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I.        

 

 மிழைத்தின் ைகல இலக்கிய  த்துவ வரலொற்றுப் 

ம ொக்கில் 'ைல்வி' என்ற   ம்  குறித்  ம டகல மமற்கைொள்ளும் 

ம ொது புலகம சொர்ந்   ல்மவறு  கடப் ொளர்ைளின்   

அடுக்ைடுக்ைொை  கடப்பு கவளிைளில் அது முைம் ைொட்டுவக  

அறிய முடியும்.               மிழைக் ைல்வியின் 

 ரிணொம வளர்ச்சி  திவு கசய்யத்  குதியொை ொகிறது.   மிழ்ச் 

சமூைத்தில் ைொலந்ம ொறும் ைல்வியின் அவசியத்திற்கு அளித்  

முக்கியத்துவம் மிகைப் டுத்திய ஒரு கூற்று அன்று.   ண்கடய 

இலக்கியங்ைளிலும் க ொல்லியல் சொன்றுைளிலும்  ைல்வி குறித்து 

ஏரொளமொை மமற்மைொள்ைள் க ொதிந்து கிடப் து இந்  

உண்கமகய உணர்த்தும். 

சமு ொயத்க  சீரகமக்கும் உந்து சக்தியொை ைல்வி 

மட்டுமம விளங்கும் என் க   ங்ைள்             

         மிழ்க் ைவிஞர்ைள் ைண்டு கமொழிந் ைர். 

இரண்டொயிரம் ஆண்டுைளுக்கு முற் ட்ட சங்ை ைொலத்தில் ைல்வி 

மிை உன்ை  நிகலயில்  ொர்க்ைப் ட்டக யும், ைற்றவர்ைள் 

அகைவரொலும் ம ொற்றப் ட்டு உயர்ந்  நிகலயில் 

இருந் க யும் ைொண முடிந் து.   மிழைத்க  ஆண்ட  ல்மவறு 

மன்ைர்ைள் ைல்விகய நிறுவைப் டுத் வும், ைற்றகலப் 

ம ொற்றவும் கசய் ைர். ைல்வியின் மமன்கம  மற்றும்  ரவல் 

குறித்  ைருத்துக்ைள் மன்ைர்ைளின் ைட்டகளைளொை  திவு 

க ற்றை.    
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“உற்றுழி உ வியும் உறுக ொருள் கைொடுத்தும் 

பிற்கற நிகல முனியொது ைற்றல் நன்மற” 

(புறநொனொறு - 183) 

என்ற புைழ் க ற்ற புறநொனொற்று  ொடலில் “ஆரியப் கட ைடந்  

கநடுஞ்கசழியன்” என்னம் சங்ை ைொலப்  கடப் ொளன் 

ைற்றலின் உன்ை த்க யும் ைற்றுணர்ந் வரின் 

முக்கியத்துவத்க யும் ம சுவது அக்ைொலக்ைட்டத்தில் ைல்விக்கு 

அளிக்ைப் ட்ட உயர் மதிப்க க் ைொட்டுகிறது.   

 த்துவக் ைவிஞொனி திருவள்ளுவர், ைல்வி  ற்றி 

ம சும்ம ொது  

மைடில் விழுச்கசல்வம் ைல்வி ஒருவற்கு 

மொடல்ல மற்கற யகவ. 

(திருக்குறள் - 400) 

என்று  திவு கசய்கிறொர். 

 ஒரு சமு ொயம், நிகறந்  ைல்வி ைட்டகமப் ொல் மட்டுமம 

நிகலயொை ொைவும்,  ொதுைொப் ொை ொைவும், முன்மைறிய ொைவும், 

ஆக்ைப்பூர்வமொை ொைவும், நொைரிைம் அகடந்  ொைவும் திைழ 

முடியும் என் க   ண்கடத்   மிழ்ச் சமு ொயம் அறிந்து 

கவத்திருந் து.   

 இந்தியொவில் ஆங்கிலக் ைொலனி ஆதிக்ைம் வந்  பிறகு, 

மமற்ைத்தியக் ைல்வி முகற அறிமுைப் டுத் ப் ட்டது. ைல்வி 

முகற, அகமப்பு ரீதியொை நிறுவப் ட்டு, முகறப் டுத் ப் 
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 ட்டதுடன் சொன்றளிக்கும் முகறயும் அறிமுைப் டுத் ப் ட்டது. 

 ள்ளிைளுக்கும் ஆசிரியர்ைளுக்கும்  குதி நிர்ணயம் 

கசய்யப் ட்டது. அறிவியல் மற்றும் ைணி ப்  ொடங்ைள் 

அறிமுைப் டுத் ப் ட்டு அவற்கற  உள்ளூர் கமொழிைளில்  

ைற்றுத்  ருவ ற்கும் ைகலத்திட்டம் உருவொக்ைப் ட்டது. 

 மிழைத்தில் ஏற்ைைமவ, ைல்விக்ைொை சொ ைமொை சூழ்நிகல 

நிலவிய ொல் ைல்வி நிறுவைங்ைகள உருவொக்குவது 

எளி ொைது.   

இந்திய விடு கலக்குப் பிறகு, ைல்வி முகறகய 

மறுைட்டகமப்பு கசய்வது அவசியமொைது.  ைல்வித் துகறயில் 

இந்திய சமூைம் விழித்துக் கைொண்டு முன்மைற்றத்திற்ைொை 

 ொக யில் கசல்வ ற்கு  மிழைம்  கலசிறந்  முன்மைொடியொை 

விளங்கியது. க ொகலமநொக்குப்  ொர்கவ கைொண்ட 

 கலவர்ைளின் க ருமுயற்சியொல்  மிழைத்தில் 

அகைவருக்குமொை ைல்விச் மசகவைளுக்ைொை உறுதியொை 

அடித் ளம் அகமக்ைப் ட்டது.   மிழைத்தின் உன்ை த் 

 கலவர்ைள்  ைல்விகய இல்லந்ம ொறும் கைொண்டு கசல்ல 

உணர்வுப் பூர்வமொை எடுத்     முயற்சிைளொல்  க ரும்  யன்ைள் 

விகழந்துள்ளை.   

 ற்ைொல அறிவுசொர் மற்றும்  ைவல் நுட்  யுைம், ைல்வி 

மமலொண்கமயில்  ல புதிய  ொர்கவைகள  ஏற் டுத்தியுள்ளது.   

நொட்டின் க ொருளொ ொர வளர்ச்சியிலும்  னிந ர் க ொருளொ ொர 

முன்மைற்றத்திலும் ைல்வியினகடய  ொக்ைத்க   

அகைவரொலும் உணர முடிகிறது. மொறிவரும் 
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ம கவைளுக்மைற்  புதிய ைருத்துக்ைகளயும், ைருது 

மைொள்ைகளயும் ைல்வியில் உள்வொங்கும் நிகலகமகயத் 

 ற்ம ொது அரசின் கைொள்கை வகுப் ொளர்ைள் உணர்ந்துள்ளைர்.  

ைல்வியின் இயல் ொை அடுத்  நைர்வு குழந்க ைகள 

கமயப் டுத்திய ொை இருக்ை மவண்டும் என் க  

ைல்வியொளர்ைள் வலியுறுத்துகின்றைர்.  சமூை, க ொருளொ ொர, 

 ண் ொட்டு வளர்ச்சிக்கு யொவருக்கும்  ரமொை ைல்வி அளித் ல் 

                                      

        .   

க ண் குழந்க ைகள முகறயொை ைல்வி 

நீமரொட்டத்தில் கைொண்டு வந் து அவர்ைளுக்ைொை அதிைொரப் 

 கிர்விகை  க ருமளவில் அளித்துள்ளது.   ைல்வியொல், ைல்வி 

வளர்ச்சியொல் சமு ொயத்தில் ைொணப் ட்ட  சொதி, ம ,  ொலிை, 

சமூை மவறு ொட்டு ஒடுக்கு முகறைள்  டிப் டியொை உகடத்து 

எறியப் ட்டு வருகின்றை.   

சமு ொயத்தில்  நிலவும் க ொருள ொர ஏற்றத் ொழ்வுைகள  

ைல்வி மமம் ொடு நீக்கி வருகிறது. ைல்வி, நீண்ட ைொலமொை 

ைொணப் ட்ட அடிகம நிகலைளிலிருந்து மக்ைகள 

விடுவித் துடன் சமு ொயத்தில் சில குறிப்பிட்ட  குதியிைருக்கு 

எதிரொை தீகமைகள முற்றிலும் நீக்கி உள்ளது.    வளர்ந்து வரும் 

அறிவியல் மற்றும் க ொழில் நுட்  வளர்ச்சியொல் மொணவர் 

சமு ொயம் சிறைடித்து  றந்து சொ கை புரிய  வழிவகை 

கசய்கிறது.   இத் கைய சூழலில் மொணவர்ைளின் திறகமகய 
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வளர்ந்து வரும் ம கவக்மைற்   ஒத்திகசக்ை மவண்டியது 

அவசியமொகிறது.    அரசு எடுத்துக் கைொண்ட முயற்சிைளிைொல் 

இலட்சக்ைணக்ைொை மக்ைளுக்கு மவகல வொய்ப்பு வசதிைள் 

உருவொகி அவர்ைளின் வொழ்க்கைத்  ரம் உயர்ந்துள்ளது.   

 ைடந்  5 ஆண்டுைளில் ைல்வி மற்றும்  ைல்வி சொர்ந்   

வசதிைளும் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைளும் க ருமளவில் 

மமம் டுத் ப்  ட்டுள்ளை.  ைல்வி வசதியின்  ரவல் 

அகைவருக்கும் கசன்றகடந்  நிகலயில்,  ரமொை ைல்விகய 

அளிப் து என்ற அணுகுமுகற அடிநொ மொகியுள்ளது.  

உயர் ரமொை ைல்வி அளிக்ை மவண்டும் என் தும் ைல்விச் 

மசகவகய மிை உன்ை மொை வகையில்  முழுகமயொை 

அளிக்ை மவண்டும் என் தும்  அரசின் முக்கியப்  ணியொை 

மொறியுள்ளது.   ள்ளிப்  டிப்பு முடிந்  நிகலயில் மொணவர்ைள் 

உயர் ைல்விகயத் க ொடர உயர் ைல்வி வழிைொட்டு ல்ைள் மற்றும் 

ஆமலொசகை  கமயங்ைகள ஏற் டுத்தி அவர்ைளின் 

உள்ளொர்ந்  திறன்ைகள மமம் டுத்திக் கைொள்ள  

நடவடிக்கைைள் மமற்கைொள்ளப் ட்டு வருகின்றை.   

 ல்மவறு ைொலைட்டங்ைளில் எடுக்ைப் ட்ட  

முயற்சிைளின் விகளவொை  ம சிய மற்றும் உலை  அளவில்   

 மிழைம்  ல  ொரொட்டுைகளப் க ற்றுள்ளது.   மிழைத்தின் ைல்வி 

கைொள்கைகய வகுப் தில்  ங்ைொளர்ைள் மற்றும் 

க ொறுப் ொளர்ைள் அகைவரும் ைலந்து ஆமலொசிக்ைப் 

 ட்டுள்ளைர். ஆக்ைப்பூர்வமொை ைருத்துக்ைளும் 
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ஆமலொசகைைளும் அரசின் புதிய முயற்சிைளுக்கு   

வலுவூட்டுவ ொை அகமயும்.   

இந் க் கைொள்கை முன்கைடுப்புைள் அகைத்தும் 

 மிழைத்தின் க ருகமமிகு வரலொற்று அடித் ளத்க யும் 

 த்துவப்  ரிமொணங்ைகளயும் உள்வொங்கியுள்ளை.          

 கலவர் புரட்சித்  கலவி டொக்டர்.கெ.கெயலலி ொ அவர்ைள் 

வகுத் ளித்   மிழ்நொடு “க ொகலமநொக்கு 2023”-இன்  

அடிப் கடயில், ைடந்  ைொல அன வங்ைகளயும், நிைழ்ைொல  

சவொல்ைகளயும் ைருத்தில் கைொண்டு ைல்வித் திட்டங்ைள் 

வகுக்ைப் ட்டு வருகின்றை.  மொறிவரும் சூழ்நிகலைளுக்மைற்  

 ற்ைொலத்தில் மொற்றங்ைகள உருவொக்குவ ற்கு அகவ 

இணக்ைமொை அகமகின்றை.  

  எதிர்மநொக்கிய விகழகவ  ரும் என்ற நம்பிக்கையில் 

ைல்வியின்  ரிணொம வளர்ச்சியில் முன்மைற்றத்க  மநொக்கிய 

ஒரு க ரும் உயரத்க  எட்டும் வகையில் 2017-18 ஆம் 

ஆண்டுக்ைொை கைொள்கை விளக்ைக் குறிப்பு  கடக்ைப் டுகிறது. 
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II.நிதி ஒதுக்கீடு 

மொனியக் மைொரிக்கை எண்.43,  ள்ளிக் ைல்வி என்ற 

 கலப்பில் 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்ைொை கமொத்  ஒதுக்கீடு ரூ.  

26,932.31 மைொடியொகும்.  

2017-18 ஆம் ஆண்டிற்ைொை நிதி ஒதுக்கீடு 

    (ரூ ொய் இலட்சத்தில்) 

  ைணக்குத்  கலப்பு 

ம
ொ
நி
ல
ச்
 க
ச
ல
வி
ை
ங்
ை
ள்

 

க
வ
ளி
ந
ொ
ட்
டு
 நி
தி
யு
 
வி
 

க
 
று
ம்
 தி
ட்
ட
ங்
ை
ள்

 

ம
த்
தி
ய
 அ

ர
சு
 தி
ட்
ட
ங்
ை
ள்

 

ம
த்
தி
ய
 ம
ொ
நி
ல
 அ

ர
சு
ை
ள்
 

க
 
ொ
று
ப்
ம
 
ற்
கு
ம்
 

தி
ட்
ட
ங்
ை
ள்

 

கமொத் ம் 

வருவொய்  குதி           

2051 அரசுப்  ணியொளர் 

ம ர்வொகணயம் 

341.41       341.41 

2059 க ொதுப்  ணிைள் 3735       3735 

2202 க ொதுக் ைல்வி           

  1 க ொடக்ைக் 

ைல்வி 

1359534.33       1359534.33 

  2 இகடநிகலக்

ைல்வி 

1256148.92 0.01 38.08 5047.98 1261234.99 

  4 வயது 

வந்ம ொர் 

ைல்வி 

176.74     2733.8 2910.54 

  5 கமொழி 

வளர்ச்சி 

1447.32   2.52   1449.84 

  கமொத் ம் - க ொதுக் 

ைல்வி 

2617307.31 0.01 40.6 7781.78 2625129.7 

2204 விகளயொட்டு, 

இகளஞர் நலப் 

 ணிை  

175.35     498.52 673.87 

2205 ைகலயும், 

 ண் ொடும் 

8891.37     0.01 8891.38 
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2225 ஆதிதிரொவிடர் 

 ழங்குடியிைர் 

மற்றும் ஏகைய 

பிற் டுத் ப் ட்ட 

வகுப்பிைர் நலன் 

18075.03       18075.03 

2235 சமூைப்  ொதுைொப்பும், 

நலனம் 

244.71       244.71 

2251  கலகமச்கசயல

ைம் - சமூைப் 

 ணிைள் 

615.8       615.8 

நிைர கமொத்  வருவொய்ப் 

 குதி 

2649385.98 0.01 40.6 8280.31 2657706.9 

மூல ைச் கசலவு  குதி           

4202 மூல ைச் கசலவு 35270.09   0.01 0.01 35270.11 

 கமொத்  மூல ைப்  குதி 

 

        35270.11 

ைடன்ைள்  குதி           

7610 அரசுப்  ணியொளர்-

        

ைடன்ைள் 

      0.01 0.01 

7615  ல்வகைக் 

ைடன்ைள் 

      0.01 0.01 

கமொத்  ைடன்ைள்  குதி         0.02 

 நிைர கமொத் ம்         2692977.03 

கூட்டுை – திருப்பி வசூலிப் கவ  

  

        

 வருவொய் இைத்தின் கீழ்       252.17 

 மூல ை இைத்தின் கீழ்       2.09 

திருப்பி வசூலிப் கவ  கமொத் ம்       254.26 

 மொனியக் மைொரிக்கை எண்.43- ன் நிைர 

கமொத் ம்  

      2693231.29 

 

 மிழ்நொடு புத் ொக்ை முயற்சிைள் (TANII)  மொநில புத் ொக்ை நிதி 

வ. 

எண் 

திட்டம் க ொகை 

(ரூ. இலட்சத்தில்) 

1 
 ள்ளிக் ைல்வித் துகறயில் வொசித் ல், எழுது ல், க ொருள் 

உணர்திறன்ைளுக்ைொை க ொடர் மற்றும் முழுகமயொை 

மதிப்பீட்டு  ணித் ொள்ைள் / வகுப்பு ைட்டைங்ைள்  யொரித் ல் 

48.06 
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III. கைொள்கை மற்றும் திட்டங்ைள் 

1. நலத்திட்டங்ைள் 

1. அறிமுைம் 

  மிழ்நொட்டிலுள்ள குழந்க ைள் அகைவருக்கும் 

இலவச மற்றும்  ைட்டொய ைல்வி அளிக்ைப் ட மவண்டும் 

என்  ற்ைொைவும் அவர்ைள்  ங்ைள்  ள்ளிப் டிப்க   கடயின்றி 

நிகறவு கசய்வக  ஊக்குவிக்ை மவண்டும் என்  ற்ைொைவும் 

அரசு மற்றும் அரசு உ வி க றும்  ள்ளி மொணவர்ைளுக்கு 

கீழ்க்ைொணும் முன்மைொடி நலத்திட்டங்ைகள இவ்வரசு 

நகடமுகறப் டுத்தி வருகிறது.  

1.1 மடிக்ைணினி  

2011-12 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் அரசு மற்றும் அரசு 

உ விக றும்  ள்ளிைளில் 12 ஆம் வகுப்பில்  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு விகலயில்லொ மடிக்ைணினி வழங்ைப் டுகிறது.  

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டி  க ொடர 758 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது.   

1.2 சிறப்பு ஊக்ைத் க ொகை 

அரசு      அரசு உ விக றும்  ள்ளிைளில்  யிலும் 

மொணவ /மொணவியர்ைள் இகடநிகலக் ைல்வியில் 

இகடநிற்றகல முற்றிலும்  விர்க்கும் க ொருட்டு சிறப்பு 

ஊக்ைத்க ொகை வழங்கும் திட்டம் 2011-12 ஆம் ஆண்டு மு ல் 

அறிமுைப்  டுத் ப் ட்டுள்ளது. 10 ஆம் வகுப்பு  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு ரூ.1500, 11 ஆம் வகுப்பு  யிலும் 
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மொணவர்ைளுக்கு ரூ.1500, 12 ஆம் வகுப்பு  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு ரூ.2000 எை சிறப்பு ஊக்ைத் க ொகை 

 மிழ்நொடு மின் விகச நிதி நிறுவைத்தில் மு லீடு கசய்யப் ட்டு 

மமல்நிகலக் ைல்வி முடிவகடந் வுடன் வழங்ைப் டுகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வி  ண்டில் க ொடர 314 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1.3 நொன்கு இகணச் சீருகடைள்  

அரசு மற்றும் அரசு நிதி உ வி க றும்  ள்ளிைளில்                     

1 ஆம் வகுப்பு மு ல் 8 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் சத்துணவு 

உண்ணும் மொணவர்ைள் அகைவருக்கும் 4 இகண  

சீருகடைள் வழங்ைப் டுகின்றை.  

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் க ொடர 409 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1.4 ைம் ளிச் சட்கட  

மகலப்  குதியில் 1 ஆம் வகுப்பு மு ல் 8 ஆம் வகுப்பு 

வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 2013-14 ஆம் ைல்வி ஆண்டு 

மு ல் விகலயில்லொ ைம் ளிச் சட்கட வழங்ைப் டுகிறது.  

  இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் க ொடர 3 

மைொடி ரூ ொய்    ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1.5  ொடப்புத் ைங்ைள்  

அரசு      அரசு உ விக றும்  ள்ளிைளில் 1 மு ல் 12 

ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு  ொடப்புத் ைங்ைள் 
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வழங்ைப் டுகிறது. 2012-13 மு ல் க ொடர் மற்றும் முழுகமயொை 

மதிப்பீடு மற்றும் முப் ருவமுகற அறிமுைப் டுத் ப் 

 ட்டக யடுத்து, 1 மு ல் 9 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு  ருவம் I,  ருவம் II,  ருவம் III எை முப் ருவ 

முகறயிலும் மற்றும் 10 மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் 

அகைத்து மொணவர்ைளுக்கும் முழு ஆண்டுக்குமொை 

 ொடப்புத் ைங்ைள் வழங்ைப் டுகிறது. மொணவர்ைளுக்கு 

இப்புத் ைங்ைள் ஒவ்கவொரு ைல்வி ஆண்டும் /  ருவமும்  ள்ளி 

க ொடங்கும் மு ல் நொளிமல வழங்ைப் ட்டு வருகிறது.  

   இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிலும் க ொடர 

219.25 மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1.6           

1 மு ல் 10 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 

2012-13 ஆம் ைல்வி ஆண்டு மு ல்          வழங்ைப் ட்டு 

வருகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிலும் க ொடர 

107.20 மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது.  

1.7 ைல்வி உ ைரணப் க ொருட்ைள்  

விகலயில்லொ புவியியல் வகர டம் 

2012-13 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் 6 மு ல் 10 ஆம் 

வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு விகலயில்லொ புவியியல் 

வகர டம் வழங்ைப் டுகிறது.  
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இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் க ொடர 3.25 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

புத் ைப்க  

 2012-13 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் அரசு மற்றும் அரசு 

உ விக றும்  ள்ளிைளில் 1 மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு விகலயில்லொ புத் ைப்க  வழங்ைப் டுகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் 

நகடமுகறப் டுத்  110 மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ளது.    

கிகரயொன்      வண்ணக ன்சில் 

2012-13 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் 1 மற்றும் 2 ஆம் 

வகுப்பு  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு விகலயில்லொ கிகரயொன்ைள் 

மற்றும் 3 மு ல் 5 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 

வண்ணக ன்சில்ைள் வழங்ைப் டுகிறது.  

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் க ொடர 6.47 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

ைணி  உ ைரணப்க ட்டிைள்  

அரசு மற்றும் அரசு நிதியு விக றும்  ள்ளிைளில் 6 மு ல் 

10 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 2012-13 ஆம் 



13 

 

ைல்வி ஆண்டு மு ல் விகலயில்லொக் ைணி  உ ைரணப் 

க ட்டிைள் வழங்ைப் ட்டு வருகின்றை.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வி ஆண்டில் க ொடர 9.38 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது.  

