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    (1.3.2022)      ,                         

       ,            ,   லூ      ,          

     இளபஞர்க , தடிப்பில் ட்டுல்னாது, ாழ்க்ளகயிலும் 

சற்றிாபாக்கும்                         ழிகாட்டுல் 

திட்டாகி ‘ான் முல்ன்’ ன்கிந புதி திட்டத்ள சாடங்கி 

ளத்து, இத்திட்டத்திற்காக பித்யகாக டிளக்கப்தட்டுள்ப 

இனச்சிளணள                 , தள்ளி ா, 

ாவிர்களுக்காண உர்கல்வி, யளனாய்ப்பு ழிகாட்டிப் 

தாடநூளன சளியிட் , இற்சகண உருாக்கப்தட்டுள்ப 

naanmudhalvan.tnschools.gov.in     இளபத்ளயும் சாடங்கி 

ளத்      

 ‘ான் முல்ன்’ திட்டத்தின் முக்கி யாக்கம், ஆண்டுக்குப் தத்து 

இனட்ெம் இளபஞர்களபப் தடிப்பில், அறிவில், சிந்ளணயில், 

ஆற்நலில்,  திநளயில் யம்தடுத்தி ாட்டுக்கு ங்குல் ஆகும். 
 

 இந்த் திட்டத்தின் சிநப்தம்ெ    ,  அசு ற்றும் அசு உவி 

சதறும் தள்ளி, கல்லூரி, தல்களனக்கக ா, ாவிர்க    

னித் திநளகளப அளடாபம்               

ஊக்கு          அடுத்டுத்து அர்கள் ன்ண தடிக்கனாம், ங்கு 

தடிக்கனாம், ப்தடிப் தடிக்கனாம் ன்று  ழிகாட்டப்தடும்.  மிழில் 
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னித் திநன் சதந சிநப்புப் தயிற்சியுடன் ஆங்கினத்தில் ழுவும், 

ெபாகப் யதசுற்கும்,  யர்முக யர்வுக்கு ாாது குறித்தும் 

தயிற்சிகள் ங்கப்தடும்.   

ற்யதாள சாழில்நுட்த பர்ச்சிக்யகற்த தள்ளி ா, 

ாவிர்களுக்கு Coding, Robotics       தயிற்சி குப்புகள் 

டத்ப்தடும். ஒவ்சாரு துளநயிலும் ளனசிநந் 

ொளணாபர்களபக் சகாண்டு யகாளட சிநப்பு குப்புகள் டத்ப்தடும்.  
 

          , ணன ருத்துர்கள், உடல்ன 

ருத்துர்களபக் சகாண்டு திடாண உவு ளககள்          

குறித்து ஆயனாெளணகள் ங்குதுடன், உடற்தயிற்சி,  ளட, உளட, 

ாகரீகம், க்கயபாடு தகுல், ஆகிள குறித்தும் தயிற்சிகள் 

ங்கப்தடும். மிழ்ப் தண்தாடு, பு குறித் விழிப்புர்வும் ா, 

ாவிர்களிடம் ற்தடுத்ப்தடும்.  

                 ளனசிநந் தயிற்சிாபர்களப  

சகாண்டு யடிப் தயிற்சி,          தயிற்சி, அர் கல்லூரியில் 

தயிற்சி, ாட்ட ரீதிாக தயிற்சி ணத் யளக்யகற்த தயிற்சிகள் 

அளிக்கப்தடும்.   ஒவ்சாரு தள்ளியிலும் ழிகாட்டி ஆயனாெளண 

ளம் உருாக்கப்தடும். இற்சகண னிய களனத்திட்டம் ற்றும் 

தாடத்திட்டம் உருாக்கப்தட்டு 9 முல் 12-ஆம் குப்பு ள தயிலும் 

ா, ாவிர்களுக்கு சாடர் குப்புகள் டத்ப்தடும். முன்ணாள் 

ார்களபக் சகாண்டு அசுப் தள்ளியில் தயிலும் ா, 

ாவிர்களுக்கு சாடர் சறிப்தடுத்தும் (mentoring) முளநயும் 

அறிமுகப்தடுத்ப்தடும். கல்லூரி ா, ாவிர்களுக்கு 

சளிாடுகளில் யளனாய்ப்ள உறுதி செய்       

            அல்ாட்டு சாழிகள் (Foreign Language) 

