL ப6N$கைள உMவா,-/. hCைமயான கPப6Vத5 Dைறகைள அளZLபைத 

கடBC, கைலVதி^டVதி5 சXகவ6ய5, வரலாS, அறிவ6ய5, தVCவவ6ய5, 

உளவ6ய5, D>பMவ க5வ6, அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$, இBதியா 

மPS/ அத> மதிLhக9/அWLபைட kSக9 /கைல/ ப'பாIக9 மPS/ பல Cைற 

பPறிய அறி$ ஆகியவPைற உ9ளட,கியதாக இM,-/. 

 

2030இ5, ஆசிNய) க5வ6 பாடLப6N$ அளZ,-/ அைனVC உய) க5வ6 

நிSவனYக+/ ப>Dக/ ெகா'டதாக, 4 வMட ஒMYகிைணBத இளYகைல 

க5வ6ய6ய5 (B.Ed) பாடL ப6Nைவ அளZ,-/. 4 வMட ஒMYகிைணBத இளYகைல 

க5வ6ய6ய5 (B.Ed) எ>பC க5வ6ய6ய5 உட> ஒM சிறLh பாட/ ( ெமாழி,  வரலாS,  

இைச, கண6த/, கண6னZ, அறிவ6ய5, ேவதிய5, ெபாMளாதார/  ேபா>றைவ) 

ெகா'ட இM Dத>ைம தாராள இளYகைல ப^டமாக இM,-/. தPேபாC 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ அளZVC வM/ இM வMட ப^டLபWLh, 

ப^டயL பWLhக+/ வண6க நிSவனYக9 அளZ,-/ ஒMYகிைணBத 4 வMட 

இளYகைல க5வ6ய6ய5 (B.Ed) பாடVதி^டVதிP- மாPற DWi/.  

 

ஏPகனேவ இளYகைல ப^டLபWLh DWVதவ)க9 க5வ6ய6ய5 பW,க 

வ6M/ப6னா5, அவ)க+,- எ>S P.5.5.2 இ5 வைரயS,கLப^I9ள பW, நா>- 
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வMட ஒMYகிைணBத க5வ6ய6ய5 (B.Ed) அளZ,-/ உய)க5வ6 நிSவனYக9, 

அத> வளாகVதிP-9ளாகேவ 2 வMட இளYகைல க5வ6ய6ய5 ப^டVைதi/ 

(B.Ed) உMவா,கி, ெகா9ளலா/.  இVதைகய ஒM வள)fசி,- ப6>ன), ப6ற 

சிறLபான மPS/ மிக$/ தனZVCவமான ப6 எ5 பாடLப6N$கைள கPப6Vதt,கான 

ஆmBத அgபவ/ அgபவ/ மPS/ மனLபாY-ட> ஆகியவPSட> மிக$/ 

த-தியான அவM,- அளZLபத> Xல/, சிறBத ஆசிNய)க9 அVதைகய 

உய)க5வ6ய6ய5 நிSவனYகளா5 உMவா,கLபடலா/. 

 

சிறBத ஆசிNய) பய6PSன)களா5, சிறBத ஆசிNய)க9 

உMவா,கLப^I வள),கLபIகி>றன) - ஆசிNய) க5வ6 

பய6PSந)க9 ப5ேவS Cைறக9,  கMVதிய5 மPS/ 

ெசய5Dைற இர'Wt/ நிhணVCவ/ ெபPறவ)களாக$/ 

இM,க ேவ'I/. 

 
15.2.2.  Qn பண$ ஆசிZயO உUவா%IW பாடS ப$Z�க�%கான ேசO%ைக: D> பண6 

ஆசிNய) உMவா,-/ பாடLப6N$க+,கான ேச),ைக, மPற அைனVC உய) 

க5வ6 நிSவனYக+,கான ேச),ைகய65, ேதசிய ேசாதைன Dகைமயா5 (National 

Testing Agency) நடVதLபIவC ேபாலேவ, ெபM/பாலான பாட மPS/ திறனறி 

ேசாதைனக9 Xல/ ேமPெகா9ளLபI/.. 

 

15.2.3.  கண$சமான _திய ஆசிZயO தயாZS_ திறைன உUவா%Iத": ஒMhற/, 4 வMட 

ஒMYகிைணBத ஆசிNய) தயா)பIVC/ பாடLப6N$க9 எg/ அWLபைட மாPற/ 

மShற/ சNவர ெசய5படாத க5வ6 நிSவனYகளZ> Xட5 ஆகியவPறா5 

கண6சமான hதிய ஆசிNய) தயாNLh திறைன உMவா,க ேவ'Wய ேதைவ 

இM,கிறC: கண6சமான ெபாC பYகளZLh இVCைற,- ேதைவLபI/ - அIVத 

பVதா'Iக+,- ஒaெவாM ஆ'I/ ஆ'I ேதாS/ மதிLப�I ெச\யLபI/, 

ேமt/ D>gNைமைய ெபாSVC அைவ வழYகLபI/. ஒaெவாM ெபாC 

ப5கைல,கழகD/ (2024 ஆ'W5) மPS/ மாதிN ப>Dக க5zNi/ (2029 

ஆ'W5) நா>- வMட ஆசிNய) பாடVதி^டVைத வழY-/. RSA வா5 

வWவைம,கLப^I9ள சிறLhV தி^ட/ Xல/ இVCைறய65 ெதா'I 

DயPசிக+,- ஊ,க/ அளZ,கLபI/. 

15.2.4. தனL நிைல ஆசிZயO க"வ$ நிைலய]கைள பnQக நிைலய]களாக 

மாhVத": 2030 ஆ/ ஆ'WP-9 அைனVC தனZநிைல ஆசிNய) க5வ6 

நிSவனYக+/ ப>Dக நிைலயYகளாக மாPறி அைம,கLபட ேவ'I/. அத> 

ப6றேக, அவ)க9 நா>- வMட ஒMYகிைணBத ஆசிNய) உMவா,-/ 

பாடLப6Nைவ வழYக ேவ'I/. 

 
15.3. ப"கைல% கழக]களL" க"வ$ய$ய" pைற 

 
ப5கைல,கழகYகளZ5 உ9ள க5வ6ய6ய5 Cைற, கPப6Vத5 ெசய5பா^Iட>, 

க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ hCைமக+,கான இடமளZVC, த>ைன பலLபIVதி 

வள)VC, ெகா9ள ேவ'I/. இைவேய உய)Bத இல,-க9. ேமt/ 
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ப5கைல,கழகYகளZ5 உ9ள க5வ6ய6ய5 Cைற, க5வ6 சா)Bத ப6ற Cைறக+ட> 

அைனVC வழிகளZt/ இண,கமான ெதாட)hக9 Xல/ ஆசிNய) பாடLப6N$க9 

வழY-வதி5 ைமயமாக த>ைன உMவா,கி ெகா9ள ேவ'I/. அவ)க9 உய) 

க5வ6 மPS/ ப9ளZ,க5வ6 பண6ய65 உ9ள ஆசிNய)க+,- 

பய6PSவ6Lபாள)களாக$/ அேதேவைளய65 உய)க5வ6ய65 

பண6யாPSபவ)களாக ெசய5பட ேவ'I/. அைவ ஆசிNய) க5வ6ய65 

பண6யாPறV ேதைவயான கPற5 ெபாM^கைள தயா) ெச\ய ேவ'WயC 

D,கியமான ெபாSLபா-/.  

அVதைகய Cைறய65 பண6hNபவ)க9 இய5பாகேவ ப>Dக/ 

ெகா'டவ)களாக$/, அதிக ஆரா\fசி மPS/ ெவளZய�Iக9 

ேமPெகா'டவராக$/, நிhணVCவ/ ெபPறவ)களZ> ேதைவ இMLபதா5, 

DCநிைல மPS/ ஆரா\fசி ப^டYக9 ேபா>றவPறி5 சிறLபான நிைலகைள 

அைடய ஊ,கLபIVத ேவ'I/. இBநிைலயYக9 இைணBத மPS/ ப-திேநர 

பாடLப6N$கைள இவ)க+,- அளZVC அவ)களZ> உய)க5வ6ைய 

ெதாட)வதP-/ ெதாழி5Dைறய65 வ6MLபVCட> இயY-வதP-/ வழிவைக 

ெச\யலா/. பண6ய65 உ9ள ஆசிNய)க+,- ஏPற பWLhக9 மPS/ 

ெசய5பாIக+/ உMவா,-த5, ெதாட,க நிைலய65 உ9ள ஆசிNய)க+,- 

வழிகா^Iத5 பாடLப6N$கைளi/  வழYகலா/.  

15.3.1.  ப"கைல%கழக]களL" க"வ$%கான சிறS_ ைமய]க(/pைறக(: ஆசிNய) 

க5வ6,கான அரj நிதிiதவ6 D>gNைம அWLபைடய65 கண6சமாக 

அதிகN,கLபI/. ப9ளZ மPS/ உய) க5வ6ய65 உ9ள ஆசிNய)க9 மPS/ 

ஆசிNய) க5வ6ய65 ெதாட)hைடய ேபராசிNய)க9 ேதைவ,காக D>கண6Lh 

தர$க9 ப-Lபா\$ Dைற (Predictive data analysis) அWLபைடய65 , வ6MLபD9ள 

ப5கைல,கழகYகளZ5 க5வ6ய6ய5 Cைற/ ஆசிNய) க5வ6,கான சிறLh 

ைமயYக9 நிSவLபI/. இBத க5வ6ய6ய5 Cைற, தரமான ஆசிNய)கைள 

உMவா,-/ பாடLப6N$கைள பண6 D> மPS/ பண6ய65 இM,-/ ப9ளZ 

ஆசிNய)க+,-/, ேமt/ ஆரா\fசியாள)க9 மPS/ உய)க5வ6,கான 

பண6யாள)கைள தயா)LபIVCவதPகாக ஆரா\fசி பாடLப6N$கைளi/ அளZLபைத 

ேநா,கமாக ெகா'I இயாY-/. இ, க5வ6 Cைறக9, ப5கைல,கழகVதி5 

ஆசிNய) தயா)பIVC/  பண6ய65 ஈIபI/ ப6ற Cைறக+டg/,  அMகி5 உ9ள 

ப9ளZக9 உடg/ jDகமான உறைவ வள)VC, ெகா9+/. 
 
15.3.2.  ஆசிZயO க"வ$%கான திறn திqடமிட": RSA Xல/ கவனமான மPS/ 

வ6Nவான தி^டமிட5 உடனWயாக ேமPெகா9ளLபI/, ப6>h ஐBC வMடVதிP- 

ஒMDைற, மVதிய அளவ6t/ மாநில அளவ6t/, ஆசிNய)க9 மPS/ ஆசிNய) 

க5வ6ய65 உ9ள பய6PSந)களZ> ேதைவ மPS/ அள$ சNபா),கLபI/.  

கண6Lhக9 Xல/ ேதைவLபI/ ஆசிNய)களZ> எ'ண6,ைக, ப9ளZகளZ5 

ேதைவLபI/ பாட ஆசிNய)க9 மPS/ சிறLh ஆசிNய)களZ> எ'ண6,ைகயாக 

கMதLபI/. நா>- வMட இளYகைல க5வ6ய6ய5 (B.Ed) பாடLப6Nைவ அளZ,-/ 

ப5கைல,கழகYக9 மPS/ த>னா^சி, க5zNகளZ> எ'ண6,ைக அத> 

அWLபைடய65 த�)மானZ,கLபI/. 

 
15.3.3.  ஆசிZயO க"வ$ ேபராசிZயOக(: ஆசிNய) தயாNLh,காக உய)Bத நிhணVCவ/ 

ெபPற ப>Dக ேபராசிNய)க9 க5வ6ய6ய5 Cைறய65 இM,க ேவ'I/. 
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கPப6Vதலி5 அgபவ/ மPS/ அறி$, சXக/ மvதான ப>DகLபா)ைவ,  

க5வ6ய6> ேநா,க/, இய5பான அறி$ மPS/ உண)$, கPப6Vத5 Dைற, 

பாடVதி^ட/ மPS/ மதிLப�Iக9 பPறிய அறி$. ேமt/ அBதL ேபராசிNய) சிறBத 

ஆ\$ பதி$கைளi/, ெவளZய�Iக9, களLபண6 ேமt/, ப9ளZ மPS/ கPப6Vதலி5 

அதிக ஈIபாI ெகா'டவராக$/ இM,க ேவ'I/. சிறBத த),க அறி$ மPS/ 

க'ேணா^டD/ ெகா'I, அரசியலைமLh மதிLhகளZ5 ேவ�>றியவ)க9 

மPS/ நைடDைற அைமLப65 அgபவ/ உ9ளவ)க9 என ப5வைக 

ஆசிNய)கைள உMவா,-வதP-, ப5ேவS சிறLh மPS/ நிhணVCவ/ 

ஆகியவPறி5 சமநிைல ெகா'ட ேபராசிNய)கைள தயா) பIVCவC 

அவசியமாகிறC. 

 
15.3.4.  இைணய வழி க"வ$: இBநிைலயYக9 இைணBத மPS/ ப-திேநர 

பாடLப6N$கைள ஆசிNய)க+,- அளZVC அவ)களZ> உய)க5வ6ைய 

ெதாட)வதP-/ ெதாழி5Dைறய65 வ6MLபVCட> இயY-வதP-/ வழிவைக 

ெச\ய ேவ'I/. பண6ய65 உ9ள ஆசிNய)க+,- ஏPற பWLhக9 மPS/ 

ெசய5பாIக+/, ெதாட,க நிைலய65 உ9ள ஆசிNய)க+,- வழிகா^Iத5 

பாடLப6N$க+/ வழYகLபடேவ'I/. 

D` ேநர பாடLப6N$ட>, வழYகLபI/ அைனVC பாடYக+/ ப-திேநர, 

மாைலேநர, இைணBத மPS/ இைணய/ என அைனVC DைறகளZt/ கிைட,க 

ேவ'I/. பண6hNi/ ஆசிNய)கைள க5வ6ய6ய5 Cைறய6> D,கியமான 

மாணவ)களாக பா),க ேவ'I/, அவ)க9 ஆ\வ6P- ெதாட)hைடய 

பாடLப6N$க9, மPS/ உய)க5வ6 ஆ)வVதிைன வள),க ேவ'I/. 

 

15.3.5.  ஆராotசி சாOfp ஆசிZயOகைள உUவா%Iத": ப5ேவS கைல ஆ\$கைள 

நடVC/ CWLபான ஆரா\fசி -`,க+,- க5வ6ய6ய5 Cைற உத$/, ேமt/ 

அைனVC ேபராசிNய)கைளi/ ஆரா\fசிய65 ஈIபட ஊ,கமளZ,-/. கடBத 30 

ஆ'IகளZ5 மாணவ> எaவாS கPS, ெகா9கிறா>, ஆசிNய)கைள 

தயா)பIVCத5 மPS/ தரமான கPறைல அைடவதP- ஒM ப9ளZ எaவாS 

இயYக ேவ'I/ ேபா>ற க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி மPS/ hNதலி5 

-றிLப6டVத-Bத D>ேனPறYக9 அைடBC9ளC. ச)வேதச ஆரா\fசி மPS/ 

இBதியாவ65 ேமPெகா9ளLப^ட ப5ேவS hCைமயான கள ஆ\$க9 Xலமாக 

இ/மாPறYக9 சாVதியமாய6PS. இBதிய DயPசிக9 மPS/ hCைமக9, மPS/ 

உலக அளவ65 சிறBத கMVC,கைள ேத)BெதIVC, அவPS9 சிறBத க5வ6ய6> 

ப'hக9 மPS/ ஆசிNய) க5வ6 Dைறக9 ேத)BெதIVC அவPைற உய) hNத5 

மPS/ நைடDைறக+ட> மாணவ) ஆசிNய)க+,- வழYக ேவ'I/. 

ஆரா\fசி ைமயYகளZ5 நைடெபS/ ஆசிNய) தயா)பIVCத5 மிக$/ 

தனZVCவமானதாக இM,-/. கள நைடDைறக9 ஆரா\fசி,கான ஒM CWLபான 

nழைல ெகாI,-/ மPS/ பைடLhக9 Xல/ அறி$ மPS/ நைடDைறக9 

உMவா-/. ஆரா\fசி அWLபைடய65 கPப6Vத5 மPS/ தனZVதிற> ேபா>றைவ 

அறி$/ நைடDைறi/ சமகாலVதைவ மPS/ hCLப6,கபIபைவ எ>பைத 

உSதிLபIVC/, ேமt/ ப9ளZ மPS/ உய)க5வ6ய65 தPேபாC9ள 

nmநிைலைய ெதாட)hபIVC/.  

 

15.3.6.  சிறS_ பாட]க�%கான pைறக�%I இைடய$" இைணfp ெசய"பvத": 
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ப5கைல,கழகYகளZ5 உ9ள கைல,  }' கைல மPS/ நா^ILhற கைலக9 

ேபா>ற Cைறகைள உMவா,-த5 அ5லC க5வ6Cைறiட> இைணBC 

ெசய5பIத5, ஆசிNய) க5வ6,கான பாடVதி^டVதிைன வழY-த5 

ேபா>றவPைற ஊ,கLபIVதலா/. ஆசிNய) க5வ6ய65 இC ஒM சிறLh க5வ6யாக 

ெவளZLபI/ வைர, கைல மPS/ }'கைல ேபராசிNய)க9 மPS/ 

பய6Pசியாள)க9 ஆசிNய)கைள தயா) ெச\i/ பாடLப6N$கைள வWவைமVத5 

மPS/ பYெகIVத5 ேபா>றவPறி5 தYகைள ஈIபIVதி ெகா9ள ேவ'I/. 

DCகைல க5வ6ய6ய5 பாடLப6N$க9, சிறLh DCகைல அறிவ6ய5 பாடL 

ப6N$க9 மPS/ கைல  க5வ6ய65 ஆரா\fசி பாடLப6N$க9 ேபா>றைவ 

நிSவLபI/. அேதேபா>S மPற Cைறக+டg/ இண,கமான ெதாட)h க5வ6,- 

ேதைவLபIகிறC, அதனா5 பாட ஆசிNய)க9, சிறLபாசிNய)க9, சிறLh பாட 

ஆசிNய)கைள, ெகா'I, இM,-/ நிைல,ேகPற தயாNLhகைள ேமPெகா9ள 

DWi/. இBத Cைறக+,- இைடய65 இைணBC ெசய5பIதைல ப5கைல,கழக 

நி)வாகYக9 த�வ6ரமாக ஊ,-வ6,க ேவ'I/.  

 

15.3.7.  Qpகைல மhVW QைனவO பாடSப$Z�க(: கPப6Vத5, கPப6Vத5 Dைறக9 

ஆகியவPSட> ெதாட)hைடய அறி$ வள)fசி, மPS/ க5வ6 சா)Bத ப6ற 

அ/சYகளான சமVத>ைம, hற,கண6,கLபIத5, ெபாMளாதார/ மPS/ நிதி 

ெகா9ைகக9, நி)வாக/ மPS/ தைலைம ேபா>றைவ, ப5கைல,கழகYக9 

Xல/ DCகைல க5வ6, Dைனவ) பாடLப6N$ ேபா>S, க5வ6ய65 ஆ\$, உய) 

ப^டYக9 பW,-/ேபாC வள),கLபட ேவ'I/. சிறLh DCகைல க5வ6ய6ய5 

Xல/ ப5ேவS பாடVதி^ட ப-திய65 உ9ள கPப6Vத5 Dைறய65 ஆ\$, 

மதிLப�I ப9ளZV தைலைம, நி)வாக,  ெகா9ைக ஆ\$க9 க5வ6ய6> அWLபைட 

ப-திகளான உளவ6ய5, சXகவ6ய5, வரலாS மPS/ தVCவவ6ய5, க5வ6 நிதி, 

ஒLப6^I Dைற மPS/ ச)வேதச க5வ6, தகவ5 ெதாட)h ெதாழி5 }^ப/ (ICT) 

மPS/ க5வ6 ேபா>றவPறி5 வ5tந)க9  மPS/ ஆரா\fசியாள)கைள 

உMவா,-கிறC. 

 
15.4. ஆசிZயO க"வ$%கான ேபராசிZயOக( 

 
ஆசிNய) க5வ6 பாடVதி^டVதிPகான ேபராசிNய)க9 ப>Dக க'ேணா^டVதி5 

இMBC சிறBத திற>கைள ப6ரதிபலிLபவராக இM,க ேவ'Wய ேதைவ, இ>ைறய 

ஆசிNய) தயா)பIVCவதி5 உ9ளC. ஒM ேபராசிNய) கைலVதி^ட/ மPS/ 

கPப6Vத5 Dைற, அWLபைட ப-தியான ெதாழி5}^ப, க5வ6 ேபா>றவPறி5 

தனZVதிற> ெகா'டவராக$/, த�வ6ர க5வ6யாளராக ஆசிNய) க5வ6ய65 

ஆரா\fசிக9 ேமPெகா9ள ேவ'Wய ேதைவi/ உ9ளC. அறிவ6ய5 க5வ6, 

உளவ6ய5, அறிவாPற5 ஆ\$, மனZத ேம/பாI, ெமாழிய6ய5 மPS/ ப6ற 

Cைறய6>, DCகைல மPS/ அறிவ6ய5 ப^டYகைள ெகா'ட 

ேபராசிNய)க+,- இைணயாக இவ)க9 இM,க ேவ'I/. கPப6Vத5 அgபவ/ 

களநிைலய65 ஆ\$ அgபவ/, க5வ6 மPS/ அைதf சா)Bத Cைறய65 

ப>னா^I ஆ\$ இதmகளZ5 க^Iைரகைள ெவளZய6Iத5 ேபா>றைவ ேவS சில 

D,கிய திற>க9 மPS/ த-திக9, இைவ சிறBத க5வ6ய6ய5 Cைறய6> 

D`ைமயான ேபராசிNய) எ>பைத ேநா,கி உYகைள உMவா,-/.  
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15.4.1.  ேபராசிZயOகைள தயாOSபv[pத": அைனVC நிைலகளZt/ CைறகளZt/ 

ப9ளZ ஆசிNய)கைள உMவா,-வதP- ேதைவயான ெபNய ேநா,க/ ெகா'ட 

கPப6Vத5 பாடLப6Nவ6P- ஒM பரவலான -றிLப6^ட நிhணVCவ/ ெகா'ட 

ேபராசிNயN> ேதைவைய j^W,கா^IகிறC. க5வ6ய65 Dைனவ) மPS/ சா)Bத 

பல Cைறகளான க5வ6, அறிவ6ய5, கண6த/, க5வ6 உளவ6ய5, -ழBைதய6> 

வள)fசி சXகவ6ய5, ெமாழிய6ய5 ேபா>றவPறி5 Dைனவ) ப^டYகைள 

ச)வேதச தரVCட> kWய hகm ெபPற க5zNகளZ5 DWVதவ)கைள 

இVCைறய65 }ைழய$/, ஆசிNய) க5வ6 பாடLப6N$க+,- ேபராசிNய)களாக 

பYகாPற அவ)கைள ஊ,கLபIVத ேவ'I/. அேதேவைளய65 அவ)க9 

கPப6Vதலி5 சிறBத வ5tந)களாக இMBதாt/, ஆசிNய)கைள உMவா,-/ 

பய6Pசிக9 அவ)க+,- அgபவ/ -ைறBC காணLபடலா/, அVதைகய 

ேபராசிNய)க9 கPப6Vத5 பண6ைய ஏPS, ெகா9வதP- D>பாக அவ)க+,- 

ஒM �'ட5 மPS/ ெநறிLபIVC/ பய6Pசிைய ஏPபாI ெச\யலா/. 

அவ)க+ைடய ேபராசிNய)க+,கான, இaவைக �'Iத5 நிகm$கைள  

வWவைமLபC/, ந>- அgபவ/ வா\Bத ேபராசிNய)க9 Xல/  வழY-வC/, 

அBதBத தனZLப^ட Cைறைய சா)Bததா-/. 

 

15.4.2.  ேபராசிZயOக(: க5வ6ய6ய5 Cைறய65 உ9ள ேபராசிNய)க9 ப>Dக/ 

ெகா'டவ)களாக இMLபC அவசிய/. அைனவM/ Dைனவ) ப^ட/ ெபPறிM,க 

ேவ'Wய அவசியமி5ைல. ஆனா5 கPப6Vத5 அgபவ/ மPS/ கள ஆ\$ 

அgபவ/ ேபா>றைவ உய) மதிLhகளாக ெகா9ளLபI/.  ஆசிNய)களZ> ப>Dக 

க5வ6ைய வtLபIVCவதP-/, த�வ6ரமான கMVதிய5 வள)fசிைய 

வழY-வதP-, ப9ளZ, க5வ6iட> ேநரW ெதாட)hைடய ப-திகளான சXக 

அறிவ6ய5 (எ.கா உளவ6ய5, -ழBைத வள)fசி, ெமாழிய6ய5, சXகவ6ய5, 

தVCவவ6ய5, அரசிய5 அறிவ6ய5) ேமt/ அறிவ6ய5 கண6னZ கண6த/ க5வ6 

சXக அறிவ6ய5 க5வ6 மPS/ ெமாழி க5வ6 ேபா>ற பாடLப6N$களZ5 ந>- 

பய6Pசி ெபPற ேபராசிNய)கைள  ஆசிNய) க5வ6 நிSவனYக9 ஈ)VC  த,க 

ைவVC, ெகா9ள ேவ'I/. -ழBைதக9 மPS/ ஆசிNய)க+ட> பண6யாPறிய 

அ5லC ஆரா\fசிய65 ஈIப^ட ேபராசிNய)களாக இMLபC வ6M/பVத,கதாக 

இM,-/, மPS/ -ைறBதC 50 சதவ �த ேபராசிNய)க9 இVதைகய அgபவYக9 

ெகா'டவராக இMLபைத உSதி ெச\யலா/. ேபராசிNய)க9 க5வ6ய6யலி5 

ஏேதg/ ஒM ப^ட/ (M.Ed அ5லC DCகைல ப^ட/ அ5லC க5வ6ய6யலி5 

Dைனவ) ப^ட/)  ெபPறிMLபC வ6M/பVத,கதாக இM,-/  ஆனாt/, அC 

க^டாய/ அ5ல. ப>Dக நிhணVCவ/ மPS/ அgபவ/ உைடய D` வள)fசி 

அைடBத ேபராசிNய)கைள உMவா,-வேத க5வ6ய6ய5 Cைறய6> தி^ட/. 

 
15.5. உயOக"வ$ய$" ேபராசிZயOக( 
 
ப5கைல,கழகYக9 மPS/ க5zNகளZ5 உ9ள ேபராசிNய)க9 அவ)களC 

Cைறய65 க5வ6 வள)fசி, கைலV தி^ட/, கPப6Vத5Dைறக9 மPS/ 

மதிLப�Iக9 ேபா>றவPறி5 தYக+ைடய hNதைல வள)VC, ெகா9வதP- 

வா\Lhக9 ஏPபIVத ேவ'I/. கPப6Vதலி5 உ9ள தPகால கPப6Vத5 

நைடDைறக9 மPS/ வளYகளZ> பய>பாI ஆகியவPறா5 �'டLப^I 

ெவளZLபIபவ)களாக அவ)க9 இM,கேவ'I/.  
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உய) க5வ6 ேபராசிNய)க+,- ேதைவயான சில பYகளZLh மPS/ பய>க9 

இதி5 அடY-/: அைமLப6> ஆழமான hNதைல வள)LபC, அவ)களC 

Cைறய6t9ள பாடL ெபாMைள அல-க9 மPS/ பாடYகளாக வWவைம,க 

வழிவ-Vத5, பாIெபாM9 மPS/ கPற5 அgபவVைத ேத)BெதIVத5 மPS/ 

ஒMYகிைணVத5, தகவ5 ெதாட)h ெதாழி5 }^பVைத (ICT) கPப6Vதtட> 

இைணVத5, இைணBC ெசய5பIத5 மPS/ -I/ப கMவ6களZ5 அgபவYகைள 

வள)VC, ெகா9+த5, கPபவ)க+,- ெதாட)hைடய ந/பகமான மதிLப�Iகைள 

வWவைமVத5 மPS/ கPற5 அgபவYகைள வWவைமVத5.  

ேபராசிNய)க9 அவ)களC வ-Lபைறய6> சXக ப>DகVத>ைமைய 

hNBCெகா'I அதPேகPற ஆசிNய)கைள உMவா,க ேவ'Wய ேதைவ உ9ளC.  

P15.5.1.  QைனவO பாட[திqட[தி" கhப$[தைல அறிQகSபv[pத": hதிதாக 

Dைனவ) ப^ட/ ெபற வ6'ணLப6Lபவ)க9 அைனவM/ Cைறையf 

சா)Bதவ)களாக இMBதாt/, அவ)க9 Dைனவ) பய6Pசி காலVதி5, தYக9 

Dைனவ) ஆ\$ பாடVதிP- ெதாட)hைடய கPப6Vத5, க5வ6, கPப6Vத5 Dைற 

ஆகியவPறி5 ஏேதg/ ஒM பாடVைத ெதNBெதI,க ேவ'I/. பல ஆரா\fசி 

அறிஞ)க9 ேபராசிNய)களாக பண6யாPS/ வா\Lh இMLபதா5 கPப6Vத5 

நைடDைற, கைல தி^ட வWவைமLh, ந/பகVத>ைமயான மதிLப�̂ I அைமLh 

ேபா>றவPறி> அறிDக/ ேதைவ. கPப6Vதt,கான உதவ6க9 மPS/ ப6ற 

வழிDைறக9 Xல/ -ைறBதப^ச ேநரமாவC D`ைமயான கPப6Vத5 

அgபவD/ ெபPறிM,க ேவ'I/. நாI D`வதிt/ உ9ள 

ப5கைல,கழகYகளZ5 இM,-/ Dைனவ) பாடVதி^டYக9 இBத 

ேநா,கVதிPகாக மாPறியைம,கLபட ேவ'I/. Dைனவ) பாடVதி^டVதி> ஒM 

ப-தியாக, PhD மாணவ)க9 உதவ6 ேபராசிNய)களாக, ேபராசிNய)க+,- உத$/ 

வா\Lhக9 உMவா,கLபட ேவ'I/. 

15.5.2.  க"வ$ய$ய" pைறய$" மனLதவள ேமWபாqv ைமயW மhVW ஆசிZயOக( 

ெதாடO ெதாழி"Qைற வளOtசி: பண6ய65 இM,-/ ெபா`C CPD (ெதாட) 

ெதாழி5Dைற வள)fசி),காக க5zN மPS/ ப5கைல, கழக ஆசிNய)க9 HRDC 

( மனZதவள ேம/பா^I ைமய/) Xல/ ெதாடரலா/. இMLப6g/ அைவ தPேபாC  

தனZVC  இயY-/  அைமLhகளாக இMLபைதவ6ட, இBத ைமயYக9 

ப5கைல,கழகYக+ட> D`ைமயாக இைணBC நடVதலா/. ஏPகனேவ உ9ள 

க5வ6ய6ய5 Cைறய65 ஒM ப-தியாக$/ அ5லC அVதைகய Cைற 

உMவாவதPகான ெதாட,கமாக மனZதவள ேம/பா^I ைமய/ இM,-/. 

ப5கைல,கழக அைமLப65 உ9ள அைனVC ஆசிNய)க+/, ஒM -றிLப6^ட 

அ5லC ப6ற HRD ைமயVதி5 உ9ள, தாYக9 வ6M/h/ பாடVதிைன ேத)$ 

ெச\வைத உSதிLபIVத, அைனVC HRDCக+,-/ இைடேய ஓ) ஒMYகிைணLh 

வழிDைற ஏPபIVதLபI/. RSAவா5 நடVதLபI/ தி^டமிட5 பண6,-L ப6ற- 

மனZதவள ேம/பா^I ைமயYகளZ> எ'ண6,ைக உய)VதLபI/. மனZதவள 

ேம/பா^I ைமயVதிPகான நிதி இர'I தனZL ப6N$களாக வழYகLபI/:  

i) ைமய/ மPS/ பண6யாள)க+,காக ப5கைல,கழக நிதிVதி^டVதி> ப-தியாக 

வழYகLபI/ நிதி. ii) ஆசிNய) க5வ6 பாட ப6Nவ6Pகான நிதி. தனZயா) Cைறய65 

உ9ள ஆசிNய)கைள தயா)பIVCவதP-/ உMவா,-வதP-/ HRDCக9 

அgமதி,கLபI/.  
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15.5.3.  ஆசிZயOக( மhVW உயOக"வ$ ேபராசிZயOகளLn பண$%I உத�வதி" ெதாடO 

கவனW: ஆசிNய)க9 சீ)திMVதVைத D>ெனI,க$/, க5வ6 அைமLைப 

மாPSவதP- உதவ ேவ'I/ எ>S எதி)பா),கபIகிறC, ஆசிNய)க+,- உ9ள 

சி,க5க9 & கவைலக9 -றிVC உடனWயாக ேபச ேவ'I/. இைணfெசயலாள) 

நிைல,- கீm இ5லாத, மVதிய மாநில அரசி> XVத நி)வாகிக9, ஆசிNய)களZ> 

ப6ரfசிைனக9 -றிVC ேபjவதP- அவ)க9 jDகமாக இயY-வைத உSதி 

ெச\வதP-/ ெபாSLபாள)களாக உMவா,கLபI/. ஆசிNய)க9 தYக9 

-ைறகைள RSAவ6டேமா அ5லC மாநிலYகளZ5 இதP- இைணயான 

அைமLhகளZடD/ ெதNவ6,க DWi/. இVCைறய65 நிைலயான hCைம மPS/ 

D>ேனPறVைத உMவா,-வதPகாக, தரமான க5வ6ய6> ைமயமாக இM,-/ 

ஆசிNய)க9, ஆசிNய) பய6PSன)க9 மPS/ அைனVC உய)க5வ6 ேபராசிNய)க9 

ேபா>ேறாN> பண6க+,- தைடயாக இM,க, kடாC எ>பைத உSதி ெச\வேத 

இத> ேநா,க/. 
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இய5 16  

ெதாழி"சாO க"வ$ 

ேநா%கW: பரBCப^ட திற>வள)Lைப உSதிெச\த5 Xல/ 21 ஆ/ 

®Pறா'I,கான திற>க+,-V ேதைவயான , ெதாழி5சா) திறனாள)க9 

தயாNLப65 ஒM D`ைமயான அw-Dைறய6ைன உMவா,-த5. 

சXகமனZதவள ேதைவ,- ெதாழி5சா) ெநறிகேளாI  உய)Bதப^ச தரமான 

ெதாழி5சா) திறனாள)கைள உMவா,-வத>. இ>றியைமயாைமைய 

hNBCெகா9+த5.  

ெதாழி5சா) க5வ6யானC  தனZLப^ட நப)க9 தமC ேகா^பா^I�தியான 

அறிேவாI -றிLப6^ட திற>கைள  இைணVC ஒM பலமான அWVதளVேதாI 

வள)VெதILபதாக அைமயேவ'I/.. ேகா^பாIகைள ெசய5DைறகேளாI 

இைணVத5, தமC ெதாழி5 எaவாS சDதாயVைத ெச`ைமiறfெச\கிறC, 

சDதாயVதா5 தமC ெதாழி5 எaவாS ேம/பIகிறC எ>S hNBCெகா9+த5, 

DW$கைள ேமPெகா9+த5, வ6மNசன�)வமாக சிBதிVத5, ப6ரfசைனக+,-V 

த�)$ காwத5, மPS/ ெதாட)hெகா9+த5, ெதாழி5சா) ெநறிக+டனான 

த>ைம, ஆ,க�)வமான, பYகளZLh ெச\ய,kWய -Wம,கைள  ேபா>ற 

அWLபைடV திற>கைள உSதிெச\த5. jதBதிரமான க5வ6ேயாI  ெதாழி5சா) 

க5வ6ைய இைணLபதPகான இLபWLப^ட ேநா,கYகைள அைடத5. 

 

இBதியாவ65 அளZ,கLபI/ ேவளா'ைம,ச^ட/,jகாதார/ மPS/ ெதாழி5}^ப, 

க5வ6 ேபா>ற ெதாழி5சா) க5வ6க9, உய)க5வ6ேயாI எaவ6தமான 

ெதாட)hமி5லாத வைகய65 தனZLப^ட பாடYகளாக, கPப6,கLபIகி>றன. 

ஒaெவாM மாநிலVதிt/ ெதாழி5}^ப/, மMVCவ jகாதார அறிவ6ய5, ச^ட/ 

மPS/ ேவளா'ைம  ெதாட)பான க5வ6,காக$/ அaவைகயான க5வ6ைய 

அளZ,-/ க5zNக+,- அYகீகார/ அளZ,க$/ உMவா,கLபI/  தனZVதனZ 

ப5கைல,கழகYக9 இBத ெதாட)ப6>ைமைய பலLபIVCவதாக அைமகிறC. 

ெதாழி5சா) க5வ6யானC அத> உடனW ெவளZLபாடாக , உடனW பண6க+,காக 

மாணவ)கைள தயா)பIVCவதி5 கவன/ ெசtVCகி>றன, இதனா5 வ6M/h/ 

மாPறYக9 ைகவ6டLபIகி>றன.. 

 

ெதாழி5சா) க5வ6யானC ெதாழி5சா) பழ-/ Dைறய6லிMBC 

ப6N,கLபடேவ'I/. உதாரணமாக jகாதாரL பண6க9 Cைறய65, jகாதாரL 

பண6களானC ெதாழி5சா) திறனாள)களZ> -`மVதா5 ஒM -றிLப6டVத,க 

அளவ65 க'காண6,கLபடேவ'I/. ேமt/ மMVCவ)க+,-/, மMVCவ/ 

பழ-ேவாM,- த/ Cைறய65 பய>பIVதLபடேவ'Wய ெநறிகைளi/,  

நைடDைறகைளi/, ெதாட)fசியான வைகய65 தமC அறிைவ 

ேம/பIVதி,ெகா9வதPகான வா\Lபாக  இC அைமi/. ஒேர வைகயான 

ெதாழி5சா) -`மYகளான இBதிய மMVCவ, -`ம/,இBதிய ெசவ6லிய) -`ம/, 

இBதிய ப5 மMVCவ, -`ம/  ேபா>றைவேய ெதாழி5சா) நைடDைறகைளi/ 
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க^ILபIVதி,ெகா'I அதPகான கைலVதி^டVதிைனi/ பNBCைர,-/ 

வ6M/பVதV தகாத ேபா,- உடனWயாக  சீ) ெச\யLபடேவ'I/. 

ெதாழி5சா) -`மYக9 க5வ6,கான  தமC பYகளZLெப>S வM/ேபாC PSSB 

(ெதாழி5சா) க5வ6,கான தரVதிைனi/ வைரயSLபC) எ>ற வ6தVதி5 

ம^ILபIVதி,ெகா9ளேவ'I/. 

 

ெதாழி5சா) க5வ6ய6ைன அளZ,-/ க5zN மPS/ ப5கைல,கழகVதி> 

ெபாSLப65 க5வ6 ெதாட)பான கைலVதி^ட/, கPப6Vத5 Dைற ேபா>றவPறி> 

உMவா,க/  வ6டLபடேவ'I/.  

 

மvதD9ள ெபாSLhகளான நி)வாக/, க^ILபIVCத5,தரfசா>றளZVத5, மPS/ 

நிதிவழY-த5 ேபா>றைவ ெபாC,க5வ6V CைறேயாI   RSA (பா),க ப-தி 32) 

NHREA NAAC  HEGC ேபா>ற அைமLhக9 ெதாழி5சா) க5வ6ைய வழY-/ 

வைகய65 ஒLபைட,கLபடேவ'I/.  

 ெதாழி5சா) க5வ6யானC ஒ^IெமாVத  

உயரக5வ6ய6>  இ>றியைமயாத பாகமாகேவ'I/ 

ந/ நா^W5 ெதாழி5சா) திறனாள)க+,கான பPறா,-ைற அள$,கதிகமாகேவ 

உ9ளC. -றிLபாக jகாதாரV Cைறய65 இC மிக$/ அதிக/. ெதாட)fசியான 

இைடெவளZய65 உய)க5வ6ய6> ப5ேவS Cைறய65 ேதைவLபI/ ெதாழி5சா) 

திறனாள)களZ> ேதைவய6ைன கவனமாகV தகவ5கைளV திர^W ேதைவயான 

அள$ க5வ6 நிSவனYக9 உMவா,கேவ'I/.. 

ேவளா'ைம,ச^ட/,மMVCவ/,,மPS/ ெதாழி5}^ப க5வ6ய6> ேதைவகைள 

க'ெடIVC D`ைமயாக  hணரைம,க  ஒM தனZLப^ட -` 

அைம,கLபடேவ'I/. அேத ேநரVதி5 இBத க5வ6,ெகா9ைகய65 kறLப^I9ள 

ேநா,கYக+/, உய)க5வ6ய6ைன hணரைம,-/  அw-Dைறக+/ ெதாழி5சா) 

க5வ6,-/ ெபாMBCவதாக அைமi/. ெபாC,க5வ6ேயாI ெதாழி5சா) 

க5வ6ய6ைன ெதாட)hபIVCவதPகாக இ,ெகா9ைகய65 எI,கLபI/ 

D>ெனILhக+/ ஒaெவாM Cைற,கான சீ)திMVதYக+/ ப6>வMமாS 

ப^WயலிடLபIகி>றன. 

 

16.1. இளநிைல% க"வ$ 
ஒaெவாM ெதாழிt/ அத> பய>பIVதLபI/ nழைல ஒ^W -றிLப6டVத,க 

வ6`மியYகைளi/ ெபாCவான வ6`மியYகைளi/ த>னகVேத ெகா'I9ளC. 

மிக$/ சிறிதான அளவ65 இMLபதா5 ெதாழி5சா) க5வ6 சXகVதி> மvC/  

ெபாMளாதாரVதி> மvC/ ெசtVC/ தா,கமானC சNயான வ6கிதVதி5 இ5ைல. 

மனZத உNைமக9 மPS/ ெதாழி5சா) ெநறிக9, jPSfnழ5 , சXகVைதL 

hNBCெகா9+த5  ஆகிய kSகளZ5 ஏPபI/ மாPறYக+,ேகPப ெதாழி5க9 

ெசயலாPS/ nழலானC மSவைரயைர ெச\யLப^I வMகிறC.  அேத 

ேநரVதி5அறிவ6ய5 ெதாழி5}^பVதி> வள)fசி,ேகPப ெதாழி5களானC ெதாட) 
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மாPறVC,-^பIவதாக$/ ேவSபIவதாக$/ உ9ளC.  இBத சவா5க+,- 

ஈIெகாILபதாக ெதாழி5சா) இளநிைல,க5வ6 அைமயேவ'I/. 

 

16.1.1.  உயOக"வ$ேயாv ெதாழி"சாO க"வ$ய$ைன ம�ளஒnVபv[pத" : 

சDதாயVதி5 அC ஏPபIVC/ மி- தா,கVதி> அWLபைடய65 ெதாழி5சா) 

திறனாள)க9  உMவா,கமானC கீm,க'ட kSகைள உ9ளட,கேவ'I/. 

1. ெபாCV  ேதைவய6> D,கியVCவ/ கMதிi/ ெதாழி5சா) அறVதி> 

பாPப^டதாக க5வ6 அைமத5 

2. ஒM -றிLப6^ட ெதாழிt,கான ேதைவைய உண)BC அதP- அC 

ஆPறேவ'Wய ேநா,கYகைள உண)வதான க5வ6 

3. ெதாழி5சா) பழ-தைல ஊ,-வ6,-/ க5வ6 

தனZLப^ட நிSவனYகளாக அைமயாம5 உய)க5வ6ைய ேமPெகா9+/ 

nழலி5 ஒM பாகமாக அைமi/ நிைலய6ேலேய ேமPக'ட kSகைள 

சிறLபாக அைடய இயt/. ெதாழி5சா) க5வ6ைய அளZLபைவ உ9ளZ^ட 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ப5ேவS க5வ6LhலVதிைனi/ 

ஒ>S,ெகா>S ெதாட)hபIVதி தா/ அளZ,-/ க5வ6ய6> வ �fைச 

பரBCLப^டதாக ஆ,-/. அளவ6லான திற>ெபPறதாக ஆ,கLபI/. 

 

16.1.2.  ெதாழி"சாO க"வ$%ªVக�%கிைடய$" ஒU]கிைணfத க"வ$ 

அைனVC  வ6தமான hதிய ேவளா' க5zNக+/ ேவளா'ைம ெதாட)hைடய 

ேதா^ட,கைல,, கா5நைடக9, ேவளா'கானக/, ந�) உய6Nய5 உண$V தயாNLh 

Dைறக9 உ9ளZ^ட பலவPைற ஒMYகிைணLபதாக இM,-/. தPேபாC 

ெசய5பா^W5 இM,-/ ப5கைல,கழகYக+/ இதைன kIமானவைர 

ஒMYகிைண,க Dயலேவ'I/.  ேதசிய அளவ6லான ஆ\$நிSவனYக9 மPS/ 

ப5கைல,கழகYகேளாI இைணLைபL பலLபIVதி,ெகா'I பய6Pசி, வண6க/ 

ேதMத5, hதிேயா)க+,கான வா\Lhக+,- ேபா>றவPறிP- உதவ 

ேவளா'ைமL ப5கைல,கழYக9 ஊ,-வ6,கLபI/. இC இ/மாதிNயான 

ப^டதாNக9 தமC திற>கைளi/,பா)ைவய6ைனi/ அகலLபIVதி,ெகா9ள$/ 

தமC க5வ6ய6> பரLெப5ைலையi/ பரBCபIVதி,ெகா9ள உத$/. 

jகாதாரேசைவக9 மPS/ ெதாழி5}^ப,க5வ6ய6t/ இC ேபா>ற உVதிக9 

ைகயாளLபI/. உதாரணமாக க^டடவ6யலி5 தPேபாC உ9ள த�)ைவ ேநா,கி 

நக)VC/, பய>பா^I அw-Dைற,- மாPறாக ஊரக தி^டமிட5, சXக 

அறிவ6ய5 மPS/ ெபாMளாதார/ ெதாட)hைடய kSக9 இைணவதான இய5க9 

இைணi/ அw-Dைற உMவா,கLபI/. இC எதி)கால க^டட வ5tந)க9 

ம,களZ> வ6MLபYக+,ேகPப வா`/ nழைல உMவா,கி,ெகா9ள$/ 

ெதாழி5}^ப kSக+,கிடய6லான இைடெவளZகைளV த�)Lேபாராக உMவாக 

உத$/. மPSD9ள இய5களZtD9ள ெதாழி5சா) க5வ6யானC 

பரBCபIVதLபI/. 

 

16.1.3.  ெதாழி"�qபW மhVW ெதாழிhக"வ$ மhVW பய$hசி 

jகாதார/,ெதாழி5}^ப/,ேவளா'ைம ேபா>ற CைறகளZ5 இல^ச,கண,கான  

இBதிய இைளேயாM,- ெதாழிPக5வ6 அளZLபத> சவா5 மிக$/ ேபசLபIகிறC. 

உதாரணமாக ேவளா'ைம,க5வ6 அதேனாI ெதாட)hைடய ேதா^ட,கைல, உர/ 

மPS/ �fசிெகா5லி,உண$ பதLபIVCத5, மv>வள/, கா5நைட 
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ேபா>றவPேறாI ெதாட)hபIVCவதாக அைமயேவ'I/. அCேபாலேவ 

ெதாழி5}^ப, க5வ6யானC ெபாறிய6ய5 

ெதாழி5}^ப/,ேமலா'ைம,க^டடவ6ய5 ஊரக தி^டமிட5, மMBதக/, 

உணவகேமலா'ைம,சைமயPகைல, ேபா>றவPறி5 ப^டயYக+/ 

ப^டYகைளi/ உ9ளட,கேவ'I/. அேத ேநரVதி5  jகாதார,க5வ6யானC 

அதேனாI ெதாட)hைடய மMVCவ/ெதாட)பான பண6யாள)களான 

கதிNய,கவ6யலாள), ஆ\வக ெதாழி5}^பL பண6யாள)க9,மMVCவ)க9, 

Dதிேயாைர பராமN,-/ பண6யாள)க9 ேபா>றவ)கைள பய6PSவ6Lபதாக 

அைமயேவ'I/. இLபண6க+,காக ம^I/ jமா) 80 மி5லிய> பண6க9  உலக/ 

D`வC/ உMவாக வா\Lப6MLபதாக உலக jகாதார நிSவன/ கண6VC9ளC.  

இBதியாவ6> ந>ைம,-/ ஒ^IெமாVத வள)fசி,-/ இCேபா>ற Cைறக9 

மிக$/ D,கியVCவமானதா-/. எனேவ ப5ேவS வைகய65 

ெதாழிPக5வ6யானC அwகLபடேவ'I/.  இaவாறான CைறகளZ> 

அரjLபண6யாள)க9, ெதாழிலாள)க9 ெதாட)hைடய திற>வள)Lh, -`மYக+/ 

ஏைனய பா,கியதாரரக+/ ஒ>றாக இைணBC இதைன அw-வதாக 

அைமயெவ'I/.  நா/ ஏPகனேவ -றிLப6^டபW இதPகான திற>கைள வழYகி 

இைளேயா)கைள பய6PSவ6Lபத> இல,ைக அைடவதி5  க5வ6 நிSவனYகளZ> 

பYகானC D,கியVCவ/ வா\Bததா-/. 

 
 ெபாCவான பய>பா^W> D,கியVCவ/ மPS/ ெதாழி5சா) 

அறVதிைன வலிiSVCவதாக ெதாழி5சா) திறனாள)க9 

தயாNLh அைமயேவ'I/.  க5வ6 ஒM Cைறயாக$/ பய>பாI 

ஒM Cைறயாக$/ ப6NBC இM,-/ ெதாழி5சா) க5வ6 மPS/ 

சிறLhV  Cைறய6ைன தனZைமLபIVC/ ெதாழி5சா) 

க5வ6யாக$/ இM,க, kடாC. 

 
 

16.1.4.  ெதாழி"சாO க"வ$ அளL%IW அைன[p நிVவன]களLiW ெதாழிhக"வ$ 

அளLSபதhகான வாoS_க( 

ெபாC,க5வ6 அளZLபேதாI ெதாழி5சா) க5வ6 அளZ,-/  அைனVCL 

ப5கைல,கழகYக+/ த>னா^சி ெபPற க5zNக+/ இளநிைல அளவ65  

ப5ேவS  ெதாழிPக5வ6 அளZVC ப^டயYக+/, ேம/பIVதLப^ட ப^டயYக+/,  

ப^டYக+/ ெதாழிPக5வ6ய65 இளநிைல,  வழY-/ வைகய65 

வtLபIVதLபI/. இBத சா>றிதmகளானC ேதசிய திற> த-தி தி^ட/ 5,6,7 

(NSQF),- இைசவதாக அைமi/.  ேதசிய ெதாழி5 தர/ நி)ணயVதி> த-திV 

ெதா-L (NOS-Qps) ப6> வைரயைரLபW ேதசிய திற> வள)Lh ஆைணயVதி> 

தரநி)ணயVதிPேகPறதாக இதPகான தரநி)ணயVதிைன Cைற�தியான திற> 

-`மD/ (SSC) ெதாழி5சா)க5வ6,-`மYக+/ அைம,-/.  ப5கைல,கழக/ 

மPS/ த>னா^சி ெபPற நிSவனYகளZ> ெபாSLப65 இதPகான பாடVதி^டD/ 

கைலVதி^டD/ உMவா,-/ ெபாSLh ஒLபைட,கLபI/.  ெதாழிPக5வ6 

அளZ,-/ க5வ6நிSவனYக+,- நிதிவழY-/ ெபாSLh உய)க5வ6 நிதிந5ைக 

-`வ6ட/  (HEGC) இM,-/. 

 

16.1.5.  ேமநிைல%க"வ$ அளவ$" ெதாழிhக"வ$ அளLSபதhகான வாoS_: 
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ேதசிய திற> த-தி தி^டVதி> 1 Dத5 4 வைரய6லான அ/சYக9 ப9ளZ, 

க5வ6ேயாI ஒMYகிைண,கLபI/ எ>ற வைகய65  (பா),க ப-தி 20) 

ெதாழிPக5வ6 திற> வாNயVதி> (VESB) Xலமாக வ6வசாய/, ச^ட/, 

ெதாழி5}^ப/ மPS/ jகாதாரLபண6க+,கான  ெதாழிPக5வ6,கான 

கைலVதி^டVதிைன உMவா,-/ ெபாSLh CைறV திற> -`மVதிட/ (SSC) 

ஒLபைட,கLபI/. இC ெதாழிPக5வ6 திற> வாNயVேதாI இைணBC ெசய5பI/.  

ப9ளZ,க5வ6ேயாI/, ேமநிைல,க5வ6ேயாI/ ெதாழிPக5வ6ைய இைண,-/ 

பண6யானC ேதசிய, க5வ6 ஆரா\fசி பய6Pசி, -`ம/ மPS/ ெதாழிPக5வ6 

திற> வாNயVதிட/ ஒLபைட,கபபI/.இC அத>  சவா5 மி,க பண6யாக இC 

அைமi/.  ெதாழிPக5வ6ைய ப9ளZக5வ6ேயாI இைணLபதPகான நிதி 

ஆதாரYக9  ப9ளZV ெதா-LhV தி^டYக9 Xல/ மாநில அரjக9 வழY-/. 

 

16.1.6.  ப"வைக ேசO%ைக வ$லகiடனான  ப"pைறய$ைடய$லான க"வ$ 

ப5Cைறய6ைடய6லான கMVC,க9 பNமாPறVதிைன ஒMYகிைணLபதP- 

வழிவைகெச\i/ வ'ண/  ெதாழிPக5வ6ய6> தி^டYகளZ5 ப5Cைற 

வா\Lhகைள பய>பIVC/ வ'ண/  ப5வைக ேச),ைக DைனயYக9 

உMவா,கLபI/.   ெதாட)hைடய CைறகளZ5 ெசய5வழி அgபவ/ ெபS/ 

வ'ணD/ திற>கைள ெச\Cகா^I/ வ'ணDமாக பய6Pசியாள)க9 

பய>ெபS/ வ'ண/ ஒMYகிைண,கLபI/.  ெதாழிPக5வ6ய65  D>னறிவ6ைன 

அYகீகN,-/ வா\Lh  (RPL) மPS/ உடனZயY-/  மதிLப�̂ I தி^ட/ ேபா>றைவ 

ெகா'IவரLபI/. இதைன ெசய5பIVத ஒaெவாM ெதாழிPக5வ6V 

CைறேயாI/   ேதசிய திற> த-தி தி^ட/ (NSQF) மPS/  அதP- இைணயான 

ேதசிய உய)க5வ6 த-தி தி^ட/ NHEQSF ேபா>றைவ ெகா'IவரLபI/. ேதசிய 

க5வ6 நிSவன/ (RSA) இBத ெசய5பாIகைள ேமPெகா9ள ேதசிய 

ஒMYகிைணLh,-`$,- (SSC)  உத$/.  இLபய6PசிகளZ5 ேசM/ கால/ மPS/  

வயC ேபா>றைவ ெநகிm$ைடயதாக மாPறLபI/. இைடய65 ேதைவLப^டா5 

வ6ILh எILபC மPS/ கPற க5வ6ய6> ேத)fசிகைள (credits) பNமாறி,ெகா9+/ 

வா\Lh/ உMவா,கLபI/. 

 

16.2. நி_ணOக�%கான அளைவ திqடமிட": 
 
மMVCவ) ெசவ6லிய) கதிNய,க வ5tந) ேவளா' ப^டதாN ேபா>ற 

வ5tந)க9 அள$ -ைறவாக உ9ளC, அேதேவைளய65 ெபாறிய6ய5 ப^டதாNக9 

மPS/ ப5 மMVCவ)க9 அதிக அளவ65 உ9ளதா5 ெதாழிPக5வ6 க5வ6VCைற 

மிக$/ பாதி,கLபIகிறC. சிறBத தர$க9 ேசகNLைப அWLபைடயாக,ெகா'I 

சிறBத தி^டமிட5 Xல/ -ைறவான க5வ6 வளYக9 சிறLபாக அைமய 

ேவ'I/.  

 

16.2.1.  அளவ$ைன உUவா%Iவதhகான Qnேனா%I திqட]க(:  

 

வ6Nவான தர$க9 ேசகNLh மPS/ ப-Lபா\வ6> அWLபைடய65 இBதிய 

ெதாழிPக5வ6,கான வ6Nவான D>ேனா,- RSA நியமி,-/. அVதைகய 

DPேபா,- தி^டYக9 வள)BC வM/ ெதாழிP க5வ6ைய க'டறிBC 

ேதைவயான க5வ6 நிSவனYக9 அ5லC பாடVதி^டYகைள உMவா,-/, 

தPேபாC ந/ நா^WP- ேதைவயான ெதாழி5}^ப மனZத வளYக9 (ேதைவ 
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மPS/ வழYகலி5 உ9ள  ப6ராBதிய  ஏPறVதாm$க9 உ^பட ) மPS/ அIVத 5 

ஆ'Iக+,- வள)fசிiS/ Cைற ஆகியவPைற மதிLப�I/. 

 

hதிய நிSவனYகைள உMவா,-வதP- அgமதி அளZ,க பNசீலைன ெச\i/ 

ெபா`C NHERA இBத தகவ5கைள பய>பIVதி, ெகா9+/, மாநில அரjக9 , 

அத> DW$களZ5 உ9ள �Iகளாக இ/ D>ேனா,- தி^டVைத பய>பIVC/. 

 

CESD (பா),க P6.1.5) உ9ள NIEPA, ெபாC,க5வ6,- 

ம^Iம5லாC  ெதாழிPக5வ6,-/ தகவ5 திர^IவதPகாக அத> ெசய5பாIகைள 

வ6N$ பIVC/. 

 

ப5ேவS வைகயான ப^டL பWLhக9 வழY-வதP-/, hதிய மPS/ 

வள)BCவM/ CைறகளZt/, பண6 அளZLேபா) எதி)பா),-/  த-தி, ப5ேவS 

ப^டL பWLhகளZ> தர/, ேபா>றவPறி> வMடாBதிர தர$க9 ேசகNLh, ப-Lபா\$ 

மPS/ பரவலான தகவ5க9 ஆகியவPைற வtLபIVC/ வைகய65 

ெசய5Dைறக9 ெசய5பIVதLபI/. இBத தகவ5க9 க5வ6 நிSவனYக+ட> 

பகிரLப^I, பாடVதி^டYகைள தி^டமிட பய>பIVதLபI/. 

 
16.3. Qpநிைல க"வ$ மhVW ஆராotசி: 

 
ெதாழி5சா) ப^டL பWLhகளZ5 DCகைல க5வ6 கண6சமான அள$ 

பலLபIVதLபட ேவ'I/. சXக மPS/ ேதசிய உPபVதிய65 அவ)களZ> 

பYகளZLப6P- தயா)பIVCத5, க5வ6 திற> த>ன/ப6,ைக மPS/ ெதாழி5 

Dைனேவா) பய6Pசி ேபா>றவPைற DCநிைல ப^டதாNக9 ெபSவைத 

கைலVதி^ட/ உSதி ெச\ய ேவ'I/. 

ஒM சிறிய ப-தி ம^I/ ஆரா\fசி ெதாட)வCட>, DCநிைல ப^டதாNக9 உய) 

நிைல ெதாழி5சா) பய6Pசிகேளா அ5லC கPப6Vதைல ேத)BெதIVC 

ேபராசிNய)களாக மாறலா/. 

இaவ6M நிைலகளZt/, அவ)க9 சிறBத  வ5tந)க9 ேபால  ெவளZLபட 

ேவ'I/, எனேவ அIVத தைலDைறய6ன) சிறBத க5வ6ைய ெபற DWi/. 

 
16.3.1.  Qpகைல க"வ$ மV சரீைம%கSபvW: ஒaெவாM சிறLh nழலிt/ ெதாழி5 

Dைற நைடDைறகான அgபவVைத உSதிLபIVத DCகைல க5வ6 

பாடVதி^ட/ மPS/ கPப6,-/ அw-Dைற  சீரைம,கLபI/. இதP- ந/ 

நா^W> உய)க5வ6 நிSவனYக9 மPS/ ப5வைக ெதாழி5சா) 

நிSவனYக+,-/ இைடய65 ெநM,கமான ெதாட)h ேதைவLபI/.  
 
16.3.2.  ஆராotசி:  

க^Wட,கைல மPS/ }'கைல ேபா>ற ெதாழி5சா) க5வ6ய65 பல Cைறக9 

நைடDைற அWLபைடய6லானைவ மPS/ இBதL ப-திகளZ5 ஆரா\fசி ஒM 

ஆர/ப க^டVதிேலேய உ9ளC. உதாரணமாக, பல நிSவனYக9 உ9நா^I 

ெதாழி5}^ப/ மPS/ தைலய6ைன நவ �னமயமா,-/ பண6ய6ைன ெச\கி>றன, 
அLப-திகளZ5 கண6சமான அள$ ஆரா\fசிய6> ேதைவ உ9ளC.  
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மPற க5வ6V Cைற களZடமிMBC ெபM/ ஆரா\fசி DைறயானC, ஆரா\fசி 

தைலLhகைள ேத)$ ெச\வதP- வழிவ-,-/, அைவ ெவS/ 

ேகா^பாIகளாக$/ அWLபைட உ'ைமய6லிMBC ேவSப^I/ உ9ளC. 
அேதசமய/ இVCைறக9 ஒaெவா>றிt/ பல த�),கLபடாத சி,க5க9 உ9ளன, 
-றிLபாக சDதாயVCட> அவPறி> ெதாட)hக9, த�வ6ர க5வ6சா) ஆ\$க+,- 

ெதாட,கLh9ளZயாக இைவ மாற ேவ'I/. மிக$/ ெபாMVதமான ஆரா\fசி,-, 
ெதாழி5சா) பய6Pசி மPS/ க5வ6 நிSவனYக+,- இைடேயயான ெதாட)h ஒM 

ஒMYகிைணBத ப-தியா-/. அைனVC ெதாழி5சா) CைறகளZ> ஆரா\fசி NRF 
Xல/ நிதி ெபற த-தியானதா-/. ஏPகனேவ உ9ள Dகைமகளான ICMR மPS/ 

ICAR ேபா>றைவi/ தYக9 நிதி உதவ6ய6ைன ெதாடM/.  

hதிய அறி$சா) தைலDைற,-/, ெதாழி5சா) க5வ6ய6> வ6ைள$கைள 

ேம/பIVCவதP-/ இC ஆரா\fசிக9 அWLபைடயாக இM,-/. ேதசிய அளவ65, 
hதிய நிSவனYகைள அைமVC அதி5 DW$ எI,-/ த�)மானYக9 உ^பட 

ெகா9ைக உMவா,க/ மPS/ D>ேனா,- தி^டVதிPகான அWLபைடைய இC 

வழY-/. க5வ6நிைலயYக9 அளவ65, அC கைலVதி^ட மPS/ கPப6Vத5 

Dைறய6> D>ேனPறVைத எளZதா-/. 

 
 
16.4. ஆசிZய IழாW 

ெதாழி5சா) க5வ6ய65 ஆசிNய) க5வ6 தி^டYக9 க5zN மPS/ ப5கைல, 

கழக ம^டVதி5 பரBத ேநா,கYகைள ெகா'WM,க ேவ'I/. 
ஆசிNய)க9 -றிLப6^ட பாடYக9 கPப6Lபதி5 நிhணVCவ/ ெபSமாS பய6Pசிக9 

அளZLபதி5 கவன/ ெசtVத ேவ'I/. 
 
ஆசிNய)கைள தனZLப^ட Dைறய65 hNBC ெகா9ள5 மPS/ கPப6Vத5 

DைறகளZ5 மாPற/ ெச\C ெகா9வதP-/ இைடேய சா)h உ9ளC. 
இதனா5 மாணவ)களZ> கPற5 வ6ைள$க9 இ5 மாPற/ நிகmகிறC kடேவ 

ஆசிNயM,- மி-Bத அ`VதD/ ஏPபIகிறC. ஒMYகிைணBத மPS/ 

ெசய5பா^I கPப6Vத5 Dைறக9 மPS/ ெதாழிPக5வ6 ெநறிDைறகளZ5 

வ6ழிLhண)$ ஏPபIVத ேவ'Wய ேதைவ உ9ளC. 
 
இC ஆசிNய) க5வ6ைய Dைற பIVCவத> Xலேம D>ேனPற DWi/. 
எதி)வM/ காலVதி5 ஆசிNய)க9 DCநிைல க5வ6 ெபPறவ)களாக இMLபC 

ெதாட)BC ெதாழி5 க5வ6 Cைறய65 நிைலVதிM,க உத$/. ெதாழிPக5வ6 எ>பC 

ெதாழிPசாைல வண6க/ மPS/ மMVCவ/ ேபா>ற CைறகளZ5 அgபவ/ 

ெபPறவ)கைள அைழVC த-Bத D>ேனPபாIக+ட> கPப6Vதைல ேமPெகா9ள 

ெச\ய ேவ'WயC ஆ-/. hதிய ஆசிNய)க+,- அறிDகL பய6Pசி மPS/ 

ெதாட)fசியாக ேசைவ சா)Bத ெதாழி5 Dைற ேம/பா^I பய6Pசி அளZLபைத 

உSதிLபIVத ேவ'I/. 
 

16.4.1.  ெதாழி" pைற%I ஆசிZயOகைள தயாOபv[த க"வ$[pைறக( அைம[த". 
 

ெதாழி5 Dைற, க5வ6 Cைறய65 ஆசிNய) க5வ6ைய உSதிLபIVத 

க5வ6VCைறக9 நிSவLபடேவ'I/ ஏPகனேவ இ5லாத ப^சVதி5 எ5லா 
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ப5கைல,கழகYக9 மPS/ க5zNகளZ5 ெதாழி5 Dைற, க5வ6ைய 

எLபWயாவC ஏPபIVத ேவ'I/. இBத ப5கைல,கழகYக9 ப>னா^I 

நிSவனமாக ெசய5பட எதி)பா),கLபI/. 
 

ெதாழி5 சா)Bத Cைறய65 கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசிய65 DCநிைல க5வ6 

ெபSத5 Xல/ ஆசிNய) க5வ6,கான பாடVதி^டYகைள வள),க ேவ'I/. 
-றிLப6^ட பாடVதி5 சிறLhநிைல DCநிைல க5வ6ைய ெபPெறIVத ஆ)வD9ள 

ஆசிNய)க+,- க^டாய த-தியா-/. பாடெநறி அப6வ6MVதி க5வ6 மPS/ 

மதிLப�I }^பYக9 ேபா>ற CைறகளZ5 பய6Pசி ஆ)வ/ உ9ள ஆசிNய)க9 

மPS/ பய6Pசியாள)க9 Xல/ வழYகLபI/. ப-தி ேநர/ அ5லC ஆ>ைல> 

Xல/ அ5லC கலBேதா தரLபI/ பய6Pசிக9 Xல/ ெதாழி5 சா)Bத பண6கைள 

அwகலா/. 
  

16.4.2.  pைறகளL" பhறா%Iைற Q�வpW கqvSபv[த, தண$%க. 

 

ப5கைல,கழகYகளZ5 மPS/ ெதாழி5 நிSவனYகளZ5 பல வழிகளZ5 

ஆசிNய)கைள அதிகLபIVத ஊ,கLபIVத வசதி ெச\யLபட ேவ'I/. 

ஆசிNயைர ஈ)VC நிைலLபIVத ெச\ய ேவ'Iெமன பPறிய அளBC அறிய 

ேவ'I/. அMகி5 உ9ள நிSவனYகளZ5 ெதாட)h ெகா'I ஆசிNயைர பகி)BC 

ெகா9ள ேவ'I/ அறிவ6ய5 அறிஞ)க9 ேபராசிNய)க9 மPS/ ெதாழி5 Cைற 

நிhண)க9 ேபா>ேறாைர jழPசி Dைறய65 அைழVத5 சிறBத மPS/ சிறLபான 

Dைறயா-/. 

 

தனZயா) Cைறய65 உ9ள அறிவ65 சிறBத ெவளZநா^I ஆரா\fசியாள) 

ேபா>ேறாைர மMVCவVCைற பய6t/ மாணவ)க+,- கPப6Vதt,- 

பய>பIVதி, ெகா9ளலா/. தYக9 வாm,ைகைய ேத)BெதIVC,ெகா9ள 

த-திைய வள)VC,ெகா9ள D,கியVCவ/ தர ேவ'I/. மாணவ)க9 பய6t/ 

ேபாேத அவ)க9 வாm,ைக -றிVத ஊ,கLபIVC/ ஆசிNய)க9 ெச\வC 

அவசிய/ இC வ6M/பV த,க ஒ>றா-/. XVத மாணவ)க9 மPS/ 

இைளயவ)க9 இைடேய அறி$ ெசறிBத சா\$ இைணLh ஏPபட வா\Lhக9 

தரLபட ேவ'I/. அறி$ ெசறிBத ந>மதிLh ெபPறவ)க9 சில CைறகளZ5 

கPப6Vதt,- உதவ அYகீகN,கLபடலா/. 

 
16.4.3.  ஆசிZயOகளLn ெதாழி" ேமWபாv 

 
ஆசிNய)களZ> ெதாழி5Dைற வள)fசி,காக ெதாட)fசியான க5வ6 நிகm$கைள 

ெபாSLப65 உ9ள ப5கைல,கழகYக9 ெச\ய க5வ6VCைற வலிiSVத 

ேவ'I/. அைனVC ஆசிNய)க+/ ஆரா\fசி ெச\ய வலிiSVத படமா^டா)க9 

மாறாக கPப6Vத5 Dைற வ-Lபைற க'Iப6WLhக9 மPS/ ஆசிNய)கைள 

மதிLப6Iவதி5 மாணவ)களZ> உதி)த5 ேபா>றைவ ஆசிNய)களZட/ 

வலிiSVதLபI/ பாடLhVதகYக9 எ`Cத5 ப5ேவS ெமாழிகளZலிMBC 

இல,கிய ெமாழிெபய)Lh ெச\வதP- ஆதர$/ ஊ,கD/ அளZ,கLபI/. 
 

16.4.4. ஆசிZயOக�%கான ெதாழி"சாO சைபக(. 
 

ஆசிNய)க+,கான ெதாழி5சா) சைப இM,க ஒaெவாM ெதாழிPக5வ6 ப6N$ 
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ெபாSLேபPக ேவ'I/. -றிLப6^ட கால இைடெவளZய65 ஒaெவாM ஆசிNயM/ 

hVCண)$ பய6Pசி ெபSவைத உSதி ெச\ய ேவ'I/ உதாரணமாக மMVCவ 

க5zNகளZ5 ஆசிNய)க+,கான ஒM ெதாழி5Dைற அைமLh உMவா,கLபட 

ேவ'I/ அLேபாCதா> ஒaெவாM ஆ'Wt/ ஆசிNய)க9 தYக9 அறிைவ 

அIVத நிைல,- ேம/பIVதி,ெகா9ள உத$/. மMVCவV Cைறய6> அைனVC 

ப6N$களZt/ இBத ேநா,க/ சா)Bத ெசவ6லிய)க9 மPS/ உட5நல/ சா)Bத 

ப6N$களZ5 உ9க^டைமLh வசதிகைள வtLபIVத ேவ'I/. 
 

16.5. ஆqசி, ஒ�]IQைற மhVW அ]கீகாரW 
  
RSA ெபாMVதமான வழிDைறகளZ>பW உய) க5வ6iட> kWய ெதாழி5Dைற 

க5வ6 பNணாம வள)fசி,- வழிகா^Wயாக இM,-/.இaவழிகா^Iதலி> 

ெகா9ைக உய) க5வ6ைய ஒM D`ைமயான வழிய65 hனZதமான பா)ைவய65 

பா),க ைவLபேத ஆ-/. 

 

  உய) க5வ6,காக உMவா,கLப^ட ஒ^IெமாVத க^ILபா^I க^டைமLh/ 

ெதாழி5Dைற க5வ6,- ந�^W,கLபI/, அதP- NHERA ம^Iேமஒ`Y-Dைற 

அதிகாரமாக இM,-/. ெதாழி5 க5வ6ைய ெபாMVத ம^W5 மPற 17 ,-/ 

ேமPப^ட ெதாழி5Dைற -`,களZ> பYகானC, நிைலயானெதாழி5Dைற 

அைமLh எ>S மாPறLபI/. அவ)க9 பாடVதி^டVைத வ-,க மா^டா)க9. 

மாறாக, அவ)க9 ெதாழி5Dைற தரYகைளi/ பாடVதி^டக^டைமLைபi/  

-றிLப6Iவா)க9. அைத,ெகா'I க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 ெசாBத 

பாடVதி^டVைத தயா) ெச\i/. 

 

  பாடVதி^டYகளZ5 சீ)திMVதYக9, கPப6Vத5 மPS/ ஆசிNய)கைள 

தயா)பIVCத5 உ9ளZ^ட க5வ6 ெசய5திற> D>ேனPற/ HEI 

,க+,-த>னா^சி வழY-வத> Xல/ ெச\யLபI/. ெதாழி5சா) 

க$>சி5க+ட> கலBCைரயாடtட> ேதசிய மதிLப�I மPS/ அYகீகார/ 

க$>சி5 Xல/அYகீகN,கLபI/ அYகீகார Dகவ)களா5 ெதாழி5Dைற 

க5வ6ைய வழY-/ எ5லா நிSவனYக+/ ஒaெவாM 5 ஆ'Iக+,- 

ஒMDைறஅYகீகN,கLபI/. ெதாழி5 க5வ6ய6> ப5ேவS வைக 

நிSவனYகைளi/ அYகீகN,க ேதைவயான த-திக+ட> jயாத�ன அYகீகார 

Dகவ)க9உMவா,கLபIவ).. 

 

16.5.1.  ெதாழி"Qைற க"வ$%கான கqடணW 

தனZயா) மPS/ அரj க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 பாடVதVதி^டVைத தாேம 

அைமVC,ெகா9ள த>னா^சி அYகீகார/ தM/ அேத வழிய65 அவYகளZ> 

க^டண நி)ணயYகைளi/ தYக9 ேமலா'ைம,-`ேவ த�)மானZ,க வ6^I 

வ6டலா/. இMLப6g/ அவ)க9 சXக மPS/ ெபாMளாதார �திய6லான 

பலவ �னமான ப6N$களZ5 இMBC வM/ மாணவ)க+,- ஊ,கVெதாைக 

வழY-த5 ேபா>ற அவ)களZ> சXக கடைமகைள நிைறேவPற ேவ'I/. 

க5zN ேச),ைக,- த-தி ெபM/ மாணவ)க+9 -ைறBதC 50% மாணவ)க+,- 

சிS அளவ65 க5வ6 உதவ6Vெதாைகக+/ 20% மாணவ)க+,- D` 

உதவ6Vெதாைகக+/ வழYக ேவ'I/. 
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16.5.2.  தரW வாofத ெதாழி"Qைற க"வ$%I சமமான வாoS_ 
  
அைனவM,-/ சமமான வா\Lேப hதிய நிSவனYகைள அைமLபதPகான வழிகா^

Iத5 DW$களZt/ உ9க^டைமLைப ேம/பாI மPS/ க5வ6வளYகளZ> Dத�I

களZt/ மிக D,கியமான ேகா^பாடாக இM,க ேவ'I/.  ெதாழி5 

Dைற  க5வ6ய6> ஒaெவாM Cைறய6t/ அத> ேவSப^ட ப'hக9 மPS/ 

ேதைவகைள கMVதி5 ெகா'I இBத DW$க9 எI,கLபட ேவ'I/. 

  
ெதாழி5Dைற க5வ6,ெகன தனZயாக ப5கைல,கழகYகைள 

நிS$வC நைடDைறய65 நிSVதLபI/. ெதாழி5Dைற 

க5வ6ேயா, ெபாC க5வ6ேயா தனZVC வழY-/ நிSவனYக9 

இர'ைடi/ வழY-/ நிSவனYகளாக மாற ேவ'I/ 

 
16.6. ேவளா{ைம மhVW ªqvS ப$Z� 

 
தPேபாC, அெமN,காவ6> நில மானZய மாதிNகளZ5 67 ேவளா' 

ப5கைல,கழகYக9(AUs) அைம,கLப^I9ளன, அைவ மாநில மPS/ 

ைமயYகளZ5 இMBC நிதி பYகளZLhகைள உ9ளட,கியைவ, அேத ேபா5 

ப5கைல,கழகVதி> ஆதார XலD/ உ9ளடY-/. நா^W5 உ9ள அைனVC 

ப5கைல, கழகYகளZt/ ேவளா' ப5கைல,கழக/ jமா) 9 சதவ6கித/, 

ேவளா' மPS/ அதgட> இைண இைணBத அறிவ6ய5 பWLhகளZ5 

ேச),ைகயாவC, உய) க5வ6ய65 அைனVCL ேச),ைககளZ5 பா),-/ேபாC அC 

1% ,-/ -ைறவானதா-/. ேவளா' ப^டதாNக+,- அரj மPS/ ேம/பா^IV 

Cைறய6> அதிக ேதைவ உ9ளC மPS/ வ6வசாயVதி> அ/சYக9 ெகா'ட 

அைனVC தனZயா) Cைறய6t/ அதிகNVC வMகிறC, -றிLபாக உய) மதிLh 

வ6வசாய ெதாழி5, உண$ பதLபIVC/, 

 

ந�) திறைன, உண$ பாCகாLh மPS/ வ)Vதக/ ேபா>ற சிறLபான அறிவா)Bத 

ப-திகளZ5 ேதைவ அதிகNVC வMகிறC. வ6வசாயVதி5 ெபாC மPS/ சிறLh 

க5வ6 இர'Iேம ேதைவ. சிறBத திறைமயான ப^டதாNக9 மPS/ ெதாழி5}^ப 

வ5tந)க9, hCைமயான ஆரா\fசி மPS/ ெதாழி5}^பYக9 மPS/ 

நைடDைறக9 இைண,கLப^ட சBைத அWLபைடய6லான ந�^WLh/வ6Nவா,க/ 

ஆகியவPறி> Xல/ வ6வசாய உPபVதிV திறைன அதிகN,க ேவ'I/. 

 

16.6.1.  வ$வசாய ேவளா{ க"வ$: 

ேவளா' Cைறய65 இளYகைல ப^ட/  தPேபாC வ6வசாய ெதாழி5Cைறய6> 

ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய DWயவ65ைல மPS/ -றிLபாக பய6Pசி ெபPற 

ப^டதாNக+,- வ6வசாய வண6கVதி5 ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய 

DWயவ65ைல. வ6வசாய ப5கைல,கழகYகளZ> ேதைவ தPேபாைதய திறைன 

வ6ட இMDைற அதிகமாக உ9ளC. ஒMYகிைணBத இளYகைல க5வ6ைய 

வ6வசாய, கா5நைட அறிவ6ய5 மPS/ அைனVC CைறகளZ5 வழY-வதPகான 

திற> அேத ேபா5 ெபாC, க5வ6ய6t/, தPேபாC9ள நிSவனYக9 மPS/ hதிய 

ேவளா' ப5கைல,கழகYகைள அைமLபத> Xல/ k)ைமயாக 
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அதிகN,கLபI/. இBத Cைறய6> அதிகNVCவM/ ேதைவ இMLப6g/, 

இைளஞ)கைள இBத Cைறைய கவ)Bதி`,கவ65ைல. மாணவ)க+,-/ 

ெபPேறா)க+,-/ வ6வசாயV Cைறய65 இM,-/ வா\Lhகைள 

ெவளZLபIVCவதPகான ஒM க^டாய ேதைவ இC. இC அவ)க9 ஒM ந5ல ேத)$ 

ெச\ய உத$/.  
 

16.6.2.  ஒU]கிைணfத வ$வசாய/ ேவளா{ க"வ$: 

  வ6வசாய/ ஒM ஒMYகிைணBத ெசய5பாடாக இM,கிறC, எனேவ க5வ6 

வழYகLப^டா5 அC D`ைமயான Dைறய65 ெச\ய,kWய அைனVC 

வழிகளZt/ ஒMYகிைண,கLபட ேவ'I/. எனேவ, 

 

a) ேவளா', ேதா^ட,கைல, கா5நைட அறிவ6ய5, ேவளா' வனவ6ய5, 

மv>வள)Lh மPS/ அைனVC உண$ உPபVதி அைமLhக9 ஆகிய பரவலான 

அ/சYகைளi/ உ9ளட,கிய அைனVC hதிய ேவளா'ைம ப5கைல,கழகYக9 

ஒMYகிைண,கLபI/. அவ)க9 ேதசிய மPS/ ச)வேதச Dகவ) மPS/ 

ப5கைல,கழகYக+ட> பல Dைற பNமாPறYக9 Xல/ த�வ6ரமாக ெதாட)h 

ெகா9ள ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

 

b) நா>- வMட இளYகைல ப^டLபWLப6> Cவ,க நிைல கண6சமாக 

அWLபைட அறிவ6ய5, மனZதேநய மPS/ சXக அறிவ6ய5 CைறகளZ5 

ெபாMளாதார/, வ6வசாய ேமலா'ைம, சBைதLபIVத5 மPS/ கிராமLhற 

சXகவ6ய5, மPS/ வ6வசாய ெநறிDைறக9 மPS/ ெகா9ைகக9 ஆகியைவ 

அடY-/. ேமt/, பாடVதி^ட/, ப^டதாNக9 மPS/ DCகைல 

ப^டதாNகக+,- அறி$, திறைமக9 மPS/ ெதாழி5Dைனேவா) திற> மPS/ 

jய ந/ப6,ைகையL ெகாI,கிறC. இதனா5 அவ)க9 சXக மPS/  ேதசிய 

உPபVதிVதிற> தயாNLபாள)களாக வள)கி>றன). 

 

c) வ6வசாய/ ஒM கலLh ெபாMளாதார நடவW,ைகயா-/, AUs அைனVC 

ெதாட)hைடய ேதசிய ஆ\$,kடYக+,-/ மPS ப5கைல,கழகYக+டனான 

பய6Pசி, வண6க காLப�̂ I, ெதாட,க நிSவனYக+டனான ேபா>ற  வtவான 

ெதாட)ைப, ெகா'WMLபதP- ஊ,-வ6,கLபI/. 

 

d) உண$ பாCகாLh, தரமான உVதரவாத/, சXக அறிவ6ய5, ெபாMளாதார/, 

ேவளா' வண6க ேமலா'ைம, சBைதLபIVத5 மPS/ கிராமLhற சXகவ6ய5 

மPS/ வ6வசாய ெநறிDைறக9 மPS/ ெகா9ைகக9 ஆகியவPைற கMVதி5 

ெகா'I ேவளா' க5வ6 பாடVதி^ட/ மPS/ பாடVதி^டVைத ெதாட)fசியாக 

ேம/பIVCத5 மPS/ hCLப6Vத5 ெச\ய ெபாMVதமான க^டைமLh 

உMவா,கLபI/. 

 
16.6.1.  ெதாழி"Qைற க"வ$ மhVW சsக / ந�q`S_(வ$Zவா%கW) ேசைவக(: 

 க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 உ9�) சXகYகைள ஒ>S ேநரWயாக அ5லC 

அதP- ேமPப^ட வழிகளZேலா பயனைடய ைவ,க ேவ'Wய ெபாSLh உ9ளC. 

உதாரணமாக, ேவளா' ப5கைல, கழகYக9 சிறிய அளவ6லான சிS மPS/ -S 

வ6வசாய6கைள நிைறய அளவ6P- த,கைவ,க உத$கி>றன. 
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ஒaெவாM வ6வசாய ப5கைல,கழகYக+/ வ6வசாய6களZ> உ9�) 

-`,க+ட> ஈIபIவேதாI ந�^WLhf((வ6Nவா,க/) ேசைவகைள அவ)க+,- 

வழYக ேவ'I/ - எ.கா. -Sகிய கால பWLhக9 Xல/ ேவளா' 

ெசயலா,கVதிt/ ப6ற ப-திகளZt/ எaவாS தYக9 வMமானVைத அதிகN,க 

DWi/ எ>பைதi/, அவPறி> அபாயYகைள, -ைற,க உத$/ (�fசிகைள 

ைகயா+த5, Dதலியன) 

வழிகைளi/ அவ)க+,- அவ)க9 கPப6,க ேவ'I/. ேவளா'ைம 

ப5கைல,கழக/ ெதாழி5}^ப ெதாழிPCைற �Yகா,கைள அைமVC 

ெதாழி5}^ப பYகளZLh மPS/ பரLhதைல ேம/பIVCவதி5 ஒM D,கிய 

பYைக, ெகா9ள ேவ'I/. HEGC Xல/ இVதைகய நடவW,ைகக+,- நிதி 

அளZ,கLபI/. 