1.8 ைொலணி  

அரசு மற்றும்     உ விக றும்  ள்ளிைளில் 1 மு ல் 10 

ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவ மொணவியர்ைளுக்கு 2012-13 

ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் ைொலணி வழங்ைப்  டுகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் க ொடர 104 

மைொடி ரூ ொய் நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1.9 மிதிவண்டிைள் வழங்கு ல் 

ஆண்டும ொறும் அரசு      அரசு உ வி க றும் 

 ள்ளிைளில் 11 ஆம் வகுப்பில்  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 

விகலயில்லொ மிதிவண்டிைள் பிற் ட்மடொர் நலத் துகற 

வொயிலொை                                 

மொணவர்ைளுக்கும் ஆதிதிரொவிட நலத் துகற வொயிலொை 

                        மொணவர்ைளுக்கும் 

 ள்ளிக் ைல்வித் துகற வொயிலொை க ொதுப் பிரிவு 

மொணவர்ைளுக்கும் வழங்ைப் டுகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிலும் க ொடர 

        நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது.  
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1.10 புரட்சித்  கலவர் எம். ஜி. ஆர் சத்துணவுத் திட்டம் 

 புரட்சித்  கலவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவுத் திட்டத்தின் 

கீழ், 1 மு ல் 10 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் மொணவர்ைளுக்கு 

மதிய உணவு வழங்ைப் ட்டுவருகிறது. இத்திட்டம் சமூைநலம் 

மற்றும் சத்துணவு திட்டத் துகறயின் மூலம் கசயல் 

 டுத் ப் டுகிறது. 

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிலும் க ொடர்ந்து 

கசயல் டுத் ப் டும்.  

1.11 ம ருந்து  யண அட்கட 

1 மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் அகைத்து 

மொணவர்ைளுக்கும்  ொங்ைள்  யிலும்  ள்ளிக்கு எளிதில் வந்து 

கசல்வ ற்கு வசதியொை ம ருந்து  யண அட்கட வழங்ைப் ட்டு 

வருகின்றை. இத்திட்டம் ம ொக்குவரத்து துகறமூலம் கசயல் 

 டுத் ப் டுகிறது.  

 இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வி ஆண்டிலும் க ொடர்ந்து 

கசயல் டுத் ப் டும்.  

1.12 வருவொய் ஈட்டும்  ொய்/  ந்க கய இழந்  

மொணவர்ைளுக்ைொை துயர் துகடப்பு நிதி உ வி 

மரணமகடந்  அல்லது வி த்து ைொரணமொை நிரந் ர 

முடக்ைம் அகடந்  ன் ைொரணமொை வருவொய் ஈட்டும் 

க ற்மறொகர ( ொய் /  ந்க ) இழக்ை மநரிடும் 

மொணவர்ைளுக்ைொை துயர் துகடப்பு நிதியு வித் திட்டமொகும். 

இவ்வொறொை எதிர் ொரொ  சூழ்நிகலயிைொல் குழந்க ைளின் 
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ைல்வி எவ்வி த்திலும்  ொதிக்ைக் கூடொது என் தில் அரசு 

தீவிரமொை உள்ளது. அரசு மற்றும் அரசு நிதியு விக றும் 

 ள்ளிைளில் 1 மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும்  ொதிக்ைப் ட்ட 

மொணவர்ைளுக்கு ரூ.50,000 நிதி உ வியொை அளிக்ைப் ட்டு 

வந் து. 2014-15 ஆம் ஆண்டு மு ல் இந்நிதியு வித் க ொகை 

ரூ.50,000 யிலிருந்து ரூ.75,000 ஆை உயர்த் ப் ட்டுள்ளது. 

இத்க ொகையொைது மொணவர்ைளின் க யரில் க ொதுத் துகற 

நிறுவைத்தில் கவப்பு நிதியொை கசலுத் ப் டுகிறது.  

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வி ஆண்டிலும் க ொடர்ந்து 

கசயல் டுத் ப் டும். 

1.13 மவகல வொய்ப்பிற்ைொை  திவு 

2011-12 ஆம் ஆண்டு மு ல் 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 

ஆம் வகுப்பு முடித்து கசல்லும் மொணவர்ைள்  ங்ைளின் 

சொன்றி ழ்ைகள மவகல வொய்ப் ைத்தில்  திவு கசய்து 

அவர்ைளின் மதிப்க ண் சொன்றி ழ் மற்றும் மொற்றுச் 

சொன்றி ழ்ைளுடன் மவகலவொய்ப்பு  திவு அட்கடகயயும் 

மசர்த்து  ள்ளிைளிமலமய க ற்றுக் கைொள்ள வகை 

கசய்யப் ட்டுள்ளது. இப் திவு முகறயிைொல் உயர்நிகல மற்றும் 

மமல்நிகலப்  ள்ளி மொணவர்ைளின் சொன்றி ழ்ைள் 100 ச வீ ம் 

மவகலவொய்ப்பு அலுவலைத்தில்  திவு கசய்யப் டுவது உறுதி 

கசய்யப் டுகின்றது.  

இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வி ஆண்டிலும் க ொடர்ந்து 

கசயல் டுத் ப் டும். 
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1.14 சொதி, இருப்பிட      வருமொைச் சொன்று வழங்கு ல் 

  10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புைளில்  டிக்கும் 

மொணவர்ைளுக்குப்  ள்ளித்  கலகம ஆசிரியர் மூலமொை சொர்ந்  

வருவொய் வட்டொட்சியர் மற்றும் துகண வட்டொட்சியரிடமிருந்து 

சொதி, இருப்பிட      வருமொைச் சொன்றுைள் க ற்று வழங்ைப் 

 டுகின்றை. 2013-14 ஆம் ஆண்டு மு ல் 6 ஆம் வகுப்பு 

மொணவர்ைளுக்கும் இத்திட்டம் விரிவு டுத் ப் ட்டுள்ளது. 2015-

16 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் இகணய வழியில் விண்ணப் ம் 

க றப் ட்டு இச்சொன்றி ழ்ைள் வழங்ைப் டுவது அறிமுைப் டுத் ப் 

 ட்டுள்ளது.  

  இத்திட்டம், 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிலும் 

                  க ொடர்ந்து கசயல் டுத் ப் டும். 

1.15 மகழ        ,         மற்றும் ைொலுகற  

ம                                 

                                     

                     மகழ        , 

       , மற்றும் ைொலுகறைள் வழங்கும்          

         . இத்திட்டம் 2017-18-இல் 

நகடமுகறப் டுத் த் ம கவயொை நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப் ட்டு வருகின்றை. 
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2. க ொடக்ைக் ைல்வி மற்றும்  அகைவருக்கும் ைல்வி இயக்ைம் 

 

“                                   

                      ,         ” 

-             

2.1 முன்னகர 

குழந்க ைளின் உள்ளொர்ந்   ல்மவறு திறகமைகள 

கவளிக்கைொணர்வ ற்ைொை வொய்ப்பிகை ஏற் டுத்திக் 

கைொடுப் து க ொடக்ைக் ைல்வியின் முக்கிய குறிக்மைொளொகும்.    

குழந்க ைளின் கசழுகமயொை மைதில் மிை உயர்ந்  

ைருத்துக்ைகளயும், சிந் கைைகளயும் விக க்ை மவண்டும்.  

அ ன் மூலம் அவர்ைளுக்கு  இளம் வயதில் வழங்ைப் டும் 

ைல்வியொைது எதிர்ைொல வொழ்க்கைக்ைொைத் திட்டத்க  

வகுப்  ொை அகமயும்.  எைமவ, மமற்ைண்ட ைொரணிைகள  

மைதிற்கைொண்டு அவர்ைளுக்குத்  ரமொை ைல்வி 

அளிப்  ற்ைொை  உரிய திட்டங்ைகள வகு          .  

அகைவருக்கும் ைல்வி இயக்ைம் - க ொகலமநொக்கு  

 அகைத்துப்  ள்ளி வயது குழந்க ைகளயும்  ள்ளியில் 

மசர்த் ல், இகடநிற்றலின்றி உயர் க ொடக்ைக் 

ைல்விகய நிகறவு கசய் ல் 

 அகைத்துக் குழந்க ைளுக்கும்  ரமொை ைல்வி 

அளித் ல் 

 சமூை,  ொலிை  இகடகவளிகய முற்றிலும் நீக்கு ல் 
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  ள்ளி கசல்லொக் குழந்க ைள் - குறிப் ொை இடம் 

க யர்ந்  க ொழிலொளர்ைளின் குழந்க ைள், க ருமவொர 

சிறொர் மற்றும்  இகடநின்ற குழந்க ைகள முகறயொை 

 ள்ளிைளில் மசர்த் ல். 

2.2 கசயல்திறன் 

ைடந்  6 ஆண்டுைளொை மமற்கைொள்ளப் ட்ட 

இகடவிடொ முயற்சிைளொல் கீழ்க்ைொணும் இலக்குைள் 

எட்டப் ட்டுள்ளை. 

 க ொடக்ை மற்றும் நடுநிகலப்  ள்ளி ஏறத் ொழ 100 

விழுக்ைொடு அளவிற்கு              

           ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளை. 

 மொணவர் மசர்க்கையில் க ொடக்ைப்  ள்ளிைளில்  99.85 

விழுக்ைொடும் நடுநிகலப்  ள்ளிைளில் 99.20 

விழுக்ைொடும்  எட்டப் ட்டுள்ளது. 

 2002ஆம் ஆண்டில் 5.74 இலட்சமொை இருந்  

இகடநின்ற மொணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 2016ஆம் 

ஆண்டில் 41,034 ஆை குகறக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 அகைத்துப்  ள்ளிைளிலும் ம கவயொை 

உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளை. 

 மொணவர்ைளின் ைற்றல் அகடவு நிகல குறிப்பிடத் க்ை  

அளவு முன்மைற்றம் அகடந்துள்ளது. 



19 

 

அடிப் கட அளவீடுைளில் இலக்குைள் எட்டப் ட்டுள்ள 

நிகலயில், ைல்வியின்  ரத்க  மமலும் உயர்த்தும் க ொருட்டு, 

 ரமொை ைற்றல்           வழங்கு ல், வகுப் கற 

நிைழ்வுைகள வலுப் டுத்து ல், மனி  வளத்க  உறுதி கசய் ல், 

ம கவயொை  யிற்சிைகள ஆசிரியர்ைளுக்கு வழங்கு ல்,  ொடத் 

திட்டங்ைகள ம கவக்மைற்  மொற்றி அகமத் ல் எை  ல 

நிகலைளில் முகைப் ொை நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப் 

 ட்டுள்ளை. 

2.3  ள்ளி வசதி  

 மிழ்நொடு குழந்க ைளுக்ைொை இலவச மற்றும் 

ைட்டொயக் ைல்வி உரிகம விதிைள், 2011-இல்  

குடியிருப்பிலிருந்து 1 கி.மீ. க ொகலவிற்குள் க ொடக்ைப் 

 ள்ளிைள் நிறுவிடவும் 3 கி.மீ க ொகலவிற்குள் நடுநிகலப் 

 ள்ளிைள் நிறுவிடவும் வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ளது. இ கை 

உறுதி கசய்யும் வகையில் ஓர் அறிவியல் பூர்வமொை  புவியியல் 

 ைவல் வகர ட முகறகம (GIS) உருவொக்ைப் ட்டுள்ளது.   

2.3.1  புவியியல்  ைவல் வகர ட முகறகம  

 2012-13ஆம் ஆண்டு மு ல் புவியியல்  ைவல் 

முகறகம  ரொமரிக்ைப் ட்டு வருகிறது.  நிர்வொைம் மற்றும் 

க ொதுப்  யன் ொட்டிற்கு ஏதுவொை இகணய வழியில் 

 யன் டுத்தும் வண்ணம் இவ்வகர ட முகறகம உருவொக்ைப் 

 ட்டுள்ளது. மொநிலத்திலுள்ள அகைத்து 57,583 

 ள்ளிைகளயும், 92,234 குடியிருப்புைகளயும் உள்ளடக்கிப் 

புவியியல்  ைவல் வகர ட முகறகம  உருவொக்ைப் ட்டுள்ளது. 
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இவற்றுள் 89,950 குடியிருப்புைளுக்கு    அரசு மற்றும் அரசு நிதி 

உ வி க றும் க ொடக்ைப்  ள்ளிைளும், 91,040 

குடியிருப்புைளுக்கு அரசு      அரசு நிதி உ வி க றும் 

நடுநிகலப்  ள்ளிைளும் ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளை.  ள்ளி வசதி 

இல்லொ  குடியிருப்புைளுக்குப் ம ொக்குவரத்து,  ொதுைொவலர் 

மற்றும் உண்டு உகறவிடப்  ள்ளி ம ொன்ற வசதிைகள  

வழங்குவ ன் மூலமொைப்  ள்ளி வசதிைள் உறுதி கசய்யப் 

 ட்டுள்ளை. 

 
புவியியல்  ைவல் வகர டம் 

2.3.2 புதிய  ள்ளிைள் க ொடங்கு ல் 

 ம கவயின் அடிப் கடயில் நிர்ணயிக்ைப் ட்ட 

வரம்புைளுக்குட் ட்டு புதிய  ள்ளிைள் க ொடங்ைப் ட்டு 

வருகின்றை. ைடந்  6 ஆண்டுைளில் 227 க ொடக்ைப் 
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 ள்ளிைளும் 116 நடுநிகலப்  ள்ளிைளும் க ொடங்ைப் 

 ட்டுள்ளை.  

2.3.3  ம ொக்குவரத்து  மற்றும்  ொதுைொவலர்  வசதிைள் 

அடர்ந்  வைப் குதிைளிலும், மகலப் குதிைளிலும் 

உள்ள  குடியிருப்புைளில்  வசிக்கும் குழந்க ைளுக்ைொைப் 

ம ொக்குவரத்து  வசதியும்   ொதுைொவலர் வசதியும் 2012-13   

    மு ல் வழங்ைப் ட்டு வருகிறது. இ        

பின்வருமொறு :   

ம ொக்குவரத்து மற்றும்  ொதுைொவலர் வசதிைள் 

ஆண்டு 

குடியிருப்பு-

ைளின் 

எண்ணிக்கை 

குழந்க -

ைளின் 

எண்ணிக்கை 

 ட்டியல் 

இைத் வர் / 

 ழங் 

குடியிைர் 

நிதி ஒதுக்கீடு                    

(ரூ. மைொடியில்) 

2012-13 360 4857 3070 1.46 

2013-14 1133 15485 8296 4.65 

2014-15 1287 14749 8427 4.42 

2015-16 990 10924 6487 3.29 

2016-17 834 12796 7163 3.88 

கமொத் ம் 4604 58811 33443 17.70 

 

2.3.4  உண்டு,  உகறவிடப்  ள்ளிைள் 

 மக்ைள் க ொகை மிைவும் குகறவொை  குதிைளில் 

வசிக்கும் குழந்க ைள், மகல மற்றும் வைப் குதிைளில் 

வசிக்கும் குழந்க ைள், நைர்ப்புறங்ைளில் உள்ள வொய்ப்பு 
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மறுக்ைப் ட்ட குழந்க ைள்,  க ருமவொரக் குழந்க ைள் மற்றும் 

க ரிமயொர்  ொதுைொப்பில்லொமல் வொழும் குழந்க ைள் ஆகிமயொர் 

 ள்ளியில் மசர்க்ைப் டுவக  உறுதி கசய்வ ற்ைொை உண்டு 

உகறவிடப்  ள்ளிைள் நடத் ப் டுகின்றை.   ற்க ொழுது  

மைொயம்புத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் நீலகிரி மொவட்டங்ைளில்   8 

உண்டு உகறவிடப்  ள்ளிைள், 645 குழந்க ைளுடன்  

கசயல் ட்டு வருகின்றை. இந்  உண்டு உகறவிடப் 

 ள்ளிைளில்   ரூ.1.22 மைொடி கசலவில் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள்  

மமம் டுத் ப் ட்டுள்ளை.   

2.4 மொணவர் மசர்க்கை 

2.4.1 முக்கிய ைல்விக் குறியீடுைள் 

 ைடந்  ஆண்டுைளில் மமற்கைொள்ளப் ட்ட க ொடர் 

முயற்சிைளொல் கீழ்க்ைொணும் ைல்விக் குறியீடுைளில் 

குறிப்பிடத் க்ை  முன்மைற்றம்  ஏற் ட்டுள்ளது.      

2.4.2  நிைர மசர்க்கை விகி ம்                                                                                                         

க ொடக்ை நிகல வகுப்புைளில் 2001 இல் 93 

விழுக்ைொடொை  இருந்  நிைர மசர்க்கை விகி ம்  2016 இல்  

99.85 விழுக்ைொடொைவும், உயர் க ொடக்ை நிகல வகுப்புைளில் 

இம  ைொலக்ைட்டத்தில் 90 விழுக்ைொடொை இருந்  நிைர 

மசர்க்கை விகி ம்,  99.20 விழுக்ைொடொைவும் உயர்ந்துள்ளது. 

2.4.3 கமொத்  மசர்க்கை விகி ம் 

மொணவர்ைளின் கமொத்  மசர்க்கை விகி த்க க் 

கீழ்க்ைொணும் அட்டவகண மூலம் ைொணலொம்.  இவ்விகி ம் 
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ஒவ்மவொர் ஆண்டும் 100 விழுக்ைொட்டிற்கு அதிைமொை உள்ளது 

குறிப்பிடத் க்ைது.   

                  

ஆண்டு 

மொணவர்ைளின் 

மசர்க்கை 

(வகுப்பு 1 மு ல் 

8 வகர) 

 ள்ளி  வயது  

குழந்க ைளின் 

எண்ணிக்கை 

மொணவர்ைளின் 

கமொத்  

மசர்க்கை 

விகி ம் 

2011-12 9776252 9266980 105.50 

2012-13 9678564 9116715 106.16 

2013-14 9396441 8983715 104.59 

2014-15 9252467 8746272 105.79 

2015-16 9236192 8685761 106.33 

2016-17 9108892 8563699 106.37 

2.4.4 இகடநிற்றல் விகி ம் 

 

க ொடக்ை நிகல வகுப்புைளில்  2001ஆம் ஆண்டில் 12 

விழுக்ைொடொை  இருந்   இகடநிற்றல் விகி ம், 2016ஆம் 

ஆண்டில் 0.90  விழுக்ைொடொைவும்,  உயர் க ொடக்ை வகுப்புைளில் 

இம  ைொலக் ைட்டத்தில் 13 விழுக்ைொடொை இருந்  இகட 

நிற்றல் விகி ம் 1.50 விழுக்ைொடொைவும் குகறக்ைப் ட்டுள்ளது. 

2.4.5 நிகறவு விகி ம் 

க ொடக்ை நிகல வகுப்புைளில் 2001 ஆம் ஆண்டில் 64 

விழுக்ைொடொை இருந்  நிகறவு விகி ம், 2016 ஆம் ஆண்டில் 

98.30 விழுக்ைொடொைவும், உயர் க ொடக்ை வகுப்புைளில்  இம  

ைொல ைட்டத்தில் 68 விழுக்ைொடொை இருந்  நிகறவு விகி ம் 

96.70 விழுக்ைொடொைவும் அதிைரித்துள்ளது.  
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2.4.6.  மொணவர் மசர்க்கையில்  ொலிை விகி ம் 

2016-2017        ல் க ொடக்ைநிகல 

வகுப்புைளில் கமொத்  மொணவர் மசர்க்கையில் 51.45 விழுக்ைொடு 

மொணவர்ைளும், 48.55 விழுக்ைொடு  மொணவிைளும்,  உயர் 

க ொடக்ை வகுப்புைளில் 51.21 விழுக்ைொடு மொணவர்ைளும், 48.79 

விழுக்ைொடு மொணவிைளும் ைல்வி  யின்று வருகிறொர்ைள்.  

2.5.  இகட நிற்றல் 

2.5.1.  ள்ளி கசல்லொ/ இகட நின்ற குழந்க ைகளக் 

ைண்டறி ல் மற்றும்  ள்ளியில் மசர்த் ல் 

ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ஏப்ரல்/மம மொ ங்ைளிலும், 

அக்மடொ ர் மற்றும் ெைவரி மொ ங்ைளிலும்   ள்ளி கசல்லொக் 

குழந்க ைளின் ைணக்கைடுப்பு நடத் ப் டுகின்றது.  

ைணக்கைடுப்பில் ைண்டறியப் ட்ட குழந்க ைள் உடைடியொை 

வயதுக்மைற்ற வகுப்புைளில் அருகிலுள்ள  ள்ளிைளில் 

மசர்க்ைப் டுகின்றைர். இக்குழந்க ைளுக்கு  ம கவயின் 

அடிப் கடயில் உண்டு உகறவிட மற்றும்  யிற்சி 

கமயங்ைளில் மூன்று மொ ம் மு ல் இரண்டு ஆண்டுைள் வகர 

 யிற்சி அளிக்ைப் டுகிறது. சிறப்புப்  யிற்சி முடித்  பிறகு,  

முகறயொை  ள்ளிைள், ைஸ்தூரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொலயொ 

உண்டு உகறவிடப்  ள்ளிைள், மொணவியர் விடுதிைள் மற்றும் 

அரசு விடுதிைளில் மீள மசர்க்ைப் டுகின்றைர்.  

2.5.2.  க்ை கவத் ல் 

 மசர்க்ைப் ட்ட அகைத்துக் குழந்க ைகளயும் 

 ள்ளிைளில் க ொடர்ந்து  க்ைகவக்ை தீவிர முயற்சிைள் 
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எடுக்ைப் ட்டொலும்    ல்மவறு ைொரணங்ைளொல்  குழந்க ைள் 

சிலர்  ள்ளியிலிருந்து இகடநின்று விடுகிறொர்ைள்.  

இவர்ைளுக்ைொை உண்டு உகறவிட       யிற்சி கமயங்ைள், 

ைஸ்தூரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொலயொ உண்டு உகறவிடப் 

 ள்ளிைள் மூலமொைப் ம ொதிய  யிற்சி அளித்து முகறயொை 

 ள்ளிைளில் மநரடிச் மசர்க்கை மூலமொைத் க ொடக்ைக் 

ைல்விகயத் க ொடர்ந்து முடிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை 

எடுக்ைப் ட்டுள்ளது.  மொணவர்ைகளத்  க்ைகவத் ல் விகி ம் 

 ற்க ொழுது குறிப்பிடத் குந்  அளவில் முன்மைற்றம் 

ைண்டுள்ளது. இவ்விகி ம் ைடந்  ஆண்டில்   க ொடக்ை  மற்றும் 

நடுநிகல  ள்ளிைளில் முகறமய 99.10 விழுக்ைொடு மற்றும் 

98.50 விழுக்ைொடொை உயர்ந்துள்ளது.   

 

2.5.3. இகடநிற்றகலக் குகறத் ல்   

 ைடந்  6 ஆண்டுைளில் எடுக்ைப் ட்ட சிறப்புச் 

கசயல் ொடுைள் ைொரணமொை இகடநின்ற குழந்க ைளின் 

எண்ணிக்கை ைணிசமொைக் குகறக்ைப் ட்டுள்ளது. மத்திய 

அரசின் மனி வள மமம் ொட்டு அகமச்சைம் இகடநின்ற 

குழந்க ைகளக் அளவிடுவ ற்ைொை 2014-15 ஆம் ஆண்டில் 

நடத்திய “ம சிய மொதிரிக் ைணக்கைடுப்பின் டி”,  மிழ்நொட்டில்  

இகடநின்ற குழந்க ைளின் அளவு 0.66 விழுக்ைொடு எை 

ைணக்கிடப் ட்டுள்ளது. இது ைர்நொடைொ (1.49%), ஆந்திரொ 

       (0.91%), மைரளொ (0.82%) மற்றும் அகில இந்திய 

சரொசரிகய விட  (2.97%)   மிைக் குகறவொகும்.  
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2.5.4 சிறப்பு நிைழ்வுைள் 

நொைப் ட்டிைம் மொவட்டம்   ல்லவரொயன் ம ட்கடயில் 

2005–06        மு ல்  கசயல் ட்டு வரும் உண்டு 

உகறவிடப்  ள்ளியில் அளிக்ைப் ட்ட சிறப்புப்  யிற்சி, 

நரிக்குறவச் சமூைத்க ச்  சொர்ந்   119 குழந்க ைள்   ள்ளிக் 

ைல்விகயத் க ொடர்ந்து க றக் ைொரணமொை இருந்துள்ளது. 

