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	 2022-23ஆம்	 கல்வியாண்டு	 த�ாடங்கி	

நான்கு	 ஆண்டுகளில்	 �மிழநாட்டிலுள்ள	

அனைத்து	 அரசு	 த�ாடககப்	 பளளிகளிலும்																	

திறன்	 வகுப்பனறகள	 (Smart	 Class	 Room)	

ஏறபடுத்தும்	 முயறசியின்	 மு�றகட்டமாக	

நடப்பாண்டில்	 இலட்்சககணககாை	

மாணவரகள	 பயன்தபறும்	 வனகயில்	 ரூ.150	

ககாடி	மதிப்பீட்டில்	7500	திறன்	வகுப்பனறகள	

உருவாககப்படும்.

1.	திறன்	வகுப்பறறகள்
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2.	 உயர்	த�ொழில்	நுட்ப	கணினி	ஆயவகஙகள்	
அறைத�ல்

	 2713	 நடுநினலப்	 பளளிகளில்	 உயர	

த�ாழில்	 நுட்ப	 கணினி	 ஆயவகங்கள																																										

ரூ.210	 ககாடி	 மதிப்பீட்டில்	 அனமககப்படும்.	

இ�ைால்	 10	 இலட்்சத்திறகும்	 அதிகமாை	

மாணவரகளும்		ஆசிரியரகளும்	பயன்தபறுவர.
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3.	 ்பள்ளிப	்பரொைரிபபுகதகன	�னி	நிதி

	 பளளி	 வ்ளாகங்கள,	 வகுப்பனறகள,	

கழிவனறகன்ளத்	 தூயனமத்சய�ல்,	

இரவுககாவல்	 பணியினை	 கமறதகாள்ளல்	

கபான்ற	 க்சனவகள	 தவளிப்பணியமரத்து�ல்	

(Outsourcing)	 வாயிலாக	 த்சயல்படுத்�ப்படும்.	

அனைத்து	 அரசு	 உயரநினல	 மறறும்									

கமல்நினலப்	பளளிகளில்		பயிலும்	15	இலட்்சம்	

மாணவரகள	 	 	 பயன்தபறும்	 வனகயில்	

மு�றகட்டமாக	 இத்திட்டம்	 2022-23ஆம்		

கல்வியாண்டு		மு�ல்		ரூ.	100	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	

த்சயல்படுத்�ப்படும்.	
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4.	 ஆஙகில	தைொழி		ஆயவகஙகள்

	 அரசுப்	 	பளளிகளில்	பயிலும்	மாணவரகள	

ஆங்கிலத்தில்	 ்சர்ளமாக	 கப்ச,	 படிகக,	 எழு� 

மறறும்	 புரிந்துதகாளளும்	 திறனை	 கமம்படுத்�	

6029	 அரசு	 உயரநினல	 மறறும்	 கமல்நினலப்	

பளளிகளில்	 ஆங்கில	 தமாழி	 ஆயவகங்கள	

ரூ.30	ககாடி		மதிப்பீட்டில்	அனமககப்படும்.
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5.	 விரிவொன	்பள்ளிக	கட்டறைபபுத	திட்டம்

	 1000	மாணவரகளுககு	கமல்	உள்ள	அரசு	

த�ாடகக	 மறறும்	 நடுநினலப்	 	 பளளிகளின்	

அனைத்துத்	 	 	க�னவகன்ளயும்	வ்சதிகன்ளயும்	

உள்ளடககிய	 முழுனமயாை	 கட்டனமப்பு 

ஏறபடுத்�ப்படும்.		மு�ல்	கட்டமாக	நடப்பாண்டில்	

ரூ.90	 ககாடி	 மதிப்பீட்டில்	 இத்திட்டம்	

நினறகவறறப்படும்.
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6.	தெம்றைப	்பள்ளி		(School	of	Excellence)

