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அறி கம்  

கல்வியான   மனித ஆற்றைல அைடவதற்கும், ந நிைல ம் 
ேநர்ைம மான ச தாயத்ைத வளர்க்க ம், ேதசிய வளர்ச்சிைய ேமம்ப த்த ம் 
அ ப்பைட ஆகும். தரமான கல்விக்கான அைனத்  அ குவழிக்கும் 
வைகெசய்வதான  ெபா ளாதார வளர்ச்சி, ச கநீதி மற் ம் சமத் வம், அறிவியல் 

ன்ேனற்றம், ேதசிய ஒ ைமப்பா , பண்பாட்ைடப் ேபணிக்காத்தல் ஆகியவற்றின் 
அ ப்பைடயில் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் ெதாடர் ன்ேனற்றத்திற்கும் 
தைலைமநிைலக்கும் க்கியமானதாகும். தளாவிய உயர்தரக் கல்வி (universal 

high-quality education) என்ப  தனிப்பட்டவர், ச தாயம், நா , உலகம் ஆகியவற்றின் 
நன்ைமக்காக நம  நாட் ன் ெச ைமயான திறைமகைள ம் வளஆதாரங்கைள ம் 
வளர்த்  உச்ச அளவாக்குவதற்கு மிகச்சிறந்த ன்ேனாக்கிய வழியாகும். இந்தியா 
அ த்த பத்தாண் களில் உலகிேலேய மிக அதிக இளம் மக்கள் ெதாைகையக் 
ெகாண் க்கும். அவர்க க்கு உயர்தரமான கல்வி வாய்ப் கைள வழங்கும் நம  
திறைம நம  நாட் ன் எதிர்காலத்ைதத் தீர்மானிக்கும். 

2015-இல் இந்தியாவால் ஏற்கப்பட்ட நீ த்த வளர்ச்சிக்கான ஆய் நிரல் 2030-

இன் இலட்சியம்-4 (SDG4)-இல் பிரதிப க்கிற உலகளாவிய கல்வி வளர்ச்சி 
ஆய் நிரலான  2030 அளவில் “உள்ளடக்க ம் ந நிைல ம் ெகாண்ட தரமான 
கல்விைய உ திெசய்வைத ம், எல்ேலா க்கும் வாழ்நாள் கற்றல் வாய்ப் கைள 
ேமம்ப த் வைத ம்” நா கிற . நீ த்த வளர்ச்சிக்கான ஆய் நிரல் 2030-இன் 

க்கிய இலக்குகைள ம் (targets) இலட்சியங்கைள ம் (goals) எய்தக்கூ ய வைகயில், 

கற்றைல ஆதாித் ப் ேப தற்காக, க் கல்வி அைமப் ைறக்கும் 
ம க்ெகா க்கப்படேவண் , அத்தைகய மிக யர்ந்தேதார் இலட்சியம் 
ேதைவப்ப ம்.  

உலகம் அறி த்தளத்தில் விைரவான மாற்றங்கைள அைடந்  வ கிற . 
ெப ந்தர  (big data), எந்திரவழிக் கற்றல் (machine learning), ெசயற்ைக ண்ணறி  
(Artificial Intelligence) ஆகியவற்றின் எ ச்சிையப் ேபான்ற பல்ேவ  அறிவியல் 
மற் ம் ெதாழில் ட்பத்தின் வியக்கத்தக்க ன்ேனற்றங்க டன் உலகெமங்கும் 
ெசய்திறன் ேவண்டப்படாத பல ேவைலகள் எந்திரங்களால் ெசய்யப்படலாம். 
அேதேவைளயில் அறிவியல், ச க அறிவியல், மானிடவியல் ஆகியவற்ைறக் கடந்  
பல் ைறத் திறைமக டன் இைணவாக, குறிப்பாகக் கணிதம், கணினி அறிவியல், 

அறிவியல் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும் ெசய்திறன்ெகாண்ட ஒ  பணிக்குழாமின் 
ேதைவ ெப மளவில் ஏற்ப ம். ப வநிைல மாற்றம், அதிகாிக்கும் மாசுபா , இயற்ைக 
வளஆதாரங்கள் குைற  ஆகியவற் டன், உலகின் ஆற்றல், நீர், உண , ப் ர த் 
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ேதைவகள் ஆகியவற்ைற நாம் எவ்வா  எதிர்ெகாள்ளப் ேபாகிேறாம் என்பைதப் 
ெபா த் ப் ெப மளவில் ைறமாற்றம் இ க்கும்; திய ெசய்திறன்ெகாண்ட 
உைழப் , குறிப்பாக உயிாியல், ேவதியியல், இயற்பியல், ேவளாண்ைம, ப வநிைல 
அறிவியல் ஆகியவற்றின் ேதைவ மீண் ம் உண்டாகும். ெகாள்ைளேநா ம் 
ெப ம்பரவல் ெதாற் ேநா ம் திடீெரனத் ேதான்றிப் பர ைக, ெதாற் ேநாய் 
ேமலாண்ைமயி ம் ேநாய்த்த ப்  ம ந் கள் வளர்ச்சியி ம் ஒ ங்குைழப்  
ஆராய்ச்சிைய உாிைம டன் ேவண் கின்றன. ேம ம், அதன் விைளவாக எ கிற 
ச தாயச் சிக்கல்கள் பல் ைறயான கற்றல் ேதைவைய அதிகமாக்குகின்றன. இந்தியா 
உலகில் வளர்ந்த நா கள் ேநாக்கி ம், அத் டன் ன்  ெப ம் ெபா ளாதார 
நா க க்கு இைடேய ம் நகர்வதால், மானிடவிய க்கும் கைலக்குமான ேதைவ 
அதிகாிக்கும். 

உண்ைமயில், விைரவாக மாற்றம்ெப ம் ேவைலவாய்ப் த் தளம் மற் ம் 
உலகளாவிய சுற் ச்சூழல்அைமப் டன், குழந்ைதகள் கற்கிறார்கள் என்ப  
மட் மல்லாமல், மிக க்கியமாக, கற்ப  எவ்வா  என்பைத ம் கற்கிறார்கள் என்ப  
பற்றிய சிக்கல் அதிகமாகிக் ெகாண் க்கிற . இவ்வாறாக, கல்வியான  குைறவான 
உள்ளடக்கத்ைத ேநாக்கி ம், திறனாய் ைறயில் சிந்தித் ச் சிக்கல்க க்குத் 
தீர் கா தல் எவ்வா , பைடப்பாக்க ம் பல் ைறசார்ந் ம் இ ப்ப  எவ்வா , 

ந ன மற் ம் மாறிவ ம் களங்களில் திய ஆக்கப்ெபா ைளக் கண் பி ப்ப , 

ஏற் க்ெகாள்வ , உள்வாங்கிக்ெகாள்வ  எவ்வா  என்பனவற்ைற அதிகமாகக் 
கற்பைத ேநாக்கி ம் நகர ேவண் ம். கற்பித்தல் ைறயான , மிகு 
பட்டறி (அ பவ)வழியான, நிைறவான (holistic), ஒ ங்கிைணவான, 

ஆய்வறிைவத் ண் வி கிற, கண் பி ப் டன் ெதாடர் ைடய, கற்பவைர 
ைமயங்ெகாண்ட, கலந்தாய்  அ ப்பைடயிலான, ெநகிழ்ச்சியான, அேதசமயம் 
மகிழத்தக்கதான கல்விையப் ப ப்ப யாக மலரச்ெசய்ய ேவண் ம். 
பாடத்திட்டமான  கற்பவாின் அைனத்  ஆக்கக்கூ கைள ம் தனித்திறன்கைள ம் 
வளர்ப்பதற்காக, அறிவியல், கணிதம் ஆகியவற்ேறா ம்கூட, அ ப்பைடக் கைலகள், 

ைகத்ெதாழில்கள், மானிடவியல், பந்தயங்கள், விைளயாட் ப்ேபாட் கள், உட தி 
ஆகியவற்ைற ம், ெமாழிகள், இலக்கியம், பண்பா , வி மியங்கள் (values) 

ஆகியவற்ைற ம் உள்ளடக்கியி க்க ேவண் ம்.  ேம ம், கற்பவ க்கு மிக 

ைமயானதாக ம், பய ள்ளதாக ம், நிைற த வதாக ம் கல்விைய ஆக்க 
ேவண் ம். ஆதாயமிக்க, நிைற த கிற ேவைலவாய்ப் க்காகக் கற்பவைர ஆயத்தம் 
ெசய்ைகயில், கல்வியான  அவர்கைளப் பண் நல ள்ளவராகக் கட்டைமக்க ம், 

அறெநறி, பகுத்தறி , க ைண, அக்கைற உள்ளவராக இயல்விக்க ம் ேவண் ம்.  

கற்றல் விைள களின் நடப் நிைலக்கும், எ  ேதைவப்ப கிற  என்பதற்கும் 
உள்ள இைடெவளியான  ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியி ந்  
ெதாடங்கி உயர்கல்வி வழிேய அைமப் ைறக்குள் மிக யர்ந்த தரம், ந நிைல, 

ஒ ைமப்பா  ஆகியவற்ைறக் ெகாணர்கிற ெபாிய சீர்தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்வதன் 
வாயிலாக நிரப்பப்பட ேவண் ம். 
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 இந்தியாவிற்கான கல்வி ேநாக்கமான , ச க, ெபா ளாதாரப் 
பின் லங்கைளக் க தாமல், கற்பவர் அைனவ க்குமான மிக உயர்தரக் கல்விக்கு 
ேநர்ைமயான அ குவழிைய ம், எதற்கும் இரண்டாவதாக இல்லாம ம் இ க்கிற 
ஒ  கல்வி அைமப் ைறைய 2040 அளவில் ெகாண் க்க ேவண் ம் என்பதாகும். 

இத் ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக - 2020, இ பத்ேதாராம் ற்றாண் ன் தல் 
கல்விக் ெகாள்ைகயாகும். இ  நம் நாட் ன் வளர்ந் வ ம் பல வளர்ச்சி 
ேமம்பா சார்ந்த அதிகாரப்பான்ைமக க்குக் குறிைவப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் க்கிற . இக்ெகாள்ைக, இந்தியாவின் மர க ம் வி மியங்க ம் ெகாண்ட 
அைமப் ைற மீ  கட்டப்ப ைகயில், நீ த்த வளர்ச்சி இலட்சியம்-4 (SDG4) உட்பட 
21-ஆம் ற்றாண் க் கல்வியின் ேபரார்வ இலட்சியங்க டன் வாிைசப்ப த்தப்ப ம் 
ஒ  திய அைமப் ைறைய உ வாக்குவதற்காக, அதன் ஒ ங்கு ைறவிதி ம் 
ஆ ைக ம் உள்ளடங்கிய கல்விக்கட்டைமப்பின் அைனத்  ஆக்கக்கூ கைள 
ம ஆய் ெசய்ய ம் ப்பிக்க ம் உத்ேதசிக்கிற . ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 
தனிஆள் ஒவ்ெவா வாின் பைடப்பாக்கத்திறன் வளர்ச்சிமீ  குறிப்பிட்ட 

க்கியத் வம் அளிக்கிற . கல்வியான  எ த்தறி , எண்ணறி  எ ம் அ த்தளத் 
தனித்திறன்கைள ம் திறனாய் ைறயில் சிந்தித் ச் சிக்க க்குத் 
தீர் கா வைத ம் ேபான்ற இரண்  ‘உயர்-ஒ ங்கு’ அறிதிறன்கைள மட் மின்றி, 
ச கம், நன்ெனறி, மனக்கிளர்ச்சி சார்ந்த தனித்திறன்கைள ம் மனநிைலைய ம் 
வளர்க்க ேவண் ம் என்ற ெநறிைய ம் அ  அ ப்பைடயாகக் ெகாண் க்கிற . 

பழைமயான, என் ம்நிைலயான இந்திய அறி  மற் ம் சிந்தைனயின் 
வளமான பாரம்பாியம் (heritage) இக்ெகாள்ைகக்கு வழிகாட் ம் ஓர் ஒளிவிளக்காக 
இ ந் வ கிற . அறி  (knowledge = ஞான்-jnan), ெமய்யறி  (wisdom= ப்ரக்யா-
pragyaa), உண்ைம (truth = சத்ய-satya) ஆகியவற்ைறப் பின்பற் வ  இந்தியச் 
சிந்தைனயி ம் தத் வத்தி ம் எப்ேபா ம் மிக யர்ந்த மனித இலட்சியமாகக் 
க தப்பட்  வந்த . பண்ைடய இந்தியாவில் கல்வியின் ேநாக்கமான  இந்த 
உலகவாழ்க்ைகக்கு அல்ல  பள்ளிக்கல்விக்கு அப்பாலான வாழ்க்ைகக்கு 
ஆயத்தம்ெசய் ம் ெவ ம் அறிைவக் ைகக்ெகாள் தல் மட் ம் அன் ; ஆனால், 

ைமயாகத் தான் என்பைத உணர்த ம், அதி ந்  வி தைல ேம ஆகும். 
பண்ைட இந்தியாவின் உலகத் தரம்வாய்ந்த கல்வி நிைலயங்களான தட்சசீலம், 

நாளந்தா, விக்ரமசீலா, வல்லபி ேபான்றைவ பல் ைறக் கல்விக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் 
மிக யர்ந்த அளைவத்தரங்கைள (standards) நி வியைமத்தன. அைவ பல 
பின் லங்களி ம் நா களி ம் இ ந் வந்த அறிஞர்கைள ம் மாணவர்கைள ம் 
ஏற் க்ெகாண்டன. இந்தியக் கல்வி அைமப் ைற மிகப்ெப ம் அறிஞர்களான சரகர், 

சுஸ் தர், ஆாியபட்டர், வராகமிகிரர், பாஸ்கராச்சாாியர், பிரம்மகுப்தர், சாணக்கியர், 

சக்கரபாணி தத்தா, மாதவர், பாணினி, பதஞ்ச , நாகார்ஜுனர், ெகளதமர், பிங்கலர், 

சங்கரேதவர், ைமத்ேரயி, கார்கி, தி வள் வர் ேபான்  எண்ணற்ற பலைர ம் 
உ வாக்கி இ க்கிற . அவர்கள் கணிதம், வானியல், உேலாகவியல், ம த் வ 
அறிவியல் மற் ம் அ ைவ ம த் வம்; ெபா த் ைறப் ெபாறியியல், கட்டடக்கைல, 
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கப்பல்கட் மானம் மற் ம் கப்பல்ெச த் தல்; ேயாகாசனம், ண்கைல, ச ரங்கம் 
மற் ம் பலவைகயான ேவ பட்ட களங்களில் உலகளாவிய அறி க்கு ஆக்கம்த ம் 
பங்களிப் கைளச் ெசய்தனர். இந்தியப் பண்பா ம் தத் வ ம் உலகம் மீ  மிகப் 
ெபாிய ெசல்வாக்ைகச் ெச த்தியி க்கின்றன. உலகப் பாரம்பாியத்திற்கான 
இத்தைகய வளமான மர ச்ெசல்வங்கள் வ ங்காலச் சந்ததியின க்காகப் 
ேபணிவளர்த் ப் பா காக்கப்ப வ  மட் மின்றி, நம  கல்வி அைமப் ைறயின் 
வாயிலாக அைவ ஆராயப்ப த ம், உயர்த்தப்ப த ம், திய பயன்பாட் க்குக் 
ெகாணரப்ப த ம் ேவண் ம். 

கல்வி அைமப் ைறயில் அ ப்பைடச் சீர்தி த்தங்களின் ைமயமாக ஆசிாியர் 
அைமயேவண் ம். ஆசிாியர்கள் நம  அ த்த தைல ைறக் கு மக்கைள 
உண்ைமயாகேவ உ வாக்குகிறார்கள் என்பதால், நம  ச தாயத்தில் மிக்க மதிப் ம் 

க்கியத் வ ம் உள்ளவர்களாக எல்லா நிைலகளி ம், அவர்கைள மீண் ம் 
நிைலநி த் வதற்குப் திய கல்விக்ெகாள்ைக உதவ ேவண் ம். ேம ம், அ  
ஆசிாியர்கள் அதிகாரம்ெப தற்கான ஒவ்ெவான்ைற ம் ெசய்த ம், அவர்கள  
பணிைய இயன்ற அள  திறைமயாகச் ெசய்ய அவர்க க்கு உத த ம் ேவண் ம். 

திய கல்விக்ெகாள்ைகயான  தரக் கட் ப்பா , பதில்ெசால் ம்ெபா ப்  
ஆகியவற்றின் அ ப்பைட ைறகைள அைமப் ைறயில் நிைலநாட் ைகயில், 

ஆசிாியர்களின் வாழ்வாதாரம், நன்மதிப் , கண்ணியம், தன் ாிைம ஆகியவற்ைற 
உ திெசய்வதன் லம், எல்லா நிைலகளி ம் ஆசிாியர் ெதாழி ல் ைழகிற மிகச் 
சிறந்தவர்கைள ம் அறிவார்ந்தவர்கைள ம் பணிக்குத்ெதாி ெசய்ய உத தல் 
ேவண் ம். 

மாணவர்களின் உைறவிடம் எ வாயி ம், திய கல்விக்ெகாள்ைக அ பற்றிக் 
க தாமல், வரலாற் வழிேய விளிம் நிைலயி ள்ள, நலக்ேக ற்ற, பிரதிநிதித் வம் 
ெபற்றிராத கு க்கள் மீ  குறிப்பிட்ட ஒ கக்கவனம் ெச த் கிற தரமான கல்வி 
அைமப் ைறைய அவர்கள் எல்ேலா க்கும் வழங்க ேவண் ம். கல்வி ஒ  ெபாிய 
சமநிைலப்ப த்தி (leveler) ஆகும்; ெபா ளாதார-ச தாய நிைலேப , 

இயங்குந்தன்ைம (mobility), உட்ேசர்த் க்ெகாள்ளல், சமத் வம் ஆகியவற்ைற 
அைடதற்கு மிகச்சிறந்த க வி ம் ஆகும். அத்தைகய கு க்களி ந்  வ ம் 
மாணவர்க க்கு உட்கிைடயான தைடகள் இ ப்பி ம், அவர்கள் எல்ேலா ம் கல்வி 
அைமப் ைறயில் ைழய ம் விஞ்சிேமம்பட ம் பல்ேவ  இலக்குகள்ெகாண்ட 
வாய்ப் கைளப் ெப கிறார்கள் என்பைத உ திெசய் ம் இடத்தில், 

ெதாடக்க யற்சிகள் அைமய ேவண் ம். 

நாட் ன் உள் ர் மற் ம் உலகளாவிய ேதைவகைளக் கவனத்தில்ெகாண் ம், 

அதன் வளமான பன் கத்தன்ைமக்கும் பண்பாட் க்கும் உாிய நன்மதிப் , 

பணிவிணக்கம் ஆகியவற் டன், இத்தைகய ஆக்கக்கூ கள் ஒ ங்குகூட்டப்பட 
ேவண் ம். இந்தியாவின் அறிைவ ம், அதன் மா பட்ட ச தாயம், பண்பா , 

ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த ேதைவகள், ஒப் க்காட்டவியலாத கைல ட்பம், ெமாழி, 
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அறி சார்ந்த அதன் மர கள், அதன் வ ைமயான நன்ெனறி ஆகியவற்ைற ம், 
இந்திய இைளஞர்களின் மனத்தில் பதியைவத்தல் என்ப , நாட் ன் ெப மிதம், 

தன்னம்பிக்ைக, தன்னறி , கூட் ற , ஒ ைமப்பா  ஆகியவற்றின் ேநாக்கங்களின் 
ெபா ட் , க்கியமானதாகக் க தப்ப கிற . 

ந்ைதய ெகாள்ைககள் (Previous Policies) 

கல்வி பற்றிய ந்ைதய ெகாள்ைககளின் ெசயல் ைறப்பா  அ குவழி ம் 
ந நிைல ம் பற்றிய வாதப்ெபா ள்கள்(issues)மீ  ெபாி ம் ஒ கக்கவனம் 
ெகாண் ந்த . 1992-இல் மாற்றியைமக்கப்பட்ட ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக-1986, 

(1986/92)-இன் க்கப்படாத ஆய் நிரல் இக்ெகாள்ைகயில் உாியவா  
ைகயாளப்ப கிற . கைடசிக் ெகாள்ைகயாகிய 1986/92-க்குப் பின்  ஒ  மாெப ம் 
வளர்ச்சியாக, குழந்ைதகள் இலவச-கட்டாயக் கல்வி உாிைமச் சட்டம்-2009 
இ ந்தி க்கிற ; அ  தளாவிய ெதாடக்கக் கல்விைய அைடவதற்கான சட்ட 
அ க்கட் மானங்கைள வகுத்தைமத்த . 

இக்ெகாள்ைகயின் ெநறிகள் (Principles of this Policy) 

இக் கல்வி அைமப் ைறயின் ேநாக்கம் பகுத்தறி ச் சிந்தைன ம் 
ெசயல்திற ம், இரக்க ம் க ைண ம், ணிச்ச ம் மீள்திற ம், அறிவியல் 
மனப்பாங்கும் பைடப்பாக்கக் கற்பைன ம், நன்ெனறிச் சிந்தைனக ம் 
வி மியங்க ம் ெகாண்ட மனிதர்கைள வளர்த்ெத ப்பதாக இ க்கிற . நம  
அரசைமப்பில் (constitution) எதிர்ேநாக்கியவா , ந நிைல ள்ள, 

(அைனத் ம்)உள்ளடக்கிய, பன் கமான ச தாயத்ைதக் கட்டைமக்கும் ெபா ட் , 

ஈ பா ைடய, பயன்தரத்தக்க, பங்களிக்கிற கு மக்கைள உ வாக்குவைத அ  
ேநாக்கமாகக் ெகாள்கிற . 

எந்த ஒ  கல்வி நி வனத்தில் மாணவர் ஒவ்ெவா வ ம் வரேவற் க் 
கவனிக்கப்ப கிறார் என்பைத உணர்கிறாேரா, எங்கு ஒ  கற்கும் சூழல் 
பா காப்பாக ம் ண் தலாக ம் இ க்கிறேதா, எங்ேக கற்றல் அ பவங்களின் 
விாிவான ெதாகுப்  வழங்கப்ப கிறேதா, எங்ேக கற்பதற்கு உகந்த நல்ல இயற்ைக 
உள்கட்டைமப் ம் உாிய வளஆதாரங்க ம் மாணவர் அைனவ க்கும் 
கிைடக்கத்தக்கைவ ஆகின்றனேவா அ ேவ ஒ  நல்ல கல்வி நி வனம் ஆகிற . 
இத்தைகய தகுதிகைள எய் வேத ஒவ்ெவா  கல்வி நி வனத்தின் இலக்காக இ க்க 
ேவண் ம். அேத ேநரத்தில், கல்வி நி வனங்கைளக் கடந் ம், கல்வியின் அைனத் ப் 
ப நிைலகைளக் கடந் ம் நன்குெபா ந் கிற ஒ ைமப்பா ம் ஒ ங்கிைணப் ம் 
இ க்க ேவண் ம். 

ெப மளவில் கல்வி அைமப் ைற ம், அத் டன் அத ள்ளி க்கும் 
தனிப்பட்ட நி வனங்க ம் என்ற இரண்ைட ம் வழிநடத் ம் அ ப்பைடக் 
ெகாள்ைககள் வ மா : 
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 கல்விசார்ந்த மற் ம் கல்வி-சாராத ெசயற்களங்கள் இரண் ம் மாணவர் 
ஒவ்ெவா வாின் நிைற  வளர்ச்சிைய ேமம்ப த் தற்கு ண்ணறி மிக்க 
ஆசிாியர்க டன் ெபற்ேறார்கள் லம், மாணவர் ஒவ்ெவா வாின் 
தனித்தன்ைமவாய்ந்த தனித்திறன்கைள அங்கீகாித்தல், அைடயாளங்காணல், 
மற் ம் ேபணிவளர்த்தல்; 

 3-ஆம் வகுப்  அளவில் மாணவர் அைனவ ம் அ ப்பைட எ த்தறி ம் 
எண்ணறி ம் ெப தற்கு மிக்க உயர் ன் ாிைம அளித்தல்;  

 மாணவர்கள் தாங்கள் கற்கும் தடங்கலற்ற பாைதகைள ம் (trajectories) 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் ெதாி ெசய் ம் திறைமையக் ெகாண் க்க ம், 

அதன் லம் அவரவர் ஆற்றல்க க்கும் ஆர்வங்க க்கும் இணங்க, 

வாழ்க்ைகயில் அவர்கள  ெசாந்தப் பாைதகைளத் ெதாி ெசய் ம் வைகயி ம் 
ெநகிழ் த்தன்ைம;  

 தீங்குத ம் ப ைறயைமப் கைள ம் (hierarchy), ெவவ்ேவ  கற்கும் 
பிாி க க்கிைட ள்ள காற் ப் கா அைறகைள ம் அகற் ம் ெபா ட் , 

கைலக க்கும் அறிவியல்க க்கும் இைடேய, பாடத்திட்டத்திற்கும் ற-
பாடத்திட்டத்திற்கும் இைடேய, ெசய்ெதாழி க்கும் கல்வி நீேராட்டங்கள் 

த யவற்றிற்கும் இைடேய க னமான பிாிப் கள் எைவ ம் இல்ைல; 

 அைனத்  அறிவின் ஒற் ைமைய ம் ஒ ைமப்பாட்ைட ம் உ திெசய் ம் 
ெபா ட்  ஒ  பல் ைறசார்ந்த உலகுக்கான அறிவியல்கள், ச க 
அறிவியல்கள், கைலகள், மானிடவியல்கள், விைளயாட் கைளக் கடந் , 

பல் ைறத்தன்ைம மற் ம் நிைறவான கல்வி;  

 ாியாமல் மனப்பாடம் ெசய்வைத ம், ேதர் க்காகப் ப ப்பைத ம்விட, 

க த் கைள அறிந் ெகாள் தல் மீ  வற் த்தம்; 

 த க்க ைறயில் ெசய்வைத ம் த்தாக்கத்ைத ம் ஊக்குவிப்பதற்கான 

பைடப்பாற்ற ம் திறனாய் ச் சிந்தைன ம்; 

 க ைண, மற்றவர்கைள மதித்தல், ய்ைம, பணி நடத்ைத, மக்களாட்சி 
உணர் , ேசைவ உணர் , ெபா ச் ெசாத் , அறிவியல் மனப்பாங்கு, 

தன் ாிைம, ெபா ப் ணர் , பன் கத்தன்ைம, சமநிைல, நீதி ஆகியவற்ைற 
மதித்தல் ேபான்ற நன்ெனறி, மனிதம் மற் ம் அரசைமப் ச் சார்ந்த 
வி மியங்கள் (values); 

 கற்பித்த ம் கற்ற ம் பன்ெமாழித்தன்ைமைய ம் ெமாழியின் 
ஆற்றைல ம் ேபணிவளர்த்தல்; 

 தகவல்ெதாடர் , கூட் ற , கு வாக ேவைலெசய்தல், மீள்திறன் ேபான்ற 
வாழ்க்ைகச் ெசயல்திறன்கள்; 
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 இன்ைறய ‘தனிப்பயிற்சிப் பண்பாட்ைட’ ஊக்குவிக்கிற ெமாத்த 
மதிப்பீட்ைடவிட, ைறயான, உ வாக்கம்சார்ந்த கற்றல் மதிப்பீ கள் மீ  
ஒ கக்கவனம் ெச த் தல்; 

 கற்பிப்பதி ம் கற்ற ம் ெதாழில் ட்பத்தின் விாிவான பயன்பா , ெமாழித் 
தைடேவ கைள அகற் தல், மாற் த்திறனாளி மாணவர்க க்கான 
அ குவழிகைள அதிகாித்தல், கல்விையத் திட்டமி த ம் ேமலாண்ைம ம்; 

 கல்வி ஓர் ஒ ங்கிைணந்த பாடம் என்பைத எப்ேபா ம் மனத்தில் ெகாண் -
பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற, ெகாள்ைக ஆகிய அைனத்தி ம் 
பன் கத்தன்ைமக்கு மதிப்பளித்தல் மற் ம் உள் ர்ச் சூழல்க க்கு 
மதிப்பளித்தல்; 

 அைனத்  மாணவர்க ம் கல்வி அைமப் ைறயில் ஆக்கம்ெப கிறார்கள் 
என்பைத உ திெசய்வதற்கு, அைனத் க் கல்வி க க்கும் 
ஆதாரக்கல்லாக ைமயான ந நிைல மற் ம் உள்ளடக்கம்; 

 ஒன் க்ெகான்  உத ம் வைகயில் ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப் ம் 
கல்வி ம் தல் பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி வைரயில் அைனத் க் கல்வி 
நிைலகைள ம் கடந்  பாடத்திட்டத்தில் ஒ ங்கிைணந்த ஆற்றல் (synergy); 

 ஆசிாியர்க ம், கல்விப் லத்தின ம், கற்கும் பட்டறி (அ பவ)வழியின் 
இதயம்(ைமயப் ள்ளி) ஆதல், அவர்கைளப் பணிக்குத்ெதாி ெசய்தல், ெதாடர் 
பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி, ேநர்மைறப் பணிச் சூழல்கள், பணி நிபந்தைனகள் 
ஆகியைவ; 

 தன்னாட்சி, நல்ல ஆ ைக, அதிகாரமளிப்  ஆகியவற்றின் வாயிலாகப் 
த்தாக்கத்ைத ம் ெவளிப்ப த் ம் எண்ணங்கைள ம் ஊக்குவிக்கும் 

அேதேநரத்தில், தணிக்ைக மற் ம் ெபா வில் ெவளிப்ப த் தல் வாயிலாகக் 
கல்வி அைமப் ைறயின் ேநர்ைம, ஒளி மைறவற்ற தன்ைம, ஆதாரங்கைளப் 
பயன்ப த் ம்திறைம ஆகியவற்ைற உ திெசய்வதற்கு ‘இேலசான ஆனால் 
கண் ப்பான’ ஒ ங்கு ைறச் சட்டகம்;  

 தைலசிறந்த கல்விக்கும் வளர்ச்சிக்குமான ஒ  க்கிய உள்ளீ  என்ற வைகயில் 
தைலசிறந்த ஆராய்ச்சி; 

 தளரா  ெதாடர்கிற ஆராய்ச்சி, கல்விவல் நர்களின் ைறப்ப யான மதிப்பீ  
ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் ன்ேனற்றம் பற்றித் ெதாட ம் ம ஆய் ; 

 இந்தியாவில் ேவர்விட்  நிைலக்கும் தன்ைம ம் ெப மித ம் - அதன் 
ெச ைமயான, பல்ேவறான, ெதான்ைம ம் ைம ம் ெகாண்ட பண்பா ம், 

அறிவார்ந்த அைமப் ைறக ம், மர க ம்;  

 கல்வி என்ப  ெபா ச் ேசைவ; தரமான கல்விையப் ெப தற்கான வாய்ப்  
ஒவ்ெவா  குழந்ைதயின் அ ப்பைட உாிைம எனக் க தப்பட ேவண் ம்; 
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 ஒ  வ வான, உணர் த் ப் ள்ள, ெபா க் கல்வி அைமப் ைறயில் 
கணிசமான தலீ . அத் டன், உண்ைமயான ெகாைடக்குண ள்ள 
தனியார்களின் மற் ம் ச கத்தின் பங்களிப்ைப ஊக்குவித் ப் பாராட் தல். 

இக்ெகாள்ைகயின் ெதாைலேநாக்கு (The vision of this Policy) 

இத் ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக- அைனவ க்கும் உயர்தரக் கல்விக்கு 
வைகெசய்வதன் லம் ஒ  ந நிைல ம் உணர் த் ப் ள்ள அறி ச் 
ச தாயத்திற்குள் நிைலநிற்கிற இந்தியாைவ, அதாவ  பாரதத்ைத ேநர யாக 
மாற்றியைமக்கப் பங்களிக்கிற மற் ம் இந்திய நன்ெனறியில் ேவர்விட் க்கிற ஒ  
கல்வி அைமப் ைறைய ம், அதன்வழிேய உலகளாவிய அறி சார் வல்லரசாக 
இந்தியாைவ ஆக்குவைத ம் எதிர்ேநாக்குகிற . ேம ம், இக்ெகாள்ைக நம் ைடய 
நி வனங்களின் பாடத்திட்டங்க ம் கற்பிக்கும் ைற ம், ஒ வ ைடய நாட் டன் 
கட் த் ம் அ ப்பைடக் கடைமகள், மற் ம் அரசைமப் ச்சார்ந்த உயர்மதிப் கள் 
வைகயில் ஆழ்ந்தேதார் மதிப் ணர்ைவ ம், மாறிவ ம் ஓர் உலகத்தில் ஒ வ ைடய 
பங்குகள், ெபா ப் கள் பற்றிய மனமார்ந்த விழிப் ணர்ைவ ம் வளர்க்க ேவண் ம் 
என்பைத எதிர்ேநாக்குகிற . இக்ெகாள்ைகயின் ெதாைலேநாக்கம் 
மாணவர்களிைடேய, இந்தியனாக இ ப்பதில் ஆழமாக ேவேரா ய ெப மிதத்ைத, 

நிைனவில் மட் மில்லாமல், உணர் , ண்ணறி , ெசயல்களில் ப ப்ப யாகப் 
கட் வதாக ம், அத் டன் மனித உாிைமகள், நிைலத் நிற்கும் வளர்ச்சி, 

வாழ்க்ைகக்கான ெபா ப் மிக்க கடைமப்பா  ஆகியவற் க்கு ஆதரவளிக்கும் அறி , 

ெசய்திறன்கள், வி மியங்கள், மனப்பாங்குகள், உலகளாவிய நல்வாழ்  ஆகியவற்ைற 
வளர்ப்பதாக ம், அதன்வழிேய ஓர் உண்ைமயான உலகக் கு மகைனப் 
பிரதிப ப்பதாக ம் இ க்கிற .  



 

பகுதி 1. பள்ளிக் கல்வி (SCHOOL EDUCATION) 

பள்ளிக் கல்வியில் 10+2 என்  இப்ேபா ள்ள கட்டைமப் , பின்வ ம் 
விளக்கப்படத்தில் எ த் க்காட்டப்பட் ப் பின்னர் 4ஆம் இய ன் கீழ் விாிவாக 
விளக்கப்ப கிறவா , 3 தல் 18 வயதினைர உள்ளடக்கி 5+3+3+4 என 
ம கட்டைமக்கும் ஒ  திய கற்பிக்கும் ைற, பாடத்திட்டம் ஆகியவற் டன் 
மாற்றியைமக்கப்ப வைத இந்தக் ெகாள்ைக எதிர்ேநாக்குகிற . 

 

நடப் நிைலயில், ஒன்றாம் வகுப்  6 வயதில் ெதாடங்குவதால், 3–6 வயதி ள்ள 
குழந்ைதகள் 10+2 கட்டைமப்பில் அடங்குவதில்ைல. 3-ஆம் வய  தல் 
குழந்ைதப்ப வக் கவனிப் க்கும் கல்விக்கும் வ வானேதார் அ ப்பைட, திய 
5+3+3+4 கட்டைமப்பில் ேசர்க்கப்ப கிற ; அ  ைமயான கற்றல், வளர்ச்சி, நலம் 
ஆகியவற்ைற ேம ம் ேமம்ப த் வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்கிற .  
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1. ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப் ம் கல்வி ம்: கற்ற ன் அ த்தளம் (Early 

Childhood Care and Education (ECCE): The Foundation of Learning) 

1.1.  ஒ  குழந்ைதயின் ஒ ங்குதிரண்ட ைள வளர்ச்சியில் 85%-க்கு ேமல் 6 
வய க்கு ன்னேர நிகழ்கிற ; நலமான ைளயின் வளர்ப்பாட்ைட ம் 
வளர்ச்சிைய ம் உ திெசய் ம் ெபா ட் , மிக ந்திய ஆண் களில் ைளைய 
உாியவா  கவனித் த் ண் த ன் சிக்கலான க்கியத் வத்ைதச் 
சுட் க்காட் கிற . தற்ேபா , ேகா க்கணக்கான இளங்குழந்ைதக க்கு, 

குறிப்பாகச் ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற பின் லங்களி ந்  வ ம் 
குழந்ைதக க்குத் தரமான ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப் ம் கல்வி ம் 
கிைடக்கத்தக்கதாக இல்ைல. ன்–குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் 
கல்வியில் (ECCE) ெசய் ம் வ வான தலீ , அைனத்  
இளங்குழந்ைதக க்கும் அத்தைகய அ குவழிைய அளித் , அவர்கள  
வாழ்க்ைக வ ம் கல்வி அைமப் ைறயில் பங்களிப்ைப ம் ெசழிப்பான 
வளர்ச்சிைய ம் ெபற அவர்கைள இயல்விக்கும் ஆற்றைலக் ெகாண் க்கும். 
இவ்வா  ன்-குழந்ைதப்ப வத் க்குாிய தரமான வளர்ச்சி, கவனிப்  மற் ம் 
கல்வியின் தளாவிய ன்ேனற்பாட் ைற 1-ஆம் வகுப்பில் ைழ ம் 
மாணவர்கள் பள்ளிக்கு ஆயத்தமாக இ க்கிறார்கள் என்பைத 
உ திெசய்வதற்கு, இயன்ற அள  விைரவில், 2030-க்குப் பிற்படாமல், 

ெபறப்பட ேவண் ம்.  

1.2.  ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியான  எ த் க்கள், ெமாழிகள், 

எண்கள், கணக்கி தல், வண்ணங்கள், வ வங்கள், உட் ற-ெவளிப் ற 
விைளயாட் , திர்கைள ம்; த க்க ைறயில் சிந்தைன, சிக்கைலத் தீர்த்தல், 

வைரதல், வண்ணம்தீட் தல், காட்சிக் கைல பிறவற்ைற ம்; ைகவிைன, 

நாடகம், ெபாம்மலாட்டம், இைச, அைச (ஆட்டம்) ஆகியவற்ைற ம் 
அடக்கியி க்கிற- ெநகிழ்வான, பன் கமான, பலநிைலயான, விைளயாட் -
அ ப்பைடயில், ெசய்ைகப்பா -அ ப்பைடயில், ஆய்வறி -அ ப்பைடயில் 
கற்றைலக் குறிக்ேகா டன் ெகாண் க்கிற . ச கக் ெகாள்திறன்கள், 

ண் ணர் த் திறன், நன்னடத்ைத (good behaviour), நயநடத்ைத (courtesy), 

நன்ெனறிகள் (ethics), தனிப்பட்ட மற் ம் ெபா த் ய்ைம, கு ப்பணி, 
கூட் ற  ஆகியவற்றின் மீ  ஒ கக்கவனத்ைத ம் அ  உள்ளடக்குகிற . 

ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியின் ஒட் ெமாத்த ேநாக்கம் 
உடல் வளர்ச்சி, தன்னியக்க வளர்ச்சி, அறிதிறன் (cognitive) வளர்ச்சி, ச கம்-
உணர் -நன்ெனறி சார்ந்த வளர்ச்சி, பண்பா /கைல வளர்ச்சி, தகவல்ெதாடர் , 

ெதாடக்கக்கால ெமாழி, எ த்தறி , எண்ணறி  வளர்ச்சி ஆகிய தளங்களில் 
வி ப்பத்திற்குகந்த விைள கைள அைடவதாகும்.  

1.3. ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்கான ேதசியப் பாடத்திட்டம் 

மற் ம் கற்பிக்கும் ைறச் சட்டகம் (NCPFECCE) என்ப  ஒன்  தல் எட்  
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வய  வைர ள்ள குழந்ைதகளின் ெபா ட் , ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் 

பயிற்சிக் கு மத்தால் (NCERT) இரண்  பகுதிகளாக, அதாவ , 0-3 
வயதினர்க்கான ைணச் சட்டக ம், 3-8 வயதினர்க்கான சட்டக ம், ேமேல 
உள்ள வழிகாட் ெநறிகள், அண்ைமக்கால ஆராய்ச்சி, ேதசிய மற் ம் 
பன்னாட் ச் சிறந்த ெசயல் ைறகளின் வாிைசயி க்கும்ப  
உ வாக்கப்ப ம். ஆயிரக்கணக்கான ஆண் களாக வளர்ந்த இந்தியாவின் 
மிகப்பலவாகச் ெசழித்த உள் ர் மர கள், குறிப்பாக, கைல, கைதகள், கவிைத, 

விைளயாட் கள், பாடல்கள் மற் ம் பலவற்ைற ம் ேசர்த்  ன்-குழந்ைதப் 
ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியில் (ECCE) தக்கவா  இைணக்கப்ப ம். 
இந்தச் சட்டகம் ெபற்ேறா க்கும், ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் 
கல்வி நி வனங்க க்கும் வழிகாட் யாகச் ெசயற்ப ம். 

1.4.  ெப யற்சிமிக்க இலட்சியம் ப ப்ப யான ைறயில் நா  வ ம் 
உயர்தர ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்கான அ குவழிைய 
அைனவ க்கும் உ திெசய்வதாக இ க்கும். குறிப்பாக, ச க-ெபா ளாதார 
நிைலயில் நலக்ேக ற்ற மாவட்டங்க க்கும் அைமவிடங்க க்கும், சிறப் க் 
கவன ம் ந் ாிைம ம் ெகா க்கப்ப ம். (அ) தனித் ச் ெசயற்ப ம் 
அங்கன்வா கள்; (ஆ) ெதாடக்கப் பள்ளிக டன் ேசர்ந்  அைமந் ள்ள 
அங்கன்வா கள்; (இ). தற்ேபா ள்ள ெதாடக்கப் பள்ளிக டன் ேசர்ந்  
அைமந் ள்ள, குைறந்த  5 தல் 6 வய ள்ள குழந்ைதகைளக் 
ெகாண் க்கும் ன்-ெதாடக்கப் (மழைலயர்) பள்ளிகள்; (ஈ) தனித் ச் 
ெசயற்ப ம் ன்–(மழைலயர்) பள்ளிகள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண் க்கும் 
ெதாடக்கக்காலக் குழந்ைதப்ப வக் கல்வி நி வனங்களின் விாிவாக்கப்பட்ட 
மற் ம் வ ப்ப த்தப்பட்ட அைமப் ைற லமாக ன்-குழந்ைதப்ப வக் 
கவனிப்  மற் ம் கல்வி வழங்கப்ப ம். இைவ அைனத் ம் ன்-குழந்ைதப் 
ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியின் பாடத்திட்டத்தி ம் கற்பிக்கும் ைறயி ம் 
சிறப்பாகப் பயிற்சிெபற்ற பணியாட்கைள/ஆசிாியர்கைளப் பணிக்குத் 
ெதாி ெசய் ம். 

1.5. அைனவ ம் ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி அ குவழிைய 
அைடவதற்காக, அங்கன்வா  ைமயங்கள் உயர்தர உள்கட்டைமப் , 

விைளயாட் க் க விகள் மற் ம் நன்கு பயிற்சிெபற்ற அங்கன்வா  
ேவைலயாட்கள்/ஆசிாியர்க டன் வ ப்ப த்தப்ப ம். ஒவ்ெவா  
அங்கன்வா யி ம் நன்கு-காற்ேறாட்டமான, நன்கு-வ வைமக்கப்பட்ட, 

குழந்ைதக க்கு-நட் றவான, நன்கு-கட்டப்பட்ட கட்டடம் வளமான கற்றல் 
சூழ டன் அைமக்கப்ப ம். அங்கன்வா  ைமயங்களி ந்  ெதாடக்கப் 
பள்ளிக க்குத் தைடயின்றி இைடமாற்றம் ெசய் ம் ெபா ட் , அங்கன்வா  
ைமயங்களி ள்ள குழந்ைதகள் ெசய்ைகப்பா  நிைறந்த சுற் லாக்கைள 
ேமற்ெகாள்ள ம், உள் ர்த் ெதாடக்கப் பள்ளிகளின் ஆசிாியர்கைள ம் 
மாணவர்கைள ம் சந்திக்க ம் ேவண் ம். அங்கன்வா கள் பள்ளி 
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வளாகங்கள்/ெகாத்தைமப் க க்குள் ைமயாக ஒ ங்கிைணக்கப்ப ம். 
ேம ம், அங்கன்வா க் குழந்ைதக ம் ெபற்ேறார்க ம் ஆசிாியர்க ம் பள்ளி 
மற் ம் பள்ளி வளாகத்தின் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி ம் ம தைலயானவற்றி ம் 
பங்குெபற அைழக்கப்ப வார்கள். 

1.6. ஐந்  வயதிற்கு ன்னதான குழந்ைத ஒவ்ெவான் ம் ன்-குழந்ைதப் ப வக் 
கவனிப்  மற் ம் கல்வித் (ECCE) தகுதிநிைலெபற்ற ஓர் ஆசிாியைரப் 
ெபற்றி க்கும் “ஆயத்த வகுப் ” அல்ல  பாலவா கா (Balavatika)- க்கு 
(அதாவ  1-ஆம் வகுப் க்கு ன் ) ெசல்வார்கள் என்  
எதிர்ேநாக்கப்ப கிற . ஆயத்த வகுப்பில் கற்றலான  அறிதிறன்சார்ந்த, 

உணர் சார்ந்த, உளவியல்சார்ந்த தன்னியக்கத் திறன்கைள ம், 

ெதாடக்கக்கால எ த்தறி , எண்ணறி  ஆகியவற்ைற ம் வளர்ப்பதன் மீ  
ஒ கக்கவனத் டன், தன்ைமயாக விைளயாட்  அ ப்பைடயில், 

அைமயேவண் ம். மதிய உண த்திட்டம் ெதாடக்கப் பள்ளிகளி ள்ள ஆயத்த 
வகுப் க க்கும் விாிவாக்கப்ப ம். அங்கன்வா  அைமப் ைறயில் 
கிைடக்கத்தக்க உடல்நல ஆய் கள், வளர்ச்சிையக் கண்காணித்தல் ஆகியைவ 
அங்கன்வா யின் ஆயத்த வகுப் , அத் டன் ெதாடக்கப் பள்ளி 
மாணவர்க க்கும் கிைடக்கும்ப  ெசய்யேவண் ம். 

1.7. ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி (ECCE) ஆசிாியர்களின் 
உயர்தரப் பணிப்பிாி  ஒன்ைற அங்கன்வா களில் ஆயத்தம்ெசய் ம் 
ெபா ட் , ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCERT) 

வளர்த்ெத த்த பாடத்திட்ட/கற்பிக்கும் ைறச் சட்டகத்திற்கு இணங்கியவா , 

நடப்பி ள்ள அங்கன்வா ப் பணியாட்கள்/ஆசிாியர்க க்கு ைறப்ப யான 
பயிற்சி அளிக்கப்ப ம். 10+2 மற் ம் அதற்கு ேமற்பட்ட தகுதிநிைலகள் 
ெகாண்ட அங்கன்வா  ேவைலயாட்கள்/ஆசிாியர்க க்கு ன்-குழந்ைதப் 
ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி பற்றி 6 மாதச் சான்றிதழ் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
பயிற்சியளிக்கப்ப ம்; குைறந்த கல்வித் தகுதிநிைல ெகாண்டவர்க க்கு, 

ெதாடக்கநிைல எ த்தறி ம், எண்ணறி ம், ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  
மற் ம் கல்வியின் ெதாடர் ற்ற மற்ற ஆக்கக்கூ க ம் அடங்கிய ஓராண் ப் 
பட்டய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்ப ம். ஆசிாியர்க ைடய நடப்  
ேவைலக்கு மிகக் குைறந்த இைட ற் டன், ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  
மற் ம் கல்விக்கான தகுதிநிைலகைள அவர்கள் ெப வைத அ மதிக்கும் 
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், இல்லத்திற்கு ேநர ஒளிபரப்  (DTH) வாயில்கள், 

திறன்ேபசிகள் (smart phones) ஆகியவற்ைறப் பயன்ப த்தி எண்மிய 
(digital)/ெதாைலநிைலக் கல்வி ைற வாயிலாக இயக்கப்படலாம். அங்கன்வா  
ேவைலயாட்கள்/ஆசிாியர்களின் பயிற்சிையத் ெதாடர்ந்  மதிப்பீ ெசய் ம் 
ெபா ட் , குைறந்த  மாதந்ேதா ம் ஒ ைறயாவ  ெதாடர்  வகுப் , 

பள்ளிக் கல்வித் ைறயின் ெகாத்தைமப்  வளஆதார ைமயங்களால் (Cluster 

Resource Centre) ெநறிப்ப த்தப்ப ம். பல கட்டங்களில் குறித்தவைகத் 
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ெதாழிற்பயிற்சியளித்தல், ெநறிப்ப த் ம் ெசய யக்கங்கள் (ெசயல்-
எந்திரங்கள்) (mechanisms), ெசய்பணிையத் திட்டமி தல் ஆகியவற்றின் 
வாயிலாக, மாநில அரசுகள், நீண்டகால அளவில், ன்-குழந்ைதப்ப வக் 
கவனிப்  மற் ம் கல்விக்காக, ெதாழில் ைறயில் தகுதிநிைலெபற்ற 
கல்வியாளர்களின் பணிப்பிாி கைள ஆயத்தம் ெசய்ய ேவண் ம். இத்தைகய 
கல்வியாளர்களின் ெதாடக்கநிைலத் ெதாழில் ஆயத்தத்திற்கும், அவர்களின் 
ெதாடர்ச்சியான ெதாழில் வளர்ச்சிக்கும் (CPD-Continuous Professional 

Development) ேதைவயான வசதிநலன்க ம் உ வாக்கப்ப ம். 

1.8. பழங்கு யினர் அதிக ள்ள பகுதிகளில் இ க்கும் ஆசிரமசாைலகள் 
(Asharamshalas), மாற் ப் பள்ளிப்ப ப் ைற (alternative schooling) 

ஆகியவற்றின் அைனத்  வ வ ைறகளி ம் ஒவ்ெவா  கட்டமாக ன்-

குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி (ECCE) அறி கப்ப த்தப்ப ம். 
ஆசிரமசாைலகளி ம் மாற் ப் பள்ளிப்ப ப்  ைறயி ம் ன்-குழந்ைதப் 
ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விைய ஒ ங்கிைணத்  நைட ைறப் 
ப த் வதற்கான ெசயல் ைற ேமேல விவாிக்கப்பட்டைதப் ேபாலேவ 
இ க்கும். 

1.9. ன்-ெதாடக்கப் (மழைலயர்) பள்ளி தல் ெதாடக்கப்பள்ளி வைர ள்ள 
ெதாடர்ச்சிைய உ திெசய்வதற்கும், கல்வியின் அ த்தள ஆக்கக்கூ களில் 
உாிய கவனம் ெச த் வைத உ திெசய்வதற்கும் ன்-குழந்ைதப் ப வக் 
கவனிப்  மற் ம் கல்வியின் பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற ஆகியவற் க்கான 
ெபா ப்  மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகத்திடம் இ க்கும். ன்-
குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விப் பாடத்திட்டத்ைதத் திட்டமி த ம் 
நைட ைறப்ப த்த ம், மனிதவள ேமம்பா  (HRD), ெபண்கள் மற் ம் 
குழந்ைதகள் வளர்ச்சி (WCD), நலவாழ்  மற் ம் கு ம்ப நலம் (HFW), 

பழங்கு யினர் அ வல்கள் ஆகிய அைமச்சகங்களால் கூட்டாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். பள்ளிக் கல்விக்குள் ன்-குழந்ைதப்ப வக் 
கவனிப்ைப ம் கல்விைய ம் சீராக ஒ ங்கிைணத் த் ெதாடர்ந்  
வழிகாட் தற்காக ஒ  சிறப் த் தனிப்ெபா ப் க்கு  அைமக்கப்ப ம். 

2. அ ப்பைட எ த்தறி ம் எண்ணறி ம்: கற்ற க்குத் ேதைவயான அவசர மற் ம் 
அவசியமான ன்ேதைவப்பா  (Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & 

necessary Prerequisite to Learing) 

2.1. ப ப்பதற்கும் எ வதற்கும், எண்களின் அ ப்பைடச் ெசயற்பா கைளச் 
ெசய்வதற்குமான திறைமயான  எதிர்காலப் பள்ளிப்ப ப் க்கும் வாழ்நாள் 
கற்றல் எல்லாவற் க்கும் அவசியமான அ ப்பைடயாக ம் தவிர்க்க யாத 
ேதைவப்பாடாக ம் இ க்கிற . எனி ம் பல்ேவ  அரசு மற் ம் அரசு சாரா 
விவரஅளைவகள் (Surveys) நாம் தற்ேபா  கற்றல் ெந க்க யில் இ ப்பைதச் 
சுட் கின்றன: நடப் க்காலத்தில் ெதாடக்க வகுப் களில் உள்ள ஐந்  
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ேகா க்கும் ேமலான மாணாக்கர்களில் ஒ  ெப ம்பகுதி விகிதத்தினர் 
அ ப்பைட எ த்தறி ம் எண்ணறி ம்- அதாவ , ப ப்பதற்கும், 

அ ப்பைடயான பாடப் த்தகத்ைதப் ாிந் ெகாள்வதற்கும் இந்திய எண்களில் 
அ ப்பைடயான (கணக்குக்) கூட்டல், கழித்தைலச் ெசய்வதற்கும் திறைமையப் 
ெபற்றி க்கவில்ைல என மதிப்பிடப் ெப கிறார்கள். 

2.2. அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் எண்ணறிைவ ம் அைனத் க் குழந்ைதக ம் 
ெப தல் என்ப  (ஒவ்ெவா  மாணவ ம் அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் 
எண்ணறிைவ ம் 3-ஆம் வகுப்பிற்குள் ெப வ  உள்ளடங்கலாக) பல 

ைனகளில் எ க்கப்படேவண் ய ெசயேலற்பா க ம், அவற்ைறக் கு கிய 
காலத்தில் அைடவதற்குத் ெதளிவான இலட்சியங்க ம் ெகாண்ட ஓர் 
அவசரமான ேதசியச் ேசைவ இயக்கம் (mission) என்  ஆகிற . 
கல்விஅைமப் ைறயின் மிக்க யரள  ந் ாிைம (priority) 

ெதாடக்கப்பள்ளியில் 2025 அளவில் அைனவ ம் அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் 
எண்ணறிைவ ம் ெப வதாகும். இந்தக் ெகாள்ைகயில் எஞ்சியி ப்ப , 

மாணவர்களின் இந்த அ ப்பைடக் கற்றல் ேதைவப்பா கைள (அதாவ  
அ த்தள நிைலயிலான ப த்தல், எ தல் மற் ம் கணிதம்) த ல் 
ெபற்றி ந்தால் மட் ேம அவர்க க்குத் ெதாடர் ற்றதாக அைம ம். இந்த 

க்கு, அ ப்பைட எ த்தறி  மற் ம் எண்ணறிவிற்கான ஒ  ேதசியப் 
பணிச்ேசைவ (இயக்கம்) ந் ாிைம அ ப்பைடயில் மனிதவள ேமம்பாட்  
அைமச்சகத்தால் நி வியைமக்கப்ப ம். அதற்கிணங்க, அைனத்  மாநில/ 
ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப்  அரசுக ம் 2025 அளவில் ெதாடக்கப் பள்ளியில் 
அைனவ ம் அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் எண்ணறிைவ ம் அைடயேவண் , 

பலகட்டங்கள் வாாியான இலக்குகைள ம் இலட்சியங்கைள ம் 
அைடயாளங்கண் , அதன் ன்ேனற்றத்ைத ெந க்கமாகத் தடம்பற்றிச்ெசன்  
கண்காணிக்கும் ெசயல் ைறத் திட்டம் ஒன்ைற உடன யாக ஆயத்தம் 
ெசய் ம். 

2.3. த ல் ஆசிாியர் கா யிடங்கள் ஒ  காலக் கட் ப்பாட்  ைறயில், 

தனிச்சிறப்பாக நலக்ேக ற்ற பகுதிகளி ம், ஆசிாியர்-மாணவர் தம் 
ெப மள  உள்ள அல்ல  உயர் தங்களில் எ த்தறிவின்ைம உள்ள 
பகுதிகளி ம் மிகவிைரவில் நிரப்பப்ப ம். உள் ர் ஆசிாியர்கைள அல்ல  
உள் ர் ெமாழிைய நன்கு அறிந்தவர்கைளப் பணியமர்த் வதில் சிறப் க் 
கவனம் ெச த்தப்ப ம். ஆசிாியர்-மாணவர் தம் 30:1-க்கு கீேழ ஒவ்ெவா  
பள்ளி நிைலயி ம் உ திெசய்யப்ப ம்; ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமாக இ க்கிற பகுதிகளில் ஆசிாியர்-
மாணவர் தம் (PTR= Pupil-Teacher Ratio) 25:1-க்குக் கீழ் என்பைத 
ேநாக்கமாகக்ெகாள் ம். ஆசிாியர்கள் அ த்தள எ த்தறிைவ ம் 
எண்ணறிைவ ம் கற்பிக்க, ெதாடர்ந்  பணித்ெதாழில் வளர்ச்சிேயா , பயிற்சி, 
ஊக்கம் மற் ம் ஆதர  அளிக்கப்ப வார்கள். 
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2.4.  பாடத்திட்டப் பகுதியில் அ ப்பைட எ த்தறி  மற் ம் எண்ணறி  மீ ம், 

ெபா வாக, ப த்தல், எ தல், ேபசுதல், கணக்கி தல், அ ப்பைடக் கணக்கு, 

கணிதச் சிந்தைன ஆகியவற்றின் மீ ம், ெதாடக்க மற் ம் ந நிைலப் 
பாடத்திட்டம் வ ம் ஒவ்ெவா  மாணவனின் கற்றைலத் 
தடம்பற்றிச்ெசல்வதற்கும், அதன் லம் தனித் வமாக்குதற்கும் 
உ திெசய்வதற்கும், ெதாடர்ந்  உ வாக்குகிற/ேதர்ந் ெகாள்கிற 
மதிப்பீட் ன் ஒ  வ வான அைமப் ைற டன், அதிகாிக்கப்பட்ட 
ஒ கக்கவனம் இ க்கும். மாணவர்கைள ஊக்கப்ப த்தி ஆர்வ ட் வதற்கு, 

இத்தைகய பாடங்கைள உள்ளடக்கிய ெசய்ைகப்பா கள் மீ , நாள்ேதா ம் - 
மற் ம் ஆண்  வ ம் ைறயான நிகழ்ச்சிக க்குக் குறித்தவைக மணி 
ேநரங்கள் அர்ப்பணிக்கப்ப ம். அ ப்பைட எ த்தறி , எண்ணறி  மீ , 

ப்பிக்கப்பட்ட ஓர் வற் த்தம் ெகாண்டதாக ஆசிாியர் கல்வி ம் ெதாடக்க 
வகுப் ப் பாடத்திட்ட ம் ம வ வைமக்கப்ப ம். 

2.5. நடப் க்காலத்தில், ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்கு (ECCE) 

தளா ம் அ குவழி இல்ைல என்ப டன், ஏற்கனேவ தல் வகுப்பின் 
தல் சில வாரங்க க்குள் ஒ  ெப மளவில் குழந்ைதகளின் தம் 
ழ்ச்சியைடந்தி க்கிற . எனேவ, மாணவர்கள் அைனவ ம் பள்ளிக்கு 

ஆயத்தமாக இ க்கிறார்கள் என்பைத உ திெசய்ய, எ த் கள், ஒ கள், 

ெசாற்கள், வண்ணங்கள், வ வங்கள், எண்கள் ஆகியவற்றின் கற்றைலச் 
சுற்றிேய ெசய்ைகப்பா க ம் பயிற்சிப் த்தகங்க ம் ெகாண் ப்ப ம், 

ஒத்தநிைலயினர் மற் ம் ெபற்ேறார்க டன் ஒ ங்குைழப்பைத 
உள்ளடக்கிய மான, இைடக்கால 3-மாத விைளயாட்  அ ப்பைடயிலான, 

‘பள்ளி ஆயத்த அளைவஅலகு’ (school preparation module) ஒன் , தல்வகுப்  
மாணவர்க க்காகத் ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் 

(NCERT) மற் ம் மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் 

(SCERT) வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 

2.6. அ ப்பைட எண்ணறி ம் எ த்தறி ம் பற்றிய உயர்தர வளஆதாரங்களின் 
ேதசியக் களஞ்சியம் ஒன் , அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய 
உள்கட்டைமப்  (DIKSHA–Digital Infrastructrure for Knowledge Sharing) மீ , 

கிைடக்குமா  ெசய்யப்ப ம். ஆசிாியர்க க்கு உதவிகளாகப் 
பயன்ப வதற்கும், ஆசிாியர்க க்கும் மாணவர்க க்கும் இைடேய நில ம் 
ெமாழித் தைடேவ கள் எவற்றி ம் உத தற்கும் ெதாழில் ட்ப இைடயீ கள் 
வழிகாட் யாக அைம ம் மற் ம் ெசயற்ப த்தப்ப ம்.  

2.7. நடப் க்காலத்தில் கற்றல் ெந க்க யின் அள க்குறி காரணமாக, தளாவிய 
அ ப்பைட எ த்தறி ம் எண்ணறி ம் ெப தற்கான ேசைவத்திட்டத்தில் 
ஆசிாியர்க க்கு ஆதரவளிக்கும் உ ப்ப யான ைறகள் அைனத் ம் 
ஆராய்ந்  கண் பி க்கப்ப ம். ஒ வ க்கு-ஒ வர்-ஒத்தநிைலயினர் கற்பித்தல் 
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(one-on-one peer tutoring) என்ப  கற்பவ க்கு மட் மின்றிக் கற்பிப்பவ க்கும் 
கூட, உச்ச அள ப் பயன்த வதாக உள்ள  என உலெகங்கு ள்ள ஆய் கள் 
காட் கின்றன. இவ்வா , பயிற்சிெபற்ற ஆசிாியர்களின் ேமற்பார்ைவயின் 
கீ ம் பா காப்  ஆக்கக்கூ களில் உாிய கவனம் ெகாள்வதன் ல ம், 

உடன்பயி ம் மாணவர்க க்காக ஒத்தநிைலயினர் கற்பிக்கும் ைற 
தன்னார்வ ம் மகிழ்ச்சி ம் மிக்க ெசய்ைகப்பாடாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 
கூ தலாக, இச் ேசைவஇயக்கத்தில் ெபாிய அளவில் பங்ேகற்கும் ெபா ட் , 

உள் ர்ச் ச க ம் அதற்கு அப்பா ம் என்ற இரண் ந் ம் பயிற்சிெபற்ற 
தன்னார்வலர்க க்காக அ  மிக எளிைமயானதாக ஆக்கப்ப ம். ச கத்தில் 
எ த்தறி ெபற்றி க்கிற உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ ம் ஒ  மாணவ க்கு/ 
ஆ க்குப் ப ப்ப  எவ்வா  என்பைதக் கற்பிக்கும் கடைமப்பா  
ெகாள்ளக்கூ ம் என்றால், அ  மிக விைரவாக நாட் ன் நிலஅைமப்ைபேய 
மாற்றிவி ம். மாநிலங்கள் அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் எண்ணறிைவ ம் 
ஊக்கிவளர்ப்பதற்கு நா த விய பணிச்ேசைவ இயக்கத்தில், அத்தைகய 
ஒத்தநிைலயினர் கற்பித்தல், தன்னார்வலர் ெசய்ைகப்பா கள் ஆகியவற்ைறப் 
ேபணிவளர்ப்பைத ம், அத் டன், கற்பவர்க க்கு ஆதரவளிக்கும் பிற 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ெதாடங்குவைத ம், த்தாக்க மாதிாிகள் நி வைத ம் 
க ைகெசய்யலாம். 

2.8. உள் ர் மற் ம் இந்திய ெமாழிகள் எல்லாவற்றி ம் (ேதைவப்ப ம் 
ெதாழில் ட்ப உதவி டன்) உயர்தர ெமாழிெபயர்ப்  உள்ளடங்கலாக, 

ய்த் மகிழத்தக்க மற் ம் உயிர்ப் ட்டக்கூ ய த்தகங்கள் 
மாணவர்க க்காக, எல்லா நிைலகளி ம் வளர்த்ெத க்கப்ப ம்; அ  பள்ளி 
மற் ம் உள் ர்ப் ெபா  லகங்கள் இரண் ம் மிகப்பரவலாகக் 
கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். நாெடங்கி ம் ப க்கும் பண்பாட்ைடக் 
கட்டைமக்க, ெபா வான மற் ம் பள்ளி லகங்கள் தனிச்சிறப்பாக 
விாிவாக்கப்ப ம்; எண்மிய லகங்க ம் நி வப்ப ம். பள்ளி லகங்கள், 

குறிப்பாகக் கிராமத்தில், பள்ளி ேநரங்கள்-அல்லாதேபா  ச கத்திற்குப் 
பயன்ப ம் வைகயில் அைமக்கப்ப ம். ேம ம், பரவலாக்கப்பட்ட ப க்கும் 
பழக்கத்ைத ேம ம் எளிதாக்கி ஊக்குவிக்க, த்தகச் சங்கங்கள் ெபா /பள்ளி 

லகங்களில் சந்திக்கலாம். ேதசியப் த்தக ேமம்பாட் க் ெகாள்ைக ஒன்  
உ வாக்கப்ப ம். நிலவியல்கள், ெமாழிகள், நிைலகள், வைகைமகைளக் 
கடந்  த்தகங்கள் கிைடக்கும்தன்ைம, அ கும்தன்ைம, தரம் மற் ம் 
ப ப்பவர்நிைல ஆகியவற்ைற உ திப்ப த்த விாிவான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

2.9. குழந்ைதகள் ஊட்டச்சத் க்குைற ட ம் உடல்நலமின்றி ம் இ க்ைகயில், 

அவர்களால் உகந்த ைறயில் (optimal) கற்க இயலா . எனேவ குழந்ைதகளின் 
ஊட்டச்சத் , உடல்நலம் (மனநலம் உட்பட) ஆகியைவ சத் ண , நன்கு 
பயிற்சிெபற்ற ச கப் பணியாளர்கள், ஆேலாசகர்களின் அறி கம் மற் ம் 
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பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறக்குள் ச கத்ைத ஈ ப த் தல் வாயிலாகக் 
ைகயாளப்ப ம். ஊட்டச்சத் மிக்க காைலச்சிற் ண் க்குப் பின் ள்ள காைல 
ேநரங்களில் அறிதிறன் மிக ம் ேதைவப்ப ம் பாடங்கைளப் ப ப்ப  
குறிப்பாகப் பயன்தரக்கூ ம் என ஆராய்ச்சி ெதாிவிக்கிற . எனேவ, மதிய 
உண க்கும் கூ தலாக, ஓர் எளிய, ஆனால் சத் மிக்க காைலச்சிற் ண் ைய 
வழங்குவதன் லம் இத்தைகய ேநரங்கள் ெநம்பிப்பயன்ெகாள்ளப் படலாம். 
சூடான உணைவக் ெகா க்க யாத இடங்களில், ஓர் எளிய, ஆனால் 
சத் மிக்க உண ப்பண்டத்ைதக் ெகா க்கலாம். (எ த் க்காட் :- ெவல்லம் 
ேசர்க்கப்பட்ட நிலக்கடைல/ெகாண்ைடக்கடைல அல்ல  உள் ர்ப் பழங்கள்) 
பள்ளிக் குழந்ைதகள் எல்ேலா ம் தனிச்சிறப்பாக 100% ேநாெயதிர்ப்பாற்றல் 
ெப வதற்காக, குறிப்பாகப் பள்ளிகளில் ஒ ங்கு ைறயான உடல்நல 
ம த் வ ஆய் க்கு ஆட்பட ேவண் ம்; அதைனக் கண்காணிப்பதற்காக 
உடல்நல அட்ைடகள் வழங்கப்ப ம். 

3. இைடநிற்றல் தத்ைதக் குைறத்தல் மற் ம் எல்லா நிைலகளி ம் தளாவிய 
கல்வி அ குவழிைய உ திெசய்தல் (Curtailing Dropout Rates and Ensuring 

Universal Access to Education at All Levels) 

3.1. பள்ளி அைமப் ைறயின் தன்ைம இலட்சியங்களில் ஒன்  குழந்ைதகள் 
பள்ளியில் ேசர்க்கப்பட்  வ ைகத கிறார்கள் என்பைத உ தி ெசய்வதாக 
இ க்க ேவண் ம். சர்வ சிக்ஷா அபியான் (இப்ேபா  சமக்ர சிக்ஷா), கல்வி 
உாிைமச் சட்டம் ேபான்ற ெதாடக்க யற்சிகள் வாயிலாக இந்தியா ெதாடக்கக் 
கல்வியில் தளாவிய பதி ச்ேசர்க்ைகயில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிையக் 
கண் க்கிற . இ ப்பி ம், பின்ைனய வகுப் க க்கான தர கள் 
பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறயில் குழந்ைதகைளத் தக்கைவத் க்ெகாள்வதில் 
சில க ம் சிக்கல்கைளச் சுட் க்காட் கின்றன. 6-8ஆம் வகுப் க க்கான 

ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக தம் (GER) 90.9% ஆக இ ந்தேபா , 9-10 
மற் ம் 11-12 வகுப் க க்கு ைறேய 79.3% மற் ம் 56. 5% ஆக மட் ேம 
இ ந்த ; இ  5ஆம் வகுப் க்குப் பின் ம், தனிச்சிறப்பாக 8ஆம் வகுப் க்குப் 
பின் ம் பதி ெசய்யப்பட்ட மாணவர்களில் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தினர் 
இைடநிற்கின்றனர் என்பைதச் சுட் க்காட் கிற . 2017-18-இல் ேதசிய 

வைகமாதிாி அளைவ அ வலகத்தின் (NSSO) 75-ஆவ  ேதா மான 
விவரஅளைவயின்ப , 6 தல் 17 வய  வைர ள்ள கு ப்பிாிவில் பள்ளிைய 
விட்  விலகிய குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக 3.22 ேகா  ஆகும். இத்தைகய 
குழந்ைதகைள மீண் ம் பள்ளிக்கல்வி அைடப் க்குள் மிகவிைரவில் 
ெகாணர்வதற்கும், ேம ம் 2030அளவில் ன்-பள்ளி தல் இைடநிைலப் 
பள்ளிவைரயில் 100% ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக எ ம் ஓர் இலட்சியத்ைத 
எய் வ டன், ேமற்ெகாண் ம் இைடநிற்ற ந்  மாணவர்கைளத் 
த ப்பதற்கும், இ  உயர் ந் ாிைமயாக அைம ம். ன்-பள்ளி தல் 12ஆம் 
வகுப் வைர ெசய்ெதாழில் கல்வி உள்ளடங்கிய-தரமான, நிைறவான 
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கல்விையப் ெப தற்கும், நாட் ன் எல்லாக் குழந்ைதக க்கும் தளாவிய 
அ குவழிைய உ திெசய்கிற வாய்ப்ைப வழங்கிட ம் நா த விய 
ஒத்திைசவான யற்சி ஒன்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

3.2. இைடநின் ேபான குழந்ைதகைளப் பள்ளிக்கு மீண் ம் ெகாணர்வதற்கும், 

இைடநிற்ற ந்  குழந்ைதகைள ேமற்ெகாண் ம் த ப்பதற்கும் இரண்  
ஒட் ெமாத்த ன் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். தலாவதாக, ன்-பள்ளி 

தல் 12-ஆம் வகுப்  வைர எல்லா நிைலகளி ம் அைனத்  மாணவர்க ம், 

பா காப்ப ம் ஈ ப த் வ மான பள்ளிக்கல்வி அ குவழிையப் 
ெப கிறார்கள் என்பைத எதிர்ேநாக்கி, பய ள்ள மற் ம் ேபா மான 
உள்கட்டைமப் க்கு வைகெசய்ய ேவண் ம். ேம ம் ஒவ்ெவா  கட்டத்தி ம் 

ைறப்ப  பயிற்சிெபற்ற ஆசிாியர்க க்கு ஏற்பா  ெசய்வ டன், பள்ளி 
எ ம் உள்கட்டைமப்  ஆதாரத்தில் குைற ற்றதாக இல்ைல என்பைத 
உ திெசய்ய, சிறப் க் கவனம் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அரசுப் பள்ளிகளின் 
நம்பகத்தன்ைம மீண் ம் நிைலநாட்டப்பட ேவண் ம். குழந்ைதகள் எல்ேலா ம் 
தரமான பள்ளியில் ேசர்ந் , உாிய நிைலகளில் கற்கும் வாய்ப்ைபப் 
ெப கிறார்கள் என்பைத எதிர்ேநாக்கி, ஏற்கனேவ இ ந் வ ம் பள்ளிகைளத் 
தர யர்த்தி விாிவாக்குதல், பள்ளிகள் இல்லாத பகுதிகளில் கூ தலான, தரமான 
பள்ளிகைளக் கட் தல், பா காப் ம் நைட ைறக்கு உகந்த மான 
(ேபாக்குவரத் ) ஊர்திகைள மற் ம்/அல்ல  வி திகைள, குறிப்பாகப் ெபண் 
குழந்ைதக க்கு வைகெசய்தல் ஆகியவற்றின் லம் இ  எய்தப்ப ம். 
பல்ேவ  சூழ்நிைலகளின் காரணமாக பள்ளியி ந்  இைடநின்ற, 

இடம்ெபயர்ந் ேபான ெதாழிலாளர்களின் குழந்ைதக ம், பள்ளியி ந்  
இைடநின் ேபான மற்றக் குழந்ைதக ம் மீண் ம் தன்ைமக் கல்வி 
நீேராட்டத்திற்குள் ெகாணரப்ப கிறார்கள் என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ட் , 

ெபா வாகச் ச கக் கூட் ற டன், மாற்றைமவான மற் ம் த்தாக்கக் கல்வி 
ைமயங்கள் அைமக்கப்ப ம். 

3.3. இரண்டாவதாக, கற்றல்நிைலைய ம், மாணவர்கைள ம் ெதாடர்ந்  
கண்காணிப்பதன் லம், மாணவர்கள், (அ) பள்ளியில் பதி ச்ேசர்க்ைகெபற்  
வ ைக த தல், (ஆ) அவர்கள் பின்தங்கிேயா, இைடநின்ேறா இ க்கிறார்கள் 
என்ற ேநர்வில், எல்லாக் குழந்ைதக ம் (வி பட்டைதத்) 
ெதாடர்ந் பி ப்பதற்கும் பள்ளிக்குள் மீண் ம் ைழவதற்கும் தகுந்த 
வாய்ப் கைளப் ெப கிறார்கள் என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ட் , 

மாணவர்கைள ம் அவர்களின் கற்றல் நிைலகைள ம் கவனமாகத் தடம்பற்றிச் 
ெசல்வதன் லம் பள்ளிகளில் தளாவிய பங்ேகற்ைப அைடயச்ெசய்வ  
ஆகும். 18 வய  வைர ள்ள அைனத் க் குழந்ைதக க்கும், அ த்தள நிைல 

தல் 12-ஆம் வகுப்  வாயிலாக ந நிைல டன் தரமான கல்வி 
வழங்குவதற்காகத் தகுந்த இடத்தில் வசதிநல ள்ள அைமப் ைறகள் 
ஏற்ப த்தப்ப ம். பள்ளிகள்/பள்ளி வளாகங்க க்குத் ெதாடர் ைடய 
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ஆேலாசகர்கள் அல்ல  நன்கு பயிற்சிெபற்ற ச கப் பணியாளர்க ம் 
ஆசிாியர்க ம் பள்ளி வய க் குழந்ைதகள் எல்ேலா ம் பள்ளிக்கு வந்  
கற்கிறார்கள் என்பைத உ திெசய்வதற்காக, மாணவர்க ட ம் அவர்களின் 
ெபற்ேறார்க ட ம் ெதாடர்ந்  பணிெசய்வ டன், ச கங்க ேட 
பயணம்ெசய்  ெசயலீ பா ெகாள்வார்கள். ச கநீதி மற் ம் அதிகாரமளிப் ச் 
சார்ந்த கு ைமச் ச க நி வனங்கள்/ ைறகளில் இ ந் ம், மாநில மற் ம் 
மாவட்ட நிைலயில் மாற் த் திறனாளிக டன், அதிகாரமளிப்  ஆட்கைள ம் 
ைகயா கிற அரசு அ வலர்களில் இ ந் ம் பயிற்சி ம் தகுதிநிைல ம் 
ெபற்றி க்கும் ச கப்பணியாளர்கள், மாநில மற் ம் ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப்  
அரசுகளால் (State and UT-Govt.) ஏற்கப்ப ம் பல்ேவ  த்தாக்கச் 
ெசயல்எந்திரங்கள் வாயிலாக, இந்த க்கிய ேவைலைய நிைறேவற் வதில் 
உதவிெசய் ம்ெபா ட் , பள்ளிக டன் இைணக்கப்பட ம். 

3.4. ஒ தடைவ உள்கட்டைமப் ம் பங்ேகற் ம் இடத்தி ள்ளன என்றால், 

மாணவர்கள் (ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்றவர்கள், குறிப்பா௧, ெபண் 
குழந்ைதகள்) பள்ளிக்கு வ ம் ஆர்வத்ைத இழக்கவில்ைல என்ற வைகயில், 

அவர்கைளத் தக்கைவத் க்ெகாள்வைத உ திெசய்கிற தரம் க்கியமானதாக 
இ க்கும். ேம ம் பய ள்ளதாக ம், இைடநிற்றல் அதிக ள்ள பகுதிகளில் 
உள் ர் ெமாழி அறி ள்ள ஆசிாியைரப் பணியமர்த்த ஊக்கத்ெதாைககள் 
வழங்குதற்கும், அத் டன், பாடத்திட்டத்ைத மிக ம் ஈ பா ள்ளதாக - 
பய ள்ளதாகச் ெசப்பனி தற்கும் ஓர் அைமப் ைற இதற்குத் ேதைவப்ப ம். 

3.5. ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு வினர்க்குச் (SEDG) சிறப்பான 
வற் த்தத் டன், அைனத்  மாணவர்க க்கும் கற்றைல எளிதாக்குவதற்கு, 

பள்ளிக் கல்வியின் ச்ெசல்ைல, ைறசார்ந்த மற் ம் ைறசாராத கல்வி 
ைறகள் என்ற இரண்  ைறகைள ம் உள்ளடக்கும் கற்ற க்குப் பல்வைக 

வழிகைள எளிதாக்கும் ெபா ட்  விாிவாக்கப்ப ம். பள்ளி ெசல்ல இயலாத 
இந்திய இைளஞர்களின் கற்றல் ேதைவகைள எதிர்ெகாள் ம் ெபா ட் , 

ேதசியத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வன ம் (NIOS) மாநிலத் 
திறந்தநிைலப் பள்ளிக ம் வழங்கும் திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைல ரக் கல்வி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் விாி ப த்தப்பட்  வ ப்ப த்தப்ப ம். ேதசியத் 
திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வன ம்(NIOS) மாநிலத் திறந்தநிைலப் 
பள்ளிக ம் தற்ேபா ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கும் கூ தலாகப் பின்வ ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் வழங்கும்: ைறசார்ந்த பள்ளி அைமப் ைறயின் 
3, 5 மற் ம் 8ஆம் வகுப் க க்குச் சமமான A, B மற் ம் C நிைலகள்; 10 மற் ம் 
12-ஆம் வகுப் க க்குச் சமமான இைடநிைல(secondary)க் கல்வி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; ெசய்ெதாழிற்கல்விப் பாடப்பயிற்சிகள் மற் ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; வய வந்ேதார் கல்வி மற் ம் வாழ்க்ைகைய 
வளப்ப த் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்; மாநிலத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி 
நி வனங்கைளப்(SIOS) திதாக நி தல், ஏற்கனேவ உள்ள மாநிலத் 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 

22 

திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனங்கைள வ ப்ப த்தல் லம், வட்டார 
ெமாழிகளில் இத்தைகய ன்-வழங்குதல்கைள(offerings) வளர்த்ெத ப்பதற்கு, 

மாநிலங்கள் ஊக்குவிக்கப்ப ம்.  

