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கேொகைத ொக்கு
உயர்ேைக் கல்விகய அகனவருக்கும் வழங்குவேன் மூைம்
நிகைத்துநிற்கக்கூடிய, அகனவரும் சம வொய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய,
உயிதைொட்டமுள்ள அறிவுசொர் சமூகமொக நம்முகடய நொட்கட
மொற்றுவேற்கு தநைடியொகப் ெங்களிக்கக்கூடிய, இந்தியொகவ
கமயப்ெடுத்திய கல்வி அகமப்கெ தேசிய கல்விக் ககொள்கக 2019
முன்கவக்கிறது.
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ககொள்ககக் கண்த

ொட்டத்தின் முக்கியக் குறிப்புகள்
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பள்ளிக் கல்வி
a. மழகையர் கல்வி: இந்ேக் ககொள்ககயொனது கேொடக்க ஆண்டுகளின் முக்கியத்துவத்கே
வலியுறுத்துகிறது, தமலும், 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் 3-6 வயதுக்குட்ெட்ட குழந்கேகள்
அகனவருக்கும்
கெருமளவில்
அதிகரிக்கப்ெட்ட
முேலீட்டுடனும்
புதிய
முன்கனடுப்புகளுடனும் கூடிய ேைமொன மழகையர் தெைகையும் கல்விகயயும்
வழங்குவகே உறுதிகசய்வகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது.
b. அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும்: வகுப்புகள் 1-5 வகையில் கேொடக்கநிகை
கமொழிக்கும் கணிேத்திற்கும் சிறப்புக் கவனம் கசலுத்ேப்ெடும். 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் 5
ஆம் வகுப்பிலும் அேற்கு தமல் ெடிக்கும் ஒவ்கவொரு மொைவரும் அடிப்ெகட
எழுத்ேறிவும் எண்ைறிகவயும் கட்டொயம் கெறதவண்டும் என்ெகே உறுதிகசய்வகே
இந்ேக் ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது.
c. ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல் முகறயும்: 5 + 3 + 3 + 4 வடிவ அடிப்ெகடயில் மூகள
வளர்ச்சி, கற்றல் ஆகியவற்றின் தகொட்ெொடுகளின் ெடி ஒரு புதிய, வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற
ெொடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல்முகறசொர் அகமப்பு ெள்ளிக் கல்விக்ககன
உருவொக்கப்ெட்டுள்ளது. இதில் அறிவியல், சமூக அறிவியல்கள், ககை, கமொழிகள்,
விகளயொட்டுகள், கணிேம் என அகனத்து ெொடங்களுக்கும் இகையொன முக்கியத்துவம்
இருக்கும் – இேனுடன் ெள்ளியில் வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வியும் கல்விசொர் ெொடங்களும்
ஒருங்கிகைக்கப்ெடும்.
d. அகனவருக்குமொன வொய்ப்பு: இந்ேக் ககொள்கக ெல்தவறு நடவடிக்கககள் மூைமொக 2030
ஆம் ஆண்டுக்குள் ெள்ளிக் கல்வி அகனத்திலும் 100% கமொத்ேச் தசர்க்கக அளவீட்கட
அகடயதவண்டும் என்ற இைக்கிகனக் ககொண்டுள்ளது.
e. நடுநிகையொன உள்ளடக்கிய கல்வி: பிறப்பு அல்ைது பின்னணியின் சூழ்நிகைகள்
கொைைமொக எந்ேக் குழந்கேயும் கல்வி கற்று சிறந்து விளங்குவேற்கொன எந்ேகவொரு
வொய்ப்பிகனயும் ேவறவிடக்கூடொது என்ெகே உறுதிகசய்வேற்கொகப் ெை
ஒருங்கிகைந்ே முன்கனடுப்புககள இந்ேக் ககொள்கக ககொண்டுள்ளது. இதில் கவனம்
கசலுத்ே சிறப்புக் கல்வி மண்டைங்களும் கூட அகமக்கப்ெடும்.
f.

ஆசிரியர்கள்: உறுதியொன, கவளிப்ெகடயொன கசயல்முகறகள் மூைம் ஆசிரியர்கள்
ெணிக்குத் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவொர்கள், ெேவி உயர்வுகள் ேகுதி அடிப்ெகடயில்
இருக்கும், ென்-மூை, குறிப்பிட்ட இகடகவளியிைொன ெணி மதிப்பீடு கசய்யப்ெடும்.
தமலும், கல்விசொர் நிர்வொகிகள் அல்ைது ஆசிரியர் ெயிற்றுநர் ஆவேற்கொன முன்தனற்ற
வழிகளும் கிகடக்கும்.

g. ெள்ளி ஆளுகக: ெள்ளிகள் ெள்ளி வளொகங்களொக நிறுவப்ெடும் (10-20 அைசுப்
ெள்ளிக்கூடங்கள் குழு) – இது ஆளுககக்கும் நிர்வொகத்திற்கும் அடிப்ெகடப் பிரிவொக
இருக்கும், இது வலிகமயொன கேொழிற்சொர் ஆசிரியர் சமூகத்துடன் உள்கட்டகமப்பு, கல்வி
(எ.கொ. நூைகம்) மற்றும் மக்கள் (எ.கொ. ககை மற்றும் இகச ஆசிரியர்கள்) ஆகிய வளங்கள்
கிகடப்ெகே உறுதிகசய்யும்.
h. ெள்ளிககள ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேல்: விருப்ெ முைண்ககள நீக்குவேற்கொகப் ெள்ளிகள்
ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேலும் இயக்குேலும் ேனி அகமப்புகள் மூைமொகச் கசய்யப்ெடும்.
ககொள்கக வகுத்ேல், ஒழுங்குமுகற, இயங்குேல், கல்விசொர் விஷயங்கள்
ஆகியகவகளுக்குத் ேனித்ேனியொன அகமப்புகள் இருக்கும்.
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உயர் கல்வி
a. புதிய கட்டகமப்பு: உயர் கல்விக்கொன புதிய கேொகைதநொக்கு மற்றும்
கட்டகமப்ெொனது மிகப்கெரிய, வளங்ககள நன்கு கெற்ற, உயிர்த்துடிப்புள்ள
ெல்துகற நிறுவனங்களுடன் திட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. ேற்தெொதுள்ள 800
ெல்ககைக்கழகங்கள் மற்றும் 40,000 கல்லூரிகள் 15,000 சிறந்ே நிறுவனங்களொக
ஒன்றொக இகைத்து வலுப்ெடுத்ேப்ெடும்.
b. ேொைொளக் கல்வி: அறிவியல், ககைகள், மொனுடவியல், கணிேம் கேொழிற்சொர் புைங்கள்
ஆகியவற்றில் ஒருங்கிகைந்ே தீவிைப் ெயிற்சியளிக்க இளநிகைக் கல்வி அளவில்
ெைந்ே அடிப்ெகடயில் கெொதுக் ககைகள் கல்வி ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். இதில் கற்ெகன
வளமுள்ள கநகிழ்வுள்ள ெொடத்திட்ட கட்டகமப்புகள், ஆக்கப்பூர்வ முகறயில்
இகைக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுகள், வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வியின் ஒருங்கிகைப்பு,
ெைநிகைகளில் கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் தசர்வேற்குமொன முகனகள்
ஆகியகவ இருக்கும்.
c. ஆளுகக: நிறுவனஞ்சொர் ஆளுகக கல்வி, நிர்வொகம், நிதி ஆகியவற்றின் ேன்னொட்சிஅடிப்ெகடயில் இருக்கும். ஒவ்கவொரு உயர்கல்வி நிறுவனமும் ஒரு ேற்சொர்புக்
குழுவினொல் ஆளப்ெடும்.
d. ஒழுங்குமுகற: ஒழுங்குமுகறயொனது நிதிசொர் தநர்கமகயயும் கெொதுநைச்
சிந்ேகனகயயும் உறுதிப்ெடுத்ே ‘இைகுவொகவும் இறுக்கமொனேொகவும்’ இருக்கும்.
தமலும் கசந்ேைங்ககள ஏற்ெடுத்துேல், நிதியளித்ேல், சொன்றளிப்பு, ஒழுங்குமுகற
ஆகியகவ விருப்ெ முைண்ககள நீக்குவேற்ககன ேன்னொட்சி அகமப்புகள் மூைமொக
தமற்ககொள்ளப்ெடும்.

ஆசிரியர் கல்வி
ஆசிரியர் ேயொரிப்புத் திட்டங்கள் மிகக் கடுகமயொக இருக்கும், தமலும், உயிர்த்துடிப்புள்ள,
ெல்துகற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் நகடகெறும். வகுப்புநிகை-குறித்ே, ெொடம் –குறித்ே
ெல்துகற நிறுவனங்களொல் வழங்கப்ெடுகிற 4- ஆண்டு ஒருங்கிகைந்ே இளங்ககைக்
கல்வியியல் ெட்டம் ஆசிரியைொகுவேற்கு முக்கியமொன வழியொக இருக்கும். ேைம்குகறந்ே
கசயல்ெடொே ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்ெடும்.

கேொழிற் கல்வி
அகனத்து கேொழிற் கல்வியும் உயர்கல்வி அகமப்பின் ஒருங்கிகைந்ே ெகுதியொக இருக்கும்.
ேனித்தியங்கும் கேொழில்நுட்ெப் ெல்ககைக்கழகங்கள், மருத்துவப் ெல்ககைக்கழகங்கள்,
சட்ட மற்றும் தவளொண் ெல்ககைக்கழகங்கள், அல்ைது இந்ேத் துகறசொர்ந்ே அல்ைது பிற
துகறகள் சொர்ந்ே நிறுவனங்கள் நிறுத்ேப்ெடும்.
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வொழ்க்ககத்கேொழில் கல்வி
இது அகனத்து கல்வியிலும் ஒருங்கிகைந்ே ெகுதியொக இருக்கும் – 2025 ஆம்
ஆண்டிற்குள் எல்ைொ மொைவர்களுக்கும் குகறந்ேெட்சம் 50% வொழ்க்ககத்கேொழில்
கல்வி கிகடக்கச் கசய்யதவண்டும் என்ற இைக்கிகன இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக
ககொண்டுள்ளது.

தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனம்
நொடு முழுவதும் ஆைொய்ச்சி, புதுகமப் புகனேல் ஆகியவற்கற ஊக்குவிக்கவும்
விரிவுெடுத்ேவும் ஒரு புதிய அகமப்பு ஏற்ெடுத்ேப்ெடும்.

கல்வியில் கேொழில்நுட்பம்
வகுப்ெகறச் கசயல்முகறககள தமம்ெடுத்துவேற்கும், ஆசிரியருக்கொன ெணிசொர்
தமம்ெொட்டிற்கு உேவவும், பின்ேங்கிய குழுக்களுக்கொன கல்விசொர் வொய்ப்பிகன
தமம்ெடுத்ேவும், கல்விசொர் திட்டமிடல், நிர்வொகம், தமைொண்கம ஆகியவற்கறச்
சீைொக்கவும் கல்வியின் அகனத்து நிகைகளுக்கும் ஏற்றவககயில் கேொழில்நுட்ெத்திகன
ஒருங்கிகைப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது.

வயதுவந்தேொர் கல்வி
இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொர் 100%
எழுத்ேறிவிகனப் கெறுவகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது.

இந்திய க ொழிகளுக்கு ஊக்க ளித்ேல்
இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக அகனத்து இந்திய கமொழிகளின் தெணிக்கொத்ேல், வளர்ச்சி
உயிதைொட்டம் ஆகியவற்கற உறுதிகசய்யும்.

கல்விக்கொன நிதியளிப்பு
கெொதுக் கல்வியிகன விரிவுெடுத்ேவும் உயிரூட்டவும் அைசு முேலீடு கணிசமொன அளவில்
இருக்கும்.

தேசிய கல்வி ஆக

யம்

ைொஷ்டிரிய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது தேசிய கல்வி ஆகையம் அகமக்கப்ெடும், இேற்கு பிைேம
அகமச்சர் ேகைவைொக இருப்ெொர் – இந்ே ஆகையம் இந்தியொவில் கல்வியின்
கெொறுப்ெொளைொக இருக்கும்.
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ககொள்கக விவைங்களின் முக்கியக் குறிப்புகள்
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பள்ளிக் கல்வி
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1. ழகையர் தப

கையும் கல்விகயயும் வலுப்படுத்துேல்

குறிக்தகொள்: 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 3-6 வயதுள்ள ஒவ்கவொரு குழந்கேயும் இைவச,
ெொதுகொப்ெொன, உயர் ேைமுள்ள, வளர்ச்சிநிகைக்தகற்ற தெைகையும் கல்விகயயும்
கெறுவேற்கொன வொய்ப்பு.

இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக மழகையர் கல்வியின் முக்கியத்துவத்கேயும், ஓர் ேனிநெரின்
வொழ்க்கக முழுவேற்கும் அது உறுதியொக நன்கம ெயக்கிறது என்ெகேயும் வலியுறுத்துகிறது.
a. மழகையர் கல்விக்கொன குறிப்பிடத்ேக்க விரிவொக்கமும் வெதிககள வலுப்படுத்துேலும்
உள்ளூர் தேகவகள், புவியியல், இருக்கின்ற உள்கட்டகமப்புகள் ஆகியவற்கறச் சொர்ந்ே
ெை அம்ச அணுகுமுகறயின் மூைமொக நகடகெறும்.
b. குறிப்ெொகச் சமூக கெொருளொேொைத்தில் பின்ேங்கிய மொவட்டங்கள்/இடங்களுக்குச் சிறப்பு
கவனமும் முன்னுரிகமயும் வழங்கப்ெடும். ேைத்கேயும் ெயன்ககளயும் ேகுந்ே
முகறயில் கண்கொணிப்ெேற்கொன கசயல்முகறகள் அகமக்கப்ெடும்.
c. ெயிற்றுநர்கள், கெற்தறொர் இருவருக்குமொன மழகையர் கல்விக்கொன ெொடத்திட்டம்சொர்,
கற்பித்ேல் கசயல்முகறசொர் வடிவகமப்பு உருவொக்கப்ெடும். இந்ே வடிவகமப்பில் 0-3
வயதுள்ள குழந்கேகளுக்கு உகந்ே அறிதிறத் தூண்டலுக்கொன வழிகொட்டுேல்ககளயும், 3-8
வயதுள்ள குழந்கேகளின் கல்விசொர் வழிகொட்டல்ககளயும் ககொண்டிருக்கும்.
d. மொைவருக்கு ஏற்ற சூழல்ககள வடிவகமத்ேல் தமற்ககொள்ளப்ெடும். இேனுடன், நிகைகுறித்ே ெயிற்சி, வழிகொட்டல், கேொடர் ெணிசொர் தமம்ெொட்டிற்கும் ெணிசொர் உயர்கவத்
திட்டமிடுேலுக்குமொன வொய்ப்புகள் ஆகியகவ வழியொக மழகையர் கல்விக்கொன உயர்ேைப்
ெயிற்றுநர்களின் கேொழில்மயமொக்கமும் தமற்ககொள்ளப்ெடும்.
e. மழகையர் கல்வியின் அகனத்து அம்சங்களும் (ேற்தெொகேய மனிேவள தமம்ெொட்டு துகற
அகமச்சகம் மறுகெயரிடப்ெடும்) கல்வி அக ச்ெகம் என்ெதின் அதிகொைத்தின் கீழ் வரும்.
இது நகடமுகறரீதியில் மழகையர் கல்விகயப் ெள்ளிக் கல்வியுடன் இகைத்துவிடும்.
இந்ே மொற்றத்திற்கொன திட்டம் கல்வி, கெண்கள், குழந்கே தமம்ெொடு, நைவொழ்வு மற்றும்
குடும்ெ நைத்துகற அகமச்சகங்களொல் 2019ற்குள் இகைந்து முடிவு கசய்யப்ெடும்.
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f.

இைக்கத்திகன உறுதிகசய்வேற்குப் ெள்ளிக்கு முந்கேய கல்வி (ேனியொர், அைசு,
ககொகடயொண்கமசொர்) அகனத்கேயும் ஒன்றுதசைக் கண்கொணிக்க ஒரு ெயனுள்ள ேை
ஒழுங்குமுகை அல்ைது ெொன்ைளிப்பு அக ப்பு நிறுவப்ெடும்.

g. கெற்தறொர்கள் ேங்களுகடய குழந்கேகளின் கற்றல் தேகவகளில் தநைடியொக உேவ
வொய்ப்ெளிப்ெேற்கொன தேகவ, ேகவல்ககளப் ெைந்ேளவில் ெைப்புவேன் மூைமும்,
கெருமளவில் ஆேைவு திைட்டுவேன் மூைமும் பங்குேொைர்களிடமிருந்து கெறப்ெடும்.
h. 3-6 வயதுள்ள அகனவருக்கும் கட்டைமற்ற கட்டொயக் கல்வி கிகடக்கச் கசய்வகே
உறுதிப்ெடுத்ே கல்வி உரிக ச் ெட்டம் 2009 விரிவுெடுத்ேப்ெடும்.
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2. அகனத்து குழந்கேகளிடமும் அடிப்பகட எழுத்ேறிகவயும் எண்
உறுதிப்படுத்துேல்

றிகவயும்

குறிக்தகொள்: 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள், 5 ஆம் வகுப்பிலும் அேற்கு தமலும் ெடிக்கின்ற
ஒவ்கவொரு மொைவரும் அடிப்ெகட எழுத்ேறிகவயும் எண்ைறிகவயும் கெற்றிருக்க
தவண்டும்.

கேொடக்க கமொழி மற்றும் கணிேத்தில் கடுகமயொன கற்றல் கநருக்கடி இருப்ெகே இந்ேக்
கல்விக்ககொள்கக அகடயொளங்கண்டு அேற்கு அதிகெட்ச முன்னுரிகம அளிக்கிறது.
a. ஊட்டச்சத்தும் கற்றலும் பிரிக்கமுடியொே கேொடர்பிகனக் ககொண்டுள்ளன. திய உ வு
திட்டம் விரிவுபடுத்ேப்படும் - ஊட்டச்சத்துள்ள கொகை உைவு, மதிய உைவு இைண்டும்
கேொடக்கப் ெள்ளிக்கு முந்கேய மொைவர்களுக்கும், கேொடக்கப் ெள்ளி மொைவர்களுக்கும்
வழங்கப்ெடும். ககொடுக்கப்ெடும் உைவின் ேைத்திகன உறுதிகசய்வேற்கொக,
திட்டத்திற்கொன கசைவு உைவு விகைவொசியுடனும் ெை வீக்கத்துடனும்
இகைக்கப்ெடும்.
b. 1-5 வகுப்புகளில் அடிப்பகட எழுத்ேறிவு ற்றும் எண் றிவில் கூடுேல் கவனம் இருக்கும்,
அேனுடன் ேகதவற்பு மதிப்பீட்டின் வலுவொன அகமப்பும் ேைமொன ெொடநூல்களும்
கிகடக்கக் கவனம் கசலுத்ேப்ெடும். கமொழி மற்றும் கணிே வளங்களின் தேசிய களஞ்சியம்
தேசிய ஆசிரியர் வகைவொசலில் கிகடக்கும்
c. ஆசிரியர்களுக்குத் துகைக்கருவிகளொக உேவுகிற கேொழில்நுட்ெம்சொர் இகடயீடுகள்
கவள்தளொட்டம் விடப்ெடும். தமலும், வொசிப்பு, கருத்ேொடல் ெழக்கத்திகன உருவொக்க
கெொது நூைகங்களும் ெள்ளி நூைகங்களும் விரிவுெடுத்ேப்ெடும்.
d. 1 ஆம் வகுப்பு மொைவர்கள் அகனவரும் மூன்று மொே கொை பள்ளி ஆயத்ே பயிற்சியில்
கைந்துககொள்ளுவொர்கள்.
e. அடிப்ெகட எழுத்ேறிவு மற்றும் எண்ைறிவில் புதுப்பிக்கப்ெட்ட அழுத்ேம் கெற
ஆசிரியர் கல்வி றுவடிவக க்கப்படும்.
f.