 

16.6.41.  மாநில, ²னLயn ப$ரேதச]களL" வ$வசாய க"வ$[ மhVW ஆராotசி pைற: 

  வ6வசாய/, ேதா^ட,கைல, கா5நைட வள)Lh, கா5நைட வள)Lh, க5வ6, 

jகாதார/, ெதாழி5 }^ப/, மv>வளVCைற(Dதலியன தPேபாC தனZ 

அைமfசகYக9 / Cைறக9 Xல/ நி)வகி,கLபIகி>றன) ஆகியவPSட> மாநில 

/ ÑனZய> ப6ரேதச ம^டYகளZ5 சிறBத ஒMYகிைணLh,கான ெபாMVதமான 

க^டைமLhக9 மPS/ இய,க Dைறைமைய �தாப6LபதP- இBத ெகா9ைக 

ஊ,கLபIVCகிறC. ஒM D`ைமயான ேநா,கVைத வழY-/ 

பY-தார)களZைடேய சிென)ஜிைன உSதிLபIVCவதா5 ேம/ப^ட 

உPபVதிVதிற>, Cைற வள)fசி, ெதாழி5}^ப க'Iப6WLh, பய>பாI மPS/ 

பரவலான பரவைல உMவா,கவழிவ-,-/ 

 

16.6.5.  ெபாp மானLய]கைள ேமWபv[pத": 

  ைமய/-மாநில k^I,கைள நிS$வத> Xல/  ஒM பர�பர ஒLh 

அWLபைடய65  நில மானZய Dைறக+,- ேமலதிகமாக, ேவளா' ப5கைல, 

கழகYக9 நிதியளZ,க,  ேபாCமான ெபாC மானZயVCட> ஆதN,கLபI/. 

 

16.6.6.  வ$வசாய ேவளா{ க"வ$: 

ேவளா' Cைறய65 இளYகைல ப^ட/  தPேபாC வ6வசாய ெதாழி5Cைறய6> 

ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய DWயவ65ைல மPS/ -றிLபாக பய6Pசி ெபPற 

ப^டதாNக+,- வ6வசாய வண6கVதி5 ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய 

DWயவ65ைல. வ6வசாய ப5கைல,கழகYகளZ> ேதைவ தPேபாைதய திறைன 

வ6ட இMDைற அதிகமாக உ9ளC. ஒMYகிைணBத இளYகைல க5வ6ைய 

வ6வசாய, கா5நைட அறிவ6ய5 மPS/ அைனVC CைறகளZ5 வழY-வதPகான 

திற> அேத ேபா5 ெபாC, க5வ6ய6t/, தPேபாC9ள நிSவனYக9 மPS/ hதிய 

ேவளா' ப5கைல,கழகYகைள அைமLபத> Xல/ k)ைமயாக 

அதிகN,கLபI/. இBத Cைறய6> அதிகNVCவM/ ேதைவ இMLப6g/, 

இைளஞ)கைள இBத Cைறைய கவ)Bதி`,கவ65ைல. மாணவ)க+,-/ 

ெபPேறா)க+,-/ வ6வசாயV Cைறய65 இM,-/ வா\Lhகைள 

ெவளZLபIVCவதPகான ஒM க^டாய ேதைவ இC. இC அவ)க9 ஒM ந5ல ேத)$ 

ெச\ய உத$/. 

 

16.6.7.  வ$வசாய ேவளா{ க"வ$: 
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ேவளா' Cைறய65 இளYகைல ப^ட/  தPேபாC வ6வசாய ெதாழி5Cைறய6> 

ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய DWயவ65ைல மPS/ -றிLபாக பய6Pசி ெபPற 

ப^டதாNக+,- வ6வசாய வண6கVதி5 ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய 

DWயவ65ைல. வ6வசாய ப5கைல,கழகYகளZ> ேதைவ தPேபாைதய திறைன 

வ6ட இMDைற அதிகமாக உ9ளC. ஒMYகிைணBத இளYகைல க5வ6ைய 

வ6வசாய, கா5நைட அறிவ6ய5 மPS/ அைனVC CைறகளZ5 வழY-வதPகான 

திற> அேத ேபா5 ெபாC, க5வ6ய6t/, தPேபாC9ள நிSவனYக9 மPS/ hதிய 

ேவளா' ப5கைல,கழகYகைள அைமLபத> Xல/ k)ைமயாக 

அதிகN,கLபI/. இBத Cைறய6> அதிகNVCவM/ ேதைவ இMLப6g/, 

இைளஞ)கைள இBத Cைறைய கவ)Bதி`,கவ65ைல. மாணவ)க+,-/ 

ெபPேறா)க+,-/ வ6வசாயV Cைறய65 இM,-/ வா\Lhகைள 

ெவளZLபIVCவதPகான ஒM க^டாய ேதைவ இC. இC அவ)க9 ஒM ந5ல ேத)$ 

ெச\ய உத$/. 

 

16.6.8.  வ$வசாய ேவளா{ க"வ$: 

ேவளா' Cைறய65 இளYகைல ப^ட/  தPேபாC வ6வசாய ெதாழி5Cைறய6> 

ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய DWயவ65ைல மPS/ -றிLபாக பய6Pசி ெபPற 

ப^டதாNக+,- வ6வசாய வண6கVதி5 ேதைவகைள �)Vதி ெச\ய 

DWயவ65ைல. வ6வசாய ப5கைல,கழகYகளZ> ேதைவ தPேபாைதய திறைன 

வ6ட இMDைற அதிகமாக உ9ளC. ஒMYகிைணBத இளYகைல க5வ6ைய 

வ6வசாய, கா5நைட அறிவ6ய5 மPS/ அைனVC CைறகளZ5 வழY-வதPகான 

திற> அேத ேபா5 ெபாC, க5வ6ய6t/, தPேபாC9ள நிSவனYக9 மPS/ hதிய 

ேவளா' ப5கைல,கழகYகைள அைமLபத> Xல/ k)ைமயாக 

அதிகN,கLபI/. இBத Cைறய6> அதிகNVCவM/ ேதைவ இMLப6g/, 

இைளஞ)கைள இBத Cைறைய கவ)Bதி`,கவ65ைல. மாணவ)க+,-/ 

ெபPேறா)க+,-/ வ6வசாயV Cைறய65 இM,-/ வா\Lhகைள 

ெவளZLபIVCவதPகான ஒM க^டாய ேதைவ இC. இC அவ)க9 ஒM ந5ல ேத)$ 

ெச\ய உத$/.  

 

16.7. சqட க"வ$ 

 
  21 ஆ/ ®Pறா'W5 இBதியாவ6> வள)fசி மPS/ உலகளாவ6ய 

அரYகி5 சNயான இடVைத எIVC, ெகா9+/ நமC கனைவ நிைறேவPSவC, 

ஆ^சி,- உ^ப^ட நிSவன க^டைமLhகைள வtLபIVC/ திறைனL ெபாSVதC. 

ஆ+/ அைமLhகளZ> ஒM D,கிய அ/ச/ மாநில மPS/ தனZயா) நல>க9 

அரசியலைமLh மதிLhகைள கைடLப6W,க திற> உ9ளதா எ>பேத. மPS/ 

நிSவLப^ட ஆவணYகளZ5 ேதா>றியC ேபால ச^டVைத நிS$த5, ஆதNVத5 

மPS/ பராமNVத5. சXக-அரசிய5 நிSவனYகளZ> பராமN,க மPS/ வள),க 

வழ,கறிஞ)க9, ந�திபதிக9, ச^ட Cைண மPS/ நி)வாக ஊழிய)க9 உ^பட 

ந�திம>ற ந�திபதிய6> வ5tந)க9 ேதைவLபI/. சXக-அரசிய5 நிSவனYகைள 

பராமN,க$/ மPS/ வள),க$/ ந�திVCைற அைமLப65 நிhண)களZ> -` 

ேதைவLபIகிறC,  
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அதி5 வழ,கறிஞ)க9, ந�திபதிக9, ச^ட Cைண மPS/ நி)வாக ஊழிய)க9 

இM,க ேவ'I/. இBத ேவைலக9 அைனVதிt/ ச^ட க5வ6ய65 ெதாட)BC 

வள)fசி ேதைவLபIகிறC. ேமt/, இBத ெகா9ைக ஒM ச^ட, க5வ6ைய 

வழY-கிறC, அC அரசியலைமLh மதிLhக9 ந�தி மPS/ அறி$SVதtட> 

ெவளZLபIகிறC - சXக, ெபாMளாதார மPS/ அரசிய5 - ஜனநாயக/, ச^டVதி> 

ஆ^சி மPS/ மனZத உNைமக9 ஆகியவPறி> Xல/ ேதசிய hனரைமLh,- 

வழிநடVC/. ச^ட/ சா)Bத ெதாழி5க+,- சXக ெபாSLhகளாக, 

ெகா'WMLபைத இC அYகீகN,கிறC.  

ச^ட/ சா)Bத ெதாழி5க9 Xல/ ந�தி எ^டாத நா^Wt9ள கிராமLhற மPS/ 

பழY-WL  ப-திக+,- ந�தி அைடi/பW ெச\ய சDதாய அளவ65 அ5லC 

சXக ந�தி சா)Bத ந�திVCைற ெசய5பா^W> Xல/ இைத  நைடDைற 

பIVதலா/. எனேவ, ச^ட க5வ6  ஒM தனZயா) நலg,- பதிலாக ெபாC நலமாக 

கா^சிLபIVதLபIகிறC. அரj, சDதாய/ மPS/ சBைதகளZ5 உ9ள அவ)களZ> 

பYகளZLhட> ெதாட)hைடய தனZVCவமான நல>க9 மPS/ நியாயமான மPS/ 

சமமான வள)fசி,- எதி)பா)Lhக9 உ9ளட,கியC. இSதியாக, ெதாழி5Dைற 

ச^ட, க5வ6 உலகளாவ6ய �திய65 ேபா^Wய6ட,kWயC, சிறBத நைடDைறகைள 

ஏPS,ெகா'I, hதிய ெதாழி5}^பYகைள ந�திiட> அw-வதP-/, 

நியாயமான ேநரVைத வழY-வதP-/ நியாயமானC. எதி)கால மாPறVதிPகான 

திைசகைள வழY-வதP- ஒM hதிய ச^ட, க5வ6ய6> ெகா9ைகயானC 

க^டாயமா-/. 

 
16.7.1.  சsக கலாtசார �ழ"கைள ப$ரதிபலி%IW சqட பாட[திqடW: 

 இBதிய ஜனநாயகVதி> அWLபைட மதிLhகைள மாணவ)க+,- 

வழY-வC ச^டL�)வ  க5வ6ய6> ெசய5பாI ஆ-/. ச^ட�தியான ஆ\$க9, 

அவசியமான சXக ெபாMVதVைத மPS/ ஏPhைடைமைய வழY-வதPகாக$/ 

ச^டL�)வ க5வ6 ெசய5பI/. அaவாS ெச\வத> Xல/, ச^டVதி> 

பாடVதி^டமானC, ப'ைடய ச^ட நிSவனYகளZ> வரலாS, ம,களZ> கலாfசார/ 

மPS/ மரhகைள ப6ரதிபலி,க ேவ'I/. அத)மVதி> மvC த)ம/ ெவPறிெபPறC 

ேபா>றைவ ெபM/பாt/ இBதிய இல,கியVதிt/ hராணYகளZt/ எ`தLப^டC 

எ>பC -றிLப6டVத,கC. ேமt/, உலக/ D`வதிt/ வள)BCவM/ ஒMமிVத 

கMVC, ச^டVதி> ஆ\$ மPS/ பார/பNய ச^ட ®5க9 ஆ\$ உ^பட, யா$/ 

நைடDைற சDதாயVதி> கலாfசாரVதி5 இMBC எBதவ6தVதிt/ jயாத�னமாக 

இM,க DWயாC. எனேவ, ப5கைல,கழகYகளZ5 உ9ள ச/பBதLப^ட அதிகாNக9 

பாடVதி^டVைத ஒM ஆதாரVதி> அWLபைடய65, ச^ட சிBதைனய6> வரலாS, 

ந�தி நியமYக9, ந�திVCைற நைடDைற மPS/ ப6ற ெதாட)hைடய 

உ9ளட,கYகைள சNயானதாக மPS/ ேபாCமானதாக ப6ரதிபலி,கிறதா எ>பைத 

உSதிLபIVத ேவ'I/. 

 

16.7.2.  பnெமாழி க"வ$: 

இBத hதிய க5வ6 ெகா9ைகைய 2019ைத நிைறேவPSவத> Xல/ ஒM hதிய 

தைலDைற -ழBைதக9 D`ைமயாக ப>ெமாழி அறிBதவராகலாக இM,-/ 
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வைர வளMவா)க9. இதPகிைடய65, ச^ட க5வ6 ேபா>ற ெதாழி5 சா)Bத 

க5வ6ய6> சில ப-திக+,- எBத ஒM -றிLப6^ட சவாt,-/ hCைமயான 

த�)$க9 ேதைவLபI/. கீm ந�திம>றYகளZ5 உ9ள ச^ட பNவ)Vதைனக9 தYக9 

ப6ராBதிய ெமாழிகளZ5 நடVதLபIகி>றன, அேத சமய/ உய) ந�திம>றYக9 

மPS/ உfச ந�திம>ற/ ஆகியைவ இBதியாவ65 ெபM/பாலான மாநிலYகளZ5 

ஆYகிலVதி5 ெச\யLபIகி>றன.  

 

இC ச^டL�)வ DW$களZ5 கண6சமான தாமதVதிP- பYகளZ,கிறC, 

ஆவணYக9 ெமாழிெபய),கLப^ட ப6>னேரேய வழ,-க9 ெதாடர DWகிறC. 

ச^ட, க5வ6 வழY-/ அரj நிSவனYக9 இMெமாழிய65 வழYக ேவ'I/, 

எதி)கால வழ,கறிஞ)க9 மPS/ ந�திபதிக9 இ, க5வ6ைய - ஆYகில/ மPS/ 

ச^ட/ தி^ட/ அைமBC9ள மாநில ெமாழிய65 வழYக ேவ'I/. இBத 

மாPறVைத எளZதா,க, ப6ராBதிய ெமாழிகளZt/ ஆYகிலVதிt/ hலைம வா\Bத 

ஆசிNய)கைளV ஊ,-வ6,க ேவ'I/, உைர ®5க9 மPS/ ஆ\$L ெபாM^க9 

இர'I ெமாழிகளZt/ கிைட,-/பW ெச\ய ேவ'I/, மPS/ ப�^ைச எBத 

ெமாழிகளZt/ எ`தLப^ட ஊ,-வ6,க ேவ'I/. kIதலாக, ச^ட ெபாM^கைள 

(ேகாLhக9 மPS/ ஆவணYக9) ெமாழிெபய)LபதPகான  சிறLhf ெச5க9 

அைமVC. இர'I ெமாழிகளZt/ சரளமாக உ9ள மாணவ)க9 ெமாழிெபய)Lh 

கலYகளZ> ேவைல,- பYகளZLh ெச\ய ஊ,-வ6,கLபIவா)க9. 

 

16.8. ¤காதார% க"வ$ 

 
  jகாதாரVதி5 உலகளாவ6ய மாPற/ இLேபாC உMவாகி உ9ளC, 

சிகிfைசயளZ,-/ மMVCவ நைடDைறய65 இMBC இ>g/ ஒM D`ைமயான 

அw-Dைற நகMகிறC. இC ஆேரா,கிய/, ெவளZLபாI மPS/ 

-ணLபIVCவைத சமLபIVCகிறC. இC இBதியாவ6> மMVCவ க5வ6,கான 

ஆழமான தா,கYகைள, ெகா'I9ளC. ப5ேவS ேதைவக+,காக ப5ேவS 

மMVCவ DைறகளZ5 இMBC உதவ6 ெபற ேவ'IெமனZ5, இBதிய)களZட/ 

jகாதாரL பண6களZ5 ப>Dக வ6MLபYகைள எLேபாC/ பய>பIVCகி>றன). 

ஒM ஒMYகிைணBத jகாதார வ6�ஞான க^டைமLப65 மMVCவ க5வ6ைய 

வழY-வதP-/, இBதியாவ65 வழYகLபI/ தPேபாைதய அைமLhகைள 

மாPSவதP-/ இC D,கியமானதா-/. திறைமயான மMVCவ)க9, 

ெசவ6லிய)க9 மPS/ மMVCவ உதவ6யாள)க9 ஆகிேயா) -றிLப6^ட ஒ`,க 

ெநறிக+ட> இைணBC ப>Dக jகாதார க5வ6 D>ேனா,-கைள பாரா^Iகி>ற 

ஒM தி^டVதி5 பய6PSவ6,கLபIகிறா)களா எ>பைத jகாதார, க5வ6 உSதி 

ெச\ய ேவ'I/. 

  மMVCவL பண6களZ5 சீ)திMVதYக9, மMVCவ வ6நிேயாக தரVதி5 

ஆழமான தா,கVைத ஏPபIVத ேவ'I/. மMVCவ க5வ6,கான இல,-க9 

மPS/ தரநிைலக9 "அைனவM,-மான நவ �னமாக, தர/, மPS/ மலிவான 

வ6ைல jகாதார/” ஆகியவPறி> பா)ைவகளZலிMBC ெபறLபட ேவ'I/. jகாதார 

க5வ6ய65 சீ)திMVதYக9 Dத>ைம மPS/ இர'டா/நிைல உட5நலL 

பாCகாLh, -றிLபாக கிராமLhற ப-திகளZ5 உ9ள உ9க^டைமLப6> தரVைத 

ேம/பIVCவைத ேநா,கமாக, ெகா9ள ேவ'I/. கிராமLhற மாணவ)க+,கான 
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jகாதாரL பய6PSவ6Lைப ேம/பIVCத5, க5வ6 ெசலவ6னYகைள, -ைறLபC 

ஆகியைவ இBத இல,ைக அைடய D,கியமானதா-/. 

16.8.1.  MBBS பqட[திn உயO தர[ைத உVதிSபv[pத": 
 சXகVதி> எதி)பா)Lh ஒM மMVCவNட/ இMBC ேவS எBத ெதாழிைல வ6ட 

அதிகமாக$/ உ9ளC. ஆய6g/kட, MBBS டா,ட)களZ> எ'ண6,ைக மPS/ 

தர/ ஆகியைவ இர'Iேம ேமாசமைடBC வMகி>றன. 

 

அைனVC MBBS ப^டதாNக+/ (i) மMVCவ திற>க9; (ii) க'டறிi/ திற>; (iii) 

அSைவ சிகிfைசக9; மPS/ (iv) அவசர திற>க9; அவசியமாக ேவ'I/ 

மPS/ மMVCவ மாணவ)களZ> சீரைம,கLப^ட க5வ6 இைத உSதி ெச\ய 

ேவ'I/. பாடVதி^ட/, க5வ6, மதிLப�I மPS/ வா\Lhக9 ஆகியவPறி> 

ஆ\வ\களZ> ேபாC ேவைல அgபவVைத ெபற இBத அைனVைதi/ ேம/பIVத 

ேவ'I/. Dத>ைம பராமNLh மPS/ இர'டா/நிைல ஆ�பVதிNகளZ5 

ேவைல ெச\ய மாணவ)கைள -றிLப6^ட திற> ேதைவ, ந>- வைரயS,கLப^ட 

அள$M,க+/ இைடெவளZய65 மதிLப�I/ ெச\ய ேவ'I/. க^டாய jழPசி 

இ>ட)>ஷிL, ஆனா5 இC கி^டVத^ட இ5லாததாக மாறிவ6^டC, இைத மv'I/ 

அறிDகLபIVதLப^I, ேமt/ வtவானதாக$/ பயg9ளதாக$/ ஆகிவ6I/. 

 

16.8.2.  பnQக[தnைம ¤காதார க"வ$ மhVW வ$நிேயாகW: 

   MBBS, BDS, ந)சிY அ5லC ப6ற சிறLhL பண6கைள எIVC, ெகா9+/ 

ேபாC, MBBS பாடVதி^டVதி> Dத5 வMட/ அ5லC இர'I வMடYகளZ5 

அைனVC அறிவ6ய5 ப^டதாNக+,-/ ெபாCவான காலமாக அைத 

வWவைம,கLபட ேவ'I/. மMVCவ ப>DகVத>ைம அWLபைடயாக, ெகா'ட 

ெபாCவான அWVதள, ேகா^பாIக9, -றிLப6^ட அைமLhகளZ5 கவன/ ெசtVC/ 

D,கிய பWLhக9 மPS/ ஊ,-வ6,-/ ேத)BெதILh,க9 ஆகியவPைறL 

ப6>பPS/ அைமLhக9 D`வைதi/ ப6ைணVத5 ேவ'I/. ந)சிY, ப5 ேபா>ற 

ப6ற மMVCவ CைறகளZ5 ப^டதாNக9 MBBS பWLப65 ப,கவா^I }ைழவ65 

அgமதி,கLபIவா)க9. இைதf சாதி,க ஒM மMVCவ க5வ6V த-தி க^டைமLh 

ஒ>ைற NMC உட> இைணBC உMவா,கLபI/. 

 

நா^W5 ப>Dக jகாதார பராமNLh மரh உ9ளC, ஆi)ேவத, ேயாகா மPS/ 

இயPைக பாCகாLh, iனானZ, சிVத மPS/ ேஹாமிேயாபதி (AYUSH) ேபா>ற 

ப5ேவS jகாதார அைமLhக9 D,கியVCவ/ வா\Bதைவ, மPS/ சிறBத 

Dைறய65 AYUSHைய அwக ெபாC வசதிகளZ5 இைண-இட/ Xல/ இBத 

சிகிfைச அளZ,கLபI/. AYUSH> hகm,- வழிவ-VதC ேதசிய கிராமLhற jகாதார 

தி^டVதி> D>gNைமயா-/ மPS/ மMBCக9 -ைறBத ெசலவ65 

கிைட,க$/, PHY / CHC ம^டYகளZ5 AYUSH மMVCவ)க9 நியமன/ மதிLப�I 

மPS/ ேதைவைய ெபாSVC த`வ6 ெகா9ளலா/. 

 

16.8.3.  MBBS க"வ$%கான ைமயSபv[தSபqட ெவளLேயVW ேதO�: 

 MBBS,கான ஒM ெபாCவான }ைழ$ ேத)வாக NEET அறிDகLபIVதLப^டC 

ேபாலேவ, MBBS ,கான ஒM ெபாCவான ெவளZேயS/ ப�^ைச 
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அறிDகLபIVதLபI/ (ேதசிய மMVCவ ஆைணய -`வ65 பNBCைர 

ெச\யLப^I9ளC) இC DCகைல ப^டLபWLப65 }ைழவதPகான }ைழ$ ேத)$ 

எ>ற இர^ைடL பாVதிரVைத வகி,-/ தி^ட/. இBத ெவளZேயS/ ப�^ைச MBBS 

இ> நா>காவC வMட/ இSதிய65 நி)வகி,கLபI/, மாணவ)க9 தனZயாக கPS, 

ெகா9+/ jைமைய, -ைறVC, இBத }ைழ$ ேத)$ Xல/ ெவளZேயS/ ேபாC, 

அவ)க9 மதிLhமி,க திறைன ெபPS தYக9 வசி,-/ காலVைத ெசலவ6ட 

DWi/. அேதேபா>S ப5 மMVCவ க5வ6 மPS/ ப6ற CைறகளZ5 ேதைவLபI/ 

ெபாCவான ெவளZேயS/ ேத)$க9 நடVதLபடலா/. 

 

16.8.4.  நOசி] க"வ$ மhVW ெசவ$லியOக( வா2%ைக QnேனhறW: 

  ந�'ட காலமாக, ந)�க9 ஒேர }ைழ$ நிைல த-தியாக  BSc ந)சிY 

ம^Iேம இM,கிறC. இMLப6g/, ந)சிY ஊழிய)களZ> தPேபாைதய பPறா,-ைற, 

ஜி.எ/.எ/.(GNM) பாடVதி^டVைத அD5பIVதV ெதாடY-/ ேபாC கவனமாக 

DW$ எI,கLபI/. ந)சிY க5வ6ய6> தர/ (சிறLபாக பாடVதி^ட/) 

ேம/பIVதLப^I பலLபIVதLபI/. ந)சிY க5வ6 வழY-/ நிSவனYக+,- 

ஐBC வMடYக+,- ஒMDைற அYகீகார/ ெபPற ேவ'Wயதா-/. இBத 

ேநா,கVதிPகாக ந)சிY க5வ6 மPS/ இதர Cைண க5வ6,கான ேதசிய அYகீகார/ 

-` உMவா,கLபI/. ெசவ6லிய) பய6Pசி பWLhக9 இBதியா D`வC/ 

அறிDகLபIVதLப^I அYகீகN,கLபI/, இதனா5 மMVCவ)க9 கிைட,காத 

இடYகளZ5 ந)�க9 ஈI ெச\ய DWi/. ப5ேவS த-திகளZ> அள$க+ட> 

kWய ெசவ6லிய)க+,கான நிhணVCவ ேம/பா^I வழிக9 உMவா,கLபI/. 

ந)சிY க5வ6 ெதாடர$/ (CNE) மPS/ உNம வழிகா^I ெநறிDைறகைள 

hCLப6Vத5 அைனVC ந)jக+,-/ இBதிய ந)சிY க$>சி5 (INC) உMவா,-/. 

ஒM இBதிய ெசவ6லிய) பதி$ ைமய/ உMவா,கLபI/. INC இ> பYைக 

மதிLபா\$ ெச\யLப^I திMVதLபIவC/ ேதைவயா\ இM,கிறC. 

 

16.8.5.  Iைறfத ெசலவ$லான உட"நலS பாpகாS_%கான அைன[pலக ¤காதார 

க"வ$: 

  ெஜனர5 é^ அசி�ட'^� (GDA), அவசர மMVCவ வ5tந)க9-

அWLபைட (EMT-B) Dத>ைம jகாதார ைமயYகளZ5(PHC) மPS/ ப6ற அரசாYக 

அைமLhகளZ5 பண6யாPS/ஆ\வக ெதாழி5}^ப வ5tந)க+,கான “சா>றிதm 

அWLபைடய6லான பய6PசிV தி^ட/” Xல/ jகாதாரVைத வழY-வைத 

பலLபIVC/ வைகய65 இC அறிDகLபIVதLபI/. பாடVதி^டYக9 இBதியா 

D`வதிt/ ஒேர ேபால தர/ உய)VதLபI/. ெஹ5Vேக) 

ப5கைல,கழகYக+டg/, k^Iற$ jகாதார அறிவ6ய5 வாNயYக+டg/ 

இைணBC, ெஹ5Vேக) உ9ள �Iகைள உ9ளட,கியC Cைற திற>க9 

க$>சி5க9, இைணBC பாடVதி^டYக9 ஒaெவாM 5 வMடYக+,- ஒMDைற 

மvளா\$ ெச\யLப^I/. இBத பய6Pசி தி^டYக9 எBத மMVCவமைனகளZ5 

ேபாCமான வசதிக9, நவ �ன சிDேலஷ> வசதிக9, மPS/ ேபாCமான மாணவ)-

ேநாயாளZ வ6கித/ இM,கிறேதா அYேக நடVதLபI/. இBத பWLhக9 கிராமLhற 

ப6>னண6ய65 இMBC வM/  மாணவ)க9 அwக எளZதாக$/ மPS/ 

கPS,ெகா9ள -ைறBத ெசல$ ஆ-/. D>gNைமL ப-திகளான ப6சிேயாெதரப6, 
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மMVCவமைன ேமலா'ைம, மMVCவ ெபாறிய6ய5 மPS/ ெதாழி5}^ப/, 

Dதலியைவக9  ேம5 கவன/ ெசtVதLபI/. 

 

16.8.6.  ¤காதார க"வ$ைய எv%IW மாணவOகைள அதிகZ[த": 

  நா^W5 600-,-/ அதிகமான மாவ^ட மMVCவமைனகளZ5 

மMVCவமைனகைள கPப6LபதPகாக இல,- ைவ,கLப^ட மMVCவ சிறLh 

மPS/ உ9க^டைமLப65 Dத�I ெச\வத> Xல/ ஆர/பVதி5 த-திவா\Bத 

கPப6Vத5 ஆசிNய)கைள நிS$த5 ேபா>றவPறா5 ேம/பIVதLபI/. 

மMVCவமைனக+/ கPப6,-/ நிSவனYக9 இர'I/ அவ)க9 ெசய5படV 

ெதாடY-வதP- D>பாக க^டாயமாக அYகீகN,கLபI/. Dத�I மPS/ 

ேம/பா^I தி^ட/ மாவ^ட மMVCவமைனக+,- உ^க^டைமLh மPS/ 

பய6Pசி ேதைவகைள �)Vதி ெச\i/. இC எ/.ப6.ப6.எ� மMVCவ)க9, 

ெசவ6லிய)க9, ப5மMVCவ), Dதலியன ம^Iம5லாம5,  -ைறBத அளவ65 

உ9ள மMVCவமைனகளZ5 மMVCவ பய6Pசி ேதைவLபI/ இைண-jகாதார 

ேசைவக+,கான பல இடYக+,-/ அத>  ேதைவகைள �)Vதி ெச\i/. ஒM 

-றிLப6டVத,க நைடDைறைய நா^W5 அைனVC மாவ^டYகளZt/ மMVCவ, 

ப5 மMVCவ/, ந)சிY, ஆi�ய/ மPS/ அதgட> இைணBத ஆேரா,கிய/ 

ஆகிய அைனVC CைறகளZt/ மனZதவள ேம/பாI ெச\i/ அWLபைடய65, CESD 

ஒaெவாM ஐBC ஆ'Iக+,- ஒMDைற இBத  நைடDைறைய ெசா5t/. 

 

16.8.7.  Qpகைல க"வ$ வ$Zவா%க: 

  பல மMVCவV CைறகளZ5 DCகைலL பWLhகளZ5 அவPறி> இடYகளZ> 

எ'ண6,ைகய65 ஒM பPறா,-ைற உ9ளC, -றிLபாக மMVCவ, க5வ6ய6t/, 

மMVCவ, DCகைலL ப^டLபWLh க5வ6ய65 உ9ள இடYகளZ> எ'ண6,ைக, 

MBBS இடYகளZ> எ'ண6,ைகய65 பாதி தா>. நாI D`வC/ உ9ள 

மMVCவமைனகளZ5 கிைட,க,kWய உ9க^டைமLhகைள வ6ைரவாக 

அதிகN,-/. 

 

ேநாயாளZக+,-/, ந>- பய6PSவ6,கLப^ட ஆசிNய ஆசிNய)க+,-/ hதிய 

மMVCவ க5zNக9 மPS/ ஆ�பVதிNக9 DCகைல பWLhக9 

ெதாடY-வதP- அgமதி,கLப^I, மாவ^ட மMVCவமைனகளZ5 அவ)க+,- 

இைண,கLப^I9ள மMVCவ, க5zNைய, ெகா'Iவர ேவ'I/. 

ேநாயாளZக9 மPS/ ந>- பய6PறLப^ட கPப6,-/ ஆசிNய)கைள, ெகா'ட 

hதிய மMVCவ, க5zNக9 மPS/ மMVCவமைனக9 ெகா'Iவர ேவ'I/. 

மPS/ மாவ^ட மMVCவமைனகளZ5 அதேனாI இைண,கLப^ட ஒM மMVCவ 

க5zN ெகா'Iவர ேவ'I/. D/ைப ைவVதிய)க9 மPS/ அSைவ சிகிfைச 

க5zNகளா5 அளZ,கLபI/ ஒM வைக WLளேமா பWLhக9, நாI D`வC/, 

ஊ,-வ6,கLபI/. இC இைடநிைல வ5tந)களZ> ேபாCமான 

எ'ண6,ைகய6லான எ'ண6,ைகைய உMவா,-/. 

 

16.9. ெதாழி"�qப க"வ$ 
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ெதாழி5}^ப க5வ6, எ>பC, ெதாழி5}^ப/, ேமலா'ைம, க^Wட,கைல, நகர 

தி^டமிட5, மMBதக/, ேஹா^ட5 ேமலா'ைம மPS/ ேக^டNY 

ெதாழி5}^ப/ இைவகளZ5 ெபாறிய6ய5 ப^ட/, WLளேமா தி^டYக9, அடY-/. 

இBத ப6N$களZ5 பல இBதியாவ6> ஒ^IெமாVத வள)fசி,- D,கியமானைவ. 

இBத CைறகளZ5 ெதாட)fசியாக பல தசாLதYகளாக ந>- த-திi9ள நப)கைள, 

ேகாMகி>றன), அC ம^I/ அ5ல, க'Iப6WLh மPS/ ஆரா\fசிைய 

�'டெதாழி5 மPS/ நிSவனYக+,கிைடய65 ெநM,கமான ஒVCைழLh 

ேதைவபI/ எ>பைதi/ j^W கா^Iகி>றC. ேமt/, அைனVC மனZத 

DயPசிய6t/ ெதாழி5}^பVதி> ெச5வா,- வள)BC வM/ நிைலய65, 

ெதாழி5}^ப க5வ6 மPS/ ப6ற Cைறக+,- இைடேய உ9ள -ழிக9 

வ �mfசியைடi/ எ>S எதி)பா),கLபIகிறC. ெதாழி5Dைற க5வ6 கPப6Vதலி5 

-றிLப6^ட சவா5கைள எதி)ெகா9கிறC, ஏெனனZ5 இBத CைறகளானC 

DPறிt/ அறிைவ அWLபைடயாக, ெகா'டC/ அ5ல DPறிt/ திறைன 

அWLபைடயாக ெகா'டC/ அ5ல. ஆசிNய)க+,-/ மாணவ)க+,-/ 

தனZVதனZேய பைடLபாPற5 மPS/ அறி$ மPS/ திறைம ஆகியைவ 

ேதைவLபIகிறC. பல CைறகளZ5 ேபாCமான உைர hVதகYக9 இ5லாைம 

ேமt/ சிரமVைத அதிகN,கிறC 

மாணவ)களZ> சாதைன, க5வ6 நிSவனYகளZ> தர/ மPS/ அவ)களZ> 

ஆசிNய)களZ> தரVைத ெபNC/ சா)BC9ளC. 

 
16.9.1.  பqடSப`S_ பqட]கைள வiSபv[pW பாட[திqடW: 

hலVதி5 ஆழமாக ஈIபIவதPகான வா\Lைப, கMVதி5 ெகா'I 

பாடVதி^டVைத hCLப6,க ேவ'I/ மPS/ மPற CைறகளZ5 உ9ளடYகிய6M,க 

ேவ'I/.நடLh மPS/ எதி)கால நைடDைறக9 இர'WP-/ ந>றாகV 

தயாரான ெதாழி5 வ5tன)கைளV தயாNLபதP- ெபாறிய6ய5 மPS/ 

ெதாழி5}^ப/ WகிN மSசீரைம,கLபI/, ேமt/ வள)BC வM/,  மாறி வM/ 

அறிவ6ய5 மPS/ ெதாழி5}^ப/ திறைனL பய>பIVதி சXக ெபாMளாதார 

jPSfnழ5 nழ5க+,- பதிலளZ,-/ பWயாக அைமi/. தPேபாைதய த�)$-

உBCத5, பய>மி,க அw-Dைற க^டைமLhகளZ5 உ9ள தி^டYகைள ஒM 

பலCைற அw-Dைறயாக மாS/. பய>மி,க அw-Dைற க^டைமLhகளZ5 

நகர தி^டமிட5, சXக வ6�ஞான/ மPS/ ெபாMளாதார/ ஆகியைவ அடY-/. 

ெதாழி5}^ப பNசீலைனக9 மPS/ ம,க+ைடய அப6லாைஷக+ட> ஒM 

வா`/ இடVைத உMவா,க ேவ'Wய அவசியVதிPகான இைடெவளZ இC ஆ-/. 

கிராமLhற மPS/ நக)Lhற வWவYக9 மPS/ உ9க^டைமLh ெந^ெவா),-க9 

பPறிய hNBCண)$ட>, சDதாயVதி> ப6ரfசிைனகைள ப-Lபா\$ ெச\i/ 

திறனாள)கைள தயாNLபதிt/, D`ைமயான த�)$கைள வள),-/ திறைன  

தயாNLபதிt/ கவன/ ெசtVCவத> Xல/ க5வ6 மPS/ உ9க^டைமLh 

நைடDைறக+,- இைடேய உ9ள இைடெவளZ, அகPறLபI/.  

 



16. Professional Education 

 
311 

மPற CைறகளZலிMBC கவனமாக ேத)BெதI,கLப^ட ெபாM^களZ> ெதா-Lhட>, 

ேகா^பாI மPS/ நைடDைறகைள இைண,கLபI/, ெதாழி5Dைற ஒVCைழLh 

மPS/ ப5ேவS வைகயான இ>ட)>ஷிL ஆகியவPைற ெகா'I அைனVC 

CைறகளZt/ பாடVதி^டYக9 அW,கW hCLப6VC,ெகா9ளLபI/. 

பாடVதி^டVைத மாணவ)க+,- ெகா'I ேச),-/ ேபாC மாணவ)க9 தYக9 

அறிைவi/ திறைனi/ ெகாI,-/ திறைமையi/ ெவaேவS, அதிக/ ெதNயாத, 

அைமLhக9, மPS/ ெதாழி5Dைற மனநிைலைய மPS/ ெநறிDைறக9 மvC  

கவன/ ெசtVத ேவ'I/. 

 

16.9.2.  ெதாழி"Qைற க"வ$ய$" _திய மhVW வளOfp வUW pைறகளL"  உfpத": 

 ெதாழி5}^ப }'ணறி$, 3-D எBதிர/, ெபNய தர$ ப-Lபா\$ மPS/ 

ெதாழி5}^ப க5வ6ய65 இயBதிர கPற5 ேபா>ற, மிக$/ ேம/ப^ட வ6ைரவாக 

D,கியVCவ/ ெபS/ ப-திகளZt/ மரபw ஆ\$க9, உய6) ெதாழி5}^ப/, 

நாேனா ெதாழி5}^ப/, நர/ப6ய5 ேபா>ற அறிவ6ய5 க5வ6ய6t/ ெதாழி5 

வ5tன)கைள தயாNLபதி5 மPறவ)க9 மVதிய65 இBதியா D>னண6 வகி,க 

ேவ'I/. இBத தைலLhக9 மPS/ இC ேபா>றைவ, ஆர/பVதி5 இMBேத 

இளYகைல க5வ6ய65 ப6ைண,கLபட ேவ'I/, X>S ேநஷன5 அகாடமி ஆஃL 

சய6>ச� (NAS) மPS/ இBதிய ேதசிய அகாடமி ஆஃL இ>ஜினZயNY 

ஆகியவPறி> ஆதர$ட> (INAE) Dைறயான பாடVதி^டVைத தி^டமிட ேவ'I/.  

ஓ\$ெபPற வ6�ஞானZக9 மPS/ ெபாறிய6யலாள)க9 க5zNகளZ5 மPS/ 

ப5கைல,கழகYகளZ5 ஆசிNய)க+,- பய6PசியளZLபதி5 ஈIபIVதலா/. 

 

16.9.3.  ெதாழிhpைற ெதாடO_கைள ஊ%Iவ$[த" 

 hCைம,- இ^Ifெச5t/ ெதாட)h ெதாழி5}^ப க5வ6 மPS/ 

நிSவனYக+,- இைடய65 ஆரா\fசி கண6சமாக பலLபIVதLபட ேவ'I/. 

அYகீகார/ / தரவNைச அVதைகய பர�பர ெசய5கைள 

ஊ,-வ6,க,ஊ,கமளZ,-/: 

a) ெதாழிPCைற-க5வ6 சா)Bத k^I நிSவனYக9, நிSவனYகளZ5 சிறLபான 

ெதாழிPபா^I ைமயYகைள உMவா,-த5 மPS/ நிSவனYகளZ5 காLப�̂ I 

ெச5க9 உMவா,-த5 (k^I நிதியளZVத5 மPS/ அறிவா)Bத ெசாVCக+,கான 

பாCகாLh). 

b) க5வ6V த-திக+ட> kIதலாக ஆரா\fசி மPS/ ெதாழிPCைற 

அgபவYகைள, ெகா'ட ஆசிNய)கைள நியமிVத5; இMLப6g/ ெதாழி5Dைற 

அgபவ/ ம^I/ ெதாழி5}^ப ஆசிNய)க+,- ேபாCமான த-திக9 என 

கMதLபடாC. 

c) ஆ\வாள)க9 -`$ட> இைண,கLப^ட ெதாழிPCைற நிhண)க+,கான 

இடYக9 மPS/ Cைண ஆசிNய) பதவ6கைள வழY-த5. 

d) இ>ட)>ஷிL  ேவைலவா\Lh வா\Lhகைள உMவா,-த5, -றிLபாக 

உ9�) ேதைவகைள �)Vதி ெச\வதP- அMகிt9ள ெதாழி5Cைறக9 ைவVC 

தயாNLhகைள உMவா,க  ேவ'I/. அவ)களZ> வMடாBத அறி,ைகய65 CSR 

ெசலவ6னYக+டனான இC ேபா>ற k^I நடவW,ைககைள ெதாழி5 Cைற 

அறி,ைக ெச\ய ேவ'I/. 
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e) ெதாழி5கேளாI வ6ைலiய)Bத உபகரணYகைள பகி)BC அ5லC -றிLபாக 

ேவS இடYகளZ5 உ9ள வளYகைள அw-வதP- ெம\நிக) ஆ\வகYகைளL 

பய>பIVCவத> Xல/ க5வ6ய6> ேநா,கYக+,காக நவ �ன வளYகைளL 

பய>பIVCத5 சாVதியமாகிறC  

 

16.9.4.  சம[pவW மhVW அைனவைரgW  உ(ளட%கிய ெதாழி"�qப க"வ$யாo 

ேமWபv[pத": 

  

ெதாழி5}^ப க5வ6ய6> URG களZ5 இMBC மாணவ)க9 பதி$கைள அதிகN,க 

பல DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. இBத DயPசிக9 ஒaெவாM மாவ^டVதிt/ 

-ைறBதப^ச/ ஒM அரj-ஆதர$ அYகீகார/ ெபPற ெதாழி5}^ப க5வ6 

தி^டYகைள வழY-/ நிSவன/ இMLபைத உSதிLபIVCகிறC; ெதாழி5}^ப 

க5வ6,காக$/, உய) தரமான ெதாழி5}^ப க5வ6 நிSவனYகளZ5 

பWLபவ)க+,காக$/, மாணவ)க+,கான த-தி அWLபைடய6லான 

�கால)ஷிLைப URGக9 வழY-/; மPS/ ெதாழி5}^ப க5வ6ய65 ப,கவா^I 

}ைழ$ ெபற வ6M/h/ ம,க+,- உதவ  வழிகா^W பWLhகைளi/ வழY-/. 

kIதலாக,  தனZயா) நிSவனYக9  kIத5 நிதிையL பய>பIVCவத> Xல/ 

வளYகைள இ>g/ திறைமயாக பய>பIVதLபI/. (எ.கா. நிSவனYக9 

ெசய5தி^ட தி^டYகைள வழYகலா/ மPS/ திற>கைள ேம/பIVCவதPகான 

திற>க9 ேம/பIVC/ தி^டYகைள நிைறேவPSவதPகாக ஆ\வகYகைளL 

பய>பIVதலா/) மாணவ)க+,கான kIத5 ஆதரைவ வழYக இBத நிதிையL 

பய>பIVத URG ஊ,கமளZ,-/. 
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இய5 17 

உயO%க"வ$ நிVவன]க�%கான அதிகாரQைடய ஆ�ைக 

மhVW திறWபqட  தைலைமSப{_ 

ேநா%கW: ெநறிDைற மPS/ திற> வா\Bத தைலைம ப'hட> உைடய 

jதBதிரமான jயா^சி உய)க5வ6 நிSவனYக9  

ஒM நிSவனVதி> அைனVC அ/சYகைளi/ தைலைம ப'h  மPS/ ஆ+ைக 

ஆழமாக தா,கVைத ஏPபIVCகிறC . உSதியான ஆ+ைக மPS/ திற> வா\Bத 

தைலைம ப'பா5 அைனVC ெபM DயPசிகைளi/ ந5ல நிSவனYகைள 

ேம/பIVத ஒ>றிைண,க DWi/. ஆனா5 அBத DயPசிக9 பலமPற நிSவன 

ஆ+ைம மPS/ ேமாசமான தைலைமLப'பா5 வ �ணW,கLபI/. 

 

 தரமான உய)க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி,-,D>ேனPறVைத 

ஏPபIVC/ nழலி5 உ9ள அறி$சா) கிள)fசி 

ேதைவLபIகிறC உய)க5வ6 நிSவன,களZ> அBத ஆ+ைக 

இBத nழைல த�)மானZ,கிறC.   

இBதியாவ65 jயா^சி வழYகLபடட நிSவனYக9 , உSதியான jயஆ+ைம 

மPS/ ந5ல தைலைமLப'hக+ட>  உலக ெபPற நிSவனYகளாக  

வள)BC9ளன. ெரா/ப  ____ >  காலமாகேவ ெதாட) சிறLைப ெகா'ட 

நிSவனYகைள நா/ ெகா'I9ேளா/.ஏென>றா5 உSதியான ஆ+ைம 

ெசய5பாIகளZ> ஆதர$ட> அைவக9 ெகா'I9ள க5வ6 மPS/ ெசய5பI/ 

தைலைம ப'hகளாேல  

பலவ �னமான தைலைமSப{_ மhVW ஆ�ைம  

        Cரதி�டாவசமாக இBதியாவ65 உ9ள ெபM/பாலான உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ5 உ9ள ஆ+ைம மPS/ தைலைம ப'h கIைமயாக சமரச/ 

ெச\யLபIகிறC.இBத நிைலகளZ5 ெவளZ தைலய�Iகளா5,நிSவனYக9 

பாதி,கLப^I9ளC.அBத ெவளZதா,க/ நிSவனVதி> jதBதிர/ மPS/ திறைன 

ந�)VCLேபாக ைவ,கிறC  

ெவளZ அைமLhகளZ> DைறயPற அதிகார ெசய5பா^Iட> நிSவனYகளZ> 

ஆ+ைம மPS/ தைலைம ப'h/ உய)க5வ6ய65 Dைறயான 

அைமLhகளா5  ச,தியPறதாக ஆகிறC. நிSவன ஆ+ைம மPS/ தைலைம 

ப'h சா)Bத பல அ/சYகளZ> ெதாட)பான DW$க9 ப5கைல,கழக 
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மானZய,-` நிைல அ5லC மாநில மPS/ மVதிய அைமLh நிைலகளZ5 

எI,கLபIகிறC.அைவ க5zNக9 பல D,கியமான வழிகளா5 

ப5கைல,கழகVதினா5 க^ILபIVதபIவதா5 ெசாBத பாடLப6N$கைள நடVத 

DWவதி5ைல. மாநில மPS/ ேவS அCேபா>S அைமLhகளZ> உய)க5வ6 

Cைறக9 ,ப5கைல,கழகYக9 மPS/ க5zNகைள அைவகளZ> நிைலய6> 

ெவளZLபாடாக எIVC நடVCகிறC.இைவ அைனVC/ க5வ6நிSவனYகளZ> 

jயா^சிைய தாmVCகிறC.  

நிSவன ஆ+ைகய6> ப5ேவS அைமLhக9 (உதாரண/ நிMவாக,-` 

க5வ6,-` ) அW,கW நிSவன அைமLப6> ெபாSLh மPS/ ெபாSLhைடைம 

சYகிலிய65 கலBC நிSவன அைமLப6> ெபாSLhைடைமைய பரவலா,-கிறC. 

நிSவனVதி> ந>ைம,காக அ)Lபண6Lh உைடய திறைமவா\Bத நப)கைள 

உSதிLபIVததா ேத)ெதIY-/ Dைற இBத அைமLhகளZ5 உ9ளC.நியமன/ 

அ5லC பNBCைர சாதகVைத பரவலா,க சில ேநரYகளZ5 பய>பIVதLபIகிறC. 

நிSவனVதி> தைலவ)க9 அW,கW இBத பண6ய65 இ5லாதவ)களாக உ9ளன). 

அைமLhக9 மPS/ நிSவனYகைள தைலைம தாYகி ெச5t/ திற> 

-ைறBதவ)களாக ெபM/பாலேனா) உ9ளன).அதிக வ6கிதாசார/ அWLபைடய65 

ெபM/பா>ைமயாேனா) எBத ஒM நிSவனVைதi/ தைலைம தாY-வதP- 

D,கியமான நிSவன அ)Lபண6Lh ,ெநறிDைற மPS/ ெபாCநல உண)$ 

-ைறVதவ)களாக உ9ளன).இC ேத)ெதI,-/ Dைற மPS/ நியமன Dைற  

வ6ைளவ6> ஒM ப-தியாக இM,கி>றC .இBத நைடDைறக9 நிSவனVதி> 

ந>ைம,காக ேபாCமான அ)Lபண6Lh இ5லாத நப)களா5 ,ஆ^பPS ெகா'I 

ெச5லLப^I மPS/ DWெவI,கLபIகிறC .அவ)க9 கPபைனய65 kட ந5லா 

தைலைம ப'ப6> ைதNய/ அPறவ)களாக இM,கிறா)க9 . அவ)க9 , D,கிய 

அ/சVைத இழBC9ள நைடDைறகளZ5 ப6W,கLபIகிறா)க9 . அW,கW வயC 

Dதி)$ , சNயான அளவ65 இ5லாC , திற> மPS/ தைலைமLப'h 

த>ைமகைள, கா^Wt/ D,கியVCவ/ ெகாI,கLபIகிறC .இBத வ6ஷயYகைள 

ேமாசமா,-/ வ6தமாக அரசிய5 Dத5 ல�ச/ வைர பல நிகm$களZ5 , இBத 

நைடDைறக9 பாதிLப6P- உ9ளா-/ நிைலய65 பலவ �னமாக உ9ளC   . 

17.1. அதிகாரமி%க ஆqசி மhVW திறnமி%க தைலைம 

 
ப^ட/ வழYக மPS/ hCLப6,-/ மPS/ D>ேனPறVதிP- இடமாக 

சDதாயVதி5 உ9ள ப5கைலகழகVதி> சிறLh  ---காக  

நிைல சDதாய உVேயாக/ மPS/ hனZதமா,-/ ெசயைல உய)வான பதவ6ய65 

இMLபவ)களான -றிLப6^ட அtவ5க9 ெசய5பாIக9 Xல/ ெபS/ . இBத 

ெசய5பாIக9 இBதிய ஜனாதிபதி மாநில கவ)ன)க9 மPS/ உய)வான ம,க9 

அவ)களா5 பYகாPறிய வMைகhNேவா) அ5லC உய)க5வ6 கPறலி> 

ேவBத)களா5 ேமPெகா9ளLபI/ . 
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      அைனVC உய)க5வ6 நிSவனக+/ , jதBதிர நிSவனYகளாக , த-தி 

வா\Bத மPS/ அ)Lபண6Lh, ெகா'ட -`வா5 ஆ+ைம பIVதLபI/ . 

உய)வான திற> ெகா'ட மிக$/ கவனமாக ேத)BெதI,கLப^ட நப)கைள, 

ெகா'ட -`வ6P- நிSவனYகைள ஆ+ைக ெச\ய அதிகார/ ெகாIVதா5 

சிறLhVத>ைம ஏPபI/ : இBத  

க5வ6 மPS/ நி)வாக தைலைமL ப'hகைள வழY-/ேபாC , -`வானC எBத 

அரசிய5 தைலய�WலிMBC வ6லகி , நIநிைலைமேயாI ெபாC நல, கMVைத 

உைடயதாக இM,க ேவ'I/ . இBத -` நிSவனVதி> -`ைவ உMவா,-/ . 

இLேபாC உ9ள -`,களZ> ெசய5பாI , அதிகார/ மPS/ Dைறய6I/ அைமLh 

திM/ப அைம,க ேவ'W இMLபதா5 , Dைறயான ச^ட ெசய5பா^W> Xல/ 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ெபாSLh மPS/ ெபாSLhைடைம இைணLைப 

ஏPபIVதலா/ . 

 ஒaெவாM உய)க5வ6 நிSவனD/ , ஒM jதBதிரமான 

-`வா5 ஆளLபI/ . இC ஒM ெதளZவான ெபாSLh 

மPS/ ெபாSLhைடைம இைணLைப உSதிLபIVC/. 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ெபாC ெபாSLhைடைம,-, ேபாCமான எ'ண6,ைக 

ெகா'ட jதBதிரமான மPS/ உய)வான திறைம வா\Bத ெபாC நப)கைள 

-`வ65 நியமிLபதP- ெதளZவான ெநறிDைறக9 இM,-/ . மPS/ 

எYெக5லா/ ேதைவேயா (ப6>ன) வ6Nவாக ெசா5லLப^I9ளC) ெபாCம,களZ> 

ப6ரதிநிதிைய உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ந�திம>ற, -`வ65 ேச)VC, 

ெகா9ளலா/ . 

உய)க5வ6ய6> ெசய5பாIக9 மPS/ ெபாMைள hCLப6,க நக)வதா5 , 

நிSவனVதி> தைலைமL ெபாSLப65 இMLேபா)களZ> ேத)$ மPS/ ெதாழி5 

சா) D>ேனPற ெசய5பாIகைள சீரைம,க ேவ'I/ , கIைமயான பா-பாடPற 

திற> அWLபைடய6லான ெசய5பாIக9 , தைலைமLபதவ6,- வM/ நப)கைள 

ேத)BெதI,க மிகfசNயான ஒaெவாM நிைல,-/ வ6ள,கLப^ட வ6திDைறக9 

மPS/ அBத பYகிP- ேதைவயான திற>க+ட> , ேத)BெதI,க ேவ'I/ .  

    நிSவனVதி> அைனVC தைலைமL ப'h பதவ6க+/ (தைலைம பதவ6 

ம^I/ அ5ல ) மிக$/ ெபாMVதமான நபM,- வழYகLபட ேவ'I/ . அC 

வயC Dதி)$ அWLபைடய65 வழYக,kடாC .தைலைம மPS/ ேமலா'ைம 

பதவ6,- வM/ நப)கைள ேத)BெதIVC , க5வ6 நிSவன Dத5வ)களாக 

நியமி,-/ ேபாC உண)fசி ஆ^பI/ நிைல மPS/ திற>கைள D,கிய 

kSகளாக இM,க ேவ'I/  

 

       க5வ6ய65 சிறBC வ6ளY-/ திறைன ெகா'டதா5 உய)க5வ6 நிSவன 

தைலவ)களZட/ க5வ6 திற> , தைலைமL ப'h மPS/ நி)வகி,-/ திற> , 
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D,கியமான மPS/ இ>றியைமயாதC .உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5  

தைலவ)கைள நியமி,-/ ெசய5பாI இைவ அைனVைதi/ கIைமயாக$/ , 

திறைன பாரப^சமி>றி மதிLப�I ெச\C ெவளZLபIVதியவ)களZ> மvC 

ஆ,கL�)வமான ச,திiட> ைதNயமான nழைல எI,க, kWயதாக இM,க 

ேவ'I/ . இBதிய மPS/ உலகி> சிறBத நிSவனYக9 இBத திறைமைய 

கா'ப6Vத தைலவ)களா5 க^டLப^டC .ஆனா5 , நிSவன தைலவN> பார/பNய 

கMVC,க+,- ெபாMVதமாக இ5லாம5 இM,கலா/ .  

தைலவ)க9 அரசிய5 அைமLh மதிLhக9 மPS/ நிSவனVதி> ஒ^IெமாVத 

ெதாைல ேநா,கி பா)ைவைய உSதியாக இைணLபைத ெவளZLபIVதி , உSதியான 

சDதாய அ)Lபண6Lh ,-` பண6யா5 ந/ப6,ைக , ப>DகVத>ைம , ேவSப^ட 

நப)க+ட> பண6யாPS/ திற> மPS/ ேந)மைறயான க'ேணா^டYகைளi/ 

ெகா'WM,க ேவ'I/ . இBத ப'hக9 மPS/  திற>க9 அைனVC 

தைலைமLப'h உைடேயா)க+,காக நிSவனVதி5 ம^I/ இ5லாC அைனVC 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 உ9ள தைலைமL ப'ைப ெகா'டவ)க+,- 

D,கியமானC . 

நா/ நிSவன த>னதிகார/ ேநா,கி நக)வதா5 உSதியான மPS/ ெநறிDைற 

தைலைம -`,க9 மPS/ தைலவ)கைள ஆ+ைமLபIVத ேவ'WயC மிக$/ 

க^டாயமானC . தைலைம மாPற/ மிக கவனமாக தி^டமிடL ப^I , 

நிSவனVதி> நல ெசய5பாIக9 உSதிபIVதLபட ேவ'I/ . அBத DயPசி 

க5வ6 மPS/ க5வ6 சாராத உSLப6ன)கைள உ9ளட,கிய உSதியான ேவSப^ட 

அண6கைள உMவா,க ேவ'I/ .ெதாட)fசியான ஒM சில நப)க9 எIVத 

DWைவ, கா^Wt/ , k^டமாக எIVத தி^டYக9 , நிSவனYகளZ> 

-றி,ேகாைள ேநா,கி D>ேனPறVதிPகான அWLபைடயாக இM,க ேவ'I/ . 

ேபாCமான நிதி, க5வ6 மPS/ நி)வாக jதBதிர/, ச^ட�)வ  வசதி 

வழY-வCட>, நிSவனYக9, அைவக9 அைமBC9ள ப-திய6> சDதாயVேதாI 

இைணVC ெசய5பட ைவ,க, ந�தி ெபாM^hண)ேவாI ஈIபா^ைட ெவளZLபIVத 

ேவ'I/. 

 

 நிSவன ஆ+ைம D` jதBதிரVதி> அWLபைடய65 இM,க 

ேவ'I/ க5வ6, நி)வாக மPS/ நிதி அைனVC உய)க5வ6 

நிSவனYக+,-/ நிதி உSதிVத>ைம மPS/ ஆதரேவாI 

17.1.1.  சQதாய[திலிUfp உ[ேவகW மhVW ேந[தி%கடn  

சDதாயVதி5 ப5கைல,கழகYகளZ> சிறLh அBத�Vதாகிய ப^டYகைள 

வழY-வC மPS/ அதைன hCLப6,-/ இடமாக, -றிLப6^ட அtவலகYக9, 

ெசய5பாIகைள உய)வான மா'hமி,க ம,களா5 ெச\யLபI/ சDதாய 

உVேவக/  மPS/ ேந)Vதி, கடைனL ெபற DWi/. 
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(a) ம[திய ப"கைல%கழக]க( / உயO க"வ$ நிVவன]க( . வைக 1 அ5லC 

2) ப5கைல,கழகVதிP- வMைக hNBC, ப5கைல,கழகVதி> ெசய5பா^ைட 

பா)VC அறி$ைரகைள வழY-பவராக இBதிய ஜனாதிபதி இMLபா). அBத 

ப5கைல,கழகVதி> ேவBதைர / மா'hமி,க அBத வMைகhNவரா5 

நியமி,கLபIவா).அBத ேவBத) ப^டமளZLh வ6ழாவ65 கலBCெகா'I தலைமL 

ெபாSLேபPS நடVCவா), மPS/ அBத ப5கைல,கழகVதி5 உ9ள (17.1.3) 

ந�திம>றVதி5 தைலவராக இMLபா).(17.4.3 ஐ பா),க$/) 

(b)     மாநில ப"கைல%கழக]க( / உயOக"வ$ நிVவன]க( (வைக 1 அ"லp 

2) ப5கைல,கழகVதி> ேவBதராக மாநில ஆ+ந), ப^டமளZLh வ6ழாவ6ைன நடVதி, 

ப5கைல,கழகVதி> ெசய5பா^ைட, அLேபாC மS ஆ\$ ெச\C அறி$ைர 

வழY-வா). 

(c) தனLயாO ப"கைல%கழக]க(: எBத மாநிலVதி5 அBத ப5கைல,கழக/ 

நிSவLப^டேதா அBத மாநிலVதி> ஆ+ந) வMைகhNேவாராக இMBC 

ப^டமளZLh வ6ழாவ6P- தைலைம தாY-வா). ப5கைல,கழகVதி> நிதி உதவ6 

அைமLh, உய) பதவ6ய65 இM,-/ நபைர ேவBதராக நியமி,-/ அவ) அLேபாC 

ப5கைல,கழகVதி> ெசய5பா^ைட மS  ஆ\$ ெச\C அறி$ைர வழY-வா). 

(d)    இBத அtவலகYக+,- கீm, அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/, ஒேர 

மாதிNயான ஆ+ைம க^டைமLைப ெகா'I9ளைத இBத அVதியாயVதி5 

வ6பரமாக உ9ளC. ஏேதg/ ேவSபாI எBத வைகயான நிSவனVதிP- இMBதா5, 

அC ெபாSVதமாக இBத அVதியாயVதிP-9 வ6வரமாக ெகாI,கLப^I9ளC. 

17.1.2.  ¤தfதிரமான ஆ�நO I�  

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ெபாC மPS/ தனZயா) jதBதிரமான 

ஆ+ந) -`வா5 ஆ+ைமLபIVதLபI/. அBத ஆ+ைம -` D`ைமயான 

jதBதிரVCட> நிSவனVதிPகான இைணLh அைமLபாக இM,-/. 

ெவளZ தா,கVைத அ5லC தைலய�̂ ைட (உதாரண/ : அரசிய5, அரசாYக/) 

ெவளZேயPSவைத அBத jதBதிரமான ஆ+ந) -` உSதிLபIVத ேவ'I/. 

வ)Vதக அைமLபாக இ>றி, சDதாய உண)$ைடய அைமLபாக, சிறLh 

த>னட,காக உய)க5வ6 நிSவனYக9 ெசய5பIவைத ஆ+ந) -` உSதிLபIVத 

ேவ'I/. க5வ6, ஆரா\fசி DW$க9 மPS/ ந5ல திறைம வா\Bத, ேம/ப^ட 

நி)வாகVதிP-/, ெவளZLபைடVத>ைமiைடய, ஆேரா,கியமான க5வ6, நிதி 

மPS/ நி)வாக ெசய5பாIக+,- ஆ+ந) -` ெபாSLhைடைம ெகா'WM,க 

ேவ'I/. 

இBத வ6ைள$கைள, மதிLப�I ெச\வC, D>னேர ஏPS,ெகா9ளLப^ட ஆ+ந) 

-` மPS/ அத> நிதி உதவ6 -`வ6P- (ெபாC அ5லC தனZயா)) kSகளZ> 

அWLபைடய65 இM,க ேவ'I/. 

17.1.3.  உயOக"வ$ நிVவன]களLn வழி ெபாp ெபாVS_ைடைம%கான Qைறக(  

(a) ஆ^சி -`வ6> அரசிய5 அைமLh மா'hமி,க ஒMவராகிய, 

நிSவனVதி> ேவBதரா5 தைலைம தாYகLபIகிறC. 

(b) ஆ^சி-`வானC இLேபாC மVதிய ப5கைல,கழகVதி5 உய)Bத 

ெசய5பாIகைள ெகா'I, உய) க5வ6 நிSவனYகளZ> அதிகாரVதி5 
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வ6ள,கLப^டC ேபா>S அைம,கLபடலா/. ெபாC நல ப6ரதியாக மா'hமி,க 

நப)கைள உ9ளட,கி, அC இM,க ேவ'I/. அBத ேவBத) ஆ^சி,-`ைவ 

தைலைம தாY-கிறா).ஆ+ந) -`, ஆ^சி, -` D> ெபாC ம,க9 பYகளZLh 

மPS/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> D>ேனPறVைத ஒaெவாM ஆ'I/ அளZ,க 

ேவ'I/. 

(c) 50% -ைறவாக உ9ள ஆ+ந) -` உSLப6ன)க9 ெபாC நல ப6ரதிநியாக 

jதBதிரமாக இM,கலா/. உதாரண/ : எBத அரசாYக அைமLப6> ெசய5பாI / 

நி)வாக/ / ெசயலாPS/ பண6ய65 இ5லாம5 மPS/ உய)க5வ6 நிSவனVதி5 

எBத பY-/ இ5லாதவராக. 

இர'டாவC அw-Dைற எளZைமயானதாக$/ ஆPற5 மி,கதாக$/ 

ந�'ட காலVதிP-/ இM,-/. 10 வMடYக+,-L ப6> "அ" ப6Nைவ ேத)BெதIVத 

நிSவனYக9 ஒM மSபா)ைவைய நடVதி "ஆ" ப6Nவ6P- மாறலா/. அYேக 

ஏேதg/ மாPற/ ெபாMVதமானC எ>S கMதினா5, 

17.1.4.  அBத ஆ+ந) -` அவ)களZட/ ஒMவைர அ5லC ெவளZய6லிMBC நIவைர, 

கIைமயான க'Iப6WLh ெசய5பா^WP- ப6> (உதாரண/ : ேதI/ -`) 

ேத)BெதI,கலா/ . அவ) , நி)வாகி அ5லாத பYைக ெகா'WM,க ேவ'I/  

17.1.5.  உயOfத அைமSபாக ஆ�நO I� . 

   ஆ+ந) -` ,உய) க5வ6 நிSவனVதி> உய)Bத அைமLபாக இM,-/ .அதP- 

ஈடான அைமLh இ5ைல . உ9 ஆ+ைம மPS/ உய) க5வ6 நிSவனYகளZ> 

நி)வாக அைமLhக9 மSவWவைமLh மPS/ மாPறியைம,கLபடலா/ . அைனVC 

உய)க5வ6 நிSவன அைமLhக+/ , Cைண ேவBத) / இய,-ன) Xல/ , 

அறி,ைகைய ஆ+ந) -`வ6ட/ தா,க5 ெச\ய$/ இBத மS வWவைம,கLப^ட 

அைமLhகைள உMவா,-வC ) ஆ+ந) -`வ6> தனZiNைமயா-/ . இதP- , 

-றிLப6^ட ச^ட ெசய5பIVCத5 ப5கைல,கழகYகளZைடேய , ச^டVதி5 

மாPற/ ேதைவLபடலா/ .  
 

17.1.6.  ஆ�நO I�வ$n ªqடைம� :- 

    ஆ+ந) -`ைவ அைமVC , நியமிLபதா5 ஒM நிSவனVதி> ஆPறt,- 

DCெகt/பாக இM,-/ . ஆ+ந) -` 10-20 உSLப6ன)கைள ெகா'WM,கலா/ 

. அதி5 X>றி5 ஒM பY- உSLப6ன) அBத உய)க5வ6 நிSவனVதிலிMBC 

இM,கலா/ .(உதாரண/ – ஆசிNய)க9 , நி)வாக தைலவ)க9 ) அBத ச/பBதமான 

அரசாYகYக9 (ெபM/பாலான நிதி வழY-/ அரசாYக/ , உய)க5வ6 நிSவன/ 

அைமBC9ள மாநில/ மPS/ மVதிய அரசாYக/ ) ேச)BC , 3 நியமினZகைள 

ஆ+ந) -`வ65 ெகா'WM,கலா/ . அைனVC ப6ற உSLப6ன)க+/ 

நிSவனVதிP- ஈIபா^Iட> பYகளZ,-/ ஆPறt,காக கவனமாக 

ேத)BெதI,கLபட ேவ'I/ .ஆ+ந) -`வ65 D>னா9 மாணவ)க9 , உ9�) 

சXக/ மPS/ உய) க5வ6 நிSவனVதிP- ஏPற ப5ேவS Cைற நிhண)கைள 

ப6ரதிநிதிகளாக ெபPறிM,க ேவ'I/ . 

 

      ஆ+ந) -`வ65 உ9ள அைனVC hC உSLப6ன)க+/ ,ஆ+ந) -`வா5 

அைம,கLப^ட -`வ6னா5 , அைடயாள/ காணLபடலா/ . அதP-ப6> 

ஒaெவாMவN> உSLப6ன)த>ைமய6> மvC ஆ+ந) -` வா,களZ,கலா/ . 



17. Empowered Governance and Effective Leadership for Higher Education Institutions 

 
319 

ெபM/பா>ைம ய)களா5 ஏPS, ெகா9ளLபடாம5 தைலவ) hC உSLப6னைர 

ஆ+ந) -`வ6P- வரேவPகலா/ . ஆ+ந) -`வ65 உ9ள உSLப6ன)கைள 

ேத)BெதI,-/ Dைற ெபாCLபைடயாக$/ ,ெவளZLபைடயானதாக$/ இM,க 

ேவ'I/ . 
 

17.1.7.  ஆ�நO I�வ$n ெபாVS_க(  

   நிSவன/ அைனVC jதBதிர -`,களZ> நிSவனYகளZ> ெபாSLhக+,- , 

ஆ+ந) -` ெபாSLபாக இM,-/ . இBத ெபாSLhகளZ5 , நிSவனVதி> 

-றி,ேகாைள நிைலநிSVCத5 ,அைத hCLப6Vத5 , தி^டYக9 , வனYக9 , 

நிகmfசிக9 , அைமLhகைள ஒMYகிைணLபC , ேமt/ பலவPைற , இBத 

-றி,ேகா9கைள சாதிLபC/ அடY-/ . CைணேவBத) /இய,-ன)கைள நியமன/ 

ெச\ய ேவ'Wய ெபாSLh/ அடY-/ . உதாரண/ – உய)க5வ6 நிSவனVதி> 

தைலைம நி)வாகி மPS/ தைலைம நி)வாகி Xல/ , உய) க5வ6 நிSவனVதி> 

ேவS ஊழிய)கைள நியமன/ ெச\த5 , அவ)க+,- பண6 நிபBதைன மPS/ 

இழLப�I வழY-வC/ ஆ-/ .(P17.1.10 , P17.1.14 ஐ பா),க$/ ) இதி5 Dத5வ) , 

ஆசிNய)க9 மPS/ அைனVC நி)வாக ஊழிய)கைள ேத)BெதIVC , நியமன/ 

ெச\வC/ அடY-/ . ஆ+ந) -` இBத ெபாSLhகைள ெசய5பIVதி 

ெபாSLேபPக அதிகாரVைத, ெகா'WM,-/ .  

 

      உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> ெசய5பாIக+,- அதgைடய மS ஆ\$ 

மPS/ நடவW,ைககளZ> பதி$கைள ெவளZLபைடயாக ெவளZய6ட இைணயான 

ெபாSLhட> ,  அC இM,-/ . மனZத உNைம கழக/ வைரயSVத 

ெநறிDைறகளZ> பW , இMLபதP-/ அC ெபாSLபா-/. பயg9ள மPS/ 

வtவான க5வ6, நிதி, மPS/ நி)வாக ெசய5பாIக9.  

 

ேம/பIVதLப^I, பராமN,கL பIவைத அC உSதிபIVதேவ'I/. இைத 

தைலைம நி)வாகி Xல/ ஆ+ந) -`வா5 ெச\யலா/.  இBத ஆ+ந) -` 

ந�'டகால (10-15 ஆ'Iக9) நIVதரகால (5 ஆ'Iக9) மPS/ -Sகிய கால (1-

3ஆ'Iக9) நிSவன D>ேனPற தி^டVைத D>ேனPறி அதgைடய க5வ6, 

ஆரா\fசி ெவளZLபாIகைள, தர/ மPS/ அைமLh D>ேனPறV தி^டYகைள, 

ப^Wயலிடேவ'I/. நிSவன D>ேனPற தி^டVCட>, நிSவன 

D>ேனPறVைத ஆ+ந) -` கண,கி^I, அதgைடய மS ஆ\ைவ  ம,க+,- 

கிைட,-/ வைகய65 ெச\ய ேவ'I/.  

 

17.1.8. ெபாp நிVவன]க�%கான ஆ�நO I�: 

நிதிL ெபPற அைனVC ெபாC உய)க5வ6 நிSவனYக9  ஆ+ந) -`ைவ 2020,-9 

அைம,க ேவ'I/. ெகா9ைகய65 -றிLப6^டபW இLேபாC உ9ள உய) ஆ+ைம 

அைமLh அதgைடய உSLப6ன) ேச),ைகiட>, DதலாவC ஆ+ந) -`ைவ 

அைம,கலா/. X>றி5 ஒM பY- உSLப6ன)க9, இர'I ஆ'Iக+,- 

நியமி,கLபடலா/. அதP-Lப6>, அைனVC hC உSLப6ன)க+/ ஆS 

ஆ'IகாலVதிP- நியமி,கLபடலா/. எBத உSLப6னM/ ெதாட)fசியாக, 

இர'IDைற இM,க,kடாC.  
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ஆ+ந) -` உSLப6ன)க9, ஆ+ந) -`வா5 இMBC ஓ\$ ெபறலா/. அ5லC 

ஒ`Yகான பYகீI இ5லாததா5 மPற ஆ+ந) -` உSLப6ன)களா5 

ந�,கLபடலா/. இதPகான வழிகைள தைலவ) தா> ஆர/ப6,கேவ'I/.  

 

17.1.9.  தனLயாO நிVவன]க�%கான ஆ�நO I�, ெபாC நிSவனYகைள ேபா>S, 

நிதி அளZ,-/ அைமLh உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆ+ந) -`ைவ அைம,-/. 

அBத -`வ65 ேத)BெதIVC, நிதி அளZ,-/ அைமLப6னா5 ஒLhத5 ெபறLப^I, 

வMைகL hNபவரா5 (ஜனாதிபதி அ5லC ஆ+ந)) உSதி பIVதLபடேவ'I/. 

 
17.1.10.  உயO க"வ$ நிVவன]களL" உ(ள தைலைம நிOவாகிய$n ப]I 

CைணேவBத)/ நி)வாகி, உய) க5வ6 நிSவனVதி> நி)வாகியாக இMBC, 

அறி,ைகைய ஆ+ந) -`வ6P- அgLhவா). அைனVC அைமLhக9/ 

அதிகாரYக9/ அைமLhக9, உய) க5வ6 நிSவனVதிP-9 அவNட/ அறிவ6,-/.  

 

தைலைம நி)வாகி உய)வான திறைம, ேந)ைம மPS/ ெபாC நல உண)$ 

உைடயவராக இM,-/ நபராக இM,கேவ'I/. ஆ+ந) -`வ6> ெபாSLh இBத 

மதிLப�டா-/. தைலைம நி)வாகிைய ேதW, ேத)BெதI,-/ -`வானC 

தைலவரா5 அைம,க படலா/. அBத தைலவ), தைலைம நி)வாகியாக நியமிLபா).  

உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 தைலைம நி)வாகி மPS/ அைத ேபா>S ேவS 

தைலைம பதவ6க+,- மிகfசிறBத சாதைனயாள)கைள வரேவPக ஆ+ந) -` 

ஒLhதேலாI, ேவS எBத நைடDைறய6>  வழிகளZ5 ெச5லாம5 இM,-மாS, 

நியமி,-/ ெசய5பாI இM,-/. இBத வா\Lh, ெவளZய65 இM,-/ மிக சிறBத 

நப)க+,-/ மPS/ அைத ந>றாக D>ேனறியவ)க+,-/ வா\LபளZLபதாக 

இM,க ேவ'I/. மPS/ உய) க5வ6 நிSவனVதி> ெதாட)fசியான தி^டமிI/ 

ெசய5பIகளா5 அைடயாள/ காணDWi/.  

 

நிSவனYகளZ5 தைலைம ப'h பண6க9 அBத பண6,- மிகLெபாMVதமானவM,- 

வழYகலா/. உண)$ திற> மPS/ தைலைம ப'h மPS/ நி)வகி,-/ திற> 

தா>, நிSவனVதைலவ)கைள நியமி,-/ெசய5பாIகளZ> kSகளா-/. 

க5வ6திற> இ>றியைமயாததாக இMBC/ தைலைம ப'h மPS/ நி)வாக திற> 

D,கியமானC. உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5 தைலவ)கைள நியமி,-/ ெசய5பாI 

இைத த�வ6ரமாக, ெவளZLபைடயாக மதிLப�I ெச\C, பைடLபாPற5 ெகா'I 

ைதNயமான DW$கைள திறைமயானவ)களZட/ ெவளZLபIVத ேவ'I/. 

பார/பNய கMVC,க+,- த-தியPறவ)கைள நிSவன தைலவ)களாக 

நியமிLபதி5 எBதவ6த தய,கD/ இM,க,kடாC. அBத தைலைம நி)வாகி, 

நிSவன D>ேனPற தி^டVைத நிைலநிSVதி, உய),க5வ6 நிSவனVதி> 

அைனVC அ/சYக+,-/ அதgைடய தைலைம நி)வாகியாக ெபாSLபாகிறா).  

 

ஆ+ந) -`வ6> ஒLhத5 உட>, தைலைம நி)வாகி ெபாMVதமான உ9 ஆ+ைம 

அைமLh, பல வ6வரYக+,கான ெசய5பாIகளாகிய, ஆரா\fசி,-`, 

நி)வாக,-`, மPS/ பல ேபா>றவPைற அைம,க DWெவI,கலா/. ஆ+ந) 

-` ஒLhதtட>, இLேபாC உய),க5வ6 நிSவனYகைள உSLhNைம நிSVத, 

மாPறி அைம,க, க^ILபாI, ேவS எBத ேத)BெதI,கLப^ட உSLப6ன)களாக எBத 

அைமLப65 இM,க மா^டா)க9. 
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17.1.11.  ேவS தைலைம ப'h பYகிPகான ேத)$ ெவS,கவ6 மPS/ ெசய5பாI/, 

தைலைம ப'h நிைலய65 உ9ளவ)க9 (உதாரண/ - க5வ6 தைலவ), 

CைணVதைலவ)க9) தைலைம நி)வாகிைய ேபா>S, கIைமயான பாரப^சமி>றி, 

ந>றாக ஒaெவாM நிைல,-/ வ6ள,கLப^ட திற>சா) ெசய5LபாIக9 Xல/, 

அBத பதவ6,- ேதைவLபI/ திற> அWLபைடய65 ேத)BெதI,கLபடலா/. இBத 

ெசய5பாIகளZ> வழிகா^Iதலா5 இBத அைணVC நியமனYக+/, தைலைம 

நி)வாகியா5 ேமPெகா9ளLபI/. 

 
17.1.12.  தைலைம ப{_ Qnேனhற[ைத உUவா%Iத" தைலைம ப'h திற> 

உைடயவ)கைள அவ)களZ> பண6,காலVதி> ஆர/பVதி5 அைடயாள/க'I, 

திற> ேம/பா^ைட அவ)க+,- அgபவ/ Xல/ அளZ,கேவ'I/. (உதாரண/ 

- kIத5 ெபாSLhக9, ப5ேவS ம,கைள ைகயா+/ பYகீI, தைலைம ப'h 

மPS/ ச^ட/ ந�தி ப6ரfசைன பPறிய பWLhக9). அC அவ)கைள சNயான ேநரVதி5 

தயா)பIVதி இM,-/ அைனVC தைலைம ப'h பYகீI, ெதாட) தைலைம 

ப'ப6Pகான தி^டமிIத5 மPS/ தைலைம நி)வாகிய6> தைலைம ப'ைப 

உ9ளட,கியC இM,கேவ'I/. நிSவன D>ேனPறVதி^ட/, ெதாட) தி^டமிI/ 

ெசய5பாIகைள ெகா'WM,கேவ'I/. 

 

17.1.13.  பதவ$%கால ¹திரதnைம மhVW ெமnைமயான  மாhறW: 

தைலைம பதவ6ய6>  �திரத>ைம உSதிLபIVதேவ'I/. (-ைறBதC ஐBC 

ஆ'Iகால/). தைலைம ெபாSLப6P- ெவளZேய ெச5பவ)களZடமிMBC உ9ேள 

வMபவ),- ந>றாக தி^டமிடLப^I, ெம>ைமயாக வசதி ஏPபIVதLப^I, 

ஒMேபாCமான கால அள$ட> ஒ>ற>ப6> ஒ>றாக இM,கேவ'I/. 

 
17.1.14.  நிVவன தைலவOக( மhVW ேவV தைலைம பதவ$ய$" இUSேபாOக�%IW 

ெதாழி"சாO ெதாடO QnேனhறW: 

தைலைம பதவ6ய65 இMLேபா)க+,-, ெதாட) ெதாழி5சா) வா\Lhக9 கிைட,க 

உMவா,கேவ'I/. hC தைலவ)க9 Dைறயான மPS/ Dைறசாரா 

வழிகா^Iதலி> Xல/ ஆதN,கLபடேவ'I/. இC, தைலவ)க9 ெம>ைமயான 

மாPறVதிP- உதவ6 hNi/. ேவS ெசய5பாIகளாகிய நியமனVதிP- பBைதய 

ெதாழி5சா) கMVதரY-/ மாநாIகளZ5, அேத பதவ6ய65 இைணயாக பண6யாPS/ 

நப)க+ட>, ெதாழி5சா) பயPசி நிகmfசி அ5லC Dைறயான D>ேனPற பWLh 

கிைட,க அBத தைலைம ப'ப65 இMLபவ)க+,- ெச\யேவ'I/. ம,க9 

நி)வாக/, நிதி நி)வாக/, தி^ட நி)வாக/ கிைட,க ெச\யேவ'I/. 

CைணேவBத)க9/ தைலைம நி)வாகிக9 தYகளC அgபவVைத ெவளZLபIVத 

அைமLைப ஏPபIVதி, ஒaெவாMவNட/ கPS,ெகா9வைத ஊ,-வ6VC 

ேம/பைடய ெச\யேவ'I/. 

 
17.1.16.  p`Sபான க"வ$ நிக2tசிக( மhVW கvைமயான க"வ$ தர[திhகான க"வ$ 

I�: 

க5வ6 நிகmfசிக9 மPS/ நிSவனVதி> ெசய5பாIகளZ5, உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ> க5வ6 -`, உய)வான க5வ6தர/ பராமNLபைத உSதி 

பIVதேவ'I/. அைனVC க5வ6Vதி^ட/, பாடVதி^ட/, மதிLப�I தி^டYக9 

மPS/ க5வ6 தரVைத ெகா'I9ள வ6வரYக9 க5வ6 -`வா5 ஒLhத5 

ெபறேவ'I/. ஆ+ந) -`வா5 உSLப6ன) ேச),ைக வ6திLபW ஒLhத5 



National Education Policy 2019 

 
322 

ெபறLப^I, க5வ6 -`வானC தைலைம நி)வாகியா5 உMவா,கLபI/. 

உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 உ9ள ஆசிNய) மPS/ ெவளZநப)கைள, க5வ6,-` 

உSLப6ன)களாக ெகா'I, தைலைம நி)வாகியா5 தைலைம தாYகLபI/. 

 
17.1.17.  வள ேமWபாqைட உயO[pவதhகான உVதியான அைமS_ மhVW 

ெசய"பாvக(: 

உய) க5வ6 நிSவனYக9, வளYகைள நிைலயாக ேம/பIVC/ Dைறகைள 

க^டைமVC ேம/பIVத, அதிகார/ அளZ,கLப^ட பயg9ள அைமLhகைள 

நிSவேவ'I/. அBத ஒM D>ேனPற அtவலக/, ேபாCமான வள/ 

அளZ,கLப^I, வளVைத D>ேனPS/ DயPசிகைள உலகVதைலவ)களZடமிMBC 

ெபSவC கPS,ெகா9ள வசதிவா\Lh ஏPபIVதிடேவ'I/. அBத D>ேனPற 

அtவலகVதிP- ெபாMVதமான நப)க9 பண6 அம)Vத படேவ'I/. D>ேனPற 

அtவலகVதிP- ெபாMVதமான நப)க9 பண6 அம)Vத படேவ'I/. D>ேனPற 

அtவலகVதிP- ெபறLபI/ நிதி ெபாC நிதி,காக பதிலாக இM,க kடாC. 

உய)க5வ6 நிSவனYக+,- அளZ,கLபI/ நிதி,- kIதலாக இBத நிதி 

inthaஎLேபாC/ இM,கேவ'I/. அதாவC, D>ேனPற அtவலகVதி> 

ெவPறிiட> ெபாC நிதி -ைற,கLபட,kடாC. 

 
17.1.18.  சQதாய[pடn உ(ள ெதாடOப$hகான பய¡(ள அைமS_க( மhVW 

ெசய"பாvக(: 

ேநரWயாக மPS/ பயg9ள பYகளZLைப உ9�) சDதாய/ மPS/ பரவலான 

சDதாயVதிP-/ மPS/ ேதைவ,- அதிகார/ அளZ,கLப^ட மPS/ பயg9ள 

அைமLhகைள (உதாரண/ - சDதாய பYகளZLh -` அ5லC சDதாய பYெகILh 

-`) உய) க5வ6 நிSவனYக9 ேதாPSவ6,க ேவ'I/. இBத அைமLhக9 

ெபாMVதமான ம,களா5 வளமா,க படேவ'W இMLபதா5, ஆசிNய)க9 

அவ)களZ> நிhண)VCவVதி> Xல/, இBத DயPசிகளZ5 பYகளZ,க 

எதி)பா),கLபIவா)க9. இC அவ)களZ> மதிLhக9 ஒM ப-தியாக உMவா-/. 