	 அரசுப்	 பளளி	 	 	 மாணவரகளிலிருந்து														

அடுத்�	 �னலமுனற	 �னலவரகன்ள	

உருவாககுவன�	 இலககாகக	 தகாண்டு	

கல்வி,	 கவின்கனல,	 அறிவியல்,	 இலககியம்,	

வின்ளயாட்டு	 எை	 கல்வி	 மறறும்	 இனணச்	

த்சயல்பாடுகளுககு	 உரிய	 முககியத்துவம்	

அளிககும்	 	 வனகயில்	 உலகத்	 �ரத்திலாை	

பளளி	 த்சன்னையில்	 அனமககப்படும்.										

சுமார	 ரூ.7	 ககாடி	 மதிப்பீட்டில்	 இத்திட்டம்	

த்சயல்படுத்�ப்படும்
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7. ்பொரம்்பரிய	்பள்ளிக	கட்ட்டஙகள்	புதுபபித�ல்	

	 �மிழ	 அறிஞரகள,	 �னலவரகள,	

வின்ளயாட்டு	 வீரரகள,	 பல்துனற	

்சா�னையா்ளரகள,	 அறிவியல்	 அறிஞரகள	

படித்�	பளளிகளும்,	100	ஆண்டுகளுககு	முன்பு	

கட்டப்பட்டு	 பயன்பாட்டில்	 உள்ள	 பாரம்பரிய	

பளளிக	கட்டடங்களும்		அவறறின்	�னிச்சிறப்பு	

மாறாமல்	 புதுப்பிககப்படும்.	 	 நூறறாண்டு	

காணும்	 பளளிகன்ளச்	 சிறப்பிககும்	 	 வனகயில்	

நூறறாண்டு	 விழாககள	 தகாண்டாடப்படும்.		

இப்பளளி	 நூலகங்களிலுள்ள	 அரிய	 நூல்கள	

மறறும்	 முககிய	 �னலவரகள	 குறித்�	

ஆவணங்கள		 மின்னுருவாககம்	 த்சயயப்பட்டு	

பாதுகாககப்படும்.	 இத்திட்டம்	 ரூ.25	 ககாடி	

மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.	
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8.	 ்பள்ளிக	 கல்வி	 அலுவலர்களுககொன	
திறன்	மைம்்பொடடுப	்பயிற்சி	அளித�ல்

	 பளளிககல்வித்	 துனறயில்	 பணிபுரியும்	

இனண	 இயககுநரகள,	 மு�ன்னமக	 கல்வி	

அலுவலரகள,	 மாநிலக	 கல்வியியல்	 ஆராயச்சி	

மறறும்	 பயிறசி	 நிறுவை	 விரிவுனரயா்ளரகள,	

மாவட்டக	 கல்வி	 அலுவலரகள,	 வட்டாரக	

கல்வி	 அலுவலரகள	 	 	 மறறும்	 �னலனம		

ஆசிரியரகள	 	எை	 	 	சுமார	 	 12,000	 	 	கபருககு	

நாட்டின்	 	 	 	 �னலசிறந்�	 கல்வியா்ளரகள	

மறறும்	வல்லுநரகள	உ�வியுடன்	 பணித்திறன்	

கமம்பாடு,	 �னலனமத்துவம்,	 கமலாண்னம	

ஆகிய	 தபாருண்னமகளில்	 	 	 ஆண்டுக�ாறும்	

உளளுனற	 பயிறசி	 (Residential	 Training)	

அளிககப்படும்.	