இவர்ைளுள் 7 மொணவிைள்  ற்க ொழுது மயிலொடுதுகற அரசு 

ைகலக் ைல்லூரியில் இளங்ைகல  யின்று வருகின்றைர். 

 

 

நரிக்குறவ சமு ொயத்க  மசர்ந்  ைல்லுொரி மொணவிைள்  
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2.5.5 இடம்க யர்ந்து வொழும் க ொழிலொளர்ைளின் 

குழந்க ைளுக்ைொை ைல்வி 

ஒடிசொ, ஆந்திரப் பிரம சம், பீைொர், ெொர்ைண்ட், மத்தியப் 

பிரம சம், இரொெஸ் ொன் மற்றும் மமற்கு வங்ைத்திலிருந்து  

இடம்க யர்ந்து வரும் க ொழிலொளர்ைளின் குழந்க ைள் க ொடர் 

ைல்வி      யில்வக      ஊக்குவிக்ை      அவர் ம்    ொய்கமொழியில்  

 

இடம் க யர்ந்  க ொழிலொளர்ைளின் குழந்க ைள் 

 ொடப்புத் ைங்ைள் வழங்ைப் ட்டுள்ளை. இத்க ொழிலொளர்ைள் 

அவர் ம் கசொந்  ஊர்ைளுக்குத் திரும்பும்ம ொது குழந்க ைள் 

எவ்வி த்  கடயுமின்றித் க ொடர்ந்து ைல்வி  யில்வ ற்கு 

ஏற்றவொறு இரு கமொழியிலொை மொற்றுச் சொன்றி ழ் 

வழங்ைப் டுகின்றது. இத்திட்டத்தின் மூலம்  யைகடந்  

குழந்க ைளின்  விவரம் கீழ்க்ைண்ட அட்டவகணயில் 

கைொடுக்ைப் ட்டுள்ளது. 
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இடம்க யர்ந்   க ொழிலொளர்ைளின் குழந்க ைள்   

ஆண்டு 

ைண்டறியப் ட்ட 

குழந்க ைளின் 

எண்ணிக்கை 

மசர்க்கை 

எண்ணிக்கை 

கசலவிைம்  

(ரூ. மைொடியில்) 

2013-14 9293 9186 2.00 

2014-15 5939 5755 1.34 

2015-16 5089 4933 1.04 

2016-17 5059 5028 1.40 

2.5.6  ொடநூல் வழங்கு ல் 

  ொடப்புத் ைங்ைகள அந் ந்  மொநிலங்ைளிலிருந்து க ற்று 

அவர் ம்  ொய்கமொழியிமலமய ைல்வி  யில ஏதுவொை இடம் 

க யர்ந்  க ொழிலொளர்ைளின் குழந்க ைளுக்கு வழங்ைப் ட்டு 

வருகிறது. 

ஒரியொ   ொடப்புத் ைங்ைள்  
க லுங்கு 

 ொடப்புத் ைங்ைள் 

வங்ைொள  ொடப்புத் ைங்ைள் 

 

  இடம்க யர்ந்து வொழும் க ொழிலொளர்ைளின் 

குழந்க ைளுக்கு வழங்ைப் ட்ட பிற கமொழிப்  ொடப் 

புத் ைங்ைளின் விவரம் பின்வருமொறு: 
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பிற கமொழிப்  ொடப்புத் ைங்ைள் 

ஆண்டு ஒரியொ  இந்தி வங்ைொளம் க லுங்கு 

2014-15 3391 1385 589 185 

2015-16 2802 594 865 226 

2016-17 2655 1227 830 226 

 

2.5.7 க ண் ைல்விக்ைொை  சிறப்பு  முயற்சிைள்  

ைஸ்துொரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொலயொ உண்டு உகறவிடப் 

 ள்ளிைள் 

 

  கிரொமப்புறப் க ண்ைள் எழுத் றிவு ம சிய சரசரியொை 

46.13 விழுக்ைொட்கட விடக் குகறவொை  உள்ள வட்டொரங்ைளில்  

ைஸ்துொரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொ லயொ உண்டு உகறவிடப் 

 ள்ளி 2005ஆம் ஆண்டு க ொடங்ைப் ட்டது.  10 - 14 வயது க ண் 

குழந்க ைளுக்குக் ைல்விகய வழங்கி,  ொலிை மவறு ொட்கடக் 

குகறப் து இத்திட்டத்தின் மநொக்ைம் ஆகும். இத்திட்டத்தின்கீழ்  

14 மொவட்டங்ைளில்  ைல்வியில் பின் ங்கிய 44 வட்டொரங்ைளில்,   

61 ைஸ்துொரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொலயொ உண்டு உகறவிடப் 

 ள்ளிைள் கசயல் ட்டுவருகின்றை.  இத்திட்டத்திற்ைொை ரூ. 24 

மைொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

இப் ள்ளிைளில் ைல்விச் கசயல் ொடுைளுடன்  க யல், 

         , மண்புழு உரம்  யொரித் ல், ைணினிக் ைல்வி, 

விகளயொட்டு, மயொைொ மற்றும் ைரொத்ம  ம ொன்ற  இகணச் 

கசயல் ொடுைளும் ைற்றுத்  ரப் டுகின்றை.         

                    .100/-               

                                     .  
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மொணவிைள் இப் ள்ளியில்  ங்கியிருக்கும் ைொலத்திற்குக் 

ைொப்பீடும் கசய்யப் டுகிறது. 

இப் ள்ளிைளில்  யிலும் எட்டொம் வகுப்பு மொணவிைள் 

ம சிய  டிப்பு வித் க ொகைக்ைொை ம ர்வு எழு   யிற்றுவிக்ைப் 

 டுகின்றைர்.  ைடந்  இரண்டு ஆண்டுைளில்  68 மொணவிைள் 

இத்ம ர்வில் கவற்றி க ற்றுள்ளைர்.   எட்டொம் வகுப்பு முடித்  

மொணவிைள் ஒன்  ொம் வகுப்பில்  முகறயொை  ள்ளிைளில் 

மசர்க்ைப் டுவதுடன் அவர்ைளுக்கு விடுதி வசதிைளும் 

ஏற் டுத்தித்  ரப் டுகிறது.  2015-16 ஆம் ைல்வியொண்டில் 1536 

மொணவிைள் ஒன்  ொம் வகுப்பில் மசர்க்ைப் ட்டுள்ளைர்.  

இப் ள்ளிைளின் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 

மமம் டுத்துவ ற்ைொை ரூ.10.65 மைொடி வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் மூலம்  யைகடந்துள்ள மொணவிைளின் 

எண்ணிக்கை பின்வருமொறு:  

ைஸ்துொரி ொ ைொந்தி  ொலிைொ வித்யொலயொ திட்டத்தின் மூலம் 

 யைகடந்  மொணவிைள்  

ஆண்டு  
        

எண்ணிக்கை  

2011-12 4471 

2012-13 4461 

2013-14 4507 

2014-15 4633 

2015-16 4614 

2016-17 4534 
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2.6    சிறப்பு  ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைள்  

2.6.1  உள்ளடங்கிய ைல்வி  

 சிறப்பு ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு 

ைல்வியுடன் உ வி உ ைரணங்ைள் வழங்கி, க ொடர்ந்து ைல்வி 

ைற்ை வழிவகை கசய்யப் டுகிறது.  1,36,134 சிறப்பு  ைவைம் 

ம கவப் டும் குழந்க ைளில், 1,27,864 குழந்க ைள் 

 ள்ளிைளில் மசர்க்ைப் ட்டுள்ளொர்ைள்.  8,270 குழந்க ைள் 

வீட்டுவழிக் ைல்வி மூலமொைப்  யின்று வருகின்றைர்.  

இவர்ைளுக்ைொை ரூ. 8.88 இலட்சம் மதிப்பில் ம கவயொை உ வி 

உ ைரணங்ைள் 2016-17 ஆம் ஆண்டில் வழங்ைப் ட்டுள்ளை. 

இ ன் விவரம் பின்வருமொறு: 

சிறப்பு  ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு 

கைொடுக்ைப் ட்டுள்ள வசதிைள் 

வ. 

எண் 

குழந்க ைளின் 

எண்ணிக்கை 

 

வசதிைள் 

1. 11664 ைற்றல் உ ரைணப் க ட்டி 

2. 14452  ொதுைொவலர் 

3. 14745 ம ொக்குவரத்து  

4. 293 பிகரய்லி புத் ைங்ைள் 

 

 
பிகரய்லி  புத் ைங்ைள் 

 
 ற்றல் அட்கடைள் 
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அரசு மற்றும் அரசு உ வி க றும்  ள்ளிைளில் 

ஆண்டுவொரியொைப்  யின்றுவரும் மொணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 

பின்வருமொறு: 
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2.6.2  ொடப்க ொருள்  ைவகமத் ல் 

சிறப்பு  ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு ஏற்ற 

கநகிழ்வொை  ொடத்திட்டத்திகை வழங்கும் வகையில் 

 ொடப்க ொருள்  ைவகமத் ல் சொர்ந்   யிற்சி 20,000 

க ொடக்ைப் ள்ளி ஆசிரியர்ைளுக்கும், 10,002 நடுநிகலப்  ள்ளி 

ஆசிரியர்ைளுக்கும் வழங்ைப் ட்டுள்ளது.  
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இயன்முகற  யிற்சி ALIMCO அளவீட்டு முைொம் 

 

2.6.3 க ற்மறொர்ைளுக்ைொை விழிப்புணர்வுப்  யிற்சி 

 2016 -17ஆம் ஆண்டில் சுைொ ொரத் துகறயுடன் 

இகணந்து மூகளக்ைொய்ச்சல்  ற்றிய விழிப்புணர்வு  யிற்சி 

41,300 க ற்மறொர்ைள்  யைகடயும் வகையில் அகைத்து 

வட்டொரங்ைளிலும்  வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

2.6.4 உள்ளடங்கிய••ைல்விக்ைொை மொநில ஆ ொர வளகமயம்  

சிறப்பு  ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைள்  யன்க றும் 

வகையில் கசன்கையில் மொநில ஆ ொர வளகமயம்  

ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளது. கவவ்மவறு சிறப்பு ைவைம் ம கவப் டும் 

குழந்க ைளின் ம கவைகள நிகறவு கசய்யும் வகையில் 

உ வி உ ைரணங்ைளுடன் கூடிய கமயமொை இது திைழ்கிறது. 

ம ச்சுத் திறன், மைட்டல் மற்றும்  ொர்கவக் குகற ொடு, 

மதியிறுக்ைம் மற்றும் மூகள முடக்குவொ  குழந்க ைள் எைப் 

 ல ரப் ட்ட சிறப்புத் ம கவயுள்ள குழந்க ைளுக்கு 

இம்கமயத்தின் மூலம் சிகிச்கச அளிக்ைப் டுகிறது.  
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மமலும் இக்குழந்க ைளின் க ற்மறொர்ைளுக்கு 

வழிைொட்டு லும் ஆமலொசகையும் வழங்ைப் டுகிறது. 

சமு ொயத்தில் அடிமட்டத்தில் உள்ள எண்ணற்ற 

இக்குழந்க ைளுக்குச் சிகிச்கச அளிப்  ன் மூலம் ஊடொடும் 

திறனில் குறிப்பிடத் க்ை முன்மைற்றம் அகடந்துள்ளைர்.  

 
மயொைொ  யிற்சி  மொநில ஆ ொர வளகமயம் 

 

2.6.5 ஆரம்  நிகல கசயல் ொடுைள்  

சிறப்பு  ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்ைொை 

ஆரம்  நிகல கசயல் ொடுைள், அவர்ைளின் வளர்ச்சி, 

முன்மைற்றம் மற்றும் அவர் ம் க ற்மறொர்ைளுக்கும் 

உறுதுகணயொை அகமகிறது. மமலும் உ வித் க ொழில்நுட்  

உ ைரணங்ைள், மைட்கும் திறன்,      ஆமலொசகை மற்றும் 

வழிைொட்டு ல், மருத்துவ மசகவ, கசவிலியர் மசகவ, 

ஊட்டச்சத்து, க ொழிற் யிற்சி, இயன்முகற  யிற்சி, மைநலப் 

 யிற்சி,  ொர்கவ சிகிச்கச  மற்றும் இ ர மசகவைளும் 

வழங்ைப் டுகின்றை. 
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மொநில ஆ ொர வள கமயத்தில் முன்மைொட்டப் 

 யிற்சியொைத் க ொடங்ைப் ட்ட ஆரம்  நிகல கசயல் ொடுைள் 

மூலம் குழந்க ைள் நல்ல முன்மைற்றம் அகடந்  ொல், 

 மிழைம் முழுவதும் 85 ஆரம்  நிகல ஆயத் ப்  யிற்சி 

கமயங்ைள் ரூ. 5.78 மைொடி மதிப்பீட்டில் உருவொக்ைப் ட்டு, 

கசயல் ட்டு வருகிறது. 

க ற்மறொர்ைளுக்கு வழிைொட்டல் மதிப்பீடு கசய் ல் 

2.7   ர மமம் ொடு 

 ைகலத்திட்டம் மற்றும்  ொடத்திட்டங்ைகள மொற்றி 

அகமத் ல்,   ொடநுொல்ைளுக்குப் க ொருத் மொை ைற்றல் 

உ ைரணங்ைகள வழங்கு ல்,  ஆசிரியர்ைளுக்குத் திறன் வளர் 

 யிற்சி வழங்கு ல் மற்றும் அவர்ைளின்  னித்திறன்ைகள 

மமம் டுத்து ல் எை  ல்மவறு  வி மொை  கசயல் ொடுைளின் 

மூலம் க ொடக்ைக் ைல்வியின்  ரத்திகை மமம் டுத்  ைவைம் 

கசலுத் ப் ட்டு வருகிறது. 

  ள்ளிைளில் நகடமுகறப் டுத் ப் ட்டுள்ள  ர 

மமம் ொட்டு வழிமுகறைள்  
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2.7.1 எளிகமப் டுத் ப் ட்ட கசயல்வழிக்ைற்றல்   

 கசயல்வழிக்ைற்றல் என் து குழந்க  கமயக் 

ைல்வியொகும்.  ஒவ்கவொரு குழந்க க்கும் ைருத்துைகள 

உள்வொங்கும் மவைம் மொறு டும்.  குழந்க ைள் அவரவர் ைற்கும் 

மவைத்திற்குத்  குந் வொறு அடிப் கடக் ைருத்துைகளக் ைற்ை 

வொய்ப் ளிக்கிறது.  வகுப் கறயில் கவவ்மவறு வயதுகடய சை 

குழந்க ைளுடன்  ழகுவ ைொல், சமூைத் திறன் வளர்கிறது. 

இந்நிகல மொணவர்ைளின் குழுக் ைற்றல்,  ரிமொற்றம் மற்றும் சுய 

ைற்றலுக்கு அதிை அளவில் வொய்ப் ளிக்கின்றது.  
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2012 ஆம் ஆண்டில் கசயல் டுத் ப் ட்ட முப் ருவக் 

ைல்வி முகறக்கு ஏற் , கசயல் வழிக் ைற்றல் அட்கடைள் 

எளிகமப் டுத் ப் ட்டு, மொற்றியகமக்ைப் ட்டை. மொணவர்ைளின் 

உள்ளொர்ந்  ைருத்துைகள கவளிக்கைொணர கசயல்வழிக் ைற்றல் 

முகற வொய்ப் ளிக்கிறது.  மொணவர்ைளின் ஈடு ொடு, புரி ல் 

திறன், சுய ைற்றல், ைருத்துப்  ரிமொற்றம் ம ொன்ற கசயல் 

திறன்ைகள வளர்க்ை, கசயல்வழிக் ைற்றலில் வொய்ப்புள்ளது.  

இம்முகறகய நன்கு கசயல் டுத்திட திறன் வளர்  யிற்சி 

ஆசிரியர்ைளுக்கு அளிக்ைப் டுகிறது.  ஆங்கிலம், ைன்ைடம், 

க லுங்கு, மகலயொளம், உருது            கசயல்வழிக் 

ைற்றல் அட்கடைள் வழங்ைப் ட்டுள்ளை. இ ன் மூலம் பிற 

கமொழிைளில்  யிலும் மொணவர்ைளின் திறன் மமம் ட்டுள்ளது 

என் க  அகடவு    ைள் மூலம் அறியமுடிகிறது.  

2.7.2 கசயல்திட்ட வழிக் ைற்றல் 

அன்றொட வொழ்வில் எழும் சிக்ைல்ைகள ைண்டறிந்து 

அவற்கறக்  ைகளயவும், தீர்வு ைொணும் அணுகுமுகறகயப் 

க றவும்,  அ கை நகடமுகறயில்  யன் டுத்துவ ற்கு 

மொணவர்ைளின் ஆர்வத்க த் துொண்டவும்  கசயல்திட்ட வழிக் 

ைற்றல் உ வுகிறது. இப் கடப்புைள் “புத் ொக்ைத்திற்ைொை  

வடிவகமப்பு”   எனம்  உலைளொவிய அகமப் ொல் நடத் ப் டும் 

ம சிய அளவிலொை ம ொட்டிக்கு இகணய ளத்தில் 

 திமவற்றப் ட்டுள்ளை.  
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2.7.3 முப் ருவக் ைல்வி   

 முப் ருவக்ைல்வி முகற 1 மு ல் 8 வகுப்பு வகர 2012-13 

ஆம் ைல்வியொண்டிலும்,   9ஆம் வகுப்பிற்கு 2013-14ஆம் 

ைல்வியொண்டிலும்  நகடமுகற டுத் ப் ட்ட ன் விகளவொை    

மொணவர்ைளின் ைற்றல் அகடவுைளில் முன்மைற்றம்  

ஏற் ட்டுள்ளக  மொநில அளவிலொை ஆய்வுைள் உறுதி 

 டுத்துகின்றை. மமலும், இது மொணவர்ைளின் புத் ைச் 

சுகமகயக் குகறத் து  மட்டுமின்றி, ைற்றலில் கூடு ல் 

ைவைம் கசலுத்  வொய்ப்பு ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளது.  

2.7.4   க ொடர் மற்றும் முழுகமயொை மதிப்பீடு  

குழந்க ைளுக்ைொை இலவச மற்றும் ைட்டொயக் ைல்வி 

உரிகமச் சட்டம் 2009 மற்றும் ம சிய ைகலத்திட்ட வகரவு 

2005-இன்  ரிந்துகரயின் அடிப் கடயில், க ொடர் மற்றும் 

முழுகமயொை மதிப்பீடு, மொநிலத்திலுள்ள அகைத்துப் 

 ள்ளிைளிலும் 1 மு ல் 8 வகுப்புைளுக்கு 2012-13 ஆம் 

ஆண்டிலும், 9 ஆம் வகுப்பிற்கு 2013-14 ஆம் ஆண்டிலும் 

நகடமுகறப் டுத் ப் ட்டது. இம்மதிப்பீட்டுமுகற, ைற்றகல 

மைைத்தின் திகசயிலிருந்து மொற்றி  கடப்பின்  ொக யில் 

 யணிக்ை கவக்கிறது.  

இம்முகற, ைல்விச் கசயல் ொடுைள் மற்றும் ைல்வி 

இகணச் கசயல் ொடுைளின்  ரிமொணங்ைகள மதிப்பீடு 

கசய்கிறது.  மமலும், குழந்க யின்  னிப் ட்ட மதிப்பீட்டுத் 

ம கவக்மைற்  கநகிழ்வொை முகறயொை அகமந்துள்ளது.   
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2.7.5  புத் ைப் பூங்கைொத்து 

குழந்க ைளின் வொசிப்புத் திறகை மமம் டுத் ,  ள்ளி 

மவகல மநரங்ைளில் புத் ைப் பூங்கைொத்து முகற அறிமுைப் 

 டுத் ப் ட்டுள்ளது. குழந்க ைள் எளிதில் எடுத்து  யன் டுத்தும் 

வகையில் கவக்ைப் ட்டுள்ள இப்புத் ைங்ைள் வொசிப்புத் திறன், 

கசொல் வளம், க ொது அறிவு, உயர்நிகல சிந் கைத் திறன், 

ைற் கை மற்றும்  கடப் ொற்றல் திறன்ைகள மமம் டுத்துகிறது. 

இம்முகற குழந்க ைளின் சுய வொசித் கல ஊக்ைப் 

 டுத்துகிறது.  இப்புத் ைப் பூங்கைொத்தில், ைக ைள், விவசொயம், 

சொகலப் ொதுைொப்பு,  ொரம் ரிய விகளயொட்டுைள், ஒழுக்ை 

கநறிைள்,  கடப் ொற்றல், இயற்கைகயப்  ொதுைொத் ல் மற்றும் 

சமூை கநறி ம ொன்ற புத் ைங்ைள் உள்ளை.  

  
வொசிப்பு மநரம் புத் ைப் பூங்கைொத்து 

2.7.6 ைற்றல் ைற்பித் ல் உ ைரணங்ைள்  

மொணவர்ைள் எளி ொை ைற்  ற்கு கீழ்க்ைண்ட ைற்றல் 

ைற்பித் ல் உ ைரணங்ைள்  யன் டுத்  டுகிறது.  

 ைணி  உ ைரணப் க ட்டி 

 அறிவியல் உ ைரணப் க ட்டி 

 அகசப் டக்  குறுந் ைடுைள் 

 நடமொடும் அறிவியல் ஆய்வைம் 
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2.7.7  ற்ைொப்புக் ைகல  யிற்சி   

நடுநிகலப்  ள்ளிைளில்  யிலும் 30,000 க ண் 

குழந்க ைளுக்கு 2016-17 ஆம் ஆண்டில்  ற்ைொப்புக் ைகலயொை 

(ைரொத்ம )  ைற்றுக் கைொடுக்ைப் ட்டுள்ளது.  

2.7.8 ஆங்கில கமொழி ைற்றலுக்ைொை சிறப்பு முயற்சிைள் 

 குழந்க ைள் எளி ொை ஆங்கிலத்தில் ம ச, மைட்ை, 

ைலந்துகரயொட, உச்சரிப்க  அடிப் கடயொைக் கைொண்ட 43 

குறுந் ைடுைள் உருவொக்ைப் ட்டு  ள்ளிைளுக்கு வழங்ைப் 

 ட்டுள்ளை. இ ன்மூலம் மொணவர்ைளின் ஆங்கில கமொழித் 

திறனில் குறிப்பிடத் க்ை முன்மைற்றம் அகடந்துள்ளது.  

2.7.9 ஆங்கிலவழிக் ைல்வி 

 2012 – 13 ஆம் ஆண்டு ம ர்ந்க டுக்ைப் ட்ட க ொடக்ை 

மற்றும் நடுநிகலப்  ள்ளிைளில் ஆங்கிலவழிக் ைல்வி 

அறிமுைப் டுத் ப் ட்டது.  ற்ம ொது 4,84,498 குழந்க ைள்  

அரசுப்  ள்ளிைளில் ஆங்கில வழியில்  யின்று வருகின்றொர்ைள். 