3.6. அரசுசார்ந்த மற் ம் அரசு சாராத அறக்ெகாைட நி வனங்க க்கு, 

பள்ளிகைளக் கட் தல், பண்பா , நிலவியல், ச கப் ள்ளிவிவரஆய்  
காரணமாக உள் ர் மா தல்கைள ஊக்குவித்தல், மாற்றைமவான கல்வி 
மாதிாிகைள அ மதித்தல் ஆகியவற்ைற எளிதாக்கும்ெபா ட் , 

பள்ளிக க்கான ேதைவப்பா கள் குைறவான கட் ப்பா ள்ளனவாக 
ஆக்கப்ப ம். வி ம்பிய கற்றல் விைள கள் ெதாடர்பாக உள்ளீ களின் மீ  
குைறந்த அ த்தத்ைத ம், ெவளியீட்  ஆற்றல் மீ  அதிக அ த்தத்ைத ம் 
ெபற்றதாக ஒ கக்கவனம் அைம ம். உள்ளீ கள் மீதான 
ஒ ங்கு ைறவிதிகள் குறித்த விதி ைறகள் இயல் 8-இல் எண்ணிட் த் 
ெதாகுத்தவா  குறித்தசில பகுதிக க்கு வரம்பிடப்ப ம். பள்ளிக க்கான பிற 
மாதிாிகள் அறக்ெகாைடக் கூட்டாண்ைமகள் ேபான்றவற் டன் ேசர்ந்  
வழிச்ெச த்தப்ப ம். 

3.7. ஒ வ க்கு ஒ வர் பயிற் தல், எ த்தறி  கற்பித்தல், ற-உதவி அமர் கள் 
நடத் தல்; கற்பிப்பவர்க க்குக் கற்பித்த ல் ஆதர ம் வழிகாட்ட ம், 

மாணவர்க க்குச் ெசய்பணியில் வழிகாட்ட ம் அறி ைரயளித்த ம் 
த யவற்ைறப் பள்ளிகளில் ஏற்பா ெசய்வதன் லம், கற்றைல 

ேமம்ப த் வதற்கான தன்னார்வ யற்சிகளில் ச கத்ைத ம் பைழய 
மாணவர்கைள ம் ஈ ப த் ம் யற்சிகள் ெசய்யப்ப ம். இவ்வைகயில், 

ைனப்பான, உடல்நல ள்ள த்த கு மக்கள், பைழய மாணவர்கள், 

உள் ர்ச் ச க உ ப்பினர்கள் ஆகிேயாாின் ஆதர  தகுந்தவா  
ஒ ங்குதிரட் ப் ேபணப்ப ம். எ த்தறி ெபற்ற ஆர்வலர்கள், ஓய் ெபற்ற 
அறிவியலாளர்கள், அரசு/பகுதி-அரசு ஊழியர்கள், பைழய மாணவர்கள், 

கல்வியாளர்கள் ஆகிேயாாின் தர த்தளங்கள் இந்த ேநாக்கத்திற்காக 
உ வாக்கப்ப ம்.  
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4. பள்ளிகளில் பாடத்திட்ட ம் கற்பிக்கும் ைற ம்: கற்றல் நிைறவானதாக ம், 

ஒ ங்கிைணந்ததாக ம், ய்த் மகிழத்தக்கதாக ம், ஈ பாட்ைடத் ண் வதாக ம் 

இ க்க ேவண் ம் (Curriculum and pedagogy in Schools: Learning should be Holistic, 

Integrated, Enjoyable and Engaging) 

பள்ளிப் பாடத்திட்டத்ைத ம் கற்பித்தல் ைறைய ம், 5+3+3+4 என் ம் ஒ  திய 

வ வைமப்பில் ம கட்டைமப் ச்ெசய்தல் (Restructuring school curriculum and 

pedagogy in a new 5+3+3+4 design) 

4.1. பள்ளிக்கல்வியின் பாடத்திட்ட ம் கற்பிக்கும் ைற ம்- கற்ேபாாின் 
ெவவ்ேவ  வளர்ச்சிக் கட்டத்தில், ைறேய 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 ஆகிய வய  
வாிைசக்கு ேநாிைணயாகும் அவர்க ைடய வளர்ச்சித் ேதைவக க்கும் 
ஆர்வங்க க்கும் எதிர்விைனயாற் வதாக ம் ெதாடர் ள்ளதாக ம் அைத 
ஆக்கும்ெபா ட்  ம க்ெகா க்கப்ப ம். எனேவ பள்ளிக் கல்விக்கான 
பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற, பாடத்திட்டச் சட்டகம் ஆகியைவ 
[இம்ம கட்டைமப்  வ வமான ] 5+3+3+4 என்ற வ வில், அ த்தளக் 
கட்டத்ைத உள்ளடக்கிய . (இரண்  பகுதிகளாக, அதாவ  அங்கன்வா / 

ன்-பள்ளியில் 3 ஆண் கள் + ெதாடக்கப் பள்ளியில் 1-2வகுப் களில் 2 
ஆண் கள்; இரண் ம்ேசர்ந்  3-8 வயதினைர உள்ளடக்கும்), ஆயத்த நிைல (3-

5 வகுப் கள், 8-11 வயதினைர உள்ளடக்கும்), ந நிைல (6-8 வகுப் கள், 11-14 
வயதினைர உள்ளடக்கும்) மற் ம் இைடநிைல (இ  கட்டங்களில், 9-12 
வகுப் கள், அதாவ  9 மற் ம் 10 என த ம் 11 மற் ம் 12 என 
இரண்டாவதி ம், 14-18 வயதினைர உள்ளடக்கும்.) 

4.2. அ த்தள நிைலயான  ஐந்  ஆண் கள் ெநகிழ்வான, பல்வைகநிைல, 

விைளயாட் /ெசய்ைகப்பா  அ ப்பைடயில் கற்றல், 1.2-ஆம் பத்தியில் 
ெசால்லப்பட்டப  ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியின் (ECCE) 
பாடத்திட்டத்ைத ம் கற்பிக்கும் ைறைய ம் ெகாண் க்கும். ஆயத்த 
நிைலயான  ன்  ஆண் கள் விைளயாட் , கண் பி ப்  மற் ம் அ த்தள 
நிைலயின் ெசய்ைகப்பா  அ ப்பைடயில் கற்பிக்கும் ைற மற் ம் 
பாடத்திட்டப் பாணிையக் ெகாண் க்கும். இ  சில எளிய பாடப் 

த்தகங்கைள ம், அத் டன், ைறயான ஆக்கக்கூ கைள ம் இைணக்கும் 
ப த்தல், எ தல், ேபசுதல், உடற்கல்வி, கைல, ெமாழிகள், அறிவியல், 

கணிதம் ஆகியைவ உள்ளடங்கிய பாடங்கள் ஊேட உ தியான அ த்தளத்ைத 
அைமக்கும் ெபா ட் , மிக ம் ைறப்ப யான, ஆனால் இைடஊடா ம் 
வகுப்பைறக் கற்றைல ஒ ங்கிைணக்கத் ெதாடங்கும். ந நிைலக் கட்டமான -
ஆயத்தநிைலயின் கற்பிக்கும் ைற மற் ம் பாடத்திட்டப் பாணி மீ  
கட்டைமக்கிற இந்தக் கட்டத்தில் மாணவர்கள் ஆயத்தமாக இ ப்பார்கள் 
என்பதால், அறிவியல், கணிதம், கைல, ச க அறிவியல், மானிடவியல்கள் 
ஆகியவற்ைறக் கடந் , ஒவ்ெவா  பாடத்தி ம் மிக ட்பமான க த் கைளக் 
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கற்பதற்கும் கலந்தாய்வதற்கும் தனித்தனிேய பாட ஆசிாியர்களின் 
அறி கத் டன், ன்  ஆண் க் கல்விையக் ெகாண் க்கும். பல சிறப் ப் 
பாடங்கள் மற் ம் ஆசிாியர்களின் அறி கம் இ ந்தேபாதி ம், ஒவ்ெவா  
பாடத்திற்குள் ம் அ பவவழிக் கற்ற ம், ெவவ்ேவ  பாடங்க க்கிைடேய 
ெதாடர் கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி ம் ஊக்குவித்  வ த்தப்ப ம். 
இைடநிைலயான (secondary)- ந நிைலக் கட்டத்தின் பாடம்சார்ந்த 
கற்பிக்கும் ைற மற் ம் பாடத்திட்டப் பாணி மீ  மிகப்ெப ம் ஆழம், 

மிகப்ெப ம் திறனாய் ச் சிந்தைன, வாழ்க்ைகக்கான மிகப்ெப ம் கவனம், 

மிகப்ெப ம் ெநகிழ் த்தன்ைம ஆகியவற் டன் மாணவர் பாடங்கைளத் தாேம 
ெதாி ெசய்வதன் மீ  கட்டைமக்கப்ப கிற, நான்கு ஆண் ப் பன் க 
ஆய் கைளக் ெகாண் க்கும். குறிப்பாக மாணவர்கள் 10-ஆம் வகுப் க்குப் 
பின்  ெவளிேய வதற்கும், அ த்த கட்டத்தில் மிகச் சிறப்பானெதா  
பள்ளியில் ேசரவி ம்பினால் அவ்வா  ெசய்வ  உட்பட, 11-12-ஆம் 
வகுப் களில் கிைடக்கத்தக்க ெசய்ெதாழில்கல்வி அல்ல  ேவ  ஏேத ம் 
பயிற்சிப்ப ப்ைபத் ெதாடர மீண் ம் ைழவதற்கும் வி ப்பம் ெகாண் க்கக் 
கூ ம்.  

4.3. ேமேல கூறப்பட்ட நிைலகள் குழந்ைதகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சி 
அ ப்பைடயில், மாணவர்க க்கான கற்றல் நன்ைமபயக்கும்ெபா ட்  
வ வைமக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்ைத ம் கற்பிக்கும் ைறைய ம் மட் ேம 
ெகாண் க்கின்றன. அைவ ஒவ்ெவா  நிைலயி ம் ேதசிய மற் ம் மாநிலப் 
பாடத்திட்டங்கள், கற்பித்தல்-கற்றல் உத்திகள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிையத் 
ெதாிவிக்கும்; ஆனால் இயற்ைகயான உள்கட்டைமப் க்கு இைணயான 
மாற்றங்கள் ேதைவப்படவில்ைல. 

கற்பவர்களின் நிைறவான வளர்ச்சி (Holistic Development of Learners) 

4.4. அைனத்  நிைலகளி ம் பாடத்திட்டம் மற் ம் கற்பிக்கும் ைறச் 
சீர்தி த்தத்தின் க்கிய ஒட் ெமாத்த உந் விைச, கற்றல் எவ்வா  எ ம் 
உண்ைமயான ாிதைல ம் கற்றைல ம் ேநாக்கி நகர்வதாக ம், இன்  
ெப ம்பா ம் இ க்கின்ற ாியாமல் மனப்பாடமாகக் கற்கும் 
பண்பாட் ந்  விலகிச்ெசல்வதாக ம் அைம ம். கல்வியின் ேநாக்கம் 
அறிதிறன் வளர்ச்சி மட் மின்றி, ஒட் ெமாத்தப் பண் நலன்கைளக் 
கட்டைமப்ப ம், 21-ஆம் ற்றாண் ன் க்கியச் ெசய்திறன்க டன் 
ஆயத்தமாக ள்ள- நிைற ம் ஆ ைம ம் ெகாண்ட தனிமனிதர்கைள 
உ வாக்குவ ம் ஆகும். இ தி வாக, அறி  என்ப  ஆழ்ந் -அமர்ந்த ஒ  

ைதயல். கல்வி என்ப  ஒ  தனிமனித க்குள் ஏற்கனேவ இ க்கும் 
சான்றாண்ைம(perfection)ைய ( நிைற ப்பண்ைப) ெவளிப்ப த்த 
உத கிற . இத்தைகய க்கிய இலட்சியங்கைள அைடவதற்குப் 
பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற ஆகியவற்றின் அைனத்  ஆக்கக்கூ க ம் 
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ம சீரைமக்கப்பட் ப் பைழயன கழித் ப் ப்பிக்கப்ப ம். ன்-பள்ளி தல் 
உயர்கல்வி வைர கற்ற ன் ஒவ்ெவா  கட்டத்தி ம் கல்விக்களங்கைளக் 
கடந்  குறித்தவைகச் ெசய்திறன்கள், உயர்மதிப் கள் ஆகியவற்றின் 
ெதாகுப் கைள ஒ ைமப்ப த்திக் கூட் ைணவாக்கும்ெபா ட்  அைவ 
அைடயாளம் காணப்ப ம். பாடத்திட்டச் சட்டகங்கள், நடவ க்ைகச் 
ெசய யக்கங்கள் ஆகியவற்ைறக் கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறகளில் 
ஈ ப த் வதன் வாயிலாக, அைவ உள்ளீர்க்கப்ப கின்றன என்பைத 
உ திெசய்வதற்காக, இத்தைகய திறன்க ம் உயர்மதிப் க ம் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் 

(NCERT) இத்தைகய ேதைவப்ப கிற ெசய்திறன் ெதாகுப் கைள அைடயாளம் 
கா வ டன், ன்-குழந்ைதப்ப வம் மற் ம் பள்ளிக்கல்விக்கான ேதசியப் 
பாடத்திட்டச் சட்டகத்தில் அவற்ைற நைட ைறப்ப த் ம் 
ெசய யக்கங்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள் ம்.  

இன்றியைமயாத கற்றைல ம் திறனாய் ச் சிந்தைனைய ம் ேமம்ப த்த, பாடத்திட்ட 
உள்ளடக்கத்ைதக் குைறத்தல் (Reduce Curriculum Content to Enhance essential 

Learning and Critical Thinking) 

4.5. திறனாய் ச் சிந்தைனக்கும், ேம ம் நிைற , ஆய்வறி -அ ப்பைட, 

கண் பி ப் -அ ப்பைட, கலந்தாய் -அ ப்பைட, பகுப்பாய் -
அ ப்பைடயில் கற்ற க்கும் இடமளிக்கும் ெபா ட் , ஒவ்ெவா  பாடத்தி ம் 
அதன் இன்றியைமயாத உள்ளீ க க்கு ஏற்ப, பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கம் 
குைறக்கப்ப ம். ெசயற்கட்டைளயாகிய உள்ளடக்கங்கள் (mandated contents), 

க்கியக் க த் க்கள் (concepts), எண்ணங்கள், பயன்ப த் ைககள், சிக்கல்-
தீர்  ஆகியவற்றின்மீ  ஒ கக்கவனம் ெச த் ம். கற்பித்த ம் கற்ற ம் 
அதிக இைட-எதிர்ச்ெசயலாற்றல் (interactive) ைறயில் நடத்தப்ப ம்; 

வினாக்கள் ேகட்ப  ஊக்குவிக்கப்ப ம்; வகுப்பைற அமர் கள் ஆழ்ந் ம் 
பட்டறி வழி ம் கற்ற ன் ெபா ட் , மாணவர்க க்காக அதிக நைகச்சுைவ, 

பைடப்பாற்றல், ஒ ங்குைழப் , த்தாய்  ஆகிய ெசய்ைகப்பா கைள 
ைறயாகக் ெகாண் க்கும். 

பட்டறி (அ பவ) வழிக் கற்றல் (Experiential Learning) 

4.6.  ஒவ்ெவா  பாடத் க்குள் ம் ெவவ்ேவ  பாடங்க க்கும் இைடேய, 

ெதாடர் களின் த்தாய் ட ம் அளைவத்தரத் ட ம் கற்பிக்கும் ைற என்ற 
வைகயில், கைல-ஒ ங்கிைணந்த, விைளயாட் -ஒ ங்கிைணந்த கல்வி, 
மற்றவற் க்கிைடேய, கைதெசால் தல்-அ ப்பைடயிலான கற்பிக்கும் ைற 
ஆகியவற்றில் கற்ற க்குக் ைகெகா த்  உத தல் உட்பட, பட்டறி வழிக் 
கற்றலான  அைனத் க் கட்டங்களி ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். வகுப்பைற 
நடவ க்ைககள், கற்றல் விைள களின் ெசயல்ெவற்றிைய அைடவதி ள்ள 
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இைடெவளிைய நிரப் ம் ெபா ட் , தகுதிறன் அ ப்பைடயில் கற்றல் மற் ம் 
கல்வி என ைறமாற்றம் (shift) ெசய்யப்ப ம், (கற்றலாக (“as” learning), 

கற்ற ன் (“of” learning”), கற்ற க்காக (“for” learning), மதிப்பீ  உள்ளடங்கிய) 
மதிப்பீட் க் க விகள், குறிக்கப்பட்ட ஒ  வகுப்பின் பாடம் ஒவ்ெவான் க்கும் 
குறித் ைரக்கப்பட்டப - கற்றல் விைள கள், தனித்திறன்கள், மனநிைல 
ஆகியவற் டன் ஒ ங்கைமக்க ம்ப ம். 

4.7.  கைல-ஒ ங்கிைணப்  என்ப , பாடங்கைளக் கடந் , க த் க்கைளக் 
கற்ற க்கு அ ப்பைடயான கைல, பண்பா  ஆகிய பல்ேவ  
ஆக்கக்கூ கைள ம் வ வங்கைள ம் பயன்ப த் கிற, கு க்கு-பாடத்திட்டக் 
கற்பித்தல் அ கு ைற (cross curricular pedagogical approach) ஆகும். கைல-
ஒ ங்கிைணந்த கல்வி என்ப  ஒவ்ெவா  மட்டத்தி ம், பட்டறி வழிக் 
கல்வியி ைடய உந் விைசயின் ஒ  பகுதியாக, மகிழ்வான வகுப்பைற 
உ வாக்கத்திற்கு மட் மன்றி, இந்தியக் கைல மற் ம் பண்பாட்ைடக் 
கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறயில் அைத ஒ ங்கிைணத்தல் வாயிலாக இந்திய 
இனப்பண்ைப உள்ளீர்த் க்ெகாள்வ ம் ஆகும். இந்தக் கைல-ஒ ங்கிைணந்த 
அ கு ைறயான  கல்விக்கும் பண்பாட் க்கும் இைடேய ெதாடர் கைள 
வ ப்ப த் ம். 

4.8.  விைளயாட் -ஒ ங்கிைணப்  என்ப  ஒ ங்குைழப் , தன்- யற்சி, 
தற்கட் ப்பா , தற்சிந்தைன, கு ேவைலகள், ெபா ப் , கு ைம ேபான்ற 
ெசய்திறன்கைள வளர்ப்பதில் உத ம்ெபா ட் , கற்பிக்கும் பயிற்சிகளில், 

நாட் க்குாிய விைளயாட் கள் உள்ளடக்கிய, உடல் ெசய்ைகப்பா கைளப் 
பயன்ப த் கிற, மற்ெறா  கு க்கு-பாடத்திட்டக் கற்பித்தல் அ கு ைற 
ஆகும். வாழ்நாட்கால மனப்பான்ைமயாக உட தி ெப வைதக் ெகாள்ள ம், 

ஆேராக்கிய இந்தியா இயக்கத்தில் (Fit India movement) எதிர்ேநாக்கியவா , 

உட திப் ப நிைலக டன் ேசர்ந்  ெதாடர் ைடய வாழ்க்ைகச் 
ெசய்திறன்கைள அைடய ம், மாணவர்க க்கு உத ம் ெபா ட்  
விைளயாட் -ஒ ங்கிைணந்த கல்வி, வகுப்பைற நடவ க்ைககளில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். கல்வியில் விைளயாட் கைள ஒ ங்கிைணப்ப  என்ப  
அறிவாற்றல் திறைமகைள உயர்த் வேதா ம் கூட, உடல் நலத்ைத ம் மன 
நலத்ைத ம் ேமம்ப த் வதன் லம் நிைற  வளர்ச்சிையப் 
ேபணிவளர்க்க அ  பயன்ப கிற  என்பதால், அதன் ேதைவப்பா  நன்கு 
அங்கீகாிக்கப்ப கிற . 

பாடப்பிாி த் ெதாி களில் ெநகிழ் த்தன்ைம வாயிலாக மாணவர்க க்கு 
அதிகாரமளித்தல் (Empower Students through Flexibility in Course Choices) 

4.9. மாணவர்கள், ெசாந்தப் ப ப் ப் பாைதைய ம் வாழ்க்ைகத் திட்டங்கைள ம் 
அவர்கேள வ வைமத் க் ெகாள்ளக்கூ ம் என்ற வைகயில், உடற்கல்வி, 
கைலகள் மற் ம் ைகத்ெதாழில்கள், ெசய்ெதாழில்திறன்கள் த ய பாடங்கள் 
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உள்ளடங்கலாக, குறிப்பாக இைடநிைலப் (உயர்நிைலப்) (secondary) 
பள்ளியில், ப க்கும் பாடங்களில் அதிகாிக்கப்பட்ட ெநகிழ் த்தன்ைம ம் 
வி ம்பித் ெதாி ெசய்த ம் அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம். நிைறவான 
வளர்ச்சி ம் ஆண் ேதா ம் பாடங்கள் மற் ம் ப ப் ப் பிாி களின் 
விாிவானெதா  வி ப்பத்ெதாி ம் இைடநிைலப் பள்ளிக் கல்வியின் திய 
தனிஅைடயாள ஆக்கக்கூறாக அைம ம். கைலகள், மானிடவியல்கள், 

அறிவியல்கள் ஆகியவற் க்கு இைடேய, அல்ல  ெசய்ெதாழில் அல்ல  கல்வி 
நீேராட்டங்க க்கிைடேய, பாடங்க க்குள் ‘பாடத்திட்டம்’, றப்-
பாடத்திட்டம்’ அல்ல  ‘உடன்–பாடத்திட்டம் சார்ந்த’வற் க்கிைடேய 
க னமான பிாிப்  எ ம் இ க்கா . அறிவியல், மானிடவியல்கள், கணிதம் 
ஆகியவற் க்கும் கூ தலாக, பாடங்க டன் உடற்கல்வி, கைலகள், 

ைகத்ெதாழில்கள், ெசய்ெதாழில் திறன்கள் ேபான்ற பாடங்கள், ஒவ்ெவா  
வயதி ம் எ  ஆர்வமாக ம் பா காப்பாக ம் இ க்குேமா அைதக் க த்தில் 
ெகாண்  பள்ளிப் பாடத்திட்டம் வதி ம் ஒ ங்கிைணக்கப்ப ம். 

4.10. பள்ளிக்கல்வியின் நான்கு கட்டங்கள் ஒவ்ெவான் ம் ெவவ்ேவ  
வட்டாரங்களில் எ  நிகழக்கூ யதாகுேமா அதற்கு இணங்கியவா , 

அதிகமான பாடங்கைள ெவளிக்காட் வைத ம் ெபாிய 
ெநகிழ் த்தன்ைமைய ம் அ மதிக்கும் ெபா ட் , ஒன் விட்  ஒ  
நாட்களில் கற்பிக்கப்ப ம் சி  அலகுகள் அல்ல  பாடப்பிாி கள் 
ேசர்க்கப்ப வைத அ மதிக்கிற ஒ  ப வ ைற அல்ல  ேவ  ஏேத ம் 
அைமப் ைற ேநாக்கி நகர்வைதக் க ைகெசய்யலாம். கைலகள், 

அறிவியல்கள், மானிடவியல்கள், ெமாழிகள், விைளயாட் கள் மற் ம் 
ெசய்ெதாழில்சார்ந்த பாடங்கள் உள்ளடங்கலாக, பாடங்களின் விாிந்த 
வாிைசத்ெதாடர் ஒன்ைற, ெபாிய ெநகிழ் ம் ெவளிப்பா ம் மகிழ் ம் ெகாண்ட 
இத்தைகய ேநாக்கங்கைள எய் வதற்கு மாநிலங்கள் த்தாக்க வழி ைறகைள 
ஆராய்ந் காணலாம். 

பன்ெமாழித்தன்ைம ம் ெமாழியாற்ற ம் (Multi-lingualism and the Power of 

Language) 

4.11. இளங்குழந்ைதகள் தங்கள  ட் ெமாழியில்/ தாய்ெமாழியில் அற்பமல்லாத 
க த் க்கைள மிகவிைரவாகக் கற்  மனங்ெகாள்கிறார்கள் என்ப  நன்கு 
அறியப்ப கிற . ட் ெமாழியான  தாய்ெமாழியாக அல்ல  உள் ர்ச் 
ச கத்தினர் ேபசும் அேத ெமாழியாகப் ெப ம்பா ம் இ க்கிற . எனி ம், 

சில ேநரங்களில் பன்ெமாழிக் கு ம்பங்களில், பிற கு ம்ப உ ப்பினர்களால் 
ேபசப்ப கிற ட் ெமாழி ஒன்  இ க்கக்கூ ம்; அ  சிலேநரங்களில் 
தாய்ெமாழி அல்ல  உள் ர் ெமாழியி ந்  ேவறாக இ க்கலாம். இய ம் 
இடத்திெலல்லாம், கற்பிக்கும் வாயில்(ெமாழி) குைறந்த  5-ஆம் வகுப்  
வைரயில், ெபாி ம் வி ம்பத்தக்க நிைலயில் 8-ஆம் வகுப் க்கும் அதற்கு 
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அப்பா ம் ட் ெமாழி/தாய்ெமாழி/உள் ர் ெமாழி/ வட்டாரெமாழி என்பதாக 
இ க்கும். அதன்பின்  ட் /உள் ர் ெமாழியான , இய ம் 
இடத்திெலல்லாம் கற்பிக்கப்ப ம் ஒ  ெமாழியாகத் ெதாடரப்பட ேவண் ம். 
இ  ெபா  மற் ம் தனியார் பள்ளிகளால் பின்பற்றப்பட ேவண் ம். அறிவியல் 
உள்ளடங்கலாக, உயர்தரப் பாடப் த்தகங்கள் ட் ெமாழியில்/ 
தாய்ெமாழியில் கிைடக்கத்தக்கதாகச் ெசய்யப்ப ம். குழந்ைதயால் ேபசப்ப ம் 
ெமாழிக்கும் கற்பிக்கும் வாயி க்கும்(ெமாழிக்கும்) இைட ள்ள இைடெவளிகள் 
இைணக்கப்ப கின்றன என்பைத உ திெசய் ம் யற்சிகள் அைனத் ம் 
விைரவாகச் ெசய்யப்ப ம். ட் ெமாழி/தாய்ெமாழிப் பாடப் த்தகம் 
கிைடக்காத ேநர் களில், ஆசிாிய க்கும் மாணவர்க க்கும் இைடேய 
ஊடா ெமாழி, இய ம் இடத்திெலல்லாம் ட் ெமாழி/தாய்ெமாழியாக 
இன்ன ம் இ ந் வ ம். எந்த மாணவர்களின் ட் ெமாழி 
கற்பிக்கும்(வாயில்) ெமாழியி ந்  ேவறாக இ க்கலாகுேமா அந்த 
மாணவர்க டன், இ ெமாழியில் கற்பிக்கும்-கற்றல் க விக டன், இ ெமாழி 
அ கு ைறையப் பயன்ப த்த ஆசிாியர்கள் ஊக்குவிக்கப்ப வார்கள். 
அைனத்  ெமாழிக ம் அைனத்  மாணவர்க க்கும் உயர்தரத் டன் 
கற்பிக்கப்ப ம்; கற்பிக்கப்பட மற் ம் கற்கப்படேவண் ய ஒ  ெமாழியாக 
அந்த ெமாழி மட் ேம கற்பிக்கும் வாயிலாக (ெமாழியாக) இ க்கேவண் ய 
ேதைவ இல்ைல. 

4.12.  2 தல் 8 வய  வைர உள்ள குழந்ைதகள் ெமாழிகைள மிக விைரவில் மனம் 
பற் கிறார்கள் என் ம் பன்ெமாழித்தன்ைம இளம் மாணவர்க க்குப் ெப ம் 
அறிதிறன் நன்ைமகைள அளிக்கிற  என் ம் ஆராய்ச்சிகள் ெதளிவாகக் 
காட் கின்றன. அ த்தளம் தற்ெகாண் , ெதாடக்கத்திேலேய ெவவ்ேவ  
ெமாழிகள் (தாய்ெமாழி மீ  ஒ  குறிப்பிட்ட க்கியத் வத் டன்) 
குழந்ைதகளின் பார்ைவக்கு ைவக்கப்ப ம். அதிகமான இைடெயதிர்விைன 
உைரயாடல்க ட ம், ெதாடக்கக் காலத்தில் தாய்ெமாழியில் ப ப்ப ம், 

பிந்தியநிைலயில் எ த ம் மற் ம் 3-ஆம் வகுப்பி ம் அதற்கு அப்பா ம் 
பிற ெமாழிகைளப் ப ப்பதற்கும் எ வதற்கும் வளர்த்ெத த்த 
ெசய்திறத் ட ம், எல்லா ெமாழிக ம் ய்த் மகிழத்தக்க மற் ம் 
இைடெயதிர்விைனயாற் ம் பாணியில் கற்பிக்கப்ப ம். ைமய மற் ம் மாநில 
அரசுகள் இரண்டா ம் நாெடங்கி ம் எல்லா வட்டார ெமாழிகளி ம், 

குறிப்பாக, இந்திய அரசைமப்பின் எட்டாம் இைணப் ப் பட் ய ல் 
ெசால்லப்பட்ட எல்லா ெமாழிகளி ம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் ெமாழி 
ஆசிாியர்கைளப் பணியமர்த்த மாெப ம் யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 
மாநிலங்கள்- தனிச்சிறப்பாக இந்தியாவின் ெவவ்ேவ  வட்டாரங்களில் உள்ள 
மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநிலங்களில் ம்ெமாழிக் ெகாள்ைகைய 
நிைறேவற் வதற்கும், நாெடங்கி ம் இந்திய ெமாழிகளின் கற்றைல 
ஊக்குவிக்க ம், ஒ  மாநிலம் மற்ெறான்றி ந்  ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் 
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ஆசிாியர்கைளப் பணங்ெகா த்தமர்த் வதற்கும் (hire) இ தரப்  
ஒப்பந்தங்கைளச் ெசய்  ெகாள்ளலாம். ெவவ்ேவ  ெமாழிகைளக் கற்பிக்க ம் 
கற்க ம், ெமாழிகைள நாெடங்கி ம் பரவலாக்க ம் ெதாழில் ட்பப் 
பயன்பாட்ைட விாிந்த அளவில் ெகாள்ளலாம்.  

4.13. அரசைமப்  வைக ைறகள், மக்கள், வட்டாரம், ஒன்றியத்தின் ேபராவல்கள், 

பன்ெமாழித்தன்ைமைய ஊக்கிவளர்த்தல் மற் ம் ேதசிய ஒற் ைமைய 
ஊக்கிவளர்த்தல் ஆகியவற்ைற மனத்தில் ெகாண் க்ைகயில், ம்ெமாழி 
வாய்பா  ெதாடர்ந்  நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். எனி ம், ம்ெமாழி 
வாய்பாட் ல் ஒ  ெபாிய ெநகிழ் த்தன்ைம இ க்கும்; எந்த ெமாழி ம் எந்த 
மாநிலத்தின் மீ ம் திணிக்கப்படமாட்டா . ன்  ெமாழிகளில் குைறந்த  
இரண்டாவ  இந்திய நாட்  ெமாழிகளாக இ க்கும் வைர, குழந்ைதகள் கற்கும் 

ன்  ெமாழிகள், ஐயத்திற்கிடமின்றி மாநிலங்கள், வட்டாரங்கள், அத் டன் 
மாணவர்கள் அவர்களாகேவ வி ப்பத் டன் ேதர்ந்ெத ப்பைவயாக இ க்கும்; 

மாணவர்கள் தாங்கள் ப க்கும் ன்  ெமாழிகளில் ஒன்ைறேயா, அதற்கு 
ேம ேமா மாற்ற வி ம் பவர்கள் 6 அல்ல  7-ஆம் வகுப்பில் அவ்வா  
ெசய்யலாம்; இைடநிைல(உயர்நிைல)ப் பள்ளி (secondary school) இ தி 
வாக்கில் (இலக்கிய அளவில் ஓர் இந்திய ெமாழி உள்ளடங்கலாக) ன்  
ெமாழிகளில் அ ப்பைடத் திறைமைய அவர்கள் ெபற்றி க்கிறார்கள் என்பைத 
விளக்கிக்காட் ம் திறைமெகாண் க்க ேவண் ம். 

4.14. மாணவர்கள் தங்கள் ட்  ெமாழியில் / தாய்ெமாழியில் மற் ம் ஆங்கிலத்தில் 
அறிவியல், கணிதம் ஆகிய இரண்  பாடங்கள் பற்றிச் சிந்திக்க ம், ேபச ம் 
திறைம ெகாள் ம் வைகயில், அந்தப் பாடங்களில் உயர்தர இ ெமாழிப் பாடப் 

த்தகங்கைள ம், கற்பித்தல்–கற்றல் ைணக்க விகைள ம் தயாாிப்பதில் 
எல்லா யற்சிக ம் ெசய்யப்ப ம். 

4.15. உலகத்ைதச் சுற்றி ள்ள வளர்ந்த பல நா கள் ேபாதியஅள  
விளக்கிக்காட் யி ப்பைதப் ேபால, ஒ  ெமாழி, பண்பா  மற் ம் மர கைள 
நன்கு கற் க்ெகாள்வதால் ெக தி எ மில்ைல; ஆனால் அ  அறிவியல், 

ச தாயம் மற் ம் ெதாழில் ட்ப ன்ேனற்றத்திற்கு வியக்கத்தக்க ஒ  
மாெப ம் நன்ைமயாக அைமகிற . இந்தியாவின் ெமாழிகள்- இந்தியாவின் 
ேதசிய அைடயாளமாக ம் ெசல்வமாக ம் அைமய உத கிற மற் ம் இந்த 
ெமாழிகளில் பைடக்கப்பட்ட பண்ைடய/தற்கால இலக்கியம் (உைரநைட, 

கவிைத ஆகிய இரண் ம்), திைரப்படம், இைச ஆகிய ஒ  மாெப ம் 
ெதாகுப் டன், உலகி ள்ள மிக்க வளம், மிக்க அறிவியல், மிக்க அழகு, மிக்க 
சிந்தைனெவளிப்பா  ஆகியவற் க்கிைடேய உள்ளன. பண்பாட்  
வளைமப்பா  அத் டன் ேதசிய ஒ ைமப்பா  ஆகிய ேநாக்கங்களின் 
ெபா ட் , எல்லா இளம் இந்தியர்க ம், தங்கள  நாட்  ெமாழிகளின் 
வளத்ைத ம் அணிவாிைசைய ம், அந்த ெமாழிக ம் அவற்றின் 
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இலக்கியங்க ம் அடக்கியி க்கிற ைதயல்கைள ம் பற்றிய விழிப் ணர்ைவக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். 

4.16. இவ்வா , நாட் ள்ள மாணவர் ஒவ்ெவா வ ம் ‘இந்தியாவின் ெமாழிகள்’ 

மீதான ேவ க்ைகச் ெசயல்திட்டச் (fun project) ெசய்ைகப்பா  ஒன்றில், சில 
ேநரத்தில் 6–8 வகுப் களில், ‘ஒேர பாரதம், சீர்மிகு பாரதம்’ (Ek Bharat, Shrestha 

Bharat) என் ம் ெதாடக்க யற்சியின்கீழ்ப் பங்ேகற்பார்கள். இந்தச் 
ெசயல்திட்டத்தில்/ெசய்ைகப்பாட் ல் ெபா வான ஒ யியல், 

அறிவியல் ைறயில் ஏற்பா ெசய்த ெந ங்கணக்கு எ த் க்கள் மற் ம் 
ைகெய த் ைற (alphabets and scripts), அவற்றின் ெபா  இலக்கணக் 
கட்டைமப் கள், சமஸ்கி தம் மற் ம் பிற ெசம்ெமாழிகளி ந்  
அவற்றி ைடய ெசாற்களஞ்சியத்தின் லங்கள்-ஆதாரங்கள், அத் டன், 

அவற்றின் வளைமயான இைட-ெசல்வாக்குகள் மற் ம் ேவ பா கள் 
ஆகியவற்றில் ெதாடங்கி, இந்தியப் ெப  ெமாழிக ள் ெப ம்பாலானவற்றின் 
குறிப்பிடத்தக்க ஒற் ைம பற்றிக் கற் க்ெகாள்வார்கள். எந்த நிலப்பகுதிகள் 
என்ன ெமாழிகைளப் ேபசுகின்றன என்பைத ம் கற்பார்கள்; பழங்கு  
ெமாழிகளின் இயல்ைப ம் கட்டைமப்ைப ம் பற்றி உணர்ந் ெகாள்வார்கள்; 

இந்தியப் ெப  ெமாழிகள் ஒவ்ெவான்றி ம், ெபா வாகப் ேபச்சு வழக்கி ள்ள 
ெசாற்ெறாடர்கைள ம் ெதாடர்கைள ம் ேபசக் கற் க்ெகாள்வார்கள்; ேம ம் 
(ேதைவப்ப ம் தகுந்த ெமாழிெபயர்ப்  வாயிலாக) ஒவ்ெவான்றின் வளமான, 

வளர்ந் வ ம் இலக்கியம் பற்றி ஒ  சிறி  கற்பார்கள். அத்தைகய ஒ  
ெசய்ைகப்பா  அழகிய பண்பாட் ப் பாரம்பாியம், இந்தியாவின் ஒற் ைம 
மற் ம் ேவற் ைம ஆகிய இரண் ம் பற்றிய ஓர் உணர்ைவ அவர்க க்குக் 
ெகா க்கும். இந்தியாவின் பிற பகுதிகளி ந் ம் மக்கைள அவர்கள் 
சந்திப்பதால் அவர்கள  வாழ்க்ைக வ ம் வியக்கத்தக்க 
தைடதகர்க்குமாற்றைலத் (icebreaker) த ம். இந்தச் ெசயல்திட்டம்/ 
ெசய்ைகப்பா  ய்த் மகிழத்தக்க ஒ  ெசய்ைகப்பாடாக இ க்கும்; 
மதிப்பீட் ப் ப வவ வம் எ ம் ெகாண் க்கா .  

4.17. இந்தியாவின் ெசம்ெமாழிகள், இலக்கியங்கள் ஆகியவற்றின் க்கியத் வம், 

ெதாடர் ைக, அழகு ஆகியைவ ம் றக்கணிக்கப்பட யாதைவ. 
சமஸ்கி தம்– இந்திய அரசைமப்பின் எட்டாம் இைணப் ப்பட் ய ல் ஒ  

க்கியத் தற்கால ெமாழியாகச் ெசால்லப்ப ைகயில், இலத்தீன ம் கிேரக்க ம் 
ேசர்த் ைவத்த ெதாகுப்ைபவிடப் ெப மளவி ம், பல்ேவ  சமயம்சார்ந்த 
மற் ம் சமயம்சாராத மக்களா ம், பல்லாயிரமாண் கள் எல்லா 
வாழ்க்ைகத்ெதாழில்க ம் ச க-ெபா ளாதாரப் பின் லங்க ம் ெகாண்ட 
மக்களா ம் எ தப்பட்ட - கணிதம், தத் வம், இலக்கணம், இைச, அரசியல், 

ம த் வம், கட்டடக்கைல, உேலாகவியல், நாடகம், கவிைத, கைதெசால்லல் 
மற் ம் (சமஸ்கி த அறி  அைமப் ைற) எனப்ப ம் ேம ம் பலவற்றின் 
ெபாிய ைதயல்கைள ம் ெகாண் க்கிற . இவ்வா  சமஸ்கி தமான , 
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ம்ெமாழி வாய்பாட் ல் ஒ  ெதாி ாிைமயாக (option), மாணவர்களின் 
ெபா ட்  க்கிய, வளப்ப த் ம் ஒ  ெதாி ாிைமயாக, பள்ளிக்கல்வி மற் ம் 
உயர்கல்வியின் எல்லா நிைலகளி ம் வழங்கப்ப ம். சமஸ்கி த அறி  
அைமப் ைறயின் பயன்பா ம், குறிப்பாக ஒ யிய ம் உச்சாிப் ம் 
உள்ளடங்கிய, ஆர்வ ம், பட்டறி ம், சமகாலத் ெதாடர் ம் ெகாண் க்கிற 
வழிகளில் கற்பிக்கப்ப ம். அ த்தள மற் ம் ந நிைலப் பள்ளி மட்டத்தில், 

சமஸ்கி தம் வாயிலாகச் சமஸ்கி தம் (STS) கற்பிக்க, எளிய அளைவத்தரச் 
சமஸ்கி தப் (SSS) பாடப் த்தகங்கள் எ தப்படலாம்; அைதக் கற்பைத 
உண்ைமயாகேவ ய்த் மகிழத்தக்கதாகச் ெசய்யலாம். 

4.18. இந்தியாவான  ெசம்ெமாழித் தமிழ், ெத ங்கு, கன்னடம், மைலயாளம், ஒ யா 
உட்பட, பிற ெசம்ெமாழிகளி ம் மிக யரள  வளமான இலக்கியங்கைளக் 
ெகாண் க்கிற . இத்தைகய ெசம்ெமாழிக க்கும் கூ தலாக, பா , 

பாரசீகம், பிராகி தம் ஆகியைவ ம் அவற்றின் இலக்கியப் பைடப் க ம், 

அவற்றின் வளத் க்காக ம், மனமகிழ்சிக்காக ம், பின்வ ம் 
தைல ைறயினாின் ெச ைமக்காக ம் ேபணிக்காக்கப்பட ேவண் ம். 
இந்தியா ைமயாக ஒ  வளர்ந்த நாடாக ஆகிவ வதால், அ த்த 
தைல ைற இந்தியாவின் விாிந்த அழகிய ெசம்ெமாழி இலக்கியத்தில் 
பங்ேகற்க ம், அதன் லம் ெச ைமெபற ம் வி ப்பம் ெகாண் க்கும். 
சமஸ்கி தத்திற்கும் கூ தலாக, தமிழ், ெத ங்கு, கன்னடம், மைலயாளம், 

ஒ யா, பா , பாரசீகம், பிராகி தம் உட்பட இந்தியாவின் பிற 
ெசம்ெமாழிக ம் இலக்கியங்க ம், பட்டறி  மற் ம் த்தாக்க அ குைககள் 
வாயிலாக, இத்தைகய ெமாழிகள் உயிர்ப் ட ம் உணர் த் ப் ட ம் 
நிைலக்கின்றன என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ட் , இைணயவழி 
அளைவஅலகுகள் ேபான்  இய ம்வைகயில், மாணவர்க க்குத் 
ெதாி ாிைமகளாக, பள்ளிகளில் விாிவாகக் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். 
வாய்ெமாழி மற் ம் எ த்திலக்கியங்க ம் பண்பாட்  மர க ம் அறி ம் 
ெகாண்ட எல்லா இந்திய ெமாழிக க்கும் இேத ேபான்ற யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.  

4.19. குழந்ைதகளின் ெச ைமப்பாட் க்காக ம், இத்தைகய வளமான ெமாழிகளின் 
கைலநயமிக்க ைதயல்கைளப் ேபணிக்காப்பதற்காக ம் ெபா  அல்ல  
தனியார் பள்ளி எல்லாவற்றி ள்ள மாணவர்கள் எல்ேலா ம் இந்தியச் 
ெசம்ெமாழி ஒன்ைற ம் அதற்குத் ெதாடர் ைடய இலக்கியத்ைத ம், 6–12 
வகுப் களில்- ந நிைலக் கட்டத்தி ந்  இைடநிைல(உயர்பள்ளி) 
வாயிலாக ம் அதற்கு அப்பா ம் ெதாடர்வதற்கான ெதாி ாிைம டன், 

ெதாழில் ட்பத்தின் ஒ ங்கிைணப்  உள்ளடங்க, பட்டறி  மற் ம் த்தாக்க 
அ குைககள் வாயிலாக, குைறந்த  இரண்  ஆண் களாவ  கற்கும் 
ெதாி ாிைம ெகாண் ப்பார்கள்.  
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4.20. இந்திய ெமாழிகளில் உயர்தரக் கல்வி வழங்குத க்கும் கூ தலாக, ஆங்கில ம் 
ெகாாியன், ஜப்பானியம், தாய், பிெரஞ்சு, ெஜர்மன், ஸ்பானியம், ேபார்த் கீசு, 

இரஷ்யன் ேபான்ற அயல்நாட்  ெமாழிக ம், மாணவர்கள் உலகப் 
பண்பா கள் பற்றிக் கற் , அவர்க ைடய ெசாந்த ஆர்வங்க க்கும் 
ஆவல்க க்கும் இணங்க, அவர்கள  உலகளாவிய அறிைவ ம் 
இடம்ெபயர்தைல ம் ெச ைமப்ப த்திக் ெகாள்ள, அவர்க க்கு 
இைடநிைல(உயர்பள்ளி) அளவில் வழங்க ம்ப ம். 

4.21. எல்லா ெமாழிகைள ம் கற்பித்தல்- பல்ேவ  ெதாடர் ைடய பாடங்க ட ம் 
திைரப்படம், அரங்குகள், கைதெசால் தல், கவிைத மற் ம் பாட் ப் 
ேபான்றவற்ைற ெமாழிகளின் பண்பாட்  ஆக்கக்கூ க டன் பின் வதன் 

ல ம், பல்ேவ  ெதாடர் ம் பாடங்க ட ம் உண்ைமயான வாழ்க்ைகப் 
பட்டறி டன் இைணப் கைள ஈர்த் க்ெகாள்வதன் ல ம், 

விைளயாட் ைறகள், ெசய கள்வழி உள்ளடங்கிய த்தாக்க மற் ம் 
பட்டறி  வாயிலாக மிகுதிப்ப த்தப்ப ம். 

4.22. இந்தியச் ைசைகெமாழி (ISL) நா  வ ம் அளைவத்தரப்ப த்தப்ப ம். 
ேதசிய மற் ம் மாநிலப் பாடத்திட்டக் க விகள் ெசவிப் லன் ப ற்ற 
மாணவர்கள் பயன்ப த் வதற்காக வளர்த்ெத க்கப்ப ம். உள் ர்ச் ைசைக 
ெமாழிகள் மதிக்கப்ப ம்; அைவ எங்கு இய ேமா/ ெதாடர் ற்றதாகுேமா 
அங்குக் கற்பிக்கப்ப ம்.  

இன்றியைமயாத பாடங்கள், ெசய்திறன்கள் மற் ம் தனித்திறன்களின் பாடத்திட்ட 

ஒன்றிைணப்  (Curricular integration of Essential Subjects, Skills and Capacities) 

4.23.  மாணவர்கள் தங்க ைடய தனிப்பட்ட பாடத்திட்டங்கைளத் 
ெதாி ெசய்ைகயில், ேபரள  ஒ  ெநகிழ் த்தன்ைம ெகாண் க்க ேவண் ம் 
என்றநிைலயில், இன்ைறய விைரந்  மாறிக்ெகாண் க்கும் உலகில் 
மாணவர்கள் நல்ல, ெவற்றிகரமான, த்தாக்க, ஏற்கத்தக்க, பயன்விைளக்கிற 
மனிதர்களாக ஆவதற்கு அவர்கள் எல்ேலாரா ம் குறித்தசில பாடங்கள், 

ெசய்திறன்கள், தனித்திறன்கள் ஆகியைவ கற்கப்பட ேவண் ம். ெமாழிகளில் 
திறைம என்பதற்கும் கூ தலாக, இத்தைகய ெசய்திறன்கள்- அறிவியல் 
மனப்பாங்கும் சான் அ ப்பைடயில் சிந்தித்த ம், உ வாக்க ம் 

த்தாக்கத்தன்ைம ம், கிய ம் கைல உணர் ம், வாய்ெமாழி ம் 
எ த் வழி ம் தகவல்ெதாடர் கள், உடல்நல ம் ஊட்டச்சத் ம், உடற்கல்வி, 
உடல்தகுதி, உடல்நல ைடைம மற் ம் விைளயாட் கள்; ஒ ங்குைழப் ம் 
கு  ேவைலக ம், சிக்கல்தீர் ம் த க்க ைறயில் ஆராய்த ம், ெசய்ெதாழில் 
ெவளிப்பா ம் ெசய்திறன்க ம், எண்மிய எ த்தறி  (digital literacy), குறி ைற 

(coding), கணக்கீட் ச் சிந்தைன ம்; நன்ெனறி மற் ம் ஒ க்கெநறிச் 
சிந்தைன ம், மனிதம் மற் ம் அரசைமப்  வி மியங்கள் (values) பற்றிய 
அறி ம் ெசயற்ப த்த ம், பா ன உணர்ச்சி; அ ப்பைடக் கடைமகள்; 
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கு ைமச் ெசய்திறன்க ம் வி மியங்க ம்; இந்தியா பற்றிய அறி ; நீர் 
மற் ம் வளஆதாரங்கள் பா காப் , ப் ர  மற் ம் உடல்நலம் உள்ளடங்கிய 
சுற் ச்சூழல் விழிப் ணர் ; உள் ர்ச் ச கங்கள், மாநிலங்கள், நா  மற் ம் 
உலகம் எதிர்ேநாக்கும் க்கியமான வாதப்ெபா ள்கள் (issues) பற்றிய நடப்  
அ வல்கள் மற் ம் அறி  ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும். 

4.24. ெசயற்ைக ண்ணறி , வ வைமப் ச் சிந்தைன, நிைறவான உடல்நலம், 

உட க்கியல்பான வாழ்க்ைக, சுற் ச்சூழல் கல்வி, உலகக் கு ாிைமக் கல்வி 
(GCED) த ய சமகாலப் பாடங்களின் அறி கம் உள்ளிட்ட ஒ ங்கிைணந்த 

பாடத்திட்டம் மற் ம் கற்பித்தல் ைற யற்சிகளில், இத்தைகய பல்ேவ  

க்கியமான ெசய்திறன்கைள, ெதாடர் ற்ற கட்டங்களின் எல்லா 
நிைலகளி ம், மாணவர்களிடம் வளர்த்ெத ப்ப  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

4.25. ெசயற்ைக ண்ணறி , எந்திரவழிக் கற்றல், தர  அறிவியல் த யவற்ைற 
உள்ளடக்குகிற, வளர்ந் வ ம் ண்ணறி த் தளங்களி ம் 
பணித்ெதாழில்களி ம் இந்தியாவின் எதிர்காலத்திற்கும் இந்தியாவின் 
தைலைமச் ெசயற்பங்கு(role)க்கும் கணித ம் கணிதச் சிந்தைனக ம் மிக ம் 

க்கியமானைவ என்ப  அங்கீகாிக்கப்ப கிற . இவ்வா , கணிதச் 
சிந்தைனைய மிக ம் மகிழத் தக்கதாக ம் ஈ படத் தக்கதாக ம் ெசய்கிற 
வினா வினாக்கள், ேபாட் ப்பந்தயங்களின் பயன்பா  உள்ளடங்கிய 
மா ப ம் த்தாக்க ைறகள் வாயிலாக, கணிதம், கணக்கீட் ச் சிந்தைன 
ஆகியவற்றிற்கு அ த்தளக் கட்டத்தில் ெதாடங்கிப் பள்ளி ஆண்  வ ம் 
அதிகாித்த க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப ம். குறி ைறத் (coding) திறைன 
உள்ளடக்குகிற ெசய்ைகப்பா கள் ந நிைலக் கட்டத்தில் அறி கம் 
ெசய்யப்ப ம். 

4.26. மாணவர் ஒவ்ெவா வ ம் 6-8-ஆம் வகுப் களின் ேபா  ஒ  ேவ க்ைகப் 
பாடப்பிாிைவ ேமற்ெகாள்வார்கள். அ  தச்சுேவைல, மின்-ேவைல, உேலாக 
ேவைல, ேதாட்ட ேவைல, மட்பாண்டம் ெசய்தல் த யைவ ேபான்ற க்கியச் 
ெசய்ெதாழில் ைகவிைனகளின் மாதிாியின் விவரஅளைவ(survey)ைய ம் 
ேநர யான பட்டறிைவ ம் ெகா க்கிற . மாநிலங்கள் மற் ம் உள் ர்ச் 
ச கங்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டவா ம் உள் ர்ச் ெசய்திறன் ேதைவகளால் 
திட்டமிடப்பட்டவா ம், 6-8-ஆம் வகுப் க க்கான நைட ைற-
அ ப்பைடயிலான பாடத்திட்டம், ேதசியப் பள்ளிக்கல்விப் பாடத்திட்டச் 

சட்டகம் (NCFSE) 2020-21-ஐ உ வாக்குைகயில், ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி 
மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் (NCERT) உாியவா  வ வைமக்கப்ப ம். 10நாள் 

த்தகப்ைபயில்லாத ஒ  காலஅள க்கு மாணவர்கள் எல்ேலா ம், ஏேதாெவா  
6-8-ஆம் வகுப் களின்ேபா , தச்சர்கள், ேதாட்டக்காரர்கள், குயவர்கள், 

கைலஞர்கள் த யவர்கைளப் ேபான்ற உள் ர்ச் ெசய்ெதாழில் 
வல் நர்க டன் உள் ைற ம் நிைலயில் பங்ேகற்பார்கள். அ ேபான்ற 
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உள் ைறநிைலயில் ெசய்ெதாழில் பாடங்கைளக் கற்கும் வாய்ப் கள் 
வி ைறக் காலங்கள் உள்ளடங்கலாக 6-12-ஆம் வகுப் கள் வதி ம் 
மாணவர்க க்குக் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். இைணயவழி ைறயைம  
(online mode) வாயிலாகச் ெசய்ெதாழில் பயிற்சிக ம் கிைடக்கும்ப  
ெசய்யப்ப ம். கைலகள், வினா வினாக்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் கள், 

ெசய்ெதாழில் ைகவிைனகைள உள்ளடக்குகிற, வளப்ப த் ம் பல்ேவ  
வைகயான ெசய்ைகப்பாட் ப் ெபா ட் , த்தகப் ைபயில்லாத நாட்கள் 
ஆண்  ம் ஊக்குவிக்கப்ப ம். குழந்ைதகள் வரலாற் , பண்பாட் , 

சுற் லா க்கியத் வ ள்ள இடங்கைள ம்/ நிைன ச் சின்னங்கைள ம் 
பார்ைவயி தல், உள் ர்க் கைலஞர்கைள ம் ைகவிைனஞர்கைள ம் 
சந்தித்தல் மற் ம் அவர்கள  கிராமம்/ வட்டம்/ மாவட்டம்/ மாநிலத்தி ள்ள 
உயர்கல்வி நிைலயங்கைளப் பார்ைவயி தல் வாயிலாகப் பள்ளிக்கு 
ெவளியிலான ெசய்ைகப்பா களில் கால ைறயான பட்டறி ெப ம் வாய்ப்  
வழங்கப்ப வார்கள்.  

4.27. “இந்தியாவின் அறி ” என்ப  பண்ைட இந்திய அறிைவ ம் தற்காலத்திய 
இந்தியா க்கு அதன் பங்களிப் கைள ம், அதன் ெவற்றிகைள ம் 
அைறகூவல்கைள ம், கல்வி, உடல்நலம், சுற் ச்சூழல் ஆகியைவ பற்றி 
இந்தியாவின் எதிர்காலப் ேபரார்வங்களின் ெதளிவான உணர்  ஒன்ைற ம் 
உள்ளடக்கும். இத்தைகய தனிக்கூ கள் ெதாடர் ற்ற இடத்திெலல்லாம் 

ல் யமாக ம் அறிவியல் ைறயி ம் ஒன்றாக இைணக்கப்ப ம். குறிப்பாக, 

பழங்கு  அறி , உள்நாட் க்குாிய மற் ம் மர  சார்ந்த கற்றல் ைறகள் 
உள்ளடங்கலாக இந்திய அறி  அைமப் ைறகள், கணிதம், வானியல், 

தத் வம், ேயாகம், கட்டடக்கைல, ம த் வம், ேவளாண்ைம, ெபாறியியல், 

ெமாழியியல், இலக்கியம், விைளயாட் கள், பந்தயங்கள் ஆகியவற்றி ம், 

அத் டன் ஆ ைம, அரசியல், உைரயாடல் ஆகியவற்றி ம் அடக்கப்ப ம். 
பழங்கு  இன ம த் வ நைட ைறகள், கா  ேமலாண்ைம, மர வழிப் 
(இயற்ைக) பயிர்ச்சாகுப , இயற்ைக ேவளாண்ைம த யவற்றில் 
குறித்தவைகப் பாடப்பயிற்சிக ம் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். இந்திய அறி  
அைமப் ைற மீ  ஈ ப த் ம் ஒ  பாடப்பிாி  ஒ  வி ப்பப்பாடமாக 
இைடநிைல(உயர்நிைல) வகுப்பில் மாணவர்க க்குக் கிைடக்கும்ப  
ெசய்யப்ப ம். விைளயாட் ப் ேபாட் கள் மற் ம் உள்நாட் க்குாிய 
பந்தயங்கள் வாயிலாகப் பல்ேவ  தைலப் களில் பாடங்கள் கற்பதற்காகப் 
பள்ளிகளில் ேபாட் கள் நடத்தப்ப ம். இந்தியாவின் உயிர்ப் ட் ம் 
ெப மக்கள் பற்றிக் காெணாளி ஆவணங்கள் பள்ளிப் பாடத்திட்டம் 

வதி ம் உாிய இடங்களில் காட்டப்ப ம். பாிமாற்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் ஒ  பகுதியாக மாணவர்கள் ெவவ்ேவ  மாநிலங்கைளப் 
பார்ைவயிட ஊக்குவிக்கப்ப வார்கள்.  
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4.28. மாணவர்கள் இளம் வயதிேல “எைதச் ெசய்வ  சாி” என்பதன் க்கியத் வம் 
பற்றிக் கற்பிக்கப்ப ம். நன்ெனறி கைளச் ெசய்வதற்கான த க்க ைறச் 
சட்டகம் ஒன்  ெகா க்கப்ப ம். பிந்திய ஆண் களில் ஏமாற் தல், வன் ைற, 

எ த் த் தி ட் , ஒ ங்கற்ற தன்ைம, சகிப் த் தன்ைம, சமத் வம், க ைண 
த ய ஆய் ப் ெபா ள்கேளா ம் ேசர்த் , பல்வைகத் 

ெதாைலேநாக்குகளி ந்  நன்ெனறிசார்ந்த ஒ  விவாதப்ெபா ள் பற்றிய 
நிைலப்பா /வாதம் ஒன்ைற வகுத்தைமப்பதற்கு, ஒ வ ைடய வாழ்க்ைக 
நடத் ைகயில் ஒ க்கெநறி மற் ம் நன்ெனறி வி மியங்கைளத் த வக் 
குழந்ைதகைள இயல்விக்கும் ஒ  ேநாக்குடன், இ  விாிவாக்கப்ப ம். 
அத்தைகய அ ப்பைட நன்ெனறிசார்ந்த பகுத்தறி , மர சார்ந்த இந்திய 
வி மியங்கள், மனித மற் ம் அரசைமப்  வி மியங்களின் (ெதாண் , 

அகிம்ைச, ய்ைம, வாய்ைம, தன்னலமற் க் கடைமயாற் தல், அைமதி, 
தியாகம், சகிப் த்தன்ைம, ேவற் ைமகள், பன்ைமத்தன்ைம, நன்னடத்ைத, 

பா ன உணர்ச்சி, த்தவர்கைள மதித்தல் மற் ம் பின் ல நடத்ைத பற்றிக் 
க தாமல் எல்லா மக்கைள ம் அவர்கள  உள்ளார்ந்த தனித்திறன்கைள ம் 
மதித்தல், சுற் ச்சூழைல மதித்தல், உதவிெசய்தல், நயநடத்ைத, ெபா ைம, 

மன்னித்தல், க ைண, இரக்கம், நாட் ப்பற் , மக்களாட்சி ேநாக்கு, 

ஒ ைமப்பா , ெபா ப் , நீதி, தன் ாிைம, சமத் வம், உடன்பிறப் உணர்  
ேபான்றைவ) பிந்தியவிைளவாக எல்லா மாணவர்களிட ம் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். பஞ்சதந்திரம், ஜாதகம், இேதாபேதசம் மற் ம் 
ேவ க்ைகக் கட் க்கைதகள் ஆகியவற்றின் லக்கைதகைள ம், இந்திய 
மரபி ந்  உயிர்ப் ட் ம் கைதகைள ம், உலக இலக்கியத்தின் மீ  
அவற்றின் ெசல்வாக்ைக ம் பற்றிப் ப க்கிற மற் ம் கற்கின்ற வாய்ப்ைபக் 
குழந்ைதகள் ெபற்றி ப்பார்கள். இந்திய அரசைமப்பி ந்  எ குறிப் கள் 
(excerpts) எல்லா மாணவர்க க்கும் இன்றியைமயாத வாசிப்  எனக் 
க தப்ப ம். வ ன் காப்ப , மனநலம், ஊட்டச்சத் , தனிெயா வர் மற் ம் 
ெபா வான ய்ைம, ேபாிடர் எதிர்விைன, த தவி ஆகியைவ உள்ளடக்கிய 
உடல்நலத்தின் அ ப்பைடப் பயிற்சி ம், அத் டன் ம , ைகயிைல மற் ம் 
ேபாைதப் ெபா ட்களின் ேகடான மற் ம் தீங்கான விைள கள் பற்றி 
அறிவியல் விளக்கங்க ம் பாடத்திட்டத்தில் ேசர்க்கப்ப ம். 

4.29. அ த்தளக் கட்டம் தற்ெகாண்  அைனத் ப் பாடத்திட்ட ம் கற்பிக்கும் 
ைற ம்- பண்பா , மர கள், பாரம்பாியம், மர வழக்கங்கள், ெமாழி, தத் வம், 

நிலவியல், பண்ைடய-தற்காலத்திய அறி , ச க-அறிவியல் ேதைவகள், 

உள்நாட் ற்குாிய மற் ம் மர வழிக் கற்றல் வழிகள் த யன நம் 
மாணவர்க க்கு கல்வி உச்ச அளவில் ெதாடர் ப த்தத் தக்கதாக ம் 
ெதாடர் ற்றதாக ம் ஆர்வந்த வதாக ம், பயன்விைளவதாக ம் இ க்கிற  
என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ட் , இந்திய மற் ம் உள் ர்ச் சூழல்களி ம் 
நன்ெனறிகளி ம் வ ைமயாக ேவ ன் ம்ப  ம வ வைமக்கப்ப ம். 
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கைதகள், கைலகள், பந்தயங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் கள், 

எ த் க்காட் கள், சிக்கல்கள் த யன இயன்ற அள  மிகுதியாக இந்திய 
மற் ம் உள் ர் நிலவியல் சூழ்நிைலயில் ேவ ன்றப்பட ேவண் த் ெதாி  
ெசய்யப்ப ம். கற்றல் இவ்வா  ேவ ன் ம்ேபா , எண்ணங்கள், 

ண்ெபா ள்கள் மற் ம் பைடப்பாக்கம் உண்ைமயிேல மிகச் சிறப்பாகச் 
ெச ைமயாக அைம ம். 

ேதசியப் பள்ளிக் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் (National Curriculum Framework for 

School Education -NCFSE) 

4.30. ஒ  திய விாிவான ேதசியப் பள்ளிக் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் (NCFSE) 
2020-21-ஐ வகுத்தைமப்பதான  ன்வாிைசப் பாடத்திட்டத் ேதைவகள், மாநில 
அரசுகள், ைமய அரசின் அைமச்சகங்கள், ெதாழில் ைறகள், வல் நர் 
கு க்கள் உட்பட அக்கைறெகாண்ட எல்ேலா டன் விவாதித்த பின் , இந்தத் 
ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக-2020-இன் ெநறிகள் அ ப்பைடயில், ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் (NCERT) ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ேம ம், 

அ  அைனத்  மாநில ெமாழிகளி ம் கிைடக்கும். இந்தத் ேதசியப் பள்ளிக் 
கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் இனி ஒவ்ெவா  5-10 ஆண் க க்கு ஒ ைற 
ம பார்ைவயிடப்பட் ப் ப்பிக்கப்ப ம். 

ேதசியப் பாடப் த்தகங்கள்: உள் ர் உள்ளடக்கம் மற் ம் மணத் டன் (National 

Textbooks with Local Content and Flavour)  

4.31. உள்ளடக்கக் குைறப் ம் அதிகாிக்கப்பட்ட ெநகிழ் ம் ெகாண்ட பாடத்திட்டம், 

ாியாதைத விட ஆக்கமான கற்றல் மீ  ப்பிக்கப்பட்ட க்கியத் வம் 
ஆகியைவ பள்ளிப் பாடப் த்தகங்களில் இைணேகாட்  மாற்றங்க டன் 
ேசர்ந் ேபாக ேவண் ம். எல்லாப் பாடப் த்தகங்க ம் ேதசிய மட்டத்தில் 

க்கியம் எனக் ெகாள்ளப்பட்ட (விவாதம், பகுப்பாய் , எ த் க்காட் கள், 

பயன்ெகாள்ைக ஆகியவற் டன் ேசர்ந் ) க்கிய உள்ளீட் ப் 
பாடப்ெபா ள்கள் அடங்கியி ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்ளேவண் ம்; 

ஆனால் அேத ேநரத்தில், உள் ர்ச் சூழல்க க்கும் ேதைவக க்கும் ஏற்ப, 

வி ம்பிய ட்பேவ பா க ம் ைணப்ெபா ட்க ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். இய ம் இடத்தில், பள்ளிக ம் ஆசிாியர்க ம், அவர்க ைடய 
ெசாந்தக் கற்பிக்கும் பாணி, அத் டன் மாணவர்கள் மற் ம் ச கங்களின் 
ேதைவக க்குச் சிறப்பாகப் ெபா ந்தக் கூ ய ைறயில் அவர்கள் கற்பிக்கும் 
வைகயில், ேதைவப்ப கிற ேதசிய மற் ம் உள் ர்ப் ெபா ட்கைளக் 
ெகாண் க்கும் பாடப் த்தகத் ெதாகுப்பி ந்  அவர்கள் பயன்ப த் ம் 
பாடப் த்தகங்களில் வி ப்பத்ெதாி கைளக் ெகாண் ப்பார்கள்.  
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4.32. அத்தைகய தரமான பாட ல்கைள இயன்றவைர மிகக் குைறந்த விைலயில், 

அதாவ  உ வாக்கம், அச்சுச் ெசல களில் மாணவர்கள் மீதான பாட ல் 
சுைமையத் தணிக்கும் ெபா ட்  வழங்குவ  ேநாக்கம் ஆகும். இ  மாநிலக் 

கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத் டன் (SCERT) இைணந்  ேதசியக் 

கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் (NCERT) உ வாக்கப்பட்ட 
உயர்தரப் பாட ல் ெபா ட்கைளப் பயன்ப த் வதன் லம் 
நிைறேவற்றப்படலாம். கூ தல் பாட ல் ெபா ட்க க்கு, அறக்ெகாைடக் 
கூட்டாண்ைம மற் ம் கூட்  வளஆதாரங்கள் லம் நிதியளிக்கப்படக் கூ ம். 
அ  அடக்க விைலயில் பாட ல்கைள எ த வல் நர்கைள ஊக்குவிக்கும். 
மாநிலங்கள்- (இயன்ற அள க்குத் ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மத்தால் (NCERT) ஆயத்தம்ெசய்யப்பட் த் ேதசியப் பள்ளிக்கல்விப் 

பாடத்திட்டச் சட்டக (NCFSE) அ ப்பைட மீ  அைமயலாகும்) தங்க ைடய 
ெசாந்தப் பாடத்திட்டங்கைள ம், (இயன்ற அள க்குத் ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மப் பாட ல் ெபா ட்கள்மீ  அைமயலாகும்) 
பாட ல்கைள ம், ேதைவப்ப கிறவா  மாநில மணம் மற் ம் ெபா ட்கைள 
ஒன் கூட்  ஆயத்தம்ெசய் ம். அவ்வா  ெசய்ைகயில், ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மப் பாடத் திட்டம் ேதசிய அளவில் ஏற்கத்தக்க 
கட்டைளவிதியாகக் ெகாள்ளப்ப ம் என்பைத மனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 
எல்லா வட்டார ெமாழிகளி ம் எல்லா மாணவர்க ம் உயர்தரக் கற்ற க்கான 
அ கு ைறையப் ெபற்றி க்கும் வைகயில், அத்தைகய பாட ல்கைளக் 
கிைடக்கச் ெசய்தல் உச்ச ந் ாிைம ஆகும். பள்ளிகளில் உாிய ேநரத்தில் 
பாட ல்கள் கிைடக்கச் ெசய்வைத உ திெசய் ம் எல்லா யற்சிக ம் 
எ க்கப்ப ம். எல்லாப் பாட ல்களின் தரவிறக்கம் மற் ம் அச்சிடத்தக்க 
பதிப் க க்கான அ கு ைற எல்லா மாநிலங்கள்/ஒன்றியத்  
ஆட்சிப்பரப் களா ம் (Union Territories) ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் 

பயிற்சிக் கு மத்தா ம் வைகெசய்யப்ப ம்; இ  சுற் ச்சூழைல அழியா  
காப்பதற்கும், க விகலன் சுைமையக் குைறக்க ம் உதவிெசய் ம்.  

4.33. பாடத்திட்டத்தி ம் கற்பிக்கும் ைறயி ம் தக்க மாற்றங்கள் வாயிலாகப் 
பள்ளிப்ைபகள் மற் ம் பாடப் த்தகங்களின் எைடையக் குறிப்பிடத்தக்க 

ைறயில் குைறப்பதற்கு, ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மம்(NCERT), மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம்(SCERT), 

பள்ளிகள் மற் ம் கல்வியாளர்களால் ஒ ங்கிைணந்த யற்சிகள் ெசய்யப்ப ம்.  

மாணவர் வளர்ச்சிக்கான மதிப்பீட்ைட மாற்றியைமத்தல் (Transforming Assessment 

for Student Development) 

4.34. நம  பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறப் பண்பாட் ல் மதிப்பீட் ன் 
ேநாக்கமான , ெமாத்தமாகத் ெதாகுத்த ம், க்கியமாகப் ாியா  
மனப்பாடம்ெசய் ம் திறன்கைளச் ேசாதிப்ப ம் என்ற ஒன்றி ந்  மிக 
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ைறயான மற் ம் உ வாக்க ள்ள மற்ெறான் க்கு ைறமாற்றம்ெசய்வ  
என்பதாகும்; திறைமக்கு மிக ம் அ ப்பைடயான ம், நம் மாணவர்களின் 
கற்றைல ம் வளர்ச்சிைய ம் ேமம்ப த் வ ம், பகுப்பாய் , திறனாய் ச் 
சிந்தைன, க த்தியல் ெதளி  ேபான்ற உயர்-ஒ ங்குச் ெசய்திறன்கைளச் 
ேசாதைனெசய்கிற மான மதிப்பீட் ன் தன்ைம ேநாக்கமான  
ஐயத் க்கிடமின்றிக் கற்றல் ஆகும். அ  எல்லா மாணவர்களின் கற்றைல ம் 
வளர்ச்சிைய ம் ேமம்ப த் கிற கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறையத் ெதாடர் 
ம ஆய் ெசய்ய, ஆசிாியர்-மாணவர்க க்கும் மற் ம் ைமயான பள்ளி 
அைமப் ைறக்கும் உதவிெசய் ம். இ  கல்வியின் எல்லா நிைலகளி ம் 
மதிப்பீட் ற்கான அ ப்பைட ெநறியாகும். 

4.35. பள்ளிகளால் ெபற்ேறா க்கு அ ப்பப்ப கின்ற பள்ளி அ ப்பைட 
மதிப்பீட் ற்கான எல்லா மாணவர்களின் ன்ேனற்ற அட்ைட (progress card), 

உத்ேதசத் ேதசிய மதிப்பீட்  ைமயம், ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் 

பயிற்சிக் கு மம் (NCERT), மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மங்கள் (SCERTs) ஆகியவற்றின் வழிகாட் த ன்ப , 

மாநிலங்கள்/ஒன்றியத்  ஆட்சிப் பரப் கள் (UTs) வ மாக 
ம வ வைமக்கப்ப ம். ன்ேனற்ற அட்ைடயான  நிைறவான, 360 
பாைகெகாண்ட பன் கப் பாிமாண அறிக்ைக ஆகும். அறிதிறன், பாதிப் , 

உளவியல் இயக்கம் ஆகிய தளங்களில் கற்பவர் ஒவ்ெவா வாின் 
ன்ேனற்றத்ைத ம் தனிச்சிறப்ைப ம் ெப மளவில் விாிவாகப் 

பிரதிப க்கிற . அதன் ெசயல்திட்ட-அ ப்பைடயி ம், ஆராய்தல்- 
அ ப்பைடயி ம் கற்றதில் வினா வினாக்கள், பங்குெப ம் நாடகங்கள், கு  
ேவைல, ைற சார்பானைவ தலானவற்றில், ஆசிாியர் மதிப்பீட் டன் 
ேசர்த் க் குழந்ைதகளின் தன்மதிப்பீ , ஒத்த நிைலயினர் மதிப்பீ , 

ன்ேனற்றம் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும் நிைறவான ன்ேனற்ற 
அட்ைட, ட் க்கும் பள்ளிக்கும் இைடேய க்கியமானெதா  இைணப்பாக 
அைம ம்; அ  தங்கள் குழந்ைதகளின் நிைறவான கல்வியி ம் 
வளர்ச்சியி ம் ெபற்ேறார்கைள ைனப்பாக ஈ ப த் ம் ெபா ட் , 

ெபற்ேறார்-ஆசிாியர் சந்திப் க டன் ேசர்ந்  அைம ம். ன்ேனற்ற அட்ைட 
ஆசிாியர்க க்கும் ெபற்ேறார்க க்கும், வகுப்பைறக்கு உள் ம் ெவளி ம், 

ஒவ்ெவா  மாணவைர ம் ஆதாிப்ப  எவ்வா  என்ப  பற்றிப் ெப மதியான 
தகவைல வழங்கக் கூ ம். ெசயற்ைக ண்ணறி  (AI) அ ப்பைடயிலான 
ெமன்ெபா ளான  மாணவர்களின் வ ைம, ஆர்வ ள்ள பகுதிகள், 

ஒ கக்கவனம் ேதைவப்ப ம் பகுதிகள் குறித் ப் ெப மதியான தகவல்கைள 
அவர்க க்கு வழங்கும் ெபா ட் க் கற்றல் தர கள் அ ப்பைடயி ம் 

ெபற்ேறார்கள், மாணவர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்கள் இைடவிைனயாற் ம் 
வினாப்பட் யல் அ ப்பைடயி ம் அவர்கள் பள்ளி ஆண்  வ ம் 
அவர்களின் வளர்ச்சிையத் தடம்பற்றிச் ெசல்ல உத தற்கு மாணவர்களால் 
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வளர்த்ெத க்கப்பட் ப் பயன்ப த்தக்கூ ம்; அதன் லம் உகந்ததான 
ெசய்பணி வி ப்பத் ெதாி கைளச் ெசய்ய அவர்க க்கு உதவிெசய் ம்.  

4.36. வாாியத் ேதர் கள், ைழ த் ேதர் கள் மற் ம் இன்ைறய ேதர்ச்சிசார் 
தனிப்பயிற்சிப் பண்பா  (coaching culture) உள்ளடக்கிய இைடநிைலப்பள்ளித் 
ேதர் களின் நடப்பி ள்ள தன்ைமயான , குறிப்பாக இைடநிைலப் பள்ளி 
நிைலயில் மிைகயான ேதர் - தனிப்பயிற்சி ம் ஆயத்த மி ப்பதால் 
உண்ைமயிேலேய கற்ற ன் ெப மதியான ேநரத்தின் இடத்ைதக்ெகாள்வதன் 

லம் மிகுந்த தீங்ைகச் ெசய் ெகாண் க்கின்ற . இத்ேதர் கள் எதிர்காலக் 
கல்வி அைமப் ைறயில் மிக க்கியமானதாக ெநகிழ்ைவ ம் 
வி ப்பத்ெதாிைவ ம் அ மதிப்பைத விட, ஒற்ைற நீேராட்டத்தில் ஒ  கு கிய 
பாடப்ெபா ள்ெதாகுப்ைபக் கற்கும்ப  மாணவர்கைள வற் த் கின்றன. 

4.37. வாாியத் ேதர் கள் 10 மற் ம் 12-ஆம் வகுப் க க்குத் ெதாடர்ந்  
இ க்ைகயில், தனிப்பயிற்சி வகுப் கள் ேமற்ெகாள்வதற்கான ேதைவைய 
ஒழிப்பதற்காக வாாியம் மற் ம் ைழ  ேதர் களின் இப்ேபாதி க்கும் 
அைமப் ைற சீர்தி த்தப்பட ேவண் ம். நடப்பி ள்ள மதிப்பீட்  
அைமப் ைறகளின் தீங்குத ம் விைள கைளத் தி த்தி நிைறவான 
வளர்ச்சிைய ஊக்குவிப்பதற்காக வாாியத்ேதர் கள் ம வ வைமக்கப்ப ம். 
மாணவர்களின் தனிப்பட்ட ஆர்வங்கைளச் சார்ந்  அவர்கள் ேமற்ெகாள் ம் 
வாாியத் ேதர் களில் பல பாடங்கைளத் ெதாி ெசய்ய அவர்கைள 
இயல்விப்பதாக ம் அைம ம். வாாியத் ேதர் கள் மாதக்கணக்காகத் 
தனிப்பயிற்சி ம் மனப்பாடம் ெசய்வ ேம என்பைத விட, தன்ைமயாக 
உள்ளீட் க் ெகாள்திறன்களி ம்/தனித்திறன்களி ம் மாணவர்கள் 
ேசாதிக்கப்ப வார்கள் என்ற ெபா ளில், எளிைமப்ப த்தப்ப ம். பள்ளிக்குச் 
ெசன்  பள்ளி வகுப்பைறயில் அ ப்பைடயான ஒ  யற்சி ெசய்  
ெகாண் க்கிற மாணவர் எவ ம், வாாியத் ேதர் களில் கூ தலான யற்சி 
எ ம் இன்றி ேநாிைணயானபாடத்தில் நன்றாகச் ெசய்  ேதர்ச்சிெப ம் 
ஆற்றைலப் ெப வார். வாாியத் ேதர் களில் ‘உயர்-பணயக்’ கூறிைன (high-

stakes aspect) ஒழிப்பதற்கு மாணவர்கள் எல்லா ம் பள்ளி ஆண் ல் 
ெகா க்கப்பட்ட இரண்  நிகழ் களில் ேதர்  எ த அ மதிக்கப்ப வார்கள். 
ஒன்  க்கியமான ேதர் ; மற்ெறான்  வி ம்பினால் ேமம்பாட் த் ேதர் . 