 
17.1.19.  ெபாp நிVவன]களLn நிதி: 

ெபாC நிதி நிSவன ேம/பா^I தி^டVதி> அWLபைடய65 ெமாVத 

ந>ெகாைடயாக ெபாC நிSவனYக+,- வழYகலா/. இதP- உய)க5வ6 

நிSவன/ மPS/ நிதி அளZ,-/ ச/மBதLப^ட அரjVCைற/ அைமLப6P- 

இைடேய ந�'டகால மPS/ நIVதரகால நிSவன ேம/பா^I தி^டVதி> 

அWLபைடய65, உட>பW,ைக இM,க ேவ'I/. இC ந�'ட கால ெபாSLபான, 

நிSவனVைத நடVத அைனVC அWLபைட ெசல$க9, அைனVC 

ஊழிய)க+,கான இழLப�I, அைனVC வசதிகைளi/ பராமNLபC (உதாரண/ - 

உ^க^ட அைமLh, கPற5 வளYக9). பாட ப6N$க+,கான மv'I/ ஏPபI/ 

ெசல$கைள உ9ளட,கியC. (உதாரண/ - பNேசாதைன kடYக9, பயPசி,கால 

ேச),ைக ேபா>றைவக+,கான ெசல$), மPS/ பல. }'ண6ய நி)வாக ெசல$ 

அ5லC -Sகிய கால நிSவன ேம/பா^I தி^டYகளZ5, அரசாYக/ தைலய6ட 

kடாC.  

உய) க5வ6 நிSவனYக9, ெபாC நிதிைய ந>றாக ெபாSLபாக பய>பIVCவதP- 

ெபாSLபாக ேவ'I/. அேத ேநரVதி5, இC உய) க5வ6 நிSவனVதி> 

த>னதிகாரVதி> மvC பாதிLைப ஏPபIVத,kடாC. அC ெவளZ தைலய�I நிதி 
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ெகா9ைகய6> மாPறYக9 மPS/ அரசிய5 ெபாMளாதாரVதி5 இMBC பாCகா,க 

ேவ'I/.  ேபாCமான நிதி அளZ,கLபI/ ேபாC ஒM சில ெவPறிகரமான உய) 

க5வ6 ெபாC நிSவனYக9 சாதிVத ஒM அழகான நிைல ேதைவபIகிறC. இBத 

ெகா9ைக அைனVC உய) க5வ6 நிSவனYக+,கான சிறLபான சம நிைல 

ஏPபIவதPகான க^டைமLh க^I/. இC, இSதியாக ப5ேவS பY-கைள 

எIVC,ெகா9+/. ெபாMVதமான பYைக சா)Bேத இM,-/.  

17.1.20.  க"வ$ மhVW நிOவாக தnனதிகாரW: 

உய) க5வ6 நிSவனYக9 உ'ைமயான மPS/ D`ைமயான த>னதிகாரVைத 

க5வ6, நி)வாக/ மPS/ நிதி ெகா'I அவ)களZ> D` ஆPறைல, சிறLh 

த>ைம,காக ெவளZLபIVதலா/. இC ஒM -றிLப6^ட கால/ ெசய5ப^I, 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 தனC ஆPற5 மPS/ அைமLைப ேம/பIVதி, 

த>னதிகாரVCட> திறைமயாக ெசய5பIVத DWi/. ெபாMVதமான உய)க5வ6 

நிSவனYக9 மPS/ ேவS சில நிSவனYகளZ> வழிகா^Iத5 Xல/, இBத 

D>ேனPற பாைதய65, உய)க5வ6 நிSவனYக9 ஆதர$ அளZ,கLபடலா/. ேவற 

வ6தமான ஆதர$/ அளZ,கLபடலா/. உதாரணமாக - அgபவ/வா\Bத 

அறி$ைடயாள)க9 ம,க9 நி)வாக அைமLh ேபா>றைவகளZ> வ6வரYகளZ>  

மvC அgபவYகைள பYெகI,க ஒMYகிைணLh அைமLhக9.  

(அ). க5வ6 த>னதிகார/, அைனVC CைறகளZt/ பாட ப6N$கைள ஆர/ப6,க 

jதBதிர/, தி^டமி^I க5வ6 தி^டVைத DW$ ெச\ய, க5வ6 வளYக+,கான 

ஆசிNய)க9 மPS/ அவ)களZ> த-திகைள DW$ெச\த5, ஆரா\fசி பWLhகைள 

ேம/பIVதி, அவ)கைள ெதாட)வC மாணவ) அைமதி,கான எ'ண6,ைகைய 

மPS/ க^டைள வ6திகைள DW$ ெச\த5, பல வளாகYகைள நிSவ6 நடVCத5, 

திறBத மPS/ ெதாைல�ர பWLhகைள நடVCத5, மPS/ அைனVC க5வ6 

ச/பBதமான வ6சிய/க+/ அடY-/. உய) க5வ6 நிSவனYக9 ைவVC9ள 

த>னதிகார க5வ6 வ6வரYகைள ெபாCவாக மPS/ ெவளZLபைடயாக 

ெவளZய6டேவ'I/. அறி$, க5வ6 மPS/ ெநறி கலBத ெபாSLh க5வ6 

த>னதிகாரVைத உய)க5வ6 நிSவனYக9 ெசய5பIVத ேவ'I/. 

அவ)க+ைடய பாட ப6N$க9, ந>றாக ெதாழி5க9 த-திைய ெபறLபIவைத 

அவ)க9 உSதிLபIVத ேவ'I/. மPS/ ெபாC க5வ6,-` ெதNவ6Vத கPற5 

ெவளZபாIகளZ> ெபSவைத உSதிLபIVத ேவ'I/.  

(ஆ). jய ஆ+ைம jதBதிர அைமLhக9 Xல/, உய)வான jதBதிரமான -`$ட>, 

நி)வாக jதBதிர/, உய)க5வ6 நிSவனYகளா5 சாதி,க DWi/. இBத -`, 

Cைணஆ+ந)/ நி)வாகி/ தைலைம நி)வாகிைய  நியமிVC, நிSவனVதி> 

அைனVC வ6வரYகைள ஆரா\BC DWெவI,-/. ெவளZLபைடயான 

ெவளZ,கா^Iதலி> Xல/, ெபாC ம,க9 மPS/ பYேகPபாள)க+,- 

ெபாSLபாக இM,க ேவ'I/. இதி5 அைனVC பண6யாள)களZ> பண6 நியமன/ 

மPS/ நி)வாகVதி5 jதBதிர/ (இழLப�I/ ேச)VC,ெகா9ளLப^ட, -ைறLபC 

அgமதி,கLபடாதC); உ9 ஆ+ைமைய மPS/ நி)வாக அைமLைப 

ேதாPSவ6LபC. அதgைடய வள)fசிய65 க^ILபாI மPS/ D>ேனPறVதி5 
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கவன/. அBத தைலைம நி)வாகி நிSவனVைத தைலைம தாYகி மPS/ அBத 

-` நி)வாகVைத தைலைம நி)வாகி Xல/ ெசயலாPSவா). 
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இய5 18 

ஒ�]Iபv[pW அைமS_களL" மாhற]க( ெகாணOத"  

 
ேநா%கW: பயg9ள ,ெசய5பIVத மPS/ பதிலளZ,க kWய சிறBத 

ஊ,-வ6LபதPகான க^ILபாI மPS/ உய)க5வ6 ேபாC ஆPற5 

இBதியாவ6> உய)க5வ6 அைமLh தா> உலகVதிேலேய X>றாவC இடVதி5 

உ9ளC.அதPகIVC ஐ,கிய மாநிலYக9(US)  நா>காவC இடVதிt/, சீனா 

ஐBதாவC இடVதிt/ உ9ளC. கடBத  காலVதி5 சில சகாLதYகளாக தனZயா) 

நிSவYகளZ5 வ6ைரவாக வ6Nவா,க/ நடBேதறியC.ஒMYகிைணLh மPS/ 

உய)க5வ6 வள)fசி,கான க^ILபாIக9 உMவானC. 

 

உயOக"வ$ய$" வளOtசிையgW ெபாpம%க( ப]களLSைபgW 

அதிகZ%க  ஒ�]IQைறக(  
 
இVதைகய ஒM ெபNய அைமLைப நி)வகிLபC உ9ளா)Bத சவா5கைள 

ெகா'I9ளC, சிலC ெவPறி அைடBதC, மPS/ சில ெவPறி அைடயவ65ைல.   

ெபாC,க5வ6 நிSவனYகளZ> மாணவ)க+,- சமமான மPS/ நியாயமான 

க5வ6ைய ெகாILபதP- எI,கLபI/ DயPசிகேள இBத சவா5க9 உMவானத> 

காரண/. ைமயLபIVதLப^ட க^ILபா^I அைமLhகைள CவY-வதி5  

அWLபைடய65 நாI D`வC/ ஒMYகிைணLh  ேதைவ.  மPS/ சில 

தரநிைலகளZ> அWLபைடய65 ஒ`Y-Dைறகைள நி)ணய6Vத5 அவசிய/ ஆ-/.  

அWLபைடய6ேலேய . jயா^சி எ>பC ஓaெவாM  நிSவனVதிP-/ அத> 

ச^டYக9, ெதாைலேநா,- மPS/ hவ6ய6ய5 ஆகியவPறா5 வைரயS,கப^I 

அத> தனZVCவமான கலாfசாரVைத ேம/பIVCவதP- ஒM மாறாத அWLபைடV 

ேதைவயா-/.. 
 
 ஒ`Y-DைறயானC பதிலளZ,க,kWய மPS/ சிறிய ஒளZ 

,ஆனா5 ெபாC ஆPற5, சமநிைல, சிறLப/சYக9 , நிதிசா) 

நிைலVத>ைம மPS/ ந/பகVத>ைம, ந5ல ஆ^சிiட> 

உSதிLபIVத ேவ'I/.  

தhேபாைதய சவா": ஒ`Y- Dைற ஆைணயYகளZ> ச^டYக9 

காலLேபா,கி5 மாPறLப^I9ளC. ப5கைல,கழக மானZய, -`வானC(UGC) 

நிதி வழY-த5 வ6திDைறகைள நி)ணய6Vத5 ேபா>ற இர'WP-/ 

ெபாSLபாக உ9ளC. ப5கைல,கழகYக9 ேமPெகா9+/ த�)மானYக9 (எ.கா 

ெதாைல�ர க5வ6,- ஒM  தி^டVைத ஆர/ப6Vத5 ,ஒM hதிய Cைற /ப9ளZ 
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திறVத5, ஒM ெவளZநா^I ப5கைல,கழகVCட> ஒVCைழVத5 

அைனVதிP-/  Ñஜிசி(UGC)  அgமதி ேதைவ. இC க5வ6 வள)சி,கான 

அபாயமா-/.. ெதாழி5Dைற பWLhகைள ஒ`Y- பIVC/ jயாத�ன 

அைமLhக9 ேபாCமான அளவ65 இ5லாதிMLபC நிைலைமைய 

ேமாசமா,-கிறC. .இதனா5 அYகீகார/ ெபறாத நிSவனYகளZ> எ'ண6,ைக 

அதிகமாகிறC.  

 
உலக/ D`வC/ உய)க5வ6 நிSவனYகைள அைமLபதPகான ேதைவகைள 

இBதியா ெகா'I9ளC. இBநிைலய65 உ9நா^Wேலேய இயYகிவM/ 

அைமLhகளZ> ெசய5பாIக+/ திMLதிகரமானதாக வள)fசிைய 

ஊ,-வ6Lபதாக இ5ைல. இaவாறாக தPேபாைதய ஒ`Y-Dைற அைமLபானC  

ப6ரfசைன மி-Bத நிSவனYகைள கைளவதாக அ5லாம5 அவPைற 

ஊ,-வ6Lபதாக இM,கி>றC.  

 
 
எnன ெசoய ேவ{vW? 

 
 
அWLபைடய65 க^ILபாI, க5வ6, நிதிiதவ6, அYகீகார/ மPS/ தர நி)ணய/  

ேபா>றைவ jயாத�னமான மPS/ ச,தி வா\Bத அைமLhகளா5 நடVதLபட 

ேவ'I/. 

 
ெசறிைவ அகPSவC அவசியமா-/. ஒ^IெமாVத க5வ6VCைறய6t/ 

ெபாCவான ஒ`Y- Dைற ஆ^சி இM,க ேவ'I/.க5வ6 நிSவனYகளZ> 

த>னா^சிைய அgமதி,-/ வைகய65 மிக அWLபைடயான வ6ஷயYகைள 

நி)ணய6Lபைத ம^I/ இaவைமLhக9 ஏPS,ெகா'I ப6ற DW$கைள 

நிSவனYகேள ேமPெகா9ள அgமதி,கLபட ேவ'I/; அதிகாரVதி> 

நிSவனYகளZ> jயா^சி,- அVதியாவசியமான உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> 

த�)Lhகைள வ6^Iவ6ட ேவ'I/ . 

 
கPற5 அைட$க9 மPS/ ெசய5பாIக9 சா)BC அYகீகாரYக9 வழY-/ 

நிSவனYக9AI)  த�)மானYக9 ேமPெகா9ள ேவ'I/. சXகVதி> பYகளZLh 

மPS/ க'காண6LேபாI ந�'ட கால நிதி �திரVத>ைம ெகா'டைவயாக 

இைவ இMLபைத உSதி ெச\த5 ேவ'I/.. 

.அதிகார/ மPS/ கMVC ேவSபாIகளZ> தா,கYகளZலிMBC 

வ6Iவ6VC தர நி)ணய/, நிதி வழYக5, அYகீகார/ வழY-த5 

மPS/ ஒ`Y-பIVCத5 ஆகிய அைனVC/ jயா^சி 

அைமLhகளZ> கீm ெகா'IவரLபI/. 
 

18.1. ஒ�]I Qைற அைமSப$n வ`வைமS_ மhVW 

கqடைமS_ 
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18.1.1.  ஆqசிய$n அைமS_ மhVW கலாtசாரW பhறிய அ`Sபைட வ`வைமS_ 

மhVW ெசய"பாqv% ேகாqபாvக( : 

ெசய"பாvகைள ப$Z[த":  

க^ILபாI, க5வ6 ,நிதியளZVத5, அYகீகார/ மPS/ தரநிைல அைமVத5 

ஆகியவPறி> ெசய5பIக9 ப6N,கLப^டன. இைவ அைனVC/ jயாத�னமான 

அைமLh Xல/ த�),கLபட ேவ'I/ . 

ஒ�]I பv[pW தnைம: 

ெபாC ஆPற5, நிதி �திரVத>ைம ,ந/பகVத>ைம மPS/ ந5ல ஆ^சி 

ஆகியவPைற உSதிபIVCவதP- ஒ`Y- Dைற அைமLh ெபாSLேபP-/. 

ெபாC கMVC ந�திம>ற/ HEI  மPS/ ஒ`Y- Dைற அைமLப65 உ9ள அைனVC 

ப6ற நிSவனYகளZ> தகவ5களZ> ெவளZLபIVதைல உSதிLபIVC/ ஒ`Y- 

Dைற ேதைவகளா5 ெசய5பIVதLபட ேவ'Wய D,கிய பYைக ெகா'I 

இM,க ேவ'I/ . 

ஒ�]I Qைற வ`வைமS_: 

ஒ`Y- Dைற அைமLபானC உ9ள �IகளZ> மvC கவன/ ெசtVதாம5 

,வ6ைள$களZ5 கவன/ ெசtVCத5 மPS/ தா)மvக தைலைம வழY-வதாக$/ 

இM,-/ . ெபாC மPS/ தனZயா) HEIக9 அேத வைரயைறகளZt/ 

,ெசய5DைறகளZt/ க^ILபIVதLபI/. 

ெதாழி5 மPS/ ெதாழி5Cைற க5வ6 உ^பட D` உய)க5வ6VCைறய6t/ ஒM 

ஒ`Y- Dைற இM,-/ . HEI க+,கான அYகீகாரVைத ஒM jயாத�ன நிSவனேம 

த�)மானZ,-/. 

நிைலயான அைமS_: 

ஒM -றிLப6^ட ப6N$ கPற5 மPS/ நைடDைறய65 உ9ள எதி)பா)Lhகைள 

க^டைம,-/. அைனVC க5வ6 மPS/ ஆதார DW$கைள எIVC,ெகா9வத> 

Xல/ ,இBத தர நிைலக+,- வ6ைடயளZLபதPகான ேதைவ மPS/ சDதாயV 

ேதைவய6> ெசாBத மதிLப�I ேபா>ற ப6ற கMVC,க+/ jதBதிரமாக இM,க 

ேவ'I/ 

நிதிய$ய" வழிQைறக( 

ெபாC நிSவனYகளZ> நிதியளZVத5 ஒ`Y-Dைற ,நிைலயான அைமLh Xல/ 

ைகயாளLபI/ . இBத -றிLப6^ட ேநா,கVதிP,காக அதிகார ச,திக9 இM,கலா/. 

ந�'டகாலமாக இM,-/ HEI ய6> IDF க9 ஏPS,ெகா9ளLபI/ . 

கண%கீqv நிVவன]க(: 

இBத அைமLப65 உ9ள அைனVC அைமLhக+,-/ ெபாSLhண)$ட> RSA  
Xல/ ஒM அைமLh நிSவLபI/.இBத ெகா9ைகக9 ஒM D` ஒ`Y-Dைற 

அைமLh ஆ^சிைய வ6வN,கி>றன.ேதசிய உய)க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ 
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ெதாழி5 Ñ)க5வ6 உ^பட அைனVC உய)க5வ6,-/ ஓேர சீராக இM,-/. 
 

ெதாழிPக5வ6 உ^ப^ட அைனVC உய)க5வ6,-/ ேதசிய 

உய)க5வ6 ஒ`Y- Dைற ஆைணய/(The National Higher Education 

Regulatory Authority -NHERA) ம^Iேம ஒ`Y-பIVC நிSவனமாகV 

திக`/. 

18.1.2.  ெநறிQைற% கqடைமS_: 
 
NHERA ம^Iேம ெதாழிPக5வ6 (பா),க 18.1.4) உய)க5வ6 அைனVதிP-மான ஒேர 

ெநறிDைற அைமLபா-/. NAAC பல அYகீகார நிSவனYகளZ>(AI) k^டைமLைப 

உMவா,கி, அYகீகார ெசய5Dைறகைள ேமPபா)ைவய6I/ 
 
ெதாழிPCைற க5வ6 உ^ப^ட அைனVC உய) க5வ6V Cைறக+,-/ 

அப6வ6MVதி நிதிய/ மPS/ k^Iற$கைள வழY-வதP- HEGC ேய  

ெபாSLபா-/. தPேபாைதய UGC HEGC ,- மாPறLபI/ (P18.4.1 ஐL பா),க$/) 
 
தPேபாC9ள மPற ஒ`Y-Dைற அைமLhக9 அைனVC/ PSSB க+,-,- 

மாPறLபI/. NCTE, MCI, BCI மPS/ AICTE இதி5 அடY-/. இைவ 

ெதாழிPக5வ6க+,கான தரYகைள நி)ணய6,-/. (எ.கா. ஆசிNய)க9, 
மMVCவ)க9, ெபாறியாள)க9, ெசவ6லிய)க9, Dதலியன) 
 
உய) க5வ6V தி^டYகளZ> 'கPற5 வ6ைள$ ேநா,கYகைள' GEC அைம,-/, 
இவPைற 'ப^டதாN ப'h,kSக9' எனலா/. kIதலாக,  தவ6ர மதிLெப' 

பNமாPற/ மPS/ நிக)நிைலV த-தி  ஆகியவPைறi/ NHEQF Xல/ 

வைரயS,க GEC உத$/ (பா),க ப6 18.3.2).  
 
இVதைகய hதிய ெநறிDைறக+,-/ க^டைமLh,-/ மாற அதிக ேநரD/ 

DயPசிi/ ேதைவLபI/ எ>பைத க5வ6,ெகா9ைக உண)கிறC. சில 

மாPறYகைள நிகmVத 5 Dத5 7 ஆ'Iக9 kட ஆகலா/. இaவ6வரYகைள, 

கீேழ காணலா/. 
 

18.1.3.  _திய கqடைமSப$" உ(ள நிVவன]களLn ெபாVS_க(: hதிய ஒ`Y-Dைற 

க^டைமLப65  உ9ள ஒaெவாM நிSவனVதி> ெபாSLhக+/ ெதளZவாக 

வைரயS,கLபI/. இLேபாC9ள ெநறிLபIVC/ அைமLhகளZ> ச^டதி^டYக9 

ஏPற வைகய65 மாPற/ ெச\யLபI/. அேத ேநர/ இaவைமLhக9  

ஒaெவா>S/ மPS/ ஒ^IெமாVதமாக$/ இBத நா^W> க5வ6 

நிைலVதரVதிP-L ெபாSLபா-/. 
 
அைமLhகளZ> இைடேயயான அதிகார வர/ப65 -ழLபYக9 தவ6),கLபட 

ேவ'I/. உfச அைமLபான RSA ஆ5 நி)ணய6,கLப^ட ஒMYகிைணLh,கான 

Dைறயான வழிDைறக9 ப6>பPறLபடேவ'I/,  ( பா),க 23). இதPகாக, 
ஒaெவாM அைமLh/ த-தி, ேந)ைம, ேசைவ மன/ ெகா'ட உSLப6ன)க9 

அடYகிய தனZநி)வாக, -` (Indpendent Board),களா5 நி)வகி,கLபI/. 
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ேவSவைகய65 -றிLப6டாதவைர, அைனVC தனZ நி)வாக, -`,க+/ RSA 
வ6னா5 ஏSபIVதL படேவ'I/.  வ6திவ6ல,-களZ5 kட, உதாரணVC,-, 
PSSBகளZ> தனZ நி)வாக, -`,க+/ RSAவ6னா5 ஒLhத5 அளZ,கLபடேவ'I/. 

இBத அைமLhக9 அவPறி> தனZ நி)வாக, -`,களZ> (IB ) Xலமாக RSA> 

ெபாSLப6லடYகேவ'I/. 
 
இaவைமLhக9 ஒaெவா>றி> மPS/ அவPறி> ஒ^IெமாVத 

ெசய5திறைனi/  5 ஆ'Iக+,- ஒMDைற வ5tந)க9 Xல/ RSA மதிLப�I 

ெச\i/,  இBத மதிLப�̂ W> DW$களZ> பW ெசய5பா^ைட ேம/பIVத ெசய5 

தி^டYக9 த�^டLப^I அைவ ெவளZLபWயா\L பகிரLபI/. 
 

18.1.4.  உயO க"வ$[ pைறய$n ஒேர ெநறியா{ைம அைமS_: NHERAேவ அைனVC 

உய)க5வ6 நிSவனYக+,-/ ஒேர ெநறியா'ைம அைமLபாகf ெசய5பI/. 
ந5ல நி)வாக/, நிதி ேந)ைம மPS/ நிைலVத>ைம, மPS/ சிறBத க5வ6 

வ6ைள$க9 ஆகிய kSகளZ> அWLபWய65 > ெநறியா'ைம இM,-/ 
 
ெநறியா'ைம, kSக+/ அளவ �Iக+/ நியதி,காகேவா, நி)LபBதிLபதாகேவா, 
ேம/ேபா,காகேவா இ5லாம5 சDதாய, ெபாMளாதார மPS/ ெதாழி5}^ப  

மாSத5க+,- ஈIெகாILபனவாக அைமயேவ'I/. தவ6ர, HEI களZ> 

jயாதிகாரV த>ைம,- ஊS ெச\i/ அளவ6P- இைவ கIைமயாக இM,க, 

kடாC. இaவWLபைடகைளV த`வ6யைமBத "ெநறியா'ைம, kSகைள" கீேழ 

காணலா/ 
 
ந"ல நிOவாகW: ெதளZவான நி)வாக வழிDைறக9 இMLபைதi/  

இaவழிDைறகைள HEI நைடDைறLபIVCவைத உSதிெச\வCேம இ,kPறி> 

ேநா,கமா-/. IB இனா5 நடVதLபI/ உய)க5வ6, சXக மPS/ ெதாழி5 

நிSவனYகளZ 5 ப6>பPறLபI/ நி)வாக DைறகைளV த`வ6 ந5ல 

நி)வாகVதிPகான பNBCைர, க^டைமLh உMவா,கLபI/. இMLப6g/ 

இவPைறV த`வ6, தம,-Nய நி)வாகf ெசய5Dைறகைள HEI jயமாக 

வWவைமVC, ெகா9ளலா/. இfெசய5Dைறகைளi/ அைவ 

ப6>பPறLபIவைதi/ ெவளZLபைடயாக, கா^Iவேத ெநறியா'ைமய6> 

ேநா,கமா-/. ந5ல நி)வாக, ெகா9ைககளZ> ப^Wயைல இBதL ப-திய6> 

இSதிய65 உ9ள ெப^Wய65 காணலா/. 
 
நிதி ேநOைம மhVW நிைல[தnைம: HEI இ> அைனVC நிதி நி)வாகYக+/ 

ச^டLபWi/ ெவளZLபைடயாக$/  நடLபைத உSதி ெச\வேத இத> 

ேநா,கமா-/.  நிSவனYக9 நிதி நிைலVத>ைம ெகா'WMLபைதi/ க5வ6f 

ெசய5பாIக9 தைடபடாமt/  மாணவ)க+/ பாதிLh,-9ளாகாமt/ இMLபC 

மPS/ க^டணYக9 மPS/ உதவ6Vெதாைகக9 ெசா5லியவ'ண/ 

ெசய5பIVதL பIவைதi/ உSதிெச\யேவ'I/. இதP-, இBதிய கண,காள) 

நிSவன/ பNBCைரVத தண6,ைக Dைறகைள ப6>பPறலா/. 
 
சிறfத க"வ$ வ$ைள�க(: இத> ேநா,க/, ஒaெவாM HEI / -றிLப6^ட க5வ6 

வ6ைள$கைள த/ இல,-களாக, ெகா'WMLபைதi/  இல,-,- ஏPப த/ 

ெசய5திறைன சிறBத க5வ6 வ6ைள$க9 அளவ �I ெச\C அவPைற 

ெவளZLபIVைதi/ உSதிெச\வதா-/. ஆனா5 இ,க5வ6 வ6ைள$கைளேயா 

அளவ �Iகைளேயா ெநறியா'ைம நி)ணய/ ெச\யாC. க5வ6 வ6ைள$க+,- 
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உதாரணYகளாக மாணவ) எ'ண6,ைக, அவ)களZ> பY-Vத>ைம, பாட 

மதிLப�Iக9, ஆரா\fசி, க^Iைரக9 ஆகியவPைற, kறலா/.  மாணவ)க9 

மPS/ HEI இ> பாCகாLh தவ6ர, இைத எ'ண6,ைக, வழிDைற, க^டைமLhக9 

ேபா>றவPைற ைவVC அளவ6டாம5 வ6ைள$களZ> தரVைத ைவVC ம^Iேம 

அளவ �I ெச\யLபடேவ'I/. 
 
-ைறக9 த�)LபதPகாக நாID`C/ ேபாCமான எ'ண6,ைகய6லான 

த�)LபாயYகைள NHERA அைம,-/. NHERA ந�திVCைற, ேகா^பாIகைள, ெகா'I 

வ6வகாரYகளZ> ேவகமான த�)மானVதிP- வழிவ-,-/. இVத�)LபாயYக9 நாI 

D`வC/ ேபாதிய அtவலகYக9 ெகா'WM,-/. வ6திDைறக+,- இணYகV 

தவறிைழ,-/ HEI கைள  Xடேவா, அYகீகாரYகைள ரVC ெச\யேவா அ5லC 

ப6ற வைககளZ5 த'W,க D` அதிகார/ ெகா'WM,-/. 
 
NHERA மPS/ அைதf சா)Bத அைமLhக9 ெசய5படV ெதாடY-/ வைர, தPேபாC 

இM,-/ ெநறியா'ைம அைமLhக9 HEI,கைள வ6திDைறக+,- உ^ப^I 

ெநறிLபIVத D` அதிகாரYக9 அளZ,கLபடேவ'I/. இBத ெநறியா'ைம 

அைமLhக9 உNய தி^டVைத நைடDைறLபIVதி HEI க9 தவறான நடVைதக9 

மPS/ ஊழ5களZ>றி ெசய5பIவைத, க'காண6LபCட> தவSக9 நடBதா5 

த'W,கேவா அ5லC நிSவனVைத Xடேவா ெச\யேவ'Iம, இத> Xல/ 

ந5ல மPS/ சXக ேநா,கD9ள நிSவனYகைள ஊ,கLபIVத$/ ஊழ5 

நிSவனYகைள Xட$/ ெச\யேவ'I/. இBதV தி^டVைதi/ அத> 

ெசய5பாIகைளi/ RSA க'காண6,-/. 
 

18.1.5.  _திய ெநறியா{ைமைய நைடQைறSபv[pத": NHERA அைம,கLப^ட 6 
மாதYக+,-9, NAAC மPS/ த-Bத அைமLhக+ட> இைணBC வ6Nவான 

ெசய5தி^டVைத உMவா,-/. NHERA, NAAC, PSSBs, GEC, HEGC, AIs, HEIs, Dதலிய 

அைனVC நிSவனYக+,-/ அவPறி> பாVதிரYக9, ெசய5பா^I வழிDைறக9, 
அதிகாரYக9, ெபாSLhக9 மPS/ கடைமக9 ஆகியவPறி> வ6வரYக9 இBத 

தி^டVதி5 ேச),கLபடேவ'I/. இBதV தி^டVைத ெசய5பIVதLபIவதP- 

D>ன) RSA அைத ஆ\$ ெச\C அYகீகN,-/ 

 

18.2. ஒ�]IQைற%கான அ`Sபைட அ]கீகாரW 

 

18.2.1.  உயO க"வ$ நிVவன]களLn அ]கீகாரW பhறியp : 

உய) க5வ6 நிSவனYகலி> அYகீகாரமானC , ஒ`Y-Dைற அைமLப6> 

DCெகt/h ஆ-/. NAAC அைமLபானC hCப6,கLப^I ,UGC அைமLப6லிMBC 

வ6Iவ6,கLப^I , DPறிt/ jயமான , த>னா^சி அைமLபாக ஆ,கLப^I , 

அைனVC நிSவனYக+,-/ (எ5லா Cைறக+/) அYகீகார/ வழY-வைத 

ேமPபா)ைவய6I/ ெபாSLh அளZ,கLபI/. 

 

NAAC அத> hதிய ெபாSLப65 , ேம5 நிைல அYகீகார/ வழY-/ அைமLபாக$/  

மPS/ அYகீகார/ வழY-/ அைமLhக+,- (AI) , அதிகார/ வழY-/ ெபாSLh/ 

இM,-/. அYகீகார/ வழY-/ அைமLhக9 ஒaெவாM  ஐBC Dத5 ஏ` 

ஆ'Iக+,ெகாMDைற உய)க5வ6 நிSவனYகைள ஆ\$ ெச\C அYகீகார/ 
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வழY-/ பண6fjைமய6ைனi/ சமாளZ,க ேவ'I/. NAAC அைமLh AI 

அைமLப6P- பய6Pசி அளZLபCட> , அவPS,-/ உய) க5வ6 நிSவனYக+,-/ 

இைடேய ஏPபI/ Dர'பாIகைள த�)க ேவ'I/. 

 

RSA நிSவன/ , AI அைமLப6P- , நிSவன அYகீகார க^டைமLைப (IAF) 

பய>பIVC/ வ6தVதி5 ஏPபIVத ேவ'I/. இதி5 ச/பBதப^ட அைனVC 

பY-தார)களZ> (NHERA, NAAC, HEIs, AIs, PSSBs மPS/ பல) ஆேலாசைனையi/ 

ெபPS அத>ப6> ஏPபIVத ேவ'I/. RSA நிSவன/ ெபாSLேபாI/, 

பதி5தர,kWயC/ மPS/ வைளவானதாக$/ இM,க ேவ'I/. மிக$/ 

இM,கமாக$/ ,கPபைன ெச\யDWயாததாக$/ இM,க kடாC. ேமt/ 

தரVதிt/,  வ6ைள$களZt/ கவனVைத ெசtVத ேவ'I/ , உ9ள �IகளZt/ , 

ெசய5DைறகளZt/ அ5ல. 

 

 P18.1.4 5 ெசா5லLப^I9ளபW , க^ILபாIக9 (ெசய5பட மPS/ ெதாட)BC 

ெசய5பட உNம/) ஒ`Y-Dைறய65 உ9ள பல பNமாணYகைள ெபாSVேத 

அைமi/ ; மPற பNமாணYக9 அ5லC அள$M,க9 நிSவனYகைள 

ேம/பIVத$/ , திற> அதிகN,க$/ பய>பI/. ஒ`Y-Dைறய6> இBத 

பNமாணYக9 அYகீகரVதி>  தனZVCவமான ப-தியாக இM,-/. க^ILபாIக9  

இைத அWLபைடயாக ெகா'WM,-/ மPறைவ HEI ‘களா5 அவ)களZ> 

D>ேனPறதிP-/ , ெபாC ெவளZய65 பகிர$/ பய>பI/. 

 

 IAF ஆனC , Dத> Dைற ெசய5பIVத ப^டதிலிMBC 7 

ஆ'Iக+,ெகாMDைற ெபாC ம,கலி> கMVCக+,- ஏPப திMVதபட 

ேவ'I/. அYகீகார அைமLh ஏPபIVதி , HEI க9 அYகீகார/ ெபS/ வைர ,  

தPேபாC9ள ஆ^சி ெதாட)hைடய க^IபாIக9 ெதாடM/ , ப5ேவS தி^டYக9 

ெதாடY-த5 உ^பட. அIVத 10 ஆ'Iக+,- , த-திi/ , தரD/ வா\Bத 

jயா^சி ெகா'ட உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> அYகீகார/ ஏPகனேவ இM,-/ 

அைமLப65 ெதாடM/. இC 2020’5 D>ேனPறதிPகாக மதிLபா\$ ெச\யLபI/. 

10 ஆ'Iக+,- ப6ற- (2030’5) , ஆ/ அ5லC இ5ைல எ>கி>ற அYகீகார/ 

ம^I/ இM,-/ – ைபனN அYகீகார/ (BA). இBத நிைல , உய) க5வ6 

நிSவனYக+,- D`ைமயான அதிகார/ அளZLபேதாI த>னா^சிi/ வழY-/. 

BA அைமLh 2022 ஆ/ ஆ'W5 ஆர/பVதி5 அறிDகபIVதபடேவ'I/. 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 2030 வைர BA அ5லC GA Dைறய6ைன அவ)களாகேவ 

DW$ ெச\C ெகா9ளலா/. 

 

ஒM உய)க5வ6 நிSவன/ , அYகீகாரVதிP-/ , jயா^சி,-/ 12 Dத5 24 

மாதYக+,- இைடய65 ஒM இைடெவளZைய ேத)BெதIVC,கலா/. ேமt/ இBத 

கால க^டVதி5 jயா^சிைய பW பWயாக அD5 பIVதலா/. இC உய)க5வ6 

நிSவனYகளZ> IDP இ> ஒM ப-தியாக கMதLபட ேவ'I/. 

 

எ5லா உய)க5வ6 நிSவனYக+/ 2030 P-9 , அYகீகார/ ெபPS வ6ட ேவ'I/ 

அ5லC ெசய5பIவைத நிSVத ேவ'I/. இதி5 அைனVC வைகயான 

உய)க5வ6 நிSவனYக+/ அடY-/ – ெபாC , ெதாழி5Dைற , ெதாழிPCைற 

ஆகிய பWLhக+,- மாணவ)க+,- ப^ட/ அ5லC ப^டய/ வழY-/ Dைற. 
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ேமt/ எBத Dைறய65 பWVதாt/ இC ெபாMBC/. 

 

அYகீகார/ வழY-/ அYகீகN,கLப^ட ப5கைலகழகYக9 , அவPSட> 

இைன,கLப^I9ள க5வ6 நிSவனகளZ> க5வ6 சா)Bத DW$க+,- 

ெபாSLபா-/. 

 

அYகீகார/ நிSவனVைத சா)BதC எ>றாt/, தி^ட/ (அ5லC பWLh) சா)Bத 

அYகீகார/ உய)க5வ6 நிSவனVதி> த>னZ^ைசயான DWவா-/. அLபWLப^ட 

தி^ட/ சா)Bத அYகீகார/ , ப5ேவS அைமLhகளா5 வழYகLப^டாt/ , 

D`ைமயான பாடVதி^டVதி> jயா^சிiட> இயY-/ உய)க5வ6 நிSவனVைத 

இC க^ILபIVதாC. 

 

நிSவன அYகீகார ெநறிDைறக9 ,  ODL வ6வகாரVதி5 -றிLப6^ட கவன/ ெசtVத 

ேவ'I/. கடBத காலVதி5 இைவ , கவனமி>றிi/ , ெதNBC/ ெதNயாமt/ 

தவறாக பய>பIVதப^I அைவகளZ> தர/ ேக9வ6,-9ளா,கLப^டC     

 உய)க5வ6 நிSவனVதி> அYகீகார/ , அைவ அதிக திறg9ள ODL கைள வழYக 

DWiமா எ>S மதிLெபI ெச\யLபI/. தவS/ ப^சVதி5 , ODL க9 இ5லாத 

அYகீகார/ வழYகLபI/. 

 
சீரைம,கLப^ட ேதசிய அYகீகார/ மPS/ மதிLப�̂ I க$>சி5 
தைலைமய6லான ஒM அYகீகார Dைற உMவா,கLபI/. 
 

 
18.2.2.  அ]கீகாரW மhVW ¤யாqசி மாhற[ திqடW 

தPேபாC9ள க5zNக9 பVதா'WP-9 அYகீகார/ ெபPS த>னா^சி ெபற 

Dைறயான பWLபWயான D>ேனPறV தி^ட/ ெசய5பIVதLபI/. 

மSசீரைம,கLப^I வtLபIVதLப^ட அYகீகார Dைறைய அWLபைடயாக, 

ெகா'I க5zNகளZ> தர/ மதிLப�I ெச\யLபI/. ஏPெகனேவ அYகீகார/ ெபPற 

க5zNக+,-, அIVத 3 ஆ'Iக+,-9 த-Bத மதிLப�̂ IV த>னா^சி 

வழYகLபI/.  

 

jயநி)ணயVதிPகாக தயா)பIVத வ6M/hகி>ற ெபாC க5வ6 நிSவனYக+,- 

(அரj க5zNக9 உ^பட) ஒM சிறLh நிதி உMவா,கLபI/; அவ)க+,- 

ேதைவயான அறி$ைர வழYகLபI/. hதிதாக த>னா^சி ெபPற அரj 

க5zNக+,-/, ப5கைல,கழகYக+,-/, ஒM Dைற மானZயYக+,- 

வழYகLபI/, இதனா5 அவ)க9 உ9க^டைமLைப ேம/பIVத DWi/. மாநில 

அரjக9 இேத ேபா>ற நிதி ஒ>ைற உMவா,கி, அைத,ெகா'I தYக9 

மாநிலVதிt9ள சிறBத ப5கைல,கழகYக9 மPS/ க5zNக+,- தாராள 

மானZய/ வழYக ேவ'I/. அத> Xல/ அவ)க9 தYகளZ> த>னா^சிV 

த-திைய த,கைவ,க இயt/.  

 

இBத தி^டYக9 hதிய உய)க5வ6 நிSவன க^டைமLைப நிS$வதPகான மாநில 

அரசி> தி^டVதி> ஒMYகிைணBத ப-தியாக$/, எ/.எ> மPS/ எ/.W. 

தி^டமாக$/ இM,-/. 
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18.2.3.  ஒU _திய ேதசிய அ]கீகார மதிSப�qv I�:  

hதிய உய)க5வ6 அைமLப65 NACC D,கிய பY- வகி,-/. இதP- -`வ65 

D`,க D`,க hC கPபனாVதிறg/, இBத கடைமகைள சிறLபாக ெச\i/ 

ெபாM^I -`வ6> திறைன ேம/பIVதt/, ேமt/ பN�ரணVைதi/ 

சிறLைபi/ உSதிLபIVCவதPகாக அத> ஆ+ைம மPS/ நி)வாகVைத 

மாPறியைமVதt/ ேதைவLபI/. 

  
18.2.4.  அ]கீகாரW ெபhற நிVவன]களLn உயOதர மhVW உயOfத ஒU]கிைணfத 

�ழ": 

DWBத அள$ அYகீகார/ ெபPற க5வ6 நிSவனYக+,-9 உய)தர 

ஒMYகிைணBத nழைல உMவா,-த5 ேதசிய அYகீகார மPS/ த>னா^சி 

-`வ6> மிக அவசரமான பண6யா-/. ஒM அYகீகN,கLப^ட நிSவனVதி> கீm 

®S Dத5 இM®S உய)க5வ6 நிSவனYக9 இM,கலா/. இBத மதிLப�̂ ைட 

ஒaெவாM இர'I- X>றா'Iக+,- ஒMDைற ஆ\$ ெச\C அத> 

அWLபைடய65 மSசீரைமLh ெச\த5 ேவ'I/. 

 

‘Meta-accreditation’ எனLபI/ ஒM அYகீகN,கLப^ட நிSவனமாகf ெசய5பI/ உNம/ 

எ>பC கண6சமான ெபாC மPS/ இலாப ேநா,கPற தனZயா) க5வ6,kடYக+,- 

NAACyaal வழYகLபI/. உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ப6ற இலாப ேநா,கPற 

நிSவனYக+/ அYகீகார Dகவ)கைள ேத)BெதIVC,ெகா9ளலா/. அவ)க9 

தYக9 ெசல$கைள மv^ெடI,க ேசைவக+,- க^டண/ வnலி,க DWi/. 

அYகீகN,கLப^ட நிSவனமானC மSசீரைம,கLப^I9ளC எ>பைத உSதிLபIVத 

NAAC  வழிDைறகைள வ-VC ெசய5பIVC/. அYகீகார வழிDைற மPS/ அத> 

அள$M,க9 பPறிய ெபாCவான hNBCண)$ உ9ளC. அC அYகீகN,கLப^ட 

நிSவனYகளZ> -Sகிய ேவSபாIகளZ5 ப6ரதிபலி,கிறC. 

 

அYகீகN,கLப^ட நிSவனYகளZ> ெசய5திறைன தYக+,-9ேளேய 3-5 

ஆ'Iகளாக ஒMDைற க'WLபாக மதிLபா\$ ெச\ய ேவ'I/. அவ)கேள 

தYக9  DW$க9, DW$ எILபவ)க9 ேபா>ற வ6வரYகைள ெதா-,-/ 

பண6க+,- ெபாSLபாவா)க9. வழிகா^Wக9 மPS/ AI ,க9 ெபாC ம,க+,- 

ெதNBதிMLபேதாI  அவ)க9 அYகீகN,-/ நிSவனYகளZ> தரVதிP-/ 

ெபாSLேபPக ேவ'I/ எ>ற நிபBதைனய6> பWேய அYகீகார/ ெச\யLபட 

ேவ'I/. உய) க5வ6 நிSவனYகளZ> மதிLப�I/ தரவNைசi/ ெபாCம,க9 

மPS/ சBைத நிலவரYகளZட/ வ6^Iவ6டலா/ 

 

க5வ6fnழ5 மPS/ அத> ெசய5Dைறகைள ேம/பIVCவதPகான வ6Nவான 

தி^ட/ வM/ ஜூ> 2020,-9 NAAC ஆ5 தயாN,கLப^I RSA வ6> ஆ\வ6P-/ 

ஒLhதt,-/ சம)Lப6,கLபI/. இBத தி^டLபW அYகீகN,கLப^ட நிSவனYக9 

எBத உய)க5வ6,kடYக+,-/ ஒC,கLபடலா/. அைனVC உய) க5வ6 

நிSவனYக+/ ஆ'I,ெகாMDைற NEHRA ,-  'அYகீகார க^டண/' ெசtVத 

ேவ'I/, அைத,ெகா'ேட அYகீகN,கLப^ட நிSவனYகளZ> ெசல$க9 

நட,-/. ஒaெவாM அYகீகாரVதி> ேபாC/ NEHRA அBநிSவனYக+,- 

வழY-/. 

 

18.2.5.  வழிகாq`களாIW அ]கீரW ெபhற நிVவன]க(:  
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அYகீகார/ ெபPற நிSவனYக9 தYகைளLேபாலேவ மPற நிSவYக+/ தYக9 

த-திைய ெபM,கி,ெகா'I அYகீகார/ ெபSவதPகான ேதைவLபI/ 

வழிகா^Iத5கைள அவ)கேளாI இைணBC ெச\ய ேவ'I/. அைனVC 

எதி)கால அYகீகார DயPசிக9 நிSவனYக+,கான திறைன, k^I/ 

பய6Pசிகளாக மாS/. ஒM உய)க5வ6 நிSவனVதி> வழிகா^Wயா\ வ6ளY-/ 

அYகீகார/ ெபPற க5வ6 நிSவன/ அBத நிSவனVதிP- அYகீகார/ அளZ,-/ 

நிSவனமாக இM,க DWயாC. 

 

18.2.6.  ெபாp வைல[தள]களL" அ]கீகாரW ெதாடOபான தகவ"க(:  

அYகீகார/ ெதாட)பான அைனVC தர$, ெசய5Dைறக9, மதிLப�Iக9, DW$க9 

மPS/ வ6திDைறக+/ இைணயVதி> Xலமாக எளZதாக ெபாC ம,களZ> 

பா)ைவ,- ெவளZLபைடயாக கிைட,-/பW இM,க ேவ'I/. �ரண 

ெவளZLபைடVத>ைம Xல/ உய)Bத ந/பகVத>ைம அளZLபேத இத> -றி,ேகா9. 
 

18.3. தர நிOணய$S_ அைமS_க( 

18.3.1.  தhேபாைதய ஒ�]IQைற  அைமS_க( ெதாழி"Qைற தரநிOணய$S_ 

அைமS_களாக மாhறSபvத": 

தPேபாைதய ஒ`Y-Dைற அைமLhகளான 

 NCTE, AICTE MCI மPS/ BCI ஆகியைவ தYகளZ> DைறLபIVC/ அதிகாரVைத 

NHERA ,- மாPSவத> Xல/ , NHERA உய) க5வ6ய6> ஒ^IெமாVத 

க^ILபா^டாளராகலா/. 

 

இைவ தYகைள ெதாழி5Dைற தரநி)ணய அைமLhகளாக 

(PSSB)  மாPறி,ெகா9ளலா/. 

 

இBத அைமLh,க9(PSSB) ,க9 அBதBத ெதாழி5சா)பான அறி$சா) 

தைலைமVCவVதிPகான கலYகைர வ6ள,கYகளாக திகmவதPேகPப 

பண6யாள)க9 நியமி,கLபட ேவ'I/. இVதைகய உMமாPறVதிPகான வ6Nவான 

தி^ட வ6ள,க/, க^டைமLh மPS/ நி)வாக Dைறைமக9,    அBதBத 

ெதாட)hைடய  அைமfசகYகளா5 உMவா,கLப^I ெசய5பIVதLபI/. PSSB,க9 

ெசயலா,க Dைறைமக+,கான வழிDைறகைள ெதாழி5Dைற தரVேதாI 

நி)ணய6,-/.  அBத வழிDைறக9 பய6Pசி,களYகைள வழிநடVC/. 

 

க5வ6 Dைற இBத தரநி)ணயYகளZ> அWLபைடய65 க^டைம,கLபI/.  உய)தர 

க5வ6 Dைற,பாடVதி^ட/,கPப6,-/ Dைற, ஆசிNய) த-தி மPS/ மதிLப�I 

ஆகியவPறி5 சிறBததரVைத உSதி ெச\தt,-  உய)க5வ6 நிSவனYக9( HEI) 

D>gNைம வழY-வத> ெபாM^I அைவ த>னா^சி ெபPறைவயாகV திக`/. 

இதைன HEI,க9 ெசய5பIVத ஏCவான பாடVதி^ட க^டைமLைப PSSB,க9 

உMவா,-/. 

 

பWLhக+,கான அWLபைடV தர நி)ணய  சா>றிதm வழY-த5 

வழ,கமா,கLபI/.ஆனாt/ இVதைகய தரநிணய சா>றிதm ெபSவெத>பC , 

HEI,களZ> வ6MLப/ சா)Bததாகேவ அைமi/. அBத அைமLhக9 எBத 
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பWLhக+,கைளi/ நடVCவதி5 இM,-/ த>னா^சிைய தரf சா>றிதm எBத 

வ6தVதிt/ பாதி,காC. 

 

இBத ெசய5தி^டVதிPகான அWLபைட,ெகா9ைக எ>பC 

ெதாழி5க5வ6ய6> க^டைமLh மPS/ க^ILபாI க5வ6V Cைறய6> ஒM 

ப-தியா-/. அேதேநர/ ெதாழி5சா)அைமLhக9 அC சா)Bத, ெதாழி5Cைறைய 

நி)வகி,-/. 

 

கPறலின ெவளZLபாI சா)Bத உய)க5வ6 த-திநி)ணய/ NHEQFஆ5 

வைரயS,கLபI/ 

 
 
 

ேதசிய உய)க5வ6 த-தி  க^டைமLh ஆைணயமானC 

உய)க5வ6ய65  கPற5ெதா ட)பான அைனVC த-தி 

நி)ணயYகைளi/ வைரயS,-/. 

18.3.2.  க"வ$%கான ெபாpt சைபய$n ெசய"பாvக( 

உய)க5வ6ய65 ப^ட/ ெபSவதPகான மாணவ)களZ> த-தி மPS/ தரVைத 

நி)ணய6,-/ க5வ6சா) தைலைம அைமLபாக GEC கடடைமககLபI/. அைனVC 

Cைறக9 மPS/ hலYகளZ> இளYகைல, படட/ மPS/ ஆரா\fசி 

பWLhக+,-/ இC ெபாMBC/  

 

சிறBத க5வ6ய6> ெவளZLபாIகளான Cைறசா) அறி$, உண)$ ேமலா'ைம, 

ெநறிDைறக9 ஆகியவPறி> அWLபைடV த-திகைள உ9ளட,கியதாக இVதைகய 

ப^ட/ ெபS/ த-திக9  நி)ணய6,கLபட ேவ'I/ . இBத காரண6க9 

அWLபைடய6லான மாணவ)களZ>  மதிLப�Iகைள மாதிNகைள, ெகா'I ஐBC 

ஆ'Iக+,- ஒM Dைற RSA ெச\i/. 

 

GEC ஆ5 உMவா,கLI/ NHEQF , NSQF உட> ஒVதிைசBC ெசய5பI/. NHEQF 

ப^ட// ப^டய//சா>றிதm இவPைறL ெபSவதPகான த-திைய வைரயைற 

ெச\i/.இதைன MHRD > அYகமான இBதிய க5வ6 தர நி)ணய அைமLைப 

வ6Nவா,-வத> Xல/ ெசயலா,கலா/. இBத வ6Nவா,க/ வைகவைகயான 

க5வ6V த-திகளZ> ஒaெவாM பWநிைலய6t/ அைடய ேவ'Wய த-திகைள 

நி)ணய6,-/. 

 

இBத வைரயைறக9 , ப5கைல,கழகYக9 தYக+ைடய தனZLப^ட 

பாடVதி^டYகளZ> க^டைமLைப சீரைம,க$/, அC ேதசிய , உலக அளவ65 

ஒLப�̂ IV த>ைம உைடயதாக அைமய$/ உத$/. 
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கிெரW^ மதிLப�I பNமாPறYகைள அgமதிLபத> Xல/ கீழகாw/ வைககளZ5 

NHEQF ெநகிm$V த>ைமiட> வ6ளY-கிறC. 

 

கP-/ hலYகளZ> மாPற/ ( கைல,க5வ6ய6லிMBC அறிவ6ய5 சா) க5வ6, 

ெதாழி5Dைற, க5வ6ய6லிMBC அறிவ6ய5 க5வ6 ), ேவSப^ட CைறகளZ> 

ஒMYகிைணBத க5வ6 (இைச மPS/ ேவதிய6ய5) எளZதான ேச),ைக, வ6லக5 

மPS/ நிSவனYக9, Cைறக+,கிைடேயயான மாPறYக9. 

 

நாI D`வC/ மாணவ)க9 எY- ேவ'Iமாt/  க5வ6ையV 

ெதாட)வதி5  தைட மPS/ தடYக5 ஏPபடாம5  இM,-/ வைகய6லான   ேதசிய 

அளவ6லான வ6திDைறகைள கிெரW^ மாPறYக9, பWLhகளZ> ஒனS,ெகா>றான 

சமநிைல இவPறி5 GEC வ-,-/. RPLெதாட)பான அைமLh/ க^டைம,கLI/. 

மPற நாIக+டனான ப^டYகைள அYகீகN,-/ ஒLபBதYக+,கான அWLபைட 

நி)ணய அைமLபாக NHEQF ெசய5பI/. 

 

உய)க5வ6 நிSவனYக9( HEI) தYக+,கான பாடVதி^ட வைரயைறகளZ5 

த>னா^சி,- D`ைமயாக த-திெபS/ வைர ,  GEC இவPS,கான பாடVதி^ட 

க^டைமLhகைள ேமPெகா9+/. இBத க^டைமLhக9 வழிகா^I/ மPS/ 

அறி$ைர,-/ த>ைமய6லானைவேய தவ6ர, க^டயமாக ப6>பPற ேவ'Wயைவ 

அ5ல. 
 
18.4. மhற அைமS_களLn ப]I 

 
18.4.1.  உயOச"வ$ மானLய% ªqடைமSப$n ப]களLS_ 

ப5கைல, கழக மானZய, -` ,  த-Bத நிSவனYகைளi/ , தனZ நப)கைளi/ 

க'டறிவேதாI த>ைன HEGC உய)க5வ6 ெபாC k^டைமLபாக உMமாPறி, 

ெகா9ள5.நிSவனYக+,கான நிதியளZLh ெநறிDறைறக9, மvளா\$ ெச\யLப^I, 

எளZதா,கLப^I ெநறிLபIVதLபடேவ'I/. AICTE ய6gைடய நிதியளZ,-/ 

அதிகார/ உய)க5வ6 ெபாC, k^டைமLப6ட/ அளZ,கLI/. உய)க5வ6 நிSவன 

பண6யாள)களC ஊதியVைத நி)ணய6Lபேதா , ேவS ச^டதி^டYகைள 

வைரயSLபதிேலா உய)க5வ6 ெபாC k^டைமLப6> பY- எC$மி5ைல.HEGC 

ஆரா\fசி,- நிதியளZLபதிt/ பYேகPகாC. ேதசிய ஆரா\fசி நிதி ( NRF) அதP- 

D` ெபாSLபா-/. ஆரா\fசி, க^டைமLhக+,-Vேதைவயானஂ நிதிi/ NRF 

வழY-/.HEGC hதிய ஆரா\fசிV Cைறகைளi/ hலYகைளi/ உMவா,-வதிt/, 

பWLhதவ6V ெதாைககைள ப6NVதளZLபதிt/ த> D` கவனVைத ெசtVC/. 

 

18.4.2.  மாநில உயOக"வ$[ pைற மhVW மாநில உயOக"வ$ ªqடைமS_ 

இBத க5வ6, ெகா9ைகய65 -றிLப6^I9ளவாS, மாநில உய)க5வ6V Cைற 

,மாநில அளவ6லான உய)க5வ6 வள)fசி, வள)fசி,கான ெகா9ைககைள 

உMவா,க5, ஒMYகிைணVத5, தி^டமிட5 மPS/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> 

க^டைமLh ேம/பாI   ஆகியவPறி5 D,கிய பY- வகி,-/. ெபாC உய)க5வ6 

நிSவனYக+,கான நிதிைய அவPறி> (IDP) உலகலாவ6ய வள)fசிV தி^டYகளZ> 

பYகளZLைபL ெபாSVC வழY-தt/ மாநில உய)க5வ6V Cைறய6> பண6ய65 

ேசM/..  மாநில உய)க5வ6 k^டைமLh மாநிலYகளZt9ள உயரக5வ6 
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நிSவனYக+,கிைடேயயான பகி)தைலi/ ,ஒMவM,ெகாMகிைடேயயான 

பYகளZLைபi/  எளZதா,-/ நிSவனமா-/. 

மாநில க5வ6V Cைறேயா,மாநில உய)க5வ6 k^டைமLேபா ,மாநிலVதி> 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 மvC எBதவ6ட க^ILபாேடா, நி)வாக அதிகாரேமா 

ெகா'டத5ல. 

 

18.4.3.  தர சமநிைலய$" அரசா]க ப]களLS_ 

மி,f சிறBத உய)க5வ6V Cைறைய உMவா,-வதிt/, D>ேனPSவதிt/ 

அரசாYக/ ெபM/ பY- வகி,-/. உய)க5வ6,கான நிதி ஆதார 

அதிகNLhகைள  அரசாYக/ உSதி ெச\ய ேவ'I/. நிதி ஆதாரYகைள வழY-/ 

அைமLhக9,  உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> மvதான க^ILபாIகைள நிதிையL 

ெபாSVC வ6திLபைதi/ தைலய6Iவைதi/  தவ6),க$/, க5வ6 நிSவனYகைள 

பாCகா,க$மான வழிவைகயாக, அரசாYக/ நிதி ஆதாரYக+,- 

ெபாSLபா,கLபIகிறC. நிதி ஆதார காLபாள)களாகV திக`/ அBதBத 

அைமfசகYக+/ Cைறக+/ தPேபாைதய  நிைலய6ேலேய ெதாட)கிறா)க9. 

அவ)களZ> பYகளZLh RSAவா5 மvளா\$ ெச\யLபடலா/.சிறLபாகf ெசய5பI/ 

நிSவனYக+,காள நிலYகைள , உ9ளா^சி அைமLhகளZ> 

தைலய�W>றி  வழYகிட அரசாYக/ வழிவைக ெச\ய ேவ'I/. 

 
18.4.4.  தனLயாO நிVவன]களL" காSபாளOகளLn ப]களLS_. 

நிSவனVதி> ெசய5பா^I,- எBத சமரசD/ ேநராத வைகய65 சNயான 

வழிய65 நிைலயான நிதி ஆதாரYக9 வ6ளY-வைத  நிதிவழY-ன)க9 உSதி 

ெச\ய ேவ'I/. 
 
18.5. _திய உயOக"வ$ நிVவன]கைள நிV�த" 

18.5.1.  _திய உயOக"வ$ நிVவன]கைள கqடைம[த" 

 

எBத ஒM உய)க5வ6நிSவனD/ நாடா+ம>ற/ அ5லC மாநில ச^ட ம>ற/ 

அ5லC NHERA வ6> ேதசிய உய)க5வ6 ப^டயf ச^ட/ Xலமாக ம^Iேம 

நிSவLபட ேவ'I/. 

 

hதிய உய)க5வ6 நிSவனYகைளV ெதாடY-த5 எளZதானதா,-/ அேத 

ேநரVதி5அைவ Dைறயான ெபாC ந>ைம,கான ேநா,கVCட>, சNயான 

,நிைலயான நிதி ஆதாரYகைள ெகா'I9ளனவா எ>பைதi/ உSதி ெச\ய 

ேவ'I/. இBத -றிLப6^ட காரண6களZ> மvதான ெவளZLபைடயான மதிLப�IகைளL 

ெபாSVேத உய)க5வ6 ப^டயf ச^ட/ நிகmVதLபட ேவ'I/. 

மிகfசிறBத தரDைடய நிSவனYகைள க^டைம,-/ ெபாM^I  ெபாC 

ந>ைமைய, ெகா'ட ேநா,க/, நிைலVத நிதி ஆதாரஙக9, உSதியான நி)வாக/, 

நிSவன/ சா)Bநதவ)களZ> ந/ப,V த>ைம ஆகியைவi/ வைரDைறகளாக 

NHERA வா5 வைரயS,கLபIகி>றன. இBத வைரDைறகளZ> அWLபைடய65 

நிSவனYக9 ெதாடYகபப^I ெசய5ப^டாt/, அைவ ெநறிDைறகைள 

ப6>பPSவைத உSதி ெச\ய -றிLப6^ட கால இைடெவளZய65 ஆ\$க9 

நைடெபS/. 
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NHERA ,ஒM ெபாC மாதிNஂ ச^டVைத உMவா,-வத> Xல/ , ச^ட 

அைமLhக+,கான மாதிNைய உMவா,கலா/. இBத மாதிNச ச^ட/, உய)க5வ6 

ெகா9ைகய6> ேநா,கVைத உSதி ெச\i/ வைகய6t/, நிSவLபI/ உய)க5வ6 

நிSவனVதிP- மிக அதிக jVBதிர/ தM/ வைகய6t/ அைமய ேவ'I/.  

உய)க5வ6 நிSவனYக9 hதிய உSLhக க5zNகைளi/, ெதாைல�ர 

வளாYகYகைளi/ ெதாடY-த5 எளZதாக இM,க ேவ'I/ .  எBத hதிய 

ஒ`Y-Dைற ஆைணய ஒLhத5க+/ ேதைவLபடாC. உSLh, க5zNக9 

அவPைறV ெதாடYகி நடVதி, ெகா'WM,-/ ப5கைல,கழகYகளZ> 

ஒMYகிைணBத ப-தியா-/. 

 

CவYகLப^டதிலிMBC 5 ஆ'Iக+,-9 இBத, க5zNக9 தரநி)ணயf 

சா>றிதm ெபSத5 அவசிய/. அIVத ஐBC ஆ'I,+,-9 , மPெறாM 

தரfசா>றிதைழ, Dதலி5 வழYகிய நிSவனம5லாத மPெறாM 

நிSவனVதிடமிMBC ெபற ேவ'I/.. 

 

18.5.2.  _திய உயOக"வ$ நிVவன]களLn வைகSபாvக( 

2020/ ஆ'WலிMநC ெதாடYகLI/ அைனVC க5லாNக+/ த>னா^சி அதிகார/ 

ெபPற க5zNக9 ம^Iேம.2020/ ஆ'I,-L ப6> ப5கைல, கழகVCட> 

இைணBத க5zNக9 எC$/ hதியதாக ெதாடYகLபடாC.2030/ ஆ'I,-Lப6> 

எBத ஒM ப5கைலiட> இைண,கLப^ட க5zNயாக ெசய5படாC. அைனVC 

க5zNக+/ த>னா^சி ெபPற க5zNயாகேவா , ப5கைல,கழகமாகேவா 

த>ைன தரDய)Vதி, ெகா9ள ேவ'I/ 
 
18.6. ெபாpவான ஒ�]I Qைற ஆைண  

 
18.6.1.  ெபாpவான ஒ�]I Qைற ஆைண- அைனVC த.உ.க.நி-அரj மPS/ தனZயா) 

Cைற- இர'I,-/ ெபாCவான ஒ`Y- Dைற ஆைண ப6றLப6,கிறC. க5வ6ய65 

தனZ மனZத ஒ`,கVைத ஊ,-வ6,கிறC. அேத ேநரVதி5 க5வ6ய65 வ6யாபார 

ேநா,கVைத ந�,-கிறC.  

 

அைனVC த. க. நி ௧ளZ> நிதி அறி,ைக IDP  ய6> Xல/ தண6,ைக ெச\யLப^I 

ஆைணயVதி> ஒLhதலி>பW ெபாCெவளZய65 ைவ,கLபI/.  

 

அைனVC தனZயா) உ. க. நி க+/ -றிLப6^ட காரணYக9 இMBதாெலாழிய அரj 

உ. க. நி ேபா>S ஒ`Y- பIVதLப^I நி)வகி,கLபI/. தனZயா) உ. க. நி களZ5 

உ9 மாநில மாணவ)க9 தவ6ர மPறவ)க+,- இட/ ஒC,கீI வழிகா^Iத5 

க^டாயமாகL படவ65ைல.  
 
 அரj மPS/ தனZயா) Cைற இர'WP-/ சமமான 

Dைறய65 நடVதLபI/ 
 

18.6.2. தனLயாO உயOக"வ$ நிVவன]க�%கான ெசய" திqட 

வழிகாqvத"க(:(ப"கைல%கழக]க()  
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தனZயா) உ. க. நி அைமLபதPகான அைனVC ெபாCவான ேதசிய ச^ட 

வழிகா^Iத5கைள RSA வழY-/. இBத ெபாCவான -ைறBத ப^ச வழிகா^Iத5 

தனZயா) உ. க. நி தி> அைனVC ெகா9ைக கைளi/ ப6ரதிபலி,-/, ௭னேவ 

தனZயா) மPS/ ெபாC உ. க. நி களZ> ெபாC ஒ`Y- Dைற வைரவாக ெசய5 

பIகிறC.  

 

இBத ெபாC வழிகா^Iத5க9 சிறBத நி)வாக/, ெபாMளாதார உSதிVத>ைம, 

பாCகாLh, க5வ6ய65 ந5ல D>ேனPற/ மPS/ ெவளZLபைடVத>ைம 

ஆகியவPைற உ9ளட,கியC. நாI D`வC/ ஒேர மாதிNயான 

வழிகா^Iத5கைள ெசய5 பIVCகிறC. இC’HEI charter’ மPS/ ‘model act' ஐ ஒVC 

ெசய5 பIகிறC. இBத நடவW,ைகய6னா5 தனZயா) உ.க.நி க9 நிS$த5 மPS/ 

நடVCத5 லாப ேநா,கPற ெபாC ம,க+,- பயgS/ வைகய65 வ6யாபார 

ேநா,கPறதாக உSதி ெச\கிறC.  

நிSவLப^I9ள ெபாC உ. க. நி க+/ இ, ெகா9ைக களZ> உ^கMவ6ைன 

D`ைமயாக ஏPS அத> நிS$த5 மPS/ ெசய5 பIVC தலி5 ப6ரதிபலி,-/. 

  

18.6.3.  தனLயாO உ. க. நி கqடணW பhறிய ெபாp உqகU ெகா{ட ெவளLSபைடயான 

ஆைண 

தனZயா) உ. க. நி ெபாC மனZத ேநயVCட> க^டண உய)ைவ த�)மானZ,க kWய 

ஆைண. இBத ஆைண த. உ. க. நி த>னZfைசயாக க5வ6 க^டணVைத த�)மானZ,க 

மPS/ -றிLப6^ட சதவ �த மாணவ)க+,- இலவச க5வ6 மPS/ க^டண சtைக 

வழYக அgமதி,கிறC. இBத க^டண ஆைணய6> Dல/ த. உ. க. நி மிMBC 

சXக ெபாSLhட> நிதி மv^ெடI,கLபI/.  

 

த. உ. க. நிதி> க^டண நி)ணய/ ெவளZLபைடயாக$/ ஒேர க5வ6யா'W5 

இMLபவ)க+,- ஒMவM,- ஒMவ) மிைகயாகாமt/ இM,க ேவ'I/. அIVத 

க5வ6 ஆ'I,- D>h க^டண உய)$ ெச\C ெகா9ள DWi/.  

அைனவNட/D/ த. உ. ௧.நி Vதின) வnலி,கLபI/ க^டண/ 

பய>பா^WPகானத>றி வசிLப6டதPகானத>S.  

 

த. உ. க. நி களZ> மாணா,க) ேச),ைக பாரப^சமPற Dைறய65 ெசய5 பI/ 

மPS/ ேச)Bத மாணவ)களZ> க5வ6 நிதி உதவ6 ெபSவதPகான வழிவைக 

க+,கான நடவW,ைகக9 ேமPெகா9ளLபI/.  

 

த. உ. க. நி ௧9 ஒaெவாM வ-Lப6t/ 50% மாணவ)க+,- 25% Dத5 100% 

க^டண சtைக அளZ,க ேவ'I/ அவ)க9 சXக- ெபாMளாதாரVதி5 

க^டணfசtைக வழY-/ ெவளZLபIVத ேவ'I/.  

 

• -ைறBதப^ச/ ஒaெவாM பாடLப6Nவ65 20% மாணவ)க+,- 100% க^டண 

வ6ல,- அளZ,க ேவ'I/.  

• -ைறBத ப^ச/ ஒaெவாM பாடLப6Nவ65 30% மாணவ)க+,- 100% Dத5 

25%   க^டணfசtைக அளZ,க ேவ'I/, NSSO ச)ேவய65 75 சதவ �த 

வMமானVதிP- உ^ப^டவ)களாt/ க^டண/ ெசtVC/ வைகய65 

சtைக நி)ணய/ ெச\ய ேவ'I/.  
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த. உ. ௧.நிக9 அத> அைனVC க^டண சtைக Dைறகைள அைனVC வ-Lh 

க+,-/ 4 ஆ'Iக+,-9 அம5 பIVத ேவ'I/ இ5ைலேய5 அBத 

நிSவனVதிP- க5வ6 நடVCவதP- தைட ெச\யLபI/.  

 

நியாயமான ந�தி ெநறி Dைறக+ட> kWய க^டண சtைக ேந)ைமயான நிதி 

ஒ`Y-Dைறைய அYகீகN,கிறC.  

 

மாணவ)க9 எBத தய,கD/மி>றி  அவ)க9 hகா)க9 மPS/ வ6திமvற5க9 பPறி 

-ைறVத�),-/ அைமLபான NHERA ைவ அwகலா/.  

 
18.6.4.  ெபாpவான ஒ�]I Qைற ஆைண  

உ. ௧.நி க+,- கீm வராத நிSவனYக9- உ. ௧.நி க+,- கீm வராத 

நிSவனYக+/ ேமP-றிLப6^ட ஒ`Y- DைறகளZ5 உ9ளட,கியC. இC அத> 

Cைற சா)Bத அதிகாNயா5 க'காண6,கLபI/.  

 

ந"ல ஆqசி Qைற%கான ெகா(ைகக(: 

ெகா(ைக 1: நிSவனYக9 அத> ெதாைலேநா,- பா)ைவ, உVதிக9 இவPறி5 

ஆைணய/ D,கிய பY- வகி,கிறC. ெபாCம,க9 மPS/ நிSவன உSLப6ன)க9 

ஆ)வVCட> ெசய5பIவைத உSதி ெச\i/.  

ெகா(ைக 2: நிSவனYகளZ> கலாfசார ெநறிDைறகைள ஆைணய/ 

நி)ணய6,-/.  

ெகா(ைக 3:அைனVC இய,-ன)க+/ அவ)க9 jதBதிர மாக$/ தனZVCவமாக 

$/ நி)வகி,க இயt/. நிSவனVதி> ெதாைலேநா,- ெசய5பாI க+,- 

உ^ப^I உSLப6ன)க9 தYக9 பதவ6ய65 தனZVC ெசய5பட DWi/.  

ெகா(ைக 4: நிSவனVதி> வள)fசி மPS/ ந>ைமைய கMVதி5ெகா'I த-தி, 

திறைம, அgபவ/ மPS/ ந5ல ப6>னனZ உ9ள ப6ரfசிைனகைள hNBC ெகா'I 

ெதாைல ேநா,- பா)ைவiட> அ>றாட ப6ரfசிைனக+,- த�)$ காண,kWய 

இய,-ன)கைள ஆைணய/ நி)ணய6,-/.  

ஆைணயVதி> தைலவராக ஒMவM/ தைலைம நி)வாகியாக ேவெறாMவM/ 

இMLப).  

ெகா(ைக 5: ஆைணயமானC ெபாMVதமான அைமLப6> Xல/ 

ப6ரfசிைனகைளi/ சவா5கைளi/ D>k^Wேய கனZVC அைத தவ6)LபதPகான 

அ5லC சமாளZLபதPகான நடவW,ைகக9 ேமPெகா9+/.  

ெகா(ைக 6: இய,-ந)க9 வ6டாDயPசிiட> சNயான தகவ5க9 அWLபைடய65,  

C5லியமாக ெதாட)hட>,  சNயான ேநரVதி5 ஆதாரYக+ட> ெசயலபIவ).  

ெகா(ைக 7:   ெபாCவாக ஆைணய/ சில ேவைளகளZ5  நி)வாகVதி5 அத> 

ப6ரதிநிதிகைள நியமி,கிறC. பண6க9 அவ) வச/ ஒLபைடLபC ெதளZவாக 

ெதNகிறC. இதி5 jயா^சி D,கியமாக க5வ6 சமரச/ ெச\C ெகா9ளLபIகிறC.  

ெகா(ைக 8: ஆைணய/ தைலைம நி)வாகிைய நியமி,கிறC ேமt/ ெதாட)BC 

அவரC ெசய5 திறைன  ெவளZLபைடயாக மதிLப�I ெச\கிறC.  

ெகா(ைக 9: ஆைணய/ நிSவன/ மPS/ பY-தார)களZட/ -றிLப6^ட கால 

இைடெவளZய65 ெதாட)h ெகா'I -றிLப6^ட பதவ6கைள பPறிய ேதைவயான 

வ6வரYகைள ேக^டறிBC ெகா9கிறC.  
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ெகா(ைக 10: ஆைணயVதி> ெசய5பாIக9 (  தைலவN> நடவW,ைக ,தைலைம 

நி)வாகி மPS/ D,கிய உப -`,களZ> நடவW,ைகக9)  ெதாட)BC 

வ6திக+,-^ப^I க'காண6VC -ைறக9 இMBதா5 நடவW,ைக எI,கLபI/.  



 

 

 

 

ப-தி III 

Q%கிய கவனS பIதிக( 
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இய5 19 

க"வ$ய$" ெதாழி"�qபW 

Iறி%ேகா(: க5வ6ய6> அைனVC நிைலகளZt/ அதPேகPற வைகயான 

ெதாழி5}^பVைத ேச)Vத5 – க#$%த' () தயா,-. மPS/ ேம/பIVத5; 

கPற5, கPப6Vத5 மPS/ மதிLப�I ெசய5Dைறகைள ேம/பIVத5; ப6> 

தYகிய வ-Lப6னM,- க5வ6 அwகைல அதிகN,கf ெச\த5; 

க5வ6Vதி^டமிடலி5 ஒMYகிைணBத த>ைம, நி)வாக/ மPS/ ேமலா'ைம 

ஆகியவPS,- ஆதரவளZVத5. 

தகவ5 ெதாழி5}^ப/ மPS/ அத> D>ேனறிய Cைறயான வ6'ெவளZ 

ேபா>ற ப6ற அதிநவ �ன களYகளZ5 இBதியா உலகளாவ6ய தைலவராக உ9ளC. 

Wஜி^ட5 இBதியா ப6ரfசார/ D` இBதியாைவi/ மி>னwவ6யலி5 அதிகார/ 

ெபPற சXகமாக மாPற/ ெபற உதவ6i9ளC. இBத மாPறVதி5 தரமான க5வ6 

ஒM D,கிய பY- வகி,கிறC, ேமt/ க5வ6 ெசய5Dைறக9 மPS/ அத> 

ெவளZLபாIகைள ேம/பIVCவதி5 ெதாழி5}^பேம D,கிய பY- வகி,-/. 

எனேவ, அைனVC ம^டYகளZt/ ெதாழி5}^பVதிP-/ க5வ6,-/ 

இைடய6லான உற$ இMதிைசய65 ெச>S ெகா'I இM,கிறC. 

 

க5வ6ய65 ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவC பரவலாக நா>- ப6N$களாக 

வைகLபIVதLபடலா/, இதி5 X>S மாணவ)க9, ஆசிNய)க9 மPS/ 

வ-Lபைற ெசய5Dைறக9 ஆகியவPSட> ேநரWயாக ச/பBதLப^டைவ. 

DதலாவC மPS/ மிக D,கியமான ப-தி கPப6Vத5 D> தயாNLh மPS/ 

அவPறி> சிப6W ஆ-/. க5வ6ய6> ெவளZLபாIகைள இ>g/  

ேம/பIVCவதPகான ெதாழி5}^பVைத எaவாS ைகயா9வC எ>பதP- 

ஆசிNய)க9 ேபாCமான பய6Pசி ெபற ேவ'WயC அவசிய/. கPப6Vத5 D> 

தயாNLh எ>பC ெதாழி5}^பVதி> Cைண ெகா'I தானாகேவ தயாNVC, 

ெகா9+த5 (எ.கா. ஆ>ைல> பWLhகைள பய>பIVCவC Xல/), ஆனா5 இத> 

தர/ மிக உய)Bத தரமாக இM,க ேவ'I/.  

இர'டாவதாக வ-Lபைற ெசய5Dைறய65 கPப6Vத5, கPற5 மPS/ மதிLப�I 

ஆகியவPறி> மvC தாெதாழி5}^ப/ பாதி,கLபட,kWய இர'டாவC 

D,கியமான ப-தி ஆ-/. ெதாட)fசியான ெசய5பா^W5, இBத ப-திகளZ5 உ9ள 

சவா5க+,- பதிலளZ,-/ வைகய65 ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான கMவ6க9 

உMவா,கLபட ேவ'I/. kIத5 hதியவPைற உMவா,காம5 சவா5கைள 

எதி)ெகா9வைத உSதிெச\ய கMவ6க9 கவனமாக மதிLப�I ெச\யLபட ேவ'I/. 

X>றாவC ப-தி, ப6>தYகிய -`,க+,- க5வ6,கான அwகைல 

ேம/பIVCவதPகான ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவதா-/, இதி5 

மாPSVதிறனாளZ மாணவ)க9, ெப'க9 மPS/ ெப'க9 மPS/ ெதாைல�ர 

ப-திகளZ5 வசி,-/ மாணவ)க+/ உ9ளன). நா>காவC ப-தி D` க5வ6 

Dைறய6> தி^டமிட5, நி)வாக/ மPS/ ேமலா'ைம ஆ-/. 
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ெதாழி5}^ப/ வ6ைரவாக மாற,kWயC எ>றாt/, க5வ6,- உதவ,kWய 

தPேபாைதய ெதாழி5}^பYக9 ம^Iம5லாம5 வள)BC வM/ 

ெதாழி5}^பYகைளi/ ேம/பIVத,kWய வழிகைளi/ அைடயாள/ காண 

D,கிய ெதாழி5}^ப ேபா,-கைள ஒLh,ெகா9ள ேவ'WயC அவசிய/. 

எIVC,கா^டாக  மி>ச,திைய அதிகNLபதPகான அwக5 ஆ-/, மி>சார 

க^டைமLhகைள வ6N$பIVCவதPகான அரசாYக DயPசிக9 காரணமாக$/, 

nNய மி> ச,தி பய>பாI ேபா>ற உ9நா^W5 உPபVதி ெச\யLபI/ 

மி>சாரVதி> XலD/  ெசல$க9 -ைறகி>றன. இBத ேபா,ைக, கMVதி5 

ெகா'I பா)Vதா5, ெதாழி5}^ப/ சா)Bத அைனVC,-/ மி>சார/ எ>பC ஒM 

அWLபைடV ேதைவ எ>பதா5, இBத, ெகா9ைக அைனVC க5வ6 

நிSவனYகைளi/ வ6ைரவாக மி>மயமா,கைல பNBCைர,கிறC. இர'டாவதாக 

கண6ண6மய/, தர$ ேசமிLh மPS/ தர$ இைணLh ஆகியவPறி> வ6ைல-ைற$ 

ஆ-/. இBத ெதாழி5}^ப ேபா,- ெபM/பாt/ சBைத ச,திகளா5 

இய,கLபIகிறC, ேமt/ இC தரைவ ேசகN,க, ெசயலா,க மPS/ பகிர,kWய 

அதிநவ �ன க5வ6 பய>பாIகளZ> சாVதியVைத ேம/பIVCகிறC (எளZைமயான, 

தனZVத பய>பாIக+,- மாறாக). இC உடனWயாக X>றாவC ெதாழி5}^ப 

ேபா,-ட> இைணகிறC, அதாவC தரவ6> D,கியVCவ/. தரைவf ேசகNVC 

ெசயலா,-வC எளZதானC ம^Iம5லாம5, அதிநவ �ன தர$ ப-Lபா\ைவf 

ெச\வதPகான கMவ6க9 பய>பIVத எளZதாகி வMகி>றன. எனேவ தவறான 

பய>பா^WP- எதிராக தர$ பாCகா,கLபIவைதi/ தனZiNைம, பாCகாLhக9 

கவனமாக கவனZ,கLபIவைதi/ உSதி ெச\வC D,கிய/. இBதV தரைவL 

ப-Lபா\$ ெச\ய ெபாMVதமான நிSவனVதிP- அதிகார/ வழYகLபட 

ேவ'I/, ேமt/ இBத பண6 CESD ,- ஒC,கLப^I9ளC, இC NIEPA இ5 

அைம,கLபட உ9ளC (பா),க P6.1.5). இSதியாக, இைவ தவ6ர பாதக/ 

வ6ைளவ6,-/ ெதாழி5}^பYகளZ> எ'ண6,ைகi/ அத> வ6கிதD/ நா+,- 

நா9 ெபMகி வMகி>றன. 

இBத ேபா,-கைளL பா),-/ேபாC, உ9க^டைமLh, வ>ெபாM9 பய>பாI, 

ெம>ெபாM9 ேம/பாI, பகி)BதளZLh மPS/ தர$ ஆகியவPறி> மvC அவPறி> 

மதிLh தா,கYகைள எIVC,கா^Iவதாக உ9ளC. க5வ6ய65 ெதாழி5}^பVைதL 

பய>பIVத ேவ'Iெம>றா5 மி>சார/, வ>ெபாM9 மPS/ அவPSட> 

இைண,-/ ெதாட)h ெபாM^க9 ேபா>ற அWLபைட உ9க^டைமLhகளZ5 

கண6சமான Dத�I ேதைவLபI/. ெதாைல�ர மPS/ கிராமLhறYகளZ5 உ9ள 

ெபM/பாலான ப9ளZக9 மPS/ க5zNக+,- இBத அWLபைடக9 (மி>சார/, 

வ>ெபாM9 மPS/ ந/பகமான இைணLh) அwக5 இ5ைல, ேமt/, இBத 

நிைலைம ஒaெவாM ப9ளZவைர ம^Iம5லாம5 நிfசயமாக ப9ளZ 

வளாகYகளZ> அைனVC ம^டVதிt/ வ6ைரவாக சNெச\யLபIவைத அரசாYக/ 

உSதி ெச\ய ேவ'I/.  

வ>ெபாM9 பய>பா^ைட ெபாSVதவைர, க5வ6 நிSவன 

சாதனYகளான  ேமைச, கண6னZக9, வ-Lபைற Lெராெஜ,ட)க9, ைவஃைப 

ர$^ட)க9 மPS/ தனZLப^ட சாதனYக+,- (�மா)^ேபா>க9 மPS/ 

மW,கண6னZக9 ேபா>றைவ) இைடேய ேவSபா^ைட, கா'பC D,கிய/. 

ஒMYகிைணBதகPற5 மPS/ கண6னZ சா)Bத ஆ\வகYக9 ேபா>ற ெதாழி5}^ப 
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அWLபைடய6லான க5வ6 நடவW,ைகக+,- உதவ6 ெச\ய க5வ6 நிSவனYக9 

நிSவன சாதனYகைள வாYக$/ பராமN,க$/ அgமதி,க ேவ'I/. இBத 

இடYகளZ5 இைவ ெதாட)hைடய அைனVC வ>ெபாM9 மPS/ 

ெம>ெபாM^கைளi/ பய>பIVத$/ பராமN,க$/ உ9�) நிhணVCவ/ 

கிைட,காதC கவைல,-Nய D,கிய அ/சமா-/. பய6Pசி ெபPற தகவ5 

ெதாழி5}^ப ஊழிய)கைள பண6யம)VCவதPகான நிதி, உதாரணமாக ப9ளZ 

வளாகYகளZ5, ேதைவ,ேகPப வழYகLபட ேவ'I/. எaவாறாய6g/, 

பய6PசியளZ,கLப^ட உ9�) இைளஞ)கைள, ெபாறியாள)க9 அ5லC 

வ>ெபாM9 மPS/ ெம>ெபாMளZ5 ேபாCமான ெதாழி5}^ப பய6Pசி 

ெபPறவ)கைள இBத இடYகளZ5 பண6யம)VCவத> Xல/ இBத DயPசிைய 

தPகாலிகமாகL �)Vதி ெச\யலா/. அவ)க+,- இர'I, X>S ஆ'Iக9 

வைர ந�W,-/ சிறLh, ஒLபBத, ெப5ேலாஷிLக9 வழYகLபட ேவ'I/, அBத 

ேநரVதி5 அைவ ப9ளZக9, ப9ளZ வளாகYக9 மPS/ கிராமLhறYகளZ5 உ9ள 

ப6ற க5வ6 நிSவனYக+ட> ெதாட)hபIVதLப^I ெதாழி5}^பVதி> �'Iத5 

மPS/ பய>பா^WP- உதவ ேவ'I/. [பா),க ப 19.4.5] 

இைவ ேபா>ற D,கிய ேதைவயான நிSவன சாதனYக9,  அவPைற 

வாY-வதPகான வளYக9 ஒேர மாதிNயாக கிைட,காத காரணVதினாt/, 

ஓரள$,- உபகரணYகைள பராமNLபதP- உ9�) ம^டVதி5 ெதாழி5}^ப 

அறி$ இ5லாததாt/ சிறிதள$ ம^ILபIVதLப^I9ளC. இBத காரணVதிPகாக, 

தனZLப^ட சாதனYகளZ> அதிகNVCவM/ கிைட,-/ த>ைமைய கவனமாக 

பNசீலி,க ேவ'I/. இ>S, -ைறBத வ6ைலய65 தனZLப^ட சாதனYக9 தர$V 

ெதாட)h, கண6னZ மPS/ ம5WமvWயாைவ ஒேர ேமைடய65 வழY-கி>றன, 

ேமt/ மாணவ)க9 அவPைற வ6ைரவாக$/ திறைமயாக$/ இய,க 

கPS,ெகா9கிறா)க9. எனேவ, தனZLப^ட சாதனYக9 ெதாழி5}^ப 

அWLபைடய6லான க5வ6 தைலய�Iகைள ஆதN,-/ ஆPறைல, ெகா'I9ளன. 