9

9.	 சிறந�	்பள்ளித	�றலறை	ஆசிரியருககொன	
அறிஞர்	அண்ொ	�றலறைததுவ	விருது

	 கல்வி,	வின்ளயாட்டு,		மாணவர	கமம்பாடு,	

பளளிக	 	 கட்டனமப்பு,	 பளளி	 கமலாண்னமக		

குழுவின்	த்சயல்பாடு,	இல்லம்	க�டிக	கல்வி	எை	

அரசின்	திட்டங்கள	அனைத்ன�யும்	சிறப்பாகச்		

த்சயல்படுத்தும்	 �னலனம	 ஆசிரியரகளுககு	

அறிஞர்	 அண்ொ	 �றலறைததுவ	 விருது 
வழங்கப்படும்.	 	ஆண்டுக�ாறும்	 100	 �னலனம	

ஆசிரியரகளுககுப்	 பாராட்டுச்	 ்சான்றி�ழும்,	

ககடயமும்,	 பளளிககு	 	ரூ.10	 இலட்்சம்		ஊகக	

நிதியும்	வழங்கப்படும்.
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10.	ஆசிரியர்களுககு	த�ொல்லியல்	்பயிற்சி

		 �மிழர	 நாகரிகம்,	 பண்பாடு,	 கலாச்்சாரம்,	

த�ான்னமயின்	 சிறப்பு,	 குடிகயறறப்	

பகுதிகளின்	 	 காலககண்ணாடிதயை	 கீழடி,	

சிவகன்ள	 	 	 உளளிட்ட	 �மிழகதமங்கும்	

விரவியிருககும்	 த�ால்லியல்	 	 �லங்கள		

குறித்�	 �கவல்கன்ள	அடுத்�	 �னலமுனறககு	

சிறப்பாகக	 தகாண்டுக்சரககும்	 வண்ணம்	

த�ால்லியல்	 துனற	 வாயிலாக	 ஆரவமுனடய	

1000	அரசுப்பளளி	ஆசிரியரகளுககு	ரூ.3	ககாடி	

மதிப்பீட்டில்	பயிறசி	அளிககப்படும்.		
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11.	 ந்டைொடும்	அறிவியல்	ஆயவகஙகள்

	 அரசுப்	 பளளிகளில்	 பயிலும்										

மாணவரகளின்	 அறிவியல்	 ஆரவத்ன�த்	

தூண்டும்	 வனகயில்	 நடமாடும்	 அறிவியல்	

ஆயவகங்கள		மூலம்	மா�ந்க�ாறும்	அறிவியல்	

பரிக்சா�னைகள	 உரிய	 வழிகாட்டு�லுடன்	

மாணவரகளுககுக	 கறபிககப்படுவதுடன்	

மாணவரகக்ள	 உருவாககிய	 அறிவியல்	

கருவிகளும்	காட்சிப்படுத்�ப்படும்.	25	இலட்்சம்	

மாணவரகள	பயன்தபறும்	வனகயில்	இத்திட்டம்	

ரூ.25	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.	



12

12.	ைொ்வர்களுககு	கல்விச்	சுற்றுலொ

	 பளளி	அ்ளவில்	 கல்வி	 மறறும்	இனணச்	

த்சயல்பாடுக்ளாை	மன்றச்	த்சயல்பாடுகள,		நூல்	

வாசிப்பு,		நுண்	கனலகள,		வின்ளயாட்டு	மறறும்	

அறிவியல்	 ஆகியவறறில்	 சிறந்து	 வி்ளங்கும்	

மாணவரகள	உலக	அ்ளவிலும்,	க�சிய	/	மாநில	

அ்ளவிலும்	புகழதபறற	இடங்களுககுக	கல்விச்	

சுறறுலா	அனழத்துச்	த்சல்லப்படுவர.				இத்திட்டம்	

ரூ.3	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.	
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13.	மகொற்டக	 தகொண்டொட்டம்	 -	 சிறபபுப	
்பயிற்சி	முகொம்