தேசிய பயிற்று ர்கள் திட்டமும் (சகநிகைப் ெயிற்றுநர்ககள உள்ளடக்கியது), தீர்வுகொண்
வழிகொட்டு துக த் திட்டமும் (சமூகத்திலிருந்து ஆசிரியர்ககளத் தேர்வு கசய்வது)
கேொடங்கப்ெடும்.

g. ஒவ்கவொரு ெள்ளியிலும் ொ

வர்- ஆசிரியர் விகிேம் 30:1ஆக இருப்ெது உறுதிகசய்யப்ெடும்.

h. ெமூகப் பணியொளர்களும் ஆதைொெகர்களும் குழந்கேககளத் ேக்ககவப்ெகேயும்,
அவர்களுகடய மன நைத்கேப் தெணுவகேயும் உறுதிப்ெடுத்ே உேவுவர். கபற்தைொர்
ெங்தகற்பும் உள்ளூர் ெமூகம் ற்றும் ேன்னொர்வைர்ககள ஒன்றுதிைட்டலும் அடிப்ெகட
எழுத்ேறிவு எண்ைறிவிகனப் கெறுவதேொடு கேொடர்புகடய ககொள்கக இைக்குககள
உறுதிகசய்வேற்கும் அதிகளவில் ெயன்ெடுத்ேப்ெடும்.
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3. கல்வியின் அகனத்து நிகைகளிலும் அகனவருக்கு ொன வொய்ப்கபயும் ொ
ேக்ககவத்ேகையும் உறுதிகெய்ேல்

வகைத்

குறிக்தகொள்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 3-18 வயதுள்ள அகனத்து குழந்கேகளுக்கும்
இைவசமொன, ேைமொன கட்டொயப் ெள்ளிக் கல்வியில் வொய்ப்கெயும் ெங்தகற்கெயும்
எய்ேல்.

மொைவர் தசர்க்ககயில் முன்தனற்றம் இருப்ெகேக் குறிப்பில்ககொண்டொலும், ெள்ளியில்
குழந்கேககளத் ேக்ககவத்துக் ககொள்ளமுடியொே நம்முகடய இயைொகமக்கு இந்ேக்
கல்விக்ககொள்கக கவகை கேரிவிக்கிறது.
a. ெல்தவறு நடவடிக்கககள் மூைமொக 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ெள்ளிக்கு முந்கேய
வகுப்பிலிருந்து உயர்நிகைப் ெள்ளி வகையில் 100% க ொத்ே தெர்க்கக அளவீட்கட
அகடயதவண்டும்.
b. கல்விகெறும் வொய்ப்பில் இகடகவளிககளத் ேற்தெொதுள்ள ெள்ளிகளில் தசர்க்கககய
அதிகரிப்ெேன் மூைமொகவும், குகறந்ே/தசகவயில்ைொே ெகுதிகளில் புதிய வசதிககள
உருவொக்குவேன் மூைமொகவும், தெொக்குவைத்து மற்றும் விடுதி வசதிககள ஏற்ெடுத்தி
ெள்ளிகய மறு ஒழுங்குெடுத்துவேன் மூைமொகவும் சரிகசய்யப்ெடும். அதேதவகளயில்,
அகனத்து மொைவர்களின், குறிப்ெொக, கெண்களின் ெொதுகொப்பும் உறுதிகசய்யப்ெடும்.
c. வருககப்ெதிகவயும் கற்றல் ெயன்ககளயும் கவனிப்ெேன் மூைமொகவும், ெள்ளிகய
விட்டு நின்ற மற்றும் ெள்ளிக்கு வைொே குழந்கேககள ஆசிரியர்கள், சமூக தசவகர்கள்
மற்றும் ஆதைொசகர்கள் மூைம் கண்டறிவேன் வொயிைொகவும், நீண்ட கொைம் ெள்ளிக்கு
வைொே வளரிளம் ெருவத்தினருக்கொன திட்டங்கள் மூைமொகவும் குழந்கேகள் அகனவரின்
பங்தகற்பும் கற்ைலும் உறுதிகசய்யப்ெடும். முகறயொன மற்றும் முகறசொைொ முகறகள்
சம்ெந்ேப்ெட்ட கற்றலுக்கொன ெை ெொகேகள், திறந்ே மற்றும் கேொகைதூைப் ெள்ளி மற்றும்
கேொழில்நுட்ெத் ேளங்ககள வலுப்ெடுத்துவேன் மூைம் கிகடக்கும்.
d. உடல்நைப் பிைச்சிகனகள் கொைைமொக மொைவர்கள் ெள்ளிக்குச் கசல்ை முடியொவிட்டொல்,
அவர்கள் முடிந்ேவகை விகைவொகப் பள்ளிக்குத் திரும்புவகே உறுதிகெய்ய தமற்ககொள்ளப்ெடும்
நடவடிக்கககளில் ெள்ளிகளில் சுகொேொைப் ெணியொளர்ககளப் ெணியமர்த்ேல், மொைவர்கள்,
கெற்தறொர்கள், கெொதுவொன சமூகம் ஆகிதயொரிகடதய விழிப்புைர்கவ ஏற்ெடுத்துேல்,
அவர்ககளப் கெொருத்ேமொன சுகொேொைச் தசகவகளுடன் இகைத்ேல் ஆகியகவ அடங்கும்.
e. கல்வி உரிக ெட்டத்திற்கொன விதிகளின் கட்டுப்ெொடு கணிெ ொகக் குகைக்கப்ெட்டொலும்,
(உடல்சொர் மற்றும் உளவியல்சொர்) ெொதுகொப்பு, கல்விகெறும் வொய்ப்பு மற்றும் தசர்க்கக,
ெள்ளிகளின் இைொெ தநொக்கமற்ற ெண்பு, கற்றல் ெயன்களுக்கொன குகறந்ேெட்ச ேைங்கள்
ஆகியகவயும் உறுதிகசய்யப்ெடும். இது உள்ளூர்ச் சூழல்மொற்றங்கள் மற்றும் மொற்று
முகறககள அனுமதிக்கும். அதேொடு, அைசு மற்றும் அைசுசொைொ நிறுவனங்கள் ெள்ளி
கேொடங்குவகேயும் எளிகமயொக்கும்.
f.

ெள்ளிக்கு முந்கேயக் கல்வியிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வகை இைவசக் கட்டொயக்
கல்வி கிகடக்கச் கசய்வகே உறுதிப்ெடுத்ே கல்வி உரிக ச் ெட்டம்
விரிவுபடுத்ேப்படும்.

14

தேசிய கல்விக் ககொள்கக வகைவு 2019

4. பள்ளிக் கல்விக்கொன புதிய பொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல்ெொர் அக ப்பும்

குறிக்தகொள்: மனப்ெொடம் கசய்து கற்றகைக் குகறக்கும் கெொருட்டும், அேற்குப் ெதிைொக
முழுகமயொன வளர்ச்சிகய ஊக்குவிக்கவும், தமலும், 21 ஆம் நூற்றொண்டு திறன்களொன உய்யச்
சிந்ேகன, ெகடப்ெொற்றல், அறிவியல் மனப்ெொன்கம, ேகவல்கேொடர்பு, கூட்டுகழப்பு,
ெைகமொழிப் புைகம, பிைச்சிகனக்குத் தீர்வுகொைல், ஒழுக்கவியல், சமூகப் கெொறுப்பு,
இைக்கமுகற அறிவு ஆகியவற்கற ஊக்குவிக்கவும் ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல்சொர் முகறயும்
2022ஆம் ஆண்டிற்குள் மொற்றியகமக்கப்ெடும்.

ெள்ளிக் கல்வியின் ெொடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்ேல்சொர் முகறயொனது மொைவர்களின் ெல்தவறு
நிகைகளின் வளர்ச்சிக்கொன தேகவகள், ஆர்வங்களின் தேகவக்தகற்ெ அகமயவும்,
கெொருத்ேமொனேொகவும் இருப்ெேற்கு மறுவடிவகமக்கப்ெடும்.
a. ெள்ளிக் கல்விக்கொன ெொடத்திட்டமும், கற்பித்ேல்சொர் அகமப்பும், ெொடத்திட்ட
வடிவகமப்பும் 5+3+3+4 திட்டத்தினொல் வழிகொட்டப்ெடும்.


