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1. முன்னுரை
எண்என்ப ஏரை எழுத்துஎன்ப இவ்விைண்டும்
கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு.
- குறள் 392
எண்ணும் எழுத்தும் எைப்படும் அறிவுக் கண்கரைப் பபற்றவர்களை, உயிர்
வாழ்ளவார் எைக் கருதப்படுவார்கள்.
- கரைஞர் உரை
அறனத்துக் குழந்ற களுக்கும்
ைேொன எளிதில் கிறடக்கவல்ை
உள்ளடக்கிய கல்விறய அறனத்துப் பள்ளிகளிலும் ைேொன உட்கட்டறேப்பு
வசதியுடன் வழங்கி முழுறேயொன வளர்ச்சிறய அறடயச் கசய்வம மிழக
அைசின் மு ன்றே இைக்கொகும். பள்ளிக் கல்விறயப் கபொருத் ேட்டில் பள்ளி
கசல்லும் வயதுள்ள குழந்ற கள் அறனவறையும் பள்ளியில் மசர்த் ல்,
அவ்வொறு மசர்க்கப்பட்ட
குழந்ற கறள இறடநிற்ைல் ஏதுமின்றி
இறடநிறைக் கல்வி வறை முழுறேயொகத் க ொடைச் கசய் ல். குழந்ற களின்
வயதுக்மகற்ை கற்ைல் அறடவுகறள மேம்படுத்து ல், ஆசிரியர்களுக்குச் சிைந்
பயனுள்ள பயிற்சிகறள அளித்து அவர்களின் திைன்கறள வளர்த் ல்
ஆகியவற்றை மநொக்கங்களொகக் ககொண்டு மிழ்நொடு அைசு 2022-23 ஆம் ஆண்டு
நிதிநிறை அறிக்றகயில் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு ரூ.36895.89 மகொடிறய
ஒதுக்கியுள்ளது.
மகொவிட் கபருந்க ொற்று மபொன்ை அசொ ொைை சூழ்நிறைகளில் பள்ளிகள்
திைக்கப்படொ கொைத்தில் ேொைவர்களின் கற்ைல் இழப்புகறள ஈடுகசய்வ ற்கு
அைசு மிகுந் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிைது. கற்ைல் இழப்புகறள
ஈடுகசய்யும் வறகயில்
ன்னொர்வைர்கறளக் ககொண்டு பள்ளி மவறை
மநைத்திற்குப் பிைகு ேொைவர்களின் குடியிருப்புகளுக்கு அருகிமைமய கற்ைல்
றேயங்கறள ஏற்படுத்தி புதிய திட்டேொக இல்ைம் ம டிக் கல்வித்
திட்டத்திறன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கடந் மூன்று ேொ ங்களில் மிழக
அைசொல் நறடமுறைபடுத் ப்பட்டு வரும் இல்ைம் ம டிக் கல்வித் திட்டம்
முன்மனொடித் திட்டேொக உள்ளதுடன் ேற்ை ேொநிைங்களுக்கும் முன்
உ ொைைேொக உள்ளது. இத்திட்டத்தின் வொயிைொக கபற்மைொர்கள் கல்விக்கொக
மேற்ககொள்ளும் ம றவயற்ை கசைவுகறளக் கணிசேொகக் குறைத்துள்ளது.
புதிய க ொழில்நுட்பங்கள் புகுத் ப்பட்ட ன் வொயிைொக ஆசிரியர்களின்
நிர்வொகப்பணிச்சுறேக் குறைக்கப்பட்டு, கற்ைல், கற்பித் ல் பணித்திைன்
மேம்படுத் ப்பட்டுள்ளது. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பதிமவடுகறளக் கணினி
ேயேொக்கு ல் வொயிைொக
ஆசிரியர்களின் கல்வி சொைொப் பணிகள்
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குறைக்கப்பட்டு
எளிறேயொக்கப்பட்டு
உள்ளது.
புதிய
பள்ளி
க ொடங்குவ ற்கொன அனுேதி, றடயின்றேச் சொன்று வழங்கு ல், பள்ளி ைம்
உயர்த்து ல் மபொன்ை நறடமுறைகள் கணினிேயேொக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும்
கல்வி இறைச் சொன்று, புைப்கபயர்வுச் சொன்று மபொன்ைவற்றை ேொைவர்கள்
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பல்மவறு அலுவைகங்களுக்குச் கசன்றுகபறும்
நிறையிறன ேொற்றி, ற்கபொழுது இ-மசறவ றேயங்களிமைமய கபறுவ ற்கு
வொய்ப்பு ஏற்படுத் ப்பட்டு உள்ளது. எதிர்வரும் கொைங்களில் இற ப்மபொன்று
பள்ளிக்கல்வித் துறையின் அறனத்து மசறவகறளயும் இறைய வழியொகமவ
கபறுவ ற்கு நடவடிக்றககள் மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன.
இறளஞர்கள் ங்களுறடய எதிர்கொைத் திட்டமிடல் சொர்ந்து பல்மவறு
இன்னல்கறளச் சந்தித்து வருகின்ைனர். இ றன நன்கு உைர்ந் அைசு, 9லிருந்து 12-ஆம் வகுப்பு ேொைவர்கள் பயன்கபறும் வறகயில் உயர்கல்வி
வழிகொட்டு ல் நிகழ்ச்சிகறள நடத் நடவடிக்றககள் மேற்ககொண்டுள்ளது.
2022 ேொர்ச் 01ஆம் நொள் ேொண்புமிகு
மிழக மு ல்வர் அவர்களொல்
க ொடங்கப்பட்ட “நொன் மு ல்வன்” என்னும் திட்டத்தின் வொயிைொக சிைப்பு
வழிகொட்டி நூல் ேற்றும் இறைய ளம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்களுக்குப்
மபொதுேொன
பயிற்சிகள்
பள்ளியளவில்
வழங்கப்பட்டதுடன், அைசுப் பள்ளி முன்னொள் ேொைவர்கறளக் ககொண்டு
வழிகொட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடத் த் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளும் சமூகமும் இறைந்து கசயல்படுவதில் அைசு நம்பிக்றக
ககொண்டுள்ளது. இ றன உறுதிப்படுத்தும் வி ேொகப் பள்ளி மேைொண்றேக்
குழு அறனத்து அைசுப் பள்ளிகளிலும் க ொடங்கி பள்ளிக்கொன திட்டங்கறள
தீட்டும் வி ேொக கபற்மைொர் ஆசிரியர் கூட்டங்கள் சமீபத்தில் நடத் ப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில் ேொநிைம் முழுவதும் சுேொர் 23 இைட்சம் கபற்மைொர்கள்
பங்மகற்று பள்ளி மேைொண்றேக் குழு, பள்ளி வளர்ச்சி சொர்ந்து விவொதித் னர்.
இ ன் வொயிைொக அைசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேைொண்றேக் குழு புத்துைர்வு
கபற்றுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் அறேந்துள்ள பல்மவறு இயக்ககங்கள்
மூைம் மேமை குறிப்பிட்ட பல்மவறு மநொக்கங்கறள நிறைமவற்றும் பணிகறள
அைசு மேற்ககொண்டு வருகின்ைது. க ொடக்கக் கல்வி இயக்ககம், பள்ளிக் கல்வி
ஆறையைகம், பள்ளிசொைொ ேற்றும் வயது வந்ம ொர் கல்வி இயக்ககம் ஆகியறவ
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் அறேந்துள்ள இயக்ககங்கள் ஆகும். மேலும்,
இத்துறை ஒருங்கிறைந் பள்ளிக் கல்வி (சேக்ை சிக்க்ஷொ), ேொநிை கல்வியியல்
ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (SCERT), அைசு ம ர்வுகள் இயக்ககம்,
கபொது நூைக இயக்ககம், ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் ேற்றும் மிழ்நொடு பொடநூல்
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ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் ஆகியறவயும் இத்துறையின்கீழ்
கசயல்பட்டு வரும் இயக்ககங்கள் ஆகும்.
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2. பதாடக்கக் கல்வி, உயர்நிரை மற்றும் ளமல்நிரைக் கல்வி
2.1. முன்னுரை
னிேனி னின் ஒவ்கவொரு சொ றனகளுக்கும் பள்ளிக் கல்விமய
அடித் ளேொக விளங்குவ ொல், ேொைொக்கரின் உயர் கல்வி ேற்றும் மவறை
வொய்ப்றப மேம்படுத்துவதில் இது முக்கிய பங்கொற்றுகிைது. 21ஆம்
நூற்ைொண்டில் சவொல்கறள எதிர்ககொள்ளும் வறகயில் ேொைவர்கறள
சூழலுக்மகற்ை வறகயில் சிந்திக்கும் ஆற்ைல் கபற்ைவர்களொக உருவொக்குவது
பள்ளிகளின் கடறே ஆகும். ேொைவர்களுக்குப் பொட அறிமவொடு வொழ்வியல்
திைன்கறளயும் அளித்து அன்ைொட வொழ்வில் சவொல்கறள எதிர்ககொள்ளும்
குதி உள்ளவர்களொக உருவொக்குவதில் நேது கல்வி அறேப்பு கவனம்
கசலுத்துகிைது.
2.2. ள

ாக்கங்கள்
•

அறனத்து பள்ளி வயதுக் குழந்ற கறளயும் பள்ளியில் மசர்த் ல்
ேற்றும் க்க றவத் ல்

•

100 ச வீ ம் பள்ளி வசதி ஏற்படுத்து ல்

•

உள்ளடக்கிய கல்விச் சூழறை உருவொக்கு ல்

•

அறனத்து குழந்ற களின் பொதுகொப்பு, உடல்நைம் ேற்றும்
ேனநைத்திறன உறுதி கசய் ல்

•

ைேொன கல்விறய வழங்கு ல் ேற்றும் கற்ைல் விறளவுகறள
மேம்படுத்து ல்

•

கல்வி ேற்றும் கல்வி இறைச் கசயல்பொடுகளில் ேொைவர்கள்
பங்மகற்ப ற்கொன வொய்ப்புகறள உருவொக்கு ல்

•

அைசுப் பள்ளி ேொைவர்கள் நொட்டின்
றைசிைந்
கல்வி
நிறையங்கள் / நிறுவனங்களில் மசர்ந்து பயிை வொய்ப்புகறள
உருவொக்கு ல்
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•

அறனத்துப் பள்ளிகளிலும் ைேொன உட்கட்டறேப்பு வசதி,
தூய்றேயொன வளொகம் ேற்றும் பைொேரிப்பிறன உறுதி கசய் ல்

•

குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச்
சட்டம், 2009-ஐ நறடமுறைப்படுத்து ல்

2.3. பள்ளி வசதி
அறனத்துக் குழந்ற களுக்கும் பள்ளி வசதிகறள எளிதில் கிறடக்கச்
கசய்வம கல்வியின் அடிப்பறட மநொக்கேொகும். புதி ொகத் க ொடக்கப்
பள்ளிகள் க ொடங்கு ல், பள்ளிகறளத் ைம் உயர்த்து ல், புதிய பள்ளிகள்
க ொடங்க இயைொ
இடங்களில் மபொக்குவைத்து ேற்றும் பொதுகொவைர்
வசதிகறள ஏற்படுத்து ல், ேக்கள் கநருக்கம் குறைவொக உள்ள பகுதிகளில்
உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகள் ேற்றும் விடுதிகள் க ொடங்கு ல் மூைம் 100
விழுக்கொடு பள்ளி வசதி வழங்கப்பட்டு வருகிைது. நிறைத் மேம்பொட்றட
அறடவ ற்கொன இைக்குகளில் இதுவும் ஒன்று.
மேற்கொண் குறிக்மகொள்கறள அறடவ ற்கு, மிழ்நொட்டின் அறனத்துப்
பள்ளிகளும் புவியியல்
கவல் முறைறே க ொகுப்பின்கீழ் ககொண்டு
வைப்பட்டுள்ளன. இத் கவல் முறைறேறயப் பயன்படுத்தி, கட்டொயக் கல்வி
உரிறேச் சட்ட விதிகளின்படி புதிய பள்ளிகள் ஏற்படுத் ப்படும்.
மபொக்குவைத்து வசதி, சொறை வசதி, பள்ளி வசதி இல்ைொ குடியிருப்புப்
பகுதிகறளச் சொர்ந்
குழந்ற கள் பள்ளிக்கு எளி ொகச் கசன்று வை
மபொக்குவைத்து ேற்றும் பொதுகொவைர் வசதி வழங்கப்படுகிைது. இவ்வசதி
2021-22-ஆம் ஆண்டில் ேொநிைம் முழுவதும் 25,346 ேொைவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. க ொறைதூை, ேறை / வனப்பகுதிகளில் பள்ளி வசதி
இல்ைொ
குடியிருப்புப்
பகுதியில்
வசிக்கும்
குழந்ற களுக்கு
9 ேொவட்டங்களில் 14 உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகள் ஏற்படுத் ப்பட்டு
இப்பள்ளிகளில் 1,200 ேொைொக்கர்கள் பயின்று வருகின்ைனர். மேலும், 14
ேொவட்டங்களில்
கல்வியில்
பின் ங்கிய
44
ஒன்றியங்களில் கபண்
குழந்ற களுக்கொன 61 கஸ்தூரிபொய் கொந்தி பள்ளிகள் ேற்றும் 44 ேொைவியர்
விடுதிகள் ஏற்படுத் ப்பட்டு உள்ளது. இப்பள்ளிகளில் 9,560 ேொைவிகள்
பயின்று வருகின்ைனர்.
இச்கசயல்பொட்டிற்கொக 2021-22-ஆம் ஆண்டில்
ரூ.2283.382 ைட்சம் கசைவிடப்பட்டுள்ளது.
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2.3.1. பள்ளி பசல்ைாக் குழந்ரதகளுக்காை பசயல்பாடுகள்
மகொவிட்-19 கபருந்க ொற்று ேற்றும் பிை கொைைங்களுக்கொக 6-19
வயதுக்குட்பட்ட
(ஒன்றிலிருந்து
பன்னிகைண்டொம்
வகுப்பு
வறை)
பள்ளியிலிருந்து கவளிமயறிய ேற்றும் பிை இடங்களுக்கு இடம்கபயர்ந்
குழந்ற கறளக் கண்டறிந்து அவர்களின் ம றவகறளப் பூர்த்தி கசய்ய,
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கல்வி மேைொண்றேத்
கவல் முறைறே
இறைய ளத்துடன் (EMIS PORTAL) ஒருங்கிறைக்கப்பட்ட புதிய றகமபசி
கசயலி மூைம் 10.8.2021 மு ல் 15.10.2021 வறை அறனத்துக் குடியிருப்புகளிலும்
வீடு வொரியொன ஆய்வு நடத் ப்பட்டது. இதுவறை 1,88,487 குழந்ற கள்
அறடயொளம் கொைப்பட்டு, அவர்களின் வயது / குதிக்கு ஏற்ை வகுப்புகளில்
(1 மு ல் 12-ம் வறை) மசர்க்கப்பட்டு உள்ளனர்.
கைக்ககடுப்பின்மபொது 100% கபண் குழந்ற கள்/ சிைப்பு கவனம்
ம றவப்படும் குழந்ற கள் / மூன்ைொம் பொலினத் வர்/ மகொவிட்-19 கொைைேொக
கபற்மைொறை இழந் வர்கள்/ இடம் கபயர்ந் குழந்ற கள் அறனவரும்
அறடயொளம் கொைப்பட்ட உடமனமய அருகிலுள்ள பள்ளிகளில் முறையொக,
வயதுக்கு
ஏற்ை
வகுப்புகளில்
மசர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும்
இக்குழந்ற களுக்கு, நைத்திட்டப் கபொருள்களொன பொடப் புத் கங்கள்,
சீருறடகள், புத் கப்றப, கொைணிகள், மநொட்டுப் புத் கங்கள் மபொன்ைறவ
வழங்கப்பட்டு முறையொக பள்ளிகளில் அனுேதிக்கப்படுகின்ைனர். இந் க்
குழந்ற கள் மேல்நிறைப் பள்ளிக் கல்விறய முடிக்கும் வறை சிைப்பு கவனம்
கசலுத்தி கண்கொணிக்கப்படுகிைொர்கள். இச்கசயல்பொட்டிற்ககன 2021-22ஆம்
ஆண்டில் ரூ.869.63 இைட்சம் கசைவிடப்பட்டுள்ளது.
2.4. உள்ைடக்கிய கல்வி
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பயிலும் அறனத்து ேொைவர்களுக்கும்
குறிப்பொக சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும் குழந்ற களுக்கு முழுறேயொன
வளர்ச்சி ேற்றும் இருப்பிடத்திற்கு அருகொறேயில் பள்ளிச் சூழறை
ஏற்படுத்திடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 1,36,570 சிைப்பு கவனம் ம றவப்படும்
குழந்ற கள் அைசுப் பள்ளிகளில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். ேருத்துவ முகொம்கள்,
உ வி உபகைைங்கள், உ வித் க ொறக, வீட்டுப் படி, மபொக்குவைத்து ேற்றும்
பொதுகொவைர் வசதி மபொன்ைவற்றின் வொயிைொக இவர்கள் பயனறடகின்ைனர்.
சுகொ ொைத் துறை, ேொற்றுத் திைனொளிகள் நைத்துறை, சமூக நைத்துறை,
ஒருங்கிறைந் குழந்ற கள் வளர்ச்சித் திட்டம் மபொன்ை துறைகளுடன்
ஒருங்கிறைந்து
மிழ்நொட்டில் உள்ளடக்கிய கல்வியின் இைக்கிறன
அறடவ ற்கு பின்வரும் குறிக்மகொள்கள் வறையறுக்கப்பட்டுள்ளன:
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•

சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும் குழந்ற கறள ஆைம்ப
நிறையிமைமய கண்டறிந்து ஆயத் பயிற்சிகள் வழங்கு ல்

•

குழந்ற ப் பிைப்பிலிருந்து 18 வயது வறை சிைப்புக் கவனம்
ம றவப்படும் குழந்ற களுக்ககன நிறையொன வழிகொட்டு
கநறிமுறைகறள உருவொக்கு ல்

•

ஒற்றைச் சொளை முறையிைொன ைவு மேைொண்றேறய நிறுவு ல்

•

உ வி உபகைைங்கள், துறைக் கருவிகள் வழங்கு ல்

•

ேொற்றுத்
திைனொளிகளுக்குத்
கட்டறேப்புகறள உறுதி கசய் ல்

•

கபொருத் ேொன கற்ைல்-கற்பித் ல் உபகைைங்கள், வழிகொட்டு ல்
ேற்றும் ஆமைொசறன வசதிகள் ேற்றும் சிகிச்றசகள் வழங்கு ல்

•

சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும் குழந்ற கறள பிை
குழந்ற களுடன் ஒருங்கிறைத்து கற்ைல் கசயல்பொட்டில்
ஈடுபடுத் ஆசிரியர்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்து ல்

•

சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும் குழந்ற களுக்கு சிைப்பு
ஆசிரியர்கள் மூைம் உரிய கவனம் கசலுத்து ல்

றடயில்ைொப்

பள்ளிக்

ஆைம்ப நிறையில் கண்டறி ல், விறைவொன மசர்க்றகக்கு உ வி புரியும்’’
என்கின்ை க ளிவொன அணுகுமுறை சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும்
குழந்ற களுக்கு நிைந் ைேொன பயன்பொடுகறள அளிக்கும் என்ை உறுதியொன
மநொக்கத்ற ேொநிை அைசு மவகைங்குமில்ைொ முன் முயற்சியொகவும் மு ல்
கசயல்பொடொகவும் வழங்கியுள்ளது.
இ ன் க ொடர்ச்சியொக சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும் குழந்ற கறளக்
கண்டறிவ ற்கொக நடத் ப்பட்ட முகொமில் கைந்துககொண்ட 3 இைட்சம்
ேொைவர்களில் 1.5 இைட்சம் ேொைவர்கள் சிைப்புக் கவனம் ம றவப்படும்
குழந்ற களொக கண்டறியப்பட்டனர்.
அ றனத் க ொடர்ந்து மேற்கண்ட குழந்ற களின் கபற்மைொர்களுக்கு
மபொதிய விழிப்புைர்வு வழங்கப்பட்டது.
ேொநிை அளவில் மேற்கண்ட
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கபற்மைொர்களுக்கு குழந்ற களின் வளர்ச்சி நிறையில் எட்டப்படும்
படிநிறைகள் ேற்றும் மவறுபொடு சொர்ந்து மபொதிய விளக்கங்கள்
வழங்கப்பட்டது. ேொநிைத்தின் மு ல் முயற்சியொக 5300 கபற்மைொர்களும் 2200
சிைப்பு ஆசிரியர்களும் விழிப்புைர்வு வழங்குவ ற்கொக உயர் க ொழில்நுட்ப
ஆய்வகத்திற்கு அறழக்கப்பட்டனர்.
ேொற்றுத் திைன் ேொைவர்களினுறடய கற்ைல் முன்மனற்ைம் ேற்றும்
அவர்களுக்குத் ம றவயொன அைசினுறடய உ வி ேற்றும் திட்டங்கறளத்
க ரிந்துககொள்வ ற்கொக றகப்மபசி கசயலி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன்
மு ற்கட்டேொக 2401 சிைப்பு ஆசிரியர்கள், சிகிச்றச அளிப்மபொர் ேற்றும்
றைறே ஆசிரியர்களுக்கு இச்கசயலி அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
IALEP (Individualsed Academic Therapeutic Learning Enhancement Programme)
என்னும் னிப்பட்ட ேொைவனுக்கொன கற்ைல் ேற்றும் சிகிச்றச முன்மனற்ை
திட்டம் வொயிைொக
வீட்டு வழிக் கல்வி பயிலும் 7786 ேொற்றுத்திைன்
ேொைவர்களுக்கொக ஒருவருக்கு
ரூ.10 ஆயிைம் வீ ம் நிதி ஒதுக்கீடு
கசய்யப்பட்டு, வீட்டுச் சூழலுக்மகற்ை ம றவயொன ேொற்ைம், இயன்முறை
ேருத்துவ சிகிச்றச, ஆமைொசகர் உள்ளிட்ட வசதிகறள ஏற்படுத்திட
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் ம றவயொன கருவிகள் ேற்றும் கற்ைல்
கற்பித் ல் உபகைைங்களும் வழங்கப்படும்.
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் ேொவட்ட அளவில் உள்ள அறனத்து
அலுவைர்கள் ேற்றும் சிைப்பு பயிற்றுநர்கள் ேற்றும் ஆசிரியர்கள்
ஆகிமயொர்களுக்கு கற்ைல் குறைபொடு (SLD), ஆட்டிசம், கட்டொயக்கல்வி
உரிறேச் சட்டம் (RTE), ேொற்றுத் திைனொளிகள் உரிறேச் சட்டம் (RPWD) ேற்றும்
குறைதீர் கற்ைல் சொர்ந்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.
ேொநிைத்தில்
மு ன்முறையொக அைசு பள்ளிகளில் பணியொற்றும் சிைப்புப் பயிற்றுநர்களுக்கு
இந்திய றசறக கேொழிச் சங்கம் வொயிைொக சொன்றி ழுடன் கூடிய றசறக
கேொழி பயிற்சி வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
உள்ளடக்கிய கல்வியின் கீழ் உ வி உபகைைங்கள் உட்பட அறனத்துச்
கசயல்பொடுகறளயும் மேற்ககொள்ள 2021-22 ஆம் ஆண்டில் கேொத் ம் ரூ.9312.13
இைட்சம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு ேொற்றுத் திைன் ேொைவர்களுக்கொகச்
கசைவிடப்பட்டுள்ளது.

8

2.5. தைமாை கல்வி
மிழ்நொடு அைசு அறனத்து நிறைகளிலும் அறனவருக்கும் கல்வி என்ை
நிறையிறன
அறடந்துள்ளது.
அண்றேயில்
ஒன்றிய
அைசொல்
கவளியிடப்பட்டுள்ள பள்ளிக் கல்வி ைக் குறியீட்டு அறிக்றகயில் மிழ்நொடு
2வது இடத்ற ப் கபற்று உள்ளது. பள்ளி வசதி ஏற்படுத்து ல், சேத்துவம்,
உட்கட்டறேப்பு, நிருவொகம் ஆகிய இனங்களில்
மிழ்நொடு சிைப்பொக
கசயல்பட்டு நொட்டிமைமய சிைந் ேொநிைங்களில் ஒன்ைொகத் திகழ்கின்ைது.
எனினும், கற்ைல் அறடவுகளில் இந்தியொவின் 37 ேொநிைங்கள் ேற்றும்
யூனியன் பிைம சங்களில் 23வது இடத்ற மய கபற்றுள்ளது. பள்ளிக் கல்வியின்
ைத்ற
குறிப்பொக
க ொடக்கக்
கல்வியின்
ைத்ற
உடனடியொக
மேம்படுத்துவ ன் அவசியத்ற இந்நிறை உைர்த்துகிைது. ைேொன க ொடக்க
ேற்றும் இறடநிறைக் கல்விமய ஆக்கப்பூர்வேொன கற்ைல் அறடவுகறள
உருவொக்கும் நிறைத்
மேம்பொட்டு இைக்றக அறடவ ற்கு இது
இன்றியறேயொ ம றவயொகிைது.

2.5.1 இல்ைம் ளதடிக் கல்வித் திட்டம்
கபருந்க ொற்றுக் கொைத்திற்குப் பின் கற்ைல் இழப்றப ஈடுகசய்வ ற்கொகக்
ககொண்டுவைப்பட்ட ஒரு சிைப்புத் திட்டம் இல்ைம் ளதடிக் கல்வி ஆகும்.
ேொண்புமிகு மு ைறேச்சர் அவர்களொல் அக்மடொபர் 2021இல் இத்திட்டம்
க ொடங்கப்பட்டது. 1 மு ல் 8 வகுப்புகள் வறை பள்ளிகளில் பயிலும்
ேொைவர்களின் கற்ைல் இறடகவளி, கற்ைல் இழப்புகறள ஈடுகசய்வது ேற்றும்
இறடநின்ை ேொைவர்கறள மீண்டும் பள்ளிகளில் மசர்ப்பது என்ை உயரிய
மநொக்கங்களுடன் 1.81 இைட்சம் ன்னொர்வைர்களொல் கசயல்படுத் ப்பட்டு
வருகிைது.
இத்திட்டத்ற
சீரிய முறையில் வழிநடத்துவ ற்கொக ேொநிைம்,
ேொவட்டம் ேற்றும் பள்ளி ஆகிய மூன்று அடுக்கு நிறைகளில் குழுக்கள்
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது.
அறனத்து ேொைவர்களுக்கும் இத்திட்டம்
கசன்ைறடவற உறுதி கசய்யும் கபொருட்டு, ன்னொர்வைர்கள் ொமே முன்
வந்து இ ற்கு ஆ ைவு அளிக்குேொறு அைசொல் அறழப்பு விடுக்கப்பட்டது.
இறையவழியில் 6.72 இைட்சம் ன்னொர்வைர்கள் இந்நொள் வறையில் கல்வி
கற்பிக்க பதிவு கசய்துள்ளனர். இத்திட்டம் மு ற்கட்டேொக நவம்பர் 26, 2021
அன்று 12 ேொவட்டங்களில் க ொடங்கப்பட்டது. அம்ேொவட்டங்களில்
கிறடக்கப்கபற்ை நல்ை வைமவற்பின் அடிப்பறடயில் மீ முள்ள 26
ேொவட்டங்களிலும் ஜனவரி 1, 2022 மு ல் இத்திட்டம் விரிவுபடுத் ப்பட்டது.
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இத்திட்டத்தின் கீழ் தினமும் 1½ ேணிமநைம் ேொறை 5.00 ேணி மு ல் 6.30
ேணி வறை ேொைவர்களுக்கு கற்ைல் கற்பித் ல் கசயல்பொடுகள் நறடகபற்று
வருகிைது. இல்ைம் ம டிக் கல்வி றேயங்களில் ேொைவர்கள் ேகிழ்வுடன்
வந்து கற்ைலின் இனிறேறய உைர்கிைொர்கள். அைசொல் அளிக்கப்பட்ட
ேொகபரும் விழிப்புைர்வொல் கபண்கள் மு ல்முறையொக ங்கள் குடியிருப்பு
பகுதியிலுள்ள ேொைவர்களுக்கு கல்வியில் உ வுவ ற்கு முன்வந்துள்ளொர்கள்.
ன்னொர்வைர்களுக்கு அவர்களின் சமூகக் கடறே, சமூகப் பங்களிப்பு ேற்றும்
ேொைவர்கறளக் றகயொளும் திைன் மபொன்ைவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிைது.
இல்ைம் ம டிக் கல்வி றேயங்கள் ன்னொர்வைர்களுக்கு ம ொழறேயுடன்
சமூகக் கடறேயொற்றும் வொய்ப்பு அளிக்கக் கூடிய இடேொகத் திகழ்கின்ைன.
இத்திட்டத்தின் சிைம்பு அம்சம் இல்ைம் ம டிக் கல்வி றேயங்களில்
நறடமுறைப்படுத் ப்பட்டுள்ள கற்ைல் அணுகுமுறைமய ஆகும். இங்கு
சூழல்சொர்ந் ேற்றும் குழந்ற கள் எளிறேயொகப் பங்மகற்கும் வறகயில்
அடிப்பறட எண்ைறிவிற்கும் எழுத் றிவிற்கும் முக்கியத்துவம் ைப்படுகிைது.
கசயல்வழிக் கற்ைல் முறை பின்பற்ைப்படுகிைது. உ ொைைேொக பொடல்கள்,
நடனம், கபொம்ேைொட்டம், கற
கசொல்லு ல் மபொன்ைறவ மூைம்
கற்பிக்கப்படுகிைது. இ ற்கொன பொடப்கபொருள், ேொநிை கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி
ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மூைம் வல்லுநர்களொல் உருவொக்கப்படுகிைது.
ஒவ்கவொரு ன்னொர்வைர்களுக்கும் எளி ொகக் கற்பிப்ப ற்கு ஏதுவொக பயிற்சி
றகமயடு,
கற்ைல்
கற்பித் ல்
உபகைைங்கள்
வழங்கப்படுகின்ைன.
ன்னொர்வைர்கள்,
ேொைவர்களின்
கற்ைல்
நிறைகறளத்
க ரிந்துககொள்வ ற்கொக ‘ரகப்ளபசி பசயலி’ மூைம் ேதிப்பீடு மேற்ககொள்ளும்
வசதி உருவொக்கப்பட்டுள்ளது.
ன்னொர்வைர்கள், 1 மு ல் 5 ஆம் வகுப்பு ேற்றும் 6 மு ல் 8ஆம் வகுப்பு
வறை என இரு பிரிவுகளொக ேொைவர்களுக்கு கடந் நொன்கு ேொ ங்களொகக்
கற்பிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள அனுபவத்தின் அடிப்பறடயில், அவர்கள்
ொங்களொகமவ
புதுறேயொக
கற்பித் ல்
கற்ைல்
கபொருள்கறள
உருவொக்கியுள்ளொர்கள். இறவ ேொைவர்களின் கற்ைல் மவகம் ேற்றும்
சூழலுக்குப் கபொருத் ேொன ொகவும், அவர்கள் ஆழேொன கற்ைலில் ஈடுபடவும்
உ வுகின்ைன. ன்னொர்வைர்கள், ேொைவர்களின் கற்ைலில் துறை நிற்பதுடன்,
ேொைவர்கள் சுயேொக இயங்குவ ற்கும், அவர்கள் அனுபவங்கள் மூைேொக
கருத்துக்கள்,
நிகழ்வுகள்,
சூழ்நிறைகறளப்
புரிந்துககொள்வ ற்கும்
ஊக்குவிக்கின்ைொர்கள்.
ன்னொர்வைர்களுடன் ‘கடலிகிைொம் கசயலி’ மூைம் வொைொந்திை
உறையொடல், னித்திைன் ககொண்டொட்டம், ேொ ந்ம ொறும் புத் ொக்கப் பயிற்சி,
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TLM கண்கொட்சிகள், ன்னொர்வைர்கள் சந்திப்பு மபொன்ை பல்மவறு கசயல்
கூறுகள் இத்திட்டத்திற்கு மேலும் வலுவூட்டுகிைது. தினமும் 30 இைட்சம்
ேொைவர்கள் இல்ைம் ம டிக் கல்வி றேயங்களுக்கு வருறக புரிகிைொர்கள்.
சமூகம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறேப்பு, ன்னொர்வைர்கள் ேொைவர்களுடன்
றவத்திருக்கும் நல்லுைவு, திைந் ேனதுடன் அவர்கறள றேயங்களுக்கு
வைமவற்பது மு லியன ேொைவர்கள் இல்ைம் ம டிக் கல்வி றேயங்களில்
கற்றுக்ககொள்வ ற்கு அடிப்பறடயொக அறேகிைது.
இத்திட்டம் கபற்மைொர்கள், சமூக உறுப்பினர்கள் ேற்றும் ஆசிரியர்கறள
உள்ளடக்கிய
பள்ளி
மேைொண்றேக்
குழுக்களுடன்
இறைந்து
கசயல்படுத் ப்படுகிைது.
இக்குழுவினர்
ன்னொர்வைர்களுக்கு நல்ை
ஒத்துறழப்பு அளிக்கிைொர்கள். ேொைவர்களிடம் கல்வி ேற்றும் முழுறேயொன
வளர்ச்சிறய
அறடயச்
கசய்வம
கபொதுவொன
குறிக்மகொளொகும்.
கபருந்க ொற்று
கொைத்தில்
இல்ைம்
ம டிக்
கல்வித்
திட்டம்,
ேொைவர்களிறடமய
மேம்படுத் ப்பட்ட
அர்த் முள்ள
கற்ைறை
உருவொக்கியம ொடு கபண்கள் ங்கள் மநைத்ற ப் பயனுள்ள வறகயில்
பங்களிக்கவும் வழிவறக கசய்துள்ளது. மேலும் இத்திட்டம் பள்ளி
மேைொண்றேக் குழுக்கள் கல்வியின் ை முன்மனற்ைதிற்கு அறனவருடன்
இறைந்து பங்கொற்ைவும் வழிவறகயிறன ஏற்படுத்திக் ககொடுத்துள்ளது. 202122 ஆம் ஆண்டில் இல்ைம் ம டிக்கல்வி திட்டத்திற்கொக ரூ.97 மகொடி
கசைவிடப்பட்டுள்ளது.