	 மாணவரகளின்	 	 �னித்திறன்கன்ள	

தமருககறறும்	 வனகயிலும்,	 ககானட	

விடுமுனறனயப்	 பயனுள்ள	 வனகயில்	

த்சலவழித்திடவும்,	 ககானடக	 	 தகாண்டாட்ட		

சிறப்புப்	 	 பயிறசி	 	முகாம்கள	 மனல	 சுறறுலாத்	

�்ளங்களில்	நடத்�ப்படும்.	பளளிப்	பாடங்கன்ளத்	

�விரத்து	 சூழலியல்,	 �னலனமத்துவம்,	 மனி�	

உரினம,	 ்சமூக	 நீதி,	 தபண்ணுரினம	 மறறும்	

எதிரகாலவியல்	கபான்ற	 தபாருண்னமகளில்											

ரூ.50	 	 இலட்்சம்	 மதிப்பீட்டில்	 பயிறசிகள	

அளிககப்படும்.					
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14.	ெொர்	 ெொரணியர்	 	 முகொம்களுககு	
(Jamboree)	நிதி	ஒதுககீடு

	 �மிழநாட்டிலுள்ள	 அனைத்துப்	

பளளிகளில்	 பயிலும்	 மாணவரகளிடம்	

�னலனமப்பண்பு,	 	 நல்தலாழுககம்	 மறறும்	

�ன்ைம்பிகனக	 ்சாரந்�	 விழுமியங்கன்ள	

வ்ளரகக	மண்டல	அ்ளவிலும்	மாநில	அ்ளவிலும்	

்சாரண	்சாரணியர	முகாம்கள	 	 	ரூ.25	இலட்்சம்	

மதிப்பீட்டில்	நடத்�ப்படும்.
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15.	ைொ்வர்	ைன்றஙகறைப	புதுபபித�ல்

	 பளளிகளில்	 பயிலும்	 மாணவரகளினடகய	

கல்வி	இனணச்	த்சயல்பாடுகன்ள	ஊககுவிகக	

தவவகவறு	 காலகட்டங்களில்	 இலககியம்,	

கவின்கனல,	 சூழலியல்	 உளளிட்ட	 மாணவர	

மன்றங்கள	 த�ாடங்கப்பட்டு	 நனடமுனறயில்	

இருந்�ை.	தகாகராைா	தபருந்த�ாறறால்	கடந்�	

சில	ஆண்டுக்ளாக	இம்மன்றங்கள	த்சயல்படா�	

நினலயில்	 அவறனறப்	 புதுப்பித்து	 சிறப்பாகச்	

த்சயல்பட	வழிவனக	த்சயயப்படும்.	
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16.	கறலத	திருவிழொ

	 மாணவரகளின்	 கனலத்	 திறன்கன்ள	

தவளிகதகாணரும்	வி�மாக	அரசுப்	பளளிகளில்	

பயிலும்	 இலட்்சககணககாை	 மாணவரகள	

பயன்தபறும்	 வனகயில்	 பளளி,	 வட்டாரம்,	

மாவட்டம்	மறறும்	மாநில	அ்ளவில்	ரூ.5	ககாடி	

மதிப்பீட்டில்	கனலத்	திருவிழா	நடத்�ப்படும்.				
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17.	கணினி	நிரல்,	எநதிரனியல்	ைன்றஙகள்	
ைற்றும்	மேககத�ொன்

மாறிவரும்					த�ாழில்நுட்ப						மாறறங்களுககு	

ஏறப	அரசுப்	பளளி	மாணவரகளுககுத்	த�ாழில்	

நுட்ப	 அறிவு	 மறறும்	 கணினி	 தமாழி	 மீ�ாை	

ஆரவத்ன�	ஏறபடுத்�	கணினி	நிரல்	மன்றங்கள	

(Computer	 Coding	 Club)	 மறறும்	 எதிரகாலத்		

த�ாழில்நுட்பமாை	எந்திரனியனலக	(Robotics)	

கறறுகதகாள்ள	 எந்திரனியல்	 மன்றங்கள	

(Robotics	 Club)	 பளளிகளில்	 ஏறபடுத்�ப்படும்.	