எaவாறாய6g/, அVதைகய சாதனYக+,கான அwக5 உலகளாவ6யத5ல, 

ேமt/ அவPS,- அWைமயா-/ நிைல மPS/ கவனVைத சிதறW,-/ நிைல 

ஏPபI/ எ>பதா5 கPறt,- த�Y- வ6ைளவ6,-/ எ>பைதi/  நா/ 

ஏPS,ெகா9ள ேவ'Wய அவசிய/ உ9ளC. க5வ6 நிSவனYகளZ5 தனZLப^ட 

சாதனYகைளL பய>பIVCவதP- ந>- சிBதி,க,kWய அw-Dைற ேதைவ. 

க5வ6,கான ெம>ெபாMைள உMவா,-வதPகான பல மாதிNக9 உ9ளன, MHRD 

ஆ5 நியமி,கLப^ட SWAYAM ேபா>ற ெம>ெபாM9 தளYக9 நாI D`வதிt/ 

பய>பIVதLபIகி>றன, ஐ.ஐ.W ப/பா\ ேபா>ற க5வ6 நிSவனYகளா5 

உMவா,கLப^ட பய>பாIக9 மPS/ ெம>ெபாM9க9 வைர 

ேசாதி,கLபட  மPS/ அளவ6டLபட ேவ'I/, மPS/ ெதாழி5Dைனேவாரா5 

உMவா,கLப^ட ெம>ெபாM9 பய>பாIக9 பயg9ளதாக இMBதா5 மதிLப�I 

ெச\யLப^I ேச),கLபட ேவ'I/. கடBத 2-3 தசாLதYகளாக பல hCைமயான 

ெம>ெபாM9க9 உMவா,கLப^I பய>பா^W5 இMBதாt/, jழPசிைய 

இய,-வதPகான ஒM ெம,கானZச/ ப6>வMவனவPறி5 ப6>தYகிேய  உ9ளC: 
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• பய>பIVCபவN> (மாணவ), ஆசிNய), நி)வாகி) ேதைவகைள அைடயாள/ 

கா'பC, 

• இBத ேதைவகைள நிவ)Vதி ெச\i/ ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான 

த�)$கைள உMவா,-த5, 

• இBத த�)$கைள ெபாMVதமான வைககளZ> கீm மதிLப�I ெச\த5, மPS/ 

• அவPைற அளவ65 வNைசLபIVCத5, இBத அைமLப65 எேதg, வ6Iப^I 

இMBதா5 ேதைவயான அரசாYக நிதிiதவ6 அளZVத5. 

இBத இைடெவளZகைள நிரLhவதP- இதPெகன  சிறLh -`ைவ இBத பண6,காக  

பண6யம)Vதலா/. (பா),க   ப 19.1.1) 

ெம>ெபாM9 ேம/பாI மPS/ அவPைற உMவா,-த5 ஆகியவPS,- 

ேமலிMBC-கீm மPS/ கீழிMBC ேம5 என இர'I நிைலய6லான 

அw-Dைறக+/ ெதாட)fசியான அWLபைடய65 ஆதN,கLபட ேவ'I/. 

கிள$^ க/LÑ^WY ெதாழி5}^பYகளZ> வள)fசி அைனVC க5வ6 

நிSவனYகளZt/ ெவPறிகரமான ெம>ெபாM9 த�)$கைள மாநில வாNயாக 

அ5லC ேதசிய அளவ65 அளவ6IவC மPS/ ஒLப�Iவைத எளZதா,-கிறC. இBத 

ெகா9ைகைய ந>- வ6ள,-/ எIVC,கா^IகளZ5 ஐ.சி.W (எ>.எ/.இ.சி.W) Xல/ 

க5வ6,கான ேதசிய மிஷனZ> ஒM ப-தியாக உMவா,கLப^ட ெம>ெபாM9க9 

அடY-/, அதாவC ெம\நிக) ஆ\வகYக9, அறிவ6ய5 மPS/ ெபாறிய6யலி> 

ப5ேவS ப6N$களZ5 உ9ள ஆ\வகYக+,- ெதாைல�ர அwகைல வழY-/, 

மPS/ மாணவ)க9 கPS,ெகா9ள$/ திற,க பய>பIVத$/ உத$/ ேபfjவழி 

பய6PசியகYக9. இBதிய ெமாழிகளZ5 ஆWேயா வ)ணைன ேகடக kWய 

ெம>ெபாM9. சில வைகயான க5வ6 ெம>ெபாM^கைள (மாநில/ேதசிய 

ம^டYகளZ5) தரLபIVதலா/, இC ஒM நப)/ நிSவனVதிP- வள)fசி மPS/ 

ெசய5பா^I ெசல$களZ> அளைவ, க^ILபIVC/.  

க5வ6ய65 க^டPற ெம>ெபாM^கைளL பய>பIVCவைத ஊ,-வ6LபC எ>பC 

கண6சமான ஆதர$ ேதைவLபI/ மPெறாM ப-தியா-/, ேமt/ தPேபாC9ள 

FOSSEE (க5வ6ய65 இலவச மPS/ க^டPற ெம>ெபாM9) DயPசி மிக$/ 

பரவலாக இM,க ேவ'I/. இலவச மPS/ க^டPற ெம>ெபாMைளL 

பய>பIVCவதPகான சவா5 நிfசயமாக ஒaெவாM தனZLப^ட நிSவனVதிt/ 

ேதைவLபI/ உய) ம^ட ெதாழி5}^பV திறைமயா-/, ேமt/ இBத 

சவாைலi/ கவனZ,க ேவ'I/ (ப 19.4.5 ஐL பா),க$/). kIதலாக, க5வ6 

நிSவனYகளZ5 பண6யாPS/ ஆசிNய)களZ5, க5வ6,கான D,கிய 

ெம>ெபாM^க9 க^டைமLப65 ஈIப^I9ளவ)கைள, நிSவனYக9 ேபண6,கா,க 

ேவ'I/, இBத த�)$க9 மதிLப�I ெச\யLப^I, க5வ6 

நிSவனYகளZ5  உMவா,கLப^I/ த�வ6ரமாக சBைதLபIVதLபIவைத 
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உSதிெச\i/ வைகய65 நிSவனYக9 ஊ,-வ6,க ேவ'I/. கடBத 

காலYகளZ5, ஆசிNய)களாக இMBCெகா'I, ெதாழி5}^பVதி5 அ5லC ப6ற 

ப-திகளZ5 ெதாழி5 Dைனேவா) மாSவC எ>பC த�வ6ரமாக 

ஊ,கமளZ,கLபடவ65ைல. இC இLேபாC மாறி,ெகா'ேட இM,கிறC, ஆனா5 

ஆசிNய மPS/ மாணவ) -`,க9 ெதாழி5 Dைனேவாராக ஈIபIவதP- அதிக 

ஊ,க/ ேதைவ. அவ)களZ> ெசய5திற> மதிLப6டLப^I ெவ-மதிக9 வழYகLபட 

ேவ'I/. 

இதனா5 தா> இBதியாவ6> D>னண6 க5வ6 நிSவனYகளான IIT ப/பா\  

அ5லC ேஹாமிபாபா வ6�ஞான, க5வ6, கழக/ (HBCSE) ஆகியவPறி5 இMBC 

ப5ேவS ெம>ெபாM^க+,கான D>DயPசிக9 உMவா,கL ப^I9ளன, இBத 

ெம>ெபாM9 த�)$க9 நா^W> அைனVC க5வ6 நிSவனYக+,-/ கிைட,கf 

ெச\i/ பண6ய65 ேபாCமான கவன/ ெசtVதLப^I அவPS,கான 

ெசல$Vெதாைகi/ அளZ,கLபட ேவ'I/. இC இல,- -`வ6னN> அள$, 

ேதைவLபI/ கால அள$ மPS/ ெசல$ ஆகியவPைற, கMVதி5 ெகா'I 

ஒ>S அ5லC அதP- ேமPப^ட வழிகளZ5 Xல/ ேத)$ ெச\C ெகா9+/பW 

கிைட,கf ெச\யLபட ேவ'I/:  

• இLேபாC  ெடவலLப)க9  மVதிய65 ம^Iேம  ப6ரபலமாகி  இM,-/ இைவ 

ப6>ன) ெதாழி5}^பVதி5 D,கிய த�)$கைள அளZLபதி5  சிறLபாக இM,-/;  

• அவ)களா5 இவPைற ேம/ப^ட க/LÑ^WY ேம/பா^I ைமய/ (CDAC) 

ேபா>ற நிSவனYக+,- ஒLபைட,க DWi/, இதனா5 அவ)க9 க5வ6 

நிSவனYக9 ெபற,kWய 24x7 ெஹ5L ெட�, Xல/ அவPைற பராமN,க 

DWi/;  

• இBத த�)ைவ ேமPெகா9வதPகான ஆதர$ மPS/ பராமNLைப க5வ6 

நிSவனYக+,- வழY-வதP- ஒM hதிய நிSவன/ ெடவலLப) 

நிSவனVதா5 பராமN,கLபIகிறC.  

இவPறிPகான PPP மாதிNக9 வ6Nவா,கLபடலா/, ேமt/ தனZயா) Cைறயா5 

உMவா,கLப^டைவக+,கான பண/ ெசtVCவைத அரசாYகVதா5 பNசீலி,க 

DWi/. ேசைவ ெபSந)களZ> க5வ6 நிSவனYக9 ‘PULL’ மாதிNய65 -றிLப6^ட 

ெதாழி5}^பYகைள மதிLப�I ெச\வதP-/ ப6>பPSவதP-/ ப^ெஜ^ 

ஒC,கீ^ைடL ெபறலா/ அ5லC ‘PUSH’ மாதிNய65 மாநில அ5லC மVதிய அரj 

Xல/ கிைட,கf ெச\திM,கலா/. இர'I வ6MLபவ6MLப ேத)$க+/ 

ெவaேவS nழ5களZ5 பயg9ளதாக இM,-/, ேமt/ அைவ சNயான 

Dைறய65 பய>பIVதLபட ேவ'I/, இ5ைலெயனZ5 வாYகLப^ட வ>ெபாM9 

மPS/ ெம>ெபாM^க9 பல நிSவனYகளZ5 இ>S பய>பIVதLபடாம5 

இM,-/. 
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தரைவL ெபாSVதவைரய65, -ைறBதC X>S ப6N$கைள, கMVதி5 ெகா9ள 

ேவ'I/. சில தர$க9 ஆசிNய)க9 மPS/ இள/ மாணவ)க9 ேபா>ற 

தனZநப)க+,- ச/பBதLப^டC. தனZiNைமையL பாCகா,க, ச/பBதLப^ட 

நப)க9 அ5லC அவ)களZ> பாCகாவல)களZ> ெவளZLபைடயான அgமதிய6>றி 

தனZLப^ட தரைவL பகிர DWயாC எ>பைத உSதிLபIVத கIைமயான 

தனZiNைம ெகா9ைக அவசிய/. சில தர$க9 தனZநப)களZ> -`,க+ட> 

ெதாட)hைடயதாக இM,-/ (எ.கா. ஒM -றிLப6^ட வ-Lப65 உ9ள அைனVC 

மாணவ)க+/ அ5லC ஒM -றிLப6^ட நிSவனVதி5 உ9ள அைனVC 

ஆசிNய)க+/), ேமt/ அVதைகய தரைவ தனZiNைமைய உSதிLபIVத 

ெபாMVதமான பாCகாLhக+ட> பகி)BC ெகா9ளலா/. X>றாவC வைக எ>பC 

க5வ6 பய>பாIகளா5 உMவா,கLப^ட மPS/ }கரLபI/ தரைவ, 

ெகா'I9ளC. இVதைகய பய>பாIக9 ெசயPைக }'ணறிவ6> 

D>ேனPறYக9 அதிநவ �னVதி5 வளர பய>பIVCகி>றன, எனேவ அVதைகய 

தர$களZ> மதிLh வள)BC வMகிறC. இCேபா>ற ெகா9ைக ெதாட)பான 

வழிகா^Iத5களZ> பW வள)BCவM/ ெதா-Lப6> ேதைவைய இBத, ெகா9ைக 

அYகீகN,கிறC, அC தவறாகL பய>பIVதLபடவ65ைல எ>பைத உSதிெச\கிறC. 

19.1. ஒU _திய ேதசிய க"வ$ ெதாழி"�qப மnற[ைத 

அைம[த" 
கடBத இMபC ஆ'IகளZ5 ப9ளZ,க5வ6 மPS/ உய)க5வ6ய65 க5வ6ய6> 

தரVைத ேம/பIVத ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவC -றிVத பல 

ேசாதைனக9 மPS/ ைபல^ ஆ\$க9 நாI D`வC/ 

ேமPெகா9ளLப^I9ளன. அவPறி> DW$க9 மதிLபா\$ ெச\யLபட ேவ'I/ 

மPS/ அவPறி> ந>ைமக9, அபாயYக9 மPS/ ெசய5திற> ஆகியவPைற 

கவனமாக மதிLப�I ெச\ய ேவ'I/, அVCட> அைவ பய>பIVதLபட ேவ'Wய 

ெவaேவS nழ5களZt/ பய>பIVதLப^I மதிLப�I ெச\யLபட ேவ'I/. இC 

ஒM ஆmBத பண6 நிhணVCவ/ ேதைவLபI/ ஒM சி,கலான பண6யா-/. 

கPற5 ேம/பாI, மதிLப�I, தி^டமிட5 மPS/ நி)வாக/ 

ஆகியவPறி5 ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவC -றிVத 

கMVC,கைள இலவசமாக பNமாறி,ெகா9வதPகான 

தளமாக ேதசிய க5வ6 ெதாழி5}^ப ம>ற/ இM,-/. 

 
19.1.1.  ேதசிய க"வ$ ெதாழி"�qப மnறW (NETF): கPற5, மதிLப�I, தி^டமிட5, 

நி)வாக/ மPS/ பலவPைற ேம/பIVத ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவC 

-றிVத இலவச கMVCL பNமாPறVதிPகான தளVைத வழY-வதPகான ஒM 

த>னா^சி அைமLபாக, ேதசிய க5வ6 ெதாழி5}^ப ம>ற/ (NETF) 

உMவா,கLபI/. இBத ம>றமானC க5வ6 நிSவனYக+,- தைலைமேயPS 

hதிய ெதாழி5}^ப/ உMவா,-த5, வNைசLபIVத5 மPS/ பய>பாI -றிVC 

DWெவILபைத எளZதா,-த5 ஆகியவPைற அளZLபேதாI மVதிய மாநில 
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அரjக9 மPS/ ப6ற பY-தார)க+ட> இைணBC சமvபVதிய அறி$ மPS/ 

ஆரா\fசிக9 -றிVC ஒMவM,ெகாMவ) சிறBத நைடDைறகைள 

கலBதாேலாசி,க$/ பகி)BC ெகா9ள$/ வா\Lh அளZ,கிறC. 

19.1.2. ேதசிய க"வ$ ெதாழி"�qப மnற[திn ப]I மhVW ெசய"பாv: NETF%I 

ப$nவUவhறிn ம�தான ெசய"பாvக( இU%IW:  

a. மVதிய மPS/ மாநில அரj Dைகைமக9 ெதாழி5}^ப 

அWLபைடய6லான -S,கீIகைள அளZ,-/ ேபாC அவ)க+,- 

தனZLப^ட ஆதார அWLபைடய6லான ஆேலாசைன வழY-த5;  

b. க5வ6சா) ெதாழி5}^பVதி5 அறி$சா) மPS/ நிSவன திற>கைள 

க^டைமVத5;  

c. இBத திைண,களVதி> Xேலாபாய ேதைவL ப-திகைள அைடயாள/ 

காwத5; ேமt/  

d. ஆரா\fசி மPS/ க'Iப6WLhகைள hதிய திைசகளZ5 h-VCத5.  

ேவகமாக மாறிவM/ க5வ6 ெதாழி5}^பV Cைறய6> ேபா,-கைள 

த,கைவVC,ெகா9ள, க5வ6 ெதாழி5}^ப க'Iப6WLபாள)க9 மPS/ 

பய6Pசியாள)க9 உ9ளZ^ட ப5ேவS ஆதாரYகளZ5 இMBC ெபறLப^ட 

உ'ைமயான தர$களZ> உ9ள �Iகைள NETF பராமN,-/, -றிLபாக அWVதள 

ம^டVதி5 இMBC, பலவ6தமான ஆரா\fசிகளZ5 ஈIபI/ ஆரா\fசியாள)க9 

இBத தரைவ ப-Lபா\$ ெச\வா)க9. கிைட,கLெபPற தரைவL பய>பIVதி 

அைனவM,-/ ெபாCவாக ெதாழி5}^பVைத வழY-வC மPS/ 

பய>பIVCவதPகான ஒM ம>றமாக இC ெசய5பI/, இC, -றிLபாக நா^W5 

உ9ள இைளஞ)க+,கிைடேய hதிய க'Iப6WLhக9 மPS/ வழிநடVCதt,கான 

திறைன ெதாட)BC நி�ப6,-/, அேத ேநரVதி5 இBத DயPசிகளZ> ஒ^IெமாVத 

தா,க/ ேந)மைறயாக இM,க ேவ'I/ எ>பைதi/  அறிவா)Bத D,கியVCவ/ 

இM,க ேவ'I/ எ>பைதi/ உSதிLபIVத  ெகா'IவரLப^I9ளC.  

19.1.3.  ேதசிய க"வ$ ெதாழி"�qப மnற[திhகான நிதி மhVW ஆதர�: க5வ6VCைற 

மvதான ஆmBத அ,கைறைய உSதிெச\ய, NETF ஆனC CIET / NCERT / NIEPA அ5லC 

RSA ஆ5 த�)மானZ,கLபI/ எBதெவாM ெபாMVதமான அைமLப6P-9+/ 

ேச),கLபடலா/. ஆர/பVதி5 ெபாC நிதிiதவ6iட> ஆதN,கLபI/ NETF  அேத 

ேவைளய65, உSLப6ன) ேபா>ற ப6ற XலYகளZலிMBC/, மPS/ ப6ற நIநிைல 

ெதாழி5}^ப ெதாழி5 நிSவனYகளான NASSCOM ேபா>றவPறிலிMBC/ 

நிதிiதவ6 ெபற DWi/. NETF இ> பண6க9 மாநில மPS/ மாவ^ட ம^டYகளZ5 

பரவலா,கLப^ட நிSவன க^டைமLhகளா5 ஆதN,கLபI/, மாநிலYக+ட> 

கலBதாேலாசி,கLப^I அைவ -றிLப6^டைவ RSAவா5 DW$ ெச\யLபI/. 

19.1.4.  ஒ^IெமாVத மதிLப�I மPS/ ெதாழி5}^ப த�)$கைள ஏPS,ெகா9வC: இBத 

CWLபான அைமLப6> அறி$ மPS/ ெசய5Dைறய6> வள)fசிைய 

ஆதNLபதPகாக, ேதசிய மPS/ ச)வேதச க5வ6 ெதாழி5}^ப ஆரா\fசியாள)க9, 
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ெதாழி5Dைனேவா) மPS/ பய6Pசியாள)களZடமிMBC உ9ள �Iகைள ேகார NETF 

பல ப6ராBதிய மPS/ ேதசிய மாநாIக9, ப^டைறக9 ேபா>றவPைற ஏPபாI 

ெச\i/. ப9ளZக9, ப5கைல,கழகYக9, ஆரா\fசி நிSவனYக9 மPS/ ப6ற 

நிSவனYகைளf ேச)Bத க5வ6 ெதாழி5}^ப வ5tந)க9, தPேபாைதய சிறBத 

நைடDைறக+,- எதிராக இBத உ9ள �Iகைள மதிLப�I ெச\ய, க5வ6, உளவ6ய5, 

சXக மPS/ ெபாMளாதார/ உ9ளZ^ட பல ேகாணYகளZ5 இMBC அவPைற 

வWக^ட$/ NETF உத$/:  

a. ஏPகனேவ உ9ள சிறBத நைடDைறகைள -றிLப6^ட nழ5களZ5 

உடனWயாக ெசய5பIVதLபட ேவ'I/ ேதைவயான தைலய�Iக9 

�)Vதி ெச\யLபட ேவ'I/;  

b. உSதியளZ,-/ தைலய�Iக+,-, kIதலாக ெபNய அளவ6லான 

ஆ\$க9 ேதைவLபIகி>றன, எIVC,கா^டாக, NRF ஆ5 

நிதியளZ,கLபடலா/; ேமt/ 

c. ெபாMVதமPற தைலய�Iக+,-, அைவ கண,கி5 எIVC, ெகா9ளLபட 

மா^டாC.  

இVதைகய ப-Lபா\$ ெதாடM/ மPS/ பகிரYகமாகL பரLபLபI/, ேமt/ க5வ6 

ெதாழி5}^ப/ ெதாட)பான அைனVC வ6ஷயYகளZt/ மVதிய மPS/ மாநில 

அரj நிSவனYக+,- ஆேலாசைன வழYகL பய>பI/, இதி5 ஏPப^ட 

தைலய�Iக9 உ^பட அைவ ெதாடரலா/ அ5லC நிSVதLபடலா/. NRF 

நிதிiதவ6ைய, கMVதி5 ெகா9வதPகாக க5வ6 ெதாழி5}^பVதி5 Xேலாபாய 

உBCத5 ப-திக9 மPS/ ப5ேவS ஆரா\fசிகைள D>ெமாழிய இBத 

ப-Lபா\ைவ NETF பய>பIVதலா/. 

19.2 ெதாழி"�qப உUவா%கi%கான அ�IQைற 
வ-Lபைற ெசய5Dைறக9 மPS/ கPற5 ெவளZLபாIகளZ5 ெதாழி5}^பVதி> 

வ6ைள$க9, -றிLபாக மிகf சிறிய -ழBைதக+,-, jமாராக$/ மPS/ பல 

சXகவ6ய5 மPS/ உளவ6ய5 ப,க வ6ைள$கைள உ9ளட,கிi9ளதாகேவ 

உலகளாவ6ய சா>Sக9 ெதNவ6,கி>றன. இMLப6g/, சPS வயC Dதி)Bத 

-ழBைதக+,- கPப6Vத5, கPற5 மPS/ மதிLப�I உ9ளZ^ட ெதாழி5}^பVதி> 

பல ேவSப^ட பய>பாIக9, மிகLெபNய மாPறVைத அளZ,க,kWய திறைன, 

ெகா'WM,கி>றன. ஆைகயா5, ெதாழி5}^பVைதV உMவா,-/ ேபாC 

ேந)மைறயான மPS/ எfசN,ைகயான அw-Dைற ப6>பPறLபI/, 

கிைட,க,kWய வைரயS,கLப^ட நிதிக9 மPS/ க5வ6 ெதாழி5}^பVதிP- 

அ)Lபண6,கLப^ட ஆPற5க9 உகBத Dைறய65 பய>பIVதLபIகி>றன 

எ>பைத உSதிLபIVதLபட ேவ'I/. 

19.2.1.  ஆசிZயOக( Q%கிய ப]காhVW வைகய$" உUவா%கSபvW தIதிவாofத 

க"வ$ ெதாழி"�qப[திhகான ஆதர�: ெதாழி5}^பVதி> அைனVC 

பய>பாIக+/ க5வ6ய6> பல அ/சYகைள ேம/பIVத ஆதN,கLப^I 

ஏPS,ெகா9ளLபI/, இBத தைலய�Iக9 அைவ அளவ6டLபIவதP- D>ன) 



19. Technology in Education 

 
351 

ெதாட)hைடய nழ5களZ5 கIைமயாக$/ ெவளZLபைடயாக$/ மதிLப�I 

ெச\யLப^I9ளன. க5வ6 ெதாழி5}^ப/ எ>பC ஒM ஆசிNய) அவளC/அவரC 

பண6ய65 பய>பIVத,kWய கMவ6க9 மPS/ DைறைமகளZ> மிக ச,திவா\Bத 

அ/சYகைள உ9ளட,கிய ெதா-LhகளZ5 ஒ>றா-/. வ-LபைறகளZ5 

ெபாMVதமான ெதாழி5}^பYகைளL பய>பIVCவC ெதாட)பான நடவW,ைகக9 

மPS/ D>DயPசிக9 மPS/ க5வ6 நிSவனYகளZ5 ெதாழி5}^பVதி> மPற 

அைனVC பய>பாIக+,-/ தைலைம தாY-வதP- ேபாCமான பய6Pசி மPS/ 

ஆதர$ Xல/ ஆசிNய)க9 D`ைமயாக அதிகார/ ெபSவா)க9. 

19.2.2.  க"வ$ அைமS_களL" ெதாழி"�qப பயnபாv மhVW ஒU]கிைணS_: 

க5வ6ய6> ஒ^IெமாVத தரVைத ேம/பIVCவதPகான ஒM D,கிய உVதியாக 

ெதாழி5}^பVதி> பய>பாI மPS/ ஒMYகிைணLh அைமBC9ளC. உய) 

தரமான உ9ளட,கVைத உMவா,-வதP-/ வழY-வதP-/ கவன/ 

ெசtVதாம5, ெதாழி5}^பVைத ப6>வM/ வைககளZ5 பய>பIVCவதP-/ 

கவன/ ெசtVCகிறC: பல ெமாழிகளZ5 ெமாழிெபய)Lபைத உ9ளட,கVைத 

ஆதNVத5; மாPSVதிறனாளZ மாணவ)க+,- உத$த5; அறிவா)Bத பய6Pசி 

Dைறைமக9 மPS/ தகவைமLh மதிLப�̂ I DைறகைளL பய>பIVCவத> 

Xல/ கPப6Vத5-கPற5 ெசய5DைறகளZ> தரVைத ேம/பIVCத5; hதிய 

வைகயான ஊடாI/ மPS/ அதிேவக உ9ளட,கVைத உMவா,-த5 (எ.கா. 

ெபNதா,கLப^ட மPS/ ெம\நிக) ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCத5); க5வ6V 

தி^டமிட5 மPS/ நி)வாகVைத வtLபIVCத5 மPS/ ேத)$ Dைற மPS/ 

நி)வாக ெசய5DைறகளZ5 அதிக ெவளZLபைடVத>ைம மPS/ ெசய5திறைன, 

ெகா'IவMத5; ஆசிNய) ேம/பா^IV தி^டYக+,- ஆதரவளZVத5 

ேபா>றவPS,- உதவ6 ெச\C க5வ6ைய நி)வகி,க உத$த5; மPS/ ODL 

Dைறைய மதிLப6Iத5, அதவC ப9ளZ க5வ6, உய) க5வ6, ெதாழி5Dைற மPS/ 

ெதாழிPக5வ6, வயC வBேதா) க5வ6 மPS/ வாmநா9 D`வC/ கPற5 

ஆகியவPறி5 அைனVC வயதினNடமிMBC/ வள)BC வM/ க5வ6,கான 

ேதைவ,- இத>Xல/ பதிலளZ,க DWi/. 

19.2.3. க"வ$ ெதாழி"�qப[தி" சிறfp வ$ள]IW ைமய]க(: D,கிய 

ப5கைல,கழகYக9 மPS/ ப6ற சிறBத க5வ6 நிSவனYகளZ5 ஆரா\fசி மPS/ 

அவPS,- ெபாMVதமான ெதாழி5}^ப த�)$கைள எILபதPகான ஆதர$ 

ெசய5பாIகைள ேமPெகா9ள க5வ6 ெதாழி5}^ப சிறLh ைமயYக9 

நிSவLபI/. இBத சிறLபான ைமயYக9 NETF இ5 ப6ரதிநிதிVCவ/ ெச\யLபI/, 

ேமt/ அவPறி5 இMBC ெதாழி5}^ப அறிைவL பகி)வதP-/ அறிைவL 

ெபSவதP-/ NETF> மPற உSLப6ன)க9 ஒM உைரயாடலி5 ஈIபIவா)க9. 
P19.2.4.  ெதாழி"�qப அ`Sபைடய$லான தைலய�vக�%கான ெபாpவான 

வழிகாqvத"க(: ெபM/பாலான ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான 

தைலய�IகளZ> ஒMYகிைணBத ப-தியாக X>S D,கிய kSக9 கMதLபI/ 

அைவ: வ>ெபாM9, ெம>ெபாM9 மPS/ தர$. ெபாCவாக, ப6>வM/ 

வழிகா^Iத5க9 இவPS,காக பய>பIVதLபI/. இBத வழிகா^Iத5களZ5 

வ6திவ6ல,-க9 ஏேதg/ இMBதா5 அைவ கவனமாக$/ பகிரYகமாக$/ 

நியாயLபIVதLபI/. 
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a. வnெபாU(: இவPைறL ெபாSVதவைரய65 சBைதய65 உ9ள 

ேமக,கண6ைம அWLபைடய6லான வண6க�தியான உ9க^டைமLh 

ெகா'ட சாத>Yக9 மPS/ இSதி பயன)க+,கான தனZLப^ட கண6னZ 

சாதனYக9 ஆகியைவ ெபாCவாக ேத)BெதI,கLபIகி>றன. 

b. ெமnெபாU(: க5வ6 பய>பா^WPகான ெம>ெபாMளாக FOSSEE ேத)$ 

ெச\யLபI/. ேதைவயானேபாC, ெம>ெபாMைள ெதாழி5 �தியாக 

ேம/பIVCவதP-/ பராமNLபதP-/ அரசாYக/ பண/ ெசtVCகிறC, 

ேமt/ அைத கPறவ)க9, ஆசிNய)க9 மPS/ நிSவனYக+,- அத> 

இலவச மPS/ வர/பPற ஆஃLைல> பய>பா^WPகாக வ6நிேயாக 

உNைமகைளL ெபPS, ெகா9+/. இBத ெம>ெபாM^க9 ப6ரபலமான 

மPS/ மலி$வ6ைல இSதி பயன) கண6னZ சாதனYக+,- இண,கமாக 

இMLபைத உSதி ெச\ய நடவW,ைக எI,கLபI/.  

c. தர�: ெபாCெவளZய65 பகிரLப^ட அைனVC தர$க+/ அரசாYகVதிP- 

ெசாBதமானைவ மPS/ அைவ க5வ6V தரநிைலகைள 

ேம/பIVCவதPகாகL பய>பIVதLபI/ (ப6N$ 19.6 ஐL பா),க$/). 

தனZநப)க9 தYக9 ெசாBத தரவ6> D` உNைமையi/ த,க ைவVC, 

ெகா9ளலா/, அைவ அவ)களZ> ெவளZLபைடயான அgமதிய6>றி 

பய>பIVதLபட மா^டாC. திறBத தர$ D>DயPசிiட>, தர$ 

பாCகாLப65 சிறBத நைடDைறய6> பW, அநாமேதயமா,கLப^ட க5வ6V 

தர$, ஆரா\fசி ேநா,கYக+,காக ஒM வழ,கமான அWLபைடய65 

அைனவM,-/ ெபாCவ65 கிைட,-/. 

19.3 ஆசிZயOக�%கான கhப$[த" QnதயாZS_ மhVW 

ெதாடOtசியான நி_ண[pவ ேமWபாv 
இBத, ெகா9ைகைய நைடDைறLபIVCவC ெவPறிெபற ேவ'Iமானா5 

ஆசிNய)களZ> CPDைய ேநா,கிய மிகL ெபNய DயPசி ேதைவLபI/. ஆ>ைல> 

கPற5 உபகரணYக9/ ெசயலிக9/ பய>பாIக9 Dத5 தைலDைறய65 கP-/ 

மாணவ)க+,- மிக$/ சிறLபாக ெசய5படாC, அவ)க+,- வ-Lபைறf nழ5 

ம^Iேம ேதைவLபIகிறC, இC சக மாணவ)க+ட> ேச)BC கPபதPகான 

வா\Lhகைள வழY-கிறC, அVCட> ஆசிNய)களZடமிMBC ேநரWயாக 

கPS,ெகா9+த5 மPS/ வழிகா^Iத5 அgபவYக+/ கிைட,கி>றன. 

இMLப6g/, ஆ>ைல> வ-Lhகைள அதிக/ பய>பIVத,kWய வ-Lபைற 

கPப6Vதலி5 அதிக Dதி)fசி ெபPற ஆசிNய)கைள ெபாSVதவைர இC 

உ'ைமய5ல. ெபM/பாலான ஆசிNய உSLப6ன)க+,- அவ)களZ> பாட 

அறிவ6> தரVைத உய)Vதி,ெகா9ள இC ேதைவLபI/, இC ஆ>ைல> 

க5வ6ய6> XலD/ ெச\யLபடலா/. 

நா>- ஆ'I ஒMYகிைணBத B.Ed. பWLh Xல/ அளZ,கLபI/ ப9ளZ ஆசிNய) 

கPப6Vத5 D>தயாNLh மPS/ அவPறி> நிர5, பNசீலைனக9 அைனVC/ 

அைனVCவைகயான இளYகைல பாடLப6N$க+ட> ஒVதைவ. அவPைற ெபற 

ஆ>ைல>, திறBத மPS/ ெதாைல�ர க5வ6 இர'ைடi/ பய>பIVதலா/, 
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ஆனா5 மிக$/ நியாயமான Dைறய65. வ-LபைறகளZ5 க5வ6 

ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVத ஆசிNய)க+/ தயாராக இM,க ேவ'I/. 

19.3.1.  க"வ$[ ெதாழி"�qப[ைத பயnபv[pவதி" ஆசிZயO கhப$[த" 

QnதயாZS_: க5வ6V ெதாழி5}^பYகைளL பய>பIVதி அைனVC 

ம^டYகளZt/ உ9ள ஆசிNய)களZ> திறைன வள)Vத5, அைனVC ஆசிNய) 

D>தயாNLhV தி^டYகளZt/ ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான வளYகைளL 

பய>பIVCவதி5 பய6Pசி அளZVத5, இைண,-/ ேபாC ஏPபI/ ெபாCவான 

சி,க5கைள அைடயாளYக'I அவPைற ைகயா+வதPகான பய6Pசி  மPS/ 

சாதனYகைளL பராமNVC அவPைற பாCகாLபான Dைறய65 இய,-த5, 

மி>Dைற-உ9ளட,கVைதL பய>பIVCவதPகான கPப6Vத5 உVதிக9 (ஒM 

தைலகீm பய>Dைறய65 வ-Lhகைள திற/பட நடVCத5 மPS/ MOOCகைள 

ேம/பIVCத5 உ^பட), மPS/ கPப6Vத5 கPற5 ெசய5Dைறகைள 

ேம/பIVCவதP- ெபாMVதமான கMவ6கைளL பய>பIVCத5 (எ.கா. CWSN,- 

உத$வதPகான கMவ6க9 மPS/ வ-Lபைற நைடDைறகைள படமா,-வத> 

Xல/ ஆசிNய)க9 தYக9 கPப6Vத5 பாண6கைளL ப6ரதிபலி,க உத$/ கMவ6க9). 

திறBத க5வ6 கள�சியVதி5 உ9ள ஒaெவாM பாடVதிPகான வ �Wேயா,க9 

(ப19.5.2ஐL பா),க$/) ஆசிNய) பய6Pசி வ6வாதYக+,- பய>பIVதLபI/. 

ஆசிNய) பய6Pசி ெபSபவ)களZ> திற>கைள மதிLப6IவதP-, அைவ ம^Iமி>றி, 

கPப6Vத5, கPற5 மPS/ மதிLப�̂ I ெசய5Dைறகைள ேம/பIVCவதPகான 

க5வ6 ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவதி5 உ9ள திறைம உ9ளZ^ட 

ெபாMVதமான ெதாழி5}^ப அWLபைடய6லான கMவ6க9 உMவா,கLபI/. 

ஆர/பVதி5, அைனVC ஆசிNய) பய6Pசியாள)க+,-/ ஒேர க^டமாக பய6Pசி 

அளZ,க சா>றளZ,கLப^ட Dத>ைம ஆசிNய)க+,- ஏராளமான பய6Pசிக9 

அளZ,கLபI/. எனேவ, ஒM ெபாMVதமான DயPசி CIET ஆ5 ெதாடYகLப^I ஒM 

ெதாைலேநா,- பய>Dைறய65 5-6 ஆ'Iக9 வைர இயY-/.. 

19.3.2.  ெதாடOtசியான ஆசிZயO நி_ண[pவ வளOtசி%I க"வ$ ெதாழி"�qப[ைதS 

பயnபv[pத": ஒM ஆ>ைல> பய6Pசி தள/ - -றிLப6^ட ப-திகளZ5 

பய6PசியளZLபவ)க+,- சா>றிதm வழY-வதPகான ெபாMVதமான 

வழிDைறக+ட> இைண,கLப^I9ளC – ெதாழி5 }^பYகளZ5 க5வ6VCைற 

ேம/ப^I இM,கfெச\வதP- க5வ6VCைறய6> அைனVC நிைலகளZt/ 

பண6ய65 உ9ள ஆசிNய)கைள ேம/பIVCவதPகான அதிகார/ உMவா,கLபI/. 

ஆசிNய)க9 தYகளC தனZLப^ட க/LÑ^WY சாதனYக+,கான (எ.கா. 

�மா)^ேபா>க9) அwகைல அதிகNLபதா5, இBத பய6Pசி தளVைத 

அw-வதP-/, அவ)களZ> கPப6தVதி5 இைண,க உய) தரமான ஆ>ைல> 

க5வ6 வளYகைள ஆரா\வதP-/, ஆ>ைல> ஆசிNய) சXகYகளZ5 

பYேகPபதP-/ அைனVC ேசைவ ஆசிNய)க+,-/ ேபாCமான இைணLh 

வழYகLபI/. சிறBத நைடDைறக9 பகிரLபடலா/. ஆ>ைல> தள/ 

ஆசிNய)க+,- கMVCகைளL பகி)BC ெகா9ள$/, அவ)களZ> கPப6தVைத 

ெவளZLபIVத$/ அgமதி,-/; சிறBத மPS/ இலாகா,கைள, ெகா'ட 

ஆசிNய)க+,- ேதசிய மPS/ ச)வேதச பய6Pசி அம)$க9, மாநாIக9, 

ப^டைறக9 ேபா>றவPறி5 பYேகPபதPகான நிதி உதவ6 மPS/ NETF 
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நிகm$களZ5 தYக9 பண6கைள வழY-வதPகான அைழLhக9 உ9ளZ^ட சNயான 

அYகீகார/ வழYகLபI/. 

19.3.3.  IறிSப$qட ெதாழி"�qபW ெதாடOபான ெகா(ைக நடவ`%ைகக(: SWAMAM 

ேபா>ற தளVதி5 ஆசிNய ேம/பா^IV தி^டYக+,கான தனZLபயனா,கLப^ட 

பWLhக9 அவசியமான தைலய�IகளZ> கீm ேச),கLபட ேவ'I/. ப9ளZ 

ஆசிNய)க+,-/ உய) க5வ6ய65 ஆசிNய)க+,-/ SWAYAM கPறலி> 

தVCவா)Vத அ/சYகைள அளZ,க DWi/. அேத ேநரVதி5, DIET க9 மPS/ HRDC 

க9 Dைறேய ப9ளZ ஆசிNய)க9 மPS/ உய) க5வ6ய65 ஆசிNய)க+,- க5வ6 

ஆதரைவ வழY-/. பாடVதி^டYக9 ஆ>ைல> Dைறைம,- 

மSக^டைம,கLபட ேவ'I/, ேமt/ வ-Lபைற இைடVெதாட)hகளZ> பதி$க9 

ம^I/ அ5ல. இேதேபா5, சா>றிதm மதிLப�I ஆசிNய)க+,- வசதியான 

வைகய65 வWவைம,கLபட ேவ'I/, ஆனா5 அC அேத சமயVதி5 தரமதிLைப 

உMவா,-/ அள$,- கIைமயானதாக$/ இM,க ேவ'I/. 

ஆசிNய) நிhணVCவ கPற5 சXக ஊடக -`,களZ> வள)fசி மPS/ பரவலான 

பய>பா^W> Xல/, ஆசிNய)க9 அேத பாடYகைள, கPப6,-/ சக 

ஆசிNய)க+ட> உைரயாடலா/ மPS/ அறி$, அgபவ/ மPS/ க5வ6 

உ9ளட,க/ ஆகியவPைற, kட பNமாறி,ெகா9ளலா/ எ>பC ஒM 

ந/ப6,ைக,-Nய தைலய�டா-/, இC சில மாநிலYகளZ5 ஏPகனேவ ெபM/ 

தா,கVCட> பய>பா^W5 உ9ளC. இC பல மாநிலYகைளi/ ெவaேவS 

பாடYகைளi/ உ9ளட,-/ வைகய65 ஊ,-வ6,கLப^I வ6Nவா,கLபட 

ேவ'I/. 

 

19.4 கhப$[த", கhற" மhVW மதிSப�qv ெசய"Qைறகைள 

ேமWபv[pத" 

 
இ'ட)ெந^ எ>பC க5வ6 ேநா,கYக+,காக பய>பIVத,kWய உைர, ஆWேயா 

மPS/ வ �Wேயாவ6> ெபா,கிஷ hைதய5 ஆ-/. ேபாCமான எ'ண6,ைகய6லான 

அwக5 சாதனYக9 (ெபMகிவM/ �மா)^ ேபா>க9 அ5லC ஐபா^க9 மPS/ 

அவPS,- இைணயான சாதனYக9) மPS/ இைணயVதிPகான 

க^ILபIVதLப^ட அwக5 (பாCகாLh ேநா,கYக+,காக) கிைடLபC எ>பC 

ஆசிNய)க+,-/ மாணவ)க+,-/ இBத வளYகைளL பய>பIVCவதPகான 

அதிகாரVைத அளZ,-/, ேமt/ அவ)க9 பலவPைற உMவா,க பYகளZ,-/. 

அவ)க9 பல வைகயான கPற5 ெசய5பாIகளZ5 ஈIபடலா/, 

ெசய5தி^டYகைளf ெச\வதP- ஏPற ெபாM^கைளL பய>பIVதலா/, jய 

கPற5 மPS/ -` கPற5 DைறகளZ5 ஈIபடலா/, இத>Xல/ ெபM/பாலான 

இ>ைறய இBதிய வ-LபைறகளZ5 நில$/ 'கM/பலைக Xல/ பய6PSவ6Vத5' 

மாதிNகளZலிMBC க5வ6ைய வழY-வைத D`ைமயாக மாPறலா/. 

P19.4.1.  ப(ளL பாட[திqட[தி" க"வ$ ெதாழி"�qப[ைத ஒU]கிைண[த": ப9ளZ 

மாணவ)கைள Wஜி^ட5 iகVதிP- தயா)பIVத$/, STEAM (அறிவ6ய5, 

ெதாழி5}^ப/, ெபாறிய6ய5, கைல மPS/ வWவைமLh, மPS/ கண6த/) 

க5வ6ய65 D>DயPசிகைள ேம/பIVத$/, ப6>வM/ நடவW,ைகக9 

எI,கLபI/: 
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a. 6 வயதிலிMBC, கண,கீ^I சிBதைன திற> பய6Pசிக9 (கண6னZக9 

திற/பட ெசய5பIVத,kWய வழிகளZ5 சி,க5கைளi/ த�)$கைளi/ 

வ-Lபதி5 உ9ள சிBதைன ெசய5Dைறக9) ப9ளZ பாடVதி^டVதி5 

ஒMYகிைண,கLபI/. இC Wஜி^ட5 iகVதி> ஒM அWLபைட 

திறைமயா-/, ேமt/ இC திற/பட வWவைம,கLப^ட காகித 

பண6Vதா9களZ> Cைணெகா'I கPப6,கLபI/. 

b. சாதனYகளZ> பரவ5 மPS/ அவPறி> மலி$ ஆகியவPைற, கMVதி5 

ெகா'I, அைனVC மாணவ)க+/ 2025,-9 இைண,கLப^ட தனZLப^ட 

கண6னZ சாதனYக+,கான அwகைலL ெபற வா\Lh9ளC. ப9ளZ 

பாடVதி^ட/ இBத தனZLப^ட சாதனYகைளL பய>பIVதி Wஜி^ட5 

க5வ6யறிைவ ஊ,-வ6,-/, ேமt/ கிைட,க,kWய Wஜி^ட5 

உ9க^டைமLh (கண6னZ ஆ\வகYக9, WYகNY ஆ\வகYக9, 

தயாNLபாள) இடYக9, Dதலியனைவ). 

c. ேம5நிைல மPS/ இர'டா/ நிைல ப9ளZ பாடVதி^ட நிைலகளZ5 

நிரலா,க/ மPS/ ப6ற ேம/ப^ட கண6னZ அWLபைடய6லான 

ெசய5பாIகைள ைமயமாக, ெகா'ட வ6MLப பாடYக9 வழYகLபI/. 

19.4.2.  க"வ$ ெமnெபாUqகைள உUவா%Iத": அைனVC ம^டYகளZt/ உ9ள 

மாணவ)க+,-/ ஆசிNய)க+,-/ ஏராளமான க5வ6 ெம>ெபாM9க9 

உMவா,கLப^I கிைட,கf ெச\யLபI/. இCேபா>ற அைனVC 

ெம>ெபாM9க+/ அைனVC D,கிய இBதிய ெமாழிகளZt/ கிைட,-/, ேமt/ 

இைவ சி.டப69Ñ.எ�.எ> மPS/ மாPSதிற> ெகா'ட மாணவ)க9 உ^பட 

பலதரLப^ட பயன)களா5 அwகLபட, kWயதாக இM,-/, ேமt/ அவPறி5 

அடYகிi9ளைவ: 

a. மாPSVதிற> ெகா'ட மாணவ)க9 கPபதP- உதவ,kWய 

ெம>ெபாM9 (எ.கா. பா)ைவVதிற> அPற / ப-தியள$ பா)ைவயPற 

மாணவ)க+,- அைனVC D,கிய இBதிய ெமாழிகளZt/ உைர-,--

ேபfj ெம>ெபாM9). 

b. எ'க9 (கண6த/) மPS/ அWVதள க5வ6யறிைவ ஊ,-வ6,க 

அைனVC D,கிய இBதிய ெமாழிகளZt/ }'ணறி$ பய6Pசி Dைறக9. 

c. த�வ6ரமான வ6ைளயா^Iக9, உMவகLபIVCத5க9 மPS/ 

ெபNதா,கLப^ட மPS/ ெம\நிக) யதா)VதYக9 பய>பIVதLப^ட 

ெசயலிகளZ> வWவVதி5 க5வ6 ெம>ெபாM9. 

d. கPற5 பWநிைல உ9ளட,கL (வாசிLhக9, வ �Wேயா,க9, ஊடாI/ 

பண6Vதா9க9 ேபா>றைவ) பாடVதி^டVதி> அWLபைடய65 ஒaெவாM 

தனZLப^ட கPேபாM,-/ ஏPற வைகய65 தனZLபயனா,கLப^ட கPற5 

பWநிைலக9 உMவா,கLப^ட வைகய65 அைமBத ெம>ெபாM9. 
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e. jய கPற5 அ5லC சக மாணவ)க+ட> ஒMYகிைணBC கPற5 

ேபா>ற த�)$ நடவW,ைககைள எI,க கPபவ)க+,- உதவ6 ெச\i/ 

வைகய65 வWவைம,கLப^ட கMVC,கைள வழY-/ தகவைமLh 

மதிLப�̂ I கMவ6க9. 

இBத ெம>ெபாM^க9 ஆசிNய)க+,- உத$/ வைகய65 ஏPகVத,க 

மதிLப�Iகைள உMவா,-த5, உMவா,-த5 மPS/ jM,க/, மதிLப�Iகைள 

மதிLப6Iத5 மPS/ கPபவ)க+,- ெபாMVதமான ப6>±^டYகைள வழY-த5. 

இVதைகய மதிLப�Iக9 Xல/ ெபாM9 உணராம5 மனLபாட/ ெச\வத> 

D,கியVCவ/ -ைற,க$/, அதP- பதிலாக வ6ம)சன மPS/ ஆ,க�)வமான 

சிBதிVC பதிலளZVத5, தகவ5ெதாட)h மPS/ ஒVCைழLh உ9ளZ^ட 21 ஆ/ 

®Pறா'I,கான திற>க9 மvC கவன/ ெசtVதLபட ேவ'I/. தனZLப^ட 

கMவ6களZ> ெசய5திற> மPS/ ஒ^IெமாVத நிSவன ெசய5திறைன 

ப6ரதிபலி,-/ இVதைகய கMவ6களா5 உMவா,கLப^ட தர$, அIVதIVத 

ப-Lபா\$ மPS/ ஆரா\fசி,காக NRED இ5 சNயான Dைறய65 பதி$ 

ெச\யLபI/ (பா),க ப6.1.5). 

19.4.3.  வ �̀ ேயா பாO%IW உபகரண]க(: திறBத க5வ6 கள�சியVதி5 உ9ள 

உ9ளட,கVைத அதிகப^சமாகL பய>பIVத ஏCவான சாதனYக9 மலிவானைவ 

மPS/ சிறிய வ �Wேயா பா),-/ கMவ6க+ட> (எ.கா. nNய ச,திய65 இயY-/ 

வ �Wேயா ப6>னண6 மPS/ தி^ட சாதனYக9) ஆதN,கLபI/. இCேபா>ற 

வ �Wேயா,கைள கPப6Vத5-கPற5 ெசய5DைறகளZ5 ஒMYகிைண,க ஆசிNய)க9 

ஊ,-வ6,கLபIவா)க9, அவ)க+ைடய ெசாBத ேபாதைனiட> ேச)VC இவPைற 

ஒM மதிLh k^I/ வ6ஷயமாக ேச),கிறா)க9. 

19.4.4.  ேமWபqட ஆnைலn ப`S_க(: ஆ>ைலனZ5 -றிLப6^ட வைக பWLhகைள 

(-றிLபாக ேம/ப^ட ேத)$க9) DW,-/ மாணவ)க+,- பாடெநறி வர$கைள 

வழY-/ க5வ6 நிSவனYக9 ஊ,-வ6,கLபI/, எ.கா. SWAYAM அ5லC 

எதி)காலVதி5 உMவா,கLப^ட இCேபா>ற ப6ற தளYக9 வழியாக. ஐW 

இய,கLப^ட ேசைவக9 (ஐ.W.இ.எ�) ேபா>ற தைலLhக9 மPS/ ஆ>ைல> 

க5வ6L பய>களா5 பயனைடய,kWய ெதாழிPக5வ6 மPS/ வயC வBேதா) 

க5வ6 ேபா>ற ப6ற Cைறக9 இதி5 அடY-/. 

19.4.5.  ெபாU[தமான தகவ" மhVW தகவ" ெதாடO_ ெதாழி"�qப 

பயnபாq`hகான ஆதர�: ெபM/பாலான க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 

வ>ெபாM9 மPS/ ெம>ெபாMைளL பராமNLபதிt/ பய>பIVCவதிt/ 

சிரமVைத, ெகா'I9ளன. XVத இைடநிைல பWLhகைள DWVத 

மாணவ)க+,- ஏராளமான மதிLhமி,க ‘ஐ.W �த)’ ெப5ேலாஷிLகைள 

உMவா,-வத> Xல/ இBத சி,கைல த�),க DWi/. சில நாIகளZ5 இராwவ 

ேசைவ,- ஒVத கிராமLhற ேசைவய6> பதிLப65 அவ)க9 தYக9 ஐ.W 

உ9க^டைமLைப நி)வகிLபத> Xல/ ப9ளZ வளாகYகைள ஆதN,க DWi/. 

கண6னZ வ>ெபாM9 மPS/ பராமNLh, அVCட> ெம>ெபாM9 நிSவ5 மPS/ 

பராமNLh (-றிLபாக திறBத Xல ெம>ெபாM+,-) பய6Pசி இBத மாணவ)க+,- 

கPப6,கLபட ேவ'I/. DWBதவைர, உ9�) ம,க+,- இBத ெப5ேலாஷிL 
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வழYகLபட ேவ'I/. இC ப6PகாலVதி5 இBத உSLப6ன)களZைடேய 

ெதாழி5Dைனேவாைர உMவா,க$  அவ)கைள ேம/பIVத$/ உத$/. 

19.4.6.  IறிSப$qட ெதாழி"�qபW ெதாடOபான ெகா(ைக நடவ`%ைகக(: இைவ 

இர'I -`,களாகL ப6N,கLபIகி>றன, ேதைவயான தைலய�Iக9 மPS/ 

ந/ப6,ைக,-Nய தைலய�Iக9. கPப6Vத5, கPற5 மPS/ மதிLப�̂ W5 

ேதைவயான சில தைலய�Iக9 ப6>வMமாS: 
 

a. இBதிய ெமாழிகளZ5 க5வ6 உ9ளட,கVதிPகான தகவ5 கள�சியYக9: 

உ9ளட,கVைதL பதிேவPSவதPகான தைலயYக ெசய5Dைறக9 மPS/ 

மதிLப�̂ I Dைறக9 ஆகியைவ ேச)BC ஒM சிறBத உ9ளட,கVைத 

D>னண6ய65 ெகா'I வர அgமதி,-/. கிNேய^Wa காம>� உNமVதி> கீm 

உ9ளட,க/ கிைட,க ேவ'I/. திறBத க5வ6 வளYக+,கான ேதசிய கள�சிய/ 

(NROER) அVதைகய ஒM எIVC,கா^I, ஆனா5 இC அதிக வ6ழிLhண)$ 

க^டைமLேபாI kIதலாக ேச),கLபட ேவ'I/, இதனா5 ஆ>ைலனZ5 

அதிகமான உ9ளட,க/ வMகிறC, ேமt/ அதிகமான ம,க9 அைதL 

பயg9ளதாக, காணலா/. அVதைகய கள�சியVைதV த,கைவ,க ெபாMVதமான 

நிதி மாதிNையV ேத)BெதI,க ேவ'I/. உ9ளட,க கள�சியVைத வ6MLபமாக 

க^டண அைமLhக+ட> ஒMYகிைண,க DWi/, இதனா5, உ9ளட,க 

பைடLபாள)க+,- உ9ளட,கVைத பYகளZLபதPகாக சிறிய வழிய65 ஈIெச\ய 

DWi/. இC hCைமயான வயC,- ஏPற உ9ளட,கVைத உMவா,க பல 

ஆசிNய)கைள ஊ,-வ6,-/. ஒaெவாM மாநிலVதிP-/ தனZVதனZ 

கள�சியYகைள உMவா,-வC அ5லC அைனVC உ9ளட,கYகைளi/ ஒேர 

கள�சியVதி5 ைவVதிMLபC ேபா>ற DWைவ NETF ஆ5 ெபாMVதமான நிதி 

மாதிNகளZ> அWLபைடய65 எI,க DWi/. 

b. உ9ளட,க கள�சியVதி5 பதிேவPறLப^ட உ9ளட,கVதி> தானZய,க 

இயBதிர ெமாழிெபய)Lh: ெமாழிெபய)Lப6> தரVைத சNபா),க இதி5 kIதலாக 

ப6ைழதிMVத ெசய5Dைறக+ட> இM,க ேவ'I/, இதனா5 எBத ெமாழிய6t/ 

ந5ல தரமான உ9ளட,கVைத பல இBதிய ெமாழிகளZ5 ெமாழிெபய),க DWi/. 

சில ந/ப6,ைக,-Nய தைலய�Iக9 ப6>வMமாS: 

c. க5வ6 சா)Bத அ5லC பாடL hVதகYகைள பதிLப6,-/ ெம>ெபாM9: 

ஆசிNய)க9 ஒ>S அ5லC அதP- ேமPப^ட உ9ளட,க, கள�சியYகளZலிMBC 

இலவச உ9ளட,கVைதV ெதா-,க ேவ'I/, jவார�யமான பாடYகைள இத> 

Xல/ உMவா,கலா/, அவPைற மாணவ)க+ட> ப6.W.எஃL வWவVதி5 பகிரலா/. 

ப5ேவS பைழய ப5கைல, கழகYக9 அfசிI/ ப6N$கைள, ெகா'I9ளன, 

அைவ க5வ6L ெபாM^களZ> ஒLப�̂ டளவ65 மலிவான அfj நக5கைள அfசிடL 

பய>பIகி>றன. 

d. ஆ>ைல> மதிLப�Iக9: தி^ட ெசய5Dைறக+ட> இைணBத ஆ>ைல> 

ெகா9-றி வைக ேத)$க9 இBத மதிLப�IகளZ5 அடY-/ ேமt/ இைவ 
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ஆசிNய)களா5 தனZVதனZயாக மதிLப�I ெச\யLபI/. சில பய>பா^I 

அWLபைடய6லான பல ேத)$ ேத)$க9 அைமLhக9 இLேபாC ஏPகனேவ 

கிைட,கி>றன, வ6னாWவ6னா,கைள நடVத ஆசிNய)க+,- மிக$/ இC 

எளZதானC. 

19.5. க"வ$ அ�கைல ேமWபv[pத" 

ICTய6> ெபாMVதமான பய>பாI ெதாைல�ரL ப-திகளZ5 உ9ள மாணவ)கைளf 

ெச>றைடய உத$வத> Xல/, ெப'க9, CWSN, ப9ளZய65 இMBC இைடநி>ற 

மாணவ)க9, ெபNயவ)க9 மPS/ வாmநா9 D`வC/ க5வ6ையV ேதI/ பல) 

உ9ளZ^ட எBதெவாM மாணவM/ க5வ6ய65 ப6>தYகவ65ைல எ>பைத 

உSதிLபIVத உத$/. எனZg/, இBத -றிLப6^ட ேதைவக+,கான க5வ6 

உ9ளட,கVைத உMவா,க சில வ6ஷயYகைள மனதி5 ெகா9ள ேவ'WயC  

மிக$/ D,கியமானC.. 

 

19.5.1.  ெதாைல°ர பIதிகளL" ெதாழி"�qப[திhகான அ�க": அwகDWயாத 

இடYகளZ5 இMLபவ)கைள ெச>றைடவதPகான இைணLh Dைகைமகளால 

ப9ளZ வளாகYக9 மாற ேவ'I/.இதPகாக, அைவ மி>சார/, கண6னZக9 / 

�மா)^ ேபா>க9 அ5லC ப6ற அwக5 சாதனYகைள, ெகா'WM,க 

ேவ'I/, ேமt/ இைணய அwக5 இ5ைலெயனZ5 அwக DWயாதவ)கைள 

ெச>றைடவதPகான வா,-Sதி நிைறேவPறLபடாC. 

19.5.2.  திறfத க"வ$ கள�சிய]களL" கிைட%க%ª`ய உயO தரமான சிறS_ 

உ(ளட%கW: கPபவ)க9 அைனவM,-மான உய)தர க5வ6 உ9ளட,க/, 
பாடLhVதகYக9, உதவ6,-றிLh hVதகYக9, வ �Wேயா,க9 (வசன வNக9 

ெகா'டைவ), கPப6Vத5-கPற5 ெபாM^க9 ேபா>ற பதிLhNைம இ5லாத க5வ6 

வளYக9 அwக5 இMLபைத உSதி ெச\த5 அைனVC ம^ட க5வ6 மPS/ பல 

இBதிய ெமாழிகளZ5 ேதசிய மPS/ உலகளாவ6ய XலYகளZலிMBC 

உMவா,கLப^I நி)வகி,கLபI/, ேமt/ ஒேர ஆ>ைல> Wஜி^ட5 

கள�சியVதி5 கிைட,-/. ேதசிய Wஜி^ட5 ®லக/ அ5லC NROER. இBத 

கள�சியVைத ஒ`Yகைம,க ேவ'I/, இதனா5 எவM/ வ6ைரவாக$/ 

எளZைமயாக$/ க'Iப6W,க DWi/ மPS/ அைனVC ெதாட)hைடய 

உ9ளட,கVைதi/ பதிவ6ற,கலா/. அதிகப^ச எ'ண6,ைகய6லான மாணவ)க9 

மPS/ ஆசிNய)கைள அைடய, -ைறBதப^ச க^டணVதிP- இBத உ9ளட,கVைத 

எBத வWவVதிt/ வ6நிேயாகி,க வசதி மPS/ ஊ,-வ6,கLபI/.  

19.5.3.  உ(ளட%க[ தர[ைதS பராமZ[த": ப19.5.2இ5 உ9ளபW கள�சிய/ ஒM உய) 

தரமான மPS/ hCLப6Vத வளமாக இMLபைத உSதிெச\வC மிக$/ 

D,கியமானC, இதனா5 இC Dைறயான க5வ6 Dைறய65 ஆசிNய)க+,-/ 

மாணவ)க+,-/ ம^Iம5லாC, வாmநா9 D`வC/ கPபவ)களZ> ச,திவா\Bத 

ெசய5பா^டாள) ஆ-/. எனேவ இBத கPற5 வளYகைள உMவா,-வதP-/ 

மதிLபா\$ ெச\வதP-/ ஒM வழிDைற வ-,கLபI/. (எ.கா. பயன)க9, 
ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க9 இMவNடமிMBC/ உ9ளட,கVதி> தர/, 
ெபாMVத/ மPS/ பய> ஆகியைவ -றிVத ப6>±^டYக9 ஆ>ைல> 

Xலமாக$/, சிறBத உ9ளட,க உMவா,கVதிPகான ேதசிய அYகீகாரVதிP- 
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வழிவ-,-/ ேபா^Wக9 Xலமாக$/). இaவாS, இBத ேமைடய65 சிறBத 

ஆசிNய)களZ> பண6க9, D>மாதிNயான பாண6களZ5 கPப6Vத5, நாI D`வC/ 

ஒaெவாM பாடVதிt/, ம^டVதிt/, ெமாழிய6t/ கா'ப6,கLபI/. ஒM Dைற 

Cவ,கLப^I, NETF ஆ5 மிக$/ பரவலாகL பய>பIVத,kWயதாக அைடயாள/ 

காணLப^ட ேமைடேய (அைனVC பகிரLப^ட வளYகைளi/ ேபால), சி.W.ஐ.சி 

ேபா>ற சிறLh அைமLhகளா5 அ5லC தனZயா) ெதாழி5Cைறயா5 

பராமN,கLபட ேவ'I/. பகிரLLபI/ வளYகளZ> இBத வைகயான 

ெதாழி5Dைற பராமNLப6Pகான நிதி மVதிய அரசா5 வழYகLபI/.  

19.5.4.  க"வ$ உ(ளட%க[திn தானLய]கி ெமாழி ெமாழிெபயOSப$hகான கUவ$களLn 

ேமWபாv: அைனVC D,கிய இBதிய ெமாழிகளZt/ க5வ6 உ9ளட,கVைத 

தானZயY- மPS/ / அ5லC ப5ேவS மனZத)களZட/ இMBC ெபறLப^ட 

ெமாழிெபய)Lப6Pகான கMவ6களZ> ஆரா\fசி மPS/ ேம/பா^WP- NRF 
D>gNைம அளZ,-/, இதனா5 ஒM ெமாழிய65 kIதலாக உMவா,கLப^ட 

உ9ளட,கVைத வ6ைரவாக ப6ற ெமாழிகளZ5 கிைட,-/பW உMவா,க DWi/. 

19.5.5.  IறிSப$qட ெதாழி"�qபW ெதாடOபான ெகா(ைக நடவ`%ைகக(: க^டாயமாக 

ேதைவLபI/ தைலய�IகைளL ெபாSVதவைர, சிறLhV ேதைவகைள, ெகா'ட 

அைனVC வயC -ழBைதக+,-/ தகவைமLh கPறt,கான ெம>ெபாM9 

தயாN,கLபட ேவ'I/. இBத ேநா,கVதிPகான க5வ6ய6ய5 -றிVC கண6சமான 

ஆரா\fசி ேதைவLபI/, இதP- ப5கைல,கழகYகளZ5 க5வ6V CைறகளZ5 NRF 

நிதிiதவ6 ெச\யலா/. இேதேபா5, அறிவா)Bத பய6Pசி Dைறக9 மPS/ 

பலவPைற ெச\ய ேவ'I/. 

NRED ஆனC நிSவனYக9, ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க9 ெதாட)பான Wஜி^ட5 

வWவ65 உ9ள அைனVC பதி$கைளi/ பராமN,க ேவ'I/. 

19.6. க"வ$ திqடமிட" மhVW நிOவாக[ைத 

ெநறிSபv[pத" 
வ6வாதெபாMளாக பா)Vதா5, ICTய6லிMBC மிக D,கியமான ந>ைமக9 ஆ+ைக 

மPS/ நி)வாகVதி> ப-திய65தா> உ9ளன, அY- தகவ5 ேசகNLh மPS/ 

ப-Lபா\$ மPS/ பதி$ெச\த5 ஆகியவPS,- ICT கMவ6க9 உதவ,kI/. 

ந�'ட காலமாக இBதV Cைறைய பாதிVC,ெகா'WM,-/ ப6ரfசிைனக+,- 

ஒLப�̂ டளவ65 எளZைமயான மPS/ மலிவான த�)$கைள வழY-வத> Xல/ 

ICT ப6ரதான க5வ6ய65 உதவ DWi/, ேபாலி ப^டYக9 ெபS/ சி,க5 

ேபா>றைவ ஏPபடாம5 தI,கலா/.  

19.6.1.  க"வ$[ தரவ$n ேதசிய கள�சியW: க5வ6V தகவ5கைள திற/பட மPS/ 

பாCகாLபாக பராமNLபதPகாக ICT நிSவனYக9, ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க9 

ெதாட)பான அைனVC பதி$க+/ எ>.ஆ).இ.W.ய65 Wஜி^ட5 வWவVதி5 ஒM 

ஏெஜ>சியா5 பராமN,கLபI/, அைவ Wஜி^ட5 இBதியா தி^டVதி> ஒM 

ப-தியாக அைம,கLபடலா/ (ப6 6.1.5ஐL பா),க$/). NRED இவPைறf ெச\i/:  
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a. அYகீகN,கLப^ட நிSவன பயன)க+,- தரைவ உ9ளZட$/ 

hCLப6,க$/ ெபாMVதமான அைமLhகைள உMவா,-த5. 

ெதாட)fசியான அWLபைடய65 தரைவ ேசகNVத5, நி)வகிVத5 மPS/ 

கடVCத5 ஆகியவPறி5 ஆசிNய)க9 மvதான -றிLப6டVத,க jைமைய 

எளZதா,-வதPகாக, ஆசிNய)க9 ஆ'I,- அதிகப^ச/ நா>- Dைற 

தரைவ உ9ளZIமாS ேக^கLபIவா)க9. க'காண6Lh, அYகீகார/, 

தரவNைச, மதிLப�I மPS/ அரசாYக தி^டYக+,கான த-தி 

ஆகியவPறி> ேநா,கYக+,காக நிSவனYக9 அரj நிSவனYக+,- 

(மாநில மPS/ மVதிய இர'I/) தரைவ ெவளZLபIVC/ ஒேர 

வழிDைறயாக இC இM,-/. 

b. ஆசிNய)களZ> ேவைலவா\Lh பதி$கைள சNபா)Vத5 மPS/ 

கPபவ)க9 ச/பாதிVத வர$கைள (யாராக இMBதாt/, எ.கா. 

அவ)களZ> ஆதா) எ'களா5 அைடயாள/ காணLபIவா)க9). 

உதவ6Vெதாைக, ேவைலவா\Lh, நிSவனYக+,கிைடய65 

ஆசிNய)களZ> இடமாPற/ மPS/ க5வ6 Dைற,- மv'I/ }ைழவC 

ேபா>ற கPபவ)க+,-/ ஆசிNய)க+,-/ இC ெசய5Dைறைய 

எளZதா,-/. இC மாணவ)க9 மPS/ ஆசிNய)களZ> வ6வரYகைள, 

க'காண6Lபதி5 ைகDைற DயPசிைய, -ைற,-/. 

c. தனZLப^ட கPபவ)க9 மPS/ நிSவனYகளZ> ெசய5திறைன 

ப-Lபா\$ ெச\வத> Xல/ கPற5 வ6ைள$கைள மதிLப6IவதPகான 

DயPசிகைள (எ.கா. NAS) �)Vதி ெச\த5, மPS/ வ6ைள$கைளf 

சBதிLபதி5 ேதா5வ6கைள, கண6,க DயPசிVத5, இதனா5 ெசயலி5 

உதவ6 நடவW,ைகக9 ேமPெகா9ளLபடலா/. 

d. ேதசிய வ6திDைறக9, சிறBத நைடDைறக9 மPS/ தரவ6> 

தனZiNைம ெதாட)பான ச^டYகைள ப6>பPS/ேபாC பதி$கைள 

பராமNVத5. “ெதளZவ6>ைமயா5 பாCகாLh” அWLபைடய6லான 

நைடDைறக9 ெவளZLபைடயாக நிராகN,கLபI/. அைனVC 

தனZநப)களZ> தனZiNைமையi/ வ6ைரவாகL பாCகா,க ச^டYக9 

பலLபIVதLபட ேவ'I/ எ>S இBத, ெகா9ைக ேமt/ kSகிறC. 

e. தரவ6> ேநரVைதi/ ந/பகVத>ைமையi/ உSதிLபIVத 

ெபாMVதமான வழிDைறகைள உMவா,-த5, இதனா5 ெகா9ைகக9 

உய) தரமான தரவ6> அWLபைடய65 இM,க DWi/. மாநில மPS/ 

மVதிய நிSவனYகளா5 பய>பIVதLப^ட தPேபாைதய சிறBத 

நைடDைறகைளL பWVC அவPைற ஒM அWLபைடயாகL 

பய>பIVதலா/. 

f. D,கியமான ேபா,-க9 (ேந)மைற மPS/ எதி)மைற) அைவ வள)BC 

வM/ ேபாC, ேதைவயான இடYகளZ5 உடனW நடவW,ைக,- 

உ^பIVதLபட, மPS/ இBத ப-Lபா\$கைள ஆ'I அWLபைடய65 

ெபாCவ65 ைவLபC -றிVC ச/பBதLப^ட அரj நிSவனYக+,- 

எfசN,ைக ெச\த5. இBத ப-Lபா\$களZ5 மாவ^ட அளவ65 ப9ளZ 

க5வ6ய6> தர/ -றிVத மதிLப�Iக+/ அடY-/. 
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g. hல/ெபய)Bத மாணவ)கைள க'காண6Vத5 மPS/ அW,கW 

இட/ெபய)$ காரணமாக அவ)களZ> ந5வாm$,- இைடÑSகளZ> 

எதி)மைறயான தா,கVைத தண6,-/ ெபாM^I அவ)களZ> உட5நல/ 

மPS/ க5வ6 D>ேனPறVைத, க'காண6Vத5.  

 

க5வ6V தரவ6> ேதசிய கள�சிய/ நிSவனYக9, 

ஆசிNய)க9 மPS/ மாணவ)க9 ெதாட)பான அைனVC 

பதி$கைளi/ Wஜி^ட5 வWவVதி5 பராமN,-/. 

 
19.6.2.  ஆ�ைக மhVW நிOவாக[ைத ேமWபv[pவதhகான ெதாழி"�qபW: சXக 

க'காண6Lh,கான க5வ6 தகவ5 ேமலா'ைம அைமLhக9 உMவா,கLப^I 

NRED உட> ஒMYகிைண,கLபI/. க5வ6V தி^டமிட5, ேச),ைக, வMைக, 

மதிLப�Iக9 ேபா>றவPSட> ெதாட)hைடய ைகDைற ெசய5Dைறகைள சீரா,க 

இBத அைமLhக9 பய>பIVதLபI/. உ9�) சXகYக9, ப�சாயVCக9 மPS/ 

SMC,க9 தரைவL பா)VC அைதL hNBCெகா9ள DWi/. ேச),ைக, 

உதவ6Vெதாைக, மதிLப�Iக9, ஆேலாசைன, ேவைலவா\Lh, அYகீகார/ ேபா>ற 

அைமLhக9 உ^பட ெசய5திற> மPS/ C5லியVைத ேம/பIVத,kWய 

அைனVC நி)வாக பண6க+,-/ ICT அWLபைடய6லான கMவ6க9 உடனWயாகL 

பய>பIVதLபI/. ேமt/ திறைமயான தகவ5 பரLhத5 மPS/ தர$க+,- ICT 

பய>பIVதLபI/ DWெவILபைத ேநா,கி ேசகNVத5. பY-தார)களZைடேய 

தகவ5 பNமாPறVைத எளZதா,க, அைனVC க5வ6 நிSவனYக+/ 

உVதிேயாக�)வ நிSவன ெதாட)h ேசன5க+,- (எ.கா. நிSவன மி>ன�ச5) 

அwகtட> ெதாட)hைடய அைனVC பY-தார)க+,-/ (மாணவ)க9, 

ெபPேறா)க9, ஆசிNய)க9, ஊழிய)க9 ேபா>றவ)க9) வழY-/. 

19.6.3.  IறிSப$qட ெதாழி"�qபW ெதாடOபான ெகா(ைக நடவ`%ைகக(: மி>ன�ச5 

வBC 30 ஆ'Iக+,- ேமலாகிi/, நமC க5வ6 நிSவனYக9 பல$/ தYக9 

ஆசிNய)க+,-/ மாணவ)க+,-/ நிSவன மி>ன�சைல வழY-வதி5ைல. 

நிSவன மி>ன�ச5 மPS/ ப^Wய5 ேசைவயகYக9 Xல/ ெகா'I 

வர,kWய தகவ5ெதாட)hகளZ> ெசய5திற> அைனVC க5வ6 

நிSவனYக+,-/ ேமt/ தாமதமி>றி வழYகLபட ேவ'I/. 

ேபாலி ப^டYகளZ> சி,கைல இLேபாC hதிய ப6ளா,ெசய6> ெதாழி5}^பVதா5 

மிக ேந)Vதியாக த�),க DWi/. ஒaெவாM மாநில அரj/ மாநிலYக+,-9 

உ9ள அைனVC க5வ6 நிSவனYக+,-/ ‘ேதசிய க5வ6 ைவLhVெதாைக’ 

ேபா>ற சா>றிதmகைள ெசாBதமாக ெடபாசி^டN ெச\ய ேவ'I/. 

க5வ6ய6> நி)வாக/ மPS/ கண6னZமயமா,க5 நி)வாக/ ஆகியெவௗ கண6சமான 

அளவ65 ஏPகனேவ நடBC9ளC, ேச),ைக, மாணவ) பதி$க9 மPS/ 

ேத)$களZ> ஆ>ைல> மதிLப�I ேபா>ற பல அ/சYக9 மாநிலVதி5 பல 

ப5கைல,கழகYகளZ5 நைடெபPS வMகி>றன. இைவ அைனVC க5வ6 

நிSவனYக+,-/ அளவ6டLபட ேவ'I/. 
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19.7. சOீIைல%IW ெதாழி"�qப]க( 

க5வ6 உ9ளZ^ட மனZத சXகVதி> பல அ/சYகைள ெதாழி5}^ப/ ெபMகிய 

Dைறய65 சீ)-ைல,கிறC. சில தைடfெச\i/ ெதாழி5}^பYக9 க5வ6,கான 

ெதளZவான வ6'ணLபYகைள, ெகா'WM,-/, மPS/ NETF இ> ஈIபாI Xல/ 

க5வ6 Dைறய65 இBத ெதாழி5}^பYகைள ஒMYகிைணLபதP- வழிDைறக9 

வ6வாதி,கLபIகி>றன. க5வ6, ஆரா\fசி, திற> மPS/ வ6ழிLhண)$ 

ஆகியவPS,- இைடய6லான Dர'பாடான ெதாழி5}^பYகளZ> பரBத 

வ6ைள$க9 -றிVC இBத ப6N$ கவன/ ெசtVCகிறC. 

1986/1992 ஆ/ ஆ'W> க5வ6,கான ேதசிய ெகா9ைக வWவைம,கLப^ட ேபாC, 

-றிLபாக இைணயVதி> வள)fசி வ6கிதYக9 மPS/ ப6ற சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பYகளZ> தா,கYகைள ேம/பIVCவதி5 உ9ள சி,கலான 

வ6ைள$கைள கண6LபC கWன/. நமC தPேபாைதய க5வ6 Dைற இBத 

வ6ைரவான மPS/ சீ)-ைல,-/ மாPறYகைள சமாளZ,க இயலாம5 ஒM 

ேபா^Wய6I/ உலகி5 ஒM அபாயகரமான -ைறபாI எYக+,- (தனZVதனZயாக 

மPS/ ேதசிய அளவ65) ஏPபIகிறC. உதாரணமாக, கண6னZகேள உ'ைமயான 

மPS/ ெசய5Dைற அறிைவL பய>பIVCவதி5 மனZத)கைள அதிக/ 

தா,கிi9ள ேபாதிg/, அைனVC ம^டYகளZt/ உ9ள எYக9 மாணவ)க9 

தYக9 உய)Bத ஒ`Y- திற>கைள வள)Lபதி5 ெசலவழி,ைகய65 இVதைகய 

அறிைவ அதிக அளவ65 ெபSவா)க9. 

நா>காவC ெதாழி5Cைற hர^சி ஏPகனேவ நடBC ெகா'WM,-/ ேநரVதி5 

இBத ெகா9ைக வMகிறC, ேமt/ ெசயPைக }'ணறி$ ேபா>ற சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பYக9 உMவாகிi9ளன. அத> அWLபைடய65, ெசயPைக }'ணறி$ 

தகவ5 இைடெவளZகைள நிரLhவதP- (“இBத ேநாயாளZய6> அறி-றிக9” 

ேபா>றைவ) இM,-/ தரைவL பய>பIVC/ D>கண6Lh பண6களZ> 

வ6ைலைய, -ைற,கிறC (“இBத ேநாயாளZ,- எ>ன ேநா\?” ேபா>றைவ). 

ெசயPைக }'ணறி$ அWLபைடய6லான கண6Lப6> வ6ைல வ �mfசியைடவதா5, 

ெசயPைக }'ணறி$ சில D>கண6Lh பண6களZ5 மMVCவ)க9 ேபா>ற 

திறைமயான நிhண)க+ட> kட ெபாMBதேவா அ5லC வ6�சேவா DWi/, 

எனேவ அவ)களZ> பண6ய65 அவ)க+,- ஒM மதிLhமி,க உதவ6யாக இM,-/. 

எனேவ, ெசயPைக }'ணறிவ6> சீ)-ைல,-/ திற> ெதளZவாக உ9ளC. 

NITI ஆேயா, சமvபVதி5 “ெசயPைக }'ணறி$,கான ேதசிய வ6Ñக/: #AIForAll” 

எ>ற தைலLப65 கலBCைரயாடைல ஒM சNயான ேநரVதி5 உMவா,கியC, MHRD 

மPS/ ப6ற ேதசிய மPS/ ச)வேதச நிSவனYகளZ> பNBCைரகைளi/, 

இBதியாவ65 ெசயPைக }'ணறிைவ ேம/பIVCவதி5 சவா5கைள 

அைடயாள/ காண$/, ஒM ேதசிய D>ெனILைப ெவளZLபIVத$/ மPS/ 

ெசயPைக }'ணறி$,கான ெசய5தி^ட நிகmfசி நிரலாக இC அைமBதC. இBத 

ெகா9ைக க5வ6 ெதாட)பான NITI ஆேயா,கி> பNBCைரகைள பரவலாக 

அYகீகN,கிறC. சீ)-ைல,-/ ெதாழி5}^பYக9 ெதாட)பான ெகா9ைக 

நடவW,ைகக9 -றிLப6^ட ெதாழி5}^பYக+,- எaவாS பய>பIVதLபடலா/ 

எ>பதP- ெசயPைக }'ணறி$ ஒM சிறBத உதாரணVைத வழY-கிறC எ>S 
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அC ேமt/ -றிLப6IகிறC. எனேவ, கீேழi9ள ஒaெவாM ெகா9ைக 

நடவW,ைகக+/ ெசயPைக }'ணறி$,- அத> பய>பாI -றிVத 

கMVCகைளV ெதாட)BC வMகி>றன. 

ப6ளா,ெசய6> மPS/ ெம\நிக) உ'ைமெபாM9 ஆகிய இர'I/ க5வ6ய65 

கண6சமான தா,கVைத ஏPபIVத,kWய பல hதிய ெதாழி5}^பYகளZ5 ப6ற 

சீ)-ைல,-/ ெதாழி5}^பYக9 ஆ-/. 

19.7.1.  சOீIைல%IW ெதாழி"�qப]கைள க{காண$[த": RSA இ> ஆேலாசைன, 

-`வ6> நிரBதர பண6களZ5 ஒ>S (அVதியாய/ 23ஐL பா),க$/) ெவளZவM/ 

ெதாழி5}^பYகைள அவPறி> சாVதியமான மPS/ இைடÑS,கான 

மதிLப6டLப^ட கால,ெகIவ6> அWLபைடய65 வைகLபIVCவC/, அaவLேபாC 

இBத ப-Lபா\ைவ RSA ,- D>ைவLபC/ ஆ-/. இBத உ9ள �IகளZ> 

அWLபைடய65, க5வ6 Dைறய6லிMBC பதி5கைள, ேகாM/ ெதாழி5}^பYகைள 

ஆ)எ�ஏ Dைறயாக அைடயாள/ காw/. ெதாழி5}^ப வள)fசிய6> ேவகVைத 

கMVதி5 ெகா'I, க5வ6 ெகா9ைக திMVதVதி> பார/பNய jழPசி இVதைகய 

இைடÑSக+,- பதிலளZLபC எ>பC மிக$/ ெமCவாக இM,கலா/. RSA இ> 

ஆேலாசைன, -` ேதசிய மPS/ ச)வேதச D>ேனா,-களZ> அWLபைடய65 

ெதாழி5}^ப/ சா)Bத பதி5கைள D>ெமாழிகிறC, அைவ க5வ6VCைற, ெதாழி5 

மPS/ ெபாCம,க+ட> பரBத அளவ65 கலBதாேலாசிVC வைகLபIVதLபI/. 

இBத பதி5க9 RSA இ> ேத)த5 ஆைணயVதா5 வழிநடVதLபI/. க5வ6 

Dைறைமய65 சில jSjSLh அவசிய/ எ>றாt/, ஒM -றிLப6^ட 

ெதாழி5}^பVதி> சீ)-ைல,-/ திறைன மதிLப6I/ ேபாC கவனமாக வ6வாதி,க 

ேவ'Wயத> அவசிய/ ெசயPைக }'ணறிவா5 ந>- வ6ள,கLப^I9ளC (இC 

பல தனZVCவமான ெதாழி5}^பYகைள உ9ளட,கியC). பல தசாLதYக+,- 

D>ன), சில வ5tந)க9 வ6திகளZ> அWLபைடய6லான நிhணVCவ அைமLhகைள 

உடனW சீ)-ைல,-/ ெசயPைக }'ணறி$ ெதாழி5}^பமாக கMதின). 

ெசயPைக }'ணறிவ6> சமvபVதிய ஆதாயYக9 உ'ைமய65 1990களZ5 

உMவா,கLப^ட ெவaேவS }^பYகைள அWLபைடயாக, ெகா'டைவ 

(ப6>±^டYக+ட> kWய பல அI,- வைலLப6>ன5 ெந^ெவா),-க9) 

மPS/ Dத>ைமயாக கண,கீ^W5 சமvபVதிய D>ேனPறYக9 மPS/ ெபNய 

தர$-ெதா-Lhக9 கிைடLபத> Xல/ �'டLப^டன. NITI ஆேயா,கி> வ6வாத, 

க^Iைர மாதிNக9 ெதாழி5}^ப--றிLப6^ட ெகா9ைக மாPறYகைள 

ஆேலாசைன, -` D>ெமாழிய,kWய ஒM ெகா9ைக மாPறVைத 

அளZ,கி>றன. 