2.5.2. எண்ணும் எழுத்தும் இயக்கம்
எதிர்வரும் 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் 1 மு ல் 3ஆம் வகுப்பு வறை பயிலும்
அறனத்துக் குழந்ற களும் வொசித் ல், எழுது ல் ேற்றும் அடிப்பறட
எண்ைறிவுத் திைன்கறளப் கபறுவற உறுதி கசய்வம இவ்வியக்கத்தின்
முக்கிய குறிக்மகொளொகும்.
ஆசிரியர்களுக்ககன றைறேப் பண்பு பயிற்சி, றகமயடு, ேொைொக்கரின்
நிறைக்மகற்ை கற்ைல் உபகைைங்கள் வழங்கு ல் இவ்வியக்கத்தின் மு ன்றேச்
கசயல்பொடொகும். ஒவ்கவொரு குழந்ற யின் அறடவுத் திைனும் னித் னிமய
கண்கொணிக்கப்படும்.
2021-22ஆம்
ஆண்டில்
எண்ணும்
எழுத்தும்
இயக்கத்திற்ககன ரூ.66.70 மகொடி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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2.5.3. கற்றல் ளமம்பாட்டுக்காை பசயல்பாடுகள்
கற்ைல் கசயல்பொடுகளில் ஏற்பட்ட இறடகவளிறயக் குறைக்க அறனத்து
ேொைவர்களுக்கும் இறைப்பு கட்டகப் புத் கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1
மு ல் 9 ஆம் வகுப்பு வறை பயிலும் அறனத்து ேொைவர்களுக்கும் பயிற்சித்
ொள்களுடன் கூடிய பொடவொரியொன பயிற்சிப் புத் கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சித் ொளில் இடம்கபற்றுள்ள விறைவு துைங்கல் குறியீடுகள் (QR Code)
வொயிைொக
மின்னணு
சொ னங்களின்
உ வியுடன்
கூடு ல்
பொடப்கபொருள்கறளக் கொகைொலிப் படங்களொகப் பொர்க்கவும் ேதிப்பீட்டு
வினொக்கறளக்
ககொண்டு
பயிற்சி
கபைவும்
நடவடிக்றககள்
மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. இச்கசயல்பொடுகளுக்ககன 2021-22ஆம்
ஆண்டில் ரூ.34.78 மகொடி கசைவிடப்பட்டுள்ளது.

2.5.4. விைாடி விைா ளபாட்டி
வினொடி வினொ மபொட்டிகள் நடத்துவ ன் உயரிய மநொக்கம், ேொைவர்கள்
பொடப் புத் கங்கறளத்
ொண்டி
ங்களது கபொது அறிறவ வளர்த்துக்
ககொள்ளவும்,
ொங்கள் கற்ைற
அன்ைொட வொழ்வியல் நிகழ்வுகமளொடு
க ொடர்புபடுத்திக் ககொள்ளவும் ஆகும்.
2021-22ஆம் கல்வியொண்டில் வினொடி வினொ மபொட்டியொனது இறைய ள
வழியொக (Online) அறனத்து 6,177 அைசு உயர்/ மேல்நிறை வகுப்பு
ேொைவர்களுக்கொக நடத் ப்பட்டது. ஒவ்கவொரு வகுப்பிலும் சிைந்
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ேொைவர்கள் ேொவட்ட வொரியொக க ரிவு கசய்யப்பட்டு அவர்கறள
ஊக்கப்படுத் வும், மேலும் கற்ைலின்மீது ஆர்வத்ற த் தூண்டும் வி ேொகவும்
சொன்றி ழ் ேற்ைம் மகடயம் பரிசொக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இ ற்கொக கேொத் ம்
ரூ.30.885 இைட்சம் நிதி கசைவிடப்பட்டுள்ளது. இம்ேொைவர்களில் இருந்து
ஒவ்கவொரு ேொவட்டத்திலும் 100 ேொைவர்களுக்கு அைமச கட்டைம் கசலுத்தி
ம சிய திைனறித் ம ர்வில் பங்மகற்க ஊக்குவிக்கிைது.

2.5.5 கல்விசார் குறியீடுகள் மற்றும் நிரைத்த ளமம்பாட்டு இைக்குகள்
கல்விசொர் குறியீடுகள் பள்ளிகள் ஆசிரியர்கள் ேற்றும், ேொைொக்கர்
க ொடர்பொன குறியீடுகறள ஒப்பிடுவ ற்கு உ வும் புள்ளி விவைங்கள் ஆகும் .
கபொருத் ேொன கல்விசொர் குறியீடுகறளக் ககொண்டு கற்ைல் கசயல்பொடுகளின்
விறளவுகறள ேதிப்பிட இயலும். கல்விசொர் குறியீடுகள் ேற்றும் நிறைத்
மேம்பொட்டு இைக்குகள் பள்ளிக் கல்வியின் நிறைறயயும் இைக்குகளுக்கு
ஏற்ப திட்டங்களில் கசய்யப்பட மவண்டிய ேொற்ைங்கறளயும் இனங்கொை
உ வுகிைது. சிை கல்விசொர் குறியீடுகளின் வறையறைகள் பின்வருேொறு:
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2.5.5.1. கேொத் ேொைவர் மசர்க்றக விகி ம்
க ொடக்க, நடுநிறை, உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறை வகுப்புகளில்
வயதுவைம்பு ஏதுமின்றி மசர்க்கப்பட்ட குழந்ற களின் எண்ணிக்றகக்கும்
ேக்கள் க ொறகயில் அம நிறையில் ஒத் வயதுறடய குழந்ற களின்
எண்ணிக்றகக்கும் உள்ள விகி ம் ஆகும்.
கேொத் ேொைவர்
மசர்க்றக விகி ம்

=

மசர்க்கப்பட்ட குழந்ற கள்
--------------------------------------------------------------------------------- x
100
ேக்கள் க ொறகயில் ஒத் வயதுறடய குழந்ற கள்

க ொடக்க ேற்றும் நடுநிறை வகுப்புகளில் ேொைவர் மசர்க்றக
ேொநிைத்தில் முழுறே நிறைறய அறடந்துள்ளது. கேொத் ேொைவர் மசர்க்றக
விகி ம் க ொடக்க ேற்றும் நடுநிறை வகுப்புகளில் 100க்கு மேலும் உயர்நிறை
வகுப்புகளில் 94.20 ஆகவும், மேல்நிறை வகுப்புகளில் 78.60 ஆகவும் உள்ளது.

2.5.5.2. நிகை ேொைவர் மசர்க்றக விகி ம்
6 மு ல் 17 வயதுக்குட்பட்ட 1 மு ல் 12ஆம் வகுப்பில் மசர்க்கப்பட்டு
பயிலும் ேொைவர்களின் எண்ணிக்றகக்கும் ேக்கள் க ொறகயில் அம
வயதிற்குட்பட்ட ேொைவர்களின் எண்ணிக்றகக்கும் உள்ள விகி ேொகும்.
க ொடக்க, நடுநிறை, உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறையில் நிகை ேொைவர்
மசர்க்றக விகி ேொனது முறைமய 99.90, 99.40, 78.40 ேற்றும் 65.76 ஆக உள்ளது.

2.5.5.3. க்கறவத் ல் விகி ம்
க்கறவத் ல் விகி ம் என்பது ற்மபொது 5, 8, 10ஆம் வகுப்பு ேொைவர்
மசர்க்றக எண்ணிக்றகக்கும் முறைமய 4, 7, 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒன்ைொம்
வகுப்பில் ேொைவர் மசர்க்றக கசய்யப்பட்ட எண்ணிக்றகக்கும் இறடமய
உள்ள விகி ம் ஆகும். நம் ேொநிைத்தில் க்க றவத் ல் விகி ம் க ொடக்க
வகுப்புகளில் 99.30 ஆகவும் நடுநிறை வகுப்புகளில் 98.70 ஆகவும், உயர்நிறை
வகுப்புகளில் 96.75 ஆகவும் உள்ளது.

2.5.5.4. இறடநிற்ைல் விகி ம்
கேொத் ேொைவர் மசர்க்றகக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் அம
ஆண்டில் கல்விறயத் க ொடை இயைொ ேொைவர்களுக்கும் இறடமய உள்ள
விகி ம் ஆகும். இறடநிற்ைல் விகி ம் க ொடக்க கல்வியில் 0.70 ஆகவும்,
நடுநிறைக் கல்வியில் 1.30 ஆகவும், இறடநிறை கல்வியில் 3.30 ஆகவும்
உள்ளது.
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2.5.5.5. ேொைவர் ஆசிரியர் விகி ம்

ேொைவர்
ஆசிரியர்
விகி ம்

=

பள்ளியில் குறிப்பிட்ட பிரிவில் கேொத் ேொைவர் மசர்க்றக
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------அக்குறிப்பிட்ட பிரிவில் உள்ள கேொத் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்றக

புதிய
ஆசிரியர்கள்
உரிய
மநைத்தில்
ம ர்வு
கசய்யப்பட்டு
பணியேர்த் ப்படுவ ொல் நொட்டிமைமய மிகக் குறைந் ேொைவர் ஆசிரியர்
விகி ம் ககொண்ட ேொநிைேொக மிழ்நொடு திகழ்கிைது. ேொைவர் ஆசிரியர்
விகி ம் க ொடக்க நிறையில் 19 ஆகவும், நடுநிறையில் 20.90 ஆகவும்
உயர்நிறையில் 22 ஆகவும், மேல்நிறையில் 30 ஆகவும் உள்ளது.

2.5.5.6. பொலின சேநிறைக் குறியீடு
பொலின சேநிறைக் குறியீடு என்பது பள்ளிச் மசர்க்றகயில் உள்ள
ேொைவிகள் எண்ணிக்றகக்கும் ேொைவர்கள் எண்ணிக்றகக்கும் உள்ள விகி ம்
ஆகும்.
பொலின சேநிறைக் குறியீடு =

கேொத் ேொைவிகளின் மசர்க்றக
-------------------------------------------------------------------------கேொத் ேொைவர்களின் மசர்க்றக

பொலின சேநிறைக் குறியீடு
மேல்நிறையில் 1.10 ஆகவும் உள்ளது.

உயர்நிறையில்

0.95

ஆகவும்

2.5.5.7. பொலின சேத்துவக் குறியீடு
பள்ளிச் மசர்க்றகயில் பொலின சேத்துவத்திறன அறிய பொலின
சேத்துவக் குறியீடு பயன்படுகிைது.
பாலிை சமத்துவக் குறியீடு =

குறித் நிறையில் கபண்களில் மசர்க்றக பங்கு
--------------------------------------------------------------------------------------------------------அந்நிறையில் அவ்வயதுறடய கபண்களின் பங்கு

பொலின சேத்துவக் குறியீடு உயர்நிறையில் 1.01 ஆக உள்ளது.
ேொைவர் மசர்க்றக விகி ம், இறடநிற்ைல் விகி ம், ம சிய அறடவு
ஆய்வு (NAS) முடிவுகள், ேொைவர்-ஆசிரியர் விகி ம் ஆகியறவ பள்ளிக் கல்வித்
துறையின் நிறைத்
மேம்பொட்டு இைக்றக அறடவ ற்கொன முக்கியக்
கொைணிகளொகும்
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2.6. கல்வி இரைச் பசயல்பாடுகள்

2.6.1. விரையாட்டு மற்றும் உடல் ைக் கல்வி
பள்ளி ேொைவர்களிறடமய விறளயொட்டு ேனப்பொன்றேறய வளர்ப்பது
ேொைவர்களின் உடல் ேற்றும் ேனநைனுக்கு முக்கியேொன ொகும். ேொவட்ட,
ேொநிை ேற்றும் ம சிய அளவிைொன விறளயொட்டுப் மபொட்டிகளில்
ேொைவர்கறளப்
பங்கு
கபைச்
கசய்ய
பயிற்சியும்
ஊக்கமும்
அளிக்கப்படுகிைது.
விறளயொட்டுப்
மபொட்டிகளுக்கு
வழங்கப்படும்
முக்கியத்துவம் கொைைேொக, ஒவ்கவொரு ஆண்டும் சுேொர் ரூ.34 மகொடி
ேதிப்பிைொன விறளயொட்டு உபகைைங்கள் ேற்றும் கருவிகள் கபற்று
வழங்கப்படுகிைது. இ ன் க ொடர்ச்சியொக அைசுப் பள்ளி ேொைவர்களின்
திைன்கறளக் கண்டறியும் கபொருட்டு ஒவ்கவொரு ஆண்டும் உடல் திைனொய்வுத்
ம ர்வு நடத் ப்படுகிைது. மேலும் இவ்வொண்டு ஜூறை ேற்றும் ஆகஸ்டு
ேொ ங்களில் ேகொபலிபுைத்தில் நறடகபை உள்ள சதுைங்க ஒலிம்பியொட்
மபொட்டியிறன அைசுப் பள்ளியில் படிக்கும் ேொைவர்கள் பொர்றவயிட
நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

2.6.2. ாட்டு ைப்பணித் திட்டம்
சுகொ ொை முகொம்கள், இைத்
ொன முகொம்கள், விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள்,
ேைம் நடு ல் மபொன்ை சமூக மசறவகளில் ேொைவர்கறள ஈடுபடச் கசய்வ ன்
வொயிைொக ஆளுறேத் திைறன வளர்ப்பம நொட்டு நைப்பணித் திட்டத்தின்
மநொக்கேொகும். மிழ்நொட்டில் உள்ள 1,957 அணிகள் வொயிைொக மேல்நிறைப்
பள்ளிகளில் பயிலும் 97,650 ேொைவர்கள் நொட்டு நைப்பணித் திட்டத்
ன்னொர்வைர்களொக கசயல்பட்டு
வருகின்ைனர். நொட்டு நைப்பணித்
திட்டத்தின் வழக்கேொன கசயல்பொடுகளுக்ககன ஒவ்கவொரு ஆண்டும்
ரூ.2.5 மகொடியும் சிைப்பு முகொம்கள், நடத்துவ ற்ககன
ரூ.2
மகொடியும் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுகிைது.

2.6.3. சாைை சாைணியர் இயக்கம்
மிழ்நொட்டில் உள்ள அறனத்து உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறைப்
பள்ளிகளில் சொைை சொைணியர் இயக்கம் சிைப்பொகச் கசயல்பட்டு வருகிைது.
கபொது சுகொ ொைம், மபொக்குவைத்ற ஒழுங்குபடுத்து ல், மு லு வி, ேைம்
நடு ல் குறித்
விழிப்புைர்றவ அறனவருக்கும் ககொண்டு மசர்த் ல்
இவ்வியக்கத்தின் முக்கிய கசயல்பொடுகளொகும். ஒவ்கவொரு ஆண்டும்
மிழ்நொடு பொை
சொைை சொைணியர் இயக்கத்தின்
றைறேயகத்ற ப்
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பைொேரிப்ப ற்கொகவும் பணியொளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவ ற்கொகவும்
ரூ.8 ைட்சம் அைசொல் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுகிைது. மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும்
கல்வியியல் பணிகள் கழகத்திலிருந்து
ரூ.2 மகொடி சொைை சொைணியர்
இயக்கத்திற்கு றவப்புத் க ொறகயொக அைசொல் வழங்கப்பட்டு அதிலிருந்து
கிறடக்கும் வட்டித் க ொறகறயக் ககொண்டு மிழ்நொடு முழுவதும் உள்ள
சொைை
சொைணியர்
இயக்கத்தின்
கசொத்துக்கறளப்
பைொேரிக்கப்
பயன்படுத் ப்படுகிைது.

2.6.4 இரைளயார் பசஞ்சிலுரவச் சங்கம்
மிழ்நொட்டில் உள்ள அறனத்து உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறைப்
பள்ளிகளில் இளம் கசஞ்சிலுறவச் சங்கம் கசயல்பட்டு வருகிைது. ேொவட்ட
ஆட்சியர் இளம் கசஞ்சிலுறவச் சங்கத்தின் புைவைர் ஆவொர். ஆசிரியர்கள்
ஆமைொசகர்களொகவும்
ேொைவர்கள்
ன்னொர்வைர்களொகவும்
பயிற்சி
கபறுகின்ைனர்.
ேொைவர்கள்
ேனி ொபிேொன
அடிப்பறடயில்
க ொண்டுள்ளத்துடன்
கசயல்பட
இத்திட்டம்
உ வுகிைது.
இளம்
கசஞ்சிலுறவச் சங்க ன்னொர்வைர்களுக்கு மு லு வி, மபரிடர் மேைொண்றே,
சொறை பொதுகொப்பு, தீ டுப்புப் பயிற்சி ேற்றும் கபொது நிகழ்ச்சிகளின்மபொது
கபொது ேக்களுக்கு உ வி கசய் ல் குறித் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்ைன.

2.7. பள்ளிகளில் மாைவர் பாதுகாப்பு
ேொைவர்களுக்கு பள்ளிகளில் பொதுகொப்பொக கல்வி கற்கும் சூழறை
வழங்குவ ற்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை உரிய நடவடிக்றக மேற்ககொண்டு
வருகின்ைது .
குழந்ற களின் பொதுகொப்றப உறுதி கசய்யவும், துன்புறுத் ல்களில்
இருந்து பொதுகொக்கவும் ேொைவர்கள் பொதுகொப்பு ஆமைொசறனக் குழு
அறேக்கப்பட்டுள்ளது. அறனத்துப் பள்ளிகளிலும் பொதுகொப்புப் கபட்டியும்,
பொதுகொப்பு விழிப்புைர்வுப் ப ொறககளும் ரூ.747.82 இைட்சம் கசைவினத்தில்
மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ேொநிைம் முழுவதும் குறிப்பொக கிைொேப்புைப் பகுதியில் இருக்கக் கூடிய
ேொைவர்கள்,
ஆசிரியர்கள்
ேற்றும்
கபற்மைொர்களுக்குப்
பள்ளி
ேொைவர்களுக்கொன கல்வி சொர்ந்
கவல்கள் ேற்றும் வழிகொட்டும்
கசயல்முறைகள் அளிப்ப ற்கொக 24 ேணி மநைமும் கசயல்படும்
கட்டைமில்ைொத் க ொறைமபசி உ வி எண் 14417 நறடமுறையில் உள்ளது.
இது ேொைவர்களுக்கொன க ொறைமபசி வழி குறைதீர் றேயேொக இருக்கிைது.
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இளம் பருவ ேொைவர்கள் ஆசிரியர்கள் ேற்றும் கபற்மைொர்களுக்கு,
ேனரீதியொன ஆமைொசறன அளிப்ப ற்கொக 1098 க ொறைமபசி உ வி எண்ணும்
நறடமுறையில் உள்ளது. இ ற்ககன 2021-ஆம் நிதியொண்டில் 2022 ரூ.112
இைட்சம் கசைவினம் மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அறனத்து ைப்பினரிடமும் மபொக்மசொ சட்டம் குறித் விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத் வும் பள்ளிகளில் பொதுகொப்றப மேம்படுத் வும் றகமயடு ஒன்று
யொரித்து வழங்கப்படும். பள்ளி அளவில் மேற்ககொள்ளப்பட மவண்டிய சுய
ேதிப்பீட்டுக் கட்டகம் ஒன்றும் உருவொக்கப்படும். ேொைவர்கள் ங்கள் புகொர்
ேற்றும் கருத்துக்கறளத் க ரிவிக்க வசதியொக பள்ளி வளொகத்தில் பொதுகொப்புப்
கபட்டிகள் றவக்கப்படும். அறனத்துப் பள்ளிகளிலும் பள்ளிச்சிைொர்கறளப்
பொலியல்
வன்முறைகளில் இருந்து டுக்கும் வொைேொக ஆண்டும ொறும்
நவம்பர் 15 மு ல் 22ஆம் நொள் வறை கறடப்பிடிக்கப்படுகிைது.
2.8. உட்கட்டரமப்பு வசதிகள்
கற்ைல் கற்பித் லுக்கு உகந் சூழறை வழங்குவ ற்கும், ேொைவர்
வருறகறய
அதிகரிப்ப ற்கும்
ேொைவர்களின்
கல்வித்திைறன
மேம்படுத்துவ ற்கும்
பள்ளிகளின்
உட்கட்டறேப்பு
மேம்பொடு
அவசியேொகும். அடுத் ஐந்து ஆண்டுகளில் அைசுப் பள்ளிகளில் ம றவயொன
உட்கட்டறேப்பு வசதிறய ஏற்படுத்
மபைொசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி
மேம்பொட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.7,000 மகொடி ஒதுக்கிட அைசு அறிவித்துள்ளது.
அறனத்து அைசு நடுநிறை, உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறைப் பள்ளிகளில்
உயர்க ொழில்நுட்ப கணினி ஆய்வக வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது. அறனத்து
க ொடக்கப் பள்ளிகளில் திைன் வகுப்பறை ஏற்படுத் ப்பட உள்ளது.
2021-22ஆம் ஆண்டில், புதிய உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறைப் பள்ளிக்
கட்டிடங்கள், கூடு ல் வகுப்பறைகள், கணினி அறைகள், நூைகக் கட்டிடங்கள்,
ஆய்வகங்கள், ஆய்வக உபகைைங்கள், கறை ேற்றும் றகத்க ொழில் அறைகள்,
கழிப்பறைகள், குடிநீர் வசதி, றகப்பிடியுடன் கூடிய சொய் ளங்கள் என ரூ.59.63
மகொடி கசைவில் பணிகள் கசயல்படுத் ப்பட்டு வருகின்ைன.
2.9. கல்வியில் பின்தங்கிய ஒன்றியங்கள்
மிழகம் முழுவதும் பைவைொகவும், குறிப்பொக வட மிழகப் பகுதிகளில்
அதிகேொன எண்ணிக்றகயிலும் கேொத் ம் 44 ஒன்றியங்கள் கல்வியில்
பின் ங்கியறவயொகக்
கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
கபண்கல்வி,
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கபொதுத்ம ர்வுகளில் ம ர்ச்சி விகி ம் மபொன்ை கல்வி குறியீடுகளில் இந்
ஒன்றியங்கள் பன்கனடுங்கொைேொகமவ பின் ங்கிய நிறையில் உள்ளன.
நிறைத் மேம்பொட்டு இைக்றக அறடயும் முயற்சியொக இந் ஒன்றியங்களில்
அதிகக் கவனத்ற க் கல்வித்துறை முன்கனடுத்துள்ளது.
கல்வியில் பின் ங்கியுள்ள ஒன்றியங்கறள ேற்ை ஒன்றியங்களுக்கு
இறையொக குறிப்பிட்ட கொைத்திற்குள் ககொண்டு வை ஒருங்கிறைந்
முயற்சிகள் மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது. இவ்கவொன்றியங்களுக்கு கடந்
ேொர்ச் 2022இல் ரூ.7.47 மகொடி கசைவில் வொழ்வியல் திைன் கல்வி அளிக்கும்
திட்டத்திறன ேொண்புமிகு அறேச்சர் அவர்கள்
க ொடங்கி றவத் ொர்.
இவ்கவொன்றியங்களில் அதிக எண்ணிக்றகயிைொன ஆசிரியர் கொலிப்
பணியிடங்களும் கொைப்பட்டன. இப்பணியிடங்கறள ஆசிரியர்கள் ொனொக
முன்வந்து ம ர்வு கசய்வற ஊக்குவிப்ப ற்கொக ஆசிரியர் இடேொற்ைக்
ககொள்றகயில் ஒரு ஊக்குவிப்பு வழிமுறை உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன்
மூைம் ஒரு ஆசிரியர் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு பணியிடத்திறன ம ர்வு கசய் ொல்,
பின்னர் கைந்துககொள்ளும் இடேொறு லில் அவ்வொசிரியருக்கு கைந் ொய்வு
மூப்பில் முன்னுரிறே பரிசீலிக்கப்படும்.
2.10. மாதிரிப் பள்ளிகள்
கல்வியில் பின் ங்கிய ஒன்றியங்கறள முன்மனற்றும் வறகயில்,
கல்வியில் பின் ங்கிய ஒன்றியங்கறளப் கபற்றுள்ள 10 ேொவட்டங்களில்
ேொதிரிப் பள்ளிகறள அைசு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உண்டு உறைவிடப்
பள்ளிகளொன மேற்கண்ட ேொதிரிப் பள்ளிகள் விருப்பமும், திைறேயும் உறடய
ேொைவர்கள் ம சிய அளவில் புகழ் கபற்ை உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் மசர்ந்து
படிப்ப ற்கு துறை புரிகிைது. இம்ேொதிரிப் பள்ளிகளில் ைேொன கல்வி,
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பணியொற்றும் ஆசிரியர்கள் ேற்றும் கவளியிலுள்ள
சிைந் ஆசிரியர்கறளக் ககொண்டு பொடங்கள் நடத் ப்படுகின்ைன. மேலும்,
இப்பள்ளிகளில் பணியொற்றும் ஆசிரியர்களுக்குத் ம றவயொன பயிற்சிகள்
றைசிைந் கல்வி நிறுவனங்களொன இந்திய க ொழில்நுட்ப கழகம் (IIT)
ேற்றும் இந்திய அறிவியல் நிறுவனப் (IISc) மபைொசிரியர்கறளக் ககொண்டு
நடத் ப்படுகிைது.
2.11. கல்வி ளமைாண்ரம தகவல் முரறரம (EMIS)
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மின்னணு முதுககலும்பொக விளங்கும் கல்வி
மேைொண்றே
கவல் முறைறே
மிழ்நொட்டில் உள்ள அைசு, அைசு
உ விகபறும் ேற்றும் னியொர் பள்ளிகறளச் சொர்ந் அறனத்து ேொைவர்கள்,
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ஆசிரியர்கள் ேற்றும் பள்ளிகளின் நிகழ் நிறைத் கவல்கள் அறனத்தும்
மேற்கண்ட இறைய ளத்தில் பைொேரிக்கப்பட்டு வருகிைது.
ைவுகளின்
அடிப்பறடயிைொன ககொள்றக முடிவுகறள எடுக்க இஃது உ வுகிைது. EMIS
புள்ளி விவைங்கள் ேொைவர்களின்
கவல்கள், பணியொளர்கள் ேற்றும்
பள்ளியின் புள்ளி விவைங்கறள அடிப்பறடயொகக் ககொண்டுள்ளது. மேற்கண்ட
கவல்கள் அறனத்தும் பள்ளித் றைறே ஆசிரியர்கள் ங்களுக்ககன்று
வழங்கப்பட்டுள்ள பிைத்மயக உள்நுறழவு வொயிைொக
உள்ளீடு
கசய்யப்படுகிைது.
பள்ளியில் பணியொற்றும் ஒவ்கவொரு ஆசிரியருக்கும் ேொைவர்களின்
வருறகப் பதிறவ குறிப்ப ற்கும் ேற்றும் அவர்களின் வருறகப் பதிறவ
கண்கொணிப்ப ற்கும் அவ்வொசிரியர்கள் பயிற்சி கபறுவ ற்கும் பிைத்மயக
உள்நுறழவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒன்றியம், கல்வி ேொவட்டம்,
வருவொய் ேொவட்டம் ேற்றும் ேொநிை அளவில் உள்ள ஒவ்கவொரு நிருவொக
அதிகொரிகளுக்கும் னித் னி உள்நுறழவு வழங்கப்படுகிைது. இ ன் வொயிைொக
அவர்கள் முக்கிய உள்ளீடுகள் கசய்யவும்,
ைவுகறளப் பொர்க்கவும்,
கண்கொணிப்பு மேற்ககொள்ளவும் முடியும். இம்முறையொனது, ஆசிரியர்களின்
பணிச்சுறேய குறைக்கும் வறகயில் வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டொயக் கல்வி உரிறேச் சட்டத்தின் வொயிைொக ேொைவர்களுக்கு
வழங்கப்படும் கட்டைம், அ ன் க ொடர்புறடய மசர்க்றக பதிவு சரிபொர்த் ல்
ேற்றும் நிதி ஒத்திறசவுப் பணிகள் EMIS ைவுகள் மூைம் சரிபொர்க்கப்படுகிைது.
10 ேற்றும் 11, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கொனகபொதுத் ம ர்வுகறள நடத் கபயர்
பட்டியல் யொரித் ல் என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. இது EMIS வொயிைொக
இறையவழியில் யொரிக்கப்படுவம ொடு அைசு ம ர்வுகள் இயக்குநைகத்தின்
ைவுகளுடன் ஒருங்கிறைக்கப் பட்டுள்ள ொல் நிருவொகப் பணிகறளக்
குறைக்க உ வுகிைது.
ம சிய சுகொ ொை இயக்கம், ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் பயிற்சி
நிறுவனம் ேொற்றுத் திைனொளிகள் நைத்துறை ஆதிதிைொவிடர் நைத்துறை, சமூக
நைம்
ேற்றும் பழங்குடியினர் நைத்துறை மபொன்ை பை துறைகளுடன்
ஒருங்கிறைந்து பள்ளிக் கல்வித் துறையொல் உருவொக்கப்பட்ட வலுவொன
ைவுகள் ேற்றும் கேன்கபொருறள உறுதிகசய்யும் பணி நறடகபற்று வருகிைது.
ற்மபொதுள்ள கசயல்பொடுகளின் திைறன மேம்படுத்துவ ற்கும் துறைகளுக்கு
இறடமயயொன ைவுப் பகிர்வுக்கும் அறனத்துத் துறைகளொலும் திைம்பட
பயன்படுத் ப்படுகிைது.
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உயர்கல்வியில் அைசுப்பள்ளி ேொைவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 7.5%
இடஒதுக்கீட்றட
சரியொன
வறகயில்
நறடமுறைப்படுத்திட
EMIS
இறைய ளம் விறைவொகவும், பயனுள்ள வறகயிலும் ைவுகறள வழங்கும்
வி ேொக வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளது. இறடநின்ை ேொைவர்கறளக் கண்டறிந்து
பள்ளியில் மசர்க்கவும் EMIS உ வுகிைது.
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் பணியொற்றும் ஆய்வு அலுவைர்கள்
வகுப்பறையில் கற்ைல் கற்பித் ல் பணிகறள ஆய்வு கசய்வ ற்கொக EMIS
ளத்ற
அடிப்பறடயொகக்
ககொண்டு
றகப்மபசி
கசயலி
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பொக இச்கசயலி வகுப்பறையில் நறடகபறும்
கற்ைல் கற்பித் ல் பரிேொற்ைங்கள் ேற்றும் ேொைவர்களின்
கற்ைல்
அறடவுகறள அறிந்துககொள்ள கட்டறேக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்கசயலி
பள்ளியில் றைறே ஆசிரியர்கள் ேற்றும் ஆய்வு அலுவைர்களுக்கு ைேொன
பரிேொற்ைம், ஆசிரியர் பயிற்சி ேற்றும் க ொடர் ஆய்விற்குச் சிைந்
கசயலியொகப் பயன்பட துறைபுரியும்.
2. 12. பள்ளிகளுக்காை நிதி உதவி