அடித்ேள நிகை (3-8 வயது): தவகமொன மூகள வளர்ச்சி; விகளயொட்டு, கண்டறி
கசயல் மூைம் கற்றல்



ஆயத்ே நிகை (8-11 வயது): விகளயொட்டு, கண்டறி கசயல் மூைம்
உருவொக்குேல்; அகமப்புரீதியொக உருவொக்கப்ெட்ட கற்றலுக்கு மொறத்
கேொடங்குேல்



நடுநிகைப் ெள்ளி நிகை (11-14 வயது): ெொடங்களில் கருத்துருககளக் கற்றல்;
வளரிளம் ெருவத்தினகை வழிகொட்டத் கேொடங்குேல்



தமல்நிகை (14-18 வயது): வொழ்க்ககக்கும் உயர்கல்விக்கும் ஆயத்ேமொேல்; இளம்
வயதுவந்தேொர் நிகைக்கு மொற்றம்

b. தமல்நிகையில் நொன்கு ஆண்டுகள் ெல்துகறசொர் ெடிப்பிகனக் ககொண்டிருக்கும். ஆழ்ந்ே
ெொட அறிவிகனயும், உய்யச் சிந்ேகனகயயும், மொைவர் விருப்ெத்திற்கொன
கநகிழ்வுத்ேன்கமயுடன் வொழ்க்ககப் தெைொர்வங்களின் மீேொன கவனத்கேயும்
உருவொக்கும்.
c. ெள்ளிக் கல்வியின் ெொடப்கெொருளும் கசயல்முகறயும் முழுகமயொன மொைவர்ககள
உருவொக்குவேற்கொக மொற்றியகமக்கப்ெடும். பொடத்திட்ட சுக முக்கியக் கருத்துகள்,
அடிப்ெகடக் கருத்துகளொகச் சுருக்கப்ெடும். இவ்வொறொக, ஆழ்ந்ே, கூடுேல் ெட்டறிவுசொர்
கற்றலுக்கு இடமளிக்கப்ெடும்.
d. அகனத்து மொைவர்களும் கமொழிகள், அறிவியல்சொர் மனநிகை, அழகுைர்ச்சியும் ககை
உைர்வும், ேகவல்கேொடர்பு, அறஞ்சொர் ெகுத்ேறிவு, கணினிவழிக் கல்வி ஆகியவற்றில்
திறகமகய வளர்த்துக்ககொள்ளவும் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர்.
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இந்தியொ ெற்றிய அறிகவயும், உள்ளூர் சமூகங்கள், நொடு, உைகம் ஆகியகவ
எதிர்ககொள்கிற முக்கியமொன பிைச்சிகனகள் ெற்றிய அறிகவயும்
வளர்த்துக்ககொள்ளவும் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர்.
e. ெொடத்திட்ட, ெொடத்துகை அல்ைது ெொடத்திட்டம் சொைொே ெகுதிகளுக்கு எவ்விேக்
கடுகமயொன பிரிவும் இல்ைொ க கிழ்வுத்ேன்க யுள்ள பொடத்திட்டம்; ககைகள் மற்றும்
அறிவியல், 'வொழ்க்ககத்கேொழில்சொர்' மற்றும் 'கல்விசொர்' ெடிப்புகள் ஆகிய பிரிவுகளும்
இல்ைொேேொக - தமல்நிகைப்ெள்ளி நிகையில் மொைவர்கள் ெொடப்பிரிவுககள மொற்றித்
தேர்வு கசய்துககொள்வேற்கொன வொய்ப்பிகன ஏற்ெடுத்தும்.
f.

கல்வி கற்றல் குகறந்ேெட்சம் 5 ஆம் வகுப்பு வகை, விரும்பினொல் 8 ஆம் வகுப்பு வகை,
உள்ளூர் க ொழி/ேொய்க ொழியில் இருக்கும். தேகவப்ெடுகிற இடத்தில்
(இருகமொழிகளுக்கு) மொறிக்ககொள்ளும் கநகிழ்ேன்கமகயயும் இந்ே அணுகுமுகற
ககொண்டிருக்கும்.

g. தேகவக்தகற்ெ, சொத்தியமொகும் வககயில் உயர்ேைப் ெொடநூல்கள் உள்ளூர் கமொழிகளில்
வழங்கப்ெடும். தமலும், ஊனமுற்ற மொைவர்களுக்கொகப் கல்விப்கெொருட்கள்
உருவொக்கப்ெடும்.
h. நொடு முழுவதும் மும்க ொழிக் ககொள்கக முகை சொைொம்சரீதியில் அமல்ெடுத்ேப்ெடும்;
கமொழி ஆசிரியர்ககள உருவொக்கவும் ெணியமர்த்ேவும் சிறப்பு நடவடிக்கககள்
தமற்ககொள்ளப்ெடும்.
i.

வொழ்க்ககத்கேொழில்ெொர் அனுெவம் அகனத்து மொைவர்களுக்கும் முன்கூட்டிதய
அளிக்கப்ெடும், 6-8ஆம் வகுப்பு மொைவர்களுக்குத் கேொழிற்சொர் திறன்களும்
ககத்கேொழில்களும் ெற்றிய ஓைொண்டு கொை கெொதுஆய்வு (சர்தவ) ெடிப்பு வழங்கப்ெடும். 912ஆம் வகுப்பில், மொைவர்கள் கேொழிற்சொர் ெடிப்புகளுடன் வழக்கமொன கல்விசொர்
ெடிப்புககளப் ெடிக்க வொய்ப்பு வழங்கப்ெடும். அதில், மொைவர்களுக்கு 'கைந்தும்
இகைத்தும்' தேர்வு கசய்யும் வொய்ப்பும் உண்டு.

j.

2020ஆம் ஆண்டிற்குள் தேசிய பொடத்திட்ட வடிவக ப்பு மறுஆய்வுகசய்யப்ெட்டு
மொற்றியகமக்கப்ெடும். தமலும், அகனத்து மண்டை கமொழிகளிலும் கிகடக்க
வழிவகக கசய்யப்ெடும். புதிய பொடநூல்கள் உருவொக்கப்ெட்டு உயர்ேை
க ொழிகபயர்ப்பு கசய்யப்ெடும்.

k. மொைவர்கள் வளர்ச்சிக்கு உேவும் கெொருட்டு திப்பொய்வு மொற்றியகமக்கப்ெடும். அகனத்து
தேர்வுகளும் (வொரியத் தேர்வுககளயும் தசர்த்து) உயைளவுத் திறன்கதளொடு இகைந்து
முக்கியமொன கருத்துருககளயும் திறன்ககளயும் தசொதிக்கும். 2025ஆம் ஆண்டிற்குள்,
நடுநிகைப்ெள்ளி அளவில் மற்றும் அேற்குதமல் ேகதவற்பு கணினிவழித் தேர்வு மூைமொக
மதிப்ெொய்வு கசய்யப்ெடும். 2020/2021 முேல், ேன்னொட்சிகெற்ற தேசிய தேர்வு முககம
இயல்நொட்டத் தேர்வு மற்றும் ெல்தவறு ெொடங்களுக்கொன தேர்வுககள நடத்தும். இது ஓர்
ஆண்டில் ெல்தவறு தநைங்களில் நடத்ேப்ெடும்.
l.

ேனிப்பட்ட திைக களும் ஆர்வங்களும் அகடயொளங் கொைப்ெட்டு மொவட்ட அளவிைொன
ெள்ளிகள், உண்டுஉகறவிடக் தகொகடகொைப் ெயிற்சிகள், ஒலிம்பியொட்கள், தெொட்டிகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து கெொருள்-கமயம்சொர், திட்டம்சொர் குழுக்கள் மூைமொக
ஊக்குவிக்கப்ெடும்.
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5. ஆசிரியர்கள் - ொற்ைத்திற்கொன வழிகொட்டிகள்

குறிக்தகொள்: ெள்ளிக் கல்வியின் எல்ைொ நிகைகளிலும் உள்ள மொைவர்கள் அகனவருக்கும்
ஆர்வமிக்க, ஊக்கமூட்டப்ெட்ட, உயர் ேகுதிகெற்ற, கேொழிற்சொர் ெயிற்சிகெற்ற, எல்ைொ
வசதிககளயும்கெற்ற ஆசிரியர்கள் மூைம் ெொடம் கற்பிக்கப்ெடுவகே உறுதிகசய்ேல்.

ஆசிரியர்ககள 'நமது சமூகத்தின் மிக முக்கியமொன உறுப்பினர்களொகவும் மொற்றத்திற்கொன
வழிகொட்டிகளொவும்' இந்ேக் கல்விக் ககொள்கக கருதுகிறது. ேைமொன கல்விகய
வளர்த்கேடுப்ெேற்கொன எந்ே ஒரு முயற்சியின் கவற்றியும் ஆசிரியரின் ேகுதிகயச் சொர்ந்துள்ளது.
a. சமுேொயத்தில் அடிநிகையிலுள்ள, ஊைக அல்ைது ெழங்குடியினர் ெகுதிகளிலிருந்து
வருகிற, கல்வியில் சிறந்து விளங்குகிற மொைவர்கள், ஒருங்கிகைந்ே நொன்கு ஆண்டு
B.Ed. ெடிப்பில் தசர்வகேச் சொத்தியமொக்குவேற்கு ேகுதி-ெொர் படிப்புேவித்கேொகககள்
உருவொக்கப்ெடும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், அவர்களுகடய உள்ளூர்ப் ெகுதிகளில்
தவகைவொய்ப்புக்கு உறுதியளிக்கப்ெடும். குறிப்ெொக, மொைவிகளுக்கு முன்னுரிகம
அளிக்கப்ெடும்.
b. அகனத்துப் ெள்ளிகளிலும் ஆசிரியர் தேகவயின் முழுகமயொன திட்டமிடுேல்
அடிப்ெகடயில், உள்ளூர் ஆசிரியர்களுக்கும், உள்ளூர் கமொழியில் சிறந்து
விளங்குெவர்களுக்கும் முன்னுரிகமயும் வழங்கி, ென்முகத்ேன்கமகய உறுதிகசய்வதுடன்,
உறுதியொன முகறயிலும் ஆசிரியர்கள் தேர்வுகசய்யப்ெடுவர். இேற்கொன முேல் ெடி
மறுவடிவகமக்கப்ெட்ட ஆசிரியர் ேகுதித் தேர்வும், அகேத் கேொடர்ந்து, தநர்முகத்தேர்வும்,
கற்பித்ேல் கசயல்முகறயும் இருக்கும். ேற்தெொது ெை மொநிைங்களில் கசய்திருப்ெதுதெொை,
ஆசிரியர்கள் மொவட்டத்திற்குள் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவொர்கள், ஒரு ெள்ளி வளொகத்திற்ககன
நியமிக்கப்ெடுவொர்கள்; நிகையொன ெேவிக் கொைத்கேக் ககொண்டிருப்ெது உத்ேமம்;
ெணியிகட மொறுேல் விதிமுகறயின்ெடி, கவளிப்ெகடயொன கேொழில்நுட்ெம்சொர் அகமப்பு
மூைமொகச் கசய்யப்ெடும். ஊைகப் ெகுதிகளில் கற்பிப்ெேற்கு அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர்.
c. 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் நொடு முழுவதும் உள்ள 'துக
முகற ஆசிரியர்கள்) கசயல்முகற நிறுத்ேப்ெடும்.