19.7.2.  இைட²றான ெதாழி"�qப]களL" ஆராotசி: ஒM hதிய சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பVைத RSA ஆனC Dைறயான அYகீகாரVதிP- உ^பIVC/ 

வைகய65, NRF ஆனC ெடாைமனZt9ள அWLபைட ஆரா\fசி, ெதாழி5}^ப 

வள)fசிைய ேம/பIVCத5 மPS/ ெதாழி5}^பVதி> சXக-ெபாMளாதார 

தா,கVைத மதிLப�I ெச\த5 ேபா>ற ெபாMVதமான இடYகளZ5 ஆரா\fசி 

DயPசிகைளV ெதாடY-கிறC அ5லC வ6N$பIVCகிறC. சில சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பYகைள தI,க, ச)வேதச ஒVCைழLhட> இைணBC ெமகா 

தி^டYக+,- NRF நிதியளZ,கலா/. 
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ெசயPைக }'ணறிவ6> nழலி5, NRFஇ> X>S வtவான அw-Dைறைய, 

கMVதி5 ெகா9ளலா/:  

a) D,கிய ெசயPைக }'ணறி$ ஆரா\fசிைய ேம/பIVCத5,  

b) பய>பா^I அWLபைடய6லான ஆரா\fசிைய உMவா,-த5 மPS/ 

பய>பIVCத5, ேமt/  

c) ெசயPைக }'ணறிைவL பய>பIVதி jகாதார/, வ6வசாய/ மPS/ 

காலநிைல மாPற/ ேபா>ற ப-திகளZ5 உலகளாவ6ய சவா5கைள 

எதி)ெகா9ள ச)வேதச ஆரா\fசி DயPசிகைள நிS$த5. 

19.7.3.  திறn மhVW மV திறn: உய)க5வ6ய65 hதிய நிSவன அைமLh மாணவ)கைள 

திறைமLபIVCவதP-/ தPேபாைதய பண6யாள)கைள வ6ைரவாக மv'I/ 

திற>மி,கவ)களாக ஆ,-வதP-/ மிக$/ ெபாMVதமானC. வைக 1 மPS/ 

வைக 2 நிSவனYக9 சீ)-ைல,-/ ெதாழி5}^பYகைளL பPறி ஆரா\fசி 

ெச\வதி5 ம^Iம5லாம5, அதிநவ �ன களYகளZ5 அறி$SVத5 ெபாM^க9 

மPS/ பWLhகளZ> ஆர/ப பதிLhகைள உMவா,-வதிt/ (ஆ>ைல> பWLhக9 

உ^பட) ெசயலி5 பY- வகி,-/ மPS/ -றிLப6^ட ப-திகளZ5 அவPறி> 

தா,கVைத மதிLப6IவC ெதாழி5Dைற க5வ6. ெதாழி5}^ப/ Dதி)fசிய6> 

அளைவ அைடBத$ட>, வைக III நிSவனYக9 இBத கPப6Vத5 மPS/ திற> 

DயPசிகைள அளவ6ட சிறBத Dைறய65 ைவ,கLபIகி>றன, இதி5 பண6V 

தயா)நிைல,- தயாரா-த5 பய6Pசிi/ kட அடY-/. சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பYக9 சில ேவைலகைள ேதைவயPறதாக ஆ,-/, எனேவ திறைம 

மPS/ திறைம,கான அw-Dைறக9 திறைமயானைவ மPS/ தரVைத உSதி 

ெச\வC ேவைலவா\Lைப உMவா,-வதP-/ நிைலநிSVCவதP-/ அதிக 

D,கியVCவ/ வா\Bததாக இM,-/. இVதைகய பய6Pசிைய வழYக நிSவன 

மPS/ நிSவன சாரா k^டாள)கைள அYகீகN,க நிSவனYக+,- jயா^சி 

இM,-/, அைவ திற>க9 மPS/ உய) க5வ6 க^டைமLேபாI 

ஒMYகிைண,கLபI/. 

ெசயPைக }'ணறிவ6> nழலி5, வைக I மPS/ வைக II நிSவனYக9 ப6.எf.W 

மPS/ DCநிைல தி^டYகைள D,கிய ப-திகளZ5 (இயBதிர கPற5 ேபா>றைவ) 

அVCட> பலதரLப^ட Cைறக9 (“ெசயPைக }'ணறி$ + எ,�”) மPS/ 

ெதாழி5Dைற ப-திகளZ5 (jகாதார/, வ6வசாய/ மPS/ ச^ட/) SWAYAM ேபா>ற 

தளYக9 வழியாக இBத ப-திகளZ5 அதிகாரL�)வ பWLhகைள உMவா,கி 

பரLபலா/. வ6ைரவான ஏPS,ெகா9ளt,காக, வைக III நிSவனYக9 

ஆர/பVதிலிேய இBத ஆ>ைல> பWLhகைள இளYகைல மPS/ ெதாழி5 

தி^டYகளZ5 பார/பNய கPப6Vதtட> இைண,கலா/. தர$ சிS-றிLh, பட 

வைகLபாI மPS/ �ப�f Wரா>�கிNLஷ> ேபா>ற ெசயPைக }'ணறி$ 

ெகா'ட சYகிலிைய ஆதNLபதPகாக வைக III நிSவனYக9 -ைறBத 

நிhணVCவ/ வா\Bத பண6களZ5 இல,- பய6Pசி அளZ,கலா/. இயPைக ெமாழி 

ெசயலா,கVதி> (எ>.எ5.ப6) nழலி5, சில -ைறBத நிhணVCவ பண6க+/ (எளZய 

வா,கியYகைள ெமாழிெபய)LபC ேபா>றைவ) ஒM கPப6Vத5 நிைலLபா^W5 

இMBC மதிLhமி,கதாக இM,கலா/. எனேவ, ப9ளZ மாணவ)க+,- ெமாழிகைள, 

கPப6LபதPகான DயPசிக9 இBதியாவ6> ப5ேவS ெமாழிக+,கான 
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எ>.எ5.ப6ைய ேம/பIVCவதPகான DயPசிகைள, ெகா'I9ளன.இM,கலா/. 

எனேவ, ப9ளZ மாணவ)க+,- ெமாழிகைள, கPப6LபதPகான DயPசிக9 

இBதியாவ6> ப5ேவS ெமாழிக+,கான எ>.எ5.ப6ைய ேம/பIVCவதPகான 

DயPசிகைள, ெகா'I9ளன. 

19.7.4. வ$ழிS_ணOைவ ஏhபv[pத": சீ)-ைல,-/ ெதாழி5}^பYக9 

உMவா-/ேபாC, ப9ளZ,க5வ6 மPS/ ெதாட)fசியான க5வ6 ஆகியைவ ெபாC 

ம,க+,- இaவைக ெதாழி5}^ப/ பPறிய வ6ழிLhண)ைவi/ அைவ பPறிய 

மதிLைபi/ உய)Vத உத$கி>றன, ேமt/ இC ெதாட)பான ப6ரfசிைனகைளi/ 

த�),க உத$/. இBத வ6ழிLhண)$ இBத ெதாழி5}^பYக+ட> ெதாட)hைடய 

வ6ஷயYகளZ5 ெபாC ஒLhத5 ெபற ேவ'I/. ப9ளZய65, ெநறிDைற சி,க5க9 

(ப6N$ 4.6.8 ஐL பா),க$/) மPS/ நடLh வ6வகாரYக9 (ப6N$ 4.6.10 ஐL 

பா),க$/) ஆ)எ�ஏவா5 அைடயாள/ காணLப^டைவ ேபா>ற சீ)-ைல,-/ 

ெதாழி5}^பYக9 -றிVத வ6வாத/ ஆகியைவ இதி5 அடY-/. ெதாட)fசியான 

க5வ6,- சNயான வழிDைற மPS/ வ6வாதL ெபாM^க9 தயாN,கLபI/. 
 
ெசயPைக }'ணறி$ அWLபைடய6லான ெதாழி5}^பYக+,- தர$ ஒM 

D,கிய ேதைவயா-, ேமt/ தனZiNைம, ச^டYக9 மPS/ தர$கைள 

ைகயா+த5 மPS/ தர$ பாCகாLh ெதாட)பான ப6ரfசிைனக9 -றிVத 

வ6ழிLhண)ைவ ஏPபIVCவC மிக$/ D,கியமானC. வள)fசி மPS/ 

வNைசLபIVத5 ெதாட)பான ெநறிDைற சி,க5கைள D>னZைலLபIVத 

ெசயPைக }'ணறி$ சா)Bத ெதாழி5}^பYக9 அவசியV ேதைவயாகிறC. இBத 

சி,க5கைளf jPறி வ6ழிLhண)ைவ ஏPபIVCவதPகான இBத DயPசிகளZ5 

க5வ6 தா> D,கிய பY- வகி,கிறC.
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இய5 20  

ெதாழிhக"வ$ 

Iறி%ேகா(: ெதாழிPக5வ6ைய அைனVC க5வ6 நிSவனYக+டg/ - ப9ளZக9, 

க5zNக9 மPS/ ப5கைல,கழகYகளZ5 ஒMYகிைணVத5. மாணவ)க9 

அைனவM,-/ -ைறBதC 50% ேபM,- ெதாழிPக5வ6,கான அwகைல 2025,-9 

வழY-த5. 

தனZநப)கைள பண6fnழt,- தயா)பIVCவதி5 உய) க5வ6 D,கிய பY- 

வகி,க ேவ'I/. சBேதகVதிP- இடமி>றி, அைனVC உய) க5வ6i/ ம,கைள 

அ)VதD9ள பண6க+,- ெகா'I ெச>S ேச),க ேவ'I/. இMLப6g/, சில 

வைகயான க5வ6V தி^டYக9 -றிLப6^ட ெதாழி5க+,- ம,கைள 

தயா)பIVCவதPகாக வWவைம,கLப^I9ளன. இC ெதாழிPக5வ6 எ>S 

-றிLப6டLபIகிறC. 

12வC ஐBதா'IV தி^டVதி5 (2012-2017) 19-24 வயC,-^ப^ட இBதியV 

ெதாழிலாள)களZ5 5%,-/ -ைறவானவ)க9 Dைறயான ெதாழிPக5வ6ையL 

ெபPறதாக மதிLப6^I9ளன); இைத ஒLப6Iைகய65, அெமN,காவ65 52%, 

ெஜ)மனZய65 75%, ெத> ெகாNயாவ65 96% என உ9ளC. இBத எ'ண6,ைகக9 

இBதியாவ65 ெதாழிPக5வ6ய6> பரவைல வ6ைர$பIVத ேவ'Wயத> 

அவசியVைத அW,ேகாW^I, கா^Iகி>றன. ெதாழிPக5வ6ைய வழY-வதPகான 

ேபாதிய நிSவன க^டைமLh/ ஒM த�வ6ரமான கவைலயாக உ9ளC, ஏெனனZ5 

1986இ5 க5வ6,கான ேதசிய, ெகா9ைகைய அம5பIVC/ேபாC அைம,கLப^ட 

உ9க^டைமLh ேபாCமானதாக இ5ைல அ5லC ெபMமளவ65 

ேத,கமைடBC9ளC எனலா/. 

 

ெதாழிPக5வ6 க5வ6 எ>பC வழ,கமாமான க5வ6Dைறய65 இM,-/ அறி$ 

மPS/ திற>கைள -றிLப6^ட நைடDைற சவா5க9 மPS/ ெபாMளாதாரVதி5 

ேவைல nmநிைலக+ட> ெநM,கமாக இைணLபத> Xல/ ேவSபIVத 

பIகிறC. -றிLப6^ட பண6L ப6N$களZ5 வைரயS,கLப^ட நைடDைறV 

திற>கைள மாணவ)க9 ெபSவைத இC ேநா,கமாக, ெகா'I9ளC, அBத 

ெதாழி5Cைற ெதாட)பான அறி$, திற>க9 மPS/ அw-Dைறக9 இதP-V 

ேதைவ ேமt/ இதனா5 ெபாMளாதார வள)fசிi/ ஏPபIகிறC. 

 

ெதாழி5சா) க5வ6ய6> பரBத வைரயைற எ>பC ெதாழி5Dைற நிhணVCவ, 

க5வ6ையi/ (எ.கா. ச^ட க5வ6, மMVCவ க5வ6) உ9ளட,கிய6M,-/. 

இBதியாவ65 ெதாழி5சா) க5வ6iட> ெதாட)hைடய நிSவன மPS/ 

ஒ`Y-Dைற க^டைமLhக9 ஆகியவPைறL ெபாSVதவைரய65, நா/ அைத 

18ஆ/ ப6Nவ65 தனZVதனZயாக வ6வாதி,கிேறா/. ேமt/ இBத ெகா9ைகய65 
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'ெதாழிPக5வ6' எ>ற பத/ ெதாழி5}^ப/ மPS/ ெதாழி5 க5வ6 மPS/ பய6Pசி 

எ>ற அ)VதVதி5 ெபM/பாt/ இY- பய>பIVதLபIகிறC. 

ெதாழிPக5வ6 எ>பC திறைம மPS/ திறைமெபSத5 ஆகியவPறிலிMBC 

ேவSபIVதLபட ேவ'I/. ெதாழிPCைற க5வ6 எ>பC -றிLப6^ட 

ெதாழிt,கான அறி$, மனLபாY- மPS/ திற>களZ> ஒM சி,கலான 

ஒMYகிைணLைப ஒMYகிைண,கிறC. இaவாS அைமயLெபPற திற>க9 

ெதாழிPக5வ6ய6> ஒM ப-தியா-/. ஒM சில ெதாழி5க+,- ெதாழி5சா) 

க5வ6ய6> ேதைவ அவசியமி5லாம5 ேபாகலா/, ஆனா5 சில திறைமகளZ5 

பய6Pசி ேதைவLபடலா/. எIVC,கா^டாக வ �̂ W5 மி>பராமNLhf ேசைவகைளf 

ெச\i/ ஒM எெல,^�சியg,-/ ஒM ெதாழிலகVதி> மி>சாரV பராமNLh,- 

ெபாSLபாக உ9ள எெல,^�சியg,-/ ேவSபாI இMLபேதாI,  உ9நா^I 

க^IமானVதிPகாக ஒM க^IமானL பண6 தி^டVதிPகாக ெபாSLபாளராக$/ 

இMLபC அதிt/ ேவSபIகிறC.  ெதாழிPபய6Pசி அ5லC சமநிைல திறனPறதாக 

இ5லாத ப-திகளZ5 ெதாழி5சா) க5வ6 மிக$/ பயg9ளதாக இM,-/. அ5லC 

பய6Pசி,-V தயாராக இMLபC ேபாCமானC. 

நிfசயமாக, திறைம ேதைவLபI/ ெதாழி5க9 மPS/ ெதாழிPக5வ6 

ேதைவLபI/ ெதாழி5க9 ெதாட)fசியாக வ6NவைடBC ெகா'ேட இM,கி>றன, 

ேமt/ தனZநப)க9 ஒ>றிலிMBC மPெறா>S,- ேதைவயான வள)fசிiட> 

D>ேனறலா/. ஆனா5 இBத அைமLப65 தனZநப)களZ> திறைமiட> ேச)VC 

ெதாழி5சா) திறைம மPS/ ெதாழி5சா) க5வ6,-/ இைடய65 ஒM 

ேவSபா^ைட உMவா,-வC D,கிய/. இC இ>ைறய நிைலய65 மிக$/ 

D,கியVCவ/ வா\BதC, ஏெனனZ5 ெதாழிPCைற க5வ6i/ ைகVெதாழிt/ 

சPேற தள)வாக$/, ஒ>S,ெகா>S மாPறாக$/ பய>பIVதLப^I வMகி>றன. 

ெதாழி5சா) க5வ6ய65 ைகVெதாழி5 திற> ம^Iம5லாம5, ேகா^பா^I 

அறி$/, மனLபா>ைமi/, மனநிைலi/, -றிLப6^ட ெதாழி5க+,-V 

ேதைவLபI/ ெம> திற>க+/, ஒM பரBத அWLபைடய6லான க5வ6 Xல/ 

அளZ,கLபIகிறC. இதனா5 மாணவ)க+,- ஒM ேவகமான DWைவ எI,க 

DWi/ மPS/ பண6 உலகVைத மாPற$/ DWi/.  

 ெதாழிPக5வ6 எ>பC ப9ளZ,க5வ6 மPS/ உய) க5வ6 ஆகியவPறி> 

ஒMYகிைணBத ப-தியாக இM,-/. 

சsகSப`நிைலgW ெதாழி" க"வ$gW  

பண6களZ5 உ9ள சXகLபWநிைல எ>பC உய) க5வ6ைய ப5ேவS வழிகளZ5 

பாதிVC9ளC. இC ெதாழி5சா) க5வ6ையL பPறிய ெபாCம,களZ> கண6Lைப 

கண6சமாக பாதிVC9ளC, இதனா5 மாணவ)க9 உய) க5வ6ைய 

ேத)BெதI,கிறா)க9. மாணவ)க9 ெதாழிPக5வ6ைய மிக$/ -ைறBத 

அளவ6ேலேய வ6M/hகிறா)க9 எ>பதP- எBதவ6தமான ஆதாரD/ இ5ைல.  
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ெதாழிPக5வ6 -றிVத இBத கMVைத மPற காரண6க+/ பாதிVC9ளன. 

-றிLப6டVத,க வைகய65, ெதாழிPக5வ6ைய வழ,கமான க5வ6 மPS/ 

ெதாழி5Dைற க5வ6ய6லிMBC ப6NLபC எ>பC, ப9ளZய6லிMBC நிSவன மPS/ 

பாடVதி^டL ப6Nவ6ைனகளZ5 மிகV ெதளZவாக ெவளZLபIVதLப^I9ளC, 

ெதாழிPக5வ6 நிSவனYக9 இத> தர/ -றிVC ெபM/பாt/ அல^சிய/ மி,க 

பYகாPSகி>றன. 

இBத நிைலைமைய அவசரமாக மாPறேவ'Wய க^டாயVதி5 இM,கிேறா/. 

ெதாழிPக5வ6 எ>பC மாணவ)க9 ேத)$ ெச\ய ஏCவான ஒM கவ)fசியான 

வ6MLபமாக மாற ேவ'I/. மி5லிய> கண,கான ம,க9 இM,-/ இBத நா^W5 

பண6ய6டVதி5 சிறLபாக ெசய5hNவத> ந>ைம,காக இC மிக$/ D,கிய/. இC 

ேதசிய ெபாMளாதாரVதிP-/ மிக$/ D,கியமானC ஆ-/. இBத ெகா9ைக 

த�),கமான நடவW,ைககைள எI,-மாய6> - உடனW மPS/ ந�'ட காலVதிP- 

- இBத வ6ஷய/ DW$,- ெகா'IவரL பI/. 

ெதாழிhக"வ$%I ஒU _திய அ�IQைற 

மிக அWLபைடயான மPS/ D,கியமான ஒM பWயாக, ெதாழிPக5வ6ைய 

நைடDைறLபIVCவC ேம/பIVதLபட ேவ'I/. இC அைனVC 

பNமாணYகளZt/ இM,க ேவ'I/ - ஆசிNய) வள)fசி மPS/ ஆ^ேச)Lh, 

பாடVதி^ட/ மPS/ உ9க^டைமLh. இBத அWLபைட D,கியமான பWiட>, 

இBதியா ெதாழிPக5வ6ய6> மvதான ப6/பVைத மாPறி க5வ6ய6> அைனVC 

நிைலகளZt/ அத> சNயான நிைலைய மv^ெடI,க ேவ'I/. 

ெதாழிPக5வ6யானC ‘ப6ரதானைமய’ க5வ6ய6லிMBC தனZLபIVதLப^I 

உMவா,கLபட,kடாC. இC ப6ரதான க5வ6iட> D`ைமயாக 

ஒMYகிைண,கLபட ேவ'I/, இதனா5 அைனVC மாணவ)க+/ 

ெதாழிPக5வ6,- ஆ^பIVதLபIகிறா)க9 மPS/ ெதாழிPக5வ6ய6> -றிLப6^ட 

ப6N$கைளV ெதாடர வ6MLப/ உ9ளவ)க+,- த-திக9/சா>றிதmக9 மPS/ 

கட> க^டைமLhகளZ> ெதளZவான சமநிைல Xல/, ெதாழி5 மPS/ ெபாC 

க5வ6V CைறகளZ5 எளZதான வைகய65 உ9}ைழi/பW இM,க ேவ'I/. இC 

ெதாழிPக5வ6ைய வ6N$பIVCவதP- உத$/, அC பPறிய சXக 

ஏPS,ெகா9ளைல அதிகN,-/ மPS/ அைனVC மாணவ)க+,-/ 

ேதைவயானா5 ெதாழிPக5வ6ைய ம^I/ ெதாடர வா\LபளZ,-/ அ5லC 

ெதாழி5Dைற ப6N$க9 மPS/ ப6ற க5வ6V Cைறக+ட> ெதாழிPக5வ6i/ 

இைணi/.  

இBத மSவWவைமLப6> சாரா/சமானC அைனVC மாணவ)க+,-/ அவ)களZ> 

க5வ6 வாm,ைகய65 ஒM க^டVதி5 ெதாழிPக5வ6ைய ேத)$ ெச\வதPகான 

ெநகிm$Vத>ைமைய வழY-கிறC, இBத வ6MLபVேத)ைவV ேத)BெதIVC 

பWLபதP- ெபாMVதமான காலVைத ெசலவழி,கிறC, அேத ேநரVதி5 பரBத 

அWLபைடய6லான பWLhக+,கான அwகt,-/ வழிவ6IகிறC பயனைடகிறC. 
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இதனா5 ஒM உய) ெதாழிPபய6PசிையV ெதாடரலா/ அ5லC மPெறாM ப6Nவ65 

ேவS ஒM பWLைப ெதாடர ப6>ன) ேத)$ ெச\யலா/ எ>பைத, -றி,-/. 

சாரா/சVதி5, இBத ெநகிm$Vத>ைம ஒaெவாM மாணவM,-/ பல 

வா\LhகைளV திறBC ைவ,-/, Dத>Dதலி5 ேத)$ ெச\தைத ம^Iேம 

ெதாடரDWi/ எ>கிற தPேபாைதய நிைலைம,- மாPறாக இC அைமi/.  

க5வ6ய6> இBத hதிய D>ெமாழித5 தனZநப)க9 மPS/ ேதசVதி> ெபாMளாதார 

இல,-க+,- பல வழிகளZ5 பYகளZ,-/, ேவைலவா\Lh மPS/ 

ெதாழி5Dைனேவா) உ9ளZ^ட ெபாMளாதார jதBதிரVதிPகான தனZநப)களZ> 

திற>கைளi/ மனநிைலையi/ வள),-/. தPேபாைதய கIைமயான 

பWநிைலகைள உைடLபத> Xல/, ெவaேவS பண6க9 மPS/ ெதாழி5களZ> 

உMவா,க/ சXக க^டைமLh,-/ பYகளZ,-/.  

இBத ெகா9ைகய65 உ9ள தாராளவாத, க5வ6ய6> D>ெமாழி$ - 'க5வ6ய6ய5,' 

'ெதாழி5Dைற' மPS/ 'ெதாழிPக5வ6' 'க5வ6 ஆகியவPைற ஆழமாக$/ 

சி,கனமாக$/ ஒMYகிைணVC – அவPைற 'ப6ரதான,க5வ6iட> இைணLபதாக 

இM,-/.  

இfத _திய அ�IQைறய$n Q%கிய அWச]க( 

2015 ஆ/ ஆ'W5 அறிவ6,கLப^ட திற> ேம/பாI மPS/ ெதாழி5Dைனேவா) 

ெதாட)பான ேதசிய ெகா9ைக (எ>.ப6.எ�.W.இ) 25% க5வ6 நிSவனYக9 

ெதாழிPக5வ6ைய வழY-வைத இல,காக ெகா'WM,-/ எ>S -றிLப6^டC. 

இBத ெகா9ைகய6லிMBC 25% ம^Iம5ல, அைனVC க5வ6 நிSவனYக+/ - 

ப9ளZக9, க5zNக9 மPS/ ப5கைல,கழகYக9 - ெதாழிPக5வ6V தி^டYகைள 

ஒM க^டமாக ஒMYகிைண,க ேவ'I/ எ>பைத நாYக9 -றிLப6ட 

வ6ைழகிேறா/.  

அைனVC ப9ளZ மாணவ)க+/ 9-12 வ-LhகளZ5 -ைறBதப^ச/ ஒM 

ெதாழிPCைறய6லாவC ெதாழிPக5வ6ையL ெபற ேவ'I/. அவ)களC 

ப6ராBதியVதி5 பய6Pசி வசதிக9 மPS/ ேவைல வா\Lhக9 கிைடLபத> 

அWLபைடய65 மாணவ)க9 தYக9 ப9ளZக9 வழY-/ பWLhகளZ5 ஒ>றிலிMBC 

ேத)$ ெச\வா)க9. அவ)க9 ேத)BெதIVத ெதாழி5களZ5, நா>- ஆ'I 

இைடநிைலL ப9ளZய6> Xல/, அவ)களZ> ஆ)வVதி> அளைவL ெபாSVC, 

அவ)க9 மாSப^ட அள$களZ5 நிhணVCவ/ ெபSவா)க9. 

HEIக9 இளYகைல க5வ6V தி^டYகளZ5 ஒMYகிைண,கLப^ட 

ெதாழிPபய6Pசிகைளi/, ஒM ெபாCவான க5வ6 அைமLப6g9 வழYகLபI/ 

ேதைவயான தVCவா)Vத ப6>னண6iட> ேபாCமான ெசய5பா^I அgபவVைத 

ஒMYகிைண,-/ பாட உ9ளட,கVைத இC வழY-/. 
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எaவாறாய6g/, -Sகிய காலVதி5 பல சவா5க9 உ9ளன, தPேபாC பல 

அைமfசகYக9 மPS/ பல ப6ற பY-தார)களZ> ெதாழி5 க5வ6ைய 

வழY-வதி5 ஈIப^I9ளன. ஆைகயா5, ெதாழிPக5வ6ய6> ஒMYகிைணLப6> 

பல அ/சYக+,- இ>g/ வ6Nவான ஆ\$ ேதைவLபI/, ேமt/ அைனVC 

பY-தார)க+டg/ ஒMYகிைணLபதPகான வழிDைறகைள உMவா,-த5, 

கPபைன மPS/ ெசய5பIVத. ெதாழிPCைற க5வ6 ஒMYகிைணLh,கான ஒM 

தனZ ேதசிய -` (NCIVE) அைம,கLபட ேவ'I/, அைமfj,களZ5 இMBC 

உSLப6ன)கைள, ெகா'WM,-/, இYேக ேகாW^I கா^டLப^I9ள ந�'டகால 

இல,-கைள மvளா\$ ெச\ய$/ அவPைற நிைறேவPSவதPகாக எI,க 

ேவ'Wய நடவW,ைககைள ேமPெகா9ள$/ ேவ'I/. இBத அVதியாயVதி5 

ப5ேவS இடYகளZ5 NCIVE கMVதி5 ெகா9ள ேவ'Wய சில சி,க5கைள நாYக9 

-றிய6Iேவா/. 

D` க5வ6V Cைற - அைனVC ப9ளZக9 மPS/ ப9ளZ வளாகYக9, க5zN 

மPS/ ப5கைல,கழகYகளZ> ஆசிNய மPS/ ேமலா'ைம - அதனC மாநில 

அரjக9 மPS/ மVதிய அரசாYகVதா5 ஆதN,கLப^I, இBத வழிய65 ெதாழி5 

�திய6லான க5வ6,- மv'I/ வர ேவ'I/. இCவைர இBதV Cைறைய 

பாதிVC9ள ெதாட)fசியான -ைறபாIகைளf சமாளZ,க ஒM ஒMYகிைணBத 

DயPசி ேமPெகா9ளLபடலா/. 

• ெதாழிPக5வ6ைய ஒMYகிைணLபC க5வ6யாள)க+,- kIத5 சவா5கைள 

ஏPபIVCகிறC. ெதாழிPCைறய6g9 மPS/ சாVதியமான DதலாளZக+ட> 

அவ)க9 ெநM,கமாக பண6யாPற ேவ'Wய6M,-/, இதனா5 ப9ளZக9 மPS/ 

க5zNகளZ5 இMBC ப^டதாNக+,- அவ)களZ> க5வ6ய6> DWவ65 

ேபாCமான ேவைல வா\Lhக9 உ9ளன. எனேவ, க5வ6 நிSவனYக9, இBத 

எதி)பா)Lhகைள வழY-வதP- கண6சமான நிhணVCவVைத உMவா,க 

ேவ'I/. அவ)க9 உMவா,க ேவ'Wய சில நிhணVCவ/, அைனVC க5வ6 

நிSவனYகளZ> ேமலா'ைம, நி)வாக/ மPS/ ஆசிNய)களZைடேய 

ப6>வMவனவPைறf ெச\வதPகான திற> ஆ-/: 

• IT ஐ.W.ஐ.,க9, பாலிெட,னZ,�, உ9�) ெதாழிலகYக9 மPS/ வண6க 

நிSவனYக9, ப'ைணக9, மMVCவமைனக9, த>னா)வ ெதா'I 

நிSவனYக9 மPS/ மாணவ)க9 நைடDைற திற> பய6Pசி ெபற,kWய ப6ற 

அைனVC வசதிக+ட> ஒVCைழVத5, இBத நைடDைற பய6Pசிைய 

ெதாட)hைடய தVCவா)Vத அறி$ட> இைண,க,kWய ெதாழிPக5வ6 

தி^டYகைள உMவா,-த5, D,கிய ந�ேரா^டVதி5 ஒMYகிைண,கLப^டC 

க5வ6. தகவ5ெதாட)h திற>, Wஜி^ட5 மPS/ நிதி க5வ6யறி$, ெதாழி5 

Dைனேவா) ேபா>ற வாm,ைகV திற>களZ5 D,கியமான D,கியமான 

பWLhகைள இBத தி^டYக9 ெகா'WM,க ேவ'I/; 

• ப'W^ jBத)லா5 ஷ)மா மVதிய ெதாழிPக5வ6 நிSவன/ (PSSCIVE) 

Xலமாக$/, உ9�) ேதைவக+,- ஏPறவாS ெதாழிPக5வ6,கான 
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பாடVதி^டYக9 மPS/ Cைண க5வ6L ெபாM9கைள உMவா,-வதP-/ 

SCERTக+ட> (அவ)க9 இM,-/ மாநில ெதாழிPக5வ6 நிSவனYக9 Xல/) 

NCERT உட> இைணi/. இC கண6சமான DயPசி மPS/ திற> ேதைவLபI/ 

ஒM மகVதான பண6யா-/. அைனVC பY-தார)க+டg/ ஒVCைழLhட>  

NCVIE ஒM தி^டVைத உMவா,க ேவ'I/; 

• ெவaேவS ெதாழி5களZ5 உ9ள பல நிhண)கைள ெவளZய65 இMBC 

தMவ6VC, ப-திேநர அ5லC D`ேநரமாக, ஆசிNய)களாக ஈIபIVதி, 

மாணவ)க+,- பய6Pசி அளZ,க ேதைவயான க'காண6Lைப அவ)க+,- 

வழYகLபI/. ப5ேவS வயC, -`,களZ> மாணவ)க+,- கPப6,க 

ஆசிNய)க+,கான ெபாMVதமான பய6Pசி ெதா-திக9 உMவா,கLபட 

ேவ'I/. 

• மாணவ)க9 மPS/ ப^^தாNக+,- பய6PசியளZLபத> Xல/ 

ெதாழிPக5வ6ைய வழY-வதி5 பYகளZ,க ப9ளZகளZ5 உ9ள உ9�) 

ஆசிNய)க+,-/, HEIக+,-/ பய6PசியளZ,க$/. ப9ளZகைளL ெபாSVதவைர, 

இBத பண6 தPேபாC PSSCIVE ஆ5 ைகயாளLபIகிறC, ஆனா5 அதிக 

எ'ண6,ைகய6லான ஆசிNய)கைளL பய6PSவ6LபதPகான ஒM அளவ6ட,kWய 

மாதிN ேதைவLபI/, இC ப9ளZ வளாகYக9 மPS/ DIETகளZ> பாடசாைல 

ஆசிNய)க9 மPS/ க5வ6V Cைறக+,கான திற>கைளL பய>பIVCகிறC. 

உய)க5வ6ய65 ஆசிNய)க+,கான ப5கைல,கழகYக9 இதி5 ஈIபIVதபI/; 

 

• ெசய5Dைற திற> பய6Pசி அளZ,-/ k^டாள)க+ட> இைணBC அைனVC 

ெதாழிPக5வ6 பWLhகளZ> மதிLப�Iகைள நடVCத5. இC மv'I/ மிக$/ 

சி,கலான மPS/ மகVதான பண6யா-/. இBத பண6,- க5வ6 நிSவனYக9 

ப6ராBதிய திற> ேம/பா^I -`,க+ட> (SSC) ஒVCைழ,க ேவ'I/ 

• NSQF நிைல,- ஏPற D> கPறைல இைளஞ)க9 மPS/ ெபNயவ)க+,- 

அளZVC அவ)களZ> திறைன மதிLப�I ெச\C மPS/ சா>றிதm அளZVத5. 

D> கPற5 அYகீகார/ (ஆ).ப6.எ5) என அைழ,கLபI/ இBத ெசய5பாI, ஒM 

ந>- hNBC ெகா9ளLபI/ கMVதாக அைமகிறC. இMLப6g/, இVதைகய 

மதிLப�Iகைள நடVCவதPகான ந>- சிBதி,க,kWய ெசய5Dைறக9 

இ>g/ உMவா,கLபடவ65ைல. க5வ6 நிSவனYக9 இVதைகய மதிLப�̂ I 

ெசய5Dைறகைள உMவா,-வதP-/ தரLபIVCவதP-/ பYகளZ,க 

ேவ'I/, இதனா5 மாணவ)க9, இைளஞ)க9 மPS/ ெபNயவ)க9 

உ9ளZ^ேடா) தYக9 நிhணVCவVதிPகாக மதிLப6டLபடலா/.  

மாநில மPS/ மVதிய அரசாYகYக9 திறைன வள)LபதPகான இBத ஆயVத 

DயPசிக+,- தாராளமாக நிதியளZ,க ேவ'I/, ேமt/ ெதாழிPக5வ6ைய 

அளவ6IவதPகான ேதசிய இல,ைக வழYக க5வ6 நிSவனYக+,- சாVதியமான 

அைனVC ஆதரைவi/ வழYக ேவ'I/. மVதிய65 மPS/ மாநிலVதி5 ஒM 
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ஒMYகிைணLh, -` க5வ6 நிSவனYகளZலிMBC ஆர/ப, கPறைலf ேசகNVC 

பதி$ெச\C பரவலாகL பரLபலா/. வழ,கமான k^டYக9 மPS/ மாநாIகளZ> 

Xல/ அgபவYகைளL பகி)BC ெகா9வதP-/, தரமான ெதாழிPக5வ6ைய 

வழY-வC ெதாட)பான அறிைவL பரLhவைத வ6ைர$பIVCவதP-/, அVதைகய 

ஒM அைமLh அைனVC பY-தார)கைளi/ - ஆசிNய)க9 மPS/ 

பய6Pசியாள)கைள ஒ>றிைண,க DWi/. NCVIE ய65 இைத, காணலா/.  

ெதாழி5சா) க5வ6,கான hதிய அw-Dைறைய ெசய5பIVCவதPகாக, 

ெகா9ைக ப6>வMமாS கMCகிறC: 

• RPL, வயC வBேதா) க5வ6, ஆ>ைல> கPற5 ேபா>ற வழிDைறக9 Xல/ 

ஏPகனேவ ெதாழிலாள) ெதா-Lப65 உ9ள இைளஞ)களZ> திற>கைள 

DைறLபIVCவதPகான DயPசிக+ட>, திற> வா\Lhக9 மPS/ உ9�) 

வா\Lhகைள அளZVத5 Xல/ ெதாழிPக5வ6ைய ப9ளZ,க5வ6 மPS/ உய) 

க5வ6iட> ெதாட)hபIVத5 மPS/ அ)VதD9ள ஒMYகிைணLh எPபIVத5. 

• அைனVC க^டYகளZt/ மாணவ)களZ> கPற5 மPS/ ெவளZLபா^ைட 

ேம/பIVC/ DயPசிய65 அைமfj,க9, அைமLhக9 / Dகவ) நிைலயYக9 

மPS/ உ9�) ெதாழிலகYக9 மPS/ தனZநப)கைள, ெகா'ட 

வைலLப6>ன5. 

• உ9க^டைமLைப வள)Lபதி5 ேபாதிய Dத�I, அVCட> ெதாழிPக5வ6ைய 

திற/பட ெகா'I ேச),க ேதைவயான தனZநப)கைள பண6யம)Vத5 ெச\த5, 

தயாNVத5 மPS/ ஆதNVத5. 

• தர$VதளYகளZ> பராமNLh மPS/ ெதாழி5சா) க5வ6ய6> சாVதியமான 

மாதிNகைள ஆ\$ ெச\வC, இC எYக9 nழலி5 பய>பIVதLபடலா/. 

• ச)வேதச தரYக+,- ஏPப சீரைமLபத> Xல/ நிSவனYக9 மPற ப6N$க9 

D`வC/ ெதாழிக5வ6 ெபPறவ)களZ> நடமா^டVைத உSதி ெச\த5, மPS/ 

பாடVதி^டYக9 மPS/ மதிLப�I NHEQF மPS/ NSQF உட> 

இைண,கLப^I9ளன. 

• -றிLபாக உய) க5வ6 நிைலய6t/, கிராமLhற மPS/ பழY-Wய6ன) 

ப-திகளZt/ ெதாழிPக5வ6ய6> ேம/ப^ட திற>. 

• உ9�) ைகவ6ைனஞ)க9 மPS/ ெதாழிலாள)களZ> பண6கைள 

பாடVதி^டVதி5 ஒMYகிைணVத5, அவ)களZ> பண6கைளL பPறி இ>g/ 

பரவலாக பரLhவதPகான நடவW,ைகக9. 
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ெதாழிPக5வ6யானC உய)நிைலL ப9ளZ,க5வ6ய6> ஒM 

ப-தியாக ஆ,கLப^I NSFQ உட> இைண,கLபI/ 

20.1. அைன[p ப(ளLக(, க"¢Zக( மhVW 

ப"கைல%கழக]களL" ெதாழிhக"வ$ைய ஒU]கிைண[த"  

இBத அைமLப65 உ9ள அைனVC பY-தார)க+,-/ ஒM ஒMYகிைணBத 

DயPசி ேதைவLபI/: (i) திற> ேம/பாI மPS/ ெதாழி5Dைனேவா) 

அைமfசக/ (MSDE), MHRD, மPS/ ெதாழிPக5வ6ய65 ஈIப^I9ள மVதிய மPS/ 

மாநில அரசாYகYகளZ> அைனVC அைமfசகYக+/; (ii) ேதசிய திற> ேம/பா^I 

நிSவன/ (NSDA), இLேபாC ெதாழிPக5வ6 மPS/ பய6Pசி,கான ேதசிய க$>சி5 

(NCVET), மாநில திற> ேம/பா^I பண6க9 (SSDMs), SSC,க9, நிதி நிSவனYக9 

மPS/ ப6ற ேபா>ற ெதாழிPக5வ6ைய ெசய5பIVCபவ)க9; (iii) ப9ளZக9, 
க5zNக9 மPS/ ப5கைல,கழகYக+ட> ஐ.W.ஐ.,க9, பாலிெட,னZ,�, 
ெதாழி5க9, வண6கYக9 மPS/ ப6ற பய6Pசி வழY-ந)க9 ேபா>ற அைமLhகைள 

ெசய5பIVCத5; மPS/ (iv) பயனாளZக9, இைளஞ)க9 மPS/ ெபNயவ)க9; என 

அைனவM/ ேச)BC ெதாழிPக5வ6ைய ப6ரதான க5வ6iட> ஒM அ)VதD9ள 

Dைறய65 ஒMYகிைணLபதPகான சவாைல சமாளZ,க ேவ'I/.  

20.1.1.  அைன[p இைடநிைலS ப(ளLக( மhVW உயO க"வ$ நிVவன]க�டn 

ெதாழிhக"வ$ைய ஒU]கிைண[த": அைனVC க5வ6 நிSவனYக+/ ஒM 

தசாLத காலLப-திய65 ெதாழிPக5வ6ைய தYக9 க5வ6f சtைககளZ5 ஒM 

க^டமாக ஒMYகிைண,க ேவ'I/. இC ேநா,கி, அவ)க9 ஐWஐ,க9, 

பாலிெட,னZ,�, உ9�) வண6கYக9 மPS/ ெதாழி5க9, மMVCவமைனக9, 

ப'ைணக9 மPS/ த>னா)வ ெதா'I நிSவனYக+ட> ஒVCைழLபா)க9. 

ஒaெவாM க5வ6 நிSவனD/ தYக9 ப6ராBதியYகளZ5 கிைட,-/ ேவைலக9 

பPறிய ப-Lபா\வ6> அWLபைடய65, அவ)க9 வழYக வ6M/h/ ஒM சில 

ப-திகைள கவனமாக ேத)$ ெச\i/. ஒM பரBத அWLபைடய6லான க5வ6iட> 

நைடDைற திற>களZ> வள)fசிi/ அதgட> ெதாட)hைடய தVCவா)Vத 

அறிைவi/ ைமயமாக, ெகா'WM,-/. 

20.1.2. க"வ$ நிVவன]களLைடேய அறித" மhVW சிறfத நைடQைறகைளS 

பகிOவதhI உத�த": அறிைவ வழிநடVCவதP-/ பகி)வதP-/ Dைறயான 

வழிDைறக9 ைவ,கLபI/. ஒM ெசய5பIVC/ அைமLh இBத பண6,- 

அ)Lபண6,கLபட ேவ'I/. அVதைகய அைமLப6> Xல/ ப9ளZக9, க5zNக9 

மPS/ ப5கைல,கழகYக+,- ேசைவ ெச\ய DWi/, இதனா5 ப9ளZ,க5வ6 

மPS/ உய) க5வ6 D`வC/ ஒVCைழLhகைள, ெகா'Iவர உத$/.  

20.1.3.  திறnக( இைடெவளL பISபாo� மhVW உ(�O வாoS_கைள க{டறித": 

NSDC ஏPகனேவ பய6Pசி ெபPற பண6யாள)க+,- ேதைவயான மதிLப�Iகைள 
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நி)ணய6Lபதி5 ப5ேவS CைறகளZ5 ேமPெகா9+/ பண6ைய D>ெனIVCf 

ெச5tத5, மாநில அரjக9 தYக9 மாநிலYகளZ> ப5ேவS ப-திகளZt9ள 

பய6PசிV ேதைவகைள மிகf jலபமாகL ப6NVெதIVத5. க5வ6 நிSவனYக9, 

மாநில அளவ6லான பண6வா\Lhகைள அைடயாள/ காwத5, மனZத வளYகைள, 

ெகா'I தி^டமிடLப^ட இைடெவளZைய நிரLப அவ)கைளV ேத)BெதIVC 

அவ)க+,- வசதிக+,கான சாVதிய,kSக9 மPS/ சாVதியமான ேதைவகைள 

அWLபைடயாக, ெகா'I பய6PசியளZVத5. 

20.1.4.  அைன[p க"வ$ நிVவன]க�ட¡W ெதாழிhக"வ$ைய 

ஒU]கிைணSபதhகான நிதிgதவ$: ெதாழிPக5வ6ய6> பாடVதி^ட 

ஒMYகிைணLh,- ஆசிNய) தயாNLh மPS/ ஆசிNய)களZ> ெதாழி5Dைற 

ேம/பாI, க5வ6 நிSவனYகளZ5 உ9�) உ9க^டைமLh (உபகரணYக9 மPS/ 

ஆ\வகYக9 ேபா>றைவ) உMவா,க$/ வளஆதாரYக+,காக$/ நிதி 

ேதைவLபI/. ேதைவLபI/ இடYகளZ5 உ9நா^W5 கிைட,-/ வளYக9, 

ெதாழிPக5வ6ய6> ப5ேவS CைறகளZ5 நிhண)கைள ெகௗரவ ச/பளVதி5 

பண6யம)Vத5 ேபா>றைவ. ெதாழிPக5வ6ைய க5வ6 நிSவனYகளZ5 

ஒMYகிைணLபதPகான தனZ நிதிய/ அைம,கLபI/. இBத நிதிகைள 

வழY-வதPகான Dைறக9 மPS/ D>ேனPறVைத, க'காண6LபதPகான 

ெசய5Dைறக9 ஆகியவPைற NCIVE ெசய5பIVC/. 

20.1.5.  MHRD மhVW MSDE இைடேயயான ஒU]கிைணS_: மி5லிய> கண,கான இள/ 

இBதிய)க+,- ெதாழிPக5வ6ைய வ6ைரவாக வழY-வதி5 ப6ரதான க5வ6 

நிSவனYக9 ஆPற,kWய D,கிய பYைக, கMVதி5 ெகா'I, MHRD மPS/ 

MSDE மPS/ திற> D>ேனPற பய6Pசி அளZLபைத ேநா,கமாக ெகா'I9ளC 

இதgட>, பண6 வழY-வதி5 ஈIப^I9ள அைனVC அைமfjக+/ இைணய 

ேவ'WயC அவசிய/. MSDE ஆ5 நி)வகி,கLபI/ திற> jPSfnழ5 அைமLப6> 

ப6ற kSக+ட> க5வ6 நிSவனYகளZ> ெதாட)hகைள எளZதா,-வதP-, 

தPேபாC NSQFஇ> பாCகாவலராக இM,-/ NCVET, மPS/ ெதாழி5Dைற 

தரYகைள வைரயSVC மதிLப�Iகைள நடVC/ SSC க9 ேபா>றைவ ெநM,கமான 

ஒVCைழLhட> இM,-/. மVதிய6t/ மாநிலYகளZt/ இைத சாதி,க 

உத$வதி5 RSA அத> SCC Xல/ D,கிய பYகாPS/. 

20.1.6.  ெதாழிhக"வ$ய$n ப]காhறi%கான தர� ேசகZS_, எWஐஎ¹ மhVW 

ெதாழி"�qப ஆதர�: க5வ6 நிSவனYகளZ5 ெதாழிPக5வ6ய6> ேம/பாI 

ெதாட)BC க'காண6,கLபIவைத உSதி ெச\வதP- கண6சமான அள$ தர$ 

ேசகNLh மPS/ ப-Lபா\$ ஆகியைவ ெதாட)fசியான அWLபைடய65 

ெச\யLபட ேவ'I/. NCVET தPேபாC ஒM ெதாழிலாள) சBைத தகவ5 அைமLh 

(LMIS)ஐ வழY-கிறC, இC சா>றளZ,கLப^ட வ6'ணLபதார)க9, பWLhக9, பய6Pசி 

வழY-ந)க9, பய6Pசியாள)க9, மதிLப�̂ டாள)க9 மPS/ பலவPைற, 

க'காண6,கிறC, அைவ க5வ6V Cைறய65 வ6Nவா,கLபட ேவ'I/. 

ெதாழி5}^பVைத கண6சமாகL பய>பIVCத5: (i) -றிLப6^ட நிலLபரLப65 

ேதைவLபI/ பWLhகளZ> வைகக9 மPS/ த>ைமையV த�)மானZLபதPகான 

தர$ ேசகNLh; (ii) ெபாMளாதாரVCைறய6> கீm அைனVC நிSவனYகளா5 
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நடVதLபI/ ெவPறிகரமான பாடதி^டYகளZ> தர$க+,கான MIS; மPS/ (iii) 

k^டான ஒMYகிைணLைப ெவPறிகரமாக அைடவதP- ஆசிNய)க+,- 

பய6PசியளZLபதPகான ெதாழி5 தளYக9 மPS/ ெதாழிPக5வ6ைய ஆர/ப/ 

Dத5 இSதி வைர வழY-வதPகான ெதாழி5}^ப தளYக9 ேதைவLபI/. 

அVதைகய தர$ ேசகNLh மPS/ ப-Lபா\வ6Pகான ஒM தி^ட/ NCIVE ஆ5 

உMவா,கLபI/.  

20.2. கqடைமS_க( மhVW தரநிைலக( 

ஒaெவாM நாIகளZt/ மாணவ)க9 ெகா'WM,க ேவ'Wய கPற5 

வ6ைள$கைளi/ திற>கைளi/ வைரயS,-/ த-தி க^டைமLhக9 Xல/ 

ெபாC மPS/ ெதாழிPக5வ6,- இைடய6லான இைடெவளZைய, க^ILபIVC/ 

பண6ய65 பல நாIக9 உ9ளன. இBத க^டைமLhக9 ஆS மPS/ ப>னZர'I 

இடYக+,கிைடேய உ9ள நிைலகளZ> எ'ண6,ைக ப5ேவS நாIக+,- ஏPப 

மாSபIகிறC. NSQF ஆனC 2013 இ5 பVC அள$M,க+ட> அறிவ6,கLப^டC. 

கPற5 வ6ைள$கைள, -றிLப6டL பய>பIVதLபI/ ெபாCவான அள$M,க9 

ெபாCவாக ெதாழி5Dைற அறி$, திற>க9 மPS/ திறனா\$ உ9ளZ^ட நா>- 

அ5லC ஐBC எ'ண6,ைகய65 உ9ளன. NSQF இ5 அைனVC பண6க+,கான 

த-தி மPS/ க5வ6 நிSவனYகளZ5 ேசMவதPகான த-திக9 NSQF திற> 

நிைலகளZ> அWLபைடய65 வைரயS,கLபI/ எ>S/ க^டாயLபIVதLப^டC. 

தPேபாC பண6hNi/ மாணவ)க+,- ப6PகாலVதி5 உய)க5வ6ய65 தைடய6>றி 

ெச5ல உத$வதP- இC ேநா,கமாக உ9ளC, ஏெனனZ5 ேதைவயான திற>கைள 

கட> அWLபைடய6லான அைமLh Xல/ காலLேபா,கி5 ெபற DWi/. 

கPற5 வ6ைள$கைள, -றிLப6IவC, மாணாவM,- அவ)க9 ெதNBC ெகா9ள 

ேவ'WயவPைற சிறLபாக, காண$/, அவ)களZ> அறி$Vதிற> மPற பWLhக9 

மPS/ தி^டYக+ட> எaவாS இைணகிறC எ>பைதL பா),க$/ 

அgமதி,கிறC. க5வ6 நிSவனYக9 மPS/ அவ)களZ> ப^டதாNகளZடமிMBC 

எ>ன எதி)பா),கலா/ எ>பைத பண6வழY-/ DதலாளZக9 அறிBC 

ெகா9வா)க9, இதனா5 க5வ6 வழY-ந)களZடமிMBC ெபாSLh,kற5 

ேதைவகைள வtLபIVCகிறC. பல வழிகளZ5, Dைறயான, மPS/ Dைறசாரா 

க5வ6 Xல/ திற>கைளL ெபற DWi/ எ>பதா5, NSQF ெதாழி5 மPS/ ப6ரதான 

ெபாC, க5வ6ைய ம^Iம5லாம5, பண6ய65 Dைறசாரா Dைறய65 ெபறLப^ட 

திற> பய6Pசிையi/ ஒMYகிைண,க உத$/, இBத திற>கைள மாணவ)க9 

jயாத�னமாக மதிLப�I ெச\ய DWi/, ேதைவெயனZ5 NSQFவ6P,\ ஒM 

-றிLப6^ட அள$ இணYகிய6MBதா5 அதPகான சா>றளZ,கLபI/. 

20.2.1.  ேதசிய திறn தIதி கqடைமSைபS பhறி வ$Zவாக% ªVத": NSQF இ> -ைட 

க^டைமLபா5 ஒaெவாM 10 நிைலகளZt/ வைரயS,கLப^ட ெபாCவான 

திற>க9 ெவaேவS CைறகளZ5 உ9ள ஒaெவாM Cைறக9 / ெதாழி5க9 / 

ெதாழி5க+,கான வ6வர,-றிLhகளாக ெமாழிெபய),கLபI/. பாடெநறி 
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உ9ளட,க/ மPS/ மதிLப�̂ I அள$ேகா5க9 மPS/ ெபாMVதமான பாடVதி^ட 

மPS/ மதிLப�̂ I க^டைமLhக9 க5வ6 நிSவனYகளா5 இBத நிைலக+,- ஏPப 

சீரைம,கLப^I ப6ற பY-தார)க+ட> இைணBC தரLபIVதLபI/. NSQF 

நிைலகளZ> வ6வர,-றிLh,- இCவைர க5வ6 நிSவனYகளZ> அgபவVதி> 

அWLபைடய65 மாPறYக+ட> D`ைமயான ஆ\$ ேதைவLபIகிறC. இBத 

பண6கைள NCIVE ஆ5 ஒMYகிைண,க DWi/.  

20.2.2.  ேதசிய ெதாழி"சாO தரநிைலக( மhVW சOவேதச தரநிைலக�டn 

ெபாUfத%ª`ய தnைம: இBதியV தரYக9 ச)வேதச ெதாழிலாள) அைமLh 

(ஐ.எ5.ஓ) ஆ5 பராமN,கLபI/ ச)வேதச தரநிைல ெதாழி5 வைகLபாI (இ�ேகா) 

உட> இைண,கLபட ேவ'I/; இBத அWLபைடய65, ச)வேதச தரYக+ட> 

சீரைமLபைத உSதிLபIVத த-தி ெபாதிக9 - ேதசிய ெதாழி5 தரநிைலக9 (QPs-

NOS) மதிLபா\$ ெச\யLபட ேவ'I/. இC DWBதC/, DதலாளZக9 தYக9 

நிSவனVதி5 உ9ள ஒaெவாM ேவைல பாVதிரYக+,-/ மிக$/ ெபாMVதமான 

தரYகைள, -றிLப6டலா/ மPS/ க5வ6யாள)க9 அேத தரYக+,- பய6Pசி 

அளZ,க DWi/. ெதாழிலாள) மPS/ ேவைலவா\Lh அைமfசக/ இ�ேகா 2008 

உட> இைணBC ேதசிய ெதாழி5 வைகLபாI 2015 (எ>.சி.ஓ -2015) ஐ 

அறிவ6VC9ளC. எ>.சி.ஓ -2015 QP- NOS உட> அளவ6டLப^WMLபதா,, kSகிறC. 

எaவாறாய6g/, அைனVC க5வ6 நிSவனYக+,-/ ெதாழிPக5வ6ைய 

வழY-வதPகான க^டைளய6> பW, அைனVC அைமfசகYகளZt/ ெதாழிPக5வ6 

மPS/ பய6Pசி,கான அைனVC தரYகைளi/ எ>.சி.ஐ.வ6 மSபNசீலைன 

ெச\வC மிக$/ D,கியமானC, ேமt/ அைவ ஒMவM,ெகாMவ) மPS/ 

ெதாட)hைடய ச)வேதச தரYக+ட> சீரைம,கLபIகி>றன. 

அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYக+/ ெதாழிPக5வ6 பWLhக9 

மPS/ பாடதி^டYகைள வழY-/. 

 
20.2.3.  ேதசிய தIதி பதிேவv: இC NCVET ஆ5 நி)வகி,கLபIகிறC, NQR மPS/ NSQF 

உட> இைண,கLப^ட அைனVC த-திகளZ> அதிகாரL�)வ ேதசிய ெபாC பதிவாக 

வWவைம,கLப^I9ளC. ஒM NSQF-உட> சீரைம,கLப^ட த-திைய வழY-/ 

க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 பய6PசிV தி^டYகளZ> வ6வரYகைள NQR ேபா)^டலி5 

உ9ளZடலா/, ப6>ன) அைவ ப6ற நிSவனYகளா5 பய>பIVதLபடலா/. 

‘கிNேய^Wa காம>�’ வைக உNமYகைளL பய>பIVCவC ேபா>ற NQR இ5 

பாடெநறி உ9ளட,க/ மPS/ ெபாM9கைளL பகி)த5 மPS/ பரவலாகL 

பய>பIVCவதPகான ெகா9ைகக9 ைவ,கLபI/. ேமt/, NQR இ5 பாட 

உ9ளட,கVைத மதிLபா\$ ெச\C ெவளZய6IவதPகான வtவான மPS/ 

மிக$/ பதிலளZ,க,kWய ெபாறிDைற கிைட,-/. MSDE மPS/ MHRD உட> 

கலBதாேலாசிVC, NCIVE இதPகான வழிDைறகைள உMவா,க DWi/.  
 
20.3. ேம"நிைலS ப(ளLய$" ெதாழிhக"வ$ 

ெதாழிPக5வ6ைய க5வ6 நிSவனYக+ட> ஒMYகிைணLபத> Xல/ ஒaெவாM 

மாணவM/ -ைறBதப^ச/ ஒM ெதாழிPCைறய6லாவC பய6Pசி ெபSவைத உSதி 
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ெச\வா)க9, ேமt/ அவ)க9 ஆ)வமாக இMBதா5 ேமt/. ேம5நிைலL 

ப9ளZய65 நா>- ஆ'I கால/, 9-12 ஆ/ வ-Lh, ஒM மாணவைர ெவaேவS 

ெதாழி5க+,- ெவளZLபIVCவதP- ம^Iம5லாம5, அவ> / அவ9 ேத)$ 

ெச\i/ ெதாழிலி5 கண6சமான அள$ நிhணVCவVைத பWLபWயாக உMவா,க 

உதவலா/. இMLப6g/, ஒM -றிLப6^ட மாணவ) எI,-/ ெதாழிலி> ேத)$ 

மPS/ நிhணVCவVதி> அள$ (பWLhகளZ> எ'ண6,ைக) அவ)களZ> 

வ6MLபVதPேக DPறிt/ வ6டLபI/. ப9ளZ வளாகYகளZ5 அவPைற 

அறிDகLபIVCவC மPS/ ெசய5Dைற திற>கைள வழY-வதPகான 

வசதிகைள, ெகா'ட ப9ளZக+,-/ நிSவனYக+,-/ இைடய6லான 

ஒVCைழLைப, க^ILபIVத உத$/. மாணவ)க9 ப9ளZய65 இM,-/ேபாC 

இBத வசதிகளZ5 பண6 / ெசய5Dைற அgபவVைதL ெபSவதP- தYக9 

ேநரVதி> ஒM ப-திைய ெசலவ6ட மாணவ)க9 ெசய5பIVதLபட ேவ'I/. 

மாணவ)களா5 ேத)BெதI,கLப^ட வ-Lhக9, ெமாழிகளZ5, கண6த/, 

ெதாழிPக5வ6 மPS/ பலவPறி5 மாணவ)க9 ேத)$ ெச\ய,kWய தாராளவாத 

அw-Dைற மPS/ ெசம�ட) அைமLhகைள அறிDகLபIVCவத> Xல/, 9-

12 வ-LhகளZ5 அவ)க9 எதி)ெகா9+/ நா>- ஆ'IகளZ5 அவPைற கPகலா/ 

(ப64.1.1 ஐL பா),க$/), மPS/ ெபாCV ேத)$க+,கான வ6திDைறகைள 

தள)VCவC ெதாழிPக5வ6ைய அறிDகLபIVத உத$/. 6-8 ஆ/ வ-LhகளZ5 

மாணவ)க9 ஒ>S,- ேமPப^ட CைறகளZ5 திற>ெவளZLபாI மPS/ 

ேநா,-நிைலையL ெபற ேவ'I/, ப9ளZ வளாகVதி5 வழYகLபI/ பய6Pசிய6> 

ஆர/ப,க^ட அறிDகYகளZ> Xல/ அவ)க9 தYகளC 9-12 வ-LhகளZ5 

தகவலறிBத வ6MLபVேத)$கைள ெகா'ட பய6Pசிகைள ேமPெகா9ள DWi/. 

20.3.1.  உயOநிைல / ேம"நிைலS ப(ளL%க"வ$ - 9-12 வIS_க(: ப9ளZ வளாகYகளZ5 

NSQF அளவ6^W> பW நிைலக9 1 Dத5 4 வைர சீரைம,கLப^ட பாடVதி^ட 

வ6நிேயாகVதி5 நிhணVCவVைத உMவா,க ேவ'I/, அேதாI ெசய5Dைற 

பய6Pசிi/ ப9ளZய6ேலா அ5லC ெவளZய6ேலா வழYகLபIகிறC, ெவளZLhற 

பY-தார)க+ட> இைணBC. ‘திற> அறி$ வழY-ந)க9 (எ�.ேக.ப6)’ எ>ற 

வைகய65 ெபாMVதமான பய6Pசி அளZ,-/ ப9ளZ வளாகYக9 தYக9 

மாணவ)க+,- வழYக,kWய ெதாழி5க5வ6களZ> வ6MLபVேத)ைவ பாதி,-/. 

உ9�) எ�.ேக.ப6-களZ> பய>பாI உ9�) ப-திய65 ெபாMVதமான 

ெதாழி5க+,- மாணவ)க9 பய6PசியளZ,கLபIவைத உSதிெச\ய$/, 12-ஆ/ 

வ-Lh,-L ப6ற- அவ)க9 உ9�Nேலேய ேவைல ேதIவதPகான வா\Lைப 

ேம/பIVத$/ உத$/. ப9ளZ வளாகYகளZ5 ஏPபIVதLப^I9ள ஆேலாசக)க9 

Xலமாக$/ மாணவ)க9 தYக9 ெதாழிைலV ேத)BெதILபதPகான உதவ6ையL 

ெபற ேவ'I/. 

 

ப9ளZ,க5வ6ய65 12/ வ-Lh DWBத ப6ற- ப9ளZய65 ெதாட)BC பWLபதP-/, 

மாணவ, மாணவ6ய)க+,-/, தகவ5 ெதாட)h திற>க+,-/, Wஜி^ட5 மPS/ 

நிதிய6ய5 க5வ6i/, ெதாழி5 Dைனேவா) மPS/ பல. ப-திேநர பய6Pசி மPS/ 

திற> பய6Pசி மvதD9ள ேநரVதி5 ப9ளZய65 க5வ6iட> kIதலாக 

வழYகLபடலா/. மாைல / இர$ வ-LhகளZ> பய>பா^ைடi/ ஆராயலா/. 

மாணவ)க9 12 ஆ/ வ-Lப65 இMBC ெவளZேயற ேவ'I/ எ>பC ஒM 
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D`ைமயான க5வ6iட>, அவ)க9 பண6 ெச\i/ உலகி5 }ைழய 

அgமதி,கLபட ேவ'I/. 

20.3.2.  பாட[திqடW மhVW மதிSப�v: பாடVதி^டVைத உ9�) nmநிைலக+,- 

ஏPறபW ெச\ய ேவ'I/, இC ஒM பாடVதி^டVைத உMவா,-வதPகாக 

ஏPகனேவ ெசய5பIVதLப^ட மாதிNைய, -றிLப6IகிறC. ெதாழிPCைற, க5வ6 

மதிLப�I அவசியமாக இர'I ப-திகளாக ப6N,கLபட ேவ'I/, SKP ஆ5 மதிLப�I 

ெச\யLபI/ அgபவ, kSட> ஆன க5வ6 நிSவன/ மPS/ / அ5லC BOA 

(P8.1.8 ஐL பா),க$/). இதPகான ெபாMVதமான க^டைமLபானC PSSCIVE உட> 

இைணBC மPS/ மாநில அளவ6லான நிSவனYக9 மPS/ BOA உட> பண6 

hNவதPகாக NCSS ஆ5 உMவா,கLப^டC.  

20.3.3.  ஆசிZயOக( மhVW பய$hசியாளOக(: ெதாழிPக5வ6ைய வழY-வதி5 பய6Pசி 

ெபPற வழ,கமான ஆசிNய)கைளV தவ6ர, ப5ேவS ெதாழி5களZ5 நிhணVCவ/ 

ெபPறதPகாக சXகVதி> ப5ேவS ப6N$களZலிMBC/ ஏராளமான 

பய6Pசியாள)கைள ஈ),க ேவ'I/. அவ)க9 அaவேபாC வMைகதM/ 

ஆசிNய)களாக ெகா'I வரLபடலா/ மPS/ அவ)க9 ெதாழிPக5வ6ய6> ப6ரதான 

ேகா^பாI மPS/ ெசய5Dைற இர'ைடi/ அBதBத ெதாழி5களZ5 

வழYகலா/ அ5லC ெசய5Dைற பய6Pசிைய ம^Iேம kட வழYக DWi/. 

ப9ளZக+,- ெவளZேய உ9ள மாணவ)க+,- சிறLh ெசய5Dைற பய6Pசி 

அளZ,கLபI/ சBத)LபYகளZ5, தVCவா)Vத அ/சYகைள கPப6,க ெவளZLhற 

பய6Pசியாள)கைளi/ அைழVC வரலா/. DIET களZ5 வழYகLபI/ -Sகிய கால 

பய6Pசி வ-Lhக9 Xல/, க5வ6 வளாகVதி5 வசதியாக$/, மாணவ)கைள, 

ைகயாள$/, பாடVதி^ட மPS/ மதிLப�̂ I க^டைமLப6> பரBத 

வைரயைறக+,- இணYக$/ ப9ளZ வளாகYக9 உதவ ேவ'I/. 

20.3.4.  ஆசிZயO பய$hசி: ெதாழிPக5வ6ைய வழY-வதி5 பய6Pசி ெபPற ஆசிNய)களZ> 

பPறா,-ைறைய நிவ)Vதி ெச\வCட> ஆசிNய)களZ> பய6PசியளZ,-/ திறைன 

ேம/பIVCவதPகான ஆதரைவ வழYக ேவ'I/. ஆசிNய) கPப6Vத5 

D>தயாNLப65 ஈIப^I9ள ப5கைல,கழகYக+,-9 ெசய5பI/ க5வ6V 

திைண,களV Cைறக9 மPS/ மாநில அரசாYகYகளா5 நடVதLபI/ SCERT க9, 

DIET க9, SIVE க9 மPS/ ப9ளZக9 Xலமாக ஆசிNய) பய6Pசி ெதா-Lhக9 

மPS/ ஆசிNய) ைகேயIகைள உMவா,-வதP- PSSCIVE உதவ ேவ'I/. இBத 

ேநா,கVதிPகாக -Sகிய கால பய6Pசி வ-Lhக9 D>னண6 க5வ6 

நிSவனYகளா5 வWவைம,கLப^I தயாN,கLப^I, ஆ>ைல> மPS/ 

ஆஃLைலனZ5, SCERT க9 மPS/ DIET க9 Xல/ பரவலாக பகிரLபட ேவ'I/. 

CRCs, BRCs மPS/ DIETs ஆகியவPறி5 உ9�) ஆசிNய)க+,- பய6Pசி அளZ,க 

தYக9 பய6Pசிய65 நிhண)களாக இM,-/ ெவளZLhற பய6Pசியாள)கைளi/ 

அைழ,கலா/. அதிக எ'ண6,ைகய6லான ெவளZ, ப-திேநர ஆசிNய)க9 மPS/ 

வழ,கமான ஆசிNய)களZ> பய6Pசி ேதைவகைளL �)Vதி ெச\வதPகான 

வ6MLபYகைள NCIVE ஆராயலா/. 
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20.3.5.  ெதாழிhக"வ$ைய வழ]Iவதhகாக PSSCIVE மhVW மாநில அளவ$லான 

உ(கqடைமSைப வiSபv[pத": PSSCIVE ,- கண6சமான பலLபIVCத5 

ேதைவLபI/, மனZத வளYக9 மPS/ ெதாழி5}^ப/ உ9ளZ^ட 

உ9க^டைமLhகளZ5 அதிக Dத�I ெச\வத> Xல/, ெதாழிPக5வ6ைய 

ெபM,-வதி5 அC D,கிய பYகாPற DWi/. இேதேபா5, பல மாநிலYகளZ5 

SIVEக9 ெசயலி5 இ5ைல எ>பC/, ெபM/பாt/ ெதாழிPக5வ6ைய 

ேமPபா)ைவய6I/ ெதாழி5}^ப க5வ6 இய,-நரக/ எ>பC/ தனZLப^ட மாநில 

அரசாYகYகளா5 மாநில அளவ6லான நிSவனYகைள வtLபIVCவC மிக 

D,கியமானதா-/. ஒM hதிய, மிக$/ ஒVதிைசவான, Xேலாபாய/ 

ச/பBதLப^ட அைனVC நிSவனYக+/, ேதைவLபI/ hதிய நிSவனYக+/, 

ஒaெவாM மாநிலVதிt/ NCIVEயா5 உMவா,கLபட ேவ'I/, RSAஇ> SCC (ப6 

23.10 ஐL பா),க$/) உட> இைணBC (அVதியாய/ 23ஐL பா),க$/) தி^ட/ 

ெசய5பIVதLபI/. 

20.4. உயO க"வ$ய$n ஒU]கிைணfத பIதியாக 

ெதாழிhக"வ$ 

ெதாழிPக5வ6ைய ஏPS,ெகா9வC எ>பC வ6ைரவாக வள)BC இBத 

ெகா9ைகய65 நி)ணய6,கLப^ட இல,-கைள அைடய ேவ'Iெம>றா5, 

க5zNகளZt/ ப5கைல,கழகYகளZt/ ெதாழிPக5வ6ைய ஒMYகிைணLபC 

க^டாயமா-/. hதிய B.Voc ப^டLபWLhக9 ெதாட)BC ெசய5பIVC/ வைகய65 

இM,க ேவ'I/, ஆனா5 நா>- ஆ'I பW,-/ கைலV பாடLபWLhக9 உ^பட 

அைனVC இளநிைல ப^டLபWLhகளZt/ ேசM/ மாணவ)க+,-/ 

ெதாழிPக5வ6i/ இM,க ேவ'I/. ஆர/பகாலVதி5 இவPைற ஏP-/ 

தனZLப^ட நிSவனYக9, பண6Vதி^ட மாதிNக9 மPS/ ெசய5Dைறகைள, 

க'Iப6WLபதP- hCைமயான வழிகைள உMவா,க ேவ'I/, ப6>ன) இைவ 

NCIVE அைமVத வழிDைறக9 Xல/ ப6ற நிSவனYக+ட> பகி)BC ெகா9ளLபட 

ேவ'I/, இaவாS பகிரLப^டைவ ெதாழிPக5வ6ய6> பய>பா^ைட வ6Nவா,க 

உத$/. 

D> கPறைல மதிLப�I ெச\வதP-/ அYகீகNLபதP-/ 

ெபாMVதமான வழிDைற உMவா,கLபI/. 
 

 
20.4.1.  இள]கைல க"வ$ மqட[தி" ெதாழிhக"வ$ய$n வ$Zவா%கW: இளYகைல 

ம^டVதி5 ெதாழிPக5வ6 வ6N$பIVதLப^I, 2025 ஆ/ ஆ'I,-9 ஆ)வD9ள 

அைனVC மாணவ)க+,-/ (ெமாVத ேச),ைகய65 50% வைர) ேச),ைக வழYக 

இல,- நி)ணய6,கLபI/, இC தPேபாC 10%,-/ -ைறவான ேச),ைக 

அளவ6லிMBC அதிகN,கLப^I பல CைறகளZ5 ெதாழிPக5வ6 ஏPகனேவ B.Voc 

பாடVதி^டYக9 Xல/ இளYகைல பாடVதி^டVதி5 ஒMYகிைண,கLப^I 

வMகிறC. Dத>ைமயான ப5கைல,கழகYக9 மPS/ த>னா^சி க5zNகளZ5 

ெதாடYகி ஆ)வD9ள அைனVC HEI க+/ HEGC ஆ5 ஆதN,கLபI/ (P18.4.1 ஐL 
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பா),க$/), சிறLபாக உMவா,கLப^ட நிதிய/ Xல/, இளYகைல அளவ65 

WLேளாமா, ேம/ப^ட WLேளாமா மPS/ B.Voc ப^டYக9 Xல/ ெதாழிPக5வ6ைய 

வழY-வதPகாக NSQF நிைலக9 5-7 உட> சீரைம,கLபI/. HEI,க9 ஒM 

ப9ளZ,க5வ6 / ெதாழிPக5வ6V Cைறைய நிSவலா/ மPS/ உய) க5வ6iட> 

D`ைமயாக ஒMYகிைண,கLப^ட ெதாழிPக5வ6ைய வழYகலா/, அைவ 

ெசாBதமாகேவா அ5லC ெதாழி5Cைறiட> k^டாகேவா இM,கலா/, ேமt/ 

இM ப6N$களZ> XலD/ மாணவ)களZ> தைடயPற பYகளZLைப உSதிெச\i/ 

வைகய65 ெசய5படலா/. Cைறக9, வைகக9 மPS/ பWLhகளZ> கால/ 

ேபா>றவPறி> ேத)$ ஒaெவாM த>னா^சி நிSவனVதி> DW$,- வ6டLபI/, 

ஆனா5 அவ)க9 தYக9 பWLhக9 மPS/ அத> உ9ளட,க/ -றிVத தர$கைள 

NQR மPS/ / அ5லC NCIVE பNBCைரVத ப6ற அைமLhக+,- பகி)$ மPS/ 

ப-Lபா\$ ேநா,கYக+,காக சம)Lப6Lபா)க9. 

20.4.2. ெபாp%க"வ$ மhVW ெதாழிhக"வ$%I( மாணவO ேசO%ைகக(: தாராளவாத 

கைலகளZ5 இளYகைல தி^டYகளZ5 Dத>ைமயான மPS/ இைணயான 

ெதாழிPக5வ6க9 வழYகLபI/. நா>- ஆ'I இளYகைல ப^டYகைள வழY-/ 

த>னா^சி HEI,க9 தYக9 Xல/ பரBத அளவ6லான ெதாழிPக5வ6 பWLhகைள 

ேச),க ேத)$ ெச\யலா/. சில சிறBத நிSவனYக9 hCைமயான 

பாடVதி^டYகைள உMவா,கி jமா) ஐBC ஆ'Iக+,-9 அவPைற 

ெசய5பIVC/ எ>S எதி)பா),கLபIகிறC, இைவ ப6>ன) ப6ற நிSவனYக+,- 

வழிகா^ட$/ ஆசிNய)க+,- பய6Pசி அளZ,க$/ உத$/. ெபாC,க5வ6 மPS/ 

ெதாழிPக5வ6 ப6N$க9 D`வC/ மாணவ) ேச),ைக,கான காரணVைத அறிய 

ேமt/ உத$வதPகாக NHEQF ஆனC NSQF உட> இண,கமாக இM,-/ (P12.1.3 

ஐL பா),க$/).  

20.4.3.  பண$gடn ஒU]கிைணfத பய$hசி மhVW ப$ற மாதிZக(: ெதாழிPக5வ6ய6> 

பல மாதிNக9 ப6ற நாIகளா5 பய>பIVதLப^I9ளன. எaவாறாய6g/, 

எBதெவாM மாதிNய6> D> ப5ேவS மாதிNக9 பPறிய D`ைமயான ஆ\$ 

ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/, அ5லC மாதிNக9 கலைவ பய>பIVத 

பNBCைர,கLபடலா/. அVதைகய ஆ\$,- ஒMYகிைணLபதPகான ெபாSLைப 

NCIVE ஏP-/. 

20.4.4.  பய$hசி ெபhறவOகைள ஊ%Iவ$[த": இBத ெகா9ைகயானC மாணவ)க+,- 

அதிக பய6Pசி ெபSவதPகான வா\Lh, பண6iட> ஒMYகிைணBத பய6Pசி,கான 

ப6ற வா\Lhக+/ உMவா,கிi9ளதா5 அைவ NCIVEஆ5 ஆராயLபட ேவ'I/. 

ெதாழிPக5வ6,- நி)ணய6,கLப^ட ல^சிய இல,-கைள அைடவதி5 SKP-களZ> 

ஒVCைழLh மிக D,கியமானC, ேமt/ மாணவ)க+,- ேமt/ சிறBத பய6Pசி 

வா\Lhகைள வழYக அவ)கைள ஊ,-வ6LபதPகான வழிகைள எ>.சி.ஐ.வ6 ஆராய 

ேவ'I/. NCIVE ப5ேவS அைமfசகYகளZ> நிகmfசிக9 / தி^டYகளZ> கீm 

பய6Pசி ெபS/ மாணவ)க+,- ஒVத வ6திDைறகைள பNBCைர,க ேவ'I/, 

இதனா5 மாணவ) ேச),ைக எளZதா,கLபI/. ஒaெவாM Cைறய6> ேதைவக9 

மPS/ -றிLப6^ட பாடVதி^டVதி> அWLபைடய65 ெகா9ைககைள த�)மானZ,க 
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க5வ6 நிSவனYக+,- சிறிC jதBதிர/ வழY-வதPகான சாVதியD/ 

ஆராயLபட ேவ'I/. 

20.4.5.  ப$ரதான க"வ$ய$" மாணவOக�%கான சாnறித2 ப`S_க(: ெதாழிPக5வ6ைய 

உ9ளட,கிய ஒM D`ைமயான ஒMYகிைணBத உய) க5வ6 Dைற,- 

மாSவதP- பல ஆ'Iக9 ஆ-/, மPS/ -Sகிய கால சா>றிதm பWLhக9, 

ெம> திற>க9 மPS/ வாm,ைகV திற>களான தகவ5 ெதாட)h திற>, கண6னZ 

க5வ6யறி$, Wஜி^ட5 க5வ6யறி$ , அWLபைட நிதி க5வ6யறி$, ெதாழி5 

Dைனேவா) மPS/ இCேபா>ற பல தைலLhக9 இைட,காலVதி5 

மாணவ)க+,- ெபNC/ பயனளZ,-/. அVதைகய பWLhகளZ> வ6MLபVேத)$ 

அைனVC க5வ6நிSவனYகளZt/ உ9ள மாணவ)க+,- கிைட,க ேவ'I/, 

இதனா5 அவ)க9 அதிக த>ன/ப6,ைகiடg/ இMLபா)க9. இBத இல,-கைள 

அைடய ப5ேவS வழிகளZ5 ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVதலா/. 

20.4.6.  பாட[திqடW மhVW பய$hசியாளOக(: ெதாழிPக5வ6 பாடVதி^டVதி5 

jயா^சிைய, ெகா'WM,-/, ேமt/ அவPறி5 hCைமயான பாடVதி^ட/ 

மPS/ வ6நிேயாக Dைறக9 மPS/ மதிLப�̂ I நைடDைறகைள உMவா,கLபட 

ேவ'I/. ப5ேவS ப6N$க9 / Cைறக+,-9ளான பாடVதி^டYக9 D`வC/ 

அைனVC ப-திகளZt/ எளZைமயாக கிைட,-/பWயான இைணLh பWLhக9 

ேதைவLபI/. பண6iட> ஒMYகிைணBத பய6Pசி kS இ5லாத ப6ற -Sகிய 

மPS/ ந�'ட கால சா>றிதm பWLhக9, இ>ட)>ஷிL மPS/ ப6ற கPற5 

Dைறகைளf சா)BC இM,க ேவ'I/, க5வ6 நிSவனYக9 தYக9 ெதாழி5 

k^டாள)க+ட> இைணBC நிSவ ேவ'Wய நைடDைறக9. ஒM வைரபடVைத 

உMவா,-வத> Xல/ NCIVE இBத DயPசிக+,- உதவ DWi/. 

 

ெதாழிPக5வ6,-V ேதைவLபI/ பய6Pசியாள)களZ> த-திக9 மிக$/ பரBத 

அளவ6லான நிhணVCவVைத உ9ளட,கியதா-/. பய6Pசியாள)க9 சXகVதி> 

ப5ேவS ப6N$களZலிMBC ெபறLபட ேவ'I/, ேமt/ அவ)களZ> பண6 

அgபவ/ க5வ6V த-திக+,- இைணயாக நடVதLபட ேவ'I/. அவ)கைள 

ப-தி ேநரமாகேவா அ5லC D` ேநரமாகேவா HEI களா5 பண6யம)Vதலா/. 

அVதைகய பய6Pசியாள)க+,கான -Sகிய கால �'ட5 பய6Pசிைய சில 

D>னண6 HEI ,க9 வWவைமVC வWவைமVC ஆ>ைலனZ5 பரவலாக பகி)BC 

ெகா9ளலா/ 

20.4.7.  இnIேபஷn ைமய]க( மhVW சிறS_ ஊ%Iவ$S_ ைமய]க(: 

மாணவ)களZ> கMVC,கைள வள)LபதP-/ அவ)க+,-9 ஒM 

ெதாழி5Dைனேவா) கலாfசாரVைத வள)LபதP-/ ஆதNLபC, 

ப5கைல,கழகYக9 மPS/ க5zNகளZ5 ெதாழி5Dைன$ காLப�̂ I 

ைமயYக9 அைம,க ஊ,-வ6,கLபI/. ப5கைல,கழகYகளZ5 ெதாழி5 

}^பVCட>, அவ)க9 ேசைவ ெச\i/ சXகYகளZ> சிறLப6ய5பான சிறLhV 

திற>களZ5 சிறLபான ஒ>S அ5லC அதP- ேமPப^ட ைமயYகைள உMவா,க 

ஊ,-வ6,கLபI/. இதP- ஒM ந5ல உதாரண/ ராஜ�தானZ5 நைக 
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வWவைமLப65 இM,-/. அVதைகய ைமயYக9, HEI க9 மPS/ அவPறி> 

உ9�) சXகYக+,கிைடேயயான ெதாட)h ெகா9+/ ைமயமாக மாS/, 

ேமt/ HEI ,-/ வMவா\ ஈ^I/. 

20.5. ெபZயவOக( மhVW இைளஞOக�%கான 

ெதாழிhக"வ$ 

ஆர/பVதி5 NSQF மPS/ QPs-NOS உட> இைணBத பாடVதி^டVைத 

உMவா,-வதி5 நிhணVCவ/ க^டைம,கLபட ேவ'I/, ேமt/ இைத RPL 

மதிLப�̂ I ெபாறிDைறiட> இைணLபத> Xல/ அைனVC இைளஞ)க+/ 

ெபNயவ)க+/ தYகளC DBைதய க5வ6 அgபவVைதL ெபாM^பIVதாம5 

X>றா/ நிைல க5வ6ையL ெபற DWi/.  

20.5.1.  இைடநிnறவOகைள ம�{vW ஒU]கிைண[த": NIOSஇ5 ெதாழிPக5வ6ய6> 

உய)$ -றிVத தர$கைள ஆ\$ ெச\ய ேவ'I/ மPS/ ேதைவ,ேகPப 

ெதாழிPெபாM9 kS பலLபIVதLபட ேவ'I/. ஏPகனேவ அaவாS ெச\யாத 

மாநில அரjக9, 12 ஆ/ வ-Lh வைர ஒaெவாM -ழBைத,-/ க5வ6 கPப6,-/ 

-றி,ேகாைள ெசய5பIVCவதPகாக திறBதநிைல க5வ6 நிSவனYகைள (SIOS) 

திற,க ஊ,-வ6,கLபI/. ப9ளZய6லிMBC ெவளZேயறிய மாணவ)கைளi/ 

மv'I/ வழ,கமான ப9ளZக+,- ெகா'I வரலா/ அவ)க+,- இைணLh 

பWLhக9, அவ)களZ> DBைதய கPற5 மPS/ ஆ).ப6.எ5 சா>றிதm 

ஆகியவPறி> மதிLப�I. அவ)க+,- ெதாழிPCைற ஆேலாசைன வழYகLபட 

ேவ'I/, ேமt/ ெபாC, க5வ6L பWLhக+ட> ஒMYகிைணBத kIத5 

ெதாழிPக5வ6 பWLhக+,கான அwக5, PSSCIVE அ5லC NCIVEய6> பண6ய6> 

வ6ைளவாக அைம,கLப^ட மPெறாM அைமLபா5 வWவைம,கLப^I9ளC.  

20.5.2.  Qn கhறலிn மதிSப�v மhVW அ]கீகாரW: தPேபாைதய பண6யாள)களZ> 

தPேபாைதய திற>கைள மதிLப6IவதPகான ஒM மதிLப�̂ I க^டைமLபானC, 

இைளஞ)க9 மPS/ ெபNயவ)க9 தYக9 ெதாழி5களZ5 Dைறயான பய6Pசி 

ெபறாத, மPS/ jயமாக கPS,ெகா9ளLப^ட, ெபாMVதமான RPL சா>றிதைழL 

ெபற உத$/. ேதைவ மPS/ சா>றிதm மvதான மதிLப�̂ W> அVதைகய 

ெபாறிDைறயானC, NSQF இ> அள$க+ட> ெதாட)hைடய திற>களZ> வ6Nவான 

வ6வர,-றிLைப நிைற$ ெச\i/ ேபாC �)Vதி ெச\i/, ேமt/ இC 

இைளஞ)க+,- கிைடம^ட மPS/ ெசY-VC இய,கVைத வழYக உத$/. 