கமலும்	 இனணயப்	 பாதுகாப்பு	 மறறும்	 Ethical	

Hacking		 த�ாடரபாை	 பயிறசி	 அளிககப்பட்டு	

ஆண்டுக�ாறும்	 மாநில	 அ்ளவிலாை	

கேககத்�ான்	கபாட்டிகள	நடத்�ப்படும்.
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18.	 ்பள்ளிகளில்	விழிபபு்ர்வு	வொரம்

	 2022-23ஆம்	 கல்வி	 ஆண்டின்	 மு�ல்	

வாரத்தில்	 அரசு	 மறறும்	 அரசு	 உ�விதபறும்	

பளளிகளில்	 பயிலும்	 மாணவரகளுககு	

மைநலம்,	குழந்ன�கள	மீ�ாை	வன்முனறனயத்	

�டுத்�ல்,	 �ன்ைம்பிகனகனய	 வ்ளரத்�ல்,	

கபான�ப்	 தபாருட்களுககு	 அடினமயா�னலத்	

�டுத்�ல்,	 �ன்சுத்�ம்	 கபணு�ல்	 கபான்ற	

தபாருண்னமகளில்	 பளளி	 	 அ்ளவில்	

விழிப்புணரவு	நிகழச்சிகள	நடத்�ப்படும்.		
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19.	 ைொ்வர்களின்	 உ்டல்நலன்	 கொகக	
சிறபபுப	்பயிற்சிகள்

	 மாணவரகளின்	 கறகும்	 திறன்	 உடல்	

நலகைாடு	தநருங்கிய	த�ாடரபுனடயது.		எைகவ	

கறறல்	 திறனை	 கமம்படுத்தும்	 வனகயில்	

உடலியகக	நிபுணரகள	மூலம்	(Physio	Therapist)	

2022-23ஆம்	 கல்வியாண்டில்	 முன்கைாட்ட	

அடிப்பனடயில்	 	 பளளி	 அ்ளவில்	 சிறப்புப்	

பயிறசிகள		அளிககப்படும்.
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20.	்பள்ளிகளில்	கொயகறித	ம�ொட்டம்

	 அரசுப்	 பளளிகளில்	 பயிலும்	

மாணவரகளுககு	 த்சயல்வழிக	 கறறனல		

ஊககுவிககும்	 வனகயில்	 அனைத்து	

அரசுப்	 பளளிகளிலும்	 காயகறித்	 க�ாட்டம்	

மாணவரக்ளால்	 ஏறபடுத்�ப்படும்.	 அவறறில்	

வின்ளயும்	 காயகறிகள,	 பழங்கள,		

கீனரகள		 அப்பளளிகளின்	 	 ்சத்துணவில்								

பயன்படுத்�ப்படும்.	 இத்திட்டம்	ரூ.25	இலட்்சம்	

மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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21. ்பள்ளி	ெதுரஙக	ஒலிம்பியொட

	 ஜுனல,	 ஆகஸ்ட்	 மா�ங்களில்	

த்சன்னையில்	 நனடதபறும்	 ்சரவக�்ச	 ்சதுரங்க	

ஒலிம்பியாட்	கபாட்டிகன்ளத்	த�ாடரந்து	அரசுப்	

பளளிகளில்	 	 பயிலும்	 மாணவரகளினடகய	

்சதுரங்கம்	 குறித்து	 ஆரவத்ன�	 ஏறபடுத்தும்	

வண்ணம்	 பளளி,	 வட்டாரம்,	 மாவட்டம்	 மறறும்	

மாநில	 அ்ளவில்	 ்சதுரங்கப்	 கபாட்டிகள	

நடத்�ப்பட்டு	 தவறறிதபறும்	 மாணவரகள	

்சரவக�்ச	 வின்ளயாட்டு	 வீரரகளுடன்	

கலந்துனரயாட	ஏறபாடு	த்சயயப்படும்.		இத்திட்டம்	

ரூ.1	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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22.		சிறொர்	 	 ்பருவ	 	 இ�ழ்	 	 ைற்றும்	 ஆசிரியர்															
ைொ�	இ�ழ்