ஆசிரியர்கள்' (ேகுதியற்ற, ஒப்ெந்ே

d. கேொடர் ஆசிரியர் கேொழில்முகைெொர் வளர்ச்சித் திட்டம் கநகிழ்வுத்ேன்கம மற்றும்
கூறுநிகை (modular) அணுகுமுகறயின் அடிப்ெகடயில் இருக்கும். இதில், ஆசிரியர்கள்
அவர்கள் என்ன கற்க விரும்புகிறொர்கதளொ, எப்ெடி அகேக் கற்க விரும்புகிறொர்கதளொ,
அவ்வொதற கற்கைொம். ஆைம்ெநிகை ஆசிரியர்ககளச் தசர்த்துக்ககொள்ளும் முகறக்குக்
கவனம் கசலுத்ேப்ெடும். கெொருத்ேமொன வழிகொட்டும் கசயல்முகறகளும் இருக்கும்.
விருப்ெம்-சொர்ந்ே கேொழில்முகறசொர் வளர்ச்சிகய உருவொக்கவும், ஒவ்கவொரு ஆசிரியரின்
கேொழில்முகறசொர் முன்தனற்றத்கேக் கண்கொணிக்கவும் கேொழில்நுட்ெம் சொர்ந்ே
அகமப்பிகன மொநிைங்கள் தேர்ந்கேடுக்க தவண்டும்.

17

தேசிய கல்விக் ககொள்கக வகைவு 2019

ெொடத்திட்டம் ெற்றிப் கெொதுத் தீர்மொனம், கேொடரிகை-மொதிரி ெயிற்சி, கடுகமயொன
விதிமுகற ஆகிய எதுவும் இருக்கொது. இந்ேத் திட்டங்ககள வழங்குவேற்கொன நிபுைர்கள்
கவனமொகத் தேர்ந்கேடுக்கப்ெடுவர், திறம்ெட ெயிற்சியளிக்கப்ெடுவர், அந்ேப் ெணியில்
குறிப்பிட்ட கொைம் நீடித்திருப்ெர்.
e. ஆசிரியர் பணிகய எளிேொக்க தேகவயொன மொைவர்- ஆசிரியர் விகிேத்துடன், தெொதுமொன
உள்கட்டகமப்பு வசதிகளும் கற்றல் வளங்களும் உறுதிகசய்யப்ெடும். அகனத்து
மொைவர்களும் கற்ெகே உறுதிகசய்ய ஆசிரியர்களுக்கு உேவ அகனத்து நிகைகளிலும்
தீர்வுகொண் திட்டங்கள் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும்.
f.

அகனத்து ஆசிரியர்களும் கற்பித்ேல்சொைொ கசயல்ெொடுகளின் (எ.கொ. மதிய உைவு
சகமத்ேல், ெள்ளிக்குத் தேகவயொனவற்கற வொங்குேல் முேலியகவ) எவ்விே
இகடயூறுகளும் இல்ைொ ல் ெள்ளி தநைத்தில் கற்பிக்க முடிய தவண்டும். அேற்குப்
ெதிைொக, ஆசிரியர்கள் கொைைமில்ைொமல் ெள்ளிக்கு வைமொல் இருத்ேல் அல்ைது
அங்கீகரிக்கப்ெட்ட விடுப்பு இல்ைொமல் இருந்ேொல் அேற்கு ெதிைளிக்கும் கெொறுப்பு
அவருக்கு உள்ளது.

g. ஒவ்கவொரு ேகைக ஆசிரியரும் அல்ைது முேல்வரும் பள்ளி த ம்பொட்டுச்
கெயல்முகைககள வலிக யொகக் கட்டக ப்பேற்கும், பள்ளி பழக்கத்திற்கு ஆேைவொக
இருக்கவும் கபொறுப்தபற்க தவண்டும். ெள்ளி தமைொண்கமக் குழு தமம்ெடுத்ேப்ெடும்,
ெள்ளிக் கல்வி இயக்குனைகத்தின் அதிகொரிகள் அத்ேககய ெழக்கத்திற்கு ஆேைவளிக்க
ேங்களுகடய கசயல்ெொட்டிகன மொற்றியகமத்துக்ககொள்வொர்கள்.
h. அகனத்து மொைவர்ககளயும் உள்ளடக்குவகே உறுதிகசய்வேற்கு ஆசிரியர்களுக்கும்
ஆசிரியர் ெயிற்றுநர்களுக்குமொன உயர்-ேைப் பொடப்கபொருள்கள் இந்திய கமொழிகளில்
வழங்குவேற்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்ெடும்.
i.

ேற்தெொதுள்ள அகனத்து கல்விசொர் உேவி நிறுவனங்ககளயும்
வலுப்ெடுத்துவேற்கொன கவனமொன திட்டத்துடன் கல்வி உேவி நிறுவனங்ககளப்
புத்துயிர் கபைகெய்வேற்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்ெடும்.

j.

அகனத்து ஆசிரியர்களும் கற்பித்ேல் அனுெவத்தில் குகறந்ேெட்ச ஆண்டு எண்ணிக்கககயப்
கெற்ற பிறதக அவர்கள் கல்விெொர் நிர்வொகத்திற்தகொ, ஆசிரியர் கல்விக்தகொ கெல்ை முடியும்.
நீண்ட கொை அடிப்ெகடயில், கல்விசொர் நிர்வொகப் ெேவிகள் அகனத்தும் நிர்வொகத்தில்
ஆர்வமுள்ள சிறந்ே ஆசிரியர்களுக்கு ஒதுக்கப்ெடும்.
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6. ொட்டில் உள்ள ஒவ்கவொரு குழந்கேக்கும் ெ வொய்ப்பளிக்கும், உள்ளடக்கிய கல்வி
இந்தியொவில் உள்ள எந்ேக் குழந்கேயும் பிறப்பு சூழல்களினொதைொ பின்புைத்தினொதைொ
கல்விகற்று சிறந்து விளங்குவேற்கொன எந்ே வொய்ப்பிகனயும் இழந்துவிடக்கூடொது என்ெேற்கொக
இந்தியக் குழந்கேகள் அகனவரும் ெயன்கெறும் வககயில் கல்வி அகமப்பிகன
வடிவகமப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது.

குறிக்தகொள்: அகனத்து குழந்கேகளும் கற்றலுக்கும் வளர்ச்சியகடவேற்குமொன சமமொன
வொய்ப்பிகனப் கெறுவேற்கு, உள்ளடக்கிய சமவொய்ப்ெளிக்கும் கல்வி அகமப்பிகன அகடேல்.
தமலும், 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் ெங்தகற்பு மற்றும் கற்றல் ெயன்கள் அகனத்து ெொலினங்களுக்கும்,
சமூக வகககளுக்கும் ஒதை சீைொக்கப்ெடும்.

a. மழகையர் கல்வி, அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும், ெள்ளி வொய்ப்பு, தசர்க்ககயும்
வருககப்ெதிவும் ஆகியகவ கேொடர்புகடய இக்ககொள்ககயின் கசயல்களில்
பிைதிநிதித்துவம் குகைந்ே குழுக்களிடமிருந்து வரும் ொ வர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட
கவனமும், ஆேைவும் கிகடக்கும்.
b. நொடு முழுவதும் உள்ள பின்ேங்கிய மண்டைங்களில் சிைப்பு கல்வி ண்டைங்கள்
உருவொக்கப்ெடும். கேளிவொன சமூக வளர்ச்சி மற்றும் சமூகப்-கெொருளொேொை குறியீடுகளின்
அடிப்ெகடயில் மொநிைங்கள் இந்ே மண்டைங்ககள அறிவிப்ெேற்கு ஊக்குவிக்கப்ெடும்.
மொநிைம் கசைவழித்ே ஒவ்கவொரு ரூெொய்க்கும் 2:1 என்ற விகிேத்தில் நடுவண் அைசு நிதி
உேவி அளிக்கும். பிைதிநிதித்துவம் குகறந்ே குழுக்ககளத் திட்டமிடப்ெட்ட முகறயில்
தசர்த்துக்ககொண்டு நடுவண் அைசும் மொநிை அைசுகளும் இகைந்து கவனமொகக்
கண்கொணிப்ெேற்குக் கல்விக்ககொள்ககயில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள அகனத்து விஷயங்கள்
மீதும் இந்ே மண்டைங்கள் கசயல்ெடதவண்டும் என்ெதே முக்கியமொன தநொக்கமொகும்.
c. சிை முக்கிய முன்கனடுப்புகள் - ஆசிரியர்ககளத் கேொடர்ந்து தமம்ெடுத்துவேன் மூைமொக
அவர்களின் திறன் வளர்ச்சிகய தமம்ெடுத்துேல், கல்விரீதியில் பிைதிநிதித்துவம் குகறந்ே
குழுக்களிலிருந்து ஆசிரியர்ககளத் தேர்ந்கேடுப்ெேற்கொன மொற்று வழிககள உருவொக்குேல்,
கல்விரீதியில் குகறந்ே பிைதிநிதித்துவம் ககொண்டுள்ள மொைவர்கள் அதிகம் இருக்கும்
ெள்ளிகளில் ொ வர்- ஆசிரியர் விகிேத்கே 25 :1க்கு மிகொமல் கட்டுப்ெடுத்துேல்,
சீண்டல்கள், அச்சுறுத்ேல்கள், ெொலினம் சொர்ந்ே வன்முகற மற்றும் விைக்கு
நகடமுகறககள நீக்குேல், பொடத்திட்டத்கே உள்ளடக்கியேொக அகே மொற்றியகமத்ேல்
ஆகிய வழிமுகறககள நிறுவுவேன் மூைமொக உள்ளடக்கிய பள்ளிச் சூழகை உருவொக்குேல்.
d. ஒவ்கவொரு மொைவருக்கொன நொளிதுவகையுள்ள ேகவல்கள் தேசிய கல்விசொர் ேைவுகளின்
களஞ்சியத்தில் மத்திய கல்விசொர் புள்ளிவிவைப் பிரிவினொல் தமற்ககொள்ளப்ெடும் ேைவு
பகுப்பொய்வுடன் ெைொமரிக்கப்ெடும்.
e. ேனிப்பட்ட ொ வர்களுக்கு ஒரு தேசிய நிதி மூைமொக நிதியுேவிகய இந்ேக் கல்விக்
ககொள்கக வழங்குகிறது. குகறந்ே பிைதிநிதித்துவமுள்ள குழுக்களிலிருந்து வருகிற
மொைவர்களுக்குக் கல்வி உேவித்கேொகக வழங்குவேற்கொகவும், கல்வி வளங்ககளயும்
வசதிககளயும் உருவொக்குவேற்கொகவும், மொவட்டங்கள், நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின்
தசர்க்ககக்கும் வொய்ப்புக்கும் ஆேைவு அளிக்கவும், அகவகளுக்கு மட்டும் நிதி உேவி
அளிக்கவும் குறிப்ெொக இந்ே தேசிய நிதியம் ஏற்ெடுத்ேப்ெட்டுள்ளது.
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தேசிய ெயிற்றுநர் திட்டம் மற்றும் தீர்வுகொண் வழிமுகற உேவித் திட்டத்தில்
ஆட்தசர்ப்பு, மதிய உைவுடன் கொகை உைவு வழங்குேல் மற்றும் சிறப்பு
தவகைவொய்ப்பு வொய்ப்புகள் ஆகியகவ உேவிக்கொன மொற்று வழிமுகறகளொகும்.
உள்ளடக்கக் கல்வி குறித்ே ஆைொய்ச்சிக்கொக நிதியுேவியும் வழங்கப்ெடும்.
f.