4.38. ெப  ெநகிழ் த்தன்ைம, மாணவர் வி ப்பத்ெதாி  மற் ம் இ  யற்சிகளில் 
மிகச்சிறந்த  ஆகியவற்றின் அறி கத்திற்கும் கூ தலாக, உள்ளீட் க் 
ெகாள்திறன்கைள தன்ைமயாகச் ேசாதிக்கும் மதிப்பீ கள், வாாியத் ேதர் கள் 
எல்லாவற்றிற்கும் உடன  க்கியச் சீர்தி த்தங்கள் என இ க்கேவண் ம். 
அ த்தத்ைத ம் தனிப்பயிற்சிப் பண்பாட்ைட ம் குைறக்கும்ப யான வாாியத் 
ேதர் களின் உகந்த மாதிாிகைள வாாியங்கள் காலப்ேபாக்கில் 
வளர்த்ெத க்க ம் ெசய்யலாம். ஆண் /ப வ ைற/அளைவயலகு வாாியத் 
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ேதர் கள் அைமப் ைற ஒன்  வளர்த்ெத க்கப்படக்கூ ம். அ  
ஒவ்ெவான் ம் குைறந்த பாடப்ெபா ைளச் ேசாதைனெசய் ம். 
அச்ேசாதைனகள் பள்ளியில் ேநாிைணயான பாடப்பிாிைவத் 
ேதர்ந் ெகாண்டதன் பின்  உடன யாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன; 

அதனால், ேதர் களி ள்ள அ த்தமான  இைடநிைலக் கட்டத்தின் ஊேட 
குைறந்த க ைம மற் ம் குைறந்த உயர்-பணயங்க டன் நல்ல ைறயில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்ப கிற . கணிதத் டன் ெதாடங்கும் எல்லாப் பாடங்க ம் 
ேநாிைணயான மதிப்பீ க ம், அளைவத்தர நிைலயில் சில பாடங்க ம் ஓர் 
உயர் நிைலயில் சில பாடங்க ம் ெகாண் க்கும் மாணவர்க க்கு, இரண்  
நிைலகளில் வழங்கப்ப ம்; குறித்தசில பாடங்கள் வாாியத்ேதர் களில் இரண்  
பகுதிகள் ெகாண்டதாக வ வைமக்கப்ப ம். ஒ  பகுதி- பல்வைக விைடெதாி  
வினாக்க டன் ெகாள்குறி வைக; மற்ெறான் - ஒ  விளக்க ைற.  

4.39. ேம ள்ள எல்லாவற்ைற ம் ெபா த் , மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் 

பயிற்சிக் கு மங்கள் (SCERTs), மதிப்பீட்  வாாியங்கள் (BoAs), 

உத்ேதசிக்கப்ப ம் திய ேதசிய மதிப்பீட்  ைமயம் ேபான்ற ெப ம் 
அக்கைறெகாண்டவற் டன் கலந் ேபசித் ேதசியப் பள்ளிக்கல்விப் 

பாடத்திட்டச் சட்டகம் (NCFSE) 2020-21-உடன் வாிைசப்ப ம்ப  2022-23 

கல்விப் ப வ வாக்கில், மதிப்பீட்  அைமப் ைறைய மாற்றியைமக்க, 

ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்ட ஆசிாியர்க க்கான வழிகாட்  ெநறிகள் ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் (NCERT) உ வாக்கப்ப ம். 

4.40. 10 மற் ம் 12-ஆம் வகுப் களின் இ தியில் மட் ம் என்றில்லாமல் பள்ளி 
ஆண்  வ ம் ன்ேனற்றத்ைதத் தடம்பற்றிச்ெசல்வதற்கு, மாணவர்கள், 

ெபற்ேறார்கள், ஆசிாியர்கள், தல்வர்கள் ஆகிேயாாின் நன்ைமக்காக ம், 

பள்ளிகள் மற் ம் கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறகள் ேமம்பா க க்குத் 
திட்டமி வதில் ைமயாகப் பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறயின் 
நன்ைமக்காக ம் மாணவர்கள் எல்ேலா ம் 3, 5 மற் ம் 8-ஆம் வகுப் களில் 
பள்ளித் ேதர் கைள எதிர்ெகாள்வார்கள்; அைவ உாிய அதிகார அைமப்பால் 
நடத்தப்ப ம். இத்தைகய ேதர் கள் ாியாமல் மனப்பாடம் ெசய்வைதவிட, 

உண்ைமயான வாழ்க்ைக நிைலைமகளில் ெதாடர் ற்ற உயர்-ஒ ங்கு 
ெசய்திறன்கள் மற் ம் அறிவின் பயன்பாட் டன் ேசர்ந்  ேதசிய மற் ம் 
உள் ர்ப் பாடத் திட்டங்களி ந்  உள்ளீட் க் க த் க்கள் மற் ம் அறிவின் 
மதிப்பீ  வாயிலாக, அ ப்பைடக் கற்றல் விைள கைளச் ேசாதித்தறியக் 
கூ ம். 3-ஆம் வகுப் த் ேதர்  குறிப்பாக அ ப்பைட எ த்தறி , எண்ணறி  
மற் ம் அ த்தளச் ெசயல்திட்டங்கைளச் ேசாதிக்கக்கூ ம். பள்ளித் 
ேதர் களின் களான  ஒட் ெமாத்த (ெபயரறியாத) மாணவர்களின் 
விைள கள் பள்ளிகளால் ெபா வில் ெவளிப்ப த்தப்ப தல், பள்ளிக்கல்வி 
அைமப் ைறயின் ெதாடர் கண்காணிப்  மற் ம் ேமம்ப த்தல் 
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உள்ளடங்கலாக, பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறயின் வளர்ச்சி 
ேநாக்கங்க க்காக மட் ேம பயன்ப த்தப்ப ம். 

4.41. மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகத்தின் கீழ் ஓர் அளைவத்தர நி வன 
அைமப்பாகச் ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீ , ம ஆய்  மற் ம் நிைற  
வளர்ச்சிக்கான அறி ப் பகுப்பாய்  (PARAKH) எ ம் ேதசிய மதிப்பீட்  
ைமயம் ஒன்  நி வியைமக்க உத்ேதசிக்கப்ப கிற . இ  இந்தியாவின் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பள்ளி வாாியங்கள் எல்லாவற்றின் மாணவர்க க்கான 
மதிப்பீ  மற் ம் மதிப்பாய் க்கு வழிகாட் ம் ெநறியங்கள், அளைவத்தரங்கள் 
மற் ம் வழிகாட்  ெநறிகள் ஆகியவற்ைற அைமக்கும் அ ப்பைடக் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைற ெசய்கிற . ேம ம், மாநில அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) 
அளைவக்கு (SAS) வழிகாட்ட ம், ேதசிய அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவைய 
(NAS) ேமற்ெகாள்ள ம், நாட் ல் கற்றல் விைள களின் ெசயல்ெவற்றிையக் 
கண்காணிக்க ம், ேமேல ெசால்லப்பட்ட இந்தக் ெகாள்ைகயின் 
குறிக்ேகாள்க டன் ஒத்திைசவாக 21-ஆம் ற்றாண் ன் ேதைவப்பா கைள 
எதிர்ெகாள் ம் வைகயில் மதிப்பீட்  ைற மாற்றத்திற்குப் பள்ளி 
வாாியங்கைள ஊக்குவிக்கும்; உதவி ெசய் ம். இந்த ைமயம் திய மதிப்பீட் ப் 

பணிகள் மற் ம் அண்ைமக்கால ஆராய்ச்சிகள் வைகயில் பள்ளிக க்கு 
அறி ைர வழங்கும்; வாாியங்க க்கிைடேய ஒ ங்குைழப்ைப ேமம்ப த் ம். 
பள்ளி வாாியங்க க்கிைடேய மிகச்சிறந்த நைட ைறகைளப் 
பகிர்ந் ெகாள்வதற்கும், பள்ளி வாாியங்கள் எல்லாவற் க்கும் ஊேட 
கற்பவர்களிைடேய கல்வி அளைவத்தரங்களின் சமநிைலைய உ தி 
ெசய்வதற்கும் ஒ  க வியாக ம் அ  அைம ம். 

4.42. பல்கைலக்கழக ைழ த் ேதர் க க்கான ெநறிகள் அேத மாதிாியாக 
இ க்கும். ஒவ்ேவார் ஆண் ம் குைறந்த  இரண்  தடைவயாவ  ஓர் 
உயர்தரப் ெபா  மனப்பாங்குச் ேசாதைன, அத் டன் அறிவியல்கள், 

மானிடவியல்கள், ெமாழிகள், கைலகள், ெசய்ெதாழில் பாடங்களில் 
தனிச்சிறப்பான ெபா ப்பாடத் ேதர் க க்கும் ேதசியச் ேசாதைன கைம 
(NTA) பணியாற் ம். இத்தைகய ேதர் கள் க த்தியல் ாிதைல ம், அறிைவப் 
பயன்ப த் ம் திறைமைய ம் ேசாதித்  அறியேவண் ம். இத்தைகய 
ேதர் க க்காகத் தனிப்பயிற்சிைய ேமற்ெகாள் ம் ேதைவைய ஒழிப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்கும். மாணவர்கள் ேதர்  எ ம் பாடங்கைளத் 
ெதாி ெசய் ம் திறைமெபற்றி ப்பார்கள். பல்கைலக்கழகம் ஒவ்ெவான் ம் 
மாணவர் ஒவ்ெவா வாின் தனிப்பட்ட பாடப்பிாி த் ைறகைளக் கா ம் 
திறைம ம், தனிப்பட்ட ஆர்வம், திறைம அ ப்பைடயில் நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்க க்குள் அவர்கைள அ மதிக்க ம் ஆற்றல்ெபற்றி க்கும். 
பட்டப்ப ப்  மாணவர்க க்கும் பட்டப்ப ப் ச் ேசர்க்ைகக்கும் உயர்கல்வி 
நி வனங்களில் ப ப்  உதவித் ெதாைகக்கான ைழ த் ேதர் கைள 
நடத் வதற்கும் ஒ  தன்ைமயான, வல்லைமவாய்ந்த, தன்னாட்சிெபற்ற 
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ேசாதைன நி வனமாக இ க்கும். ேதசியச் ேசாதைன கைமயின் (NTA) 
ேதர் ெசய் ம் பணிகளின் உயர்தரம், வாிைசத் ெதாடர், ெநகிழ் த்தன்ைம 
ஆகியைவ ஒவ்ெவான் ம், தங்க ைடய ெசாந்த ைழ த் ேதர் கைளக் 
ெகாண் க்கும் ற் க்கணக்கான பல்கைலக்கழகங்கைள விட, இத்தைகய 
ெபா  ைழ த் ேதர் கைள மிகப்ெப ம் பல்கைலக்கழகங்கள் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ள இயல்விக்கும்; அதன் லம் மாணவர்கள், 

பல்கைலக்கழகங்கள், கல் ாிகள் மற் ம் க் கல்வி அைமப் ைற மீதான 
சுைமையப் ெப மள  குைறக்கும். ேதசியச் ேசாதைன கைமயின்  
மதிப்பீ கைள மாணவர் ேசர்க்ைகக்காகப் பயன்ப த் வ  தனிப்பட்ட 
பல்கைலக்கழகங்க க்கும் கல் ாிக க்கும் விடப்ப கிற . 

இயல்திறன்மிக்க மாணவர்கள்/ தனித்திறைம டன் கூ ய மாணவர்க க்கு ஆதர  

(Support for Gifted Students/ Students with Special Talents) 

4.43. ஒவ்ெவா  மாணவாிட ம் உள்ளார்ந்த திறைமகள் இ க்கின்றன; அைவ 
கண்டறியப்பட ம், ேபணப்பட ம், ேபாற்றிவளர்க்கப்பட ம், வழிபடப்பட ம் 
ேவண் ம். இத்தைகய திறைமகள், ஆர்வங்கள், மனப்பாங்குகள் மற் ம் 
தனித்திறன்கள் மா பட்ட வ வத்தில் ெவளிப்ப த்தப்படலாம். ஒ  
குறிப்பிட்ட பகுதியில் வ ய ஆர்வ ம், தனித்திறன்க ம் குறிப்பாகக் 
காட்டக்கூ ய அத்தைகய மாணவர்கள், ெபா வாகப் பள்ளிப் பாடத் 
திட்டங்க க்கு அப்பா ம் அந்தத் தனிப் பகுதிகளில் ெதாடர்வதற்கு 
ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். ஆசிாியர் கல்வி அத்தைகய மாணவர்களின் 
திறைமகைள ம் ஆர்வங்கைள ம் அங்கீகாித் ப் ேபணி வளர்ப்பதற்கான 

ைறகைள உள்ளடக்கியி க்கும் ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு ம ம் (NCERT) ேதசிய ஆசிாியர் கல்விக் கு ம ம் (NCTE) 

இயல்திறன்மிக்க குழந்ைதகளின் கல்விக்கான வழிகாட் ெநறிகைள 
வளர்த்ெத க்கும். இளநிைலக் கல்வியியல் பட்ட (B.Ed.) நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
இயல்திறன்மிக்க குழந்ைதகளின் கல்வியில் ஒ  சிறப் ப்பயிற்சிைய 
அ மதிக்க ம் ெசய்யலாம். 

4.44. ஆசிாியர்கள்- வகுப்பைறயில் ஒற்ைற ஆர்வங்க ம் மற் ம்/அல்ல  
திறைமக ம் உள்ள மாணவர்க க்குத் ைணயான, ெச ைமப்ப த் கிற 
பாடக் க விகைள ம் வழிகாட் தல்கைள ம் ஊக்கங்கைள ம் அளிப்பதன் 

லம் அவர்கைள ஊக்குவிப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்வார்கள். தைலப்  
ைமயமான மற் ம் ெசயல்திட்டம் அ ப்பைடயிலான சங்கங்க ம் 
வட்டங்க ம், பள்ளிகள், பள்ளி வளாகங்கள், மாவட்டங்க க்கும் அதற்கு 
அப்பா ம் உள்ள நிைலகளில் ஊக்குவித்  ஆதாிக்கப்ப ம். 
எ த் க்காட் கள்:- அறிவியல் வட்டங்கள், கணக்கு வட்டங்கள், இைச மற் ம் 
நடன நிகழ்த் க்கைல வட்டங்கள், ச ரங்க வட்டங்கள், கவிைத வட்டங்கள், 

நாடக வட்டங்கள், விவாத வட்டங்கள், விைளயாட்  வட்டங்கள், சூழ யல் 
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சங்கங்கள், உடல்நலம் மற் ம் நல்வாழ் ச் சங்கங்கள்/ேயாக சங்கங்கள் மற் ம் 
அைவேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கும். இத்தைகய வழிகாட் தல்களில் 
இைடநிைல வகுப்  மாணவர்க க்கான உயர்தரத் ேதசிய உள் ைற ேகாைட 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பல்ேவ  பாடங்களில் ஊக்குவிக்கப்படலாம். ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு ப்பிாி கள் உள்ளடங்கலாக, 

நாெடங்கி ம் இ ந்  மிகச்சிறந்த மாணவர்கைள ம் ஆசிாியர்கைள ம் 
ஈர்ப்பதற்கு வி வி ப்பான நிைறதகுதி அ ப்பைடயில், ஆனால் 
ந நிைலயான ேசர்க்ைகச் ெசயல் ைற ம் ஊக்குவிக்கப்ப ம். 

4.45. பள்ளிகளி ந் ம் உள் ர்களி ந் ம் ேதசிய அளவில் ெதளிவான 
ஒ ங்கிைணப் ம் ன்ேனற்றத் ட ம் எல்லா மாணவர்க ம் எல்லா 
நிைலகளி ம் அவர்கள் தகுதி ெபற்றி க்கிற எல்லா நிைலகளி ம் 
பங்குெப வைத உ தி ெசய்வதற்கு, பல்ேவ  பாடங்களில் ஒ ம்பிக் 
ேபாட் க ம் பிற ேபாட் க ம் நாெடங்கி ம் நடத்தப்ப ம். விாிந் பரந்த 
அளவில் பங்ேகற்ைப உ திெசய்வதற்கு, ஊரகப்பரப் களி ம் வட்டார 
ெமாழிகளி ம் இைவ கிைடக்கும்ப  ெசய்வதற்கான யற்சிகள் ெசய்யப்ப ம். 
இந்தியத் ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (IITs), ேதசியத் ெதாழில் ட்ப 
நி வனங்கள் (NITs) ேபான்ற தன்ைம நி வனங்கள் உள்ளடங்கலாக, ெபா  
மற் ம் தனியார் பல்கைலக்கழகங்கள், ேதசிய மற் ம் பன்னாட்  
ஒ ம்பிக்கி ந்  நிைறதகுதி அ ப்பைடயிலான கைள ம், மற் ம் 
பட்டப்ப ப்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குச் ேசர்க்ைகக்கான கட்டைளவிதியின் 
ஒ  பகுதியாகத் ெதாடர் ைடய பிற ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் இ ந்  

கைள ம் பயன்ப த் வதற்கு ஊக்குவிக்கப்ப ம். 

4.46. எல்லா களி ம் மற் ம்/அல்ல  பள்ளிகளி ம் வைலத்தள இைணப் , 

திறன்ேபசி அல்ல  கணிப்பலைக ஒ ைற கிைடக்கத்தக்கன என்றால், 

வினா  வினாக்கள், ேபாட் கள், மதிப்பீ கள், ெச ைமப்ப த்திய 
க விக டன் இைணயவழிச் ெசய கள் மற் ம் இைணயவழிச் ச கங்கள் 
பகிர்ந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஆர்வங்க க்காக வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 
ெபற்ேறார்கள் மற் ம் ஆசிாியர்களின் உாிய ேமற்பார்ைவ டன் 
மாணவர்க க்கான கு ச் ெசய்ைகப்பா களாக ேமேல ெசால்லப்பட்ட ன் 

யற்சிகள் எல்லாவற்ைற ம் உயர்த் வதற்காக ேவைலெசய் ம். 
எண்மியம்வழிேய கற்பிக்கும் ைறையப் பயன்ப த்தி, அதன் லம் 
இைணயத்தள வாயில்கள் மற் ம் ஒ ங்குைழப் டன் கற்பித்தல்-கற்றைல 
வளப்ப த் வதற்காக, பள்ளிகள் பலகட்ட ைறயில் திறன்-வகுப்பைறகைள 
வளர்த்ெத க்கும். 
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5. ஆசிாியர்கள் (Teachers)  

5.1. ஆசிாியர்கள் உண்ைமயிேலேய நம் குழந்ைதகளின் எதிர்காலத்ைத/நம  
நாட் ன் எதிர்காலத்ைத உ வாக்குகிறார்கள். அதனால்தான் இந்த மிகப் 
ெப ந்தன்ைமயான ெசயற்பங்கு காரணமாகேவ இந்தியாவில் ஆசிாியர்கள் 
ச தாயத்தின் மதிப் மிக்க உ ப்பினர்களாக இ ந்தார்கள். 
மிகச்சிறந்தவர்க ம் மிகக் கற்றவர்க ம் மட் ேம ஆசிாியர்களாக ஆனார்கள். 
ஆசிாியர்கள் அல்ல  கு மார்கள் அவர்க ைடய அறி , ெசய்திறன்கள், 

நன்ெனறிகள் உச்சஅளவில் மாணவர்க க்கு அளிக்கத் ேதைவப்பட்ட  
எ ேவா அைதச் ச தாயம் ெகா த்த . ஆசிாியர் கல்வியின் தரம், பணிக்குத் 
ேதர்ந்ெத த்தல், பணியிடம் அைமத்தல், பணி நிபந்தைனகள், ஆசிாியர்க க்கு 
அதிகாரம் அளித்தல் ஆகியவற்றின் தன்ைம எப்ப  இ க்க ேவண் ேமா 
அப்ப யாக அ  இல்ைல. அதன் விைளவாக ஆசிாியர்களின் தர ம் 
ெசயல்ேநாக்க ம் வி ம்பிய அள த் தரத்ைத எட்டவில்ைல. 
ஆசிாியர்க க்கான மிக உயர்ந்த மதிப் ம் ஆசிாியர் பணியின் மிக உயர்ந்த 
தகுதிநிைல ம் மீண் ம் ெபறப்பட ேவண் ம். மிகச் சிறந்தவர்கள் ஆசிாியர் 
பணியில் ைழவதற்கு உயிர்ப் ட் ம் வைகயில், ஆசிாியர்களின் 
ெசயல்ேநாக்க ம் அதிகாரமளிப் ம் நம் ைடய குழந்ைதக க்கும் நம் ைடய 
நாட் க்கும் மிகச்சிறந்த சாத்தியப்பா ள்ள எதிர்காலத்ைத உ திெசய்யத் 
ேதைவப்ப கின்றன. 

பணிக்கு ஆள்ெதாி ெசய்தல் மற் ம் பணியிடஅைம  (Recruitment and Deployment) 

5.2. மிகச்சிறந்த மாணவர்கள்– தனிச்சிறப்பாக ஊரகப் பகுதிகளில் இ ந்  ஆசிாியர் 
பணியில் ைழவைத உ தி ெசய்வதற்கு, ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் நிைறதகுதி 
அ ப்பைடயில் ப ப் தவித்ெதாைககள் தரமான 4 ஆண்  ஒ ங்கிைணந்த 
இளநிைலக் கல்வியியல் (பி.எட்.) ப ப் க்காக நா  வ ம் நி வப்பட 
ேவண் ம். ஊரகப் பகுதிகளில் சிறப் த் தகுதிகள் அ ப்பைடயில் 
ப ப் தவித்ெதாைககள் நி வப்ப ம். அவர்க ைடய இளநிைலக் கல்வியியல் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக த்ததன் ேமல், அ  அவர்க டய 
உள் ர்ப் பகுதிகளில் ேவைலக்கான ன் ாிைமைய உள்ளடக்கும். 
அத்தைகய ப ப் தவித் ெதாைககள் உள் ர் மாணவர்க க்கு, தனிச்சிறப்பாக 
மாணவியர்க்கு ஊள் ர் ேவைலவாய்ப் க க்கு வைகெசய் ம். இதனால் 
இத்தைகய மாணவர்கள் உள் ர்ப் பகுதிகளின் எ த் க்காட்  
மாதிாிகளாக ம் உள் ர் ெமாழிேபசும் தகுதி வாய்ந்த ஆசிாியர்களாக ம் 
பணியாற் வர். ஊரகப் பகுதிகளில், குறிப்பாக, தரமான ஆசிாியர்களின் 
பற்றாக்குைறைய எதிர்ேநாக்கும் நடப்பி ள்ள பகுதிகளில் ஆசிாியர் பணிைய 
ஏற்க ஆசிாியர்க க்கு ஊக்கத்ெதாைககள் வழங்கப்ப ம். பள்ளிக்கு அ கில் 
அல்ல  பள்ளி வளாகத்தில் உள் ர் ட் வசதிக்கு அல்ல  அதிகாித்த 
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ட் ப் ப த்ெதாைகக்கு வைக ெசய்வ  ஊரகப் பள்ளிகளில் கற்பிப்பதற்கான 
க்கிய ஊக்கத் ெதாைகயாக அைம ம். 

5.3. மாணவர்கள் தங்க ைடய ன்மாதிாிகைள ம் கல்விச் சூழ்நிைலகைள ம் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கும் வைகயில், மிைக ஆசிாியர்கைள மாற்றல்ெசய் ம் 
தீங்கான ெசயல் ைறயான  த த்  நி த்தப்ப ம். மாநிலங்கள்/ஒன்றியத்  
ஆட்சிப்பரப்  அரசுகளால் கட்டைமக்கப்பட்ட ைறயில் தக்கவா  
விதிக்கப்பட்டப , சிறப் ச் சூழ்நிைலகளில் மாற்றல்கள் நிக ம். அதற்குேம ம் 
அந்த மாற்றல்கள் ஒளி மைறவற்ற தன்ைமைய உ திெசய்கிற இைணயவழிக் 
கணினியாக்க அைமப் ைற ஒன்றின் வாயிலாக நடத்தப்ப ம். 

5.4. ஆசிாியர் தகுதித் ேதர் கள் (TETs) உள்ளடக்கம் மற் ம் கற்பிக்கும் ைற ஆகிய 
இரண்  வைகயி ம் கற்பித்தற்கு மிக நல்ல ேதர் ப் பாடப்ெபா டன் 
வ ைமப்ப த்தப்ப ம். பள்ளிக் கல்வியின் (அ த்தளம், ஆயத்தம், ந நிைல, 

இைடநிைல(உயர்நிைல)) ஆகிய எல்லா நிைலகள் ஊேட ம் ஆசிாியர்கைளக் 
ெகாண்டதாக ஆசிாியர் தகுதித் ேதர் கள் விாி ப த்தப்ப ம். பாட 
ஆசிாியர்க க்காக, தகுந்த ஆசிாியர் தகுதித் ேதர் (TET) அல்ல  ேதசியத் 
ேதர்  கைமத் (NTA) ேதர் க்கு ேநாிைணயான பாடங்களின் மதிப்ெபண்கள் 
பணிக்கு ஆள்ெதாி  ெசய்ைகயில் கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம். கற்பிக்கும் 
ஈ பாட்ைட ம் ெசயல்ேநாக்ைக ம் அளப்பதற்கு வகுப்பைறயில் பாடம் 

நடத்திக்காட் தல் அல்ல  ேநர்காணல் ஒன்  பள்ளிகள் மற் ம் பள்ளி 
வளாகங்களில் பணத் க்கமர்த்தப்ப ம் (hiring) ஆசிாியர்களின் ஓர் 
உள்பகுதியாக ஆகும். ஒவ்ெவா  பள்ளி ம்/பள்ளி வளாக ம் உள் ர் 
ெமாழியி ம் மாணவர்களின் ெப வழக்கில் இ க்கிற பிற ட்  
ெமாழிகளி ம் மாணவர்க டன் உைரயாடக் கூ ய குைறந்த  சில 
ஆசிாியர்கைளயாவ  ெபற்றி க்கும் வைகயில், உள் ர் ெமாழியில் கற்பிக்கும் 
வசதிைய ம் திறைமைய ம் மதிப்பீ ெசய்ய இத்தைகய ேநர்காணல்கள் 
பயன்ப த்தப்ப ம். தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிாியர்கள் ஆசிாியர் தகுதித் 
ேதர் (TET) வழியாக ஒ  ெசயல்விளக்கம்/ேநர்காணல், உள் ர் ெமாழிகளில் 
அறி  ேபான்ற அேத தகுதிநிைலகைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 

5.5. பாடங்களின் ஊேட குறிப்பாகக் கைல, உடற்கல்வி, ெசய்ெதாழில் கல்வி, 
ெமாழிகள் ேபான்ற பாடங்களில் ஆசிாியர்களின் ேபாதிய எண்ணிக்ைகைய 
உ தி ெசய்வதற்கு– ஆசிாியர்கள் ஒ  பள்ளிக்கு அல்ல  பள்ளி வளாகத்திற்குப் 
பணித்ெதாி  ெசய்தல் கூ ம். பள்ளிகள் ஊேட ஆசிாியர்கைளப் பகிர்ந்  
ெகாள் தல் மாநில/ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப்  அரசுகளால் ஏற்கப்பட்ட 
பள்ளிகளின் கு த்ெதாகுப் க க்கு இணங்கியவா  க தப்படக் கூ ம். 

5.6. மர சார்ந்த உள் ர்க் கைலகள், ெசய்ெதாழில் ைகவிைனகள், 

ணி யற்சிகள், ேவளாண்ைம ேபான்ற பல்ேவ  பாடங்களில் அல்ல  
ேவ  ஏேத ம் பாடத்தில் உள் ர்த் திறைம இ க்கிறவிடத் , மாணவர்களின் 
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நன்ைமக்கும் உள் ர் அறிைவ ம் பணித்ெதாழில்கைள ம் காப்பாற்றி 
ேமம்ப த்த உத ம்ெபா ட் , ‘ெசயல் ைறப் பயிற்றாசிாியர்’ (master 

instructor)களாக உள் ாி ள்ள சிறப் மிக்கவர்கைள அல்ல  வல் நர்கைளப் 
பணத்திற்கமர்த்த, பள்ளிகள்/ பள்ளிவளாகங்கள் ஊக்குவிக்கப்படலாம். 

5.7. அ த்த இரண்  பத்தாண் களில் எதிர்பார்க்கப்ப கிற பாடவாாி-ஆசிாியர் 
கா யிடங்கைளக் கணக்ெக ப்பதற்குத் ெதாழில் ட்ப அ ப்பைடயில் 
விாிவான ஆசிாியர்-ேதைவப்பா , ன்பயிற்சித் திட்டமி தல் ஒன்  
ஒவ்ெவா  மாநிலத்தா ம் நடத்தப்ப ம். ேமேல விளக்கப்பட்ட பணிக்கு 
ஆள்ெதாி  ெசய்வதி ம் பணியிட அைமவி ம் ெதாடக்க யற்சிகள், 

ெசய்பணி ேமலாண்ைம, ன்ேனற்றத்திற்கான தக்க ஊக்குதவிக டன்- 
உள் ர் ஆசிாியர்கள் உள்ளடங்கலாக, தகுதிவாய்ந்த ஆசிாியர்கள் லம் 
கா யிடம் எல்லாவற்ைற ம் நிரப் தற்கு அ யில் விளக்கப்பட்டவா  
காலத்தின் ேதைவக்ேகற்ப அளந்தறியப்ப ம். ஆசிாியர் கல்வி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம் ன்வழங்குைக ம் இவ்வா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட 
கா யிடங்க டன் ன் வாிைசயில் அைம ம். 

பணிச்சுற் ச்சூழல் மற் ம் பண்பா  (Service Environment and Culture) 

5.8.  பள்ளிகளின் பணிச்சுற் ச்சூழல் மற் ம் பண்பாட்ைடச் ெசப்பம்ெசய்வதன் 
தன்ைம இலட்சியமான  ஆசிாியர்கள் தங்கள் ேவைலகைளத் திறைமயாக 

 அளவில் ெசய்வதாகும்; உணர் த் ப் ள்ள, கவனம் ெகாள்கிற மற் ம் 

மாணவர்கள், ெபற்ேறார்கள், தல்வர்கள், பிற ஆதர ப் பணியாளர்கள் 
ஆகிேயார் உள்ளடங்கிய ச கங்களின் ஒ  பகுதியாக ஆசிாியர்கள் 
இ க்கிறார்கள் என்பைத உ தி ெசய்வதாகும்; அவர்கள் எல்ேலா ம் 
பகிர்ந் ெகாள்கிற ஒ  ெபா  இலட்சியம்: நம் ைடய குழந்ைதகள் 
கற்கிறார்கள் என்பைத உ தி ெசய்வதாம்.  

5.9.  இந்தத் திைசயில் தல் ேதைவப்பா  பள்ளியில் ேநர்த்தியான மற் ம் 
இனிைமயான பணி நிபந்தைனகைள உ தி ெசய்வதாகும். ேபாதிய 
ெசயற்ப ம் கழிப்பைறகள், ய கு நீர், ய மற் ம் கவரக்கூ ய திறந்த 
ெவளிகள், மின்சாரம், கணினி உத்திகள், வைலத் தளம், லகங்கள் மற் ம் 
விைளயாட் கள், ெபா ேபாக்கு ஆதாரங்கள் உள்ளடங்கிய ேபா மான 
மற் ம் பா காப்பான உள்கட்டைமப் , எல்லாப் பா னத்ைத ம் ேசர்ந்த 
குழந்ைதகள் மற் ம் இயலாைம ள்ள குழந்ைதகள் உட்பட ஆசிாியர்க ம் 
மாணவர்க ம் ஒ  பா காப்பான, அைனத் ம் உள்ளடக்கிய, பய ள்ள 
கல்விச் சூழைலப் ெப கிறார்கள் என்பைத ம் அவர்க ைடய பள்ளிகளில் 
கற்பிக்க ம் கற்க ம் வசதி டன் உயிர்ப் ட்டம் உைடயவராகிறார்கள் 
என்பைத ம் உ தி ெசய்வதற்கு எல்லாப் பள்ளிக க்கும் வைகெசய்யப்ப ம். 
பணியிைடப் பயிற்சி ஆசிாியர்கள் எல்ேலா ம் இத்தைகய ேதைவப்பா கைள 
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உணர்ந்தி க்கிறார்கள் என்பைத உ திெசய்வதற்குப் பள்ளிகளில் பா காப் , 

உடல்நலம் மற் ம் ேவைலயிடச் சூழல் மீ  உள்ளீ கைளக் ெகாண் க்கும். 

5.10.  மாநில/ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப்  அரசுகள், திறமான பள்ளி ஆ ைக, 

வளஆதாரப் பகிர் , ச கக் கட்டடங்கள் ஆகியவற்றிக்காக அ கு ைறைய 
எந்த வழியி ம் குைறவ  இன்றி, பள்ளி வளாகங்கள், பள்ளிகளின் 
பகுத்தறிவாக்கம் ேபான்ற த்தாக்க வ வைமப்  ைறைய ஏற்கலாம். பள்ளி 
வளாகங்கைள உ வாக்குதல், ப் மிக்க ஆசிாியர் ச கத்ைதக் 
கட்டைமப்பைத ேநாக்கி ஒ  நீண்ட வழி ெசல்லக்கூ ம். பள்ளி 
வளாகங்க க்கு ஆசிாியர்கைளப் பணத் க்கமர்த்தல், பள்ளி வளாகங்க ேட 
பள்ளிக க்கு இைடேய தானாகேவ உற நிைலைய உ வாக்கக் கூ ம். 
மிக ம் ப் மிக்க ஆசிாியர் அறி த்தளம் ஒன்ைற உ வாக்குதல், 
மிகச்சிறந்த பாடவாாியான ஆசிாியர்களின் பகிர்ந்தளிப்ைப உ திெசய்ய 
உத ம். மிகச்சிறிய பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிாியர்கள் இனிேம ம் தனித்தி க்க 
மாட்டார்கள்; அவர்கள் ஒவ்ெவா வாின் மிகச்சிறந்த நைட ைறகைளப் 
பகிர்ந் ெகாள் ம் ெபாிய பள்ளி வளாகச் ச கங்க டன் ஒ  பகுதியாக 
அைமந்  பணியாற்றலாம்; அவர்கள் எல்லாக் குழந்ைதக ம் கற்கிறார்கள் 
என்பைத உ திெசய்வதற்கு ஒ ங்குைழக்கிறார்கள். ஆேலாசகர்கள், 

பயிற்சிெபற்ற ச கப் பணியாளர்கள், ெதாழில் ட்பப் பராமாிப் ப் 
பணியாளர்குழாம் த யவர்கள் ஆசிாியர்க டன் ேமற்ெகாண் ம் ஆதரைவப் 
பகிர்ந் ெகாள்ள ம் திறமான கற்கும் ஒ  சூழைல உ வாக்க ம் 

பள்ளிவளாகங்கள் உதவக்கூ ம்.  

5.11. ெபற்ேறார்க ட ம் பிற க்கிய உள் ர் அக்கைறெகாண்டவர்க ட ம் 
ஒ ங்குைழப்பதில் ஆசிாியர்கள், பள்ளி ேமலாண்ைமக் கு க்கள்/ பள்ளி வளாக 
ேமலாண்ைமக் கு க்களின் உ ப்பினர்கள் உள்ளடங்கலாகப் பள்ளிகள்/ பள்ளி 
வளாகங்களின் ஆ ைகயில் மிக ம் ஈ பா  ெகாண் ப்பார்கள். 

5.12. கற்பித்தல் சாராத ெசய்ைகப்பா களில் ஆசிாியர்களால் நடப் க் காலத்தில் 
ெசலவழிக்கப்ப ம் ேபரள  ேநரத்ைதத் த ப்பதற்கு, ஆசிாியர்கள் 
கற்பித்த க்கு ேநர யாகத் ெதாடர் ெகாண் ராத ேவைலகளில் இனிேம ம் 
ஈ ப த்தப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் தங்க டய கற்பித்தல்–கற்றல் 
கடைமகள் மீ  ைமயாக மனம் பதி ம் வைகயில் குறிப்பாக, ஆசிாியர்கள் 
க ம் நி வாகப் பணிகளி ம் மதிய உண  ெதாடர்பான ேவைலகளில் 
அறி க்ெகாத்த மிகக் குைறந்த ேநரத்ைத விட மிகுதியாக ஈ ப த்தப் 
படமாட்டார்கள். 

5.13. பள்ளிகள் ஆக்கமான கற்கும் சூழைலக் ெகாண் க்கின்றன என்பைத உ தி 
ெசய்ய உத வதற்கு, தல்வர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்களின் ெசயற்பங்கு-
எதிர்பார்ப் கள், திறைமயான கற்ற க்கும், அக்கைறெகாண்ட எல்ேலாாின் 
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நன்ைமக்காக ம் அவர்க ைடய பள்ளிகளில் ஒ  கவனிப் ம் உள்ளடக்கமான 
பண்பாட்ைட ம் ெவளிப்பைடயாக வளர்ப்பைத உள்ளடக்கும். 

5.14. வகுப்பைறயில் மாணவர்க க்கு மிகத் திறம்பட்ட கற்பித்தல் ைற என 
ஆசிாியர்கள் கண்டறி ம் கற்பிக்கும் ைறையத் ெதாி ெசய்வதில் ஆசிாியர்கள் 
அதிக தன் ாிைம ெகா க்கப்ப வார்கள். ஆசிாியர்க ம் மாணவாின் 

நிைற  வளர்ச்சியின் க்கியக் கூறாகிய ச க-உணர் சார்ந்த கற்றல் மீ  
ஒ கக்கவனம் ெச த் வார்கள்.  அவர்க ைடய வகுப்பைறயில் கற்றல் 
விைள கைள ேமம்ப த் கிற திய கற்பிக்கும் அ கு ைறக க்காக 
ஆசிாியர்கள் அங்கீகாிக்கப்ப வார்கள். 

ெதாடர் பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி (Continuous Professional Development -CPD) 

5.15. ஆசிாியர்கள் தங்கள் பணித்ெதாழில்களில் தன்-ேமம்பாட் க்காக ம் 
அண்ைமக்காலப் த்தாக்கங்கைள ம் ன்ேனற்றங்கைள ம் கற் க் 

ெகாள்வதற்காக ம் ெதாடர் வாய்ப் கள் வழங்கப்ப வார்கள். உள் ர், 

வட்டார, ேதசிய, பன்னாட் ப் பயிலரங்கம்(workshop) அத் டன் இைணயவழி 
ஆசிாியர் வளர்ச்சி அளைவயலகு வ வம் உள்ளடங்கலாகப் பல்வைக 
அளைவயலகுகளில் அளிக்கப்ப ம் தளங்கள் (தனிச்சிறப்பாக இைணயவழித் 
தளங்கள்) ஆசிாியர்கள் எண்ணங்கைள ம் மிகச்சிறந்த நைட ைறகைள ம் 
பகிர்ந் ெகாள் ம் வைகயில் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். ஆசிாியர் ஒவ்ெவா வ ம் 
தங்கள  ெசாந்த ஆர்வங்களால் உந்தப்பட் த் தங்கள  ெசாந்தப் 
பணித்ெதாழில் வளர்ச்சிக்காக ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ெதாடர் பணித்ெதாழில் 

வளர்ச்சியின் (CPD) வாய்ப் களில் குைறந்த  50 மணி ேநரங்களாவ  
பங்ேகற்குமா  எதிர்பார்க்கப்ப கிறார்கள். ெதாடர் பணித்ெதாழில் 

வளர்ச்சியின் வாய்ப் கள் குறிப்பாக அ ப்பைட எ த்தறி  மற் ம் 
எண்ணறி , கற்றல் விைள களின் உ வாக்க மற் ம் ஏற்கத்தக்க மதிப்பீ , 

தகுதிறன் அ ப்பைடயிலான கற்றல் மற் ம் பட்டறி வழிக் கற்றல், கைலகள்-
ஒ ங்கிைணந்த, விைளயாட் கள்-ஒ ங்கிைணந்த மற் ம் கைதெசால் தல்-
அ ப்பைடயிலான அ கு ைறகள் ேபான்  உள்ளடங்கிய 
கற்பிக்கும் ைறகள் ெதாடர்பானைவ பற்றிய அண்ைமக்காலக் கற்பிக்கும் 

ைறகைள ைறப்ப  உள்ளடக்கியி க்கும். 

5.16. பள்ளி தல்வர்க ம் பள்ளி வளாகத் தைலவர்க ம் அேதேபான்ற 
அளைவயலகுத் தைலைம/ேமலாண்ைமப் பயிலரங்கங்கள், இைணயவழி 
வளர்ச்சி வாய்ப் கள் மற் ம் தங்களின் ெசாந்தத் தைலைம/ேமலாண்ைமச் 
ெசய்திறன்களின் ெதாடர் ேமம்பாட் க்கான தளங்கைள ம் ஒ வ க்ெகா வர் 
மிகச்சிறப்பாகப் பகிர்ந் ெகாள் ம் வைகயில் அவர்க ம்கூடக் 
ெகாண் ப்பார்கள். நைட ைறப் பழக்கங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள் ம் 
வைகயில் அத்தைகய தைலவர்கள் தைலைமைய ம் ேமலாண்ைமைய ம் 
அத் டன் தனித்திறன் அ ப்பைடக் கல்வி அ ப்பைட மீதான கற்பிக்கும் 
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திட்டங்கைள ஆயத்தம்ெசய் ம் மற் ம் ெசயல் ைறப்ப த் ம் 
ஒ கக்கவனத் டன் உள்ளடக்கம் மற் ம் கற்பிக்கும் ைறைய உள்ளடக்கிய 
ெதாடர் பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி (CPD) அளைவயலகுகளில் ஆண்ெடான் க்கு 
50 மணிேநரம் அல்ல  அதற்கும் அதிகமாகப் பங்ேகற்குமா  
எதிர்பார்க்கப்ப கிறார்கள். 

ெசய்பணி ேமலாண்ைம மற் ம் ன்ேனற்றம் (Career Management and Progression -

CMP) 

5.17. எல்லா ஆசிாியர்க ம் தங்கள  மிகச் சிறந்த பணிையச் ெசய்ய ஊக்குதவி 
வழங்குவதற்கு, மிகச்சிறந்த பணி ாி ம் ஆசிாியர்கள் அங்கீகாிக்கப்பட ம் 
பதவி உயர்  மற் ம் ஊதிய உயர்  ெகா க்கப்பட ம் ேவண் ம். ஆதலால் 
பதவிக்காலம், பதவி உயர் , ஊதியக் கட்டைமப்பின் தகுதி அ ப்பைடயிலான 
உரமிக்க கட்டைமப்  ஒன்  வளர்த்ெத க்கப்ப ம். தைலசிறந்த 
ஆசிாியர்க க்கு ஊக்குதவியளித்  அங்கீகாிக்கிற கட்டைமப் , ஆசிாியர் 
கட்டம் ஒவ்ெவான் க்குள் ம் பல்வைக நிைலகளி ம் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 
ெசயல்நிகழ்வின் ைறயான மதிப்பீட் ற்கான அளைவமானி (parameter) யின் 
அைமப் ைற ஒன்  ஒத்த நிைலயினர் ம ஆய் கள், வ ைகத தல், 

கடைமப்பா , ெதாடர் பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி (CPD) மணிேநரங்கள், 

பள்ளிக்கான அல்ல  ச கத்திற்கான பணிகளின் பிற வ வங்கள் அல்ல  
5.20-ஆம் பத்தியில் ெகா க்கப்பட்ட ேதசிய ஆசிாியர் பணித்ெதாழில் 
அளைவத்தரங்கள் (NPST) அ ப்பைட மீ  அதற்காக மாநில/ஒன்றியத்  
ஆட்சிப்பரப்  அரசுகளால் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். இக் ெகாள்ைகயில் 
ெசய்பணிகள் என்ற த வாயில் ‘பதவிக்காலம்’ என்ப  பதவிக்காலத் 
தடம்(tenure track), அக்காலத்திற்கும் ற்ப ம் தகுதிகாண் ப வக் காலத்ைதச் 
சுட் ைகெசய்ைகயில், ெசயல்நிகழ்ச்சி மற் ம் பங்களிப்ைப உாியவா  
மதிப்பீ ெசய்த பின்  நிைலயான ேவைலயைம க்கான உ திப்பாட்ைடச் 
சுட் ைக ெசய்கிற . 

5.18. ேம ம் ெசய்பணி வளர்ச்சி (பதவிக்காலம், பதவி உயர் , ஊதிய அதிகாிப் கள் 
த யைவ) ஒற்ைறப் பள்ளிக் கட்டத்திற்குள் (அதாவ  அ த்தள, ஆயத்த, 

ந நிைல அல்ல  இைடநிைல) ஆசிாியர்க க்குக் கிைடப்ப  
உ திெசய்யப்ப ம். ெதாடக்கக் காலக்கட்டங்களில் ஆசிாியராக 
இ ப்பதி ந்  பின்ைனய கட்டங்க க்கு அல்ல  ம தைலயாக, நகர்வ  
ெபா த்  (அத்தைகய நகர் க்கான வி ப்ப ம் தகுதி ம் ஆசிாியர் 
ெகாண் க்கிறார் என்றால் அத்தைகய ெசய்பணிக்கட்டங்கள் ஊேட நகர்வ  
அ மதிக்கப்ப ம் என்றா ம்) ெசய்பணி ன்ேனற்றம் ெதாடர்பான உதவி 
எ ம் இல்ைல. பள்ளிக் கல்வியின் எல்லாக் கட்டங்க ம் மிக உயர்தரமான 
ஆசிாியர்கைள ேவண் கிற ; கட்டம் எ ம் ேவெறைத ம் விட மிக 
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க்கியமானதாகக் க தப்படா  என்ற உண்ைமவிவரத்திற்கு ஆதரவாக இ  
இ க்கிற . 

5.19. தகுதி அ ப்பைடயில் ஆசிாியர்களின் ெசங்குத்தான இயங்குநிைல கூட 
மிக க்கியமானதாகும். தைலைமப்பண்  மற் ம் ேமலாண்ைமச் 
ெசய்திறன்கைளச் ெசயல் ைறயில்காட் ய தைலசிறந்த ஆசிாியர்கள், 

காலப்ேபாக்கில் பள்ளிகள், பள்ளி வளாகங்கள், வட்டார வளஆதார ைமயங்கள் 

(BRCs), ெகாத்தைமப்  வளஆதார ைமயங்கள் (CRCs), வட்டார ஆசிாியர் கல்வி 
நி வனங்கள் (BITEs), மாவட்ட ஆசிாியர் கல்வி மற் ம் பயிற்சி நி வனங்கள் 

(DIETs) அத் டன் ெதாடர் ற்ற அரசுத் ைறகளின் தைலைமப் பதவிகைளக் 
காலப்ேபாக்கில் ேமற்ெகாள்ளப் பயிற்சியளிக்கப்ப வார்கள். 

ஆசிாியர்க க்கான பணித்ெதாழில் அளைவத்தரங்கள் (Professional Standards for 

Teachers) 

5.20. ேதசிய ஆசிாியர் பணித்ெதாழில் அளைவத்தரங்கள் (NPST) என் ம் ெபா  
வழிகாட் ம் ெதாகுதி ஒன் - ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மம் (NCERT), மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (SCERT), 

ஆசிாியைர ஆயத்தம்ெசய் ம் மற் ம் வளர்த்ெத க்கும் வல் நர் நி வனங்கள், 

ெதாழிற்கல்வியி ம் உயர்கல்வியி ம் சிறந்த வல் நர் கு க்கள் ஆகிய 
நிைலகள் மற் ம் வட்டாரங்கள் ஊேடயி ந்  ஆசிாியர்கள் ஆகிேயா டன் 
கலந் ேபசி, ெபா க் கல்விக் கு மத்தின்(GEC) கீழ், பணித்ெதாழில் 
அளைவத்தர அைமப் க்கு (PSSB) என்ற அதன் ம கட்டைமக்கப்பட்ட திய 
வ வத்தில், ேதசிய ஆசிாியர்கள் கல்விக் கு மத்தால் 2022 அளவில் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். அளைவத்தரங்கள் வல் நர்/கட்டத்தின் ெவவ்ேவ  
நிைலகளில் ஆசிாியர் பங்கின் எதிர்பார்ப் கைள ம் அந்தக் கட்டத்திற்குத் 
ேதைவப்பட்ட தனித்திறன்கைள ம் உள்ளடக்கக்கூ ம். ஒவ்ெவா  
கட்டத்திற்கும் கால ைற அ ப்பைடயில் நிைறேவற்றப்படேவண் ய 
ெசயல்நிகழ் த் தரமதிப்பீட் க்கான அளைவத்தரங்கைள ம் 
உள்ளடக்கியி க்கும். பணிக்கு ன்-ஆசிாியர் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
வ வைமப்ைப ம் கூட ேதசிய ஆசிாியர் பணித்ெதாழில் 
அளைவத்தரங்களான  (NPST) ெதாிவிக்கும். அதன்பின்  இ  மாநிலங்களால் 
ஏற்கப்பட் ப் பதவிக்காலம், பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி யற்சிகள், ஊதிய 
அதிகாிப் கள், பதவி உயர் கள் மற் ம் பிற அங்கீகாிப் கள் உள்ளடங்கிய 
ஆசிாியர் ெசய்பணி ேமலாண்ைமயின் எல்லாக் கூ க ம் தீர்மானிக்கப்படக் 
கூ ம். பதவி உயர் க ம் ஊதிய அதிகாிப் ம் பதவிக்காலம் அல்ல  
பணி ப்  நீட்சி அ ப்பைடயில் நிகழாமல், அத்தைகய தர மதிப்பீட்  
அ ப்பைடயில் மட் ேம நிக ம். பணித்ெதாழில் அளைவத்தரங்கள் 2030-இல் 
ம ஆய்  ெசய்யப்பட் , அதன்பின்  ஒவ்ெவா  பத்தாண் ம் 
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அைமப் ைறயின் பய ைடய க ம் பட்டறி வழிப் பகுப்பாய்  
அ ப்பைடயில் தி த்தியைமக்கப்ப ம். 

சிறப் க் கல்வியாளர்கள் (Special Educators) 

5.21. பள்ளிக் கல்வியின் குறித்தசில பகுதிக க்குக் கூ தலான சிறப் க் 
கல்வியாளர்களின் அவசரத்ேதைவ ஒன்  இ க்கிற . அத்தைகய சிறப்பான 
ேதைவப்பா கள் பற்றிய சில எ த் க்காட் கள்- குறித்தவைகக் கற்றல் 
இயலாைமக க்குக் கற்றல் உள்ளடக்கிய ந நிைல மற் ம் 
இைடநிைல(உயர்நிைல)ப் பள்ளி நிைலயில் இயலாைமகள் உள்ள(திவ்யங் 
உடன்) குழந்ைதக க்குப் பாடம் கற்பிப்பைத உள்ளடக்குகின்றன. அத்தைகய 
ஆசிாியர்க க்குப் பாடம் கற்பிக்கும் அறி ம் பாடம் ெதாடர்பான கல்வி 
ேநாக்கங்கைளப் ாிந் ெகாள்வ ம் மட் மின்றி, குழந்ைதகளின் சிறப் த் 
தனித் ேதைவப்பா கைள ம் ாிந் ெகாள்வதற்குத் ெதாடர் ைடய 
ெசய்திறன்க ம் கூடத் ேதைவப்ப ம். ஆதலால் அத்தைகய பகுதிகள் பணிக்கு 

ன்-ஆசிாியர் ஆயத்தத்தின்ேபா  அல்ல  அதற்குப் பின் , பாட ஆசிாியர்கள் 
அல்ல  ெபா ப்பாட ஆசிாியர்க க்கான ைணநிைலச் சிறப் களாக 
வளர்க்கப்படக் கூ ம். பணிக்கு ன், அத் டன் பணியிைட அளைவயலகில் 

ேநர அல்ல  பகுதி ேநர/ ஒன் கலந்த பாடப்பயிற்சிகள் மீண் ம் 
ேதைவப்ப ைகயில், பல் ைறக் கல் ாி அல்ல  பல்கைலக்கழகங்களில் 
அைவ சான்றிதழ்ப் பாடப்பயிற்சிகளாக வழங்கப்ப ம். கற்பிப்பதில் 
தகுதிவாய்ந்த தனிச்சிறப் க் கல்வியாளர்கள் ேபாதிய அளவில் கிைடப்பைத 
உ தி ெசய்வதற்குத் ேதசிய ஆசிாியர் கல்விக் கு மம் (NCTE), இந்திய 

ம வாழ்  ைமயம் (RCI) ஆகியவற்றின் பாடப்பயிற்சிப் பாடத்திட்டத்திற்கு 
இைடேய சிறந்த கூட் ப்ேபராற்றல் இயல்விக்கப்ப ம். 

ஆசிாியர் கல்விக்கு அ கு ைற (Approach to Teacher Education) 

5.22. ஆசிாியர்க க்கு உயர்தர உள்ளடக்க ம் அத் டன் கற்பிக்கும் ைறயில் 
பயிற்சி ேதைவப்ப ம் என்பைத அங்கீகாிக்ைகயில், ஆசிாியர் கல்வி 2030 
அளவில் பல் ைறக் கல் ாிகள் மற் ம் பல்கைலக்கழகங்க க்குள் 
ப ப்ப யாக நகர்த்தப்ப ம். கல் ாிகள்/ பல்கைலக்கழகங்கள் எல்லாம் 
பல் ைற ஆவைத ேநாக்கி நகர்கின்றன என்பதால், அைவ கல்வியிய ல் 
இளநிைல, நிைல, ைனவர் பட்டங்கைள ம் வழங்கும் தைலசிறந்த 
கல்வித் ைறக க்கு இடம் ெகா ப்பைத ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்கும். 

5.23. கற்பித்த க்கான குைறந்த அள  பட்டத் தகுதிநிைல 2030 அளவில் அறி  
அடக்க ம் கற்பிக்கும் ைற ம் ெகாண்ட வாிைசத் ெதாடர் ஒன்ைறக் 
கற்பிக்கிற மற் ம் உள் ர்ப் பள்ளிகளில் மாணவ க்குக் கற்பித்தல் வ வில் 
வ வான ெசயல் ைறப் பயிற்சிைய உள்ளடக்கிய 4 ஆண்  ஒன்றிைணந்த 
பி.எட். பட்டம் ஆகும். 2 ஆண்  பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 4 ஆண்  
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ஒன்றிைணந்த பி.எட். வழங்கும் அேத பல் ைற நி வனங்களால் 
வழங்கப்ப ம். அ  ஏற்கனேவ பிற சிறப் ப் பாடங்களில் இளநிைலப் பட்டம் 
ெபற்றி ந்தவர்கைள மட் ேம க த்தில்ெகாள் ம். இத்தைகய பி.எட். 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 1 ஆண்  பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குத் தக்கவா  
அைமக்க ம்படலாம் மற் ம் 4 ஆண்  பல் ைற இளநிைலப் பட்டத்திற்குச் 
சமமான ப ப்ைப, அல்ல  ஒ  சிறப் ப் பாடத்தில் நிைல 

த்தவர்க க்கு, பட்டம் ெபற்றி ந்த சிறப் ப் பாடத்தில் ஒ  பாட 
ஆசிாியராக ஆவதற்கு வி ம் கிறவர்க க்கு மட் ேம அளிக்கப்ப ம். 
அத்தைகய பி.எட். பட்டங்கள் எல்லாம் நான்கு ஆண்  ஒன்றிைணந்த பி.எட். 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள அளிக்கும் தரச்சான்  ெபற்ற பல் ைற உயர்கல்வி 
நி வனங்களால் மட் ேம அளிக்கப்ப ம். 4 ஆண்  உள்-வகுப்  பி.எட். 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அளிக்கும், திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் கற்றல் 
(ODL)-தரச்சான்  ெபற்றி க்கும் பல் ைற உயர்கல்வி நி வனங்கள், 

ெதாைலவில் அல்ல  அைடவதற்குக் க னமான இடங்களில் இ ந் வ ம் 

மாணவர்க க்குக் கற்பிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்ட உள் உ ப் கைளக் 
கண்காணிக்க ம் ெசய்ம் ைறப் பயிற்சிக்காக ம் தக்க உரேமறிய 
ஏற்பா க டன் தங்கள  தகுதிநிைலைய உயர்த் வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் க்கிற பணியிைட ஆசிாியர்க க்கும் கூட, ஒன் கலந்த அல்ல  
திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் கற்றல் (ODL) அளைவயலகில் உயர்தர 
பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அளிக்கலாம். 

5.24. பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எல்லாம் அ ப்பைட எண்ணறி  மற் ம் 
எ த்தறி , பல நிைலயில் கற்பித்தல் மற் ம் மதிப்பாய் , இயலாைம ள்ள 
குழந்ைதக க்குக் கற்பித்தல், சிறப்  ஆர்வம் அல்ல  திறைம ள்ள 
குழந்ைதக க்குக் கற்பித்தல், கல்வித் ெதாழில் ட்பப் பயன்பா , கற்பவர்-
ைமயமான மற் ம் ஒ ங்குைழப்பான கற்றல் ஆகியவற்ைறப் ெபா த்தமட் ல் 
கற்பிக்கும் ைறைய உள்ளடக்கிய கற்பிக்கும் ைறயில், உாிய காலத்தில் 
ேதர்ந்தாய்  ெசய்யப்பட்ட பயிற்சிைய ம், அத் டன் மிக அண்ைமக்காலத் 
ெதாழில் ட்பங்களின் பயிற்சிைய ம் உள்ளடக்கும். பி.எட். நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் எல்லாம் உள் ர்ப்பள்ளிகளில் உள்-வகுப்பைறக் கற்பித்தல் 
வ விலான ெசய்ம் ைறப் பயிற்சிைய உள்ளடக்கும். ஏேத ம் பாடத்ைதக் 
கற்பித்தல் அல்ல  ெசய்ைகப்பா  எைத ம் ெசய்ைகயில், அரசைமப்பின் பிற 
வைக ைறக டன் ேசர்த்  இந்திய அரசைமப்பின் (உ ப்  51A) 

அ ப்பைடக் கடைமகளின் நைட ைறைய வற் த் ம். சுற் ச்சூழல் 
கல்வியான  பாடத்திட்டத்தின் பிாிக்க யாத உள்ளிைணந்த ஒ  பகுதியாக 
ஆகும் வைகயில், சுற் ச்சூழல் விழிப் ணர்ைவ ம் அைத அழியா  
பா காப்ப  மற் ம் நிைலத்த வளர்ச்சி ேநாக்கிய உணர்ைவ ம் உாியவா  
ஒன்றிைணக்க ம் ெசய் ம்.  
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5.25. உள் ர்ப் பணித்ெதாழில்கள், அறி , ெசய்திறன்கள் (எ த் க்காட் :-
உள் ர்க் கைல, இைச, ேவளாண்ைம, அ வல்ெதாழில், விைளயாட் கள் 
மற் ம் பிற ெசய்ெதாழில் ைகவிைனகள்) ஆகியவற்ைற ேமம்ப த் ம் 
ேநாக்கத்திற்காக ஆசிாியர் பயிற்சியாளராகப் பள்ளிகளில் அல்ல  பள்ளி 
வளாகங்களில் பணத் க்கமர்த்தக்கூ ய மிகச்சிறந்த உள் ர்க்காரர்களின் 
ெபா ட் , சிறப் க் கு ங்கால உள் ர் ஆசிாியர் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
வட்டார ஆசிாியர் கல்வி நி வனங்கள் (BITEs), மாவட்ட ஆசிாியர் கல்வி 
மற் ம் பயிற்சி நி வனங்களில் (DIETs) அல்ல  பள்ளி வளாகங்களிேலேய 
கிைடக்கத்தக்கைவ ஆகும்.  

5.26. கு ங்கால பி.எட். சான்றிதழ்க்கு ேமற்பட்ட ப ப் ப்பயிற்சி (Post- B.Ed. 

Certification course), பல் ைறக் கல் ாிகள் மற் ம் பல்கைலக்கழகங்களில் 
இயலாைம ள்ள குழந்ைதக க்குக் கற்பித்தல் அல்ல  பள்ளி 
அைமப் ைறயில் தைலைம மற் ம் ேமலாண்ைம நிைலகைளக் கற்பித்தல் 
அல்ல  அ த்தள, ந  மற் ம் இைடநிைலக க்கு இைடேய ஒன்றி ந்  
மற்ெறான் க்கு நகர்தல் ேபான்  மிக ம் சிறப் மிக்க கற்பித்தல் பகுதிக க்கு 
நகர வி ம் ம் ஆசிாியர்க க்கு விாிவாகக் கிைடக்கத்தக்கதாகும். 

5.27. குறிப்பிட்ட பாடங்கைளக் கற்பதற்குப் பன்னாட்  அளவில் பற்பல கற்பிக்கும் 
ைறகள் இ க்கலாம் என்ப  அங்கீகாிக்கப்ப கிற . ேதசியக் கல்வி 

ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCERT) ெவவ்ேவ  பாடங்கைளக் 
கற்பிப்பதற்காக மா பட்ட பன்னாட் க் கற்பிக்கும் அ கு ைறகைளப் 
ப த்தறி ம், ஆரா ம், ஆவணப்ப த் ம், ெதாகுக்கும் மற் ம் இந்தியாவில் 
நைட ைறயில் இ க்கும் கற்பிக்கும் ைறக க்குள் இத்தைகய 
அ கு ைறகளில் இ ந்  எ  கற்பிக்க ம் ேசர்த் க்ெகாள்ள ம் கூ ேமா 
அைதப் பாிந் ைர ெசய் ம். 

5.28. 2021-அளவில் ஒ  திய விாிந்த ேதசிய ஆசிாியர் கல்விப் பாடத்திட்டச் 
சட்டகம்-(NCFTE 2021)ஒன்ைற, இந்தக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020-இன் ெநறிகள் 
அ ப்பைடயில் ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத் டன் 

(NCERT) கலந் ேபசி வகுத்தைமக்கும். இந்தச் சட்டகம் மாநில அரசுகள், 

ெதாடர் ற்ற ைமய அரசின் அைமச்சகங்கள்/ ைறகள், பல்ேவ  வல் நர்கள் 
அைமப் களில் உள்ளடக்கிய எல்லா அக்கைறெகாண்டவர்க டன் விவாதித்த 
பின்  வளர்த்ெத க்கப்ப ம்; எல்லா வட்டார ெமாழிகளி ம் கிைடக்கத் 
தக்கதாகச் ெசய்யப்ப ம். ேதசிய ஆசிாியர் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் 

(NCFTE) 2021 ெசய்ெதாழில் கல்விக்கான ஆசிாியர் கல்விப் பாடத் திட்டங்களில் 
ேதைவப்பா களி ள்ள அம்சமாகும். ேதசிய ஆசிாியர் கல்விப் பாடத்திட்டச் 
சட்டகம் (NCFTE), அதன்பின்  தி த்தியைமக்கப்பட்ட ேதசியப் பாடத்திட்டச் 
சட்டகங்களில் (NCF) மற் ம் ஆசிாியர் கல்வியில் ெவளிப்ப ம் ேதைவகளில் 
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ெசய்த மாற்றங்கைளப் பிரதிப ப்ப  லம், ஒவ்ெவா  5-10 ஆண் க க்கு 
ஒ ைற ம ஆய்  ெசய்யப்ப ம். 

5.29. இ தியாக ஆசிாியர் கல்வி அைமப் ைறயின் ேநர்ைமைய ம் 
ஒ ைமப்பாட்ைட ம் ைமயாக மீட்ெட க்கும் ெபா ட் , நாட் ல் 
நைடெபற் வ கிற தரம்குைறந்த, தனித் நிற்கிற ஆசிாியர் கல்வி 
நி வனங்க க்கு எதிராக, ேதைவப்பட்டால் அவற்ைற வ  
உள்ளடங்கலாகக் க ம் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  

6. ந நிைல மற் ம் உள்ளடக்கக் கல்வி: அைனவ க்கும் கல்வி (Equitable and 

Inclusive Education: Learning for All) 

6.1. கல்வி என்ப  ச கநீதிைய ம் சமத் வத்ைத ம் ெபற மிகப்ெபாிய ஒற்ைறக் 
க வியாகும். உள்ளடக்கிய மற் ம் ந நிைலக் கல்வியான  அதன் ெசாந்த 
உாிைமயில் இன்றியைமயாத ஓர் இலட்சியமாக இ க்ைகயில், ஒவ்ெவா  
கு மக ம் கன கா ம், உயிர்வா ம், நாட் க்குப் பங்களிக்கும் வாய்ப்ைபப் 
ெபற்றி ப்ப ம்- உள்ளடக்கிய ம் ந நிைலயான மான ச தாயம் ஒன்ைற 
அைடவதி ம் க்கியமானதாகிற . கல்வி அைமப் ைற பிறப்  அல்ல  
பின் றச் சூழல்கள் காரணமாக அல்ல  விஞ்சிேமம்ப ம் வாய்ப்  எைத ம் 
குழந்ைத எ ம் இழக்கவில்ைல என்ற நிைலயில், இந்தியாவின் குழந்ைதகள் 
நன்ைமெப வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்க ேவண் ம். இக்ெகாள்ைக 
பள்ளிக் கல்வியில் அ கு ைற, பங்ேகற் , கற்றல் விைள களி ள்ள ச க 
வைகப்பிாி  இைடெவளிகைள நிரப் வதான  கல்விப்பிாி  வளர்ச்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எல்லாவற்றின் மாெப ம் இலட்சியங்களில் ஒன்றாகத் 
ெதாடர்ந்  இ க்கும். இந்த இயல், உயர்கல்வியில் ந நிைல மற் ம் 
உள்ளடக்கத்தின் ஒப் ைமயான வாதச்ெசய்திகைள விவாதிக்கிற 14-ஆம் 
இய டன் இைணத் ப் ப க்கப்படலாம்.  

6.2. இந்தியக் கல்வி அைமப் ைற ம் அ த் வந்த அரசுக் ெகாள்ைகக ம் 
பள்ளிக் கல்வியின் எல்லா நிைலகளி ம் பா ன மற் ம் ச க வைகப்பிாி  
இைடெவளிைய நிரப் வைத ேநாக்கி நிைலயான ன்ேனற்றம் 
ெகாண் க்ைகயில், சிறப்பாக இைடநிைல மட்டத்தில்- குறிப்பாக, 

வரலாற்றின்ப  கல்வியில் குைறபிரதிநிதித் வம் ெபற்றி க்கிற, ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்களில்(SEDGs), ெபாிய ஏற்றத்தாழ் கள் 
இன்ன ம் இ ந்  வ கின்றன. ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற 
கு க்கள் விாிவாக வைகயினப்ப த்தப் படக்கூ ம்: பா ன அைடயாளங்கள் 
(குறிப்பாக, ெபண் மற் ம் தி நங்ைக-தனிப்பட்டவர்கள்); ச க-பண்பாட்  
அைடயாளங்கள் (பட் யல் சாதிகள், பட் யல் பழங்கு யினர்கள், இதர 
பிற்ப த்தப்பட்டவர்கள் மற் ம் சி பான்ைமயினர் ேபான்றைவ); நிலவியல் 
அைடயாளங்கள் (கிராமங்கள், சி  நகரங்கள் மற் ம் ேபரார்வ ள்ள 
மாவட்டங்களி ந்  வ ம் மாணவர்கள் ேபான்றவர்கள்); இயலாைமகள் 
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(disabilities) (கற்றல் இயலாைம உள்ளடக்கிய மற் ம் ச க-ெபா ளாதார 
நிைலகள், லம்ெபயர்ந்த ச கங்கள், குைறந்த வ மான இல்லங்கள், 

ஊ படத்தக்க நிைலைமகளி ள்ள குழந்ைதகள், மனிதர்கைளக் கடத்தி விற்கும் 
வாணிகத்தால்(trafficking) பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல  
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குழந்ைதகள், நகர்ப் றப் பகுதிகளில் குழந்ைதப் 
பிச்ைசக்காரர்கள் உட்பட அனாைதகள் மற் ம் நகர்ப் ற ஏைழகள்). 
பள்ளிகளில் ஒட் ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக 1-ஆம் வகுப்  தல் 12-ஆம் 
வகுப்  வைர ப ப்ப யாக குைறந்  வ ைகயில், பதி ச்ேசர்க்ைகயி ள்ள 
இந்த ழ்ச்சி ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்கள் (SEDGs) 

ஒவ்ெவான் க்குள் ம் அதிகமாக உள்ள . அதி ம் மாணவிக க்கான 
பதி ச்ேசர்க்ைக ெபாிய ழ்ச்சியாக இ க்கிற . அத் டன், உயர்கல்வியில் 
அ க்க  இன்ன ம் ெசங்குத் ச்சாிவாக ம் உள்ள . ச க-பண்பாட்  
அைடயாளங்க க்குள் வ ம் ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற 
கு க்களின்(SEDG) சு க்கமான தகுதிநிைலயின் ேமல்ேநாக்கு (overview) 

ஒன் , பின்வ ம் உட்பிாி களில் ெகா க்கப்ப கிற . 

6.2.1. ஒ ங்கிைணந்த மாவட்டக் கல்வித் தகவல் அைமப் ைற (U-DISE) 

2016-17 தர க க்கு இணங்க, ெதாடக்கநிைலயில் பட் யல் சாதி 
மாணவர்களின் வி க்காட்  அள  19.6%. ஆனால் இந்தப் பின்னம் 
ேமனிைலயில் 17.31% ஆக ழ்ந் ப கிற . இத்தைகய 
பதி ச்ேசர்க்ைக ெவளிப்ேபாக்குகள் (drop-offs) பட் யல் பழங்கு  
மாணவர்க க்குள் மிகக் க ைமயாக இ க்கின்றன (10.6% தல் 6.8% 

வைர). மாற் த்திற ைடய குழந்ைதகள் (1.1% தல் 0.25% வைர). 

இத்தைகய வைகயினங்கள் ஒவ்ெவான் க்குள் ம் மாணவிக க்கான  
ெபாிய ழ்ச்சி டன் உள்ள ; உயர்கல்விப் பதி ச்ேசர்க்ைகயில் இந்த 

ழ்ச்சி ெசங்குத் ச்சாிவாக ம் உள்ள . 

6.2.2. தரமான பள்ளிகள், வ ைம, ச தாயப் பழக்கங்கள் மற் ம் 
மர வழக்கங்கள், ெமாழிக்கு அ கு ைற இன்ைம உட்பட-பல்வைக 
ஆக்கக்கூ கள் பட் யல் சாதிக க்கிைடேய பதி ச்ேசர்க்ைக மற் ம் 
தக்கைவப்  மீ  ஒ  ேகடான விைளைவக் ெகாண் ந்த . பட் யல் 
சாதிையச் ேசர்ந்த குழந்ைதகளின் அ கு ைற, பங்ேகற்  மற் ம் 
கற்றல் விைள களில் உள்ள இைடெவளிைய நிரப் தல் ெபாிய 
இலட்சியங்களில் ஒன்றாகத் ெதாடர்ந்  இ க்கும். வரலாற்றின்ப  
ச தாய நிைலயி ம் கல்வி நிைலயி ம் பிற்ப த்தப்பட் ப்பதன் 
அ ப்பைட மீ  அைடயாளங்காணப்பட்ட பிற பிற்பட்ட 
வகுப் க க்கும் கூட ஒ கக்கவனிப் ச் சிறப்பாகத் ேதைவப்ப கிற . 

6.2.3. பழங்கு ச் ச கங்கள் மற் ம் பட் யல் பழங்கு க் குழந்ைதகள் கூட, 

பல்ேவ  வரலாற்  நிலவியல் ஆக்கக்கூ கள் காரணமாகப் பல 
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நிைலகளில் நலக்ேகட் ைன எதிர்ெகாள்கிறார்கள். பழங்கு ச் ச கக் 
குழந்ைதகள் பண்பா , கல்வி ஆகிய இ  நிைலகளி ம் தங்கள  
வாழ்க்ைகக்குத் ெதாடர்பற்றதாக ம் அயலானதாக ம் இ ப்பைதக் 
காண்கிறார்கள். பழங்கு ச் ச கக் குழந்ைதகைள உயர்த் வதற்குப் 
பற்பல நிகழ்ச்சித்திட்ட இைடயீ கள் (interventions) அந்த இடத்தில் 
நடப்பில் இ ந்தேபாதி ம், பழங்கு ச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்த குழந்ைதகள் 
இத்தைகய இைடயீ களின் நன்ைமகைளப் ெப கிறார்கள் என்பைத 
உ திெசய்ய, சிறப் ச் ெசய யக்கங்கள் (mechanisms) பின்பற்றப்பட 
ேவண் ய ேதைவ ெதாடர்கிற . 

6.2.4. சி பான்ைமயினர் பள்ளிக் கல்வியி ம் உயர்கல்வியி ம் 
குைறபிரதிநிதித் வம் ெபற்றி க்கிறார்கள். எல்லாச் சி பான்ைமச் 
ச கத்ைதச் ேசர்ந்த, குறிப்பாக, கல்வி நிைலயில் குைறபிரதிநிதித் வம் 
ெபற்றி க்கிற அத்தைகய ச கங்கைளச் ேசர்ந்த குழந்ைதகளின் 
கல்விைய ேமம்ப த்த, இைடயீ களின் க்கியத் வத்ைத 
இக்ெகாள்ைக ஒப் ைக ெசய்கிற . 

6.2.5. சிறப் த் ேதைவகள் உள்ள குழந்ைதகள் (CWSN) அல்ல  திவ்யங் 
குழந்ைதக க்கு, ேவெறந்தக் குழந்ைத ம் தரமான கல்விெப ம் அேத 
வாய்ப் கைள வழங்குவைத இயல்விக்கும் ெசய யக்கங்கைள 
உ வாக்கும் க்கியத் வத்ைத, இக்ெகாள்ைக ஒப் ைக ெசய்கிற . 

6.2.6. பின்வ ம் உட்பிாி களில் ேகா ட் க்காட் யவா  பள்ளிக் 
கல்வியி ள்ள ச தாய வைகப்பிாி  இைடெவளிகைளக் குைறப்பதன் 
மீ  ஒ கக்கவனத்திற்காக, தனித்தனிேய உத்திகள் 
வகுத்தைமக்கப்ப ம்.  

6.3. இயல்கள்1-3-இல் விவாதிக்கப்பட்ட அ ப்பைட என்ணறி  மற் ம் எ த்தறி , 

அ கு ைற, பதி ச்ேசர்க்ைக மற் ம் வ ைகத தல் பற்றிய க்கியச் 
சிக்கல்கள், ன்–குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி (ECCE) 

ெதாடர்பான பாிந் ைரகள், குைறபிரதிநிதித் வம்ெபற்ற மற் ம் நலக்ேக ற்ற 
கு ப்பிாி க க்குக் குறிப்பாகத் ெதாடர் ற்றைவயாக ம் 

க்கியமானைவயாக ம் உள்ளன. எனேவ, இயல்கள் 1-3-இ ந்  வ ம் 
அள கள் ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்கு (SEDG) 

ஒ ங்கிைணந்த வழியில் இலக்காக ஆக்கப்ப ம். 

6.4. கூ தலாக, ெபற்ேறார்கள் தங்க ைடய குழந்ைதகைளப் பள்ளிக்கு 
அ ப் வதற்கு ஊக்குதவி எ ம் வைகயில், இலக்குக்குறித்த 
ப ப் தவித்ெதாைககள் நிபந்தைனக்குட்பட்ட பண மாற்றல்கள், 

ேபாக்குவரத் க்கு மிதிவண்  வழங்குதல் த யைவ ேபான்ற பல்ேவ  
ெவற்றிகரமான ெகாள்ைகக ம் திட்டங்க ம் இ க்கின்றன. அைவ 
குறித்தசில பகுதிகளில் கல்வி அைமப் ைறயில் ச க-ெபா ளாதார 
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நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் (SEDG) குறிப்பிடத்தக்க அதிகாிக்கப்பட்ட 
பங்ேகற்பாக உள்ளன. இத்தைகய ெவற்றிகரமான ெகாள்ைகக ம் 
திட்ட ைறக ம் நா  வதி ம் குறிப்பிடத்தக்க ைறயில் 
வ ைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

6.5. குறித்தசில ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்குக்(SEDG) 
குறிப்பாகப் பயன்விைளவிக்கிற ெசயேலற்பா கள் குறித் ைரக்கும் 
ஆராய்ச்சிையக் கவனத்தில் ெகாள்வ  இன்றியைமயாததாகும். 
எ த் க்காட்டாக, பள்ளிையச் ெசன்றைடவதற்கு வைகெசய்வதற்காக 
மிதிவண் கைள வழங்குதல், மிதிவண்  ஓட் தல் மற் ம் நடத்தல் 

கு ப்பிாி கைள அைமத்தல் ஆகியைவ குைறந்த ரங்களில் கூட 
மாணவிகளின் அதிகமான பங்ேகற்பில் குறிப்பிடத்தக்க ஆற்றல்மிக்க 

ைறகளாகக் காட்டப்பட் க்கின்றன; (ஏெனன்றால்) ெபற்ேறார்க க்கு 
அைவ வைகெசய்கிற பா காப்  நன்ைமக ம் வசதிக ம் அதற்குக் 
காரணமாகின்றன. ஒ வ க்கு ஒ வர் ஆசிாியர்கள் மற் ம் பயிற்றாளர்கள், 

ஒத்த நிைலயினர் தனிப்பயிற்சி, திறந்த நிைலப் பள்ளியைமப் , உாிய 
உள்கட்டைமப்  மற் ம் அ கு ைறைய உ திெசய்வதற்கான தகுந்த 
ெதாழில் ட்ப இைடயீ கள் ஆகியைவ, குறித்தசில இயலாைமக் 
குழந்ைதக க்கு, குறிப்பாகப் பயன்விைள  த வதாக இ க்கக்கூ ம். தரமான 

ன்–குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்கு (ECCE) வைகெசய் ம் 
பள்ளிகள் ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு ம்பங்களி ந்  வ ம் 
குழந்ைதக க்கு மிகப்ெபாிய ஆதாயப்பங்குகைள (dividends) 

அ வைடெசய்கின்றன. இதற்கிைடயில், ஆேலாசகர்கள் மற் ம்/அல்ல  
பள்ளிக்கு வ ைகத வைத ம் கற்றல் விைள கைள ம் ேமம்ப த் ம் 
ெபா ட்  மாணவர்கள், ெபற்ேறார்கள், ஆசிாியர்க டன் இைணந்  
ேவைலெசய்கிற நன்கு-பயிற்சிெபற்ற ச கப்பணியாளர்கள் ஊரக வ ைமப் 
பகுதியி ள்ள குழந்ைதக க்குத் தனிசிறப்பான பய ள்ளவர்களாகக் 
காணப்ப கிறார்கள்.  

6.6. ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் (SEDGs) 
குறிப்பிட்டசில நிலவியல் பரப் கள் தனிச்சிறப்பாக மிகப்ெப ம் 
அள தங்கள் ெகாண் ப்பைதத் தர கள் காட் கின்றன. நிலவியல் 
இடஅைம கள், தம  கல்வி வளர்ச்சிைய ேமம்ப த்த- சிறப்  இைடயீ கள் 
ேதைவப்ப கிற மாவட்டங்கள் என, ேமற்ப  இடஅைம கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் க்கின்றன. எனேவ கல்வி நிைலயில் நலக்ேக ற்ற, ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் ெப ம் மக்கள்ெதாைகையக் 
ெகாண்ட நாட் ன் வட்டாரங்கள் அவர்களின் கல்வித் தரத்ைத 
உண்ைமயிேலேய மாற் ம் ெபா ட்  ஒன்றிைணந்த கூ தல் யற்சிகள் 
வாயிலாக எல்லாத் திட்டங்க ம் ெகாள்ைகக ம் உச்ச அளவில் 
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ெசயல் ைறப்ப த்தப் ப கின்ற சிறப் க் கல்வி மண்டலங்கள்(SEZs) என 
விளம்பப்பட ேவண் ம் எனப் பாிந் ைரக்கப்ப கிற . 