ஆங்கில வழிக் ைற்பித் லுக்ைொை  யிற்சி, ஆசிரியர்ைளுக்கு  

வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

2.7.10 ைொலமுகற  மதிப்பீடு  

  

மொணவர்ைளின் வொசித் ல், எழுது ல் திறன் மற்றும் 

அடிப் கட ைணி  அறிவு ம ொன்றவற்கற  அறிய குறிப்பிட்ட 

ைொல இகடகவளியில் அகடவுத் ம ர்வுைள் நடத் ப் 

 டுகின்றை. 
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இந்  ஆய்வு ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ெூகல / ஆைஸ்டு 

மற்றும் பிப்ரவரி / மொர்ச் மொ ங்ைளில் நடத் ப் டுகின்றது. மமலும், 

இது ஆசிரியர்ைள் குகறதீர் ைற்பித் கல மமற்கைொண்டு, 

மொணவர்ைளின் அகடவுநிகலகய மமம் டுத்  உ வுகிறது. 

2.7.11  மொநில அகடவுத் திறைொய்வு  

 மொணவர்ைளின் ைற்றல் அகடவு நிகலகய அளவீடு 

கசய்வ ற்கு மொநில அளவிலொை  திறன் அகடவு மதிப்பீடு, 

க ரிவு கசய்யப் ட்ட அரசு மற்றும் அரசு உ வி க றும் 

 ள்ளிைளில்  3, 5 மற்றும் 8  ஆம் வகுப்புைளில்   மிழ், ஆங்கிலம், 

ைணி ம் ஆகிய  ொடங்ைளில் கீழ்க்குறிப்பிடப் ட்டுள்ள 

திறன்ைளில் நடத் ப் டுகிறது.   

 சரளமொை வொசித் ல். 

 மைட்ட  ைவல்ைகள நிகைவில் கைொள்ளல். 

 இலக்ைணம் 

 மற்றவர்ைள் புரிந்து கைொள்ளும் வகையில்  ைருத்துைகள 

எடுத்துகரத் ல். 

 எழுத்துைகள உச்சரித் ல். 

 ைணி  அடிப் கடத் திறன்ைள். 

 அறிவியல் சொர்ந்  அறிவு மற்றும் கசயல்திறன்ைள். 

ஆய்வின் கவளிப் ொடு 

 2013 மு ல் 2015 வகர நடத் ப் ட்ட மொநில அகடவுத் 

திறைொய்வு முடிவுைளின்  டி 3, 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புைளில் 

 மிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் ைணி   ொடங்ைளில் மொணவர்ைள் 

க ற்ற சரொசரி மதிப்க ண்ைளில்  குறிப்பிடத் க்ை முன்மைற்றம் 
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க ற்றுள்ள விவரம் கீழ்க்ைண்ட அட்டவகணைளில் 

கைொடுக்ைப் ட்டுள்ளது.  

வகுப்பு – 3 

ஆண்டு 
 ொடங்ைள் 

 மிழ் ஆங்கிலம் ைணி ம் 

2013 84 72 77 

2014 90 83 88 

2015 95 93 95 

 

வகுப்பு – 5 

ஆண்டு 
 ொடங்ைள் 

 மிழ் ஆங்கிலம் ைணி ம் 

2013 64 67 69 

2014 83 75 75 

2015 94 89 92 

 

வகுப்பு – 8 

ஆண்டு 
 ொடங்ைள் 

 மிழ் ஆங்கிலம் ைணி ம் 

2013 72 43 40 

2014 77 67 66 

2015 89 82 84 

 

2.7.12  ஆசிரியர் கசயல்திறன்  

 ஆசிரியர்ைளின் சுயமதிப்பீட்டிற்ைொை கீ¦ழ்க்ைொணும் 

குறியீடுைள்  யன் டுத் ப் டுகின்றை 

 குழந்க ைளுக்ைொை ைற்றல் அன வங்ைகள 

வடிவகமத் ல். 

  ொடப் குதியிகைப் புரிந்து கைொள்ளு ல் மற்றும் 

அ கைப்  ற்றிய அறிவு. 
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 ைற்றல் மமம் ொட்டு உத்திைள். 

 மொணவர் - ஆசிரியருக்கிகடமயயொை உறவு. 

 ஆசிரியப்  ணித் திறன் முன்மைற்றம். 

  ள்ளி வளர்ச்சி. 

 ஆசிரியர் வருகை. 

 சுத் ம் மற்றும் சுைொ ொரம். 

  ஆசிரியர்ைள்  மது ைற்பித் ல் நிைழ்வுைளில் மமற் 

கைொள்ள மவண்டிய கசயல்திட்டங்ைகள மமம் டுத்திக் 

கைொள்ளவும், வகுப் கற நிர்வொைத்க  வளப் டுத் வும் இந்  

சுயமதிப்பீடு, ஆசிரியர்ைள்  ங்ைள் இலக்கிகை அகடய 

உ வுகிறது.   

2.7.13   ள்ளித்  ரமதிப்பீட்டுத் திட்டம் 

 இத்திட்டம்  ள்ளிகய மதிப்பீடு கசய்வ ற்ைொை ஒரு 

விரிவொை கசயற்ைருவியொகும். ஒவ்கவொரு  ள்ளியின் முக்கியச் 

கசயல்திறன்  குதிைகளக் ைண்டறிந்து, அவற்கற 

மமம் டுத் வும், அப் ள்ளியிலுள்ள குகறைகளக் ைகளயவும், 

புதிய உத்திைகளக் கையொண்டு நிவர்த்தி கசய்யவும் 

இக்ைட்டகமப்பு உ வுகிறது.  

2.7.14  ஆசிரியர்  ணியிகடப்  யிற்சி 

 ஆசிரியர்  ணியிகடப்  யிற்சி, க ொடக்ை மற்றும் உயர் 

க ொடக்ை நிகல ஆசிரியர்ைளுக்கு குறு வளகமயம் மற்றும் 

வட்டொர வளகமய அளவில் திட்டமிட்டு நடத் ப் டுகிறது. 

மொநில ஆசிரியர் ைல்வியியல்  யிற்சி மற்றும் ஆரொய்ச்சி 
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நிறுவைத்துடன் இகணந்து அகைவருக்கும் ைல்வி 

இயக்ைத் ொல் ைட்டைங்ைள்  யொரிக்ைப் ட்டு,  யிற்சிைள் 

அளிக்ைப் டுகின்றை. 

(அ) ைற்றல் ைற்பித் ல் முகறைள் 

 ைற்பித் லில் புதுகம முகறைளொை கசயல்வழிக் ைற்றல், 

 கடப் ொற்றல் ைல்வி ம ொன்ற அணுகு முகறைள் குறித் ொை 

 யிற்சிைள்  மிழ்நொட்டில் உள்ள அகைத்து அரசு மற்றும் அரசு 

உ வி க றும்   ள்ளிைளிலும்  ணிபுரியும் அகைத்து 

ஆசிரியர்ைளுக்கும் வழங்ைப் டுகிறது.    

(ஆ)  ொடப்க ொருள் 

  மிழ் மற்றும் ஆங்கில   ொடங்ைளில் மைட்டல், ம சு ல், 

எழுது ல், வொசித் ல் ம ொன்ற திறன்ைகள மமம் டுத்துவ ற்கு 

 யிற்சிைள் வழங்ைப் ட்டுள்ள .  மமலும் வகுப் கறயில் 

அறிவியல் மற்றும் ைணி   ொடங்ைகள திறம் ட ைற்பிப்  ற்கு 

 ல்லூடைத்க   யன் டுத்தி  யிற்சி வழங்ைப் டுகிறது.   

(இ)  ள்ளி சுைொ ொரம் மற்றும் குழந்க  உளவியல்  

    2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில் நமது  ண் ொடு, 

 ொரம் ரியம் குறித்   விழிப்புணர்வு,  ள்ளி சுைொ ொரம்,  உடல் நலம் 

ம ணு ல், மை அழுத்  மமலொண்கம மற்றும் நன்கைறிக் 

ைல்வி   ம ொன்ற  யிற்சிைள் அகைத்து ஆசிரியர்ைளுக்கும் 

வழங்ைப் ட உள்ளை. 
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(ஈ)  கலகம ஆசிரியர்ைளுக்ைொை  யிற்சி 

 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டில், ‘ கலகமப் ண்பு 

வளர்த் ல்’  யிற்சியொைது புதுதில்லி, ம சியக் ைல்வி திட்டமிடல் 

மற்றும் மமலொண்கமப்  ல்ைகலக்ைழைத்துடன் இகணந்து 

வழங்ைப் டும். உயர் க ொடக்ை வகுப்புத்  கலகம  சிரியர்ைள் 

6950 ம ர் இப் யிற்சியிைொல்  யன் க றுவர். 

 (உ) ஆசிரியர்  யிற்றுநர்ைளின் திறன் மமம் ொடு 

 குறுவள கமயங்ைளில்  ணியொற்றும் அகைத்து 

ஆசிரியப்  யிற்றுநர்ைளுக்கும் திறன் மமம் ொட்டுப்  யிற்சி 

வழங்ைப் டும். 

2.7.15  ஆசிரியர் நியமைம் 

 ரமொை ைல்விகய மொணவர்ைளுக்கு வழங்குவதில் 

ஆசிரியர்ைள் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கின்றைர்.  எைமவ 

ஆசிரியர்ைகளத்   குதித் ம ர்வின் மூலமொை க ரிவு கசய்யும் 

முகறக்கு  மிகுந்  முக்கியத்துவம் அளிக்ைப் ட்டு வருகிறது.  

2.7.16   குதிமநரப்  யிற்றுநர்ைள் 

 குழந்க ைளின்  ன்முைத் திறன்ைகள வளர்க்கும் 

வி மொை 6,7,8 வகுப்புைளில் இகச, ஓவியம், ைகல, 

விகளயொட்டு மற்றும் ைணினி ஆகிய புலங்ைளில்  குதி மநர 

 யிற்றுநர்ைள் மூலமொை குழந்க ைளுக்கு  யிற்சி அளிக்ைப் ட்டு 

வருகிறது.   

2.7.17  ஆசிரியர் -  மொணவர் விகி ம்   

குழந்க ைளுக்ைொை இலவச மற்றும் ைட்டொயக் ைல்வி 

உரிகமச் சட்டம், 2009  க ொடக்ை நிகல வகுப்புைளில் 1:30 
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என்ற ஆசிரியர் மொணவர் விகி த்க யும், உயர் க ொடக்ை 

வகுப்புைளில் 1:35 என்ற ஆசிரியர் மொணவர் விகி த்க யும் 

வலியுறுத்துகிறது.  ரமொை ைற்றல் ைற்பித் கல 

மொணவர்ைளுக்கு வழங்ை மவண்டும் என் து  கலயொய 

முன்னரிகமயொை ைரு ப் டுவ ொல், சட்ட விதிைளில் 

கூறப் ட்டுள்ள விகி த்க விட சிறப் ொை,  க ொடக்ைநிகல 

வகுப்புைளில் 1:24.93 எைவும், உயர் க ொடக்ை வகுப்புைளில் 

1:25.21 எைவும் ஆசிரியர் மொணவர் விகி ம் அகமந்துள்ளது. 

 ல்மவறு ஆண்டுைளுக்ைொை  ஆசிரியர் மொணவர் விகி ம் கீமழ 

 ரப் ட்டுள்ளது. 

 

      –            –             

 

     :  U-DISE 
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      –            – நடுநிகல            

 

     :  U-DISE 

 

2.7.18  ள்ளிைளில்  ைவல் க ொழில் நுட் ம்   

 
ைணினி      

    வழிக் ைற்றல் 

  மொணவர்ைள்  ற்ம ொக ய  ைவல் க ொழில்நுட்  

யுைத்தில் சிறப் ொை ைணினி அறிகவப் க றும் வகையில்  

 ள்ளிைளில் ைணினி வழிக் ைற்றல் அறிமுைப் டுத் ப் ட்டுள்ளது.  
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ைணினி வழிக்ைல்விகய அளிக்கும் வி மொை 9982 அரசுப் 

 ள்ளிைளில்  26,366 ைணினிைள் வழங்ைப் ட்டுள்ளை.  

2.7.19.  ஆசிரியர்ைளுக்ைொை ைணினிப்  யிற்சி  

மொணவர்ைளுக்குக் ைணினிவழிக் ைல்வி  

வழங்குவ ற்ைொைக் குறிப்பிட்ட ைொல இகடகவளியில்  

ஆசிரியர்ைளுக்குக் ைணினிப்  யிற்சி அளிக்ைப் ட்டுவருகிறது.  

கமக்மரொசொப்ட், ம சிய  ைவல் க ொழில்நுட்  நிறுவைம்  மற்றும்  

இன்கடல்  ம ொன்ற  னியொர் நிறுவைங்ைளுடன் இகணந்து,  

இதுவகர 1,16,127  ஆசிரியர்ைளுக்குக் ைணினிப்  யிற்சி 

வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

 
ஆசிரியர்ைளுக்ைொை ைணினிப்  யிற்சி 

2.7.20. அறிவியல் ைண்ைொட்சி 

மொணவர்ைளின் அறிவியல் மைப் ொன்கமகய  

மமம் டுத் வும், திறன்வொய்ந்  மொணவர்ைகள அகடயொளம் 

ைொணவும், அன்றொட வொழ்க்கை அன வங்ைகள 

அறிவியலுடன் க ொடர்பு டுத் வும்  "ம சியக் ைட்டகமப்பில் 
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அறிவியல், க ொழில்நுட் ம் மற்றும் ைணி த்தின்  ங்கு" எனம் 

 கலப்பில் குறுவள அளவில்             அறிவியல் 

ைண்ைொட்சி நடத் ப் ட்       து.  

  
 ரிசு கவன்றவர்ைள்  

2.7.21 மொணவர்ைளுக்ைொை  க ொழில்நுட்  மன்றப் ம ொட்டிைள் 

மொணவர்ைகள அறிவியல், ைணக்கு மற்றும் க ொழில் 

நுட் ம் சொர்ந்  கசயல் ொடுைளில் உற்சொைத்துடன்  ங்மைற்ைச் 

கசய்ய இம்மன்றங்ைள் ம ர்ந்க டுக்ைப் ட்ட  ள்ளிைளில் 

ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளை. எட்டொம் வகுப்பு  யிலும் 

மொணவர்ைளுக்கு    ‘ஒருங்கிகணந்  க ொழில்நுட் ப்  யன் ொடு’  

  
ம ொட்டிைளில்  ங்மைற்றவர்ைள் 



50 

 

என்னம்  கலப்பில் வட்டொர மற்றும் மொவட்ட அளவில் 

ம ொட்டிைள் நடத் ப் ட்        . 

2.7.22.  ள்ளி மொணவர்ைளுக்ைொை ம ொட்டிைள்  

மொணவர்ைளின் திறன் மற்றும் உள்ளொர்ந்  ஆளுகமத் 

திறன்ைகள கவளிப் டுத்தி, மமம் டுத்திக்கைொள்ளும் வகையில் 

ஓவியம்,  ைட்டுகர   மற்றும்   ம ச்சுப்  ம ொட்டிைள்   32,656   அரசு 

  

 
 

ம ொட்டிைள் மற்றும்  ரிசு கவன்றவர்ைள் 
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மற்றும் அரசு உ வி க றும்  ள்ளிைளி  1     8          

 யிலும்  மொணவர்ைளுக்கு 2016-2017 ஆம் ைல்வி ஆண்டில்,   ரூ. 

51.14 இலட்சம் மதிப்பில் நடத் ப் ட்டுள்ளை. 

2.8  ள்ளிைளுக்ைொை  உட்ைட்டகமப்பு  வசதிைள் 

2.8.1 உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள் 

2011 - 2016 ஆம் ஆண்டு வகர அரசுப்  ள்ளிைளில்,  புதிய 

 ள்ளிக் ைட்டிடங்ைள், கூடு ல் வகுப் கறைள், குடிநீர் வசதி 

மற்றும் ைழிப் கறைள் ரூ. 1002.11 மைொடி மதிப்பீட்டில் 

ைட்டப் ட்டுள்ளை.  ற்ம ொது ரூ. 70.11 மைொடி கசலவில், 4602 

            ணிைள் மமற்கைொள்ளப் ட்டு வருகின்றை. 

  
மொணவியர் ைழிப் கற இரண்டு வகுப் கறக் ைட்டிடம் 

           
கூடு ல் வகுப் கறக் ைட்டிடம் 
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2.8.2. சுவர் சித்திரங்ைள் வகர ல்  

க ொடக்ை மற்றும் நடுநிகலப்  ள்ளிைளில் குழந்க ைள் 

ஆங்கிலச் கசொற்ைகள ஓகசயுடன் க ளிவொை உச்சரிக்ைத் க்ை 

வகையில் குழந்க  மநய சுவர் சித்திரங்ைள் 2184  ள்ளிைளில் 

ரூ.3.28 மைொடி மதிப்பீட்டில் வகரயப் ட்டுள்ளது. மொணவர்ைள் 

மகிழ்ந்து விகளயொடிக் ைற்ைவும், ஆங்கிலச் கசொற்ைகள மிைச் 

சரியொை உச்சரிப்  ற்கும், இச்சுவர் சித்திரங்ைள் க ரிதும் 

துகணயொை உள்ளை.  

 

  

            

2.8.3. சிறப்பு முயற்சிைள் 

‘ ொலொ’ என்னம் புதுகமத் திட்டம் 2013-14 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமுைப் டுத் ப் ட்டது.   இத்திட்டம் வகுப் கற 

சூழலில் ைற்றலுக்கு  உைந்  ஒரு கவளியிகை ஏற் டுத்துகிறது.  
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‘           ’ 

 

இச்சூழல் மொணவர்ைகளக்  ள்ளிக்கு ஈர்ப் து மட்டுமல்லொமல் 

அவர்ைகளப்  ள்ளி மநரம் ைடந்தும்  ஆக்ைப்பூர்வமொை 

கசயல் ொடுைளில் ஈடு டுத்தி,  க்ை கவத்துக் கைொள்ள 

உ வுகிறது.   

2.8.4.  ள்ளி மொனியம் மற்றும்  ரொமரிப்பு மொனியம் 

அரசு  ள்ளிைளின் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 

 ரொமரித்திட, ஆண்டும ொறும் மொனியங்ைள் வழங்ைப் ட்டு 

வருகிறது.  ள்ளி வகுப் கறைளில் ைற்ம ொருக்கு ஏற்ற 

சூழ்நிகலகய ஏற் டுத்தும் வகையில்  2016-2017 ஆம் 

ஆண்டில்,  ள்ளி மொனியமொை ரூ. 30.41 மைொடி க ொடக்ைப் 

பிரிவுைள் உள்ள வகுப் கறைகள மமம் டுத் வும்,         
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         .27.51.                       

          வழங்ைப் ட்டுள்ளது.  

2.9 நிர்வொைம் 

2.9.1  க ொடக்ைக் ைல்வி நிர்வொைம்  

க ொடக்ை, நடுநிகலப்  ள்ளிைள், 32 மொவட்டத் 

க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலர்ைள் மற்றும் 836 உ வித் 

க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலர்ைள் வொயிலொை க ொடக்ை ைல்வி 

இயக்ைைத் ொல் நிர்வகிக்ைப் டுகின்றை. 35,414 க ொடக்ைப்  

 ள்ளிைளில் 29.10 லட்சம் மொணவர்ைளும், 9,708 நடுநிகலப்  

 ள்ளிைளில் 17.42 இலட்சம் மொணவர்ைளும் ைல்வி 

 யில்கின்றைர். க ொடக்ைக் ைல்விப்  ணியில் 2.23 இலட்சம் 

ஆசிரியர்ைள் ஈடு ட்டுள்ளைர்.  .  

2.9.2 அலுவலைக் ைட் டங்ைள் 

30 மொவட்டங்ைளில் க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலைங்ைள் 

அரசுக்  ைட் டங்ைளிலும், 2 க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலைங்ைள் 

வொடகை ைட் டங்ைளிலும் இயங்கி வருகின்றை. 413 உ வித் 

க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலைங்ைளுள், 99 அலுவலைங்ைள் 

                          . 2012-13    

        2015-16ஆம் ஆண்டு வகர, 3 மொவட்ட 

க ொடக்ைக் ைல்வி அலுவலைங்ைளுக்கும், 8 உ வி க ொடக்ைக் 

                             .2.24      

கசலவில் ைட்டப் ட்டுள்ளை.   
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2.9.3 ைணினி  மற்றும்  இகணய ள  வசதி  

2015-16 ஆம் ஆண்டில் 413 உ வித் க ொடக்ைக் ைல்வி 

அலுவலைங்ைளுக்கும், ைணினி மற்றும் இகணய ள வசதிைள் 

ரூ.4.36 மைொடி கசலவில் புதிய ொை ஏற் டுத் ப் ட்டுள்ளை. 

 மிழ்நொடு  ொடநுொல் மற்றும் ைல்வியியல்  ணிைள் ைழைம் 

இ ற்ைொை நிதி உ விகய அளித்துள்ளது. 

2.9.4 மொற்றுச் சொன்றி ழ்   

க ொடக்ை மற்றும் நடுநிகலப்  ள்ளிைளில்  யிலும் 

மொணவர்ைள்  ள்ளிகய விட்டுச் கசல்லும் ம ொது வழங்ைப் டும்   

" திவுத் ொள்" நகடமுகற மொற்றப் ட்டு,   உயர்நிகல மற்றும் 

மமல்நிகலப்  ள்ளிைளில் வழங்ைப் டும் "மொற்றுச் சொன்றி ழ்" 

முகற நகடமுகறக்கு கைொண்டுவரப் ட்டுள்ளது.    

2.9.5  இகணய ள வழி மொறு ல் ைலந் ொய்வு  

இக்ைல்வி ஆண்டுக்ைொை ஆசிரியர்  ணியிட 

மொறு ல்ைள் இகணய ள வழி ைலந் ொய்வு மூலம் 

கவளிப் கடயொை முகறயில் நடத் ப் ட்டுள்ளது. 

இவ்விகணய வழிக் ைலந் ொய்வில்    237 உ வி க ொடக்ைக் 

ைல்வி அலுவலர்ைள் மற்றும் 3600 ஆசிரியர்ைள்  ங்ைள் 

விருப் த்தின் ம ரில் மொறு ல் மற்றும்   வி உயர்வு 

க ற்றுள்ளைர்.  மொணவர்ைள் நலன் ைருதி   இக்ைலந் ொய்வு  

 ள்ளி திறப்  ற்கு முன் ொைமவ மைொகட விடுமுகறயில்  

முழுகமயொை முடிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

 ள்ளிைளில் ஆசிரியர்- மொணவர் விகி ம் என் து ஒரு 

முக்கியமொை   ரக் குறியீடொகும்.  குழந்க ைளுக்ைொை இலவச 

மற்றும் ைட்டொயக் ைல்வி உரிகமச் சட்டம் 2009-இல் ஆசிரியர் - 
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மொணவர் விகி ம் க ொடக்ை நிகல வகுப்பில் 1:30 எைவும் 

மற்றும் உயர் க ொடக்ை நிகல வகுப்பில் 1:35 எைவும் 

நிர்ணயிக்ைப் ட்டுள்ளது.  ள்ளிவொரியொை மொணவர்ைளின் 

எண்ணிக்கைக்மைற்  ஆசிரியர்ைளின் ம கவ இறுதி 

கசய்யப் ட்டு உ ரியொைக் ைணக்கிடப் ட்ட 1569 ஆசிரியர்ைள் 

இகணயவழிக் ைலந் ொய்வில் கூடு ல் ம கவயுள்ள 

 ள்ளிைளுக்கு  ணிநிரவல் மூலம் மொறு ல் கசய்யப் ட்டுள்ளைர். 