ெள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொைவிகள் இகடதய பொலின ஏற்ைத்ேொழ்கவ நிவர்த்தி
கசய்வேற்கொகப் கெண்கள் ெங்தகற்பு மற்றும் கெண் குழந்கேகளின் கல்வி, பழங்குடியினர்,
ெொதி ற்றும் ே அடிப்பகடயிைொன குழுக்களின் ெமூகத்கேச் ெொர்ந்ே குழந்கேகள் ேங்களுக்கு
ஒதுக்கப்ெட்ட அகனத்து சலுககககளயும் கெறுவகே உறுதிகசய்வேற்கொக அவர்களுக்கொன
கல்வி, நகர்ப்புற ஏழ்கமப் ெகுதிகளில் வொழ்க்கககய நடத்ே அப்ெகுதி மொைவர்களுக்கு
உேவ கர்ப்புை ஏகழக் குடும்ெங்களின் குழந்கேகளுக்கொன கல்வி, சிைப்புத் தேகவகள்
ககொண்ட குழந்கேகளுக்கொன கல்வி, தமலும், கேொடர்ச்சியொன புதுப்பிக்கப்ெட்ட
கவனத்துடன் மூன்ைொம் பொலினக் குழந்கேகளுக்கொன கல்வி ஆகியகவ மூைம் அடித்ேள
நிகையிலிருந்து12 ஆம் வகுப்பு வகை உள்ள அண்கட ெள்ளிகளில் குழந்கேககளப்
கெருதவொட்டப் ெடுத்துவது இந்ேக் கல்விக்ககொள்ககயின் பிற எடுத்துக்கொட்டுத்
ேகையீடுகளொம்.
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7. பள்ளி வளொகங்கள் மூைம் பள்ளிக் கல்வி ஆளுகக

குறிக்தகொள்: வளங்ககளப் ெகிர்வேற்கும், ெள்ளி ஆளுகககய மிகவும் உள்ளூர்வககயொனேொகவும்,
ெயனுள்ளேொகவும், திறம்ெடவும் வழங்குவேற்கும் வசதியொகப் ெள்ளிகள் ெள்ளி வளொகங்களொகத்
கேொகுக்கப்ெட்டுள்ளன.

ெள்ளி வளொகங்ககள நிறுவுவது அைசுப் ெள்ளிகள், குறிப்ெொக, சிறிய ெள்ளிகள் ேற்தெொது
எதிர்ககொள்ளும் ெை வள கநருக்கடிச் சிக்கல்ககளத் ேணிக்க உேவும். ெள்ளிககள இடமொற்றம்
கசய்யதவண்டிய தேகவயில்ைொமல், ெை அைசுப் ெள்ளிகள் ஒதை நிறுவன மற்றும் நிருவொக
அைகுக்குள் ககொண்டுவைப்ெடுவேொல், மொைவர்களுக்கொன வொய்ப்புத் ேகடககளச் சமைசம்
கசய்யொமல் ெயனுள்ள நிருவொக அைகுககள உருவொக்க இது உேவும்.
a. 2023ஆம் ஆண்டிற்குள் மொநிை அைசுகள் மக்கள்கேொககப் ெைப்பு, தெொக்குவைத்து, பிற
உள்ளூர் கருதுதகொள்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் பள்ளிககள வளொகங்களொகத்
கேொகுத்துவிடும். கேொகுத்ேல் நடவடிக்ககயில் மிகக் குகறந்ே தசர்க்ககககொண்ட
ெள்ளிகளின் மறுஆய்வும் ஒருங்கிகைப்பும் அடங்கும் (எ.கொ. <20 மொைவர்கள்). அதே
தநைத்தில், தெொக்குவைத்து வசதி தெொன்ற நடவடிக்கககள் மூைமொன கசயல்முகறயில்
வொய்ப்ெளித்ேல் ெொதிக்கப்ெடொது. ேற்தெொதுள்ள ெள்ளிகளின் நிகைகய மதிப்பிடுவேற்கொன
ஒரு வொய்ப்ெொகவும் இது மொநிைங்களுக்கு இருக்கும்.
b. சிறிய ெள்ளிகளின் ேனிகமப்ெடுத்ேகைப் ெள்ளி வளொகங்கள் முறியடிக்கும், த லும்,
ஆசிரியர்கள் ற்றும் முேல்வர்களின் ெமூகத்கே உருவொக்கும். இவர்கள் கல்விரீதியொகவும்
நிருவொகரீதியொகவும் ஒன்றொக இகைந்து ெணிபுரிந்து ஒருவருக்ககொருவர் ஆேைவொகவும்
இருப்ெொர்கள். ெள்ளி வளொகம் அைசுப் ெள்ளி அகமப்பின் முேன்கம நிர்வொகப் பிரிவொக
இருக்கும்.
c. ஒரு ெள்ளி வளொகம் இகைக்கப்ெட்ட/ஒட்டியுள்ள புவியியல் ெைப்பிற்குள் ஆைம்ெ
அடித்ேள நிகையிலிருந்து 12ஆம் வகுப்பு வகையிைொன கல்விகய வழங்கும் சுமொர் 10-20
அைசுப் ெள்ளிகளின் கேொகுப்கெக் ககொண்டிருக்கும். தமல்நிகைப் ெள்ளியின் (secondary
school) முேல்வர் ெள்ளி வளொகத்தின் ேகைவைொக இருப்ெொர்.
d. ஒவ்கவொரு ெள்ளி வளொகமும் ஒரு அகை-ேன்னொட்சி அைகொக இருக்கும். அது அடித்ேள
நிகையிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வகையிைொன கல்விகய வழங்கும். அதில் ஒரு
தமல்நிகைப்ெள்ளி இருக்கும் (வகுப்பு 9-12). அகனத்து அைசுப் ெள்ளிகளும்
அடிப்ெகட/ஆயத்ேக் கல்விகயப் ெயிற்றுவிக்கும். தமலும், நடுநிகைப் ெள்ளிக் கல்விகயத்
ேன் அருகில் உள்ள ெள்ளிகளில் வழங்கும்.
e. ெள்ளிககளப் ெள்ளி வளொகங்களொகத் கேொகுத்ேல் பள்ளிகள் முழுவதும் வளங்ககளப்
பகிர்வேற்கு வழிவகுக்கும். இதில் ெொட ஆசிரியர்கள், விகளயொட்டு, இகச மற்றும் ககை
ஆசிரியர்கள், ஆதைொசகர்கள், சமூக தசவகர்கள் ஆகிதயொர் அடங்குவொர்கள்.
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ஆய்வகங்கள், நூைகங்கள், ICT உெகைைங்கள், இகசக்கருவிகள், விகளயொட்டு
உெகைைங்கள், விகளயொட்டுத் துகறகள் தெொன்ற இயல் வளங்ககள நல்ை முகறயில்
ெகிர்வேற்கும், கெொது வள வசதிககள உகந்ே முகறயில் ெயன்ெடுத்ேவும் இது
வழிவகுக்கும்.
f.