6.7.  குைறபிரதிநிதித் வம்ெபற்ற கு ப்பிாி கள் எல்லாவற்றி ம் ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு ப் (SEDG) ெபண்கள் ஏறத்தாழச் 
சாிபாதி இ க்கிறார்கள் என்ப  குறிக்கப்பட ேவண் ம். ச க-ெபா ளாதார 
நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்கள் (SEDGs) எதிர்ெகாள் ம் விலக்கிவி தல் 
மற் ம் ந நிைலயின்ைம இத்தைகய ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் 
நலக்ேக ற்ற கு ப் ெபண்க க்கு மட் ேம ெபாிதாக்கப்ப கிற . 
ச தாயத்தி ம் ச தாயப் பழக்கங்க க்கு உ க்ெகா ப்பதி ம் ெபண்கள் 
ஆற் ம் சிறப்பான மற் ம் க்கியமான பங்ைக இக்ெகாள்ைக கூ தலாக 
அங்கீாிக்கிற . ஆதலால் சி மிக க்குத் தரமான கல்விக்கு ஏற்பா ெசய்தல் 
என்ப  தற்ேபாைதக்கு மட் மின்றி, எதிர்காலத் தைல ைறக க்கும்கூட 
இத்தைகய ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்கான  
கல்வி நிைலகைள அதிகாிப்ப  மிகச்சிறந்த வழியாகிற . ச க-ெபா ளாதார 
நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களி ந்  மாணவர்கைளச் ேசர்க்க 
வ வைமக்கப்பட்ட ெகாள்ைகக ம் திட்ட ைறக ம் இத்தைகய ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களில் சி மிகைள ேநாக்கிச் 
சிறப்பாக இலக்குக்குறிக்கப்பட ேவண் ம் என்  இவ்வா  இக்ெகாள்ைக 
பாிந் ைரக்கிற .  

6.8. கூ தலாக, இந்திய அரசு எல்லாச் சி மிக க்கும், அத் டன் ன்றாம் பா ன 
மாணவிக க்கும் ந நிைலயான, தரமான கல்விக்கு வைகெசய்வதற்கு 
நாட் ன் ெகாள்திறைனக் கட் யைமக்க, ‘பா ன உள்ளடக்க நிதியம்’ (Gender-

Inclusion Fund) என்ற ஒன்ைற அைமக்கும். ( ப் ர  மற் ம் கழிப்பைறகள், 

மிதிவண் கள், நிபந்தைனப் பண மாற்றல்கள் த யைவ ேபான்ற) கல்வி 
அ கு ைறையப் ெப வதில் ெபண் மற் ம் ன்றாம்பா னக் 
குழந்ைதக க்கு உத வதற்கு க்கியமாக ைமய அரசால் தீர்மானிக்கப்பட்ட 

ந் ாிைமகைளச் ெசயல் ைறப்ப த்த மாநில அரசுக க்கு இந்நிதியம் 
கிைடக்கத்தக்கதாகும். ெபண் மற் ம் ன்றாம்பா னக் குழந்ைதகள் கல்விைய 
அ குவதி ம் அதில் பங்ேகற்பதி ம் உள் ர்ச் சூழ ல் உள்ள 
குறித்தவைகத் தைடேவ க க்கு ைறயீ ெசய் ம் திறமான ச க 
அ ப்பைட இைடயீ கைள ஆதாிக்க ம் அளந்தறிய ம், இந்த நிதியம் 
மாநிலங்கைள இயல்விக்கும். அேதேபான்ற உள்ளடக்க நிதியத் திட்ட ைறகள் 
மற் ம் பிற ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் (SEDG) 
ஒப் ேநாக்கத்தக்க அ கு ைற வாதச்ெசய்திக க்கு ைறயீ ெசய்வதற்காக 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். ஏேத ம் பா னம் அல்ல  பிற ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு ப்பிாி க் குழந்ைதகளின் 
(ெசய்ெதாழிற்கல்வி உள்ளடங்கிய) கல்வி அ கு ைறயில் எஞ்சியி க்கும் 
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ஏற்றத்தாழ்  எைத ம் ஒழித்  அகற் வைத இக்ெகாள்ைக ேநாக்கமாகக் 
ெகாள்கிற . 

6.9.  ெதாைல ரங்களி ந்  வ ம் மாணவர்க க்காக, குறிப்பாக, ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற பின் லங்களி ந் வ ம் 
மாணவர்க க்காக, பள்ளி அைமவிடங்களில் எல்லாக் குழந்ைதக க்கும் 
குறிப்பாகச் சி மிக க்குத் தக்க பா காப்  ஏற்பா க டன் இலவசத் தங்கும் 
வசதிநலன்கள் ஜவஹர் நேவாதயா வித்யாலயா அள த்தரத் டன் 
ெபா த்தமாகக் கட்டைமக்கப்ப ம். தரமான பள்ளிகள் லம் ச க–
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற பின் லத்தி ந்  வ ம் 
ெபண்குழந்ைதகளின் (12-ஆம் வகுப்  வைர) பங்ேகற்ைப அதிகாிக்க 
கஸ் ாிபாய் காந்தி பா கா வித்யாலயாக்கள் பலப்ப த்தப்பட்  
விாி ப த்தப்ப ம். வளர்ச்சிக்கு வாய்ப் ள்ள மாவட்டங்கள், சிறப் க் கல்வி 
மண்டலங்கள், பிற நலக்ேக ற்ற பரப் களில் உயர்தரமான கல்வி 
வாய்ப் கைள அதிகாிக்க கூ தல் ஜவஹர் நேவாதயா வித்யாலயாக்க ம் 
ேகந்திாிய வித்யாலயாக்க ம் நா  வ ம் கட்டப்ப ம். ன்–குழந்ைதப் 
ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியின் குைறந்த  ஓர் ஆண்ைட உள்ளடக்கிய 

ன்–(மழைலப்) பள்ளிப் பிாி கள் குறிப்பாக நலக்ேக ற்ற பகுதிகளில் 

ேகந்திாிய வித்யாலயாக்களி ம் பிற ெதாடக்கப் பள்ளிகளி ம் ேசர்க்கப்ப ம். 

6.10. ன்–குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியி ம்(ECCE) பள்ளி 
அைமப்பி ம் இயலாைம ள்ள குழந்ைதகளின் ேசர்க்ைகைய ம் சமமான 
பங்ேகற்ைப ம் உ திெசய்வதற்கு மிக உயர்ந்த ந் ாிைம ெகா க்கப்ப ம். 
இயலாைம ள்ள குழந்ைதகள் அ த்தளத்தி ந்  உயர்கல்வி வைர 

ைறயான பள்ளிச் ெசயல் ைறகளில் ைமயாகப் பங்ேகற்ப  
இயல்விக்கப்ப ம். இயலாைம ள்ள ஆட்கள் உாிைமச் சட்டம், 2016 (RPWD 

2016)-இல் உள்ளடக்கக் கல்வி என்ப  “இயலாைம உள்ள மற் ம் இல்லாத 
மாணவர்கள் ஒன் ேசர்ந்  கற்கும் ஓர் அைமப் ைற மற் ம் 
இயலாைம ள்ள மாணவர்களின் ெவவ்ேவ  வைகக் கற்றல் ேதைவகைள 
ஏற்பதற்குத் தக்கவா  மாற்றி அைமக்கப்பட்ட கற்பித்தல் மற் ம் கற்றல் 
அைமப் ைற ஆகும்” எனப் ெபா ள்வைரயைற ெசய்கிற . இக்ெகாள்ைக 
இயலாைம ள்ளவர்களின் உாிைம(RPWD) 2016-இன் வைக ைறக டன் 

வ ம் இணக்கமாக இ க்கிற ; பள்ளிக் கல்விையப் ெபா த்  அதன் 
பாிந் ைரகள் எல்லாவற்ைற ேம ேமற்குறிப்பாக எ கிற . ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCERT) ேதசியப் பாடத்திட்டச் 
சட்டகத்ைத ஆயத்தம்ெசய்ைகயில், இயலாைம ள்ளவர்க க்கு 

அதிகாரமளிப் த் ைறயின் (DEPwD) ேதசிய நி வனங்கள் ேபான்ற வல் நர் 
அைமப் க டன் கலந்தாய் கள்/ ஆேலாசைனகள் ெசய்யப்ப கின்றன 
என்பைத உ தி ெசய் ம். 
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6.11. இந்த ைவ அைடவதற்காக, இயலாைம ள்ள குழந்ைதகளின் 
ஒன்றிைணப் க்காக ம், இயலாைமப் பயிற்சி டன் சிறப் க் 
கல்வியாளர்கைளப் பணிக்குத் ெதாி ெசய்வதற்கும், தனிச்சிறப்பாக, க ம் 
அல்ல  பல்வைக இயலாைம ள்ள குழந்ைதக க்காகத் ேதைவப்ப ம் 
இடத்திெலல்லாம் வளஆதார ைமயங்கைள நி வதற்காக ம், பள்ளிகள்/ 
பள்ளி வளாகங்க க்கு வளஆதாரங்கள் வைகெசய்யப்ப ம். இயலாைம ள்ள 
எல்லாக் குழந்ைதக க்கும் தைடேவ யற்ற அ கு ைற 
இயலாைம ள்ளவர்களின் உாிைமச் (RPWD) சட்டத்திற்கு ஏற்ப 
இயல்விக்கப்ப ம். இயலாைம ள்ள குழந்ைதகளின் ெவவ்ேவ  
வைகப்பிாி கள் ெவவ்ேவறான ேதைவகைளக் ெகாண் க்கும். 
இயலாைம ள்ள குழந்ைதகள் எல்ேலா க்கும் இடவசதிக க்கு 
வைகெசய்ய ம், அவர்க ைடய ேதைவக க்குத் தக்கவா  
ஏற்பா ெசய்யப்பட்ட ஆதர ச் ெசய யக்கங்கைள ஆதாிக்க ம், 

வகுப்பைறயில் அவர்கள  ப் பங்ேகற்ைப ம் ேசர்க்ைகைய ம் 
உ திெசய்வதற்கும், பள்ளிக ம் பள்ளி வளாகங்க ம் ேவைல ெசய் ம்; 
ஆதர  அளிக்கும். குறிப்பாக, உதவிெசய் ம் ைணப்ெபா ள்க ம், உாிய 
ெதாழில் ட்ப அ ப்பைடக் க விக ம், அத் டன் ேபா மான மற் ம் 
ெமாழிக்குாிய கற்பித்தல்-கற்றல் க விக ம் (எ த் க்காட் :- ெபாிய அச்சில் 
மற் ம் பிெரய்  ேபான்ற அ கத்தக்க ப வ ைறயி ள்ள 
பாடப் த்தகங்கள்) இயலாைம ள்ள குழந்ைதகள் வகுப்பைறக்குள் மிக எளிதாக 
ஒ ைமெகாள்ள ம் ஆசிாியர்கள் மற் ம் தங்கைள ஒத்தநிைலயின டன் 
ஈ பா ெகாள்ள ம் உத ம்வைகயில் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். கைலகள், 

விைளயாட் கள், ெசய்ெதாழிற்கல்வி ஆகியைவ உள்ளடங்கிய பள்ளிக்கல்விச் 
ெசய்ைகப்பா கள் எல்லாவற் க்கும் இ  ெபா ந் ம். இந்தியச் ைசைக 
ெமாழிையக் கற்பிக்க ம், இந்தியச் ைசைக ெமாழிையப் பயன்ப த்திப் பிற 
அ ப்பைடப் பாடங்கைளக் கற்பிக்க ம் உயர்தர அளைவயலகுகைளத் 
ேதசியத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனம் (NIOS) வளர்த்ெத க்கும். 
இயலாைம ள்ள குழந்ைதகளின் பா காப்பி ம் காப் தியி ம் ேபாதிய 
கவனிப் ச் ெச த்தப்ப ம். 

6.12. இயலாைம ள்ளவர்களின் உாிைமச் (RPWD) சட்டம் 2016-க்கு ஏற்ப, உயர்மட்ட 
அள க்குறி டன், இயலாைம ள்ள குழந்ைதகள் ைறயான அல்ல  சிறப் ப் 
பள்ளிப் ப ப் க்கான வி ப்பத்ெதாிைவப் ெபற்றி ப்பார்கள். சிறப் க் 
கல்வியாளர்க டன் இைணந்தி க்கும் வளஆதார ைமயங்கள், க ைமயான 
அல்ல  பலவைக இயலாைமக ள்ள கற்பவாின் ம வாழ்வளிப் க்கும் கல்வித் 
ேதைவக க்கும் ஆதரவளிக்கும். உயர்தர ட் -பாடப்ப ப்ைபப் 
ெப வதி ம் ேதைவப்ப கிறவா  அத்தைகய மாணவர்கள் தனித்திறன் 
ெப வதி ம் ெபற்ேறார்க க்கும் காப்பாளர்க க்கும் உதவிெசய் ம். ட்  
அ ப்பைடக் கல்வியான  பள்ளிக க்குச் ெசல்லவியலாத, க ைமயான 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 
 

61 

மற் ம் ஆழ்ந்த இயலாைம ள்ள குழந்ைதக க்குக் கிைடக்கத்தக்க ஒ  
வி ப்பத்ெதாிவாகத் ெதாடர்ந்  இ க்கும். ட்  அ ப்பைடக் கல்வியின் 
கீழ்வ ம் குழந்ைதகள், ெபா  அைமப் ைறயி ள்ள ேவ  குழந்ைத எதற்கும் 
சமமாக நடத்தப்படேவண் ம். ந நிைல மற் ம் சமநிைல ெநறி 
வாய்ப் கைளப் பயன்ப த்தி, அதன் திறைமப்பா  மற் ம் பயன்ப தன்ைம 
குறித் , ட்  அ ப்பைடக் கல்விக்கான தணிக்ைக ஒன்  இ க்க ேவண் ம். 

ட்  அ ப்பைடப் பள்ளிப்ப ப் க்கான வழிகாட் ெநறிக ம் 
அளைவத்தரங்க ம் இந்தத் தணிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் 
இயலாைம ள்ளவர்களின் உாிைமச் (RPWD) சட்டம் 2016 -உடன் 
ஒ ங்கைம மா  வளர்த்ெத க்கப்ப ம். இயலாைம ள்ள எல்லாக் 
குழந்ைதகளின் கல்வி மாநிலத்தின் ெபா ப்பாக இ க்ைகயில், ெபற்ேறார்கள், 

கவனித் க்ெகாள்ேவார் தம் குழந்ைதகளின் கற்றல் ேதைவகைள ைனப் டன் 
ஆதாிக்கும் ெபா ட் , விாிந்த அள ப் பரவலாக்கத் டன் ேசர்ந்த கற்கும் 
க விகள், ெபற்ேறார்கள்/கவனித் க் ெகாள்ேவாாின் த்தறி ப் பயிற்சியின் 
ேபா  பயன்ப த்தப்ப வதற்கு ந் ாிைம அளிக்கப்ப ம். 

6.13. ெப ம்பாலான வகுப்பைறகள் ெதாடர்ந்  ஆதர  ேதைவப்ப ம் 
குறித்தவைகக் கற்றல் இயலாைம ைடய குழந்ைதகைளக் 
ெகாண் க்கின்றன. த ேலேய அத்தைகய ஆதரைவத் ெதாடங்கினால் 

ன்ேனற்ற வாய்ப் கள் நல்லதாகும் என்பைத ஆராய்ச்சி ெதளிவாக்குகிற . 
அவர்கைளத் ெதாடக்கத்திேலேய அைடயாளம் காண்பதற்கும் அவற்ைறத் 
தணிவிக்கக் குறித்தவைகயில் திட்டமி வதற்கும் ஆசிாியர்க க்கு உதவி 
அளிக்கப்படேவண் ம். குறித்தவைகச் ெசய்ைககள், குழந்ைதகள் தம  ெசாந்த 
(கால )ேவகத்தில் ேவைல ெசய்ய அவர்கைள அ மதிக்கிற மற் ம் 
இயல்விக்கிற உாிய ெதாழில் ட்பப் பயன்பாட்ைட உள்ளடக்கும்; அ  
ஒவ்ெவா  குழந்ைதயின் ஆற்றல்கைள ெநம்பித் ண் வதற்கு ெநகிழ்வான 
பாடத்திட்டங்கள், உாிய மதிப்பீ , சான்றளிப்  ஆகியவற் டன் கூ ய சூழல் 
அைமப்  ஒன்ைற உ வாக்குகிற . உத்ேதசிக்கப்பட்ட திய ேதசிய 
மதிப்பீட்  ைமயம், ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீ , ம ஆய்  மற் ம் நிைற  
வளர்ச்சிக்கான அறி ப் பகுப்பாய்  (PARAKH) உட்பட, மதிப்பீ  மற் ம் 
சான்றளிப்  கைமகள் வழிகாட் ெநறிகைள வகுத்தைமக்கும். கற்றல் 
இயலாைம ள்ள எல்லா மாணவர்க க்கும் ந நிைலயான 
அ கு ைறைய ம் வாய்ப் கைள ம் உ தி ெசய் ம் ெபா ட்  
( ைழ த்ேதர்  உட்பட) அ த்தளத்தி ந்  உயர்கல்வி வைர அத்தைகய 
மதிப்பீட்ைட நடத் வதற்காக உாிய க விகள் பாிந் ைரக்கப்ப ம். 

6.14. (கற்றல் இயலாைம உட்பட) குறித்தவைகயில் இயலாைம ள்ள 
குழந்ைதக க்குக் கற்பித்தல் எவ்வா  என்ப  பற்றிய விழிப் ணர் ம் 
அறி ம், பா ன மிைகஉணர் ட ம், குைறபிரதிநிதித் வம்ெபற்ற எல்லாப் 
பிாி வைக ம் அவற்றின் குைறபிரதிநிதித் வத்ைத எதிர்மாறாக்குகிற 
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மிைகஉணர் ட ம் ேசர்த் , ஆசிாியர் கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 
எல்லாவற்றி ம் உள்ளிைணந்த ஒ  பகுதியாக இ க்கும். 

6.15. பள்ளிகளின் மாற்  வ வங்கள், அவற்றின் மர கள் அல்ல  
மாற்றியைமக்கப்பட்ட கற்பித்தல் பாணிகைளப் ேபணிக்காப்பதற்கு 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். அேதேநரத்தில், உயர்கல்வியில் இத்தைகய 
பள்ளிகளி ந்  குழந்ைதகளின் குைறபிரதிநிதித் வத்ைதக் குைறப்பதற்கு 
மற் ம் ஒழித்தகற் வதற்காக, அவற்றின் பாடத் திட்டங்க க்குள் ேதசியப் 

பள்ளிக்கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகத்தால் (NCFSE) வகுத் ைரக்கப்பட்ட 
பகுதிகளில் பாடத்ைத ம் கற்றைல ம் ஒன்றிைணக்கும் ெபா ட் , அவற்றிற்கு 
ஆதரவளிக்கப்ப ம். குறிப்பாக நிதி தவி, அ  அறிவியல், கணிதம், ச தாய 

ஆய் கள், இந்தி, ஆங்கிலம், மாநில ெமாழிகள் அல்ல  இத்தைகய 
பள்ளிகளால் வி ம்பப்படலாகும் பாடத்திட்டத்தில் ெதாடர் ற்ற பிற 
பாடங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கு வைகெசய்யப்ப ம். 1-12 வகுப் க க்கு 
வைரய க்கப்பட்ட கற்றல் விைள கைள எய் வதற்கு இத்தைகய பள்ளிகளில் 
ப க்கும் குழந்ைதகைள இ  இயல்விக்கும். அதற்கு ேம ம், அத்தைகய 
பள்ளிகளி ள்ள மாணவர்கள் மாநிலத் ேதர் கைள ம் பிற வாாியத் 
ேதர் கைள ம் எ த ம், ேதசியச் ேசாதைன கைமயின் (NTA) 
மதிப்பீ க க்கும் அதன் லம் பிற கல்வி நி வனங்களில் பதி ச்ேசர்க்ைக 
ெபற ம் ஊக்குவிக்கப்படக்கூ ம். திய கற்பிக்கும் ெசய் ைறகளில் த்தறி ப் 
பயிற்சி உள்ளடங்கலாக அறிவியல், கணிதம், ெமாழி மற் ம் ச தாய ஆய் கள் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். லகங்க ம் ஆய் க ம் வ ப்ப த்தப்ப ம்; 

த்தகங்கள், இதழ்கள் த யன ேபான்  ேபா மான ப க்கும் ெபா ட்க ம் 
பிற கற்பித்தல்-கற்றல் க விக ம் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். 

6.16. ேம ள்ள ெகாள்ைகக் கூ கள் எல்லாவற்ைற ம் ெபா த் , பட் யல் சாதிகள், 

பட் யல் பழங்கு களின் கல்வி வளர்ச்சியில் உள்ள ஏற்றத்தாழ் கைளக் 
குைறக்கச் சிறப் க் கவனம் ெச த்தப்ப ம். அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
வட்டாரங்களி ள்ள சிறப்  மாணவர் வி திகள், இைணப் ப் பாடப்பயிற்சிகள், 

கட்டணத் தள் ப , ப ப் தவித் ெதாைக வாயிலாக நிதி உதவி ஆகியைவ, 

பள்ளிக் கல்வியில் பங்ேகற்பைத உயர்த் ம் யற்சிகளின் ஒ  பகுதியாக, 

எல்லாச் ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு வி ந் (SEDG) 
வ ம் திறைம ம் மிகுசிறப் ம் ெகாண்ட மாணவர்க க்கு ஒ  ெப மளவில், 

தனிச்சிறப்பாக, கல்வியின் இைடநிைலக் கட்டத்தில் உயர்கல்விக்குள் 
அவர்கள  ைழைவ எளிதாக்குவதற்காக வழங்கப்ப ம். 

6.17. பா காப்  அைமச்சகத்தின் கீழ் மாநில அரசுகள் இைடநிைல மற் ம் 
ேமல்நிைலப் பள்ளிகளில் (பழங்கு யினர் மிகுந் ள்ள பகுதிகளில் 
அைமந்தி க்கும் பள்ளிகள் உள்ளடக்கிய) ேதசிய மாணவர் பைட (NCC) 

நி வைத ஊக்குவிக்கலாம். இ  மாணவர்களின் இயற்ைகத் திறைமகைள ம் 
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தனிச்சிறப்பான ஆற்றைல ம் சீெரா ங்கு ெசய் ம்; அ  அதன் பங்குக்குப் 
பா காப் ப் பைடயில் ெவற்றிகரமான ெசய்பணி ஒன்ைற அவா வதற்கு 
அவர்க க்கு உதவி ெசய் ம். 

6.18. ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களி ந்  (SEDG) வ ம் 
மாணவர்க க்குக் கிைடக்கத்தக்க எல்லாப் ப ப் தவித் ெதாைகக ம், பிற 
வாய்ப் க ம், திட்ட ைறக ம் ஒற்ைற கைம ஒன்றால் ஒன் திரட்டப்பட் , 

எல்லா மாணவர்க ம் அத்தைகய ஒற்ைறச் சாளர அைமப் ைற பற்றி 
விழிப் ணர் டன் இ க்கிறார்கள் என்பைத உ திெசய்ய இைணயத்தளத்தில் 
அறிவிக்கப்ப ம்; ேம ம், எளிைமயாக்கப்பட்ட ைறயில் அத்தைகயேதார் 
ஒற்ைறப் பலகணி லம் தகுதிப்பாட் க்கு ஏற்ப விண்ணப்பிக்கலாம். 

6.19. ேம ள்ள எல்லாக் ெகாள்ைகக ம் ெசயேலற்பா க ம் எல்லாச் ச க-
ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்கைள ம் (SEDG) ைமயாக 
உள்ளடக்குவைத ம் ந நிைலைய அைடவதற்கும் ற்றி ம் 

க்கியமானைவயாகின்றன. இ ப்பி ம், அைவ ேபா மானைவ அல்ல; 

ேம ம் என்ன ேதைவப்ப கிற  என்றால் பள்ளிப் பண்பாட் ல் ஒ  மாற்றம் 
ஆகும். ஆசிாியர்கள், தல்வர்கள், ஆட்சியாளர்கள், ஆேலாசகர்கள், 

மாணவர்கள் உள்ளடங்கிய பள்ளிக்கல்வியில் பங்ேகற்பாளர்கள் எல்ேலா ம், 

எல்லா மாணவர்க க்குமான ேதைவப்பா கள் உள்ளடக்குதல் மற் ம் 
ந நிைல பற்றிய உட்ேகாள், நன்மதிப் , கண்ணியம், எல்லா ஆட்களின் 
அந்தரங்கம் ஆகியைவ பற்றி உணர்ந்தி ப்பார்கள். அத்தைகய கல்வி சார்ந்த 
பண்பா  ஒன்  மாணவர்கைள ஆற்றல் மிக்கவர்களாக ஆக்க உத ம் 
மிகச்சிறந்த பாைதக்கு வழிவகுக்கும். அவர்கள் தங்கள் பங்குக்கு மிக ம் 
பாதிக்கப்படக்கூ ய கு மக்கள் என்ற வைகயில் ெபா ப்பான ஒ  ச தாய 
உ மாற்றத்ைத இயல்விப்பார்கள். உள்ளடக்க ம் ந நிைல ம் ஆசிாியர் 
கல்வியின் (மற் ம் பள்ளிகளில் எல்லாத் தைலைம, நி வாக, மற் ம் பிற 
நிைலகளில் பயிற்சியின்) ஒ  க்கிய ஆக்கக்கூறாகும். எல்லா 
மாணவர்க க்கும் ேமன்ைமமிக்க ன்மாதிாிகைளக் ெகாண ம் ெபா ட் , 

ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு க்களி ந்  (SEDG) மிக 
உயர்தர ஆசிாியர்கைள ம் தைலவர்கைள ம் ெதாி ெசய்ய யற்சிகள் 
ெசய்யப்ப ம். 

6.20. ஆசிாியர்கள், பயிற்சிெபற்ற ச தாயப் பணியாளர்கள், ஆேலாசகர்கள் 
ஆகிேயாரால், அத் டன் உள்ளடக்கப் பள்ளிப் பாடத்திட்டம் ஒன்ைறக் 
ெகாணர்வதற்கு, ேநாிைணயான மாற்றங்கள் வாயிலாகக் ெகாணரப்பட்ட 
இந்தப் திய பள்ளிப் பண்பா  வாயிலாக மாணவர்கள் உணர் ட்டம் 
ெப வார்கள். பள்ளிப் பாடத்திட்டம் ெதாடக்க தேல எல்ேலாைர ம் மதித்தல், 

க ைண, சகிப் த்தன்ைம, மனித உாிைமகள், பா னச் சமத் வம், அகிம்ைச, 

உலகக் கு ைமநிைல, உள்ளடக்கம், ந நிைல ஆகியைவ ேபான்ற மனித 
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வி மியங்கள் மீதான ெபா ட்பா கைள உள்ளடக்கும். ேம ம், 

ேவற் ைமைய மதித்தைல உணர்ந் ெகாள்வதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் பல்ேவ  
பண்பா கள், சமயங்கள், ெமாழிகள், பா ன அைடயாளங்கள் ஆகிய 
ெபா ட்பா கைள ம் உள்ளடக்கியி க்கும். பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தி ள்ள 
ஒ தைலச்சார் , கூறிய கூறல் எ ம் அகற்றப்ப ம்; எல்லாச் 
ச கத்தின க்கும் ெதாடர் கிற மற் ம் உறவாக்கத்தக்க ெபா ட்பா  
மிகுதியாகச் ேசர்க்கப்ப ம். 

7. பள்ளி வளாகங்கள்/ெகாத்தைமப் கள் வாயிலாகத் திறமான வளஆதாரம் வழங்க ம் 

பயன்விைளவான ஆ ைக ம் (Efficient Resourcing and Effective Governance 

through School Complexes/ Clusters) 

7.1. சர்வ சிக்ஷா அபியான் (SSA)-ஆல் உந்தப்பட்  நாட் ன் ஊேட மக்கள் வா ம் 
இடங்கள் ஒவ்ெவான்றி ம் ெதாடக்கப்பள்ளிகளில், இப்ேபா  சமக்ர சிக்ஷா 
திட்ட ைறயின் கீழ், மாநிலங்கள் ஊேட க்கிய யற்சிகளின் கீழ் 
உள்விதியாக ேசர்க்கப்பட்ட ெதாடக்கப்பள்ளிக க்கு ஏறக்குைறய 

தளாவிய அ கு ைறைய உ திெசய்ய உதவியி க்கிற ; எண்ணிறந்த 
மிகச் சிறிய பள்ளிகளின் வளர்ச்சிக்கும் வழி வகுத்தி க்கிற . ஒ ங்கிைணந்த 

மாவட்டக் கல்வித் தகவல் அைமப் ைற (U-DISE) 2016–17 தர க க்கு 
இணங்க இந்தியாவின் 28% ெபா த் ைறத் ெதாடக்கப் பள்ளிக ம் 14.8 % 

உயர் ெதாடக்கப் பள்ளிக ம் ப்ப க்கும் குைறந்த மாணவர்கைளக் 
ெகாண் க்கின்றன. ெதாடக்கப் பள்ளிக் கல்வி அைமப் ைறயில் வகுப்  
ஒன் க்கு (ெதாடக்கம் மற் ம் உயர்ெதாடக்கம், அதாவ  1-8 வகுப் கள்) 
மாணவர்களின் சராசாி எண்ணிக்ைக 6-க்கும் குைறவாகக் ெகாண் க்கும் 
குறிப்பிடத்தக்க ஒ  அள தத் டன் ஏறத்தாழ 14 ஆக இ க்கிற . 2016-

2017-ஆம் ஆண் ன் ேபா  1,08,017 ஒற்ைற ஆசிாியர் பள்ளிகள் இ ந்தன. 
அவற் ள் ெப ம்பான்ைம (85,743), 1-5 வகுப் கள் பயன்ெகாள் ம் ெதாடக்கப் 
பள்ளிகளாக இ க்கின்றன. 

7.2. இத்தைகய சி  பள்ளி அள கள், ஆசிாியர்களின் பணியிடஅைம , அத் டன் 
க்கிய இயற்ைக வள ஆதாரங்கைள வைக ைற வைகயில், நல்ல பள்ளிகைள 

நடத் வதற்குப் ெபா ளாதார நிைலயில் தாழ்நிைலயி ம் ெசயற்பாட்  
நிைலயில் சிக்கலாக ம் அவற்ைற ஆக்கியி ந்தன. ஆசிாியர்கள் அ க்க  ஒேர 
ேநரத்தில் பற்பல வகுப் க க்குக் கற்பிக்கிறார்கள்; ன்ைனய கல்விப் 
பின் லம் எ ம் ெகாண் ராத பாடங்கள் உட்படப் பல்வைகயான 
பாடங்கைளக் கற்பிக்கிறார்கள். இைச, கைலகள், விைளயாட் கள் ேபான்ற 

க்கியப் பகுதிகள் ெப ம்பா ம் கற்பிக்கப்ப வதில்ைல. ஆய்வகம், 

விைளயாட் க் க விகள், லகப் த்தகங்கள் ேபான்ற இயற்ைக 
வளஆதாரங்கள் பள்ளிகள் ஊேட கிைடக்கத் தக்கைவயாக இல்ைல. 
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7.3. சி  பள்ளிகைளத் தனிைமப்ப த்தல் கல்விமீ ம், கற்பித்தல்-கற்றல் 
ெசயல் ைற மீ ம் ஓர் எதிர்மைற விைளைவக் ெகாண் க்கிற . ஆசிாியர்கள் 
ச கங்களி ம் கு க்களி ம் மிகச் சிறப்பாக அ வலாற் கிறார்கள். 
மாணவர்க ம் அவ்வாேற, சி  பள்ளிகள் ஆ ைகக்கும் ேமலாண்ைமக்கும் 
அைமப் ைறயான அைறகூவல் ஒன்ைற ன்ைவக்கின்றனர். அ குவழி 
நிைலைமக க்கு அைறகூவல்வி க்கும் நிலவியல் சார்ந்த பரவலாக்க ம் 
பள்ளிகளின் மிகப்ெப ம் எண்ணிக்ைக ம் எல்லாப் பள்ளிகைள ம் சமமாக 
அைடவைதக் க னமாக்குகின்றன. நி வாகக் கட்டைமப் கள் பள்ளி 
எண்ணிக்ைகயில் அதிகாிப் டன் அல்ல  சமக்ர சிக்ஷா ைறயின் 
ஒன்றிைணந்த கட்டைமப் டன் வாிைசெயா ங்கில் அைமந்தி க்கவில்ைல. 

7.4. பள்ளிகளின் ஒ ங்கிைணப்  அ க்க  விவாதிக்கப்ப கிற ஒ  
ெதாி ாிைமயாக இ ந்தேபாதி ம், அ கு ைற மீ  அ  தாக்கம் எைத ம் 
ெகாண் க்கவில்ைல என உ திப்ப கிறேபா  மட் ேம மிக ம் 
விேவகத் டன் நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். அத்தைகய ெசயற்பா கள் 
வரம்பிடப்பட்ட ஒ ங்கிைணப்பில் மட் ேம ெப ம்பா ம் வைட ம்; சி  
பள்ளிகளின் ெப ம் எண்ணிக்ைகயால் ஒட் ெமாத்த உள்கட்டைமப் ச் 
சிக்கைல ம், ன்னிடப்பட்ட அைறகூவல்கைள ம் தீர்க்க யா . 

7.5.  2025 அளவில் பள்ளிகைளக் கு வாக அல்ல  அறிவாராய்ச்சி ள்ளதாக 
அைமப்பதற்குப் த்தாக்கச் ெசய யக்கங்கைள (எந்திரங்கைள) 
ேமற்ெகாள்வதன் லம், இத்தைகய அைறகூவல்கள் மாநில/ஒன்றியத்  
ஆட்சிப்பரப்  அரசுகளால் ைகயாளப்ப ம். இந்த இைடயீட் க்குப் பின் ள்ள 
குறிக்ேகாளான  பள்ளி ஒவ்ெவான் ம் பின்வ வனவற்ைறக் 
ெகாண் க்கின்றன என்பைத உ திெசய்வதாகும்: (அ) கைல, இைச, 

அறிவியல், விைளயாட் கள், ெமாழிகள், ெசம்ெமாழிகள் த ய எல்லாப் 
பாடங்கைள ம் கற்பிப்பதற்கு (பகிர்ந் ெகாள்ளல் அல்ல  பிறவா ) 
ஆேலாசகர்கள்/ பயிற்சிெபற்ற ச கப் பணியாளர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்களின் 
ேபா மான எண்ணிக்ைக; (ஆ) லகம், அறிவியல் ஆய்வகம், கணினி 
ஆய்வகங்கள், ெசய்திறன் ஆய்வகங்கள், விைளயாட் த் திடல்கள், 

விைளயாட் க் க விகள் மற் ம் வசதிநலன்கள் த யைவ ேபான்  
(பகிர்ந் ெகாள்ளல் அல்ல  பிறவா ) ேபாதிய வளஆதாரங்கள்; (இ) கூட் ப் 
பணித்ெதாழில்சார்ந்த வளர்ச்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், கற்பித்தல்-கற்றல் 
உள்ளடக்கத்ைதப் பகிர்ந் ெகாள்ளல், கூட்  உள்ளடக்க வளர்ச்சி, கைல 
மற் ம் அறிவியல் கண்காட்சிகள், விைளயாட் ப் ேபாட் கள், சந்திப் கள், 

வினா வினாக்கள், விவாத நிகழ்ச்சிகள் மற் ம் ெபா ட்காட்சி விழாக்கள் 
ேபான்  கூட் ச் ெசய்ைகப்பா கள்; (ஈ) இயலாைம ள்ள குழந்ைதகளின் 
கல்விக்காகப் பள்ளிகள் ஊேட கூட் ற  மற் ம் ஆதாிப் ; (உ) தல்வர்கள், 

ஆசிாியர்கள் மற் ம் பள்ளிக் கு ப்பிாி  ஒவ்ெவான் க்குள் ம் இ க்கிற 
அக்கைறெகாண்டவர்க க்கு ேநர்த்தியான கள் எல்லாவற்ைற ம் 
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மாற்றியளிப்பதன் லம் பள்ளிக்கல்வி அைமப் ைறயின் ேமம்பட்ட 
ஆ ைக- அ த்தளக் கட்டத்தி ந்  இைடநிைலக் கட்டம் வாயிலாக 
வாிைசத்ெதாடராகிற அத்தைகய பள்ளிக்கு ப்பிாிைவ ஒ ங்கிைணந்த 
பகுதியள த் தன்னாட்சி ெகாண்ட ஓர் அலகாகப் பாவித்தல். 

7.6. ேம ள்ளவற்றின் நிைறேவற் தைல நிகழ்விப்பதற்கான ெசய யக்கம் 
(எந்திரம்) ஒன் - ஐந்  தல் பத் க் கிேலாமீட்டர் ஆர வட்டத்தில் 
அங்கன்வா கள் உள்ளிட்  அதன் அ கி ள்ள கீழ்-வகுப் கள் ெகாண்ட பிற 
எல்லாப் பள்ளிகைள ம் ஓர் இைடநிைலப் பள்ளி டன் ேசர்த் , பள்ளி வளாகம் 
என அைழக்கப்ப ம் கு க் கட்டைமப்  ஒன்ைற நி வ  ஆகும். இந்தக் 
க த்  தன் த ல் கல்வி ஆைணயம் 1964-6-ஆல் ெசால்லப்பட் ப் பின்னர் 
நிைறேவற்றப்படாமல் விடப்பட்ட . இக்ெகாள்ைக எங்ெகல்லாம் ேமா 
அங்ெகல்லாம் பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப்  எண்ணத்ைத வ த்திப் 

றக்குறிப்ெப தி ஆதாிக்கிற . ெகாத்தைமப்பி ள்ள பள்ளிகளின் மிகப்ெப ம் 
வள ஆதாரப் பய தி, மிகப்பயன்த ம் அ வலாற் தல், ஒ ங்கிைணப் , 

தைலைம, ஆ ைம, ேமலாண்ைம ஆகியைவ பள்ளி வளாகம்/ ெகாத்தைமப்பின் 
ேநாக்கமாகும். 

7.7. இயலாைம ள்ள குழந்ைதக க்கு ேமம்பட்ட ஆதர , அதிக தைலப்  
ைமயமிட்ட சங்கங்கள் மற் ம் பள்ளி வளாகங்கள் ஊேட 
கல்வி/விைளயாட் கள்/கைலகள்/ைகத்ெதாழில்கள் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள், 

இைணயவழி வகுப் கைள நடத்த தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பக் (ICT) 
க விகளின் பயன்பா  உள்ளடங்க இத்தைகய பாடங்களில் ஆசிாியர்கைளப் 
பகிர்ந்தளித்தல் வாயிலாக வகுப்பைறயில் கைல, இைச, ெமாழி, ெசய்ெதாழில் 
பாடங்கள், உடற்கல்வி மற் ம் பிற பாடங்கைளச் சிறப்பாக இைணத்தல், 
ச கப் பணியாளர்கள் மற் ம் ஆேலாசகர்கைளப் பகிர்வதன் லம் 
மாணவர்களின் மிக நல்ல ஆதர , பதி ச்ேசர்க்ைக, வ ைகத தல், 
ெசயல்திறன், அதிக உர ள்ள மற் ம் ேமம்பட்ட ஆ ைக, கண்காணித்தல், 

ேமற்பார்ைவ, த்தாக்கங்கள் மற் ம் உள் ர் அக்கைறகள் ெகாண்டவர்களால் 
ெதாடக்க யற்சிகள் ஆகியவற்றின் ெபா ட்  ெவ மேன பள்ளி 
ேமலாண்ைமக் கு க்கள் என்பைதவிடப் பள்ளி வளாக ேமலாண்ைமக் 
கு க்கள் வாயிலாகச் ெசயல்நிகழ்  ேபான்ற ேவ  பல நன்ைமகைளப் 
பின்விைளவாகப் பள்ளி வளாகங்கைள/ெகாத்தைமப் கைள நி த ம் 

பள்ளிவளாகங்கள் ஊேட வளஆதாரங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள் த ம் 
ெகாண் க்கும். பள்ளிகளின் அத்தைகய ெபாிய ச கங்கள், பள்ளித் 
தைலவர்கள், ஆசிாியர்கள், மாணவர்கள், ஆதர ப் பணியாளர் குழாம், 

ெபற்ேறார்கள் மற் ம் உள் ர்க் கு மக்கள் ஆகிேயாைரக் கட்டைமத்தல், 

பள்ளிக் கல்வி அைமப் ைறைய ஒ  வளஆதாரத் திறன் ைறயில் 
சு சு ப்பாக இயங்க ம் அதிகாரம்ெபற ம் ெசய் ம்.  
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7.8.  பள்ளிகளின் ஆ ைகயான  பள்ளி வளாகங்கள்/ ெகாத்தைமப் க டன் 
ேமம்பா  அைட ம் மற் ம் மிகத் திறைமயானதாக ம் ஆகும். த ல், 

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் (DSE) பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப் க்கு 
அதிகார ாிைமையப் பரவலாக்கும். அ  ஒ  பகுதி-தன்னாட்சி அலகாகச் 
ெசயற்ப ம். மாவட்டக் கல்வி அ வலர் (DEO) மற் ம் வட்டாரக் கல்வி 
அ வலர் (BEO), ஓர் ஒற்ைற அலகாகப் பள்ளி வளாகம்/ ெகாத்தைமப்  
ஒவ்ெவான் ட ம் தன்ைமயாக இைடெயதிர்விைன ெகாண்  அதன் 
ேவைலைய எளிதாக்குவார்கள். பள்ளிவளாகம் மட் ேம பள்ளிக் கல்வி 
இயக்ககத்தால் ஒப்பைட  ெசய்யப்பட்ட குறித்தசில க ன ேவைலகைளச் 
ெசய் ம்; அதற்குள்ளி க்கும் தனித்தனிப் பள்ளிகைளக் ைகயா ம். பள்ளி 
வளாகம்/ ெகாத்தைமப்பான  ேதசியப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் (NCF), மாநிலப் 
பாடத்திட்டச் சட்டகம் (SCF) ஆகியவற்ைற ஒட் ச் ெசயற்ப ைகயில், 

ஒன்றிைணந்த கல்வி, கற்பிக்கும் ைறகள், பாடத்திட்டம் த யவற்ைறச் 
ேசாதித்தறிய வைகெசய் ம் ேநாக்கில் த்தாக்கம் ெசய்வதற்குப் பள்ளிக் கல்வி 
இயக்ககத்தால் குறிப்பிடத்தக்க தன்னாட்சி ெகா க்கப்ப ம். இந்த நி வன 
அைமப்பின் கீழ்ப் பள்ளிகள் வ ைமயாக்கம் ெப ம்; அதிகமான சுதந்திரத்ைதச் 
ெச த்த இயல்விக்கப்ப ம்; வளாகத்ைத ேம ம் த்தாக்கம்ெசய் ம் ேநாக்கில் 
பங்களிப் ச் ெசய் ம். இதற்கிைடேய, அைடயப்பட ேவண் த் ேதைவப்ப கிற, 

இலட்சியங்களின் ெதாகுெமாத்த நிைல மீ  ஒட் ெமாத்த அைமப் ைறப் 
பயன்விைளைவ ேமம்ப த்த ஒ கக்கவனம் ெகாள்வைத பள்ளிக் கல்வி 
இயக்ககம் இயல்விக்கும். 

7.9.  கு ங்காலம், ெந ங்காலம் ஆகிய இரண்  திட்டத்திற்காக ேவைலெசய் ம் 
பண்பா  அத்தைகய பள்ளிவளாகங்கள்/ெகாத்தைமப் கள் ேபான்றவற்றின் 
வாயிலாக வளர்த்ெத க்கப்ப ம். பள்ளிகள் பள்ளி ேமலாண்ைமக் கு வின் 
(SMC) ஈ பாட் டன் அவற்றின் திட்டங்கைள (SDPs) வளர்த்ெத க்கும். 
இத்தைகய திட்டங்கள் அதன்பின்  பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் 
திட்டங்கள் (SCDPs) உ வாக்கத்திற்கு அ ப்பைடயாகும். பள்ளி 
வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டம்(SCDP) ெதாழிற்கல்வி சார்ந்த கல்வி 
நி வனங்கள் ேபான்  பள்ளி வளாகத் டன் இைணந்த பிற எல்லா 
நி வனங்களின் திட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கும். இத்திட்டங்கள் பள்ளி வளாக 

ேமலாண்ைமக் கு வின் (SCMC) ஈ பாட் டன் பள்ளி வளாகத்தின் 
தல்வர்கள் மற் ம் ஆசிாியர்களால் உ வாக்கப்ப ம்; அைவ ெபா வில் 

கிைடக்கும்ப யாக ம் ெசய்யப்ப ம். மனித வளஆதாரங்கள், கற்றல் 
வளஆதாரங்கள், இயற்ைக வளஆதாரங்கள் ஆகியவற்ைற இத்திட்டங்கள் 
உள்ளடக்கும். உள்கட்டைமப் , ேமம்பட்ட ன் யற்சிகள், நிதி 
வளஆதாரங்கள், பள்ளிப் பண்பாட் த் ெதாடக்க யற்சிகள், ஆசிாியர் 
வளர்ச்சித் திட்டங்கள், கல்வி விைள கள் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும். 

ப் மிக்க கற்கும் ச கங்கைள வளர்ப்பதற்குப் பள்ளி வளாகம் ஊேட, 
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ஆசிாியர்கள் மற் ம் மாணவர்கைள ெநம்பித் ண் கிற யற்சிகைள 
விவாிக்கும். பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் (DSE) உள்பட, பள்ளியில் அக்கைற 
ெகாண்ேடார் அைனவைர ம் வாிைசப்ப த் வதற்குப் பள்ளி வளர்ச்சித்திட்டம் 
(SDP), பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டம் (SCDP) ஆகியைவ 

தன்ைமச் ெசய யக்கமாக (எந்திரம்) இ க்கும். பள்ளி ேமலாண்ைமக் கு  
(SMC), பள்ளி வளாக ேமலாண்ைமக் கு  (SCMC) ஆகியைவ பள்ளி 
அ வற்பணிகைள ம் வழிகாட் தைல ம் ேமற்பார்ைவயி வதற்காகப் பள்ளி 
வளர்ச்சித் திட்டம் (SDP), பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டம் 

(SCDP) ஆகியவற்ைறப் பயன்ப த் ம். ேம ம், இத்தைகய திட்டங்கைள 
நிைறேவற்ற உதவி ெசய் ம். பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் (DSE) ெதாடர் ற்ற 
அதன் அ வலாளர்கள் வாயிலாக (எ த் க்காட் :- வட்டாரக் கல்வி 
அ வலர் (BEO)), பள்ளி வளாகம் ஒவ்ெவான்றின் பள்ளி 
வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டத்ைதப் (SCDP) றக்குறிப்ெப தி 
உ திப்ப த் ம். அ  அதன்பின்  கு ங்காலம் (1 ஆண் ) மற் ம் 
ெந ங்காலம் (3-5 ஆண் கள்) ஆகிய இரண்  பள்ளி வளாகம்/ெகாத்தைமப்  
வளர்ச்சித் திட்டங்கைள (SCDP) அைடவதற்கு அவசியமான (நிதி, மனித, 

இயற்ைக த ய) வள ஆதாரங்க க்கு வைகெசய் ம். பள்ளிக் கல்வி 
இயக்ககம் (DSE), மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (SCERT) 

ஆகியைவ குறித்தவைக ெநறி ைறகைள ம் (எ த் க்காட் :- நிதி, 
பணியாளர்குழாம், ெசயல் ைற) காலந்ேதா ம் ம ஆய்  ெசய்யப்படலாகும் 
எல்லாப் பள்ளிகளின் பள்ளி வளர்ச்சித் திட்டம் (SDP) மற் ம் பள்ளி 
வளாகம்/ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டத்தின் (SCDP) வளர்ச்சிக்கான 
சட்டகங்கைள ம் பகிர்ந்  ெகாள்ளலாம். 

7.10. ெபா  மற் ம் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளடங்கலாக, பள்ளிக க்குள்ேளேய 
கூட் றைவ ம் ேநர்மைறயான கு க்கூட்டாற்றைல ம் ேம ம் 
உயர்த் வதற்கு, ஒ  ெபா ப் பள்ளிைய மற்ெறா  தனியார் பள்ளி ள் 
பிைணத்தல் நாட் ேட ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். அத்தைகய பிைணக்கப்பட்ட 
பள்ளிகள் ஒன்  மற்ெறான்ைறச் சந்திக்கலாம், இைடெயதிர்விைனயாற்றலாம், 

ஒன்  மற்ெறான்றிடமி ந்  கற் க்ெகாள்ளலாம். இய ம் என்றால், 

வளஆதாரங்கைளப் பகிர்ந் ெகாள்ளலாம்.  தனியார் பள்ளிகளின் மிகச் சிறந்த 
ெசயல் ைறகள் ெபா ப் பள்ளிகளில் ஆவணப்ப த்தப்ப ம், பகிர்ந்  
ெகாள்ளப்ப ம், நி வனமாக்கப்ப ம்; இய மிடத்  ம தைலயாக ம் 
ெகாள்ளப்ப ம். 

7.11.  மாநிலம் ஒவ்ெவான் ம் இப்ேபாதி ந் வ ம் பாலபவனங்கைள 
வ ப்ப த்த ம் அல்ல  நி வ ம் ஊக்குவிக்கப்ப ம். அங்ேக எல்லா வய க் 
குழந்ைதக ம் வாரத்திற்கு ஒ  தடைவ (எ த் க்காட் :- வாரக் கைடசிகள்) 
அல்ல  அ க்க  ஒ  சிறப் ப் பக ண ப் பள்ளியாக- கைலத் ெதாடர்பான, 

ெசய்தித் ெதாடர்பான, விைளயாட் த் ெதாடர்பான ெசய்ைகப்பா களில் 
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பங்ேகற்பதற்காகப் பார்ைவயிடக்கூ ம். அத்தைகய பாலபவனங்கள் 
இய ேமல், பள்ளி வளாகங்கள்/ெகாத்தைமப் களின் ஒ  பகுதியாகக் 
கூட் ைணவாக்கப்படலாம். 

7.12. பள்ளியான  ச கம் வ ம் ெகாண்டா ம், மதிக்கும் இடமாக 
இ க்கேவண் ம். ஒ  நி வனம் என்ற நிைலயில், பள்ளியின் மாண்  
மீட்கப்பட ேவண் ம். பள்ளி நி வன நாள் ேபான்ற க்கியமான நாட்கள் 
ச கத் டன் ேசர்ந்  ெகாண்டாடப்ப ம். அங்கு க்கியமான பைழய 
மாணவர் பட் யல் காட்சிக்கு ைவக்கப்படலாம். அதற்கு ேம ம், பள்ளி 
உள்கட்டைமப்பின் பயன்ப த்தப்படாத ெகாள்திறனான  ச கத்தின் 
ெபா ட் , ச தாயம், ண்ணறி , தன்னார்வம் சார்ந்த ெசய்ைகப்பா கைள 
ேமம்ப த் வதற்கும், கற்பிக்காத/பள்ளி ெசயற்படாத ேநரங்களின் ேபா  ச க 
ஒட் றைவ ேமம்ப த் வதற்கும் பயன்ப த்தக்கூ ம். அ  ஒ  “ச க உணர்  
ைமயமாகப்” (Samajik Chetna Kendra) பயன்ப த்தப்படலாம். 

8. பள்ளிக் கல்விக்கு அளைவத்தரம் அைமத்தல் மற் ம் தரச்சான்றளித்தல் (Standard-

Setting and Accreditation for School Education) 

8.1. பள்ளிக்கல்வி ஒ ங்கு ைற அைமப்பின் இலட்சியம் கல்வி விைள கைளத் 
ெதாடர்ந்  ேமம்ப த்த ேவண் ம் என்பதாகும். அ  பள்ளிகைள அதிகமாகக் 
கட் ப்ப த்தேவா த்தாக்கத்ைதத் த க்கேவா அல்ல  ஆசிாியர்கள், 

தல்வர்கள், மாணவர்கள் ஆகிேயாைர ெநறிபிறழச் ெசய்யேவா கூடா ; 

எல்லா நிதியங்கள், நைட ைறகள், கல்வி விைள கள் ஆகியவற்றின்  
ஒளி மைறவற்ற தன்ைமைய ம், ைமயாகப் ெபா வில் 
ெவளிப்ப த் வைத ம் ெசயல் ைறப்ப த் வதன் வாயிலாக 
அைமப் ைறயின் ேநர்ைமைய உ திெசய்ைகயில், ஒ ங்கு ைற 
விதியான - பள்ளிக ம் ஆசிாியர்க ம் ேமன்ைமக்காகக் க ைமயாக 
உைழப்பைத ம், இயன்றவைர மிகச்சிறப்பாகச் ெசயலாற் வைத ம் 
இயல்விப்பதற்காக நம்பிக்ைக டன் அவர்க க்கு அதிகாரமளிப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

8.2. தற்ேபா  பள்ளிக் கல்வி அைமப் ைறயின் எல்லா க்கிய ஆ ைகயின் 
அ வற்பணிக ம் ஒ ங்கு ைறக ம்- அதாவ  ெபா க் கல்வி வைக ைற, 

கல்வி நி வனங்களின் ஒ ங்கு ைற மற் ம் ெகாள்ைக உ வாக்குதல் 
ஆகியைவ ஓர் ஒற்ைற அைமப்பால் ைகயாளப்ப கின்றன. அதாவ , பள்ளிக் 
கல்வித் ைற அல்ல  அதன் உ ப் கள். இ  நலன்களின் ரண்பாட் க்கும், 

அதிகாரத்தின் மிைக ைமயக்குவிப் க்கும் வழிவகுக்கிற . தரமான கல்வி 
வைக ைற ேநாக்கிய யற்சிகள்- பிற ெசயற்பாங்குகள் மீ , குறிப்பாக, 

பள்ளிக் கல்வித் ைறக ம் நிகழ்த் கிற ஒ ங்கு ைறவிதி மீ  
ஒ கக்கவனிப்பால் அ க்க  நீர்த் ப் ேபாகுமா  ெசய்யப்ப கின்றன 
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என்பதால், கல்வி அைமப் ைறயின் பயனற்ற ேமலாண்ைமக்கு அ  
வழிவகுக்கிற . 

8.3. நடப்பி ள்ள பள்ளி ஒ ங்கு ைற ஆட்சி ம், பல தனியார் பள்ளிகள் 
ஆதாயத் க்காக வணிகமயமாக்குவைத ம் ெபற்ேறாாின் ெபா ளாதாரத்ைதச் 
சுரண் வைத ம் த க்கத் திறனற்றதாக இ க்கிற . இ ப்பி ம் அேத 
ேநரத்தில் ெபா -உணர் ள்ள தனியார்/அறக்ெகாைடப் பள்ளிகைளப் 

றக்கணித்  ஊக்கம்ெக க்கிற . இரண்  வைகப் பள்ளிகளின் 
இலட்சியங்கள் அதாவ  தரமான கல்வி வழங்குதல் என்  ஒேர மாதிாி 
இ க்கக்கூ ம் என்றா ம், ெபா  மற் ம் தனியார் பள்ளிக க்கான 
ஒ ங்கு ைற அ கு ைற இைடேய மிக அதிக சமச்சீாின்ைம 
இ ந்தி க்கிற . 

8.4. ெபா க்கல்வி அைமப் ைற ப் மிக்க ஒ  மக்களாட்சிச் ச தாயத்தின் 
அ த்தளமாக இ க்கிற . அ  நடத்தப்ப ம் வழியான  நாட் க்கான 
கல்விசார் விைள களின் உயர்நிைலைய எய் ம் ெபா ட்  உ மாற்றம் 
ெசய்யப்பட ம் உயிர்ப் ட்டம் தரப்பட ம் ேவண் ம்; அேதேநரத்தில் 
தனியார்/அறக்ெகாைடப் பள்ளிப் பிாி , தனிச்சிறப்பான மற் ம் நன்ைமத கிற 
ெசயற்பங்கு ஒன்ைற அளிக்க ஊக்கப்ப த்தப்பட ம் இயல்விக்கப்பட ம் 
ேவண் ம். 

8.5. மாநிலக் கல்வி அைமப் ைற ம், அந்த அைமப் ைறயின் சுதந்திரமான 
ெபா ப் க ம் அதன் ஒ ங்கு ைறவிதிக்கான அ கு ைற ம் ெபா த் , 

இக் ெகாள்ைகயின் க்கிய ெநறிக ம் பாிந் ைரக ம் பின்வ மா : 

அ. பள்ளிக் கல்வியில் மாநில மட்டத்தில் உச்ச அைமப்பாகிய பள்ளிக் 
கல்வித் ைறயான  ெபா க் கல்வி அைமப் ைறயின் ெதாடர் 
ேமம்பாட் க்காக, ஒட் ெமாத்தக் கண்காணிப் க்கும் 
ெகாள்ைகயாக்கத் க்கும் ெபா ப்பாக இ க்கும்; ெபா ப் பள்ளிகளின் 
ேமம்பாட் ன் மீ  உாிய ஒ கக்கவனத்ைத உ திெசய் ம்; ஆர்வங்களின் 

ரண்பா கைள ஒழித்தகற் ம் ெபா ட் , பள்ளிகளின் வைக ைற மற் ம் 
ெசயற்பா , பள்ளிகளின் ஒ ங்கு ைறவிதி ஆகியவற் டன் அ  
ஈ படா . 

ஆ. மாநிலம் வ ம் ெபா ப் பள்ளிக் கல்வி அைமப் ைறக்கான கல்விச் 
ெசயற்பா க ம் பணி வைக ைற ம் (மாவட்டக் கல்வி அ வலர் (DEO) 

மற் ம் வட்டாரக் கல்வி அ வலர் (BEO) அ வகங்கள் த யைவ 
உள்ளடங்க) பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்தால் ைகயாளப்ப ம்; அ  கல்வி 
சார்ந்த ெசயற்பா  மற் ம் வைக ைற பற்றிய ெகாள்ைககைள 
நைட ைறப்ப த் ம் ேவைலையச் சுதந்திரமாகச் ெசய் ம். 
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இ. திறமான தர-தன்ெனா ங்கு ைற அல்ல  தரச்சான்றளிப்  அைமப் ைற 
ஒன் , இன்றியைமயாத தரமான அளைவத்தரங்க டன் இணக்கமாக 
இ ப்பைத உ தி ெசய்வதற்கு, தனியார், ெபா  மற் ம் அறக்ெகாைட 

ன்-பள்ளிக் கல்வி உள்ளடங்க, எல்லாக் கல்விக் கட்டங்களி ம் 
நி வப்ப ம்; எல்லாப் பள்ளிக ம் குறித்தசில குைறந்த அள  
பணித்ெதாழிைல ம், தரமான அளைவத்தரங்கைள ம் பின்பற் கின்றன 
என்பைத உ திெசய்ய, மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்  
(SSSA) என அைழக்கப்ப ம் சுதந்திரமான ஓர் அைமப்ைப மாநிலம் 

வ ம் மாநிலங்கள்/ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப் கள் அைமக்கும். மாநிலப் 
பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்  (SSSA) அ ப்பைட 
அளைவமானிகள் (அதாவ  பா காப் நிைல, காப் தி, அ ப்பைட 
உள்கட்டைமப் , பாடங்கள் மற் ம் வகுப் கள் ஊேட ஆசிாியர்களின் 
எண்ணிக்ைக, நிதி ைறைம, ஆ ைமயின் நல்ல ெசயல் ைறகள்) 
அ ப்பைட மீ  அளைவத்தரங்களின் சி ெதாகுப்  ஒன்ைற 
நி வியைமக்கும்; அ  எல்லாப் பள்ளிகளா ம் பின்பற்றப்ப ம். இத்தைகய 
அளைவமானிக க்கான சட்டகம், மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் 

பயிற்சிக் கு மத்தால் (SCERT) பல்ேவ  அக்கைறெகாண்டவர்க டன், 

குறிப்பாக ஆசிாியர்க டன், பள்ளிக ம் கலந் ேபசி உ வாக்கப்ப ம்.  

மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்பால் (SSSA) 
விதிக்கப்பட்டவா  அைனத்  அ ப்பைட ஒ ங்கு ைறத் தகவல் ஒளி  
மைறவின்றிப் ெபா வில் தன் ெவளிப்ப த் ைக ெபா மக்கள் 
பார்ைவக்கும் காரணங்கூ ம்ெபா ப் க்குமாக விாிந்த அளவில் 
பயன்ப த்தப்ப ம். தன்–ெவளிப்ப த் ைகயான தகவல் பாிமாணங்கள் 
மற் ம் ெவளிப்ப த் ைகப் ப வ ைறயான , உலகஅளவில் மிகச் சிறந்த 
ெசயல் ைறக டன் இணங்கியவா  பள்ளிகள் அளைவத்தர 
அைமப் க்காக மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்பால் (SSSA) 

 ெசய்யப்ப ம். மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்பால் 
(SSSA) ேபணிவரப்பட்ட- ேமேல ெசால்லப்பட்ட ெபா -
இைணயத்தளத்தி ம் பள்ளி இைணயத்தளங்களி ம் இந்தத் தகவல் 
கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்பட ேவண் ம்; எல்லாப் பள்ளிகளி ம் 
நாளி வைரயி ம் ல் யமாகப் ேபணிக்காக்கப்பட ேவண் ம். ெபா த் 
தளத்தில் ைவக்கப்பட்ட தகவ ந்  அக்கைறெகாண்டவர்கள் அல்ல  
மற்றவாிடமி ந்  எ கிற ைறயீ கள் அல்ல  மனக்குைறகள் எைவ ம், 

மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்பால் (SSSA) நீதிய ைறயில் 
தீர்மானிக்கப்பட ேவண் ம். அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாகத் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்களிடமி ந்  பின் ட்டம்(feedback) 

ைறயான இைடெவளிகளில் மதிப் மிக்க உள்ளீட்ைட 
உ திெசய்வதற்காக இைணயவழி ேவண்டப்ப ம். மாநிலப் பள்ளி 
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அளைவத்தர அதிகார அைமப்பின் (SSSA) எல்லா ேவைலகளி ம் 
ெசயல்திறைமைய ம் ஒளி  மைறவற்றதன்ைமைய ம் உ திெசய்ய, 

ெதாழில் ட்பம் தக்கவா  ஈ ப த்தப்ப ம். நடப் நிைலயில் பள்ளிகளால் 
சுமக்கப்ப ம் ஒ ங்கு ைறச் ெசயற்கட்டைளகளின் கனமான சுைமையச் 
சிறப்பாகக் குைறயச் ெசய் ம். 

ஈ. மாநிலத்தில் கல்வி அளைவத்தரங்க ம் பாடத்திட்டங்க ம் உள்ளிட்ட 
கல்விப் ெபா ட்பா கள் (ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மத் டன் (NCERT) ெந ங்கிக் கலந் ேபசுத ம், ஒ ங்குைழப் ம் 
ெகாண் ) மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தால் (SCERT) 
வழிநடத்தப்ப ம். அ  ஒ  நி வனமாக ம உயிர்ப் ட்டம் ெப ம். 
மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் எல்லா 
அக்கைறெகாண்டவர்க ட ம் விாிவாகக் கலந் ேபசுதல் வாயிலாகப் 
பள்ளித் தர மதிப்பீ  மற் ம் தரச் சான்றளிப் ச் சட்டகம் (SQAAF) ஒன்ைற 
வளர்த்ெத க்கும். ெகாத்தைமப்  வளஆதார ைமயங்கள் (CRCs), வட்டார 

வளஆதார ைமயங்கள் (BRCs), மாவட்ட ஆசிாியர் கல்வி மற் ம் பயிற்சி 
நி வனம் (DIETs) ஆகியவற்றின் ம  உயிர்ப் ட்டத்திற்காக மாநிலக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் ‘ேமலாண்ைமச் ெசயல் ைற மாற்றம்’ 

ஒன் க்கு வழிச்ெச த் ம். அ  ப் மிக்க ேமன்ைம நி வனங்க க்குள் 
அவற்ைற வளர்த்ெத க்கும். இத்தைகய நி வனங்களின் ெகாள்திறைன ம் 
பண்பாட்ைட ம் ன்  ஆண் க க்குள் மாற்றேவண் ம். 
இதற்கிைடயில், பள்ளிைய விட் நீங்கும் கட்டத்தில் மாணவர்களின் 
தனித்திறன் சான்றளிப்  ஒவ்ெவா  மாநிலத்தி ம் மதிப்பீட் / ேதர்  
வாாியங்களால் ைகயாளப்ப ம்.  

8.6. பள்ளிகள், நி வனங்கள், ஆசிாியர்கள், அ வலர்கள், ச கங்கள், பிற அக்கைற 
ெகாண்ேடார் ஆகிேயா க்கு அதிகாரமளிக்கிற மற் ம் ேபாதிய வளஆதாரம் 
வழங்குகிற பண்பா , கட்டைமப் , அைமப் ைறகள் ஆகியைவ, 

இைணபிாியா நிைலயில் காரணங்கூ ம் ெபா ப்ைப ம் கட்டைமக்கும். கல்வி 
அைமப் ைறயில் அக்கைற ெகாண்டவர்கள் மற் ம் பங்ேகற்ேபார் 
ஒவ்ெவா வ ம் மிக உயர்ந்த நிைலயில் ேநர்ைமப்பா ,  ஈ பா  மற் ம் 
எ த் க்காட்டத்தக்க ேவைல நன்ெனறி ஆகியவற் டன் தங்கள் 
ெசயற்பங்கிைன ஆற் ைகயில், அதற்குக் காரணங்கூ ம் 
ெபா ப் ைடயவராவர். அைமப் ைறயின் ெசயற்பங்கு ஒவ்ெவான் ம், 

ெதளிவாகச் ெசால்லப்பட்ட அவர்கள  ெசயற்பங்கு எதிர்பார்ப் கைள ம், 

இத்தைகய எதிர்பார்ப் க க்கு இைடெயதிர்விைனச் ெசயல்நிகழ்வின் க ம் 
மதிப்பீட்ைட ம் ெகாண் க்கும். மதிப்பீட்  அைமப் ைற 
காரணங்கூ ம்ெபா ப்ைப உ தி ெசய்ைகயில், குறிக்ேகாைள ம் 
வளர்ச்சிநிைலயில் த்தறிைவ ம் ெகாண் க்கும். அ  (ெவ மேன மிக ம் 
எளிைமயாக இைணக்கப்ப வதாக அல்லாமல், எ த் க்காட் :- 
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மாணவர்களின் ‘மதிப்ெபண்கள்’) ெசயல்நிகழ்வின்  ேநாக்ைக ம் 
உ திெசய்கிற பின் ட்டம் மற் ம் மதிப்பீட் ன் பல்வைக ஆதாரங்கைள ம் 
ெகாண் க்கும். அந்த மதிப்பீ  மாணவர்களின் கல்வித் ேதர்ச்சி ேபான்ற 
விைள கள், கு க்கி ம் பல்வைக மா தல்கைள ம் ெவளிப் றச் 
ெசல்வாக்ைக ம் ெகாண் க்கின்றன என்பைத அங்கீகாிக்கும். ேம ம் அ  
கல்விக் கு -ேவைல, குறிப்பாக, பள்ளி மட்டத்தில் ேதைவப்ப கிற  
என்பைத ம் அங்கீகாிக்கும். தனிப்பட்ட நிைலயில் எல்ேலா ைடய 
பதவிஉயர் , அங்கீகாரம், காரணங்கூ ம்ெபா ப்  ஆகியைவ அத்தைகய 
ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீட்  அ ப்பைடயில் இ க்கும். அ வலர்கள் எல்ேலா ம் 
இந்த வளர்ச்சி, ெசயல்நிகழ் , காரணங்கூ ம்ெபா ப் க் ெகாண்ட அைமப்  

ைற உயர் ேநர்ைம டன், ைறப்ப யாக ம், அவர்கள  கட் ப்பாட்  
ச்ெசல்ைலக்குள் ம் இ க்கிற  என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ப் ள்ளவர் 

ஆவார்கள். 

8.7.  (ைமய அரசால் ேமலாண்ைம/உதவி/கட் ப்பா  ெசய்யப்ப கிற பள்ளிகைளத் 
தவிர) ெபா  மற் ம் தனியார் பள்ளிகள், ெபா  உணர் ள்ள தனியார் 
பள்ளிகள் ஊக்க ட்டப்ப கின்றன. ேம ம், எந்த வைகயி ம் 

மைறக்கப்படவில்ைல என்பைத உ தி ெசய் ம் ெபா ட்  
இைணயவழியி ம் இைணயத் க்குப் றத்ேத ம் ெபா வில் 
ெவளிப்ப த் ைகைய ம் ஒளி மைறவின்ைமைய ம் வற் த் ம் அேத 
கட்டைளவிதிகள், உயர்மட்டக்குறிகள், ெசயல் ைறகள் மீ  மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் த் தரச்சான்றளிக்கப்ப ம். தரமான கல்விக்காகத் தனியார் 
அறக்ெகாைட யற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்ப ம்; அதன் லம் ப ப் க் 
கட்டணங்களின் விதி ைறக்குட்படாத அதிகாிப்பி ந்  ெபற்ேறார்கைள ம் 
ச கங்கைள ம் காப்பாற் ைகயில், கல்வியின் ெபா  நன்ைம இயல்ைப 
உ திெசய் ம். ெபா  மற் ம் தனியார் பள்ளிக க்கான பள்ளி 
இைணயத்தளம், மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்பின் (SSSA) 

இைணயத்தளம் ஆகிய இரண் ம் ெபா வில் ெவளிப்ப த் ைக-(மிகக் 
குைறந்த அளவில்) வகுப்பைறகள், மாணவர்கள், ஆசிாியர்கள் எண்ணிக்ைககள், 

கற்பிக்கப்ப ம் பாடங்கள், கட்டணம் எ ம், ேதசிய அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) 
அளைவ (NAS), மாநில அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவ (SAS) ேபான்ற 
அளைவத்தர மதிப்பாய் களின் ேமல், ைமயாக மாணவர் விைள கைள 
உள்ளடக்கும். ைமய அரசால் கட் ப்பா / ேமலாண்ைம/ உதவி ெசய்யப்ப ம் 
பள்ளிக க்காக, மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகத் டன் (MHRD) கலந் ேபசி 
ைமய இைடநிைலக் கல்வி வாாியம் (CBSE) ஒ  சட்டகத்ைத ஆயத்தம்ெசய் ம். 
எல்லாக் கல்வி நி வனங்க ம்  ‘ஆதாயத்திற்காக இல்லாத ெபா ள்’ என் , 

தணிக்ைக மற் ம் ெவளிப்ப த் ைகயின் அேத அளைவத்தரங்க க்குள் 
ெகாள்ளப்ப ம்; ஆதாயம் எ ம் இ ப்பின், அ  கல்வித் ைறப் பிாிவில் 
ம தலீ  ெசய்யப்ப ம். 

8.8.  பள்ளி ஒ ங்கு ைற, தரச்சான்றளிப்  மற் ம் ஆ ைகக்கான அளைவத்தரம் 
நி ைக, ஒ ங்கு ைறப்ப த் ம் சட்டகம் மற் ம் நல்வாய்ப்பளிக்கும் 
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அைமப்  ைறகள் கடந்த பத்தாண் களில் அைடந்த கற்றல் மற் ம் 
பட்டறி களின் அ ப்பைடயில் ேமம்பாட்ைட இயல்விப்பதற்கு ம ஆய்  
ெசய்யப்ப ம். இந்த ம ஆய்வான  மாணவர்கள்- குறிப்பாக, சிறப் ாிைம 
குைறந்த மற் ம் நன்ைமக்ேக ற்ற பிாி களி ந்  வ ம் மாணவர்கள் 
எல்ேலா ம், (3-ஆம் வய  தற்ெகாண் ) ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  
மற் ம் கல்வி தல் உயர்தரப் பள்ளிக் கல்வி வைர (உயர் இைடநிைலக் 
(ேமனிைலக்) கல்வி வைர (அதாவ  12-ஆம்வகுப்  வைர) தளாவிய 
இலவச மற் ம் கட்டாய அ கு ைறையக் ெகாண் க்க ேவண் ம் 
என்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். உள்ளீ  மீதான மிைக க்கியத் வம் 
மற் ம் அவற்றின் இயற்ைக மற் ம் உள்கட்டைமப்  சார்ந்த தனிவைகக் 
குறிப்பீ களின் எந்திரத்தன்ைம மாற்றப்ப ம்; ேதைவப்பா கள், காரணங்கள் 
மீதான உண்ைமநிைலக க்கு எதிர்ச்ெசயலாற் வ  மிகுதியாகச் 
ெசய்யப்ப ம். எ த் க்காட் :- நிலப் பகுதிகள் மற் ம் ஊரகப் பகுதிகளில் 
விைளயாட் த் திடல்களின் நைட ைறகள் த யன. இத்தைகய 
ெசயற்கட்டைளகளான  பா காப் நிைல, காப் தி, இனிைமயான மற் ம் 
ஆக்கமான ெவளியிடத்ைத உ திெசய்ைகயில், ஒவ்ெவா  பள்ளி ம் அதன் 
ேதைவகள் மற் ம் பணக்கட் ப்பா கள் அ ப்பைடயில் அதன் ெசாந்த 

கைளச் ெசய் ம் ெபா ட் , தகுந்த ெநகிழ் த்தன்ைம ெகாண்டதாகச் 
சாிெசய்யப்ப ம்; தளர்த்தப்ப ம். கல்வி விைள க க்கும் நிதி, கல்வி, 
ெசயற்பா  சார்ந்த ெபா ட்களின் ஒளி மைறவற்ற ெவளிப்ப த் ைகக்கும் 
உாிய க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப ம்; பள்ளிகளின் மதிப்பீட் ல் தகுந்தப  
இைணக்கப்ப ம். இ  எல்லாக் குழந்ைதக க்கும் இலவச, ந நிைலயான 
மற் ம் தரமான ெதாடக்கநிைல, இைடநிைலக் கல்விைய உ திெசய்கிற, 

நீ த்த வளர்ச்சி இலட்சியம் 4-ஐ அைட ம் ேநாக்கில் இந்தியாவின் 
ன்ேனற்றத்ைத ேம ம் ேமம்ப த் ம். 

8.9.  ெபா ப் பள்ளிக் கல்வி அைமப் ைறயின் ேநாக்கமான  வாழ்க்ைகயின் 
எல்லா நைடப்பாங்கி ந் ம் வ கிற ெபற்ேறார்க க்குத் தங்கள் 
குழந்ைதக க்குக் கல்வி அளிப்பதற்காக மிக ம் ஈர்க்கக்கூ ய வி ப் ாிைம 
ஆகிறவைகயில், மிக உயர்தரக் கல்விையக் கற்பித்தலாக அைம ம். 

8.10.  அைனத் ம் உள்ளிட்ட அைமப் ைறயின் காலந்ேதா மான ஓர் உடல்நலச் 
ேசாதைனயின் ெபா ட் , மாணவர்கள் கற்றல் நிைலகளில் மாதிாி 
அ ப்பைடயில் ேதசிய அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவ (NAS) ஒன் , 

உத்ேதசிக்கப்பட்ட திய ேதசிய மதிப்பீட்  ைமயம்(PARAKH), ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCERT) ேபான்ற மற்ற அரசு 
அைமப் களின் தகுந்த கூட் ற டன் நிைறேவற்றப்ப ம்; அ  மதிப்பீட்  
நைட ைறகளி ம் தர ப் பகுப்பாய்வி ம் உதவிெசய்யலாம். இம்மதிப்பீ  
அரசு மற் ம் தனியார் பள்ளிகள் ஊேட மாணவர்கைள உள்ளடக்கும். 
மாநிலங்கள் தங்கள் ெசாந்த மக்கள்ெதாைக அ ப்பைட மீ  மாநில மதிப்பீட்  
அளைவ (State Assessment Survey) நடத்த ஊக்குவிக்கப்ப ம். அந்த வான - 
வளர்ச்சி ேநாக்கங்கள், பள்ளிகள் தங்கள  ைமயான ெபயரறியாத 
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மாணவர் கைளப் ெபா வில் ெவளிப்ப த் ைக, பள்ளிக் கல்வி 
அைமப் ைறயின் ெதாடர்வளர்ச்சி ஆகியவற் க்காக மட் ேம 
பயன்ப த்தப்ப ம்; உத்ேதசிக்கப்பட்ட திய ேதசிய மதிப்பீ  ைமயம் 
(PARAKH) நி வப்ப ம் வைரயில், ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் 

கு மமான , ேதசிய அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவையத் ெதாடர்ந்  
நிைறேவற்றலாம். 

8.11. இ தியாக, பள்ளிகளில் பதி ச்ேசர்க்ைகெபற்ற குழந்ைதக ம் வளாிளம் 
ப வத்தின ம் (adolescents) இந்த ைமயான ெசயல் ைறயில் 
மறக்கப்படாதி க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் பள்ளி அைமப் ைற 
அவர்க க்காக வ வைமக்கப்ப கிற . அவர்கள  பா காப் நிைல ம் 
உாிைமக ம் குறித் க் கவனம் ெச த்த ேவண் ம் (குறிப்பாகப் ெபண் 
குழந்ைதகள்). ேபாைதப் ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தல், வன் ைற 
உள்ளடங்கலாகத் தனிேவற் ைமபாராட்டல், ெதாந்தர ெசய்தல் ேபான்ற 
வளாிளம்ப வத்தில் எதிர்ேநாக்கப்ப ம் க னமான பல்ேவ  சிக்கல்கைள 
அறிக்ைக ெசய்வதற்காக ம் குழந்ைதகள்/ வளாிளம்ப வத்தினாின் உாிைமகள் 
அல்ல  பா காப் க்கு எதிரான வரம் மீ ைக மீ  உாிய நடவ க்ைக எ க்க, 

ெதளிவான, பா காப்பான, திறைமயான ெசய யக்கங்க டன் 
விழிப் ணர் மிக்க கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். திறைமயான, 

உாியகாலத்தில், எல்லா மாணவர்களா ம் நன்கறியப்பட்ட அத்தைகய 
ெசய யக்கங்களின் வளர்ச்சிக்கு உயர் ந் ாிைம அளிக்கப்ப ம். 



 

பகுதி 2. உயர்கல்வி (HIGHER EDUCATION) 
9. தரமான பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் கல் ாிகள்: இந்தியாவின் உயர்கல்வி 
அைமப் ைற ஒ  திய ன்ேனாக்குப் பார்ைவ (Quality Universities and Colleges: 

A new and Forward–looking Vision for India’s Higher Education System) 

9.1.  உயர்கல்வியான  தனிமனித மற் ம் ச தாய நல்வாழ்ைவ 
ேமம்ப த் வதி ம், இந்திய அரசைமப்பில் எதிர்ேநாக்கியவா  தன் ாிைம, 

சமத் வம், உடன்பிறப் ணர்  (சேகாதரத் வம்), நீதி ஆகியவற்ைற 
உயர்த்திப்பி க்கும் ஒ  மக்களாட்சிய, ேநர்ைமயான, ச தாய உணர் ள்ள, 

பண்பட்ட, மனிதேநய நாடாக இந்தியாைவ வளர்ப்பதி ம் ஒ  மிக க்கியச் 
ெசயற்பங்ைக வகிக்கிற . உயர்கல்வியான  நிைலநி த்தத்தக்க 
வாழ்வாதாரங்கைள ம் நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய ம் ேநாக்கிக் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்களிக்கிற . ெபா ளாதாரம் மற் ம் ச கம்சார் அறிைவ 
ேநாக்கி இந்தியா நகர்கிற  என்பதால், இந்திய இைளஞர்கள் ேமன்ேம ம் 
உயர்கல்வி ெபறப் ெப ம்பா ம் ேபரார்வம் ெகாள்கிறார்கள். 