2.12.1. ஒருங்கிரைந்த பள்ளி மானியம்
அறனத்து அைசுப் பள்ளிகளுக்கும் கற்ைல் சூழறை மேம்படுத்துவ ற்ககன
ஆண்டும ொறும் ஒருங்கிறைந்
பள்ளி ேொனியம் வழங்கப்படுகிைது.
கசயல்படொ உபகைைங்கறள ேொற்று ல், இறைய வசதி, கற்ைல் கற்பித் ல்
கருவிகள் வொங்கு ல், ஆண்டு பைொேரிப்பு, கட்டிடங்களில் பழுதுகறளச்
சரிபொர்த் ல் மபொன்ை பணிகளுக்கு இம்ேொனியத்ற
பயன்படுத் ைொம்.
ஒவ்கவொரு பள்ளிக்கும் அனுேதிக்கப்பட்ட ேொனிய விவைம் பின்வருேொறு :

வ.எண்
1
2
3
4
5

பள்ளிகளில் ேொைவர்
எண்ணிக்றக
1 மு ல் 15 க்குள்
16 மு ல் 100 க்குள்
101 மு ல் 250 க்குள்
251 மு ல் 1000 க்குள்
1000 க்கு மேல்

பள்ளிக்கொன ேொனியத்
க ொறக (ரூபொயில்)
12,500
25,000
50,000
75,000
1,00,000

2021-22 ஆம் கல்வியொண்டில் ரூ.116.28 மகொடி பள்ளி ேொனியேொக
கசைவினம் மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளது.
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2.12.2. நூைக மானியம்
நூைகங்கள் சமு ொயத்தின் அறிவு ேற்றும் கைொச்சொைத்தின் நுறழவொயிைொக
விளங்குவ ற்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது.
ேொைவர்களிறடமய
வொசிப்புப் பழக்கத்ற ஊக்குவிக்க சிைந் கருவியொக பள்ளி நூைகங்கள்
திகழ்கின்ைன. ேொைவர்கள்
ைேொன புத் கங்கறளத் ம டி வொசிப்ப ன்
வொயிைொக வொசகைொக, சிந் றனயொளைொக, எழுத் ொளைொக உருவொகும் வறகயில்
வளர்த்க டுக்கப்பட மவண்டும். ஆகமவ, ஒவ்கவொரு பள்ளியிலும் நூைக
வசதிறய ஏற்படுத்தி ஆண்டும ொறும் பள்ளிகளுக்கு நூைக நிதிறய அைசு
ஒதுக்கீடு கசய்கிைது. சிைந் நிபுைர் குழுக்கள் அறேக்கப்பட்டு அ ன் மூைம்
ேொைவர்களுக்கு அறிவுசொர் ேற்ைம் கபொழுதுமபொக்கு புத் கங்கள் க ரிவு
கசய்யப்படுகிைது.
ேொைவப்
பருவத்திற்மகற்ை
இப்புத் கங்கள்
வொங்குவ ற்கொக
2021-22ஆம் கல்வியொண்டில் ரூ.31.96 மகொடி
கசைவிடப்பட்டுள்ளது. இப்புத் கங்கள்
மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும்
கல்வியியல்
பணிகள்
கழகத் ொல்
வொங்கப்பட்டு
வினிமயொகம்
கசய்யப்படுகின்ைன. பள்ளியில் ஒவ்கவொரு வொைமும் நூைக வொசிப்பிற்ககன
னியொக ஒதுக்கப்படும் பொடமவறளயின் மூைேொக ேொைவர்களிறடமய
வொசிப்புப் பழக்கத்ற ஊக்குவிக்க முடியும். அறனத்து பள்ளி நூைகங்களிலும்
என்கனன்ன புத் கங்கள் இருக்கின்ைன என்பற அறிந்து ககொள்ள EMIS
இறைய ளம் மூைம் னித் கசயலி ஒன்று உருவொக்கப்படும்.

2.12.3. பள்ளி ளமைாண்ரமக் குழு (SMC)
பள்ளி அளவில் நிர்வகிக்கப்படும் முக்கியேொன பள்ளி மேைொண்றே
குழுவில் கபற்மைொர்கள், உள்ளொட்சி அறேப்பின் பிைநிதிகள், பள்ளி
ஆசிரியர்கள், சுயநிதி குழுவின் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் கல்வியொளர்கள்
அங்கத்தினர்களொக உள்ளனர். பள்ளி அளவில் ஆைம்ப நிறையிலுள்ள
இக்குழுவொனது பள்ளியின் கசயல்திைறன முன்மனற்றுவதில் மிக முக்கிய
பங்கு வகிக்கின்ைது. இக்குழுவிற்கு புத்துைர்ச்சியூட்டும் வறகயில்,
முழுறேயொக அறனத்து பள்ளிகளிலும் ேொற்றியறேக்க நடவடிக்றக
மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது. பள்ளி மேைொண்றே குழுவின் புதிய
உறுப்பினர்கள்
நியேனம்
ேற்றும்
பள்ளி
மேைொண்றே
குழு
உறுப்பினர்களுறடய பணிகள் ேற்றும் கபொறுப்புகள் சொர்ந்து இைண்டு
கட்டங்களொக ேொநிை அளவிைொன கருத் ொளர்களுக்கு பயிற்சி நடத் ப்பட்டது.
அறனத்து அைசுப் பள்ளிகளிலும் பள்ளி மேைொண்றே குழுக்கறள (SMC)
ேறுகட்டறேப்பு கசய்ய திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. SMC ேறு கட்டறேப்பு,
கடறேகள்
ேற்றும்
கபொறுப்புகள்
க ொடர்பொன
பயிற்சி
SMC
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உறுப்பினர்களுக்கும் ேொநிை கருத் ொளர்களுக்கும் இைண்டு கட்டங்களொக
நடத் ப்பட்டுள்ளது. அறனத்து ேொவட்டங்களிலும் உள்ள ேொவட்ட கள
அலுவைர்களுக்கு SMC பற்றிய விழிப்புைர்வு பயிற்சி நடத் ப்பட்டுள்ளது.
அறனத்து ேொவட்டங்களிலும் ஆசிரியர்களிலிருந்து ம ர்ந்க டுக்கப்பட்ட
ேொவட்ட கருத் ொளர்களுக்கு ேொநிை கருத் ொளர்கறளக் ககொண்டு 2 நொட்களுக்கு
பள்ளி மேைொண்றேக் குழு குறித் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்கவொரு
பள்ளியிலிருந்தும் றைறேயொசியர், ஆசிரியர், 2 வொர்டு உறுப்பினர்கள், சுய
உ விக்குழு உறுப்பினர் என 5 உறுப்பினர்களுக்கு பள்ளி மேைொண்றேக் குழு
சொர்ந் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
20.03.2022 அன்று பள்ளி மேைொண்றேக் குழு சொர்ந் விழிப்புைர்வுக்
கூட்டம் நறடகபற்ைது. இப்பயிற்சியில் 23.54 இைட்சம் கபற்மைொர்களுக்கு
இல்ைம் ம டிக் கல்வி ன்னொர்வைர்களின் உ வியுடனும் கறைக் குழுவின்
வொயிைொகவும் சமூகத்திற்கொன விழிப்புைர்வு மேற்ககொள்ளப்பட்டது. பள்ளி
மேைொண்றேக் குழு ேறுகட்டறேப்பு ேற்றும் அ ன் உறுப்பினர்களின்
கடறேகள் ேற்றும் கபொறுப்புகள் பற்றிய விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்
அறனத்துப் பள்ளிகளிலும் கபற்மைொர்கள் கூட்டம் நடத் ப்பட்டது.
பள்ளி மேைொண்றேக்குழு ேறுகட்டறேப்பு அறனத்து வறகயொன அைசுப்
பள்ளிகளிலும்
பைகட்டங்களொக
ேொநிைம்
முழுவதும்
நடத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பள்ளி மேம்பொட்டுத் திட்டத்ற உருவொக்குவ ற்கொக
ஒரு சிைப்பு றகப்மபசி கசயலி க ொடங்கப்பட்டு, பள்ளி மேைொண்றேக்குழு
உறுப்பினர்களொல் பள்ளி மேம்பொட்டுத் திட்டங்கறளத் திட்டமிடல்,
கசயல்படுத்து ல் ேற்றும் ேதிப்பீடு கசய் ல் மபொன்ை கசயல்பொடுகளுக்கொக
2021-22
ஆம்
ஆண்டில்
ரூ.1,682.59
ைட்சம்
கசைவினம்
மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளது.
2.13.

ைத்திட்டங்கள்

அைசுப் பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் ேொைவர்கள் ங்கள் கல்விறய நன்கு
க ொடைவும், கபொருளொ ொை, சமூகக் கொைைங்களொல்
றடமயதுமின்றி
பள்ளிக்கல்விறய
நிறைவு
கசய்வ ற்கொகவும்
அைசு
பின்வரும்
நைத்திட்டங்கறளச் கசயல்படுத்தி வருகிைது.
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வ.
எண்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ைத்திட்டத்தின் பபயர்

வகுப்பு

பொடநூல்கள்
மநொட்டுப்புத் கம்
புத் கப்றப
கொைணிகள், கொல் ஏந்திகள் ேற்றும்
கொலுறைகள்
புவியியல் வறைபடம்
கிறையொன் ேற்றும் வண்ைப்
கபன்சில்
கணி உபகைைப் கபட்டி
சிைப்பு ஊக்கத் க ொறக
ேடிக்கணினி
சீருறட
மிதிவண்டி
கம்பளிச்சட்றட
உறை கொைணிகள்,
ேறழயொறடகள், கொலுறைகள்
புைட்சித் றைவர் எம்.ஜி.ஆர்.
சத்துைவுத் திட்டம்
விபத்து நிவொைை நிதியு வி
வருவொய் ஈட்டும் கபற்மைொறை
இழந் ேொைவர்களுக்கொன நிதி
உ வி
மபருந்து பயை அட்றட

1 - 12
1 - 10
1 - 12
1 - 10

2021-22
பயைாளிகளின்
எண்ணிக்ரக
(இைட்சத்தில்)
74.97
62.81
74.97
60.21

6-10
1 -5

6.91
27.03

6
10, 11, 12
11
1-8
11
1-8
1-8

6.91
17.50
5.44
48.95
6.35
1.15
1.15

1-8

62.33

1-12
1-12

0.0001
0.015

1-12

23.42

2.14. மின்ைணுச் ளசரவகள்
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் கபொதுேக்கள் ேற்றும் ேொைவர்களுக்கு
வழங்கப்படும் சொன்றுகளொன நன்னடத்ற ச் சொன்று, ஆளறி சொன்று, மிழ்
வழியில் படித் ற்கொன சொன்று உள்ளிட்ட அறனத்துச் சொன்றுகளும் அவர் ம்
இல்ைத்திற்கு அருகிலுள்ள அைசு கபொது மசறவ றேயங்களின் வொயிைொக
விண்ைப்பித்து கொை விையமின்றிப் கபற்றுக்ககொள்ளும் திட்டத்ற
நறடமுறைப்படுத்தும் கபொருட்டு
ஆறை கவளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட மசறவகளில் சிை மசறவகள் அைசு கபொது மசறவ றேயங்களின்
வொயிைொகத் ற்மபொது வழங்கப்பட்டு வருகிைது.
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2.15. பணியிடங்களில் பபண்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் – பயிற்சி
பள்ளிக்கல்வித்
துறையில்
பணிபுரியும்
அறனத்துப்
கபண்
ஊழியர்களுக்கும் பொதுகொப்பொன பணிச்சூழறை உறுதிப்படுத்தும் வறகயில்
ஒவ்கவொரு பள்ளியிலும்/அலுவைகத்திலும் கபண்கறள
றைறேயொகக்
ககொண்டு (பொலியல் சொைொ
துன்புறுத் ல்கறளப் பற்றிய புகொர்கறளக்
றகயொள்வ ற்கொக) உள்ேட்ட குழுவும் (Internal Committee) ேொவட்ட அளவிைொன
குழுவும் (Local Committee) அறேக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் கபண்களுக்கொன
பொதுகொப்றப உறுதிகசய்யவும் அவ்வப்மபொது எழும் பிைச்சிறனகறள சரியொக
றகயொண்டு அவற்றிற்கொன விசொைறை அறிக்றககறள 10 நொட்களுக்குள்
ககொடுக்கவும் ம றவயொன நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
மேலும், விசொகொ கமிட்டியின் அறிவுறைகள் ேற்றும் இதுக ொடர்புறடய இ ை
சட்டங்கறளயும் பின்பற்றி முடிவுகள் எட்டப்படும். இ ற்கொன பயிற்சி
பள்ளிக்கல்விசொர் அங்கத்தினர் அறனவருக்கும் அளிக்கப்பட்டு வருகிைது.
2.16. மாைவர்களுக்காை சுகாதாைப் பரிளசாதரை
ம சிய குழந்ற கள் நல்வொழ்வுத் திட்டம் (RBSK) மூைம் பிைப்பிலிருந்து 18
வயது வறையிைொன குழந்ற களின் பிைப்பின்மபொது ஏற்பட்ட குறைபொடுகள்,
பிைப்பிற்குப் பின்னர் கண்டறியப்பட்ட குறைபொடுகள், மநொய்கள், முறையொன
வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட ொே ங்கள், அறுறவ சிகிச்றசகளினொல் ஏற்பட்ட
இடர்பொடுகள் மபொன்ைவற்றை முன்கூட்டிமய கண்டறிந்து, ம றவயொன டுப்பு
நடவடிக்றககள் மேற்ககொள்வது அவசியேொகும். இந் ப் மசறவகள்
அறனத்தும்
பயனொளர்களுக்கும்
இைவசேொக
வழங்கப்படுவ ொல்,
சிகிச்றசக்கொன கசைவு அக்குடும்பத்தில் முற்றிலும் குறைக்கப்படுகிைது.
முறையொன நறடமுறைகறளப் பின்பற்றி அறனத்து அைசு ேற்றும் அைசு
உ வி கபறும் பள்ளிகளில் பயிலும் ேொைவர்களுக்கு இந் பரிமசொ றன
முறையொனது மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது. பள்ளி அளவில், சுகொ ொைப்
பிைச்சிறனகள் க ொடர்பொன விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்துவது க ொடர்பொன
பயிற்சி, அைசு ேற்றும் அைசு உ விகபறும் பள்ளிகளின்
றைறே
ஆசிரியர்களுக்கு "ம சிய சுகொ ொை இயக்கம்" வொயிைொக அளிக்கப்பட்டு
வருகிைது. இத்திட்டங்கறளப் பள்ளி அளவில் ஒருங்கிறைக்க ஒரு
கபொறுப்பொசிரியர் நியமிக்கப்படுகிைொர்.
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2.17. ஆசிரியர்கள் பபாது மாறுதல் கைந்தாய்வு
அைசுப்
பள்ளிகளில்
பணிபுரியும்
ஆசிரியர்களின்
நைனுக்கொக
ஆண்டும ொறும் நடத் ப்பட்டு வரும் கபொது ேொறு றை ஒளிவுேறைவு இன்றி
2021-22ஆம் ஆண்டு மு ல் நடத்திட விரிவொன கபொதுேொறு ல் கைந் ொய்வு
ககொள்றக வகுக்கப்பட்டு, அைசொறை (நிறை) எண். 176, பள்ளிக்கல்வி
[ப.க(1)]த்துறை,
நொள்:
17.12.2021-ன்படி
ஆறை
கவளியிடப்பட்டு
ஆசிரியர்களுக்கொன கபொது ேொறு ல் கைந் ொய்வு கவளிப்பறடயொக
நடத் ப்பட்டுள்ளது.
இப்கபொது ேொறு ல் கைந் ொய்வுக் ககொள்றகயின்
அடிப்பறடயில் ஜனவரி 2022-லிருந்து ேொர்ச் 2022 வறை நறடகபற்ை கபொது
ேொறு ல் கைந் ொய்வில் 67,470 ஆசிரியர்கள் விண்ைப்பித்து அவற்றில் 18,713
ஆசிரியர்கள் பணியிட ேொறு ல் ேற்றும் 3,488 ஆசிரியர்கள் ப வி உயர்வு
வொயிைொக புதிய பணியிடங்கறள க ரிவு கசய்துள்ளனர்.
2.18. வட்டாைக் கல்வி அலுவைர்கள் - ள ைடி நியமைம்
பள்ளிகளின் எண்ணிக்றக ேற்றும் ேொைவர் எண்ணிக்றகயின்
அடிப்பறடயில் மிழகத்தில் உள்ள 413 ஒன்றியங்களில் 836 வட்டொைக் கல்வி
அலுவைர் பணியிடங்கள் அனுேதிக்கப்பட்டுள்ளன. ற்மபொற ய நிைவைப்படி
பணிபுரியும் 803 வட்டொைக் கல்வி அலுவைர்கறள விர்த்து கொலியொக உள்ள 33
பணியிடங்கள் நிைப்பப்பட உள்ளது.
அைசொறை எண்.82, பள்ளிக் கல்வித் துறை, நொள்.20.05.2019ன்படி, கேொத்
வட்டொைக் கல்வி அலுவைர் கொலிப் பணியிடங்களில் 50% மநைடி நியேனத்தின்
வொயிைொக நிைப்பப்பட்டு வருகிைது. ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் வொயிைொக க ரிவு
கசய்யப்பட்டு 95 வட்டொைக் கல்வி அலுவைர்களுக்கு பணி நியேன ஆறைகள்
வழங்கப்பட்டு பணியில் மசர்ந்துள்ளனர்.
புதி ொக ம ர்ந்க டுக்கப்பட்ட வட்டொைக்கல்வி அலுவைர்களுக்கு மூன்று
ேொ நிருவொகப் பயிற்சி அசிம் பிமைம்ஜி பல்கறைக்கழக ஒருங்கிறைப்புடன்
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனத் ொல் வழங்கப்பட்டு
வருகிைது.
2.19. ஒருங்கிரைந்த பள்ளிக் கல்வி
கல்விசொர் குறியீடுகறளயும், கல்வியின் ைத்ற யும் உயர்த் ஒன்றிய
அைசொல் ககொண்டு வைப்பட்ட இத்திட்டம் முன்க ொடக்க, க ொடக்க, நடுநிறை,
உயர்நிறை, மேல்நிறை எனத் றடகள் இல்ைொேல் 1 மு ல் 12ஆம் வகுப்பு
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வறை க ொடர்நிறையொக அறேவற மநொக்கேொகக் ககொண்டுள்ளது. இது
அறனவருக்கும் கல்வித் திட்டம், அறனவருக்கும் இறடநிறைக் கல்வித்
திட்டம், ஆசிரியர் கல்வி எனும் திட்டங்களின் ஒருங்கிறைந் திட்டேொகும்.
இந்திய அைசு ேற்றும் மிழக அைசுகளிடமிருந்து முறைமய 60:40 என்ை
விகி த்தில் நிதிறய இத்திட்டம் கபறுகிைது.
மேலும், பள்ளி கசல்லும் குழந்ற களின் உள்ளடக்கிய கல்வி ேற்றும்
சேநிறைக் கல்விறய உறுதி கசய்வற மநொக்கேொகக் ககொண்டுள்ளது. பொடப்
புத் கங்களில் உள்ள விறைவு துைங்கல் (QR) குறியீடுகள் மூைம் உள்ளடக்கிய
பொடங்கள் ேற்றும் ேதிப்பீட்டு மகள்விகறள எளிய முறையில் ேொைவர்கள்
அணுகி புரி லுடன் கற்ப ற்கு ஏதுவொன வழிவறககள் கசய்யப்பட்டுள்ளன.
ேொநிைக் கல்வியில் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மூைம் ஆசிரியர்
பயிற்சிகறள நடத்துவ ற்கொன நிதி ஆ ொைங்கறள ஒன்றிய அைசிடமிருந்து
கபறுவதில் ஒருங்கிறைந் பள்ளிக் கல்வி முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது.
இக்கல்வியொண்டில் ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி
நிறுவனத்தின் மூைம் 12 கட்டங்களொக அறனத்துப் பொடங்களுக்குேொன கவல்
க ொழில்நுட்பம் (ICT) சொர்ந் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன. இப்பயிற்சியில்
கல்வி ம கவல் மேைொண்றே முறைறே (EMIS) பயன்படுத்துவது ேற்றும்
கவல் க ொழில்நுட்பத்தின் மூைம் வகுப்பறையில் பொடங்கறள சிைப்பொன
முறையில் நடத்துவது குறித்து ஆசிரியர்களுக்கு சிைந்
உயர் கல்வி
நிறுவனங்களின் மபைொசிரியர்கள் மூைம் பயிற்சி வழங்கப்பட்டன. இ ன்
மூைம் உயர் ை கற்ைல்-கற்பித் ல் பொடப் கபொருள்கள் உருவொக்கப்பட்டு
ஆசிரியர்கள், ேொைவர்கள் இருவரும் பயன் கபறுகின்ைனர்.
2.20. நிதி ஒதுக்கீடு
2022-23ஆம் ஆண்டிற்கு க ொடக்கக் கல்விக்ககன ரூ.18,251.53 மகொடியும்,
உயர்நிறை ேற்றும் மேல்நிறை கல்விக்ககன ரூ.17743.53 மகொடியும் நிதி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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3. பமட்ரிகுளைசன் பள்ளிகள்
3.1. முன்னுரை
அைசின் முற்மபொக்கொன வழிகொட்டு லின்படி மிழ்நொடு கபொதுக் கல்வி
வொரியப் பொடத்திட்டம் ேற்றும் கறைத்திட்டத்திறனப் பின்பற்றி சுயநிதிப்
பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் ேொைொக்கர்களின் ம றவகறள கேட்ரிகுமைசன்
பள்ளிகள் பூர்த்தி கசய்கின்ைன. ற்மபொது மிழகத்தில் 4479 கேட்ரிகுமைசன்
பள்ளிகள் சுேொர் 31 ைட்சம் ேொைொக்கர்களுக்கு கல்வி கற்பித்து வருகின்ைன.
இறவ ேொநிை அளவில் கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகள் இயக்குநைொலும், வருவொய்
ேொவட்ட அளவில் மு ன்றேக் கல்வி அலுவைர்களொலும் ேற்றும் கல்வி
ேொவட்ட
அளவில் ேொவட்டக் கல்வி அலுவைர்களொலும்
கண்கொணிக்கப்படுகின்ைன.
3.2. பதாரைள ாக்கு
கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகளில் நல்ை உட்கட்டறேப்பு வசதிகள்
ஏற்படுத்து ல் ேற்றும் முழுறேயொன கல்வித் குதியுறடய ஆசிரியர்கறளப்
பணியேர்த்து ல் ஆகியவற்றின் மூைம்
ைேொன கல்வி அளிப்பதும்,
பொதுகொப்பொன கற்ைல் சூழல் அறேவதும் உறுதி கசய்யப்படுகிைது. மேலும்,
குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச் சட்டம், 2009
ேற்றும் மிழ்நொடு குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி
உரிறே விதிகள், 2011 ஆகியவற்றைச் சிைப்பொகச் கசயல்படுத்துவதும்,
கேட்ரிகுமைசன்
பள்ளிகளில்
மசர்க்றகயிறன
இறைய
வழியில்
கவளிப்பறடத் ன்றேயுடன் முறைப்படுத்துவதும் உறுதி கசய்யப்படுகிைது.
3.3. குறிக்ளகாள்கள்
•

பள்ளிகளில் குழந்ற களின் பொதுகொப்பிறன உறுதி கசய் ல்.

•

ம றவயொன கட்டறேப்பு வசதியிறன அளிப்ப ன் மூைம்
குழந்ற களின் ஒட்டு கேொத் வளர்ச்சியிறன உறுதி கசய் ல்.

•

விதிகளின்படி
முழுத்
குதி
நியமிக்கப்படுவற உறுதிகசய் ல்.
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கபற்ை

ஆசிரியர்கள்

•

குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச்
சட்டம், 2009ஐ நறடமுறைப்படுத்துவதில் ேொநிை முகறேயொகச்
கசயல்படு ல்.

•

விதிகள் ேற்றும் வறையறைகறள மீறும் பள்ளிகள் மீது
நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளு ல்.

•

சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றும் அைசொல் அவ்வப்மபொது
வழங்கப்படும்
வழிகொட்டு ல்கள்
நறடமுறைப்படுத் ப்படுவற உறுதி கசய் ல்.