ஒத்திகெவொன கல்விெொர் வெதிககள உருவொக்குவது இேன் தநொக்கமொகும், அதில், கேொடக்க
மூன்று ஆண்டுகள் அடிப்ெகடக் கல்விகய வழங்கும் ெள்ளிகள், வொழ்க்ககத்கேொழில்
கல்வி மற்றும் வயதுவந்தேொருக்கொன கல்வி வழங்கும் நிறுவனங்கள், ஆசிரியர் உேவி
நிறுவனங்கள், சிறப்புத் தேகவகள் உள்ள குழந்கேகளுக்கொன உேவிகள் ஆகியகவ நன்கு
இகைக்கப்ெட்ட புவியகமப்புப் ெகுதிக்குள் அகமந்து, இேன் மூைம் ஒருவருக்ககொருவர்
ேங்களுகடயப் ெணிகளில் உேவிகசய்துககொள்ள முடியும். மொவட்டத்தில் உள்ள உயர்கல்வி
நிறுவனமும் ஆேைகவ வழங்கும் (எ.கொ. ஆசிரியர்களின் ெணிசொர் வளர்ச்சிகய ஆேரித்ேல்).

g. ஒவ்கவொரு வளொகத்திற்கும் விரிவொன ஆசிரியர் த ம்பொட்டுத் திட்டம் ககொண்டுவைப்ெடும்.
தமலும், வொைொந்திைக் கூட்டங்கள், ஆசிரியர் கற்றல் கமயங்கள் தெொன்ற கசயல்முகறகள்
மூைமொகச் சக-கற்றல் சமூகங்கள் அறிந்து உருவொக்கப்ெட்டுத் கேொடர்ந்து கசயல்ெடும்.
தமலும், கருத்ேைங்குகள், வகுப்பில் வழிகொட்டுேல், களப் ெயைங்கள் தெொன்ற கேொடரும்
கேொழில்முகற வளர்ச்சி முகறகள் வழங்கப்ெடும். மொவட்டக் கல்வி மற்றும் ெயிற்சி
நிறுவனங்களும், கேொகுதி மற்றும் திைள் வள கமயங்களும் உள்ளிட்ட கல்வி மற்றும்
ஆசிரியர் ஆேைவு அகமப்பு ெள்ளி வளொக அகமப்புடன் இகைக்கப்ெடும்.
h. ஒவ்கவொரு ெள்ளி வளொகத்திலும் ஒரு வளொகத்தில் உள்ள அகனத்து ெள்ளிகளின்
பிைதிநிதிகள் அடங்கிய பள்ளி வளொக த ைொண்க க் குழு இருக்கும். அத்துடன்,
வயதுவந்தேொர் கல்வி கமயம், திைள் வள கமயம் மற்றும் ெைவற்கறயும் உள்ளடக்கிய
வளொகத்துடன் இகைக்கப்ெட்ட பிற நிறுவனங்களின் பிைதிநிதிகளும் அதிலிருப்ெர்.
ெள்ளிக்குச் சொர்ெொக அைசு மற்றும் அேன் அகமப்புகளுடன் ெள்ளிசொர்பில் கைந்துககொண்டு
கசயைொற்றவும் அதிகொைம் கெற்றிருக்கும். இது ஆசிரியர்களின் கசயல்திறன்
தமைொண்கமயில் முக்கியப் ெங்கு வகிக்கும்.
i.

ேனிப்ெட்ட ெள்ளிகள் ேங்களுக்கொன திட்டங்ககள உருவொக்கும். அகவ பள்ளி வளொகத்தின்
திட்டத்கே உருவொக்க ெயன்ெடுத்ேப்ெடும். இது ெள்ளிக் கல்வித் துகறயொல்
அங்கீகரிக்கப்ெடும். ஒவ்கவொரு மொவட்டத்திலும் ெள்ளி அகமப்பிகன
தமற்ெொர்கவயிடவும் அேன் கசயல்ெொடு மற்றும் அதிகொைமளித்ேகை ஊக்குவிக்கவும் ஒரு
ொவட்டக் கல்விக் குழு/ ஜில்ைொ சிக்ஷொ பரிஷத் இருக்கும்.
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8. பள்ளிக் கல்வியின் ஒழுங்குமுகை

குறிக்தகொள்: இந்தியொவின் ெள்ளிக் கல்வி முகற ஒருகமப்ெொட்கடயும்
கவளிப்ெகடத்ேன்கமகயயும் உறுதிப்ெடுத்தும் ெயனுள்ள ஒழுங்குமுகற மற்றும் அங்கீகொை
வழிமுகறகள் மூைம் ஊக்கம் கெறுகிறது. தமலும், கல்வி முடிவுககள, கேொடர்ந்து
தமம்ெடுத்துவேற்கொன ேைத்கேயும் கண்டுபிடிப்புககளயும் வளர்க்கிறது.

ஒழுங்குமுகறப்ெடுத்துேல் கல்வி தமம்ெொட்டுக்கொன ஒரு எந்திைமொக மொறி இந்தியொவின்
ெள்ளிக் கல்வி முகறக்கு ஆற்றைளிக்க தவண்டும்.
a. விருப்ெ முைண்ககள அகற்ற ெள்ளிகளின் ஒழுங்குமுகற மற்றும் கசயல்ெொடுகள் (தசகவ
வழங்கல்) ேனி அகமப்புகளொல் தமற்ககொள்ளப்ெடும். ககொள்கக வகுத்ேல், ஒழுங்குமுகை,
கெயல்பொடுகள் ற்றும் கல்வி விஷயங்களுக்கொன கேளிவொன ேனி அக ப்புகள் இருக்கும்.
b. ஒவ்கவொரு மொநிைத்துக்கும் ெகுதி நீதிசொர் ேகுதியுள்ள ொநிைப் பள்ளி ஒழுங்குமுகை
ஆக யம் என்று அகழக்கப்ெடும் ேன்னொட்சிககொண்ட மொநிை அளவிைொன
ஒழுங்குமுகற அகமப்பு உருவொக்கப்ெடும், அதே தநைத்தில், மொநிைம் முழுவதுமுள்ள
அைசுப் ெள்ளி முகறயின் கசயல்ெொடுகள் ெள்ளிக் கல்வி இயக்குநைகத்ேொல்
ககயொளப்ெடும்.
c. ெள்ளி ேை மதிப்பீடு மற்றும் சொன்றளிப்பு வடிவகமப்பிலிருந்து கெறப்ெட்ட ெொன்ைளிப்பு
முகையின் அடிப்பகடயில் ஒழுங்குமுகை இருக்கும். இந்ே வடிவகமப்பு அடிப்ெகட
வகையகறககள மட்டுதம நிவர்த்தி கசய்யும், அேன்மூைம், ஒரு ெள்ளிகயத்
கேொடங்குவேற்கொன உரிமத்தின் வகையகறககளக் ககொடுக்கும். ெள்ளிகள் சுய அங்கீகொைம்
கெறும் அதே தவகளயில், அவற்கறத் ேணிக்கக கசய்வேற்கொன ஒரு வழிமுகற
அகமக்கப்ெடும். இந்ேச் கசயல்முகற அைசு மற்றும் ேனியொர் ெள்ளி இைண்டுக்கும்
கெொருந்தும்.
d. ஒழுங்குமுகற அமைொக்கம் ேற்தெொகேய ஆய்வு அணுகுமுகறகயப் ெயன்ெடுத்ேொது;
அேற்கு ெதிைொக, ெள்ளிகள் கெொது களத்தில் இருப்ெது கேொடர்ெொன அகனத்து
கேொடர்புகடய ேகவல்களொலும் கபற்தைொர்கள் கடமுகை கட்டுப்பொட்டொளர்களொக
மொறுவொர்கள்.
e. மொநிைத்தில் கசந்ேைங்ககள நிர்ையித்ேலும், ெொடத்திட்டங்களும் உள்ளிட்ட கல்வி
விஷயங்கள் மொநிை கல்வி ஆைொய்ச்சி மற்றும் ெயிற்சிக் குழுவொல் வழிநடத்ேப்ெடும்.
மொைவர்கள் ெள்ளிகய விட்டு கவளிதயறும் கட்டத்தில் மொைவர்களின் திறன்களுக்கொக
அளிக்கப்ெடும் சொன்றிேழ் மொநிைத்தில் உள்ள சொன்றிேழ்/தேர்வு வொரியங்களொல்
ககயொளப்ெடும். இது, இந்ே தநொக்கத்திற்கொகப் கெொருள் கசறிந்ே தேர்வுககள நடத்தும்;
இருப்பினும், ெொடத்திட்டத்கே (ெொட நூல்கள் உட்ெட) தீர்மொனிப்ெதில் அவர்களுக்கு எந்ேப்
ெங்கும் இருக்கொது.
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f.

ககொகடயொண்க ெொர் ேனியொர் பள்ளிகள் ஊக்குவிக்கப்ெட தவண்டும், இவற்கற
ஒழுங்குமுகற சுகமகளிலிருந்து விடுவிக்க தவண்டும்; அதே தநைத்தில் வணிக
நிறுவனங்களொகப் ெள்ளிககள நடத்ே முயற்சிக்கும் ேனியொர் ெள்ளிககள
நடத்துெவர்களுக்குத் ேகடவிதிக்க தவண்டும்.

g. கபொது ற்றும் ேனியொர் பள்ளிகள் ஒதை அளவுதகொல்கள், வகையகறகள்,
கசயல்முகறகள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் கட்டுப்படுத்ேப்படும். தமலும்,
கெொதுநை மனப்ெொன்கம ககொண்ட ேனியொர் ெள்ளிககளயும் ககொகடயொண்கமசொர்
ேனியொர் ெள்ளி முயற்சிககளப்தெொைதவ ஊக்குவிக்கப்ெடுவகே உறுதிகசய்கின்றன.
h. மொநிைக் கல்வியல் ஆைொய்ச்சி ெயிற்சி நிறுவனம் ஒவ்கவொரு மொநிைத்திற்கும் பள்ளித் ேை
திப்பீட்கடயும் ெொன்ைளிப்பு வடிவக ப்கபயும் உருவொக்கும். சொன்றளிப்பு முகறயின்
அடிப்ெகடயில் ெள்ளிககள ஒழுங்குெடுத்துவேற்கு இது மொநிைப் ெள்ளி ஒழுங்குமுகற
ஆகையத்ேொல் ெயன்ெடுத்ேப்ெடும்.
i.