9.1.1. தரமான உயர்கல்வி 21-ஆம் ற்றாண் த் ேதைவப்பா கைளக் கவனத்தில் 
ெகாண் , நல்ல சிந்திக்கத்தக்க, ஆற்றல்வாய்ந்த, பைடப்பாக்கத்திற ள்ள 
தனிமனிதர்கைள வளர்த்ெத ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்கேவண் ம். 
அ  ஒ  தனிமனிதைர, ஒன்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட தனிச்சிறப்பான 
ஆர்வங்ெகாண்ட பாடப்பகுதிகைள ஆழ்ந்  ப க்க இயல்விக்கேவண் ம்; 
பண் நலன், நன்ெனறி, அரசைமப்பின் வி மியங்கள், ண்ணறி  ஆர்வம், 

அறிவியல் மனப்பாங்கு, பைடப்பாக்கத்திறன், ெதாண் உணர்ச்சி 
ஆகியவற்ைற ேமம்ப த்த ேவண் ம்; அறிவியல், ச க அறிவியல், கைலகள், 

மானிடவியல், ெமாழிகள் ஆகியவற்ேறா  பணித்ெதாழில், ெதாழில் ட்பம், 

ெசய்ெதாழில் சார்ந்த பாடங்கள் உள்ளடங்கிய பாடப்பிாி களின் 
அ க்குத்ெதாடர் 21-ஆம் ற்றாண் த் தனித்திறன்கைள ம் வளர்த்ெத க்க 
ேவண் ம். ஒ  தரமான உயர்கல்வியான  தனிமனிதத் ேதர்ச்சி மற் ம் 
அறி ெகா த் தல், ஆக்கமிக்க ெபா  ஈ பா , பயன்மிகு பங்களிப்  
ஆகியவற்ைற இயல்விப்பதாக இ க்க ேவண் ம். அ  மாணவர்கைள மிக ம் 
ெபா ள்ெபாதிந்த மற் ம் மனநிைறவான வாழ்க்ைக, ேவைலச் ெசயற்பங்குகள், 
ெபா ளாதாரச் சுதந்திரத்ைத இயல்வித்தல் ஆகியவற்றிற்கு ஆயத்தப்ப த்த 
ேவண் ம். 

9.1.2. நிைறவான தனிமனிதர்கைள வளர்த்ெத க்கும் ேநாக்கத்திற்காக, 

அைடயாளம் அறியப்பட்ட ெசய்திகள் மற் ம் வி மியங்களின் ெதாகுப்  
ஒன்  ன்-ெதாடக்கப்பள்ளி தல் உயர்கல்வி வைர கற்ற ன் ஒவ்ெவா  
கட்டத்தி ம் ஒன் ேசர்க்கப்ப வ  இன்றியைமயாததாக இ க்கிற . 
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 9.1.3. ச தாய மட்டத்தில் உயர்கல்வியான  ச தாய உணர் ள்ள, அறிவார்ந்த 
மற் ம் ெசயல்திறன்மிக்க நாட்ைட வளர்த்ெத ப்பைத இயல்விக்க ேவண் ம்; 

அ  அத ைடய சிக்கல்க க்கு வ வான தீர் கைளக் காண ம் 
நைட ைறப்ப த்த ம் கூ ம். உயர்கல்வி அறி  உ வாக்கத்திற்கும் 

த்தாக்கத்திற்கும் அ ப்பைடயாக அைமய ேவண் ம்; அதன் லம் 
வளர்ந் வ ம் ேதசியப் ெபா ளாதாரத்திற்குப் பங்களிக்க ேவண் ம். தரமான 
உயர்கல்வி ேநாக்கமான  தனிப்பட்டநிைலயில் ேவைலவாய்ப் க்குப் ெப ம் 
வாய்ப் கைள உ வாக்குவைத விட ேமலானதாக இ க்கிற . மிக ம் 

ப் மிக்க, ச தாய ஈ பா ள்ள, கூட் ற மிக்க ச கங்க க்கும், 

மகிழ்ச்சியான, ஒட் ைணவான, பண்பா சார்ந்த, ஆக்கத்திறன்மிக்க, 

த்தாக்கமான, ன்ேனற்றமான, ெசழிப்பான நாட் க்கு ஒ  திற ேகாைல 
உயர்கல்வி பிரதிநிதித் வப்ப த் கிற . 

9.2. இந்தியாவி ள்ள உயர்கல்வி அைமப் ைறயால் நடப் க்காலத்தில் 
எதிர்ேநாக்கப்ப ம் ெப ம் சிக்கல்க க்குள் சில பின்வ வனவற்ைற 
உள்ளடக்கும்: 

அ) க ைமயாகத் ண் க்காகிய ஓர் உயர்கல்விச் சூழல் 
அைமப் ைற; 

ஆ) அறிவாற்றல் ெசய்திறன்கள் மற் ம் கற்றல் விைள  வளர்ச்சி மீ  
குைறந்த க்கியத் வம்; 

இ) ெதாடக்கத்திேலேய தனிச்சிறப் டன் பாடப்பிாி களின் க ம் பிாிப்  
மற் ம் மாணவர்கைளக் கு கிய கல்விப் பகுதிக்குள் ஒ கச்ெசய்தல்; 

ஈ) குறிப்பாக உள் ர் ெமாழிகளில் கற்பிக்கக் கூ ய ஒ  சில உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் உள்ள ச தாய, ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற 
பகுதிகளில் வரம்பிடப்பட்ட அ கு ைற; 

உ) ஆசிாியர் மற் ம் நி வனத்திற்கு வரம் க்குட்பட்ட தன்னாட்சி; 

ஊ) தகுதி அ ப்பைடயில் ெசய்பணி ேமலாண்ைம, கல்விப் ல ன்ேனற்றம் 
மற் ம் நி வனத் தைலவர்க க்குச் ெசய யக்கங்கள் ேபாதாத நிைல; 

எ) ெப ம்பாலான பல்கைலக்கழகங்களி ம் கல் ாிகளி ம் ஆராய்ச்சிக்குக் 
குைறந்த க்கியத் வம் மற் ம் கல்வித் ைறப் பிாி கள் ஊேட 
ேபாட் யி ம் உடெனாத் ச் சீராய் ெசய்த ஆராய்ச்சிக்கு நிதி தவி 
இல்லாநிைல;  

ஏ) உயர்கல்வி நி வனங்களில் ஆ ைக ம் தைலைம நிைல ம் ேதைவத் 
தரம் குைறந்தி த்தல்; 

ஐ) பயன்விைளவற்ற ஓர் ஒ ங்காற்  அைமப் ைற;  
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ஒ) இளநிைலப் பட்டக் கல்வியில் தாழ்ந்த அளைவத்தரங்கைள விைளவிக்கிற 

ெப மளவிலான இைணப்ேபற் ப் பல்கைலக்கழகங்கள். 

9.3. இக்ெகாள்ைக இத்தைகய அைறகூவைல ெவற்றிெகாள்வதற்கு உயர்கல்விைய 
ைமயாகச் ெசப்பனிட்  மீண் ம் சு சு ப்பாக்குவதற்கும், அதன் லம் 

ந நிைல ம் உள்ளடக்கத் ட ம் கூ ய உயர்தரமான உயர்கல்வி 
வழங்குவைத ம் எதிர்ேநாக்குகிற . இக்ெகாள்ைகயின் ெதாைலேநாக்கு 
நடப்பி ள்ள கல்வி அைமப்  ைறக்குப் பின்வ ம் க்கிய மாற்றங்கைள 
உள்ளடக்குகிற . 

அ) இந்தியா ஊேட உள் ர்/ இந்திய ெமாழிகளில் கற்பிக்கும் வாயில் அல்ல  

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள வழங்குகிற அதிக உயர்கல்வி நி வனங்க டன், 

மாவட்டம் ஒவ்ெவான்றி ம் அல்ல  அ கில் குைறந்த  ஒ  ெபாிய 

பல்வைகப் பாடப்பிாி ெகாண்ட பல்கைலக்கழகங்கைள ம் 
கல் ாிகைள ம் அடக்கியி க்கும் ஓர் உயர்கல்வி அைமப் ைற 
ேநாக்கி நகர்தல்; 

ஆ) மிக அதிகப் பல்வைகப்பாடப்பிாி  இளநிைலப் பட்டப் ப ப்  ஒன்ைற 
ேநாக்கி நகர்தல்;  

இ) கல்விப் லம் மற் ம் நி வனத் தன்னாட்சி ேநாக்கி நகர்தல்; 

ஈ) மாணவர் பட்டறிைவ உயர்த் ம் ெபா ட் ப் பாடத்திட்டம், 

கற்பிக்கும் ைற, மதிப்பீ , மாணவர்க க்கு ஆதர  ஆகியவற்ைற 
ம சீரைமத்தல்;  

உ) கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற் ம் பணி அ ப்பைடயில் கல்விப் லம் மற் ம் 
நி வனத் தைலைமநிைலகளின் நிைறதகுதி-பணியமர்த்தம், ெசய்பணி 

ன்ேனற்றம் வாயிலாக, ேநர்ைமைய மீண் ம் உ திெசய்தல்;  

ஊ)  தைலசிறந்த, கூர்ந்தாய்  ெசய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்கும், 

பல்கைலக்கழகத்தி ம் கல் ாிகளி ம் ைனப்பாக ஆராய்ச்சிைய 
விைதப்பதற்கும் நிதி தவி வழங்கத் ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் 
ஒன்ைற நி தல்; 

எ) கல்விப் லத்தி ம் நி வாகத்தி ம் தன்னாட்சி ம், உயர் தகுதிநிைல ம் 
தற்சார் ம் ெகாண்ட வாாியங்களால் உயர்கல்வி நி வனங்கள் 
ஆ ைகெசய்யப்ப தல்; 

ஏ) உயர்கல்விக்காக ஓர் ஒற்ைற ஒ ங்கைமப்பால் ெசய்யப்ப ம் ‘எளிய 
ஆனால் ெசறிந்த’ ஒ ங்கு ைறவிதி;  

ஐ) தைலசிறந்த ெபா க்கல்வி, நலக்ேக ற்ற மற் ம் சிறப் ாிைம குன்றிய 

மாணவர்க க்குத் தனியார்/அறக்ெகாைடப் பல்கைலக்கழகங்களால் 

ப ப் தவித்ெதாைக, இைணயவழிக் கல்வி மற் ம் திறந்த ெதாைலநிைலக் 
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கற்றல் (ODL), இயலாைம ள்ள கற்பவர்க க்கு அ கத்தக்க மற் ம் 

கிைடக்கத்தக்க எல்லா உள்கட்டைமப் கள், கற்றல் க விகள் 
ஆகியவற் க்கான ெப ம் வாய்ப் கள் உள்ளடங்க, ெசயேலற்பா களின் 
வாிைசத்ெதாடர் வாயிலாக அதிகாிக்கப்பட்ட அ கு ைற, ந நிைல 
மற் ம் உள்ளடக்கம். 

10. நி வன ம கட்டைமப் ம் ஒ ங்கிைணப் ம் (Institutional Restructuring and 

consolidation)  

10.1. உயர்கல்விையப் ெபா த்  இக் ெகாள்ைகயின் க்கிய உந்தாற்றல் 
ஒவ்ெவான் ம் 3000 அல்ல  அதற்கு ேம ம் மாணவர்கைளக் 
ெகாண் ப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்கிற, ெபாிய பல்வைகப் பாடப்பிாி  
ெகாண்ட பல்கைலக்கழகங்கள், கல் ாிகள் மற் ம் உயர்கல்வி நி வனக் 
ெகாத்தைமப் க ள்/அறி ச் சங்கங்க க்குள் உயர்கல்வி நி வனங்கைள 
மாற்றியைமப்பதன் லம், உயர்கல்வி ண் க்காக இ ப்பதற்கு 

கட் கிற . இ  ஆய்வாளர்கைள ம் ஒத்தநிைலயினைர ம் ப் ள்ள 
ச கமாகக் கட்டைமக்க ம், தீங்குத ம் ைதகுழிகைளத் தகர்க்க ம், கைல, 

பைடப்பாக்கம், பகுப்பாய் சார்ந்த பாடங்கள் அவற் டன் விைளயாட் கள் 
உள்ளடங்கப் பாடப்பிாி கள் ஊேட, ஆற்றல்மிக்க மாணவர்கள் ஆவைத 
இயல்விக்க ம், கு க்குப் பாடப்பிாி  ஆராய்ச்சி உள்ளடங்கப் பாடப்பிாி கள் 
ஊேட ைனப்பான ஆராய்ச்சிச் ச கத்ைத வளர்த்ெத க்க ம், உயர்கல்வி 
ஊேட ெபா ள்வளம், மனிதவளம் ஆகிய இரண் ம் வளஆதாரப் 
பயன்திறத்ைத அதிகாிக்கச்ெசய்ய ம் உதவி ாி ம். 

10.2.  உயர்கல்விக் கட்டைமப்ைபப் ெபா த்  இக்ெகாள்ைகயின் மிக யர்ந்த 
பாிந் ைர, இவ்வா  பல்வைகப்பாடப்பிாி ள்ள ெபாிய பல்கைலக்கழகங்கள், 

உயர்கல்வி நி வனக் ெகாத்தைமப் க்கு நகர்வ  ஆகும். ப் ள்ள 
பல்வைகப் பாடப்பிாி க்கல்விச் சூழ ல், இந்தியா மற் ம் உலெகங்கும் 
இ ந்  ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் ப க்கும் பண்ைடய இந்தியப் 
பல்கைலக்கழகங்களாகிய தட்சசீலம், நாளந்தா, வல்லபி, விக்ரமசீலா 
ஆகியைவ, ெபாிய பல்வைகப் பாடப்பிாி  ஆராய்ச்சி மற் ம் கற்பிக்கும் 
பல்கைலக்கழகங்கள் ெகாணரக்கூ ய மிகப்ெப ம் ெவற்றி வைகையப் 
ெபாிதாக விளக்கிக்காட் ன. ஆற்ற ம் த்தாக்க ம் ெகாண்ட 
தனிமனிதைர உ வாக்க, இந்தப் ெபாிய இந்திய மரைபக் ெகாணர்வ  
இந்தியாவின் உடன த் ேதைவயாகும். 

10.3. உயர்கல்வி பற்றிய இத்ெதாைலேநாக்கு, குறிப்பாக உயர்கல்வி நி வனத்ைத 
அைமப்ப  எ - அதாவ  ஒ  பல்கைலக்கழகமா அல்ல  கல் ாியா என்ற 

திய க த்தியல் ேநாக்கு/ ாிதைல ேவண் த் கிற . ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
என்ப  உயர்தரக் கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, ச க ஈ பா  ஆகியவற் டன் 
இளநிைலப் பட்டம் மற் ம் நிைலப்பட்டம் பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
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வழங்குகிற பல்வைகப் பாடப்பிாி ெகாண்ட உயர்கல்வி நி வனம் என்  
ெபா ள்ப ம். பல்கைலக்கழகம் என்ற ெபா ள்வைரயைற, கற்பித்தல் மற் ம் 
ஆராய்ச்சி மீ - அதாவ  கற்பிக்கும் ைனப் ள்ள பல்கைலக்கழகங்கள்; 

சமமான க்கியத் வம் ெகா ப்பைவ, கற்பித்தல் மீ  ெப ம் க்கியத் வம் 
ெகா த்தா ம் தனிச்சிறப்பான ஆராய்ச்சிைய நடத் பைவ, அதாவ  
கற்பித்தல் ைனப் ள்ள பல்கைலக்கழகங்கள் என் ம் இவற்றிடமி ந்  
வாிைசத்ெதாடராகிய நி வனங்களின் ஒ  வண்ணமாைலைய இவ்வா  
அ மதிக்கும். இதற்கிைடயில், பட்டம் வழங்கும் தன்னாட்சிக் கல் ாி (AC) 
என்ப , இளநிைலப் பட்டங்கைள வழங்குகிற ஒ  ெபாிய உயர்கல்வி 
நி வனத்ைதச் சுட் ைகெசய் ம்; அ  அதற்குக் கட் ப்படா  மற் ம் 
கட் ப்படத் ேதைவயில்ைல என்றேபாதி ம், இளநிைலப் பட்டக் கல்வி 
கற்பித்தல் மீ  தன்ைமயாக ஒ கக்கவனம் ஒன்ைறக் ெகாள்கிற ; 

ெபா வாக மாதிாிப் பல்கைலக்கழகங்கைள விடச் சிறியதாக இ க்கும். 

10.4. தரப்ப த்தப்பட்ட தரச்சான்றளிப்பின் ஒளி மைறவற்ற ஓர் அைமப் ைற 
வாயிலாக, கல் ாிக க்குப் ப ப்ப யாகத் தன்னாட்சி வழங்கும் பல கட்டச் 
ெசய யக்கம் நி வப்ப ம். தரச்சான்றின் ஒவ்ெவா  நிைலயி ம் 
ேதைவப்ப ம் குைறந்தஅள  உயர்மட்ட அள க்குறி(bench-mark)கைளப் 
ப ப்ப யாகக் கல் ாிகள் எய் வதற்கு, ஊக்கம், நல் ைர, ஆதர , ஊக்குதவி 
ஆகியைவ வழங்கப்ப ம். காலப்ேபாக்கில் கல் ாி ஒவ்ெவான் ம் பட்டம் 
வழங்கும் தன்னாட்சிக் கல் ாி அல்ல  ஒ  பல்கைலக்கழகத்தின் உ ப் க் 
கல் ாியாக வளர்த்ெத க்கப்ப வைத எதிர்ேநாக்குகிற . பின்ைனய ேநர்வில் 
அ  பல்கைலக்கழகத்தின் ஒ  ப் பகுதியாக இ க்கும். உாிய 
தரச்சான் டன் பட்டம் வழங்கும் தன்னாட்சிக் கல் ாிகள் அதிமிகு 
ஆராய்ச்சி ள்ள அல்ல  அதிமிகு கற்பித்த ள்ள பல்கைலக்கழகங்களாக 
மலர்ச்சி வைத வி ம்பினால், அைவ அவ்வா  மலர்ச்சிெபறலாம். 

10.5. இத்தைகய ன்  விாிவான நி வன வைககள், இயற்ைகவழி எதி ம் 
க ைமயான, தவிர்க்கப்பட்ட வைகயினமாக இ க்கவில்ைல. ஆனால் 
அவற்றின் இைடயறாத் ெதாடர்ச்சியாக இ க்கின்றன என்ப  ெதளிவாக 
உைரக்கப்பட ேவண் ம். அவற்றின் திட்டங்கள், ெசய்ைககள், திறப்பா , 

பயன்விைள  ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் ஒ  வைகயினத்தி ந்  
மற்ெறான் க்குப் ப ப்ப யாக நகர்வதற்கான தன்னாட்சி ம் தன் ாிைம ம் 
ெபற்றி க்கும். இத்தைகய வைகயின நி வனங்களின் க்கியக் குறியீ , 

அவற்றின் இலட்சியங்கள் மீ ம் ேவைல மீ ம் ஒ கக்கவனம் 
ெகாண் க்கும். தரச்சான்றளிப்  அைமப் ைற இந்த உயர்கல்வி நி வன 
வாிைசத்ெதாடர் ஊேட உாிய, ெவவ்ேவறான, ெதாடர் ற்ற ெநறியங்கைள 
வளர்த்ெத த் ப் பயன்ப த் ம். எனி ம், எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்கள் 
ஊேட ம் உயர்தரமான கல்வி மற் ம் கற்பித்தல்-கற்ற ன் எதிர்பார்ப்  
அ வாகேவ இ க்கும். 
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10.6. கற்பித்த க்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் கூ தலாக, உயர்கல்வி நி வனங்கள் பிற 
க ஞ்சிக்கலான ெபா ப் கைள ம் ெகாண் க்கின்றன. அைவ உாிய 
வளஆதாரம் ஈட் தல், ஊக்குதவி, கட்டைமப்  வாயிலாகத் தீர் ைற 
ெசய்யப்ப ம்; அைவ பிற உயர்கல்வி நி வனங்க க்கு அவற்றின் வளர்ச்சி, 
ச க ஈ பா , பணிப் பங்களிப் க் களங்களில், பல்ேவ  உயர்கல்வி 
அைமப் ைறக்கான கல்விப் ல வளர்ச்சிைய ம் பள்ளிக் கல்வி ஆதரைவ ம் 
உள்ளடக்கும். 

10.7. 2040-அளவில் எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி  
நி வனங்களாவைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். ேம ம் அ , 

உள்கட்டைமப் கள் மற் ம் வள ஆதாரங்களின் உகந்த பயன்பாட் க்காக ம், 

ப்பான பல்வைகப் பாடப்பிாி ச் ச கங்களின் உ வாக்கத்திற்காக ம், 

வி ம்பத்தக்க வைகயில் ஆயிரக்கணக்கில் மாணவர் பதி ச்ேசர்க்ைகைய 
ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்க ேவண் ம். இச்ெசயல் ைறக்குக் காலம் பி க்கும் 
என்பதால், எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் த ல் 2030 அளவில் 
பல்வைகப் பாடப்பிாி களாவதற்குத் திட்டமி ம்; அதன் பின்  ப ப்ப யாக 
வி ம்பிய நிைலக க்கு மாணவர் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கும்.  

10.8.  அ கு ைற மற் ம் உள்ளடக்கத்ைத உ திெசய்ய, குைறேசைவ ள்ள 
வட்டாரங்களில் அதிக உயர்கல்வி நி வனங்கைள நி வி 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். அைவ 2030 அளவில் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
அல்ல  அதன் அ கில் குைறந்த  ஒ  ெபாிய பல்வைகப் பாடப்பிாி  
உயர்கல்வி நி வனமாக அைமய ேவண் ம்.  உள் ர்/இந்திய ெமாழிகளில் 
அல்ல  இ  ெமாழிகளில் கற்பிக்கும் வாயிைலக் ெகாண் க்கிற ெபா  
அல்ல  தனியார் இரண்  பிாிவி ம் உயர்தரமான உயர்கல்வி 
நி வனங்கைள வளர்த்ெத ப்பைத ேநாக்கிய ெசயற்ப கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 2035 அளவில் 26.3%-(2018)இ ந்  50%க்குச் 
ெசய்ெதாழிற்கல்வி உள்ளடங்க, உயர்கல்வியில் ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக 

தத்ைத அதிகாிப்ப  ேநாக்கமாகும். இத்தைகய இலட்சியங்கைள எய்த, திய 
நி வனங்கள் ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் வளர்த்ெத க்கப்ப ைகயில், 

ெகாள்திறன் உ வாக்கத்தின் ெப ம்பகுதி இப்ேபாதி ந் வ ம் உயர்கல்வி 
நி வனங்கைள ஒ ங்கிைணத்தல், கணிசமாக விாிவாக்குதல் மற் ம் 
ேமம்ப த் வதன் லம் எய்தப்ப ம். 

10.9. தைலசிறந்த ெபா  நி வனங்கைளப் ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் வளர்ப்பதன் 
மீ  ெபா -தனியார் ஆகிய இரண்  நி வனங்களின் வளர்ச்சி ஒ  வ ய 

க்கியத் வத் டன் இ க்கும். ெபா  உயர்கல்வி நி வனங்க க்குப் ெபா  
நிதியத்தின் அதிகாிப்ைபத் தீர்மானிப்பதற்காக ேநாிய மற் ம் ஒளி மைறவற்ற 
அைமப் ைற ஒன்  இ க்கும். அந்த அைமப் ைற எல்லாப் ெபா  
நி வனங்க ம் வளர ம் ேமம்பா  அைடய ம் ஒ  ந நிைலயான வாய்ப்  
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அளிக்கப்ப ம். அ  தரச் சான்றளிப்  அைமப் ைறயின் தரச்சான்றளிப்  
ெநறியங்க க்குள்ளி ந்  ஒளி மைறவற்றதாக ம் ன்னதாக 
அறிவிக்கப்பட்ட கட்டைளெநறிகள் அ ப்பைடயி ம் அைம ம். 
இக்ெகாள்ைகயில் விதிக்கப்பட்டப  உயர்தரமான கல்விைய வழங்கும் 
உயர்கல்வி நி வனங்கள் அவற்றின் ெகாள்திறைன விாி ப த் ைகயில் 
ஊக்குதவியளிக்கப்ப ம். 

10.10. நி வனங்கள்- திய ெதாைலநிைலக் கல்வி மற் ம் இைணயவழி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத்தத் ெதாி ாிைம ெகாள்கின்றன என்றால், 

அவற்றின் ன்னளிப் கைள (offers) ேம யர்த்தல், அ கு ைற ேமம்பா , 

ெமாத்தப் பதி ச் ேசர்க்ைக தம் அதிகாிப்  மற் ம் வாழ்நாள் வ ம் 
கற்றல் (நீ த்த வளர்ச்சி இலட்சியம்–4 (SDG)) வாய்ப் கைள வைகெசய்தல் 
ஆகியவற்றின் ெபா ட் , அவ்வா  ெசய்ய அவற்றிற்குத் தரச்சான்  
அளிக்கப்ப ம். பட்டம் அல்ல  பட்டயம் எதற்கும் வழிவகுக்கும் எல்லாத் 
திறந்த மற் ம் ெதாைலநிைலக் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம் அவற்றின் 
உட்கூ க ம், உயர்கல்வி நி வனங்களால் அவற்றின் வளாகங்களில் 
நடத்தப்ப ம் மிக உயர்தரமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குச் சமமான 
அளைவத்தர ம் தன்ைம ம் ெகாண் க்கும். திறந்த மற் ம் ெதாைலநிைலக் 
கல்விக்காகத் தரச்சான்றளிப் ப்ெபற்ற நி வனங்கள் உயர்தரமான 
இைணயவழிப் பாடப்பயிற்சிகைள வளர்த்ெத க்க ஊக்க ம் ஆதர ம் 
அளிக்கப்ப ம். அத்தைகய தரமான இைணயவழிப் பாடப்பயிற்சிகள் 
உயர்கல்வி நி வனப் பாடத்திட்டங்க க்குள் தக்கவா  ஒன்றிைணக்கப்ப ம்; 
கலைவ ைறயைம  வி ம்பித் ேதர்ந்ெத க்கப்ப ம். 

10.11. களங்கள் ஊேட உயர்தரமான பல்வைகப் பாடப்பிாி கைள ம் கு க்குப் 
பாடப்பிாி கைள ம் கற்பித்தைல ம் ஆராய்தைல ம் இயல்விக்கும் 
ெபா ட் ம் ஊக்குவிக்கும் ெபா ட் ம், ஒற்ைறப் ேபாக்குள்ள உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் காலப்ேபாக்கில் பல கட்டமாக ஆக்கப்ப ம்; அைவ ப் ள்ள 
பல்வைகப் பாடப்பிாி  நி வனங்களாக அல்ல  ப் ள்ள பல்ேவ  
உயர்கல்வி நி வனக் ெகாத்தைமப்பின் பகுதியாக நகர்த்தப்ப ம். 
ஒற்ைறப்ேபாக்கு உயர்கல்வி நி வனங்கள் குறிப்பாக ெவவ்ேவ  களங்கள் 
ஊேட ைறகைளச் ேசர்க்கும். அைவ தற்ேபா  நடப்பில் பய ம் ஒற்ைற 
நீேராட்டத்திற்கு வ ைம ேசர்க்கக்கூ ம். தக்க தரச்சான்  ெப த ன் 
வாயிலாக எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் இத்தைகய ப் ள்ள 
பண்பாட்ைட இயல்விக்கும் ெபா ட் , த் தன்னாட்சிக் கல்வி மற் ம் 
நி வாகம் ேநாக்கிப் ப ப்ப யாக நகரக்கூ ம். ெபா  நி வனங்களின் 
தன்னாட்சி ேபாதிய ெபா  நிதி நி வனங்களின் ஆதர  மற் ம் நிைலேப  

லம் தாங்கப்ப ம். உயர்தரமான ந நிைலயான கல்விக்குப் ெபா  
உணர் மயமான கடைமப்பாட் டன் தனியார் நி வனங்கள் 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். 
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10.12. இக்ெகாள்ைகயால் எதிர்ேநாக்கப்பட்ட திய ஒ ங்கு அைமப் ைற- ஓர் 
அைறகூவல் ைறயைமவில் (challenge mode), நிைறேவற்றப்பட ேவண் ய, 

தரப்ப த்திய ஒ  தன்னாட்சி அைமப்பின் வாயிலாக, ஒ  பதிைனந்  
ஆண் க்கால அளவில் ஏற்பிைணப் க் கல் ாிகளின் அைமப் ைறையப் 
ப ப்ப யாகப் பல்கட்டமாக்குதல் உள்ளடங்க, ைமயாக்கத்திற்காக இந்த 
அதிகாரமளிப் த் தன்னாட்சிப் பண்பா  ேபணிவளர்க்கப்ப ம். 
ஏற்பிைணப் ப்ெபற்ற பல்கைலக்கழகம் ஒவ்ெவான் ம்- கல்வி மற் ம் 
பாடத்திட்டப் ெபா ட்பா களில் கற்பித்தல் மற் ம் மதிப்பீ , ஆ ைக மற் ம் 
சீர்தி த்தங்கள், நிதியங்களின் வளைம மற் ம் நி வாகத் திறப்பா  
ஆகியவற்றில் அவற்றின் தனித்திறன்கைள வளர்த்ெத த்தல் மற் ம் 
குைறந்தஅள  உயர்மட்ட அள க்குறிைய அைடதல் என்ற நிைலயில்- அதன் 
ஏற்பிைணப் க் கல் ாிகைள நல் ைரநல்கச் ெசய்வதற்குப் ெபா ப்ேபற்கத் 
தக்கதாகும். 

ஒ  பல்கைலக்கழகத் டன் நடப் க்காலத்தில் ஏற்பிைணப் ப்ெபற்ற எல்லாக் 
கல் ாிக ம் ேதைவப்ப ம் உயர்மட்ட அள க்குறிையப் ெபற்  
உண்ைமயிேலேய தன்னாட்சிப் பட்டம் வழங்கும் கல் ாிகளாக ஆகேவண் ம். 
தகுந்த நல் ைர நல்குதல் மற் ம் அதற்கு அரசு ஆதரவளித்தல் உள்ளடங்கிய 
ஒ ங்கிைணந்த ேதசிய யற்சி வாயிலாக இ  எய்தப்ப ம். 

10.13. ஒட் ெமாத்தமாக உயர்கல்விப் பிாி , பணித்ெதாழில் மற் ம் ெசய்ெதாழில் 
கல்வி உள்ளடக்கிய ஒ ங்கிைணந்த உயர்கல்வி அைமப் ைற ஒன்ைற 
ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். இக்ெகாள்ைக ம் இதன் அ கு ைற ம் 
நடப்பி ள்ள பட்டங்கள் ஊேட எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் 
சமமாகப் ெபா ந்தத்தக்கைவ; அைவ உண்ைமயிேலேய உயர்கல்வியின் 
ெதாடர்ந்த சூழலைமப்பாக ஒட் ைணவாகக்கூ ம். 

10.14. உலகளவில் பல்கைலக்கழகம் என்ப  இளநிைல, நிைல, ைனவர் 
(பிஎச். ) பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கைள அளிக்கின்ற ம் உயர்தரமான 
கற்பித்த ம் ஆராய்ச்சியி ம் ஈ ப கின்ற மான உயர்கல்வியின் ஒ  
பல்வைகப் பாடப்பிாி  நி வனம் எனப் ெபா ள்ப ம். தற்ேபா  நாட் ள்ள 
நிகர்நிைலப் பல்கைலக்கழகம், இைணப் ப் பல்கைலக்கழகம், ெதாழில் ட்பப் 
பல்கைலக்கழகம், ஒற்ைறயாட்சிப் பல்கைலக்கழகம் ேபான்  சிக்கல்மிக்க 
ெபயர்கள், எளிைமயாகப் ‘பல்கைலக்கழகம்’ என்  ெநறியங்க க்கு இணங்கக் 
கட்டைளவிதிகைள நிைறேவற் வதன் லம் மாற்றி அைமக்கப்ப ம். 
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11. மிக நிைறவான மற் ம் பல் ைற ேநாக்கில் கல்வி (Towards a More Holistic 

and Multidisciplinary Education) 

11.1. கல்விப் லங்கள் ஊேட பாடங்கைள இைணக்கும் இந்தியாவின் விாிவான 
இலக்கியங்க க்குத் தட்சசீலம், நாளந்தா ேபான்ற பல்கைலக்கழகங்களி ந்  

நிைறவான மற் ம் பல் ைறக் கல்வியின் ஒ  நீண்ட மரைப இந்தியா 
ெபற்றி க்கிற . பாணபத்திராின் காதம்பாி ேபான்ற பண்ைடய இந்திய 
இலக்கியப் பைடப் கள் 64 கைலகள் அல்ல  கைலகள் பற்றிய அறிைவ- ஒ  
நல்ல கல்விைய விளக்கிக்கூ கின்றன. இத்தைகய 64 கைலக க்கிைடேய- 
பா தல், வண்ணந்தீட் தல் ேபான்ற பாடங்கள் மட் மின்றி, ேவதியியல் 
மற் ம் கணிதம் ேபான்ற அறிவியல் லங்கள், தச்சுத்ெதாழில், ஆைடெசய்தல் 
ேபான்ற ‘ெசய்ெதாழில்’ லங்கள், ம த் வம் மற் ம் ெபாறியியல் ேபான்ற 
பணித்ெதாழில் லங்கள், அத் டன் தகவல்ெதாடர் , கலந்தாய் , வாக்குவாதம் 
ேபான்ற ெமன்ைமச் ெசய்திறன் லங்கள் உள்ளன. கணிதம், அறிவியல், 

ெசய்ெதாழில் பாடங்கள், பணித்ெதாழில் பாடங்கள் மற் ம் ெமன்-
ெசய்திறன்கள் (soft-skills) உள்ளடங்கிய, மனித அ யற்சியின் உ வாக்கப் 
பிாி கள் எல்லாம், ‘கைலகள்’ எனக் க தப்படேவண் ம். இைவ ேநர  இந்திய 

லங்கள் ெபற்றி க்கின்றன. பல்கைல அறி  அல்ல  இக்காலத்தில் 
தாராளவாதக் கைலகள் (liberal arts)/ அதாவ  கைலகள் பற்றிய தாராளத் 
ெதாைலேநாக்கு என அ க்க  அைழக்கப்ப கிற இந்த ேநாக்கு 21-ஆம் 

ற்றாண் க்குத் ல் யமாக ேவண்டப்ப கிற கல்வி வைகயாக இந்தியக் 
கல்விக்கு மீண் ம் ெகாணரப்படேவண் ம்.  

11.2. மானிடவியல்கள் மற் ம் கைலகைள அறிவியல், ெதாழில் ட்பம், ெபாறியியல், 

கணிதம் (STEM) ஆகியவற் டன் ஒன்றிைணக்கும் இளநிைலப் பட்டக் கல்வி 
அ கு ைறயின் மதிப்பீ கள், அதிகாிக்கப்பட்ட உ வாக்கம் மற் ம் 

த்தாக்கம், திறனாய் ச் சிந்தைன, உயெரா ங்குச் சிந்தைனக் ெகாள்திறன், 

சிக்கல்தீர் த் திறன்கள், கு  ேவைல, தகவல்ெதாடர் ச் ெசய்திறன்கள் மற் ம் 
ஆழ்ந்  கற்றல், லங்கள் ஊேட பாடத்திட்டங்களில் ேதர்ச்சி ( லைம), ச க 
மற் ம் ஒ க்கெநறி விழிப் ணர்  அதிகாித்தல் த யைவ உள்ளடங்கிய 
ஆக்கமான ேநர்மைறக் கற்றல் விைள கள், அத் டன் கற்ற ல் ெபா வான 
ஈ பா ம் மகிழத்தக்க கற்ற ம் ெதாடர்ந்  காட்டப் ெபற்றி க்கின்றன. 
ஆராய்ச்சி ம் கூட ஒ  நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க்கல்வி 
அ கு ைற வாயிலாக ேமம்ப த்தப்ப கிற  மற் ம் உயர்த்தப்ப கிற .  

11.3. ஒ  நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வியான  அறிவியல், 

ச கம், உடல், உணர்ச்சி, ஒ க்கம் சார்ந்த மனிதர்களின் எல்லாக் 
ெகாள்திறன்கைள ம் ஒன்றிைணந்த ைறயில் வளர்த்ெத ப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாண் க்கக்கூ ம். அத்தைகயெதா  கல்வியான , கைலகள், 

மானிடவியல், ெமாழிகள், அறிவியல், ச க அறிவியல் மற் ம் பணித்ெதாழில், 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 
 

85 

ெதாழில் ட்பம், ெசய்ெதாழில் சார்ந்த லங்கள், ச க ஈ பா , நன்ெனறி, 
தகவல்ெதாடர் , விவாதம், வாதம் ேபான்ற ெமன்திறன்கள் ெதாி ெசய்த லம் 
அல்ல  லங்களில் க ம் சிறப் ப்பயிற்சி ஆகிய லங்கள் ஊேட க்கியமான 
21-ஆம் ற்றாண் ச் ெசய்திறன்கைளப் ெபற்றி க்கிற ஆற்றல்மிக்க 
தனியாட்கைள வளர்த்ெத க்க உதவிெசய் ம். அத்தைகய நிைறவான 
கல்வியான  பணித்ெதாழில், ெதாழில் ட்பம், ெசய்ெதாழில் கல்விப்பிாி களில் 
உள்ளவர்கள் உள்ளடங்க, இளநிைலப் பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
எல்லாவற்றி ம் அ கு ைறயாக நீண்டகாலத் க்கு இ க்க ேவண் ம். 

11.4. கடந்தகால இந்தியாவில் அவ்வா  அழகாக விளக்கப்பட்டவா  ஒ  
நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வியான  21-ஆம் 

ற்றாண் க்குள் ம் நான்காம் ெதாழிற் ரட்சிக்குள் ம் நாட்ைட 
இட் ச்ெசல்வதற்கு இந்தியக் கல்விக்கு எ  ேதைவப்பாடாக இ க்கிறேதா 
அ வாக இ க்கிற . இந்தியத் ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (IITs) ேபான்ற 
ெபாிய நி வனங்கள் கூட அதிகமான கைலக ம், மானிடவியல், 

நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வி ேநாக்கி 
நகர்ந் ெசல் ம். கைலகள் மற் ம் மானிடவியல் மாணவர்க ம் அதிகமாக 
அறிவியல் கற்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்வார்கள்; அதிக ெசய்ெதாழிற் 
பாடங்கைள ம் ெமன்திறன்கைள ம் கூட் ைணத் க்ெகாள் ம் ஒ  

யற்சிையச் ெசய்வார்கள். 

11.5. கற்பைன ம் ெநகிழ் ள்ள பாடத்திட்டக் கட்டைமப் கள் கல்விக்கான 
பாடப்பிாி களில் பைடப்பாக்க இைணப் கைள இயல்விக்கும்; இவ்வா  
நடப்பி ள்ள க ம் எல்ைலகைள அகற்ற ம் வாழ்நாள் வ மான 
கற்ற க்கான திய நிகழ் க்கூ கைள உ வாக்கி ம் பல்வைக ைழைவ ம் 
ெவளிேயற்ற வாய்ப் கைள ம் அளிக்கக்கூ ம். ெபாிய பல்வைகப் 
பாடப்பிாி ப் பல்கைலக்கழகங்களில் இளநிைல, நிைல, ைனவர் பட்டக் 
கல்வி நிைலகளில் க ம் ஆராய்ச்சி அ ப்பைடயில் தனிச்சிறப் ப் ெபற 
வைகெசய்ைகயில், பல் ைறப் பணிக்கான வாய்ப் கைள வழங்குத ம் கூ ம். 

11.6. ெபாிய பல்வைகப் பாடப்பிாி ப் பல்கைலக்கழகங்க ம் கல் ாிக ம் உயர்தர 
மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வி ேநாக்கி நகரச்ெசய்வதற்கு நல்வாய்ப்  
வழங்கும். பாடத்திட்டத்தில் ெநகிழ் ம் திய மற் ம் ஈ பா ள்ள பாடப்பிாி த் 
ெதாி ாிைம ம்- ஒ  பாடத்தில் அல்ல  பாடங்களில்ெப ம் க ம் 
தனிச்சிறப்பறி க்கும் கூ தலாக மாணவர்க க்கு வழங்குவைதக் 
ெகாண் க்கும். இ  பாடத்திட்டங்கைள அைமக்ைகயில் அதிக கல்விப் லம் 
மற் ம் நி வனத் தன்னாட்சி லம் ஊக்குவிக்கப்ப ம். கற்பிக்கும் 

ைறயான  தகவல்ெதாடர் , விவாதம், வாதம், ஆராய்ச்சி மற் ம் பாடங்கள் 
இைடேய பல்வைகப் பாடப்பிாி ச் சிந்தைனக்கான கு க்குப் பாடப்பிாிைவக் 
ெகாண் க்கும். 
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11.7. ெமாழிகள், இலக்கியங்கள், இைச, தத் வம், இந்தியவியல், கைல, நடனம், 

அரங்கம், கல்வி, கணிதம், ள்ளிவிவரம், ய மற் ம் பயன் ைற 
அறிவியல்கள், ச கவியல், ெபா ளாதாரம், விைளயாட் கள், ெமாழிெபயர்ப் , 

ெபா ள்விளக்கம் மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி  ஒன்றி க்காகத் 
ேதைவப்ப ம் அத்தைகய பிற பாடங்கள் ஆகியவற்றில் இந்தியக் கல்விைய ம் 
சுற் ச்சூழல்கைள ம் ண் கிற ைறகள் எல்லாம் உயர்கல்வி 
நி வனங்களி ம் நி வி வ ைமப்ப த்தப்ப ம். உயர்கல்வி நி வன 
வகுப் களில் தரமதிப்பீ  (credit) வழங்கப்படாத ேபா  அத்தைகய 

ைறகளி ந்  அல்ல  திறந்த மற் ம் ெதாைலநிைலக் கல்வி (ODL) 

ைறயைம  வழியாக அைவ ெசய்யப்ப கின்றன என்றால், இத்தைகய 
பாடங்க க்காக இளநிைலப் பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எல்லாவற்றி ம் 
அத்தைகய தரமதிப்பீ  வழங்கப்ப ம். 

11.8. அத்தைகய நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்விைய எய் ம் 
ேநாக்கில், உயர்கல்வி நி வனங்களின் ெநகிழ் ம் த்தாக்க ம் ெகாண்ட 
பாடத்திட்டங்கள்- ச க ஈ பா  மற் ம் ெதாண் , சுற் ச்சூழல் கல்வி, மதிப்  
அ ப்பைடயில் கல்வி ஆகிய பரப் களில் தரமதிப்பீ -அ ப்பைடப் 
பாடப்பயிற்சிகைள ம் ெசய்திட்டங்கைள ம் உள்ளடக்கியி க்க ேவண் ம். 
சுற் ச்சூழல் கல்வியான  காலநிைல மாற்றம், மாசுபா , கழி  ேமலாண்ைம, 

ப் ர , உயிாியல் ேவற் ைமைய அழியா காத்தல், உயிாியல் 
வளஆதாரங்கைள ம் உயிாிேவற் ைமைய ம் ேமலாண்ைமெசய்தல், கா  
மற் ம் காட்  விலங்ைக அழியா  காத்தல், நிைலக்கத்தக்க வளர்ச்சி மற் ம் 
வாழ்க்ைக ேபான்ற பரப் கைள ம் உள்ளடக்கியி க்கும். மதிப்  அ ப்பைடக் 
கல்வியான  மானிடம், நன்ெனறி, அரசைமப் , உண்ைம,  மனித 
வி மியங்கள், அறவழி நடத்ைத, அைமதி, அன் , அகிம்ைச, அறிவியல் 
மனப்பான்ைம, கு ாிைம வி மியங்கள், வாழ்க்ைகச் ெசய்திறன்கள் 
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும். ேசைவ/ெதாண்  பற்றிய பாடங்க ம் ச கத் 
ெதாண்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பங்ேகற் ம் நிைறவான கல்வியின் ஒ  
பகுதியாகக் க தப்ப ம். உலகமான  மிகுதியான இைடத்ெதாடர் ள்ளதாக 
ஆகிவ வதால், கற்பவர்கள் உலகக் கு ாிைமக் கல்வி(GCED), சமகால 
உலகளாவிய அைறகூவ க்கு எதிர்விைனயாற் தல், உலகளாவிய 
வாதப்ெபா ள்கைளப் பற்றிய விழிப் ணர் ம் ாிந் ெகாள்ள ம் 
ெகாண்டவர்களாக ஆவதற்கும், மிகு அைமதி ம், சகிப் த்தன்ைம ம், 

உள்ளடக்க ம், பா காப் ம் ெகாண்ட நிைலக்கத்தக்க ச தாயங்கைள 
ைனப் டன் ஊக்கிவளர்ப்பவர்களாக ஆவதற்கும் அவர்க க்கு 

அதிகாரமளிக்க வைகெசய்யப்ப ம். 

இ தியாக, நிைற க் கல்வியின் ஒ  பகுதியாக, உயர்கல்வி 
நி வனங்களின் கற்பவர்கள் வாழ்வின் நைட ைறப் பகுதி டன் ைனப் டன் 
ஈ ப வதற்கும், ஒ  ைண ெசய்ெபா ளாக, அவர்கள  ேவைலவாய்ப்ைப 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 
 

87 

ேம ம் ேமம்ப த் ம் வைகயி ம், உள் ர்த் ெதாழில், அ வல் ெதாழில், 

கைலகள், ைகவிைனக் கைலஞர்கள் த யவர்க டன் உள் ைற ம் 
வாய்ப் க ம், அத் டன் அவர்க ைடய ெசாந்த அல்ல  பிற 
உயர்கல்விநி வனம்/ஆராய்ச்சி நி வனங்களில் கல்வியாளர்கள்/ 
ஆராய்ச்சியாளர்க டன் ஆராய்ச்சி உள் ைறநிைல ம் வழங்கப்ப வார்கள். 

11.9. பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கட்டைமப் ம் நீட்சிக ம், அதற்கிணங்கச் 
சாிக்கட்டப் ப ம். இளநிைலப் பட்டப் ப ப்பான  3 அல்ல  4 ஆண் க் 
காலஅளவில், இந்தக் காலத்திற்குள் பல்வைக ெவளிேய ம் 
ெதாி ாிைமக டன், உாியவா  சான்றளிப் க டன் எ த் க்காட் :- 
ெசய்ெதாழில் மற் ம் பணித்ெதாழில் பரப் கள் உள்ளடங்க, ஒ  பாடப்பிாிவில் 
அல்ல  லத்தில் ஓராண்  த்தபின்  ஒ  சான்றிதழ் அல்ல  இரண்  
ஆண் ப் ப ப் க்குப் பின்  ஒ  பட்டயம், அல்ல  ன்றாண்  நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்திற்குப் பின்  ஓர் இளநிைலப் பட்டம் என்பதாக இ க்கும். எனி ம் 
நான்கு ஆண் ப் பல்வைகப் பாடப்பிாி  இளநிைல நிகழ்ச்சித்திட்டமான  
மாணவாின் வி ப்பத்ெதாி க்ேகற்ப, ேதர்ந்ெத த்த தன்ைம மற் ம் ைணப் 
பாடங்கள் மீதான ஒ கக்கவனிப் க்கும் கூ தலாக, நிைறவான மற் ம் 
பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வியின்  அ க்குத்ெதாடாில் பட்டறி ெப ம் 
வாய்ப்ைப அ  வழங்குகிற  என்பதால்- வி ம்பத்தக்க ெதாி ாிைம 
ெகாண்டதாக இ க்கேவண் ம். தரமதிப்பீட் க் கல்வி வங்கி (ABC) ஒன்  
நி வப்ப ம். ஓர் உயர்கல்வி நி வனத்தி ந்  ஈட்டப்பட்ட 
தரமதிப்பீ கைளக் கவனத்தில் ெகாண்  பட்டங்கள் வழங்கக்கூ ய வைகயில், 

பல்ேவ  அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனங்களி ந்  ஈட்டப்பட்ட கல்வித் 
தரமதிப்பீ கைள எண்மிய ைறயில் அ  ேசமித் ைவக்கக்கூ ம். 4 ஆண்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம்- உயர்கல்வி நி வனத்தால் மாணவ க்குக் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட அவர்கள  தன்ைமப் பகுதிகளில் ஒ  க ம் ஆராய்ச்சிச் 
ெசய்திட்டத்ைத அவர் த்தி க்கிறார் என்றால்- ஆராய்ச்சி டன் ஒ  
பட்டத்திற்கு வழிவகுக்கலாம். 

11.10. உயர்கல்வி நி வனம் நிைல நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் பல்ேவ  
வ வைமப் கைள வழங்கும் ெபா ட்  ெநகிழ் த்தன்ைம ெகாண் க்கும்: 
(அ) 3 ஆண்  இளநிைல நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத த்தி ப்பவர்க க்கு 
இரண்டாம் ஆண்  வ ம் ஆராய்ச்சிக்காக ஒ க்கப்ப ம் இரண்  ஆண்  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்றாக இ க்கலாம்; (ஆ) ஆராய்ச்சி டன் நான்கு ஆண்  
இளநிைல நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத த்தி க்கும் மாணவர்க க்கு ஓர் ஆண்  

நிைல நிகழ்ச்சித்திட்டமாக இ க்கலாம்; (இ) ஒன்றிைணந்த 5 ஆண்  
இளநிைல/ நிைலயின் நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆகலாம். ஒ  நிைலப் 
பட்டேமா அல்ல  ஆராய்ச்சி டன் ஒ  நான்கு ஆண்  இளநிைலப் பட்டேமா 

ைனவர் பட்ட ஆய்  ேமற்ெகாள்ளத் ேதைவப்ப ம். ஆய்வியல் நிைறஞர் 
(M.Phil.) நிகழ்ச்சித்திட்டம் ெதாடரா  விட் விடப்ப கிற .  
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11.11. இந்தியத் ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (IITs), இந்திய ேமலாண்ைம 

நி வனங்கள் (IIMs) த யவற் க்கு ஏற்ப, பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வி 
மற் ம் ஆராய்ச்சிப் பல்கைலக்கழகங்கள் (MERUS) என அைழக்கப்ப ம் 

நிைறவான மற் ம் பல்வைகப் பாடப்பிாி க்கல்வியின் ெபா ட் , மாதிாிப் 
ெபா ப் பல்கைலக்கழகங்கள் நி வப்ப ம். அைவ தரமான கல்வியில் மிக 
உயர்ந்த உலகளாவிய அளைவத்தரங்கைள எய் வைத ேநாக்கமாகக் 

ெகாள் ம். அைவ இந்தியாவின் ஊேட பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்விக்காக 
மிக உயர்ந்த அளைவத்தரங்கைள அைமக்க உதவிெசய் ம். 

11.12. த்ெதாழில் காப்பைமப்  ைமயங்கள், ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி ைமயங்கள், 

ன்னணி ஆராய்ச்சிப் பகுதி ைமயங்கள், மிகப்ெபாிய ெதாழில் ைறக் கல்வி 
இைணப் கள், மா டவியல் மற் ம் ச தாய அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் 
உள்ளடங்கிய பல்வைகப் பாடப்பிாி ஆராய்ச்சி நி தல் லம் உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்கம் மீ  ஒ கக்கவனிப்ைபக் 
ெகாள் ம். ெதாற்  (ெகாள்ைள) ேநாய் மற் ம் ெப ந்ெதாற் ேநாய்களின் 
காட்சிையக் க த்தில்ெகாண் , ெதாற் ேநாய்கள், ெகாள்ைள ேநாய்கள், 

நச்சுயிாியல், ேநாய்க்குறியறிதல், க விகளியல், ேநாய்த்த ப்  ம ந்தியல் 
மற் ம் ெதாடர் ற்ற பிற பரப் களில் ஆராய்ச்சிைய ேமற்ெகாள்ள உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் ற்பட வழிகாட் வ  மிக க்கியமானதாகும். உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் குறித்தவைக ைகப்பி ப் ச் ெசயல்எந்திரங்கைள ம், மாணவச் 
ச கங்களிைடேய த்தாக்கத்ைத ஊக்கிவளர்க்கும் ேபாட் கைள ம் 
வளர்த்ெத க்கும். ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் (NRF) உயர்கல்வி 
நி வனங்கள், ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் மற் ம் பிற ஆராய்ச்சி நி வனங்கள் ஊேட 
ஒ  ப் ள்ள ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்கப் பண்பாட்ைட இயல்விக்க ம் 
ஆதாிக்க ம் உதவி ெசய் ம். 

12. மாணவர்க க்கு உகந்த கற்றல் சூழல்க ம் ஆதர ம் (Optimal Learning 

Enviorments and Support for Students) 

12.1. திறமான கற்றல்- உாியதான பாடத்திட்டம், ஈ ப த் ம் கற்பிக்கும் ைற, 

ெதாடர் வ வாக்க மதிப்பீ , மாணவர் ேபாதிய ஆதர  ஆகியவற்ைற 
உள்ளடக்குகிற ஒ  விாிவான ஓர் அ கு ைறைய ேவண் த் கிற . 
பாடத்திட்டம் ஆர்வ ைடயதாக ம் ெதாடர் ைடயதாக ம் குறித்தவைகக் 
கற்றல் விைள கைள எதிேரற்பதாக ம், அண்ைமக்கால அறி த் 
ேதைவப்பா க டன் நாளி வைர ைறப்ப யான ஒ ங்கைம ட ம் 
இ க்கேவண் ம். அதன்பின்  மாணவர்க க்குப் பாடத்திட்டப் 
ெபா ட்பா கைள ெவற்றி டன் கற்பிக்க, உயர்தரக் கற்பிக்கும் ைற 
ேதைவப்ப கிற . கற்பிக்கும் ெசயல் ைறகள் மாணவர்க க்கு 
வைகெசய்யப்ப கிற கற்றல் பட்டறி கைளத் தீர்மானிக்கின்றன. இவ்வா  
கற்கும் விைள கள் மீ  ேநர ச் ெசல்வாக்ைகச் ெச த் கின்றன. மதிப்பீட்  
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ைறகள் கற்றைலத் ெதாடர்ந்  ேமம்ப த்த ம் அறி ப் பயன்பாட்ைட 
ஆய்ந்தறிய ம் வ வைமக்கப்பட்ட அறிவியலாக இ க்க ேவண் ம். 
கைடசிெயனி ம் சிறப் க்குன்றாமல் (Last but least), மாணவாின் உடல்தகுதி, 
நல்ல உடல்நலம், உள-ச க நன்னிைல (Psycho-social well being), சிறந்த 
நன்ெனறி அ ப்பைட ேபான்றவற்ைற ேமம்ப த் கிற ெகாள்திறன் 
வளர்ச்சியான  உயர்தரக் கற்ற க்கு மிக க்கியமானதாக அைமகின்ற . 

இவ்வா  பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற, ெதாடர் மதிப்பீ , மாணவர்ஆதர  
ஆகியைவ ஒ  தரமான கற்ற க்கு ஆதாரங்களாக அைமகின்றன; அத டன் 
ேசர்ந்  தரமான லகங்கள், வகுப்பைறகள், ஆய்வகங்கள், 

ெதாழில் ட்பங்கள், விைளயாட் ப் ேபாட் கள்/ெபா ேபாக்குப் பகுதிகள், 

மாணவர் விவாத ெவளிகள், உண  ெகாள் ம் பகுதிகள் ேபான்ற தகுந்த 
வளஆதாரங்கைள ம் கட்டைமப்ைப ம் வழங்குவ டன் ேசர்த் , ெப ம் 
எண்ணிக்ைகயில் ெதாடக்க யற்சிகள், கற்கும் சுற் ச்சூழல் ஈ பா  
உள்ளதாக, ஆதரவளிப்பதாக, எல்லா மாணவர்க க்கும் ெவற்றிைய 
இயல்விப்பதாக உள்ளன என்பைத உ திெசய்யத் ெதாடக்க யற்சிகள் 
ேதைவப்ப ம். 

12.2. தலாவதாகப் பைடப் த்திறைன ேமம்ப த் ம் ெபா ட் , நி வனங்க ம் 
கல்விப் ல ம்- பாடத்திட்டம், கற்பிக்கும் ைற மற் ம் உயர்கல்வித் 
தகுதிநிைலகளில் விாிவான சட்டகம் ஒன் க்குள் மதிப்பீ  ஆகிய 
ெபா ட்பா கள் மீ  த்தாக்கம்ெசய்யத் தன்னாட்சிையக் ெகாண் க்கும்; 

அ  நி வனங்கள் மற் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஊேட, திறந்தநிைல மற் ம் 
ெதாைலநிைலக் கற்றல் (ODL) ஊேட நிைலமாறாத்தன்ைம, இைணயவழி 
மற் ம் மர சார்ந்த உள்-வகுப்  ைறயைம  ஆகியவற்ைற உ தி ெசய் ம். 
அதற்கிணங்க, எல்லா மாணவர்களின் கற்கும் பட்டறிைவத் ண் , 

ஈ பா ெகாள்வைத உ திெசய்ய, பாடத்திட்ட ம் கற்பிக்கும் ைற ம் 
நி வனங்களா ம் ெசயல்ேநாக்குள்ள கல்விப் லத்தா ம் வ வைமக்கப்ப ம். 
ெதாடர் வ வாக்க மதிப்பீ  ஒவ்ெவா  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலட்சியங்கைள 
ேமம்ப த்தப் பயன்ப த்தப்ப ம். அ திச் சான்றளிப் க்கு வழிவகுக்கும் ைற 
உள்ளடங்க, எல்லா மதிப்பீட்  அைமப் ைறக ம் உயர்கல்வி 
நி வனத்தால் ெசய்யப்பட ேவண் ம். வி ப்பத்ெதாி  
அ ப்பைடயிலான தரமதிப்பீட்  அைமப் ைற (CBCS) த்தாக்கத்ைத ம் 
ெநகிழ் த் தன்ைமைய ம் நிைலநாட் வதற்காக மாற்றியைமக்கப்ப ம். 
அைமப் ைறைய ேநாிதாக ம் விைள கைள மிக ம் ஒப்பிடத் தக்கதாக ம் 
ெசய்கிற ஒவ்ெவா  நிகழ் த்திட்டத்திற்கு ாிய கற்கும் இலட்சியங்கைள, 

மாணவாின் ெசயல்ெவற்றி அ ப்பைடயில் மதிப்பி கிற, கட்டைளவிதி 
அ ப்பைடயில் தரப்ப த் ம் அைமப் ைற ேநாக்கி உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் நகர ேவண் ம். உயர்கல்வி நி வனங்கள் உயர்-பணயத் 
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தாக்கம்ெகாண்ட ேதர் களி ந்  விலகி, மிகத் ெதாடர்ச்சியான மற் ம் 
விாிவான மதிப்பாய்  ேநாக்கி இடம்ெபயர ம் ேவண் ம். 

12.3. இரண்டாவதாக ஒவ்ெவா  நி வன ம் பாடத்திட்ட ேமம்பாட் ந்  
வகுப்பைற நைடபா களின் தரத்திற்கு- அதன் ெபாிய நி வனம் சார்ந்த 
வளர்ச்சித் திட்டத்திற்குள் (IDP) கல்வித்திட்டத்ைத ஒன்றிைணக்கும். ஒவ்ெவா  
நி வன ம் மாணவாின் நிைறவான வளர்ச்சி, வகுப்பைறக்கு உள்ேள-
ெவளிேய ஆகிய இரண் ம், ைறப்ப யான வ ய கல்வி 
இைடெயதிர்ச்ெசயைல உ வாக்குகிற கடைமப்பாட்ைடக் ெகாண் க்கும்; 

எ த் க்காட்டாக, அறிவியல், கணிதம், கவிைத, ெமாழி, இலக்கியம், விவாதம், 

சங்கங்கள் மற் ம் இைச, விைளயாட் கள் ஆகிய அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
நிகழ்ச்சிகள் ேபான்  ேதைவப்ப கிற கல்விப் லம் மற் ம் பிற வல் நர்கள் 
உதவி டன் தைலப் -ைமயமிட்ட ெபா ச்சங்கங்கள் மற் ம் மாணவர்களால் 
அைமக்கப்ப ம் ெசய்ைகப்பா கள் த யவற் க்கு நிதி த கிற 
ெசய யக்கங்கைள ம் வாய்ப் கைள ம் எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் 
ெபற்றி க்கும். ஒ தடைவ உாிய கல்விப் ல வல்லைம ம் மாணவர் ேதைவ ம் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம்ேபா , அத்தைகய ெசய்ைகப்பா கள், காலப்ேபாக்கில் 
பாடத்திட்டத்திற்குள் கூட் ைணவாக்கப் படக்கூ ம். கல்விப் லத்தினர், 

ஆசிாியர்களாக மட் ேம அல்லாமல், நல் ைரஞர்களாக ம் 
வழிகாட் நராக ம் கூட மாணவர்கைள அ க இயல்விக்கும் 
ெகாள்திறைன ம் பயிற்சிைய ம் ெபற்றி ப்பார்கள். 

12.4. ன்றாவதாக, ச தாய-ெபா ளாதார நலக்ேக ற்ற பின் லன்களில் இ ந்  
வ ம் மாணவர்கள் உயர்கல்விக்கு ெவற்றி டன் இைடமா தல் ஒன்ைறச் 
ெசய்வதற்கு ஊக்க ம் ஆதர ம் ேதைவப்ப கின்றன. பல்கைலக்கழகங்க ம் 
கல் ாிக ம் இைதத் திறம்பட நிைறேவற்றப் ேபாதிய நிதி தவி ம் 
கல்விப் ல வளஆதாரங்க ம் வழங்கப்ப ம். எல்லா மாணவர்க க்கும் 
பணித்ெதாழில் சார்ந்த கல்வி மற் ம் ெசய்பணி ஆேலாசைன கிைடக்கும்; 

அத் டன் உடல்நலம், உளவியல், உணர்  சார்ந்த நிைலைமைய உ திெசய்ய 
ஆேலாசகர்க ம் கிைடப்பர்.  

12.5.  நான்காவதாக, திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் கற்ற ம் (ODL) 

இைணயவழிக் கல்வி ம் தரமான உயர்கல்வி அ கு ைற அதிகாிப் க்குாிய 
ஓர் இயற்ைக வழிக்கு வைகெசய்கின்றன. அதன் ஆற்றைல ைமயாக 
ெநம்பித் ண் ம் ெபா ட் , விாி  ேநாக்கிய ஒ ங்கிைசவான சான்  
அ ப்பைடயிலான யற்சிகள் வாயிலாகத் திறந்தநிைல மற் ம் 
ெதாைலநிைலக் கற்றல் (ODL) மீண் ம் ப்பிக்கப்ப ம். திறந்தநிைல மற் ம் 
ெதாைலநிைலக் கற்றல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், கிைடக்கத்தக்க உயர்தர உள்-
வகுப்  நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குச் சமமாக இ ப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாள் ம். ெந க்கங்கள், அளைவத்தரங்கள் மற் ம் ைறயான வளர்ச்சிக்கு 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 
 

91 

வழிகாட் ெநறிகள், ஒ ங்கு ைற, திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் 

கற்ற ன் தரச்சான்றளிப்  ஆகியைவ ஆயத்தம்ெசய்யப்ப ம்; எல்லா 
உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் பாிந் ைரக்கப்ப ம் திறந்தநிைல மற் ம் 
ெதாைலநிைலக் கற்றல் தரச் சட்டகம் ஒன்  வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 

12.6. இ தியாக, உள்-வகுப் , இைணயவழியில் மற் ம் திறந்தநிைல மற் ம் 
ெதாைலநிைலக் கற்ற ல்(ODL) ைறயைம  (modes) அத் டன், மாணவர் 
ஆதர  ஆகியைவ உள்ளடங்கிய, பாடங்கள் ஊேட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், 

பாடப் பயிற்சிகள், பாடத்திட்டங்கள், கற்பிக்கும் ைற ஆகியைவ உலக 
அளைவத்தரத் தன்ைம எய் வைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். 

பன்னாட் மயமாக்கல் (Internalization) 

12.7. ேமற்ெசால்லப்பட்ட பல்ேவ  ெதாடக்க யற்சிகள் இந்தியாவில் ப க்கும் 
பன்னாட்  மாணவர்கைளப் ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் ெபற உதவிெசய் ம்; 
அயல்நாட்  நி வனங்கைளப் பார்ைவயிட, அவற்றில் ப க்க, அவற்றிற்குத் 
தரமதிப்பீ கைள மாற்றல்ெசய்ய, அவற்றில் ஆராய்ச்சிைய ேமற்ெகாள்ள 
மற் ம் எதிர்-எதிர்-நிைலயில் இந்தியாவிேலேய தங்க வி ம் ம் மாணவர்கைள 
நிைல த்திக்ெகாள்ள ம் வைகெசய் ம். இந்தியவியல், இந்தியெமாழிகள், 

ஆ ள் ம த் வ அைமப் ைற, ேயாகம், கைலகள், இைச, வரலா , பண்பா  
மற் ம் ந ன இந்தியா, அறிவியல், ச தாய அறிவியல், பன்னாட் த் 
ெதாடர்பான பாடத்திட்டங்கள், அதற்கு அப்பா ம், ச தாய ஈ பா , தரமான 
உள் ைற நலவாய்ப் கள் மற் ம் வளாகத்திேலேய வசதி த யைவ ேபான்ற 
பாடங்களில் பயிற்சி ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம்- உலகத் தன்ைமவாய்ந்த 
அளைவத்தரங்கள் என்ற இந்த இலட்சியத்ைத எய்த ம், பன்னாட்  
மாணவர்கைளப் ெப மளவில் ஈர்க்க ம், ட் ேலேய பன்னாட்டாக்கத்தின் 
இலட்சியத்ைத எய்த ம் ேபணிவளர்க்கப்ப ம். 

12.8. தாக்குப்பி க்கும் ெசலவில், உயர்மதிப் க் கல்விக்கு வைகெசய் , அதன் லம் 
உலக ஆசான் (விசுவகு ) ெசயற்பங்ைக மீண் ம்ெபற உத கிற உலகக்கல்வி 
நிைலயமாக இந்தியா ேமம்ப த்தப்ப ம். அயலகத்தி ந்  வ ம் 
மாணவர்கைள வரேவற்  ஆதரவளிப்ப  ெதாடர்பான எல்லாப் 
ெபா ட்பா கைள ம் ஒ ங்கிைணக்க ம் அயல்நாட்  மாணவர்கைள 
வி ந்ேதாம்ப ம், பன்னாட்  மாணவர் அ வலகம் ஒன்  உயர்கல்வி 
நி வனம் ஒவ்ெவான்றி ம் நி வப்ப ம். உயர்தர அயல்நாட்  
நி வனங்க டன் ஆராய்ச்சி/கற்பித்தல் ஒ ங்குைழப் கள் 
கல்விப் லத்தினர்/மாணவர்களின் பாிமாற்றம் எளிதாக்கப்ப ம்; அயல் 
நா க டன் ெதாடர் ற்ற ஒ வ க்ெகா வர் பயனளிக்கிற ாிந் ணர்  
ஒப்பந்தங்கள் (MOU) ைகெயாப்பமிடப்ப ம். உயர் ெசயல் ாி ம் இந்தியப் 
பல்கைலக்கழகங்கள் ெவளிநா களில் வளாக காம்கள் நி வ 
ஊக்குவிக்கப்ப ம்; அேதேபான்  ெதாிந்ெத க்கப்பட்ட பல்கைலக்கழகங்கள், 
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எ த் க்காட் :- உலகில் உச்சத்தி ள்ள 100 பல்கைலக்கழகங்களி ந்  
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டைவ இந்தியாவில் ெசயற்பட வசதிவாய்ப்  அளிக்கப்ப ம். 
அத்தைகய ைழைவ எளிதாக்கும் சட்ட ைறச் சட்டகம் ஒன்  அதற்காக 
அவ்விடத்தில் இயற்றப்ப ம். அத்தைகய பல்கைலக்கழகங்கள் இந்தியாவின் 
பிற தன்னாட்சி நி வனங்க டன் சாிசமநிைலயில்- ஒ ங்கு ைற, ஆ ைக 
மற் ம் உள்ளடக்க ெநறியங்கள் பற்றிச் சிறப்  இைசவளிப் க் 

ெகா க்கப்ப ம். அதற்கு ேம ம் இந்திய நி வனங்க க்கும் உலக 
நி வனங்க க்கும் இைடேய ஆராய்ச்சி ஒ ங்குைழப் ம் மாணவர் 
பாிமாற்ற ம் சிறப்  யற்சிகள் லம் ஊக்குவிக்கப்ப ம். அயல்நாட் ப் 
பல்கைலக்கழகங்களில் ஈட்டப்பட்ட தரமதிப்பீ கள் ஒவ்ெவா  
உயர்கல்விநி வனங்களின் ேதைவப்பா க க்கு ஏற்பப் பட்டம் 
அளிப்பதற்காக உாிய இடத்தில் க தப்பட்  அ மதிக்கப்ப ம். 

மாணவர் ெசய்ைகப்பா  மற் ம் பங்ேகற்  (Student Activity and Participation) 

12.9. மாணவர்கள், கல்வி அைமப் ைறயில் தன்ைமப் பங்காளர்களாக 
இ க்கிறார்கள். ப் ள்ள வளாக காம் வாழ்க்ைக, உயர்தரக் கற்பித்தல்-
கற்றல் ெசயல் ைறக க்கு இன்றியைமயாததாக இ க்கிற . இந்த ைவ 
ேநாக்கி விைளயாட் ப் ேபாட் கள், பண்பா /கைலச் சங்கங்கள், சூழல் 
சங்கங்கள், ெசய்ைகப்பா  சங்கங்கள், ச கப்பணிச் ெசயல்திட்டங்கள் 

த யவற்றில் பங்ேகற்க மிகுதியான வாய்ப் கள் மாணவர்க க்குக் 
ெகா க்கப்ப ம். கல்வி நி வனம் ஒவ்ெவான்றி ம் மனஅ த்தம் மற் ம் 
உணர்ச்சிச் சாியைம கைளக் ைகயாள ஆேலாசைன அைமப் ைறகள் 
இ க்க ேவண் ம். அதற்கு ேம ம், அைமப் ைறயான ஏற்பா  
ேதைவப்ப கிற உண வி தி வசதிப்பா கள் உள்ளடங்க, ஊரகப் பின் லத்  
மாணவர்க க்கு ேவண்டப்ப ம் ஆதரைவ வழங்க உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் அந்த நி வனங்களி ள்ள எல்லா 
மாணவர்க க்கும் தரமான ம த் வ வசதிப்பா கைள உ தி ெசய் ம். 

மாணவர்க க்கு நிதி தவி ஆதர  (Financial Support for Students) 

12.10. மாணவர்க க்கு நிதி தவி பல்ேவ  ெசயேலற்பா கள் வாயிலாகக் 
கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். பட் யல் சாதி, பட் யல் பழங்கு , 

பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப் , பிற ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற 
கு க்கைளச் (SEDG) ேசர்ந்த மாணவர் ஆகிேயாாின் நிைறதகுதிையத் 

ண் வி ம் யற்சிகள் ெசய்யப்ப ம். உதவித்ெதாைக ெப ம் 
மாணவர்களின் ன்ேனற்றத்திற்கு ஆதரவளிக்க ம், அைதப் 
ேபணிவளர்க்க ம், தடம்பற்றிேமற்பார்ைவயிட ம் ேதசிய உதவித்ெதாைகத்  
தகவல்வாயில் (National Scholarship Portal) விாி  ெசய்யப்ப ம். தனியார் 
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உயர்கல்வி நி வனங்கள் தங்க ைடய மாணவர்க க்குப் ெப மளவில் 
அல்ல  இலவசமாக உதவித்ெதாைககள் வழங்க ஊக்குவிக்கப்ப ம். 

13. ெசயல்ேநாக்க ள்ள ெசயலாற்ற ள்ள மற் ம் தனித்திற ள்ள கல்விப் லம் 
(Motivated, Energized and Capable Faculty) 

13.1. உயர்கல்வி நி வனங்களின் ெவற்றியில் மிக க்கிய ஆக்கக்கூ , 

கல்விப் லத்தினாின் தர ம் ஈ பா ம் ஆகும். உயர்கல்வி இலட்சியத்ைத 
எய் வதற்குக் கல்விப் லத்தின் க்கியத் வத்ைத ஒப் ைகெசய்ைகயில், 

பணிக்கு ஆள்ெதாி ெசய்வைத ம் ெசய்பணி ன்ேனற்றத்ைத ம் 
ைறப்ப த்த ம், கல்விப் லத்தினைரப் பணத் க்கமர்த் வதில் ெவவ்ேவ  

கு த்ெதாகுதியி ந்  ந நிைலப் பிரதிநிதித் வத்ைத உ திெசய்ய ம் 
பல்ேவ  யற்சிகள் கடந்த பல ஆண் களில் அறி கப்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன. ெபா  நி வனங்களில் நிரந்தரமான கல்விப் லத்தினாின் 
ஊதியச்சாியீ  (compensation)களின் நிைலகள் கூட, கணிசமாக அதிகாிக்கப் 
பட் க்கின்றன. பல்ேவ  ெதாடக்க யற்சிகள், பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி 
வாய்ப் க டன் வசதிப்பாட்ைட வழங்கும் வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் க்கின்றன. எனி ம் உயர்கல்வி நி வனங்களில் கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி 
மற் ம் ெதாண் ப்பணி வைகயில்- கல்விப் பணித்ெதாழி ன் தகுநிைல, 

கல்விப் லத்தினாின் ெசயல்ேநாக்கம் ஆகியவற்றில் பல்ேவ  ன்ேனற்றங்கள் 
இ ந்தேபாதி ம், வி ம்பிய நிைலைய விட மிக ம் தாழ்ந்த நிைலயில் 
இ க்கிற . தாழ்ந்த கல்விப் லச் ெசயல்ேநாக்கு நிைலக க்குப் பின் ள்ள 
பல்ேவ  ஆக்கக்கூ கள், கல்விக்கு  உ ப்பினர் ஒவ்ெவா வ ம் அவர்கள  
மாணவர்கள், நி வனம் மற் ம் பணித்ெதாழில் ன்ேன வைத ேநாக்கி- 
மகிழ்ச்சி, ஊக்கம், ஈ பா  மற் ம் ெசயல்ேநாக்கம் ெகாண்டவர்களாக 
இ க்கிறார்கள் என்பைத உ திெசய்வதற்காகக் ைகயாளப்பட ேவண் ம். 
இந்த க்கு உயர்கல்வி நி வனங்களில் மிகச்சிறந்த ெசயல்ேநாக்க ள்ள 
மற் ம் தகுதிறன்மிக்க கல்விப் லத்ைத எய் வதற்காகப் பின்வ ம் ெதாடக்க 

யற்சிகைள இக்ெகாள்ைக பாிந் ைரக்கிற . 

13.2. எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் மிக ம் அ ப்பைடச் ெசயற்ப யாகத் ய 
கு நீர், ய ெசயற்ப ம் கழிப்பைறகள், க ம்பலைககள், அ வலகங்கள், 

கற்பித்தல் அளிப் கள், லகங்கள், ஆய்வகங்கள், மகிழ்வான வகுப்பைற 
இடங்கள் மற் ம் வளாகங்கள் உள்ளடங்க அ ப்பைட உள்கட்டைமப்  
வசதிக டன் எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம் ஆயத்தப்ப த்தப்ப ம். 
வகுப்பைற ஒவ்ெவான் ம் கற்றல் பட்டறிைவ மிக நல்லதாக இயல்விக்கும் 
அண்ைமக்காலக் கல்வித் ெதாழில் ட்பங்க க்கு அ கு ைற ெகாண் க்க 
ேவண் ம். 

13.3. கற்பிக்கும் கடைமக ம் கூட மிைகப்ப யாக இல்லாம ம், மாணவர் ஆசிாியர் 
தத்ைத விட அதிகமாக இல்லாம ம் இ க்கும். ஆராய்ச்சிைய ம் 
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பல்கைலக்கழகத்தின் பிற ெசய்ைகப்பா கைள ம் ேமற்ெகாள் ைகயில், 

மாணவர்க டன் இைடெயதிர்ச் ெசயலாற் தற்குப் ேபாதிய ேநரம் இ க்கிற  
என்ற வைகயி ம் கற்பிக்கும் ெசய்ைகப்பா  இனிைமயாக ம் இ க்கும். 
கல்விப் லத்தினர் அவர்கள  நி வனம் மற் ம் ச கத் டன் 
உண்ைமயாகேவ தலீ  ெசய்யப்பட் , இைணக்கப்பட் , 

கடைமப்பட் க்கிறார்கள் என உண்ைமயிேலேய அவர்கள் உண ம் 
வைகயில், தனிப்பட்ட நி வனங்க க்கும் ெபா  நி வனங்க க்கும் ஊேட 
இடமாற்றல் ெசய்யப்படாத நிைலயில் பணியமர்த்தப்ப வார்கள். 

13.4. கல்விப் லத்தினர் பாட ல்கள் மற் ம் ப க்கும் க விகைளத் 
ேதர்ந்ெத க்க ம், மதிப்பீ கள் உள்ளடங்க ஒப் தலளிக்கப்பட்ட 
சட்டகத்திற்குள் தங்கள் ெசாந்தப் பாடத்திட்டத்ைத ம் கற்பிக்கும் ைறைய ம் 
சார்ந்த அ கு ைறகைள வ வைமக்க ம் ச் சுதந்திரம் 
ெபற்றி ப்பார்கள். அவர்கள் கண்டறிந்த த்தாக்கமான கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி 
மற் ம் பணிைய ேமற்ெகாள்ள, கல்விப் லத்தின க்கு அதிகாரமளித்தல் 
என்ப  உண்ைமயாகேவ தைலசிறந்த பைடப் கைளச் ெசய்ய அவர்க க்கு 
மிகச்சிறந்த, ஒ  க்கியச் ெசய க்கியாக ம் ஆற்றலளிப்பதாக ம் அைம ம். 

13.5. உாிய பாிசில்கள், பதவி உயர் கள், அங்கீகாிப் கள் மற் ம் நி வனத் 
தைலைமப் பதவிக்குயர்த் தல் வாயிலாக, ேமம்பா  ேமற்ெகாண் ம் 
ஊக்குவிக்கப்ப ம். இதற்கிைடயில், அ ப்பைட ெநறியங்களி ந்  
வி விப் ப் ெபறாத கல்விப் லத்தினர் காரணங்கூ ம் ெபா ப் ைடயராவர். 