3.4. பங்களிப்பு மற்றும் பபாறுப்புகள்

3.4.1. அனுமதி / அங்கீகாைம்
அைசொல் வறையறுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகறள நிறைவு கசய்யும்
நிறையில் புதிய கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகள் க ொடங்கவும், கேட்ரிகுமைசன்
பள்ளிகறள கேட்ரிகுமைசன் மேல்நிறைப் பள்ளிகளொகத் ைம் உயர்த் வும்
கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகள் இயக்ககத் ொல் அனுேதி வழங்கப்படுகிைது.
2021 – 22 ஆம் கல்வியொண்டில் 29 புதிய கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகள்
க ொடங்கவும், ஏற்கனமவ கசயல்பட்டுக் ககொண்டிருக்கும் 39 கேட்ரிகமைசன்
பள்ளிகறள கேட்ரிகுமைசன் மேல்நிறைப் பள்ளிகளொகத் ைம் உயர்த் வும்
ஆறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3.4.2.தமிழ் ாடு தமிழ் கற்பதற்காை சட்டத்திரை ரடமுரறப்படுத்துதல்
பள்ளிகளில் கட்டொயேொகத் மிறழக் கற்க மவண்டும் என்ை மநொக்கில்
அைசொல் மிழ்நொடு மிழ் கற்ப ற்கொன சட்டம், 2006 சட்டேொக்கப்பட்டது.
அ ன்படி, 2006-2007ஆம் கல்வியொண்டில் 1 ஆம் வகுப்பிலும், க ொடர்ச்சியொன
ஆண்டுகளில் அடுத் டுத் வகுப்புகளிலும் மு ல் கேொழியொகத் மிழ் கற்பது
கட்டொயேொக்கப்பட்டது. 1 மு ல் 10 ஆம் வகுப்பு வறை பயிலும் அறனத்துத்
னியொர் பள்ளி ேொைொக்கர்களும்
மிறழ மு ல் கேொழிப்பொடேொகக்
கற்கின்ைனர்.
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3.4.3. குழந்ரதகளுக்காை இைவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிரமச் சட்டம், 2009
ரடமுரறப்படுத்துதல்
குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச் சட்டம்,
2009 ேற்றும் மிழ்நொடு குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி
உரிறே விதிகள், 2011 எழுத் ளவிலும் ககொள்றகயளவிலும் சிைப்பொக
நறடமுறைப்படுத் ப்பட்டு வருகிைது. சட்டப்பிரிவு 12 (1) (சி) இன்படி
சிறுபொன்றேயற்ை னியொர் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் நுறழவு நிறை வகுப்பில்
வொய்ப்பு ேறுக்கப்பட்ட ேற்றும் நலிவறடந்
பிரிவிறனச் சொர்ந்
குழந்ற கறளச்
மசர்க்றக
கசய்வது
க ொடர்பொகத்
க ளிவொன
வழிகொட்டு ல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச் சட்டம்,
2009ஐ கசயல்படுத்துவதில், கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகள் இயக்குநர் ேொநிை
மு ன்றேத் க ொடர்பு அலுவைைொகவும், ேொவட்ட அளவில், மு ன்றேக் கல்வி
அலுவைர்கள் ேொவட்டத் க ொடர்பு அலுவைர்களொகவும் உள்ளனர்.
குழந்ற களுக்கொன இைவச ேற்றும் கட்டொயக் கல்வி உரிறேச் சட்டம்,
2009, பிரிவு 12 (1) (சி) இ,ன் கீழ் மசர்க்றகயில் கவளிப்பறடத் ன்றேறய
உறுதிகசய்ய, மசர்க்றகக்கொன விண்ைப்பம் இறைய வழியொகப் கபைப்பட்டு
வருகிைது. 2021–22 ஆம் கல்வியொண்டில் இவ்வறகயில் 56,687 குழந்ற கள்
மசர்க்றக கசய்யப்பட்டுள்ளனர். இ ன்கீழ் 2020–21 ஆம் கல்வியொண்டிற்கொன
கல்விக்
கட்டைத்
க ொறக
ரூ.314.64
மகொடி
பள்ளிகளுக்கு
ஈடுகசய்யப்பட்டுள்ளது.
3.5. காைமுரற அங்கீகாைம் வழங்குதல்
பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் அங்கீகொைத்துடன்
ைேொன கட்டடத்தில்
கசயல்பட்டு வந்
கேட்ரிகுமைசன் பள்ளிகளுக்கு ஒவ்கவொரு மூன்று
ஆண்டிற்கும் ஒரு முறை கட்டட உறுதிச் சொன்றிறன உரிய அலுவைரிடம்
கபற்றுச் சேர்ப்பிக்க மவண்டும் என்ை நிபந் றனயுடன் நிைந் ை அங்கீகொைம்
வழங்கப்பட்டு வந் ன.
அவ்வொறு சொன்றி ழ் கபைொ
பள்ளிகளுக்கு
வழங்கப்பட்ட நிைந் ை அங்கீகொைம் திரும்பப் கபைப்படும் என்றும்
அறிவுறுத் ப்பட்டது.
பள்ளிக் கட்டடங்கள், வகுப்பறைகள், உட்கட்டறேப்பு வசதிகள் ேற்றும்
பள்ளி வொகனங்கள் க ொடர்பொகப் பை எதிர்பொைொ நிகழ்வுகள் கடந்
ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டு குழந்ற களின் உயிருக்குச் மச ம் ஏற்பட்டது. இ ன்
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கொைைேொகப் பல்மவறு புதிய விதிகறளயும், வழிகொட்டு கநறிமுறைகறளயும்,
உத் ைவுகள் ேற்றும் சுற்ைறிக்றககறளயும் உருவொக்கி குழந்ற களின் நைறனப்
பொதுகொக்க மவண்டிய அவசியம் அைசுக்கு ஏற்பட்டது.
ேொைொக்கர்
பொதுகொப்றப உறுதி கசய்ய பள்ளிகறளத்
க ொடர்ந்து கண்கொணிப்பது
அவசியம் என்று உைைப்பட்ட ொல்,
னியொர் பள்ளிகளுக்கு மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அல்ைது கட்டட உரிறே / உறுதிச் சொன்றி ழில்
குறிப்பிட்டுள்ள கொைம் இதில் எது முந்ற யம ொ அதுவறை அங்கீகொைம்
வழங்கப்படும். இதுவறை நிைந் ை அங்கீகொைம் கபற்றுச் கசயல்படும் னியொர்
பள்ளிகள் அவ்வொமை க ொடைைொம், மேலும், ம றவயொன சொன்றி ழ்கறள
உரிய அலுவைரிடம் சேர்ப்பிக்கமவண்டும்.
3.6. தமிழ் ாடு தனியார் பள்ளிகள் (ஒழுங்குமுரறப்படுத்துதல்) சட்டம், 2018
ேொநிைப் பள்ளிக் கல்வி கபொதுப் பொடச் சட்டம், 2010 சட்டேொக்கப்பட்ட
பின்னர் அறனத்துத்
னியொர் பள்ளிகளும், ேொநிைப் கபொதுக் கல்வி
வொரியத்தின் கீழ் ககொண்டு வைப்பட்டன. இ ன் க ொடர்ச்சியொக மிழ்நொடு
னியொர்
பள்ளிகள்
(ஒழுங்குமுறைப்படுத்து ல்)
சட்டம்,
2018
சட்டேொக்கப்பட்டது. இ ற்கொன விதிகறள வகுக்கும் பணி நறடகபற்று
வருகிைது.
3.7.தமிழ் ாடு பள்ளிகள் (கட்டைம் வசூலிப்பரத முரறப்படுத்துதல்) சட்டம்,
2009
கல்வி வணிகேயேொவற யும், நன்ககொறட வசூலிப்பற யும் டுக்கும்
மநொக்கில், மிழ்நொடு பள்ளிகள் (கட்டைம் வசூலிப்பற முறைப்படுத்து ல்)
சட்டம், 2009 சட்டேொக்கப்பட்டு அ ற்கொன விதிகள் வகுக்கப்பட்டன.
னியொர் பள்ளிகளில் வசூலிக்கப்பட மவண்டிய கட்டைத்திறன
நிர்ையம் கசய்ய
னியொர் பள்ளிகள் கட்டை நிர்ையக் குழு
உருவொக்கப்பட்டது. ககொைொனொ தீநுண்மி பைவறைக் கருத்தில் ககொண்டும்,
ேொண்பறே கசன்றன உயர்நீதிேன்ைத் தீர்ப்பின் அடிப்பறடயிலும், ேொ
ஊதியம் கபறுமவொர், க ொழில் வல்லுநர்கள் ேற்றும் க ொழிைதிபர்கள்
மபொன்ைவர்களிடம் குழுவொல் நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டைத்தில் 85%
கட்டைமும், வருேொன இழப்றபச் சந்தித்
கபற்மைொர்களிடம்
75%
கட்டைமும் 6 வறைகளில் வசூல் கசய்துககொள்ள னியொர் சுயநிதிப்
பள்ளிகளுக்கு ஆறையிடப்பட்டுள்ளது.
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3.8. நிதி ஒதுக்கீடு
அைசொல் இவ்வியக்ககத்திற்கு 2022–23 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.353.58 மகொடி நிதி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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4. மாநிைக் கல்வியியல் ஆைாய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம்
4.1. அறிமுகம்
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ேொநிை
அளவில்
ைேொன பள்ளிக் கல்விறய உறுதிப்படுத்தும்
றைறே
நிறுவனேொகத் திகழ்கிைது. இந்நிறுவனம், 1 மு ல் 12 வறையிைொன
வகுப்புகளுக்குத் ம றவகளுக்கு ஏற்ப கறைத்திட்டம், பொடத்திட்டம்,
பொடநூல்கள், ஆசிரியர் றகமயடுகள், ேதிப்பீட்டுக்கொன கசயல்பொட்டுத் ொள்கள்
மபொன்ைவற்றை நொட்டின் பல்மவறு பகுதிகளிலும் உள்ள வல்லுநர்களின்
பங்களிப்மபொடு உருவொக்கி வருகிைது. வகுப்பறைக் கற்பித் ல் கநறிமுறைகள்
ேற்றும் ேதிப்பீட்டுச் கசயல்பொடுகளில் புதுறேகறள அறிமுகப்படுத்துவ ன்
மூைம் ைேொன கல்விறய உறுதிப்படுத் வும் எதிர்பொர்க்கப்படும் கற்ைல்
அறடவுகறளப் கபைவும் வழிவகுக்கிைது. மேலும் ஆசிரியர்களுக்கொன
பணித்திைன் மேம்பொட்டுத் திட்டங்கறள உருவொக்கி வருகிைது. ஆசிரியர்களின்
பணித் திைன்கறள வளர்ப்ப ன் வொயிைொக ேனி வளத்ற மு லீடொக்கி
நொட்டின் முன்மனற்ைத்திற்குப் பங்களிக்க முடியும். ேொைவர்கள் பொடக்
கருத்துகறளத் திைம்படப் புரிந்து ககொள்ளும் வறகயில் க ொழில் நுட்பத்ற
ஒருங்கிறைத்துக் கற்ப ற்கொன வழிமுறைகறள வகுத்து வருகிைது.
அம மவறளயில் இன்றைய ேொைவர்கள், எத் றகய சவொல்கறளயும்
எதிர்ககொள்ளுவ ற்கு ஏதுவொன பல்திைன்கறளப் கபறுவதிலும் கவனம்
கசலுத்துகிைது. மேலும், ஏைொளேொன பல்மவறு கல்வி வொய்ப்புகளுள் ேக்கு
உரியற
ேொைவர்கள் ம ர்ந்க டுக்கும் மநொக்கில் உயர்கல்வி ேற்றும்
மவறைவொய்ப்புக்கொன வழிகொட்டு ல்கறள வழங்குகிைது. கல்வியில் ஏற்படும்
சிக்கல்கறள ஆசிரியர்கள் எதிர் ககொள்ள ஏதுவொக ஆய்வுச் கசயல்திட்டம்
ேற்றும் கசயல் ஆைொய்ச்சிகறள மேற்ககொள்ள ஆசிரியர்கள் ேற்றும் ஆசிரியப்
பயிற்றுநர்கறள ஊக்குவிக்கிைது. கற்ைல் கற்பித் ல், கைகைப்பொன ொகவும்
ேகிழ்ச்சியொன ொகவும் அறேயும் வறகயில் மின்னியத் க ொழில்நுட்பத்ற
முழுறேயொகப் பயன்படுத்துகிைது.
4.2.பதாரைள ாக்கு
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனேொனது
ேொைவர்கள் புதிய க ொழில்நுட்ப உைகிறனப் மபொட்டி ேனப்பொன்றேயுடன்
எதிர்ககொள்ள உகந் வர்களொக ேொற்றும் வறகயில் கற்ைல் விறளவுகள்,
முழுறேயொன,
ேகிழ்வுடன்
கற்ைலுக்கொன
பல்வறகக்
கற்பித் ல்
கநறிமுறைகள், ேொற்றுவழிக் கற்பித் ல் உத்திகள், மின்னியவழிக் கற்ைல்
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ேற்றும் உயர்நிறைச் சிந் றனத்திைறன ஊக்குவிக்கும் வறகயிைொன ேதிப்பீடு
ஆகியவற்றின்படி பள்ளி அறேப்றப உருவொக்குவற த் னது இைக்கொகக்
ககொண்டுள்ளது.
4.3. ள ாக்கங்கள்
•

கறைத்திட்டம்,
பொடத்திட்டம்,
பொடநூல்கள்,
கற்ைல்
துறைப்கபொருள்கள், கசய்தி ேடல்கள், கற்ைல் கருவிகள்,
பல்லூடக மின்னியப் கபொருள்கள் ேற்றும் கல்விசொர்
கட்டகங்கறள உருவொக்கு ல்.

•

பணிபுரிந்து
வரும்
ஆசிரியர்களுக்கும்
ேொைவ
ஆசிரியர்களுக்கும் முறைமய பணியிறட ேற்றும் பணிமுன்
பயிற்சிகறள ஒருங்கிறைத் ல்.
வகுப்பறைச்
கசயல்பொடுகளில்
கற்ைல்
விறளவுகறள
ஒருங்கிறைத் ல்.

•
•

பள்ளிக்கல்வி சொர்ந்
ஆைொய்ச்சிகறள மேற்ககொள்ளு ல்,
உ வு ல், ஊக்குவித் ல் ேற்றும் ஒருங்கிறைத் ல்.

•

மபரிடர், இயற்றகச் சீற்ைங்கள், கபருந்க ொற்றுப் பைவல்
ஆகியவற்றின்
கொைைேொக
நறடமுறைப்படுத் ப்படும்
ஊைடங்குக் கொைச்சூழலில், ேொற்றுவழிக் கற்ைல் கற்பித் ல்
முறைகறளப் பரிந்துறைத் ல்.

•

கல்வித் ை மேம்பொட்டிற்கொன ேதிப்பீட்டு அறேப்புகறளயும்
அணுகுமுறைகறளயும் உருவொக்கு ல், நறடமுறைப்படுத்து ல்,
கண்கொணித் ல், நிறைநிறுத்துவ ற்கொன குறைதீர்த் க ொடர்
இறடவிறனகறள உருவொக்கி அளித் ல்.

4.4. பங்கு மற்றும் பணிகள்
•

வகுப்பறையில் ஏற்படும் கற்ைல் இடர்பொடுகறள நீக்க
அறனத்து கல்வி இயக்ககங்களுக்கும் ம றவயொன ஊக்கச்
கசயல்பொடுகறள மேற்ககொள்வ ற்கொன அணுகுமுறைகறள
அளித் ல்.

•

பள்ளிக்கல்வியில் ககொள்றக ேொற்ைங்கறள கவளிக்ககொைைத்
ம றவயொன கற்பித் ல் கநறிமுறைகள் ேற்றும் ேதிப்பீட்டு
உத்திகளுக்கொன கற்ைல் உள்ளீடுகறளப் பரிந்துறைத் ல்.
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•

•

உைகளொவிய ேற்றும் நொட்டின் பல்மவறு பகுதிகளில்
பின்பற்ைப்படும்
கல்வித்
திட்டங்களில்
கொைப்படும்
ற்மபொற ய மபொக்குகறள அடிகயொட்டிச் சிைப்பொன கற்பிப்பு
முறைகறள உள்வொங்கி அ னடிப்பறடயில் கறைத்திட்டம்,
பொடத்திட்டம் ேற்றும் பொடநூல்கறள உருவொக்கு ல்.
கற்பித் ல் கநறிமுறைகள் ேற்றும் ேதிப்பீட்டுத் துறைகளில்
சிைந் வற்றைக் கண்டறிந்து கசயல்படுத்து ல்.

•

குழந்ற கள் ஆர்வத்துடன் கற்ைல் கசயல்பொட்டில் ஈடுபடும்
வண்ைம் கற்மபொர் றேய கற்பித் ல் கநறிமுறைகறளச்
கசயல்படுத் த் க்கவொறு ஆசிரியர்களின் பணித்திைன்கறளத்
க ொடர்ந்து மேம்படுத்து ல்.

•

ேொைவர் ேதிப்பீடு ேற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சிகளுக்குத்
ம றவயொன மின்னிய வளங்கறள உயர்க ொழில் நுட்ப
ஆய்வகங்களின் வழியொக வழங்கு ல்.
ஆசிரியர்களுக்கு ேனகவழுச்சி நைம், வொழ்க்றகத் திைன் ேற்றும்
மின்னியத்
க ொழில் நுட்பத்திைன் மபொன்ைவற்றை
மேம்படுத்துவ ற்கொன பயிற்சிகறள அளித் ல்.

•

•

மகொவிட்-19 கபருந்க ொற்று
மபொன்ை
சூழ்நிறைகளில்
ேொற்றுவழிக் கற்பித் ல் ேற்றும் ேதிப்பீட்டு முறைகளுக்கு
ேொறுவ ற்குப் பள்ளிகளுக்கு உ வு ல்.

•

ேொைவர்களுக்குத்
ம றவயொன
உயர்கல்வி
ேற்றும்
மவறைவொய்ப்பு
வழிகொட்டு ல்கறள
வழங்கத்
ம றவயொனவொறு ஆசிரியர்கறள வளப்படுத்து ல்.
ம சிய அறடவு ஆய்வுகறளப் பகுப்பொய்வு கசய்வ ன்மூைம்
ேொைவர்களுக்கு எங்ககங்கு கற்ைல்
றடகள் உள்ளன
என்பற க்
கண்டறிந்து
அத் றகய
இறடகவளிகறள
நீக்குவ ற்கொன குறைதீர் நடவடிக்றககறள வடிவறேத் ல்.

•

4.5. திட்டங்களும் பசயல்பாடுகளும்

4.5.1. முதன்ரமப்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்டம்
மகொவிட் – 19, கபருந்க ொற்றுக் கொைைேொக பள்ளிகள் மூடமவண்டிய
சூழலில், ஆசிரியர் ேொைவர் மநைடி வகுப்பறைக் கற்ைலுக்கு வொய்ப்பில்ைொேல்
கற்ைல் மிகவும் பொதிக்கப்பட்டது. ஓர் ஆண்டில் கற்க மவண்டிய முழுறேயொன
பொடங்கறள முடிக்க இயைொ நிறை ஏற்பட்டது. இ றனக் கருத்தில் ககொண்டு
அறனத்து வகுப்புகளுக்கும் மு ன்றேப்படுத் ப்பட்ட பொடத்திட்டம்
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உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்கவொரு பொடங்களின் முக்கியப் பகுதிகறளயும்
உள்ளடக்கிய ொக இப்பொடத்திட்டம் வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளது.

4.5.2. கற்றல் இரடபவளிரய ஈடுபசய்வதற்காை முன்பைடுப்புகள்
4.5.2.1. புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகங்கள்
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், பள்ளிகள்
மீண்டும் திைந் பிைகு கற்ைல் இறடகவளிறயக் குறைக்கும் மநொக்கிலும்
முந்ற ய வகுப்புகளில் விடுபட்ட பொடக்கருத்துகறளப் புரிந்துககொண்டு
கற்கும்வறகயிலும் 2 மு ல் 12 வறையிைொன வகுப்புகளுக்குப் புத் ொக்கப்
பயிற்சிக்
கட்டகங்கறள
உருவொக்கி
வழங்கியுள்ளது.
முக்கியேொன
அடிப்பறடக் கருத்துகறள உள்ளடக்கி மேம்படுத் ப்பட்ட கசயல்பொடுகள்
வழியொகவும்,
படக்கொட்சிகள்
வழியொகவும்
கட்டகங்கள்
வடிவறேக்கப்பட்டுள்ளன.
இப்புத் ொக்கப்
பயிற்சிக்
கட்டகங்கறள,
நடப்பொண்டுக்கொன பொடக்கருத்துகறளக் கற்பிப்ப ற்கு முன்ன ொக
45
நொள்களுக்கு கற்பிக்க ஆசிரியர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். அறனத்து பள்ளி
ேொைவர்களிடமும்
ஏற்பட்டுள்ள கற்ைல் இறடகவளிறயக்
குறைக்க
இப்புத் ொக்கப் பயிற்சிக் கட்டகங்கள் உ வின.

4.5.2.2. இல்ைம் ளதடிக் கல்வி
குழந்ற களின் கற்ைல் இறடகவளிறயக் கறளவ ற்கொக இல்ைம் ம டிக்
கல்வி என்னும் முன்மனொடித் திட்டம் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
“கபருந்க ொற்று கொைைேொகப் பள்ளிகள் மூடப்பட்ட ொல் ஏற்பட்ட கற்ைல்
இழப்றப ஈடுகட்டுவ ற்கும் ேொைவர்களிடம் ஏற்பட்ட உளவியல் ரீதியொன
பொதிப்புகறளச் சரி கசய்வ ற்கும் ேொகபரும் கற்ைல் ேற்றும் படித் ல் இயக்கம்
அறிமுகப்படுத் ப்படும்” என ேொண்புமிகு நிதியறேச்சர் அவர்கள் மிழ்நொடு
சட்டப் மபைறவயில் அறிவித் ொர். இல்ைம் ம டிக் கல்வி திட்டத்திற்கொன
கற்ைல் கற்பித் ல் கபொருள்கறளத் யொரிக்கும் பணி, ேொநிைக் கல்வியியல்
ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கசயல்வழிக்
கற்ைல் ேற்றும் பங்மகற்றுக் கற்கும் அடிப்பறடயில் விறளயொட்டுகள்,
புதிர்கள், பொடல்கள், கற கள், எளிய அறிவியல் மசொ றனகள் ேற்றும்
கறைகள்
வொயிைொக
ேொைவர்களின்
உள்ளொர்ந்
திைன்கறள
கவளிக்ககொைரும்வறகயில் கற்ைல் கற்பித் ல் கபொருள்கறளத் க ொடக்க
ேற்றும் உயர் க ொடக்க வகுப்பு நிறை ேொைவர்களுக்ககன உருவொக்கியுள்ளது.
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இத்திட்டத்திற்ககன நிறுவப்பட்ட றேயங்களில் பணியேர்த் ப்பட்ட
ன்னொர்வைர்கள்,
கற்ைல்
கற்பித் ல்
கபொருள்கறளப்
பயன்படுத்தி
எளிறேயொன
முறையில்
வகுப்புகறளக்
றகயொளுகின்ைனர்.
ன்னொர்வைர்களுக்கு என உருவொக்கப்பட்ட கட்டகங்களில் விறைவுத் துைங்கல்
குறியீடுகள்
இறைக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றுள்
ன்னொர்வைர்கள்,
கசயல்படுத் மவண்டிய கற்பித் ல் அணுகுமுறைகறளக் ககொண்ட ேொதிரி
வகுப்புகள், கொகைொலிகளொக இறைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின்
மநொக்கம், பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும்
பொடக்கருத்துகறள
மேலும்
வலுப்படுத்துவம ஆகும்.

4.5.2.3 எண்ணும் எழுத்தும்
பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந் ொல் குழந்ற களின் கற்ைலில் ஏற்பட்டிருந்
இறடகவளிறயக் குறைப்ப ற்கொக, ேொண்புமிகு நிதித்துறை அறேச்சர்
அவர்கள் 2021-22 ஆம் ஆண்டு சட்டப் மபைறவயின் நிதிநிறை அறிக்றகயில்
மிழ்நொட்டில் உள்ள 8 வயது நிைம்பிய அறனத்து ேொைவர்களும் 2025 ஆம்
ஆண்டுக்குள் எழுத் றிறவயும் எண்ைறிறவயும் கபறுவர் என்ை திட்டத்திறன
அறிவித் ொர். இைக்குடன் கூடிய இம்மு ன்றேத் திட்டம், 2022-23 ஆம்
கல்வியொண்டிலிருந்து 1
மு ல் 3
வறையிைொன வகுப்புகளில்
நறடமுறைப்படுத் ப்பட உள்ளது. பல்மவறு கற்ைல் நிறைகளில் உள்ள
ேொைவர்கள் பயன்கபறும் வறகயில் இத்திட்டத்திற்கொன கற்ைல் கபொருள்கள்
உருவொக்கப்பட்டுள்ளன.
உருவொக்கப்பட்ட
கற்ைல்
கபொருள்களின்
பயன்பொட்டிறனத்
க ரிந்துககொள்ள
களப்பரிமசொ றன
மேற்ககொள்ளப்பட்டது. களப்பரிமசொ றனயில் கபைப்பட்ட கருத்துகறள
அடிப்பறடயொகக்
ககொண்டு,
கற்ைல்
கற்பித் ல்
வளங்கள்
சீைறேக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஆசிரியர்களுக்கொன திைன் மேம்பொட்டுப்
பயிற்சிகள் ேற்றும் இத்திட்டத்தின் கசயல்பொடுகறள ஒவ்கவொரு நிறையிலும்
கண்கொணிப்ப ற்கொன உத்திகள் வகுக்கப்பட்டு வருகின்ைன. ேதிப்பீடுகள்,
புதுறேயொகவும் விறளயொட்டு முறையிலும் கட்டறேக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
இத்திட்டத்தின் வொயிைொக 15,89,235 குழந்ற கள் பயன்கபறுவர்.

4.5.3.முன்மாதிரியாை மின்னியப் பாடப்பபாருள்கள் உருவாக்கம்
இன்றைய
குழந்ற கள்,
க ொழில்நுட்பத்தில்
பற்றுறடயவர்கள்.
மின்னியத்
க ொழில்
நுட்பத்தில்
பொடப்கபொருறள
எளிதில்
புரிந்துககொள்கின்ைனர்.
குழந்ற களின்
இந்
ஆற்ைறை
மேம்படுத்தும்வறகயில் மின்னியப் பொடப்கபொருள்கள் உருவொக்கப்பட்டு
வருகின்ைன. இவ்வுருவொக்கம், இரு படிநிறைகறளக் ககொண்டது. மு ைொவது,
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க ரிவு கசய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கறளக் ககொண்டு பொடப்கபொருறளத்
ம ர்ந்க டுத்து க ொடர்புபடுத்தி அ ற்கொன கற்பித் ல் கநறிமுறைகறள
உள்ளடக்கிய
மின்னியப்
பொடப்கபொருளுக்கொன
கருத்துருவொக்கம்
கசய்யப்படும்.
இைண்டொவ ொக,
பொடவல்லுநர்களின்
துறைமயொடு
க ொழில்நுட்பத்ற
இறைத்து பொடப்கபொருள் மின்னிய வடிவொக்கம்
கசய்யப்படும்.
ஏற்ககனமவ
உருவொக்கப்பட்டுள்ள
மின்னிய
பொடப்கபொருறளவிடச்
சிைப்பொக,
முன்ேொதிரியொன
மின்னியப்
பொடப்கபொருள்கள் உருவொக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

4.5.4. கல்வித் பதாரைக்காட்சி
1 மு ல் 12 வகுப்பு வறையிைொன வகுப்புகளுக்கு அறனத்து நொள்களிலும்
எல்ைொ மநைமும் (24x7) கல்வித் க ொறைக்கொட்சி மின்னியப் பொடப்கபொருறள
ஒளிபைப்புகிைது. மகொவிட்19, கபருந்க ொற்றினொல் பள்ளிகள் க ொடர்ந்து
மூடப்பட்டிருந் நிறையில் பள்ளிகளின் பணிறய ‘‘கல்வித்க ொறைக்கொட்சி’
னது ஒளிபைப்பு மூைம் மேற்ககொண்டது. பொடவொரியொக வகுப்புவொரியொக
ஒளிபைப்பப்படும் கொகைொலிகள், அைசு மகபிள் க ொறைக்கொட்சி வொயிைொகவும்
னியொர் க ொறைக்கொட்சிச் மசனல்கள் வொயிைொகவும்
மநைடி வீட்டு
இறைப்புகள் (DTH)
வொயிைொகவும் பல்மவறு மகபிள் மசறவ
இறைப்பொளர்கள் வொயிைொகவும் (MSO) ஒளிபைப்பப்பட்டு வருகின்ைன. 1
மு ல் 12 வறை வகுப்பு ேொைவர்களுள், ஒளிபைப்றபப் பொர்க்கத் வறியவர்கள்
பயன்கபறும்வறகயில் அடுத் நொள் மு ல் அந் க் கொகைொலிகறளப் பொர்க்க
ஏதுவொக அறவ KalviTVofficial youtube Channelலில்
பதிமவற்ைம்
கசய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவறை 7000க்கும் மேற்பட்ட கொகைொலிகள்
பதிமவற்ைம் கசய்யப்பட்டுள்ளன. இந் வறைகயொளித் ளத்திற்கு 4 இைட்சம்
சந் ொ ொைர்களும் 34 மில்லியன் பொர்றவயொளர்களும் உள்ளனர். கல்வித்
க ொறைக்கொட்சியின் பொட ஒளிபைப்பு அட்டவறை ேற்றும் ம றவயொன பிை
கசய்திகள், கல்வித் க ொறைக் கொட்சியின் அதிகொைப்பூர்வ வறைத் ளத்தில்
(https://www.kalvitholaikaatchi.com) பதிமவற்ைம் கசய்யப்பட்டுள்ளன.

4.5.5. அைசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்காை தகவல்பதாடர்புத் பதாழில்நுட்பப்
பயிற்சி
ற்மபொற ய க ொழில்நுட்ப உைகில், வகுப்பறைச் கசயல்பொடுகறளத்
க ொழில்நுட்பத்துடன் இறைப்ப ொல் கற்ைல் கற்பித் ல் மேம்படும். கவல்
க ொடர்பு
க ொழில்
நுட்பப்
பயன்பொடு
ஆசிரியர்களுக்கும்
ேொைவர்களுக்குேொன க ொடர்றப முழுவதுேொக ேொற்றியுள்ளது. இத் றகய
க ொழில்நுட்பம் இறைந் கற்ைல் முறைறய நறடமுறைப்படுத்துவ ற்கொக,
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அைசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு, உயர்க ொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களின் வழியொக 5
நொள் கவல் க ொடர்புத் க ொழில்நுட்பப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு அவர்களின்
பணித்திைன் மேம்படுத் ப்பட்டது. கணினியின் அடிப்பறடகள், இறையப்
பயன்பொடுகள், உயர்க ொழில்நுட்ப ஆய்வகப் பயன்பொடுகள், கல்வியியல்
மேைொண்றேச் மசறவயின் முக்கியக்கூறுகள் ஆகியன குறித்து ஆசிரியர்கள்
பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். மநைறைப் பயிற்சி, கசய்து கற்ைல், விளக்கக்
கொகைொலிகள், ேதிப்பீடுகள், பின்னூட்டங்கள் எனப் பல்மவறு நிறைகறள
இப்பயிற்சி உள்ளடக்கியிருந் து. கற்பித் லுக்குத் திட்டமிடும் கொைத்ற க்
குறைத்து ஆசிரியர்களின் வகுப்பறைக் கற்பித் லுக்கு உ வும்வறகயில்
இைவச இறையவழி கசயலிகள்/கருவிகள் குறித்தும் ஆசிரியர்களுக்குப்
பயிற்சி
வழங்கப்பட்டது.
உயர்க ொழில்நுட்ப
ஆய்வகங்களில்
பயன்படுத் ப்படும் பயனர் கபயர்கறள அடிப்பறடயொகக் ககொண்டு ஆசிரியர்
ேதிப்பீடுகளுக்கொன வினொக்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்பயிற்சியின்
வொயிைொகத் க ொடக்கநிறை மு ல் மேனிறைவறை பணியொற்றும் 1,90,430
ஆசிரியர்கள், பயனறடந்துள்ளனர். இப்பயிற்சியின் பயனொக ஆசிரியர்கள்
இறையவழியில் கற்பித் ல் பணிறயச் சிைப்பொக மேற்ககொள்ளும் திைறனப்
கபற்றுத் ம றவக்மகற்பத் ம்றேத் கவறேத்துக் ககொள்கின்ைனர். இ ன்
நன்றேகறளக் கருத்தில் ககொண்டு இப்பயிற்சி, புதி ொகப் பணியேர்த் ப்படும்
அறனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் அளிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

4.5.6. கற்றல் விரைவுகள் குறித்த பயிற்சி
ஒவ்கவொரு வகுப்பிலும் நடத் ப்படும் ஒவ்கவொரு பொடத்திற்கும்
அளவுமகொைொக அறேயும் கற்ைல் விறளவுகள், குழந்ற கள் ொங்கள் கற்கும்
பொடக்கருத்துகளில் க ளிவு கபற்றுள்ளனைொ என்பற க் கண்டறிய உ வும்.
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், மு ன்றேக்
கருத் ொளர்களொக ஒவ்கவொரு வட்டொைத்திலும் உள்ள ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி
ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனக் கல்வியொளர்கள், வட்டொை வளறேய ஆசிரியப்
பயிற்றுநர்கள், சிைந் ஆசிரியர்கள் ஆகிமயொருக்கு இறையவழியொக கற்ைல்
அறடவுகள், வகுப்பறை நறடமுறைகள் ேற்றும் கசயல்பொடுகள் ஆகியன
குறித்து பயிற்சிறய வழங்கியது. பயிற்சி கபற்ை மு ன்றேக் கருத் ொளர்களொல்,
க ொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இைண்டு நொள் கற்ைல் விறளவுகள் சொர்ந்
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இப்பயிற்சியின் மூைேொக ேொநிைத்தில் உள்ள
அறனத்துத் க ொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களும் பயனறடந்துள்ளனர்.
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4.5.7. கல்வியில் பின்தங்கிய வட்டாைங்களில் படிக்கும் மாைவர்களுக்காை
மை ைன் மற்றும் வாழ்க்ரகத் திறன் ளமம்பாட்டுத்திட்டம்.
ேொைவர்களின் ேனகவழுச்சி நைத்ற யும் வொழ்க்றகத் திைன்கறளயும்
மேம்படுத்துவதில் அைசு மிகுந் அக்கறை ககொண்டுள்ளது. ேனஅழுத் ம்
ஏற்படும் சூழல்களில், ேொைவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ப ற்ைமும்
அழுத் மும் ஏற்படுகிைது. ேொைவர்களின் ேனகவழுச்சி நைத்ற யும்
வொழ்க்றகத் திைன்கறளயும் மேம்படுத்துவ ற்கொகக் கல்வியில் பின் ங்கிய 44
வட்டொைங்களில் உள்ள அைசு ேற்றும் அைசு உ விகபறும் பள்ளிகளில்
பணிபுரியும்
ஆசிரியர்களுக்குக்
கறை
ேற்றும்
விறளயொட்டு
அடிப்பறடயிைொன ேனகவழுச்சி நைன் ேற்றும் வொழ்க்றகத்திைன்
மேம்பொட்டுப் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என்று ேொண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்
துறை அறேச்சர் அவர்கள் மிழ்நொடு சட்டப்மபைறவயில் அறிவித்துள்ளொர்.
இந்
அறிவிப்றபத் க ொடர்ந்து,
யுனிகசப் அ னுறடய கல்வி
அறேப்புடன் இறைந்து ேொைவர் பயிற்சிஏடு, ஆசிரியர் றகமயட்றட
உருவொக்கியுள்ளது. ேனகவழுச்சி நைன் ேற்றும் வொழ்க்றகத் திைன்கறள
வளர்ப்ப ற்கொன
கறை ேற்றும் விறளயொட்டு சொர்ந்
பல்மவறு
கசயல்பொடுகள், ேொைவர் பயிற்சிக் றகமயட்டில் இடம்கபற்றுள்ளன.
ேொைவர்
பயிற்சிக்
றகமயட்டில்
இடம்கபற்றுள்ள
கற்ைல்
கசயல்பொடுகளுக்கொன கற்பிக்கும் முறைகள் குறித்து ஆசிரியர் றகமயட்டில்
விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இக்கட்டகங்கறள உருவொக்கிய பொட வல்லுநர்கள், கல்வியில் பின் ங்கிய
வட்டொைங்களில் உள்ள அைசு ேற்றும் அைசு உ விகபறும் பள்ளிகளில்
பணிபுரியும் 1200 ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்துள்ளனர். பயிற்சி கபற்ை
ஆசிரியர்கள், ங்கள் பள்ளி ேொைவர்களுக்கு இப்பயிற்சிறய வழங்கினர்.
இப்பயிற்சி திட்டம், ரூபொய் 1 மகொடி கசைவில் மேற்ககொள்ளப்பட்டது.
இ னொல் 2,25,000 ேொைவர்கள் பயனறடந்து உள்ளனர்.