வயC வBேதாM,கான க5வ6ைய வழY-பவ)க9 உ^பட அைனVC க5வ6 

நிSவனYக+/, ெதாழிPக5வ6ய65 jSjSLபாக ெசய5பIவைத, ைகயா+/ 

நப)க+/ உ9வM/ மாணவ)க+,- RPL சா>றிதைழ வழY-வதPகாக, 

அவ)களZ> ஆ)வD9ள CைறகளZ5 மதிLப�̂ ைட நடVC/ திறைன வள)VC, 

ெகா9ள ேவ'I/.  
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20.5.3.  ேமWபாv மhVW மVசரீைமS_ ேதைவக(: hதிய மாணவ)க+,- 

பய6PசியளZLபைத வ6ட இைளஞ)கைள ேம/பIVCவதP-/ மv^ெடILபதP-மான 

தி^டமிடLப^ட ேதைவ பல மடY- ெபNயC. இBத ேதைவைய நிவ)Vதி 

ெச\வதPகான வழிகைள HEI,க9 பNசீலி,கலா/, மாைலேநர பWLhக9, 

ஆ>ைல> பWLhக9 மPS/ பலவPறி> Xல/ அவ)க+,- kIத5 வMவா\ 

கிைட,-/. இைவ ெபM/பாt/ -Sகியகால பWLhகளZ> வWவVதி5 இM,-/. 

ஒM க5வ6 நிSவன/ பாடVதி^டVைதi/, ெசய5Dைற தி^டYக9, மPS/ 

அவ)களZ> மாணவ)க+,கான மதிLப�̂ I நைடDைறக9 உ9ளZ^டவPைற 

வழYகியC/, அவ)க9 அத> Xல சXகVதி> உSLப6ன)க+,- kIத5 

வMவா\,- வழYக DWi/. நிSவனVCட> வMவா\ பகி)$ ஏPபாIக9 Xல/ 

இைதf ெச\ய ஆசிNய)கைள ஊ,-வ6,க DWi/. இBத பண6,- ப5ேவS 

CைறகளZ5 இVதைகய திறனZ> ேதைவ பPறிய கண6Lhக9 ேதைவLபI/ (எ.கா. 

திற> இைடெவளZ ப-Lபா\$). 

20.5.4.  அைமS_சாரா pைற%I ெதாழிhக"வ$: இBதியாவ6> ெதாழிலாள) ெதா-Lப65 

ெபM/ சதவ �த/ அைமLhசாரா Cைறய6t/ சிS வண6கYகளZt/ உ9ளC. 

திறைமயPற அ5லC அைர திறைமயான ெதாழிலாள)களாக 

பண6யம)VதLபIவதிலிMBC அதP- பதிலாக திறைமயான ெதாழிலாள)களாக 

மாSவதP-/ அதPேகPப அதிக ஊதிய/ வழYகLபIவதP-/ அவ)க+,- 

வ6MLப/ இM,க ேவ'I/. அவ)களZ5 பல) ெதாழி5Dைனேவா), நிதி மPS/ 

Wஜி^ட5 க5வ6யறி$ ேபா>ற CைறகளZ5 பய6Pசி ெபSவத> XலD/ ெபNC/ 

பயனைடவா)க9. இBத ேதைவ,- மாதிNக9 ேதைவLபIவதP- HEI க9 

ஊ,கமளZ,க ேவ'I/. வயCவBேதா) க5வ6,கான உ9க^டைமLh மPS/ 

ஆ>ைல> க5வ6i/ அவ)க+,- ேவைல ேநரVதி5 பய6Pசி ெபSவதPகான 

வா\Lhகைள வழYக பய>பIVதLபட ேவ'I/.  

20.5.5.  ஆnைலn க"வ$ sலW சாnறித2 ப`S_க(: ெதாழி5சா) பWLhகளZ> 

தVCவா)Vத அ/சYகைள, ைகயாள ஆ>ைல> க5வ6 பய>பIVதLபடலா/, 

ஏெனனZ5 மாணவ)க9 ேவைல,-L ப6ற- அ5லC வார இSதி நா^களZ5 

அவPைற அwகலா/. ப9ளZ வளாகYக9 மPS/ HEI க9 அVதைகய -Sகிய 

பWLhகைள உMவா,கி, அவPைற ஆ>ைல> தளVதி> Xல/ கிைட,கf 

ெச\யலா/, அைவ NCIVE ஆ5 அைடயாள/ காணLப^ட ெபாMVதமான 

அைமLபா5 வழYகLபடலா/. சா>றிதைழ உ9ளட,கிய ஆ>ைல> ேத)$ட> 

இைத இைண,-/ ேபாC, இC அதிக எ'ண6,ைகய6லான மாணவ)க9, 

இைளஞ)க9 மPS/ ெபNயவ)க+,- பயனளZ,-/. மாணவ)க9 தYக9 

ெசய5Dைற பய6Pசிைய உ9�Nேலேய DW,க DWi/, ேமt/ அதPகான 

பய6Pசி வழY-நரா5 உ9�Nேலேய மதிLப�I ெச\யLபட ேவ'I/. ேகா^பாI 

மPS/ அவ)க+,- க^டாயமாக உ9ள ப6ற பWLhக+,- ஏPப, அவ)க9 

ஆ>ைல> பதிLhகைள எI,கலா/. 

20.6. சிறS_ கவன[திhIறிய pைறக( 
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சர,- மPS/ ேசைவ ெதாட)பான, உPபVதி, ேம/பIVCத5 மPS/ நி)வாக/ 

ஆகியவPறி5 இBதியா ®Pறா'I,க+,கான  அறி$ மPS/ 

க5வ6ையத>னகVேத ெகா'I9ளC.  உதாரணமாக ேந)Vதியான அேத ேநர/ 

மிக$/ சி,கலான ஜ$ளZ மPS/ எ/ப6ரா\டN (ைதய5) Dத5 

ப6ர/மா'டமானவரலாPS க^WடவWவைமLh, மMVCவ/, ைகவ6ைனL 

ெபாM^க9 தயாNVத5, ந�)வளLபாCகாLh  ேபா>ற எ'ணPற CைறகளZ5 ஞான/ 

மPS/திறைம ெகா'WMBதC.  இBத மகVதான ஞானVைத,  (ேலா, வ6Vயா 

எ>ப)) வாm,ைகV ெதாழிலாக ந>- ேபண6LபாராமNVC அைதfெச\பவ)களZ> 

ெபாMளாதாரVைத ேம/பIVதி அைத அIVத தைலDைற,- DைறLபIVதLப^ட 

வழிய65 பய6PSவ6,கLபட ேவ'I/.  இCஇBதியாவ6> சXக கலாfசார 

த>னZைற$,- ம^Iம5லாம5 இல^ச,கண,கான ைகவ6ைனஞ)க+,-/ 

ந>ைம பய,-/. 

 20.6.1.  ைகவ$ைனஞO;கைள ெச�ைமSபv[pத". D> -றிLப6^ட ேலா,வ6Vயா 

மிகLெபNய ெபாMளாதார வ5லைம பைடVதC.  ஆகேவ, இவPைற Dைறயான 

பாடVதி^டVCட> உ9ளடYகிய ெதாழிPபய6Pfசிைய அைனவM,-/ கிைட,-/ 

பW பரவலா,கLபட ேவ'I/. கண6ண6 சா)Bத வWவைமLh மPS/ உPபVதி 

ேபா>ற ெதாழி5 }^பYகைள பரவலா,கf ெச\வத> Xல/ இVதைகய 

ைகவ6ைனகைளL ேபண6 ெச`ைமLபIVதி அதgைடய பய>பாI மPS/ 

எ5ைலயளைவ உய)Vதலா/.  
 
 ேலா, வ6Vயா - இBதியாவா5 உ'டா,கLப^ட மPS/ 

ேம/பIVதLப^ட ஞானVைத ெதாழிPக5வ6ய6> உ9ளடYகிய 

ப-தியாக இM,கf ெச\த5 ேவ'I/. 

20.6.2.  கிராமS_றt சிறS_ கவனW: க5வ6ய65 ப6>தYகிய ஒaெவாM மாவ^டD/ உய) 

தரVதிலான ெதாழிPக5வ6ைய இளநிைல பாடVதி^டVதி5 உ9ளடYகியதாக 

அளZ,-/ உய)க5வ6 நிSவனYகைள ெபPறிM,-/ (பா),க P.11.1.3) .  இBத 

உய)க5வ6 நிSவனYக9 அMகிt9ள ப9ளZக9  ெதாழிPபய6PசிLப9ளZக9  

மPS/ பாலிெட,னZ, க5zNக9 ஆகியவPSட> இைணBC ெதாழிPபய6Pசிைய 

அைனVC உய)நிைலLப9ளZகளZt/ ப>னZர'டா/ வ-Lh வைர உ9ளவ)க9 

தரமான இLபய6Pசிைய ெபற உSதி ெச\யLபI/. 

20.6.3.  மைலவா2SபIதி மhVW பழ]I`ய$னtசிறS_ கவனW: பழY-Wய6ன 

உய)க5வ6 மாதிN வWவ/ மி-Bத D,கியVCவ/ வா\BதC.  ஏெனனZ5 

பழY-Wய6ன இைளஞ)களZ> கனவான ைமயந�ேரா^ட க5வ6iட> இட/ சா)Bத 

ெபாMளாதாரVதிP-றிய  ெதாழிPபய6Pfசி, க5வ6ைய ஒMYகிைணBதவாS 

வழYகDWi/.   உதாரணமாக XYகி5 ஆரா\fசி ைமய/ வனவ6லY- பாCகாLh 

ைமய/ அ5லC பார/பNய மMVCவ Dைறய6ய5 ைமய/ ஆகியவPSட> 

இைணBC இவPைற வழYக DWi/. இLப-திய65 உ9ள ஒMYகிைணBத ப9ளZ 

வளாகYக9 மPS/ உய)க5வ6 நிSவனYக9  பாடVதி^ட/ வ-Vத5 

ேம/பIVCத5 மPS/ கPப6Vதலி5  ஈIபட நிதி உதவ6 மPS/ அைனVC வ6த 

ஆதர$/ வழYகLபட ேவ'I/.  
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இய5 21  

வயp வfேதாO க"வ$ 

ேநா%கW: 2030ஆ/ ஆ'WP-9 இைளேயா) மPS/ வயCவBேதாNைடேய 100% 

எ`Vதறிைவ அைடத5 மPS/ வயCவBேதா) க5வ6, ெதாட) க5வ6f 

ெசய5பாIகைள -றிLப6டVத,க அளவ65 பரவலா,-த5 . 

அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ க5வ6யறிைவ அைடதt/ வாm,ைகDைறைய 

அைமVC,ெகா9ளt/ ஒaெவாM -WமகனZ> அWLபைட உNைமயா-/. 

வயCவBேதாM,- தரமான க5வ6ைய உSதிLபIVCவC இBத அWLபைட 

உNைமைய அைடவதP- அVதியாவசியமா-/. வயCவBேதா) க5வ6 

வயCவBேதா),- அறிைவ வள)VC,ெகா9ள$/ hதிய திற>கைள 

வள)VC,ெகா9ள$/ க5வ6Vத-திகைளi/ சா>றிதmகைளi/ ெபற$/ ெதாழி5 

வா\Lhகைள அதிகN,க$/ உத$வத> Xல/ வாm,ைகVதரVைத உய)Vத வைக 

ெச\கிறC. அதிக எ`Vதறி$Pேறாைர, ெகா'ட ஒM நாடானC இய5பாகேவ 

அதிக உPபVதிையf ெச\ய,kWய நாடாக உMமாSகிறC. இBத மாPறமானC 

jகாதார/, ந�திVCைற, உ9நா^I உPபVதி ேபா>றவPறிt/ -றிLப6டVத,க 

ேந)மைறயான வ6ைள$க+,- வழிவ-,கிறC.  

 

கடBத DLபC ஆ'IகளZ5 இBதிய வயCவBேதா) க5வ6யானC ேதசிய 

எ`Vதறி$ இய,க/- National Literacy Mission(NLM) (1998-2009), ச,ஷா) பாரV Sakshar 

Bharat(2009-2017), வயCவBேதா) க5வ6 மPS/ திற> வள)Lப65 ஈIபI/ 

த>னா)வல)க+,- ஆதர$ அளZ,-/ தி^ட/ Scheme of Support to Voluntary Agencies 

for Adult Education and Skill Development மPS/ சமvபVதி5 CவYகLப^ட வ �̂ W5 உ9ள 

ெபPேறா),- ப9ளZ, -ழBைதக9 Xல/ கPப6Vத5 தி^ட/ Padhna Likhna 

Abhiyaan(2019 onwards) ேபா>ற தி^டYகளZ> Xலமாக அைனVCV தரLப6M/ 

அw-/பWயாக D>ேனPறVைதi/ வள)fசிையi/ அைடBC வMகிறC. 

இVதி^டYக9 வாசிVத5 எ`Cத5 கண6தfெசய5பாIக9 ேபா>ற 

அWLபைடVதிற>க9 ம^Iம5லாC நிதி, கண6னZ, ேத)த5, jPSLhற/, ச^ட/ 

ேபா>ற ெபாCVCைறக9 -றிVத அWLபைட அறிைவi/ திற>கைளi/ kட 

வயCவBேதா),- கPப6,கி>றன. இத> வ6ைளவாக 2001-2011 காலக^டVதி5 

இBதியாவ6> எ`Vதறி$ 9 சதவ �த/ அதிகNVC 74% ஆக உய)BC9ளC. 

 

எனZg/ 2011 ெச>ெச� கண,ெகILப6> பW இBதியாவ65 இ>g/ 15-24 வயC 

வர/ப65 3.26 ேகாW எ`VதறிவPறவ)க+/ 15 வயதிP- ேமPப^டவ)களZ5 26.5 

ேகாW எ`VதறிவPறவ)க+/ இMLபதாக அறியLப^I9ளC. இC நா^W5 ப9ளZ 

மPS/ க5zN ெச5t/ ஒ^IெமாVத மாணவ) எ'ண6,ைக,- 

இைணயானதாக$/ உலக அளவ65 எ`VதறிவPேறாN5 X>றி5 ஒM பY- 

எ'ண6,ைக,- இைணயானதாக$/ உ9ளC.  
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19885 CவYகLப^ட ேதசிய எ`Vதறி$ இய,கமானC(NLM) ெபாCம,க9 மPS/ 

த>னா)வல)களZ> பYகளZLைபேய அWLபைடயாக, ெகா'WMBதC. இத> 

வ6ைளவாக அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$ ம^Iம5லாC மCLபழ,க/ 

ேபா>ற சXகVதி> D,கியL ப6ரfசைனக9 -றிVத வ6ழிLhண)$,-/ 

வ6வாதYக+,-/ இC வழிவ-VதC. ேதசிய எ`Vதறி$ இய,கVதி> 

‘வ6ழிLhண)$ ப6ரfசாரYக9’ (Total Literacy Campaign) 1991-2001 காலக^டVதி5 

எ`Vதறி$ சதவ �தVைத அதிகN,க வைக ெச\த ஒM ெவPறிகரமான D,கிய 

ெசய5பாடா-/. 

 

வ6ழிLhண)$ ப6ரfசாரYக9 த>னா)வல)கைள அWLபைடயாக, ெகா'I 

வாழிடYக+,-V த,கவாS வWவைம,கLப^I பல>கைள ேநா,கமாக, ெகா'I 

ெசய5பIVதLப^டன. ப9ளZக+/ சXக நிSவனYக+/ இதி5 ெபMமளவ65 

பYேகPறன.  இVதைகய த>னா)வல) பYகளZLப6> Xலமாக ெப'க9 உ9ளZ^ட 

ெபM/பா>ைமயான வயCவBேதா) ேதசிய எ`Vதறி$ இய,கVதி> பய>கைளL 

ெபற வழி ஏPப^டC. Cரதி)�டவசமாக இய,கVதி> இSதி ஆ'IகளZ5 

த>னா)வல) பYகளZLh ந�)VCLேபானதி5 இய,க/ தனC D,கியVCவVைதi/ 

பல>கைளi/ இழBதC.  

 

நிSவனLபIVCத5, Dைறயான தி^டமிட5, ேபாCமான நிதி உதவ6 அளZVத5, 

த>னா)வல)களC திற> ேம/பIVத5 ேபா>றவPறி5 அரj ெசtVC/ 

உ'ைமயான ஈIபா^ேடாI த>னா)வல)க9 மPS/ சXகVதி> பYகளZLபானC 

வயCவBேதா) க5வ6,- அVதியாவசியமானC எ>பC இBதியா ம^Iமி>றி சீனா 

Lேரசி5 உ9ளZ^ட உலக அளவ6லான கள ஆ\$களZt/ kட நிSவLப^I9ளC. 

வயCவBேதா) க5வ6,கான த>னா)வல)களC சிறLபான பYகளZLபானC 

வயCவBேதா) எ`Vதறிைவ அதிகNLபC ம^Iமி>றி எ5லா வயதினM,-மான 

க5வ6ய6> ேதைவ மPS/ D,கியVCவ/ -றிVத மாெபM/ வ6ழிLhண)ைவ 

சXகVதி5 ஏPபIVதி ேந)மைறயான சXக மாPறYக9 மPS/ சXகந�தி,- 

வழிவ-,கி>றன. 

 

மாெபM/ சXக மாPறYக9 அரj ெசய5பாIக9 Xல/ ம^Iேம 

அைடயLெபSவதி5ைல. அரசி> நிைலயான அ)Lபண6Lh மPS/ ஆதரேவாI 

ஒ^IெமாVத சXகVதி> மPS/ த>னா)வல)களC பYகளZLh/ அதP- 

அVதியாவசியமாகிறC. எனேவ த>னா)வல)களC பYகளZLைப மv'I/ 

ஊ,கLபIVCவC 100% எ`Vதறி$ எ>g/ இ/மாெபM/ இல,ைக அைடய 

அVதியாவசியமா-/. 

 

எனேவ 2030 ஆ/ ஆ'WP-9 இைளேயா) மPS/ DதிேயாNைடேய 100% 

எ`Vதறி$ எg/ இல,ைக எ^ட எ`Vதறி$ இய,க ெசய5பாIகைள 

த>னா)வல) மPS/ ெதா'I நிSவனYகளZ> பYகளZLேபாI நாI D`ைம,-/ 

வ6N$பIVதி D` உVேவகVCட> ெசய5பIVத ேவ'WயC அரசி> 

கடைமயாகிறC. இC வயCவBேதா),- வாmநா9 D`ைம,-/ ெதாட) கPறைல 

ெபSவதP-/ வtவான வMமான வா\Lhகைளi/ உPபVதிV திற>கைளi/ 

அைடவதP-/ வழிவ-,-/. இBதிய நா^W> மாெபM/ Xலதனமான மனZத 

வளVதி> வலிைமைய D`ைமயாகL ெபSவதP- இC ஒ>ேற வழியா-/. 
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வயpவfேதாO க"வ$ய$n Q%கிய[pவW 

சXகVதி> எ`VதறிவPற உSLப6னராக வாmைவ ேமPெகா9+/ ஒMவ) 

கீm,க'ட வைககளZ5 ப6றைரவ6டL ப6>தYகியவராகிறா)  தினசN வாY-த5 

வ6Pற5 ெதாட)பான பணLபNமாPறYகைள ேமPெகா9+த5; வ6Pபைன 

ைமயYகளZ5 வ6ைல,-V த-Bத தரD/ எைடi/ அளZ,கLப^I9ளதா என உSதி 

ெச\த5; ேவைல மPS/ வYகி,கட>க+,கான வ6'ணLபYகைளL �)Vதி 

ெச\த5; அரசி> jPறறி,ைகக9, பVதிN,ைக ெச\திக9 மPS/ க^Iைரகைள 

வாசிVCLhNBC ெகா9+த5; வ6யாபார/ சா)Bத தகவ5 ெதாட)hகைள கWத/ 

மPS/ மி>ன�ச5 Xல/ ேமPெகா9+த5; கண6னZ, இைணய/ உ9ளZ^ட நவ �ன 

ெதாழி5}^பYகைள பய>பIVதி வாmைவi/ ெதாழிைலi/ 

ேம/பIVதி,ெகா9+த5; சாைல மPS/ மMBCLெபாM^களZ5 திைசக9 மPS/ 

பாCகாLh சா)Bத வ6திDைறகைள வாசிVCL ப6>பPSத5; வ �̂ W5 -ழBைதகளZ> 

க5வ6,- உத$த5; நா^W> -Wமகனாக அWLபைட உNைமக9 மPS/ 

கடைமகைள அறிBC ைவVத5; கைல மPS/ இல,கியVைத, ெகா'டாIத5; 

எ`Vதறி$ ேதைவLபI/ நIVதர மPS/ உய)தர உPபVதிV CைறகளZ5 

ேவைலவா\Lப6P-V த-தி ெபSத5 ேபா>றைவ அவPS9 சில.  

 

இaவாறாக எ`Vதறி$ மPS/ அWLபைட, க5வ6 ஒM தனZமனZதனC தனZLப^ட 

சXக ெபாMளாதாரV தளYகளZ5 ெதாட) கPறt,- வைக ெச\C அவரC ெசாBத 

மPS/ ெதாழி5 வாmவ6> வள)fசி,- உத$கிறC. சXக மPS/ நா^W> 

ேகாணVதி5 அைனVC வைக வள)fசிLபண6களZ> ெவPறி,கான உBCச,தியாக 

எ`Vதறி$ திகmகிறC. உலக அளவ6லான h9ளZவ6வரYக9 எ`VதறிவானC 

எYகன/ நா^W> உPபVதி மPS/ வMமானVேதாI ேநரWயாகV ெதாட)h 

ெகா'I9ளC எ>பைத நிS$கி>றன. கடBத காலVதி5 ப9ளZ,க5வ6ைய 

அைனவM,-/ ெகா'I ேச),கVதவறியத> வ6ைளவாக ந/நா^W5 தPேபாC 

எ`VதறிவPற வயCவBேதா) ெபMமளவ65 இMBC வMகி>றன). 

இ,-ைறபா^Wைன வயCவBேதா),கான வtவான ெசய5பாIகளZ> Xலமாகேவ 

நா/ சNெச\ய DWi/. 

 

வயpவfேதாO க"வ$ைய பய¡(ளதாக�W அைனவராiW 

அ�க[த%கதாக�W மாhVவதhI எnன ெசoய ேவ{vW? 

வயpவfேதாO%கான பாட[திqட[திைன உUவா%Iத": மாSப^ட 

த>ைமiைடய வயCவBேதாN> க5வ6VேதைவகைளL �)Vதி ெச\i/ 

வைகய6லான பயg9ள சிறLபான பாடVதி^ட/ தயாN,கLபட ேவ'I/. 

வயCவBேதாN> வாmவ6டVைதi/ த>ைமையi/ அWLபைடயாக, ெகா'I 

உMவா,கLபI/ அ,க5வ6Vதி^டமானC கீmக'ட ஐBC வைக ெசய5பாIகைள 

உ9ளட,கியதாக இMVத5 ேவ'I/.  

• அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$; 

• வாm,ைக, க5வ6 (நிதி, கண6னZ, வண6க/, jகாதார/, -ழBைத வள)Lh 

மPS/ -I/ப நல> சா)BC); 

• ெதாழிPக5வ6 (வாmவ6டVதிேலேய ேவைலவா\Lப6ைன அைடi/ 

ேநா,-ட>); 

• ெதாட) க5வ6 (கைல, அறிவ6ய5, ெதாழி5}^ப/, ப'பாI, வ6ைளயா^I, 

மனமகிm ெசய5பாIக9 உ9ளZ^ட வயC வBேதா),- ஆ)வD/ பயg/ 

உ9ள Cைறக9; -றிLபாக அWLபைட வாm,ைக,கான திற> ேம/பாI) 
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வயCவBேதா) க5வ6,கான பாடVதி^டமானC ேதசிய க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி 

ைமயVதி>(NCERT) hதிய மPS/ ஒMYகிைண,கLப^ட அைமLப6னரா5 

உMவா,கLபI/. எ`Vதறி$ எ'ணறி$ ெதாழிலறி$ அWLபைட,க5வ6 

உ9ளZ^டவPைற அWLபைடயாக, ெகா'I உMவா,கLபI/ இLபாடVதி^டமானC 

ப9ளZ,-ழBைதக9 மPS/ வயCவBேதாN> கPற5 DைறகளZ5 உ9ள 

வ6VதியாசYகைள மனதி5 ெகா'I கவனமாகV தயாN,கLபI/.  

 

_திய மhVW ஏhகனேவ ஏhபv[தSபqv(ள ப$ற அர¤ உqகqடைமS_கைள 

பகிOfp பயnபv[pவதn sலW அைனவராiW அ�க%ª`யதாக 

வயpவfேதாO க"வ$ைய மாhVத": ேபாCமான மPS/ ெபாMVதமான 

உ^க^டைமLh வயCவBேதா) க5வ6ய6> ஓ) அWLபைட அ/சமா-/. 

ப9ளZ,க^WடYக9 (மாைல ேநரYக9 மPS/ வார இSதிக9) மPS/ 

ெபாC®லகYகைள இதPகாகL பய>பIVதலா/. இவPறி5 ெதாழி5}^ப 

வசதிகைள அரj ஏPபIVதலா/. ப9ளZ, வயCவBேதா) மPS/ ெதாழிPக5வ6, 

kடYகைளL பகி)BC பய>பIVC/ ேபாC அC மனZத வளVைதi/ சிறLபான 

Dைறய65 பகி)BC பய>பIVத வைக ெச\கிறC. ேமt/ இ/X>S 

Cைறக+,-9+/ உைரயாட5கைளi/ ஒMYகிைண$கைளi/ இC 

சாVதியமா,-கிறC. இத>ெபாM^I ப9ளZ,க^டைமLப6> ஒM ப-தியாக 

வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYக9 மாPறLபI/. ஏPகனேவ ெசய5ப^IவM/ 

வயCவBேதா) மPS/ திற> ேம/பா^I ைமயYக9 ேம/பIVதLபIவCட> hதிய 

ெதாழி5}^ப வசதிiட> kWய ைமயYக9 ப9ளZக9 ®லகYக9 மPS/ 

ெதாழிPக5வ6 ைமய வளாகYகளZ5 CவYகLபI/.  

 

திறnவாofத பய$hசியாளOகைள வயpவfேதாO க"வ$%காக உUவா%Iத": 

பாடVதி^டYகைள வயCவBேதா) தி^டVதி> பயனாளZக+,- Dைறயான 

வைகய65 ெகா'I ேச),க திற>வா\Bத பய6Pசியாள)க9 -`வானC 

இ>றியைமயாததா-/. ேதசிய, க5வ6Vதி^ட வைரவ65 -றிLப6டLப^I9ள ஐBC 

வைகயான க5வ6Vதிற>கைளi/ சNயான Dைறய65 கPப6Lப6LபதP-/ 

த>னா)வல)கேளாI இைணBC பண6யாPSவதP-/ வயCவBேதா) க5வ6 

ைமயYகைள நி)வகிLபதP-மான பய6Pசி ேதசிய/மாநில/மாவ^ட அளவ6லான 

கMVதாள)களா5 இLபய6PSந)க+,- வழYகLபI/. ஆ)வD/ த-திi/ உ9ள 

ெபாCம,க9 மPS/ த>னா)வல)க+,-/ -Sகிய காலL பய6Pசிக9 

வழYகLப^I வயCவBேதா) க5வ6L பய6PSநராகேவா தனZLபய6Pசியாளராகேவா 

ெசய5பட வா\Lh வழYகLபI/. நா^W> D>ேனPறVதிPகான இவ)களC ேசைவ 

அYகீகN,கLபI/.  

 

ப]களLSைப உVதி ெசoத": வயC வBேதா) க5வ6,கான ேதைவi/ ஆ)வD/ 

இM,-/ ெபாCம,களZைடேய வயCவBேதா) க5வ6,காக அவ)க9 ப-திய65 

ேமPெகா9ளLபI/ ெசய5பாIக9 -றிVC வ6ழிLhண)$ ஏPபIVதLப^I அவ)க9 

பYேகPh உSதிெச\யLபIத5 ேவ'I/. ப9ளZெச5லா, -ழBைதக9 மPS/ 

இைடநி>ற -ழBைதக9 -றிVத கண,ெகILh ேமPெகா9+/ பண6யாள)க9 

வயC வBேதா) க5வ6ய65 பய>ெபற$/ கPப6,க$/ ஆ)வD9ள ெபாCம,க9 

மPS/ த>னா)வல)க9 -றிVத தகவ5கைளi/ ேசகN,க ேவ'I/. இவ)க9 

-றிVத தகவ5கைள தYகளC ப-திய65 ெசய5பI/ வயCவBேதா) க5வ6 

ைமயVதிP-V ெதNவ6,கலா/. ேமt/ த>னா)வV ெதா'I நிSவனYக9 மPS/ 
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ப6ற உ9�) அைமLhக9 Xலமாக$/ வயCவBேதா) க5வ6f ெசய5பாIக9 

-றிVத வ6ழிLhண)$ ஏPபIVதLபடலா/.  

 

சsகS ப]ேகh_: வயCவBேதா) க5வ6ய65 -றிLப6டVத,க D>ேனPறVைதi/ 

வள)fசிையi/ எ^IவதP- உ9�) சXக அைமLhக9 மPS/ 

த>னா)வல)களC பY- இ>றியைமயாததா-/. வயCவBேதா) க5வ6L 

பய6PSநராகf ெசய5பட த-திi/ வ6MLபD/ உைடய த>னா)வல)க9 மPS/ 

ெபாCம,க9 வரேவPகLப^I ேதசVதிPகான அவ)களC ேசைவ அYகீகN,கLபட 

ேவ'I/. எ`Vதறி$ எ'ணறி$ மPS/  ப6ற வயCவBேதா) பாடVதி^டYகைள 

வயCவBேதா) க5வ6 அைமLப6> ஒMYகிைணLபள)களZ> வழிகா^Iதலி>பW 

இவ)க9 கPப6,கலா/. அரசானC த>னா)வல)க9 மPS/ ெதா'I 

நிSவனYகேளாI இைணBC ெசய5பIத5 மPS/ அவ)க+,- 

அVதியாவசியமான உதவ6கைள ந5-த5 Xல/ வயCவBேதா) க5வ6ய65 100% 

இல,ைக எ^டL பாIபI/.  

 

அVதியாய/ 25 kறLப^I9ளபW, க5வ6யறி$ ெபPற ஒaெவாM இBதியg/ 
க5வ6யறி$ ெபறாத ஒM இBதியg,-, கPப6,க DW$ ெச\தா5 நா^W> 
நிைலையேய அC hர^WL ேபாI/. இ/DயPசியானC அதிக அளவ65 
ஆதரவளZ,கLபI/. அதிகV திறg/ எ`Vதறி$/ ெகா'ட இBதிய மனZத 
ஆPறலானC நா^W> வள)fசி,-/ உPபVதி,-/ வ6ய,கVத,க வைகய65 
பYகளZ,-/. இCேவ ஒaெவாM இBதியN> Dத>ைமயான ேநா,கமாக இMVத5 

ேவ'I/.  

 
 வயC வBேதாM,கான ேதசிய அளவ6லான பாடVதி^டமானC 

எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$, வாm,ைகVதிற>க9, 

ெதாழிPதிற>க9, அWLபைட, க5வ6 மPS/ ெதாட) க5வ6 

ேபா>ற ஐBC வ6Nவான கMCேகா9களZ> அWLபைடய65 

உMவா,கLபI/. 

21.1. வயpவfேதாO க"வ$%கான பாட[திqட[திைன 

உUவா%Iத" 

 
21.1.1.  வயp வfேதாO க"வ$ ஆராotசி மhVW பய$hசி%கான ெதாழி"�qப]க( 

மhVW ஆதார வளைமய]கைள நிV�த": ேதசிய க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ 

பய6Pசி நிSவனVதி>(NCERT) கீm த>னா^சி அைமLh ஏPபIVதLப^I 

வயCவBேதா),கான ேதசிய பாடVதி^ட/(NCFAE) உMவா,கLபI/. இaவைமLh 

வயCவBேதா) க5வ6,கான தரமான கPற5 கPப6Vத5 ைகேயIக9 

உMவா,கVதிt/ வயCவBேதா) க5வ6f ெசய5பாIகைள தி^டமிIத5 

ெசய5பIVCத5 மPS/ க'காண6Vதலிt/ Cைண நிP-/. வயCவBேதா) 

க5வ6,கான Cைற ஒ>S ஒaெவாM மாநில க5வ6 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி 

ைமயVதிt/(SCERT) மாவ^ட க5வ6ய6ய5 மPS/ பய6Pசி நிSவனVதிt/(DIET) 
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ஏPபIVதLப^I வயCவBேதா) உ9ளட,கிய க5வ6(CIAE) ெசய5பாIகளZ> உ9�) 

ேதைவக+,-/ மாSப^ட த>ைமக+,-/ இணYகிய வைகய65 மாநில 

பாடVதி^ட/ தயாNVத5,  ெதாட)hைடய கPற5 கPப6Vத5 உபகரணYக9 

தயாNVத5, மPS/ மாநில மாவ^ட அளவ65 தி^டமிட5 ெசய5பIVத5 

க'காண6Vத5 பண6கைள ேமPெகா9+/. 21.1.1.378 

 
21.1.2. வயpவfேதாO க"வ$%கான ேதசிய பாட[திqடW: திMVதLப^ட ேதசிய 

பாடVதி^டமானC வயCவBேதா) உ9ளட,கிய க5வ6 அைமLப6>(CIAE) கீm 

ப6>வM/ ஐBC கMCேகா9கைள அWLபைடயாக, ெகா'I உMவா,கLபI/. 

(i)எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$; (ii) அVதியாவசிய வாm,ைகVதிற>க9; (iii) 

ெதாழிPதிற>க9; (iv) அWLபைட, க5வ6 மPS/ (v) ெதாட)/உய) க5வ6. மனZதவள 

ேம/பா^I ஆைணயVதா5 நியமி,கLப^ட நிhண) -`வ6னா5 2011 ஆ/ ஆ'W5 

வயCவBேதா) க5வ6,கான ேதசிய பாடVதி^ட/ உMவா,கLப^டC. 

அLபாடVதி^டமானC தPகாலVதி> ெதாழி5}^ப மPS/ கண6ண6மயமா,கலி> 

ேதைவக+,ேகPப, வயCவBேதா) க5வ6 இய,ககVதி> வழிகா^Iத5 மPS/ ப6ற 

த>னா)வ அைமLhகளZ> ஆேலாசைனகளZ> அWLபைடய65 அaவLேபாC 

ேம/பIVதLபI/. பாடVதி^டVதி> அைனVCL ப-திக+/ உ9�) 

ேதைவக+,ேகPப மாPறLபIவதP-/ ஒaெவாM ஊN> கைல இல,கிய ெமாழி 

கலாfசார ப'பா^I அறி$சா) பழ,கவழ,கYகைள உ9ளட,-வதP-மான 

ெநகிm$Vத>ைமைய, ெகா'WM,-/.  

 

அ. அ`Sபைட எ�[தறி� மhVW எ{ணறி�: இVதைலLப6> கீழான 

பாடVதி^டமானC Cவ,கVதி5 அWLபைட எ' மPS/ எ`VCM,கைள 

வாசி,க$/ எ`த$/ கPப6VC அைடயாள, -றிக9, வ6ைலLப^Wய5க9, 

ரசீCகைள வாசிVத5 பWவYக9 நிரLhத5, கWதYகளZ5 DகவN எ`Cத5 

ேபா>ற தினசN வாmவ6> ெசய5பாIகைள ேமPெகா9ள வயCவBேதாைரV 

தயா)பIVCகிறC. அIVத க^டமாக அறி$ைரக9, பாCகாLh ெநறிDைறக9, 

ைகேயIக9, பVதிN,ைகக9 hVதகYகைள வாசி,க$/ கWதYக9 கள ஆ\$L 

பWவYகைள நிரLப$/ த,கவாS அWLபைட, கண6த மPS/ எ`VCf 

ெசய5பாIக9 கPப6,கLபI/. D,கியமாக ப9ளZ மாணவ)க+,கான 

அWLபைட,கPப6Vத5 Dைறய6லிMBC ேவSப^I, வயC வBேதா) 

க5வ6யானC மாெபM/ இல,கியYக9, -ழBைத வள)Lh, கைதக9, 

அரசியலைமLhf ச^டVதி> ப-திக9 ேபா>றவPைற உ9ளட,கியதாக$/, 

-ழBைத வள)Lh, -ழBைதVதிMமண/, ெப' உNைம மPS/ மCLபழ,க/ 

ேபா>ற அ>றாட வாmவ6> ப6ரfசைனக9 -றிVC வ6ழிL�^I/ பWயான 

உைரயாட5க+,- வா\LபளZLபதாக$/ வWவைம,கLபI/. 

 

ஆ. அ[தியாவசிய வா2%ைக[ திறnக(: நவ �ன வாm,ைக 

Dைற,-Vேதைவயான அWLபைடV திற>கைள hதிதாக எ`Vதறி$ 

ெபSேவா),- கPப6Vதேல இத> ேநா,கமா-/. வYகி,கண,- CவYகி 

பணLபNவ)Vதைனக9 ேமPெகா9ள5; கண6னZ மPS/ நவ �ன ெதாIதிைர 

ெதாைலேபசிகைள உபேயாகிVC மி>ன�ச5 அgLப$/ திறBதநிைலLப9ளZ 

நிSவனVதி5(NIOS) கPக$/, ெதாழி5கைள ேமPெகா9ள$/ அறிBதிMVத5; 

இைணயVதி> பாதகYகளZலிMBC -ழBைதகைளi/ இைளயவ)கைளi/ 

தPகாVC, ெகா9ள5; -ழBைதகளZ> க5வ6,- உத$த5 மPS/ 21/ 
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®Pறா'W> சவா5க+,கிைடேய -ழBைத வள),-/ திற>கைள 

வள)VC,ெகா9ள5; -I/ப மPS/ ெதாழி5 சா)Bத கண,-கைள பராமNVத5 

மPS/ -I/ப நல/ ேபா>றைவ அவPS9 D,கியமானைவ. உ9�) சா)Bத 

jகாதார மPS/ ெபாMளாதாரL ப6ரfசைனகைளi/ -றிLபாக கவனVதி5 

எIVC,ெகா'I இLபாடVதி^ட/ தயாN,கLபI/. 

 

இ. அ`Sபைட% க"வ$: அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறிைவV தா'W 

ெதாட,க நIநிைல மPS/ ேம5நிைலLப9ளZ பாடVதி^ட வைரயைறக+,- 

ஈடான க5வ6ைய Dைறயான ப9ளZக9 அ5லC திறBத நிைலLப9ளZக9 

Xலமாக hதிய வயCவBேதா) க5வ6 பயனாள)க+,- அளZLபேத 

இVதி^டVதி> -றி,ேகாளா-/. ேதசிய எ`Vதறி$ இய,கVதினா5(NLM)  

நி)ணய6,கLப^I9ள தர/1, தர/ 2, மPS/ தர/ 3 ேத)fசி நிைலகைள 

Dைறயான ப9ளZய65 ெபறLபI/ ெதாட,க நிைல நIநிைல மPS/ 

ேம5நிைல, க5வ6V த-தி,- இைணயாக, கMCதt/ அத>பW சா>றிதm 

வழY-தt/ இVதி^டVதி> அWLபைடயா-/. P21.1.2.379 

 

ஈ. ெதாழிhக"வ$[ திறnகைள வளO[த": வயCவBேதா) க5வ6 

பயனாளZகளZ> வாm,ைகVதரVைத உய)VCதt/ வMமான/ ஈ^I/ திறைன 

அதிகNVதt/ இVதி^டVதி> அWLபைட, -றி,ேகாளா-/. தfj, 

-ழா\LபராமNLh, மி>க^Iமான/ மPS/ பராமNLh, ைதய5 மPS/ � 

ேவைலக9, அழ-,கைல, jகாதார/, ஆைட வWவைமLh, கண6னZ, ேமா^டா) 

வாகன ப`Cபா)Lh, வ6வசாய/, -WைசV ெதாழி5 மPS/ 

ைகவ6ைனLெபாM^க9 தயாNVத5, Cண6 ெந\த5, க^Iமான/, ேபா,-வரVC, 

கண,- பராமNLh, hVதக பாCகாLh, உண$V தயாNLh ேபா>ற Cைறக9 

சா)Bத திற> வள)Lh பய6Pசிக9 இVதி^டVதி> கீm வழYகLபI/. உ9�) 

ேதைவக9 மPS/ ேவைலவா\Lhக9 -றிVத கள ஆ\வ6> அWLபைடய65 

எBதV Cைற சா)Bத திற> வள)LhL பய6Pசி அளZ,கLபட ேவ'I/ என DW$ 

ெச\யLபI/. 

 

உ. ெதாடO க"வ$: அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ வாm,ைகV திற> -றிVத 

கPறைலV தா'W ப6ற Cைறக9 -றிVC வாm,ைக D`வC/ கPபதPகான 

வா\Lhகைள வயCவBேதா) க5வ6 உSLப6ன)/பயனாளZக+,- வழY-வேத 

இVதி^டVதி> ேநா,கமா-/. jகாதார வ6ழிLhண)$ மPS/ பாCகாLh; ந�) 

ேமலா'ைம மPS/ -Wந�) ேசகNLh; jVத/; க5வ6; AIDS/STD; }க)ேவா) 

பாCகாLh -றிVத வ6ழிLhண)$; ச^ட அறி$; சமகால சXகL ப6ரfசைனக9 

-றிVத வ6வாதYக9; இல,கிய/ -றிVத வ6வாதYக9; வ6ைளயா^I கலாfசார 

மPS/ மனமகிm ெசய5பாIக9; இைசL பய6Pசி; ெதாழி5}^ப/ மPS/ அத> 

பய>க9 -றிVத கா^சிLபIVத5: ேத)த5 மPS/ வா,களZVத5 -றிVத அறி$ 

மPS/ இ>னப6ற உ9�) ேதைவக9 சா)Bத தைலLhகளZ5 -Sகிய காலL 

பய6Pசிக9 அளZLபC இVதி^டVதி> அYகமா-/. 

 

21.1.3.  தரமான கhற" கhப$[த" உபகரண]க(: வயCவBேதா) எ`Vதறி$ மPS/ 

வாm,ைகV திற>க+,கான பாடLhVதகYக9, ைகேயIக9 மPS/ ப6ற கPற5 

கPப6Vத5 உபகரணYக9 CIAE அைமLப6னா5 ஆYகிலVதிt/ ஹிBதிய6t/ 

தயாN,கLப^I மாநில க5வ6ய6ய5 ஆரா\fசி மPS/ பய6Pசி ைமயVதினரா5 
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த>னா)வல)களZ> உதவ6ேயாI அBதBத மாநில ெமாழிகளZ5 தயாN,கLபI/. 

ப9ளZL பாடLhVதகYகைளL ேபாலேவ உPபVதிf ெசலவ6Pேக இ,கPற5 கPப6Vத5 

உபகரணYக9 வ6Pபைன,- வழYகLபI/. ப9ளZLபாடLhVதகYக+/ kட 

அfசி^ட வ6ைல,ேக வயC வBேதா) க5வ6 பயனாளZக+,- வழYகLபI/.  

21.1.4.  தரW நிOணய$[தiW கhற" அைட�கைள மதிSப$qv சாnறித2 வழ]IதiW: 

ேதசிய எ`Vதறி$ இய,க/, ச,ஷா) பாரV இய,க/, திறBத நிைலL ப9ளZ 

நிSவன/ ேபா>ற அைமLhகளா5 எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$, திற> ேம/பாI 

ேபா>ற பாடYக+,- நிSவLப^I9ள தர நி)ணயYக+/ மதிLப�̂ IV தா9க+/ 

CIAE மPS/ மாநில க5வ6 நிSவனYகளா5 வயCவBேதா) க5வ6 பயனாள)கைள 

மதிLப6IவதP-V த,கவாS மாPறLப^I பய>பIVதLப^I அதனWLபைடய65 

சா>றிதmக9 வழYகLபI/. 

 

21.2. வயp வfேதாO க"வ$ அைனவராiW 

அ�க%ª`யதாக�W சிறfத உqகqடைமSைப 

ெகா{`USபதாக�W இUSபைத உVதி ெசoத": 

 
21.2.1. ெபாU[தமான உqகqடைமS_ மhVW ஆதார வளைமய]கைள உUவா%Iத": 

வயCவBேதா) க5வ6ைய அைனவராt/ அwக,kWயதாக ஆ,-வதP-/ 100 % 

எ`Vதறிைவ வ6ைரவ65 அைடவதP-/ ஏCவாக Dைறயான நிSவனYக+/ 

உ^க^டைமLhக+/ நாI D`வC/ ஏPபIVதLபI/. உ^க^டைமLh, தகவ5 

ெதாழி5}^ப/, கPற5 உபகரணYக9, மPS/ மனZத வளVைத ப9ளZக9 

ெதாழிPக5வ6, kடYக9 மPS/ வயCவBேதா) க5வ6V தி^டVதினZைடேய 

பகி)BC ெகா9வத> Xல/  ெசலவ �னYகைள DைறLபIVCவதP-/ இ/X>S 

அைமLhகளZனZைடேயயான ஒMYகிைணைவ ஏPபIVCவதP-/ வழி உ'டா-/. 

ப9ளZ வளாகYக+,-9ேளேய வயC வBேதா) ைமயYக9 அைம,கLப^I கPற5 

உபகரணYக9 மPS/ மனZதவள/ பகி)BC ெகா9ளLபடலா/. ஏPகனேவ 

இயYகிவM/ ப9ளZக+/ ®லகYக+/ மVதிய மPS/ மாநில அைமLhகளா5 

ேம/பIVதLப^I -ழBைதக9 மPS/ வயCவBேதாN> மாSப^ட, உ9�) சா)Bத 

ேதைவக9 �)Vதிெச\யLபI/. நாI D`வC/ ெசய5ப^I வM/ ெசறிவான, 

ெதாழி5}^ப வசதிக+ட> kWய வயCவBேதாM,கான திற> வள)Lh ைமயYக9 

(AESDC) மPS/ ஜ>சி,ஷா> சBதா� ேம/பIVதLபIவேதாI வா\Lh9ள ேபாC 

ப9ளZ ®லக ெதாழிPக5வ6 வளாகYகளZ5 hதிய ைமயYக9 ஏPபIVதLப^I 

DைறயாகL பகி)BC ெகா9ளLபI/.  

 

அைனVC வயC வBேதா) க5வ6 ைமயYக+,-/ பய6PSந)க+,-V ேதைவயான 

hVதகYக9 பய6Pசி,ைகேயIக9 உ9ளZ^ட ேதைவயான கPற5 உபகரணYக9 

வழYகLபI/. உய)தர பாடLhVதகYக9 மPS/ பய6Pசி,ைகேயIக9 

வ6MLபD9ள வயCவBேதா),- தயாNLh வ6ைலய6ேலேய வழYகLபI/. 

 

21.2.2.  கhறi%கான ப"ேவV வழிQைறக(: ப5ேவS வைகயான Dைறயான மPS/ 

Dைறசாரா, க5வ6V தி^டYகளZ> (ஒM மாணவM,- ஒM ஆசிNய), திறBத நிைல 

மPS/ ெதாைலநிைல, க5வ6Vதி^டYக9, நிகmநிைலL hVதகYக9 மPS/ 

ெசயலிக9) வாய6லாக நா^W> ெபாMளாதார மPS/ திற> 
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ேதைவக+,ேகPறவாS இைளஞ)கைளi/ வயCவBேதாைரi/ தயா)பIVத 

DWi/.  

 

-றிLபாக ேதசிய திறBத நிைலL ப9ளZ நிSவனYக9 வtLபIVதLப^I 

வ6MLபD9ேளா),- ெவaேவS வைகயான பWLhகைள (அWLபைட, ெதாழி5 

மPS/ ெதாட) க5வ6 ெதாட)hைடய) ெதாைலநிைல, க5வ6 வாய6லாகV 

ேத)BெதIVC, கPக வைக ெச\யLபI/. ேதசிய ெதாைலநிைல, க5வ6 (NIOS) 

ைமயVதி> வழிகா^Iத5 மPS/ ஆதரவ6> கீm ெவேவS மாநில ெமாழிகளZலான 

பாடVதி^டYக9 மாநில ெதாைலநிைல, க5வ6 ைமயYகளா5 உMவா,கLபI/. 

வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYகளZ5 ெதாழி5}^ப வசதிக9 ஏPபIVதLபட 

உ9ளதா5 ப5வைகLப^ட மி>®5க9 மPS/ ெசயலிக9 வWவைம,கLப^I 

வயCவBேதா) க5வ6 ைமய, கண6னZக9 மPS/ பயனாளZகளZ> அைலேபசிகளZ> 

வாய6லாக, கPற5 நிக`/. அVதைகய மி>®5க9 மPS/ hதிய ெசயலிகைள 

அைனVC இBதிய ெமாழிகளZt/ தரமாக வ6ைல-ைறவாக எளZதாக பதிவ6ற,க/ 

ெச\i/ வைகய65 வWவைமLபதPகான ேபா^Wக9 நாI D`வC/ நடVதLபI/. 

இ/மி>±5க9 மPS/ ெசயலிக9 Xலமாக எ`Vதறிைவi/ கPற5 

வா\Lhகைளi/ அதிகNLபேத இVதி^டVதி> -றி,ேகாளா-/. 

 

21.3. வயpவfேதாO க"வ$t ெசய"பாvக�%காக தnனாOவலO 

பைட ஒnைறS பய$hVவ$[த"  

 
21.3.1.  வயpவfேதாO க"வ$ ைமய]க�%கான ேமலாளOகைளgW 

பய$hVநOகைளgW உUவா%Iத":  

 

வ^டார, க5வ6 மPS/ பய6Pசி நிSவன/(BIET), மாவ^ட,க5வ6 மPS/ பய6Pசி 

நிSவன/(DIET), வ^டார வளைமய/(BRC), -Sவளைமய/(CRC) ேபா>ற மாவ^ட 

மPS/ ஒ>றிய அளவ6லான க5வ6 நிSவனYகளZ5 பய6Pசிக9 வழY-வத> 

Xல/ சா>றித`/ த-திi/ உைடய ேமலாள)க+/(ேமலா'ைம மPS/ 

பய6Pசி,காக) பய6PSந)க+/(பய6Pசி,காக) வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYகைள 

ேமலா'ைம ெச\வதP-/ பாடYக9 கPப6LபதP-/ ஏCவாக 

உMவா,கLபIவா)க9. உ9�N5 இM,-/ க5வ6Vத-திiைடய 

த>னா)வல)கேள பய6PSந)களாகf ெசய5பIவா)க9. சXகL பண6யாள)க9, 

சXக அைமLhக9, த>னா)வV ெதா'I நிSவனYக9, த>னா)வல)க9 மPS/ 

ப�சாயVC அைமLhக9 க5வ6Vத-திiைடய த>னா)வல)கைள, க'டறிBC 100 

% எ`Vதறி$ எ>g/ ேநா,கVைத அைடi/ DயPசிய65 D,கியLபYகாPSவ). 

இLபய6PSந)க+,- மாநில அரசா5 சா>றிதmக9(அவ)களC பண6ய6> த>ைம, 

பய6PSவ6Vத ெமாVத,கால/ மPS//அ5லC அவ)களா5 பய6PSவ6,கLப^I 

ேத)fசி ெபPற பயனாள)களC எ'ண6,ைகைய, -றிLப6^I) வழYகLபI/. 

 

வயCவBேதா) க5வ6L பய6PSந)க9 மPS/ ஆசிNய)க+,கான பய6Pசி, 

க^டகYக9 ப6>வM/ தைலLhகைள உ9ளட,கியைவயாக இM,-/: 

வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYகைளi/ பயனாளZகைளi/ ஒMYகிைணVத5; 

சXகL பண6யாள)க9, சXக அைமLhக9 மPS/ த>னா)வல)கேளாI இைணBC 

ெசய5பIத5; வயCவBேதாM,கான ேதசிய பாடVதி^ட/; எ`Vதறி$ மPS/ 
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வயCவBேதா) க5வ6 பாடVதி^டVைத வ-Lபைறய65 பய6PSவ6Vத5; ஓ) 

ஆசிNய)- ஒM மாணவ) Dைறய65 கPப6Vத5 மPS/ ெதாழி5}^பVைத 

பய>பIVCத5; பாடLhVதகYக9, ைகேயIக9, நவ �ன ைகேபசி மPS/ ப6ற 

கPப6Vத5 உபகரணYக9; மPS/ ேத)$/மதிLப�̂ WPகான வழிDைறக9. 

 

 வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYக+,கான ேமலாள)க9 மPS/ 

பய6PSந)க9 அடYகிய ஓ) -`$/, ேதசிய வயCவBேதா) 

க5வ6 பய6PSந) தி^டVதி> கீm ’ஓ) ஆசிNய)-ஒM மாணவ)’ 

Dைறய65 கPப6LபதPகான ஒM மிகLெபNய அண6i/ 

வயCவBேதா) க5வ6ைய ெசய5பIVCவதPகாக 

ஏPபIVதLபI/. 

 

21.3.2.  _திதாக[ pவ]கSபqv(ள ேதசிய வயp வfேதாU%கான ஆசிZயO 

திqட[திn(NATP) கீ2 ‘ஓO ஆசிZயO- ஒU மாணவO’ வைகய$" கhப$%க ஒU 

மாெபUW அண$ைய உUவா%Iத": ப9ளZக+,கான ேதசிய ஆசிNய) 

அைமLைபL(NTP) ேபால ேதசிய வயCவBேதாM,கான ஆசிNய) அைமLh(NATP) 

ஒ>றி> கீm க5வ6யறி$ ெபPற த-திiைடய ஆசிNய)க9 பண6ய6லம)VதLப^I 

சக வயCவBேதாM,- எ`Vதறி$ மPS/ அWLபைட, க5வ6ைய, கPப6,-/ 

வா\Lh வழYகLபI/. ேதசிய வயCவBேதாM,கான ஆசிNய) அைமLப6> கீm 

பண6யாPS/ த>னா)வல)க9 வயCவBேதா) க5வ6 ைமயVதி> கீm 

பண6யாPSவ). NATP> கீm க5வ6யறி$ ெபற வ6M/hேவாேராI இவ)க9 

இைண,கLபIவ). இவ)க+,- மாநில அரசா5 சா>றிதmக9(அவ)களC பண6ய6> 

த>ைம, பய6PSவ6Vத ெமாVத,கால/ மPS//அ5லC அவ)களா5 

பய6PSவ6,கLப^I ேத)fசி ெபPற பயனாள)களC எ'ண6,ைக) வழYகLபI/. 

 
21.4. வயp வfேதாO க"வ$ய$" பரவலான ப]ேகhைப உVதி 

ெசoத": 

 
21.4.1.  சsக[தி" உ(ள வயp வfேதாO க"வ$ பய$hVநOக( மhVW 

பயனாளOகைள% க{டறிfp வயpவfேதாO க"வ$[ திqட[தி" இைண[த": 

ப9ளZெச5லா மPS/ இைடநி>ற -ழBைதகைள, க'டறிi/ பண6ய6> (P3.7 

மPS/ P3.85 -றிLப6^I9ளபW) ஊIபாவாக வயCவBேதா) க5வ6Vதி^டVதிPகான 

பயனாளZகைளi/ பய6PSந)கைளi/ க'டறிi/ பண6i/ ேமPெகா9ளLபI/.: 

ப9ளZெச5லா மPS/ இைடநி>ற -ழBைதகைள, க'டறிi/ பண6ய65 

ஈIப^WM,-/ சXகL பண6யாள)க9 (த>னா)வல)க9, த>னா)வV ெதா'I 

நிSவனYக9, சXக அைமLhக9 மPS/ ெசய5பா^W5 உ9ள ஜி5லா ச,ஷ)த 

சமிதி அைமLhகளZ> CைணேயாI) வயCவBேதா) க5வ6ய6>, -றிLபாக 

எ`Vதறி$, Xல/ பய>ெபற வா\Lh9ளவ)களC வ6வரYகைளi/ ேசகNLப). 

இவ)களC வ6வரYக9 வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYக+,- அளZ,கLப^I 

அவ)க9 ெதாட)hைடய வயC வBேதா) க5வ6Vதி^டVதி5 இைண,கLபIவ). 

ப9ளZ,-ழBைதகளZ> கPறலி5 உத$/பWயாக அவ)களC ெபPேறாM,- 

எ`Vதறி$ மPS/ அWLபைட,க5வ6 அளZLபC -றிVC இVதி^டVதி5 
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D,கியVCவ/ அளZ,கLபI/. 14 Dத5 18 வயC,-^ப^ட இள/பMவVதின) 

எ`VதறிவPறவ)களாக இMLபC க'டறியLப^டா5 அவ)கைள வயC வBேதா) 

தி^டVதி5 ேச)Lபத> வாய6லாகேவா NTP மPS/ RIAP ேபா>ற -ைறத�) கPற5 

DWVC Dைறயான ப9ளZகளZ5 மv'I/ ேச)Lபத> வாய6லாகேவா க5வ6 

அளZ,கLபI/.  

 

சXகL பண6யாள)க9, சXக அைமLhக9, ெபாCfேசைவ அறிவ6Lhக9 

Xலமாக$/ ஆ)வD9ள கPற வயCவBேதா) வயCவBேதா) க5வ6Vதி^டVதி5 

த>னா)வல)களாக$/ ஆசிNய)களாக$/ சா>றிதm ெபPற பய6PSந)களாக$/ 

ேச),கLப^I/ வயCவBேதா) க5வ6 ைமயVதி> ேநா,கமான 100% எ`Vதறி$ 

எ>g/ இல,ைக அைடய உத$வ). 

 

சXகVதி> ஒaெவாM கPற உSLப6னைரi/ எ`VதறிவPற ஒM 

உSLப6னM,-, வயCவBேதா) க5வ6 ேமலாளராகேவா, ஆசிNயராகேவா, ‘ஓ) 

ஆசிNய)-ஒM மாணவ)’ தி^டVதி5 பண6யாPSவத> வாய6லாகேவா க5வ6யளZ,க 

ைவLபத> Xல/ நா^W> எ`Vதறிவ6>ைமையL ேபா,கலா/.  

 

21.4.2.  மாநில மhVW சsக அைமS_க�டn இைணfp வயpவfேதாO க"வ$[ 

திqட[ைதt ெசய"பv[pத": P21.1.25 -றிLப6^I9ள ஐBC தைலLhக9 சா)Bத 

க5வ6Vதி^டYக9 ப5ேவS வைகயான மாநில மPS/ சXக அைமLhகளZ> 

பYகளZLேபாI வயC வBேதா) க5வ6ய6> கீm ெசய5பIVதLபI/. சXக 

அைமLhக9, சXக ேசைவ நிSவனYக9, உ9�) ெதாழி5 நிSவனYக9, உய) 

க5வ6 நிSவனYக9 மPS/ த>னா)வV ெதா'I நிSவனYக9 வயCவBேதா) 

க5வ6,கான பய6PSந)க9 மPS/ பயனாளZகைள, க'டறிவத> வாய6லாக$/ 

உ9�) ேதைவ,ேகPப பாடVதி^டYகைளV தி^டமி^I வWவைம,க உத$வத> 

வாய6லாக$/ எ`Vதறிவ6னைமையL ேபா,க தYகளC பYகளZLைப ந5க DWi/.  

-றிLபாக “Fund for Literacy” எனLபI/ எ`Vதறிவ6Pகான நிதி ஆதார/ வயCவBேதா) 

க5வ6ய65 ஈIப^I9ள மாநில அைமLhக9, சXக அைமLhக9 மPS/ 

த>னா)வV ெதா'I நிSவனYகைள வtLபIVCவத> ெபாM^I 

ேதாPSவ6,கLபI/. ’ெபாC’(Formula grant) மPS/ ’தனZ’(discretionary grant) என இர'I 

வைகயாக நிதி வ6Iவ6,கLபI/. ெபாC வைக நிதியானC வயCவBேதா) 

தி^டYகைளf ெசய5பIVCவதPகாக மாநிலYக+,- ேநரWயாக வ6Iவ6,கLபI/. 

தனZ வைக நிதியானC வயC வBேதா) க5வ6Vதி^ட பயனாளZகளZ> உ9�) சா)Bத 

ேதைவக+,-/ ெசய5பாIக+,-/ ஏPப வ6Iவ6,கLபI/. இVதனZ நிதிய65 ஒM 

பYகானC வயC வBேதா) க5வ6ைய சிறLபாக, ெகா'Iேச),க Dயt/ 

ைமயYக+,- ேதைவLபI/ ெதாழி5}^ப மPS/ ப6ற வசதிகைளf ெச\C 

ெகாI,க உபேயாகLபIVதLபI/. 

 
 சXகVதி> ஒaெவாM கPற உSLப6னைரi/ ஒM 

எ`VதறிவPறவM,- வாசி,க, கPS, ெகாI,க ஊ,-வ6Lபேத 

இVதி^டVதி> Dத>ைம, -றி,ேகாளா-/. 
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21.4.3.  உயOக"வ$ நிVவன]களLn ப]களLS_: உய)க5வ6 நிSவனYக9 தYகளC சXக 

ேசைவ D>ெனILhக9 வாய6லாக வயCவBேதா) க5வ6,- Cைண நிP-/. 

உய)க5வ6 நிSவன மாணவ)க9 சXக ேசைவயாகேவா தYக9 க5வ6Vதி^டVதி> 

ஒM ப-தியாகேவா வயCவBேதாM,கான கPப6Vத5 ெசய5பாIகளZ5 ஈIபடலா/. 

வயCவBேதா) க5வ6 -றிVத ஆ\$களZ5 ஈIபட$/ வயCவBேதாM,கான 

Cைறகைள ஏPபIVத$/ உய)க5வ6 நிSவனYகளZ5 தி^டமிடLபI/. 

ெதாைலேநா,காக, 100 % எ`Vதறி$/ ப9ளZ அளவ6லான அைனவM,-மான 

க5வ6i/ சாVதியLபIVதLப^ட ப6>ன) வயCவBேதா) க5வ6ய6> ெதாழிPக5வ6 

மPS/ ெதாட)க5வ6Vதி^டYக9 ப5கைல,கழகYக9 வாய6லாக 

ெசய5பIVதLபI/. 

21.4.4.  ெப{க( மhVW சsக ெபாUளாதார அ`Sபைடய$" 

ப$hபv[தSபqடவOக�%I Q%கிய[pவW அளL[த": ஒ^IெமாVத 

எ`VதறிவPேறா) எ'ண6,ைகய65 ெப'க9, சXக ெபாMளாதார அWLபைடய65 

ப6BதYகிேயா) மPS/ ப6ற சிSபா>ைமய6னN> எ'ண6,ைக அதிகமாக 

இMLபதா5 வயCவBேதா) க5வ6ய6> அைனVC ெசய5பாIக+/ ேமPக'ட 

ப6Nவ6னM,- kIத5 D,கியVCவ/ அளZLபதாக வWவைம,கLபI/. 

கிராமLhறYக9 மPS/ எ`Vதறிவ65 ப6BதYகிi9ள மாநிலYக9 எ`Vதறிவ65 

சீரான D>ேனPற/ அைடவதP- ஏCவாக சிறLh கவன/ அளZ,கLபI/.  
 
21.4.5.  எ�[தறி� இய%கW Iறி[த வ$ழிS_ணOைவ பரfpபqட அளவ$" 

ஏhபv[pத": 100% எ`Vதறி$ எ>g/ ேதசVதி> இல,- -றிVC/ 

அCெதாட)பாக த>னா)வல)க+,-/ ெபாCம,க+,-/ இM,-/ வா\Lhக9 

-றிVC/ ெபாCம,களZைடேய வ6ழிLhண)$ ஏPபIVதLபIத5 ேவ'I/. 

மாெபM/ ெபாCfேசைவ அறிவ6Lhக9, ஊடகYக9 வாய6லான ப6ரfசாரYக9 

மPS/ வயCவBேதா) க5வ6 ைமயYக+,-/ ெபாCம,க+,-மிைடேயயான 

ேநரW உைரயாட5க9 ேபா>றவPறி> Xல/ அVதியாய/25 

வ6வாதி,கLப^I9ளவாS இைளஞ) எ`Vதறிவ6Pகான DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபI/. வயCவBேதா) க5வ6 மPS/ எ`Vதறி$V தி^டYகளZ5 

ேச),ைகைய அதிகLபIVCதt/ த>னா)வல)கைள ஆசிNய)களாக NATP, RIAP, NTP 

உ9ளZ^ட அைமLhகளZ5 ப9ளZ மPS/ வயCவBேதா) க5வ6,காக இைணVதt/ 

இத> D,கிய ேநா,கமா-/. க5வ6யறி$ ெபPற ஒaெவாM -Wமகg/ 

எ`VதறிவPற ஒM -Wமகg,ேகg/ வாசி,க கPS,ெகாI,க ேவ'I/ எ>g/ 

தி^டமானC அதிக/ பரLபLப^I அத�த ஆதர$ட> ெசய5பIVதLபI/.  

 
21.4.6.  வயpவfேதாO க"வ$%கான ஆதார மhVW வள ைமய]களLn மVமலOtசி: 

2030ஆ/ ஆ'WP-9 100% எ`Vதறிைவ அைடத5 எ>g/ ேநா,கVதிைன 

ெசய5பIVC/ வ6தமாக மVதிய மாநில மPS/ உ9�) அளவ65 வயC வBேதா) 

க5வ6,கான மாநில இய,ககYக9 மPS/ ஜி^டா ச,ஷ)டா சமிதிக9 மS 

நி)மாண/ ெச\யLப^I வயCவBேதா) க5வ6 ெதார)பான அைனVC 

ெசய5பாIகைளi/ ஒMYகிைணVC வழிநடVC/ ைமயYகளாக அைவ இயY-/.  
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இய5 22 

இfதிய ெமாழிகைள ஊ%Iவ$[த" 

Iறி%ேகா(:அைனVC இBதிய ெமாழிக+/ பாCகாLh, வள)fசி, மPS/ 

CWLhட>  இMLபைத உSதி ெச\த5. 

உலகி> மிக ெவளZLபைடயான மPS/ அறிவ6ய5 �)வமான  ெமாழிக+9 இBதிய 

ெமாழிக9 சில, உலகி> சிறBத இல,கிய/ மPS/ அறிைவ, ெகா'WM,கி>றன. 

அைவ உ'ைமயாகேவ ெசய5பI/ ெமாழிக9. ேகாW,கண,கி5 ம,க9 

ேபசவ65ைல எ>றாt/ ல^ச,கண,கி5 ேபசLபI/,  ®Pறா'Iகளாக 

இ5ைலெய>றாt/ D`Lப6ராBதியYக9 மPS/ தைலDைறகளZ> கலாfசார/ 

மPS/ பார/பNயVைத ப6ரதிநிதிVCவL பIVCகி>றன. பழY-W ெமாழிக9 உ^பட, 

அைனVC இBதிய ெமாழிக+,-/ ெபாMVதமான மNயாைத ெகாI,கLப^டா5 

ம^Iேம ஒaெவாM ப6ராBதியVதி> மரhகைளi/,  ப'பா^ைடi/ பாCகா,க 

DWi/. ப9ளZகளZ5 அைனVC மாணவ)க+,-/ உ'ைமயான hNதைல 

ஏPபIVத DWi/. ெதாழி5}^ப�திய65 ேம/பாI அைடBத நாIக9 

(ெத>ெகாNயா,  ஜLபா>,  ப6ரா>�, ெஜ)மனZ, ஹாலBC ேபா>றைவ) ச)வேதச 

ெமாழிய6g9 அவ)களZ> ெமாழிகைள ேந)VதியாகL பாCகாVC9ளC ேபால 

இBதியாவ65 இBதிய ெமாழிகைளi/ அவPறி> இல,கியYகைளi/ நிfசயமாகL 

பாCகா,கLபட ேவ'Wய அவசிய/ ஏPப^I9ளC. 

 

ப5ேவS இBதிய ெமாழிகளZ5 உ9ள ப'பாI, பார/பNய/, க5வ6, இல,கிய/ 

ஆகியவPறா5 இBதியா அளLபNய கள�சியமாக உ9ளC. மிக உய)Bத தர/ 

வா\Bததாக உ9ள பாடLhVதகYக9 தPேபாC அவ)களZ> தா\ெமாழிகளZ5 

இ5லாதC மாணவ)க+,- இழLபா-/. பரLhவதPகான சNயான அw-Dைற 

இ5லாததா5 சில ப9ளZக9, ஆசிNய)க9, மPS/ மாணவ)களZட/ ம^Iேம 

இBதிய ெமாழிகளZ5 உ9ள அச5 பாட®5க9 மPS/ க5வ6சா) ேவைலக9 

ஆகியவPைறV தYக9 ெமாழிகளZ5 அwகDWகிறC . ெபM/பாலான மாணவ)க9 

சNயான Dைறய65 வா\Lைப பய>பIVதி தYக9 வ �̂ W5 / உ9�N5 உ9ள 

சிBதைன, ஆரா\fசி, மPS/ வ6ள,கYக9 ஆகியவPைறf ெச\ய DWவதி5ைல. 

ெமாழிெபய)Lh D,கிய/ எ>றாt/ பாடLhVதகYக9 மPS/ க5வ6சா) 

ெபாM^க9 ,க5வ6  ச/பBதமான ேவைலகளZ5  அச5 ெபாM^கைள உMவா,க 

ேவ'WயC அவசியமானC/ அவசரV ேதைவi/ ஆ-/. அச5 பாடLhVதகYக9, 

கைதக9, மPS/ இBதிய ெமாழிகளZ5 உ9ள மPற க5வ6சா) ெபாM^க9 

ஆகியவPறி> மாெபM/ கைல,கள�சியYகைள உMவா,-வதPகான 

ெசய5DைறகைளV தனZநப)களZட/ வ6^Iவ6ட, kடாC. அைவ அரj மPS/ 

மனZதேநய DயPசிக9 Xல/ நிSவனமயமா,கLப^டதாக இM,கேவ'I/. 
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ேமt/,இBதிய ெமாழிகளZ5 அறி$ வள)fசி சா)Bத ேவகVைதV த,க ைவVC, 

ெகா9ளL ேபாCமான ெசா5லகராதி இM,கேவ'I/. அLேபாCதா> 

உலெகYகிt/ இMBC அறி$வள)fசி சா)Bத D>ேனPறYகைளL ெபறDWi/. 

இவPைற (-ைறBதப^ச/) எ^டாவC அ^டவைணய65 உ9ள ெமாழிக+,காவC 

ஒMYகிைண,க ேவ'I/. ப6ரா>� ேபா>ற மPற நாIகளZ5 மVதிய மPS/ 

மாநில அளவ6லான க5வ6 நிSவனYக9, தYக9 ெமாழிகளZ> வள)fசி ேவகVைத 

நிைலநிSVCத5, வளரைவVத5 மPS/ கவனVCட> உ9�) கலாfசார, kS 

ேவSபாIக+/ பாCகா,கLபIதt,- உத$கி>றன. இBதியா அத> ெமாழிகளZ> 

வள)fசி ேவகVைத, கா,க அேத ேபா5 ெச\ய ேவ'I/. 

 

ப9ளZ மPS/ உய)க5வ6 ம^டYக9 ஆகிய இர'Wt/ உ9ள க5வ6 

நிSவனYக9, இBதியாவ65 மிகfசிறBத தி^டYகைள இBதிய ெமாழிகளZ5 

வழYகேவ'I/. இதPகாக ப9ளZ, க5zN, மPS/ ப5கைல,கழக ஆசிNய)க9 

இBதிய ெமாழிகளZ5 திறைமகைள, ெகா'WM,க ேவ'I/. 

 

இதனா5, அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகளZt/;  இBதிய ெமாழிகளZ5 Cைறக9 

மPS/ அவ)களC மிகfசிறBத இல,கியமரhக9 Cைறக9 அைம,கLபட ேவ'I/. 

இBதVCைறக9 Xல/ பய6Pசி ெபS/ ெமாழி ஆசிNய)க9 ப6>ன) நாI D`வC/ 

ப9ளZகளZ5 பய>பIVதL பIவா)க9. ேதசிய ஒPSைம மPS/ 

ஒMYகிைணLh,காக எYக9 -ழBைதக9 தYக9  ெசாBதVதா\ ெமாழிiட>  ப6ற 

இBதிய ெமாழிகைளi/ ந>- அறிய ேவ'I/.  இBதfjழPசி க5வ6 அைமLப6> 

பYகளZLப6> அWLபைடய65 இBதியாவ6> அைனVC ெமாழிகளZt/ வள)fசி, 

இBதியாவ6> வளமான கலாfசார பார/பNய/ மPS/ மரhக9 அைமBதிM,-/. 

நமC இ>ைறய -ழBைதக+,காக$/ மPS/ வMYகாலf சBததிய6னM,காக$/, 

இதP-D> பல தசாLதYகளாக இ5லாத வைகய65, இBதிய ெமாழிக9 

hVCண)fசிÑ^டLபட$/ பாCகா,கLபட$/ ேவ'I/. 
 

 பாலி, பாரசீக மPS/ ப6ராகிMத ெமாழிக+,கான ேதசிய 

நிSவன/ அைம,கLபI/. 

22.1.  உயOக"வ$ நிVவன]க( Q�வpW மிக�W திறைமயான மhVW வiவான 

இfதிய ெமாழி மhVW இல%கிய[ திqட]க( உ(ளனவாக இU%க ேவ{vW: 

இBதிய ெமாழி தி^டYக9 மPS/ நாI D`வC/ உ9ள திற>கைள hCLப6,க$/ 

,ப5கைல,கழகYக9 ஆதர$ தர ேவ'I/. மPS/  இC வைகக9 1, 2, 3 மPS/ 

உய) க5வ6 நிSவனYகளZ5  (HEI- Higher Education Institutions)D`வC/ 

நட,கேவ'I/. அ^டவைண 8 ெமாழிகளZ5 ம^Iேம வைரயS,கLப^I 

வ6IவேதாI இ5லாம5 அத> ெதாட)fசியாக ப6றெமாழிகளZ5( எ.கா. 

பழY-Wெமாழிக9 ) உ9ள திற>க+/ hCLப6,கLபட ேவ'I/. ேமt/ அைவ 

எY- ெபாMVதமானC எ>S க'டறிBC அைனVC வtவான இBதியெமாழி 

kSகைளf ெசய5பIVத ேவ'I/. .நா>- ஆ'I ஒMYகிைண,கLப^ட ப6.எ^ 

தி^டYகளZ5 ப9ளZ,க5வ6,கான ஆசிNய) க5வ6ய65 இBத 

ெமாழிLபாடVதி^டYகைள ேபாCமானதாக ஒMYகிைண,க ேவ'I/. 
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22.2.  ஆசிZயOக( மhVW பண$யாளOக( நியமனW:  

\அைனVC உய)க5வ6 நிSவனYகளZt/ (HEI) உய)தரமான ஆசிNய)கைள நியமி,க 

ேவ'I/. அவ)க9 -ைறBதப^ச/ X>S இBதிய ெமாழிகளZt/, உ9�) 

ெமாழிைய, kIதலாக$/ ெதNBC பய6PSவ6Lபவ)களாக, க^டாயமாக 

இM,கேவ'I/ . அைனVC மாநிலYகளZt/ ப9ளZவளாக/ ஒaெவா>றிt/ 

-ைறBதC ஒM ஆசிNயைரயாவC ஒM உ9�) ெமாழிையV தவ6ர ப6ற ெமாழி 

கPப6,-/ ஆசிNயராக நியமி,க ேவ'I/. 

 
P22.3. ̀ இfதியெமாழிக(, இல%கியW, ெமாழிக"வ$, மhVW கலாtசார[ேதாv 

ெதாடO_ைடய ªVக( ெதாடOபான ஆராotசி 

இBதிய ெமாழிக9, இல,கிய/, ெமாழிக5வ6, மPS/ ெதாட)hைடய கலாfசார 

ப-திக9 ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள( NRF-National Research Foundation) ேபாCமான 

நிதிiதவ6 Xல/ ஆதN,கLபI/ இயPப6ய5, ேவதிய6ய5, hவ6ய6ய5, வானவ6ய5 

ேபா>ற அறிவ6ய5 பாடYக9 ம^I/ அ5லாம5 அைனVC Cைறக+/ 

hCLப6,கLப^I அறிவ6ய5 மPS/ ெதாழி5 }^பெசாPக9 உMவா,க 

அவசியமானC/ க^டாயமானCமாக உ9ள ஆைணய/ அைம,கLபI/. 

  
அறிவ6ய5 மPS/ ெதாழி5}^பf ெசா5லகராதி உMவா,-/ 

ஆைணய/ க^டாயமாக அைம,கLபI/. (CSTT -Commission 

for Scientific and Technical Terminology) 

22.4.  பாரWபZயெமாழிக(:  

பார/பNய ெமாழிக9 மPS/ இல,கியYக9 ேம/பா^I,கான -றிLப6^ட 

சிறLபான தி^டYக9 உய)க5வ6 நிSவனYக9 (HEI- Higher Education Institutions) Xல/ 

க^டாய/ உMவா,கLபI/. 

இBத நிSவனYக9 Xல/ ேதசிய ெமாழிக9 உ^பட பார/பNய ெமாழிகைள 

வ6Nவைடயf ெச\வCட> பலLபIVதLபI/. பாலி, பாரசீக மPS/ ப6ராகிMத/ 

ஆகியவPறிPகான ஒM ேதசிய நிSவன/ அைம,கLபட$9ளC. 

ெமாழிLபWLhகைள வழY-/ க5வ6 நிSவனYக9 ஆதN,கLபI/. அைவ 

ப5கைல,கழகYகளZ5 அைமBதிMBதா5 D>gNைம அளZ,கLப^I, ெமாழிகளZ> 

இல,கியYகைள ஒLப�̂ டளவ65 ஆ\$ ெச\ய நிதியளZ,கLபI/ . 

 

22.5.  இfதிய ெமாழிகளL" ெசா"லகராதி (ெசாhகள�சியW):  

அறிவ6ய5 மPS/ ெதாழி5}^பf ெசா5லகராதி உMவா,-/ ஆைணய/ 

க^டாயமாக அைம,கLப^I (CSTT -Commission for Scientific and Technical Terminology) 

இயPப6ய5 ,ேவதிய6ய5, hவ6ய6ய5, வானவ6ய5 ேபா>ற அறிவ6ய5 பாடYக9 

ம^I/ அ5லாம5 அைனVC Cைறகைளi/ உ9ளட,கியதாக$/ பரBத அளவ65 

வ6Nவா,கD/ hCLப6,கLப^டCமான ெசாPகள�சிய அகராதி உMவா,கLபI/. 

இதP- ேபாCமான பண6யாள), நிhண)களZ> வழ,கமான k^டYக9, XலD/ 

அத> -றி,ேகா9கைள உSதி ெச\வதP- நிதி அளZ,கLபI/. 
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இேத ேபா>ற ெசாPகள�சிய அகராதிகைள உMவா,-/ பண6ய65 ஈIப^I9ள 

ப6ராBதிய அைமLhக9 / க5வ6நிைலயYக9, CSTT (Commission for Scientific and Technical 

Terminology ) அைமLhட> ஒMYகிைணBC  22 அ^டவைண 8 ெமாழிக+,- மாநில 

/ Ñ.W. அள$களZ5 ஒMYகிைணBத DயPசிக9 ேமPெகா9ளLப^I அவைவ 

ெமாழிய6ய5 அறிஞ)க+டg/ ஒMYகிைண,கLப^I ெமாழிய6யலி> hதிய 

ெசாPகைள ேச)Vத5, இMLh மPS/ தரநிைல ஆகிய இர'WP-/ 

ப5கைல,கழகYகளZ5 உ9ள வ5tந)க9 மPS/ ச/பBதLப^ட ெமாழிய6ய5 

கMVC,க9 ஆேலாசி,கLப^I ெசாPகள�சிய அகராதிக9 உMவா,கLபI/. 

 

ஹிBதி மPS/ சம�கிMத ெமாழிகளZ5, இைவ ஒM மாநிலVCட> Dத>ைமயாக 

இைண,கLபடாததா5, மVதிய ெமாழிய6ய5 நிSவனYகளா5 இC -றிVC 

ஆேலாசைனக9 DW$க9 எI,க DWi/. ப6றெமாழிகளZ5 Dத>ைமயாக 

எI,கLபI/ ெசாPகள�சியYக9 -றிVCமாநிலYகளZ5 உ9ள ெமாழிய6ய5 

நிSவனYக+ட> கலBதாேலாசிVC DW$க9 எI,க DWi/, ெபாMVதமான 

மVதிய / மாநில ஒMYகிைணLhட> ெபாCவான அதிகப^ச ெசாPக9, 

ெசாPகள�சியYகைள உMவா,க DWi/. 

 

இBத ெமாழிய6ய5 அைமLhக9 / க5வ6 அைமLhக9 ஒaெவா>S/ வ6Nவான 

ேம/பIVதLப^ட அகராதிைய X>S ஆ'Iக+,- ஒM DைறெவளZய6I/. 

ஒaெவாM ெமாழிய6t/ உMவா,கLப^ட தரமான அYகீகN,கLப^ட ெமாழி 

அகராதிகைளL பய>பIVதி மாநில மPS/ மVதிய ப5கைல,கழகYகளZt9ள 

பாடVதி^டYக9 தரமான ெசாPகள�சியYக+ட> kWய பாடVதி^டYகளாக 

ெவளZய6I/. 

 

இBத நிSவனYகளா5 உMவா,கLபI/ ெசாPகள�சிய/, அகராதிக9 Dதலியன 

உய)க5வ6 , ெச\திVதா9க9, பVதிNைகக9, hVதகYக9, Dதலிய வWவ65 

பரவலா,கt,கான DயPசிக9 ேமPெகா9ளLபI/. மPS/ ஆசிNய)களZ> 

வ6Nவான பய>பா^ைட எளZதா,-வதாக$/ இM,-/. 

 



 

 

 

Part IV 

உUமாVW க"வ$ 
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இய5 23 

இராÌqZய ஷி%சா அேயா% RSA 
 
Iறி%ேகா( : இBதியாவ6> க5வ6 Dைறய6> ஒMYகிைணBத ெசய5பட, 

அைனVC ம^டYகளZt/ சமVCவ/  மPS/ உய)Bத க5வ6ைய வழY-வC 

எ>ற இல,ைக நைடDைற பIVத hதிய ரா�^Nய சி²ா வழி நடVCகிறC. 

hதிய இBதியாவ6> ேபராவலான சXக, ெபாMளாதார வள)fசிைய 

அைடவதPகான ைமயg; h9ளZ ஒM ந5ல க5வ6 Dைறேய. மShற/, க5வ6 

எ>பC அத> இய5h மPS/ இல,-களா5 அசாதாரண மPS/ சி,கலான Cைற 

ேபால இM,கிறC. இBதியாவ6> CWLபான/அைசகி>ற 

ேவSபாIக9/ேவPSைமக9 இBத சி,கைல அதிகN,கிறC. ேமt/ இBத hதிய 

க5வ6 ெகா9ைக ேமேல உ9ள அVதியாயYகளZ5 இMBC, அறி$சா) 

சDதாயVைத  உMவா,-/ எ>பைத வலிiSVCகிறC, இC க5வ6ய65 பல 
பNமாணYகைளi/ அVCட> அத> D`ைமயான இயPைக த>ைமையi/ 
அYகீகN,-/ எ>பC ெதளZவாக உ9ளC. இBத நா^W5 தPேபாைதய 
நைடDைறய65 க5வ6,கான ஆ+ைம இBத இல,ைக அைடய -ைறBத 

வா\Lைப, ெகா'I9ளC. இC, kIதலாக சி,க5கைள மPS/ இBத 

ெகா9ைக ெசய5பIVத சவா5கைள உMவா,-/. இBத ப6>னண6ய65, 
தPேபாைதய ஆ^சி Dைறைம, அத> க^டைமLhக9 மPS/ தைலைம 

வழிDைறக9 ஆகியவPைற மSசீரைம,க ேவ'Wய அவசிய/ உ9ளC.  

 

-றிLபாக, எIVC,கா^டாக, இBத hதிய க5வ6 ெகா9ைக ேவைல ெச\ய, பல 

இைணLhக9 மPS/ க5வ6 nழலி> மாS/ த>ைம இவPSட> ப5ேவS 

அைமfசகYக9, Cைறக9 மPS/ Dகவ) இைடேய ேச)BC ஒVCைழ,கிற 

ஒMYகிைணLைப ெகா'I வர ேவ'I/ எ>பைத அYகீகN,க ேவ'I/. 

இதனா5 இBத ெகா9ைகைய ெவPறிகரமாக நிைறேவPSவதP-, ேதசிய, மாநில, 
நிSவன மPS/ தனZLப^ட ம^டYகளZ5, ஒM ந�'ட கால பா)ைவ, ந�WVத 

அgபவVதி5 நிhணVCவ/ கிைட,-/ அWLபைடய65, மPS/ ச/பBதLப^ட 

அைனVC பYேகPபாள)களZடமிMBC/ ஒMYகிைணBத நடவW,ைக, 

ஆகியவPைற உ9ளட,கியதாக இM,க ேவ'I/. இBத nழலி5, இBத க5வ6 
ெகா9ைக, ஒM ேதசிய க5வ6 ஆைணய/ (NEC) / RSA ஐ உMவா,-வைத, 

-றி,கிறC, இC இBதிய க5வ6,கான உfசக^ட -` ஆ-/.  