13.6. ேமம்பாட்ைட அைடவதற்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட தன்னாட்சி 
நி வனங்களின் ெதாைலேநாக்கத்ைதப் ேபணிக்காத்த ல், உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் கல்விப் லத்திற்கு ஆள்ெதாி ெசய்வதற்காகத் ெதளிவாக 
வைரயைற ெசய்யப்பட்ட, தன் ாிைம மற் ம் ஒளி மைறவற்ற 
ெசயல் ைறகைள ம் கட்டைளவிதிகைள ம் ெகாண் க்கும். நடப்பி ள்ள 
ஆள்ெதாி ச் ெசயல் ைற ெதாடர்ந்  ெகாள்ளப்ப ம் என்பதனால், ஒ  
“பதவிக்காலத் தடம்”(tenure track), அதாவ  தகுந்த தகுதிகாண்ப வம், 

ேமம்பாட்ைட ேம ம் உ திெசய்வதற்கு அந்த இடத்தில் 
ைவக்கப்படேவண் ம். உயர் தாக்க ள்ள ஆராய்ச்சிைய ம் பங்களிப்ைப ம் 
அங்கீகாிப்பதற்காக, விைர த்-தடப் பதவிஉயர்  அைமப் ைற ஒன்  
இ க்கும். ைறயான ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீட் ற்காக, பதவிக்காலத்தின் 
ேநாக்கங்க க்காகப் பல்வைக அளைவமானிகளின் அைமப் ைற ஒன் - 
அதாவ  தகுதிகாண்ப வத்திற்குப் பின்  உ திப்ப த்தப்பட்ட 
ேவைலவாய்ப் , பதவிஉயர் , ஊதிய அதிகாிப் கள், அங்கீகாரங்கள் 

த யன. ஒத்த நிைலயினர்-மாணவர்களின் மதிப் ைரகள், கற்பித்தல் மற் ம் 
கல்வியிய ல் த்தாக்கம், ஆராய்ச்சியின் தன்ைம ம் தாக்க ம், பணித்ெதாழில் 
வளர்ச்சிச் ெசய்ைகப்பா கள், நி வனத்திற்கும் ச கத்திற்குமான பிற 
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ெசய்ைகப்பா கள் மற் ம் நி வனத்திற்கும் ச கத்திற்குமான பிற பணி 
வ வைமப் கள் ஆகியைவ ஒவ்ெவா  உயர்கல்வி நி வனத்தா ம் 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம்; அதன் நி வன வளர்ச்சித் திட்டத்தில் (IDP) ெதளிவாக 
விவாிக்கப்பட ம் ேவண் ம். 

13.7. ேமன்ைமைய ம் த்தாக்கத்ைத ம் உ வாக்குகிற தைலசிறந்த ஆர்வமிக்க 
நி வனத் தைலவர்களின் ேதாற்றம் (presence) இந்த ேநரத்திற்குத் 
ேதைவப்ப கிற . தைலசிறந்த ெசயல் விைள ள்ள நி வனத் தைலைம ஒ  
நி வனம், அதன் கல்விப் லம் ஆகியவற்றின் ெவற்றிக்கு மிக ம் 

க்கியமாகிற . உயர்கல்வித் தகுதி மற் ம் பணி நற்சான்றிதழ் அத் டன் 
ெசய் காட் ய தைலைம மற் ம் ேமலாண்ைமச் ெசய்திறன்கள் 
ெதாடக்கத்திேலேய அைடயாளங்காணப்ப ம்; தைலைமநிைலப் ப ேயற்றம் 
வாயிலாகப் பயிற்சியளிக்கப்ப ம். தைலைமநிைல கா யாக இ க்கக்கூடா . 
ஆனால் தைலைமநிைலயில் இைடமா  காலத்தின்ேபா  ஒன்றன் மீ  
மற்ெறான்  ப ந்தி க்கும்காலம், நி வனத்ைத ெமன்ைமயாக நடத் வைத 
உ திெசய் ம் ெநறியாக இ க்க ேவண் ம். நி வனத் தைலவர்கள் 
ேமன்ைமமிகு பண்பா  ஒன்ைற உ வாக்குவைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்வர். அ  
தைலசிறந்த மற் ம் த்தாக்கமான கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, நி வனப் பணி 
மற் ம் கல்விப் ல உ ப்பினர்கள், எல்லா உயர்கல்வி நி வனத் தைலவர்கள் 
ஆகிேயாாிடமி ந்  ச கத்திடம் ெசன்றைடய ெசயல்ேநாக்கத் 

ண் தலாக ம் ஊக்குவிப்பாக ம் அைம ம். 

14. உயர்கல்வியில் ந நிைல மற் ம் உள்ளடக்கம் (Equity and Inclusion in Higher 

Education) 

14.1.  தரமான உயர்கல்விக்குள் ைழவ  என்ப  நலக்ேக  என் ம் 
சுழற்சியி ந்  தனிப்பட்டவர்கள், ச கங்கள் ஆகிய இ வைர ம் 
உயர்த்தக்கூ ய மற் ம் சாத்தியக் கூ களின் ஒ  ெப ம் அணிவாிைசையத் 
திறக்கக்கூ ம். இக் காரணத்திற்காக, தனிப்பட்டவர்கள் எல்ேலா க்கும் 
தரமான உயர்கல்வி கிைடக்கும்ப  ெசய்தல் மிக உயர் 

ந் ாிைமக க்கிைடேய இ க்கேவண் ம். இக்ெகாள்ைக ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு (SEDG)-க்கள் மீ  ஒ  சிறப்  
வற் த்தத் டன், எல்லா மாணவர்க ம் தரமான கல்விெபற ந நிைல 
அ கு ைற உ திெசய்யப்ப வைத எதிர்ேநாக்குகிற .  

14.2. இயக்காற்ற ம் (dynamics) கல்வி அைமப் ைறயி ந்  ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு (SEDG)-க்கைள விலக்குதற்கான பல 
காரணங்க ம் பள்ளி மற் ம் உயர்கல்விப் பிாி கள் ஊேட ெபா வாக 
இ க்கின்றன. ஆதலால் ந நிைலக்கும் உள்ளடக்கத்திற்குமான 
அ கு ைறயான  பள்ளி மற் ம் உயர்கல்வி ஊேட ெபா வாக இ க்க 
ேவண் ம்; அதற்கு ேம ம் நிைலத்த சீர்தி த்தத்ைத உ திெசய்ய, கட்டங்கள் 
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ஊேட ெதாடர்ச்சி இ க்க ேவண் ம். இவ்வா  உயர்கல்வியில் ந நிைல 
மற் ம் உள்ளடக்கம் ஆகிய இலட்சியங்களின் சந்திப் க்குத் ேதைவப்ப ம் 
ெகாள்ைகயின் ெதாடக்க யற்சிகள், பள்ளிக் கல்விக்கான யற்சிக டன் 
ேசர்த் ப் ெபா ள்ெகாள்ளப்படேவண் ம். 

14.3 உயர்கல்வியில் குறிப்பாக அல்ல  கணிசமாகக் குறித்தசில விலக்குகளின் 
கக்கூ கள் மிகு ைனப் டன் இ க்கின்றன. இவற்ைறக் குறித்தவைகயில் 

ைகயாள ேவண் ம். உயர்கல்வி வாய்ப் கள், உயர்கல்விையத் 
ெதாடர்வதற்கான ெசல  பற்றிய ெபா ளாதார வாய்ப் கள், நிதிபற்றிய 
இக்கட் நிைல, ேசர்க்ைகச் ெசயல் ைறகள், வியியல் மற் ம் ெமாழித் 
தைடேவ கள், பல உயர்கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ேவைலவாய்ப்  ஆற்றல் 
குைற  பற்றிய அறிவின்ைமைய ம் மாணவர்க க்கான உாிய 
ெசய யக்கங்கள் இல்லாைமைய ம் இ  உள்ளடக்கும். 

14.4.  இந் ேநாக்கத்திற்காக, உயர்கல்விக்கான குறித்தவைகக் கூ தல் ெசய்ைககள், 

எல்லா அரசு மற் ம் உயர்கல்வி நி வனங்களா ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம். 

14.4 1. அரசால் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ெசயற்ப கள்: 

அ. ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் கல்விக்ெகன்  தகுந்த 
அரசு நிதியங்கைளத் தனிேய ஒ க்கிைவத்தல்; 

ஆ. ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்காக அதிக 
ெமாத்தச் ேசர்க்ைக தம் பற்றித் ெதளிவான இலக்குகைளக் 

குறித்தைமத்தல்; 

இ. உயர்கல்வி நி வனங்களின் ேசர்க்ைகயில் பா னச் சமநிைலைய 
உயர்த் தல்; 

ஈ. ேபரார்வங்ெகாண்ட மாவட்டங்களில் அதிகமான உயர்கல்வி 
நி வனங்க ம் ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்களின் 
ெப ம் எண்ணிக்ைக ம் அடங்கிய சிறப் க் கல்வி மண்டலங்கைள (SEZs) 

நி வதன் லம் அ கு ைறைய உயர்த் தல்; 

உ. உள் ர்/ இந்திய ெமாழிகள் அல்ல  இ  ெமாழிகள் கற்பிக்கும் உயர்தர 
உயர்கல்வி நி வனங்கைள வளர்த்ெத த்தல் மற் ம் அவற்றிற்கு 
ஆதரவளித்தல்; 

ஊ. ெபா  மற் ம் தனியார்- இரண்  உயர்கல்வி நி வனங்களில் ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்கு அதிக நிதி தவி ம் 
ப ப் தவித்ெதாைகக ம் வழங்க வைகெசய்தல்; 
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எ.  ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்கு இைடேய 
உயர்கல்வி வாய்ப் க ம் ப ப் தவித்ெதாைகக ம் ெசன்றைட ம் 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கைள நடத் தல்; 

ஏ.  நல்ல பங்ேகற்  மற் ம் கற்றல் விைள க க்கான ெதாழில் ட்பத் 
ைணக் க விகைள வளர்த்ெத த்த ம் அதற்கு ஆதரவளித்த ம். 

14.4.2. எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்களா ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய 
ெசயற்ப கள்:  

அ. உயர்கல்விப் ப ப்ைபத் ெதாடர்வதற்கான ெசல கைள ம் 
கட்டணங்கைள ம் குைறக்கும் வாய்ப் கள். 

ஆ.  ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற மாணவர்க க்கு அதிக நிதி தவி 
மற் ம் ப ப் தவித்ெதாைகக க்கு வைகெசய்தல்; 

இ. ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற மாணவர்க க்கு உயர்கல்வி 
வாய்ப் கள் மற் ம் ப ப் தவித் ெதாைககள் ெசன்றைட ம் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நடத் தல்;  

ஈ. அதிக உள்ளடக்கம் உள்ளதாகச் ேசர்க்ைகச் ெசயல் ைறகைளச் ெசய்தல்; 

உ. அதிக உள்ளடக்கம் உள்ளதாகப் பாடத்திட்டத்ைதச் ெசய்தல்;  

ஊ. உயர்கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ேவைலவாய்ப்  ஆற்றைல 
அதிகாித்தல்; 

எ. இந்திய ெமாழிகளி ம் இ ெமாழிகளி ம் கற்பிக்கேவண்  அதிகமான 
பட்டப்ப ப் ப் பாடப்பயிற்சிகைள வளர்த்ெத த்தல்; 

ஏ. சக்கர நாற்கா ம், நட் டன் மாற் த்திறனாளிக ம் 
அ கத்தக்கைவயாகக் கட்டடங்க ம் நலவாய்ப் க ம் இ க்கின்றன 
என்பைத உ திெசய்தல்; 

ஐ. நலக்ேக ற்ற கல்விப் பின் லங்களி ந்  வ ம் மாணவர்க க்கான 
இைணப் ப் பாடப்பயிற்சிகைள வளர்த்ெத த்தல்; 

ஒ. தகுந்த ஆேலாசைன மற் ம் நல் ைரநல்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
வாயிலாக அத்தைகய எல்லா மாணவர்க க்கும் ச க உணர் , கல்வி 
ஆதர , நல் ைர நல்க க்கு வைகெசய்தல்;  

ஓ. பா ன அைடயாள வாதப்ெபா ம், பாடத்திட்டங்கள் உள்ளடங்க 
உயர்கல்வி நி வனங்களின் எல்லா ஆக்கக்கூ களி ம் அதன் 
உள்ளடக்கத்ைத ம் ேசர்ப்ப  பற்றி, கல்விப் லத்தினர், ஆேலாசகர் 
மற் ம் மாணவர்களின் உணர்திறைன உ திெசய்தல்; 

ஔ. தனிேவ பா  பாராட் தல், அைலக்கழித்தல் ஆகிய எல்லாவற்றிற்கும் 
எதிரான விதிகைளக் க ைமயாகச் ெசயற்ப த் தல்; 
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க. ேம ள்ள இனங்கைள உள்ளடக்கி, ஆனால் வரம்பிடாமல், ச க-
ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்களி ந்  அதிக பங்ேகற் ச் 
ெசய்ைகக்காகக் குறித்தவைகத் திட்டங்கள் அடங்கியி க்கும் நி வன 
வளர்ச்சித் திட்டங்கைள வளர்த்ெத த்தல். 

15. ஆசிாியர் கல்வி (Teacher Education) 

15.1. ஆசிாியர்கல்வி- அ த்த தைல ைறைய வ வைமக்கும் பள்ளி ஆசிாியர்களின் 
கு மம்(pool) ஒன்ைற உ வாக்குவதில் தவிர்க்க யாததாக இ க்கிற . 
ஆசிாியர் ஆயத்தம் என்ப  ஒ  ெசய்ைகப்பா ; அ  மிகச்சிறந்த 
நல் ைரயாளர்களின் கீழ்ப் பல்வைகப் பாடப்பிாி  பற்றிய 
ெதாைலேநாக்குகைள ம் அறிைவ ம், மனப்பாங்கு மற் ம் வி மியங்களின் 
உ வாக்கத்ைத ம், பயிற்சி வளர்ச்சிைய ம் ேவண் த் கிற . ஆசிாியர்கள் 
அண்ைமக்காலக் கல்வி ன்ேனற்றங்கைள ம் கற்பிக்கும் ைறகைள ம் 
நன்கு அறிந்தி ப்பேதா ம் கூட, பழங்கு  மர கள் உள்ளடங்க, இந்திய 
வி மியங்கள், ெமாழிகள், அறி , அறவியல் மற் ம் மர களி ம் 
நிைல ன்றியி க்க ேவண் ம். 

15.2. உச்சநீதிமன்றத்தால் அைமக்கப்பட்ட நீதியரசர் ேஜ.எஸ். வர்மா ஆைணய 
அறிக்ைகக்கு (2012) இணங்க 10,000-க்கும் ேமற்பட்ட எண்ணிக்ைகயில் தனித்  
இயங்காம க்கும் ஆசிாியர் கல்வி நி வனங்களில் (TEI) ெப ம்பான்ைம, 

ஆசிாியர் கல்வி பற்றி அக்கைற ள்ள யற்சி கூட எ க்கவில்ைல; ஆனால் 
க்கியமாகப் பட்டங்கைள விைலக்கு விற்கின்றன. இ வைரயிலான 

ஒ ங்கு ைற யற்சிகள் அைமப்  ைறயி ள்ள ைறேக கைள ஒழிக்கும் 
திற ள்ளைவயாக அல்ல  தரத்திற்கான அ ப்பைட அள த்தரங்கைள 
வ த் வனவாக இல்ைல. உண்ைமயிேலேய ேமம்பா  மற் ம் த்தாக்க 
வளர்ச்சிைய அழிக்கும் எதிர்மைற விைளைவ இப்பிாிவில் 
ெகாண் க்கின்றன; ேநர்ைம, நம்பகத்தன்ைம, திறைம மற் ம் ஆசிாியர் கல்வி 
அைமப் ைறக்கான உயர்தரம் ஆகியவற்றின் அளைவத்தரங்கைள உயர்த்தி 
மீட் ப்ெப ம் ெபா ட் , இப்பிாி ம் அதன் ஒ ங்கைமப் ைற ம், தீவிரச் 
ெசய்ைக வாயிலாகப் த் ணர் ட் ம் அவசரத் ேதைவயில் இ க்கின்றன. 

15.3. ஆசிாியர் பணித்ெதாழி ன் ெப  மதிப்ைப மீண் ம் ெபறத் ேதைவப்ப கிற 
ேநர்ைம மற் ம் நம்பகத்தன்ைம நிைலைய ேமம்ப த்தி அைட ம் ெபா ட் , 

அ ப்பைடக் கட்டைளவிதிகைள எதிேரற்காத, அளைவத்தரங் குைறந்த மற் ம் 
தப்பாக அ வலாற் கிற ஆசிாியர் கல்வி நி வனங்க க்கு, விதிமீறல்கைளத் 
தீர்ப்பதற்கு ஓராண்  ெகா த்த பின் , அவற் க்கு எதிராகக் க ம் நடவ க்ைக 
எ க்க, ஒ ங்கைமப்  ைறக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட ேவண் ம். 2030 
அளவில், கல்வி நிைலயில் வளமாக, பல் ைறெகாண்ட மற் ம் ஒன்றிைணந்த 
ஆசிாியர் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மட் ேம ெசயலாற்ற ல் இ க்க ேவண் ம். 
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15.4. ஆசிாியர் கல்விக்குப் பல் ைற உள்ளீ க ம், உயர்தரப் ெபா ளடக்கக் 
கல்வி ம், கற்பிக்கும் ைற ம் ேதைவப்ப கின்றன என்பதால், ஆசிாியர் 
கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எல்லாம் பல்கூட் ப் பல் ைற நி வனங்க க்குள் 
நடத்தப்பட ேவண் ம். இந்த க்கு, பல் ைறெகாண்ட 
பல்கைலக்கழகங்கள், கல் ாிகள் எல்லாம்- கல்வியின் பல்ேவ  
ஆக்கக்கூ களில் அதிந ன ஆராய்ச்சிைய நிைறேவற் வேதா ங்கூட, 

கல்வித் ைறகள் நி வைத ேநாக்கமாக ெகாள் ம்; அத் டன், உளவியல், 

ச கவியல், நரம்  அறிவியல், இந்திய ெமாழிகள், கைலகள், இைச, வரலா , 

இலக்கியம், உடற்கல்வி, அறிவியல், கணிதம் ேபான்ற பிற ைறகளின் 
ஒ ங்குைழப் டன் பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ம் நடத் ம். அதற்கு ேம ம் 
தனித்  இயங்கும் ஆசிாியர் கல்வி நி வனங்கள் எல்லாம், 2030 அளவில், 4 
ஆண்  ஒன்றிைணந்த ஆசிாியர் ஆயத்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத அளிக்க 
ேவண் யி ப்பதால், அைவ பல் ைற நி வனங்களாக மாற்றியைமக்கப்ப ம் 
ேதைவ உண்டாகும். 

15.5. அத்தைகய உயர்கல்வி நி வனங்களால் அளிக்கப்பட்ட 4 ஆண்  
ஒன்றிைணந்த பி.எட். பட்டம் 2030 அளவில் பள்ளி ஆசிாியர்க க்குக் 
குைறந்தஅள ப் பட்டத் தகுதி நிைலயாக இ க்கும். 4 ஆண்  ஒன்றிைணந்த 
பி.எட். கல்வியி ம், அத் டன் ெமாழி, வரலா , இைச, கணிதம், கணினி 
அறிவியல், ேவதியியல், ெபா ளாதாரம், கைல, உடற்கல்வி த யன ேபான்ற 
சிறப் ப் பாடங்களி ம் மாெப ம் நிைறவான ஓர் இரட்ைட இளநிைலப் 
பட்டமாக அைம ம். அதிந னக் கற்பிக்கும் ைறயின் கற்பித்த க்கு 
அப்பா ம், ஆசிாியர் கல்வியான  ச தாயவியல், வரலா , அறிவியல், 

உளவியல், ன்-குழந்ைதப்ப வ கவனிப்  மற் ம் கல்வி, அ ப்பைட 
எ த்தறி , எண்ணறி , இந்தியா மற் ம் அதன் 
வி மியங்கள்/அறவியல்/கைல/மர கள் மற் ம் அதற்கு ேம ம் அறிவியல் 
நிைலநிற்பைத ம் உள்ளடக்கும். 4 ஆண்  ஒன்றிைணந்த பி.எட். வழங்கும் 
உயர்கல்வி நி வனங்கள் தனிச் சிறப் ப் பாடம் ஒன்றில் ஏற்கனேவ 
இளநிைலப் பட்டம் ெபற்றி க்கிற மாணவர்க க்கு இரண்  ஆண்  பி.எட். 
ஒன்ைற ம் நடத்தலாம். தனிச்சிறப்பான பாடம் ஒன்றில் 4 ஆண்  இளநிைலப் 
பட்டம் ெபற்றி க்கிற ஒ வ க்கு 1 ஆண்  பி.எட். ப ப்  அளிக்கப்படலாம்; 4 
ஆண் , 2 ஆண்  மற் ம் 1 ஆண்  பி.எட். நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குத் 
தைலசிறந்தவர்கைள ஈர்க்கும் ேநாக்கத்திற்காக நிைறதகுதி ள்ள 
மாணவர்க க்குப் ப ப் தவித் ெதாைககள் நி வப்படலாம். 

15.6. ஆசிாியர் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள வழங்கும் உயர்கல்வி நி வனங்கள்- 
கல்வி வல் நர்கள் மற் ம் ெதாடர் ைடய பாடப்பிாி , அத் டன் 
தனிச்சிறப் ப் பாடங்களின் அ க்குத்ெதாடர் கிைடக்கும்தன்ைமைய 
உ திெசய் ம். ச கத் ெதாண் , வய வந்ேதார் மற் ம் ெசய்ெதாழில் கல்வி 
ேபான்ற பிற ெசய்ைகப்பா களில் பங்ேகற்ப டன் ேசர்த் , ஆற்றல்மிக்க 
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ஆசிாியர்கள் மாணவர்க க்குக் கற்பிக்குமிடத் , உயர்கல்வி நி வனம் 
ஒவ்ெவான் ம் மிக ெந க்கமாக ேவைலெசய்வதற்காக, அரசு மற் ம் தனியார் 
பள்ளிகளின் வைலத்தளம் ஒன்ைறக் ெகாண் க்கும். 

15.7. ஆசிாியர் கல்விக்கு ஒ சீர்ைமயான அள த்தரங்கைளப் ேபணிவ ம் 
ெபா ட் , பணிக்கு ன்ைனய ஆசிாியர் ஆயத்த நிகழ்ச்சித் திட்டங்க க்கான 
ேசர்க்ைக, ேதசியத் ேதர்  கைமயால் நடத்தப்ப கிற தகுந்த பாடம் மற் ம் 
மனப்பாங்குத் ேதர்  வாயிலாக இ க்க ேவண் ம்; அ  நாட் ன் 
ெமாழிைய ம் பண்பாட்  ேவற் ைமைய ம் க த்தில் ெகாண்  
அளைவத்தரப் ப த்தப்பட ேவண் ம். 

15.8. கல்வியியல் ைறகளில் கல்விப் லத்தார் சுயவிவரம் பன் கமாக்கப்ப வ  
அவசிய ேநாக்கமாகக் ெகாள்ளப்ப ம்; ஆனால் கற்பித்தல்/ லம்/ ஆராய்ச்சிப் 
பட்டறி  மிக உயர்வாக மதிக்கப்ப ம். பள்ளிக் கல்வி டன் ேநர த் 
ெதாடர் ெகாண் க்கிற ச க அறிவியல்கள்– எ த் க்காட் :- உளவியல், 

குழந்ைத வளர்ச்சி, ெமாழியியல், ச கவியல், ெமய்யியல், ெபா ளாதாரம், 

அரசியல், அறிவியல்; அத் டன் அறிவியல் கல்வியி ந்  கணிதக்கல்வி, 
ச தாய அறிவியல் கல்வி மற் ம் ெமாழிக்கல்வி ஆகியவற்றின் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்- ஆசிாியர்களின் பல் ைறக் கல்விைய வ ைமப்ப த்த 
மற் ம் க த்தியல் வளர்ச்சியில் விதி ைறய த்தத்திற்கு வைகெசய்ய, 

ஆசிாியர் கல்வி நி வனங்களில் ஈர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம் மற் ம் தக்கைவத் க் 
ெகாள்ளப்ப ம். 

15.9. பாடப்பிாி  எவ்வாறி ப்பி ம், ைனவர்பட்டப் ப ப்பில் (பிஎச். ) திதாக 
ைழந்தவர்கள், அவர்கள  ைனவர் பயிற்சிக் காலத்தின்ேபா , அவர்கள் 

ெதாி  ெசய்த ைனவர் பட்டப் பாடம் ெதாடர்பான கற்பித்தல்/கல்வி/ 
கற்பிக்கும் ைற/எ தல் ஆகியவற்றில் தரமதிப்பீ  அ ப்பைடப் 
பாடப்பயிற்சிைய எ த் க்ெகாள் மா  ேவண் த்தப்ப வார்கள். அவர்கள் 
ெதாி ெசய்த பாடப்பிாி களில் கல்வியாளர் அல்ல  
ெபா ப்பிரதிநிதிகள்/தகவல்ெதாடர்பாளர் என்  ஆராய்ச்சியாளர்களில் பலர் 
ஆகலாம் என்பதால், கற்பிக்கும் ைறப் பயிற்சிகள், பாடத்திட்டம் 
வ வைமத்தல், நம்பத்தக்க மதிப்பாய்  அைமப் ைறகள், தகவல்ெதாடர்  
மற் ம் அைவ ேபான்றவற்ைற ெவளிப்ப த் ைக உ தி ெசய்யப்ப ம். 
கற்பிக்கும் உள் ைறநிைல மற் ம் பிற வழிவைககள் வாயிலாகத் 
திரட்டப்பட்ட கற்பிக்கும் பட்டறிைவக் குைறந்தஅள  மணி ேநரங்களில் 

ைனவர் பட்ட மாணவர்கள் உள்ளப ேய ெபற்றி ப்பார்கள். இந்த 
ேநாக்கத்திற்காக, நா  வதி ள்ள பல்கைலக்கழகங்களில் ைனவர் 
பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மீள்- த்தறிவாக்கம் ெசய்யப்ப ம். 

15.10. கல் ாி மற் ம் பல்கைலக்கழக ஆசிாியர்க க்குப் பணியிைடத் ெதாட ம் 
பணித் ெதாழில் வளர்ச்சியான  இப்ேபாதி க்கும் நி வன ஏற்பா கள் மற் ம் 
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ெசய் ெகாண் க்கும் ெதாடக்க யற்சிகள் வாயிலாகத் ெதாடர்ந்  
ெகாள்ளப்ப ம்; இைவ தரமான கல்வியின் ெபா ட் ச் ெச ைமயான 
கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறகளின் ேதைவைய எதிர்ெகாள்ள 
வ ைமப்ப த்தப்ப ம்; ேம ம், கணிசமாக விாிவாக்கப்ப ம். ஆசிாியர்களின் 
இைணயவழிப் பயிற்சிக்காக இளம் ஆர்வ மனங்க க்கு ைனப் க் கற்றல் 

ப ப்  இைணயத்தளம் (SWAYAM), அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான 
எண்மிய உள்கட்டைமப் ப் (DIKSHA) ேபான்ற ெதாழில் ட்ப 
நைடேமைடகளின் பயன்பா , ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான ஆசிாியர்க க்குப் 
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கைள ஒ  காலஅள க்குள் ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயில் ஊக்குவிக்கப்ப ம். 

15.11. ேதசிய நல் ைர (நல்கும்) ேசைவயியக்கம் ஒன் , பல்கைலக்கழக/ கல் ாி 
ஆசிாியர்க க்குக் கு ங்காலம்/ெந ங்காலம் நல் ைரநல்க வி ப்ப ம், 

இந்திய ெமாழிகளில் கற்பிக்கும் திறைம ம் உள்ளவர்கள் உள்ளடங்க, த்த/ 
ஓய் ெபற்ற, தைலசிறந்த கல்வியாளர்களின் ெப ந்திரள் கு மம் ஒன்  
நி வப்பட ேவண் ம். 

16. ெசய்ெதாழில் கல்விக்கு ம க்ெகா த்தல் (Reimagining Vocational Education) 

16.1. 12-ஆம் ஐந்தாண் த் திட்டம் (2020-2017), 19-24 வய க் கு  இந்தியத் 
ெதாழிலாளர்களில் ஒ  மிகச்சிறிய வி க்கா  (5%-க்கும் குைற ) ைறயான 
ெசய்ெதாழிற்கல்வி ெபற்ற  என மதிப்பிட்ட . ஆனால் அெமாிக்கா ேபான்ற 
நா களில் அந்த எண்ணிக்ைக 52%, ெஜர்மனியில் 75% மற் ம் ெதன் 
ெகாாியாவில் மிக அதிகமாக அ  96%. இத்தைகய எண்ணிக்ைககள் 
இந்தியாவில் ெசய்ெதாழிற் கல்விைய விைரந்  பரப் ம் அவசரத் ேதைவைய 
மட் ேம அ க்ேகா ட் க்காட் கின்றன. 

16.2. மாணவர்கள் சி  எண்ணிக்ைகயில் ெசய்ெதாழிற் கல்வி ெப ம் காரணங்களில் 
தன்ைமயான ஒன் , கடந்த காலத்தில் ெசய்ெதாழிற் கல்வி 11-12-ஆம்வகுப்  

மற் ம் 8-ஆம் வகுப் ம் அதற்கும் ேம ள்ள வகுப் களில் இைடயில் 
நின் விட்ட மாணவர்கள் மீ  ெப ம்பா ம் ஒ கக்கவனம் ெகாண் ந்த  
ஆகும். அதற்குேம ம், 11-12-ஆம் வகுப் களில் ெசய்ெதாழிற் பாடங்களில் 
ேதர்ச்சிெபற்ற மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் அவர்கள் வி ம்பித்ெதாி ெசய்த 
அேத ெசய்ெதாழில்கைளத் ெதாடர நன்கு வைரய த்த பாைதையப் 
ெப ம்பா ம் ெபற்றி க்கவில்ைல. ெபா  உயர்கல்விச் ேசர்க்ைகக் 
கட்டைளவிதிகள், ெதாழிற்கல்வித் தகுதிநிைலகள் ெபற்றி ந்த 
மாணவர்க க்கான சிறப்  வாயில்க க்கு வைகெசய் ம் வ வைமப்ைப ம் 
ெகாண் க்கவில்ைல. அ  ‘ தன்ைம நீேராட்டம்’ அல்ல  ‘கல்விப் லக்’ 

கல்வியில் அவர்கேளா  உடன் பயின்றவர்கள் ெதாடர்பாக, ஒ  நலக்ேகட்ைட 
விைளவித்த . இ  ெதாழிற்கல்வி நீேராட்டத்தி ந்த மாணவர்க க்குச் 
ெசங்குத் நிைலப் ெபயர்ச்சி (vertical mobility) ைமயாக இல்லாத நிைலக்கு 
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வழிவகுத்த . அந்த வாதப்ெபா ள் 2013-ஆம் ஆண்  ேதசியச் ெசய்திறன்கள் 
தகுதிநிைலகள் சட்டகத்தின் அறிவிப்  வாயிலாக மட் ேம அண்ைமயில் 
கண்டறியப்பட் க்கிற . 

16.3. ெசய்ெதாழிற் கல்வி தன்ைமக் கல்வி நீேராட்டத்ைத விடத் தாழ்ந்ததாகப் 
பார்க்கப்ப கிற ; பின்ைனய நீேராட்டத் க்கு ஈ ெகா க்க இயலாத 
மாணவர்க க்குாிய  எனப் ெபாிய அளவில் ெபா ள்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இந்தப் பார்ைவ மாணவர்கள் ெசய்த வி ப்பத்ெதாிைவப் பாதிக்கிற ; 

ெசய்ெதாழிற்கல்வி மாணவர்க க்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வா  
அளிக்கப்ப கிற  என்ப பற்றி ஒ   மீள் க த் வாக்கத்தால் மட் ேம 
ைகயாளக்கூ ய க ங் கவைலத ம் ஒன்றாக இ க்கிற . 

16.4. இக்ெகாள்ைக ெசய்ெதாழிற் கல்வி டன் இைணந் ள்ள ச தாயத் தகுநிைலப் 
ப ைறஅைமப்ைப (social-status-hierarchy) ெவற்றிெகாள்வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாள்கிற ; பல கட்ட ைறயில் எல்லாக் கல்வி நி வனங்களி ம் தன்ைம 
நீேராட்டத்திற்குள் ெசய்ெதாழிற்கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ஒன்றிைணப்ைப 
ேவண் த் கிற . ந நிைல மற் ம் இைடநிைல (உயர்நிைல)ப் பள்ளியில் 
ெதாடக்கக்கால வய களில் ெசய்ெதாழில் ெவளிப்ப த் ைக டன் ெதாடங்கும் 
தரமான ெதாழிற்கல்வி உயர்கல்விக்குள் ெமன்ைமயாக ஒன்றிைணக்கப்ப ம்.  
ஒவ்ெவா  குழந்ைத ம் குைறந்த  ஒ  ெசய்ெதாழிைலயாவ  கற்பைத ம்  
ேம ம் பலவற்ைற ம் ெவளிப்ப த் வைத ம் இ  உ திெசய் ம். இந்தியக் 
கைலகைள ம் ைகவிைன ட்பத்ைத ம் உள்ளடக்குகிற பல்ேவ  
ெசய்ெதாழில்களின் உைழப் -மாண்ைப ம் இன்றியைமயாைமைய ம் 
வற் த்த வழிவகுக்கும். 

16.5. 2025 அளவில் பள்ளி மற் ம் உயர்கல்வி அைமப் ைற வாயிலாகக் 
கற்பவர்களில் குைறந்த  50% ஆவ  ெசய்ெதாழில் கல்வி 
ெவளிப்ப த் ைகையப் ெபற்றி க்கேவண் ம்; அதற்கு ஒ  ெதளிவான 
ெசயல்திட்டம் இலக்குக ட ம் காலக்ேகாட் ட ம் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 
இ  நிைலத்த வளர்ச்சி இலட்சியம் 4.4-உடன் ஒ ங்கைமவில் இ க்கும்; 
இந்தியாவின் விசார்ந்த ஆதாய ஈவின்  ஆற்றைல உணரச்ெசய்ய உத ம். 
ெசய்ெதாழிற்கல்வியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக- ெமாத்தப் 
பதி ச்ேசர்க்ைக த (GER) இலக்குகைளத் தீர்மானிக்ைகயில் க தப்ப ம். 
ெசய்ெதாழில் ெகாள்திறன்களின் வளர்ச்சி ‘கல்விப் லம்’ மற் ம் பிற 
தனித்திறன்கள் வளர்ச்சி டன் ைகேகாத் ச் ெசல் ம். ெசய்ெதாழிற்கல்வி 
அ த்த பத்தாண் களில் பல கட்ட ைறயில் எல்லா இைடநிைலப் 
பள்ளிகளி ம் கல்வி ன்னளிப் களில் ஒன்றிைணக்கப்ப ம். இைத ேநாக்கி 
இைடநிைலப் பள்ளிகள், இந்தியத் ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (IITs), 

ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகள், உள் ர்த் ெதாழிற்சாைலகள் த யவற் டன் 
ஒ ங்குைழக்க ம் ெசய் ம். ெசய்ெதாழில் ஆய்வகங்கள் பள்ளிகளில் 
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நி வப்ப ம். அைவ ‘‘சக்கரக்குடம் இைணக்கும் ஆைர’’ மாதிாியில் 
உ வாக்கப்ப ம்; அந்த நலவசதிையப் பிற பள்ளிக ம் பயன்ப த்த 
அ மதிக்கப்ப ம். உயர்கல்வி நி வனங்கள்- அவற்றின் ெசாந்த ைறயில் 
அல்ல  ெதாழிற்சாைல மற் ம் அரசு சாராத நி வனங்கள் (NGOs) 
கூட்டாண்ைம டன் ெசய்ெதாழிற்கல்விைய வழங்கும். 2013-இல் 
அறி கம்ெசய்யப்பட்ட இளநிைலச் ெசய்ெதாழிற் கல்விப் (B.Voc) பட்டம் 
ெதாடர்ந்  இ ந் வ ம்; ஆனால் 4 ஆண் ப் பல் ைற இளநிைல 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் உள்ளடங்க, பிற எல்லா இளநிைலப் பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களி ம் பதி ச்ேசர்க்ைக ெபற்ற மாணவர்க க்குச் ெசய்ெதாழிற்பயிற்சி 
கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். உயர்கல்வி நி வனங்கள், ெமன்ெசய்திறன் 
உள்ளடங்கிய பல்ேவ  ெசய்ெதாழில்களில் கு ங்காலச் சான்றிதழ்ப் 
பயிற்சிக ம் அளிக்கப்ப ம். ‘ேலாக் வித்யா’, அதாவ  இந்தியாவில் வளர்ந்த 

க்கியச் சில ெசய்ெதாழில் அறி - ெசய்ெதாழில்கள் கல்விப் 
பாடப்பயிற்சிக ள் ஒன்றிைணப்  வாயிலாக மாணவர்கள் அ கத்தக்கதாகச் 
ெசய்யப்ப ம். திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் கற்றல் (ODL) 

ைறயைம  வாயிலாக ஆராய்ந் , ெதாழிற்பயிற்சிகள் வழங்கும் சாத்தியம் 
கண்டறியப்ப ம். 

16.6. ெசய்ெதாழிற்கல்வி அ த்த பத்தாண் களின் ேபா  பலகட்ட ைறயில் 
எல்லாப் பள்ளிகளி ம் உயர்கல்வி நி வனங்களி ம் ஒன்றிைணக்கப்ப ம். 
ெசய்ெதாழிற் கல்விப் பரப் களான  ெசய்ெதாழில் இைடெவளிப் பகுப்பாய்  
மற் ம் உள் ர் வாய்ப் கைளத் திட்டமி தல் அ ப்பைடயில் 
ெதாி ெசய்யப்ப ம். இம் யற்சிைய ேமற்பார்ைவயி வதற்காக, மனிதவள 

ேமம்பாட்  அைமச்சகமான  (MHRD) ெசய்ெதாழிற்கல்வி வல் நர்க ம் 
அைமச்சகங்களின் பிரதிநிதிக ம் அடங்கிய ேதசியச் ெசய்ெதாழிற்கல்வி 
ஒ ங்கிைணப் க் கு  (NCIVE) ஒன்ைற, ெதாழிற்சாைல ஒ ங்குைழப் டன் 
அைமக்கும். 

16.7. ெதாடக்கத்திேலேய ஏற்பாளர்களாக இ க்கிற தனிப்பட்ட நி வனங்கள் 
ேவைல ெசய்கிற மாதிாிகைள ம் பயிற்சிகைள ம் கண் பி க்கப்  யற்சி 
ெசய் , அதன் பின்  இவற்ைறச் ெசய்ெதாழிற்கல்வி ெப வைத நீ க்க உத ம் 
வைகயில், ேதசியச் ெசய்ெதாழிற்கல்வி ஒ ங்கிைணப் க் கு  (NCIVE) 

நி வியைமக்கும் ெசய யக்கங்கள் வாயிலாகப் பகிர்ந் ெகாள்ளப்ப ம். 
ெசய்ெதாழிற்கல்வியின் ெவவ்ேவ  மாதிாிக ம் ெதாழில்பழகுநிைலக ம், 

உயர்கல்வி நி வனங்களால் ெசய்ம் ைறஆய்  ெசய்யப்ப ம். காப்பைம  
ைமயங்கள் உயர்கல்வி நி வனங்களில் ெதாழிற்சாைலகளின் 
கூட்டாண்ைமயில் நி வியைமக்கப்ப ம். 

16.8. ேதசியச் ெசய்திறன்கள் தகுதிநிைலகள் சட்டகம், ெசய்ெதாழில் மற் ம் 
பணித்ெதாழில் பாடப்பிாி  ஒவ்ெவான் க்கும் ேம ம் விாிவாக்கப்ப ம். 
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ேம ம், இந்திய அளைவத்தரங்கள் பன்னாட் த் ெதாழில்நி வனங்களால் 
ேபணிவரப்ப கிற பன்னாட்  அளைவத்தர வாழ்க்ைகத்ெதாழில் 
வைகப்பா டன் ஒ ங்கைம  ெசய்யப்ப ம். இந்தச் சட்டகம் ன்ைனக் 
கற்ற ன் அங்கீகாரத்திற்கான அ ப்பைடக்கு வைகெசய் ம். இதன் வாயிலாக, 

ைறப்ப யான அைமப்பி ந்  இைடநின்றவர்கள், சட்டகத்ேதா  
ெதாடர் ற்ற நிைல டன், அவர்கள  நைட ைறப் பட்டறிைவ ஒ ங்கைம  
ெசய்வதன் லம் மீண் ம் ஒன்றிைணக்கப்ப வார்கள். தரமதிப்பீ -
அ ப்பைடச் சட்டகம், ‘ெபா ’ மற் ம் ெசய்ெதாழில் கல்வி ஊேட 
இடப்ெபயர்ச்சிைய ம் எளிதாக்கும். 

17. திய ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் ஒன்றின் வாயிலாக எல்லாப் லங்களி ம் 

தரமான கல்விப் ல ஆராய்ச்சி-விைன க்குதல் (Catalysing Quality Academic 

Research in All Fields through a new National Research Foundation) 

17.1. அறி  உ வாக்க ம் ஆராய்ச்சி ம் ஒ  ெபாிய ப் ள்ள ெபா ளாதாரம், 

ச தாயத்ைத உயர்த் தல், ஒ  நாட் ன் மிகப்ெப ம் உயர் கைள 
எய் வதற்கான ெதாடர்ந்த உயிர்ப் க்கம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியி ம் 
நிைலக்கச் ெசய்வதி ம் க்கியமானைவயாக இ க்கின்றன. 
உண்ைமயிேலேய இந்தியா, ெமசபேடாமியா, எகிப் , கிாீஸ் ேபான்ற மிக 
வளமான நாகாிகங்களில் சில, (அெமாிக்க ஐக்கிய நா கள், ெஜர்மனி, இசுேரல், 

ெதன்ெகாாியா, ஜப்பான் ேபான்ற) திய சகாப்தத்திற்கு அைவ- தங்கள  
ெசாந்த நாகாிகங்கைள மட் மன்றி உலைகச் சுற்றி ள்ள பலவற்ைற ம் 
கூட உயர்த்திய மற் ம் ேம யர்த்திய அறிவியல் அத் டன் கைல, ெமாழி, 
பண்பா  ஆகிய தளங்களில் திய அறி க்குப் ேபாற்றத்தக்க மற் ம் 
அ த்தளமான பங்களிப்  வாயிலாக, அறிவார்ந்த மற் ம் உலகியல் சார்ந்த 
ெசல்வ வளத்ைத எய்திய அறி ச் ச கங்களாக இ ந்தன/இ க்கின்றன. 

17.2. ஆராய்ச்சியின் உரமிக்க ஒ  சூழல் அைமப் ைறயான  இன்ைறய 
உலகத்தில் நிக ம் விைரந்த மாற்றங்க டன் எப்ேபாைத ம்விட, ஒ கால் மிக 

க்கியமானதாக இ க்கிற . எ த் க்காட் :- காலநிைல மாற்றம், மக்கள் 
ெப க்கங்கள் மற் ம் ேமலாண்ைம, உயிாித் ெதாழில் ட்பம், விாிவான 
எண்மியச் சந்ைதயிடம், எந்திரவழிக் கற்ற ன் அதிகாிப் , ெசயற்ைக 

ண்ணறி  ஆகிய தளங்கள்- இந்தியா இத்தைகய பரப் களில் ஒ  தைலவராக 
ஆவதற்கும், வ ம் ஆண் களி ம் பதின் ஆண் களி ம் வழிகாட் ம் அறி ச் 
ச தாயமாக மீண் ம் ஆவதற்கும் அதன் பரந்த அறி ப் ெபா ச் ேசர்மத்ைத 
எய்த ம் வி ம்பினால், பாடப்பிாி கள் ஊேட ஆராய்ச்சித் தனித் திறன்கள் 
மற் ம் ெவளியீ  இவற்றின் தனிச்சிறப்பான விாிவாக்கத்ைத நா  
ேவண் த் கிற . என்ைற ம் விட இன் , நாட் ன் ெபா ளாதாரம், 

ண்ணறி , ச தாயம், சுற் ச்சூழல் மற் ம் ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த 
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நன்னிைல ம் ன்ேனற்ற ம் பற்றிய ஆராய்ச்சியின் க்கியத் வம் 
அதிகமாக ள்ள . 

17.3. ஆராய்ச்சியின் இந்த அதி க்கியத் வம் இ ந்தேபாதி ம், இந்தியாவில் 
ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்க தலீடான , நடப் க்காலத்தில், ெமாத்த 

உள்நாட் ச் ெசய்ெபா ளில் (GDP) அெமாிக்க ஐக்கிய நா களில் 2.8%, 

இசுேர ல் 4.3%, ெதன்ெகாாியாவில் 14.2% - உடன் ஒப்பி ைகயில், 0.60%-ஆக 
மட் ேம உள்ள .  

17.4. இந்தியா இன்  ைகயாளத் ேதைவப்ப ம் ச தாய அைறகூவல்கள்- ய 
கு நீர் மற் ம் ப் ர , தரமான கல்வி மற் ம் உடல்நலக் கவனிப் , 

ேமம்பட்ட ேபாக்குவரத் , காற் த் தரம், ஆற்றல், கட்டைமப்  ஆகியைவ 
அறிவியலா ம் ெதாழில் ட்பத்தா ம் தகவலளிக்கப்ப கின்ற 
அ கு ைறகள் மற் ம் தீர் களின் ெசயல் ைறப்ப த் ைக ஆகியவற்றில் 
மட் மன்றி, நாட் ன் ச தாய அறிவியல்கள், மானிடவியல்கள் மற் ம் 
பல்ேவ  ச க-பண்பாட் ச் சுற் ச்சூழல் பாிமாணங்களின் ஆழ்ந்த ாித ம் 
ேவர்ெகாண் க்கின்றன. இத்தைகய அைறகூவல்கைள எதிர்ெகாள்ள ம் 
ைகயா த ம், இந்தியாவில் ெசய்யப்படேவண் ய ஆய் க்களங்கள் ஊேட 
உயர்தரப் பல் ைற ஆராய்ச்சிைய ேவண் த் கின்றன. ேம ம், இவற்ைற 
எளிைமயாக இறக்குமதி ெசய்ய யா . ஒ வர் தம  ெசாந்த ஆராய்ச்சிைய 
நடத் ம் திறைம ம் கூட, ெவளிநாட் ந்  ெதாடர் ற்ற ஆராய்ச்சிைய மிக 
அதி எளிைமயாக இறக்குமதி ெசய்  த விேயற்பதற்கு ஒ  நாட்ைட 
இயல்விக்கிற . 

17.5. அதற்குேம ம், ச தாயச் சிக்க க்கான தீர் களில் அவற்றின் 
ெப மதிப் க்கும் கூ தலாக, ஏேத ம் நாட் ன் அைடயாளம், ேம யர்ச்சி, 
ஆன்மீக/ ண்ணறி  நிைற , பைடப்பாக்கம் ஆகியைவ, அதன் வரலா , 

கைல, ெமாழி, பண்பா  வாயிலாக ஒ  மாெப ம் வழியில் எய்தப் 
ெப கின்றன. அறிவியல் மற் ம் ச க அறிவியல்களில் த்தாக்கங்கேளா  
ேசர்த் க் கைலகளி ம் மானிடவியல்களி ம் ெசய்யப்ப ம் ஆராய்ச்சி ஒ  
நாட் ன் ன்ேனற்றத்திற்கும் அறி  ஒளிர்த க்கும் அதி க்கியமானதாகிற . 

17.6. இந்தியாவில் கல்வி நி வனங்களில், குறிப்பாக உயர்கல்வியில் ஈ ப த் கிற 
ஆராய்ச்சி ம் த்தாக்க ம் க்கியமானைவ. வரலாற்  ெந கி ம் உலகில் 
மிகச்சிறந்த பல்கைலக்கழகத்தின் சான் , ஆராய்ச்சியின் பண்பா ம் அறி  
உ வாக்க ம் நில கிற சுற் ச்சூழ ல்தான், உயர்கல்வி நிைலயில் 
மிகச்சிறந்த கற்பித்தல்-கற்றல் ெசயல் ைறகள் நிகழ்கின்றன என்பைதச் 
சுட் க்காட் கிற . ம தைலயாக, உலகில் மிகச்சிறந்த பல ஆராய்ச்சிகள் 
பல் ைறப் பல்கைலக்கழக அைமப் களில் நிகழ்த்தப்பட் க்கின்றன. 

17.7. அறிவியல் மற் ம் கணிதம் தல் கைல மற் ம் இலக்கியம் வைர, ஒ யியல் 
மற் ம் ெமாழிகள் வைர, ம த் வம் மற் ம் ேவளாண்ைம வைர 
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ெதாடர்வாிைசப் பாடப்பிாி களில் நீண்ட வரலாற்  ஆராய்ச்சி மரைப ம் 

அறி  உ வாக்கத்ைத ம் இந்தியா ெபற்றி க்கிற . 21-ஆம் ற்றாண் ல் 
ஆராய்ச்சியி ம் த்தாக்கத்தி ம் ஒ  வ ைமயான மற் ம் ஒளிெபற்ற அறி ச் 
ச தாயமாக ம் உலகில் ன்  மிகப்ெபாிய ெபா ளாதார நா களில் 
ஒன்றாக ம் தைலைமேயற்கும் இந்தியாைவ ஆக்குவதற்கு, இைத 
ேமற்ெகாண் ம் வ ைமப்ப த் வ  ேதைவப்ப கிற . 

17.8. இவ்வா  இக்ெகாள்ைக இந்தியாவில் ஆராய்ச்சியின் தரத்ைத ம் அளைவ ம் 
உ மாற் ம் விாிவானேதார் அ கு ைறைய எதிர்ேநாக்குகிற . இ  
அறிவியல் ைறகள் மற் ம் பகுத்தறி ச் சிந்தைன மீ  அ த்தத் டன், 

விைளயாட்  மற் ம் கண் பி ப்  அ ப்பைடயிலான கற்பிக்கும் பாங்கு 
ஒன் க்குப் பள்ளிக் கல்வியில் வைரய த்த ைறமாற்றங்கைள 
உள்ளடக்குகிற . ேம ம் மாணவர் ஆர்வங்கைள ம் திறன்கைள ம் 
அைடயாளங்கா ம் ேநாக்கில் பள்ளிகளில் ெசய்பணி ஆேலாசைன 
வழங்குதல், பல்கைலக்கழகங்களில் ஆராய்ச்சிைய ேமம்ப த் தல், எல்லா 
உயர்கல்வி நி வனங்களின் பல்வைகப் பாடப்பிாி த்தன்ைம மற் ம் 

நிைறவான கல்வி மீ  வற் த்தம், இளநிைலப் பட்டப்ப ப் ப் 
பாடத்திட்டத்தில் ஆராய்ச்சிைய ம் உள் ைறநிைலகைள ம் ேசர்த்தல், 

ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்கச் சுற் ச்சூழைல ஊக்குவிக்கிற ஆராய்ச்சிக்கும், 

ஆ ைகக்கும், ஒ ங்கு ைற மாற்றங்க க்கும் உாிய சீர்மதிப்பளிக்கிற 
கல்விப் லச் ெசய்ெதாழில் ேமலாண்ைம அைமப் ைற ஆகியவற்ைற 
உள்ளடக்குகிற . 

17.9. கூட் ப்ேபராற்றல் ைறயில் இத்தைகய பல்ேவ  ஆக்கக்கூ கைளக் 
கட்டைமக்க ம், அதன் லம் நாட் ல் தரமான ஆராய்ச்சிைய உண்ைமயாக 
வளர்ப்பதற்கும் ண் ச்ெசயற்ப த்தற்கும் ஒ  ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் 
(NRF) நி வைத இக்ெகாள்ைக எதிர்ேநாக்குகிற . ேதசிய ஆராய்ச்சி 
நிதிநி வனத்தின் ேமற்கவிைக இலட்சியம் பல்கைலக்கழகங்கள் வாயிலாக 
ஆராய்ச்சிப் பண்பா  ஊ பர வைத இயல்விக்கேவண் ம் என்பதாகும். 
குறிப்பாக, ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் நம்பத்தக்க நிைறதகுதி 
அ ப்பைடயில், ஆனால் ந நிைலெகாண்ட ஒத்தநிைலயினர் 
மதிப் ைரெசய்த ஆராய்ச்சிக்கு நிதியளிக்க வைகெசய் ம். ேம ம், ஆராய்ச்சித் 
தனித்திறன் நடப்பில் வரம்பிடப்ப கிறவிடத் , மாநிலப் 
பல்கைலக்கழகங்களி ம் பிற ெபா  நி வனங்களி ம் மாெப ம் ெதாடக்க 

யற்சிகைள விைதத்  வளர்ப்பதன் லம் தைலசிறந்த ஆராய்ச்சிக்கான 
ஊக்குதவிகள் மற் ம் அங்கீகாரம் வாயிலாக நாட் ன் ஆராய்ச்சிப் 
பண்பாட்ைட வளர்த்ெத க்க இ  உத ம். ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம்  

எல்லாப் பாடப்பிாி களி ம் ேபாட் யால் ெசய்யப்ப ம் ஆராய்ச்சிக்கு 
நிதி தவி அளிக்கும். ெவற்றிகரமான ஆராய்ச்சி அங்கீகாிக்கப்ப ம். 
ெதாடர் கிறவிடத் , அரசு கைமகள் அத் டன் ெதாழிற்சாைலக ட ம் 
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தனியார் அறக்ெகாைட நிைலயங்க ட ம் ெந ங்கிய இைணப் கள் 
வாயிலாகச் ெசயற்ப த்தப்ப ம். 

17.10. அறிவியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பத் ைற (DST), அ சக்தித் ைற (DAE), 

உயிாித் ெதாழில் ட்பத் ைற (DBT), இந்திய ேவளாண் ஆராய்ச்சிக் கு மம் 
(ICAR), இந்திய ம த் வ ஆராய்ச்சிக் கு மம் (ICMR), இந்திய வரலாற்  
ஆராய்ச்சிக் கு மம் (ICHR), பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைக ஆைணயம் (UGC), 

அத் டன் பல்ேவ  தனியார் மற் ம் அறக்ெகாைட நிைலயங்கள் ேபான்  
ஆராய்ச்சிக்கு நிதி த ம் நி வனங்கள், ஏேதா சில மட்டத்தில் 
நடப் க்காலத்தில். அவற்றின் ந் ாிைமக க்கும் ேதைவக க்கும் இணங்க, 

ஆராய்ச்சிக்குச் சுதந்திரமாக நிதியளிப்பைதத் ெதாடர்ந் ெசய் ம். எனி ம், 

ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் (NRF) பிற நிதி த ம் சுைமக டன் கவனமாக 
ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய் ம்; அறிவியல், ெபாறியியல் மற் ம் பிற கல்வித் 

ைறக டன் கூட் ப்ேபராற்றல் ேநாக்கத்ைத உ திெசய்வதற்கும், 

யற்சிகளின் இரட்ைடச் ெசயைலத் தவிர்ப்பதற்கும் ேவைலெசய் ம். ேதசிய 

ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் ஆய் க் களங்கள் ஊேட மிகச்சிறந்த 
ஆராய்ச்சியாளர்க ம் த்தாக்கத்தின ம் அடங்கிய சுழல் ைற ஆ நர் 
வாாியம் (BoG) ஒன்றால், அரசிடமி ந்  சுதந்திரமாக ஆ ைக ெசய்யப்ப ம். 

17.11.  ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனத்தின் (NRF) தன்ைமச் ெசய்ைகப்பா கள்: 

அ. எல்லா வைகயான மற் ம் எல்லாப் பாடப்பிாி கள் ஊேட ம் 
ஒத்தநிைலயினர் மதிப்பாய் ெசய்த, ேபாட் யில் வான மானியச் 
ெசயற்குறிப் க க்கு நிதி த தல்; 

ஆ. கல்வி நி வனங்களில் குறிப்பாக, பல்கைலக்கழகங்களி ம் 
கல் ாிகளி ம் தைலெய க்கிற ஒ  நடப் க் கட்டத்தில் ஆராய்ச்சி 
இ க்கிறவிடத் , அத்தைகய நி வனங்கள் வாயிலாக ஆராய்ச்சிைய 
விைதக்க, வளர்க்க, வசதிவாய்ப்  அளித்தல்; 

இ. ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் மிக்க அவசரமான ேதசிய ஆராய்ச்சி 
வாதப்ெபா ள் பற்றி நிைலயான விழிப் ணர்  ெகாள் மா  
ெசய்யப்ப கிறார்கள் என்ற நிைலயில்; ெகாள்ைகவகுப்ேபார் 
அண்ைமக்கால ஆராய்ச்சித் தைடதகர்ப் ப் பற்றி விழிப் ணர்  
ெகாள் மா  ெசய்யப்ப கிறார்கள் என்ற நிைலயில்; ெகாள்ைகக்குள் 
மற் ம்/அல்ல  ெசயல் ைறப்பாட் க்குள் உகந்த ைறயில் 
ெகாணரப்படேவண் ய இைட றி கைள அ மதிப்பைதக் குறித் , 

அரசு மற் ம் ெதாழிற்சாைலயின் ெதாடர் ம் கிைளக க்கு இைடேய 
ஓர் இைணப்பைமப்பாகச் ெசயற்ப தல்;  

ஈ. தைலசிறந்த ஆராய்ச்சிைய ம் ன்ேனற்றத்ைத ம் அங்கீகாித்தல்.  
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18. உயர்கல்வி ஒ ங்காற்  அைமப் ைறைய மாற்றியைமத்தல் (Transforming the 

Regulatory System of Higher Education) 

18.1. உயர்கல்வியின் ஒ ங்கு ைறவிதி பதின்ஆண் களின் ேபா  மிக ம் 
க னமாகக் ைகயாளப்பட்  இ ந்தி க்கிற ; மிகஅதிக ஒ ங்கு ைற 
ெசய்யப்படேவண் , மிகக்குைறந்த பயன்விைள டன் யற்சி 
ெசய்யப்பட் க்கிற . ஒ ங்காற்  அைமப்  ைறயின் எந்திரத்தனமான 
மற் ம் அதிகாரமளிப் ப்ெபறாத இயல்பான  ஒ  சில அைமப் க ள் க ம் 
அதிகாரக் குவிப் கள், அத்தைகய அைமப் க க்கிைடேய ரண்பா கள், 

காரணம்கூறேவண் ய ெபா ப்பின்ைமயில் தல் ேபான்ற மிக அ ப்பைடச் 
சிக்கல்கள் மிதமிஞ்சி இ ந்தி க்கின்றன. உயர்கல்விப்பிாி த் ைறைய 
மீண் ம் சு சு ப் ள்ளதாக்கி, ப் ள்ளதாக்கும் ெபா ட் , ஒ ங்காற்  
அைமப் ைறைய ைமயாகச் ெசப்பனி ம் ேதைவ இ க்கிற . 

18.2. ேமற்ெசால்லப்பட்ட வாதப்ெபா ள்கைளக் ைகயாள்வதற்காக, உயர்கல்வி 
ஒ ங்காற்  அைமப் ைறயான - ஒ ங்காற் ைக, தரச்சான்றளிப் , 

நிதி தவி, கல்வி அளைவத்தரம் அைமத்தல் ஆகிய அ வற்பணிகள், 

தனிேவறான, தன் ாிைம ள்ள மற் ம் அதிகாரம்ெபற்ற அைமப் களால் 
ெசய்யப்ப ம் என்பைத உ திெசய் ம். அைமப் ைறயில் சாிபார்ப் கள் 
மற் ம் இ ப் மீதங்கைள உ வாக்க ம், ஆர்வங்களின் ரண்பாட்ைடக் 
கைளய ம், அதிகாரக் குவிப்ைப ஒழிக்க ம், இ  க்கியமானதாகக் 
க தப்ப கிற . இந்த நான்கு இன்றியைமயாத அ வற்பணிகைள 
நிைறேவற்ற, இந்த நான்கு நி வனக் கட்டைமப் கள் தன் ாிைம டன், 

ஆனால் அேத ேநரத்தில் ெபா  இலட்சியங்கைளப் ெபா த் க் 
கூட் ப்ேபராற்ற டன் ேவைல ெசய்கின்றன என்பைத உ திெசய் ம் 
ெபா ட் , இந்த நான்கு கட்டைமப் க ம் ஒ  கவிைக(குைட) 
நி வனத்திற்குள் நான்கு சுதந்திரமான ெசங்குத் நிைலகளாக- இந்திய 
உயர்கல்வி ஆைணயம்(HECI) நி வியைமக்கப்ப ம். 

18.3. இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தின் (HECI) தல் ெசங்குத் நிைல, ேதசிய 
உயர்கல்வி ஒ ங்காற் க் கு மமாக (NHERC) இ க்கும். அ  ஆசிாியர் 
கல்விைய உள்ளடக்கி, ம த் வம் சார்ந்த கல்விைய விலக்கி, நடப்பில் 
இ ந் வ ம் பல்வைக ஒ ங்காற்  கைமகளின் ஒ ங்காற்  யற்சிகளின் 
இரட்ைட நிைலைய ம் இைணப்பின்ைமைய ம் ஒழித்தகற் கிற, உயர்கல்விப் 
பிாி த் ைறக க்கான ஒற்ைறப் ள்ளிப் ெபா  ஒ ங்காற்றி என 
அ வலாற் ம். இந்த ஒற்ைறப் ள்ளி ஒ ங்காற்றிைய இயல்விக்க 
இப்ேபாதி ந் வ ம் பல்ேவ  ஒ ங்காற்  கைமகைள ம கட்டைமப் ச் 
ெசய்த ம், இப்ேபாதி ந் வ ம் சட்டங்கைள மீள்பார்ைவெசய்  
பின்னழிப் ச்ெசய்த ம் ேதைவப்ப கின்றன. ேதசிய உயர்கல்வி ஒ ங்காற் க் 

கு மம் (NHERC) ‘எளிய ஆனால் இ க்கமான’ மற் ம் எளிைமயான 
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ைறயில் ஒ ங்கு ைறெசய்ய நி வியைமக்கப்ப ம். அ  ஒ சில க்கியப் 
ெபா ட்பா கள், குறிப்பாக நிதிேநர்ைம, நல்ல ஆ ைக,  இைணயவழி 
மற் ம் இைணயம்-அல்வழி, ெபா வில் எல்லா நிதியங்கள், தணிக்ைககள், 

நைட ைறகள், உள்கட்டைமப் , கல்விப் லத்தினர், பணிக்கு வினர், 

பாடப்பயிற்சிகள், கல்வி ெவளிப்பா கள் ஆகியைவ மிகுதியான 
பயன்விைள டன் ஒ ங்கு ைற ெசய்யப்ப ம். இந்தத் தகவல் ேதசிய 
உயர்கல்வி ஒ ங்காற் க் கு மத்தால் (NHERC) ேபணிவரப்ப ம். ெபா  
இைணயத்தளத்தி ம் நி வனத்தின் இைணயத்தளத்தி ம் எல்லா உயர்கல்வி 
நி வனங்களா ம் கிைடக்கும்ப யாக ம் நாளி வைர ல் யமாக 
ைவத் வரப்பட ம் ேவண் ம். ெபா த் தளங்களில் ைவக்கப்பட்ட 
தகவ ந்  அக்கைறெகாண்டவர்களா ம் பிறரா ம் எ ப்பப்ப ம் 

ைறயீ கள் அல்ல  மனக்குைறகள் எைவ ம் நீதிய ைறயில் 
தீர்மானிக்கப்பட ேவண் ம். உயர்கல்வி நி வனம் ஒவ்ெவான்றி ம் 
மாற் த்திறனாளி மாணவர்கள் உள்ளடங்க, அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாகத் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மாணவர்களிடமி ந்  பின் ட்டம் ைறயான கால 
இைடெவளிகளில் ெப மதிப்பான உள்ளீட்ைட உ திெசய்ய, 

இைணயவழியில் ேகட் ப்ெபறப்ப ம். 

18.4. அத்தைகய ஒ ங்கு ைறைய இயல்விப்பதற்கான தன்ைமச் ெசய யக்கம் 
(எந்திரம்) தரச்சான்றளிப்பாக இ க்கும். இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தின் 

(HECI) இரண்டாவ  ெசங்குத் நிைல ஒ  ெபாிய தரச்சான்றளிப்  அைமப் -
ேதசியச் சான்றளிப் க் கு மம் (NAC) என்  அைழக்கப்ப ம். நி வனங்களின் 
தரச்சான்றளிப்பான - அ ப்பைட ெநறியங்கள், ெபா வில் தன்-
ெவளிப்ப த் ைக, நல்ல ஆ ைக, பயன்விைள கள் ஆகியவற்றின் 
அ ப்பைடயில் தன்ைமயாக அைம ம்; அ  ேதசியச் சான்றளிப் க் 

கு மத்தால் (NAC) கண்காணிப் ம் ேமற்பார்ைவ ம் ெசய்யப்ப கிற, 

தரச்சான்றளிக்கும் ஒ  தன் ாிைமெகாண்ட சூழல் அைமப் ைறயால் 
நிைறேவற்றப்ப ம். கு கிய காலத்தில் தரப்ப த்தப்பட்ட ஓர் உரமிக்க 
தரச்சான்றளிப்  ைற ஒன்  நி வப்பட ேவண் ம். அ , தரத்தின் 
நி வப்பட்ட நிைலகள், தன்-ஆ ைக மற் ம் தன்னாட்சி ஆகியவற்ைற 
எய் வதற்காக, பல கட்ட உயர்மட்ட அள க்குறிகைளக் குறித் ைரக்கும். 
ம தைலயாக, உயர் கல் ாி நி வனங்கள் எல்லாம் அ த்த 15 ஆண் களில் 
தரச்சான்றளிப்பின் மிக யர்ந்த நிைலைய அவற்றின் 
வளர்ச்சித்திட்டங்கள்(IDPs) வாயிலாக எய் வைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் க்கும். அதன் லம் உள்ளப ேய அைவ தன்-ஆ ைக ெசய் ம், 
பட்டம் வழங்கும் நி வனங்களாக/ெகாத்தைமப் களாக அ வலாற் வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாள்கின்றன. நீண்ட காலப்ேபாக்கில் தரச்சான்றளிப்பான  
உலகளாவிய நைட ைறக்கு ஏற்ப,  ஓர் இரட்ைடச் ெசயல் ைறயாக அைம ம்.  
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18.5. இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தின் (HECI) ன்றாவ  ெசங்குத் நிைலயாக -
உயர்கல்வி நிதிநல்ைகக் கு மம் (HEGC) இ க்கும். இந்நி வனத்தால் 
ஆயத்தம்ெசய்யப்பட்ட நி வனம்சார் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் (IDPs) மற் ம் 
அவற்றின் ெசயல் ைறப்பாட் ன் மீ  ெசய்யப்பட்ட ன்ேனற்றம் 
உள்ளடங்க, ஒளி மைறவற்ற கட்டைள விதிகளின் அ ப்பைடயில் 
உயர்கல்விக்கு நிதியமளித்தைல ம் (funding) நிதியளித்தைல ம் (financing) 

ெசய் ம். உயர்கல்வி நிதிநல்ைகக் கு மம் (HEGC) ப ப் தவித்ெதாைக 
வழங்குத ம் திய ஒ கக்கவனிப் ப் பரப் கைளத் ெதாடங்க ம், 

பாடப்பிாி கள் மற் ம் களங்கள் ஊேட உயர்கல்வி நி வனங்களில் 
வழங்கப்ப ம் தரமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள விாிவாக்குவதற்குமான வளர்ச்சி 
நிதியங்க ம் ஒப்பைடக்கப்ப ம். 

18.6. இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தின் (HECI) நான்காம் ெசங்குத் நிைலயான  
ெபா க் கல்விக் கு மம் (GEC) ஆகும்; அ  உயர்கல்வி 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்காக எதிர்பார்க்கப்ப ம் கற்றல் விைள கைள 
உ வாக்கும்; அ  பட்டப்ப ப்பின் இயற்பண் கள் என ம் 
சுட் ைகெசய்யப்ப ம். ேதசிய உயர்கல்வித் தகுதிநிைலச் சட்டகம்(NHEQF) 

ஒன்  ெபா க் கல்விக் கு மத்தால் (GEC) வகுத்தைமக்கப்ப ம். அ  
உயர்கல்விக்குள் ெசய்ெதாழிற்கல்வியின் ஒன்றிைணப்ைப எளிதாக்க, ேதசியச் 
ெசய்திறன்கள் தகுதிநிைலச் சட்டத் டன் இைணக்கப்படேவண் ம். ஒ  
பட்டம்/ பட்டயம்/ சான்றிதழ் ெபற வழிவகுக்கும் உயர்கல்வித் தகுதிநிைலகள்-
அத்தைகய கற்றல் விைள கள் வைகயில், ேதசிய உயர்கல்வித் தகுதிநிைலச் 
சட்டகத்தால் (NHEQF) விளக்கப்பட ேவண் ம். கூ தலாக, ெபா க் கல்விக் 

கு மமான  (GEC) தரமதிப்பீ  மாற்றல், சமநிைலப்பா  ேபான்ற 
வாதப்ெபா ட்க க்கு எளிைமப்ப த் ம் ெநறியங்கைள நி வியைமக்க 
ேவண் ம். ெபா க் கல்விக் கு மம் 21-ஆம் ற்றாண் ச் ெசய்திறன்க டன் 

 வளர்ச்சியைடந்த கற்பவர்கைள (மாணவர்கைள) ஆயத்தம் ெசய் ம் 
ேநாக்கத் டன் மாணவர்கள் அவர்கள  கல்விசார் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் 
ேபா  ைகயகப்ப த்த ேவண் ய குறித்தவைகச் ெசய்திறன்கைள அைடயாளம் 
கா வைதச் ெசயற்கட்டைளயாக்கும். 

18.7. இந்திய ேவளாண் ஆராய்ச்சிக் கு மம் (ICAR), இந்தியக் கால்நைடக் கு மம் 
(VCI), ேதசிய ஆசிாியர் கல்விக் கு மம் (NCTE), கட்டடக்கைலக் கு மம் (CoA), 

ேதசியத் ெதாழிற்கல்வி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCVET) த யைவ ேபான்ற 
பணிகள் ஆகியைவ, பணித்ெதாழில் அளைவத்தர அைமப் க்கு க்கள் (PSSBs) 

என்  ெசயற்ப ம். அைவ உயர்கல்வி அைமப் ைறயில் க்கியெதா  
ெசயற்பங்ைக ஆற் ம்; ேம ம், அைவ ெபா க் கல்விக் கு மத்தின்  
உ ப்பினர்களாக வரேவற்கப்ப ம்; இத்தைகய அைமப் கள் பணித்ெதாழில் 
அளைவத்தர அைமப் க்கு க்கள் என்  ம கட்டைமக்கப்பட்ட பின்  
பாடத்திட்டங்கள் வைரவ ம் கல்வி அளைவத்தரங்கைள விதிப்ப ம், ெபா க் 
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கல்விக் கு மத்தின் உ ப்பினர்களாக அவற்றின் ெசயற்களங்கள்/ 
பாடப்பிாி களில் கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி மற் ம் விாிவாக்கத்திற்கு இைடேய 
ஒ ங்கிைணப்ைபச் ெசய் ம். ெபா க் கல்விக் கு மத்தின் உ ப்பினர்கள் 
என்ற நிைலயில் அைவ பாடத்திட்டச் சட்டகத்ைதக் குறித் ைரப்பதில் 
உதவக்கூ ம். அச்சட்டகத்திற்குள்ளாக, உயர்கல்வி நி வனங்கள் தங்கள  
ெசாந்தப் பாடத்திட்டங்கைள ஆக்கிக்ெகாள்ளலாம். இவ்வா , பணித்ெதாழில் 
அளைவத்தர அைமப் க்கு க்கள் ஒ ங்காற் ச் ெசயற்பங்கு எைத ம் 
ெகாண் ராத நிைலயில், குறிப்பிட்ட கற்றல் மற் ம் பயிற்சிக் களங்களில் 
அளைவத்தரங்கைள அல்ல  எதிர்பார்ப் கைள நி வ ம்கூ ம். எல்லா 
உயர்கல்வி நி வனங்க ம் பிற க ைகக க்கு இைடேய, இத்தைகய 
அளைவத்தரங்க க்கு அவர்கள  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எதிர்விைன ஆற் வ  
எவ்வா  என்பைத  ெசய் ம். ேதைவப்பட்டால், இத்தைகய அளைவத்தர 
அைமப் க் கு க்கள் அல்ல  பணித்ெதாழில் அளைவத்தர அைமப் க் 

கு க்களிடமி ந்  ஆதர ெப வைத இயல்விக்க ம் கூ ம். 

18.8. அத்தைகயேதார் அைமப் ைற- கட்டடக்கைல, ெவவ்ேவ  
ெசயற்பங்குக க்கு இைட ள்ள ஆர்வங்களின் ரண்பாட்ைட ஒழித்  
அகற் வதன் லம் அ வற்பணிப் பிாிப்  ெநறிைய உ திெசய் ம்; அ  சில 
இன்றியைமயாத ெபா ட்பா க க்கு உாிய கவனம் ெகா க்ைகயில் 
உயர்கல்வி நி வனங்க க்கு அதிகாரமளிப்பைத அ ப்பைட ேநாக்கமாகக் 
ெகாள் ம். ெபா ப் ைடைம ம் காரணங்கூ ம் ெபா ப் ம் உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் மீ  இைணபிாியாநிைலயில் இறங்குாிைமயாக்கப்பட 
ேவண் ம். அத்தைகய எதிர்பார்ப் களில் ேவற் ைமபாராட் தல் எ ம் 
ெபா  மற் ம் தனியார் கல்வி நி வனங்க க்கு இைடேய ெசய்யப்படக் 
கூடா . 

18.9. அத்தைகயெதா  வ வமாற்றம், இப்ேபாதி க்கிற கட்டைமப் க ம் 
நி வனங்க ம் தங்கைளேய திதாகக் கண் பி ப்பைத ம் அத்தைகய 
வைகமாதிாி மலர்ச்சிைய ேமற்ெகாள்வைத ம் ேவண் த் ம். 
அ வற்பணிகளின் தனிப்பிாிப்  இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத் க்குள் (HECI) 
ெசங்குத் நிைல ஒவ்ெவான் ம் ஒ  திய ஒற்ைறச் ெசயற்பங்ைக 
ேமற்ெகாள் ம்; அ  திய ஒ ங்காற் த் திட்ட ைறயில் 
ெதாடர் ற்றதாக ம் ெபா ள் ெபாதிந்ததாக ம் க்கியமானதாக ம் 
இ க்கிற . 

18.10. தரச்சான்றளிப் , நிதி தவி, ேமற்கவிந்த தன்னாட்சிக் கவிைக (குைட) அைமப்  

ஆகியவற்றிற்கான தன் ாிைமச் ெசங்குத் நிைலகள் எல்லாவற்றின் 
அ வற்பணி ம்- ஒளி மைறவற்ற ெபா  ெவளிப்ப த் ைக மற் ம் தங்கள் 
ேவைலயில் திறைமைய ம் ஒளி மைறவின்ைமைய ம் உ திெசய்ய, மனித 
இைட கத்ைதக் குைறத்  விாிவான ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தல் 
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ஆகியவற்றின் அ ப்பைடமீ  அைம ம். இதன் அ யி ள்ள ெநறி, 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த் ம் ஒ  கமற்ற மற் ம் ஒளி மைறவற்ற 
ஒ ங்கு ைற ெசய் ம் கு க்கீ  ஆகும். ெசயற்கட்டைளசார்ந்த தகவைலப் 
ெபாய்யாக ெவளிப்ப த் ைகக்காகத் தண்டங்கள் உள்ளடங்க, க ம் 
நடவ க்ைக டன் கூ ய கண் ப்பான ெசயேலற்பா கள், உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் குைறந்த அள  அ ப்பைட ெநறியங்க ட ம் 
அளைவத்தரங்க ட ம் இணக்கமாக இ க்கின்றன என்பைத உ திெசய் ம். 
இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயம் அ வாகேவ நான்கு ெசங்குத் நிைலக க்கு 
இைடேய உள்ள சல்கைளத் தீர் ெசய் ம். இந்திய உயர்கல்வி 
ஆைணயத்தில் உள்ள ெசங்குத் நிைல ஒவ்ெவான் ம் ேநர்ைம, கடைமப்பா  
மற் ம் ெபா ச் ேசைவயில் ெசய் காட் ய ஒ  தடப் பதி டன் ேசர்ந்  
ெதாடர் ற்ற பரப்பில் உயர் வல்லைம உள்ளவர்கள் அடங்கிய தற்சார்  
அைமப்பாக இ க்கும். அ ேவ உயர்கல்வியில் மிகச்சிறந்த ெபா  
உணர்ச்சி ள்ள வல் நர்களின் ஒ  சிறிய சுதந்திர அைமப்பாக இ க்கும். அ  
இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தின் ேநர்ைமைய ம் பயன் விைளவான 
அ வலாற் தைல ம் ேமற்பார்ைவயி ம்; கண்காணிக்கும். தகுந்த 
ெசய யக்கங்கள், நீதி ைறத்தீர்மானிப்  உள்ளடங்க அதன் 
அ வற்பணிகைள நிைறேவற்ற உ வாக்கப்ப ம். 

18.11. திய தரமான உயர்கல்வி நி வனங்கைள (HEIs) நி ைக- இைவ ெபா ச் 
ேசைவ உணர்ச்சி டன் நீண்டகால நிைலேபற் க்காக உாிய நிதிப் 
பின் லத் டன் நி வப்ப கின்றன என்பைதப் ெப ம் ெசயல்விைள டன் 
உ திெசய்ைகயில், ஒ ங்கு ைறெசய் ம் ஆட்சியால் மிக ம் எளிதாகச் 
ெசய்யப்ப ம். தனிச்சிறப்பாக அ வலாற் ம் உயர்கல்வி நி வனங்கள் (HEI) 
அவற்றின் நி வனங்கைள விாி ப த்த ைமய மற் ம் மாநில அரசுகளால் 
உதவி அளிக்கப்ப ம். அதன் லம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயில் மாணவர்கைள ம் 
கல்விப் லத்தினைர ம் பாடப்பிாி கைள ம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கைள ம் 
அைடய ம். உயர்கல்வி நி வனங்க க்காகப் ெபா  அறக்ெகாைடக் 
கூட்டாண்ைம மாதிாிகள், உயர்தரமான உயர்கல்வி அ கு ைறைய ேம ம் 
விாி ப த் ம் ேநாக்கத் டன் வழிகாட் யிட் ச் ெசல்லப்படலாம். 

கல்வி வணிகமயமாவைதத் த த் நி த்தல் (Curbing Commercialization of 

Education) 

18.12. சாிபார்ப் கள் மற் ம் இ ப் மீதங்க டன் பல்வைகச் ெசய யக்கங்கள் 
உயர்கல்வி வணிகமயமாக்கப்ப வைத எதிர்த் ப்ேபாரா  நி த் ம். இ  
ஒ ங்குெசய் ம் அைமப்  ைறயின் ஒ  க்கிய ந் ாிைமயாகும். எல்லாக் 
கல்வி நி வனங்க ம் ‘ஆதாயத்திற்காக இல்லாத’ ஓர் உள்ெபா ளாக, 

தணிக்ைக மற் ம் ெவளிப்ப த் ைகயின் அேத அளைவத்தரங்க க்காகக் 
ெகாள்ளப்ப ம். மிைகமீதங்கள் எைவ மி ப்பின் அைவ கல்விப்பிாி த் 
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ைறகளில் ம தலீ  ெசய்யப்ப ம். ெபா மக்களின் மனக்குைறையக் 
ைகயா ம் ெசய யக்கங்க க்கு வழியைமப்ப டன், இத்தைகய நிதிப் 
ெபா ட்பா கள் எல்லாவற்ைற ம் ெபா வில் ெவளிப்ப த் வ  
ஒளி மைறவின்றி இ க்கும். வளர்த்ெத க்கப்பட்ட தரச் சான்றளிப்  
அைமப் ைற இந்த அைமப்  ைறயின் மீ  நல்ெலண்ணக் குைற நிரப் ச் 
சாிபார்ப்  ஒன் க்கு வைக ெசய் ம்; இ  அதன் ஒ ங்கு ைறக் 
குறிக்ேகாளின் க்கியப் பாிமாணங்களில் ஒன்றாகக் க தப்ப ம். 