4.5.8. மாைவர்களுக்காை உயர்கல்வி, ளவரைவாய்ப்பு வழிகாட்டி நூரை
உருவாக்குதல்
உயர்கல்வி ேற்றும் மவறைவொய்ப்பு வழிகொட்டு ல் என்பது 11ஆம்
வகுப்புக்கொன பொடப்பிரிவுகறள
ேொைவர்கள் ம ர்ந்க டுப்ப ற்கு முன்
வழங்க மவண்டிய மிக முக்கிய உள்ளீடுகளுள் ஒன்ைொகும். அைசு ேற்றும் அைசு
உ வி கபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் கபரும்பொைொன ேொைவர்கள், மிகச்
சொ ொைை சூழலில் இருந்து படிக்க வருகின்ைனர். இவர்களுக்கு உயர்கல்வி,
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மவறைவொய்ப்புகறளத் க ரிவு கசய்வ ற்கொன உரிய வழிகொட்டு ல்கள்
கிறடக்கொேல் மபொகைொம்.
இ னொல், ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 9
மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வறையிைொன ேொைவர்களுக்கு உயர்கல்வி ேற்றும்
மவறைவொய்ப்புக்கொன வழிகொட்டு றை வழங்கும் வறகயில் கட்டகங்கறளத்
யொரிக்க ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனக் கல்வியொளர்கள், சிைந்
ஆசிரியர்கள் ககொண்ட குழுறவ அறேத் து. இக்குழு, நறடமுறையில் உள்ள
பல்மவறு பணிவொய்ப்புகள் குறித்து விரிவொக ஆைொய்ந் து. ேொைவர்களின்
விருப்பம், ஆர்வம், இயல்திைன்கள், மவறைவொய்ப்பு விருப்பங்கறள
அளவிட்டு அ ன் அடிப்பறடயில் உயர்கல்வி ேற்றும் மவறைவொய்ப்புகறளத்
ம ர்ந்க டுக்கும் வறகயில் ேொைவர்களுக்கொன றகமயட்டிறன ேொநிைக்
கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் யொரித்துள்ளது.
பன்னிைண்டொம் வகுப்பு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இது குறித்
பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு, அவர்களின் மூைேொக அவர் ம் ேொைவர்களுக்கு
உயர்கல்வி ேற்றும் மவறைவொய்ப்பு குறித்து ஆற்றுப்படுத் த் ம றவயொன
பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்ைன.

4.5.9. மதிப்பீட்டுப்புைத்ரத ஏற்படுத்துதல்
கற்ைல் கற்பித் ல் கசயல்பொடுகளில் ேதிப்பீடும் ஒருங்கிறைந்துள்ளது.
ேொைவர்களின்
கற்ைறைச்
மசொதிக்கும்
ேதிப்பீடுகறளக்
ககொண்டு
ஆசிரியர்களொல் வகுப்பறைச் கசயல்பொடுகறள ேறுதிட்டமிட முடியும்.
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின்
ேதிப்பீட்டுப்புைத்தில் (Assessment Cell) பள்ளிக் குழந்ற கள் ஒவ்கவொருவரின்
கற்ைல் அறடவும் குறிப்பிட்ட கொை இறடகவளியில் (periodic intervals)
ேதிப்பீடு கசய்யப்பட்டு, பகுப்பொய்வு கசய்யப்படும். இத் கவல்கள் யொவும்
முறையொகச்
மசமிக்கப்பட்டு
குறைதீர்க்
கற்ைலுக்குத்
ம றவயொன
நடவடிக்றககள்
மேற்ககொள்ளப்படும்.
இந்மநொக்கங்கறள
நிறைமவற்றுவ ற்கொகப்
பள்ளிப்
பொடநூல்களில்
இடம்கபற்றுள்ள
பொடப்கபொருள்,
றைப்பு, துறைத் றைப்புகள், கற்ைல் விறளவுகறள
உள்ளடக்கிய ஒரு வறகக ொறகக் மகொப்பொக (taxonomy document)
உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. ேொநிைம் முழுவதும் உள்ள ஆசிரியர்களொல் 9 மு ல் 12
ஆம் வகுப்புவறையிைொன பொடங்களுக்கு உருவொக்கப்பட்டுள்ள வினொக்கறள
32 ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள், சீைொய்வு
கசய்கின்ைன. சீைொய்வு கசய்யப்பட்ட வினொக்கள், உயர் க ொழில் நுட்ப
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ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்ைன. அந் ஆய்வகங்களின் வழியொக
ேொநிைத்தில்
உள்ள
அறனத்து
அைசு
உயர்நிறை
ேற்றும்
மேனிறைப்பள்ளிகளில் 9ஆம் வகுப்பிற்குத் திங்கட் கிழறேயிலும், 10ஆம்
வகுப்பிற்குச் கசவ்வொய்க் கிழறேயிலும், 11ஆம் வகுப்பிற்குப் பு ன் ேற்றும்
வியொழக் கிழறேகளிலும், 12ஆம் வகுப்பிற்கு கவள்ளி ேற்றும் சனிக்
கிழறேகளிலும்
ேதிப்பீடுகள்
நடத் ப்படுகின்ைன.
ேதிப்பீட்டு
நடவடிக்றககள் நிறைவறடந் வுடன், கபைப்பட்ட ைவுகள் பகுப்பொய்வு
கசய்யப்பட்டு குந் குறைதீர் நடவடிக்றககள் மேற்ககொள்ளப்படும்.

4.5.10. மாநிை வைரமயத்ரத ஏற்படுத்துதல்
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், பள்ளிக்கல்வித்
துறையில் உள்ள பல்மவறு ைப்பினரின் பணித்திைன்கறளயும் க ொடர்ந்து
மேம்படுத்தி வருகிைது. ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி
நிறுவனம், வளங்களின் களஞ்சியேொகத் திகழவும் ஆசிரியர்களுக்கொன
வளறேயேொக
அறேந்திடவும்
பொடவொரியொகச்
சிைப்புப்புைங்கள்
அறேக்கப்பட்டு வருகின்ைன. இந் வளறேயத்தில் கேொழிப்பிரிவு, அறிவியல்
பிரிவு, கணி வியல் பிரிவு, சமூக அறிவியல் பிரிவு, ஆைொய்ச்சிப்பிரிவு, கவல்
க ொடர்புத் க ொழில்நுட்பப்பிரிவு ஆகியறவ இடம்கபறும். ஆசிரியர்களுக்கும்
ேொைவர்களுக்கும் ஆர்வத்ற
ஏற்படுத்தும் வறகயில் கொகைொலிக்
கொட்சிகளுடன் கூடிய பொடப்கபொருள்கள் இம்றேயத்தில் இடம் கபறும்.
ஆசிரியர்களும் ேொைவர்களும் ேொநிை அளவிைொன பயிற்சிகள் நறடகபறும்
மபொதும் ேற்றும் ஆண்டு முழுவதும் ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும்
பயிற்சி நிறுவனம் கவளியிடும் அட்டவறைப்படி இவ்வள றேயத்திற்கு
வருறக ைைொம்.
இம்ேொநிை வளறேயத்தில் ேொதிரிகள், கசய்து கற்ைல், கைந் ொமைொசித்துக்
கற்ைல்,
விறளயொட்டுவழிக்
கற்ைல்,
அனுபவக்
கற்ைல்,
அறசவூட்டப்படம்வழிக்
கற்ைல்
மபொன்ை
சிைப்புகள்
உள்ளடக்கிய ொகயிருக்கும். ஒவ்கவொரு வளறேயத்திற்கும் ம றவயொன
உபகைைங்கறள வொங்குவ ன் கபொருட்டுப் பொட வல்லுநர் குழு, சிைந்
நிறுவனங்கள்
சிைவற்றைப்
பொர்றவயிட்டுச்
சிைப்புப்
புைங்கறள
மேம்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

4.5.11 ஆைாய்ச்சிச் பசயல்பாடுகள்
ஆய்வுச் கசயல்திட்டங்கள் ேற்றும் கசயைொைொய்ச்சிகள், பள்ளிக் கல்வியில்
உள்ள கற்ைல் கற்பித் ல் கசயல்முறைகள், ேதிப்பீடு, பொடப்புத் கங்களின்
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கசயல்திைன், கல்வித் க ொறைக்கொட்சிக் கொகைொலிகளின்
ொக்கம்,
இறையவழிக் கற்ைலின் ொக்கம் மபொன்ைவற்றில் ஏற்பட வொய்ப்புள்ள
பிைச்சிறனகறளத் தீர்ப்ப ற்கொன முக்கியக் கருவிகளொக விளங்குகின்ைன.
ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ஆசிரியப்
பயிற்றுநர்கறளயும் பிை ஆசிரியர்கறளயும் பள்ளி வருறக, வகுப்பறை
உற்றுமநொக்கல், ேொைவர்களின் கல்வித்திைன், பணியிறடப் பயிற்சி
மபொன்ைறவக் குறித் கல்வி ஆைொய்ச்சிகறளத் க ொடர்ந்து மேற்ககொள்ள
ஊக்குவித்து வருகிைது. இது விை, ேொநிைக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும்
பயிற்சி நிறுவனத்திலும் ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் பயிற்சி
நிறுவனங்களிலும் உள்ள கல்வியொளர்களொல் பண்புசொர் ஆைொய்ச்சிகள்
மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. மேலும், பள்ளிக்கல்வி க ொடர்பொன
அவ்வப்மபொற ய பிைச்சிறனகறளத் தீர்ப்ப ற்கொன கசயல் ஆைொய்ச்சிகறளயும்
அவர்கள் மேற்ககொள்கின்ைனர்.
ேொவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனக் கல்வியொளர்களொல்
2021-22ஆம்
ஆண்டில்
369
கசயைொைொய்ச்சிகளும்,
159
ஆய்வுச்
கசயல்திட்டங்களும்
மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவ்வொைொய்ச்சிகளின்
வொயிைொகக் கண்டறியப்பட்ட முடிவுகள் யொவும் கருத் ைங்குகள் வழியொகவும்,
ஆசிரியர்களுக்கொன
பணியிறடப்
பயிற்சிகள்
வழியொகவும்
பைவைொக்கப்பட்டுள்ளன.
4. 6. நிதி ஒதுக்கீடு
2022-23ஆம் ஆண்டிற்கு அைசொல் இவ்வியக்ககத்திற்கு ரூ.105.66 மகொடி நிதி
ஒதுக்கீடு
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

42

5. அைசுத் ளதர்வுகள் இயக்ககம்
5.1. அறிமுகம்
அைசுத் ம ர்வுகள் இயக்ககம் 1975 ஆம் ஆண்டு ம ொற்றுவிக்கப்பட்டது.
இவ்வியக்ககம் க ொடங்கப்பட்டதில் இருந்து பல்மவறு ம ர்வுகறள உயர்ந்
ைத்துடன் நடத்தி வருகிைது. 10, 11 ேற்றும் 12 வகுப்புகளுக்கொன கபொதுத்
ம ர்வுகறள நடத்துவதுடன். ம சிய திைனொய்வுத் ம ர்வு (NTSE) , ம சிய
வருவொய் வழி ேற்றும் குதி படிப்பு வித் க ொறக ம ர்வு (NMMS) , மிழ்நொடு
ஊைக ேொைவர்கள் திைனொய்வுத் ம ர்வு (TRUST) மபொன்ை உ வித் க ொறகத்
ம ர்வுகறளயும் இவ்வியக்ககம் நடத்துகிைது.
5.2. குறிக்ளகாள்கள்
•

அறனத்து
வறகயொன
ம ர்வுகறளயும்
முறையொகவும்
பொதுகொக்கப்பட்ட சூழலிலும் நடத்துவ ற்கு ம ர்வுகள் நடத்தும்
முறையில் சீர்திருத் ங்கள் மேற்ககொள்வது.

•

மின்னணு ேயேொக்கல் மூைம் ேதிப்பீட்டு
முறைகறள
மேம்படுத்து ல்.
குறித் மநைத்தில் ம ர்வு முடிவுகறள கவளியிடு ல் ேற்றும்
ம ர்வர்களுக்கொன க்க சொன்றி ழ்கறள வழங்கிடு ல்.

•
•

எதிர்கொைத்தில் உயர்கல்வி பயில்வ ற்கொன சவொல்கறள
எதிர்ககொள்ள உ வும் வறகயில், உயர் சிந் றனத் திைன்
ககொண்ட வினொத் ொள்கள் அறேத்து ேொைவர்களிறடமய
திைனொய்வு சிந் றனத் திைறன வளர்ப்பது.
5.3. பசயல்பாடுகள்.
அைசுத் ம ர்வுகள் இயக்ககம் 35 வறகயொன கவவ்மவறு ம ர்வுகறள
நடத்துவ ற்கொன கபொறுப்பிறன ஏற்றுள்ளது. வினொத் ொள்கள் யொரிப்பற த்
விை இவ்வியக்ககம் ம ர்வுகறள கவளிப்பறடத் ன்றேயுடன் நடத்தி ம ர்வு
முடிவுகறள எவ்வி ப் புகொர்களுக்கும் இடமின்றி கவளியிட்டு உரிய
சொன்றி ழ்கறளயும் ம ர்வர்களுக்கு வழங்கி வருகின்ைது.
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5.4. இரையதை ளசரவகள்
அைசுத் ம ர்வுகள் இயக்ககத்தின் அதிகொைப்பூர்வ இறைய ளேொன
www.dge.tn.gov.in மூைம் ேொைவர்கள், கபற்மைொர்கள் ேற்றும் கல்வி
நிறுவனங்களுக்குத் ம றவப்படும் கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள விவைங்கறள
எளி ொகப் கபறுவ ற்கொன வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது.
•

ம ர்வு அறிவிக்றககள்

•

ம ர்வுக்கொை அட்டவறைகள்

•

விண்ைப்பப் படிவங்கள்

•
•

ம ர்வுக் கட்டை விவைங்கள்
ம ர்வர்களுக்கொன அறிவுறைகள்

•

முந்ற ய ஆண்டு ம ர்வு வினொத் ொள்கள்

•

இைண்டொம்படி
ேதிப்கபண்
விண்ைப்பப் படிவங்கள்

•

சொன்றிட்ட ேதிப்கபண் நகல் கபறுவ ற்கொன விண்ைப்பப்
படிவங்கள்

•

புைப்கபயர்ச்சி சொன்றி ழ்
படிவங்கள்
பள்ளி ேொைவர்கள் ேற்றும்
பட்டியல் யொரித் ல்.

•
•

சொன்றி ழ்

கபறுவ ற்கொன

கபறுவ ற்கொன

விண்ைப்பப்

னித் ம ர்வர்களுக்கொன கபயர்ப்

ம ர்வுக்கூட நுறழவுச் சீட்டு பதிவிைக்கம் கசய் ல்.

• ம ர்வுக் கட்டைத்ற இறைய ளம் மூைம் கசலுத்து ல்.
5.5. பபாது மக்கள் ைன்

5.5.1 அைசு இ - ளசரவ ரமயங்கள் வழிளய விண்ைப்பித்தல்
ேொண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை அறேச்சர் மின்னணு மசறவகள் என்ை
றைப்பின்கீழ் சட்டப் மபைறவயில் அறிவித் ற்கிைங்க இவ்வியக்கத்தின்
கீழ்க்கொணும் மசறவகள் அைசு இ-மசறவ றேயங்களின் வொயிைொக
விண்ைப்பித்து கபற்றுக் ககொள்ள வழிவறக கசய்யப்பட்டுள்ளது.
•
•

மிழ் வழியில் பயின்ைறேக்கொன சொன்று
இைண்டொம்படி ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்
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•

சொன்றிட்ட ேதிப்கபண் நகல்

•

ேதிப்கபண் சொன்றி ழில் திருத் ம்

•

புைப்கபயர்வு சொன்றி ழ் (கவளி ேொநிைம் அல்ைது கவளி
நொடுகளில் உயர் கல்வி பயில்வ ற்கு)

5.5.2 மின் ஆவைக் காப்பகம்
மின் ஆவைக்கொப்பகம் சொன்றி ழ்கறள மின்னணுச் சொன்றி ழ்களொக
பதிவிைக்கம் கசய்து ககொள்ள உ வுகிைது. இறடநிறை ேற்றும் மேல்நிறை
ம ர்வுகறள எழுதிய ேொைவர்கள் ங்களது ஆ ொர் எண்கறளக் ககொண்டு மின்
ஆவைக் கொப்பகத்தில் உள்நுறழந்து அவர்களது மின்னணு ேதிப்கபண்
சொன்றி ழ்கறள
அைசுத்ம ர்வுகள்
இயக்கக
ேதிப்கபண்
விவை
க ொகுப்பிலிருந்து
பதிவிைக்கம்
கசய்துககொள்ள
வழிவறக
கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவறை 1,06,75,384 ம ர்வர்களது ேதிப்கபண்
விவைங்கள் மின் ஆவைக் கொப்பகத்தில் பதிமவற்ைம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 1,556
ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்களுக்கு மின்னனு சொன்கைொப்பம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.6. மாைவர்கள் ைன்

5.6.1.

தமிழ் வழியில் பயிலும் மாைவர்களுக்கு
பசலுத்துவதிலிருந்து விைக்களித்தல்.

ளதர்வுக்

கட்டைம்

மிழ் வழியில் பயிலும் பத் ொம் வகுப்பு ேற்றும் மேல்நிறைத் ம ர்வுகள்
எழுதும் பள்ளி ேொைவர்கள் அறனவருக்கும் கபொதுத் ம ர்வு எழுதுவ ற்கொன
ம ர்வுக் கட்டைம் கசலுத்துவதிலிருந்து விைக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021–22
ஆம்
கல்வியொண்டில்
ம ர்வுக்
கட்டைம்
கசலுத்துவதிலிருந்து
விைக்களிக்கப்பட்ட ம ர்வர்களின் எண்ணிக்றக பின்வருேொறு:

வ. எண்
1
2
3

வகுப்பு
இறடநிறை
மேல்நிறை மு ைொம்
ஆண்டு
மேல்நிறை இைண்டொம்
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ளதர்வுக் கட்டைம்
பசலுத்து வதிலிருந்து
விைக்களிக்கப்பட்ட
ளதர்வர்கள்
5,05,248
4,72,617
4,34,888

ஆண்டு
5.6.2. சிறப்புக் கவைம் ளதரவப்படும் ளதர்வர்கள் ளதர்வு எழுதுவதற்கு
வழங்கப்படும் சலுரககள். (CWSN)
பத் ொம் வகுப்பு ேற்றும் மேல்நிறைத் ம ர்வுகள் எழுதும் சிைப்புக் கவனம்
ம றவப்படும் குழந்ற களுக்கு வழங்கப்படும் சலுறககளொவன:
•

றைத் ளத்தில் இருக்றக வசதி கசய்யப்படுகிைது.

•

பொர்றவத்திைன் குறைபொடுறடய ம ர்வர்களுக்கு
வசதி கசய்யப்படுகிைது.

•

பொர்றவத்திைன் குறைபொடுறடய ம ர்வர்களுக்குச் கசொல்வற
எழுதுபவர் நியேனம்: கசொல்வற எழுதுபவைொக
குதியொன
ேற்றும் சம்பந் ப்பட்ட பொடத்தில் குதி கபற்ை இளங்கறை
பட்ட ொரி
/
முதுகறை
பட்ட ொரி
ஆசிரியர்கள்
நியமிக்கப்படுகிைொர்கள்.
நைம்பியல் மகொளொறு உறடய ம ர்வர்களுக்கு மகள்வித் ொறளப்
படித்துக்கொட்ட அல்ைது கசொல்வற எழுதுபவர் நியேனம்
கசய்ய அனுேதி வழங்கப்படுகிைது.

•

னி அறை

•

கூடு ல் ஒரு ேணி மநைம் வழங்கப்படுகிைது.

•

கணிப்பொன்கறளப்
பயன்படுத்துவ ற்கொன
அனுேதி
வழங்கப்படுகிைது.
இறடநிறை
வகுப்பு
பயிலும்
ேொைொக்கர்கள்
கசய்முறைத்ம ர்வு எழுதுவதிலிருந்து விைக்களிக்கப் படுகிைது.

•
•

எதிர்பொைொ விபத்துகள் / கொயங்கள் ஏற்பட்ட ம ர்வர்கள்
கசொல்வற எழுதுபவர் நியேனம் ேற்றும் கூடு ல் ஒரு ேணி
மநைம் வழங்கப்படுகிைது.
5. 7. சிரறகளில் ளதர்வு ரமயங்கள்
சிறைவொசிகளும் எதிர்கொை வொழ்க்றகயில் முன்மனை, அவர்கள் கல்வியில்
முன்மனற்ைம் கொண்பது அவசியேொ ைொல் ஒவ்மவொைொண்டும் சிறைகளில்
ம ர்வு றேயம் அறேக்கப்பட்டு ம ர்வு நடத் ப்படுகிைது.
2020-21-ஆம்
கல்வியொண்டிற்கொன, ஆகஸ்ட் / கசப்டம்பர் 2021 ம ர்வில் 10 ஆம் வகுப்பிற்கு
203 சிறைவொசிகளும், 11 ஆம் வகுப்பிற்கு 68 சிறைவொசிகளும் 12 ஆம்
வகுப்பிற்கு 68 சிறைவொசிகளும் ம ர்விறன எழுதினர்.
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5. 8. துரைத் ளதர்வுகள் டத்துதல்
ஒவ்கவொரு ஆண்டும் கபொதுத்ம ர்வு முடிவுகள் கவளியிட்டவுடன் அம
கல்வியொண்டில் ம ர்வர்கள்
ங்கள் உயர் படிப்றபத் க ொடர்வ ற்கு
வொய்ப்பளிக்கும் வறகயில் துறைத் ம ர்வுகள் நடத் ப்படுகின்ைன.
5.9. பல்ளவறு வரகயாை ளதர்வுகள் டத்துதல்

5.9.1. எட்டாம் வகுப்புத் ளதர்வு (தனித்ளதர்வர்கள்)
குறைந் பட்ச எட்டொம் வகுப்புக் கல்வித்
குதியிறன அளிக்கும்
வறகயில், மநைடித்
னித்ம ர்வர்களுக்கு எட்டொம் வகுப்புத் ம ர்வு
இவ்வியக்ககத் ொல்
நடத் ப்படுகிைது. 2021-22 கல்வியொண்டில் டிசம்பர்
2021-இல் நடத் ப்பட்ட எட்டொம் வகுப்புத் ம ர்வில் 4,209 னித்ம ர்வர்கள்
ம ர்கவழுதியுள்ளனர்.

5.9.2. அைசுத் பதாழில்நுட்பத் ளதர்வுகள்
மவறைவொய்ப்பிற்கொன
க ொழில்நுட்பக்
கல்வித்
குதிறய
வழங்குவ ற்கு, ஓவியம், ற யல், விவசொயம், அச்சுக்கறை, இறச, றகத் றி
ேற்றும் கநசவு மபொன்ை பொடப்பிரிவுகளில் அைசுத் க ொழில் நுட்பத் ம ர்வுகள்
நடத் ப்படுகிைது.

5.9.3. பதாடக்கக் கல்விப் பட்டயத் ளதர்வு
இவ்வியக்ககத் ொல்
க ொடக்கக்கல்வி
பட்டயத்
ம ர்வு
நடத் ப்படுகிைது. 2020 - 2021 கல்வியொண்டிற்குரிய ம ர்வு கசப்டம்பர் 2021இல் நறடகபற்ைது. இத்ம ர்விறன 9,536 ேொைவர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

5.9.4. மத்திய அைசுப் பணியாைர் ளதர்வாரையம் ( UPSC ) மற்றும் மத்திய
பணியாைர் ளதர்வாரையத்தின் (SSC) ளதர்வுகரை டத்துதல்
ஆண்டும ொறும் ேத்திய அைசுப் பணியொளர் ம ர்வொறையம் ேற்றும்
ேத்திய பணியொளர் ம ர்வொறையத் ொல் கசன்றனயில் நடத் ப்படும்
ம ர்வுகளுக்கு அைசுத் ம ர்வுகள் இயக்ககம் ஒருங்கிறைப்பு முகறேயொக
கசயல்பட்டு வருகிைது.
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5.10. உதவித் பதாரகக்காை ளதர்வுகள்

5.10.1. தமிழ் ாடு ஊைக மாைவர்கள் திறைாய்வுத் ளதர்வு (TRUST)
ஊைகப் பகுதிகளில் ஒன்ப ொம் வகுப்பு பயிலும் ேொைவர்கள், அவர் ம்
கபற்மைொரின் ஆண்டு வருேொனம் ரூ.1,00,000/-க்கு மிகொேல் இருக்கும்
பட்சத்தில்
இத்ம ர்விறன எழு
குதியுறடமயொர் ஆவர். ஒவ்கவொரு
ேொவட்டத்திலும் 50 ேொைவர்கள் ேற்றும் 50 ேொைவியர்கள் எழுத்துத் ம ர்வில்
க ரிவு கசய்யப்பட்டு ஆண்கடொன்றுக்கு ரூ.1000/- வீ ம், க ொடர்ந்து நொன்கு
ஆண்டுகளுக்கு கல்வி உ வித் க ொறக வழங்கப்படுகிைது. 2021-22 ஆம்
கல்வியொண்டில் பிப்ைவரி 2022 இல் நறடகபற்ை ம ர்வில் 88,658 ேொைவர்கள்
ம ர்கவழுதியுள்ளனர்.

5.10.2. ளதசிய வருவாய் வழி மற்றும் தகுதி படிப்புதவித் பதாரக ளதர்வு (NMMS)
அைசு ேற்றும் அைசு உ வி கபறும் பள்ளிகளில் 7ஆம் வகுப்பில் ம ர்ச்சி
கபற்று 8-ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் ேொைவர்களின் கபற்மைொைது ஆண்டு
வருேொனம் ரூ.1,50,000/-க்கு மிகொேல் இருக்கும்பட்சத்தில் ம சிய வருவொய்
வழி ேற்றும்
குதி படிப்பு வித்க ொறக ம ர்விறன ம ர்கவழு
குதியுறடயவர் ஆவர். க ரிவு கசய்யப்பட்ட ேொைவர்களுக்கு 9 மு ல் 12 ஆம் வகுப்பு வறை ஆண்டு ம ொறும் ரூ.12,000/- (ேொ ம் ரூ.1000/- வீ ம்) உ வித்
க ொறக வழங்கப்படுகிைது. ஒவ்மவொைொண்டும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ேொநிை
அளவில் 6,695 ேொைவர்கள் படிப்பு உ வித் க ொறக கபறுகின்ைனர். 2021-22ஆம் ஆண்டில் ேொர்ச் 2022-இல் நறடகபற்ை (NMMS) ம ர்வில் 1,75,727
ேொைவர்கள் ம ர்கவழுதியுள்ளனர்.