 

அரசாYகVதி> மிக உய)Bத ம^டVதிலான ெசயPபாடாக, ப6ரதம மBதிN இBதV 
-`,- தைலவராக இMLபா), அவ) க5வ6 ெதாட)பான இBத ெபM DயPசிைய, 

அதாவC க5வ6 பPறிய பா)ைவ /இல,- மPS/ இய,கVதி> அதிகாரVைத 
இய,கி ெகா'I வMவா). ேமt/, அVதைகய ஒM பWDைற நா^W5 க5வ6 பல 
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பNமாணYக+,- இைடய65 ேதைவயான ஒPSைம மPS/ சிென)ஜிைய உSதி 
ெச\i/. ஒMYகிைணBத இல,-, ப6ரதான தைலைமய6>கீm சிறBத 
க5வ6யாள)க9, ஆரா\fசியாள)க9 மPS/ நிhண)களZ> ஒM -`, அறி$சா) 
சDதாயVதி> சி,கலான ேகாN,ைககளZ5 அவ)களZ> D`ைமயான hNதtட>, 

ேதசிய க5வ6 DயPசி,- ஒM சிறBத உய) ம^ட திைசைய வழY-/ எ>பேத. 

NEC / RSA  இC ெநகிmவான, பதிலளZ,க,kWய மPS/ ேவகமான மாS/ nழலி> 
க^டாயVதிP- ஏPறதா என உSதிெச\i/.  

 
இBத  க5வ6சா) ஆ+ைம, சDதாயVதி> மPற பாகYகளZ5 சNயான 

அw-Dைற மPS/ கலாfசார/ எ>S வைரயS,காவ6^டா5, இC ஒM 
D`ைமயான DயPசியாக இM,காC. இBத க5வ6 ெகா9ைகைய 
�தாப6LபதPகாக, வM/ ஆ'IகளZ5 நிfசயமாக க5வ6 ஆ+ைமய65, 

அசாதாரணமான நடவW,ைகக+,- அைழLh வ6I/, இC 
D>ேனாWய65லாதC, ேமt/, இBதியாவ6> வள)fசிைய அைடவதPகான 
nழலி5, மPற ேதசிய DயPசிகளZ5 எI,கLப^ட நடவW,ைககைள ேபால 

ப6>பPSவைதi/ இM,-/. 

 

 
ஒM hதிய உfச -`, ரா�^Nய ஷி²ா ஆேயா, அ5லC 

ேதசிய க5வ6 ஆைணய/ அைம,கLபI/. இC ப6ரதம மBதிN 

தைலைமய65 இM,-/ 

 
 
 

23.1.  ஒU _திய உtச I�, ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% : இBத க5வ6 ெகா9ைக, ஒM 

ேதசிய க5வ6 ஆைணய/ (NEC) / RSA  உMவா,கLபI/. இC இBதிய க5வ6,கான 

உfசக^ட -` ஆ-/. RSA, க5வ6,கான பா)ைவ / இல,ைக உMவா,-வC/, 

ெவளZLபIVCவC/, ெசய5பIVCவC/, மதிLப�I ெச\வC/, மPS/ மSசீரைமLh 

ஆகிய  ெபாSLைபi/ ெகா'I9ளC. இC இBத ேநா,கVைத அைடய உத$/ 

நிSவன க^டைமLைப உMவா,கி ேமPபா)ைவ ெச\i/. 
 

23.2.  க"வ$ அைமtசகW: க5வ6 மPS/ கPறலி5, மv'I/ கவனVைத ெகா'I 

வMவதPகாக, தPேபாC9ள MHRD க5வ6 அைமfசக/ (MoE) என மSசீரைம,கLபI/. 

 
23.3.  _திய உtச I�, ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% இn தைலவO: RSA இ> தைலவ), 

இBதிய ப6ரதம) ஆவா). ப6ரதம) RSA இ> k^டVைத -ைறBத ப^ச/ k^I/ 

வMட/ ஒM Dைற, அ5லC எLேபாC ேதைவLப^டாt/ அவ)க9 k^டVைத 

ஒ`Yகைம,க DWi/, அத> ெமாVதVதி5 இBதியாவ65 க5வ6 D>ேனPற/ 

மதிLபா\$ ெச\ய$/ மPS/ ேதைவLபI/ேபாC ப6ரதமN> அதிகாரVதி> Xல/ 

RSA  அவ) சNயான அதிகார/ ெகாIVC ஊ,கLபIVCவா). 
 

23.4.  _திய உtச I�, ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% இn pைண தைலவO : RSA இ> 

CைணV தைலவ) மVதிய க5வ6 அைமfச)(UME) ஆவா). UME தனC 
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தைலைமVCவVைத வழY-வேதாI, RSA இ> D,கிய இய,க அைமLhக+,- 

தைலைம தாY-/. அC ப6>வMமாS வ6வN,கLப^I9ளC. 

 
23.5.  _திய உtச I�, ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% இn  உVSப$னO : RSA jமா) 20-30 

உSLப6ன)க9 ெகா'WM,-/. இத> உSLப6ன)க9, jழPசி,கான Dைறய6ல, 

மVதிய அைமfச)க9 சில), அத> அைமfசகYகைள ேநரWயாக க5வ6,- 

தா,கVைத ஏPபIVC/ (எ.கா. jகாதார, ெப' மPS/ -ழBைத வள)fசி, நிதி), 

மPS/ jழPசி Dைறய65 சில மாநில Dதலைமfச)க9, ப6ரதமN> ப6ரதம 

ெசயலாள), அைமfசரைவ ெசயலாள), ந�^W ஆேயா, CைணV தைலவ), XVத 

ெசயலாள) 

 

க5வ6 அைமfசக/, மPS/ அரசாYக/ ெபாMVதமானC என கMCகிற அVதைகய 

XVத அதிகாரVCவYக9 / நி)வாகிக9 ஆவ) . -ைறBதC 50% உSLப6ன)க9 கைல, 

வ6யாபார/, jகாதார/, வ6வசாய/ மPS/ சXக ேவைல ேபா>ற ப5ேவS 

CைறகளZ5 சிறBத க5வ6 வ5tந)க9, ஆரா\fசியாள)க9 மPS/ D>னண6 

நிhண)களாக இMLபா)க9. இBத அைனVC உSLப6ன)க9 அதிக நிhணVCவ/ 

வா\Bதவ)களாக$/, ேந)ைமயPறவ)களாக$/ மPS/ jதBதிர/ 

வா\Bதவ)களாக$/ இMLபா)க9. 

 

23.6.  ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% இn  நியமனW I�: RSA நியமன/ -` இBதிய 

ப6ரதம), இBதியாவ6> தைலைம ந�திபதி, பாரா+ம>றVதி5 எதி),க^சிV தைலவ), 

ேலா, சபாவ6> சபாநாயக), மPS/ RSA இ> ப6ற D,கிய, ெதாட)hைடய நிைலக9 

மPS/ க^டைமLhகைள நியமி,க UMEைய அைம,க ேவ'I/.  
 

23.7.  ராÌqZய ஷிÍா ஆேயா% இn   ெகா(ைககைள நிOவாக% I� :  

 

RSA ய65 EC(Exceutive Council) ெகா9ைககைள நிைறேவPற,kWய -` இM,-/. அC 

RSA இ> CைணV தைலவராக தனC திறைமiட> இM,-/ UMEஇ> 

தைலைமய65 இM,-/. RSA இ> -றி,ேகாைள நிைறேவPSவதPகான 

நிைறேவPS, -` அைம,கLபI/, அC பாடசாைல, உய)க5வ6 மPS/ 

ச/பBதLப^ட CைறகளானC வ6M/ப6ய திைசய65 நக)வC, ெதாட)BC தர$கைள 

ப-Lபா\$ ெச\வத> Xல/ D>ேனPறVைத மதிLப�I ெச\த5 மPS/ எIVC, 

ெகா9+த5 

 

ேதைவLபI/ சNயான நடவW,ைகக9 எ5லாவPைறi/ அC உSதி ெச\i/. 

ச^டம>ற/, நி)வாகி மPS/ ந�திVCைற, மPS/ மாநிலYக9 D`வதிt/, 

மPS/ ÑனZய> ப6ரேதசYக அதPகான ஆதரைவL ெபPறத> Xல/ RSA இ> 

EC(Exceutive Council) ெகா9ைககைள நிைறேவPற,kWய -` வ6> தைலவ) UME 

உத$கிறC. 
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நா^W5 க5வ6ய6> ேதாPறVைத உMவா,-வதPகான, 

நா^W> க5வ6ையL பPறி ெவளZLபைடயாக, kS/, நா^W> 

க5வ6ையL hCLப6LபதPகாக, நா^W> க5வ6ய6> மதிLைப 

மதிLப6IவதP-, நா^Wt9ள க5வ6ய6> பா)ைவைய 

மSசீரைமLபதPகாக ெபாSLபான ெபாSLபாளZயாக ரா�WNய 

ஷி²ா ஆேயா, இM,-/   

23.8.  Rashtriya Shiksha Aayog இn நிOவாக இய%IநO: RSA இ> நி)வாக தைல, நி)வாக 

இய,-நராக$/ (ED) இM,-/, அவ) நி)வாக, -`வ6> CைணV தைலவராக$/ 

ஒMYகிைணLh,கான �டா'WY கமி^WகளZ> உSLப6னராக$/ இMLபா) (SCCs; 

see P23.10). ED, நி)வாக இய,-னரா5 RSAAC ஆ5 நியமி,கLபI/ அC மாநில 

அரசி> தரவNைசய65 இM,-/. நி)வாக இய,-ந) க5வ6ய65 சிறLபான ஒM 

நபராக, இBதியாவ6> க5வ6 Dைற பPறிய ஆழமான hNதைல, ெகா'டவ) ஒM 

நபராக, ெபாC பYகளZLப65 ஒM சாதைன ந^சVதிர நபராக, மPS/ நி)வாகVதி> 

பரBத அgபவ/ மPS/ தைலைமVCவ/ அgபவ/ ெகா'ட ஒM நபராக 

வ6ளY-பவ). அவMைடய நியமன/ காலவைரயைறைய ஐBC ஆ'Iக9 

ந�W,-/, இC ஒM Dைற hCLப6,கVத,கதாக$/ இM,-/ 

 
23.9.  நிOவாக% I�வ$n உVSப$னO: நி)வாக, -` 10-15 உSLப6ன)கைள 

ெகா'WM,-/, RSA ஆ5 பNBCைர,கLபI/, ஐBC ஆ'Iக+,- ஒேர 

ஒMDைற ம^I/ இC hCLப6,கVத,கதாக இM,-/. நி)வாக,  -`வ6> 

அைனVC உSLப6ன)க+/ நிhணVCவ/, ேந)ைம, மPS/ ம,க9 இM,-/ 

தYக9 CைறகளZ5 தனZVCவ/ உைடயவ)களா\ இMLபா)க9. -`வ6> 

உSLப6ன)களZ5 X>றி5 இர'I பY- ம,க9 க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி 

Cைறய6லிMBC இM,க ேவ'I/. EC ய6> உSLப6ன)களZ5 X>றி5 ஒM பY- 

நி)வாகVதி5 ெகா9ைக, மPS/ ப6ற வள)fசி,களYகளZ5 -றிLப6டVத,க 

தைலைமVCவ பாVதிரYகைள, ெகா'டவ)க9 இM,க ேவ'I/. க5வ6 

அைமfசி> XVத அதிகாNக9, நிதி அைமfசகVதி> ெசயலாள), மPS/ நிW 

ஆேயா, தைலைம நி)வாக அதிகாN ஆகிேயா) இதி5 அடY-/. 

 மாநிலYகளZ5 மாநில அளவ6லான மாநில அைமLhகைள 

ராÊய சி²ா ஆேயா, அ5லC மாநில க5வ6 ஆைணய/ 

எ>S அைம,கலா/. 

23.10.  ஒU]கிைணS_% I�வ$" ¹டா{`] கமிq`க(: RSA CைணV தைலவ) 

இர'I SCC க+,- தைலவராக இMLபா). RSAவ65 எ5ல மாநிலYகளZ> க5வ6 

அைமfச)க9 இMLபா)க9. SCCவ65 க5வ6ேயாI ெதாட)hைடய அைனVC 

அைமfசகககYகளZலிMBC அைமfச)க9 இMLபா)க9. அவ)க9 k^IL பா)ைவ 
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மPS/ க'காண6Lh வாNயVதா5 (JRMB) ஆதN,கLபIவா)க9 (பா),க P.23.14) 

RSA ெவளZLபIVதிய க5வ6,கான ேநா,கVCட> ெதாட)hைடய இல,-க9 

மPS/ இல,-கைள ெசய5பIVCத5 ஆகியவPைற  சNயான ேநரVதி5 

ஒMYகிண Vத5 மPS/ உSதிெச\த5 இவ)க+ைடய பண6யா-/ 

23.11.  Rashtriya Shiksha Aayog மhVW க"வ$ அைமtசக[திn வ$Zவான 

ப]I/பா[திர]க( : தPேபாைதய MHRD (மPS/ ெதாட)hைடய அைமfசகYகளZ5) 

இM,-/ ெசய5பாIகைள மPS/ நடவW,ைகக9 மதிLபா\$ ெச\யLப^I, 

மாPறியைம,கLப^I, RSA அத> ஆதர$ க^டைமLhக9 மPS/ அண6களZ> 

பாVதிரYக9 மPS/ ெபாSLhக9 உ^பட, அைனVேதாI/ ஒMYகிைண,கLபI/. 

UME தைலைமய6லான -`வ6> தைலவM/, ED i/, UME ஆ5 நியமி,கLப^ட சில 

உSLப6ன)க+/ இBத ேநா,கVதிPகாக ஏPபாI ெச\யLபIவா)க9. ஒM 

-றிLப6^ட காலLப-திய65, நிைலக9 மPS/ ெசய5பாIகைள 

உSதிLபIVதLப^I, RSA ஒM பாரா+ம>ற ச^ட/ Xல/ அரசியலைமLh 

அBத�C வழYகLபI/. 
  

23.12.  Rashtriya Shiksha Aayog இn ஆேலாசைன% I�: RSA  20-30 ேப) ெகா'ட, க5வ6ய65 

Dத>ைமயான ேதசிய மPS/ ச)வேதச வ5tந)க9 உ^ப^ட, ஒM ஆேலாசைன 

-`வ6> (AC) ஆதர$ட> ெசய5பI/. AC, RSAPகான சிBதைனயாளராக ேசைவ 

ெச\வ). இC NITI Aayog, மாநிலYக9, நிSவனYக+ட> ெநM,கமான 

ஒMYகிைணLப65 ெசய5பI/. இC EC உட> தர$கைள ப-Lபா\$ ெச\வதP-/ 

hலனா\$V Cைறய65 ஆரா\fசி ெச\வதP-/ ெபாMVதமான ெகா9ைக 

பNBCைரகைள உMவா,-வதP-/ ெசய5பI/. ஆேலாசக) க$>சிt,-, RSA 5 

இMBC ஒM சிறBத க5வ6யாள) தைலைம வகிLபா) மPS/ அத> உSLப6னராக 

ED இMLபா). 

23.13.  ஆேலாசைன% I�வ$n உVSப$னO: RSA,AC உSLப6ன)கைள பNBCைர,க 

ேவ'I/ மPS/ அத> தைலவ) நியமி,க ேவ'I/. AC5    அYகVதின)கைள 

ெகா'WM,-/ ப6>வM/ -`,க9: 

a. இBதியாவ6லிMBC மPS/ உலெகYகிt/ உ9ள hகmெபPற 

க5வ6யாள)க9, மPS/ 

 

b. க5வ6 மPS/ ஆரா\fசி ெதாட)பான சிவ65 சXக/ மPS/ ப6ற 

CைறகளZ5 உ9ள உSLப6ன)க9. அைனVC உSLப6ன)க+,-/ ஐBC 

ஆ'I கால அவகாச/ இM,-/. ஒM வMடVதி5 சில Dைற 

k^டLபI/. EC மPS/ RSA இர'I/ அத> பNBCைரைய 

கMVதி5ெகா9+/. 
  

23.14.  ªqv மதிSபாo� மhVW க{காண$S_ வாZயW: மVதிய மPS/ மாநில 

அரjகளZ> ப5ேவS தி^டYகளZ> ெசய5திறைன மதிLபா\$ ெச\ய 

ஆ).எ�.எ�.ஏ Xலமாக ேஜ.ஆ).எ/.ப6. நிSவLபட$9ளCட>, Dைறயான க5வ6 

ேம/பாI மPS/ இல,-கைள சNயான ேநரVதி5 நைடDைறLபIVத$/ உSதி 

ெச\யLபIகிறC. JRMB ஒM -`வாக இர'I ஆ'I காலதிP- பண6hNi/. JRMB 

RSA இ> அைனVC ப-திக+,-/ EC, SCCs, மPS/ AC அவPறி> ெசய5பாIகைள 

சிறLபாக ெசய5பIVத ஆதரவளZ,-/. 
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23.15.  Rashtriya Shiksha Aayog இn ெசயலகW: RSA ஒM வtவான ெசயலக/, அதிகாரVCவ 

மPS/ ெதாழி5}^ப வ5tந)களZ> பல அI,-கள ஆதN,கLபI/. ெசயலக/, 

RSA இ> ப5ேவS DW$கைள திறைமயாக$/ திற/படமாக D>ேனPS/. RSA 

இ> ெசயலக/ ேபாCமான பண6யாள)க9 மPS/ வளYகைள, ெகா'WM,-/, 

ேமt/ அவ)களZ> வ �Iக9 RSA / MoE வளாகVதிP-9ேளேய இM,-/. 

23.16. க^ILபா^I அைமLhக+ட> ஒMYகிைணLh: ப6>வM/ ேதசிய அளவ6லான 

தைலைம நி)வாகிக9 RSA ,- அறி,ைக அளZ,க ேவ'I/, இC அவ)களZ> 

சமமான மPS/ பயg9ள ெசய5பா^ைட ேமPபா)ைவ ெச\i/. RSA 

தைலவ)கைளi/, தைலைம நி)வாகிகைளi/ மPS/ அதP-Nய அைனVC 

சைபகளZ> வாNய உSLப6ன)கைளi/ நியமிLபா): 

• D>ெமாழியLப^ட) ேதசிய உய) க5வ6 ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ 

• National Accreditation and Assessment Council ேதசிய அYகீகார/ மPS/ மதிLப�̂ I 

க$>சி5 

• D>ெமாழியLப^ட) ெபாC க5வ6 க$>சி5 

• D>ெமாழியLப^ட) உய) க5வ6 மானZயYக9 க$>சி5 

• National Council of Educational Research and Training ேதசிய க5வ6 ஆரா\fசி 

மPS/ பய6Pசி க$>சி5 

• National Institute of Educational Planning and Administration ேதசிய க5வ6V தி^டமிட5 

மPS/ நி)வாகVதி> நிSவன/D>ெமாழியLப^ட) ேதசிய ஆரா\fசி 

அற,க^டைள 

 

23.17.  Qர{பாvக( மhVW த�O� இயfதிரW (Mechanism for conflict resolution) : 

ஒ`Y-Dைற அைமLhகளZ> ப5ேவS kSகளZ> ெசய5பா^W5 Dர'பாIக9 

ஏPப^டா5, சNயான வழிDைறகைள அைமLபத> Xல/ அைத சNெச\ய ED 

ெபாSLபா-/. 
  

23.18.  வர� ெசல�[ திqட]களLn மதிSப�v: க5வ6 ெதாட)பான இBதியாவ6> அைனVC 

Dகவ)களZ> ப^ெஜ^ மPS/ எBத வைகய6tமான அவPறி> பய>பாI/ 

RSAவா5 மதிLபா\$ ெச\யLப^I அYகீகN,கLபI/. 
  

23.19.  ராÎய சிÍா ஆேயா% / மாநில க"வ$ கமிஷnக(: RSA ேபாலேவ, ஒaெவாM 

மாநிலVதிt/ RJSA / மாநில க5வ6 ஆைணய/ (SEC) ஒaெவாM மாநிலVதிt/ 

நியமி,கLபட ேவ'I/ DதலைமfசN> தைலைமய65 க5வ6 அைமfச), CைணV 

தைலவ) பதவ6,- தைலவ) பNBCைரLபா). அBதBத SECக9, அத> உSLப6ன)க9 

க5வ6 அைமfச)களாக இM,கலா/, மPற பY-தார)களாக க5வ6 ெதாட)பான 

அைமfச)க9, hகmெபPற க5வ6யாள)க9 மPS/ ெதாழி5 மPS/ RSA இ> XVத 

ப6ரதிநிதி9 நியமி,கLப^டலா/. மாநிலYகளZ5 SEC> உMவா,க/ ைமயVCட> 

சிறBத ஒMYகிைணLhட> ெசய5பI/. 

 

ெசாPெபாM9 வ6ள,க/: "RSA" / "NEC", இBத ெகா9ைக ஆவணVதி5 

பய>பIVதLபIைகய65, RSA மPS/ RSA ஐ ஆதN,-/ ப6ற க^டைமLhக9 

அ5லC பாVதிரYக9 ஆகியவPறி> ஆகியவPைற -றிLபதPகாக அYகீகார/ 

அளZ,கLபIகிறC.



 

 

 

 

 

ப6>னZைணLhக9 

கன� ெமoSபட 

ெசoேவாW 
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ப6>னZைணLh 1 

நிதி 

21 ஆ/ ®Pறா'W5 தனZமனZத, சXக மPS/ ேதச D>ேனPறVதிP- க5வ6 

இ>றியமயாததா-/. அVதைகய D>ேனPறைத அைடய நியாயமான மPS/ 

தரமான க5வ6 அைமLைப உMவா,க ேவ'I/ அதP- கண6சமான நிதி 

ேதைவLபI/. 

இBத ெகா9ைக, க5வ6ய65 ெபMமள$ நிதி ஆதாரYகைள ெபM,க ெதளZவான 

DைனLhட> இM,-/. ெபாC Dத�Iக9 மPS/ தனZயா) ந>ெகாைடக9 

Xல/ இC ெசய5பIVதLபI/. 

-றிLபாக, இBத ெகா9ைக, அைனVC நிதிiதவ6கைளi/, க5வ6ய65 ெசலவ6I/ 

நிதிையi/, Dத�I என, கMCேம தவ6ர, ெசலவ �ன/ என, ெகா9ளாC. 

க5வ6ய65 ெசலவ6I/ நிதி ேதசVதி> எதி)காலVதிP- ெச\யLபI/ Dத�I. 

A1.1. க"வ$ – சQதாய[திn ஆகtசிறfத QதÏv 

க5வ6ய6> த>ைமைய பல ெபாMளZயலாள)க9 ‘ப-தி சXக ந>ைம’ என,kSவ). 

ஒM தனZமனZதனZ> க5வ6 அவ> சா)Bத சXகVC,-/ பய>பIகிறC எ>பதா5 

இaவாS அைழ,கLபIகிறC. இC ெபாMளாதார/ எ>பைத தவ6)VC,  வtவான 

ஜனநாயக/, நியாயமான சXக/ மPS/ உய6)CWLh9ள கலாசார/ ேபா>ற 

க5வ6ய6> D,கியமான -றி,ேகா9ைளi/ உ9ளட,கியC எ>பைத தா'Wய 

hNதtட> உணரேவ'I/. 

 

க5வ6ய6> பய>கைள நிதி ஆதாரYகைள ெகா'Iம^I/ பா),க kடாC எனZg/ 

ப6>வM/ h9ளZகளZ5 க5வ6ய6> Dத�I சா)Bத ெபாMளாதார சாVதியYகைள 

காணலா/. 

 

ெபாMளாதார ேகாணVதி5 க5வ6ைய Dத�^W> மvதான வMவா\ என 

பா),கLபIவC'I(ROI).  அBத வைகய6t/ இBத வMவாைய பல அI,-களZ5 

ேநா,கேவ'Wi9ளC.  

• மிக அWLபடய65, இBத Dத�W> மvதான வMவா\ எ>பC க5வ6யா5 ஒM 

தனZ நபN> வாmநா+,கான ஊதியVதி> வளரfசி என ெகா9ளLபI/. 

இதைன தனZயா) அ5லC தனZLப^ட வMவா\ எ>ப). 

 

• அIVத நிைலய65, மPற தனZநப) ந>ைம பய,-/ க5வ6 கPேறா) 

(Externalites என ெபாMளாதார/ kMகிறC.) எ.க. ேம/ப^ட jகாதார/, 

வாmநா9 ந�^WLh, மPS/ ெதாழி5Dைற/சXக உற$க9 Xலமாக 

அைடi/ பய>க9.   

• இLபய>களZ5 பல நிதிைய சா)BVதC இ5லெயனZg/ இவPறி> சில ப-தி 

நிதிைய சா)BதC. உதாரணமாக, ேமLப^ட jகாதார/, தனZமனZத மPå/ 
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அைமLhகளZ> ெசலவ �னYகைள ெபMமள$ -ைற,-/. ெவளZLபைடயாக 

ெசா5ல ேவ'IமனZ5 இC மாெபM/ நலனZ> ஒM ப-திேய அதாவC 

பண/ ம^Iேம ஒM மனZதனZ> அவ> -I/பVதி> jகாதார நல>கைள 

த�)மானZLபதி5ைல. 

• க5வ6யா5 சXக/ ெபS/ நல>கைள நிதிய6னா5 அத> ஒM ப-திைய 

ம^Iேம அளவ6ட DWi/ ( ‘சXக வர$’ என kSவ)). அவPைற 

பலதரLப^ட ஆதாரYகளZ5 Xல/ ெபறலா/. உதாரணVதிP- 

க5வ6யறி$ ெகா'ட ெதாழிளல)களா5 ேம/பI/ ஊPபVதி, 

ெதாழி5}^பVதா5 ெபாMளாதார நடவW,ைககளZ5 ஏPபI/ ஊ,க/, 

ஆரா\fசி மPS/ க5வ6 ேமLபா^I ெகாI,-/ க'Iப6WLhக9, D,கிய 

ேவைளகளZ5 அதிகள$ ெப'களZ> பYேகPh, சXக jகாதார ேம/பாI, 

-ைறi/ -PறYக9, -ைறBத சிj இறLh வ6கித/, ேம/ப^ட -I/ப 

க^ILபாI மPS/ வாmநா9 ந�^WLh ேபா>ற பல.  

ேமt/ மPற பல D,கிய }w,கYகைள க5வ6ய6> ெபாMளாதார ேநா,கி5 

காணலா/. அவPS9 சில, 

• க5வ6ய65 பரவலான கலfசார/சXக -`,களZ> (எ.கா. வSைமய65 

இM,-/ ெப'க9 மPS/ ப6>தYகிய ப-திக9) அதிக Dத�^W> மvதான 

வMவா\ (ROI)  

• க5வ6 நிைலகளZ> Dத�^W> மvதான வMவா\ (எ.கா. ஆர/ப க5வ6, 

உய)க5வ6, ேமPபWLhக9) 

ேமPபW நிைலகளZ5, Dத�^W> மvதான வMவா\ ப6>வMமாS. இC 

அைனVைதi/ உ9ளட,கிய ப^Wய5 இ5ைலெனறாt/ ெபாCவானC எ>பைத 

கMVதி5 ெகா9க. உலெகY-/ கால/ காலமாக இதைனV ெதா^I பல ஆரா\fசி 

DW$க9 இMLப6g/ இBதியாவ65, ப6ற வ6ஷயYகைளLேபா5 இதனZg/ 

ேபாCமான ஆரா\fசிக9 நைடெபறவ65ைல. ஆதனா5 கீmவM/  h9ளZவ6வரYக9 

ந/மி5 வள)Bத, ந/மி5 கீmt9ள ெபாMளாதாரYகளZ> ப6ரதிகைள ெகா'I 

வ6வாதி,கLபIகிறC. இYேக -றிLப6^I9ள Dத�^W> மvதான வMவா\ 

ெபாCவான அளவ �IகளZ5 கண,கிடLப^I -றிLப6டLப^I9ளC அதவC 

ஒaெவாS க5வ6நிைலய6> (க5zN வைரய6லான) Dத�^W> மvதான 

வMவாய6> சதவ6கித/ ‘%’ 

• ஒaெவாM வMட க5வ6i/ ஒM தனZ நபN> வMவாய65 சராசN 6-12% 

பYகாPåகிறC. Dத�^W> மvதான வMவா\ -றிLபாக ெப'க9 மPS/ 

ப6தYகிய வ-Lப6னM,ேக அதிகமாக இM,கிறC: ெப'க+,- சராசNயாக 

ஒM சதவ6கித/ kIதலாக ஆ'கைள கா^Wt/ அதிக/. -றிLபாக 

ஆர/ப க5வ6ய65 இBத வ6கித/ சPS kIத5; அC சராசNயாக 13%; 

ெபாCவாக 7%-18% எ>ற வர/h,-9 இM,கிறC. இதP- காரண/, 

தனZநப)க9 அவ)களZ> ஆர/பகால க5வ6i/ jகாதாரD/ 

கிைட,கLெபPS ந>ைம அைடBதிM,கிறா)க9. 

• ப5ேவS வைககளZ5 க5வ6 ெபாMளாதார ந>ைமகைள ஒM தனZ நபM,- 

அளZVதிMBதாt/, அவPS9 சில கண,கிட இயலாதெதனZg/, 
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க5வ6யா5 அைடi/ ேமLப^ட jகாதாரVதா5 3-4% ேபா>ற ஒM சில 

வ6ைளயாh9ளZகளZ5 (Externalites) அதிக Dத�^W> மvதான வMவாைய 

அைடய DWi/. 

• மிகfசில சXக அளவ6லான ந>ைமகைள நிதிைய ெகா'I அளவ6டலா/. 

அவPS9 ஒ>S உலக நாIகளZ5 தனZ நப) க5வ6 கPற ஆ'Iக+,-/ 

அBநாIகளZ> தனZநப) உPபVதி,-மான ெதாட)ப65 அறியலா/. இ/Dைற 

நம,- உண)VCவC க5வ6ய6> Xல/ சXக அளவ6லான வMவா\ தனZ 

நப) வMவாைய வ6ட 3-4 மடY- எ>பேதயா-/. அதாவC, சXக வMவா\ 

25%-30% தனZநப) வMவா\ 6-12%/ இM,கிறC. இதி5 -றிLபாக ேநா,க 

ேவ'WயC, ெபாMளாதார வைரDைறக+,-9 ெகா'I வர எயலாத 

உைழLh கண,கி5 ெகா9ளLபடவ65ைல. 

ேமPபW h9ளZவ6வரYகைள மPற ெபாMளாதார Dத�Iக+ட> ஒLh ேநா,க 

ேவ'Wi9ளC.ஒM ஒLப�̂ I,காக, ந�'டகால ஆரா\fசி DWவ65 

ெசா5லLபIவC யாெதனZ5 உலகி> பY-சBதய65 பதிவ6டLப^ட நிSவனYகளZ> 

சராசN வMவா\ 5% ஆனா5 கட> பVதிரYக9 ேபா>றவறி5 வM/ வMவா\ 1.8% 

ம^Iேம. 

 

ஆைகயா5 உணரLபIவC, -Sகிய பா)ைவ ெகா'I ேநா,கிg/ க5வ6ய6> 

மvதான Dத�I அவசியமாகிறC. ேமt/ க5வ6ைய வ6ட அNய Dத�^ைட 

சXகVதி5 கா'பC அNதிg/ அNC. 

 

அதனாேலேய க5வ6ய6> ந>ைமகைள ெபாMளாதார//நிதிய6> அWLபைடய65 

ப)LபதPகி5ைல ஆகயா5 எBத ஒM நிதி சா)Bத ப-Lபா\$/ இதி5 

ேமPெகா9ளLபடவ65ைல. க5வ6ய6> ந>ைமக9,  சமமான சXக/, ந5ல jPறf 

nழ5, மனZத உNைமக9  மPS/ வலிைமயான ஜனநாயக/ ேபா>ற மதிLப6ட 

DWயாத kSகளZ5 இM,கிறC. 

 

ேமt/ ெதளZவ6,க, இBத ப-திய65 பய>பIVதப^ட வMவா\ (Return) எg/ ெசா5 

ெபாMளாதார வ6ள,கYகளZ5 க5வ6ய6> வMவாய\ -றி,க ைகயாளLபI/ 

அளவ65 உைபேயாகLபIVதLப^Iளேத ஒலிய, ‘லாப/’ எ>பைத -றிLபத5ல. இBத 

ெகா9ைக க5வ6ைய லாப ேநா,கிலாத ஒM சXக நிSவன/ எ>பைத 

ெதளZவாக$/ ெவளZLபைடயாக$/ கMCகிறC. 

 

A1.1.1. ெபாp%க"வ$ய$n Q%கிய[pவW 
க5வ6ய65 Dத�^W> ெபாMளாதார மPå/ ெபாMளாதார/ அ5லாத 

மிகLெபM/ சXகL பய>க9 ெதளZவாய6ன. இLபய>க9 தனZ மனZத பய>கைள 

(தனZயா) வMவா\) கா^Wt/ ெபNC என க'ேடா/.ஆகேவ, ெபாC,க5வ6ய65 

Dத�I ெச\வC சXகVC,- D,கியமாகிறC. அLபWயான Dத�Iக+,- 

ேநரWயான பய>க9 உ'I. ஏெனனZ5 அத> பயனாள)க9 ெபM/பt/ 

க5வ6ய65 Dத�I ெச\ய இயலாதவ)களா\ இM,கிறா)க9. 
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jM,கமாக க5வ6ய65 ெச\i/ Dத�ேட ேதசVதிPகான சிறBத Dத�I. 

இ,ெகா9ைக க5வ6ைய சாVதியLபIVC/ Dத�^W> Cனணiட> ஒM 

மாெபM/ க5வ6 அைமLைப உMவா,-/ கனைவ ைக,ெகா'டC. 

A1.2. QதÏv பhறாIைறgW மhVW இதர நிதி 

ப$ரtசைனக�W 
நிதி சா)Bத வ6ஷயYகளZ5 இBதிய க5வ6 பல ப6ரfசைனகைளi/ சவா5கைளi/ 

சBதிVC9ளC. ப6>வM/ ப-திய65 சில D,கியமானவPைறi/ அைத இBத 

ெகா9ைக அg-/ Dைறகைளi/ பா),கலா/. 

A1.2.1. QதÏv பhறாIைற 
2017-18 ஆ/ ஆ'I நா^W> ெமாVத உPபVதிய65 இBதியா 2.7% க5வ6,காக அத> 

ெபாC ெசலவ6னதி5 இMBC ெசல$ ெச\தC. இC அரjகளZ> (மVதிய & மாநில) 

-ெமாVத ெசலவ65 10% ஆ-/ (ெபாMளாதார கண,ெகILh 2017-18). 1968ஆ/ 

ெகா9ைகய65 நா^W> ெமாVத உPபVதிய65 க5வ6,கான ெபாC ெசலைவ 6% என  

எதி)ப)Vேதா/, மv'I/ 1986 ெகா9கய65 வலிiSVதிேனா/, 1992ஆ/ ஆ'I 

ெசய5 தி^டVதி5 மv'I/ உMதியளZVேதா/ ஆய6g/ இ>g/ அைடய 

DWயவ65ைல. 

உலகி> பல நாIகளZ5 இBதியாைவ கா^Wt/ அதிக ெபாC Dத�I(ெசலவ6ன/) 

க5வ6,காக ேமPெகா9ளLபIகிறC. இC அைனVC ெபாMளாதாரVC,-/ 

ெபாMBC/. கடBத 5 ஆ'IகளZ5 இBதியாவ6> க5வ6,கான வMடாBதிர ெபாC 

Dத�I, நா^W> ெமாVத உPபVதிய65 3%ஐ ஒ^Wi9ளாC. ப6>வM/ நாIகளZ5 

(ஒLப�̂ I,-) �^டா>, ஜி/பாLேவ மPS/ jவ �ட> 7.5%, ேகா�டா N,கா மPS/ 

ஃப6>ேல'^ 7%, கி)கி�தா>, ெத> ஆLN,கா, ப6ேரசி5 6%, இYகிலாBC, 

ெநத)லாBC மPS/ பால�த�ன/ 5.5% மேலசியா,ெக>யா, மYேகாலியா, ெகாNயா 

மPS/ அெமN,கா 5% (OECD & UNESCO,2017) 

இதி5 கவனZ,கேவ'WயC யாெதனZ5, ெபM/பாலான நாIக9 -றிLபாக 

ெபாMளாதார ஒVCைழLh மPS/ D>ேனPற நிSவன/ (OECD) 5 அYக/ 

வகி,-/ நாIக+/, நIVதர வMமானDைடய நாIக+/ க5வ6,கான சிறிC 

ெபாC Dத�^ைட எதி)பா),-/ காலக^டVதி5 இM,கி>றன). ஏெனனZ5, 

அவ)க9 க5வ6 அைமLh �திரமாக$/ அைனவராt/ அgக$/, ெபM/ பய> 

தM/ DW$கைளi/ கா^Wi9ளC. ஆதனா5 அதPகான நிதி ஒC,கீI அBத 

க5வ6 அைமLhகைள நடVCவதP- ம^Iேம ேதைவLபIகிறC. ஆனா5 இதP- 

ேந) எதிேர, இBதியாவ65 திற> ெபM,கVதிPகான ெபMDத�I/, அைமLைப 

நடVCவதPகான ெசலவ6னD/ ஒMேசர ஏPபIகிறC.  

அதgட> ேச)VC ந/ உய)தர பய>DW$கைள அைடய$/ -றிLப6டVத-Bத 

kIத5 Dத�I ெச\யேவ'Wi9ளC.  

ேதைவயான ெபாC Dத�^I,-/ ைகய6MLh,-/ இைடேய உ9ள இBத 

இைடெவளZ தரVைத சமரச/ ெச\C ெகா'ட பய> DW$களZt/ 

D>ேனPறVதிt/ எதிெராலி,கிறC. தPேபாC இயY-/ க5வ6 அைமLப65, 
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க5வ6,கான மிகLெபM/ ெசலவ6ன/ உ9ள ஊழிய)க+,ேக ெசலவ6டLபIகிறC ( 

ஆசிNய)க9 உ^பட). அதனா5 மPற வ6ஷயYக+,- ெசலவ6டLபIவதி5 

பPறா,-ைற ஏPபI/ நிைல உ9ளC. எ.கா. கPப6,-/ உபகரணYக9, ப9ளZகளZ> 

பராமNLh, ஆ\வகYக9, மதிய உண$ ேபா>றைவ. ேமt/ க5வ6 அைமLைப 

சீ)திMVத$/ D>ேனPற$/ -ைறBத அள$ நிதிேய ஒC,கLபIகிறC. க5வ6 

அைமLப65 சீ)திMVதD/ D>ேனPறDேம அத�த பய> DW$க+,- ேதைவ. 

ேமt/ அவசர ேதைவயான மனZதவளYக+/ (எ.கா.ஆசிNய)க9, உதவ6யாள)க9) 

ேச),கLபIவதி5ைல, அ5லC -ைறBத ஊதியVதி5 தPகாலிகமாக 

பண6யம)VதLபIகிறா)க9. ேமPெசா>ன அைனVC/ நிதி பPறா,-ைற 

நில$வத> ேநரW வ6ைள$க9 ஆ-/. 

A1.2.2. க"வ$ QதÏq`" இ%ெகா(ைகய$n அ�IQைற 
இBத க5வ6 ெகா9ைக, க5வ6 மvதான Dத�^ைட ெபM,-வைத கனவாக 

ெகா'WM,கிறC. இத> Xல/ இ>g/ 10 ஆ'IகளZ5 க5வ6 மvதான Dத�I, 

ெபாC ெசல$களZ> 10% 5 இMBC 20% ஆக உயM/. பWLபWயான நிதி 

அதிகNLப6னா5 இ, ெகா9ைகய6> ெசய5பாIக9 ேந) ெச\யLப^I, ேதைவயான 

நிதி கிைட,க வைக ெச\யLபI/. இத> Xல/  தி^டமிட$/ இBத நிதி 

அதிகNLைப ெசய5பIVத$/ அரj,- jதBதிர/ கிைட,-/.  

இBதிய ெபாMளாதரVதி> இM ெபM/ ேபா,-க9 க5வ6 மvதான Dத�^I,- 

உSCைணயா\ இM,-/. Dதலி5, அதிேவகமான ெபாMளாதார வள)fசி 

இBதியாவ6> ெபாMளாதாரVைத உலகி> X>றாவC மிகLெபNய  

ெபாMளாதாரமாக 2030-32 ,-9  மாPS/.  இBத மதிLப�̂ W> (நிதி ஆேயா, 2016) 

பW தPேபாதிM,-/ 2.8 ^N5லிய> USD 5 இMBC 10 WN5லிய> USD ஆக 

இM,-/. இர'டாவதாக, அரசி> சீNய D>ெனILhகளா5, வN வைக,-/ 

ெமாVத உPபVதி,-மான வ6கித/ கடBத 4 ஆ'IகளZ5 1.5% ஆக D>ேனறியைத 

ெதாட)BC இC D>ெனIVCf ெச5t/. 

இaவாS, க5வ6ய65 ெபாC Dத�^ைட இBத வழிகா^Iத5க9பW ெபM,கி, த,க 

ஒC,கீIகைள ெச\i/ எ>பC இ,ெகா9ைக ந/ப6,ைகiட> உ9ளC. இBத 

அVதியாயVதி> A1.4 ப-திய65 இBVத -றிLப6> jM,க/ உ9ளC. 

A1.2.3. க"வ$ய$" ஏhபvW ெசய"பாqv ப$ரtசைனக�W 

அதிi(ள நிதி கசி�க�W 
 

நிதி அைமLப6> திறனZ>ைம மPS/ ெசய5பா^I  ப6ரfசைனக9 ப9ளZ மPS/ 

க5zNகளZ> ெசய5பIக9 மvேத வ6`கி>றன. 

நமC ெபாC அைமLப65 உNய ேநரVதி5 நிதி ஒC,கீI ெச\யாம5 இMLபC 

மாெபM/ இ>ன5கைள ஏPபIVCகிறC. உதாரணVதிP- , க5zNகளZ5 

பய6PSவ6LேபாM,- ஊதியYக9 மாத,கண,கி5 தாமதLபIVதLபIகிறC. 

ப9ளZகளZ5 மதிய உண$,கான நிதிய6t/ இBத தாமத/ நில$கிறC. மPS/ 

அ>றாடV ேதைவக+கான நிதிi/ பல தவைணகளZ5 ஒC,கLபIகிறC. 
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ெபM/பாt/ இBத நிதிக9 அத> பய>பா^டாள)க+,- அBத நிதியா'W> 

இSதிய65 ம^Iேம ெகாI,கLபIகிறC. இதனா5 இM ப6ரfசைனகளZ5 ஒ>S 

இBத -Sகிய காலVதி5 நிதி ேபாCமான அள$ பய>படாம5 ேபாவC'I. எ.கா. 

இBத நிதிைய, ெகா'I க5வ6,கான தளவாடL ெபாM^க9 வாY-வதP-/, 

உய)தர பய6Pசிக9 நடVCவதP-/ சிரமYக9 உ9ளன. மPS/ இBத நிதிைய 

ெசல$ ெச\ேத ஆக ேவ'I/ எ>ற க^டாயVதா5 ெச\யLபI/ 

ெசலவ6னYகளா5 எBத ந>ைமi/ வ6ைளவதி5ைல. சNயாக பய>பIVதாத 

இBநிதி அIVத ஆ'I நிதி ஒC,கீ^ைடi/ பாதி,-/. ேமt/ இLப6ரfசைன 

ெதாடM/. 

இதனZg/ மிக அWLபைட ப6ரfசைன எ>னெவ>றா5 மனZத திற> ேம/பாI 

மPS/ உMவா,கVதி5 நில$/ ெபM/ நிதி பPறா,-ைற. இC க5வ6ய65 ஒM 

சYகிலிVெதாட) வ6ைளைவ பல வழிகளZ5 மிக ஆழமாக பா\fjகிறC. க5வ6ய6> 

பய>க9 மvC ஆதி,க/ ெச`VCகிறC. இC ேமPெசா>ன நிதி பய>பIVதாைம,- 

வழிேகாt/.  எ.கா. மாவ^ட க5வ6 மPS/ கPப6Vத5  நிSவனYகளZ5 (DIET)  

ஒLhத5 அளZ,கLப^ட இடYகளZ5 45% காலியாக உ9ளC (கMVCெபS/ அறி,ைக 

-2017),  ேமt/ நியமி,கLப^டவ)க+/ ெபM/பாt/ அதPகான த-தி 

ெபறாதவ)களாக இMLபதாt/, இதனா5 DIET> நிதி சNயாக பய>பIVதபடாt/ 

ேபாகிறC. இBத வ6ஷயYகளZ5 ேந)ைம மிக D,கியமானC. க5வ6 அைமLhக+/, 

நா^W> மPற இதர அைமLhகைளLேபால இBத ேநாயா5 ப�W,கLப^WM,கிறC. 

இத>னா5 நட,-/ நிதி கசி$களா5 மாணவ)க9 தYக+,கான 

D>ேனPறVC,கான ஆதாரYகைள அைடய இயலாம5 ேபாகிறC. 

 

A1.2.4. க"வ$ய$" நில�W ெசய"பாqv ப$ரtசைனக( மhVW 

அதிi(ள நிதி கசி�க( ம�தான இ%ெகா(ைகய$n 

அ�IQைறக�W 

  
இ,ெகா9ைக ஒ^IெமாVதமாக நிதி ேமலா>ைமையi/ அதPகான வைரைவi/ 

உMவா-/ ேநா,கDைடயC. இத> Xல/ நிதி ஆதாரYகைள உNய ேநரVதி5, 

உNய வைகய65, சNயான வழிய65, ேந)ைமயான Dைறய65 ெகா'Iெச5ல 

Dைனi/.  ஒM ெதளZவான அதிகார வைரDைற,-9 ெச\ய DPபIகிறC. 

 

உதாரணVC,- , ப9ளZ, க5வ6 நடVCவC – ப9ளZ, க5வ6 இய,-னரக/; 

க^ILபIVCத5 – மாநில ப9ளZ,க^ILபா^I அதிகாN (SSRA); அதிகாரமளZVத5 

மPS/ த>னா^சி  (எ.கா. ேம5நிைல க5வ6 நிSவனYக9 [HEIS]) மPS/ ப9ளZ 

வளாகYக9 ; த-திiைடேயா),- தைலைம பண6க9 (எ.கா. ெதா-தி க5வ6 

அதிகாN [BEO] மPS/ இய,-ன)) அளZVத5; த>DைனLh9ள தனZயா) 

D>ெனILhக9 மvதான ேமPபா)ைவக9 (எ.கா. ப9ளZ மPS/ இய,-ன) 

-`,கான (BoGs – HEIs)அதிகார/ ெபPற நி)வாக -`,க9. ; கIைமயான தி^டமிட5 

Dைற (எ.கா. ப9ளZக+,கான D>ேனPற தி^டYக9 (SDPs); மPS/ ராÊய 

ஷி,ஷா ஆேயா, (RjSA) மPS/ ரா�^Nய ஷி,ஷா RSA  களZ> திறைமயான 

வழிகா^Iத5க9. ேமt/ இ,ெகா9ைக, திற>உMவா,க/ மPS/ ேம/பா^ைட 
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அைனVC நிைலகளZt/ உMவா,க பாIபI/. இaவாறான 

D>ெனILhகைளLபPறி வ6Nவாக ப6>வM/ அVதியாயYகளZ5 (அV 7,8,17 & 

18)காணலா/. இaவVதியாயYகளZ5 சில jM,கமான வழிகா^Iத5க+/ இட/ 

ெபPS9ளன. 

 

A1.2.5. . ெபாp QதÏv அ"லாத ப$ற நிதிகளL" ப]I 
இBதிய வரலாPறி5 தனZயா) ெகாைடயாள)க9 மPS/ நிSவனYக9 க5வ6,- 

எIVCவBத D>ெனILhக+/, உVேவகD/, jதBதிரVC,- ப6றகான அைர 

®Pறாஅ'I காலக^டVதி5 காணாம5 ேபாய6ன. 1960-80 ஆ/ காலக^டVதி5 

அரசி> ேநரW தைலய�Iகளாt/ லாப/ ஈ^I/ ேநா,கி5 நடVதLப^ட தனZயா) 

நிSவனYகளZ> மvதான அVதிMLதிi/ காரணமாக இM,கலா/. பல தனZயா) 

ப9ளZக9 அரj உதவ6ெபS/ ப9ளZகளான ப6ற-, ‘அரj மPS/ அரj உதவ6 ெபS/ 

ப9ளZக9’ எ>பதி5 ஒM ெதளZவ6>ைம நிலவ ெதாடYகியC. 

1990களZ> ப6றகான உலகமயமா,க5 காலVC,- ப6றகான தனZயா) Dத�I 

எ>பC ேவறாக இM,கிறC. நைடDைறய65 ெபM/பா>ைமயான தனZயா) க5வ6 

நிSவனYக+,-, க5வ6, ஒM லாப/ ஈ^I/ நடவW,ைகயாகேவ இM,கிறC. 

ப9ளZக9, க5zNக9 ப5கைல கழகYக+,கான உNம/ வழY-வதி5 தனZ 

மனZத)க9 மPS/ நிSவனYகளZ> அரசிய5 தைலய�Iக9 இMLபைத 

மSLபதPகி5ைல. 

இதைன ஒI,-/ ெபாM^I அரj எIVத கIைமயான நடவW,ைககளாt/ 

க^ILபாIகளாt/, நிSவனYகளZ> த>னா^சி DயPசிக+,-/ ெநM,கW 

ஏPபIVதLப^I9ளC. ஆசிNய) க5வ6ய6> ேம5 வ6தி,கLப^I9ள ெவ-வான 

ேதைவயPற க^ILபாIக9 எBத வைகய6t/ லாப/ ஈ^I/ தரமPற 

நிSவனYகைள க^ILபIVCவதிேலா உ'ைமயான ேநா,கYகைள உைடய 

ெபாC நிSவனYகைள வள)VெதILபதிேலா அ5லC ெபாCவான க5வ6 

பய>கைள ேம/பIVCவதPேகா பய>படவ65ைல. 

ெபாCநலனZ5 அ,கைறiைடய  லாபேநா,கமPற நிSவனYக9 சBதி,-/ 

சவா5க9 ேவறாக உ9ளC. உதாரணமாக ெபாC அைமLhகளZ5 அவ)க9 

ேமPெகா9+/ DயPசிகைள பய>பா^I,- இ^Ifெச5t/ வழிய6>ைம 

மPS/ இவPைற ஆதN,-/ அரj ஊழிய)களZ> ஆ)வமி>ைம ஆகியவPைற 

kறலா/.  மPற நாIகைளLேபா5 நம,-/ தனZயா) Dத�^W> D,கியVCவ/ 

ெதNBதிMBC/ அதைன அSவைட ெச\ய நா/ ெச5ல ேவ'Wய இல,- 

ெதாைலவ65 உ9ளC. உதாரணVC,-, உலகி> மிகLெபM/ ப5கைல,கழகYக9 

தனZயா) ெகாைடயாளZகளா5 நிதிiதவ6 ெச\யLபIகிறC. இBதியாவ6ேலா 

அLபWயான நிSவனYக9 ெவ- சில. இLேபாC9ள நிைலய65 தனZயா) 

ெகாைடயாள)களZ> D>ெனILhகளZ5 அவ)க9 சBதி,-/ ப6ரfசைனக+/, 

ெபாCநல> சா)Bத தனZநப)களZ> , -றிLபாக ெச5வBத)களZ> ப6ரfசைனயi/ 

ேச)VC ேநா,க ேவ'Wi9ளC.  
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A1.2.6. க"வ$ய$" லாப ேநா%கமhற ெபாpநலn ெகா{ட 

தனLயாO QதÏvகைள ஊ%Iவ$%க இ% ெகா(ைகய$n 

அ�IQைறக( 

 
இ,ெகா9ைக,  க5வ6VCைறய65 தனZயாN> ெகாைடகைள hVCய6) தBC, 

D>ெனIVC, அவPைற  ஊ,-வ6,க அைறkவலிI/. இBத ந>ெகாைட 

D>ெனILhகைள, க5வ6 வள)fசி அtவலகYக9, ேம5நிைல க5வ6 

நிSவனYகளZ5 உ9ள ஆரா\fசி,கான Dத�Iகைள ேதசிய ஆரா\fசி நிSவன/ 

(NRF) ேபா>றவPறி> Xல/ ஊ,-வ6,கLபI/. இ,ெகா9ைகய65 ‘ந>ெகாைட, 

ெகாைடயாளZ’ ேபா>ற ெசாPக9 க5வ6ய65 ெபாCநல/ மPS/ லாப ேநா,கமPற  

எ>ற ெபாCவான அ)VதVதி5 பய>பIVதLபIகிறC. இYேக -றிLப6டLப^I9ள 

ந>ெகாைடக9 (சிறிC Dத5 ெபNய ெதாைகக9 உ^பட) தனZமனZத)க9, 

நிSவனYகளZ> சXக ெபாSLh (CSR)நிதி மPS/ சXக -`,க9 ேசகN,-/ 

நிதிகைளi/ உ9ளட,கியC. இ, ெகா9ைக க5வ6ய65 நியாயமான க5வ6, 

க^டண/ வnலி,-/ Dைறைய பNBCைர,-/. இத> Xல/ ேமனZைல 

க5வ6,- வசதிiைடய மாணவ)க+,கான க^டணVைத நி)ணய6Vதாt/, ேம5 

நிைல க5வ6 நிSவனYகளZ> நிதி பPறா,-ைறைய ேபா,க ெபாC நிதி 

ெகாைடயாளZகளZ> உதவ6 ேதைவLபI/. (பா),க 18.6.3) 

க5வ6 வ6யாபாரமாவைத இ,ெகா9ைக பல DைனகளZ5 எதி) ெகா9கிறC. 

-றிLபாக, ‘இல-வான ஆனா5 உSதியான’ க^ILபாIக9 ெகா'ட 

அw-Dைறகளாt/, ெபாC,க5வ6ய65 -றிLப6டVத,க Dத�Iகளாt/ மPS/ 

ெவளZLபைடVத>ைமiைடய ந5ல நி)வாக வழிDைறகளாt/ 

ெசய5பIVதLபI/. வ6Nவாக இய5 8,17 மPS/ 185 காணலா/. 

A1.3. க"வ$ய$" தரW மhVW சம வாoSைப ேமWபv[த 

அதிக QதÏqைட ெபU%Iவp  

 
க5வ6ய65 மVதிய மPS/ மாநில அரjகளZ> ெபாC Dத�Iக9 வM/ 

ஆ'IகளZ5 -றிLப6டVத,க அள$ உய)VதLபI/. அCேவ ேதசVதி> 

இLேபாைதய ேதைவ. அதgட> மPற Dத�Iக+/ ெபM,கLபI/.  

 

A1.3.1 ெபாp QதÏvக( sலW க"வ$ய$n தரW மhVW சம 

வாoS_கைள ெபU%Iத" 

 
இ,ெகா9ைக, ெமாVத உ9நா^I உPபVதிய65 6%ஐ ேதசVதிP- ெசலவ6ட 

DைனLhட> இMBதாt/ அC வN,-/ உ9நா^I உPபVதி,-மான வ6கித/ 

உய)வதி5 தா> இM,கிறC. சமvபVதிய உSதியான நடவW,ைககளாt/ அத> 

பய>கைளi/ ேநா,-/ ேபாC இBத 6% எ>ற இல,- வMYகாலYகளZ5 

க'WLபாக சாVதியLபI/. 
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-Sகிய மPS/ நIVதர காலக^டYகளZ5 க5வ6ய65 ெபாC Dத�Iகைள 

ெசலவ6னYகளZ> ஒM ப-தியாக பா),-/ சாVதியYக9 உMவாகிi9ளC. 

அதனாேலேய இ,ெகா9ைக எI,கLேபா-/ ெசய5பாIகளா5 ெமாVத ெபாC 

ெசலவ6னYகளZ5 (மVதிய மPS/ மாநில ெசல$க9 ேச)VC) 20% க5வ6,ெகன 

ேமPெகா9ள DWi/ என எதி)பா),கிறC.  

 

க5வ6ய65 மிதமான ஆனா5 உSதியான நிதி ஒC,கீI நைடெபற ேவ'Wய 

க^டாய/ இM,கிறC. இC மPற அரj நிதி ஒC,கீIகளZt/ நட,க ேவ'I/. 

நமC ெபாMளாதார வள)fசிய6> அளைவ ேநா,-/ ேபாC ந/ ெமாVத உ9நா^I 

உPபVதி சீராக இM,கLேபாவதி5ைல. ஆதலா5, இBத வள)fசிய65 க5வ6,ெகன 

தனZயான நிதி வழிவைககைள வ-,க ேவ'Wi9ளC. உதாரணVC,- cess வN. 

அ5லC உMவா-/ வMவாய65 ஒM ெபM/ பYைக காலLேபா,கி5 

வள)VெதI,க ேவ'I/. 

 

1.3.1.1  ெமா[த ெபாp ெசல�களL" க"வ$%I 20%ஐ எqvW வைரய$" ெபாp 

QதÏqைட ெபU%Iவp 

ெபாCவான நைடDைறய65, உதாரணVC,- ஆ'I,- 1% ெபாCfெசலவ65 

க5வ6,கான Dத�I இM,-ெமனZ5 இ>g/ 10 ஆ'IகளZ5 இC 10% இ5 

இMBC 20% ஆ-/. நிதிைய பய>படVத,க வைகய65 உைபேயாகிVதா5 ஆர/ப 

க5வ6 Dத5 உய) க5வ6 வைர தரமானக5வ6ைய சாVதியLபIVத DWi/. 

ேமt/ அைனVC க5வ6 நிைலகளZt/ ஒM க^டVதி5 Dத�Iக9 ேதைவLபI/. 

இBத நிதிைய ைகயாள அைனVC நிைலகளZt/ (ப9ளZக9 Dத5) த>னா^சிiட> 

kWய ெபாSLhண)fசிi/ ேவ'WயதாகிறC. இ,ெகா9ைகய65 -றிLப6டLப^I9ள 

D,கிய வ6ஷயYக+,- நிதிைய பய>பIVதி ெசய5பIVCவதPகான 

வழிகா^Iத5க9 இa வVதியாயVதி> இSதிய65 உ9ளC.  

 

1.3.1.2  ெபாp QதÏqv%Iேம" மhற பல நிதி ஆதார]கைள ஈqvத"  

ெபாC மPS/ தனZயா) Cைறக+,- பல நிதி ஆதாரYக9 உ9ளன. அரசாYக 

வMவா\ சா)Bத நிதி, ‘ந>ெகாைடக9/hர$’ , ெதாழி5 சா)Bத நிதி ேபா>றைவ. 

உதாரணVC,-, ெபாC ெசல$க9 மVதிய மாநில அரjகளZ> வMவாய65 இMBC 

ம^Iம5ல, தனZயா) Cைறக9 (க/ெபனZக9 ச^ட/ 2013)> பW ஒC,-/ சXகL 

ெபாSLh நிதிையi/ (CSR) ேச)VதC. இ,ெகா9ைக ேநா,கிi9ள இல,ைக 

உVேவகVCட> அைடய இLபWயான நிதிைய  kIத5 ஆதாரமாக ெகா9ள 

ேவ'I/. 

 

1.3.1.3  ம[திய அரசிn க"வ$ ம�தான ெசல�க( இரq`Sபாக ேவ{vW 

ஒ^IெமாVத ெபாC ெசல$களZ5 க5வ6,கான Dத�I 20% ஆக மVதிய அரசி> 

ெசல$களZ5 -றிLப6டVத,க அள$ உயர ேவ'I/. அதPகான ஆதார/ வN 

வMவாய65 இM,கிறC. தPேபாைதய ேபா,-க+/ கண6Lhக+/ 

ந/ப6,ைகÑ^I/ வ6தமாக உ9ளC. எ.கா. சர,- மPS/ ேசைவ வNய65 (GST) 

hதிதாக மைறDக வN ெசtVCேவா) எ'ண6,ைக 50% உய)BC9ளC. மPS/ 

நவ/ப) 20165 18 ல^ச/ தனZநப) வMமான வN ெசtVCேவா) எ'ண6,ைக 

(ெபாMளாதார கண,ெகILh 2017-18) ெதாடM/ ப^சVதி5, நிதி ஒC,கீI/ 

வ6ைரவா\ நட,-/. 
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1.3.1.4  ெமா[த ெபாp ெசல�களL" க"வ$%I 20%ஐ எqvW வைரய$" ெபாp 

QதÏqைட ெபU%Iவp 

ெபாCவான நைடDைறய65, உதாரணVC,- ஆ'I,- 1% ெபாCfெசலவ65 

க5வ6,கான Dத�I இM,-ெமனZ5 இ>g/ 10 ஆ'IகளZ5 இC 10% இ5 

இMBC 20% ஆ-/. நிதிைய பய>படVத,க வைகய65 உபேயாகிVதா5 ஆர/ப 

க5வ6 Dத5 உய) க5வ6 வைர தரமானக5வ6ைய சாVதியLபIVத DWi/. 

ேமt/ அைனVC க5வ6 நிைலகளZt/ ஒM க^டVதி5 Dத�Iக9 ேதைவLபI/. 

இBத நிதிைய ைகயாள அைனVC நிைலகளZt/ (ப9ளZக9 Dத5) த>னா^சிiட> 

kWய ெபாSLhண)fசிi/ ேவ'WயதாகிறC. இ,ெகா9ைகய65 -றிLப6டLப^I9ள 

D,கிய வ6ஷயYக+,- நிதிைய பய>பIVதி ெசய5பIVCவதPகான 

வழிகா^Iத5க9 இaவVதியாயVதி> இSதிய65 உ9ளC.  

 

1.3.1.5  மhற அைன[p க"வ$ சாOfத வ$ஷய]க�%Iமான நிதி ஒp%கீv. 

ேதைவயான நிதிைய அைனVC வ6ஷயYக+,-/ ஒC,கீI ெச\யLப^I 

எBதவைகய6t/ நிதிiதவ6 ேதைவயானவPS,-, சமரச/ ெச\யLபடாம5 

பா)VC,ெகா9ளLபI/. எ. கா. கPற5 தளவாடL ெபாM^க9, மாணவ)க9 

பாCகாLh ேம/பாI, சVCண$, ேபாCமான ஊழிய)க9, ஆசிNய)களZ> 

D>ேனPற/ மPS/ அவ)க+,கான உதவ6க9. இத> Xல/ சXகVதி5 ஏைழ 

மPS/ எளZய ம,கைள D>ேனPS/ DயPசிக+,- D` ஆதர$ கிைட,க 

ெச\யLபI/. 

 
A1.3.2. ெபாp நிதிைய திறWபட பகிOfதளLS_ – ெசய"பாqv 

ப$ரtசைனகைள ைகயாள" 

 
ெபாC,க5வ6 அைமLப65 அைமLh, நி)வாக/ மPS/ ஒ`Y-Dைற 

ஆகியவPைற திற/பட ைகயா+வைதL பPறி மPற அதிகாரYகளZ5 பா),கலா/ 

(எ.கா. பா),க ப-தி 18.6). இBத ேம/ப^ட அைமLப6> Xல/ ஒM வலிைமயான 

நிதி ேமலா>ைம ஏPபI/. ஆதலா5 இBத அைமLப65 உ9ள தைடக9 

ஒaெவா>றாக கைளயLபI/. இBத நிதி அைமLh ெவளZLபைட த'ைமையi/ 

ேந)ைமையi/ உSதிLபIVதி அதிt9ள இ>ன5கைள கைளவத> Xல/ 

ெசயz,க/ அளZ,-/. சNயான ேநரVதி5 நிதி அளZVC அைத பய>பIVCவத> 

Xல/ இC சாVதியLபI/. 

1.3.2.1.  நிதியளL[த" - சNயான ேநரVதி5: ஒC,கLப^ட அைனVC நிதிக+/ மVதிய 

மPS/ மாநில அரசாYகYகளா5 சNயான ேநரVதி5 பYகிடLபIவC மிக$/ 

D,கியமானC, ேமt/ நிதிகளZ> ஓ^ட/ சNயான ேநரVதி5 பய>பIVத 

உத$கிறC. வர$ெசல$Vதி^டYக9 அYகீகN,கLப^ட$ட>, ஒC,கLப^ட 

நிதிய6> எBத ப-திையi/ நிSVதி ைவ,க எBத காரணD/ இM,க,kடாC. 

நிSவன ேம/பா^IV தி^டYகளZ5 (IDPs) ஒLh,ெகா'டபW நிதி அளZVத5 

D`ைமயாக ெச\யLபI/. தி^டYகைளf ெசய5பIVCவதP-/ இBத, 

ெகா9ைகைய ெசய5பIVCவதP-/ இC அவசிய/, எனேவ மvறLபட,kடாC. நிதி 

அளZ,கLப^டைத ெவளZLபைடயாக இIைகய6IYக9, அைவ ெசலவழி,கLபட 

ேவ'Wய கைடசி அல- அைடi/ வைர எBத ம^டVதிt/ தாமதமி>றி நிதி 

வழYகLபI/. நிதி வ6நிேயாகVதி> ெசய5Dைறக9 DPறிt/ 
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ெவளZLபைடயானதாக இM,-/, அைவ எளZதி5 க'காண6,கLபடலா/ மPS/ 

ெபாSLhண)ைவ அைனVC ம^டYகளZt/ சN ெச\ய DWi/. 

 
1.3.2.2  ஒp%கSபqட நிதிையS பயnபv[pத": வழYகLப^ட நிதிைய D`ைமயான 

மPS/ சNயான ேநரVதி5 பய>பIVCவC க5வ6 நிதியVதி> ஒM D,கிய 

அ/சமா-/. ஒC,கLப^ட நிதி IDP> பW நிதியா'W> ெதாட,கVதி5 அBதBத 

கண,கி5 ெவளZய6டLபI/ மPS/ வழYகLபI/, ேமt/ அBத ெதாைகய6> 

பய>பாI ஆ'I D`வC/ அ5லC IDP> பW -றிLப6^ட ேநரVதி5 

ெவளZய6டLபIகிறC. தி^டVைத நிைறேவPSவைத ஊ,-வ6LபதPகாக இBத 

தி^டVதிPகான வ6லக5க9 நிதியா'I,-9 அgமதி,கLபI/; இMLப6g/, 

நிதியா'W> இSதிய65 நிதிகளZ> ெமாVத ெதாைக பய>பாI ஊ,கமளZ,-/. 
 
.1.3.2.3  நிதிைய ேநOைமயாக பயnபv[pத" 

IDP> வழிகா^Iத5 பW ஒC,கLபI/ நிதிைய அைத பய>பIVC/ அைனVC 

நிைலகளZt/ உ9ள ஊழிய)க9 அைத ேதைவi9ள இடYக+,- 

ெகா'Iெச5வைத உSதிLபIVத ேவ'I/. இதனா5 அைனVC ம^டYக+,-/ 

இ,ெகா9ைகைய ெசய5 பIVத த>னா^சி கிைட,-/. தி^டVதி5 ஏேதg/ 

மாPறேமா அதPகான nmநிைல ஏPப^டாேலா அதPகாக ேபாCமான வ6ல,- 

அளZVC ெசய5பIVதலா/. 

நிதிைய பய>பIVதிேய ஆக ேவ'I/ எ>ற பழ,கVைத ைகவ6^I நிதிைய 

உ'ைமயாக ேதைவ உ9ள வ6ஷயYக+,- பய>பIVCவC வழ,கமாக 

ேவ'I/. ேந)ைமயான ேநா,கVைத ம^Iேம ெகா'I இBநிதிைய பய>பIVC/ 

நி)வாகVதி> பWநிைலகளZ5 உ9ேளா) அதைன எBதெவாM அfசD/ இ>றி 

ெச\ய ஊ,கLபIVத ேவ'I/. இ,ெகா9ைகைய ெசய5பIVCவC மPS/ 

எதி)Lபதி5 உ9ள ேந)ைம அளவ6டLபI/. 

ஆதலா5 இVதி^டVதி> பY-ரார)க+,- ெவளZLபைடத>ைமைய உண)VCவத> 

Xல/ க5வ6 நிதிய6> D`ைமயான பய>பா^ைட பPறிi/ இதி5 ஏPபI/ 

ெசல$க9 பPறிi/ அறிய DWi/. 

 
1.3.2.4  நிதிைய ைகய(வதி" திறn ேமWபாv 

தனZமனZத மPS/ நிSவன திற> ேம/பா^I,ெகன கண6சமான மPS/ 

ேபாCமான நிதி ஒC,கLபI அத> Xல/ நிதி ேமலா>ைம ேம/பIVதLபI/. 

 

A1.3.3. ப"ேவV வழிகளL" வUW க"வ$ ெகாைடகைள 

ஊ%கSபv[pதiW அதhகான வாoS_க�W 

 
இBத ெகா9ைக ெபாC Dத�^ைட ெபM,-வதி5 உSதியா\ உ9ளC. ஆய6g/ 

அaவாS உயM/ Dத�^W5 ெபாC நல> ெகா'ட தனZயா) DயPசிக+,- 

இைடÑராக இMVத5 kடாC. ெபாC மPS/ தனZயா) D>ெனILhக9 

ேபா^Wய6>றி ஒ>S,ெகா>S இன,கமாக இMVத5 அவசிய/. லாப ேநா,கPற, 

ெபாCநலனZ5 அ,கைறi9ள தனZயா) க5வ6 D>ெனILhக9 ஊ,-வ6,கLப^I 

ஆதரவளZ,கLபட ேவ'I/. அதேனI லாப ேநா,கYகைள தPேபாC9ள 

ச^டYக9 Xல/ கவனமாக க^ILபIVCத5 அவசிய/. இBத வ6வகாரVதி5 லாப 
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ேநா,கPற தனZயா) க5வ6 ெகாைடயாளZக மPS/ நிSவன சXக ெபாSLh (CSR) 

ேபா>ற D>ெனILhக9 க5வ6 அைமLைப உதவ ஊ,கLபIVத ேவ'Wi9ளC. 

1.3.3.1  _ரவ" அளL%IW �ழ" உUவா%Iத" 

க5வ6 ெகாைடயளZLபைத ஊ,-வ6,-/ வழிDைறகைளi/ nழைலi/  மVதிய 

மாநில அரjக9 உMவா,க ேவ'I/. அ/DயPசிகளZ> வரேவPh/ அதP- 

அைமLப6> ஆதர$/ அத> ெவPறி ேதா5வ6கைள த�)மானZ,கி>றன. ஆகேவ 

nழைலi/ திறைனi/ க5வ6 அைமLப6ேலேய உMவா,க ேவ'I/. -றிLபாக 

இBநிதிைய ைகயா+/ நிைலகளZேலய இC நட,க ேவ'I/. சிறிய மPS/ 

ேபாதிய DயPசிக+,-/ ஆதர$ அளZ,கLபட ேவ'I/. 

 

1.3.3.2  ெசய"பv[pW ேநா%கி" _p வைகயான ெகாைடயளL%IW தனLயாO 

நிVவன]க( மிக ேந)ைமயான, தனZயா) தM/ க5வ6 ெகாைடகைள (hதிய 

மPS/ பைழய நிSவனYக+,-) பகி)BதளZ,க hதிதா\ ஒM தனZயா) நிSவன/ 

உMவா,கLபட ேவ'I/.  அரj அத> DயPசிக9 Xல/ இBநிSவனVC,- 

தனZயா) ெகாைடயாளZகளZட/ (தனZ நப) மPS/ அற,க^டைளக9) நிதிiதவ6 

மPS/ ஒ`Y- Dைற,கான ஆேலாசைனகைளi/ ெபறலா/. அதாவC 

இ/DயPசிக9 ெசய5பIVத தPேபாதிM,-/ அற,க^டைள வWைவேய 

பய>பIVதி,ெகா9ளலா/. 

 

1.3.3.3  தரமான QைறSபv[pத" ேநா%கிய நகO� 

க5வ6ய65 லாப ேநா,கPற தனZயா) D>ெனILhகைள ஊ,கLபIVத$/, அைத 

ெசய5 பIVத$/, ேக^ILெபற$/ ேவ'I/. அLபWLப^ட hரவ5 நிதிைய 

ேநரWயாக தைலய6^I அதPகான D>gNைம அளZ,கLபட ேவ'I/. ேநரW 

தைலய�I இM தளYகளZ5 ெசய5பI/. 

அ) தரமான க5வ6 நிSவனYகைள உMவா,கி அத> Xல/ ெபறLபI/ நிதிய6> 

தரVைதi/ம பய>பா^ைடi/ ேமLபIVத ேவ'I/. 

ஆ)  தPேபாதிM,-/ நிSவனYக9 Xல/ ேநரW பயனாள)கைள அைடத5. 

லாபேநா,-ைடய க5வ6 ெசய5பாIக9 DPறிt/ நிSVதLபI/.  

 

1.3.3.4  அைனவைரgW உ(ளட%IW உயOதர க"வ$ ெகாைடயாளO நிVவன]கைள 

உUவா%Iவதி" உதவ$. 

அைனVC மாநில அரjக+/ லாப ேநா,கமPற வைகய65 உMவா,கLபI/ 

நிSவனYக+,-, அவPS,கான அgமதி, க^WடYக+,- அgமதி 

ெபா>றவPைற D>gNைம அளZVC ெசய5பIVத ேவ'I/. அவPைற 

ெதாடY-பவN> ெபாMளாதார/ அைத ஆர/ப6LபதP- ம^Iமி>றி அைத 

ெதாட)வதPகான மானZய//நிதிiதவ6 அளZLபவராக இMVத5 ேவ'I/. 

அவ)க+,- உத$/ வைகய65 அவ)களZ> ேதச/ த`வ6ய ெசய5பா^Wt9ள 

இ>ன5கைள கைளய ேவ'I/. அேத ேநரVதி5 அவPறி> தரVைத அள,க 

ெதளZவான ெபாMளாதார அள$ேகா9க+/ வ-,கLபட ேவ'I/. உதாரணVC,- 

அவ)க9 தYக9 ெசல$க+,காக க5வ6 க^டணVைத 25% ேம5 ந/ப6ய6M,க 

kடாC, ப9ளZகளZ5 மாணவ)க9 ஆசிNய)க9 வ6கித/ 30:1 ேம5 இMVத5 ; 

ேம5நிைல ப9ளZகளZ5 அC 20:1 ஆக இMVத5 ேவ'I/, ப9ளZக9 சிS நகரYக9 

மPS/ சிறLh ெபாMளாதார ம'டலYகளZ5 இM,க ேவ'I/. (பா),க அV. 6) 
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அ/மாதிN நிSவனYக+,- சDதாய-ெபாMளாதாரVதி5 ப6>தYகிய 

மாணவ)கைள D>ேனPS/ ந�'ட கால தி^ட/ இM,க ேவ'I/. அவ)க9 

ப^ட/ ெபS/ வைர ேதைவயான வழிகா^Iத5க+/அவசிய/. அேத ேபால ப-தி 

17.15 -றிLப6^I9ளC ேபா5 அதிகார/ ெபPற த>னா^சி மPS/ திறைமயான 

தைலைம (பா),க 17.1.20 அ'^  17.1.2.1) -றிLப6^டC ேபால இBநிSவனYக9 

D`நிதி மPS/ க5வ6சா) த>னா^சிiட> இMVத5 ேவ'I/. 

 

இBத hதிய தரமான நிSவனYக9 உMவா,-/ D>ெனILhக9 சில D,கியமான 

வ6ஷயYகளZ5 கவன/ ெச`VC/. எ.கா. �ேகால �திய65 D`ைமயாக க5வ6 

ெச>S ேசராத இடYகளZ5ஆர/ப க5வ6 மPS/ வ6Iப^ட ம,க9ெதாைகய6ன) 

ேம5 நிைல பWLhகளZ5 ப^டYக9 ெபற, வ6Iப^ட இனYக9 ஆசிNய)க5வ6 

மPS/ மMVCவ பWLhகளZ5 ேவைலவா\Lhக+,- தயா) பIVதLபIவ). 

ெதாழி5 அைமLhகளZ> Cைணiட> ெதாழிPக5வ6ய6> தரD/ ேம/பIVதLபI/. 

 

1.3.3.5  தhேபாதிU%IW நிVவன]களL" தனLயாO நிதிைய  ெநறிSபv[pW _(ளLக( 

தPேபாதிM,-/ தனZயா) நிSவனYகளZ5 க5வ6 ந>ெகாைடகைள 

D,கியேதைவ,காக பய>பIVதLபIகி>றன. இ,ெகா9ைக தனZயா) மPå/ 

ெபாC நிSவனYகளZ5 அLபW நிதி அவசியமான இடYகைள க'டறிBC அதி5 

நா>- D,கிய இடYகைள பPறி ேபjகிறC. இC ந�'ட ப^Wய5 இ5ைல. ேமt/ 

ேதைவLபI/ ேபாC  இC ேபா>ற இ>g/ பல h9ளZக9 ேச),கLபI/. 

 

அ) தனLயாO க"வ$ ஊ%க[ெதாைக ெநறிSபv[தSபvW 

க5வ6ய65 அைனVC நிைலகளZt/ உ9ள ேதைவ சா)Bத, சாதைனக9 சா)Bத 

உதவ6Vெதாைககைள ேதச/ D`வாதிt/ இMBC ேகார DயPசிக9 

ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. அைத D>ெசா>ன ெகாைடயளZ,-/ நிSவனYக9 

நி)வகி,க ேவ'I/. அதPகான ெசய5பாIக9, ெதளZவாக$/ அதிகார 

தைலய�Iக9 -ைறவாக$/ அgபவ/ மி,க hரவ5 -`,களா5 நி)வாகி,கLபட 

ேவ'I/. ேம5நிைல ஆசிNய)களZ> Dைனவ) பWLhக+,- இC ெபNC/ 

உத$/. 

 

ஆ) கqடைமSப$" தனLயாO QதÏvகைள ெநறிSபv[pத"  

ெவ- க5வ6 நிSவனYகளZ5 க^டைமLைப உMவா,க ெபM/ நிதி 

ேதைவLபIகிறC, ெகாைடயளZ,-/ நிSவனYகளZ> உலகலாவ6ய நிதி திர^ட5க5 

Xல/ உMவா,கLபI/ க^டைமLhக9 மிக D,கியமானைவ. ேதசிய மPS/ 

ச)வேதச நிதி நிSவனYக9 ெபM/ பYகாPற DWi/. இ,க^டைமLh,- 

ேதைவயான உ5டனW நிதிைய இBநிSவனYகைள ஊ,-வ6Lபத> Xல/ அைடய 

DWi/.  

 

இ) ெதாழிhக"வ$ய$" ஆசிZயO ேதO� மhVW பய$hசிய$" தனLயாO 

QதÏvகைள ெநறிSபv[pத" 

தPேபாதிM,-/ நிSவனYகளZ5 இBத நிதிய6> Xல/ ஆசிNய) இடYக9 

நிரLபLபI/. ேபாCமான பய6Pசிய6>ைமயா5 இBநிSவனYகளZ5 

கPப6Vதt/,ஆரா\fசிகளZ> தரD/ D>ேனற இயலவ65ைல. அaவாறான 

பய6Pசிக+,- இBநிதிைய பய> பIVதலா/. ேம5நிைல க5வ6 நிSவனYகளZ5 
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அைம,கLப^I9ள ‘இM,ைகக9’ இதP- சிறBத உதாரண/. இLபW ேதசிய மPS/ 

ச)வேதச நிSவனYகளா5 ந>ெகாைட அளZ,கLபI/ இM,ைகக9 நா^W> 

ேம5நிைல க5வ6 நிSவனYகளZ5 அைம,கLபட ேவ'I/.  

 

ஈ) ப(ளL க"வ$ய$" ஆசிZயOக�%I ெதாழி"Qைற பய$hசி மhVW 

அைமS_களLn நிதிgதவ$ 

ெபாC,க5வ6 அைமLப65 ஆசிNய) ெதாழி5Dரைற பய6Pசி,- ேபாCமான நிதி 

அளZ,கLபடாம5 இM,கிறC. இCேவ அரj-தனZயா) Dத�^I,கான h9ளZ. க5வ6 

நிSவனYகளZ5 தPேபாதிM,-/ ெதாழி5}^ப வள)fசிகைள நி)வகி,க 

இ/DயPசிக9 அவசியமானC.  

மாநில அரj தனZயா) அற,க^டைளகைள அைமVC ப9ளZக+,- ெகாைடயாளZக9 

அளZ,-/ நிதிைய ேத)Bத க5வ6யாள)கைள, ெகா'I ெநறிLபIVதலா/. எ.கா. 

க^டைமLைப உMவா,க, மதிய உணைவ ேம/பIVத, hVதக/ வாYக. 

அற,க^டைளக9, அளZ,கLபI/ நிதிைய ெபாC,க5வ6,- சNயாக பய>பIVC/. 

 

1.3.3.6  ஆராotசி மhVW க{vப$`S_களL" நnெகாைடகைள ஊ%Iவ$[த" 

ஆரா\fசி மPS/ க'Iப6WLh தலYகளZ5 ந>ெகாைடக9 ஊ,-வ6,கLபI/. 

இதி5, NRF அதPகான வா\Lhகைள வழY-/. 

ேமt/ ெபாC அைமLhக9 Dத�I ெச\ய அ�j/ வ6ஷயYகளZ5 ஆரா\fசி 

ெச\ய ஊ,-வ6,கLபI/. இC பல k^I DயPசிகைள உMவா,கி கWனமான 

மPå/ அதி நவ �ன ேவைலகைள ெச\ய ஊ,கமளZ,-/. அத> பயைன 

கPறலிt/, ெபாC க5வ6 ேம/பா^Wt/ பய>பIVதலா/. 

 
A1.3.4. சில IறிSப$ட[த%க நnெகாைட நிதி ஆதார]க( 
அைனVC தனZ மனZத, நிSவன மPS/ சXகYகளZ> வழியாெபறLபI/ நிதி 

ஆதாரYக9 ஊ,கமளZ,கLபI/. க5வ6Lபண6ய65 ஆ)வDைடய ஆனா5 தனC 

ெபாMளாதார நிைலயா5 -ைறBத நிதியளZLபவைரi/ இ,ெகா9ைகய65 

ஊ,கLபIVதLபI/. 

 

A1.3.35 -றிLப6^I9ள வழிDைறக+/ ெசய5 தி^டYக+/ அைனVCவைகயான 

நிதி, ெகாைட,-/ ெபாMBC/ எ>றாt/ மPற ப6ற வ6ஷயYக9 

நிSவனYகைளi/ சXக -`,கைளi/ சா)BதC. 

 

A1.3.4.1. ெதாழி" மhVW வO[தக நிVவன]க( 
க/ெபனZக9 ச^ட/ 2013, உலகி> -றிLப6டVத,க ச^டYகளZ5 ஒ>S. அத> Xல/ 

நிSவனYகளZ> சXக ெபாSLh (CSR) நிதி அளவ6டLப^I ெநறிLபIVதLபIகிறC. 

ஏLர5 1, 2014 5 நைடDைற,- வBத இfச^ட/ ெமாVத மதிLh 500 ேகாW,- 

ேமேலா அ5லC 1000 ேகாW,-/ ேமலான அள$ அ5லC 5 ேகாW,-/ நிகர லாப/ 

உ9ள தனZயா) அ5லC ெபாCVCைற நிSவனYக9 அIVத X>S 

நிதியா'IகளZ5 தYகளZ> சராசN நிகர லாபVதி5 2% சXக ெபாSLh (CSR) நிதி,- 

ெசலவ6ட ேவ'I/ என உVதரவ6^I9ளC. இதி5 D,கியமாக க5வ6ையi/ 

ேவைலவா\Lைபi/ உMவா,க$/, ெப'க9, -ழBைதக9, Dதிேயா) மPS/ 

மாPSVதிறனாளZக+,கான ெதாழி5Dைற பய6Pfசிi/, வாmவாதார D>ேனPற 

தி^டYக+,-/ ெசலவ6ட பNBCைர,கLப^I9ளC. சXக ெபாSLh (CSR) நிதிைய 
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ெகா'I ேமPெசா>ன வ6ஷயYகைள வ`LபIVதேவ'WயC அவசிய/. 

 

அ) நிSவன சXக ெபாSLh (CSR) க5வ6ய65 -றிLப6டVத,க Dத�^ைட ெகா'I 

வர ெவ'I/: ெபM -`மYக+/ வண6க நிSவனYக+/ ேதசVதி> இBத 

க5வ6,கான ெபMDயPசி,- உதவ6ட, ஊ,கLபIVத ேவ'I/.. 