	 மாணவரகளின்	 வாசிப்புத்	 திறனை	

ஊககுவிககவும்	 அவரகளின்	 உள்ளாரந்�	

பனடப்புத்	 திறன்கன்ள	 தவளிப்படுத்தும்	

வனகயிலும்	�மிழ	மறறும்	ஆங்கில	தமாழிகளில்	

த�ாடகக	 வகுப்பு	 மாணவரகளுககு	 ஊஞெல்	

இ�ழும்,	 உயரவகுப்பு	 மாணவரகளுககு	

ம�ன்சிடடு	 இ�ழும்	 மா�மிருமுனற	

தவளியிடப்படும்.			கமலும்,	ஆசிரியரகளுககாை	

பனடப்புத்	 �்ளத்ன�	 உருவாககவும்	 சிறந்�	

கறறல்	 கறபித்�ல்	 முனறகன்ளப்	 	 பரிமாறிக	

தகாள்ளவும்	கனவு	ஆசிரியர்	என்ற	மா�இ�ழ	

தவளியிடப்படும்.		சுமார	ரூ.7	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	

இத்திட்டம்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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23.	மைல்நிறல	 கணினிப	 பிரிவு	
ைொ்வர்களுககு	கட்ட்	விலககு

	 அரசு	 கமல்நினல	 வகுப்புகளில்	 கணினி	

அறிவியல்	 பாடத்ன�	 விருப்பப்	 பாடமாக	

பயிலும்	 மாணவரகளிடம்	 2022-23ஆம்	 கல்வி	

ஆண்டிலிருந்து,	 ரூ.200	 �னிக	 கட்டணமாக		

வசூலிககப்படுவது	 முழுனமயாக	 இரத்து	

த்சயயப்படும்.	 	 இ�ைால்	 ஆண்டுக�ாறும்	

3	 இலட்்சம்	 மாணவரகள	 பயைனடவர.									

இ�றதகை	ஆகும்	த்சலவிைம்	ரூ.6	ககாடினய	

அரக்ச	ஏறகும்.
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24.	ைொற்றுததிறனொளி	 ைொ்வர்களுககு	
இருபபி்டததிமலமய	கல்வி

	 பல்வனகக	 குனறபாடுகள	 காரணமாக	

(Children	 with	 multiple	 disabilities)	 பளளிககு	

வர	 இயலா�	 10,146	 மாறறுத்திறைாளி	

மாணவரகளுககு	 கல்வி	 மறறும்	 இயன்முனற	

மருத்துவம்	 உளளிட்ட	 சிகிச்ன்சகன்ள	

அவரகளின்	 வீடுகளுககக	 த்சன்று	 வழங்கி	

அவரகளின்	 கறறல்	 சூழனல	 கமம்படுத்�																				

ரூ.8.11	 ககாடி	 மதிப்பீட்டில்	 திட்டம்	

த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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25.	அரசு	 	 ைற்றும்	 	 அரசு	 உ�வித்பறும்	
்பள்ளிகளில்	ைொ�ொநதிர	த்பற்மறொர்	கூட்டம்

	 அனைத்து	 அரசு	 மறறும்	 அரசு	
உ�விதபறும்	 பளளிகளில்	 பயிலும்	
மாணவரகளின்	 தபறகறாரகன்ள	 ஒவதவாரு	
மா�மும்	 பளளிககு	 அனழத்து	 மாணவரகளின்		
உடல்நலம்,	 கறறல்	 அனடவு,	 இனணச்	
த்சயல்பாடுக்ளாை	வின்ளயாட்டு,	வாசிப்புத்திறன்,	
மன்றச்	 த்சயல்பாடுகளில்	 பங்ககறபு	 உளளிட்ட	
பளளியின்	 அனைத்து	 நிகழவுகள	 குறித்தும்	
எடுத்துக	 கூறப்படும்.	 இ�ன்வாயிலாக	 அரசு	
மறறும்	 அரசு	 உ�விதபறும்	 பளளிகளில்	
பயிலும்	 அனைத்து	 மாணவரகளும்	 அவர�ம்		
தபறகறாரும்	பயன்தபறுவர.
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26.	கணினித	ம�ர்வு		றையஙகள்	அறைத�ல்