5.10.3. ளதசிய திறைாய்வுத் ளதர்வு (NTSE)
ம சியக் கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின்
ஒருங்கிறைப்பு முகறேயொக இவ்வியக்ககம் கசயல்பட்டு இத்ம ர்விறன
நடத்துகிைது. கல்வி ஆண்டில், ேத்திய / ேொநிைப் பள்ளி குழுேங்களில் 10-ஆம்
வகுப்பு பயிலும் ேொைவர்கள் அறனவரும் இத்ம ர்விறன எழு
குதிபறடத் வர்கள் ஆவர். இவ்வியக்ககத் ொல் நடத் ப்படும் மு ல்நிறைத்
ம ர்வின் முடிவுகள் கவளியிடப்பட்ட பின்னர் இைண்டொம் நிறைத் ம ர்விறன
ம சிய அளவில் NCERT நடத்துகிைது. 2021-22-ஆம் கல்வியொண்டில் பிப்ைவரி
2022-இல் நறடகபற்ை ம ர்வில் 2,07,205 ேொைவர்கள் எழுதியுள்ளனர்.
இத்திட்டத்தின் மூைம் ஒவ்கவொரு ஆண்டும் அதிகபட்சம் 200 மிழக
ேொைவர்கள் க ரிவு கசய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு 11 ேற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு
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பயிலும் வறை ேொ ம் ரூ.1250/-, இளங்கறை ேற்றும் முதுகறைப் பட்டப்படிப்பு
படிக்கும் வறை ேொ ம் ம ொறும் ரூ.2,000/- உ வித் க ொறகயொக
வழங்கப்படுகிைது. ஆைொய்ச்சிப் படிப்பு மேற்ககொள்ளும் ேொைவர்களுக்கு
பல்கறைக்கழக ேொனியக்குழுவினொல் நிர்ையிக்கப்படும் உ வித் க ொறக
அதிகபட்சேொக நொன்கு ஆண்டு கொைத்திற்கு வழங்கப்படுகிைது.
5.11. இயக்ககத்திரை கணினி மயமாக்குதல்
ேொைவர்களின் கபயர்ப் பட்டியல் யொரித் ல் மு ற்ககொண்டு ம ர்வு
முடிவுகள் கவளியிடு ல் வறையிைொன அறனத்து ம ர்வுப் பணிகளும்
மிழ்நொடு மின் ஆளுறே முகறேயின் (TNeGA) உ வியுடன் முழு அளவில்
கணினிேயேொக்கப்பட்டுள்ளது.
5.12. அைசுத் ளதர்வுகள் ளசரவ ரமயங்கள்
ம ர்ந்க டுக்கப்பட்ட பள்ளி வளொகங்களில் 241 அைசுத் ம ர்வுகள் மசறவ
றேயங்கள் கசயல்படுகின்ைன. இவ்வியக்ககத் ொல் நடத் ப்படும் அறனத்து
ம ர்வுகளுக்கும் ம ர்வர்கள் இறைய வழியில் எளி ொக விண்ைப்பிக்க
இச்மசறவ றேயங்களில் வசதி கசய்யப்பட்டுள்ளது.
5.13. ளதர்வு முடிவுகள் பவளியிடுதல்
ம ர்வர்களின் கபயர்ப் பட்டியல் யொரிக்கும் கபொழுது பதியப்பட்ட
றகப்மபசி எண்ணிற்கு ம ர்வு முடிவுகள் குறுஞ்கசய்தியொக உடனடியொக
அனுப்பி றவக்கப்படுகிைது. மேலும், ம ர்வு முடிவுகள் இறைய வழி
வொயிைொக
கவளியிடுவ ற்கு
www.tn.results.nic.in,
www.dge1.tn.nic.in,
www.dge2.tn.nic.in ஆகிய மூன்று இறைய ளங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன.
அட்டவறைப்படுத் ப்பட்ட ேதிப்கபண் பட்டியறை (TML) சம்பந் ப்பட்ட
பள்ளிகள் இறைய ளம் வொயிைொகப் பதிவிைக்கம் கசய்து ககொள்ள வசதி
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மேல்நிறை கபொதுத் ம ர்வுக்குரிய விறடத் ொள்களின்
நகல்கள் கபறுவ ற்கு இறைய ளம் வொயிைொக விண்ைப்பிக்கவும் வசதி
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ம ர்வர்களின் விண்ைப்பத்தின் அடிப்பறடயில்
விறடத் ொள்களின்
நகல்கள்
இறைய ளத்தில்
பதிமவற்ைம்
கசய்யப்படுகிைது. இ ன் மூைம் ேொைவர்கள் அவர்களது ேதிப்கபண்கள்
ேறுகூட்டலுக்மகொ
அல்ைது
அவர்களது
விறடத் ொள்களின்
ேறு
ேதிப்பீட்டிற்மகொ விண்ைப்பிக்கைொம்.
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5.14. சான்றிதழ்கள் வழங்குதல்

5.14.1. தற்காலிக மதிப்பபண் சான்றிதழ் / மதிப்பபண் பட்டியல்
ம ர்வு முடிவுகள் கவளிவந்
ேறு நொள் மு ல், இறடநிறைத்
ம ர்கவழுதிய ம ர்வர்கள் அவர்களின் ற்கொலிக ேதிப்கபண் சொன்றி றழயும்,
மேல்நிறைத் ம ர்கவழுதிமயொர் ேதிப்கபண் பட்டியறையும் இறைய ளம்
(www.dge.tn.nic.in) வொயிைொக பதிவிைக்கம் கசய்து ககொள்ளைொம்.

5.14.2.ளமல்நிரைத் ளதர்வுகளுக்காை
மதிப்பபண் சான்றிதழ்கள்

பாதுகாப்பு

அம்சங்களுடன்

கூடிய

மேல்நிறை மு ைொம் ஆண்டு ேற்றும் இைண்டொம் ஆண்டு கபொதுத்
ம ர்வுகளில் முழுறேயொக ம ர்ச்சி அறடந் வர்களுக்கு பொதுகொப்பு
அம்சங்களுடன்
கூடிய
ேதிப்கபண்
சொன்றி ழ்கள்
னித் னிமய
வழங்கப்படுகிைது. அத்துடன் ம ர்ச்சி கபைொ ேொைவர்களுக்கு ேதிப்கபண்
பட்டியல் வழங்கப்படுகிைது. இறடநிறை / மேல்நிறை ம ர்வுகறள
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறையில் ம ர்கவழுதி ம ர்ச்சி கபற்ை ேொைவர்களுக்கு
ஒருங்கிறைக்கப்பட்ட ேதிப்கபண் சொன்றி ழ் வழங்கப்படுகிைது.

5.14.3. 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பபண் சான்றிதழில் பபற்ளறார் பபயர்
அச்சிடுதல்.
10-ஆம் வகுப்பு ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்களில் ம ர்வர்களின் கபயமைொடு
கபற்மைொர் கபயரும், மிழ் ேற்றும் ஆங்கிைத்தில் அச்சிட்டு ம ர்வர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிைது. இம நறடமுறை மேல்நிறை மு ைொேொண்டு ேற்றும்
இைண்டொேொண்டு ம ர்வர்களுக்கும் 2021-22-ஆம் கல்வியொண்டு மு ல்
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

5.14.4. மதிப்பபண் சான்றிதழின் சான்றிட்ட மதிப்பபண் கல் மற்றும் மறுபிைதி
மதிப்பபண் சான்றிதழ்.
ம ர்வர்களின் விண்ைப்பத்தின் மபரில் ேதிப்கபண் சொன்றி ழின்
சொன்றிட்ட ேதிப்கபண் நகல் ேற்றும் ேறுபிைதி ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்
வழங்கப்படுகின்ைன. இ ற்கொன விண்ைப்பப் படிவங்கள் இவ்வியக்கக
இறைய ளத்தில் உள்ளது. 2021-22 -ஆம் ஆண்டு 3,488 சொன்றிட்ட ேதிப்கபண்
நகல்களும் ேற்றும் 10,523 இைண்டொம்படி ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்களும்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
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5.14.5. புைப்பபயர்ச்சி சான்றிதழ்
10 ேற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு ம ர்வுகளில் ம ர்ச்சி கபற்று பிை ேொநிைங்களில்
மேற்படிப்றபத் க ொடை விரும்பும் ம ர்வர்களிடமிருந்து விண்ைப்பம்
கபைப்பட்ட
5
தினங்களுக்குள்
புைப்கபயர்ச்சி
சொன்றி ழ்கள்
வழங்கப்படுகிைது. 2021-22-ஆம் ஆண்டு 7,010 புைப்கபயர்ச்சி சொன்றி ழ்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

5.14.6.மதிப்பபண் சான்றிதழ்களின் உண்ரமத் தன்ரமயிரை சரிபார்த்தல்
ேதிப்கபண் சொன்றி ழ்களின் உண்றேத் ன்றே மகொரி உயர் கல்வி
நிறுவனங்கள் ேற்றும் பணி நியேன அதிகொரிகளிடமிருந்து கபைப்படும்
விண்ைப்பங்களின் அடிப்பறடயில் உண்றேத் ன்றே அறியும் பணி
மேற்ககொள்ளப்படுகிைது. 2021-22-ஆம் ஆண்டில் 3,55,046 ேதிப்கபண்
சொன்றி ழ்களுக்கு உண்றேத் ன்றே சரிபொர்க்கப்பட்டுள்ளது.
5.15. நிதி ஒதுக்கீடு:
2022-23ஆம் ஆண்டிற்கு வைவு கசைவுத் திட்டத்தில் இவ்வியக்ககத்திற்கு ரூ.
128.16
மகொடி
நிதி
ஒதுக்கீடு
கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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6. பள்ளிசாைா மற்றும் வயது வந்ளதார் கல்வி
6.1. முன்னுரை
பள்ளி சொைொ ேற்றும் வயது வந்ம ொர் கல்வியொனது, முற்றிலும் எழு ப்
படிக்கத் க ரியொ வயது வந்ம ொர் அறனவரும் புதிய வடிவிைொன அறிவு சொர்
கற்ைல் அனுபவங்கள் ேற்றும் திைன்கறளப் கபற்றுக் ககொள்ளும் வறகயில்,
நன்கு வடிவறேக்கப்பட்ட நிறையொன ேற்றும் முறையொன கற்ைல்
கசயல்பொடுகறளக்
ககொண்ட
திட்டங்கறள
உள்ளடக்கிய ொகும்.
இக்கல்வியொனது, வயது வந்ம ொர் அறனவரும் ங்களுக்ககன னிப்பட்ட ஒரு
அறடயொளத்ற உருவொக்கிக் ககொள்வற மநொக்கேொகக் ககொண்டுள்ளம ொடு,
அவர்களின் கல்வி ேற்றும் வருவொய் ஈட்டும் திைறன மேம்படுத்துவ ன் மூைம்
சமு ொயத்தில் அவர்களுக்கொன இடத்ற
க்க றவத்துக் ககொள்ளவும்
உ வுகிைது. வயது வந்ம ொர் கல்வியின் முக்கியத்துவத்ற அங்கீகரிக்கும்
வறகயிலும், ேொநிைத்தில் எழுத் றிவின்றேறய முற்றிலும் அகற்றிடவும்,
மிழ்நொடு அைசு பல்மவறு வயது வந்ம ொர் கல்வித் திட்டங்கறள, 1976ஆம்
ஆண்டு நிறுவப்பட்ட பள்ளி சொைொ ேற்றும் வயது வந்ம ொர் கல்வி இயக்ககத்தின்
வொயிைொகத் க ொடர்ந்து கசயல்படுத்தி வருகிைது.
6.2. பதாரைள ாக்கு
ேொநிைத்தில் முழு எழுத் றிறவ அறட ல் ேற்றும் 15 வயதுக்கு
மேற்பட்ட முற்றிலும் எழு ேற்றும் படிக்கத் க ரியொ அறனவரும் ங்கள்
வொழ்நொள் முழுவதும் க ொடர்ந்து கற்கும் வொய்ப்றப அவர்களுக்கு உகந்
முறைகளில் வழங்குவற உறுதிகசய் ல்.
6.3. குறிக்ளகாள்கள்
•

எழுத் றிவு கபைொ வயது வந் அறனவருக்கும் அடிப்பறடக்
கல்வி அளித் ல்.

•

புதி ொக எழுத் றிவு கபற்ைவர்கள் அடிப்பறடக் கல்விக்கு மேல்
கற்ைறைத் க ொடைவும், பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும் முறையொன
கல்விக்கு இறையொன கல்வி கபைவும் வொய்ப்பு ஏற்படுத்திக்
ககொடுத் ல்.
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•

க ொழில் சொர்ந்
பயிற்சி அளிப்ப ன் மூைம் அவர்களின்
வருவொய் ஈட்டும் திைறன மேம்படச் கசய் ல்.

•

புதி ொக எழுத் றிவு கபற்மைொர் வொழ்நொள் முழுவதும் க ொடர்ந்து
கல்வி கற்கும் வொய்ப்றப ஏற்படுத்தித் ரு ல்.

6.4. வைர்ச்சியில் முன்னுரிரம பபறும் மாவட்டங்களில் சிறப்பு எழுத்தறிவுத்
திட்டம்
மிழகத்தில், வளர்ச்சியில் முன்னுரிறே கபறும் இைொேநொ புைம் ேற்றும்
விருதுநகர் ேொவட்டங்களில் (Aspirational Districts) சிைப்பு எழுத் றிவுத்
திட்டேொனது ரூ.6.23 மகொடி ேதிப்பீட்டில் கசயல்படுத் ப்பட்டு வருகின்ைது.
இத்திட்டத்தின் இைக்கு 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட, 1,68,716 முற்றிலும் எழு
ேற்றும் படிக்கத் க ரியொம ொர் ஆவர். இவர்களுள், 40,288 மபர், இத்திட்டத்தின்
மு ற் கட்டத்தில்
ங்களின் அடிப்பறட எழுத் றிறவப் கபற்று
பயனறடந்துள்ளனர். இத்திட்டத்தின் இைண்டொம் கட்டத்தின் கீழ் 77,298
கற்மபொர் மசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 1855 வயது வந்ம ொர் கல்வி றேயங்கள்
வொயிைொக கற்பித் ல் ேற்றும் கற்ைல் கசயல்பொடுகள் மேற்ககொள்ளப்பட்டு
வருகின்ைன. மேலும், இத்திட்டம் சொர்ந் மீ முள்ள கற்மபொர் அறனவருக்கும்
ேொர்ச்
2023க்குள்
அடிப்பறட
எழுத் றிவுக்
கல்வி
வழங்கிடத்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இைண்டொம் கட்டத்தின் கீழ் மசர்க்கப்பட்டுள்ள
கற்மபொரின் விவைங்கள் பின்வருேொறு,

கற்ளபார் எண்ணிக்ரக

ஒன்றியம்

வயது வந்ளதார்
கல்வி
ரமயங்களின் எண்ணிக்ரக

விருது கர் மாவட்டம்

கற்ளபார் எண்ணிக்ரக

ஒன்றியம்

கல்வி
வயது வந்ளதார்
ரமயங்களின் எண்ணிக்ரக

இைாம ாதபுைம் மாவட்டம்

இைொேநொ புைம்

56

2836

விருதுநகர்

142

5848

R.S.ேங்களம்

57

2306

சொத்துர்

82

3280

றநனொர்மகொயில்

42

1897

கொரியொப்பட்டி

72

2899

திருவொடொறை

93

3707

அருப்புக்மகொட்றட

80

3220

ேண்டபம்

80

3293

நரிக்குடி

63

2526
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திருப்புள்ளொணி

59

2833

திருச்சுழி

70

2760

கடைொடி

129

5136

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்

75

3035

பைேகுடி

57

2569

இைொஜபொறளயம்

116

4640

மபொகளூர்

30

1212

சிவகொசி

234

9704

கமுதி

67

3190

மவம்பக்மகொட்றட

121

4984

முதுகுளத்தூர்

61

2638

வத்திைொயிருப்பு

731

31617

பமாத்தம்

பமாத்தம்

69

2785

1124

45681

6.5. கற்ளபாம் எழுதுளவாம் இயக்கம்
மிழ்நொட்டில், 2011 ேக்கள் க ொறகக் கைக்ககடுப்றப அடிப்பறடயொகக்
ககொண்டு, ஒன்றிய ேற்றும் ேொநிை அைசுகளின் 60:40 என்கிை நிதிப்பங்களிப்பின்
கீழ், கற்மபொம் எழுதுமவொம் இயக்கம் அறனத்து ேொவட்டங்களிலும்
சிைப்பொகச் கசயல்படுத் ப்பட்டது. 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட, முற்றிலும் எழு ,
படிக்கத் க ரியொ 3.10 இைட்சம் மபருக்கு அடிப்பறட எழுத் றிறவ
வழங்கிடு மை இத்திட்டத்தின் முக்கிய மநொக்கேொகும். இத்திட்டத்தின் கீழ்,
3.19 இைட்சம் கற்மபொர்கள் ங்களின் அடிப்பறட எழுத் றிவுக் கல்விறயப்
கபற்று பயனறடந்துள்ளனர்.
மிழகேொனது, கற்மபொம் எழுதுமவொம் இயக்கத்தின் இைக்றக நூறு
விழுக்கொட்டிற்கும் மேல் எட்டி சொ றன பறடத்துள்ளது குறிப்பிடத் க்க
அம்சேொகும். இத்திட்டத்ற ச் கசயல்படுத் ரூ.7.19 மகொடி நிதி மிழ்நொடு
ேொநிை எழுத் றிவு முறனப்பு ஆறையத் ொல் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
6.6. மாநிை எழுத்தறிவு விருது
சிைந் கற்மபொர் எழுத் றிவு றேயங்களுக்கொன ேொநிை எழுத் றிவு
விரு ொனது,
பொைொட்டுச்சொன்றி ழ்,
மகடயம்
ேற்றும்
ப க்கங்கள்
ஆகியனவற்றை உள்ளடக்கிய ொகும். ேொநிைத்தில், கற்மபொம் எழுதுமவொம்
இயக்கச் கசயல்பொடுகறள புதிய அணுகுமுறைகறளக் றகயொண்டு சிைப்பொகச்
கசயல்படுத்தியறேக்கொக க ரிவு கசய்யப்பட்ட 114 சிைந்
கற்மபொர்
எழுத் றிவு
றேயங்களுக்கு
இவ்விருது
மு ன்முறையொக
வழங்கி
சிைப்பிக்கப்பட்டது.
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6.7. நிதி ஒதுக்கீடு
மிழக அைசொல், 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு வைவுகசைவு திட்டத்தின் கீழ்
ரூ.9.67 மகொடி நிதி இவ்வியக்ககத்திற்கு ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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7. பபாது நூைக இயக்ககம்
7.1. முன்னுரை
கபொது நூைகங்கள் அறிவுத்திைறன வளர்ப்பதில் அளப்பரிய பங்கொற்றி
வருகின்ைன. கபரும்பொன்றே ேக்களின் அறிவு சொர் ம றவகறள பூர்த்தி
கசய்து ைம் வொய்ந் ேனி ஆற்ைறை வளர்ப்பதில் மிகப் கபரும் பங்கு
வகிப்பறவ கபொது நூைகங்கள் ஆகும். நூைகங்கள் சமூகத்தின் அறனத்து
பிரிவினருக்கும் சேேொன மசறவ வழங்குவதுடன் முக்கியேொக அறிவு ேற்றும்
கற்ைல் றேயங்களொகச் கசயல்படுகின்ைன.
7.2. இைக்கு
சமூகத்தின்
அறனத்து
பிரிவினருக்கும்,
வலிறேயொன
கவல்
அடித் ளத்ற உருவொக்கி, அ ன் மூைம் கபொது ேக்களின் சுய, சமூக,
கபொருளொ ொை ேற்றும் அறிவுசொர்ந்து மேம்படுத்து ல்.
7.3. குறிக்ளகாள்கள்
•

சிைந் நூைகச் மசறவயின் மூைம் அறனத்துத்
கவல் ம றவயிறனப் பூர்த்தி கசய் ல்.

•

பறழய ேற்றும் அரிய நூல்கறள மின்னுருவொக்கம் கசய்து,
பொதுகொத் ல்.

•

1,000 ேக்கள் க ொறகக்கு மேல் உள்ள கிைொேங்களில் நூைக
வசதிறய ஏற்படுத்து ல்.

•

கபொது நூைகங்களில் சிைந்
ஏற்படுத்து ல் .

•

கபொது நூைகங்களில் ைேொன நொளி ழ்கள், பருவ இ ழ்கள்
ேற்றும் நூல்கறள வழங்கு ல்.

•

நூைகங்களில் நவீன க ொழில் நுட்பத்திறனப் புகுத்தி நூைகச்
மசறவயிறன மேம்படுத்து ல்.
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ைப்பினரின்

உள்கட்டறேப்பு வசதிகறள

•

நவீன வசதிகளுடன் புதிய நூைகங்கறள உருவொக்கு ல்

7.4. தமிழ் ாட்டின் பபாது நூைகங்கள்
மிழ்நொடு கபொது நூைகச் சட்டம் 1948 இன்படி மிழ்நொட்டில் கபொது
நூைகங்கள் க ொடங்கப்பட்டன.
மிழ்நொட்டில்
ற்மபொது 4650 கபொது
நூைகங்கள் கசயல்பட்டு வருகின்ைன.

7.4.1. கன்னிமாைா பபாது நூைகம்
மிழ்நொட்டின் ேொநிை – றேய நூைகேொன கன்னிேொைொ கபொது நூைகம்
1896 ஆம் ஆண்டு க ொடங்கப்பட்டது. இந்தியொவின் நொன்கு ம சிய றவப்பு
நூைகங்களில் ஒன்ைொன கன்னிேொைொ கபொது நூைகம், நூல்கள் ேற்றும்
கசய்தித் ொள்கள் அனுப்புறகச்சட்டம் (கபொது நூைகங்கள்) 1954 ன்படி
இந்தியொவில் கவளியொகும் அறனத்து நூல்கள், கசய்தித் ொள்கள் ேற்றும் பருவ
இ ழ்களின் ஒரு பிைதிறய இைவசேொக கபற்று வருகிைது. இந்நூைகத்தில்
பல்மவறு பொடங்கறள உள்ளடக்கிய 9,19,208 புத் கங்கள் உள்ளன.
அரியவறக நூல்கள் பிரிவு, பொடநூல் பிரிவு, குறிப்பு விப் பிரிவு,
கேொழிப்பிரிவு, பருவ இ ழ் பிரிவு, குடிறேப்பணி கல்வி றேயம், இந்திய
கேொழி நூல்கள் பிரிவு ேற்றும் குழந்ற கள் பிரிவு எனப் பல்மவறு பிரிவுகள்
இந்நூைகத்தில் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. நொட்டுறடறே ஆக்கப்பட்ட நூல்கள்
ேற்றும் 1950 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் கவளியிடப்பட்டுள்ள நூல்கள் கபொது
ேக்களின் பயன்பொட்டிற்கொக மின்னுருவொக்கம் கசய்து பொதுகொக்கப்பட்டு
வருகின்ைன. கன்னிேொைொ கபொது நூைகத்திலுள்ள கேொத் உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்றக 1,47,446 ஆகும். இந்நூைகத்ற ப் பற்றிய அறனத்துத்
கவல்கறளயும் www.connemarapubliclibrarychennai.com எனும் இறைய
ளத்தின் மூைம் அறிந்துககொள்ளைொம். கன்னிேொைொ கபொது நூைகம் 2021-ல்
னது 125 வது ஆண்டு நிறைவு கபற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
கன்னிேொைொ கபொது நூைகத்தின் பறழய நூைகக் கட்டிடத்ற புதுப்பித் ல்
பணிகள் ரூ.1.50 மகொடி கசைவிலும்,
மின் சொ னங்கள் ேற்றும் உயர்
மின்னழுத் மின்இறைப்பு சீைறேக்கும் பணிகள் ரூ.3.20 மகொடி கசைவில்
கபொதுப்பணித்துறையினைொல் மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

7.4.2. அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகம்
க ற்கு ஆசியொவிமைமய இைண்டொவது கபரிய நூைகேொன அண்ைொ
நூற்ைொண்டு நூைகம் கசன்றன மகொட்டூர்புைத்தில் 3.75 இைட்சம் சதுை அடி
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பைப்பளவில்
ரூ.197.43 மகொடி கசைவில் கட்டப்பட்ட 9 ளங்களுடன்
அறேந்துள்ளது. இந்நூைகம் 2010 ஆம் ஆண்டு கசப்டம்பர் 15 ஆம் நொள்
மேனொள் மு ல்வர் முத் மிழறிஞர் கறைஞர் டொக்டர்.மு.கருைொநிதி
அவர்களொல் கபொது ேக்கள் பயன்பொட்டிற்கொகத் திைந்து றவக்கப்பட்டது.
இந்நூைகத்தில் உள்ள பல்மவறு பொடங்கறள உள்ளடக்கிய 6,22,913 நூல்கள்
அறனத்து பிரிவு வொசகர்களின் ம றவகறளப் பூர்த்தி கசய்கிைது.
இந்நூைகத்தில் சிைப்பொகத் ம ர்வு கசய்யப்பட்ட பருவ இ ழ்கள் பிரிவு,
மபொட்டித் ம ர்வு நூல்கள் பிரிவு, குழந்ற களுக்கொன நூல்கள் பிரிவு, மிழ்
ேற்றும் ேண்டை கேொழி நூல்கள் பிரிவு, மின்நூல்கள் பிரிவு ேற்றும் அைசினர்
கீழ்திறசச் சுவடிகள் நூைகம் ஆகிய பல்மவறு பிரிவுகளும் விழிேொற்றுத்
திைனொளர்களுக்கொன னிப்பிரிவு ேற்றும் கசொந் நூல்கள் படிக்கும் பிரிவு
ஆகியறவயும் உள்ளன.
இந்நூைகத்திலுள்ள நூல்கறளப் பற்றிய விவைங்கறள இறைய ளத்தின்
வொயிைொக எந்
இடத்திலிருந்தும் எளிறேயொகவும்
விறைவொகவும்
அணுகத் க்க ஒருங்கிறைந் நூைக மேைொண்றே அறேப்பு (WEB-OPAC)
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மைடிமயொ அறைவரிறச குறியீடு (Radio Frequency
Identification – RFID) க ொழில்நுட்பத்தின் மூைம் நூல்களின் பொதுகொப்பு உறுதி
கசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நூைகத்திலுள்ள ேொநொட்டுக் கூடம், கருத் ைங்குக் கூடம், கறையைங்கம்
மு லியவற்றில் அைசொல் நிர்ையிக்கப்பட்ட வொடறக வீ த்தில் அைசு
விழொக்கள், கறை ேற்றும் பண்பொடு சொர்ந் நிகழ்ச்சிகள், பள்ளி ஆண்டு விழொ
ேற்றும் பல்கறைக்கழக பட்டேளிப்பு விழொ, ம சிய, ேொநிை அளவிைொன
க ொழில் சொர் ேொநொடுகள், சிைந் கல்வியொளர்கள் ேற்றும் ஆைொய்ச்சியொளர்கள்
நடத்தும் கருத் ைங்குகள் ேற்றும் அைசொல் அனுேதிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள்
நடத் ப்படுகின்ைன.
அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகத்திறன புதுப்கபொலிவுடன் புனைறேக்கவும்
ேற்றும் க ொழில்நுட்ப வன்கபொருட்கள் வொங்கி கபொருத்துவ ற்கும் ரூ.37.82
மகொடி மிழ் நொடு அைசினொல் அனுேதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும்,
ேொறிவரும்
க ொழில்நுட்பங்களுக்மகற்ப,
வொசகர்களின்
ம றவகறளப் பூர்த்தி கசய்யும் வறகயில், அறனத்துத் துறைகளிலும்
கவளிவந்துள்ள றைசிைந் அச்சு நூல்கள், மின் நூல்கள், இறையவழி
மின்பருவ இ ழ்கள் ேற்றும் மின் ஆைொய்ச்சி இ ழ்கள் ஆகியவற்றைக்
ககொள்மு ல் கசய்வ ற்கொக ரூ.6.50 மகொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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7.4.3. சைஸ்வதி மகால் நூைகம் மற்றும் ஆைாய்ச்சி ரமயம்
ேகொைொஜொ சைமபொஜியின் சைஸ்வதி ேகொல் நூைகம் ேற்றும் ஆைொய்ச்சி
றேயம்
இந்தியொவின்
மிகப்பழறேயொன
ேற்றும்
குறிப்பிடத் க்க
நூைகங்களுள் ஒன்ைொகும். இந்நூைகம் ஞ்சொவூரின் நொயக்க ேன்னர்களொல் 16ஆம் நூற்ைொண்டில் நிறுவப்பட்டது. இந்நூைகம் கைொச்சொை பழம்கபொருட்கள்,
அரிய புத் கங்கள், ஓவியங்கள் ேற்றும் றககயழுத்துப் பிைதிகளின் ஒப்பிட
முடியொ களஞ்சியத்ற க் ககொண்டுள்ளது. இந்நூைகம் 1918 ஆம் ஆண்டு மு ல்
ஞ்சொவூர் ேொவட்ட ஆட்சியரின் நிர்வொகத்தின் கீழ் ககொண்டு வைப்பட்டது.
இந்நூைகத்தில்
மிழ், சேஸ்கிரு ம், ேைொத்தி ேற்றும் ஆங்கிை
கேொழிகறள உள்ளடக்கிய 47,334 றககயழுத்துப் பிைதிகளில் 24,165 ஓறைச்
சுவடிகளொகவும், 23,169 கொகி றககயழுத்துப் பிைதிகளொகவும் உள்ளன. மேலும்
இந்நூைகத்தில் 45,000 புத் கங்கள் இைக்கியம், கறை ேற்றும் கைொச்சொைத்தின்
அறனத்து அம்சங்கள் அடங்கிய வறைப்படங்கள்,ஓவியங்கள் இடம்
கபற்றுள்ளன. இந்நூைக மேம்பொட்டிற்கொகவும் பணியொளர் நைனுக்கொகவும்
ஒவ்கவொரு ஆண்டும்
மிழக அைசொல் ரூ.75.00 இைட்சம்
ேொனியம்
வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 2021-22-ஆம் ஆண்டிற்கு கூடு ைொக ரூ.50.00 இைட்சம்
ேொனியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நூைகத்திலுள்ள
க ொன்றேயொன,
விறைேதிப்பற்ை
அரிய
பறழறேயொன நூல்கள் ேற்றும் ஓறைச்சுவடிகள் சொ ொைை ேக்கள் மு ல்
ஆைொய்ச்சியொளர் வறை பயன்படுத்தும் வறகயில் மின்னுருவொக்கம்
கசய்யப்பட்டு பொதுகொக்கப்படுகின்ைன.

7.4.4. மரறமரையடிகள் நூைகம், பசன்ரை.
னித் மிழ் இயக்கத்தின் ந்ற , ேறைேறையடிகறள ககௌைவிக்கும்
வறகயில் 1958-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 24 ஆம் ம தி “ேறைேறையடிகள்
நூைகம்” நிறுவப்பட்டது. கன்னிேொைொ கபொதுநூைக வளொகத்தின் ஒரு பகுதியில்
இந்நூைகம் கசயல்பட்டு வருகிைது. சங்க இைக்கியம், திருக்குைள், இைக்கைம்,
இ ழியல், வொழ்க்றக வைைொறு, நொைடியொர், திருவொசகம், அகைொதிகள் ேற்றும்
ேருத்துவம் க ொடர்பொன நூல்கள் மபொன்ை குறிப்பிடத் க்க பண்ட இைக்கியத்
க ொகுப்புகறளக் ககொண்டுள்ளது. ஒவ்கவொரு ஆண்டும் இந்நூைகத்திற்கு ரூ.1
இைட்சம் அைசு ேொனியம் வழங்கப்படுகிைது.
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7.4.5. டாக்டர் உ. ளவ. சா. நூைகம், பசன்ரை.
றைசிைந்
மிழறிஞரும், ஆய்வொளைருேொன முறனவர் உ.மவ.சொ
அவர்களின் நிறனவொக 1943 ஆம் ஆண்டு இந்நூைகம் நிறுவப்பட்டது.
இந்நூைகத்தில் பத்துப்பொட்டு, எட்டுத்க ொறக, பதிகனண்கீழ்க்கைக்கு
நூல்கள், அகப்கபொருள் விளக்கம், அகைொதி நிகண்டு, இைக்கிய விளக்கம்,
மநமிநொ ம்,
மசக்கிழொர்
புைொைம்,
க ொன்னூல்,
வீைமசொழியம்,
க ொல்கொப்பியம்,பஞ்சகற , கபரிய புைொைம், இைக்கைக்ககொத்து என 2,200
ஓறைச்சுவடிகள் ேற்றும் ழிறிஞர்கள் பைர் டொக்டர் உ.மவ.சொ.அவர்களுக்கு
எழுதிய 3000-க்கும் மேற்பட்ட கடி ங்கள், 1893 மு ல் 1939 வறை
உ.மவ.சொ.அவர்கள் எழுதிய நொட்குறிப்புகள் எனப் பை கொைக்கிறடக்கொ
அரிய மிழ் நூல்கள் புற யைொக மபொற்றிப் பொதுகொக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
2021-22 ஆம் நிதியொண்டில் இந்நூைகத்திற்கு ரூ.27.20 இைட்சம் அைசு ேொனியம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

7.4.6. மாவட்ட ரமய நூைகங்கள்
மிழ்நொடு கபொது நூைக விதிகள் 1950 இன் கீழ் ேொவட்ட றேய
நூைகங்கள் நிறுவப்பட்டன. மிழக அைசு படிப்படியொக அறனத்து ேொவட்ட
றேய நூைகங்கறளயும் டிஜிட்டல் ேயேொக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு
வருகிைது. வொசகர்கள் குறிப்பொக பள்ளி ேற்றும் கல்லூரி ேொைவர்கள்,
ஆைொய்ச்சி ேொைவர்கள் பழறேயொன அரிய நூல்கறள அணுக வசதியொக
மின்புத் க கேன்கபொருள் அறிமுகம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நூைகங்களில் பல்மவறு துறைசொர்ந் 70 இைட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட
நூல்கள் ேற்றும் பருவ இ ழ்கள், குறிப்பு வி நூல்கள் பிரிவு, மபொட்டித் ம ர்வு
பிரிவு, ேகளிர் ேற்றும் குழந்ற கள் பிரிவு, கசொந் நூல்கள் படிக்கும் பிரிவு,
ேொற்றுத்திைனொளிகள் பிரிவு ேற்றும் இறைய பயன்பொட்டு வசதிகளுடன்
நூைகம் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. இவற்றின் கேொத் உறுப்பினர் எண்ணிக்றக
13,09,447 ஆகும். 2021-22 ஆம் நிதியொண்டில் இந்நூைகங்களொல் 6,85,414
வொசகர்கள் பயனறடந்துள்ளனர்.