2.9.6 ைற்பித் ல்   நொட்ைள்  

க ொடக்ை மற்றும் நடுநிகலப்  ள்ளி 

மொணவர்ைளுக்ைொை ைற்பித் ல் நொட்ைள் சிறு வயதுக் 

குழந்க ைளின் நலன் ைருதி 220 நொட்ைளிலிருந்து 210 

நொட்ைளொைக் குகறக்ைப் ட்டுள்ளது. இ ன் மூலம் 

உயர்/மமல்நிகலப்  ள்ளிைளிலும், க ொடக்ை / நடுநிகல 

 ள்ளிைளிலும் ஒமர சீரொை  ணி நொள் நகடமுகற அகமயும். 

குகறக்ைப் ட்டுள்ள இந்  10 ைற்பித் ல் நொட்ைள், 

 கலகமயொசிரியர்ைள் மற்றும் ஆசிரியர்ைளுக்ைொை  யிற்சிைள் 

மற்றும் குறுவளகமய அளவிலொை  யிற்சிைளுக்குப்  யன் 

 டுத் ப் டும்.     

2.9.7  ைல்வி மமலொண்கம  ைவல் முகறகம 

ைல்வி மமலொண்கமத்  ைவல் முகறகம  வழியொை 

அகைத்துப்  ள்ளிைளின் ஆசிரியர்ைள் மற்றும் மொணவர்ைள் 

க ொடர் ொை விவரங்ைள் மசைரிக்ைப் ட்டு, ஒவ்மவொர் ஆண்டும் 

புதுப்பிக்ைப் ட்டு, திறன் அட்கட வழங்ைப் டஉள்ளது.   ல்மவறு 
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துகறைளுக்கிகடமயயும், துகறைளுக்குள்மளயும் அலுவலை 

ரீதியொை க ொடர்பு கைொள்ளவும்,  ள்ளிைளிலுள்ள சிறந்  

நகடமுகறைகளச் கசயல் டுத் வும், இகடநின்ற 

குழந்க ைகளக் ைண்ைொணிக்ைவும் இத்திட்டம்  யன் 

 டுகின்றது.  

2.10 சமு ொய  ங்மைற்பு 

2.10.1   ள்ளி மமலொண்கமக் குழு 

ைல்வி மமலொண்கமகய ைகடக்மைொடிக்கும் 

 ரவலொக்கு லில் சமு ொயப்  ங்மைற்பு அவசியமொை ொகும். 

குழந்க ைளுக்ைொை இலவச மற்றும் ைட்டொயக் ைல்வி உரிகமச் 

சட்டம் 2009 இல் வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ள வசதிைகளயும், ைல்வி 

உரிகமயிகையும் உறுதி கசய்யும் க ொறுப்பு  ள்ளி 

மமலொண்கமக் குழு மற்றும் உள்ளூர் நிர்வொை அகமப்புைகளச் 

சொர்ந்துள்ளது. 42,167 அரசு மற்றும் அரசு உ வி க றும் 

 ள்ளிைளில்  ள்ளி மமலொண்கமக் குழுக்ைள் அகமக்ைப் 

 ட்டுள்ளை.   

2.10.2  சமு ொயப்   ங்மைற்பு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைள் 

மொணவர்ைளிகடமய நல்ல  ண்புைகள வளர்க்கும் 

வகையில்  ள்ளி ஆண்டு விழொ, விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைள், வீதி 

நொடைங்ைள், கிரொமக் ைல்வித் திருவிழொக்ைள், ைண்ைொட்சிைள் 

மற்றும் ம ொட்டிைள் ஒவ்மவொர் ஆண்டும் நடத் ப் ட்டு 

வருகின்றை.   
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2.10.3  சமு ொயப்  ங்ைளிப்பு 

  ள்ளி வளர்ச்சிக்ைொை நிலம்  ொைமொை க று ல், ைட் டம் 

மற்றும் ைழிப் கற ைட்டு ல், வொைை வசதி, ைல்விச் சீர், 

விகளயொட்டுப் க ொருள்ைள் வழங்கு ல், மொணவர்ைள் கை 

ைழுவும் வசதி ஏற் டுத்து ல், திறன்  லகை வசதி மற்றும் 

 ள்ளிைளுக்குத் ம கவயொை ைணினி, நுொல்ைள், ைற்றல் 

உ ைரணங்ைள் ம ொன்றகவ ரூ. 305.08 மைொடி மதிப்பில் 

சமு ொயப்  ங்ைளிப் ொைப் க றப் ட்டுள்ளை. 

2.11. வரவு கசலவு 

 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கு, க ொடக்ைக் ைல்விக்கைை 

ரூ.11,073.81 மைொடியும், அகைவருக்கும் ைல்வித் 

திட்டத்திற்கைை ரூ.2778.43 மைொடியும் நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ளது.  

 
ைல்விச்சீர் விழொ 

 
நூலைம் 

 
திறன்மிகு வகுப் கற 

 
கை ைழுவும் வசதி 
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2.12. முடிவுகர 

 அகைத்துக் குழந்க ைளுக்கும்  ரமொை ைல்விகய 

வழங்குவ ற்குத் ம கவயொை நடவடிக்கைைகள அரசு மிகுந்  

ைவைத்துடன் கசயல் டுத்தி வருகிறது. வகுப் கறச் 

கசயல் ொடுைகள வலுவூட்டும் வகையில் ம கவயொை 

ஆசிரியர்ைகள நியமைம் கசய்வதுடன்  அவர்ைளுக்குத் திறன் 

மமம் ொட்டுப்  யிற்சியும் வழங்ைப் டுகிறது.  க ொடக்ைக் ைல்வித் 

துகற மற்றும் அகைவருக்கும் ைல்வி இயக்ைமும்  இகணந்து 

மொணவர்ைளின் ைற்றல் அகடவிகை மமம் டுத் ப் 

க ருமுயற்சி எடுத்து வருகிறது.  மொணவர்ைளின் உள்ளொர்ந்  

திறகமகயயும் அவர்ைளின்  கடப் ொற்றகலயும் கவளிக் 

கைொணரும் வகையில்  ல்மவறு திட்டங்ைள் முகைப்புடன் 

கசயல் டுத் ப் டுகிறது.  
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3. இகடநிகல, மமல்நிகலக் ைல்வி மற்றும் 

அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் 

“ைல்வி என் து வொழ்வ ற்கு  யொர் கசய்வது அல்ல; 

வொழ்க்கைமய ைல்வி ொன்” 

                - ெொன் டூயி 

3.1 இகடநிகலக் ைல்வியின் முக்கியத்துவம் 

ஒரு சமு ொயம் க ொடர்ந்து வளர்ச்சி க றுவ ற்கு 

ஆ ொரமொை விளங்குவது ைல்விமய ஆகும்.  வொழ்க்கைத் 

 ரத்தின் முன்மைற்றத்திற்குத் ம கவயொை  டிநிகலைளுள் 

ஒன்றொைக் ைல்வி திைழ்கிறது.  சமூை வொழ்விற்குத் ம கவயொை 

கசயல்திறன்ைளுடன் குழந்க ைகளக் ைல்வி கசதுக்குகிறது. 

குழந்க ைளின் ைல்விப்  யணத்தில் மிை முக்கிய ைட்டமொை 

இகடநிகலக் ைல்வி திைழ்கிறது.      , குழந்க ைளின் 

எதிர்ைொலம் இகடநிகலக் ைல்வி நிகலயில் அவர்ைள் க றும் 

ைல்வியின்  ரத்க ச் சொர்ந்ம  அகமகிறது. 

 ல்மவறு  ளங்ைளில் இயங்ைக் கூடிய அறிவொர்ந்  

திறன்ைள் மட்டுமின்றி அவற்றினூமட ஊடுருவி கசயலொற்றக் 

கூடிய அடிப் கடத் திறன்ைகள  ருவதிலும் இகடநிகலக் 

ைல்வி முக்கிய  ங்ைொற்றுகிறது. மமலும் ைல்வியொளர்ைள் 

வகுத்துள்ள டி, குழந்க ைளிடம் ைல்விகய மவரூன்றச் 

கசய்வம ொடு, அவர்ைளிடம் மக்ைளொட்சிக்குரிய குடிகமப் ண்பு 

மற்றும்  கலகமப் ண்பு ஆகியவற்கற ஆழப் திப் திலும் சமூை 

வொழ்விற்குச் கசழுகமயும்  வளமும் மசர்க்ைப்  ங்மைற்கும் 

வகையில் அவர்ைளின் ஆற்றகல வளர்ப் திலும்  இகடநிகலக் 

ைல்வி வல்லகமயுகடய ொை விளங்குகிறது. 
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ைடந்  ஆறு ஆண்டுைளில் இகடநிகலக்ைல்விகய 

மமம் டுத்துவ ற்ைொை முன்கைப்ம ொதும் இல்லொ  அளவில் 

குறிப்பிடத்  க்ை நிதியிகை மொநில அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.  அரசு 

கசயல் டுத்தி வரும் மொணவருக்ைொை  ொடநூல்ைள், 

குறிப்ம டுைள், ைொலணிைள்,    ணவு, புத் ைப் க ைள், 

வடிவியல் ைருவிப்க ட்டிைள், நில வகர  ட நூல்ைள், 

மிதிவண்டிைள், மடிக்ைணினிைள்,            , 

         , சிறப்பு ஊக்ைத் க ொகை, ம ருந்துப்  யண 

அட்கடைள் ம ொன்ற நலத்திட்டங்ைள் ைல்விக் கைொள்கையில் 

மொநில அரசு கைொண்டுள்ள உறுதியொை நிகலப் ொட்டிற்கு 

சொன்றொை விளங்குகிறது. 

3.1.1 இகடநிகலக் ைல்விக்ைொை க ொகலமநொக்கு  

குழந்க ைளின் உள்ளொர்ந்  திறன்ைள் மற்றும் 

ஆற்றல்ைகள அகைத்து வகைைளிலும் முழுகமயொை 

மமம் டுத்துவம  இகடநிகலக் ைல்வியின் மநொக்ைமொகும்.  

ஒவ்கவொரு குழந்க யும்  ன்னகடய முழுத்திறன்ைகளப் 

 யன் டுத்தி உயர்வகடயும் வகையில் இகடநிகலக் 

ைல்வியிகை முழுகமயொை ொைவும் அகைவகரயும் 

உள்ளடக்கிய ொைவும் உருவொக்கிட மொநில அரசு உறுதி 

பூண்டுள்ளது.  உயர்ந்  மதிப்புைள் அடிப் கடயொைக் கைொண்ட 

அறிவொற்றல், சமூைம்,       மற்றும் உடலியல் சொர்ந்  

 ண்புைகள மொணவர்ைளிடம் உருவொக்கும் ைல்வி முகறகய 

மொநில அரசு  ன்னகடய க ொகலமநொக்ைொைக் கைொண்டுள்ளது.  

அரசின் மநொக்ைங்ைளிலும், முயற்சிைளிலும் அகைவருக்கும் 
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இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் துகணநிற்கிறது.  ைல்வியில் 

 ரம், சம வொய்ப்பு மற்றும் அகைவருக்குமொை ைல்வி 

ஆகியவற்றின் அடிப் கடயில் அகமந்   ல திட்டங்ைகள 

நகடமுகறப் டுத்துவதின் வொயிலொை, வகுப் கறைளின் சமூைக் 

ைலொச்சொரச் சூழல், அறிவு, விழுமியங்ைள் மற்றும் திறன்ைள் 

 ற்றிய எண்ணம் ஆகியவற்றில் மொற்றங்ைகளக் ைொணும் 

வகையில் அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் 

க ொடர்ந்து கசயல் ட்டு வருகிறது.  மமலும், இத்திட்டம் 

வகுப் கறைளுக்கு உள்ளும் புறமும் மொணவர் க ற்ற 

அறிவுக்கிகடமய க ொடர்க யும் உருவொக்கி வருகிறது.   

3.1.2 குறிக்மைொள்ைள் 

 மொநில அரசு க ொகலமநொக்கிகை எய்திடும் வகையில், 

அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டத்திற்ைொை 

கீழ்க்ைண்ட மநொக்ைங்ைள் வகுக்ைப் ட்டுள்ளை. 

 அகைத்து உயர்நிகல மற்றும் மமல்நிகலப் 

 ள்ளிைளிலும் ம கவயொை உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள 

ஏற் டுத்தி மொணவர்ைளுக்கு இனிகமயொை மற்றும் 

 யன்  ரத் க்ை ைற்றல் சூழ்நிகலகய உறுதி கசய் ல். 

  ொலிைப்  ொகு ொடு, சமூை – க ொருளொ ொர ஏற்றத் ொழ்வு 

ம ொன்ற இடர்ைளொல் எந்  ஒரு குழந்க யும் உயர்நிகல 

மற்றும் மமல்நிகலக் ைல்விகய அகடயமுடியொமல் 
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அல்லது விடு ட்டுப் ம ொைொமல் இருப் க  உறுதி 

கசய் ல். 

 உயர்நிகல மற்றும் மமல்நிகல வகுப்புைளில் 

மொணவர்ைளின் இகடநிற்றகல முழுவதுமொைக் 

குகறத்து 100 விழுக்ைொடு  க்ை கவத் ல். 

 மவகல வொய்ப்பிற்ைொை கமன் திறன்ைள் மற்றும் 

க ொழில் திறன்ைமளொடு கூடிய  ரமொை மற்றும் 

வொழ்வுசொர் ைல்விகய வழங்கு ல். 

 சிறப்பு அணுகுமுகறைளின் வொயிலொை இகடநிகல 

மற்றும் மமல்நிகலத் ம ர்வுைளில் மொணவர்ைளின் 

கசயல்திறகை மமம் டுத்து ல். 

 ைல்வியில் பின் ங்கிய வட்டொரங்ைளில் மொதிரிப் 

 ள்ளிைகளயும் க ண்ைளுக்ைொை  ங்கும் 

விடுதிைகளயும் நிறுவுவதின் மூலம் சமு ொய ஏற்றத் 

 ொழ்வுைகளக் ைகளந்து சமநிகலகய எய்து ல். 

 அறிவியல்                      

சுற்றுச்சூழல் மன்றங்ைள் ஆகியவற்றில் மொணவர்ைகள 

ஈடு டுத்தி அவர்ைளின் அறிவியல் மைப் ொன்கமகய 

வளர்த் ல். 

 ைற்றலுக்கும் மதிப்பீட்டிற்    ம் க ொடர் மற்றும் 

முழுகமயொை மதிப்பீடு, முப் ருவக் ைல்விமுகற 
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ஆகியவற்கறப் பின் ற்றி குழந்க ைள்  ங்ைளின் 

ைல்விசொர் கசயல் ொடுைள், ைல்வி இகணச் 

கசயல் ொடுைள் மற்றும் இகணைகலத் திட்டச் 

கசயல் ொடுைள் ஆகியவற்றில்  ம் உள்ளொர்ந்  

திறன்ைகள கவளிப் டுத்  வொய்ப்புைகள வழங்கு ல். 

 மொவட்ட, மொநில மற்றும் ம சிய அளவில் விகளயொட்டுப் 

ம ொட்டிைளில்  ங்மைற்கும் வொய்ப்புைகள 

உருவொக்குவ ன் மூலம், மொணவர்ைளிகடமய 

விகளயொட்டு ஆர்வத்க  தூண்டு ல். 

 மொணவர்ைளுக்குத்  ரமொை ைல்விகய வழங்கும் 

வகையில் ம கவயொை  யிற்சிைகள ஆசிரியர்ைளுக்கு 

அளித் ல். 

 மொணவர்ைளிகடமய உடல் நலம் குறித்  

விழிப்புணர்கவப்  ரவச் கசய்து அவர்ைளிடம் 

ஆமரொக்கியமொை  ழக்ை வழக்ைங்ைகள வளர்த் ல். 

 ைட்டணமில்லொப் ம ொக்குவரத்து வசதி, மற்றும் 

ம கவயின் அடிப் கடயில் விடுதி வசதி ஆகியவற்கற 

வழங்கி 100 விழுக்ைொடு  ள்ளி கசல்வக  உறுதி 

கசய் ல். 

 சிறப்புக் ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு 

உள்ளடங்கிய ைல்விகய உறுதிகசய் ல். 
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3.2 கசயல் ொடுைள்  

3.2.1   ள்ளி வசதி       ள்ளிைகளத்  ரம் உயர்த்து ல்  

 மொநிலத்தில் உள்ள அகைத்துப்  குதிைளிலும்  ள்ளி 

வசதிகய ஏற் டுத்துவம  இகடநிகலக் ைல்விகயப் 

 ரவலொக்குவ ற்ைொை அடிப் கடயொகும். 5 கி.மீ. 

          உயர்நிகலப்  ள்ளிகய ஏற் டுத்துவம  

அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டத்தின்  கலயொய 

மநொக்ைமொகும். இ ற்ைொை,  ள்ளிைள் இல்லொ  

குடியிருப்புைகளக் ைண்டறிய  ள்ளி புவியியல்  ைவல் 

முகறகம (GIS)  யன் டுத் ப் டுகிறது.   ள்ளிைளில்லொ  

இக்குடியிருப்புைளில் நடுநிகலப்  ள்ளிைள் உயர்நிகலப் 

 ள்ளிைளொைத்  ரம் உயர்த் ப் டுவ ன் வொயிலொைப்  ள்ளி 

வசதிைள் வழங்ைப் டுகின்றை. 

 இக்குறிக்மைொகள அகடயும் வகையில் 2011-12 ஆம் 

ைல்வியொண்டு மு ல் 2016-17ஆம் ைல்வியொண்டுவகர 829 

நடுநிகலப்  ள்ளிைள் உயர்நிகலப்  ள்ளிைளொைத்  ரம் உயர்த் ப் 

 ட்டுள்ளை. அவற்றுள் 571  ள்ளிைள் அகைவருக்கும் 

இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் வொயிலொைவும் மற்றுமுள்ள 258 

 ள்ளிைள் மொநில நிதி ஒதுக்கீட்டின் வொயிலொைவும்  ரம் 

உயர்த் ப் ட்டை. 

 இம ம ொல், 2011-12 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் 2016-

17ஆம் ைல்வியொண்டு வகரயில் 402 உயர்நிகலப்  ள்ளிைள் 

மமல்நிகலப்  ள்ளிைளொைத்  ரம் உயர்த் ப் ட்டை. 
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 ரம் உயர்த் ப் ட்ட  ள்ளிைள் 

ைல்வியொண்டு 

நடுநிகலப்  ள்ளியிலிருந்து 

உயர்நிகலப்  ள்ளியொை    

                

       

உயர்நிகலப் 

 ள்ளியிலிருந்து 

மமல்நிகலப் 

 ள்ளியொை     

         

       

       

மொநில 

அரசு 

அகைவருக்கும் 

இகடநிகலக் 

ைல்வித் திட்டம் 

மொநில அரசு 

2011-12 158 552 100 

2012-13 --- --- 100 

2013-14 50 --- 100 

2014-15 50 --- 102 

2016-17 --- 19 --- 

கமொத் ம் 258 571 402 

3.2.2  ரம் உயர்த் ப் ட்ட  ள்ளிைளில் ஆசிரியர் நியமைம்  

புதிய ொைத்  ரம் உயர்த் ப் ட்ட 402 மமல்நிகலப் 

 ள்ளிைளின் ைல்வித் ம கவைகள நிகறவு கசய்யும் வகையில் 

3618 முதுைகலப்  ட்ட ொரி ஆசிரியர்  ணியிடங்ைகள மொநில 

அரசு உருவொக்கியுள்ளது.  ஒவ்கவொரு  ள்ளியிலும்  மிழ், 

ஆங்கிலம், ைணி ம், இயற்பியல், மவதியியல், உயிரியல், 

வரலொறு, க ொருளியல் மற்றும் வணிைவியல்  ொடங்ைளில் 9 

முதுைகல ஆசிரியர்ைள் நியமைம் கசய்யப் ட்டுள்ளைர்.  மமலும் 

இப் ள்ளிைளுக்குத்  கலகம ஏற்ைவும்  ணிைகளச் சிறப் ொை 

மமற்கைொள்ளவும் 402  கலகம ஆசிரியர்  ணியிடங்ைள் 
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                  ட்டை. அவ்வொமற 829  ரம் 

உயர்த் ப் ட்ட உயர்நிகலப்  ள்ளிைளில் 4145  ட்ட ொரி 

ஆசிரியர்ைளும் நியமிக்ைப் ட்டுள்ளைர். 

3.2.3 மொணவர் மசர்க்கை – உயர்வு 

மொணவர் மசர்க்கைகய உயர்த்தும் வகையில் மொநில அரசு 

புதுகமயொை  ல திட்டங்ைகள மமற்கைொண்டுள்ளது.  

அகவயொவை: 

 14 வகையொை மொணவர் நலத்திட்டங்ைள். 

  ள்ளி வசதி இல்லொ  குடியிருப்புப்  குதிைளில் புதிய 

 ள்ளிைகள ஏற் டுத்து ல். 

  ொடவொரியொை ஆசிரியர்ைகள நியமித் ல். 

 கூடு லொை ஆசிரியர் அல்லொ   ணியொளர்ைகள 

நியமித் ல். 

  ற்ம ொது இயங்கிவரும்  ள்ளிைளில் கூடு ல் 

வகுப் கறைகள ஏற் டுத்து ல். 

 அரசுப்  ள்ளிைளில் ஆங்கிலவழிக் ைல்விப் பிரிவுைகள 

விரிவு டுத்து ல். 

 கமல்லக் ைற்ம ொருக்ைொை மொற்றுக் ைற்பித் ல் திட்டம். 

 திறன் மிகு மொணவர்ைளுக்ைொை TANEXCEL  திட்டம். 

 ம சிய அளவில் நகடக றும் ம ொட்டித் ம ர்வுைளுக்கு 

ஆயத் ப் டுத்  உ வு ல். 
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  ள்ளியின்  ரத்க  மமம் டுத்தும் வண்ணம், 

 கலகமயொசிரியர்ைளுக்கு உரிய  யிற்சி அளித் ல். 

 வசதி வொய்ப்புைளற்ற சமூைப் பின்ைணி கைொண்ட 

மொணவியர்க்கு, உயர்ைல்விக்ைொை வழிைொட்டும் 

நிைழ்ச்சிைள் நடத்து ல். 

 சிறு ொன்கமப் பிரிவு மொணவர்ைள் ைற்றலுக்குத் 

 னிக்ைவைம் கசலுத்து ல். 

 க ொதுத் ம ர்வுைளில் அரசுப்  ள்ளிைளின் 

கசயல்திறகை உயர்த்துவ ற்ைொை  ல்மவறு 

திட்டங்ைகள கசயல் டுத்து ல். 

  ள்ளி அளவிலொை ைல்விச் கசயல் ொடுைளில் 

சமு ொயத்தின்  ங்மைற்க த் திரட்டு ல். 

 சிறப்புக் ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு 

உள்ளடங்கிய ைல்விகய அளித் ல். 

 சிறப்புக் ைவைம் ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்கு 

கூடு ல் வசதிைளுடன் கூடிய உ விஅகறைள் மற்றும் 

உ வியொளர்ைகளஅளித் ல். 

ைடந்   ல ஆண்டுைளில் மொணவர் மசர்க்கைகய 

 டிப் டியொை அதிைரிக்ை இம்முன்மைொடித் திட்டங்ைள் 

ைொரணிைளொை அகமந்துள்ளை.  இகடநிகல மற்றும் 

மமல்நிகலக் ைல்வியில் மொணவர் மசர்க்கைப்  திவுைள் 

ஆமரொக்கியமொை ொைவும் ஊக்ைம் அளிப்  ொைவும் ைொணப் 

 டுகின்றை.  இகடநிகல அளவில் ைடந்  2009–10ஆம் 

ைல்வியொண்டில் 21,84,077-ஆை இருந்  மொணவர் மசர்க்கை, 
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2016-17ஆம் ைல்வியொண்டில் 22,51,962-ஆை உயர்ந்துள்ளது.  