	 ஆசிரியர	 க�ரவு	 வாரிய	 கபாட்டித்	

க�ரவுகன்ளத்	 திட்டமிட்ட	 கால	

அட்டவனணப்படி	 வினரந்து	 நடத்திடவும்,	

கபாட்டித்க�ரவு	 நனடதபறா�	 காலங்களில்	

அரசுப்பளளி	 மாணவரகள	 பயன்படுத்தும்	

வனகயிலும்	 அரசுப்	 பளளிகளில்	 கணினி	

ஆயவகங்கள	 ரூ.30	 ககாடி	 மதிப்பீட்டில்	

அனமககப்படும்.	
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27.	நூலக	நண்பர்கள்	திட்டம்	

	 �மிழகத்தில்	 உள்ள	 கிராமங்கள	

மறறும்	 நகரப்	 பகுதிகளில்	 நூலக	

க்சனவ	 கினடககப்தபறா�	 இடங்களில்	

நூலக	 நண்பர்கள்	 என்ற	 புதிய	 திட்டம்	

அறிமுகப்படுத்�ப்பட்டு	 �ன்ைாரவலரகள		

வாயிலாக	 நூலக	 க்சனவ	 வழங்கப்படும்.	

இத்திட்டம்	15	இலட்்சம்	வா்சகரகள	பயன்தபறும்	

வனகயில்	 ரூ.56.25	 இலட்்சம்	 மதிப்பீட்டில்	

த்சயல்படுத்�ப்படும்.		



28

28. தையநிகர்	நூலகம்	(Virtual	Reality	Library)

	 நூலகங்கன்ளப்	 பயன்படுத்தும்	

குழந்ன�கள	மறறும்	மாணவரகள	பயன்தபறும்	

வனகயில்	 	 நவீை	 	 த�ாழில்நுட்பத்ன�	

உள்ளடககிய	தமயநிகர	த�ாழில்நுட்ப	நூலகம்	

(Virtual	 Reality	 Library)	 76	 நூலகங்களில்	

ஏறபடுத்�ப்படும்.	 	 இத்திட்டம்	 ஆண்டுககு	

ஒரு	 இலட்்சம்	 மாணவரகள	 பயன்தபறும்	

வனகயில்	 ரூ.57.20	 இலட்்சம்	 மதிப்பீட்டில்		

த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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29. நூலகஙகளில்	wi-fi	வெதி	

	 �மிழநாடு	 அரசு	 தபாது	 நூலகங்கன்ள	

நாடிவரும்	வா்சகரகள	மறறும்	கபாட்டித்	க�ரவு	

மாணவரகள	 பயன்தபறும்	 வனகயில்	 352	

நூலகங்களில்	 இலவ்ச	 wi-fi	 இனணய	 வ்சதி	

ஏறபடுத்�ப்படும்.	இத்திட்டம்	75,000	வா்சகரகள	

பயன்தபறும்	 வனகயில்	 ரூ.23.40	 இலட்்சம்	

மதிப்பீட்டில்	கமறதகாள்ளப்படும்.	
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30. TN	talk	

	 அண்ணா	 நூறறாண்டு	 நூலகத்தின்	

ஒருங்கினணப்பில்	 ்சரவக�்ச	 அ்ளவில்	

பல்துனற	நிபுணரகள,	அறிவியல்	ஆயவா்ளரகள	

மறறும்	 	 புகழதபறற	 	 	 அறிஞரகளின்	

உனரகள										மிகச்சிறந்�					த�ாழில்நுட்பம்	

மறறும்	 அரங்க	 அனமப்புடன்	 	 	 	 TN	 talk 

என்ற	 தபயரில்	 நிகழத்�ப்படும்.	 	 இனணயம்	

வாயிலாக	 	உலதகங்கும்	உள்ள	�மிழரகன்ளச்	

த்சன்றனடயும்	வனகயில்	இத்திட்டம்	ரூ.37.50	

இலட்்சம்		மதிப்பீட்டில்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.
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31. நொறைய	�றலமுறறககு									
நொடடுற்டறை	நூல்கள்