7.4.7. கிரை நூைகங்கள்
கபருகி வரும் ேக்கள் க ொறகறயக் கருத்தில் ககொண்டு 5000 மு ல் 50,000
வறை ேக்கள் க ொறக ககொண்ட கிைொே ேற்றும் நகர்ப்புைப் பகுதிகளில் நூைகச்
மசறவகறள விரிவுபடுத்தி வழங்கும் மநொக்கில் க ொடங்கப்பட்டறவமய
கிறள நூைகங்களொகும்.
ற்மபொது 314 முழுமநை கிறள நூைகங்கறள
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உள்ளடக்கிய 1926 கிறளநூைகங்கள் 5,79,74,340 நூல்கள் ேற்றும் 62,76,245
உறுப்பினர்களுடன் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. 2021-2022-ஆம் ஆண்டில்
83,37,779 வொசகர்கள் இந்நூைக வசதிகறளப் பயன்படுத்தி வருகின்ைனர்.
குழந்ற கள், ேொைவர்கள், கபண்கள், பணிநொடுமவொர் ேற்றும் மூத்
குடிேக்கள் பயன்கபறும் வறகயில் இந்நூைகங்களில் பல்மவறு நிகழ்ச்சிகள்
நடத் ப்படுகின்ைன.

7.4.8. ஊர்ப்புற நூைகங்கள்
ஊர்ப்புை நூைகங்கள் 1996-ஆம் ஆண்டு மு ல் க ொடங்கப்பட்டு
கசயைொற்றி வருகின்ைன. புதிய கவல் க ொழில் நுட்பத்ற ப் பயன்படுத்தி
கணினி வசதிகளுடன் ஊர்ப்புை நூைகங்கள் மேம்படுத் ப்பட்டுள்ள ொல்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 52,51,808 வொசகர்கள், 21,08,979 உறுப்பினர்கள்
பயன்கபற்றுள்ளனர்.
இந்நூைகங்களில் 2,09,82,767
நூல்கள்
இடம்
கபற்றுள்ளன.

7.4.9. டமாடும் நூைகங்கள்
ேறைப்பகுதிகள் ேற்றும் எளி ொகச் கசல்ை இயைொ க ொறைதூைப்
பகுதிகளில் வசிக்கும் நூைக மசறவ வழங்கப்படொ ேக்களுக்கு நூைகத்
ம றவறய நிறைவு கசய்யும் வறகயில் நூல்கள் ேற்றும் பருவ இ ழ்கறள
வொகனங்கள் மூைம் எடுத்துச் கசல்லும் நடேொடும் நூைகங்கள் ேொநிைத்தின் 14
ேொவட்டங்களில்
கசயல்பட்டு
வருகின்ைன.
இவ்வொகனங்கள்
ஒழுங்கறேக்கப்பட்ட புத் ங்களின் க ொகுப்புகள் ேற்றும் குறுந் கடுகள்
வறைபடங்கள் ஆகியவற்றை கிைொேப்புை பள்ளி ேொைவர்களிறடமய நூைக
வொசிப்றப மேம்படுத்தும் வறகயில் குறிப்பிட்ட கொை இறடகவளியில்
பள்ளிகளுக்குச் கசன்று மசறவயொற்றி வருகிைது. இவற்றின் மூைம், 33,466
உறுப்பினர்களும் 13,390 வொசகர்களும் பயனறடந்து உள்ளனர்.

7.4.10. பகுதிள ை நூைகங்கள்
அடித் ட்டு ேக்கறளயும் கபொது நூைகச் மசறவ கசன்ைறடய மவண்டும்
என்ை உயரிய மநொக்கில் உருவொக்கப்பட்டறவ பகுதிமநை நூைகங்கள் ஆகும்.
இப்பகுதி மநை நூைகங்கள் வொயிைொக 3,25,732 உறுப்பினர்களும், 7,50,205
வொசகர்களும் பயனறடந்துள்ளனர்.
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7.5.பார்ரவயற்ற மாற்றுத் திறைாளிகளுக்காை பணிநியமைம்
கபொது நூைக இயக்ககத்தின் கீழ் கசயல்படும் ேொவட்ட றேய நூைகங்கள்
ேற்றும் அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகத்தில், பூவிருந் வல்லி அைசினர்
க ொழிற்பயிற்சி றேயத்தில் புத் கம் கட்டும் பயிற்சி முடித் பொர்றவ
குறைபொடுறடய ேொற்றுத்திைனொளிகளுக்கு நூல் கட்டுநர் பணியிடத்தில் 17
நபர்களுக்கும், நூல் கட்டும் உ வியொளர் பணியிடத்தில் 14 நபர்களுக்கும் பணி
நியேன ஆறை வழங்கப்பட்டது. ேொண்புமிக மிழக மு ைறேச்சர் அவர்கள்
இவர்களுக்கொன பணிநியேன ஆறைகறள சர்வம ச ேொற்றுத் திைனொளிகள்
தினேொன டிசம்பர் 3, 2021 அன்று வழங்கினொர்.
7.6. நிதி ஆதாைம்

7.6.1. நூைக நிதி
நூைக வரிமய கபொது நூைகத்துறையின் முக்கிய வருவொய் ஆ ொைம் ஆகும்.
மிழ்நொடு கபொது நூைகச் சட்டம் 1948 பிரிவு 12 (1) (எ) –இன்படி உள்ளொட்சி
அறேப்புகள் வசூலிக்கும் கசொத்து வரியில் ஒரு ரூபொய்க்கு 10 றபசொ வீ ம்
நூைக வரியொக வசூலிக்கப்படுகிைது. இந்நூைக நிதியிலிருந்து நூைகங்களுக்குத்
ம றவயொன நூல்கள், பருவ இ ழ்கள் ேற்றும் நொளி ழ்கள் வொங்கு ல்,
கட்டடங்கள் கட்டு ல் ேற்றும் பைொேரித் ல், பழு றடந்
நூைகக்
கட்டடங்கறளப்
பழுதுபொர்த் ல்,
நூைகங்களுக்குத்
ம றவயொன
எழுதுகபொருட்கள், நுகர்கபொருட்கள் நூைகப் பணியொளர்களுக்கொன ஊதியம்
ேற்றும் பிைபடிகள் மபொன்ை கசைவினங்கள் அறனத்தும் மநைடியொக
மேற்ககொள்ளப்படுகின்ைன. 2020-21 ஆம் ஆண்டில் நூைக வரியொக ரூ.71.02
மகொடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

7.6.2. பபாது நிதி
நிதிநிறையில் நலிவறடந்
நூைக ஆறைக்குழுக்களுக்கு உ வும்
வறகயில் கபொது நிதி உருவொக்கப்பட்டு அதிக வருவொய் உள்ள
ேொவட்டங்களிலிருந்து ஒவ்கவொரு ஆண்டும் நூைக வரி வசூலில் 20
ச வீ த்திற்கு மிகொேல் கபைப்படும் கபொது நிதியொனது வருவொய் குறைவொக
நலிவுள்ள நிறையில் உள்ள ேொவட்டங்களுக்குப் பகிர்ந் ளிக்கப்பட்டு
குறிப்பிட்ட இனங்களுக்குச் கசைவிடப்படுகிைது.
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7.6.3. இைாஜாைாம் ளமாகன்ைாய் நூைக அறக்கட்டரை மானியம்
ககொல்கத் ொவில் உள்ள இைொஜொைொம் மேொகன்ைொய் நூைக அைக்கட்டறள
நிறுவனம் நூைகங்களுக்கு இறை ேொனியம் ேற்றும் இறையில்ைொ ேொனியம்
மூைம் நிதியு வி வழங்கி வருகிைது. கபொது நூைகங்களின் வளர்ச்சிக்கொக புதிய
நூைகக் கட்டடங்கள் கட்டு ல், நூைகங்களில் குழந்ற கள் பிரிவு
உருவொக்கு ல், புதிய நூல்கள் வொங்கு ல், நூைகர்களுக்கு சிைப்புப் பயிற்சி
அளித் ல், கருத் ைங்கு நடத்து ல், ேற்றும் நூைகத்தின் அடிப்பறட வசதியிறன
மேம்படுத்து ல் ஆகிய பணிகளுக்கு நிதியு வி வழங்கி ஊக்குவித்து வருகிைது.
7.7. மதுரையில் முத்தமிழ் அறிஞர் கரைஞர் நிரைவு நூைகம்
முத் மிழ் அறிஞர் கறைஞர் நிறனவு நூைகத்திற்கு ேொண்புமிகு மிழ்நொடு
மு ைறேச்சர் அவர்கள் 11.01.2022 அன்று அடிக்கல் நொட்டினொர். கறைஞர்
நிறனவு நூைகத்திற்குத் ம றவயொன நூல்கள், மின்நூல்கள் இறையவழி பருவ
இ ழ்கள் ேற்றும் ஆைொய்ச்சி நூல்கள் ஆகியவற்றை ககொள்மு ல் கசய்வ ற்கு
ரூபொய் 10 மகொடியும், க ொழில் நுட்ப சொ னங்கள் ககொள்மு ல் கசய்வ ற்கு
ரூபொய் 5 மகொடியும்
மிழ்நொடு அைசொல் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு,
கட்டுேொனப்பணிகள் நறடகபற்று வருகிைது. இந்நூைகம், ேொைவர்கள்,
கல்வியொளர்கள், ஆைொய்ச்சியொளர்கள், எழுத் ொளர்கள், பல்மவறு மபொட்டித்
ம ர்வுகளுக்குத் யொைொகும் இறளஞர்கள், பள்ளிச்சிைொர்கள் என சமு ொயத்தின்
அறனத்துப் பிரிவினருக்கும் அறிகவொளி அளிக்கும் கைங்கறை விளக்கேொக
அறேயவுள்ளது.
7.8. பசந் ாப்புைவர் ஆ. கார்ளமகைார் பபயரில் புதிய நூைகக் கட்டடம்
கசந்நொப்புைவர் ஆ. கொர்மேகனொர் அறிவு நூல் திைட்டு, கண்ைகி ம வி,
கொப்பியக் கற கள், மூவர் உைொ ஆைொய்ச்சி, மிழ்கேொழியின் ேறுேைர்ச்சி,
நல்லிறசப் புைவர்கள் மபொன்ை பை நூல்கள் இயற்றியுள்ளொர். மிழுக்கு அவர்
ஆற்றிய இைக்கியச் மசறவயிறனப் மபொற்றும் வறகயில், இைொேநொ புைம்
ேொவட்டம் அபிைொேத்தில் ற்மபொது வொடறகக் கட்டடத்தில் கசயல்பட்டு
வரும் கிறள நூைகத்திற்கு ரூ.40 இைட்சம் ேதிப்பீட்டில் புதிய நூைகம் கட்ட
நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளப்பட்டுவருகிைது.
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7.9. தமிழ் ாடு பபாது நூைகச் சட்டம் 1948 மற்றும் பபாது நூைக விதிகள் 1950–
திருத்தங்கள் ளமற்பகாள்ை உயர்மட்டக் குழு அரமப்பு
இந்தியொவிமைமய கபொது நூைக மசறவகளுக்ககன னியொகச் சட்டம்
இயற்றிய
மு ல் ேொநிைம்
மிழ்நொடு ஆகும். 1948 ஆம் ஆண்டில்
இயற்ைப்பட்ட மிழ்நொடு கபொது நூைகச் சட்டம் ேற்றும் கபொது நூைக விதிகள்
1950 ஆகியவற்றை
ற்மபொதுள்ள பணிச்சூழலுக்கு ஏற்பவும் ேற்றும்
ேொநிைத்தில் நூைகங்களின் மசறவறய மேம்படுத் வும் க்க திருத் ங்கள்
மேற்ககொள்வது குறித்து பரிசீலிக்க ஏதுவொக, முறனவர். ேொ.இைொமஜந்திைன்,
முன்னொள் துறைமவந் ர், மிழ் பல்கறைக்கழகம், ஞ்சொவூர் அவர்கள்
றைறேயில் உயர்ேட்டக் குழுவிறன அறேத்து 19.01.2022 அன்று மிழ்
நொடு அைசொல் ஆறையிடப்பட்டு ற்மபொது பணிகள் நறடகபற்று வருகிைது.
7.10. பபாது நூைகங்களுக்கு புத்தகங்கள் பகாள்முதலில் பவளிப்பரடத்தன்ரம
ேொறி வரும் ேக்களின் ேனநிறை ேற்றும் ம றவகறளக் கருத்தில்
ககொண்டு அவற்றை நிறைவு கசய்யும் வறகயில் அறிவியல், சமூகம், வைைொறு
இைக்கியம், கைொச்சொைம் ேற்றும் அறிவுசொர் ம டல்களுக்கு ஏற்ப
ம ர்வுக்குழுவின் மூைம் கபொது நூைகங்களுக்கொன நூல்கள் ேற்றும் பருவ
இ ழ்கள் ம ர்வு கசய்யப்படுகின்ைன. ஒவ்கவொரு ஆண்டும் வசூலிக்கப்படும்
நூைக வரியில் 25 விழுக்கொடு நூல்கள் வொங்குவ ற்கும், 15 விழுக்கொடு பருவ
இ ழ்கள் வொங்குவ ற்கும் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படுகிைது. மேலும், கபொது
ேக்களுக்குத் ம றவயொன மிகச் சிைந் புத் கங்கள், நொளி ழ்கள், பருவ
இ ழ்கள் வழங்குவற
உறுதி கசய்யும் வறகயில்,
ற்மபொதுள்ள
புத் கங்களுக்கொன
ககொள்மு ல்
ககொள்றகயில்
க்க
திருத் ங்கள்
மேற்ககொண்டு, புத் கக் ககொள்மு லின் ஒவ்கவொரு படிநிறையிலும் ஒளிவு
ேறைவின்றி கவளிப்பறடத் ன்றே உறுதி கசய்ய குழு அறேக்கப்பட்டு
உரிய நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது.
7.11.அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகத்தில் ‘பாைதியியல்’ பிரிவு
ேகொகவி பொைதியொரின் ேறைந் நூற்ைொண்டின் நிறனவொக ேொண்புமிகு
மிழ்நொடு மு ைறேச்சர் கவளியிட்ட அறிவிப்பின் படி, அன்னொரின் நூல்கள்
க ொகுக்கப்பட்டு கசன்றன அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகத்தில் ‘பொைதியியல்’
என்ை னிப்பிரிவு ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
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7.12. முரைவர் எஸ்.ஆர். அைங்க ாதன் நிரைவு நூைகம்
மிழ்நொடு கபொது நூைகச் சட்டம் உருவொக முக்கியப் பங்கொற்றிய இந்திய
நூைகத் ந்ற முறனவர் எஸ்.ஆர். அைங்கநொ ன் அவர்கறள நிறனவூட்டும்
வறகயில் அவர் பிைந் ேயிைொடுதுறை ேொவட்டத்திலுள்ள சீர்கொழியில்
ரூ.1.32 மகொடி ேதிப்பீட்டில் ேொதிரி நூைகம் அறேக்கப்பட நடவடிக்றக
மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது.
7.13. கணினிமயமாக்குதல்
கபருகிவரும் வொசக கபொது ேக்களின் ம றவகறளக் கருத்தில் ககொண்டு,
அவற்றை நிறைமவற்றுவ ற்கு முன்னுரிறே அளித்து, மிழ்நொட்டிலுள்ள
அறனத்து ேொவட்ட றேய நூைகங்கள் ேற்றும் முழுமநை கிறள நூைகங்கள்
இறைய வசதியுடன் கணினிேயேொக்கப் பட்டுள்ளன.
நூைக மேைொண்றே (KOHA) எனப்படும் கட்டற்ை கேன்கபொருறள
கன்னிேொைொ கபொது நூைகம், அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகம், 32 ேொவட்ட றேய
நூைகங்கள் ேற்றும் 30 முழுமநைக் கிறள நூைகங்கள் பயன்படுத்தி வருகின்ைன.
இ ன் மூைம் நூல் இைவல் வழங்கல் ேற்றும் நூைகத் க ொழில் நுட்பப் பணிகள்
கணினிேயேொக்கப்பட்டுள்ளன.
7.14. கிைாமப்புற நூைகங்களில் மின்நூைக ளசரவ
மிழ்நொடு அைசு கபொது நூைக இயக்ககத்தின் கீழ் 1926 கிறள நூைகங்கள்
ேற்றும் 1,915 ஊர்ப்புை நூைகங்கள் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. சர்வம ச
நொளி ழ்கள், பருவ இ ழ்கள் கிைொேப்புைங்களில் உள்ள வொசகர்களுக்கும்
கிறடக்கும் வண்ைம் அறனத்து நூைகங்களிலும் மின்நூைகம் அடுத் 5
ஆண்டுகளில் ரூ.2.40 மகொடியில் ஏற்படுத் ப்படும்.
7.15. குடிரமப்பணி கல்வி ரமயங்கள்
கன்னிேொைொ கபொது நூைகம், ேொவட்ட றேய நூைகங்கள் ேற்றும் ேொநிைம்
முழுவதும் ொலுகொ றைறேயிடங்களில் அறேந்துள்ள 289 நூைகங்களில்
உள்ள குடிறேப்பணிப் பயிற்சி றேயத்திற்குத் ம றவயொன நூல்கள்,
நொளி ழ்கள் ேற்றும் பருவ இ ழ்கள் வொங்கி வழங்குவ ற்கொன நடவடிக்றக
மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது.
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7.16. மின்னுருவாக்கம் (Digitization)
கபொது நூைக இயக்ககம், நேது கைொச்சொைம், வைைொறு ேற்றும் கேொழியின்
இயற்பியல் வடிவத்தில் கிறடக்கும் பைந் அளவிைொனஅறிறவ டிஜிட்டல்
ேயேொக்கு ல் ேற்றும் பொதுகொப்பதில் முன்முயற்சி எடுத்து வருகிைது.
கன்னிேொைொ கபொது நூைகம், மிழ்நொடு க ொல்லியல் நூைகம், மிழ்நொடு
ஆவைகொப்பக நூைகம், பல்கறைக்கழக நூைகங்கள், கல்லூரி நூைகங்கள்
ேற்றும் னியொர் நூைகங்களில் உள்ள அரிய நூல்களில் 21,043 நூல்கள் (30
இைட்சத்திற்கும்
மேற்பட்ட
பக்கங்கள்),
1000-த்திற்கும்
மேற்பட்ட
வறைப்படங்கள் ேற்றும் 2.54 இைட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓறைச்சுவடி
பக்கங்கள் மின்னுருவொக்கம் கசய்யப்பட்டுள்ளன. இந் மின்நூைகத்திறன
ேொண்புமிகு
பள்ளிக்
கல்வித்
துறை
அறேச்சர்
அவர்கள்
நவம்பர் 23, 2021 அன்று க ொடங்கி றவத் ொர். https://tamilnadupubliclibraries.org
என்ை இறைய ளம் மூைம் ேக்கள் இைவசேொக பயன்படுத்திக் ககொள்ளவும்
வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
7.17. பபாது நூைகங்களுக்காை ஒருங்கிரைந்த நூற்பட்டியல் (Union Cataloque)
கன்னிேொைொ கபொது நூைகம், அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகம், 32 ேொவட்ட
றேய நூைகங்கள் ேற்றும் பிை அைசு உ விகபறும் நூைகங்களிலுள்ள நூல்களின்
விவைங்கள் அடங்கிய ஒருங்கிறைந் நூற்பட்டியல் உருவொக்கும் பணிகள்
கபொது நூைக இயக்ககத் ொல் மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகிைது. இ ன்படி
அறனத்து நூல்களும் MARC 21 ேற்றும் AACR2 மபொன்ை சர்வம ச ைநிறைகளின்
அடிப்பறடயில் சரி கசய்யும் பணி மைொஜொ முத்ற யொ ஆைொய்ச்சி நூைகம் மூைம்
மேற்ககொள்ளப்பட்டு, அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகத்திலுள்ள கணினி சர்வரில்
Koha என்ை கட்டற்ை (Open Source) கேன்கபொருளில் பதிமவற்ைம் கசய்யப்பட்டு,
ஒமை
இறைய ளத்தின்
மூைம்
புத் கங்கறள
ம டும்
வசதி
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது. மு ற்கட்டேொக 7 ைட்சம் நூல்களின் விவைங்களுடன்
ஒருங்கிறைந் நூற்பட்டி (Union Catalogue) கபொது ேக்களுக்கு ேொண்புமிகு
பள்ளிக் கல்வித் துறை அறேச்சர் அவர்களொல் 28 டிசம்பர் 2021 அன்று
கவளியிடப்பட்டது.
https://tamilnadupubliclibraries.org என்கிை இறைய ளத்தின்
மூைம் அறனத்துப் கபொது நூைகங்களிலும் உள்ள நூல்கறளத் ம டும் வசதியும்
ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ளது.
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7.18. ளவரைவாய்ப்புச் பசய்தி ரகளபசி பசயலி மற்றும் இரையதைம்
மபொட்டித் ம ர்வர்கள் ங்களுக்குத் ம றவயொன பல்மவறு மபொட்டித்
ம ர்வு ேற்றும் மவறைவொய்ப்பு பற்றிய கவல்கறள அறிய கவவ்மவறு
நொளி ழ்கள், பருவ இ ழ்கள் ேற்றும் இறைய ளங்கறள பொர்றவயிட
மவண்டியுள்ளது. இச்சிைேங்கறளக் கறளய கபொது நூைக இயக்ககம் "உங்கள்
நூைகம் உள்ளங்றகயில்" என்ை திட்டம் அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகம் மூைம்
கசயல்படுத் ப்படுகிைது. இத்திட்டத்தின்படி, "TN Employment News" (Mobile
App)” ேற்றும் www.tnemployment.in என்ை இறைய ளம் க ொடங்கப்பட்டுள்ளது.
7.19. விழி மாற்றுத் திறைாைர்களுக்காை ஒலி நூல்கள் உருவாக்கம்.
கல்வி ேற்றும் மபொட்டித் ம ர்வு க ொடர்பொன அச்சுப்புத் கங்கள் Accessible
Text, Daisy epub3 ேற்றும் ஒலிவடிவங்களில் ேொற்ைப்பட்டு, விழி ேொற்றுத்
திைனொளர்கள் எளிதில் அணுகும் வறகயில் இறைய ளத்தின் மூைேொகப்
பதிவிைக்கம் கசய்யும் வசதி ஏற்படுத் ப்பட்டு, அறனத்து ேொவட்ட றேய
நூைகங்களிலுள்ள ேொற்றுத்திைனொளிகள் பிரிவுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
7.20. குழந்ரத எழுத்தாைர்களுக்கு “கவிமணி விருது”
குழந்ற களின் எழுத் ொர்வத்ற
ஊக்குவிக்கும்
வண்ைம், 18
வயதிற்குட்பட்ட இளம் எழுத் ொளர்களில், ஆண்டும ொறும் மூன்று சிைந்
எழுத் ொளர்கறளத் ம ர்வு கசய்து ரூ.25,000 கைொக்கம், மகடயம் ேற்றும்
சொன்றி ழுடன் "கவிேணி விருது" வழங்க நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளப்பட்டு
வருகிைது.
7.21. பசந்தமிழ்ச் சிற்பிகள் அைங்கம்
மிழ் கேொழிக்கு அளப்பரிய பங்கொற்றிய எழுத் ொளர்கள் ேற்றும்
மிழறிஞர்கறளப் மபொற்றும் வறகயிலும், அத் றகய அறிஞர் கபருேக்கறள
இளம் றைமுறையினர் முன்ேொதிரியொகக் ககொள்ளும் வறகயிலும் அண்ைொ
நூற்ைொண்டு நூைகத்தில் ரூ.40 இைட்சம் ேதிப்பீட்டில் “கசந் மிழ்ச் சிற்பிகள்
அைங்கம்” அறேக்க நடவடிக்றககள் மேற்ககொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. அந்
அைங்கத்தில் உயரிய விருதுகறளப் கபற்ை மிழ் எழுத் ொளர்கள், மிழ் கேொழி
வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட அறிஞர்களின் புறகப்படங்கள், றககயழுத்துப் பிைதிகள்
ேற்றும் பறடப்புகள் கொட்சிப்படுத் ப்படும். இளம் றைமுறையினரின்
எழுத் ொர்வத்ற த் தூண்டும் வறகயில் மேற்கூறிய பறடப்பொளிகளின்
பறடப்புகள் சொர்ந் நிகழ்ச்சிகள் க ொடர்ந்து நடத் ப்படும்.
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7.22. வாசகர் வட்டம்
நூைக இயக்ககம், ேக்கள் இயக்கேொக ேொற்ைேறடய மவண்டும் என்ை
மநொக்கில் அறனத்துப் கபொது நூைகங்களிலும் கல்வியொளர்கள், எழுத் ொளர்கள்,
நூைக உறுப்பினர்கள் ேற்றும் உள்ளூர் ேக்கறளக் ககொண்ட வொசகர் வட்டங்கள்
கசயல்படுத் ப்படுகின்ைன. இவ்வொசகர் வட்டம் மூைம் நூைகங்களின்
விரிவொன பயன்பொடு உறுதி கசய்யப்படுகிைது. புதிய நூல்கள் ேற்றும் புதிய
எழுத் ொளர்கறள அறிமுகப்படுத்து ல், இைக்கியச் கசொற்கபொழிவுகள்,
பட்டிேன்ைங்கள், புத் க கண்கொட்சி, கசொற்கபொழிவு, கற கசொல்லு ல்,
கட்டுறை ேற்றும் வினொடி வினொ மபொட்டி உள்பட பல்மவறு நிகழ்ச்சிகள்
இவ்வொசகர் வட்டங்களொல் நடத் ப்படுகின்ைன.
7.23. ன்பகாரட
கபொது நூைகத்துறை வளர்ச்சியில் நன்ககொறடயொளர்களின் பங்மகற்பும்
அடங்கும். ஒருவர்
ரூ. 1,000/- ரூ.5,000/- ேற்றும் ரூ.10,000/- என
நூைகங்களுக்கு நன்ககொறடயொக அளிப்ப ன் மூைம் முறைமய புைவைர்,
கபரும் புைவைர் ேற்றும் ககொறடயொளைொகிைொர்கள். இவ்வொறு கபைப்படும்
நன்ககொறடயொனது வங்கியில் நிைந் ை றவப்புக் கைக்கில் ஆண்டும ொறும்
கசலுத் ப்பட்டு, கபைப்படும் வட்டித்க ொறக கபொது நூைகங்களின் வளர்ச்சிப்
பணிகளுக்கொகச் கசைவிடப்படுகிைது.
7.24. நூைக நிகழ்ச்சிகள்
இந்திய
நூைகவியல்
ேற்றும்
கவல்
அறிவியலின்
ந்ற
சீ.இைொ.அைங்கநொ ன் அவர்களின் நிறனறவப் மபொற்றும் வறகயில்
ஆண்டும ொறும் ஆகஸ்ட் ேொ ம் 12 ஆம் நொள் நூைக தினேொகக்
ககொண்டொடப்படுகிைது. ஒவ்கவொைொண்டும் மே 22 ஆம் நொள் நூைக தினேொகக்
ககொண்டொடப்படுகிைது. நூைகங்கள் குறித் விழிப்புைர்றவ ேக்களிறடமய
ஏற்படுத்தி,
நூைகங்களின்
பங்களிப்றபப்
பொைொட்டும்
வறகயில்
ஆண்டும ொறும் நவம்பர் 14 மு ல் 20 வறை ம சிய நூைக வொை விழொ
ககொண்டொடப்படுகிைது. மேலும், ஏப்ைல் 23 அன்று உைக புத் க தினேொக
ககொண்டொடப்படுகிைது.
7.25. நூைக விருதுகள்
மிகச் சிைந் கசயைொக்கம் ககொண்ட நூைகர்கறள ககௌைவிக்கும் வறகயில்
ஒவ்கவொரு ஆண்டும் கவள்ளிப்ப க்கத்துடன் ரூ.5000 கைொக்கப் பரிறசக்
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ககொண்ட முறனவர் எஸ்.ஆர். அைங்கநொ ன் விருதும், நூைக மேம்பொட்டு
நடவடிக்றககறளச் சிைப்பொக மேற்ககொள்ளும் நூைகங்களுக்கு, சிைந் நூைக
விருதும் வழங்கப்படுவம ொடு நூைக வளர்ச்சிக்குத் துறைபுரியும் வொசக
வட்டத் றைவர்கறளப் பொைொட்டும் வறகயில் ரூ.5000 ேதிப்புள்ள மகடயம்
ேற்றும் சொன்றி ழுடன் கூடிய நூைக ஆர்வைர் விருதும் வழங்கப்படுகிைது.
7.26. நிதி ஒதுக்கீடு
கபொது நூைக இயக்ககத்திற்கு 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கொன வைவு-கசைவுத்
திட்ட ஒதுக்கீடொக
ரூ.287.27 மகொடி அைசு வழங்கியுள்ளது.
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8.ஆசிரியர் ளதர்வு வாரியம்
8.1 .அறிமுகம்
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் 1987-ஆம் ஆண்டு ம ொற்றுவிக்கப்பட்டது.
அைசுப் பள்ளிகளுக்கொன ஆசிரியர்கறளத் க ரிவு கசய்வது, கல்லூரிக் கல்வி
இயக்ககம், க ொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் ேற்றும் சட்டக் கல்வி
இயக்ககத்தின் கீழ்வரும் உ விப் மபைொசிரியர் பணியிடங்கறளத் க ரிவு
கசய்வது ஆகிய பணிகறள ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் மேற்ககொண்டு வருகிைது.
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் ம ொற்றுவிக்கப்பட்ட நொள் மு ல் இதுவறை 1,64,455
ஆசிரியர்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குத் க ரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும்,
மிழ்நொடு ஆசிரியர்
குதித் ம ர்விறன ( TNTET ) நடத்தும்
முகவொண்றேயொகவும் ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் கசயல்படுகிைது.
8.2.ள ாக்கம்
பல்மவறு துறைகளின் ம றவகளுக்மகற்ப குதியொன ஆசிரியர்கறளத்
க ரிவு கசய்வம ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத்தின் மு ன்றேயொன மநொக்கேொகும்.
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியேொனது, கவளிப்பறடத் ன்றேயுடன் மிழ்நொடு மின்
ஆளுறே முகவொண்றேயின் (TNeGA) நவீன க ொழில்நுட்ப உ வி ேற்றும்
வழிகொட்டு லுடன் அறனத்துத் ம ர்வுகறள நடத்துகிைது.
8.3.பதரிவுமுரறயும் வீைமயமாக்கலும்
எந் கவொரு க ரிவு முறையும் முழு ேந் ைத் ன்றேக்கு உறுதி
அளிப்ப ொக இருத் ல் மவண்டும். எனமவ, ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் மிகக்
கடுறேயொன விதிமுறைகறளப் பின்பற்றிவருகிைது. பணித்க ரிவிற்கொன
கவளிப்பறடத் ன்றே ேற்றும் துல்லியத்திறன உறுதி கசய்யும் கபொருட்டு,
க ரிவு நறடமுறைகளில் க ொழில்நுட்பம் ேற்றும் கணினி பயன்பொடுகறள
பல்மவறு நிறைகளில் பயன்படுத்துகிைது. ஆசிரியர் ம ர்வு வொரிய
அலுவைகத்தில்
அறனத்துப்பகுதிகளும்
CCTV
உ வியுடன்
கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல் நடத் ப்படும் ம ர்வுகள் க ொடர்பொக
பணிநொடுநர்களின் மகொரிக்றககறளக் மகட்டறிந்து பதிைளிப்ப ற்கு அறனத்து
வசதிகளுடன் கூடிய கவல் றேயம் கசயல்பட்டு வருகிைது. ஆசிரியர் ம ர்வு
வொரியத் ொல் கணினிவழியொக நடத் ப்படும் அறனத்துத் ம ர்வுகளும் CCTV
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மூைம் கண்கொணிக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
மேலும் ேொவட்டங்களில்
நறடகபறும்
அறனத்துத்
ம ர்வுகளும்
CCTV
மூைம்
கண்கொணிக்கப்படுகின்ைன. ேொவட்ட அளவில் ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல்
நடத் ப்படும் அறனத்துத் ம ர்வுகளும் றைறேயிடத்திலிருந்து மநைடியொக
கொகைொலி (Live Stream) மூைம் கண்கொணிக்கப்படுகின்ைன.
8.4.பதரிவுப்பணியில் பவளிப்பரடத் தன்ரம
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல் நடத் ப்படும் அறனத்துத் ம ர்வுகளுக்கும்
ம ர்வு நடந்து முடிந் பின்னர்,

•

வினொக்களுக்குரிய விறடகள் ஆசிரியர் ம ர்வு வொரிய
இறைய ளத்தில் கவளியிடப்படுகிைது, ம ர்வர்களிடமிருந்து
விறடகள் சொர்ந்து கபைப்படும் அறனத்துக் மகொரிக்றககளும்
பரிசீலிக்கப்பட்டு,
இறைய ளம்
வொயிைொக
பதிைளிக்கப்படுகிைது.