இம  ம ொன்று, மமல்நிகலக் ைல்வியில் 2009-10ஆம் 

ைல்வியொண்டில் 13,67,965-ஆை இருந்  மொணவர் மசர்க்கை 

2016-17ஆம் ைல்வியொண்டில் 18,10,212-ஆை உயர்ந்துள்ளது.  

 

ஆ ொரம் : UDISE 

 

ஆ ொரம் : UDISE 
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3.2.4 ைல்வியில் பின் ங்கிய வட்டொரங்ைளில் மொதிரிப்  ள்ளிைள் 

 மொதிரிப்  ள்ளிைள், அவற்றின் க யருக்மைற்றவொறு 

 ற்சொர்புடனம், சிறந்  உட்ைட்டகமப்பு வசதிைளுடனம் 

 ரமொை மற்றும் உைந்  ைற்றல் சூழல்ைளுடன் கூடிய பிற 

வசதிைகளயும் கைொண்டும் அகமந்துள்ளை.  மிழ்நொட்டில் 13 

மொவட்டங்ைளில், 44 வட்டொரங்ைள் ைல்வியில் பின் ங்கிய 

வட்டொரங்ைள் எைக் ைண்டறியப் ட்டுள்ளை.  

இவ்வட்டொரங்ைளில்  ள்ளி வசதிகயயும்  ரமொை இகடநிகலக் 

ைல்விகயயும் வழங்கும் க ொருட்டு மொதிரிப்  ள்ளிைள் 

நிறுவப் ட்டுள்ளை.          44              

              .190.92             

               . 

 

மொதிரிப் ள்ளி,  ரங்ைம் ட்டி, ைரூர் மொவட்டம் 

3.2.5 மொணவியர் விடுதிைள் 

 13 மொவட்டங்ைளில் உள்ள 44 ைல்வியில் பின் ங்கிய 

வட்டொரங்ைளில் உள்ள க ண் குழந்க ைளுக்கு ைல்வி 



71 

 

வொய்ப்பிகை வழங்கும் க ொருட்டு 2009-10ஆம் ஆண்டு மு ல் 

இத்திட்டம் கசயல் டுத் ப் ட்டு வருகிறது. 

மொணவியர் விடுதி, ைடவூர், ைரூர் மொவட்டம் 

 9 மு ல் 12ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் 14 மு ல் 18 

வயதுக்குட் ட்ட,  ட்டியல் இை,  ழங்குடியிை, இ ர பின் ங்கிய 

மற்றும் சிறு ொன்கமயிை மொணவியர்ைகளயும், வறுகமக் 

மைொட்டிற்குக் கீழுள்மளொர்ைகளயும் இத்திட்டம் இலக்ைொைக் 

கைொண்டுள்ளது.  இவ்விடுதியில் ைஸ்தூரி ொய் ைொந்தி  ொலிைொ 

வித்யொலயொ உண்டு உகறவிடப்  ள்ளியில்  யின்று ம ர்ச்சி 

க ற்ற மொணவியருக்கு மசர முன்னரிகம  ரப் டுகிறது.  

மமலும் குகறந் து 50% மொணவியர்  ட்டியல் இை, 

 ழங்குடியிை, இ ர பின் ங்கிய மற்றும் சிறு ொன்கம வகுப்க ச் 

சொர்ந் வர்ைளொை இருப் து உறுதி கசய்யப் டுகிறது. 

இவ்விடுதிைளில் மொணவியருக்கு, நவீை சகமயற் 

கூடம், சூரிய ஆற்றலில் இயங்கும் சுடுநீர்க் ைருவி, குடிநீர் 
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சுத்திைரிப்பு ைருவி,  கடயற்ற மின்சொர வசதி, ைண்ைொணிப்புக் 

மைமிரொ, ைழிகவரிக்கும் சொ ைம் மற்றும் பிற நவீை வசதிைள் 

கசய்து  ரப் ட்டுள்ளை. 

 அகைத்து மொணவியர் விடுதிைளும் மொநில அரசொல் 

வழங்ைப் ட்ட சரிவிகி  ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுப் ட்டியகலப் 

பின் ற்றுகின்றை.  விடுதியின் க ொதுச் சுத் ம் அதிலும் 

குறிப் ொை சகமயற்கூடத்தின் சுத் த்திற்கு மிகுந்  

முக்கியத்துவம் அளிக்ைப் டுகிறது. மொணவியருக்குத் க ொடர்ந்து 

உடல்நலச்   மசொ கை கசய்யப் டுவம ொடு அவர்ைளின் 

நலவொழ்கவ உறுதி கசய்யும் மநொக்மைொடு மொணவியர்  ைவல் 

அட்கடயும்  ரொமரிக்ைப் டுகிறது.  இவ்விடுதியிலுள்ள 

அகைத்து மொணவியரும் குழு மருத்துவ ஆயுள்ைொப்பீட்டுத் 

திட்டத்தின் கீழ் இகணக்ைப் ட்டுள்ளைர். 

3.2.6  மிழ்நொடு  மிழ் ைற்றல் சட்டம், 2006 

‘ மிழ்நொடு  மிழ் ைற்றல் சட்டம், 2006', 2006-07 

ைல்வியொண்டு மு ல் நகடமுகறக்கு வந்துள்ளது.    

இச்சட்டத்தின் வொயிலொை, மு லொம் வகுப்பு மொணவர்ைள் 

 ொடத்திட்டம்  குதி 1- ன் கீழ்  மிழ் ைற் து ைட்டொயமொக்ைப் ட்டு,  

2015-16 ஆம் ஆண்டில்  த் ொம் வகுப்பு வகர இது 

விரிவுப் டுத் ப் ட்டுள்ளது. 

க ொடர்ந்து, பிற ைல்வி வொரியங்ைளின் கீழ் கசயல் டும் 

மழகலயர், க ொடக்ை, நடுநிகல, உயர்நிகல மற்றும் 

மமல்நிகலப்  ள்ளிைளில் 2015-16 ஆம் ஆண்டு மு ல் 1-ம் 
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வகுப்      10                     மிழ் ைற் து 

ைட்டொயமொக்ைப் ட்டுள்ளது.   

3.2.7 அரசுப்  ள்ளிைளில் ஆங்கில வழி பிரிவுைள் 

 2012-13ஆம்      ண்டில் 6-ஆம் வகுப்பில் ஆங்கில 

வழி பி     அறிமுைப் டுத்      .  க ொதுமக்ைளிடமிருந்து 

கிகடத்  வரமவற்க யும் மொணவர் மசர்க்கையில் ஏற் ட்ட 

உயர்கவயும் ைருத்தில் கைொண்டு, அடுத் டுத்  ைல்வி 

  டுைளில் ஆங்கிலவழி பிரிவுைள் கூடு லொைப்  ல அரசுப் 

 ள்ளிைளுக்கு 10            விரிவு டுத் ப் ட்டை.   

 ற்க ொழுது, 3,916 அரசுப்  ள்ளிைளில் ஆங்கிலவழிக் பிரிவுைள் 

உள்ளை. 

3.2.8 ( ) ஆசிரியர் மற்றும் அகமச்சுப்  ணியொளர் நியமைம்  

 அரசுப்  ள்ளிைளில்  குதி க ற்ற ஆசிரியர்ைகள 

நியமிப் க  மொநில அரசு அதிை முக்கியத்துவம் வொய்ந்  ொைக் 

ைருதுகிறது.   ள்ளிக் ைல்வித் துகறயின் ம கவக்மைற்  

ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் ஆசிரியர்ைகளத் க ரிவு கசய்கிறது.  

ைடந்  ஐந்து ஆண்டுைளில் அரசு ம ொதுமொை எண்ணிக்கையில் 

 ொடவொரி ஆசிரியர்ைகள நியமைம் கசய்துள்ளது.  குறிப்பிடத் 

 க்ை இந்நியமை நடவடிக்கையொல் இகடநிகலக் ைல்வியில் 

மொணவர் ஆசிரியர் விகி ம் 20:1 என்ற நிகலகய 

அகடந்துள்ளது.  

மமலும், அரசுப்  ள்ளிைளில் உள்ள ஆய்வை உ வியொளர் 

 ணியிடத்திற்கு அரசு ம ர்வுத் துகற நடத்திய எழுத்துத் 
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ம ர்வின் அடிப் கடயில் 4122 ந ர்ைள் கவளிப் கடத் 

 ன்கமயுடன் க ரிவு கசய்யப் ட்டு நியமைம் கசய்யப் ட்டைர். 

ைருகண அடிப் கட நியமைத்தில் 82 இளநிகல 

உ வியொளர்ைள் நியமிக்ைப் ட்டைர். 

3.2.8 ( )                         வி உயர்வு  

 2017-18 ஆம் ைல்வியொண்டிற்ைொை அரசுப்  ள்ளி 

 கலகம ஆசிரியர்ைள் மற்றும் ஆசிரியர்ைளுக்ைொை மொறு ல் 

மற்றும்   வி உயர்விற்ைொை ைலந் ொய்வு  ள்ளிைள் திறப்  ற்கு 

முன் ொைமவ மம மொ த்தில் கவளிப் கடயொை முகறயில் 

இகணயவழியில்          9122 அரசுப்  ள்ளி  கலகம 

ஆசிரியர்ைள் மற்றும் ஆசிரியர்ைள்                 

                ர். 

3.2.9  ள்ளி உட்ைட்டகமப்பு  

 ரமொை ைல்வி வழங்குவ ற்கு ஏற்ற சூழகல 

அகமத்துத்  ருவது அடிப் கடத் ம கவயொகும்.  ைற்ம ொர்க்கு 

உைந்  சூழலில் ைற்றல் நகடக ற மிைச் சிறந்  உட்ைட்டகமப்பு 

வசதிைகள ஒவ்கவொரு  ள்ளிக்கும் வழங்குவதில் மொநில அரசு 

முகைப்புடன் கசயல் ட்டு வருகிறது.  மொநில அரசு ந ொர்டு 

மற்றும் அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் 

ஆகியவற்றின் நிதி உ விமயொடு ைடந்  ஐந்து ஆண்டுைளில் 

க ரும் எண்ணிக்கையிலொை  ள்ளிைளில் உட்ைட்டகமப்புத் 

ம கவைகளப் பூர்த்தி கசய்துள்ளது. 

 



75 

 

3.2.9 (அ) ந ொர்டு திட்ட உ விைள்  

 ந ொர்டு திட்டத்தின் நிதி உ விமயொடு கூடு ல் 

வகுப் கறைள்,  ளவொடங்ைள், ஆய்வைங்ைள், அறிவியல் 

ஆய்வைக் ைருவிைள், ைழிப் கறைள், குடிநீர் வசதிைள் மற்றும் 

சுற்றுச் சுவர் ம ொன்ற உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள்  ள்ளிைளுக்கு 

வழங்ைப் ட்டுள்ளை. ைட்டம் வொரியொை விவரங்ைள் 

பின்வருமொறு: 

ந ொர்டு திட்டத்தின் கீழ் உ ைட்டகமப்பு வசதிைள் 
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 (
 

 ம
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ொ
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யி
ல்
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11 2012 131 1,508 112 244 71 43,252 152.73 

12 2014 210 1,335 184 603 99 50,110 247.75 

13 2015 155 1,303 127 324 80 44,052 208.62 

13   2015 416 --- --- 784 376 --- 41.58 

14 2016 228 2,001 218 238 77 88,013 355.58 

15 2017 149 1,639 149 298 --- --- 251.92 

கமொத் ம் 1,289 7,786 790 2,491 703 2,25,427 1,258.18 
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3.2.9 ( ) அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டத்தின் 

கீழ் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைள்  

அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டம் 

 ள்ளிைளில் உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகள உருவொக்குவதிலும், 

அவற்கறப்  ரொமரிப் திலும் முக்கிய  ங்கு வகிக்கிறது.   

 ள்ளிைளுக்குத் ம கவயொை  லவி  உட்ைட்டகமப்பு 

வசதிைளுக்ைொை நிதிகயத்  மிழை அரசு  ல்மவறு 

 கலப்புைளில் ஒதுக்கியுள்ளது.   

அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டத்தின் 

கீழ் ஒப் ளிக்ைப் ட்ட  ணிைகள முடிக்கும் வகையில் மொநில 

அரசு கூடு ல் நிதியொை ரூ. 1496.13 மைொடி வழங்கியுள்ளது. 

ஆண்டுவொரியொை நிதி ஒதுக்கீடு வி ரம் 

( . மைொடியில்) 
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2009-10 புதிய  ள்ளிைள் 200 116.24 87.18 29.06 18.02 

2010-11 

புதிய  ள்ளிைள் 344 

366.08 274.56 91.52 451.18 
               

      
837 

2011-12 

புதிய  ள்ளிைள் 552 325.66 63.57 42.38 616.31 

புதிய  ள்ளிைள் 158 --- --- --- 267.52 

மொதிரிப்  ள்ளிைள் ைட்டம்-1 18 54 40.50 13.50 4.52 

மொதிரிப்  ள்ளிைள் ைட்டம்-2 26 78.52 29.45 9.81 93.14 
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மொணவியர் விடுதி 44 61.10 54.99 6.11 45.44 

2016-17 

புதிய  ள்ளிைள் 19 24.85 14.91 9.94 --- 

               

      
54 52.02 31.21 20.81 --- 

கமொத் ம்   1078.47 596.37 223.13 1496.13 

 

3.2.10 இகடநிகலக் ைல்வி நிகலயில் சிறப்புக் ைவைம் 

ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்ைொை உள்ளடங்கிய ைல்வி  

 

இகடநிகலக் ைல்வி நிகலயில் சிறப்புக் ைவைம் 

ம கவப் டும் குழந்க ைளுக்ைொை உள்ளடங்கிய ைல்வி ஒரு 

சிறப்புத் திட்டமொகும்.  அகைவருக்கும் இகடநிகலக் ைல்வித் 

திட்டத்தின் கீழ் சரிநிைர் ைல்விகய வழங்குவ ற்ைொை மொநில 

அரசின் கைொள்கையில்  ல நலத்திட்ட உ விைள் இடம் 

க ற்றுள்ளை.  அகவ பின்வருமொறு: 

 சிறப்பு ஆசிரியர்ைகள நியமித் ல். 

 மொற்றுத் திறைொளி மொணவிைளுக்கு ஊக்ைத் 

க ொகை வழங்கு ல். 

 மருத்துவ       முைொம்ைள். 

 மொற்றுத் திறனக்கு ஏற்ற வகையில் துகணச் 

சொ ைங்ைள் வழங்கு ல். 

  ொதுைொவலர் மற்றும் ம ொக்குவரத்து வசதிக்ைொை  டி 

வழங்கு ல். 
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 உ வியொளகர நியமித் ல். 

 வொசிப்பு உ வியொளர்  டி. 

  ளவொட வசதிைள் அடங்கிய வகுப் கறைகள 

ஏற் டுத்து ல். 

3.3 இகடநிகலக் ைல்விக்ைொை குறியீடுைள் 

இந்திய அரசின் மனி  வள மமம் ொட்டுத் துகற 

உருவொக்கியுள்ள “மதிப்பீடு வகரவு ஆவணம்”, இகடநிகலக் 

ைல்வியில் முன்மைற்றத்க  அளவிடத் திறன் வொய்ந்  

ைருவியொகும்.  கீழ்க்ைண்ட 7 கசயல்திறன் குறியீடுைளின் 

உ வியுடன் இம்முன்மைற்றத்க  இது ைணக்கிடுகிறது.  

1. இகடநிகலக் ைல்வியில் மொணவர் மசர்க்கை 

2. இகடநிகலக் ைல்வியில் கமொத் ச் மசர்க்கை விகி ம்  

3.  ொலிைச் சமநிகலக்குறியீடு  

4.  ொலிைச் சமத்துவக் குறியீடு  

5.  ட்டியல் இைத்ம ொர் - சமூை சமத்துவக் குறியீடு  

6.  ழங்குடியிைர் - சமூை சமத்துவக் குறியீடு  

7. இகடநிகலக் ைல்வி அகடவு விகி ம்  

கசயல்திறன் குறியீடுைளின் அடிப் கடயில்   மிழைம் 

இகடநிகலக் ைல்வியில் அகடந்துள்ள முன்மைற்றத்க  

கீமழ  ரப் ட்டுள்ள அட்டவகண  விளக்குகிறது.   

 

 



79 

 

மதிப்பீடு வகரவு ஆவணக்குறியீடு (RFD) (இகடநிகலக் ைல்வி) 

குறியீடு 2009-10 2016-17 

மொணவர் மசர்க்கை 21,84,077 22,51,962 

கமொத் ச் மசர்க்கை விகி ம்  85.81 93.67 

 ொலிைச்சமநிகலக்குறியீடு  1.02 1.06 

 ொலிைச் சமத்துவக் குறியீடு  1.01 1.03 

 ட்டியல் இைத்ம ொர் - சமூை சமத்துவக் 

குறியீடு  
1.06 1.09 

 ழங்குடியிைர் - சமூை சமத்துவக் குறியீடு 0.67 0.90 

இகடநிகலக்ைல்வி அகடவு விகி ம்  86.26 98.58 

மமற்ைண்ட 7 குறியீடுைளின்  குப் ொய்வு முடிவுைள் 

2009-10                  2016-17-    மிழைக் 

ைல்வித்துகறயின் நிகலயொை, மதிப்பிடத் க்ை, 

ஆமரொக்கியமொை ைல்வி வளர்ச்சி நிகலகயக் ைொட்டுகின்றை. 

3.3.1 இகடநிகலக் ைல்வியில் இகடநிற்றல் விகி ம் 

மொநில அரசு, ைல்விகய  ரந்  க ொகலமநொக்மைொடு 

அணுகி வருகிறது.   ள்ளிைளில் மொணவர் மநயச் சூழகல 

நிறுவுவதில் அரசு கவற்றி ைண்டுள்ள ொல் இகடநிற்றல் 

விகி ம் கவகுவொைக் குகறந்து வருகிறது. 
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இகடநிற்றல் விகி ம்  

ைல்வியொண்டு ஆண்ைள் க ண்ைள் சரொசரி 

2010-11 11.01 11.4 11.21 

2016-17 4.54 2.95 3.75 

3.3.2 இகடநிகலக் ைல்வியில்  க்ை கவத் ல் விகி ம் 

புதிய ைற்றல் ைற்பித் ல் திட்டங்ைள் மற்றும் பிற புதிய 

உத்திைள்  ள்ளிைளின் அைச்கசயல்திறகைப் வலுவூட்டிய ன் 

விகளவொை ைணிசமொை அளவில்  க்ைகவத் ல் விகி ம் 

உயர்ந்துள்ளது.  

 க்ைகவத் ல் விகி ம் 

ைல்வியொண்டு ஆண்ைள் க ண்ைள் சரொசரி 

2010-11 88.99 88.60 88.75 

2016-17 95.46 97.05 96.25 

3.3.3 மொணவர்-ஆசிரியர் விகி ம் 

ம சிய அளவிலொை விதிமுகறைளின் டி மொணவர் 

ஆசிரியர் விகி ம் 40:1 ஆை உள்ளது.  ஆைொல் மொநில 

அளவிலொை மொணவர் ஆசிரியர் விகி ம் 20:1 ஆைத் திைழ்கிறது. 

ம கவயின் அடிப் கடயில் ஆசிரியர்ைகளப்  ணி 

 மர்த்துவதில் மொநில அரசு முன்மைொடியொைத் திைழ்வம ொடு 

அகைத்துப்  ள்ளிைளிலும்  யிற்சி க ற்ற  ொடவொரியொை 

ஆசிரியர்ைள் ம ொதுமொை எண்ணிக்கையில் இருப் க யும்  

உறுதி கசய்துள்ளது. 



81 

 

3.4 ைல்வி  ர மமம் ொடு 

ைல்வியில் ஆய்வுைகளயும் புதுகமைகளயும் 

உருவொக்குவதிலும் நகடமுகறப் டுத்துவதிலும் மொநில அரசு 

இகடயறொ  முயற்சிைளில் ஈடு ட்டுள்ளது.  ைல்வித்  ர 

மமம் ொட்டிற்ைொை கசயல் ொடுைள் என் து ஒரு க ொடர் 

நிைழ்வொகும்.  இ ைடிப் கடயில் மொநில அரசு ைல்வி முகறயில் 

 ல்மவறு புதுகமைகள புகுத்தி கசயல் டுத்தி வருகிறது.   

3.4.1 க ொடர் மற்றும் முழுகமயொை மதிப்பீடு முகறயும்

 முப் ருவக்ைல்வி முகறயும் 

 க ொடர் மற்றும் முழுகமயொை மதிப்பீடு முகற 

மொணவர்ைளின் ைல்வித் திறகை மட்டுமல்லொது அவர்ைளின் 

ஆளுகமத் திறன்ைள் மற்றும் இயல்புைள் ஆகியவற்கறயும் 

முழுகமயொை மதிப்பிட உ வும் ைருவியொகும்.   

மமலும், மொணவர்ைள் நொள்ம ொறும் சுமந்து வந்  புத் ைச் 

சுகமகயக் குகறக்கும் வண்ணம் மொநில அரசொல் முப் ருவக் 

ைல்வி முகற நகடமுகறப் டுத் ப் ட்டுள்ளது.  இம்முப் ருவக் 

ைல்வி முகற ஒரு ைல்வியொண்கட மூன்று இகணயொை 

 ருவங்ைளொைப்  குக்கிறது.  ஒவ்கவொரு  ருவத்திற்கும் 

 னித் னி  ொடப்புத் ைங்ைள் வழங்ைப் டுகின்றை.  

மொணவர்ைளின் சுகமகயக் குகறப்  ொலும்,  ொடங்ைகளப் 

 டிப் தில் இனிய அன வம் க றுவ ொலும் இத்திட்டம் க ரும் 

வரமவற்க ப் க ற்றுள்ளது. 
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3.4.2 ஆசிரியர்  ணித்திறன் மமம் ொடு  

வகுப் கறச் கசயல் ொடுைளில்  ரத்க  உறுதி கசய்ய 

அகைத்து ஆசிரியர்ைளுக்கும் க ொடர்ச்சியொை மற்றும் நீடித்  

 ணி மமம் ொடு அவசியமொகும்.      6        ம சிய 

ைல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மற்றும்  யிற்சி நிறுவைம்  யொரித்துள்ள 

ஆசிரியர்  ணியிகடத் திறன் மமம் ொட்டுக்ைொை  யிற்சிக் 

ைட்டைத்க ப்  யன் டுத்தி ஆசிரியர்ை  அகைவருக்கும் 

இகடநிகலக் ைல்வித் திட்ட         .51.61      

      10                     .  