கற்பிக்கப்தடுற்கு இத்திட்டத்தில் ழிளக செய்ப்தடும்.  
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           ா, ாவிர்களின் குதி ற்றும் ஆர்த்திற்கு 

ற்த, ாட்டின் ளனசிநந் நிறுணங்கள்/புகழ்சதற்ந 

தல்களனக்ககங்கள் / திநன் யம்தாட்டு நிறுணங்களில் 

யெர்க்ளகளயும் இந் சாடர் தயிற்சிகள் மூனம் உறுதி செய்ப்தடும்.  

மிழ்ாடு அசுத்துளந ற்றும் நிறுணங்களில்  

யளனாய்ப்புகள், ஒன்றி அசின் யளனாய்ப்புகள், பிந 

ாநினங்களின் யளனாய்ப்புகள் ஆகி அளணத்தும் இத்திட்டத்தின் 

கீழ் அறிவிப்புகபாக சளியிடப்தட்டு, தயிற்சிகள் ஒருங்கிளக்கப்தடும். 

தயிற்சி சதற்ந தணாளிகள் யளனாய்ப்பு சதறுளயும்,  அளத் 

சாடர்ளயும், சாடர்ந்து கண்காணிக்கப்தடும்.  இளத்வி, 

ஒருங்கிளந் யளனாய்ப்பு முகாம்களும் யளகளின் 

அடிப்தளடயில் டத்ப்தடும். இத்திட்டத்தின் அளணத்து விங்களும் 

அடங்கி ளனப தனளக (Portal) உருாக்கப்தடும். 

                மு       அர்களின் யடி 

கண்காணிப்பில், சிநப்புத் திட்டச் செனாக்கத் துளந இப்புதி         

‘ான் முல்ன்’ திட்டத்ள ஒருங்கிளக்கும்.     , 

ாட்டங்களில் ாட்ட ஆட்சிர் ளனளயினாண குழு 

இத்திட்டத்ள செல்தடுத்தும். 
  

             ,                        

     , தயிற்சி சதற்ந ஆசிரிர்களுக்கு ொன்றிழ்    

ங்கி     கனந்து சகாண்ட ா, ாவிர்களுக்கு 

உர்கல்வி / யளனாய்ப்பு குறித் ளகயடுக   ங்கியும் 

சிநப்பித்ார்.  
  

இ        , ாண்புமிகு அளச்ெர் சதருக்கள், 

ாடாளுன்ந ற்றும் ெட்டன்ந உறுப்பிணர்கள், ளனளச் செனாபர் 

      ச.இளநன்பு, இ.ஆ.த., சிநப்பு விருந்திணர்கபாக 
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     , பிரிட்டிஷ்         துள உர் ஆளர் 

திரு.ஆலிர் தால்ஹட்செட்,  கால்துளநத் ளனள இக்குர் 

முளணர்   . ளெயனந்தி தாபு, இ.கா.த., ெர்யெ        ாண்ட் 

ாஸ்டர் திரு.விசுான் ஆணந்த், (          ), இந்தித் 

சாழில்நுட்தக் ககத்தின் இக்குர் திரு.காயகாடி வீழிான், 

இந்தி விண்சளி ஆாய்ச்சி ககத்தின் அறிவினாபர் 

திரு.யில்ொமி அண்ாதுள, Daimler India Commercial Vehicles 

                                       

        .            , இந்தி கிரிக்சகட் வீர் திரு.டாஜன் 

ங்காசு, NASSCOM  செல் இக்குர்       ெந்திா சிந்னா, 

கிஸ்ஃப்யபா நிறுணர் ற்றும் முன்ள செல் அலுனர் திரு.சுயஷ் 

ெம்தந்ம்,  கல்வி ற்றும் யளனாய்ப்பு ழிகாட்டல்  நிபுர் 

திரு.சடுஞ்செழின்                           

       .  

***** 

சளியீடு: இக்குர், செய்தி க்கள் சாடர்புத்துளந, சென்ளண-9 

 

 