•

அறனத்து ம ர்வர்களுக்கும் அவர்கள் அளித் பதில் (Response
sheet) ேற்றும் மகள்வியின் (Copies of Questions) நகல்
இறைய ளம் வொயிைொக பகிைப்படுகிைது.

•

அறனத்துத் க ரிவு நறடமுறைகளும் கவல்களும் ஆசிரியர்
ம ர்வு வொரிய இறைய ளத்தில் கவளியிடப்படுகின்ைன.
(http://trb.tn.nic.in)

8.5. சாதரைகள்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல் வட்டொைக் கல்வி
அலுவைர் பணியிடத்திற்கு கவளியிடப்பட்ட அறிவிக்றகயின்படி, மபொட்டி
எழுத்துத் ம ர்விறனத் க ொடர்ந்து க ரிவு நறடமுறைகறளப் பின்பற்றி 96
குதியொன பணிநொடுநர்கள் க ரிவு கசய்யப்பட்டு க ரிவர் பட்டியல் சொர்ந்
துறைக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியம் 60 கணினிப்
பயிற்றுநர் நிறை-1 கொலிப்பணியிடங்களுக்கு குதிவொய்ந் பணிநொடுநர்கறளத்
க ரிவு கசய்து க ரிவர் பட்டியறை சொர்ந் துறைகளுக்கு வழங்கியுள்ளது.
அைசுப் பல்க ொழில்நுட்பக் கல்லூரி விரிவுறையொளர் பணித் க ரிவிற்கொன
அறிவிக்றக ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல் பின்வருேொறு கவளியிடப்பட்டது.
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.அறிவிக்ரக எண்
மற்றும் ாள்

எண் 14 / 2019
நொள் 27.11.2019

ரடமுரறயில் உள்ை
பதரிவுப்பணி

அைசு பல்க ொழில் நுட்பக்
கல்லூரி
விரிவுறையொளர்கள்

அறிவிக்ரக
பவளியிடப்பட்ட
பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ரக
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08.12.2021 மு ல் 12.12.2021 வறை கணினி வழியொக ம ர்வு நறடகபற்று
முடிந்துள்ளது. ம ர்வு முடிவுகள் கவளியிட நடவடிக்றக மேற்ககொள்ளப்பட்டு
வருகிைது.
முதுகறைப் பட்ட ொரி ஆசிரியர்/ உடற்கல்வி இயக்குநர் நிறை -1 /
கணினிப் பயிற்றுநர்
நிறை – 1 பணித் க ரிவிற்கொன அறிவிக்றக ஆசிரியர்
ம ர்வு வொரியத் ொல் பின்வருேொறு கவளியிடப்பட்டது.
அறிவிக்ரக எண்
மற்றும் ாள்

ரடமுரறயில் உள்ை
பதரிவுப்பணி

அறிவிக்ரக
பவளியிடப்பட்ட
பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ரக

முதுகறைப் பட்ட ொரி
ஆசிரியர்/ உடற்கல்வி
2207
இயக்குநர் நிறை -1/ கணினி
பயிற்றுநர் நிறை - 1
12.02.2022 மு ல் 20.02.2022 வறை கணினி வழியொக முதுகறைப் பட்ட ொரி
ஆசிரியர்/ உடற்கல்வி இயக்குநர் நிறை -1 / கணினிப் பயிற்றுநர் நிறை – 1
ம ர்வு நறடகபற்று முடிந்துள்ளது.
எண் 01 / 2021
நொள் 09.09.2021

8.6

வருடாந்திைத் திட்டம் 2022

2022 ஆம் ஆண்டுப் பணித்க ரிவிற்கொன உத்ம சக் கொை அட்டவறை
ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத் ொல் கவளியிடப்பட்டுள்ளது. மிழ்நொடு ஆசிரியர்
குதித் ம ர்வு (TNTET) நடத்துவ ற்கு அறிவிக்றக கவளியிடப்பட்டு அ ற்கொன
ம ர்வு விறைவில் நடத் ப்படவுள்ளது.
இம மபொல் இறடநிறை ஆசிரியர்கள், பட்ட ொரி ஆசிரியர்கள், SCERT
விரிவுறையொளர்கள், அைசுக் கறை ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி உ விப்
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மபைொசிரியர்கள்
ேற்றும்
அைசுப்
பல்க ொழில்நுட்பக்
விரிவுறையொளர்கள்
ஆகிய
நியேனங்களுக்கொன
க ரிவுப்
இவ்வொண்டில் மேற்ககொள்ளப்படும்.
8.7

கல்லூரி
பணிகள்

ஆசிரியர் ளதர்வு வாரியம் - மறுசீைரமப்பு டவடிக்ரககள்

ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத்தின் பணிகறள விறைவுபடுத்தும் கபொருட்டு
ேறுசீைறேப்ப ற்கொன வழி வறககறள சேர்ப்பித்திட அைசொல் வல்லுநர் குழு
அறேக்கப்பட்டுள்ளது.
வல்லுநர் குழுவின் பரிந்துறைகள் இறுதி
கசய்யப்பட்டு வருகின்ைன.
8.8

நிதி ஒதுக்கீடு

2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு ஆசிரியர் ம ர்வு வொரியத்திற்கு ரூ.4.79 மகொடி நிதி
ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
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9. தமிழ் ாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்
9.1.முன்னுரை
மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் “ மிழ்
கவளியீட்டுக் கழகம்” என்னும் கபயரில் பிை கேொழிகளில் உள்ள உயர்கல்வி
நூல்கறளத்
மிழில் கேொழிகபயர்ப்ப ற்கொக
1961-ஆம் ஆண்டு
க ொடங்கப்பட்டது. இக்கழகம் 1970-ஆம் ஆண்டு “ மிழ்நொட்டுப் பொடநூல்
நிறுவனம்” என்றும், பின்பு, பொடநூல்கறள அச்சிட்டு விநிமயொகம் கசய் ல்
ேற்றும் பல்மவறு இைக்கியம், அறிவியல் நூல்கறள அச்சிட்டு விற்பறன
கசய்ய ல் ஆகிய பணிகளுடன், அைசு ேற்றும் அைசு உ வி கபறும் பள்ளி
ேொைவர்களுக்கு பல்மவறு கல்வி உபகைைப் கபொருட்கறள
வழங்க
மவண்டும் என்ை புதிய மநொக்கத்துடன் 2013ஆம் ஆண்டு “ மிழ்நொடு பொடநூல்
ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்” என்று கபயர் ேொற்ைம் கசய்யப்பட்டது.
அந்நொளிலிருந்து இக்கழகம் அைசு ேற்றும் அைசு நிதி உ வி கபறும் பள்ளி
ேொைவர்கள் ேற்றும் கபொதுேக்களுக்குத் ம றவயொன இன்றியறேயொ
பணிகறளச் கசய்து வருகிைது.
9.2. ள ாக்கங்கள்
•

•

மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் மூைம்
1 மு ல் 7ஆம் வகுப்பு வறை படிக்கும் ேொைொக்கர்களுக்கு
கசறிவூட்டப்பட்ட முப்பருவ பொடநூல்கறளயும் 8 மு ல் 12ஆம்
வகுப்பு வறை படிக்கும் ேொைொக்கர்களுக்கு கசறிவூட்டப்பட்ட
முழு வருட பொடநூல்கறளயும் அச்சிடு ல்.
உயர்கல்வி பொடத்திட்டத்தின் கீழ் கபொறியியல், ேருத்துவம்,
மவளொண்றே, சூழலியல், சட்டம், கொல்நறட அறிவியல்,
இைக்கியம், சித் ேருத்துவம், மீன்வளம் ேற்றும் உடற்கல்வி
சொர்ந் உயர்கல்வி நூல்கறள ஆங்கிைத்திலிருந்து மிழொக்கம்
கசய்து அச்சிட்டு கவளியிடு ல்.

•

மிழ் இைக்கியங்கறள ஆங்கிைம் ேற்றும் பிை க ன்னிந்திய
கேொழிகளில் கவளியிடு ல்.

•

அரிய ேற்றும் பறழய மிழ் நூல்கறள ேறுபதிப்பு கசய் ல்
ேற்றும் அந்நூல்கறள ேொைவர்கள், ஆைொய்ச்சியொளர்கள்,
நூல்வொசிப்பொளர்கள் ஆகிமயொர்களுக்கு கிறடத் றை உறுதி
கசய் ல்.
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•

அைசு ேற்றும் அைசு நிதி உ வி கபறும் பள்ளி ேொைவர்களுக்குப்
புத் கப் றப, கொமைந்திகள்,
மபொன்ை பல்மவறு கல்வி
உபகைைங்கறள ககொள்மு ல் கசய்து வழங்கும் முகறேயொக
இக்கழகம் கசயல்பட்டு வருகிைது..

9.3. உள்கட்டரமப்பு
இக்கழகத்தின் றைறே அலுவைகம் கசன்றன டி.பி.ஐ. வொளகத்தில்
உள்ள ஈ.வி.மக. சம்பத் ேொளிறகயில் அறேந்துள்ளது. இக்கழகத்திற்கு ேொநிைம்
முழுவதும் 22 வட்டொை அலுவைகங்கள் அறேந்துள்ளன.
9.4.பாடநூல்கள் அச்சுப்பணி
1 மு ல் 12ஆம் வகுப்பு வறை பயிலும் அறனத்து ேொைவர்களுக்குேொன
பொடநூல்கள் மநர்த்தியொன 80 GSM ொள் (Elegant printing paper) ேற்றும்
மைமிமனஷன் கசய்யப்பட்ட 230 GSM ஆைொ ஃமபொல்ட் ப்ளு மபொர்டு ககொண்டு
(Aura Fold Blue Board) இக்கழகத் ொல் அச்சடிக்கப்படுகின்ைன.
அறனத்து
பொடநூல்களும், சம்பந் ப்பட்ட பொடத்ற உள்ளடக்கிய கொகைொளிறயயும்
வினொ வங்கிறயயும் இறைய ளம் மூைம் எளி ொகக் கொண்ப ற்கு வசதியொக
விறைவுத் துைங்கல் குறியீடு (QR Code) என்ை அம்சத்ற க் ககொண்டுள்ளன.
2022-23இல் அச்சிடப்பட்ட பொடநூல்கள் விவைம் பின்வருேொறு:-

பாடநூல்களின் விவைங்கள்

அச்சடிக்கப்பட்ட
பாடநூல்களின்
எண்ணிக்ரக
(இைட்சத்தில்)

ளதாைாய மதிப்பு
(ரூபாய்
ளகாடிகளில்)

351.95

206.00

154.19

148.00

13.34

9.7

அைசு ேற்றும் அைசு நிதியு வி
கபறும் பள்ளிகளில் 1 மு ல் 12
வகுப்புகளில்
பயிலும்
ேொைவர்களுக்கொன பொடநூல்கள்
சுயநிதிப் பள்ளிகளில் 1 மு ல் 12
வகுப்புகளில்
பயிலும்
ேொைவர்களுக்கொன பொடநூல்கள்
ேத்திய
இறடநிறைக்
கல்வி
வொரியப் பள்ளிகளில் 1 மு ல் 10
வகுப்புகளில்
பயிலும்
ேொைவர்களுக்கொன மிழ் கேொழிப்
பொடநூல்கள்
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9.5 . பாடநூல்கள் விநிளயாகம்
அைசு ேற்றும் அைசு உ வி கபறும் பள்ளிகளில் பயிலும் அறனத்து
ேொைவர்களுக்கும் இைவசப் பொடநூல்கள் வழங்கப்படுகிைது.
னியொர்
பள்ளிகளுக்கும், கபொதுேக்களுக்கும் விற்பறன பிைதிகள் இறைய ள
விற்பறன மூைமும் ேற்றும் டி.பி.ஐ வளொகம், அண்ைொ நூற்ைொண்டு நூைகம்,
அறடயொறு
கிடங்கிலுள்ள
விற்பறன
றேயங்கள்
வொயிைொகவும்
வழங்கப்படுகின்ைன.
வருவொய் வட்டொட்சியர்
அலுவைகங்களில்
நிறுவப்பட்டிருக்கும்
மிழ்நொடு
அைசு மகபிள் டிவி நிறுவனத்தின்
மூைேொகவும் இறைய ள விற்பறனயொனது விரிவுபடுத் ப்பட்டுள்ளது.
9.6. பிற நூல்கரை அச்சிடுதல்
ஒருங்கிறைந் பள்ளிக் கல்வி, ஒருங்கிறைந் குழந்ற கள் வளர்ச்சித்
திட்ட இயக்ககம், பள்ளி சொைொ ேற்றும் வயது வந்ம ொர் கல்வி இயக்ககம்,
க ொல்லியல் துறை, க ொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம், ேொநிைக் கல்வியியல்
ஆைொய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கபற்மைொர் ஆசிரியர் கழகம், ஆதி
திைொவிடர் (ே) பழங்குடியினர் நைத் துறை, பிற்படுத் ப்பட்மடொர், மிக
பிற்படுத் ப்பட்மடொர் நைம் ேற்றும் சிறுபொன்றேயினர் நைத்துறை மு ைொன
துறைகளின் ம றவயின் கபொருட்டு, இக்கழகம் பல்மவறு நூல்கறள அச்சிடும்
பணிறயயும் மேற்ககொண்டு வருகின்ைது. இக்கழகம் 2021-22-ஆம் ஆண்டில்
மேற்கொணும் துறைகளுக்கொகத் ம ொைொயேொக ரூ.12.12 மகொடி ேதிப்பிைொன 60.17
இைட்சம் நூல்கறள அச்சடித்து வழங்கியுள்ளது.
9.7 .அரிய நூல்கரை மின்மயமாக்கி மறுபதிப்புச் பசய்தல்
இக்கழகம் இதுவறை மிழ் இறையக் கல்வி கழகம் மூைம் 875 அரிய
உயர்கல்வி நூல்கறள டிஜிட்டல் ேயேொக்கி, 635 அரிய நூல்கறள
கவளியிட்டுள்ளது. ரூ.14.14 ைட்சம் ேதிப்பிைொன அரிய புத் கங்கள் விற்பறன
கசய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந் அரிய புத் கங்கள் அண்ைொ நூற்ைொண்டு
நூைகம், கன்னிேொைொ நூைகம், மிழ்நொடு அைசுப் பணியொளர் ம ர்வொறையம்,
அகிை இந்திய குடிறேப் பணி பயிற்சி றேயம், அண்ைொ மேைொண்றேக்
கழகம், அண்ைொ பல்கறைக்கழகம், மிழ் இறையக் கல்வி கழகம், மைொஜொ
முத்ற யொ ஆைொய்ச்சி நூைகம் (RMRL) ஆகியவற்றுக்கு ேொைவர் நைன் கருதி
வழங்கப்பட்டுள்ளன. ேொைவர்கள் ேற்றும் கபொதுேக்கள் ேத்தியில்
விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்தும் வறகயில், இப்புத் கங்கள் 2022 கசன்றனப்
புத் கக் கண்கொட்சியில் கொட்சிப்படுத் ப்பட்டன. மேலும், இப்புத் கங்கள்
அறனத்து ேொவட்ட நூைகங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
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9.8. புதிய முயற்சிகள்
வ.உ.சி.யின் 150-வது பிைந் நொறளக் ககொண்டொடும் வறகயில், வ.உ.சி.
எழுதிய நூல்கறள க ொகுத்து 'வ.உ.சி. பன்னூல் திைட்டு' என்ை றைப்பில் ஒரு
க ொகுப்பு நூலும், திருக்குைள் மீ ொன வ.உ.சி. உறை என்ை நூலும் இக்கழகத் ொல்
கவளியிடப்பட்டது. இப்புத் கங்கள் ேொண்புமிகு மிழ்நொடு மு ைறேச்சர்
அவர்களொல் 19.09.2021 அன்று கவளியிடப்பட்டன. இதுமபொன்று, பொைதியொரின்
நிறனவு நூற்ைொண்றட முன்னிட்டு, அவைது பறடப்புகளின் ஒரு க ொகுப்பொன
'ேனதில் உறுதி மவண்டும்' என்ை நூறை, கவல் ேற்றும் ேக்கள் க ொடர்புத்
துறையுடன் இறைந்து இந் ஆண்டில் இக்கழகம் கவளியிட உள்ளது.
மிழகத்தில் உள்ள அைசு ேற்றும் அைசு உ வி கபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 37
இைட்சம் பள்ளி ேொைவர்களுக்கும் ரூ. 5 மகொடி கசைவில் இப்புத் கங்கள்
வழங்கப்படும். ‟கபொருறந நொகரிகம்" என்ை நூறை
மிழ்நொடு அைசு
க ொல்லியல் துறையுடன் இறைந்து இக்கழகம்
கவளியிட்டுள்ளது.
இந்நூலின் 10,000 பிைதிகள் மிழிலும், 5,000 பிைதிகள் ஆங்கிைத்திலும்
இவ்வொண்டில் கவளியிடப்பட்டுள்ளன.
மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் ேொைவர்களின்
வொசிப்புப் பழக்கத்ற ஊக்கப்படுத் வும், கபொது அறிறவயும் பறடப்புத்
திைறனயும் வளர்த்க டுக்கவும் கபொது நூைக இயக்ககத்திற்கு 61 ஆங்கிை
இ ழ்கள் வொங்குவ ற்கு ரூ.2,00,35,181/- ேற்றும் 68 மிழ் இ ழ்கள் வொங்க
ரூ.1,01,82,099/- நிதியொக வழங்கியுள்ளது.
9.9.அறிவியல் மற்றும் இைக்கியப் புத்தகங்களின் தமிழாக்கம்
இக்கழகம்
‘திறசம ொறும்
திைொவிடம்’,
‘முத் மிழ்
அறிஞர்
கேொழிகபயர்ப்புத்
திட்டம்’
என்னும்
இைண்டு
கேொழிகபயர்ப்புத்
திட்டங்கறளச் கசயல்படுத்தி வருகின்ைது. திறசம ொறும் திைொவிடம்
திட்டத்தின் கீழ் 20 மிழ் இைக்கிய நூல்கள் ஆங்கிைம் ேற்றும் ஏறனய
திைொவிட கேொழிகளில் ம சிய ேற்றும் சர்வம ச கவளியீட்டொளர்களுடன்
இறைந்து கேொழிகபயர்க்கப்பட்டு வருகின்ைன. இத்திட்டத்தின் கீழ்,
கீழ்கொணும் ஆறு புத் கங்கள் 45ஆவது கசன்றனப் புத் கக் கண்கொட்சியில்
ேொண்புமிகு மு ைறேச்சர் அவர்களொல் கவளியிடப்பட்டன.
•

ஆர்.பொர்த் சொைதி கேொழிகபயர்த் 'சிைப்பதிகொைம்' (கபங்குயின்
மைண்டம் ஹவுஸ்)
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•

கஹப்ஷிபொ மஜசு ொசன்
பப்ளிமகஷன்ஸ்)

•

ம ொப்பில் முகேது மீைொன் அவர்கள் எழுதிய
கற கள்'(ைத்னொ சொகர் பிறைமவட் லிமிகடட்)

•

உ.மவ.சொவின் கட்டுறைகள் (நிமயொகி பப்ளிஷர்ஸ்)

எழுதிய

'புத் ம்

வீடு',

(ரூபொ
‘மீைொன்

•

எஸ். ைொேகிருஷ்ைன் எழுதிய ‘க ொ விைொசம்', (கடய்ைர் &
பிைொன்சிஸ்)
•
லித் எழுத் ொளர்கள் எழுதிய 'இன்டிஃபியன்ஸ் அவர்
ஸ்மடொரீஸ்', (விடொஸ்டொ பப்ளிஷிங் )
மேலும், கபொன்னியின் கசல்வன் (DC புக்ஸ்), திைொவிட இயக்கம்
(ேறையொள ேமனொைேொ) ஆகிய நூல்கள் ேறையொளத்தில் கேொழியொக்கம்
கசய்யப்படும். டொக்டர் மு. கருைொநிதி எழுதிய ‘திருக்குைள் உறை’ (ஐ ைொபொத்
புக் டிைஸ்ட்), ேற்றும் சுந் ை ைொேசொமி எழுதிய ‘ஒரு புளியேைத்தின் கற ’
(ஐ ைொபொத் புக் டிைஸ்ட்) ஆகிய நூல்கள் க லுங்கில் கேொழிகபயர்க்கப்பட்டு
ேொண்புமிகு மு ைறேச்சர் அவர்களொல் கவளியிடப்பட்டுள்ளன. மபைறிஞர்
அண்ைொ குறித்து தி இந்து நிறுவனம் மிழில் கவளியிட்ட ‘ேொகபரும் மிழ்க்
கனவு’ என்னும் நூல் ஆங்கிைத்தில் கேொழிகபயர்க்கப்பட்டு ‘A Grand Tamil
Dream’ என்ை றைப்பில் அவர்களுடன் இறைந்து கூட்டு கவளியீடொக
ககொண்டுவைப்படவுள்ளது.
பல்மவறு உயர்கல்வி சொர்ந் நூல்கறளத் மிழில் கேொழிகபயர்க்கும்
மநொக்கத்துடன் ‘முத் மிழ் அறிஞர் கேொழிகபயர்ப்புத் திட்டம்’ என்ை
திட்டத்தின் கீழ் 204 றைப்புகள் அறடயொளம் கொைப்பட்டுள்ளன. அவற்றில்
50 றைப்புகள் ஜூன் 2022 இலும், மேலும் 50 றைப்புகள் ஜூன் 2023 இலும்
புகழ்கபற்ை ம சிய ேற்றும் சர்வம ச கவளியீட்டொளர்களுடன் கூட்டு
கவளியீடுகளொக கவளியிடப்படும். இந் திட்டத்தின் கீழ் மு ைொக நூல்
ைொபர்ட் கொல்டுகவல் ஆங்கிைத்தில் எழுதிய “The Comparative Grammar of the
Dravidian or South Indian Family of Languages” என்ை நூலின் மிழ் கேொழிகபயர்ப்பு
“திைொவிட அல்ைது க ன்னிந்தியக் குடும்ப கேொழிகளின் ஒப்பிைக்கைம்”
என்ை
றைப்பில்
பொ.ைொ.
சுப்பிைேணியன்
கேொழிகபயர்ப்பில்
கவளியிடப்பட்டது. உைகத் மிழொைொய்ச்சி நிறுவனத்ம ொடு இறைந் கூட்டு
கவளியிடொன இந் நூறை ேொண்புமிகு மிழ்நொடு மு ைறேச்சர் அவர்கள்
45ஆவது கசன்றனப் புத் கக் கண்கொட்சியில் கவளியிட்டொர்.
8870 உயர்கல்வி நுறழவுத் ம ர்வு வினொ வங்கி புத் கங்கள் (இயற்பியல்,
மவதியியல் ேற்றும் உயிரியல்) பியர்சன் இந்தியொ பிறைமவட் லிமிகடட் என்ை
நிறுவனத்துடன் இறைந்து 6 க ொகுதிகளொக கவளியிடப்பட்டு, ரூ.2,15,18,200/-
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ேதிப்பில் அைசின் பயிற்சி றேயங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
10
ேொவட்டங்களில் உள்ள ேொதிரிப் பள்ளிகளுக்கு இப்புத் கங்களின் 2,000 படிகள்
மு ற்கட்டேொக வழங்கப்பட நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைது.
9.10. இைந்தளிர் இைக்கியத் திட்டம்
குழந்ற களுக்கொன மிகச் சிைந் புத் கங்கள் கிறடப்ப ற்கொக இக்கழகம்
இளந் ளிர் இைக்கியத் திட்டத்திறன கசயற்படுத்தி வருகின்ைது. 22 நூல்
ஆசிரியர்களிடமிருந்து, 104 கற கள் கபைப்பட்டு ேதிப்பொய்வில் உள்ளன.
மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத் ொல் 2022-23ஆம்
ஆண்டு மு ல் அறவ படிப்படியொக கவளியிடப்படும்.
9.11. பகாள்முதல் பணிகள்
அைசு ேற்றும் அைசு உ வி கபறும் பள்ளிகளில் பயிலும் ேொைவர்களின்
கல்வித் ம றவகறளப் பூர்த்தி கசய்வ ற்கும் ேற்றும் அவர்களுறடய
கசயல்திைறன ஊக்குவிப்ப ற்கும் சுேொர் ரூ.260.02 மகொடி ேதிப்பில் பதிகனொரு
கல்வி உபகைைப் கபொருட்கறள இந் க் கழகம் ககொள்மு ல் கசய்து 2022 - 23
ஆண்டில் வழங்க உள்ளது.

மிழ்நொடு பொடநூல் ேற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், மிழ்நொடு அைசு
ஏற்படுத்தியுள்ள மநொக்கங்களுக்கு ஏற்ப, பள்ளி ேொைவர்களுக்கும் ேற்றும்
கபொது ேக்களுக்கும் கல்விப் பணிகறள வழங்கி வருகின்ைது.
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10. நிதி ஒதுக்கீடு
ேொனியக் மகொரிக்றக எண். 43, பள்ளிக் கல்வி என்ை றைப்பில் 2022-23
ஆம் ஆண்டிற்கொன கேொத் ஒதுக்கீடு ரூ.36,895,89 மகொடியொகும்.
2022 -23 ஆம் ஆண்டிற்காை நிதி ஒதுக்கீடு

கைக்குத் றைப்பு

ேத்திய ேொநிை
அைசுகள்
கபொறுப்மபற்கும்
திட்டங்கள்

ேொநிை கசைவினங்கள்

(ரூபொய் இைட்சத்தில்)

கேொத் ம்

வருவாய் பகுதி
2051

அைசுப் பணியொளர்
ம ர்வொறையம்

2059

கபொதுப் பணிகள்

2202

பபாதுக் கல்வி
1
2
4
5

478.83

-

478.83

15100.00

-

15100.00

க ொடக்கக் கல்வி

1614740.56

230808.52

1845549.08

இறடநிறைக் கல்வி

1646446.19

84140.20

1730586.39

216.91

750.00

966.91

வயது வந்ம ொர் கல்வி
கேொழி வளர்ச்சி

1660.70

பமாத்தம் - பபாதுக் கல்வி

2204

விறளயொட்டு, இறளஞர்
நைப் பணிகள்

2205

கறையும் பண்பொடும்
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1660.70

3263064.36

315698.72

3578763.08

204.17

56.01

260.18

20795.07

-

20795.07

2225

ஆதிதிைொவிடர் பழங்குடியினர்
ேற்றும் ஏறனய
பிைப்டுத் ப்பட்மடொர் நைன்

2235

சமூக பொதுகொப்பும் நைனும்

2251

றைறேச் கசயைகம் சமூகப்
பணிகள்

18259.79

-

18259.79

266.00

-

266.00

1129.84

-

1129.84

3319298.06

315754.73

3635052.79

54135.17

361.25

54496.42

40.00

-

40.00

3373473.23

316115.98

3689589.21

மானியக் ளகாரிக்ரக எண். 43 இன் நிகை பமாத்தம்

3689589.21

நிகை பமாத்த வருவாய்ப் பகுதி
மூை ன கசைவு பகுதி
4202

மூை ன கசைவு

கடன் பகுதி
7610

அைசுப் பணியொளர்களுக்கொன
கடன்கள்
நிகை பமாத்தம்

ஆற்ைல்மிக்க
ேொண்புமிகு
மிழ்நொடு
மு ைறேச்சர்
அவர்கள்
வழிகொட்டு லின்படி கசயல்படும் இவ்வைசு, ைவுகளின் அடிப்பறடயில்
கற்பித் ல்-கற்ைல் பணிகளில் முழுறேயொன கல்விச் சீர்திருத் ங்கறள
மேற்ககொண்டு உயர் ைக் கல்விறய ேொநிைத்தில் உள்ள ஒவ்கவொரு
குழந்ற க்கும் திைறேயொன ஆசிரியர் ேற்றும் கபற்மைொர் உள்ளிட்ட அறனத்து
ைப்பினருடனும் இறைந்து வழங்க உறுதி ககொண்டுள்ளது.
அன்பில் ேமகஸ் கபொய்யொகேொழி
பள்ளிக் கல்வித் துறை அறேச்சர்
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