3.4.3 மொணவர்க்ைொை நடமொடும் ஆமலொசகை வொைைங்ைள்  

வளரிளம்  ருவத்தின் க ொடக்ைம் எளிதில் உணர்ச்சி 

வயப் டும் ைொலம் ஆகும்.  வொழ்க்கையின் இந்  நிகலயில், 

வளரிளம்  ருவ மொணவர்  ல்மவறு வகையொை சவொல்ைளொல் 

 ொக்குறவும் அவற்றொல் அவர்ைளின் ைல்வி அகடவுைள் 

 ொதிப் கடயவும் கூடும். மொணவர்ைள் இக்ைொலைட்டத்க க் 

ைடந்திட, அவர்ைளுக்கு வழிைொட்டு லும் உண்கமயொை 

உ வியும் உரிய மநரத்தில் வழங்ைப் ட மவண்டும்.  மமலும், 

இவ்வளரிளம்  ருவத்திைர் உளநலம் ம ணும் வகையிலும், 

ைல்வியில் முன்மைற்றம் ைொணும் வகையிலும், வழிைொட்டல் 

திட்டமிடப் ட்டு வழங்ைப் ட மவண்டும்.  

 மொநிலத்தில் 32 மொவட்டங்ைளும், 10 மண்டலங்ைளொைப் 

பிரிக்ைப் ட்டு,   இம்மண்டலங்ைளுக்குட் ட்ட அகைத்துப் 

 ள்ளிைளும்  யன்க றும் வகையில் அகைத்து வசதிைளுடன் 
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கூடிய 17 நடமொடும் உளவியல் ஆமலொசகை வொைைங்ைள் 

இயங்கி வருகின்றை. 

இந்நடமொடும் உளவியல் ஆமலொசகை வொைைங்ைளில் 

க ொகலக்ைொட்சிப்க ட்டி, குறுந் ைடு இயக்கி ம ொன்ற நவீை 

ைருவிைள் க ொருத் ப் ட்டுள்ளை. 2016-17ஆம் ைல்வியொண்டில் 

மொநிலம் முழுவதிலுமிருந்து 1242  ள்ளிைகளச் மசர்ந்  

2,31,542 மொணவர்ைளுக்கு உளவியல் ஆமலொசகை 

வழங்ைப் ட்டுள்ளது. 

 

நடமொடும் உளவியல் ஆமலொசகை கமயம் 

3.4.4 மொநிலப் க ொதுக்ைல்வி வொரியம்  

மொநிலப் க ொதுக்ைல்வி வொரியம்,  ொடத்திட்ட 

வடிவகமப்பு, ைகலத்திட்டக் ைட்டகமப்பு மற்றும் மொநிலக் 

ைல்வியியல் ஆரொய்ச்சி மற்றும்  யிற்சி நிறுவைம் உருவொக்கிய 

 ொடநூல்ைளுக்கு ஒப் ளிப்பு வழங்கு ல் ஆகியவற்கற 
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முகறப் டுத்தும் ஆகணக்குழுவொைச் கசயல் டுகிறது.  

இகவயன்றி  னிப் ட்ட கவளியீட்டொளர்ைளின் நூல்ைள் 

 ரிந்துகரக்ைப் ட்ட ைகலத்திட்டத்க ப் பின் ற்றியுள்ளைவொ 

எை கூர்ந் ொய்வு கசய்து ஒப் ளிப்பும் வழங்குகிறது.  

3.4.5 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு க ொதுத் ம ர்வுைளில் 

ம ர்ச்சியிகை மமம் டுத்  மமற்கைொள்ளப் ட்ட 

நடவடிக்கைைள்  

அ.  த்து மற்றும்  ன்னிரண்டொம் வகுப்புப் க ொதுத்ம ர்வில் 

மொணவர்ைளின் கசயல்திறன் 

 ைடந்  ஆண்டுைளில் அரசுத் ம ர்வுைளில் 

உயர்வகடந்துள்ள மொணவர்ைளின் ம ர்ச்சி விழுக்ைொடு  அரசு 

மமற்கைொண்ட முயற்சிைளுக்குச் சொன்றொை விளங்குகின்றது.  

 த் ொம் வகுப்புப் க ொதுத்ம ர்வில் 2013- ல் 89%ஆை இருந்  

ம ர்ச்சி விழுக்ைொடு 2017- ல் 94.4% ஆை       ளது. 

  த் ொம் வகுப்புப் க ொதுத்ம ர்வு எழுதிய மொணவர்ைளில் 

கமொழிப் ொடத்தில் 69 மொணவர்ைளும், ைணி த்தில் 13,759 

மொணவர்ைளும், அறிவியலில் 17,481 மொணவர்ைளும் மற்றும் 

சமூை அறிவியலில் 61,115 மொணவர்ைளும் நூறு விழுக்ைொடு 

மதிப்க ண்ைள் க ற்றுள்ளைர்.  ைடந்  ஐந்து ஆண்டுைளில் 

மொணவர்ைளின் கசயல்திறன் குறிப்பிடத் க்ை மொற்றம் 

அகடந்துள்ளது. இம ம ொன்று,  ன்னிரண்டொம் வகுப்புப் 

க ொதுத்ம ர்வில் 2013- ல் 88.1%ஆை இருந்  ம ர்ச்சி 

விழுக்ைொடு 2017- ல் 92.1% ஆை அதிைரித்துள்ளது. 

ஆ.  நூறு விழுக்ைொடு ம ர்ச்சி க ற்ற  ள்ளிைள் 

 அரசுப் க ொதுத்ம ர்வில், நூறு விழுக்ைொடு க றும் 

 ள்ளிைளின் எண்ணிக்கை ைணிசமொை உயர்ந்து வருகிறது.   
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 ள்ளிக் ைல்வியில் நகடமுகறப் டுத் ப் ட்ட  ல்மவறு ைல்விச் 

சீர்திருத் ங்ைள் அரசுத் ம ர்வுைளின் முடிவுைளில் 

பிரதி லித்துள்ளை.  ைடந்  ஆறு ஆண்டுைளின் அரசுப்  ள்ளித் 

ம ர்வு முடிவுைகளக் கீழ்க்ைண்ட அட்டவகண ைொட்டுகிறது.  

நூறு விழுக்ைொடு க ற்ற அரசுப்  ள்ளிைள் எண்ணிக்கை 

ைல்வியொண்டு 

அரசுப்  ள்ளிைள் 

 த் ொம் 

வகுப்பு 

 ன்னிரண்டொம் 

வகுப்பு 

2011-12 362 54 

2012-13 453 115 

2013-14 558 166 

2014-15 1,164 187 

2015-16 1,467 266 

2016-17 1,557 292 

      - DGE 

3.5 சிறப்புத் திட்டங்ைள் 

 ல்மவறு மொணவர் கமயப் புதுகமைகள 

உருவொக்குவதிலும் கசயல் டுத்துவதிலும் அரசு கவற்றி 

ைண்டுவந்துள்ளது.  

3.5.1 TANEXCEL திட்டம் 
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          .               2016-17ஆம் 

ஆண்டில் 6700 மொணவர்ைளுக்கு               .   

3.5.2 மமம் டுத் ப் ட்ட  ங்மைற்பு  மற்றும் கமல்லக் ைற்ம ொர் 

அகடவுத்திறன்திட்டம்   

 சமு ொயத்தில் மிைவும் பின்  ங்கிய மொணவர்ைளின் 

 ள்ளி வருகைகய மமம் டுத்தும் வண்ணம் அவர்ைகள 

ஈர்ப்  ற்ைொை                         என்னம் 

புதுகமயொை முயற்சி மமற்கைொள்ளப் ட்டுள்ளது.   

                2016-17  கமல்லக் 

ைற்ம ொருக்ைொைத் க ொடங்ைப் ட்ட கமல்லக்ைற்ம ொர் அகடவுத் 

திறன் திட்டம் 2017-18ஆம் ஆண்டில் சிறப்புக் ைவை 

மொவட்டங்ைளுக்கும் விரிவு டுத் ப் டும்.  

3.6 ைல்வி இகணச் கசயல் ொடுைள் 

3.6.1  சதுரங்ை விகளயொட்டு 

சதுரங்ை விகளயொட்டு அறிவொற்றல் மற்றும் 

கசயல்முகற சொர்ந்  திறன்ைகள அறிமுைப் டுத்  உ வும் 

வழிமுகறயொகும்.   இவ்விகளயொட்டு, பிரச்சிகைைளுக்குத் 

தீர்வுைொணல், நுண்ணொய்வுச் சிந் கை மற்றும் வகைகம 

அறி ல், முன்  யொரிப்பு, கவளி விழிப்புணர்வு, ைருத்துக் குவிப்பு 

மற்றும் ஒருமுைச் சிந் கை ஆகியவற்கற மமம் டுத்  

மொணவர்ைளுக்கு உ வுகிறது.  இது ஒரு மதிப்புமிகு திறைொை 

மட்டுமின்றி மொணவர்ைள் எதிர்ைொலத்தில்  ள்ளி மற்றும் 
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ம ொட்டித் ம ர்வுைகள  ன்ைம்பிக்கைமயொடு எதிர்கைொள்ளும் 

வகையில் மை உறுதிகய வளர்த்திடும்.   

 2012-13-ஆம் ைல்வியொண்டிலிருந்து சதுரங்ை 

விகளயொட்டு இகடநிகலக் ைல்விச் கசயல் ொடுைளின் ஓர் 

அங்ைமொைமவ விளங்குகிறது. 2013-14 ஆம் ைல்வியொண்டு மு ல் 

7 மு ல் 17 வயது வகர உள்ள மொணவர்ைளுக்கிகடமய 

 ல்மவறு நிகலைளில் சதுரங்ைப் ம ொட்டிைள் நடத் ப் ட்டு 

வருகின்றை.    அரசு சதுரங்ைப் ம ொட்டிைகள நடத்துவ ற்கு  

ரூ.22 இலட்சத்க  வழங்கி வருகிறது.  

3.6.2 மொநில மற்றும் ம சிய அளவிலொை விகளயொட்டுப் 

ம ொட்டிைள் 

 மொணவர்ைளிகடமய விகளயொட்டு உணர்வு 

ஆக்ைப்பூர்வமொை மொற்றங்ைகள உருவொக்கி நல்வழிப் 

 டுத்துகிறது 

  ள்ளிக் ைல்வித் துகற ஆண்டும ொறும் குடியரசுத் திைத் 

 டைளப் ம ொட்டிைள், குடியரசு திைக் குழுப் ம ொட்டிைள் மற்றும் 

 ொரதியொர் திைப் ம ொட்டிைகளக்              

நடத்துகிறது. இப்ம ொட்டிைளில் கவற்றி க றும் சிறந்  

சொ கையொளர்ைளுக்குப்  ரிசுைளும், சொன்றி ழ்ைளும் வழங்ைப் 

 டுகின்றை. 6ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வகர  யிலும் 

11 மு ல் 17 வயது வகரயுள்ள மொணவர்ைளுக்கு 26 வகையொை 

ம ொட்டிைள் நடத் ப் டுகின்றை. இப்ம ொட்டிைள் 

மொணவர்ைளின் உள்ளொர்ந்  திறன்ைகள அகடயொளம் 
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ைொண் ம ொடு அவர்ைகள  ள்ளி விகளயொட்டுைள் க ொடர் ொை 

ம சிய கூட்டகமப்பு நடத்தும் அகில இந்திய அளவிலொை 

ம ொட்டிைளில்  ங்மைற்ைவும்  யிற்சி அளிக்கிறது.  

இப்ம ொட்டிைளில் ைடந்  ஐந்து ஆண்டுைளொை  மிழ்நொடு 

க ருகமக்குரிய சொ கைைகளப்  கடத்துள்ளது. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டு மு ல் அரசு குடியரசு திை 

 டைளப் ம ொட்டிைள், குடியரசு திைக்குழுப் ம ொட்டிைள், 

 ொரதியொர் திைப் ம ொட்டிைள் மற்றும் ம சிய விகளயொட்டுப் 

ம ொட்டிைள் நடத்திட ரூ.10 மைொடி நிதிகய ஒதுக்கீடு கசய்து 

வருகிறது. மமலும் இந்  நிதி ஒதுக்கீடொைது மொணவர்ைளுக்குத் 

ம சிய மற்றும் சர்வம சப் ம ொட்டிைளில் ைலந்து கைொள்ள 

 யன் டுத் ப் ட்டு வருகிறது.   

3.6.3 மயொைொ 

மொணவர்ைளின் உணர்வுைகளச் சமநிகலப் 

 டுத்துவ ற்ைொை முக்கிய கூறொை மயொைொ திைழ்வக  அரசு 

ைருத்தில் கைொண்டுள்ளது. மொநிலத்திலுள்ள அகைத்து 

உயர்நிகல மற்றும் மமல்நிகலப்  ள்ளிைளில் மயொைொ 

நகடமுகறப் டுத் ப் ட்டுள்ளது. 
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 ள்ளிைளில் மயொைொப்  யிற்சி 

3.6.4 சொரண, சொரணியர் இயக்ைம்  

  மிழைத்தில் உள்ள உயர்நிகல மற்றும் மமல்நிகலப் 

 ள்ளிைளில் சொரண, சொரணியர் இயக்ைம்  கசயல் ட்டுவருகிறது.  

இவ்வியக்ைம், மொணவர்ைளிடம் அவர்ைளின் வளரும் 

 ருவத்திற்மைற் , உள்ளொர்ந்  திறன், விரும் த் க்ை 

குணநலன், குடியுரிகம, குடிகம உணர்வு, உ வும் 

மைப் ொன்கம, சுயைட்டுப் ொடு,  கலகமப்  ண்பு மற்றும் 

நொட்டுப் ற்று ஆகியவற்கறக் ைற்பிக்கிறது.  மொணவர்ைள் 

வழி ொட்டுத்  லங்ைள் மற்றும் க ொல்லியல் சின்ைங்ைகள 

சுத் ப் டுத்து ல், மரக்ைன்றுைகள நடு ல் மற்றும் 

ம ொக்குவரத்துக் ைட்டுப் ொட்டு அகமப்பிற்கு உ வு ல் ம ொன்ற 

சமூை நலப்  ணிைளில் ஈடு டுத் ப் டுகின்றைர்.   
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 அரசு  ொர  சொரண, சொரணியர் இயக்ைத்தில் 

 ணியொளர்ைளின் உகழப்பூதியத்திற்கும், அலுவலைப்  ரொமரிப்புச் 

கசலவிற்கும் ரூ.7 இலட்சம் ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. 

 சிறந்து விளங்கும் சொரண, சொரணியர்ைளுக்குத்  மிழை 

ஆளுநர் அவர்ைளொல் “இரொஜ்ய புரஸ்ைொர்” விருது வழங்ைப் ட்டு 

வருகிறது.   மிழைச் சொரண, சொரணியர் ம சிய அளவிலொை 

முைொம்ைளில்  ங்மைற் க  ஊக்குவிக்ை ரூ.5 இலட்சம் ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ளது. 

3.6.5 சுற்றுச்சூழல் மன்றம் 

 சுற்றுச்சூழகலப்  ொதுைொக்ைவும் அ ற்ைொை 

அச்சுறுத் ல்ைகள எதிர்கைொள்ளவும் ம கவயொை 

விழிப்புணர்கவ மொணவர்ைள் மத்தியில் ஏற் டுத்  சுற்றுச் சூழல் 

மன்றங்ைள் அகமக்ைப் ட்டுள்ளை.    மிழைத்தில் 11,460 

 ள்ளிைளில் சுற்றுச் சூழல் மன்றங்ைள் கசயல் ட்டுவருகின்றை.  

சுற்றுச் சூழல் மன்றச் கசயல் ொடுைளுக்ைொை சுற்றுச் சூழல் 

மற்றும் வைத்துகற வொயிலொை ஒவ்கவொரு  ள்ளிக்கும் 

ஆண்டும ொறும் ரூ. 5,000 வழங்ைப் டுகிறது. 

 சுற்றுச்சூழல் மன்றம் மற்றும் ம சிய  சுகமப் கட 

ஆகியகவ இகணந்து மரக்ைன்றுைள் நடு ல்,  ள்ளிைளில் 

ம ொட்டங்ைகள உருவொக்கி  ரொமரித் ல் ம ொன்ற  சுகமச் 

கசயல் ொடுைளில் ஈடு டுகின்றைர்.  அரசொல் வடிவகமத்துச் 

கசயல் டுத் ப் டும் சுற்றுச்சூழல் கசயல்திட்டங்ைளின் 

சமு ொயத் தூதுவர்ைளொை மொணவர்ைள் விளங்குகின்றைர். 
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3.6.6 இளஞ் கசஞ்சிலுகவச் சங்ைம் 

 உடல் நலம், மசகவ மற்றும் நட்புறவு ஆகியகவ இளஞ் 

கசஞ்சிலுகவச் சங்ைத்தின் மநொக்ைங்ைளொகும். மொநிலம் 

முழுவதும் உயர்நிகல மற்றும் மமல்நிகலப்  ள்ளிைளில் 

3,19,850 மொணவர்ைகளக் கைொண்ட 6,397 இளஞ் 

கசஞ்சிலுகவச் சங்ை அலகுைள் உள்ளை.   ள்ளிைளில் 

ைல்விசொர் கசயல் ொடுைளின் வொயிலொை மொணவர்ைளுக்கு 

விழுமியங்ைகள ஊட்டமவண்டும் என் க  ம சிய ைகலத் 

திட்ட ைட்டகமப்பு வலியுறுத்துகிறது. ம சிய ைகலத் திட்டக் 

ைட்டகமப்பு 2005- ன் எதிர் ொர்ப்பின் டி, இளஞ் 

கசஞ்சிலுகவச் சங்ைத்க  நகடமுகறப் டுத்துவதில்  மிழ்நொடு 

முன்மைொடியொைத் திைழ்கிறது. 

 இளஞ்கசஞ்சிலுகவச் சங்ைத்தின் ஆசிரியர்ைள் 

ஆமலொசைர்ைளொைவும் மொணவர்ைள் இளநிகலயொளர்ைளொைவும் 

விளங்குகின்றைர். இள நிகலயொளர்ைளொை விளங்கும் 

மொணவர்ைளுக்கு சொகலப்  ொதுைொப்புப்  யிற்சி மு லு விப் 

 யிற்சி, தீ வி த்துப்  ொதுைொப்புப்  யிற்சி, ம ரிடர் மமலொண்கமப் 

 யிற்சி, ைண் மற்றும் இரத்   ொைத்தின் முக்கியத்துவம், சுற்றுச் 

சூழல் மொசு டுவதிலிருந்து ைொப் ொற்று ல்,           

 டுத் ல் ம ொன்றகவ சொர்ந்து திறன் வளர்க்கும்  யிற்சிைள் 

வழங்ைப் டுகின்றை. 
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3.6.7 இகளஞர் திறன் மமம் ொட்டுத் திட்டம் 

 இகளஞர் திறன் மமம் ொட்டுத் திட்டம் மொணவர்ைளின் 

 ன்முைத் ன்கமகயக் ைருத்தில் கைொண்டு, ம ச்சுப் ம ொட்டி, 

ைட்டுகரப் ம ொட்டி, ஓவியப் ம ொட்டி, விைொடி விைொப்ம ொட்டி, 

வொய்ப் ொட்டு மற்றும் ைருவியிகசப் ம ொட்டி, ைவிக  எழுது ல் 

ம ொட்டி,  ொரம் ரிய மற்றும் கிரொமிய நடைப்ம ொட்டி, நடிப்புப் 

ம ொட்டி ஆகிய 10 வி மொை ம ொட்டிைள் மீது  னிக்ைவைம் 

கசலுத்துகிறது.  ஆண்டு ம ொறும் இப்ம ொட்டிைள்       

       நடத் ப் ட்டு, இறுதிப் ம ொட்டிைள் மொநில அளவில் 

நடத் ப் டுகின்றை. 2016-17ஆம் ைல்வியொண்டில் 

மைொயம்புத்தூரில் இப்ம ொட்டிைள் நடத் ப் ட்டு கவற்றி 

க ற்மறொருக்கு விருதுைள் வழங்கிப்  ொரொட்டப் க ற்றைர். 

3.6.8 நொட்டு நலப் ணித் திட்டம்  

 நொட்டு நலப் ணித் திட்டம், மொணவர்ைளின் 

ஆளுகமத்திறகை வளர்ப் ம ொடு சமூைத் க ொண்டுைளொை 

மருத்துவ முைொம், இரத்  ொை முைொம், மொணவர்ைளுக்கும் 

மக்ைளுக்குமொை நலத்திட்டங்ைள்  ற்றிய விழிப்புணர்வு முைொம் 

நடத்து ல் ம ொன்றவற்கற முக்கிய மநொக்ைமொைக் 

கைொண்டுள்ளது. மொநிலத்திலுள்ள மமல்நிகலப்  ள்ளிைளில் 

1,953 அலகுைளில் 97,650 மொணவத் க ொண்டர்ைள் உள்ளைர்.  

திட்டச் கசயல் ொடுைளுக்ைொை ரூ.2.44 மைொடியும், சிறப்பு 

முைொம்ைளுக்ைொை ரூ.2.19 மைொடியும் ஆண்டு மொனியமொை 

வழங்ைப் டுகிறது.  2016-17ஆம் ஆண்டில் மொநிலம் முழுவதிலும் 

1891 சிறப்பு முைொம்ைள் நடத் ப் ட்டுள்ளை. 
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3.7 பிற கசயல் ொடுைள் 

3.7.1  அறிவியல் ைண்ைொட்சி 

எதிர்ைொலக் ைல்விக்ைொை க ொகலமநொக்கில்,  மிழ்நொடு 

அரசு மொணவர்ைளின் அறிவியல் உளப் ொங்கை வளர்ப்  ற்கும் 

அவர்ைளின் உள்ளொர்ந்  அறிவியல் மவட்கை, புதுகம மற்றும் 

 கடப் ொற்றல் ஆகியவற்கற ைொட்சிப் டுத் க் ைளம் அகமத்துத் 

கைொடுப்  ற்கும் அடித் ளமிட ஆர்வம் ைொட்டி வருகிறது.  

அறிவியல் ைண்ைொட்சி மொணவர்ைளின்  கடப்புத் திறகைக் 

ைொட்சிப் டுத்  வொய்ப் ளிக்கிறது.  இக்ைண்ைொட்சிைள்       

       நடத் ப் டுகின்றை.  

  

 ள்ளிைளில் அறிவியல் ைண்ைொட்சி 

 2016-17ஆம் ைல்வியொண்டில் மொநில அளவில் 

அறிவியல் ைண்ைொட்சி “ம சிய வளர்ச்சியில் அறிவியல் 

க ொழில்நுட் ம் மற்றும் ைணி த்தின்  ங்கு” என்னம்  கலப்பில் 

மதுகரயில் நடத் ப் ட்டது.  இக்ைண்ைொட்சியில் சிறந்  

 கடப் ொைத் ம ர்வு கசய்யப் ட்டகவ புதுச்மசரியில் நகடக ற்ற 

க ன்னிந்திய அறிவியல் ைண்ைொட்சியில்  ங்கு க ற்றை.  

அவ்வொமற, க ன்னிந்திய அறிவியல் ைண்ைொட்சியில் ம ர்வு 
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க ற்ற சிறந்   கடப்புைள் புதுதில்லியில் நகடக ற்ற ம சிய 

அளவிலொை அறிவியல் ைண்ைொட்சியில்  ங்கு க ற்றை. 

3.7.2 க ற்மறொர் ஆசிரியர் ைழைம் 

க ற்மறொர் ஆசிரியர் ைழைம்,  ள்ளிக்கும் அது 

 யைளிக்கும் சமு ொயத்திற்கும்  ொலமொை கசயல் டுகிறது.  