 

ஆ) ெபாCVCைற நிSவனYகளZ> சXக ெபாSLh: ெபாCVCைற நிSவனYக9 

தYக9 அைமBC9ள இடYகளZ> அMகிt9ள ப6BதYகிய சXகYகளZ> க5வ6ய6> 

மvC கவன/ ெசtVதி அவ)கைள D>ேனPறலா/. 

 

Qnனா( மாணவOக( மhVW உ(�O சsக]க( 

 

நிSவனYகளZ> D>னா9 மாணவ)கைள ஒM D,கிய நிதி ஆதாரமாக கMதலா/. 

ெபாCவாக D>னா9 மாணவ)க9 அவ)க9 கPற நிSவனYக+,- நிதிiதவ6 

அளZ,க D>வBதாt/ அவ)க+,- அைத எLபW ெசயெதன வழிவைக 

ெதNவதி5ைல. ேமt/ உ9�) சXகVைத அwகி அவ)க9 உதவ6கைள 

ேகாMவC/ ெபNதாக நடLபதி5ைல. ந/ நா^W5 ேமPெசா>னவPறி5 

ெவPறிகரமான பல உதாரணYக9 இ),கிறC. அதிலிMBC நா/ கPக ேவ'I/. 

 

அ) D>னா9 மாணவ)க9 மPS/ உ9�) சXகYகளZ> பYகளZLhகைள ெபSத5 

க5வ6ய65 D>னா9 மாணவ)க9 மPS/ உ9�) சXகYகளZ> பYகளZLhகைள 

ெபSவதP- வழிவைக ெச\யLபI/.  

 

இ/மாதிNயான நிதி ஆதாரVைத ெபSவதP- ெவளZLபைடVத>ைம மிக D,கிய/. 

ெபM/பாt/ இைவ பார/பNய/ மி,க ெபாCVCைற நிSவனYக9 ஆ-/. 

அளZ,கLபI/ நிதி சNயான பய>பா^I,- ம^Iேம பய>பIVதLபI/ எ>ற 

ந/ப6,ைக ஏPபIVதினா5 இC ஒM D,கியமான நிதி ஆதாரமாக மாSவதPகான 

வா\Lhக9 மிக அதிக/.  

 

இBநிSவனYகளZ5 நிதிையL ெபற வழிDைறக9 வ-,க ஊ,-வ6,கLபI/. 

ேமனZைல க5வ6 நிSவனYகளZ5 (HEI) ‘ேம/பா^I அtவளகYக9’ ஏPபIVதLப^I 

(பா),க P17.1.17 Strong Structures and Mechanisms for Raising Resources – Development office ) 

அதP- DதாPபWயாக D>னா9 மாணவ)கைளLபPறிய ஒM ேகாLhVெதா-Lைப 

உMவா,க ேவ'I/. நா^W5 உ9ள அைனVC ேமனZைல க5வ6 நிSவனYகளZ5 

இC பழ,கLபIVதLபட ேவ'I/. 

 

ஆ) நா^W> க5வ6 D>ேனPறVதி5 மத நிSவனYகைள பYெகI,க 

ஊ,கLபIVCத5: இBC மடYக9 மPå/ ஆசிரமYக9, கிMVதவ மிஷனN 

நிSவனYக9, இ�லாமிய அற,க^டைளக9, hVத மPå/ ைஜன மத 

D>ெனILhக9, -MCவாரா,க9 ேபா>றைவ நமC பல க5வ6 

D>ெனILhக+,- வரலாS ெநIக உதவ6i9ளன. இ,ெகா9ைகய6> 

ஒ^IெமாVத இல,ைகi/ அைடய, வ`Lெபற ெச\ய இ/மாதிNயான 

D>ெனILhகைள ஆதN,க ேவ'I/. 

 

A1.4. எ]ேக ªvத" நிதி உதவ$ ேதைவSபvW? 
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இBத ெகா9ைகைய ெசய5பIVத kIத5 நிதிiதவ6க9 ேதைவLபI/. சில 

kIத5 நிதி ஒMDைற ம^Iேம ேதைவLபI/.( பா),க A1.5; அ^டவைண A1.9); 

சில நிதி உதவ6க9 ெதாட)fசியாக ேதைவLபI/(பா),க அ^டவைண A1.1 Dத5 

A1.8) வM/ நா^களZ5 நா^W> ஒ^IெமாVத ெபாC ெசலவ6னVதி5 20%,- 

க5வ6,- ெச5வ6IவC இ,ெகா9ைகைய D`ைமயாக ெசய5பIVத உத$/.  

இBத ப-திய65 ெகா9ைகய6> ஒaெவாM வ6ஷயVC,-மான ேதைவயான kIத5 

நிதி மிக அதிகமாக மதிLப6டLப^I9ளC. இைவ ஒM வழிகா^Iதt,கான 

-றிய�Iகேள, நிஜ ேதைவக9 கால/, நில$/ ெபாMளாதார nmநிைலக9 மPS/ 

சXக ேபா,-க9 சா)BC மாSபI/. இC ெபாC நிதி,- ம^Iேம ெபாMBC, 

தனZயா) ந>ெகாைடக9 Dத�Iக9 இBத மதிLப�̂ W> ேம5 ேச)VC 

கண,கிடLபI/.  

 

A1.4.1. ªvத"/ெதாடO ெசலவ$ன]க( பhறிய க{ேணqடW 
இYேக -றிLப6டLப^I9ள சதவ6கிதYக9, ெமாVத அரj ெசலவ6னYகளZ> அBதBத 

ெசல$களZ> வ6கிதேம. இC (ப^ஜ^ 2017-18 மதிLப�̂ Iக9) லி5 -றிLப6^ட ெமாVத 

ெசலவ6னYக9 ஒ^W எI,கLப^ட மதிLப�Iக9 ஆ-/ – நிஜ மதிLப�Iக9 ெபாC 

நிதிய6> வள)fசிைய ஒ^W வளM/. 

 

 

 

 
ஒp%கீv வUடாfதிர 

ெச"� - % 

அரசிn 

ெமா[த 

ெசலவ$னW 

இ%ெகா(ைக வைரவ$" 

இடWெபhÐ(ள 

அ[தியாயW 

அ) ஆர/பக5வ6 – 

வ6Nவா,க//ேம/பIVCத5 

 

ஆ) அWLபைட க5வ6யறி$ மPS/ 

எ'ணறி$ – NTP / RIAP/®லகYக9 

 

இ) ப9ளZக9 – kIத5 ஆசிNய) 

ெசல$க9 / }>வளYக9  

 

ஈ) உண$/ஊ^டfசVC(MDM+) – காைல 

உண$ / ெசN{^டLப^ட உண$ 

kPக9 

 

உ) ஆசிNய) க5வ6 மPS/ 

ெதாடM/ ஆசிNய) பய6)fசிக9 

 

ஊ) ப5கைல,கழகYக9 மPS/ 

க5zNக9 – தர/ /உழிய)க9/ 

இய,க/ 

1.4 
 
 
0.2 

 
 
 
2.0 
 
 
1.3 
 
 
 
 
0.6 
 
 
5.0 
 

அVதியாய/ 1 (P1.2) 

 

 

அVதியாய/ 2 (P2.5., P2.6. 

மPS/ P2.15.) 

 

அVதியாய/ 7 (7.1. மPS/ 

7.2) 

 

அVதியாய/ 2 (P2.1) 

 

 

 

அVதியாய/ 5 (5.3. மPS/ 

5.5.) 

 

அVதியாய/10 (10.3., 10.7. 

மPS/ 10.11.) 



National Education Policy 2019 

 
428 

 

எ) ஆரா\fசி – NRF நிதிiதவ6 
 
 
0.4 

 

 

அVதியாய/ 14 (P.14.1.3) 

அரசி> ெமாVத ெசலவ6னVதி5 இBத 

kIத5 ெசலவ6ன/  (ஆ'I,- 

%5) 

 

க5வ6ய6> மvC தPேபாைதய ெபாC 

ெசலவ6ன/ (ஆ'I,-) 

10.9 
 
 
 
 
10 

 

க5வ6,கான ஒ^IெமாVத ெபாC 

ெசலவ6ன/ (ஆ'I,-)  
20.9  

*recurring / will grow with the public finance growth 
#all percentages are rounded off to the closest first decimal  
NTP: National Tutors Programme 
RIAP: Remedial Instructional Aides Programme  

அqடவைண A1.1 

அIVதக^ட வ6ள,கD/  ேம5 அ^டவைணய65 A1.1 -றிLப6டLப^I9ளவPறி> 

ேதாராயமான கன,கீIக+/ ப6>வM/ ப-திய65 ெகாI,கLப^I9ளC. 

 

A1.4.2. ஆரWப%க"வ$ – வ$Zவா%கW/ேமWபv[pத" 
ஆர/பக5வ6 ேம/பIVதLப^I அைத ப9ளZ,க5வ6ய6> ஒM ப-தியாக 

மாPறாLபI/ மPS/ க5வ6 ெபS/ உNைம (RTE)> கீm ெகா'IவரLபI/.  

 

ªvத" நிதி ேதைவ%கான அவசியW அரசிn ெமா[த 

ெசலவ$ன[தி" இதn 

% 

1. அைனVC -ழBைதக+,-/ ஆர/பக5வ6 – 35 

இMBC 6 வயC வைர 

2. ஆசிNய) மPS/ ஊழிய)க+,கான திற> 

ேம/பாI – வMடVதி> 20 நா^க9 

1.3 

 

0.1 

ஒ^IெமாVத ஆர/பக9வ6கான kIத5 ெசலவ6ன/ 1.4 

அ^டவைண A1.2 

  
ஆர/ப,க5வ6ய6> Dத�I அதPகான க^டைமLைப உMவா,-வதிt/, கPற5 

இI ெபாM^கைள உMவா,-வதிt/, ஆசிNய) திற> ேம/பா^Wt/ ஊ^டfசVC 

ெசாILபதிt/ ெசலவ6டLபI/. 
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க^டைமLைப இM தாளYகளZ5 உMவா,க ேவ'I/. தPேபாதிM,-/ 

அYக>வாWகைள தரDய)VCவCட>, இM,-/ ப9ளZகளZ5 ஆர/ப க5வ6 

-`,கைள உMவா,கிட hC க^டைமLhகைள உMவா,-த5 அவசிய/. 

அைனVC ஆர/பக5வ6 நிைலயYகt/ ேபாCமான வசதிக9 ெச\C 

தரLபடேவ'I/. உதாரணVC,- -ழBைதக9 பாCகாLh, மகிmfசியான nழைல 

உMவா,-த5 ேபா>ற சில. கPறt,கான வசதிகைள ேம/பIVதி வள)VெதI,க 

ேவ'I/. 

 

தPேபாதிM,-/ அYக>வாW ஊழிய)க+,- பய6PசியளZVC அa)கைள ஆர/ப 

க5வ6 பய65வ6Lபவராக உய)Vத ேவ'I/. அத> ெதாட)fசியாக அவ)களZ> 

திறைன ேம/பIVதி அசிNயராக ஆ,க DயPfசி ேமPெகா9ளLபட ேவ'I/. 

ேபாCமான ஆசிNய)க+/ இBத க5வ6நிைலய65 பண6யம)VதLபட$/. 

அYக>வாW பனZயாள)களZ> ேவைல nழைலi/ ேம/பIVத$/ ேவ'I/. 

 

ஊ^டfசVைத அைனVC -ழBைதக+,-/ உSதிெச\வதி5 ஆர/ப க5வ6 

நிைலயYக9 மிக$/ D,கிய/. தPேபாதிM,-/ அYக>வாWகளZ> நிைலையi/ 

ெவ-வாக ேம/பIVதேவ'Wi9ளC. 

 

A1.4.3. அWLபைட எ'ண6ய5 மPS/ எ`Vதிய5 
 
அWLபைட,க5வ6ய65  எ'ண6ய5 மPS/ எ`Vதிய5 -றிVத உடனW,கவன/ 

மிக அவசிய/.  இVCைறகளZ5 கI/ வ �mfசிய65இM,கிேறா/. இC ெதாட)பாக 

ேதசிய பய6PSந) நிகm$,கள/ (NTP)ஒ>ைறi/ மPS/ பய6PSவ6Vதலி5 

மSசீரைமLh,கள/ (RIAP) ஒ>ைறi/ ேதாPSவ6Vத5 அவசிய/. இaவ6ர'I 

-`,க+/ ேதசிய அளவ6லான பய6PSவ6,கLப^ட த>னா)வல)கைள,ெகா'ட 

அைமLபாக இM,-/. இaவைமLh ப9ளZ ஆசிNய)க9 மPS/ 

மாணவ)க+,கிைடேயயான ெபNய இைடெவளZைய,-ைற,-/ -  

உடனWVத�)$கைள,காண Dயt/. 

ªvத" நிதி ேதைவ%கான அவசியW அரசிn ெமா[த 

ெசலவ$ன[தி" 

இதn % 
1. ெபாCLப9ளZக+,கான ேதசிய பய6PSந) 

நிகm$,கள/  

 
2.  அைனVCப9ளZக+,-மான, பய6PSவ6Vதலி5 

மSசீரைமLh,கள/   

 
3. WAI,களZ> க^WடYக+,காக 

 
4. ®லகYக9 - பதிLhVCைறய65 உfச/ெபS/ 

hVதகYகைள ஒaெவாM வ-Lh,-/ 

வWவைமVத5  
 

0.04 
 
 
0.03 

 
0.01 

 
0.09 
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Total additional expenditure for Foundational LiteracyNumeracy 
*all % are rounded off to the closest second decimal and the total 
to the first decimal 

0.2 

Table A1.3 

இBத இர'I -`,க+/ (NTP / RIAP) மVதிய கால அளவ �IகளZ5 ஒ>றாக 

அைமi/.   ”அWLபைட எ'ண6ய5 எ`Vதியலி5 த>னZைற$”  எ>பைத 

இல,காக,ெகா'I பய6PSவ6Lபாள)க+/, ஆசிNய)க+/ மிகfசிறBத 

பய6Pசிய6ைன ெதாட)BC வழYக ேவ'I/. 

 

Dைறயான hVதகYகைள வWவைமLபேத அWLபைட எ'ண6ய5 மPS/ 

எ`Vதியலி> ெபM/ சவாலா-/. அதனா5, எ5லா ப9ளZக+,-ேம Dைறயான 

®லக வசதிகைள உMவா,-த5 அவசிய/.  வ-Lh ®லகYக9, ப9ளZ ®லகYக9 

மPS/ எளZதி5 அwக,kWய Dைறய65 உ9�) ®லகYக9 பல$/ 

உMவா,கLபடேவ'WயC அவசிய/.  இC ெதாட)பான Dத�Iக9,  hVதகYக9, 

பVதிN,ைகக9, ச�சிைகக9 என ப5ேநா,- ெகா'டதாக அைமi/. 

இaவைகயான hVதகYக9 பய6PSவ6,-/ சாதனYக9 எ>ற அளேவாI 

நி>Sவ6டாC, அWLபைட,க5வ6 பய6t/ -ழBைதகளZ> ஆ)வVைதV�'I/ 

வைகய65 அைமவC அவசிய/. 

 

A1.4.4. எ"லா ப(ளLகளL�W ேதைவயான மhVW ேபாpமான 

உ(கqடைமS_க( / வசதிகைள உUவா%Iவp மhVW 

அவhைற Q�ைமயான  உபேயாகSபv[திhI உqபv[pத" 

 
எ5லா ப9ளZக+,-/ ேதைவயான மPS/ ேபாCமான உ^க^டைமLhக+/ 

ஏPபIVதLபI/. இவPறி5 ப9ளZ,க^WடYக9, hVதகYக9, கPற5 ைகேயIக9 , 

மனZத வள ேம/பா^I ெதாட)பான ஆதாரYக9, ஆசிNய)க9 என 

அைனVCVCைறக+/ அடY-/.  இதP- ப9ளZ வளாகYகைள ஒM க5வ6 

ேமலா'ைம அtவலகYகளாக அw-த5 அவசிய/. அத> Xலமாக க5வ6ய65 

த>னZைற$ ெபற DWi/. 

 

ªvத" நிதி ேதைவ%கான அவசியW அரசிn ெமா[த 

ெசலவ$ன[தி" இதn % 
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1. kIத5 பண6யா)கைள நியமிVத5 
 
- காலி ஆசிNய) பண6ய6டYகைள நிரLhத5 - 

வMவாய6> தா,க/ 
 
- சிறLh,க5வ6, ேமைட பய6PSவ6Lh, கைலக9, 
வ6ைளயா^I ேபா>றவPறிPகான ஆசிNய)கைள 

அைனVC ப9ளZக+,-/ நியமிVத5 
 
- ப9ளZக+,கான சXகLபண6யாள)க9   
 
2. பராமNLhLபண6க+,கான வMவா\ 

ஒC,கீ^ைட அதிகNVத5 
 
3. க5வ6 பய65வதPகான நிகm ெசல$க9 

 

 
 
0.5 
 
 
0.5 

 
 
0.05 
 
0.7 
 
 
0.3 

ப9ளZக+,கான க^டைமLைப ேம/பIVCவதPகான kIத5 ெசலவ6னYக9 

, ெமாVத/ 

 

(எ5லா ெசலவ6னYகளZ> சதவ �தYக+/ அMகாைம D` எ'ைண ஒ^W 

ெபாCைமLபIVதLப^WM,கி>றன.) (3 ஐV தவ6ர) 

 
அ^டவைணA1.4 

காலியாக உ9ளா அைனVC பாடYக+,கான ஆசிNய) பண6ய6டYக+/, 

Dைறயான ஆசிNய)-மாணவ) வ6கிதVதி5 நிரLபLபI/.  சிறLh,க5வ6, 

ேயாகா, வ6ைளயா^I, ேமைடLபய6Pசிக9 ேபா>ற கPப6Vத5 

Dைறக+,-/, Dைறயாக ஆசிNய)க9 நியமி,கLபIவா)க9. இBத 

நியமனYக9 அைனVCேம  ெமாVத ப9ளZ,-மான த>னZைற$ ெபPற 

ஆசிNய) எ'ண6,ைக, ஆர/Lப9ளZக+,கான D`ைமயான ஆசிNய)கைள 

நிரLhத5, சிறLh,க5வ6 ஆசிNய)க9 மPS/ ப5பய6PSந)கைள,ெகா'ட 

வளாகYகளாக ப9ளZகைள மாPSவைத இல,காக, ெகா'I 

ெசய5பIVதLபI/.  சXக,களLபண6யாள)க9 ப9ளZகளZ5 நியமன/ 

ெச\யLபIவா)க9. kIதலாக, ேதைவயான பண6 உதவ6யாள)க+/ 

நியமி,கLபIவா)க9.  

கPற5 ைகேயIக9, hVதகYக9 , கண6னZ வழி,கPறt,கான Dைறயான 

ெசய5பாIக9, ஆ\வக உபகரணYக9 அைனVC/ வழYகLபIவேதாI, 

ேதைவயான ேநரVதி5 அதைன ேம/பIVCவதPகான ஏPபாIக+/ 

ெச\யLபI/.  இவPறி5 -ழBைதக+,கான கPப6Vத5 ைகேயIக9, 

வ6ைளயாI, இைச மPS/ ெதாழி5 Dைற சா)Bத க5வ6க+/ அடY-/. 
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ப9ளZகளZ>  மி>சார/, த'ண�) மPS/ ெபாCவான உ^க^டைமLhகளZ> 

பராமNLhக+,-V ேதைவயான நிதி ேபாதிய அள$ வழYகLபI/. 

A1.4.5. உண� மhVW ஊqடtச[p 

 
மாணவ)க+,- ேபாCமான ஊ^டfசVC வழY-வC -றிVC ெதாட)BC 

வலிiSVதLபI/. ப9ளZகளZ> மதிய உண$Vதி^ட/ மாணவ)களZ> நலனZ5 

D,கியLபY- வகி,கிறC. ஆனாt/ சமvபகாலYகளZ5 ேபாதிய நிதி ஒC,கீI 

இ5லாைமயா5 மதிய உணவ6> தர/ -ைறBC வMகிறC.  மாணவ)களZ> 

ஊ^டfசVைத அதிகN,-/ வ6தமாக ப9ளZகளZ> உண$ வழYக5 தி^டYக9 

ேம/பIVதLபI/. 

 
ªvத" நிதி ேதைவ%கான அவசியW அரசிn ெமா[த 

ெசலவ$ன[தி" 

இதn % 
1. Adding Breakfast 
2. Increasing per meal allotment for nutritional adequacy 

0.6 
0.7 

Total additional expenditure required for Breakfast                    1.3 and 

MDM+ 
*all % are rounded off to the closest first decimal 

Table A1.5 

தனZLப^ட மாணவM,கான உண$ ஒC,கீ^WPகான நிதி, அBதBத 

மாணவN> வயC, அBத வயதிP-Vேதைவயான ஊ^டfசVC எ>ற 

கண,கீ^W> அWLபைடய65 அதிகN,கLபI/. இBத ஒC,கீடானC உண$ 

வ �,கVதிPகான கண,கீIக+ட> இைண,கLப^I, அத> அWLபைடய65 

உணைவi/, ஊ^டfசVைதi/ அBதBத வMடYக+,- த-BதவாS 

கண,கீI ெச\C jண,கமி5லாம5 வழYக வைக 

ெச\யLபI/.  ப9ளZகளZ5 வழYகLபI/ உண$களZ5, காைல உண$/ 

ேச),கLபI/. மதிய உண$ வழYக5 தி^ட/ 12/ வ-Lh வைர வ6N$ 

பIVதLபI/. ப9ளZகளZ5 வழYகLபI/ உண$க9 Dைறயான 

ஊ^டfசVC, உ9�) உண$களZ> ேத)$க9 மPS/ பலதரLப^ட 

உண$DைறகளZ> ேத)வ6> அWLபைடய65 நியாயமான Dைறய65 

வழYகLபI/.  இதPகான ேபாCமான நிதியாதாரYக9 ஒC,கLபI/ 

1.4.6. ஆசிZயO ஒp%கீvக( மhVW  அவOக�%கான 

ெதாடOfத கhற" ேமWபாvகைள வழ]Iத" 
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Dைறயான ஆசிNய) பய6Pசி அைமLhக9 அைம,கLப^I அத> Xலமாக 

ேந)Vதியான திறைம வா\Bத கPற5Dைறகைள ஆசிNய)க+,- வழY-த5 

அவசிய/.  
 
Additional expenditure required for: % to Total  

Government  
Expenditure* 

1. High quality four-year integrated B.Ed. programmes 
across the country - investment in faculty, learning resources, 
operations 
2. Reimagined continuous professional development for 
over 8 million teachers. 

0.3 

0.3 

Total additional expenditure required for                                       0.6 
Teacher Development      

*all % are rounded off to the closest first decimal  
  

Table A 1.6 

ஆசிNய) க5வ6 Dைறயாக தரLபIVதLப^ட, ேம/பIVதLப^ட நா>- வMட 

இளநிைல  ஆசிNய) பWLபாக வழYகLபI/ (B.Ed.). இதP- கண6சமான நிதி 

ஒC,கீI/ திற> ேம/பாI/ அவசிய/.  இBத உய)தர ப9ளZ,க5வ6Lபய6Pசி,- 

உ^க^டைமLh D>ேனPறYக+/, ஆசிNய) பய6PS ந)களZ> தரDய)VCதt/ 

அவசியமானC. ஆசிNயக+,கான ெதாட)Bத க5வ6Vதர ேம/பாI எ>பC 

பயg9ள, ப5மாதிNLபய>பாIக9 மPS/ உய)தர ேம/பா^I வா\Lhகைளi/ 

உ9ளட,கியதாக இM,-/. 

A1.4.7. ப"கைல%கழக]க( மhVW க"¢Zக( 

 
உய)க5வ6,கான hதிய ேம/பா^I,ெகா9ைகைய க5வ6 நிSவனYகளZ5 

jதBதிரமாக ெசய5பIVத -றிLப6டVத,க Dத�Iக9 அவசிய/. இவPறி5 

பய6PSந)க9, க5வ6 வழYகP கMவ6க9, உ^க^டைமLh, பராமNLh என 

அைனVC/ அடY-/ 

Additional expenditure required for: % to Total  
Government  
Expenditure* 

1. Type 1: 150-300 HEIs (research universities) 
2. Type 2: 1000-2000 HEIs (teaching universities) 
3. Type 3: 5000-10000 HEIs (colleges) 

1.0 
3.5 
0.5 

Total additional expenditure required for Higher Education        5.0 
*all % are rounded off to the closest first decimal 

Table A1.7  
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சிறிய உய) க5வ6 நிSவனYகளZ> ஒMYகிைணLh மPS/ ெபMமளவ6லான 

ப5வைக நிSவனYகளZ> வள)fசி ஆகியைவ திறமான D>ேனPறVைத 

ெகாI,-/ சாVதிய,kSகளா-/. இMLப6g/, ஒ^IெமாVத -றிLப6டVத,க 

D>ேனPறVைத ெபற ேபாCமான வசதிக9, கPற5 வளYக9, மPS/ ஆசிNய)க9 

மிக$/ ேதைவ. ேமt/, type 1 மPS/ type 2 நிSவனYகளZ5 நியமி,-/ ஆசிNய)க9,  

கPப6VதேலாI ம^I/ அ5லாம5 ஆரா\fசிய6t/ சிறBCவ6ளYகேவ'I/. 

D,கிய க5வ6ய65 உ9ள உய)தர ெதாழிPபா^IV தி^டYகைள 

ேம/பIVCவதP- கண6சமான ஆதர$ ேதைவLபI/. 

A1.4.8. ஆராotசி  

 
ஆரா\fசி,கான நிதிiதவ6ைய ப5ேவS Cைறகளாt/ அw-/பW 

இM,கேவ'I/. ஒ^IெமாVத Cைறய6> CWLபான வள)fசி,- உய)தர 

ஆரா\fசி எ>பC மிக$/ அவசிய/. NRF ஆனC ஆரா\fசிைய க^டைம,க 

எளZதானதாக இM,-/. NRF ஆனC ஒM த>னா^சி அைமLh. இBத அைமLh நிதி 

மPS/ ஆரா\fசி திறைன ேம/பIVC/ வழிகைள ந5-/ . 

Additional expenditure required for: % to Total  
Government  
Expenditure* 

Support for NRF 0.4 

Total additional expenditure required for Research activities 
*all % are rounded off to the closest first decimal 

0.4 

Table A1.8  
 

A1.5.   ஒU Qைற ெசogW ெசல�க(  

 
பலCைறகளZ5 ெச\i/ ேமலதிக Dத�IகேளாI, சில ேநரYகளZ5 ஒM ேநர 

ெசல$/ இM,-/. இBத ஒM Dைற ெச\i/ ெசல$ எ>பC, உ9க^டைமLைப 

ெச\i/ வளYகைள ேம/பIVCதலாக இM,-/. 

Allocation items % to Total  
Government  
Expenditure* 

 One-time 

A. Expansion and improvement of ECCE centres 
B. Strengthening school infrastructure 
C. Digital resources 
D. HEI teaching infrastructure and residences 
E. Scholarships endowments 

0.6 
0.3 
0.1 
1.4 

0.6 
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Total Additional Expenditure required                                             3.0 
*all % are rounded off to the closest first decimal 

Table A1.9 
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ப6>னZைணLh 2 

Qnெனv[த" 

-றி,ேகா9:  ெசய5தி^டமானC கல்78டன் ெதாடர?்ைடய அைனத்C 
பங்Fதாரகளின் ஓVதிைசேவாI/ த-Bத தி^டமிடேலாI/ அத> D`ைமயாக 

உ9ளட,கVCட> ெசய5பIVதLபIவைத உSதிLபIVCத5. 

எBத ஒM ெசய5தி^டD/ அC நிைறேவPறLப^டா5 ம^Iேம D`ைமயைடi/. 

இBதியாவ65 க5வ6 D>ேனPறமைடய ேதசிய க5வ6, ெகா9ைக 2019 அத> 

D`ைமயான உ9ளட,கVCட> நிைறேவPறLபட ேவ'I/. இதP- பலதரLப^ட 

வ5tன)களZ> ஒVCைழLhட> ப5ேவS வைகயான D>ெனILhகைள 

ேமPெகா9ள ேவ'WயC D,கிய/. ேமt/, இதP- பய>பIVத ேவ'Wய 

உVதிகைள D>னZMVதி அதP-V த-Bத காலவைரைவ DW$ ெச\ய ேவ'I/. 

A2.1. ெசய"திqட[ைத நிைறேவhVத". 

 
ஆ,க�)வமான ெசய5தி^டYகைள திறBத மனேதாI/ வளமான 

ெகா9ைககேளாI/ தனZVதிறgட> அைனவM,-/ சமமான Dைறய65 

நிைறேவPறியதPகான சா>Sக9 இBதிய வரலாPறி5 நிைறய உ'I. ஆனாt/, 

இதP- ப5ேவS வ5tன)களZ> ஒVCைழLh/ D>ெனILh/ ேதைவLபIகிறC. 

ேமt/ மதிLபா\$ ெச\த5,  ெதாடர ் ப6ைழதிMVCத5, தகவ5 ெதாட)h, த,கf 

nழைல உMவா,-த5, ஆேலாசைன அளZVத5, த-Bத Dத�I ேபா>றைவ 

ேதைவLபIகி>றன. 

   

இBத சி,க5க9 எ5லா/ ேச)BC ெசய5 தி^டVதிP-/ அதைன 

நைடDைறLபIVCவதP-/ இைடேய ெதாட)ப6>ைம, தி^ட/ -ைறவாக 

நிைறேவPறLபIத5, அ5லC C'I C'டாக -Sகிய கால க'ேணா^டVCட> 

அwகLபIத5, ஒMமிVத ெபாCவான இல,ைக அைடய ஒVதிைசவ65லாம5 

இMVத5, ஒ>Sட> ஒ>S ேசராம5 ெபாMVதமPSL ேபா-த5, தவறான 

க'காண6Lh வழிDைறக9, க'காண6Lh வ6திDைறகளZ> ேபாதாைம மPS/ 

ெதளZவ65லாத க'காண6Lh வழிDைறக9 ேபா>றவPS,-/ வழிவ-,கி>றன. 

 

சில வழிகா^I/ ெகா9ைக வ6ள,கYக9,  அதிகாNக9 ெச\ய ேவ'Wய ேவைலக9 

-றிVத வைரபடYக9 இBத அVதியாயVதி5 வ6ள,கLப^I9ளC. இைவ உய)நிைல 

வழிகா^Wயாக வ6ளYகினாt/, இ>g/ வ6Nவான தி^டமிட5கைள அதிகாNக9 

kIதலாக ேமPெகா9ள ேவ'WயC அவசியமாகிறC. 
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A2.2. ேதசிய க"வ$% ெகா(ைக 2019 – ஐ ெசய"பv[த உத�W 

ெகா(ைக வழிகாqvத"க(:  
ெகா9ைகையV ெதளZவாகL hNBC ெகா9ள$/ நைடDைறL பIVத$/ 

ப6>வM/ வழிகா^Iத5க9 பய>பI/. 

2.2.1.  உqெபாU�W ேநா%கQW: ெகா9ைகய6> ேநா,கVைதi/ உ^ெபாMைளi/ 

சNயாகf ெசய5பIVCவC IகJம் அவMயமானC ஒ>S. ெசய5தி^டVதி5 அதிக 

வ6வரYக9 இMLப6g/ அைத அத> ேநா,கVைதV ெதளZவாக உண)BC 

ெசய5பIVCவC D,கியமானதா-/. 

.2.2.2. ப`Sப`யாக ெசய"பv[pத": ெசய5தி^டVைதL பWLபWயாக ெசய5பIVCவC 

D,கியமானதா-/. 

a. ெகா9ைகய6> ஒaெவாM அல-,-/ நிைறய பWக9 இM,-/. 

b. ஒaெவாM பWi/ அIVத நிைலய6> அWVதளமாக இMLபதா5 

ஒaெவாM பWi/ D,கியVCவ/ வா\BதC. 

c. பWLபWயாக ெசய5பIVதLபIத5  Nலம் ெகாள்ைகOைன Mறப்பாக 
ஒRங்Sைணக்கலாம். 

2.2.3. QதnைமSபv[pத":  

வNைச,கிரமமாக ெசய5பIVCதலி5 Dத>ைமLபIVCத5 D,கியமானதா-/.  

 

1. ெகா9ைகயானC க5வ6ய65 வ6NவானெதாM மாPறVைத உRவாக்க 
Vைனந்தாXம், Dத>ைமLபIVCதேலாI kWய பWLபWயான அw-Dைற 

ேதைவLபIகிறC. 

2.       Dத>ைமLபIVCத5 Xல/ D,கியVCவD/ அவசரD/ வா\Bத ெசய5 

Dதலி5 ெசய5பIVதLப^I ந5ல அWVதள/ அைமயL ெபMகிறC. 

2.2.4. பரfpபqடதnைம: இத> பரBCப^ட த>ைமயானC C'IC'டாக இ5லாம5 

D`ைமயான க5வ6 அைமLைபi/ ெசய5தி^டVேதாI இைணVC ெசய5பIVத 

உத$கிறC. 

a. இBத, ெகா9ைகயானC ந/ ேதசVதி> க5வ6Dைறைய வ6Nவான 

Dைறய65 மாPSவத> Xல/ VYைமயான ெசயலாக்கம்  ெபSகிறC.  

b. எனேவ இத> அw-Dைற D`ந�ள அளவ65 -றி,ேகாைள அைடi/ 

வைகய65 அைம,கLப^WM,கி>றC. 

2.2.5.  ஏhகனேவ உ(ள அ`தள[திn ேம" கqடைம[த": DWBத வைரய65 

ஏPகனேவ வWவைம,கLப^ட அைமLhக+,- hVCய6) ெகாILபதP-/ அ5லC 

பலLபIVCவதP-/ D>gNைம ெகாI,க ேவ'I/. hதிய அைமLhக9 

உMவா,-வதP- அ5லC அதி5 மாPறYக9 ெச\வC இர'டா/ ப^சமாக 

ைவVC, ெகா9ள5 ேவ'I/.  
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a. எBத ஒM ந5ல ெகா9ைக8ம் ஏPகனேவ இMLபவPைற சிறLபாக 

க^டைமLபேத சிறBதC – D,கியமாக அைமLhகளZt/  நிSவனVதிt/; 

எனேவ இBத, ெகா9ைகய6> பW ஏPகனேவ உ9ள க^டைமLைப 

வtLபIVCவேத Dத>ைமL பண6யா-/. 

b. hதிய கட்டைமப்?க[ம் நிSவனYக+/ இதைன தY- தைடய6>றி 

ெச5ல ஒMYகிைண,-/. 

2.2.6  ஒnறாக க{காண$SபpW ஒU]கிைணfp ெசய"பv[pதiW: க5வ6ெய>பC 

ஒேர ேநரVதி5 நைடெபS/ நிகmெவ>பதா5 ஒ>றாக க'காண6LபC/ 

ஒMYகிைணBC ெசய5பIVCவC/ கவனமாக தி^டமிடLபட ேவ'Wய6M,கிறC. 

2.2.7  ேபாதிய வள[ைதS ெபVவp: உ9க^டைமLh, ேதைவயான நிதி, மனZத வள/ 

ேபா>றவPைற சNயான ேநரVதி5 உ^ெசtVCவC திMLதிகரமாக ெச\C 

DWLபதPகான வழிDைற. 

2.2.8  ஆo�க�W மதிSப�vக�W: எaவ6த Cவ,க DயPசிக+,-/ கவனமான 

ஆ\$க+/ சNயான ப6ைணLh ஏPபIVத இைணLhக+,கிைடேய 

ெசய5பIVதLபI/ பலவ6தL பWகளZ> மvதான மதிLப�Iக+/ அவசியமானதா-/. 

இC தவ6ர அIVதIVதV தி^டYக+,-/ வலிைமயான அWVதளVதிP-/ 

-றிLப6டVத,க Dத�Iக+/ நடவW,ைகக+/ ேதைவயானதா-/. 
 

A2.3. ெசய"திqட வைரபட[திhகான அ�IQைற: ப"ேவV pைறகளLn 

Q%கியt ெசய"க(  

 

ப$nவUW ப$Z� ேதசிய க"வ$% ெகா(ைக – 2019 ªVW ெசய"திqட[ 

pவ%க[திhகான ெபாVS_க( பhறிgW அதn பரfத காலவZைசையgW 

ேகா`qv% காqvகிறp. 

 

இBதf ெசய5தி^டVைத அத> ஒaெவாM பWகளZt/ D`ைமயாக ெசய5பIVத 

கைடசி நா9 சCர அைடLh, -றிக+,-9 -றி,கLப^WM,-/. 

 

ஒM ெசய5தி^டVைத சNயான வைகய65 ெசய5பIVத மVதிய65 

அதிகாN/அதிகாNக9 நியமி,கLப^I அத>Xல/ சீ)திMVத/ ெச\யLபI/. இC 

ப6ற பWநிைலகைளf ெசய5பIVC/ அைமLhகைளi/ க'காண6VC தி^ட/ 

சNயான Dைறய65 நட,க உSCைணயாக இM,-/. உதாரணமாக NHERA எg/ 

உய)க5வ6ைய, க^ILபIVC/ அைமLh NAAC மPS/ AIs உட> இைணBC 

ெசய5பI/. 

 

ஒaெவாM பWநிைலய6t/ ெசய5தி^டVதி> Cவ,கL h9ளZக9 வைரபடLபIVதி 

அைடயாளLபIVதLப^I9ளன. ெகா9ைகையf  ெசய5பIVCவதP- 

அதிகLபWயான வ6வரYக9 ேதைவLபIகி>றன. அவPைற -றிLப6^ட 

பWநிைலைய நி)வகி,-/ அதிகாNக9 DைறயாகV தி^டமி^I 
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ெசா5லLப^WM,-/ ெகா9ைகையf சNயாக ப6>பPறிf ெச\C DWVத5 

ேவ'I/. 

 
மனLதவள ேமWபாqv அைமtசக[திn ெசய"க(  

வளOtசிக(  
ரா�^Nய ஷி,சா ஆேயா, (RSA) / ேதசிய, க5வ6, கமிஷ> (NEC) இர'WP-/ 

இBத ெசய5தி^டVைத வ6Nவாக$/ D`ைமயாக$/ ெசய5பIVCத5 

Dத>ைமயான பண6யா-/. 

 

MHRD.1  RSA / NEC இர'I அைமLhக+/ நிSவLபI/. இதP-V 

ேதைவயான அைனVC/ மனZதவள ேம/பா^I 

அைமfசகVதா5 ெச\யLபI/. [2019] 

MHRD.2  RSA நியமன கமி^Wய65 (RSAAC) ப6ரதம  மBதிN, தைலைம 

ந�திபதி, சபாநாயக), D,கிய எதி),க^சிV தைலவ), 

க5வ6VCைற அைமfச) ேபா>றவ)க9 

ெபாSLபாள)களாக$/ அத> உSLப6ன)கைள நியமி,-/ 

அதிகாரVதிt/ இMLப) [2019] 

MHRD.3  MHRD க5வ6VCைற அைமfசகமாக மாPறியைம,கL பI/ 

(MoE). [2019] 

 
க"வ$%கான ேதசிய ஆைணயW மhVW க"வ$ அைமtசக[திn 

நடவ`%ைகக( :  

 

MHRD-> 13 DWBத ப6>ன), ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா, மPS/ க5வ6 

அைமfசக/ கிm,க'ட நடவW,ைககைள எI,-/. 

 

RSA-MOE.1  ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா,, அத> உSLhக9 மPS/ 

அைதfசா)Bத நியமனYக+/ ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா, 

நியமன கமி^Wயா5 ஏPபIVதLபI/. இதி5 நிைறேவPS, 

-`$/, ஒMYகிைணLh -றிVத நிைல, -`,க+/, 

ஆேலாசைன, -`$/ அடY-/ . ரா�^Nய சி,ஷா 

ஆேயா,கி> நி)வாக இய,-ன) நியமனD/ இதி5 அடY-/. 

ெகா9ைகய65 ேமPேகாளZ^I, கா^Wi9ள மாPறமானC, 

க5வ6 அைமfசக/, ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா, மPS/ அத> 

உSLhகளZ> பாVதிரYக9 மPS/ ெபாSLhக9 ஆகியவPைற 

உ9ளட,கியC. [2020] 

 

RSA-MOE.2  ெமாVத உய) க5வ6 ஒ`Y-Dைற அைமLh/ ஒPைற 

ஒ`Y-Dைற அைமLபாக மாPறLபI/, மPS/ தPேபாC9ள 

பல ஒ`Y-Dைற அைமLhக9 hதிய ெபாSLhகைள 

ஆPSவதP- மாPறLபI/. ேதசிய உய) க5வ6 ஒ`Y-Dைற 

ஆைணயமானC ஒ^IெமாVத உய)க5வ6 ப6Nவ6Pகான ஒPைற 

ஒ`Y-Dைற அைமLபாக அைம,கLபI/. iஜிசி மPS/ 

தPேபாC9ள ஒ`Y-Dைற அைமLhக9 ஆகியைவ Dைறேய 
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உய) க5வ6 மானZய க$>சி5 )HEGC) மPS/ ெதாழி5Dைற 

தரநிைல அைமLh அைமLhகளாக  ) PSSBs) மாPறLபI/ . ெபாC 

க5வ6 க$>சி5 ) GEC) எ>ற தைலLப65 ஒM க5வ6V 

தைலைமயக/ அைம,கLபI/. [2020] 

 

RSA-MOE.3 MoE-SDoE-1-5 ேகாW^I, கா^டLப^I9ளபW ஆர/பகால 

-ழBைதL பMவ க5வ6யானC அைனVC அ/சYகளZt/ 

ப9ளZ, க5வ6iட> ஒMYகிைண,கLபI/ . இBத 

மாPறVCட>, ஆர/பகால -ழBைத பMவ க5வ6 ேமPபா)ைவ 

எ>பC, MoE-> ெபாSLபாக இM,-/, அேத ேநரVதி5 MWCD 

மPS/ MHFW ெதாட)BC தYகளC க^டைளக+,- ெபாSLபாக 

இM,-/ . இBதL ெபாSLhகைள, க5வ6 அைமfசகமானC, 

MWCD, ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா, மPS/ மாநில அளவ65 

ச/மானவ)க+ட> ஒMYகிைண,-/. [2020]  

 

 க5வ6 உNைமf ச^ட ெகா9ைககைள ெசய5பIVத 

D`ைமயான மதிLபா\$ ெச\யLபI/ . இலவச மPS/ 

தரமான க^டாய Dத>ைம க5வ6 கிைடLபC க5வ6 உNைமf 

ச^டVதி> ஒMYகிைணBத ப-திகளாக ேச),கLபI/. 9 Dத5 

12 வைரய6லான வ-Lhக+,- இலவச மPS/ தரமான 

க^டாய க5வ6 கிைடLபC/  க5வ6 உNைமf ச^டVதி> 

ஒMYகிைணBத ப-திகளாக ேச),கLபI/. [2020] 

 

 பல்\யல் க5வ6 அw-Dைறய6> மாதிNகளாக  தாராளவாத 

கைலக+,கான இBதிய நிSவனYக9  ) IILAs ( ப>மடY- க5வ6 

மPS/ ஆரா\fசி ப5கைல,கழகYக9 (MERUs) நிSவLபI/. 

ேமt/ ெதாழிPCைற மPS/ ெதாழி5Dைற க5வ6கைள 

D,கிய உய) க5வ6iட> ஒMYகிைண,க D,கியVCவ/ 

அளZ,கLபI/. [2025] 

 

 
RSA-MOE.4  க5வ6 உNைமf ச^ட ெகா9ைககைள ெசய5பIVத 

D`ைமயான மதிLபா\$ ெச\யLபI/ . இலவச மPS/ 

தரமான க^டாய Dத>ைம க5வ6 கிைடLபC க5வ6 உNைமf 

ச^டVதி> ஒMYகிைணBத ப-திகளாக ேச),கLபI/. 9 Dத5 

12 வைரய6லான வ-Lhக+,- இலவச மPS/ தரமான 

க^டாய க5வ6 கிைடLபC/  க5வ6 உNைமf ச^டVதி> 

ஒMYகிைணBத ப-திகளாக ேச),கLபI/. [2020] 
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RSA-MOE.5  பல்\யல் க5வ6 அw-Dைறய6> மாதிNகளாக  தாராளவாத 

கைலக+,கான இBதிய நிSவனYக9  ) IILAs ( ப>மடY- க5வ6 

மPS/ ஆரா\fசி ப5கைல,கழகYக9 (MERUs) நிSவLபI/. 

ேமt/ ெதாழிPCைற மPS/ ெதாழி5Dைற க5வ6கைள 

D,கிய உய) க5வ6iட> ஒMYகிைண,க D,கியVCவ/ 

அளZ,கLபI/. [2025] 

 

RSA-MOE.6  ஒaெவாM மாவ^டVதிt/ -ைறBதப^ச/ தாராளவாத 

க5வ6Lப6N$கைள உ9ளட,கிய ஒM உய)க5வ6 

நிSவனமாவC அைம,கLபI/. இBத DயPசியானC 

க5வ6ய65 ப6> தYகிய மாவ^டYகளZ5 இMBC 

ெதாடYகLபI/. [2025] 

 

RSA-MOE.7   2035 அளவ65 50% GER இல,ைக அைடய, X>S வைககளZ5 

உய)Bத தரநிைல உய)க5வ6 நிSவ>Yக9 நாI D`வC/ 

சமமாக ஏPபIVதLபI/, ப6>தYகிய மாவ^டYக+,- சிறLh 

கவன/ ெசtVதLபI/. நாளBதா மPS/ த,ஷசீலா தி^டYக9 

Xல/ தரமான உய)க5வ6 கிைட,க வா\Lhக9 

உMவா,கLபI/. [2035] 

 

RSA-MOE.8   உய)க5வ6 Dைறைமய65 ஆரா\fசி திற>கைள 

வtLபIVத$/ CWLபான ஆரா\fசிைய ஊ,-வ6,க$/ 

ேதசிய ஆரா\fசி அற,க^டைள )NRF) நிSவLபI/ . ] 2020] 

RSA-MOE.9   சிறBத நைடDைறகைள பகி)BCெகா9வேதாI, க5வ6ய65 

ெதாழி5}^பVைதL பய>பIVCவதPகான DயPசிக9 பPறி 

ஆ\$ ெச\ய ஒM த>னா^சி ேதசிய க5வ6 ெதாழி5}^ப 

ம>ற/ )NETF) அைம,கLபI/ . ] 2020] 

RSA-MOE.10   ஆ+ைம மPS/ நி)வாகVைத ேம/பIVCவதPகான 

ெதாழி5}^பVதி> திற>, ேதசிய தரவNைச க5வ6 தர$ )NRED) 

அைமLபத> Xல/ எளZதா,கLபI/ . ] 2020] 

 
ராÌqZய சி%ஷா ஆேயா% மhVW மாநில க"வ$[pைறய$n நடவ`%ைகக(: 
 

RSA-SDOE.1 PMO-MHRD.1-3 மPS/ RSA-MOE.1 ஆகியைவ DWBத ப6> 

மாநிலYக+,-/ ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா,-,-/ 

இைடய6லான இைணப்? வழிDைறக9 நிSவLபI/. ஒaெவாM 

மாநிலVதிt/ அBதBத Dதலைமfச)க9 தைலைமய65 க5வ6 

அைமfசைரV CைணV தைலவராக, ெகா'I ரா�^Nய 

சி,ஷா ஆேயா, மPS/ மாநில க5வ6 ஆைணய/ 

அைம,கLபI/. இBத உSLhகளZ> அைமLh, அரசியலைமLh 

ரா�^Nய சி,ஷா ஆேயா,-> ஒVத ெநறிDைறகைள, 
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ெகா'WM,கலா/, ேமt/ மாநிலVதிP-9ேளேய இேதேபா>ற 

ெசய5பாIகைள ெச\யலா/. [2020] 

மாநில அர¤க( மhVW மாநில அரசிn க"வ$ pைறய$n ெசய"பாvக(: 

 
SG-SDOE.1   அைனVC ப9ளZக+,-/ ேபாCமானதான வைகய65 வளமான 

வ6Nவான தி^டYகைள  அBதBத மாநில அரjக+ட> இைணBC 

அBதBத மாநிலVதிPகான க5வ6 Cைறக9 Xலமாக 

உMவா,கLபI/ . ேமt/ , ம,க9 ெதாைக, அைனVC 

ப9ளZக+,-மான இைணLh மPS/ இதர பNசீலைனக+,காக 

ப9ளZ பாடசாைலகைள ப9ளZ வளாகYகளாக 

மாPறியைம,கLபI/ . ப9ளZ வளாகYகளZ> அள$ மPS/ 

அைமLh மாSப^டேபாதிt/, மாணவ)க9 மPS/ அத> 

-I/பVதிP- பாCகாLபான அw-Dைறைய ெசய5பIVCத5, 

நி)வாக வசதி மPS/ ஆசிNய)க9 மPS/ தைலைம 

ஆசிNய)க+,- ஒMஆதர$ ேபா>றவPைற அ,-`வானC 

ந5க உSதிெச\i/. 

 

  ேபாCமான ஆசிNய)க9, ப9ளZகளZ> க^டைமLh, கPற5 

வளYக9 மPS/ அதPகான வசதிக9 ஆகியவPைற 

வள)fசி,கான தி^டமிIதலி5 உSதிெச\யLபI/ . மிகf சிறிய 

எ'ண6,ைகைய ெகா'ட மாணவ)க9 உ9ள ப9ளZகைள ) <20) 

ஒMYகிைண,க தி^டYக9 வ-,கLபI/ . அaவாS ெச\i/ 

ஒMYகிைணLh, ப9ளZ,- ஏC/ பாதிLh இ5லாம5 ெச\யLபI/ 

]2020]. 

 

  அைனVC ப9ளZக+,-/ ேபாCமானதான வைகய65 வளமான 

வ6Nவான தி^டYகைள  அBதBத மாநில அரjக+ட> இைணBC 

அBதBத மாநிலVதிPகான க5வ6 Cைறக9 Xலமாக 

உMவா,கLபI/ . ேமt/ , ம,க9 ெதாைக, அைனVC 

ப9ளZக+,-மான இைணLh மPS/ இதர பNசீலைனக+,காக 

ப9ளZ பாடசாைலகைள ப9ளZ வளாகYகளாக 

மாPறியைம,கLபI/ . ப9ளZ வளாகYகளZ> அள$ மPS/ 

அைமLh மாSப^டேபாதிt/, மாணவ)க9 மPS/ அத> 

-I/பVதிP- பாCகாLபான அw-Dைறைய ெசய5பIVCத5, 

நி)வாக வசதி மPS/ ஆசிNய)க9 மPS/ தைலைம 

ஆசிNய)க+,- ஒMஆதர$ ேபா>றவPைற அ,-`வானC 

ந5க உSதிெச\i/. 
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SG-SDOE.2   SG-SDOE5 உ9ள தி^ட/ ெசய5பIVதLபI/ . ஆசிNய) ேச),ைக,  

வைகLபIVCத5 ஆகியைவ ப9ளZ மPS/ அத> ப5நிைல 

அைமLhகளZ>  வ6Nவான தி^டமிட5 மPS/ ேதைவ 

மதிLப�̂ W> அWLபைடய65 ெசய5பIVதLபI/.  இத> Xல/ 

ஒM அைமLh,-9 வM/ ப9ளZக+,- எ5லா 

பாடYக+,-மான -றிLப6^ட ஆசிNய)க9 கிைடLபC 

உSதியா-/.  ஆசிNய ெதாழி5 வள)fசி, ேசைவ அைமLhக9, 

ெசய5திற> ேமலா'ைம, ேபா>றைவ மvC ேபாதிய கவன/ 

ெசtVதLபI/. அைனVC ப9ளZக+,கிைடேய ஒM அைமLப6> 

கீm வளYக9 பகி)BதளZ,கLபI/ ேவைளய65,ெகா9ைகய6> 

ேதைவ �)Vதி ெச\i/ வ6தமாக, ஒaெவாM ப9ளZ,-/ ேபாதிய 

வளYக9 கிைடLபC உSதிLபIVதLபI/. [2022] 
 
 

SG-SDOE.3   SCERT> பாடVதி^டf சீ)திMVதYக+ட> சிறLபாக 

இயYக,kWய ஒM nழt/ உMவா,கLபI/.  ேமt/, hதிய 

பாடVதி^ட/, கPப6Vத5 மPS/ மதிLப�̂ I Dைறக9 ஆகியைவ 

வழYக ஏCவாக எ5லா ப9ளZக+,-/ க5வ6 வளYக9 ஏPபாI 

ெச\யLபI/. [2023] 

ம[திய மhVW மாநில க"வ$[pைற அைமtசக]களா" எv%கSபvம 

நடவ`%ைகக( 

MOE-SDOE.1   SG-SDOE. 3: MWCD, RSA மPS/  மாநில  அரj  அைமLhகளZ> 

உதவ6iட> D>பMவ மழைல,க5வ6 ப9ளZ, க5வ6iட> 

நி)வாக/, பராமNLh, கைலVதி^ட/  மPS/  கPப6Vத5 

Dைறக9  உ9ளZ^ட  அைனVC  kSக+டg/ 

D`ைமயாக  ஒMYகிைண,கLபI/ . இMLப6g/  இத> 

ெவளZLhற க^டைமLhக9 இைண,கLபடாC . RSA$ட> இC 

இைண,கLபI/ .] 2020] 

MOE-SDOE.2   MOE - SODE 1 ெசய5பIVதLப^ட  ப6ற-  D>பMவ,  க5வ6 

வழY-த5  பPறி  க5வ6  நிSவன  அளவ65  உ9�) 

ேதைவக9  மPS/  hவ6ய6ய5, உ9க^டைமLh 

ஆகியவPைற நிைறேவPSவதPகான சாVதிய,  kSகளZ> 

அWLபைடய65 அைனVC மாநிலYகளZt/ தி^டமிடLபI/ . 

NCERT 1 மPS/  SCERT 1 5  ேமPெகா9ளLபI/ 

ெசய5பாIகைளL ேபா>S 2022,-9 D> பMவ மழைல, 

க5வ6,கான  அறிவா)Bத  கைலV  தி^ட/  உMவா,கLப^I 

20285  D`வCமாக  நைடDைறLபIVதLபI/ . இC  SG - 
SDOE 2 உட> இைண,கLபI/ .] 2022 - 2028] 
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MOE-SDOE.3   ப9ளZ,க5வ6  கைலVதி^ட/  மPS/  கPப6Vத5  Dைறக9 

ஆகியைவ  உ9ளா)Bத  ஒVதிைச$  மPS/ 

ஒMYகிைணLப6>  அWLபைடய65  ஒVத  வயC 

ப6Nவ6னM,- ப6>வM/ வழிகளZ5 மSசீரைம,கLபI/. 

5 ஆ'Iக9 அWLபைட நிைல  ) fundamental stage) - 3 ஆ'Iக9 

D> பMவ மழைல, க5வ6, வ-Lh 1 மPS/ 2. 

3 ஆ'Iக9 தயாNLh நிைல  ) Preparatary stage) - வ-Lhக9 1 , 2 
மPS/ 3. 

3  ஆ'Iக9  நIநிைல  வ-Lhக9  ) Upper primary stage) -  
வ-Lhக9 6 , 7 மPS/ 8. 

4 ஆ'Iக9 உய)நிைல வ-Lhக9  ) secondary stage) - வ-Lhக9 

9 Dத5 12 வைர. 
 
9 Dத5 12/ வ-Lh வைர உ9ள நா>- ஆ'I 

உய)நிைல க5வ6யானC ஒaெவாM ஆ'I/ இர'I 

ெசம�ட)கைள ெகா'ட 8 ெசம�ட)களாக 

மாPறLபI/ .] 2022]  

MOE-SDOE.4   அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ கண6த ெசய5பாIகளZ5 உ9ள 

-ைறக9 Dைறசாராத அளவ �Iக9 Xல/ உடனWயாக 

சNெச\யLபI/ . சXகVதி> ெபNய அளவ6லான பYேகPh 

மPS/ ஈIபாI இBத ேநா,கVதிPகாக ைகயாளLபI/. RIAP 

(Remedial Instructional Aides Programme) மPS/ NTP ( National Tutors 

Programme) ஆகியைவ ஆசிNய)க+,- உதவ6யாக 

ெசய5பIVதLபI/ . RIAP மPS/ NTP ஆகியவPைற 

வழிநடVCவதPகாக ப9ளZ ஆசிNய)க9 

பய6PSவ6,கLபIவா)க9 . ேமt/ அைனVC 

மாணவ)களZைடய6t/ அWLபைட எ`Vதறி$ மPS/ 

கண6த ெசய5பா^I திறைன வள)LபதP- 

பய>பIVதLபIவா)க9 . இதி5 அைனVC ெபாC ப9ளZ 

ஆசிNய)க+/ உ^பIVதLபIவா)க9.] 2022] 

 

MOE-SDOE.5   hதிய கைலVதி^ட/, கPப6Vத5 Dைறக9, மதிLப�̂ I 

Dைறக9 ஆகியவPS,கான கPற5 வளYக9 மPS/ 

சாதகமான nழைல உMவா,-த5 Xல/  MOE - SDOE 3-4, 

NCERT 1-2 மPS/ SCERT 1-3 ஆகியவPறி> நடவW,ைகக9 

ஒMYகிைண,கLபI/ .] 2023] 
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MOE-SDOE.6   உய)க5வ6,கான hதிய நிSவன க^டைமLh X>S 

வைகயான நிSவனYகைள ெகா'WM,-/ . வைக 1 

நிSவனYக9 கPப6Vத5 மPS/ ஆரா\fசி ஆகியவPறிP- 

சம அளவ65 D,கியVCவ/ ெகாI,-/ . வைக 2 

நிSவனYக9 கPப6Vதைல Dத>ைமயான பண6யாக 

ேமPெகா'டாt/ கண6சமான அள$  ஆரா\fசிகைள 

ேமPெகா9+/ . வைக 3 நிSவனYக9 கPப6Vதைல ம^I/ 

ேமPெகா9+/ . உய)க5வ6 நிSவனYகளZ> தPேபாைதய 

நிைலகளZ> அWLபைடய65 இBத X>S வைக 

நிSவனYகளZ5 மாPற/ ெச\ய ேதைவயான தி^ட/ 

உMவா,கLபI/ . இBத தி^ட/ RSA - MOE 6 ,- 

ெதNவ6,கLபI/ .] 2020] 

MOE-SDOE.7   HEI களZ5 உ9ள அைனVC க5வ6 மPS/ க5வ6சாரா 

பதவ6க9 நிரBதரமாக (பதவ6) நிரLபLபI/.  HEI ,க9 மPS/ 

ேதசிய ம^டVதி5, ஆசிNய)களZ> ெதாழி5 ேம/பா^I,கான 

ெசய5Dைறக9 நைடDைறLபIVதLபI/ .  இBத 

ெபாSLைப நிைறேவPற MOE மPS/ மாநில க5வ6 த> 

Cைறக9 NHERA உட> ஒMYகிைண,கLபI/ . ] 2023] 

MOE-SDOE.8  க5வ6ய6> அைனVC ம^டYகளZt/ க5வ6 �தியாக 

ப6>தYகிய மPS/ -ைறவான ப6ரதிநிதிVCவD9ள 

-`,க9,   நாI D`வC/ க5வ6 �தியாக ப6>தYகிய 

ப-திகளZ5 உ9ள சிறLh க5வ6 ம'டலYக+,-9 

இட/ெபற  இல,-,கான நிதிiட>  DைனLhக9 

ேமPெகா9ளLபI/ . . இC ப9ளZ மPS/ உய) க5வ6 ஆகிய 

இர'WP-/ ெபாMBC/. ேதசிய அளவ◌ிலான நிதிநிைலக9 

ப9ளZ மPS/ உய) க5வ6 ம^டYகளZ5 மாணவ)க+,- 

உதவ6Vெதாைக வழY-வதPகாக உMவா,கLபI/ . ேமt/ 

இBத நிதிைய  ஒMYகிைணVதைல ேம/பIVC/ 

ஆரா\fசி,- பய>பIVதலா/. -றிLப6^ட URG க+,- 

அைவகளZ> -றிLப6^ட ேதைவக+,- ஏPப இல,கிPகான 

ஆதர$ மPS/ தி^டYக9 வழYகLபI/ . இBத 

நடவW,ைகக9 RSA-MoE.7 மPS/ SG-SDoE.2 உட> 

ஒMYகிைண,கLபI/ 

MOE-SDOE.9   -ழBைதக9 உNைமகைள பாCகா,-/ DயPசிக9 மPS/ 

வ6ழிLhண)ைவ ஆ>ைல> நிகmfசிக9 Xல/ ெபPேறா), 

ஆசிNய), மPS/ மாணவ)க+,- ஏPபIVதி ப9ளZகளZ5 

ெசய5Dைறகைள DைறLபIVதி நைடDைறLபIVத 

ேவ'I/ . SSRA இC -றிVC ப6>h அறிவ6,-/. 

MOE-SDOE.10   ெசய5பா^I எ`Vதறி$ மPS/ எ'ணறி$ ேபா>றவPறி5 

கவன/ ெசtVC/ தி^டYக9 ஆர/ப6,கLபட ேவ'I/ . 

ெதாட,க,க5வ6 Xல/ ப6>பPற ேவ'I/. ெதாட) க5வ6 

தி^டYக9 Xல/ திற> வள),க ேவ'I//  
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தி^டYக9 -றிLபாக ெப'கைள, ெபாMளாதாரVதிt/, 

சXகVதிt/ ப6>தYகிய -`,களZ5 உ9ள தனZLப^டவைர 

ைமயLபIVத ேவ'I/. 

MOE-SDOE.11   நிைறBத க5வ6சா) உபகரணYக+,காக இBதிய 

ெமாழிக+,-/ இைடேய ெமாழிமாPற/ ெச\யLப^டைவ 

மPS/ இBதிய மPS/ ப6ற ெவளZநா^I ெமாழிக+,- 

இைடேய ெமாழிமாPற/ ெச\யLப^டைவ உ^பட அைனVC 

உய)தர வளYக+/ ஆ>ைல> ெதா-Lhகளாக 

கிைட,கLெபS/ . Xல®5 நியமி,கLப^I , அைனVC 

இBதிய ெமாழிகளZt/ உMவா,கLபI/, Dதலி5 எ^I 

அYகீகN,கLப^ட ெமாழிகளZ5 ெதாடYகLபI/, இMLப6g/ 

அேதாI ம^I/ நிSVதி,ெகா9ளLபடாC )2030). 

MOE-SDOE.12 ஆசிNய) க5வ6 Dைற D`ைமயாக மாPறLபI/ . 

அைனVC ப9ளZ நிைலக+,கான ஆசிNய) பய6Pசி 

நா>- வMட பாட ப6Nவாக ப>Dக ப5கைல,கழகYகளZ5 

ம^Iேம வழYகLபI/, அதி5 தPேபாC9ள ஆசிNய) 

பய6Pசிய65 உ9ள ப6ரfசைனகைள த�),-/ வைகய65  

பாடVதி^டYக9 மPS/ ெசய5Dைறக9 hCLப6,கLபI/. 

 

தPேபாC இர'I வMட  பாடLப6Nைவ அளZVC வM/ 

நிSவனYக9 இBத Dைற,- மாPற ேவ'I/ அ5லC 

நிSVத ேவ'I/; hதிய 2 வMட பாடLப6N$,- அYகீகார/ 

வழYகLபட மா^டாC . MoE மPS/ மாநில க5வ6VCைற, 

NHERA மPS/ NCTE உட> இைணBC PSSB'S ேபால இBத 

ெபாSLைப நிைறேவPற ேவ'Iம .  

மாநில க"வ$[pைறகளLn (SDOE) ெசய"பாvக(: 

 

SDOE.1   மாநில ப9ளZ ஒ`Y-Dைற ஆைணய/ )SSRA) எ>பC 

தனZVC ெசய5பI/ பாதி ந�திவர/ப6P- உ^ப^ட ஒM மாநில 

Cைற .  இBத Cைற, மழைலய)களZ> ஆர/ப க5வ6 உ^பட 

D` ப9ளZ க5வ6ையi/ சீரைம,-/ ஒM க^டைமLைப 

த�)மானZ,-/ . அதேனாI , Cைறய6> ேம/பாI மPS/ 

அதPகான அYகீகார/ வழY-த5 ேபா>ற அைனVC 

ெபாSLh/ இBத ஆைணயVதி> )SSRA) ெசய5பாIகளா-/ . 

தனZயா) திMLதிகரமான Dயற◌்சிகைள ஊ,-வ6LபேதாI, 

ெபாCம,க+,- ந5ல க5வ6V தரVைத உSதி ெச\வதP-/ 

இaவாைணய/ ெபாC மPS/ தனZயா) ப9ளZக9 

இர'ைடi/ ஒேர வ6தVதி5 அw-. . DSE ெசய5பாIகைள 

ைகயா+/ . டVதி>அBத D` மாவ^   C, க5வ6ெபா 

Cைறய6> ெசய5பாIகள DSE ஆ5 ைகயாளLபI/ ]2020]                        
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. 

 

SDOE.2   ஆசிNய) நியமன/ மPS/ அதPகான நி)வாக ெசய5பாIக9 

அைனVC/ மாPறிஅைமVC ேம/பIVதLபI/ ]2023]. 

 

SDOE.3   ப9ளZ வளாகYக9 உMவா,கLபI/ ]2023]. 

 
மாநில ப(ளL ஒ�]IQைற ஆைணய[திn ெசய"பாvக(: 

 

SSRA.1   மாநிலVதி>, NIEPA உட> இைணBC உMவா,கLப^ட ப9ளZ தர 

மதிLப�I மPS/ அYகீகார அைமLைப (SQAAS), SSRA- ய6> 

ஒ`Y-Dைற நைடDைற,- பய>பIVதLபI/ மPS/ அC 

LSS ,கான ேதைவக9 மPS/ நிபBதைனக+,- அWLபைடயாக 

இM,-/ [2023]. 

ப(ளL க"வ$ இய%கக[திn (DSE) ெசய"பாvக(: 

 

DSE.1   ஆqசி அதிகார[ைத ேமWபv[pW Qைறக(: 

• மாவ^ட க5வ6 க$>சி5க9 / ஜி5லா ஷி,ஷா பNஷV/ 

(கெல,ட) / மாவ^ட ந�தவா> தைலைமய6> கீm) 

அைம,-/ அரசியலைமLப6> Xல/ 

• ப9ளZ தைலைம மPS/ ஆசிNய)களZ> பYகளZLப6> 

Xல/ , 

• ப9ளZ மPS/ அத> வளாகVதி> ஆ+ைம 

வழிDைறகளZ5 ச/மBதLப^ட, ப9ளZ, க5வ6 

Dகா//ப9ளZ வளாக Dகாைம,-/ -`களZ> Xல/  

[2023]. 

 

DSE.2   அைனVC ப9ளZ தைலவ)க+/, தYகளZ> பண6 XLh 

அWLபைடய65லாம5, அவ)களC தைலைம வகி,-/ திற> 

மPS/ அBத பதவ6ய6P- ஏPற த-திய6> அWLபைடய6ேல 

நியமி,கLபIவா)க9 . அைனVC ப9ளZ தைலவ)க+,-/ , 

ெதாட)fசியான நிhணVCவ வள)fசி,கான ஆதரைவ 

அளZ,கLபI/ ]2023]. 

 

ேதசிய அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி மhVW பய$htசி அைமSப$n 

(NCERT) ெசய"பாvக(: 

 

NCERT.1   மழைலய) க5வ6 Dத5 12 ஆ/ வ-Lh வைரய65 இM,-/ 

அைனVC ப9ளZ நிைலக+,கான ஒM ேதசிய பாடVதி^ட 

க^டைமLைப, MOE-SDOE.3 இ5 hதிய கPப6,-/ ெகா9ைக,- 

ஏPறாPேபா5 உMவா,கLபI/ .  

அBத க^டைமLh கீmக'டவPறி> அWLபைடய65 அைமi/: 
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- ஒMYகிைணBத மPS/ ெநகிmவான 

அw-Dைற 

- அVதியாவசிய கPற5 மPS/ ஆmBத 

சிBதைனைய ேம/பIVC/ வ6தVதி5 

- ெநகிm$Vத>ைம 

- ப>ெமாழி, 

- ெமாழிக9 மPS/ இல,கிய/, 

- தகவ5ெதாட)h, 

- ப-Vதறிi/ திற> 

- பைடLபாPற5 

- உட5 ஆேரா,கிய/, 

- ெதாழி5Dைற ெவளZLபாI 

- ெநறிDைற மPS/ தா)மvக காரண/, 

- Wஜி^ட5 க5வ6யறி$, 

- இBதியா மPS/ தPேபாைதய நா^W>    

ெபாCfெசய5பாIக9 பPறிய ெபாCஅறி$ 

மழைலய),கான பMவ க5வ6ைய, NCERT க^டைமLப65 

க'WLபாக வ6Nவா,கLபI/ ]2020].  

NCERT.2   NCERT.1 உட> இைண,கLப^ட ஒM hதிய மதிLப�I, D,கிய 

கMLெபாM9க9 மPS/ திற>கைள மதிLப�I ெச\வத> 

அWLபைடய6ேல அதிக கவன/ ெசtVCகிறC . ப5ேவS 

வழிகளZ5 மதிLப�Iக9 ெச\C கPற5 திறைன 

ேம/பIVதLபI/. ஒaெவாM ப-திய6tD9ள hதிய 

மதிLப�WP- ஏPற ேதசிய பாடVதி^ட க^டைமLh,கான 

/பா^I,கான மதிLப�கPற5 மPS/ ேம ^é,கான 

வழிகா^Iத5 வழYகLபI/ ]2021].     

 
ஒzெவாU மாநில[p%Iமான மாநில அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி 

மhVW பய$htசி அைமSப$n (அ"லp அதhI நிகரான நிVவன]க() (SCERT) 

ெசய"பாvக(: 

 

SCERT.1   NCERT.1 ெசய5பாIக9 DWBத$ட>, SCERTs (அ5லC அதP- 

நிகரான நிSவனYக9) ேதசிய பாடVதி^ட க^டைமLhட> 

இைணBத மாநில பாடVதி^ட க^டைமLhகைள உMவா,-/ 

[2021]. 

SCERT.2   NCERT.2 மPS/ SCERT.1 உட> இைணBத  மாநில 

மதிLப�̂ I,கான Dர'பாIக9 உMவா,கLபI/ [2022]. 

SCERT.3   மாநில பாடVதி^ட க^டைமLhக9 மPS/ SCERT.1-2 இ5 

மதிLப�̂ W> Dர'பாIக9 ஆகியவPறி> அWLபைடய65 

அைனVC பாடVதி^டYக+,-/ பலவ6தமான ெமாழிகளZ5 

பாடLhVதகYக9 மPS/ ெபாM^க9 உMவா,கLபI/ [2023]. 

 
ேதசிய அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி  மhVW பய$htசி 

அைமS_ (NCERT) மhVW ஒzெவாU மாநில[p%Iமான மாநில 



Addendum 2. Way Forward 

 
449 

அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி மhVW பய$htசி அைமSப$n 

(அ"லp அதhI நிகரான நிVவன]க() (SCERT) ெசய"பாvக(: 

 

N/SCERT.1   ஆசிNய)க+,கான ெதாட)fசியான ெதாழி5Dைற வள)fசி 

அைமLைப அைனVC மாநிலYகளZt/  மSவWவைமLh 

ெச\யLபI/. CRC க9, BRC ,க9, Bites, DIET க9 மPS/ SCERT 

ஆகியைவகைள ேபாCமான அளவ6லான உய) தர ம,களZ> 

நியமன/, க^டைமLh மPS/ அதிகார D>ேனPற/ 

ஆகியன அWLபைடய65 hCLப6,கLபI/; நி)வாகL பண6களZ5 

தYகைள அவ)க9 ஆ^பIVத மா^டா)க9 எ>S உSதி 

ெச\யLபI/. NCERT, SCERT க+,- இBத ெபாSLைப 

நிைறேவPற உத$/ [2023]. 

 

N/SCERT.2   ெதாழி5}^பVைத திற/பட பய6PSவ6Vத5, மPற 

பாடVதி^டYக9 மPS/ க5வ6,கான ேமலா'ைமய6> 

அWLபைடய65 ஆசிNய)க9 மPS/ நிSவன தைலவ)கைள 

பய6PSவ6,கLபI/ [2025]. 

 
ேதசிய அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி  மhVW பய$htசி 

அைமS_ (NCERT) மhVW ஒzெவாU மாநில[p%Iமான மாநில 

அளவ$லான க"வ$%கான ஆராotசி மhVW பய$htசி அைமSப$n 

(அ"லp அதhI நிகரான நிVவன]க() (SCERT) ெசய"பாvக(: 

 

CB-SB.1   NCERT.1-2 ஏPற பாடVதி^டYக9 மPS/ SCERT.1-2 மதிLப�I 

சீ)திMVதYகளZ>பW மVதிய மPS/ மாநில வாNயYகளZ> சா>றிதm 

ேத)$க9 மSவWவைமLh ெச\யLபI/. -றிLபாக, 10 மPS/ 12 ஆ/ 

வ-Lh வ6Nவான ேத)$க9 அகPறLப^I, 9 மPS/ 12- ஆ/ 

வ-Lh,கான இைடLப^ட காலVதி5 ஒaெவாM பாடVதிP-மான 

மதிLப�̂ I க^டைமLைப மாPறியைம,கLபI/.  

  
10 மPS/ 12 ஆ/ வ-Lh மPS/ அத> இைடLப^ட காலVதிPகான 

இSதி சா>றிதm ேதைவகைள    மSவWவைமLh ெச\யLபI/. 

-றிLபாக, 10 மPS/ 12 ஆ/ வ-Lhக+,கான சா>றிதm ேத)$க9, 

ெசம�ட) மPS/ மாIல) ேத)$ அWLபைடய6லான தி^டVைத 

ப6ரதிபலி,-/. 

 

ப9ளZ,க5வ6 DWi/ தMவாய65 மாணவ)களZ> திற>கைள 

சா>றிதm Xலமாக மதிLபா\$ ஆைணயVதி> Xல/ ைகயாளLபI/ 

ேபாC/, பாடVதி^டVைத (பாட®5க9 உ^பட) த�)மானZLபதி5 

ஆைணயVதி> பY- ஏCமி5ைல [2023].  

 
க"வ$ அைமtசகW (MoE) மhVW ேதசிய ேசாதைன நிVவன[திn (NTA) 

ெசய"பாvக(: 
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MOE-
NTA.1 

வMடVதி> ப5ேவS காலக^டYகளZ5 ப5ேவS பாடVதிPகான 

ேத)$கைள மPS/ aptitude ேத)$கைள த>னா^சியான 

நிSவனமான NTA-வா5 நி)வகி,கபI/ [2023].  

 
ேதசிய மதிSப�v மhVW அ]கீகார க�nசிலிn (NAAC) ெசய"பாvக(: 

 

NAAC.1 NAAC ஆனC D` வள)fசியைடBத அYகீகார jPSfnழைல 

உMவா,-/. NAAC ஆனC, 100-150 அYகீகார/ ெபPற 

நிSவனYகைள உ9ளட,கியC. அBத 100-150 அYகீகார/ ெபPற 

நிSவனVதிP-9 அைனVC HEI க+,-/ ெதாட)BC அYகீகார/ 

வழYகLபI/ [2032]. 

 
ேத$ய உயர் கல்+ ஒ-ங்/0ைற ஆைணயத்5ன் (NHERA) ெசயல்பா;கள்: 

 

NHERA.1   அைனVC HEI ,-/ அYகீகார/ அளZ,கLப^டப6ற-, D`ைமயான 

நி)வாக, க5வ6 மPS/ நிதி jயநி)ணய உNைம மPS/ 

திறைமமி,க த>னா^சியான ஆ+ந) அைமLைப, 

ெகா'WM,-/. Affiliated - ப5கைல,கழகYகளZ> அைமLைப 

நிSVதLபI/. NHERA, NAAC iட> இைணBC இLெபாSLh,கைள 

நிைறேவPS/ [2030]. 

NHERA.2 அWLபைட வசதிகளPற, ேமாசமாக இயY-/ ஆசிNய க5வ6 

நிSவனYகைள XடLபI/[2023]. 

 
உயO க"வ$ மானLய க�nசிலிn (HEGC) ெசய"பாvக(: 

HEGC.1 ெபாC நிதி,கான நியாயமான மPS/ ெவளZLபைடயான அைமLh 

எ>பC அYகீகார ெநறிDைறகளZ> அWLபைடய6லான 

நிதியளZLபாக இM,-/ [2023]. 

 
ெபாp க"வ$ க�nசிலிn (GEC) ெசய"பாvக(: 

 

GEC.1 கPறலி> வ6ைளவாக ெபறLபI/ WகிN/WLளேமா/ சா>றிதmகைள 

ேகாW^I, கா^Iவேத ேதசிய உய) க5வ6 த-தி க^டைமLபா-/ 

(NHEQF). தனZVத நிைலயான ெதாழிPCைற அைமLைப ெகா'ட 

அைமLhகளZ> உதவ6களZ5லாம5, ப5Cைறக9 சா)Bத  

பாடVதி^டYகைள அட,கிய வழிகா^W ஆவணYகைள ேபா>S 

NHEQF வ6> க^டைமLh/ ேம/பIVதLபI/.   ெதாழிPக5வ6 

�தியான பWLhகளZ5, சம>பாIக9 மPS/ mobilityைய க^டைம,க, 

ேதசிய திறைமகைள த-தியா\ ெகா'ட க^டைமLhக9 இைடேய 

உ9ள ெதாட)ைப NHEQF உட> நிSவLபடேவ'I/ [2023]. 

 
ேதசிய உயO க"வ$ ஒ�]IQைற ஆைணயW (NHERA) மhVW ெபாp க"வ$ 

க�nசி"களLn (GEC) ெசய"பாvக(: 

 

NHERA-
GEC.1 

ெநறிDைறக9, தரநிைலக9 மPS/ திறBத மPS/ 

ெதாைல�ர, க5வ6,கான (ODL) க^ILபாI மPS/ 
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வள)fசி,கான வழிகா^Iதைல, NHERA ஆ5 தயாN,கLபI/. 

அைனVC HEI க+,கான பNBCைர,கLபI/ ODL தரமானC, GEC 

ஆ5 வWவைம,கLபI/ [2023]. 

 
உயOக"வ$ நிVவன]களLn (HEI) ெசய"பாvக(: 

 
HEI.1 அைனVC இளநிைல ெதாழிPக5வ6 மPS/ ெதாழிPCைற சா)Bத 

ப^டபWLhகைள, ப5Cைற அw-DைறகளZ> Xல/ கIைமயான 

சிறLப/சVCட> liberal க5வ6 தி^டYக+,கான சtைகயாக 

வழYகLபI/. இBத க5வ6 தி^டVதி5 ப5ேவS ெவளZேயS/ 

வ6MLபYக9 இM,-/; அBத ெகா9ைக,- ஏPறாPேபால அைனVC 

இளநிைல ப^டபWLhக+/ மாPறிஅைம,கLபI/. அaவாS 

மாPறியைமLபைத, RSA-MoE.5 Xல/ உSதிெச\யLபI/ [2023]. 

HEI.2 ப5ேவS  ெதாழி5Dைற மPS/ ெதாழி5Cைற சா)Bத பWLhகைள 

(உதாரண/ - இ>ஜினZயNY, மMVCவ/, ச^டLபWLh மPS/ ஆசிNய 

க5வ6VCைற) உய)க5வ6 Cைறiட> இைண,கLப^I, liberal க5வ6 

ெகா9ைகைய ப6>பPறLபI/. இதPகான ெபாSLைப, ஒ`Y-Dைற 

ஆைணய/, GEC மPS/ PSSBs ஆகியவPறா5 எளZதா,கLபI/ [2023]. 

HEI.3 NFHEQ அWLபைடய6லான நிSவLப^ட hதிய, CWLபான, 

பாடVதி^டYக9 கPறலி> அgபவYகைள �'ட$/ மPS/ 

வள)fசிைய மதிLப6ட$/ வழிவ-,-/. இத> ெசய5பாIகைள GEC.1 

உட> இைண,கLபI/. அைனVC HEI க+,-/ இைடேய பயg9ள 

மPS/ அறி{^I/ கP-/ nழ5 இM,கLபI/. இBத ெபாSLhகைள 

நிைறேவPSவதP- GEC மPS/ அத>சா)Bத PSSB-க9, HEI-க+,- 

ஆதரவளZ,கLபI/ [2030]. 

HEI.4 ODL தி^டYகளZ> அைனVC pedagogy, பாடVதி^ட/ மPS/ அதPகான 

சமமான அw-நிைலைய, சிறBத class-in தி^டYக+,- நிகரான 

தரVதிP- ஏPறவாS மாPறியைமVC உSதிெச\யLபI/. இBத 

ெபாSLhகைள நிைறேவPSவதP-, NHERA- வா5 HEI-க+,- 

ஆதரவளZ,கLபI/. இத> ெசய5பாIகைள, NHERA-GEC.1 உட> 

இைண,கLபI/ [2030].  

HEI.5 HEIs-அளZ,கLபI/ மாணவ)க+,கான ஆதர$எ>பC, க5வ6�தியாக 

ம^I/ ெவPறியைடய இ5லாம5; மாணவ)க9 தYக9 நல> மPS/ 

D`ைமயான வள)fசி அைடய ஆதர$/, பாCகாLh/ அளZLபா)க9. 

இத> ெசய5பாIகைள, MoE-SDoE.8 உட> இைண,கLபI/ [2030].  

 
சWபfதSபqட அைமS_ /I�-கைள நியமி%கSபvW அைமS_களLn (ALL) 

ெசய"பாvக(: 

 

ALL.1 அைனVC Cைற மPS/ அைமLhகளZ> (உதாரண/ - RSA, NHERA, 

NCERT, NIEPA, SCERT, BITE, DIET, ப9ளZ தைலவ)க9, etc.,) 

தைலவ)கைள,  கIைமயான மPS/ ெவளZLபைட த>ைமேயாI 

ெபாCம,களZ> க'காண6Lப6ேல நியமி,கLபI/. ஒMYகிைணBத, 

மிக உய)Bத மPS/ வtவான க5வ6, த-திைய ெகா'டவ)க9 

ம^Iேம தைலைமVCவ பதவ6களZ5 ைவ,கLபIவ). ேமt/, 
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நியமி,-/ அதிகாNக9 தYகளZ> ெபாSLhகைள, ெவளZLபைடயாக 

மPS/ அ)Lபண6Lhட> ெச\யேவ'I/ [2020]. 

 
ம[திய மhVW அைன[p மாநில அர¤களLn ெசய"பாvக(: 

 

UG-SG.1 20% வைர ெபாC Dத�I அைடi/வைர, ெபாC Dத�^W> 

அதிகNLh பWLபWயாக அதிகN,-/ [2030].  

 
A2.4. Q`�ைர: 

 

v நைடDைறLபIVதLப^ட ெகா9ைககளZ> D>ேனPறVைத வMடாBதர 

Dைறய65 மதிLப�ட$/ மPS/ அதPேகPற இல,-கைள அைடய, RSA 

மPS/ அதgட> ெதாட)hைடய மாநில அைமLபா5 நியமி,கLப^ட 

-`வா5 பNசீலி,கLபI/. 

v சில மாநில இல,-க+,காக மSசீரைம,-/ வ6திக9 இM,-/. சNயான 

ேநரVதிP-9ளாக DW,க இயலாத சில மாநில இல,-கைள 

அைடயDWயாததPகான காரணYகைள க'டறிBC, அaவ6ல,-கைள 

மSதி^டமிIதt,- உ^பட வ6திக9 அளZ,கLபI/; ப6ரfசிைனகைளV 

த�)LபதP- உடனW நடவW,ைக எI,கLபI/. 

v 2030 ,-9, கடBத ®Pறா'I ேபாCமான வா\Lhகைள வழYகிய6M,-/ 

எ>S/, ந>றாக சNபா)VC, D,கியமான மாPறYகைள, ெசய5பIVதLபட 

ேவ'I/ எ>S/ எதி)பா),கLபIகிறC. எனேவ, D`ைமயான 

ெகா9ைகைய நைடDைறLபIVCவதPகான நிைல பPறிய வ6Nவான ஆ\$ 

ேமPெகா9ளLபI/. 

v 2030-40 ஆ/ ®Pறா'W5, ஒ^IெமாVத ெகா9ைகi/ ெசய5பா^W5 

இM,-/. அLேபாC, அைதLபPறி ேமt/ ஒM வ6Nவான ஆ\$ 

ேமPெகா9ளLபI/. நிfசயமாக, வMடாBதிர வ6ம)சனYக9 ெதாடM/ எ>S 

எதி)பா),கLபIகிறC. 

 
  



 

 

 