18.13. ெபா  மற் ம் தனியார் உயர்கல்வி நி வனங்கள் எல்லாம் இந்த ஒ ங்கு ைற 
ஆட்சியத்திற்குள் சமமாகப் பாவிக்கப்ப ம். ஒ ங்கு ைற ஆைணயம் 
கல்வியில் தனியார் அறக்ெகாைட யற்சிகைள ஊக்குவிக்கும்; தனியார் 
உயர்கல்வி நி வனங்கைள நி கிற அத்தைகய சட்டங்கள் எல்லாவற்ைற ம் 
இத்தைகய ெபா வான குைறந்த அள  வழிகாட் ம் ெநறிகள் இயல்விக்கச் 
ெசய் ம். இவ்வா , தனியார் மற் ம் ெபா  உயர்கல்வி நி வனங்க க்குப் 
ெபா  அளைவத்தரங்கைள இயல்விக்கும் இத்தைகய ெபா  
வழிகாட் ெநறிகள் நல்ல ஆ ைக, நிதி நிைலேப  மற் ம் காப் தி, கல்வி 
விைள கள் மற் ம் ெவளிப்ப த் ைககளில் ஒளி மைறவின்ைம 
ஆகியவற்ைறக் ெகாண் க்கும். 

18.14. அறக்ெகாைட மற் ம் ெபா  உணர்ச்சிக் க த்ைதக் ெகாண் க்கும் 
உயர்கல்வி நி வனங்கள், கட்டணங்கைளத் தீர்மானிக்கும் ஒ  ன்ேனற்ற 
ஆட்சியம் வாயிலாக ஊக்குவிக்கப்ப ம். உச்சவரம் டன் கட்டணங்கைள 
நி ணயிப்பதற்காக ஒளி மைறவற்ற ெசய யக்கங்கள்- நி வனங்களின் 
ெவவ்ேவ  வைகக க்கு அவற்றின் தரச்சான்றளிப்ைபச் சார்ந்  தனியார் 
நி வனங்கள் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்படாமல் இ க்கின்றன என்ற நிைலயில், 

வளர்த்ெத க்கப்ப ம். இ  தனியார் உயர்கல்வி நி வனங்கைள- 
விதிக்கப்பட்ட ெநறியங்கள் மற் ம் விாிவாகப் ெபா ந்தத்தக்க ஒ ங்கு ைறச் 
ெசய யக்கங்க க்குள்ளாக இ ந்தேபாதி ம், அவற்றி ைடய 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்குச் சுதந்திரமாகக் கட்டணங்கைள நி வ 
அதிகாரமளிக்கும். தனியார் உயர்கல்வி நி வனங்கள் தங்கள் 
மாணவர்க க்குத் தனிச்சிறப்பான எண்ணிக்ைகயில் இலவசங்க ம் 
ப ப் தவித்ெதாைகக ம் அளிக்க ஊக்குவிக்கப்ப ம். தனியார் 
நி வனங்களால் நி ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற் ம் ெசல கள் 
(charges) ஒளி  மைறவின்றி ைமயாக ெவளிப்ப த்தப்ப ம். மாணவர்கள் 
ேசர்க்ைகக் காலத்தின்ேபா  இத்தைகய கட்டணங்கள்/ெசல களின் 
அதிகாிப் கள் மனம் ேபானவா  இல்லாமல் இ க்கேவண் ம். கட்டணத்ைதத் 
தீர்மானிக்கும் ெசய யக்கம், உயர்கல்வி நி வனங்கள் தங்கள  ச தாயக் 
கடைமப்ெபா ப் கைள ஆற் கின்றன என உ திெசய்ைகயில், தகவான 
ெசல கைளத் தி ம்பப்ெப வைத உ தி ெசய் ம்.  
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19. உயர்கல்வி நி வனங்க க்குத் திறமான ஆ ைக ம் தைலைம ம் (Effective 

Governance and Leadership for Higher Education Institutions) 

19.1. திறமான ஆ ைக ம் தைலைம ம், உயர்கல்வி நி வனங்களில் ேமன்ைம 
மற் ம் த்தாக்கப் பண்பா  ஒன்றின் உ வாக்கத்ைத இயல்விக்கின்றன. 
இந்தியா உள்ளடங்க உலகளாவிய எல்லா உலக-வைக நி வனங்களின் ெபா  
ஆக்கக்கூ , வ ய தன்-ஆ ைக இ ப்ப ம், தைலசிறந்த நிைறதகுதி 
அ ப்பைடயிலான நி வனத் தைலவர்களின் பணியமர்த்தங்க ம் 
உண்ைமயிேலேய இ ந்தி க்கின்றன என்பதாகும். 

19.2. தரப்ப த்திய தரச்சான்றளிப்  மற் ம் தரப்ப த்திய தன்னாட்சியின் தகுந்த 
அைமப் ைற வாயிலாக இந்தியாவில் உள்ள எல்லா உயர்கல்வி 
நி வனங்க ம் த்தாக்கம் மற் ம் ேமன்ைமையப் பின்பற்றித் தன் ாிைம ம் 
தன்-ஆ ைக ம் ெகாண்ட நி வனங்களாக ஆவைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். 
மிக உயர்தரத் தைலைமைய உ தி ெசய்ய ம் ேமன்ைமயான நி வனப் 
பண்பாட்ைட ேமம்ப த்த ம், எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்களி ம் 
ெசயேலற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். அத்தைகய ஒ  ெபயர்ச்சிக்கு 
நி வனம் ஆயத்தமாகிற  எனக் ெகாள்கிற, உாியவா  தரப்ப த்திய 
தரச்சான் கைளப் ெபற்றதன்ேமல், உயர் தகுதிநிைல ம், தகுதிற ம் 
அர்ப்பணிப் ம், ெமய்ப்பிக்கப்பட்ட தனித்திறன்க ம் நி வனத்தின்பால் 
ஆழ்ந்த கடைமப்பாட்  உணர்ச்சி ம் ெகாண் க்கும் தனிப்பட்டவர்கள் 
அடங்கிய ஆ நர்கள் வாாியம் (BoA) ஒன்  நி வப்பட ேவண் ம். ஒ  
நி வனத்தின் ஆ நர்கள் வாாியம் ெவளித் தைலயீ  எ மின்றி 
நி வனத்ைத ஆ ைக ெசய்வதற்கும், தைலவர் உள்ளடங்க எல்லாப் 
பணியமர்த்தங்கைளச் ெசய்வதற்கும், ஆ ைக பற்றிய எல்லா கைளச் 
ெசய்வதற்கும் அதிகாரமளிக்கப் ெபற்றி க்கும். ன்ைனய சட்டத்தின் 

ரண்ப ம் வைக ைற எைத ம் ேமலழிப் ச்ெசய்கிற ேமற்கவிைகச் சட்டம் 
ஒன்  இ க்க ேவண் ம். அ  ஆ நர்கள் வாாியத்தின் அைமப் , 

பணியமர்த்தம், அ வலாற் ம் ைறைமகள், விதிகள், ஒ ங்கு ைறகள் 
மற் ம் ெசயற்பங்கு, ெபா ப் ைடைம ஆகியவற்றிற்கு வைகெசய்யக்கூ ம். 
வாாியத்தின் திய உ ப்பினர்கள் வாாியத்தால் அமர்த்தப்பட்ட வல் நர் கு  
ஒன்றால் அைடயாளம் காணப்பட ேவண் ம். திய உ ப்பினர்கைளத் 
ேதர்ந்ெத ப்ப  ஆ நர்கள் வாாியத்தாேலேய நிைறேவற்றப்படேவண் ம். 
ந நிைலக் க ைககள் உ ப்பினர்கைளத் ேதர்ந்ெத க்ைகயில் கவனத்தில் 
ெகாள்ளப்ப ம். இந்தச் ெசயல் ைறயின் ேபா  எல்லா உயர்கல்வி 
நி வனங்க ம் உதவி, ஆதர , நல் ைர வழங்கப்ப ம் என ம், 

தன்னாட்சிெப வைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்ள ேவண் ம் என ம், 2035 அளவில் 
அத்தைகய ஓர் ஆ நர்கள் வாாியத்ைதக் ெகாண் க்கும் என ம் 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற .  

19.3. ஆ நர்கள் வாாியம் ெதாடர் ற்ற எல்லாப் பதிேவ கைள ம் 
ஒளி மைறவின்றித் தன்-ெவளிப்ப த் ைக வாயிலாக, அக்கைற 

ெகாண்டவர்க க்குப் ெபா ப்  உள்ளதாக ம் பதில்ெசால் ம் 
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கடைமெகாண்டதாக ம் இ க்க ேவண் ம். ேதசிய உயர்கல்வி ஒ ங்காற் க் 
கு மம் (NHERC) வாயிலாக இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயத்தால் (HECI) ெசயற் 
கட்டைளயிடப்பட்ட எல்லா ஒ ங்கு ைற வழிகாட் ெநறிகைள ம் 
எதிேரற்கும் ெபா ப் ள்ளதாக இ க்கும். 

19.4. நி வனங்களின் எல்லாத் தைலைமநிைலக ம் தைலைமக ம், சிக்கல் 
நிைலைமகைள ேமலாண்ைமெசய் ம் திறைமக டன் ேசர்த் , உயர்கல்வித் 
தகுதி நிைலக ம், ெமய்ப்பித் க்காட் ய நி வாக, தைலைமத் 
தனித்திறன்க ம் வ வான ச தாயக் கடைமப்பா , கு ப்பணியில் 
நம்பிக்ைக, பன்ைமத்தன்ைம, ேவ பட்ட மக்க டன் பணியாற் ம் திறைம, 

ேநர்மைறக் கண்ேணாட்டம் ஆகியைவ ேபான்ற பண் நலன்க டன் ேசர்த் , 

அரசைமப்  வி மியங்கள் மற் ம் நி வனத்தின் ஒட் ெமாத்தத் 
ெதாைலேநாக்ைக இைணத்  வ வான ஒ ங்கைமைவச் ெசயல் ைறயில் 
ெமய்ப்பித் க் காட் வார்கள். ஆ நர்கள் வாாியத்தால் அைமக்கப்பட்ட 
தைலசிறந்த வல் நர் கு வால் வழிநடத்தப்ப ம் க ைமயான, 

ஒ பக்கம்சாயாத, நிைறதகுதி-அ ப்பைடயான, தகுதிறம்-அ ப்பைடயான 
ெசயல் ைற வழியான ேதர்ந்ெத ப்பான  ஆ நர்கள் வாாியத்தால் 
நிைறேவற்றப்படேவண் ம். தகுந்தெதா  பண்பாட்  வளர்ச்சிைய 
உ திெசய்வதற்கு, பதவிக்காலத்தின் நிைலேப  க்கியமாக இ க்கிற அேத 
ேநரத்தில், ஒ  நி வனத்தின் ெசயல் ைறகள் தைலைமயில் ஒ  மாற்றம் 
காரணமாக ந் வி வதில்ைல என் ம் நைட ைறப் பழக்கங்கைள 
உ திெசய்வதற்கு, தைலைம-வழி ைற ாிைம (leadership succession) 

கவனத் டன் திட்டமிடப்ப ம்; தைலைம மாற்றங்கள் ேபாதிய ேமல க்குப் 
ப க டன் அைமந் , இணக்கமான இைடமா தைல உ திெசய் ம் 
ெபா ட் , பதவி கா யாக இ க்கா ; ெதாடக்கத்திேலேய தைலசிறந்த 
தைலவர்கள் அைடயாளம் காணப்ப வார்கள். அவர்கள் வழியிேலேய 
பணிெசய்  ஒ  ப ேயற்றம் வாயிலாகத் தைலைமக்கு 
வளர்த்ெத க்கப்ப வார்கள். 

19.5. ேபாதிய நிதி தவி, சட்ட ைற இயல்விப் கள் மற் ம் தன்னாட்சி பலகட்ட 
ைறயில் வழங்கப்ப கிற நிைலயில், எல்லா உயர்கல்வி நி வனங்க ம், 

ம தைலயாக, நி வனத்தின் ேமன்ைமக்கான கடைமப்பா , உள் ர்ச் 
ச கங்க டன் அவற்றின் ஈ பா , மிக யர்ந்த நிதி ைறைம, காரணங்கூ ம் 

ெபா ப்  ஆகிய அளைவத்தரங்கைள ெவளிப்படக் காட்சிக்குைவக்கும். 
நி வனங்கள் தங்க ைடய ெதாடக்க யற்சிகள், ெசாந்த ன்ேனற்ற 
அ கு ைற, அைடவதற்காக நி விய இலட்சியங்கள் ஆகியவற்ைற 
வளர்த்ெத க்க அ ப்பைடயாக அைமகின்ற ஓர் ெசயல்உத்திெகாண்ட நி வன 
வளர்ச்சித் திட்டத்ைத ஒவ்ெவா  நி வன ம் உ வாக்கும். ேம ம் அ  ெபா  
நிதியளிப் க்கு அ ப்பைடயாகக்கூ ம். நி வனம்சார் வளர்ச்சித் திட்டமான  

(IDP) வாாிய உ ப்பினர்கள், நி வனத் தைலவர்கள், கல்விப் லத்தினர், 

மாணவர்கள், பணியாளர்கு வினர் ஆகிேயாாின் கூட் ப் பங்ேகற் டன் 
ஆயத்தம் ெசய்யப்படேவண் ம். 



 

பகுதி 3. பிற க்கிய ஒ கக் கவனிப் ப் பரப் கள்  
(OTHER KEY AREAS OF FOCUS) 

20. பணித்ெதாழில் கல்வி (Professional Education) 

20.1. பணித்ெதாழிலர்கைள ஆயத்தம்ெசய்தலான  அறவியல் மற் ம் ெபா  ேநாக்க 
க்கியத் வத்தில் ஒ  கல்வி, பாடப்பிாிவில் ஒ  கல்வி, பயிற்சிக்கான கல்வி 

ஆகியவற்ைற உள்ளடக்குகிற . அ  திறனாய்  மற் ம் இைட ம் 
பாடப்பிாி ச் சிந்தைன, கலந்தாய் , வாக்குவாதம், ஆராய்ச்சி, த்தாக்கம் 
ஆகியவற்ைற ைமயமாக உள்ளடக்கியி க்க ேவண் ம். இவற்ைற 
எய் வதற்காக, பணித்ெதாழிற்கல்வி சிறப் ைடய ஒ பிாிவில் மட் ம் 
தனிைமப்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூடா . 

20.2. இவ்வா , பணித்ெதாழிற்கல்வி ஒட் ெமாத்த உயர்கல்வி அைமப் ைறயின் 
ஓர் உள்ளிைணந்த பகுதியாக ஆகிற . தனித் நின்  இயங்கும் ேவளாண் 
பல்கைலக்கழகங்கள், சட்டப் பல்கைலக்கழகங்கள், உடல்நல அறிவியல் 
பல்கைலக்கழகங்கள், ெதாழில் ட்பப் பல்கைலக்கழகங்கள், பிற களங்களில் 
தனித்  இயங்கும் நி வனங்கள் ஆகியைவ நிைறவான மற் ம் பல் ைறக் 
கல்விைய ன்னளிக்கும் நி வனங்களாக ஆவைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாள்ளேவண் ம். பணித்ெதாழில் அல்ல  ெபா க் கல்விைய ன்னளிக்கும் 
எல்லா நி வனங்க ம் 2030 அளவில் இைடெவளியின்றி, ஒன்றிைணந்த ஒ  

ைற ஆகிய இரண்ைட ம் ன்னளிக்கும் நி வனங்க க்குள்/ 
ெகாத்தைமப் க க்குள் இயற்ைகயாகேவ ப ப்ப யாக மலர்ச்சி வைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். 

20.3. ேவளாண்கல்வியான  இைண ம் பாடப்பிாி க டன் (allied disciplines) 
மீண் ம் உயிர்ப்பிக்கப்ப ம். நாட் ள்ள எல்லாப் பல்கைலக்கழகங்களில் 
ஏறத்தாழ 9%-ஐ ேவளாண் பல்கைலக்கழகங்கள் அடக்கியி ந்த ேபாதி ம், 

ேவளாண்ைம மற் ம் பிற இைண ம் பாடப்பிாி களில் 
பதி ச்ேசர்க்ைகயான  உயர்கல்வியின் எல்லாப் பதி ச்ேசர்க்ைகயி ம் 1%-ஐ 
விடக் குைறவாகேவ இ க்கிற . ேவளாண்ைமயின் ெகாள்திறன், தரம் ஆகிய 
இரண் ம், மற் ம் இைண ம் பாடப்பிாி க ம் - மிக நல்ல 
ெசய்திறன்ெகாண்ட பட்டதாாிகள், ெதாழில் ட்பர்கள், த்தாக்க ஆராய்ச்சி, 
ெதாழில் ட்பங்கள் மற் ம் பயிற்சி டன் இைணப் ற்ற அங்கா  
அ ப்பைடயில் விாிவாக்கம் ஆகியவற்ைற அதிகாிக்கும் ெபா ட் -  
ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம். ெபா க்கல்வி டன் ஒன்றிைணந்த நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள் வாயிலாக ேவளாண்ைம மற் ம் கால்நைட அறிவியல்களில் 
பணித்ெதாழிலர்கைள ஆயத்தம்ெசய்தலான  கூர்மதி டன் 
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அதிகாிக்கப்படேவண் ம். ேவளாண் கல்வியின் வ வைமப்பான  நில 
விைளச்சல் குைற , காலநிைல மாற்றம், ெப கிவ ம் நம  
மக்கள்ெதாைகக்குப் ேபாதிய உண  த யைவ ேபான்ற க்கிய 
வாதப்ெபா ட்கைள அறிந்தி க்ைகயில், உள் ர் அறி , மர வழி அறி , 

வளர்ந் வ ம் ெதாழில் ட்பங்கள் ஆகியவற்ைறப் ாிந் ெகாண்  
பயன்ப த் ம் திறைமக டன் பணித்ெதாழிலர்கைள வளர்த்ெத க்கும் 
ேநாக்கில் ைறமாற்றம் ெசய்யப்ப ம். ேவளாண் கல்விைய ன்னளிக்கும் 
நி வனங்கள் உள் ர்ச் ச கங்க க்கு ேநர யாக நன்ைம பயக்க ேவண் ம். 
ெதாழில் ட்ப அைடகாப்பைமைவ (incubation) ேமம்ப த்த ம் நிைலக்கத்தக்க 
வழி ைறகைள எங்கும் பரவச்ெசய்ய ம் ேமம்ப த்த ம் ேவளாண் 
ெதாழில் ட்பப் ங்காக்கைள நி வியைமப்ப  என்ற ஓர் அ கு ைற 
இ க்கக்கூ ம். 

20.4. சட்டக் கல்வியான  நீதிெபற விாிந்த அ கு ைறைய ம், அைத உாிய 
காலத்தில் வழங்க மிகச்சிறந்த பழக்கங்கைள ம் ஏற் க்ெகாள்வதில் திய 
ெதாழில் ட்பங்கைளத் த விேயற்பதில், உலகளாவிய நிைலயில் 
ேபாட் ேபாட ேவண் ய ேதைவ ள்ள . அேத ேநரத்தில், ச தாய-
ெபா ளாதார-அரசியல் நீதி பற்றிய அரசைமப்  வி மியங்க டன் 
ைகயாளப்பட ம் ஒளி ட்டப்பட ம், மற் ம் மக்களாட்சியம், சட்டத்தின் 
ஆட்சி, மனித உாிைமகள் ஆகியவற்றின் காரண காாியங்கள் வாயிலாகத் 
ேதசிய ம கட் மானம் ேநாக்கி ெநறிப்ப த்தப்பட ம் ேவண் ம். சட்டச் 
சிந்தைன, நீதி ெநறி ைறகள், சட்டவியல் நைட ைறப் பயிற்சி, பிற 
ெதாடர் ைடய ெபா ளடக்கம் பற்றிய வரலா  ஆகியவற்ைற உாிய 

ைறயி ம் ேபாதிய அளவி ம் சட்டக் கல்விப் பாடத்திட்டங்கள் பிரதிப க்க 
ேவண் ம். சட்டக் கல்விைய ன்னளிக்கும் மாநில நி வனங்கள், 

ஆங்கிலத்தி ம் நி வனம் அைமந் ள்ள மாநில ெமாழியி ம் எதிர்கால 
வழக்குைரஞர்க க்கும் நீதிபதிக க்கும் இ ெமாழிக் கல்வி வழங்குவைதக் 
க த ேவண் ம். 

20.5. உடல்நலக் கல்வியான , கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் கால அள , 

கட்டைமப் , வ வைமப்  ஆகியைவ, பட்டதாாிகள் ஆற் ம் ெசயற்பங்கு 
ேவண் த்தங்க க்கு (requirements) இைணயாகத் ேதைவப்ப ம் வைகயில் 
ம பார்ைவயிடப்பட ேவண் ய  ேதைவப்ப கிற . மாணவர்கள் ெதாடக்க 

மற் ம் ைண ம த் வமைனகளில் ேவைலெசய்வதற்கு தன்ைமயாகத் 
ேதைவப்ப கிற நன்கு வைரய க்கப்ெபற்ற அளைவமானிகள் மீ , ைறயான 
கால இைடெவளிகளில் மதிப்பீ  ெசய்யப்ப வார்கள். உடல்நலக் கவனிப்பில் 
மக்கள் பன்ைமயான வி ப்பத்ெதாி கைளக் ெகாள்கிறார்கள் என்றால், நம  
உடல்நலக் கல்வி அைமப் ைற ஒன்றிைணப் ப் ெபா ள்ளதாக ம் அதன் 

லம் ம த் வக் கல்வியில் ஆங்கில ம த் வ மாணவர்க ம் ஆ ர்ேவதம், 

ேயாகம், இயற்ைக, னானி, சித்த, ஓமிேயாபதி ம த் வம் (AYUSH), மற் ம் 
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எதிர்-எதிர் நிைலயி ம், அ ப்பைடப் ாிதைலக் ெகாண் க்க ம் ேவண் ம். 
ம த் வக் கல்வியின் எல்லா வ வங்களி ம் நலவாழ் க் காப்  மற் ம் ச க 
ம ந்  மீ  மிகப்ெபாிய க்கியத் வம் ெகாண் க்கேவண் ம். 

20.6. ெதாழி ட்பக் கல்வியான  இந்தியாவின் ஒட் ெமாத்த வளர்ச்சிக்கு 
க்கியமாக ள்ள ெபாறியியல், ெதாழில் ட்பம், ேமலாண்ைம, கட்டடக்கைல, 

நகரைமப் த் திட்டம், ம ந்தியல், உணவக ேமலாண்ைம, உணேவற்பாட் த் 
ெதாழில் ட்பம் த யவற்றில் பட்டம் மற் ம் பட்டய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
உள்ளடக்குகிற . இத்தைகய பிாி களில் நன்கு தகுதிநிைல ள்ள மனித 
ஆற்ற க்குப் ெபாிய ேதைவ மட் மின்றி, இத்தைகய களங்களில் 

த்தாக்கத்ைத ம் ஆராய்ச்சிைய ம் ண் தற்கு, ெதாழிற்சாைலக க்கும் 
உயர்கல்வி நி வனங்க க்கும் இைடேய ெந ங்கிய ஒ ங்குைழப் கைள ம் 
அ  ேவண் த் வதாக அைம ம். அதற்குேம ம், மனித யற்சிகள் மீதான 
ெதாழில் ட்பச் ெசல்வாக்கான  ெதாழில் ட்பக் கல்விக்கும் பிற 
பாடப்பிாி க க்கும் இைட ள்ள பதனக்குழி (silo)கைள அாித்ெத ப்பைத 
எதிர்பார்க்கிற . இவ்வா , ெதாழில் ட்பக் கல்வியான  பல் ைறக் கல்வி 
நி வனங்க ள் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ள் ம் ன்னளிக்கப்ப வைத ம் 
பாடப்பிாி க டன் ஆழ்ந்  ஈ ப ம் வாய்ப் கள் மீ  ஒ  திய 
ஒ கக்கவனிப் க் ெகாண் ப்பைத ம்கூட ேநாக்கமாகக் ெகாள்கிற . 
இைளஞர்களின் ேவைலவாய்ப் நிைலைய உயர்த் வதற்காக இளநிைலப் 
பட்டக் கல்விக்குள் பின்னப்ப கிற க்கியமான உடல்நலம், சுற் ச்சூழல், 

நிைலக்கத்தக்க வாழ்க்ைக ஆகியவற் டன், மரப த்ெதாைகயியல் ஆய் கள், 

உயிாித் ெதாழில் ட்பவியல், நாேனா-ெதாழில் ட்பம், நரம்  அறிவியல் 
ஆகியவற்றிற்கும் கூ தலாக, ெசயற்ைக ண்ணறி , ப்பாிமாண 
எந்திரச்ெசயல், ெப ந்தர ப் பகுப்பாய் , எந்திரவழிக் கற்றல் ேபான்  
ேவகமாக தன்ைம ெப கிற அதிந னப் பரப் களி ம் பணித்ெதாழிலர்கைள 
ஆயத்தம்ெசய்வதில் இந்தியத் தைலைம வழிகாட்ட ேவண் ம். 

21. வய வந்ேதார் கல்வி ம் வாழ்நாள் கற்ற ம் (Adult Education and Lifelong 

Learning) 

21.1. அ ப்பைட எ த்தறி  ெப தல், கல்வி ெப தல், வாழ்வாதாரத்ைதத் 
ெதாடர்தல் ஆகிய வாய்ப்  ஒவ்ெவா  கு மகனின் அ ப்பைட உாிைமயாக 
ேநாக்கப்பட ேவண் ம். எ த்தறி ம் அ ப்பைடக் கல்வி ம் தனிப்பட்டவர்கள் 
தனிவாழ்வி ம் ெதாழி ம் ன்ேன வைத இயல்விக்கிற ேநர் க, ச க, 

வாழ்நாள் கற்றல் வாய்ப் களில் ைமயான திய உலகத்ைதத் 
திறந் ைவக்கின்றன. ச தாய மற் ம் நாட்  மட்டத்தில் எ த்தறி ம் 
அ ப்பைடக் கல்வி ம் பிற எல்லா வளர்ச்சி யற்சிகைள ம் ெபாி ம் 
உயர்த் கிற வ ய ஆற்றல்ெப க்கி(multiplier)களாக இ க்கின்றன. 
உலகளாவிய நா களின் தர கள் எ த்தறி  தங்க க்கும் ெமாத்த 
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உள்நாட் ச் ெசய்ெபா ள் (GDP) தனிெயா வர் வ மானத்திற்கும் இைடேய 
மிகப்ெப ம் உயர் ஒப் ைமத் ெதாடர் கைளச் சுட் க்காட் கின்றன. 

21.2. இதற்கிைடயில், ச கத்தில் எ த்தறி  ெபறாத உ ப்பினராக இ ப்ப , 

அ ப்பைட நிதி-நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்வதற்கும், குறித்த விைலக்கு 
வாங்கிய ெபா ள்களின் தரம்/அளைவ ஒப்பிட் ப் பார்ப்பதற்கும், ேவைலகள், 

கடன்கள், பணிகள் த யவற்றிற்கு விண்ணப்பப் ப வங்கைள நிரப்ப ம், 

ெசய்தி ஊடகங்களின் ெபா ச் சுற்றறிக்ைககைள ம் கட் ைரகைள ம் 
ப த்தறிவதற்கும், அ வல்ெதாழில் நடத் வதற்காக மர வழியான அஞ்சல் 
மற் ம் மின்னஞ்சைலப் பயன்ப த் வதற்கும், ஒ வர  வாழ்க்ைகைய ம் 
பணித்ெதாழிைல ம் ேமம்ப த்த வைலத்தளம், பிற ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
பயன்ெகாள்வதற்கும், ெத வின் திைசகைள ம், ம ந் கள் பற்றிய பா காப்  
வழிகாட் தைல ம் ாிந் ெகாள்வதற்கும், குழந்ைதக க்குக் கல்வியில் 
உதவ ம், கு மகனாக ஒ வர  அ ப்பைட உாிைமகைள ம் 
ெபா ப் கைள ம் பற்றிய விழிப் ணர் டன் இ ப்பதற்கும், இலக்கியப் 
பைடப் கைளப் பாராட் வதற்கும், ஊடக வாயில்கள் அல்ல  உயர் 
ெபா ளாக்க ேவைலவாய்ப்ைபத் ெதாடர்வதற்கு இயலாைம உள்ளடங்க 
நன்ைமக்ேக கைளக் ெகாண் க்கிற . இங்குப் பட் ய டப்பட்ட 
திறைமகள் வய வந்ேதார் கல்வியின் ெபா ட் ப் த்தாக்கச் 
ெசயேலற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதன் வாயிலாக, எய்தப்படேவண் ய 
விைள களின் விளக்கப் பட் யல் ஆகும். 

21.3. இந்தியா-உலகம் ஆகிய இரண் ம் விாிவான கள ஆய் க ம் 
பகுப்பாய் க ம்- அரசியல் வி ப்பம், ஒ ங்கைமவான கட்டைமப் , 

ைறயாகத் திட்டமி தல், ேபாதிய நிதி ஆதர , கல்வியாளர்கள் மற் ம் 
தன்னார்வலர்களின் உயர்தரக் ெகாள்திறன் ஆகியவற் டன், இைணப் ள்ள 
வய வந்ேதார் எ த்தறி  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் க்கிய ெவற்றிக் கூ களாகத் 
ெதாண் மனப்பாங்கும் ச க ஈ பா ம் ஒன் திரட் த ம் இ க்கின்றன 
என்பைதத் ெதளிவாகச் ெசய ல் விளக்கிக்காட் கின்றன. ெவற்றிகரமான 
எ த்தறி  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்- வய வந்ேதார் எ த்தறி  வளர்ச்சியில் 

வ  மட் மின்றி, ச கத்தில் எல்லாக் குழந்ைதக க்கும் அதிகாிக்கப்பட்ட 
கல்வித் ேதைவயி ம், அத் டன் ேநர்மைறச் ச க மாற்றத்தி ம் ச கத்தின் 
ெப ம் பங்களிப்பி ம் கின்றன. ேதசிய எ த்தறி ச் ேசைவயியக்கம் 1988-

இல் ெதாடங்கப்பட்டேபா , மக்களின் தன்னார்வ ஈ பா  மற் ம் ஆதர  
அ ப்பைடயில் இ ந்த . ெபண்கள் உள்ளடங்க, 1991-2011 காலஅளவின் 
ேபா  ேதசிய எ த்தறிவின் தனிச்சிறப்பான அதிகாிப்பில் ந்த ; அந்த 
நாளில் ெதாடர் ற்ற ச தாய வாதப்ெபா ட்கள் மீ  உைரயாடல்கைள ம் 
கலந்தாய் கைள ம் ெதாடங்கி ைவத்த . 
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21.4. வய வந்ேதார் கல்விக்கான அரசின் வ வான மற் ம் த்தாக்கத் ெதாடக்க 
யற்சிகள், குறிப்பாகச் ச க ஈ பாட்ைட ம் ெமன்ைமயான மற் ம் 

நன்ைமயான ெதாழில் ட்பத்தின் ஒன்றிைணப்ைப ம் எளிதாக்குவதற்கு, இந்த 
அைனத்  க்கிய 100% எ த்தறி  எய் ம் ேநாக்கத்ைத, இயன்ற அள  
விைரவில் எய்தக் கூ ம். 

21.5. த ல் தைலசிறந்த வய வந்ேதார் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் ஒன் , 

எ த்தறி -எண்ணறி  அ ப்பைடக் கல்விச் ெசய்ெதாழில் திறன்கைள மற் ம் 
அதற்கு அப்பா ம் தைலசிறந்த பாடத்திட்டங்கைள நி வதில், ேதசியக் 

கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தின் (NCERT) இப்ேபாதி க்கும் 
சிறப்பறி த் திறைமயின் கூட் ப்ேபராற்றைல வளர்ப்ப  மற் ம் 
கட்டைமப் க் குறித் , வய வந்ேதார் கல்விக்கு அர்ப்பணிக்கப்ப கிற, 

ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மத்தின் திய மற் ம் நன்கு 
ஆதரவளிக்கப்பட்ட ஓர் உ ப்  அைமப்பால் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 
வய வந்ேதார் கல்விக்கான பாடத்திட்டச் சட்டகம் ஒவ்ெவான் ம் ெதளிவான, 

வைரய க்கப்பட்ட குைறந்த  ஐந்  வைககைளயாவ  உள்ளடக்கியி க்கும்: 
(அ) அ ப்பைட எ த்தறி  மற் ம் எண்ணறி ; (ஆ) (நிதி எ த்தறி , எண்மிய 
எ த்தறி , வர்த்தகச் ெசய்திறன்கள், உடல்நலக் கவனிப்  மற் ம் 
விழிப் ணர் , குழந்ைதக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி, கு ம்ப நலம் உள்ளடங்க) 

க்கிய வாழ்க்ைகச் ெசய்திறன்கள்; (இ) (உள் ர் ேவைலவாய்ப்ைபப் ெப ம் 
ேநாக்கில்) ெசய்ெதாழில் ெசய்திறன்கள் வளர்ச்சி; (ஈ) (ஆயத்த, ந , 

இைடநிைலகளின் சமநிைல உள்ளடங்க) அ ப்பைடக் கல்வி; மற் ம் (உ) 
(கைலகள், அறிவியல்கள், ெதாழில் ட்பம், பண்பா , விைளயாட் கள், 

ெபா ேபாக்குகள், அவற் டன், க்கிய வாழ்க்ைகச் ெசய்திறன்கள் மீ  
அதிக ன்ேனற்றக் க வி ேபான்  உள் ாில் கற்பவர்க க்கு ஆர்வம் 
அல்ல  பயன்த ம் தைலப் களில் வய வந்ேதார் கல்விப் பாடப்பயிற்சிகளில் 
ஈ ப தல் உள்ளடங்க) கல்விையத் ெதாட தல். இச்சட்டகம் பல ேநர் களில் 
குழந்ைதக க்காக வ வைமக்கப்பட் ப்பவற்ைற விட ேவறான கற்பித்தல்-
கற்றல் ைறகள் வய வந்தவர்க க்குத் ேதைவப்ப ம் என்பைத மனத்தில் 
ைவத்தி க்கக் கூ ம். 

21.6. இரண்டாவ - ஆர்வ ள்ள வய வந்தவர்கள், வய வந்தவர் கல்வி மற் ம் 
வாழ்நாள் கற்ற க்கு அ கு ைற ெபற்றி க்கும் வைகயில், தகுந்த 
உள்கட்டைமப்  உ தி ெசய்யப்ப ம். இத்திைசயில் க்கியெதா  
ெதாடக்க யற்சி, தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பம் (ICT) ஆயத்தப்ப த் கிற 
வய வந்ேதார் கல்விப் பயிற்சிக்காக ம், சாத்தியமாகும்ேபா  பிற ச க 
ஈ பா ம் வளைமப்ப த் ம் ெசய்ைகப்பா க க்காக ம், வார இ திகளில் 
பள்ளி ேநரங்க க்குப் பின்  பள்ளிகள்/ பள்ளி வளாகங்கைள ம் ெபா லக 
இடங்கைள ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்வதாகும். பள்ளிக் கல்வி, உயர்கல்வி, 
வய வந்ேதார் கல்வி, ெசய்ெதாழில் கல்வி, பிற ச க மற் ம் ெதாண் ச் 
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ெசய்ைகப்பா க க்காக ம் உள்கட்டைமப்ைபப் பகிர்ந் ெகாள்வதான -
இயற்ைக மற் ம் மனிதவள ஆதாரங்கள் இரண்ைட ம் திறைமயாகப் 
பயன்ப த் வதற்கும், இத்தைகய ஐந் வைகக் கல்விக க்கிைடேய ம் 
அப்பா ம் கூட் ப்ேபராற்றைல உ வாக்குவதற்கும் மிக ம் 

க்கியமானதாகும். இத்தைகய காரணங்க க்காக வய வந்ேதார் கல்வி 
ைமயங்களான (AECs), உயர்கல்வி நி வனங்கள்(HEIs), ெசய்ெதாழில்பயிற்சி 
ைமயங்கள் த யன ேபான்ற பிற ெபா  நி வனங்க க்குள் ேசர்க்கப்படக் 
கூ ம். 

21.7. ன்றாவ , வய வந்ேதார் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகத்தில் 
விளக்கப்பட்டப , வய வந்ேதார் கல்வியின் ஐந்  வைகக க்குமான 
பாடத்திட்டச் சட்டகத்ைதப் பக்குவப்பட்ட கற்பவர்க க்குக் கற்பிக்கும்ப , 

பயிற் விப்ேபார்/கல்வியாளர்கள் ேவண் த்தப்ப வார்கள். இத்தைகய 
பயிற் விப்ேபார் வய வந்ேதார் கல்வி ைமயங்களில் கற்கும் 
ெசய்ைகப்பா கைள ஒ ங்கைமக்க ம், வழிநடத் வதற்கும் அத் டன் 
தன்னார்வப் பயிற் விப்ேபாைர ஒ ங்கிைணப்பதற்கும், ேதசிய, மாநில, 

மாவட்ட மட்டத்தில் உள்ள வளைம ஆதர  ைமயங்களில் 
பயிற்சியளிக்கப்ப வார்கள். உள் ர்ச் ச கங்க டன் ஈ ப வதற்கு, 

ஒவ்ெவா  உயர்கல்வி நி வனங்களின் பகுதியாக உள் ர்க் கல்வி 
நி வனங்களி ந்  தகுதிநிைலெபற்ற ச க உ ப்பினர்கள் கு ங்காலப் 
பயிற்சிைய ேமற்ெகாண் , வய வந்ேதார் கல்விப் பயிற்றாளராக அல்ல  
ஒ வ க்ெகா வர் தன்னார்வப் பயிற்றாளராக ஊக்குவிக்கப்ப வார்கள், 
வரேவற்கப்ப வார்கள்; நாட் க்கான அவர்கள  க்கியப் பணி 
அங்கீகாிக்கப்ப ம். மாநிலங்க ம் பிற ச க ஒ ங்கைமப் க டன் ேசர்ந்  
எ த்தறி ம் வய வந்ேதார் கல்வி ம் ேநாக்கிய யற்சிகைள ேம யர்த்தப் 
பணி ாி ம். 

21.8. நான்காவ , வய வந்ேதார் கல்வியில் ச க உ ப்பினர்களின் பங்ேகற்ைப 
உ திெசய்ய எல்லா யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். பதி ச்ேசர்க்ைக 
ெபறாத மாணவர்கள் மற் ம் பள்ளிையவிட்  இைடநின்றவர்களின் 
பங்ேகற்ைபத் தடம்பற்றிக் கண்டறிந்  உ திெசய்வதற்கு, தங்கள  ச கம் 
வழியாகப் பயணம்ெசய் ம் ச தாயப் பணியாளர்க ம்/ஆேலாசகர்க ம் கூட, 

அவர்கள் பயணிக்கும் ேபா  ெபற்ேறார்கள், வளாிளம்ப வத்தினர்கள் மற் ம் 
வய வந்ேதார் கல்வி வாய்ப் களில், கற்பவர்களாக ம் ஆசிாியர்கள்/ 
பயிற்றாளர்கள் ஆகிய இரண்  நிைலயி ம் ஆர்வம் ெகாண்ட ஏைனேயாாின் 
தர கைளத் திரட் மா  ேவண்டப்ப வார்கள். அதன்பின் , ச தாயப் 
பணியாளர்கள், ஆேலாசகர்கள், அவர்கைள உள் ர் வய வந்ேதார் கல்வி 
ைமயங்க டன் (AECs) இைணப்பார்கள். வய வந்ேதார் கல்வி வாய்ப் கள் 
விளம்பரங்கள் மற் ம் அறிவிப் கள் வாயிலாக ம் அரசு சாராத நி வனங்கள் 
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(NGOs), பிற உள் ர் ஒ ங்கைமப் களின் நிகழ்ச்சிகள் மற் ம் ெதாடக்க 
யற்சிகள் வாயிலாக ம் விாிவாக விளம்பரப்ப த்தப்ப ம். 

21.9. ஐந்தாவ , நம  ச கங்கள் மற் ம் கல்வி நி வனங்க க்குள் ப க்கும் 
பழக்கத்ைதக் கற்பிப்பதற்கு, ல்கள் கிைடப்பைத ம் அ குவைத ம் 
ேமம்ப த் வ  மிக க்கியமானதாக இ க்கிற . எல்லாச் ச கங்க ம் கல்வி 
நி வனங்க ம் பள்ளிகள், கல் ாிகள், பல்கைலக்கழகங்கள், ெபா  

லகங்கள் ஆகியைவ ம் இயலாைம ள்ளவர்கள் மற் ம் 
மாற் த்திற ள்ளவர்கள் உள்ளடங்க எல்லா மாணவர்களின் ேதைவக க்கும் 
ஆர்வங்க க்கும் பய ம் ல்கைளப் ேபாதிய அள  வழங்குவைத 
உ திெசய்யப் பயன்ப த்தப்ப ம் என்பைத ம் ந னப்ப த்தப்ப ம் 
என்பைத ம் இக்ெகாள்ைக பாிந் ைரக்கிற . ைமய/ மாநில அரசுகள், ச தாய 
-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற பகுதிகள், அத் டன் ஊரகம் மற் ம் 
ெதாைலவிடங்களில் வாழ்பவர்கள் உள்ளடங்க நாட் ேட எல்ேலா ம் 

த்தகங்கைள அ குவைத ம் வாங்குந்திறத்ைத ம் உ திெசய் ம் 
ெசயற்ப கைள ேமற்ெகாள் ம். ெபா  மற் ம் தனியார் கைமகள்/ 
நி வனங்கள் இரண் ம் எல்லா இந்திய ெமாழிகளி ம் ெவளியிடப்பட்ட 

த்தகங்களின் தரத்ைத ம் ஈர்க்கும் தன்ைமைய ம் ேமம்ப த் ம் உத்தி 
யற்சிகைள வகுத்தைமக்கும். லக ல்கைள இைணயவழியி ம், 

ேமற்ெகாண்  எண்மிய லகங்கைள விாிவான அ ப்பைடயில் அ கத்தக்க 
ைறைய ேம யர்த் ம் ெசயற்ப கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ச கங்களி ம் 

கல்வி நி வனங்களி ம் ப் ள்ள லகங்கைள உ திெசய் ம் ெபா ட்  
அவற்றிற்காகப் ேபாதிய லகப் பணியாளர்குழாத்ைதக் கிைடக்கும்ப  
ெசய்வ ம், உாிய ெசய்பணி வழிகைள ம் ெதாடர் பணித்ெதாழில் 

வளர்ச்சிகைள ம் (CPD) திட்டமி தல் கட்டாயமாக்கப்ப ம். 
இப்ேபாதி ந் வ ம் எல்லா லகங்கைள ம் வ ைமப்ப த்தல், நலக்ேக ற்ற 
வட்டாரங்களில் ஊரக லகங்கைள ம் ப ப்பகங்கைள ம் நி வியைமத்தல், 

இந்திய ெமாழிகளில் ப ப் க் க விகைள விாிவாகக் கிைடக்கச்ெசய்தல், 

குழந்ைதகள் லகங்கைள ம் நடமா ம் லகங்கைள ம் 
இந்தியாவி ேட ம் பாடங்க ேட ம் ச க லகச் சங்கங்கைள நி தல், 

கல்வி நி வனங்க க்கும் லகங்க க்கும் இைடேய ெபாிதாக 
ஒ ங்குைழப்பைதப் ேபணிவளர்த்தல் ஆகியைவ உள்ளடங்கப் பிற 
ெசயற்ப கைள ம் உள்ளடக்கும். 

21.10. இ தியாக, ேம ள்ள ெதாடக்க யற்சிகைள வ ைமப்ப த் வதற்கும் 
ேமற்ெகாள்வதற்கும் ெதாழில் ட்பமான  ெநம்பித் ண்டப்ப ம். ெசய கள், 

இைணயவழிப் பாடப் பயிற்சிகள்/அளைவயலகுகள் (modules), ெசயற்ைகக் 
ேகாள் அ ப்பைடயில் அைமந்த ெதாைலக்காட்சி வாயில்கள், இைணயவழி 

ல்கள் மற் ம் தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பம் (ICT) ஆயத்தப்ப த்திய 
லகங்கள், வய வந்ேதார் கல்வி ைமயங்கள் தலானைவ ேபான்ற 
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வய வந்ேதார் கற்ற க்காகத் தரமான ெதாழில் ட்பத் ெதாி ாிைமகள் 
(options)- அரசு மற் ம் அறக்ெகாைடத் ெதாடக்க யற்சிகள் வாயிலாக, 

அத் டன் திரட் ய வளைமகள் மற் ம் ேபாட் கள் வாயிலாக 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். அதன் லம், பல ேநர் களில் தரமான வய வந்ேதார் 
கல்வி ஓர் இைணயவழி அல்ல  கலைவ ைறயைம களில் நடத்தப்படக் 
கூ ம். 

22. இந்திய ெமாழிகள், கைலகள், பண்பாட்ைட ேமம்ப த் தல் (Promotion of Indian 

Arts and Culture)  

22.1. இந்தியாவான  ஆயிரக்கணக்கான ஆண் களாகக் கைலகள், இலக்கியப் 
பைடப் கள், மர வழக்கங்கள், மர கள், ெமாழியியல் ெவளிப்பா கள், 

ைகவிைன ேவைலப்பா கள், மர ாிைம மைனயிடங்கள், பல வ வங்களில் 
வளர்த்ெத க்கப்பட்ட மற் ம் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட பண்பாட் ப் ைதயலாக 
இ க்கிற . உலெகங்குமி ந்  ேகா க்கணக்கான மக்கள் சுற் லாவின் 
ெபா ட்  இந்தியாைவப் பார்ைவயிட, இந்திய வி ந்ேதாம்பைல 
அ பவிக்கிற, இந்தியக் ைகவிைனப் ெபா ட்கைள ம் ைகயால் ெநய்த 
ெநச ப் ெபா ட்கைள ம் வாங்குகிற, இந்தியச் ெசவ்வியல் இலக்கியத்ைதப் 
ப க்கிற, இந்திய ெமய்யியலால் உயிர்ப் க்கம் ெப ம் ேயாகத்ைத ம் 
ஞானத்ைத ம் பயிற்சிெசய்கிற, தனிச்சிறப்பான இந்திய விழாக்களில் 
பங்ேகற்க, இந்தியாவில் ேவ பட்ட இைச-நடனக் கைலையப் பாராட் கிற 

மற் ம் பல்ேவ  காட்சிக க்கிைடேய இந்தியத் திைரப்படங்கைளக் 
காண்கிற-வ வத்தில், நாள்ேதா ம் இந்தியப் பண்பாட் ல் பங்ெக த் க் 
ெகாள்கிறார்கள், ய்த்  மகிழ்கிறார்கள். அவற்றி ந்  நன்ைம 
அைடகிறார்கள். இந்தப் பண்பாட் ச் ெசல்வேம ‘வியக்கத்தகு இந்தியா’ 

என் ம் இந்தியாவின் சுற் லா ழக்கத்திற்கு இணங்க உண்ைமயிேலேய 
இந்தியாவாக ஆக்குகிற . இந்தியாவின் பண்பாட் ச் ெசல்வத்ைதப் 
ேபணிக்காப்ப ம் ேமம்ப த் வ ம் நாட் ன் உயர் ந் ாிைமயாகக் 
க தப்பட ேவண் ம்; ஏெனன்றால் அ  உண்ைமயிேலேய நாட் ன் 
அைடயாளத்திற்கும் ெபா ளாதாரத்திற்கும் மிக க்கியமானதாக இ க்கிற .  

22.2. இந்தியக் கைலகள் மற் ம் பண்பாட் ன் ேமம்பா , நாட் ற்கு மட் மன்றித் 
தனிப்பட்டவர்க க்கும் க்கியமாக இ க்கிற . பண்பாட்  விழிப் ணர் ம் 
ெவளிப்பா ம் தங்க க்குச் ெசாந்தமானைவ என்றேதார் அைடயாள 
உணர்ைவ ம் அத் டன் பிற பண்பா கைள ம் பாராட் கிற உணர்ைவ ம் 
குழந்ைதக க்கும் வைகெசய் ம் ெபா ட் , அவர்கைள வளர்த்ெத க்கக் 
க தப்ப ம் மாெப ம் தனித்திறன்க க்கிைடேய அைமந்தி க்கின்றன. 
அவர்கள  ெசாந்தப் பண்பாட்  வரலா , கைலகள், ெமாழிகள், மர கள் 
பற்றிய வ வான உணர்  மற் ம் அறி  வளர்ச்சி வாயிலாக, குழந்ைதகள் ஒ  
ேநர்மைறப் பண்பாட்  அைடயாளத்ைத ம் தன் மதிப்ைப ம் கட்டைமக்கக் 
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கூ ம். இவ்வா , பண்பாட்  விழிப் ணர் ம் ெவளிப்பா ம் ச தாய 
நல்வாழ் ம் க்கியமானைவயாக இ க்கின்றன. 

22.3. கைலகள் பண்பாட்ைடக் கற்பிக்கும் ஒ  மாெப ம் வாயிலாக அைமகின்றன. 
கைலகளான  விழிப் ணர் , ச தாயங்கைள ேம யர்த்தல் ஆகியவற்ைற 
வ ைமப்ப த் வேதா ம்கூட, தனிப்பட்டவர்களின் அறிவாற்றல், 

பைடப்பாற்றல் திறைமகைள ேம யர்த் வ ம், தனிப்பட்டவர்களின் 
மகிழ்ச்சிைய அதிகாிப்ப ம் நன்கு அறியப்பட்டைவ. தனிப்பட்டவர்களின் 
மகிழ்ச்சி, நல ைடைம, அறிதிறன் வளர்ச்சி, பண்பாட்  அைடயாளம் 
ஆகியைவ ெதாடக்கக்காலக் குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வியில் 
ெதாடங்கிக் கல்வியின் எல்லா நிைலகளி ம் எல்லாவைக இந்தியக் கைலக ம் 
மாணவர்க க்கும் ன்னளிக்கப்பட ேவண் ம் என்பதற்கு க்கியக் 
காரணங்கள் ஆகின்றன. 

22.4. ெமாழியான  உண்ைமயிேலேய கைல ட ம் பண்பாட் ட ம் பிாிக்க 
யாதப  பிைணந்தி க்கிற . ெவவ்ேவ  ெமாழிகள் உலகத்ைத 

ெவவ்ேவறாகக் காண்கின்றன. ஒ  ெமாழியின் கட்டைமப்  ஓர் உள்நாட்  
ெமாழி ேபசுபவாின் பட்டறி ப் பார்ைவையத் தீர்மானிக்கிற . குறிப்பாக, 

கு ம்ப உ ப்பினர், அதிகாரத்தி ள்ள ெப மக்கள், உடெனாத்தநிைலயினர், 

தியவர்கள் உள்ளடங்க மற்றவர்க டன் குறிப்பிட்டெதா  பண்பா ைடய 
மக்கள் ேபசுைகயில் ேபசும் பாங்குமீ  ெமாழிகள் ெசல்வாக்ைகச் 
ெச த் கின்றன; உைரயாடல் பாணியி ம் ெசல்வாக்குச் ெச த் கின்றன. 
குரல் ஒ ப் ப் பாணி, பட்டறி ப்பார்ைவ, ஒ  ெபா வான ெமாழிையப் 
ேபசுேவாாிைடேய உைரயாடல்களில் உள் ைறந்தி க்கிற 
பலரறிநிைல/ெந ங்கிய உற  (‘apnapan’) ஆகியைவ ஒ  பண்பாட் ன் 
பிரதிப ப் ம் ஆவணப் பதிேவ ம் ஆகும். இவ்வா , பண்பா  நம  
ெமாழியில் ெபாதிக்கப்பட் க்கிற . இலக்கியம், விைளயாட் கள், இைச, 

திைரப்படம் த ய வ வில் உள்ள கைலைய ெமாழி இல்லாமல் ைமயாக 
கர்ந்  பாராட்ட யா . பண்பாட்ைடப் ேபணிக்காத்  ேமம்ப த் ம் 

ெபா ட் , ஒ வர் ஒ  பண்பாட்  ெமாழிையப் ேபணிக்காக்க ம் 
ேமம்ப த்த ம் ேவண் ம். 

22.5. கடந்த 50 ஆண் களில் மட் ம் 220 ெமாழிகைள நா  இழந்தி க்கும் 
நிைலயில், இந்திய ெமாழிகள் அவற்றிற்குாிய கவனிப்ைப ம் ேப ைகைய ம் 
நற்ேபறின்ைமயால் ெபற்றி க்கவில்ைல. ஐக்கிய நா களின் கல்வி அறிவியல் 

மற் ம் பண்பாட்  நி வனம் (UNESCO) ஆபத்தி ள்ளதாக 197 ெமாழிகைள 
விளம்பியி க்கிற . எ த்தற்ற ெமாழிகள், குறிப்பாக அழிந் ேபாகும் ஆபத்தில் 
உள்ளன. ஒ  பழங்கு  அல்ல  ச கத்தினர் ெமாழிையப் ேபசுகின்ற அந்த 

த்த உ ப்பினர்கள் இறந்  ேபான நிைலயில் அத்தைகய ெமாழிகள் 
ெப ம்பா ம் அவர்க டேனேய அழிந்  ேபாகின்றன. ேம ம் இத்தைகய 
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வளைமயான ெமாழிகைள/பண்பாட்ைடப் ேபணிக்காக்க அல்ல  பதி ெசய்ய 
ஒத்திைசவான ெசய்ைககேளா ெசயேலற்பா கேளா எ க்கப்படவில்ைல. 

22.6. அதற்குேம ம், இந்திய அரசைமப்பின் எட்டாம் இைணப் ப் பட் ய ள்ள 
அத்தைகய 22 ெமாழிகள் ேபான்  அத்தைகய அழி ப் பட் ய ல் 
அதிகார ைறயில் இல்லாத இந்திய ெமாழிகள் கூட, பல ைனகளில் க ம் 
இடர்ப்பாட் ைன எதிர்ெகாண் க்கின்றன. இந்திய ெமாழிையக் 
கற்பித்த ம்-கற்ற ம் ெதாடக்க நிைலயிேலேய பள்ளிக் கல்வி மற் ம் 
உயர்கல்வியின் ஒவ்ெவா  நிைலயி ம் ஒன்றிைணக்கப்ப ம் ேதைவ ள்ள . 
ெமாழிகள் ெதாடர் ற ம் ப் ம் ெகாண்  எஞ்சியி க்கும் ெபா ட் , 

பாடப் த்தகங்கள், பயிற்சிச் சுவ கள், காெணாளிகள், விைளயாட் கள், 

கவிைதகள், தினங்கள் த யன உள்ளடங்க இத்தைகய ெமாழிகளில் 
உயர்தரமான கற்றல் மற் ம் அச்சிட்ட பாடக்க விகளின் ஒ  சீரான 
நீேராட்டம் இ க்க ேவண் ம். ெமாழிகள் அவற்றின் ெசாற்களஞ்சியங்க க்கும் 
அதிகாரங்க க்கும் ரண்பா ல்லாத நாளி வைரயாக்கப்பட்ட ெசாற்கள் 
விாிந்த அளவில் ெபற்றி க்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் அண்ைமயில் 
நடப்பி ள்ள வாதப்ெபா ள்கள் மற் ம் க த்தியல்கள் இத்தைகய ெமாழிகளில் 
திறம்படக் கலந்தாய்  ெசய்யப்பட ம். அத்தைகய கற்றல் க விகள், 

அச்சிடப்பட்ட க விகள், உலக ெமாழியி ந்  க்கியப் ெபா ட்களின் 
ெமாழிெபயர்ப் கள், இைடயறாமல் நாளி வைர ெசப்பமாக்கிய 
ெசாற்களஞ்சியங்கள் ஆகியவற்ைற இயல்வித்தலான  ஆங்கிலம், பிெரஞ்சு, 

ெஜர்மன், ஈப் , ெகாாியன், ஜப்பானியம் ேபான்  உலைகச் சுற்றி ள்ள 
நாட்  ெமாழிகளில் நிைறேவற்றப்பட்  வ கின்ற . எனி ம், இந்தியா- 
உகந்த ைறயில் ப் ட ம் நடப்பி ம் ேநர்ைம ட ம் அதன் 
ெமாழிகைளக் காக்க உத ம் வைகயில் அத்தைகய கற்றல், அச்சிட்ட 
பாடக்க விகள், அகராதிகள் ஆகியவற்ைற ெவளிக்ெகாணர்வதில் மிக ம் 
ெம வாக இ க்கிற . 

22.7. கூ தலாக, பல ெசயற்பா கள் எ க்கப்ப கிற ேபாதி ம் இந்தியாவில் 
ெசயல்திறன் ெகாண்ட ெமாழி ஆசிாியர்களின் க ம் பற்றாக்குைற நிலவி 
வந்தி க்கிற . ெமாழி கற்பித்தலான  ெவ மேன அந்த ெமாழி இலக்கியம், 

ெசாற்களஞ்சியம், இலக்கணம் ஆகியவற்றில் மட் மன்றி, அந்த ெமாழியில் 
உைரயா கிற, இைடெயதிர்ச் ெசயலாற் கிற திறைம மீ , ேம ம் பட்டறி ம் 
ஒ கக்கவன ம் ெகாள் ம் வைகயில் ேமம்ப த்தப்பட ம் ேவண் ம்.  

22.8. பள்ளிக் குழந்ைதகளிடம் ெமாழிகள், கைலகள், பண்பா  ஆகியவற்ைற 
வளர்ப்பதற்குப் பற்பல யற்சிகள் பற்றி 4-ஆம் இய ல் 
விவாதிக்கப்பட் க்கின்ற ; அ  பள்ளியின் எல்லா நிைலகளி ம், இைச, 

கைலகள், ைகத்ெதாழில் மீ  ஒ  ெப ம் க்கியத் வத்ைத உள்ளடக்குகிற . 
பன்ெமாழித் தன்ைமைய ேமம்ப த்த ெதாடக்கத்திேலேய ம்ெமாழி 
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வாய்பாட்ைட நைட ைறப்ப த் தல்; இய மிடத்திெலல்லாம் ட் / 
உள் ர் ெமாழியில் கற்பித்தல்; மிகுதி ம் பட்டறி ள்ள ெமாழி கற்றைல 
நடத் தல்; பல்ேவ  பாடங்களில் சிறப்பறி த்திறம்ெபற்ற உள் ர் 
ஆசிாியர்கள், தைலசிறந்த உள் ர்க் கைலஞர்கள், எ த்தாளர்கள், 

ைகவிைனஞர்கள், பிற வல் நர்கைளத் தைலைமப் பயிற்சியாளர்களாகப் 
பணத் க்கமர்த்தல்; அறிவியல்கள், கைலகள், ைகவிைன, விைளயாட் கள், 

ெதாடர் ற்ற ேபா , ெபா ப் பாடத்திட்டம், மானிடவியல்கள் ஊேட வ ம் 
பழங்கு  மற் ம் பிற உள் ர் ெமாழி உள்ளடங்க, மரபார்ந்த இந்திய 
ெமாழிகைளத் ல் யமாகச் ேசர்த்தல்; தனிச்சிறப்பாக இைடநிைலப் 
பள்ளியி ம் உயர்கல்வியி ம் மாணவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்தப் பைடப் , 

கைல மற் ம் பண்பா , கல்வி சார்ந்த பாைதகைளத் தாங்களாகேவ 
வளர்த் க்ெகாள்ளப் பாடப்பயிற்சிக க்கிைடேய இலக்குச் சமநிைலையத் 
ேதர்ந்ெத க்கக் கூ ய வைகயில், பாடத்திட்டத்தில் மிகப்ெப ம் ெநகிழ்  
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்குகிற .  

22.9. பின் ள்ள க்கியத் ெதாடக்க யற்சிகைள இயல்விப்பதற்கு உயர்கல்வி 
மட்டத்தி ம் அதற்கு அப்பா ம் தாண் , ேம ம் பல ெசய்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்: தலாவ - ேமேல ெசால்லப்பட்ட பலவைகப் 
பாடப்பயிற்சிகைள வளர்த் க் கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்க ம் 
கல்விப் லத்தின ம் அடங்கிய ேமன்ைமயான கு  ஒன்  
வளர்த்ெத க்கப்ப ம். இந்திய ெமாழிகள், ஒப்பிலக்கியம், பைடப்பாக்க 
எ த் த்திறன், கைலகள், இைச, ெமய்யியல் த யவற்றில் ஆற்றல்மிகு 

ைறக ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம் நாட் ன் ஊேட ெதாடங்கி 
வளர்த்ெத க்கப்ப ம்; நான்கு ஆண்  பி.எட். இரட்ைடப் பட்டங்க ம் 
உள்ளடங்கப் பட்டங்கள் இத்தைகய பாடங்களில் வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 
இத்தைகய ைறக ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம் உயர்தரமான 
ெமாழியாசிாியர்களின், அத் டன் இக்ெகாள்ைகைய நிைறேவற்ற நா  

வ ம் ேதைவப்ப கிற கைல, இைச, ெமய்யியல், எ தல்/ பைடப்பாக்க 
ஆசிாியர்களின் ெப ம் பணி ைறப் பிாி  ஒன்ைற வளர்த்ெத க்க, குறிப்பாக 
உதவிெசய் ம். ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் (NRF) இத்தைகய பரப் கள் 
எல்லாவற்றி ம் தரமான ஆராய்ச்சிக்கு நிதி தவியளிக்கும். தைலசிறந்த 
உள் ர்க் கைலஞர்க ம் ைகவிைனஞர்க ம் உள் ர்க் கைல, இைச, 

ெமாழிகள், ைகவிைனகைள ேமம்ப த்த ம், மாணவர்கள் எங்குப் 
ப க்கிறார்கேளா அங்குள்ள பண்பாட்ைட ம் உள் ர் அறிைவ ம் 
உ திெசய்ய ம், மதிப்பியல் கல்விப் லத்தினராகப் 
பணத்திற்கமர்த்தப்ப வார்கள். ஒவ்ேவார் உயர்கல்வி நி வன ம் ஒவ்ெவா  
பள்ளி அல்ல  வளாக ம் கூட, கைலகள், உ வாக்கம் மற் ம் அந்த 
வட்டாரத்தின், நாட் ன் உயர் ைதயைல/ ெசல்வத்ைத மாணவர்க க்கு 
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ெவளிப்ப த்த உள் ைற–கைலஞைர/ர்கைளக் ெகாண் ப்பைத 
ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம்.  

22.10. அதிக உயர்கல்வி நி வனங்கள், உயர்கல்வியில் அதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
கற்பிக்கும் வாயிலாகத் தாய்ெமாழிைய/உள் ர் ெமாழிையப் பயன்ப த் ம்; 

மற் ம்/அல்ல  அ கு ைறைய ம் ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக 
தத்ைத ம் (GER) அதிகாிக்க ம், எல்லா இந்திய ெமாழிகளின் வ ைம, 

பயன், ப்  ஆகியவற்ைற ேமம்ப த்த ம் இ ெமாழி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள 
ன்னளிக்கும். தனியார் உயர்கல்வி நி வனங்க ம் கூட, இந்திய 

ெமாழிகைளக் கற்பிக்கும் வாயிலாகப் பயன்ப த்த ம் மற் ம்/ அல்ல  
இ ெமாழி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ன்னளிக்க ம் ஊக்குவிக்கப்ப ம்; 
ஊக்குதவியளிக்கப்ப ம். இ ெமாழியில் ன்னளிக்கப்ப ம் நான்காண்  
பி.எட். இரட்ைடப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட ம் உதவிெசய் ம். எ த் க்காட் :-
நாட் ன் ஊேட பள்ளிகளில் இ ெமாழிகளில் அறிவியல் கற்பிக்க, அறிவியல் 
மற் ம் கணித ஆசிாியர்களின் பணி ைறப்பிாிவில் பணியிைடப் 
பயிற்சிெப தல். 

22.11. ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் ெபா ள்விளக்கம், கைல மற் ம் அ ங்காட்சியக 
நி வாகம், ெதால் யல், ண்கைலப் ெபா ள்கைள அழியா காத்தல், 

வைரகைல வ வைமப் , இைணயத்தள வ வைமப்  ஆகியவற்றில் கூட 
உயர்தரமான நிகழ்ச்சித் திட்டங்க ம் பட்டங்க ம் உயர்கல்வி 
அைமப் ைறக்குள் உ வாக்கப்ப ம். கைலைய ம் பண்பாட்ைட ம் 
ேபணிக்காத்  ேமம்ப த் ம் ெபா ட் ப் பல்ேவ  இந்திய ெமாழிகளில் 
உயர்தரக் கல்விக் க விகைள வளர்த்ெத க்கும்; ண்கைலப்ெபா ட்கள் 
அழியா  காக்கும் அ ங்காட்சியகம், மர ாிைம அல்ல  சுற் லாத் 
தலங்கைளக் காப்பாட்சிெசய்ய உயர் தகுதிநிைல ள்ள தனிப்பட்டவர்கைள 
வளர்த்ெத க்கும்; அதன் லம் சுற் லாத் ெதாழிைலப் மிகப் ெப மளவில் 
வ ைமப்ப த் ம். 

22.12. இந்தியாவின் வளமான பன் கத்தன்ைம பற்றிய அறி  கற்பவர்களால் 
தற்ப யாக உள்வாங்கிக்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைத இக்ெகாள்ைக 

அங்கீகாிக்கிற . இ  நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிக க்கு மாணவர்கள் சுற் லாச் 
ெசல்லல் ேபான்ற எளிய ெசய்ைகப்பா கைள உள்ளடக்கிய  எனப் 
ெபா ள்ப ம். இ  சுற் லாத்ெதாழி க்கு ஓர் எ ச்சிையக் ெகா ப்ப  
மட் மன்றி இந்தியாவின் ெவவ்ேவ  பகுதிகளின் ேவற் ைம, பண்பாட்  
மர கள், அறி கள் பற்றிப் ாிந் ெகாள்ள ம் பாராட்ட ம் வழிவகுக்கும். 
‘ஒேர பாரதம், சீர்மிகு பாரதம்’ (Ek Bharat, Shrestha Bharat) என் ம் 
திைசேநாக்கி நாட் ல் 100 சுற் லாத் தலங்கள் அைடயாளம் காணப்ப ம். 
கல்வி நி வனங்கள் இத்தைகய பரப் கள் பற்றிய மாணவர்கள  அறிைவ 
விாிவாக்கும் ஒ  பகுதியாக அவற்றின் வரலா , அறிவியல் பங்களிப் கள், 
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மர கள், தன்னாட்  இலக்கியம், அறி  த யவற்ைற ஆராய அவர்கைள 
அங்கு அ ப் ம். 

22.13. கைலகள், ெமாழிகள், மானிடவியல்கள் ஊேட உயர்கல்வியில் அத்தைகய 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ம் பட்டங்கைள ம் உ வாக்குவதான , இத்தைகய 
தகுதிநிைலகளின் திறமான பயன்விைளைவச் ெசய்யக்கூ ய 
ேவைலவாய்ப் களின் ெபா ட்  விாிவாக்கிய உயர்தர வாய்ப் க டன் 
இைணந் வ ம். ஏற்கனேவ இ க்கிற ற் க்கணக்கான கல்விக் கழகங்கள், 

அ ங்காட்சியகங்கள், கைலக்காட்சியகங்கள் மற் ம் மர ாிைம 
அைமவிடங்கள் ஆகியவற்றில் திறமான அ வற்பணிக்குத் தகுதிநிைலெபற்ற 
தனியாட்களின் ேதைவ க ைமயாக உள்ள . தக்கவா  
தகுதிநிைலெபற்றவர்கள் அந்த நிைலகளில் நிரப்பப்பட் , ேமற்ெகாண் ம் 

ண்கைலப்ெபா ட்கள் ெகாள் தல்ெசய்  பா காக்கப்ப ம் ேபா , 

ெமய்நிகர் அ ங்காட்சியகங்கள், மின்ன  அ ங்காட்சியகங்கள், 

கைலக்காட்சியகங்கள், மர ாிைம அைமவிடங்கள் உள்ளடங்கக் கூ தல் 
அ ங்காட்சியகங்கள், நம  மர ாிைமைய ம் இந்தியாவின் சுற் லாத் 
ெதாழிைல ம் அழியா காப்பதற்குப் பங்களிக்கலாம். 

22.14. பல்ேவ  இந்திய மற் ம் அயல் நாட்  ெமாழிகளில் உயர்தரக் கற்றல் 
க விக ம் பிற க்கிய எ த் -ேபச்சுக் க வி ம் ெபா மக்க க்குக் 
கிைடக்கும்ப  ெசய் ம் ெபா ட் , இந்தியா அதன் ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் 
ெபா ள்விளக்க யற்சிகைள அவசரமாக விாிவாக்கம் ெசய் ம். இதற்காக 
இந்திய ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் ெபா ள் விளக்க நி வனம் ஒன்  
நி வப்ப ம். அத்தைகய ஒ  நி வனம் நாட் க்காக ஒ  க்கியப் பணிைய, 

அத் டன் எண்ணற்ற பன்ெமாழி மற் ம் பாட வல் நர்களின், ெமாழிெபயர்ப்  
மற் ம் ெபா ள்விளக்க வல் நர்களின் ேவைலவாய்ப் க்கு வைக ெசய்யக் 
கூ ம். அ  இந்திய ெமாழிகள் எல்லாவற்ைற ம் ேமம்ப த்த உதவி ெசய் ம். 
அதன் ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் ெபா ள்விளக்க யற்சிகளில் உதவ விாிவான 
ெதாழில் ட்பப் பயன்பாட்ைடச் ெசய்ய ம் ேவண் ம். இந்திய ெமாழிெபயர்ப்  
மற் ம் ெபா ள்விளக்க நி வனம் (IITI) இயல்பாகேவ காலத்ேதா  
வளரக்கூ ம். தகுதிநிைலெபற்றவர்களின் ேதைவ ம் எண்ணிக்ைக ம் 
வளர்கிறேபா , பிற ஆராய்ச்சித் ைறக டன் ஒ ங்குைழப்பைத 
எளிைமப்ப த்த, அ  உயர்கல்வி நி வனங்கள் உள்ளடங்கப் பல்வைக 
இடங்களில் அைமக்கப்ப ம். 

22.15. சமஸ்கி தம்- அதன் கைலப் பாங்குகள் மற் ம் பாடங்கள் ஊேட பரந் பட்ட, 

தனிச் சிறப்பான பங்களிப் கள், இலக்கியம், அதன் பண்பாட் த் தனிச்சிறப் , 

அறிவியல் இயல்  காரணமாக, சமஸ்கி தப் பாடசாைலகள் மற் ம் 
பல்கைலக்கழகங்கள் என ஒற்ைற நீேராட்ட வைரயைறக்குள்ளி ப்பைதவிட, 

சமஸ்கி தம் ம்ெமாழி வாய்பாட்  ெமாழித் ெதாி ாிைமகளில் ஒன்றாகப் 
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பள்ளிகளி ம் உயர்கல்வியி ம் ஆற்றல்மிகு ன்னளிப் க டன் தன்ைம 
நீேராட்டமாக இ க்கும். அ  தனித்த நிைலயில் கற்பிக்கப்படாமல், கணிதம், 

வானியல், ெமய்யியல், ெமாழியியல், நாடகவியல், ேயாகம் ேபான்ற பிற 
சமகால மற் ம் ெதாடர் ைடய பாடங்க டன் இைணக்கப்பட் , ஆர்வ ம் 

த்தாக்க மான வழிகளில் கற்பிக்கப்ப ம். இவ்வா , இக்ெகாள்ைகயின் 
பிறவற் டன் ஒத்திைசவாக, சமஸ்கி தப் பல்கைலக்கழகங்க ம் 
உயர்கல்வியின் பல்வைகப் பாடப் பிாி கள் ெகாண்ட ெபாிய நி வனங்களாக 
ஆவைத ேநாக்கி நகர்ந்  ெசல் ம். சமஸ்கி தம் மற் ம் சமஸ்கி த அறி  
அைமப் ைறயில் கற்பித்த ம் தைலசிறந்த ைறகள், திய பல் ைற 
உயர்கல்வி அைமப் ைற ஊேட நி வப்பட்  வ ைமப்ப த்தப்ப ம். ஒ  
மாணவர் அவ்வா  ெதாி ெசய்தால், சமஸ்கி தம் ஒ  நிைறவான 
பல் ைற உயர்கல்வியின் ஓர் இயல்பான பகுதியாக அைம ம். கல்வியியல் 
மற் ம் சமஸ்கி தத்தில் நான்கு ஆண்  ஒன்றிைணந்த பல் ைற பி. எட். 
இரட்ைடப் பட்டம் ன்னளிப்  வாயிலாக, நாட் ேட ெப ம் 
எண்ணிக்ைகயில் சமஸ்கி த ஆசிாியர்கள் பணித்ெதாழிலர் ேசைவஇயக்க 

ைறயைமவில் ஆக்கப்ப வார்கள். 

22.16. இந்தியாவான - இ வைர உாிய கவனிப்ைபப் ெபற்றிராத 
பத்தாயிரக்கணக்கிலான ஓைலச்சுவ கைளத் திரட்ட, ேபணிக்காக்க, 

ெமாழிெபயர்க்க, ஆராய்ச்சி ெசய்ய, வ வான யற்சிக டன், எல்லாச் 
ெசம்ெமாழிகைள ம் இலக்கியங்கைள ம் ஆராய்ச்சிெசய்கிற அதன் 
நிைலயங்கைள ம் பல்கைலக்கழகங்கைள ம் அேதேபான்ேற விாி ப த் ம். 
நாட் ேட சமஸ்கி தம் மற் ம் இந்திய ெமாழி நி வனங்க ம் ைறக ம் 
குறிப்பாகப் ெப ம் எண்ணிக்ைகயிலான ஓைலச்சுவ க ம் அவற் க்கு 
இைடத்ெதாடர் ள்ள பிற பாடங்கைள ம் ப க்க, மாணவர்களின் திய 
ெதாகுதிக க்குப் ேபாதிய பயிற்சி டன் தனிச்சிறப்பாக வ ப்ப த்தப்ப ம். 
ெசம்ெமாழி நி வனங்கள் அவற்றின் தன்னாட்சிையப் ேபணிவ ைகயில், 

கல்விப் லத்தினர் ேவைலெசய்யலாம் மற் ம் மாணவர்க ம்கூட உரமான 
மற் ம் க ைமயான பல் ைற நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் ஒ  பகுதியாகப் 
பயிற்சியளிக்கப்படலாம் என் ம் வைகயில், பல்கைலக்கழகங்க டன் 
ஒன்றிைணக்கப்ப வைத ேநாக்கமாகக் ெகாள்ளலாம். ெமாழிக்கு 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பல்கைலக்கழகங்கள் அேத ேநாக்கிப் 
பல் ைறயினவாக ஆக்கப்ப ம். ெதாடர் ம் இடத்தில் ஆசிாியர்கைள 
வளர்த்ெத க்கக் கல்வியியல் மற் ம் ஒ  ெமாழியில் பி.எட். இரட்ைடப் 
பட்டத்ைத ம் அைவ ன்னளிக்கலாம். ேம ம், ெமாழிக க்காக திய 
நி வனம் ஒன்ைற நி வ ம் உத்ேதசிக்கப்ப கிற . பா , பாரசீகம், பிராகி த 
ெமாழிக க்காகத் ேதசிய நி வனம் அல்ல  நி வனங்க ம் ஒ  
பல்கைலக்கழக வளாகத்திற்குள் அைமக்கப்ப ம். அ ேபான்ற 
ெதாடக்க யற்சிகள் இந்தியக் கைலகள், கைல வரலா , இந்தியவியல் 
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ஆகியவற்ைற ஆராய்ச்சிெசய் ம் நி வனங்கள் மற் ம் 
பல்கைலக்கழகங்க க்காக நிைறேவற்றப்ப ம். இத்தைகய பரப் களில் 
தைலசிறந்த ஆய் ப்பணியான  ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனத்தால் (NRF) 
ஆதாிக்கப்ப ம். 

22.17. ெசம்ெமாழி, பழங்கு  மற் ம் ஆபத்தி ள்ள ெமாழிகள் உள்ளடங்க எல்லா 
இந்திய ெமாழிகைள ம் ேபணிக்காக்க ம் ேமம்ப த்த மான யற்சிகள் திய 
ேவகத் டன் எ க்கப்ப ம். ெதாழில் ட்ப ம் ெப மள  திரள்கூட்டமாக 
மக்கள் பங்ேகற் ம் இத்தைகய யற்சியில் ைவத் தீர்மானிக்கிறெதா  
பங்கு வகிக்கும். 

22.18. இந்திய அரசைமப்  எட்டாம் இைணப் ப் பட் ய ல் ெசால்லப்பட்ட 
ெமாழிகளில் ஒவ்ெவான் க்கும் மிக அண்ைமக்காலக் க த் க்க க்கு எளிய 
ஆனால் ல் யமான ெசாற்கைளத் தீர்மானிக்க ம், (உலைகச் சுற்றி ம் 
பல்ேவ  ெமாழிகளில் ெவற்றிகரமான யற்சிக க்கு ஒப்பாக) 

ைறப்ப யான அ ப்பைடயில் அண்ைமக்கால அகராதிகைள 
ெவளியி வதற்கும் மிகப்ெப ம் அறிஞர்கள் சில ம், உள்நாட்  ெமாழி 
ேபசுேவா ம் அடங்கிய கைலக்கழகங்கள் நி வப்ப ம். எங்ெகல்லாம் 

ேமா அங்ெகல்லாம் ெபா ச் ெசாற்கைள ஏற்கும் யற்சியில் இத்தைகய 
அகராதிகைளக் கட்டைமக்கும் ெபா ட்  இக்கைலக்கழகங்கள் 
ெபா மக்க ட ம் கலந் ேபசுகிற சில ேநர் களில், மிகச்சிறந்த க த் கைள 
எ த் க் ெகாள் ம். இத்தைகய அகராதிகள்- கல்வி, இதழியல், எ தல், 

ேபசுதல், அதற்கு அப்பா ம் பயன்ப த் வதற்காக விாிவாகப் 
பரவலாக்கப்ப ம். இைவ இைணயம் அத் டன் த்தக வ வத்தி ம் 
கிைடக்கத்தக்கைவயாகும். எட்டாம் இைணப் ப்பட் யல் ெமாழிக க்காக 
இத்தைகய கைலக்கழகங்கள் மாநில அரசுக டன் கலந் ேபசி அல்ல  
ஒ ங்குைழப் டன் ைமய அரசால் நி வப்ப ம். உயர்வாகப் ேபசப்ப ம் பிற 
இந்திய ெமாழிக க்கான கைலக்கழகங்கள் ைமய மற் ம்/அல்ல  
மாநிலங்களால் அேதேபான்  நி வப்படலாம். 