இக்ைழைம் சமு ொயத்தின் எதிர் ொர்ப்புைகளயும் ஆர்வத்க யும் 

அறிந்து கைொள்வ ற்கும், ைற்றல் ைற்பித் ல் கசயல் ொடுைளில் 

 ரத்க  மமம் டுத் த் ம கவயொை திட்டங்ைகள வகுப்  ற்கும் 

உ வுகிறது.  மமலும் இக்ைழைம்  ள்ளிைளின் சிறப் ொை 

கசயல் ொட்டிற்குத் ம கவயொை வளங்ைகளத் திரட்டுவ ற்குப் 

 ள்ளி நிர்வொைத்திற்குத் துகணபுரிகிறது.  மொநிலப் க ற்மறொர் 

ஆசிரியர் ைழைமொைது அரசுத் ம ர்வு எழுதும் மொணவர்ைளுக்கு 

உ வும் வகையில் விைொ வங்கிப் புத் ைங்ைள் மற்றும் மொதிரி 

விைொத்  ொள்ைள்  யொரிக்ை உ விபுரிகிறது.    

3.7.3 ஆசிரியர் இல்லம் 

 கசன்கை மற்றும் திருச்சிரொப் ள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர் 

இல்லங்ைள் ஆசிரியர் சமூைத்திற்கு  யைகடயும் வகையில் 

அகமந்துள்ள .  ல்மவறு  ணிைள் ைொரணமொை கசன்கை 

மற்றும் திருச்சி ம ொன்ற க ரு நைரங்ைளுக்கு வருகை ரும் 

ஆசிரியர்ைள் குகறந்  ைட்டணத்தில் வசதியொைத்  ங்குவ ற்கு 

ஆசிரியர் இல்லங்ைள்  யன் டுகின்றை. மைொயம்புத்தூர் 

மொநை     இந்  வசதி விரிவு டுத் ப் டவுள்ளது.  
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3.8 நிதி ஒதுக்கீடு 

 மொநில அரசு ைடந்  ஆறு ஆண்டுைளொைப்  ள்ளிக் 

ைல்வித்துகறக்கு அதிை அளவில் க ொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்து வருகின்றது.  ள்ளிக் ைல்வி இயக்ைைத்திற்கு 2017-18-

ஆம் நிதியொண்டில் ரூ.11,721.36 மைொடி    ஒதுக்கீடு 

கசய்யப் ட்டுள்ளது.  இம  ம ொல் அகைவருக்கும் 

இகடநிகலக் ைல்வித் திட்டத்திற்கு 2017-18-ஆம் 

நிதியொண்டிற்கு ரூ.1,193.78 மைொடி ஒதுக்கீடு கசய்யப் ட்டுள்ளது. 
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                  , 1986-           

                        , 1975-         

                         .             , 

     ,        ,                   

                     47,334            

                        .     , 

            ,                   

                                  . 

                      ,        

          2013-14-          ,          

                     .40.00            

 .75.00                       . 

                                       

2013-                            
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            . 

 
                

                                 

                               ,        

                                   

     , 2014-15          .7.50       

                                

               . 

7.4.9        .  .                ,       

                                    

 .  .                          1943-   

                      .          

                          3,000-    
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             ,  .  .                       

         , 1,832     , 939                    

                               .     , 

1923-                               

                                

                           . 2016-17-   

                .17.30               

            . 

7.4.10                ,       

                                    

                                   

                             . 

                   ,       ,       

    ,        ,      ,             , 

       ,        ,                     

      , 100                           

       ,           ,                      

                            80,000      

    .  

  3,528                           

                 1,500              

               .                    

                                         

     . 
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7.5    

7.5.1        

                                 

        .                      , 1948,     

12(1)(a)-    ,                             

               10                 

           .                       , 

                             ,     

             ,                        

       ,                              , 

                                ,      

      ,          ,                  

                                     

                                     

         . 2016-17-                     

 .74.57                  . 

7.5.2         

                       , 1948   ,        

                     2001,     14 A      

                     ,  1950       23-A(1) 

         ,                      

                        “       ” 

          ,               
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     20%                             , 

                             

                       ,        

                    . 

7.5.3                                       

                                 

                      “                   

   ”             ,               

                                   

                              , 

               ,               

         ,               ,              

     ,                             , 25 

/ 50 / 75 / 100                         

                                 

                            

                   ,              

            . 

                              

         .3.00                .            

                              .3.00 

            . 
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7.6         

                                    

                               

                                 

                            .50.00 

                                 

                               . 

                          

                               

             ,                   

         2013-        .17.00       

                . 

             

        ,           ,                

                              .50.00 

                               

            .  

                           

          ,      ,                  

                                

                               .20.00 

                            . 
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                                 , 

                               

        .1.50             “      

            ”              .  

              

                     18       

              32                   

    4                 .10.00       

                 . 

                 

                                   

                           

       ,                         

                              . 

                                

       

                 ,                 , 

     273                         

                    .      

                               , 

         ,    ,           ,         , 

                     6           
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                 –     

           .2.50                  

 .15.00                            

“                             ”     

7,002                    . 

                   “           

         ” 

                                 

                               , 

                       ,         

                                

      ,          ,      ,          , 

      ,      ,     ,     ,       , 

          ,      ,         ,        

              12                   

                        .2.40       
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       “                    ” 

            , 1,33,512         

           . 

7.7           

7.7.1              

                        4,603      

        1,753                        , 

2,516                                 , 

320                                 

                      , 14        

                     .  

 
               -          

                           , “      

                                 “      

      , 2016-17-         .135.73       

                          ,  .22.21       

                                      . 
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7.7.2            

                                    

                                    

                                     

                              

                                 

                .     ,              

                                

                             , 

                                

                                     

                 . 

7.7.3            

                                 , 

                   ,                

         ,          ,                   

                          “          ” 

                       .  

                      ,      

                               ,        

                             , 

                                

             ,                  
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                             ,        

         ,             ,     , 

                     ,            ,     

       ,                              

                                  

                         . 

 
     ,              –                

      ,                             

      ,                                  

             , 2014-15-                

                                  

          "          "           , 

                                      . 
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7.7.4                              

                    ,      

                           ,      

                              

                                    

   .                            

       , 2011-12-                            

                          22,75,705      

               57,609    .       , 2016-17-

        2,92,725           3,821          

     34                             

       . 

7.8.            

7.8.1                                        

      

                                   

                                     

                       ,              

                                .2       

      32                    61     

      , 241                    34     

            320              19     

                  . 
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7.8.2                                  

                         . 

                     ,        

                                 .1.30 

                                   , 

                          ,              

           . 

7.9        

7.9.1              

                       ,       

                                     

                                   

                   ,                  

   22                                

“            ”              . 

7.9.2          

                                  , 

                  “                

   ”                         , 

“                    ”            

              .                          

                                ,     

                12        “          ” 
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                 .  

7.9.3                  

                         ,        

       ,                          

                     ,             

                                 

               14            20            

“                ”                  . 

 
                 

                ,        ,        , 

             ,            ,             , 

        ,           ,                 

                                  . 
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7.9.4              

                     ,      23-        

                            .      

              ,                         

                                     

        .  

7.10       

7.10.1         .   .              

         ,                      , 

          ,                           , 

         ,                         

                  ,               , 

                                   , 

                    .2,000/-          

                  “        .  . 

            ”                   . 

7.10.2                   

                               

               ,                  ,     

                                (     

        ,                      )     , 

                                  ,     

                           2012-13-   
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                  “       ”      

            . 

7.10.3            /           /            

        

                                 

                          ,          

 .10,000/-,  .5,000/-       .1,000/-            

        ,                ,            

                  (     )           .     

                                   , 

           ,                         

                               . 

7.11    -                   

  2017-18                  -          

          ,                     .88.91      

                 . 

7.12       

                                  

                      ,             

           ,                    

                             

                                     

                      . 
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8.                                     

"                      

                                  

                   " 

 

-          . 

8.1       

                              

     ,                             

                                 

                                 , 

                                  , 

                                      

                       ,              

                             

                              

                 .   

8.2           

                                  ,  

                      ,            

                                 , 
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     ,                           

                                  

                                

             ,                

                                  

                  

                                 

                                   

                          

                        

                                 

      ,                           
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            ,                      

                     

                               

                               

                               

                          

            2023                

                                

                            , 

        ,                        

            

                             

                           

      ,                          

                              , 

                         நடுநிகல 

                         

                               

                             

               

                              

                 ,        
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www.youtube.com- SCERT TN CHANNEL 

                            

              

                                    

                             

                            

                              

                             

                        

                           

                          

                               

                         ,      

                                 

    ,                               

     ,                        

                   ,                 

                               - 

     ,                      - 

    ,                         , 

                             

                                

                     

 

 

http://www.youtube.com-/
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8.3                                      

         

               “                    

                                      

           1.96            9           

         ”              .  

              ,          

         ,                          

                       ,     /       

                               

       ,                               

                                   

                                      

       ,          ,        ,       

   ,              ,                 

           ,                         , 

                          ,      

                   9              

      .  

                           , 

                             

                ,               

                   ,        ,         
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                    ,              

                                      

       ,                               

           . 

                               

                                   

            ,                        

                                       

                                         

         ,                      

                109           

01.04.2017                 .  

8.4                 

                              

     ,                            

             ,                      

                            .      

       ,                           

          ,                      , 

                                   

                      .   
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                      .     ,         

                                           

                                     

                                     

              .                        

                   ,              

       ,                               

                       .    ,      

                             

          .  

                              

          ,           32                 

                 , 7                     

            , 9                       , 

34                               321 

                                   403 

                                    

                 . 

 

8.5                                 

                              

     , 2013-14          ,          

                                       

                                    

              .         ,         
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                                   . 

                              

                                10,000 

                                .  

8.6           ,                       

         

                         ,          

                 ,                       

                            .       

            21                      

                      ,              

                                     

                 ,                   

                                      

                 , 1     12         

                ,               

                                 

                                   

         .                      

                      .  
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2018 -19 1, 6, 9,11 

2019 - 20 2,7,10,12 

2020 - 21 3,4,5,8 

8.7                  (EDUSAT) 

                               

         2016-17               32 

              58                

                                     

                                     

               ,             ,         

                             ,        

     ,                 ,          , 

                                ,    

                         (IRAT),       

       ,                           

                             (WIFS),       

                                   

                                

                        15      ,      

                       .        1700      

                                 .   
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      ,                       

                                       

                                  

      .             2500             

                          , 160 

           ,            ,       

                                  

       . 

8.8                 

                               

                              

                   , 2016-17   

                       .     

         770                     

        11                           

                              

                          .         

                     ,                     

                                      

       .                         

                       . 
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8.9                     

         ,                        

                                    

                              

                     .                 

                                     

01.04.2017                    .   

8.10                                   

                    (DAISY - Digital Accessible 

Information SYstem) 

                               

(        )                             

                                  

                                     

                         (     )     

                                    

             ,                    

               .  

                                 

                           ,         

                                      

     ,                      ,             

       ,    ,                 ,      

                    ,                   
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                              .       

         (DAISY Software)                , 

                                    

                .               

                                    

                         .   

           ,                     

           (        )              

                                     

    ,                              

                             ,          

       ,                            . 

                                      

                                 

                .  

8.11                                

                           

                               

     , SCERT TN CHANNEL             

www.youtube.com                         

                                    

                                   

               .     ,               
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       .  145                    

                                   

                                    

      . 

                              

                                      

                                 

‘                          ’          

   .                                 

                                 

        ,                             

      .                               

     ,                            

                      . 

1     5                            

          40                       

                              4 

                       .     

“              ”                     

35,000           ,                

           .         950               

                              .  
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8.12                      

                               

                ,                  

                                . 

               ,            ,        , 

     ,                           

                                   

         .                  ,          

     ,                         

                            .       , 

                           ,         

                                     

                                   

       500                                

2000                                     

                          .  

                             30 

                         ,      

                                   

                 .  

8.13                                

           

                               

     ,                               
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          .                              

            ,                

                                   

                                   

           ,                     

                                         

                                     

         .                          

                                       

                                  

                                  .   

 10      12                        

      3              ,                   

                               .      

                          ,              

                                10 

     12                           

                                   

                                

               .                

                               

                                  . 
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       15                        

           . 

8.14                                        

                                  

      ,                           

        , 1     10                 

                                

                                    

                                       

                          . 

8.15                          

                                  , 

                                    

                              2500 

                                      

                                

         .     ,                   

                                    

                                        

                                     

                             . 
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8.16                          

                          

                                       

                                 

                                     . 

   ,      ,     ,       ,       ,     

       ,           ,       ,       

     ,        ,      ,               

                               . 2016-

17            28,800               

                     .  

8.17                       (Project Based Learning) 

                                

                      ,                

                                

           .                 ,       

                                    10 

                     .             , 

                          ,        

                          .  

                               

               500                

               .  1.2                    
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                              40      

                                    

            .  

8.18                  

                               

                                   

                                     . 

                                        

                      .             85 

                                    , 

            ,             ,        

        ,          ,        ,     

                                      

              .   

8.19                          

                               

                                     

     ,                               

              ,                    

                              

                    .                 

                       .               
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                           .          

                                  

                              

           .                    

                      .           

       64                             

                   . 

8.20                    

                               

     ,                               

                              

                              . 

         ,                      

          ,     ,          ,        

          40                        .  

                             ,      

                            ,          

                               .       

                                   

                .  

                                    

                                  

                .                   
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                 .  

8.21                                

          

                               

     ,                              

      ,                              

                                  

      .                       ,       

                                      , 

                                    

                            .           

    ,                                 

                                     . 

                               

                                      

18,911        ,                          

17,338        ,                          

       19,207        ,               

                                    15,389 

       ,                              

       17,447                             

           .   
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                66,870        ,       

                                   

       52,403        ,           ,       

                       63,851        , 

                                   

28,576        ,                       

                                 

                 2,10,867        ,        

                                    

1,06,326        ,                          

                          1,04,934        , 

                                         

1,05,218        ,                           

                                     

       95,694                      

          . 

                                

                                 

                74,561        ,        

                                   

75,462        ,                       

             74,557        ,          
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                75,152        ,          

                                73,863 

       ,                           

                 67,824                    

                 . 

8.22                                  

      

                                    

                    ,             

               6     10        

                                     

                                  

                .                  

                                 

                                  

                        100          

                                  

                      .       , 10,000 

              , 8,700             

                       40,000           

           .             45       

                            . 
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8.23                                  

    ,                              

                                   

                               ,     

        .  

                               

                                 .  

                             

                                  

                                       

           .                           

                     105          6     

12                               .    

8.24                                       

                      

                               

     ,            ,                

                            ,        

                       ,                

                                       . 

              ,                       

                                 

                  ,              , 
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                                    . 

                                    

                               ,          

                      ,              

                               . 

8.25                             

            

                                   

                                        

               ,                        

                                  

                                 . 

                                    

           ,                           

        ,                      ,        

                                        

       ,              ,                

                                    .   

                                

                                      

                                

         ,                       

        .  
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8.26                              

              

                                  

                             

                                 

     ,                              . 

                                     

01.04.2017               .              

                               

                     .  

8.27                                  

                               

                                       

            .          ,          

                      -            

                    ,     -                

             ,                        

                              

                              

         .                             , 

                                

            .  

 11, 12              ,            

              ,                          
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            .   

                                

                        4,500        

                                .   

                              

                                      

                                     , 

                                     

         .                     

          01.04.2017           ,       , 

                        .  

8.28                             

                              

     ,                                

(     )                              

                                       

(WIFS)                          

              .                     

                   ,                

                                 

           .   
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         .           ,             

      , 6            12                  

                                    

                                    

                       .               

                                

               .   

8.29                 

8.29.1           

                                  

                                 ,      

                                    . 

                                     

                                 

                                   

                           

            .                   

                             ,         

                                

        .                           20 

                              .     
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     ,                             

       5                 . 

8.29.2                     

                     ,             

             , 100                     

                        ,             

                                   

                                

 .30,000/-                                 

               .  

                                        

         , 100                         

                      ,             

                                  

       .25,000/-                            

                    .  

8.30                             

                                    

                                 

     .                               

                                    

     ,                           .  
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      ,                     ,        

                   , HIV           

                                      

         . 

8.31                    

 2017-18             .63.97          

                 .  

8.32       

                                

     ,                   •         

               ,                 

       ,                              

                                      

                                     

                       .     ,         

                            

                                    

                                     

     . 
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9.                  

  “                      ” 
-             

9.1       

                 1987      ,        

                                   . 

                                    

                                    

                                     

               .                     

(Optical Mark Reader)                    

           ,                          

                        .            

                  1,56,839                

                         .     ,       

                                       

(TNTET)                            (Nodal 

Agency)              .              

                                  

                                     

http://trb.tn.nic.in                             

     .   

9.2           

                                  

                                     

http://trb.tn.nic.in/
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                              .      

                                 

                                  

                            

            

                               

               ,                 

                               

                 . 

                    (Optical Mark Reader- 

                                 .  

9.3                      -2017 

                                     

                                    .  

                     -2017        

                      .   
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 . 

  . 
             

     

     

   -

    

       

    
         

     

    

       

        

1 
      

        
2119 

   2017  

2         
02.07.2017   . 2017  

2 

    

            

     

            

 

1137 
    2017 

2         
13.08.2017   . 2017 

3 

             1188 
     2017 

3         
19.08.2017   . 2017 

      

         
25 

     2017 

3         

20.08.2017 

 
  . 2017 

4 

             

           

     

           

1883 
     2017 

4         

       

     –  

        

2017 1   

      

  . 2017 

5 
             

            
38 

     2017 

2         
30.09.2017   . 2017 

       6390    

                          

                                    

                                        . 

9.4                        

                                 

                                  

                                       

      .                              

                      ,                  

          ,                        
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                (Closed Circuit Television-CCTV)     

               ,                       

                .                      

                                

                                    

                                

               .   

9.5                                

                              

                               

                                  

                                   

                             .     

                               

                       . 2017       

                                    

2,18,489                          

      .                        

                         . 

 2013-14           ,                 
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           . 

9.6                   

                    2015           , 

                            

                                        

             .                  

                                 

                                     

      . 

9.7         

  2011-12            2016-17           

                                      

            . 

               - 40,433  

              ,                         

                 ,                

                               

      - 1259  

             - 1528  

                       

                                

          , 2009-                        

                  (TNTET)            



199 

 

                               

            . 2012-                   

                                        

     (TNTET)                     

                     .  

 . 

   

           

          

     

         

    

         

1 TNTET 2012 – 

            

714526 2448 

2 TNTET 2012 - 

          

643095 19261 

3 TNTET- 2013  

 

662498 72716 

4       TNTET -2014 4693 945 

9.8 2017                            

          

 2012, 2013                      2014      

                   -2                    

          286                          

      ,                             

   202                 (IEDSS)            

                   . 

9.9                      -2017 

                 ,                2017 – 

   -I    29.04.2017-      –II -   30.04.2017-    

                                      . 
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       -I   2,41,555         ,    -II   5,12,260 

                      .  

                                

22.05.2017                               

            .                  

         .  

9.10           

 2017-2018                        

          .3.41                          .  

9.11       

                                  

                              ,       

                               

                           ,          

                                     

     .  
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10.                                    

 

“                     ;          

                    ” 

       (    ) 

10.1         

      1961       ,              ,      

                                     , 

"               ”                    

           .      1970            

                                       

                  .                

             ,      ,          ,          

                          ,              

                         .  1961     1980 

                                   1016 

                  . 1993               

                                       

                .  

                                

2013                                

                               .             

2014–2015                            

                                     



202 

 

                                       

                            .   

10.2          

                                

   ,                                   

                                    

                   ,                    

                                  

         ,                            

                                     

                                .     

                                    

                                        

    .                                   

     ,                            

                                 .   

       ,       ,       ,           

                               

                             

                                     . 

                                    

                           . +2       

                                     

                               



203 

 

                                 

              .  

10.3                  

                                   , 

                                 . 

                                       

                       22              

           .       6                

                            .      

                  /                      

       /                            

           .   

               .  . .              

                 .2.56               

                          . 

10.4                     

                               

                       ,        ,     , 

    ,                           .30      

                   .                

Automated Storage and Retrieval System (ASRS)           

                                 . 
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10.5            

10.5.1             

2012–2013            ,               

                                    

       1     9                          

                          .     

                                       

                            1      9   

                                      10, 11  

     12                                

                .   

                      

(2016 – 2017) 

               

      

(      ) 

       

      

(      ) 

      I (1-9) 1.23 0.76 

     II (1-9) 1.20 0.67 

     III (1-9) 1.21 0.68 

             

(      10-12) 
1.76 0.68 

10.5.2          

                                

    , 1998                     , 2000 

                               

2                                
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      . 2016-2018          100           

                                   

                               

                           . 

                                       

      10                         , 

                                    

                               

       .                                 

                                       

             

 2016–2017            , 5.40      

                               

                              

                . 

                            2016-17   

         2.79                 

                         . 

                                

                            

                            

                   . 
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        ,                      

                                .  

                                

               ,                    

                          

                           

                                  

              .  

 2016 – 2017                  ,      , 

     ,      ,                           

                           

            8,746             

                     .   

                     , 2006-          

                         1     

10                             

           7.47                  

                             . 

10.6           

                                    

                                    

(www.textbooksonline.tn.nic.in)              .     , 

http://www.textbllksonline.tn.nic.in/
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                             . 

10.7                       

2014-2015     2016-2017                             

                                  

 . 

 

  

        

       

       

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

         

    

   

     

    

     

 . 

       

     

    

    

   

     

         

 . 

       

     

    

    

   

     

    

     

 . 

       

1         90,78,516 125.25 61,34,924 75.43 75,87,118 70.11 

2 
     

77,66,249 118.82 51,87,561 83.99 62,81,667 83.71 

3 

     

     

    

11,77,221 1.68 8,32,251 1.05 9,81,036 1.20 

4 
     

      
19,67,950 3.64 14,87,304 1.96 15,66,228 2.34 

5 

    

       

     

9,39,427 3.47 28,98,779 9.16 7,62,627 2.24 

6       

     
1,03,074 2.96 1,14,780 

 

2.95 

 

1,21,250 
2.95 

 

7       

       
- 37,94,269 9.69 8,11,943 2.08 

10.8        

                                   

                                  

                                  

                         .   

               ,              , 

          ,     ,                    
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                       .          

                                    

                  .      ,                 

                               

                                    

          .                           

                    .   

10.9             

10.9.1                    

                               

                                      

              .                        

                                 

                  .              

      ,                                

                     2016            

      .     ,                          

                                    

                         .      , 

                             

         (Tracking)                     . 
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                                     : 

                           

                             . 

                              

                        

           . 

                                 

                                 

       . 

                              

                             

      .  

                                  

                              . 
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                       . 

10.9.2                                  

           

                                  , 

           1961           1980       

    1016                                

         .                    ,        ,   

                                           

  

                                         

                              

       .                            , 

                                   

                               ,    

                                     .  



211 

 

10.9.3                       –             

            

                                

                                 

         .     ,                        

                                  , 

                                

                                     

                    .                 

                                

                                     

                          . 

10.9.4                               

                    . 

                                   

            ,     ,        ,    ,      ,  

       ,       ,           ,        

                                    

                                      

            ,                       

                                    . 

                                        

             69                           

              .  
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10.9.5                                    

              

                                   

                                       

                                      

                   ,      ,     , 

       ,      ,      –    ,      ,     

         ,                             

               .  

    ,                              

     ,                               

                                   

     .  

10.10                  

                              

                                    

          .                     

                                   

                          .             

                                   

                         ,              

       ,       ,             ,       , 

          ,    /                   

                               .   
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10.11        

                                             , 

                                   

                                   

                                   . 

                                     

                              

        .                 ,    

                                

       ,                              

                                   

                                   

            .          

                                             

                                 

                      .            

                                    

                                      

                                     

              . 

  . .            

        ,               

                    