	 பளளி,	 கல்லூரி	 மாணவரகள,	

கல்வியா்ளரகள,	 இ�ழா்ளரகள	 மறறும்	 தபாது	

வா்சகரகளினடகய	 �மிழ,	 கனல	 மறறும்	

பண்பாட்டு	 ஆரவத்ன�	 வ்ளரககும்	 வனகயில்,	

�மிழநாடு	 	 அர்சால்	 நாட்டுனடயாககப்பட்ட	

பல்கவறு	 அறிஞரகளின்	 பனடப்புகளிலிருந்து	

த�ரிவுத்சயயப்பட்ட		20	நூல்கள	ரூ.30	இலட்்சம்	

மதிப்பீட்டில்	தவளியிடப்படும்.	
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32. கறலககைஞசியஙகள்	ஆவ்ப்பதிபபு

	 வரலாறு	மறறும்	பண்பாட்டு	ஆரவலரகள,	

மாணவரகள,	 ஆயவா்ளரகள	 மறறும்	

அறிவியல்�மிழ	 ஆரவலரகள	 பயன்தபறும்	

வனகயில்,	 அறிஞர	 தபரிய்சாமி	 தூரன்	

அவரகள	 த�ாகுத்�	 கனலகக்ளஞ்சியங்கள	

10	 த�ாகுதிகளும்	 சிறார	 க்ளஞ்சியங்கள	

10	 த�ாகுதிகளும்	 ஆவணப்பதிப்பாக																																													

ரூ.10	இலட்்சம்	மதிப்பீட்டில்	தவளியிடப்படும்.	
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33. நூற்றொணடு	கொணும்	்பற்டப்பொளிகளின்	
நூல்	தவளியீடு		

	 நூறறாண்டு	 காணும்	 பனடப்பாளிகளின்	

பிறந்�	நாள	மறறும்	நினைவு	நான்ளப்	கபாறறும்	

வனகயில்	 அவர�ம்	 எழுத்துத்திறன்	 மறறும்	

்சமூகப்	 பங்களிப்பு	 கபான்றவறனற	 இன்ளய	

�னலமுனறயிைர	 உணரந்துதகாளளும்	

வனகயில்	அவரக்ளது	�னலசிறந்�	பனடப்புகள	

த�ரிவுத்சயயப்பட்டு	 ரூ.20	 இலட்்சம்	

மதிப்பீட்டில்	 தவளியிடப்படும்.	 இத்திட்டத்தின்	

வாயிலாக	குழந்ன�கள,	இலககிய	மறறும்		நாடக	

ஆரவலரகள	பயன்தபறுவர.
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34. வயது	 வநம�ொருககொன	 புதிய	
எழுத�றிவுத		திட்டம்

	 �மிழநாட்டில்	 15	 வயதுககு	 கமறபட்ட	

முறறிலும்	 எழு�ப்	 படிககத்	 த�ரியா�																																						

4.80	 இலட்்சம்	 நபரகளுககு	 அடிப்பனட	

எழுத்�றிவுக	 கல்வி	 வழங்கிடும்	 வனகயில்	

ரூ.9.83	ககாடி	மதிப்பீட்டில்	புதிய	எழுத்�றிவுத்		

திட்டம்	த்சயல்படுத்�ப்படும்.	

அன்பில்	ைமகஸ்	த்பொயயொதைொழி
																														பளளிக	கல்வித்	துனற	அனமச்்சர