22.19. இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ெமாழிக ம் அவற் டன் இைணந்த கைலக ம் 
பண்பா ம்- ஆபத்தி ள்ள மற் ம் எல்லா இந்திய ெமாழிகளி ம் அவற் டன் 
இைணவான வளைமயான உள் ர்க் கைலகைள ம் பண்பாட்ைட ம் 
காப்பாற் ம் ெபா ட் , இைணய அ ப்பைடயில் வைலத்தளம்/ ைழவாயில்/ 
கட்டற்ற களஞ்சியம் (wi-ki) ஒன்றின் வாயிலாக ஆவணப்ப த்தப்ப ம். அந்த 
வைலத்தளமான  காெணாளிகள், அகராதிகள், பதி கள், அவற்றிற்கு ேம ம், 
(தனிச்சிறப்பான தியவர்கள்) ெமாழி ேபசுதல், கைதெசால் தல், கவிைத 
ஒப்பித்தல், நாடகங்கள் ந த்தல், நாட் ப் றப் பாடல்கள், நடனங்கள் 
ஆகியவற்ைறக் ெகாண் க்கும். நாட் ேடயி ந்  மக்கள் இத்தைகய 
வைலத்தளங்கள்/ ைழவாயில்கள்/ கட்டற்ற களஞ்சியங்களில் ெதாடர் ற்ற 
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ெபா ட்கைளச் ேசர்ப்பதன் லம் இத்தைகய யற்சிக க்குப் பங்களிக்க 
வரேவற்கப்ப வார்கள். பல்கைலக்கழகங்க ம் அவற்றின் ஆராய்ச்சிக் 
கு க்க ம் ஒன் டன்ஒன்  நாட் ேட ச கங்க டன் அத்தைகய 
வைலத்தளங்கைளச் ெச ைமப்ப த் வைத ேநாக்கி ேவைலெசய் ம். 
இத்தைகய ேபணிக்காக்கும் யற்சிக க்கும் இைணந்த ஆராய்ச்சிச் 
ெசயல்திட்டங்க க்கும் (எ த் க்காட் :- வரலா , ெதால் யல், ெமாழியியல் 

த யைவ) ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனத்தால் (NRF) நிதி தவி 
அளிக்கப்ப ம். 

22.20. இந்திய ெமாழிகள், கைலகள், பண்பா  ஆகியவற்ைற உள் ர் 
ஆசிாியர்களிடம் மற் ம்/அல்ல  உயர்கல்வி அைமப் களில் ப க்கும் எல்லா 
வய  மக்க க்கும் ப ப் தவித்ெதாைககள் நி வப்ப ம். இந்திய ெமாழிகளின் 
ேமம்பா  என்ப  அம்ெமாழிகைள ைறயாகப் பயன்ப த்தினால் மட் ேம 
சாத்தியமாகும். எல்லா இந்திய ெமாழிகளி ம் ப்பான கவிைத, தினங்கள், 

ைனகைத அல்லாத ல்கள், பாடப் த்தகங்கள், இதழ்கள் மற் ம் பிற 
பைடப் கைள உ திெசய்வதற்காக, இந்திய ெமாழிகளில் தைலசிறந்த கவிைத, 
உைரநைடக்குப் பாிசுகள் ேபான்ற ஊக்குதவிகள், பல்ேவ  பிாி களில் 
நி வப்ப ம். இந்திய ெமாழிகளில் லைம என்ப  ேவைலவாய்ப் க க்கான 
தகுதிநிைல, அளைவமானிகளின் ஒ  பகுதியாகச் ேசர்க்கப்ப ம்.  

23. ெதாழில் ட்பப் பயன் மற் ம் ஒன்றிைணப்  (Technology Use and Integration) 

23.1. இந்தியா தகவல் மற் ம் தகவல் ெதாழில் ட்பங்களி ம், விண்ெவளி (space) 

ேபான்ற பிற அதிந னச் ெசயற்களங்களி ம் உலகளாவிய தைலைமயாக 
இ க்கிற . இந்திய எண்மிய இயக்கம் (Digital India campaign)- நா  

வைத ம் எண்மிய ஆற்றல்மிகு ச தாயமாக ம் அறி ப் 
ெபா ளாதாரமாக ம் உ மாற்றத்திற்கு உதவிக்ெகாண் க்கிற . இந்த 
உ மாற்றத்தில் கல்வி ஒ  க்கியமான ெசயற்பங்ைகக் ெகாண் க்ைகயில், 

ெதாழில் ட்பேம கல்விச் ெசயல் ைறகளி ம் விைள களி ம் 
தீர்மானிக்கிறெதா  ெசயற்பங்ைக வகிக்கும். இவ்வா  எல்லா நிைலகளி ம் 
ெதாழில் ட்பத்திற்கும் கல்விக்கும் இைடேய உற நிைல இ  திைச 
வழியதாகும். 

23.2. மாணவத் ெதாழில் ைனேவார் உள்ளடங்க, ெதாழில் ட்பத் திற 
ஆசிாியர்க ம் ெதாழில் ைனவர்க ம் ெவ ம் பைடப்பாக்கத் டன் 
இைணந்த ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சியின் இப்ேபா ள்ள ெவ ப்  நைடேவகம் 
(given explosive pace) ெதாழில் ட்பம் பல வழிகளி ம் கல்வியில் அதன் 
ெசல்வாக்ைகச் ெச த் ம் என்பைத உ திெசய்கிற . அவற் ள் சில மட் ேம 
இன்ைறய நிைலயில் காணக்கூ ம். ெசயற்ைக ண்ணறி , எந்திரவழிக் 
கற்றல், தகவல்கட்டச் சங்கி கள் (block chains), தீவிர விைசப்பலைககள், 

ைகயடக்கக் கணினி உத்திகள், மாணவர் வளர்ச்சிக்கான ஏற்கத்தக்க கணினித் 
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ேதர்  மற் ம் பிற வ விலான கணினி ெமன்ெபா ள் மற் ம் வன்ெபா ள் 
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய திய ெதாழில் ட்பங்கள், மாணவர்கள் 
வகுப்பைறயில் எைதக் கற்கின்றனர் என்பைத மட் மன்றி அவர்கள் எவ்வா  
கற்கிறார்கள் என்பைத ம் மாற்றியைமக்கும்; ெதாழில் ட்பம், கல்வி ைனகள் 
ஆகிய இரண் ம் விாிவான ஆராய்ச்சி இத்தைகய பரப் க க்கு அப்பா ம் 
ேதைவப்ப ம். 

23.3. கல்வியின் பல்வைக ேநாக்குகைள ேமம்ப த்த ெதாழில் ட்பத்தின் பய ம் 
ஒன்றிைணப் ம் ஆதரவளிக்கப்ப ம்; ஏற்கப்ப ம். ஆனால் இத்தைகய 
இைடயீ கள், அைவ அளந்தறியப்ப வதன் ன்  ெதாடர் ற்ற சூழல்களில் 
க ைமயாக ம் ஒளி மைறவற் ம் மதிப்பாய்  ெசய்யப்படேவண் ம். 
தன்னாட்சி அைமப்பாகிய ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றம் (NETF)-

பள்ளிக் கல்வி மற் ம் உயர்கல்வி ஆகிய இரண் ம் கற்றல், மதிப்பீ , 

திட்டமி தல், நி வாகம், பிறவற்ைற ம் ேம யர்த்த ெதாழில் ட்பப் பயன் 
பற்றிய க த் களின் தாரளப் பாிமாற்றத்திற்காக ஓர் இைணய வைலத்தளம் 
(platform) உ வாக்கப்ப ம். ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றத்தின் 
ேநாக்கமான  அண்ைமக்கால அறி  மற் ம் ஆராய்ச்சி, அத் டன் மிகச்சிறந்த 
ெசயல் ைறகைளக் கலந் ேபச ம் பகிர்ந் ெகாள்ள ம், கல்வி நி வனத் 
தைலவர்கள், மாநில/ைமய அரசுகள், பிற அக்கைறயாளர்க க்கு 
ஏற்பா ெசய்வதின் லம் ெதாழில் ட்பத்தின் ெதாடங்கிைவப் , 

அணிவாிைசப்ப த்தல் மற் ம் பயன் மீ  ெவ ப்பைத எளிைமப் 
ப த் வதாகும். ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றம் பின்வ ம் 
அ வற்பணிகைளக் ெகாண் க்கும்: 

அ) ெதாழில் ட்ப அ ப்பைடயிலான இைடயீ கள் பற்றி ைமய மற் ம் 
மாநில அரசுக க்குச் சான்  அ ப்பைடயில் தன் ாிைமயான அறி ைர 
வழங்கல். 

ஆ) கல்வித் ெதாழில் ட்பத்தில் ண்ணறி  மற் ம் நி வனம் சார்ந்த 
தனித்திறன்கைளக் கட்டைமத்தல். 

இ) இச் ெசயற்களத்தில் ெசயல் உத்தி உந்தாற்றல் பரப் கைள எதிர்ேநாக்கல். 

ஈ) ஆய் க்கும் த்தாக்கத்திற்கும் திய ண் ைரகைளத் ெதளிவாகத் 
ெதாிவித்தல். 

23.4. கல்வித் ெதாழில் ட்பத்தின் விைரந்  மாறிவ ம் ெதாடர் ற்ற களங்களில் 
ெதாடர்ந்தி க்க- கல்வித் ெதாழில் ட்பப் த்தாக்கத்தினர் மற் ம் 
ெதாழிலாற் ேவார் உள்ளடங்க, பல்வைகத் ேதாற் வாய்களி ந்  
நம் தியான (authentic) தர களின் ஒ ங்கைமவான ெபாழிைவ, ேதசியத் 
ெதாழில் ட்பக் கல்வி மாமன்றம் (NETF) ேபணிவ ம்; அத்தர கைளப் 
பகுப்பாய் ெசய்ய ேவ பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்–ெதாகுதிைய ஈ ப த் ம். 
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ேதசியத் ெதாழில் ட்பக் கல்வி மாமன்றம் ப் ள்ள அறி  மற் ம் 

பயிற்சிஅைமப்பின் வளர்ச்சிைய ஆதாிக்கும் ெபா ட் , ேதசிய மற் ம் 
பன்னாட் க் கல்வித் ெதாழில் ட்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள், 

ெதாழில் ைனேவார்கள் மற் ம் ெதாழிலாற் நர்களிடமி ந்  உள்ளீ கைளக் 
ேகட் ப் ெப வதற்காக, பலவைக வட்டார மற் ம் ேதசிய மாநா கள், 

பயிலரங்கங்கள் த யவற்ைற ஏற்பா  ெசய் ம். 

23.5. ெதாழில் ட்ப இைடயீ களின் உந்தாற்றலான  கற்பித்தல்-கற்றல் மற் ம் 
மதிப்பாய் ச் ெசயல் ைறகள், ஆசிாியர் ஆயத்தம், பணித்ெதாழில் வளர்ச்சிைய 
ஆதாித்தல், கல்வி அ கு ைறைய ேம யர்த்தல் மற் ம் ேசர்க்ைக, வ ைக, 

மதிப்பீ கள் த யவற் க்குத் ெதாடர்பான ெசயல் ைறகள் உள்ளடங்க, 

கல்வியியைலத் திட்டமி தல், ேமலாண்ைம மற் ம் நி வாகத்ைத 
இைழந் ெசல் தல் ஆகியவற்ைற ேமம்ப த் ம் ேநாக்கங்க க்காக 
அைமத்தி க்கும். 

23.6. ேம ள்ள எல்லா ேநாக்கங்க க்காக ம், ஒ  வளமான பல்வைக 
ெமன்ெபா ள் வளர்த்ெத க்கப்பட்  எல்லா நிைலகளி ம் மாணவர்க க்கும் 
ஆசிாியர்க க்கும் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். அத்தைகய எல்லா 
ெமன்ெபா ம் இந்தியப் ெப ெமாழிகள் எல்லாவற்றி ம் 
கிைடக்கத்தக்கைவயாகும். ெதாைலவிடங்களி ள்ள மாணவர்கள் மற் ம் 
‘திவ்யங்’ மாணவர்கள் உள்ளடங்க, பயனாளர்களின் ஒ  விாிந்த 
வாிைசத்ெதாட க்கும் கிைடக்கும். கற்பித்தல்-கற்றல் மின்-உள்ளடக்கம் எல்லா 
மாநிலங்களா ம் எல்லா வட்டார ெமாழிகளி ம்- அத் டன் ேதசியக் கல்வி 
ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் (NCERT), ைமயக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப 

நி வனம் (CIET), ைமய இைடநிைலக் கல்வி வாாியம் (CBSE), ேதசியத் 
திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனம் (NIOS) ஆகியவற்றா ம் மற் ம் பிற 
அைமப் கள்/ நி வனங்களா ம் வளர்த்ெத ப்ப  ெதாடரப்ப ம். ேம ம், 

அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய உள்கட்டைமப்  (DIKSHA) 

வைலத்தளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்ப ம். இந்த வைலத்தளம், மின்-
உள்ளடக்கம் வாயிலாக ஆசிாியர் பணித்ெதாழி ல் வளர்ச்சிக்காக ம் 
பயன்ப த்தப்படலாம். ைமயக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப நி வனமான  

அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய உள்கட்டைமப்  (DIKSHA), 
அத் டன், பிற கல்வித் ெதாழில் ட்பத் ெதாடக்க யற்சிகைள ேமம்ப த்தி 
விாிவாக வ ப்ப த்தப்ப ம். தகுந்த க விகலன்கள் பள்ளி ஆசிாியர்க க்கு 
அவர்கள் மின்-உள்ளடக்கத்ைதக் கற்பித்தல்-கற்றல் பயிற்சிகளில் தக்கவா  
ஒன்றிைணயக்கூ ய வைகயில் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். அறிைவப் 
பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய உள்கட்டைமப்  (DIKSHA)/ இளம் ஆர்வ 

மனங்க க்கு ைனப் க் கற்றல் ப ப்  இைணயத்தளம் (SWAYAM) ேபான்ற 
ெதாழில் ட்ப அ ப்பைடக் கல்வி வைலத்தளங்கள் நல்ல ைறயில் பள்ளிக் 
கல்வி மற் ம் உயர்கல்வி ேட ஒன்றிைணக்கப்ப ம். உள்ளடக்க 
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வளர்ப்பாளர்கள், பயனர் நட்  மற் ம் தரமான உள்ளடக்கத்ைத உ வாக்க 
இயல்விக்கும் வைகயில் பயனர்களின் தர தங்கள்/ மதிப் ைரகைள 
உள்ளடக்கும். 

23.7. பிள ப த் ம் கல்வி அைமப் ைறைய அவசியமாக உ மாற் கிற 
ெதாழில் ட்பங்க க்குத் தனிக்குறிப்பீடான கவனம் ெச த் வ  
ேதைவயாகிற . 1986/1992-இல் ேதசியக் கல்விக்ெகாள்ைக 
வகுத்தைமக்கப்பட்டேபா  வைலத்தளம் ெகாண் வரக்கூ ய பிள ப த் ம் 
ெசயல்விைளைவ ன்கூட் ேய கூ வ  இடர்ப்பாடாக இ ந்த . இத்தைகய 
விைரந்த மற் ம் பிள ப த் ம் மாற்றங்க டன் இைசந் ெசல்வதற்கு நம  
தற்ேபாைதய கல்வியைமப்பின் திறைமயின்ைம, அதிகமாகப் ேபாட் ேபா ம் 
ஓர் உலகில் ெந க்க த கிற நன்ைமக்ேகட் ல் தனிப்பட்ட நிைலயி ம் 
ேதசிய நிைலயி ம் நம்ைம ைவத்தி க்கிற . எ த் க்காட்டாக, கணினிகள் 
உண்ைம விவரம் மற் ம் நைட ைற சார்ந்த அறிைவ ெநம்பித் ண் வதில் 
மனிதர்கைளப் ெப மள  விஞ்சியி க்ைகயில், நம  கல்வி எல்லா 
நிைலகளி ம், மாணவர்களின் உயர் ஒ ங்குத் தனித்திறன் வளர்ச்சியின் 
ஆதாய இழப்பில் (at the expense of), அத்தைகய அறிைவ அவர்க க்கு 
மட் மீறிய சுைமயாக்குகிற . 

23.8. இக்ெகாள்ைகயான  ஐயத்திற்கிடமளிக்காத பிள ப த் ம் ெதாழில் ட்பம், 

ெசயற்ைக ண்ணறி -(AI), 3/7 -பாிமாண ெமய்நிகர் உண்ைம (3D/7D virtual 

reality) ெவளிப்படத்ேதான்றிய ஒ  ேநரத்தில் வகுத்தைமக்கப்பட் க்கிற . 
ெசயற்ைக ண்ணறி  (AI) அ ப்பைட வ ன்கூற ன் ஆதாய இழப்பில் 
அைமகிற  என்பதால், ெசயற்ைக ண்ணறி  ெபா ந் வைத அல்ல  
மிைகச்ெசயைல இயல்விக்கிற . ஆதலால், குறித்தசில வ ன்கூறத்தக்க 
க ன ேவைலயில் ம த் வர்கள் ேபான்ற ெசய்திற ள்ள ெதாழிலர்க க்கு 
உயர்மதிப் ள்ள உதவியாக அைமகிற . ெசயற்ைக ண்ணறிவின்  
பிள ப த் ம் ஆற்றல் பணியிடத்தில் ெதளிவாக இ க்கிற  மற் ம் கல்வி 
அைமப் ைற விைரந்  எதிர்விைனயாற்றச் சமநிைலப் 
ப த்தப்படேவண் ம். ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றத்தின் (NETF) 
நிைலயான க ன ேவைலகளில் ஒன் , அவற்றின் ஆற்றல் அ ப்பைடயில் 
ெவளிப்படத்ேதான் கிற ெதாழில் ட்பங்கைள ம் வைகயினப் 
ப த் வதாகும்; பிள ப த் வதற்கான காலச்சட்டத்ைத மதிப்பீ  
ெசய்வதாகும்; கால இைடெவளிகளில் இப்பகுப்பாய்ைவ மனிதவள ேமம்பாட்  
அைமச்சகத் க்கு (MHRD) ன்னி வதாகும். இத்தைகய உள்ளீ களின் 
அ ப்பைடயில், மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகம் கல்வி 
அைமப் ைறயி ந்  எதிர்விைனையக் ேகா கிற, ெவளிப்படத் 

ேதான் கிற அத்தைகய ெதாழில் ட்பங்கைள ைறப்ப யாக அைடயாளம் 
கா ம். 
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23.9. மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகத்தின் ஒ  திய பிள ப த் ம் 
ெதாழில் ட்பத்தின் ைறப்ப யான அங்கீகாரத்திற்கு எதிர்விைனயாக, ேதசிய 
ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் அந்தத் ெதாழில் ட்பத்தின் ஆராய்ச்சி யற்சிைய 

ன்னதாகத் ெதாடங்கும் அல்ல  விாி ப த் ம். ெசயற்ைக ண்ணறிவின் 

(AI) சூழ ல் ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் (NRF) ஒ  ன் -கைவ ள்ள 
அ கு ைறையக் க ைகெசய்யலாம். (அ) ைமயமான ெசயற்ைக 

ண்ணறி  ஆராய்ச்சிைய ன்ேனற் தல், (ஆ) பயன் அ ப்பைட 
ஆராய்ச்சிைய அணிவாிைசப்ப த்தல், (இ) ெசயற்ைக ண்ணறிைவப் 
பயன்ப த் ைகயில் உடல்நலக் கவனிப் , ேவளாண்ைம, காலநிைல மாற்றம் 
ேபான்ற பரப் களில் உலகளாவிய மாற்றங்கைளக் ைகயாள்வதற்குப் 
பன்னாட்  ஆராய்ச்சி ைறகைள ன்ேனற் தல். 

23.10. உயர்கல்வி மன்றங்கள்- பிள ப த் ம் ெதாழில் ட்பங்களில் மட் மின்றி, 
பணித்ெதாழில் கல்வி ேபான்  குறித்தவைகப் பரப் கள் மீ  அவற்றின் 
தாக்கத்ைத மதிப்பி ைகயில், அதிந னச் ெசயற்களங்களில் இைணயவழிப் 
பாடப்பயிற்சிகள் உள்ளடங்கக் கற்பிக்கும் க விகள் மற் ம் 
பாடப்பயிற்சிகளின் ெதாடக்கப் பாட ைறைய உ வாக்குவதில் ஒ  

ைனப்பான ெசயற்பங்ைக ஆற் ம். ெதாழில் ட்பம் ஒ  தடைவ திர்ச்சி 
நிைலைய அைடகிற  என்றால், உயர்கல்வி நி வனங்கள், ஆயிரக்கணக்கான 
மாணவர்க டன், ேவைலஆயத்தத்திற்கு இலக்குக் குறிக்கப்பட்ட பயிற்சிைய 
உள்ளடக்கிய அத்தைகய கற்பித்தைல ம் ெசய்திறன்கைள ம் அளந்தறிதற்கு 
உயர் இலட்சியங்ெகாண்ட இடமாக அைம ம். பிள ப த் ம் 
ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்தசில ேவைலகைளத் ேதைவக்கும் அதிகமாகச் 
ெசய் ம். எனேவ ெசய்திறமி த்தல் மற் ம் ெசய்திறமில்லாைம ஆகிய 
இரண் க்குமான அ கு ைறகள் திறைமயானதாக ம் தரத்ைத 
உ திெசய்வதாக ம் இ க்கின்றன. இைவ ேவைலவாய்ப்ைப உ வாக்கி 
நிைலநி த் வதில் அதிகாித்த க்கியத் வத்ைதக் ெகாண் க்கும். நி வனம் 
சார்ந்த மற் ம் நி வனம் சாராத கூட்டாளிகள் அத்தைகய பயிற்சிைய வழங்க 
ஒப் தல் அளிக்கும் தன்னாட்சிைய நி வனங்கள் ெபற்றி க்கும். அத்தைகய 
பயிற்சியான  ெசய்திறன்க ட ம் உயர்கல்விச் சட்டகங்க ட ம் 
ஒன்றிைணக்கப்ப ம். 

23.11. பல்கைலக்கழகங்கள்- எந்திரவழிக் கற்றல், அத் டன் பல் ைறக் களங்கள்  

“AI + X’’ மற் ம் உடல்நலக் கவனிப் , ேவளாண்ைம, சட்டம் ேபான்ற 
பணித்ெதாழில் பரப் கள் ேபான்ற பாட உள்ளீட் ப் பரப் களில் ைனவர், 

நிைலத்திட்ட நிகழ்ச்சிகைள ன்னளிப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாள் ம். 
அைவ இளம் ஆர்வ மனங்க க்கு ைனப் க் கற்றல் ப ப்  இைணயத்தளம் 

(SWAYAM) ேபான்ற வைலத்தளங்கள் வழியாக இத்தைகய பரப் களில் 
பாடப்பயிற்சிகைள வளர்த்  எங்கும் பரவலாக்கலாம். விைரந்  ஏற்பதற்காக 
உயர்கல்வி நி வனங்கள் இளம் பட்டப்ப ப்  மற் ம் ெசய்ெதாழில் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் மர வழிக் கற்பித்த டன் இத்தைகய இைணயவழிப் 
பாடப்பயிற்சிகைள ஒன் கலக்கலாம். உயர்கல்வி நி வனங்கள் தர  
ேமற்ேகாள், வ வ வைகப்பா  மற் ம் ேபச்சுப் ெபயர்ப்  ேபான்ற ெசயற்ைக 

ண்ணறி  (AI) உயர்மதிப் ச் சங்கி த்ெதாடைர ஆதாிப்பதற்காக, 

சிறப்பறி த்தரம் குைறந்த க னப் பணிகளில் இலக்குக் குறித்த பயிற்சிைய ம் 
ன்னளிக்கலாம். பள்ளி மாணவர்க க்கு ெமாழிகைளக் கற்பிக்கும் யற்சிகள், 

இந்தியாவின் பலேவறான ெமாழிக க்கான இயற்ைக ெமாழிச் 
ெசயல் ைறைய ேம யர்த் ம் யற்சிக டன் ெபா ந் ம்ப  
இைணக்கப்ப ம். 

23.12. பிள ப த் ம் ெதாழில் ட்பங்கள் ெவளிப்படத்ேதான் வதால், பள்ளி ம் 
ெதாடர் கல்வி ம், அவற்றின் ஆற்றல்மிகு பிள ப த் ம் விைள கைளப் 
பற்றிப் ெபா மக்களின் விழிப் ணர்ைவ எ ப் வதில் உதவிெசய்யலாம்; 
ெதாடர் ைடய வாதப் ெபா ள்கைள ம் ைகயாளலாம். இந்த விழிப் ணர்  
இத்தைகய ெதாழில் ட்பங்கள் ெதாடர்பான ெபா ட்கள் மீ  ெபா மக்கள் 
இைசைவப் ெப வ  அவசியமாகிற . பள்ளிகளில் நடப்  அ வல்கைள ம் 
அறிவியல் வாதப் ெபா ள்கைள ம் கற்ப  ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப 
மாமன்றம் (NETF)/ மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகத்தால் (MHRD) 
அைடயாளம் காணப்பட்டைவ ேபான்ற பிள ப த் ம் ெதாழில் ட்பங்கள் 
மீதான ஒ  விவாதத்ைத உள்ளடக்கும். உாிய விவாதப் ெபா ட்பா கள் 
ெதாடர்கல்விக்காக ஆயத்தம் ெசய்ய ம்ப ம். 

23.13. ெசயற்ைக ண்ணறி  (AI) அ ப்பைடத் ெதாழில் ட்பங்க க்கு ஒ  க்கிய 
எாிெபா ளாகத் தர கள் இ க்கின்றன. தனி ாிைம, சட்டங்கள், தர கைளக் 
ைகயா தல் மற் ம் தர கைளக் காப்பாற் தல் த யவற் டன் 
இைணப் ைடய அளைவத்தரங்கள் குறித்த வாதப்ெபா ள்கள் பற்றிய 
விழிப் ணர்ைவ எ ப் வ  மிக க்கியமாகிற . ெசயற்ைக ண்ணறி   

அ ப்பைடத் ெதாழில் ட்பங்களின் வளர்ச்சி மற் ம் அணிவாிைசையச் 
சுற்றி ள்ள அறவியல் வாதப்ெபா ள்கைள ெவளிச்சத்திற்குக் ெகாணர்வ ம் 
அவசியமாகிற . இத்தைகய விழிப் ணர்ைவ எ ப் ம் யற்சிகளில் கல்வி ஒ  

க்கியச் ெசயற்பங்ைக வகிக்கிற . நாம் வா ம் வழிைய மாற் வதாக 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற பிற பிள த் ம் ெதாழில் ட்பங்கள், ய மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி, நீர்ப் பா காப் , நிைலக்கத்தக்க பண்ைணயம், 

சுற் ச்சூழல் பா காப்  மற் ம் பிற பசுைமத் ெதாடக்க யற்சிகள் இைவ ம் 
கூடக் கல்வியில் ந் ாிைமயளிப்ைபப் ெப ம். 
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24. இைணயவழி மற் ம் எண்மியவழிக் கல்வி: ந நிைலத் ெதாழில் ட்பப் பயைன 
உ திெசய்தல். (Online and Digital Education: Ensuring Equitable Use of Technology) 

24.1. திய சூழ்நிைலகளி ம் உண்ைம நிைலக ம் திய ெதாடக்க யற்சிக க்குத் 
ேதைவப்ப கின்றன. அண்ைமக்காலத்தில் ெதாற் ேநாய் மற் ம் 
ெப ம்பரவல் ெதாற் ேநாயின் எ ச்சி, மர  மற் ம் ேநர் கக் கல்வி 

ைறயைம கள் நிகழவியலாத ேபா ம் நிகழவிடாத இடத்தி ம், தரமான 
கல்வியின் மாற் ைற அைமப் க டன் நாம் ஆயத்தமாக இ க்கிேறாம் 
என்பைத அவசியமாக்குகிற . இைதப் ெபா த் , ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 
2020, ெதாழில் ட்பத்தின் ஆற்றல்மிகு இடர்கைள ம் ஆபத் கைள ம் 
ஒப் ைக ெசய்ைகயில், ெதாழில் ட்பத்தின் நன்ைமப்பா கைள 
ெநம்பித் ண் ம் க்கியத் வத்ைத அங்கீகாிக்கிற . பயன்தாழ்-பகுதிகைளக் 
ைகயா ைகயில் அல்ல  தணிவிக்ைகயில் இைணயவழி/ எண்மியவழிக் 
கல்விைய எவ்வா  அ வைட ெசய்யக்கூ ம் என்பைதத் தீர்மானிக்க ற்பட்  
வழிநடத் ம் ஆய் கைளக் கவனமாக வ வைமப்பதற்கும் உாியவா  
அளவி வதற்கும் அைழப் வி க்கிற . இதற்கிைடயில், இப்ேபாதி ந் வ ம் 
எண்மிய வைலத்தளங்கள் மற் ம் நைடெபற் வ ம் தகவல் ெதாடர் த் 

ெதாழில் ட்ப (ICT) அ ப்பைடக் கல்வித் ெதாடக்க யற்சிகள் எல்ேலா க்கும் 
தரமான கல்விைய வழங்குவதில் நடப்பி ள்ள மற் ம் எதிர்கால 
அைறகூவல்கைள எதிேரற்க, உகந்த ைறயில் விாிவாக்கப்படேவண் ம். 

24.2. எனி ம், எண்மிய இந்தியா இயக்கம் மற் ம் வாங்கத்தக்க விைலயில் கணினிக் 
க விகள் கிைடத்தல் ேபான்ற ஒத்திைசவான யற்சிகள் வாயிலாக எண்மியப் 
பிள  ஒழிக்கப்ப கிற  என்றாலன்றி- இைணயவழி/எண்மியவழிக் கல்வி 
நன்ைமகைள ெநம்பித் ண் தல் யா . இைணயவழி மற் ம் 
எண்மியவழிக் கல்விக்கான ெதாழில் ட்பப் பயன், ந நிைலத் ெதாடர் கள் 
ெபா த் ப் ேபாதிய அள  ைகயாளப்ப கிற  என்ப  க்கியமாகிற . 

24.3. ஆசிாியர்கள் திறமான இைணயவழிக் கல்வியாளராக இ ப்பதற்குத் தகுந்த 
பயிற்சி ம் வளர்ச்சி ம் ேதைவப்ப கின்றன. மர வழி வகுப்பைறயில் ஒ  
நல்ல ஆசிாியர் இைணயவழி வகுப்பைறயில் ஒ  நல்ல ஆசிாியராகத் 
தன்னியல்பிேலேய இ ப்பார் என ஊகிக்க யா . ஒ றம் 
கற்பிக்கும் ைறயில் ேதைவப்ப ம் மாற்றங்களி ந்  இைணயவழி 
மதிப்பீ கள் ெவவ்ேவ  அ கு ைறைய ேவண் த் கின்றன. ஒ  
இைணயவழிச் சுற் ச்சூழ ல் ேகட்கப்படேவண் ய வினா வைககளின் 
வரம்பீ கள், வைலத்தளத்ைத ம் மின்-தைடகைள ம் ைகயா தல், 

ஒ க்கமற்ற நைட ைறப் ெபா ப்பயிற்சிகைளத் த த்தல் உள்ளடங்க 
இைணயவழித் ேதர் கைள நடத் வதில் எண்ணற்ற அைறகூவல்கள் உள்ளன. 
நிகழ்த் க் கைலகள் மற் ம் அறிவியல் ெசய் ைற ேபான்ற குறித்தசில 
பாடப்பயிற்சி வைககள்/பாடங்கள், இைணயவழி/எண்மியவழிக் கல்வி 
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ெவளியிடத்தில் வரம்பீ கள் ெகாண் க்கின்றன. அவற்ைறப் த்தாக்கச் 
ெசயேலற்பா கள் லம் பகுதியள  ெவற்றிெகாள்ள ம். ேம ம், 

இைணயவழிக் கல்வியான  பட்டறி  மற் ம் ெசய்ைக அ ப்பைடக் 
கற்ற டன் ஒன்  கலந்தாலன்றி, அ  ச தாய உணர்ச்சி சார்ந்த மற் ம் 
உளவியல் தன்னியக்கக் கற்றல் பாிமாணங்கள் மீ  வரம்பிடப்பட்ட ஒ கக் 
கவனத் டன், திைரக்காட்சி அ ப்பைடக் கல்வியாக ஆவதற்கு உதவிெசய் ம். 

24.4. பள்ளியி ந்  உயர்கல்வி வைர எல்லா நிைலகளி ம் கற்பித்தல்-
கற்ற க்காக எண்மியத் ெதாழில் ட்பங்கள் ெவளிப்படத்ேதான் தல், 

ெநம்பித் ண் ம் ெதாழில் ட்பம் ெவளிப்படத்ேதான் தல் ஆகியவற்றின் 
க்கியத் வத்ைத இக்ெகாள்ைக பின்வ ம் க்கியத் ெதாடக்க யற்சிக க்குப் 

பாிந் ைரக்கிற : 

(அ) இைணயவழிக் கல்விக்கு ன்ென ப்  ஆய் கள் 

(பயன்)தாழ்-பகுதிகைள (down-sides) மட் ப்ப த் வ ம், க விப்பழக்கத்திற்கு 
மாணவர்கள் அ ைமயாதல், மிக ம் வி ம்பப்ப ம் மின்-உள்ளடக்கத்தின் 
ப வ ைற த யைவ ேபான்  ெதாடர் ைடய பரப் களில் ஆய் ம் 
ெசய்யப்பட் வ ைகயில், ஒ  ெதாடர் ன்ென ப்  ஆய் கைள நடத்த ம், 

இைணயான நிைலயில், இைணயவழிக் கல்வி டன் கல்விைய 
ஒன்றிைணப்பதால் விைள ம் நன்ைமகைள மதிப்பாய் ெசய்ய ம், ேதசியக் 
கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றம் (NETF), ைமயக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப 

நி வனம் (CIET), ேதசியத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனம் (NIOS), 

இந்திரா காந்தி ேதசியத் திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் (IGNOU), இந்தியத் 

ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (IITs), ேதசியத் ெதாழில் ட்ப நி வனங்கள் (NITs) 

த யைவ ேபான்ற உாிய கைமகள், அைடயாளம் காணப்ப ம்; இத்தைகய 
ன்ென ப்  ஆய்  கள் ெபா மக்க க்குத் ெதாியப்ப த்தப்ப ம்; 

ெதாடர் ன்ேனற்றத்திற்குப் பயன்ப த்தப்ப ம். 

(ஆ) எண்மிய உள்கட்டைமப்   

கல்விப் பிாிவில் திறப் நிைல, இைடச்ெசயற்ப த்தத்தக்க, மலர்ச்சி றத்தக்க, 

ெபா  எண்மிய உள்கட்டைமப்  உ வாக்கத்தில் தலீ  ெசய் ம் ஒ  ேதைவ 
இ க்கிற ; அ  பல்வைக வைலத்தளங்களால் பயன்ப த்தக்கூ ம். 
இந்தியாவின் அள , ேவற் ைம, சிக்கல்நிைல மற் ம் க வித் திணிப்  

தலானவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கான தீர் கைளச் சுட் க்காட்டக்கூ ம். 
ெதாழில் ட்ப அ ப்பைடயிலான தீர் கள் ெதாழில் ட்பத்தில் விைரவான 

ன்ேனற்றத் டன் காலத் க்குப் ெபா ந்தாதைவயாக யா  என்பைத 
உ திெசய் ம். 
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(இ) இைணயவழிக் கற்பித்தல், வைலத்தளங்கள் மற் ம் க விகள் 

இளம் ஆர்வ மனங்க க்கு ைனப் க் கற்றல் ப ப்  இைணயத்தளம் 
(SWAYAM), அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய உள்கட்டைமப்  

(DIKSHA) ேபான்  உாியவா  இப்ேபாதி க்கும் மின்-கற்றல் வைலத்தளங்கள் 
கற்பவர்களின் ன்ேனற்றத்ைதக் கண்காணிக்கக் கட்டைமக்கப்பட்ட பயனர்-
நட்  உத ம் க விகளின் வளமான ெதாகுதி ஆசிாியர்க க்கு 
வழங்குவதற்காக விாி ெசய்யப்ப ம். இைணயவழி வகுப் கள் நடத்த 
இ வழிக் காெணாளி, இ வழிக் ேகட்ெபா , இைட கம் ேபான்ற க விகள், 

தற்ேபாைதய ெப ம்பரவல் ெகாள்ைளேநாய் காட் யவா , உண்ைமயான 
ேதைவப்பாடாக இ க்கின்றன. 

(ஈ) உள்ளடக்க உ வாக்கம், எண்மியக் களஞ்சியம் மற் ம் பரவலாக்கம்  

பாடப்பயிற்சி ேவைல உ வாக்கம், பந்தயங்கள் மற் ம் பாவிப் கைளக் 
கற்றல், மிகப்ெபாிதாகிய உண்ைமநிைல மற் ம் ெமய்நிகர் உண்ைமநிைலயின் 
பயன்விைள , தரம் மீ  பயனர்கள் மதிப்பி வதற்கு ஒ  ெதளிவான ெபா  
அைமப் ைற வளர்த்ெத க்கப்ப ம். ேவ க்ைக அ ப்பைடக் கற்ற க்காகப் 
பல்வைக ெமாழிகளில் இந்தியக் கைல, பண்பாட் ச் ெசய கள், விைளயாட் ப் 
ெபா ட்கூ கள் ேபான்  மாணவர்க்கு உாிய க விகள், ெசயற்ப த் ம் 
ெதளிவான அறி ைரக டன் உ வாக்கப்ப ம். மாணவர்க க்கு மின்-
உள்ளடக்கத்ைதப் பரப்பாக்குவதற்காக நம்பத்தகுந்த ஆதர ச் ெசய யக்கம் 
ஒன்  வைகெசய்யப்ப ம். 

(உ) எண்மியப் பிளைவக் ைகயா தல் 

எண்மிய அ கு ைற வரம்பிடப்பட் க்கிற கணிசமான பிள  ஒன்  
இன்ன ம் நிைலெபற்றி க்கிற . ெதாைலக்காட்சி, வாெனா  மற் ம் ச க 
வாெனா  ேபான்  இப்ேபா ள்ள மக்கள் ஊடகங்கள் ஒளிபரப்ப ம் 
ஒ பரப்ப ம் விாிவாகப் பயன்ப த்தப்ப ம். அத்தைகய நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
மாணவர் ச கத்தின் ேவ பட்ட ேதைவக க்குப் பய வதற்காக 24/7 
ெவவ்ேவ  ெமாழிகளில் கிைடக்கும்ப  ெசய்யப்ப ம். எல்லா இந்திய 
ெமாழிகளி ம் ெபா ளடக்கத்தின் மீ  ஒ  சிறப்  ஒ கக்கவனம் 
வற் த்தப்ப வ  ேதைவப்ப கிற . எண்மிய ைற உள்ளடக்கம் 
இயன்றவைரயில் ஆசிாியர்கள் மாணவர்கள் கற்பிக்கும் வாயி ல் அவர்கைள 
அைடவ  ேதைவப்ப ம்.  

(ஊ) ெமய்நிகர் ஆய்வகங்கள் 

எல்லா மாணவர்க ம் தரமான ெசய் ைறக்குக் ைகப்படச் ெசய் ைற 
அ ப்பைடக் கற்றல் பட்டறி  சமமான அ கு ைற ெப ம் வைகயில், தீக்ஷா 

(DIKSHA), ஸ்வயம் (SWAYAM), ஸ்வயம் பிரபா (SWAYAM PRABHA) 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 

140 

ேபான்  இப்ேபா ள்ள மின்ன க் கற்றல் வைலத்தளங்கள், ெமய்நிகர் 
ஆய்வகங்கைள உ வாக்க ெநம்பித் ண்டப்ப ம். ன்பதிேவற்றப் 
ெபா ளடக்கத் டன் கணிப்பலைக (tablet) ேபான்ற தகுந்த எண்மியக் க விகள் 
வாயிலாக ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு  (SEDG) 

மாணவர்க க்கும் ஆசிாியர்க க்கும் வைகெசய்யப்ப ம் சாத்தியம் 
க ைகெசய்யப்பட்  வளர்த்ெத க்கப்ப ம். 

(எ) ஆசிாியர்க க்குப் பயிற்சி ம் ஊக்குதவிக ம் 

ஆசிாியர்கள் கற்பவர் ைமயக் கற்பித்தல் மற் ம் இைணயவழிக் கற்பிக்கும் 
வைலத்தளங்கைள ம் க விகைள ம் பயன்ப த்தி அவர்களாகேவ உயர்தர 
இைணயவழி உள்ளடக்கம் உ வாக்குபவர்களாக ஆவ  எவ்வா  என்பதி ம், 

க ம் பயிற்சி ேமற்ெகாள்வார்கள். உள்ளடக்கத் ட ம் ஒவ்ெவான் ட ம் 
ைனப்பான மாணவர் ஈ பாட்ைட எளிைமயாக்குவதில் ஆசிாியாின் 

ெசயற்பங்கு மீ  க்கியத் வம் இ க்கும். 

(ஏ) இைணயவழி மதிப்பீ  மற் ம் ேதர் கள் 

உத்ேதசிக்கப்பட்ட ேதசிய மதிப்பீட்  ைமயம் அல்ல  ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீ , 

ம ஆய்  மற் ம் நிைற  வளர்ச்சிக்கான அறி ப் பகுப்பாய்  (PARAKH) 

- பள்ளி வாாியங்கள், ேதசியச் ேசாதைன கைம (NTA) மற் ம் பிற 
அைடயாளம் காணப்பட்ட அைமப் கள் ேபான்ற உாிய அைமப் கள், 

தனித்திறன்கள், பணிப்பிாி , கவனக்கூ கள், அளைவத்தர மதிப்பீ கள் 
மற் ம் மதிப்பீட் ப் பகுப் கள் ஆகியவற்றின் வ வைமப்ைபச் சுற்றியி க்கும் 
மதிப்பீட் ச் சட்டகங்கைள வ வைமத் ச் ெசயல் ைறப்ப த் ம். 21-ஆம் 

ற்றாண் ச் ெசய்திறன்கள் மீ  ஒ கக்கவனிப்ைபக் ெகாள்கிற கல்வித் 
ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்திப் திய ன்ென ப்  வழிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

(ஐ) கற்ற ன் கலைவ மாதிாிகள் 

எண்மியக் கற்றைல ம் கல்விைய ம் ேமம்ப த் ைகயில், கத் க்கு- கம் 
ேநர் கக் கற்ற ன் இன்றியைமயாைம ைமயாக அங்கீகாிக்கப்ப கிற . 
அதற்கிணங்க, கலப் க் கற்ற ன் ெவவ்ேவ  பயன்விைளவான மாதிாிகள், 

ெவவ்ேவ  பாடங்க க்குாிய சாிெயாப் மாதிாி அைடயாளங்காணப்ப ம். 

(ஒ) அளைவத்தரங்கைள விதித்தல் 

இைணயவழி/எண்மியவழிக் கல்வி மீதான ஆராய்ச்சி ெவளிப்படத் 
ேதான் வதால், ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்ற ம் (NETF) மற் ம் 
பிற உாிய அைமப் க ம் இைணயவழி/ எண்மியவழிக் கற்பித்தல்-
கற்ற க்கான உள்ளடக்கம், ெதாழில் ட்பம், கற்பிக்கும் ைற பற்றிய 
அளைவத்தரங்கைள நி வியைமக்க ேவண் ம். இத்தைகய அளைவத்தரங்கள், 
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மாநிலங்கள், வாாியங்கள், பள்ளிகள் மற் ம் பள்ளி வளாகங்கள், உயர்கல்வி 
நி வனங்கள் லம் மின்ன வழிக் கற்ற க்காக வழிகாட் ெநறிகைள 
வகுத்தைமக்க உதவிெசய் ம். 

24.5. உலக வைகப்பட்ட எண்மியக் கட்டைமப் , கல்வி, எண்மிய உள்ளடக்கம் மற் ம் 

தனித்திறன் கட்டைமப் க்கு ஓர் அர்ப்பணிப்  அலைக உ வாக்கல். 

கல்வியில் ெதாழில் ட்பம் ஒ  பயணேம தவிர அ ேவ விடம் ஆகா . 
இக்ெகாள்ைகயின் குறிக்ேகாைளச் ெசயல் ைறப்ப த் ம் தனித்திற க்குப் 
பல்ேவ  சுற் ச்சூழல் அைமப் க் கைலஞர்களின் ஒத்திைசப்ப  
ேதைவயாகும். எண்மியக் கட்டைமப் , எண்மிய உள்ளடக்கம், தனித்திறன் 
கட்டைமப்  ஆகியவற்ைற ஒத்திைசக்கும் ேநாக்கத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 
ஓர் அலகு(unit) பள்ளிக் கல்வி மற் ம் உயர்கல்வி இரண் ம் மின்ன க் 
கல்வித் ேதைவகைளக் கவனித் க் ெகாள்வதற்காக அைமச்சகத்தால் 
உ வாக்கப்ப ம். ெதாழில் ட்பம் விைரந்  மலர்ச்சி வதா ம் உயர்தர 
மின்ன க் கற்றைல வழங்கச் சிறப் த் திறனாளர்கள் ேதைவப்ப வதா ம், 

ஒ  ப் ள்ள சூழல் அைமப் ைற அள , ேவற் ைம, ந நிைல ஆகிய 
இந்தியாவின் அைறகூவல்கைளத் தீர்ப்ப  மட் மன்றிக் கடந் ெசல் ம் 
ஒவ்ேவார் ஆண் ம் அதன் பாதி வாழ்க்ைக கிற ெதாழில் ட்பத்தில் 
விைரந்த மாற்றங்கைளப் ேபணிக் காப்பதி ம் மலர்ச்சி ம் தீர் கைள 
உ வாக்க ம் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். இந்த ைமயமான  நி வாகம், 

கல்வி, கல்விசார் ெதாழில் ட்பம், எண்மியக் கற்பிக்கும் ைற, மதிப்பீ , 

மின்ன  ஆ ைக த ய களங்களி ந்  ஈர்க்கப்பட்ட வல் நர்கைளக் 
ெகாண் க்கும். 



 

பகுதி 4. அைத நிகழச்ெசய்தல் (MAKING IT HAPPEN) 

25. ைமயக் கல்வி அறி ைர வாாியத்ைத வ ப்ப த்தல் (Strengthening the Central 

Advisory Board of Education) 

25.1. இக்ெகாள்ைகயின் ெவற்றிகரமான ெசய த்தத்ைத (implementation) 
எய் வ , ஒ  நீண்டகாலத் ெதாைலேநாக்கு, ஒ  நீ த்த அ ப்பைடயில் 
தனிச்சிறப்பறி த்திறம் கிைடக்குந்தன்ைம, ேதசிய, மாநில, நி வன, தனிப்பட்ட 
நிைல சுற்றிச்சூழ்ந்தி க்கும் எல்லா நிைலகளி ந் ம் ஒத்திைசந்த ெசய்ைக 
ஆகியவற்ைறக் ேகா கிற . இச் சூழ ல் கல்வி மற் ம் பண்பாட்  வளர்ச்சி 
ெதாடர்பான வாதப்ெபா ள்களின் பரந் விாிந்த ஆேலாசைன மற் ம் 
ஆராய் , ேதர் , ஆய் மன்றமாக; மட் மின்றி அதிக ெபாிய 
ெசய ாிைமக்கட்டைள ெபற்றி க்கிற ைமயக் கல்வி அறி ைர வாாியத்ைத 
(CABE) வ ைமப்ப த்த ம் அதிகாரமளிப் ப்ெபற ம் இக்ெகாள்ைக 
பாிந் ைரக்கிற . ம மாதிாி மற் ம் ம இளைம ஆக்கப்பட்ட ைமயக் கல்வி 
அறி ைர வாாியமான  மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகம் மற் ம் 

மாநிலங்களின் ேநாிைணயான உச்ச அைமப் களின் ெந ங்கிய 
ஒ ங்குைழப்பில் ஒ  ெதாடர் அ ப்பைட மீ  நாட் ள்ள கல்வித் 
ெதாைலேநாக்ைக வளர்த்ெத க்கும், ெதளிவாக எ த் ைரக்கும், மதிப்பாய்  
ெசய் ம் மற் ம் தி த்தியைமக்கும் ெபா ப்  உள்ளதாக இ க்க ேவண் ம். 
அ  ெதாைலேநாக்ைக எய் வதற்கு உதவிெசய்ய ேவண் ய நி வனச் 
சட்டகங்கைள உ வாக்க ம், ெதாடர்ந்  சீராய்  ெசய்ய ம் ேவண் ம். 

25.2. கல்வி மற் ம் கற்றல்மீ  ஒ கக்கவனத்ைத மீண் ம் ெகாணர்வதற்கு, 

மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகம் (MHRD) கல்வி அைமச்சகம் (MoE) என 

ம வ வைமக்கப்ப வ  வி ம்பத்தக்கதாகும். 

26. நிதியளித்தல்: எல்ேலா ம் எளிதில் ெபறத்தக்க தரமான கல்வி (Financing: 

Affordable and Quality Education for All) 

26.1. நம் ைடய இைளய மக்க க்கு உயர்தரக்கல்விைய விட எதிர்காலச் 
ச தாயத்ைத ேநாக்கிய மிகச்சிறந்த தலீ  எ ம் இல்ைல என்பதால், 

கல்விசார் தலீட்ைடத் தனிச்சிறப்பாக எ ப்ப இக்ெகாள்ைக கடைமப்பா  
ெகாண் க்கிற . நற்ேபறின்ைமயால், இந்தியாவில் கல்வி மீதான ெபா ச் 
ெசலவினம் 1968-ஆம் ஆண் க் ெகாள்ைகயால் எதிர்ேநாக்கப்பட் , 1986-ஆம் 
ஆண் க் ெகாள்ைகயில் மீண் ம் வ த்தப்பட் , 1992-இல் ெகாள்ைக 
ம ஆய்வில் மீண் ம் உ திப்ப த்தப்பட்ட ெமாத்த உள்நாட் ச் 

ெசய்ெபா ளின் (GDP) 6% பாிந் ைரக்கப்பட்ட நிைலக்கு ெந ங்கவில்ைல. 
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நடப் க் காலத்தில் இந்தியாவின் கல்வி மீதான ெபா ச் (ைமய/மாநில 
அரசுகள்) ெசலவினம் ெமாத்த உள்நாட் ச் ெசய்ெபா ளில் (GDP) 4.43% 
அளவில் இ க்கிற . (2017-18 வர ெசல த் திட்டச் ெசலவினப் பகுப்பாய் ) 
கல்விைய ேநாக்கி அரசின் ெமாத்தச் ெசலவில் 10% ஆக மட் ேம 
(ெபா ளாதார அள  2017-18) இ ந்தி க்கிற . இத்தைகய எண்ணிக்ைககள் 
மிகவளர்ந்த மற் ம் வளர்ந் வ ம் நா கைள விட மிக ம் சிறியதாக 
இ க்கின்றன. 

26.2. ேமன்ைம டன் கல்வியின் இலட்சியத்ைத ம் இந்த நாட் க்கும் அதன் 
ெபா ளாதாரத் க்கும் என்ணிறந்த ேநாிைணயான நன்ைமகைள அைட ம் 
ெபா ட்  இக்ெகாள்ைக ைமய அரசு, எல்லா மாநில அரசு ஆகிய இரண்டா ம் 
கல்வியில் ெபா  தலீட்ைடக் கணிசமாக அதிகாிக்க ஐயத்திற்கிடமின்றி 
ேமற்குறிப்  எ வ டன் அைத ம் எதிர்ேநாக்குகிற . ைமய மற் ம் மாநில 
அரசுகள் மிக விைரவில் ெமாத்த உள்நாட் ச் ெசய்ெபா ளின் (GDP) 6% 
கல்விப் பிாிவில் ெபா  தலீட்ைட அதிகாிக்கச் ேசர்ந்  பணியாற் ம். 
இந்தியாவின் எதிர்காலப் ெபா ளாதார, ச தாய, பண்பாட் , ண்ணறி , 

ெதாழில் ட்ப ன்ேனற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உண்ைமயிேலேய 
ேதைவப்ப கிற உயர்தரமான ந நிைலப் ெபா க்கல்வி அைமப் ைறைய 
எய் வதில் அதி க்கியமானதாகக் க தப்ப கிற . 

26.3. தனிக்குறிப்பீடாக நிதி ஆதரவான  தளாவிய அ கு ைற, கற்றல் வள 
ஆதாரங்கள், ஊட்டச்சத்  ஆதர , மாணவர்களின் காப் நிைல மற் ம் 
நல்வாழ்  பற்றிய ெபா ட்பா கள், ேபாதிய எண்ணிக்ைகயில் ஆசிாியர், 

பணியாளர்குழாம், ஆசிாியர் வளர்ச்சிைய உ திெசய்வ ம், சிறப் ாிைமயற்ற 
மற் ம் ச க-ெபா ளாதாரத்தில் நலக்ேக ற்ற கு க்க க்கான ந நிைல, 

உயர்தரமான கல்விைய ேநாக்கி எல்லாத் ெதாடக்க யற்சிக க்கும் 
ஆதரவளிப்ப  ேபான்ற கல்வியின் பல்ேவ  க்கிய ஆக்கக்கூ க க்கும் 
உள் ப் க க்கும் வைகெசய்வதாகும். 

26.4. உள்கட்டைமப் க்கும் வள ஆதாரங்க க்கும் தன்ைமத் ெதாடர் ள்ள 
ஒ தடைவச் ெசலவினங்க க்கும் கூ தலாக, ஒ  கல்வி அைமப் ைறையப் 
பண்ப த் ம் நிதி உதவிக்கான பின்வ ம் நீண்டகால க்கிய உந்  ஆற்றல் 
பரப் கைள இக்ெகாள்ைக அைடயாளம் கண் க்கிற : (அ) தரமான 
ெதாடக்கக்காலக் குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்ேக தளாவிய 
வைகெசய்தல்; (ஆ) அ ப்பைட எ த்தறிைவ ம் எண்ணறிைவ ம் 
உ திெசய்தல்; (இ) பள்ளி வளாகங்க க்கு/ெகாத்தைமப் க க்குப் ேபாதிய 
மற் ம் ெபா த்தமான வளம்திரட்ட வைகெசய்தல்; (ஈ) உண க்கும் 
ஊட்டச்சத் க்கும் (காைலச் சிற் ண் , மதிய உண ) வைகெசய்தல்; (உ) 
ஆசிாியர் கல்வியில் தலீ ெசய்தல் மற் ம் ஆசிாியர் பணித்ெதாழில் 
வளர்ச்சிையத் ெதாடர்தல்; (ஊ) ேமன்ைமையப் ேபணிவளர்க்கக் 
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கல் ாிகைள ம் பல்கைலக்கழகங்கைள ம் ம சீரைமத்தல் (எ) ஆராய்ச்சிைய 
வளர்த்தல்; (ஏ) ெதாழில் ட்பம் மற் ம் இைணயவழிக் கல்வியின் பரந்த 
பயன்பா . 

26.5. இந்தியாவில் கல்விக்கு நிதியளித்தல் தாழ்ந்த நிைலயில் இ ப்பி ம், 

அத்தைகய நிதியங்கள் உட்க த் க்ெகாண்ட இலக்குகைள அைடவைதத் 
த க்கும் வைகயில் மாவட்டம்/நி வனம் நிைலயில் உாிய கால ைறயில் 
அ க்க  ெசலவழிக்கப்படவில்ைல. எனேவ தகுந்த ெகாள்ைக மாற்றங்களின் 

லம், கிைடக்கத்தக்க வர -ெசல த் திட்டத்தில் ெசயல்திறைன அதிகாிப்ப  
ேதைவயாக இ க்கிற . நிதி ஆ ைகைய ம் ேமலாண்ைமைய ம் 
ெமன்ைமயாக, உாியகாலத்தில், உாிய ைறயில் ெபாழி மீ  ைறைம டன் 
அவற்றின் பயன்மீ  ஒ கக்கவனம் ெகாள்ளப்ப ம். நி வாகச் 
ெசயல் ைறகள் தகுந்தவா  தி த்தப்ப ம்; பணம் வழங்கும் ெசய யக்கம் 
ெசலவழிக்கப்படாமல் ெபாிய இ ப் மீதங்கள் ைவத்தி ப்பதற்கு வழிவகுக்காத 
நிைலயில் சீரைம ெசய்யப்ப ம். ெபா  நிதி விதி (GFR), ெபா  நிதி 
ேமலாண்ைம அைமப் ைறயின் (PFMS) வைக ைறகள் மற் ம் 
ெசயல் ைறப்ப த் ம் கைமக க்கு ‘உாிய காலத்தில்’ நிதி வி விப் , 

அரசின் வள ஆதாரங்கைளத் திறமாகப் பயன்ப த் வதி ம், நிதியங்களின் 
ேசகாிப்ைபத் தவிர்ப்பதி ம் பின்பற்றப்ப ம். உயர்கல்வி நிைலயங்க க்கும் 
ெசயல்நிகழ்ச்சி அ ப்பைடயில் நிதி வழங்கும் ெசய யக்கம் 
திட்டமிடப்படலாம். அேதேபான்  ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் 
நலக்ேக ற்ற கு க்காகக் (SEDG) குறித்ெதா க்கிய நிதியங்களின் 
உகந்த ைற ஒ க்குைகக்கும் பயன்பாட் க்கும் திறமான ெசய யக்கம் 
உ திெசய்யப்ப ம். ெசயற்பங்குகளின் ெதளிவான பிாிப் கள் 
ஒளி மைறவற்ற தன்-ெவளிப்ப த் ைககள், நி வனங்க க்கு 
அதிகாரமளிப் , தன்னாட்சி, தைலைமப்பதவிக்குத் தைலசிறந்த மற் ம் 
தகுதிநிைலெபற்ற வல் நர்கைளப் பணியமர்த்தல் ஆகியவற் டன் திதாகக் 
க தப்பட்ட ஒ ங்காற்  ஆட்சிய ம் மிக ெமன்ைமயாக விைரவாக மிக 
ஒளி மைறவற்ற நிதியங்களின் ெபாழிைவ இயல்விக்க உதவிெசய் ம். 

26.6. கல்வித் ைறப் பிாிவில் தனியார் அறக்ெகாைடச் ெசய்ைகப்பாட் க்குப் 
த்திளைம, ைனப்பான ேமம்பா  மற் ம் ஆதரைவ இக்ெகாள்ைக 

ேகட் ப்ெப கிற . தனிக் குறிப்பீடாகப் ெபா  வர ெசல த்திட்ட 
ஆதர க்கு, அவற்றிற்குப் பிறவா  வைகெசய்யப்பட்  இ ந்தி க்கக் 
கூ யவற்றிற்கு ேமலாக ம் மிைகயாக ம், ெபா  நி வனம் எ ம் கல்விசார் 
பட்டறி கைள ேம யர்த் வதற்கான தனிேய அறக்ெகாைட நிதியங்கள் 
திரட் வைத ேநாக்கித் ெதாடக்க யற்சிகைள எ க்கக்கூ ம். 

26.7. கல்விைய வணிகமயமாக்கும் ெபா ட்பாடான , ெபா வில்  நிதியத்தின் 
தன்-ெவளிப்ப த் ைக, நைட ைறகள், ன்னளிப் ப் பாடப்பயிற்சி மற் ம் 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம், கல்வி விைள கள்; ெபா க் கல்வியில் கணிசமான தலீ ; 
மற் ம் எல்லாப் ெபா  மற் ம் தனியார் நி வனங்களின் நல்ல ஆ ைகக்கான 
ெசய யக்கம் உள்ளடங்கிய பலவைகத் ெதாடர் ற்ற ன்னணிகள் வாயிலாக 
இக்ெகாள்ைகயால் ைகயாளப்பட்  வ கிற . அேதேபான்  வ ைம ற்ற 
அல்ல  தகுதி ள்ள பிாி க க்குப் பாதிப்பின்றி உயர் ெசல த் ெதாைகையத் 
தி ப்பிக் ெகா க்கும் வாய்ப் க ம் கண்டறியப்ப ம். 

27. ெசய த்தம் (Implementation) 

27.1.  ஒ  ெகாள்ைகயின் பயன்விைள  எ ம் அதன் ெசய த்தத்ைதச் 
சார்ந் ள்ள . அத்தைகய ெசய த்தத்திற்குப் பலவைகயான 

ன் யற்சிக ம் ெசய்ைகக ம் ேவண்டப்ப ம். அைவ ஒ ங்கிைணந்த 
மற் ம் அைமப் சார்ந்த ைறயில் பலவைக அைமப் களால் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். ஆதலால், இக்ெகாள்ைகயின் ெசய த்தமான  மனிதவள 
ேமம்பாட்  அைமச்சகம், ைமயக் கல்வி அறி ைர வாாியம் (CABE), ஒன்றியத்  
அரசு, மாநில அரசுகள், கல்வி ெதாடர்பான அைமச்சகங்கள், மாநிலக் கல்வித் 

ைறகள், வாாியங்கள், ேதசியத் ேதர்  கைம, பள்ளி மற் ம் உயர்கல்வி 
ஒ ங்காற்  அைமப் கள், ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம், 

மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மங்கள், பள்ளிகள் மற் ம் 
உயர்கல்வி நி வனங்கள் ஆகியவற்றால், காலக்ேகா கள் மற் ம் 
சீராய் க்கான ஒ  திட்டத் டன், இக்ெகாள்ைக கல்வியில் உள்ளடக்கிய 
இத்தைகய எல்லா அைமப் க ேட கூட் ப்ேபராற்றல் மற் ம் திட்டமி வதில் 
ஒட் ைண  வாயிலாக அதன் உணர் ட ம் உட்க த் ட ம் 
ெசயல்ப த்தப்ப கிற  என்பைத உ திெசய் ம் ெபா ட்  வழிநடத்தப்ப ம். 

27.2. ெசய த்தம் பின்வ ம் ெநறி ைறகளால் வழிநடத்தப்ப ம்: தலாவ - 
ெகாள்ைகயின் உணர் ம் உட்க த் ம் ெசய த்தத்திற்கு அதி க்கியப் 
ெபா ட்பாடாகும்; இரண்டாவ - ெகாள்ைகயின் ஒவ்ெவா  கூ ம் பற்பல 
ெசயற்ப கைளக் ெகாண் ப்பதா ம் அைவ ஒவ்ெவான் ம் ந்திய 
ெசயற்ப  ெவற்றி டன் ெசய த்தம் ேவண்டப்ப வதா ம், பல கட்ட 

ைறயில் ெகாள்ைகயின் ன் யற்சிகைளச் ெசய த் வ  
க்கியமாகிற . ன்றாவ - ெகாள்ைகக் கூ களின் பின்விைள கைள 

உகந்த ைறயி ம் அதி க்கிய மற் ம் அவசரமான ெசய்ைககள் த ல் 
எ க்கப்பட்  அதன் லம் ஒ  வ வான அ ப்பைடைய இயல்விப்பைத ம் 
உ திெசய்வதில் ந் ாிைமயளிப்ப  க்கியமானதாகும். நான்காவ -
இக்ெகாள்ைக இைடயிைணக்கப்பட்  நிைறவானதாக இ க்கிற , ஒ  

 அளவிலான, ண்  க்கில்லாத ெசய த்தம் மட் ேம வி ம்பிய 
குறிக்ேகாைள அைடவைத உ தி ெசய் ம் என்பதால் ெசய த்தத்ைதப் 

ாிந் ெகாள் தல் க்கியமானதாகிற . ஐந்தாவ - கல்வி என்ப  
ெதாடர்ந் வ ம் பாடமாக இ ப்பதால் ைமய மற் ம் மாநில 
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அரசுக க்கிைடேய கவனமாகத் திட்டமி தல், கூட்டாகக் கண்காணித்தல் 
மற் ம் ஒ ங்குைழப்பான ெசய த்தம் ேதைவப்ப ம். ஆறாவ - ைமய 
மற் ம் மாநில நிைலகளில் மனித, உள்கட்டைமப்  நிதி சார்ந்  ேதைவப்ப ம் 
வள ஆதாரங்கைள உாிய காலத்ேத ஒன்றிைணப்ப  ெகாள்ைகயின்  
நிைறேவற்றத் க்கு மிக க்கியமாகும். இ தியாக, பல்வைக மற் ம் 
இைணயான ெசய த்தச் ெசயற்ப க க்கிைடேய இைணப் கைளக் 
கவனமாகப் பகுப்பாய்  மற் ம் சீராய்  ெசய்தல் எல்லா ன் யற்சிக ம் 
திறமாகப் ெபா ந் வைத உ திெசய் ம் ெபா ட்  அவசியமானதாகும். 
(ெதாடக்கக்காலக் குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக் கட்டைமப்ைப 
நி வியைமப்பைதப் ேபான்ற) குறித்தவைகச் ெசய்ைககள் சிலவற்றில் 
ெதாடக்கக்கால தலீட்ைட இ  உள்ளடக்கும்; அ  பிந்திய நிைலயில் 
திட்டங்கள் மற் ம் ெசய்ைககள் எல்லாவற்றின் வ வான அ ப்பைடைய ம் 
ஒ  ெமன்ைமயான ன்ேனற்றத்ைத ம் உ திெசய்வதற்குக் 
கட்டாயமானதாகும். 

27.3. ெதாடர் ற்ற பிற அைமச்சகங்களின் கூட் ற ட ம் அவற் டன் 
கலந் ேபசி ம், ெதளிவாக, கட்டங்கட்டமான ைறயில் ெகாள்ைககளின் 
இலட்சியங்கைள எய் வதற்கு, ேம ள்ள ெநறி ைறக க்கு இணங்கியவா  
இக்ெகாள்ைகயின் ஒவ்ெவா  ஆக்கக்கூ க்காக விாிவான ெசய த்தத் 
திட்டத்ைத வளர்த்ெத க்க ைமய மற் ம் மாநில நிைலகள் இரண் ம் 
வல் நர்களின் பாடவாாியான ெசய த்தக் கு க்கள் நி வியைமக்கப்ப ம். 
ஆண் ேதா ம் இக்ெகாள்ைகச் ெசய த்தத்தின் ன்ேனற்றம் பற்றிய 
கூட் ச் சீராய் கள் ஒவ்ெவா  ெசய்ைகக்கும் அைமக்கப்பட்ட இலக்குக க்கு 
இணங்கியவா  மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகம் மற் ம் மாநிலங்களால் 
சுட்  அமர்த்தப்ப ம் கு க்களால் நடத்தப்ப ம்.  அச்சீராய் கள் ைமயக் கல்வி 
அறி ைர வாாியத் டன் (CABE) பகிர்ந் ெகாள்ளப்ப ம். 2030-40 
ஆண் களில் ெகாள்ைக வ ம் ஒ  ெசயற்பாட்  ைறயைமவில் 
இ க்கும். அைதப் பின்பற்றி மற்ெறா  மிக விாிவான சீராய்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 



சு க்கக் குறியீட்  விளக்கம் 

ABC - Academic Bank of Credit 

தரமதிப்பீட் க் கல்வி வங்கி 

AI - Artificial Intelligence 

ெசயற்ைக ண்ணறி  

AC - Autonomous degree-granting College 

பட்டம் வழங்கும் தன்னாட்சிக் கல் ாி 

AEC - Adult Education Centre 

வய வந்ேதார் கல்வி ைமயம் 

API - Application Programming Interface 

பயன் ைற நிகழ்ச்சித் திட்டமி ம் இைட கம் 

AYUSH - Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy 

ஆ ர்ேவதம், ேயாகம், இயற்ைக, னானி, சித்த மற் ம் ஓமிேயாபதி ம த் வம் 

B.Ed. - Bachelor of Education 

இளநிைலக் கல்வியியல் 

BEO - Block Education Officer 

வட்டாரக் கல்வி அ வலர் 

BITE - Block Institute of Teacher Education 

வட்டார ஆசிாியர் கல்வி நி வனம் 

BoA - Board of Assessment 

மதிப்பீட்  வாாியம் 

BoG - Board of Governors 

ஆ நர்கள் வாாியம் 

BRC - Block Resource Centre 

வட்டார வளஆதார ைமயம் 

B.Voc - Bachelor of Vocational Education 

இளநிைலச் ெசய்ெதாழிற் கல்வி 

CABE - Central Advisory Board of Education 

ைமயக் கல்வி அறி ைர வாாியம் 

CBCS - Choice Based Credit System 

வி ப்பத்ெதாி  அ ப்பைடயிலான தரமதிப்பீட்  அைமப் ைற 
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CBSE - Central Board of Secondary Education 

ைமய இைடநிைலக் கல்வி வாாியம் 

CIET - Central Institute of Educational Technology 

ைமயக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப நி வனம் 

CMP - Career Management and Progression 

ெசய்பணி ேமலாண்ைம மற் ம் ன்ேனற்றம் 

CoA - Council of Architecture 

கட்டடக்கைலக் கு மம் 

CPD - Continuous Professional Development 

ெதாடர் பணித்ெதாழில் வளர்ச்சி 

CRC - Cluster Resource Centre 

ெகாத்தைமப்  வள ஆதார ைமயம் 

CWSN - Children With Special Needs 

சிறப் த் ேதைவகள் உள்ள குழந்ைதகள் 

DAE - Department of Atomic Energy 

அ சக்தித் ைற 

DBT - Department of Biotechnology 

உயிாித் ெதாழில் ட்பத் ைற 

DEO - District Education Officer 

மாவட்டக் கல்வி அ வலர் 

DEPwD - Department of Empowerment of Persons with Disabilities 
இயலாைம ள்ளவர்க க்கு அதிகாரமளிப் த் ைற 

DIET - District Institute of Education and Training 

மாவட்ட ஆசிாியர் கல்வி மற் ம் பயிற்சி நி வனம் 

DIKSHA - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing 

அறிைவப் பகிர்ந் ெகாள்வதற்கான எண்மிய உள்கட்டைமப்  

DSE - Directorate of School Education 

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் 

DST - Department of Science and Technology 

அறிவியல் மற் ம் ெதாழில் ட்பத் ைற 

ECCE - Early Childhood Care and Education 

ன்-குழந்ைதப் ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்வி 



ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 2020 
 

149 

EEC - Eminent Expert Committee 

மிகச்சிறந்த வல் நர் கு  

GCED - Global Citizenship Education 

உலகக் கு ாிைமக் கல்வி 

GDP - Gross Domestic Product 

ெமாத்த உள்நாட் ச் ெசய்ெபா ள் 

GEC - General Education Council 

ெபா க் கல்விக் கு மம் 

GER - Gross Enrolment Ratio 

ெமாத்தப் பதி ச்ேசர்க்ைக தம் 

GFR - General Financial Rule  
ெபா  நிதி விதி 

HECI - Higher Education Commission of India 

இந்திய உயர்கல்வி ஆைணயம் 

HEGC - Higher Education Grants Council 

உயர்கல்வி நிதிநல்ைகக் கு மம் 

HEI - Higher Education Institutions 

உயர்கல்வி நி வனங்கள் 

ICAR - Indian Council of Agricultural Research 

இந்திய ேவளாண் ஆராய்ச்சிக் கு மம் 

ICHR - Indian Council of Historical Research  

இந்திய வரலாற்  ஆராய்ச்சிக் கு மம் 

ICMR - Indian Council of Medical Research 

இந்திய ம த் வ ஆராய்ச்சிக் கு மம் 

ICT - Information and Communication Technology 

தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பம் 

IDP - Institutional Development Plan 

நி வனம்சார் வளர்ச்சித் திட்டம் 

IGNOU - Indira Gandhi National Open University 

இந்திரா காந்தி ேதசியத் திறந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் 

IIM - Indian Institute of Management 

இந்திய ேமலாண்ைம நி வனம் 
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IIT - Indian Institute of Technology 

இந்தியத் ெதாழில் ட்ப நி வனம் 

IITI - Indian Institute of Translation and Interpretation 

இந்திய ெமாழிெபயர்ப்  மற் ம் ெபா ள்விளக்க நி வனம் 

ISL - Indian Sign Language  

இந்தியச் ைசைக ெமாழி 

ITI - Industrial Training Institute  

ெதாழிற்பயிற்சி நி வனம் 

M.Ed. - Master of Education 

நிைலக் கல்வியியல் 

MBBS - Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 

இளநிைல ம த் வம் மற் ம் இளநிைல அ ைவ ம த் வம் 

MERU - Multidisciplinary Education and Research Universities 

பல்வைகப் பாடப்பிாி க் கல்வி மற் ம் ஆராய்ச்சிப் 
பல்கைலக்கழகங்கள் 

MHFW - Ministry of Health and Family Welfare 

உடல்நலம் மற் ம் கு ம்ப நல அைமச்சகம் 

MHRD - Ministry of Human Resource Development  

மனிதவள ேமம்பாட்  அைமச்சகம் 

MoE - Ministry of Education 

கல்வி அைமச்சகம் 

MOOC - Massive Open Online Course 

ெப ம்ப யான திறந்தநிைல இைணயவழிப் பயிற்சி 

MOU - Memorandum of Understanding 

ாிந் ணர்  ஒப்பந்தம் 

M. Phil - Master of Philosophy 

ஆய்வியல் நிைறஞர்/ இள ைனவர் பட்டம் 

MWCD - Ministry of Women and Child Development 

மகளிர் மற் ம் குழந்ைதகள் ேமம்பாட்  அைமச்சகம் 

NAC - National Accreditation Council 

ேதசியச் சான்றளிப் க் கு மம் 

NAS - National Achievement Survey 

ேதசிய அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவ 
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NCC - National Cadet Corps 

ேதசிய மாணவர் பைட 

NCERT - National Council of Educational Research and Training 

ேதசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் 

NCF - National Curriculum Framework 

ேதசியப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் 

NCFSE - National Curriculum Framework for School Education 

ேதசியப் பள்ளிக்கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் 

NCFTE - National Curriculum Framework for Teacher Education 

ேதசிய ஆசிாியர் கல்விப் பாடத்திட்டச் சட்டகம்  

NCIVE - National Committee for the Integration of Vocational Education 

ேதசியச் ெசய்ெதாழிற்கல்வி ஒ ங்கிைணப் க் கு   

NCPFECCE - National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care 

and Education 

ன்-குழந்ைதப்ப வக் கவனிப்  மற் ம் கல்விக்கான ேதசியப் 

பாடத்திட்டம் மற் ம் கற்பிக்கும் ைறச் சட்டகம் 

NCTE - National Council for Teacher Education 

ேதசிய ஆசிாியர் கல்விக் கு மம் 

NCVET - National Council for Vocational Education and Training 

ேதசியத் ெதாழிற்கல்வி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம் 

NETF - National Educational Technology Forum 

ேதசியக் கல்வித் ெதாழில் ட்ப மாமன்றம் 

NGO - Non-Governmental Organization 

அரசு சாராத நி வனம் 

NHEQF - National Higher Education Qualifications Framework 

ேதசிய உயர்கல்வித் தகுதிநிைலச் சட்டகம் 

NHERC - National Higher Education Regulatory Council 

ேதசிய உயர்கல்வி ஒ ங்காற் க் கு மம் 

NIOS - National Institute of Open Schooling 

ேதசியத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனம் 

NIT - National Institute of Technology 

ேதசியத் ெதாழில் ட்ப நி வனம் 
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NITI - National Institution for Transforming India 

இந்தியாைவ மாற்றியைமப்பதற்கான ேதசிய நி வனம் 

NPE - National Policy on Education 

ேதசியக் கல்விக் ெகாள்ைக 

NPST - National Professional Standards for Teachers  

ேதசிய ஆசிாியர் பணித்ெதாழில் அளைவத்தரங்கள் 

NRF - National Research Foundation  

ேதசிய ஆராய்ச்சி நிதிநி வனம் 

NSQF - National Skills Qualifications Framework  

ேதசியச் ெசய்திறன் தகுதிநிைலச் சட்டகம் 

NSSO - National Sample Survey Office 

ேதசிய வைகமாதிாி அளைவ அ வலகம் 

NTA - National Testing Agency  

ேதசியச் ேசாதைன கைம 

OBC - Other Backward Classes  

இதர பிற்ப த்தப்பட்ட வகுப்  

ODL - Open and Distance Learning 

திறந்தநிைல மற் ம் ெதாைலநிைலக் கற்றல் 

PARAKH - Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic 

development 

ெசயல்நிகழ்  மதிப்பீ , ம ஆய்  மற் ம் நிைற  
வளர்ச்சிக்கான அறி ப் பகுப்பாய்  

PCI - Pharmacy Council of India 

இந்திய ம ந்தியல் கு மம் 

PFMS - Public Financial Management System 

ெபா  நிதி ேமலாண்ைம அைமப் ைற 

Ph.D - Doctor of Philosophy 

ைனவர் பட்டம் 

PSSB - Professional Standard Setting Body 

பணித்ெதாழில் அளைவத்தர அைமப் க்கு  

PTR - Pupil Teacher Ratio 

ஆசிாியர்-மாணவர் தம் 
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R&I - Research and Innovation 

ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்கம் 

RCI - Rehabilitation Council of India 

இந்திய ம வாழ்  ைமயம் 

RPWD - Rights of Persons with Disabilities 

இயலாைம ள்ளவர்களின் உாிைம 

SAS - State Achievement Survey 

மாநில அ ஞ்ெசயல் (சாதைன) அளைவ 

SC - Scheduled Caste(s) 

பட் யல் சாதி(கள்) 

SCDP - School Complex/Cluster Development Plans 

பள்ளி வளாகம்/ ெகாத்தைமப்  வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 

SCERT - State Council of Educational Research and Training  

மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற் ம் பயிற்சிக் கு மம்  

SCF - State Curricular Framework 

மாநிலப் பாடத்திட்டச் சட்டகம் 

SCMC - School Complex Management Committee 

பள்ளி வளாக ேமலாண்ைமக் கு  

SDG - Sustainable Development Goal  

நீ த்த வளர்ச்சி இலட்சியம் 

SDP - School Development Plan 

பள்ளி வளர்ச்சித் திட்டம் 

SEDG - Socio-Economically Disadvantaged Group 

ச க-ெபா ளாதார நிைலயில் நலக்ேக ற்ற கு  

SEZ - Special Education Zone 

சிறப் க் கல்வி மண்டலம் 

SIOS - State Institutes of Open Schooling  

மாநிலத் திறந்தநிைலப் பள்ளிக்கல்வி நி வனங்கள் 

SMC - School Management Committee  

பள்ளி ேமலாண்ைமக் கு  

SQAAF - School Quality Assessment and Accreditation Framework 

பள்ளித் தர மதிப்பீ  மற் ம் தரச் சான்றளிப் ச் சட்டகம் 
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SSA - Sarva Shiksha Abhiyan 

சர்வ சிக்ஷா அபியான் 

SSS - Simple Standard Sanskrit 

எளிய அளைவத்தரச் சமஸ்கி தம் 

SSSA - State School Standards Authority 

மாநிலப் பள்ளி அளைவத்தர அதிகார அைமப்  

ST - Scheduled Tribe(s) 

பட் யல் பழங்கு (கள்) 

STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

அறிவியல், ெதாழில் ட்பம், ெபாறியியல் மற் ம் கணிதம் 

STS - Sanskrit Through Sanskrit 

சமஸ்கி தம் வாயிலாகச் சமஸ்கி தம் 

SWAYAM - Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds 

இளம் ஆர்வ மனங்க க்கு ைனப் க் கற்றல் ப ப்  

இைணயத்தளம் 

TEI - Teacher Education Institution 

ஆசிாியர் கல்வி நி வனம் 

TET - Teacher Eligibility Test 

ஆசிாியர் தகுதித் ேதர்  

U-DISE - Unified District Information System for Education 

ஒ ங்கிைணந்த மாவட்டக் கல்வித் தகவல் அைமப் ைற 

UGC - University Grants Commission 

பல்கைலக்கழக நிதிநல்ைக ஆைணயம் 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ஐக்கிய நா களின் கல்வி அறிவியல் மற் ம் பண்பாட்  நி வனம் 

UT - Union Territory 

ஒன்றியத்  ஆட்சிப்பரப்  

VCI - Veterinary Council of India 

இந்தியக் கால்நைடக் கு மம் 

 