ெள்ளிகள் மற்றும் ெள்ளி அகமப்புகள் ெொடத்திட்டங்ககளத் தேர்ந்கேடுப்ெேற்கொன
கநகிழ்வுத்ேன்கமகயக் ககொண்டிருக்கும். அகவ தேசிய/மொநிை ெொடத்திட்டக்
கட்டகமப்தெொடு(புகதளொடு) இகைக்கப்ெட தவண்டும்.

j.

அகனத்து அகமப்புகளும் நிறுவனங்களும் ஆண்டுக்குரிய, இகடக்கொை (3-5 ஆண்டுகள்)
திட்டங்ககள உருவொக்கும். அேனுடன் கேொடர்புகடய உச்ச நிர்வொகக் குழுவின்
முகறயொன மறுஆய்வுச் கசயல்முகறயும் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும்.

k. மொைவர் கற்றல் நிகைகளின் மொதிரி அடிப்ெகடயிைொன தேசிய ெொேகனக் க க்ககடுப்பு
தேசிய கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி ெயிற்சி நிறுவனத்ேொல் கேொடர்ந்து தமற்ககொள்ளப்ெடும்.
மக்கள்கேொககக் கைக்ககடுப்பு அடிப்ெகடயிைொன மொநிை மதிப்பீட்டுக் கைக்ககடுப்கெ
மொநிைங்கள் கேொடர்ந்து நடத்ேைொம்.
l.

கல்வி உரிக என்ெது ெள்ளி ஒழுங்குமுகறக்கும் நிருவொகத்திற்கும் சட்டரீதியொக
இன்றியகமயொேது என்ெேொல், இது திப்பொய்வு கெய்யப்பட்டு, இந்ேக் ககொள்கககயச்
கசயல்ெடுத்துவேற்கொன கபொருத்ே ொன ொற்ைங்கள் கசய்யப்ெடும். அதுதெொைதவ, இது
இயற்றப்ெட்டதிலிருந்து கற்றுக்ககொண்டகவகளின் அடிப்ெகடயிைொன
தமம்ெொடுககளயும் இகைத்துக்ககொள்ள தவண்டும்.
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1. புதிய நிறுவனம்ெொர் கட்டக ப்பு
குறிக்தகொள்: உயர்கல்வி அகமப்கெ மறுசீைகமத்ேல், உைகத் ேைம் வொய்ந்ே நிறுவனங்ககள
நொடு முழுவதும் உருவொக்குேல் - 2035ஆம் ஆண்டிற்குள் கமொத்ே தசர்க்கக அளவீட்கடக்
குகறந்ேெட்சம் 50%ஆக உயர்த்துேல்.

உயர்கல்விக்ககன கெரிய அளவிைொன, வளங்ககள நன்கு கெற்ற, உயிர்த்துடிப்புள்ள ெல்துகற
நிறுவனங்ககளக் ககொண்ட புதிய கேொகைதநொக்கும் கட்டகமப்பும் கருேப்ெட்டுள்ளது.
ேற்தெொதுள்ள 800 ெல்ககைக்கழகங்களும் 40,000 கல்லூரிகளும் 15,000 சிறந்ே நிறுவனங்களொக ஒன்றொக
இகைத்து வலுப்ெடுத்ேப்ெடும்.
a. உயர்கல்விக்கொன இந்ேப் புதிய கட்டகமப்பு கல்விக்கும் ஆய்வுக்குகமன கபரிய
அளவிைொன, வளங்ககள ன்கு கபற்ை, உயிர்த்துடிப்புள்ள ேன்னொட்சி ககொண்டது ொன
பல்துகை நிறுவனங்ககள உருவொக்கும். இேனொல் சிறப்ெொகப் ெைந்துெட்டு எட்ட முடியும்,
திறனும் அதிகரிக்கும், அதே தவகளயில், வலுவொன கல்விசொர் சமூகங்ககளக் கட்டவும்
முடியும். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அகனத்தும் ெைவிேப் ெொடப்பிரிவுகளுக்கும்
களங்களுக்குமொன ெடிப்புககளக்ககொண்ட ெல்துகறசொர் நிறுவனங்களொக ஆகிவிடும்.
b. கவவ்தவறுவிே கவனம் கசலுத்துகிற அடிப்ெகடயில் மூன்று வகக நிறுவனங்கள்
ஏற்ெடும். இகவயகனத்தும் உயர்ேைமுள்ளகவகளொக இருக்கும்


முேல் வககயில் கவனம் உைகத் ேைம் வொய்ந்ே ஆய்விலும், அகனத்துப்
ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக் கற்பித்ேகை வழங்குவதிலும் இருக்கும்



இைண்டொம் வககயில் கவனம் அகனத்துப் ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக்
கற்பித்ேலுடன் ஆய்வில் குறிப்பிடத்ேக்க ெங்களிப்பிலும் இருக்கும்



மூன்றொம் வககயில் கவனம் குறிப்ெொக இளங்ககைக் கல்வியில் அகனத்துப்
ெொடப்பிரிவுகளிலும் உயர்ேைக் கற்பித்ேகை உருவொக்குவதில் இருக்கும்.

c. இந்ே மீள்கட்டகமத்ேல் ஏற்கனதவ இருக்கும் நிறுவனங்ககள ஒன்றிகைத்தும்,
மீள்கட்டகமத்தும், புதியகவககள ஏற்ெடுத்தியும் முகறப்ெடியொக, கருத்துடன்
கசய்யப்ெடும். இந்ேப் புதிய நிறுவனம்சொர் கட்டகமப்பு உருவொக்கத்திற்கு விகனயூக்கியொக
மிஷன் ொளந்ேொ, மிஷன் ேட்ெசீைொ ஆகியகவ கேொடங்கப்ெடும். கெொதுக்
ககைகள்/ெல்துகறக் கல்வி ஆகியவற்றிற்கொன இந்தியக் கழகங்கள், ஆய்வுப்
ெல்ககைக்கழகங்கள் ஆகிய சிை தவகம்-நிறுவுகிற நிறுவனங்ககள இந்ே மிஷன்முயற்சிகளின் ெகுதியொக ஏற்ெடுத்துேல்.
d. அகனத்து நிறுவனங்களுதம பல்ககைக்கழகங்களொகதவொ, பட்ட ளிக்கிை ேன்னொட்சிக்
கல்லூரிகளொகதவொ இருக்கும்.
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e. ஒரு தநரிய, கவளிப்ெகடத் ேன்கமககொண்ட அகமப்பின்மூைம்
அகனவருக்குமொன உயர்கல்விகய விரிவொக்கி உயிரூட்டுவேற்குப் தபொது ொன
அளவு அைசு முேலீடு வழங்கப்ெடும்.
f.

பின்னகடவுற்ை நிைப்பகுதிகளில் உயர்ேை நிறுவனங்ககள உருவொக்குேலுக்கு
முந்துரிகம வழங்கப்ெடும்.

g. இந்ேப் புதிய நிறுவனம்சொர் கட்டகமப்பு கேொழிற்கல்விகயயும் ககொண்ட அகனத்துத்
துகறககளயும் உள்ளடக்கும்.

27

தேசிய கல்விக் ககொள்கக வகைவு 2019

2. உயர்ேைத்திைொன ேொைொளக் கல்வியில் கவனம்

குறிக்தகொள்: கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் கடும்முகறகள் ககொண்ட
ேனித்துகறப் ெயிற்சிகளொக்கி, ஒரு எண்ைகவழுச்சியுகடய ெைந்துெட்ட ேொைொளக் கல்விகய
அகனத்து மொைவர்களின் முழுகமயொன வளர்ச்சிக்கொன அடித்ேளமொக்க முயலுேல்.

அகனத்து இளங்ககைப் ெட்டப்ெடிப்புகளும் ேொைொளக் கல்வி அணுகுமுகறகய
அடிப்ெகடயொகக் ககொண்டிருக்கும். ஒருங்கிகைக்கப்ெட்ட ெடிப்புகளில் ெைநிகைகளில்
கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் கல்வியில் தசைவுமொன முகனகள், ஆக்கப்பூர்வ முகறயில்
இகைக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுகள், எண்ைகவழுச்சி ககொண்ட கநகிழ்வொன ெொடத்திட்டக்
கட்டகமப்புகள் ஆகியகவ மூைம் முழுகமயொன வளர்ச்சிக்கு இது உேவும். இந்ேப்
ெட்டப்ெடிப்புகள் கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் கடும்முகறகள்
ககொண்ட ேனித்துகறப் ெயிற்சிகளொக வழங்கும்.
a. அைசகமப்புச் சட்டம்சொர் விழுமியங்ககள வளர்க்கும் தநொக்கம்ககொண்ட, ெைந்ே
ெல்துகறப் ெட்டறிவு ேைக்கூடிய ேொைொளக் கல்வி உயர்கல்வியின் அடிப்ெகடயொக
இருக்கும். முக்கியமொன வொழ்க்ககத் திறன்ககளயும், ெொடத்துகற ெற்றிய
கடும்முகறயிைொன புரிேகையும், சமூக-அறவியைொன ஈடுெொட்டின் ஒழுக்கத்கேயும்
இது வளர்க்கும். இதுதவ கேொழிற்கல்விகயயும் வொழ்க்ககத்கேொழில் துகறககளயும்
உள்ளடக்கிய இளங்ககைப் ெடிப்பின் அகனத்து ெொடத்துகறகள், ெட்டப்ெடிப்புகள்,
களங்கள் ஆகியவற்றின் அணுகுமுகறயொக இருக்கும்.
b. இந்திய கேொழில்நுட்ெக் கழகங்களின் அகமப்புமொதிரியிலும் ேைத்திலும் கெொதுக்
ககைகள்/ெல்துகறக் கல்விக்கொன ெத்து இந்தியக் கழகங்ககள நடுவண் அைசு
அகமக்கும்.
c. என் கவழுச்சிமிக்க க கிழ்வொன பொடத்திட்ட அக ப்புகள் இருத்ேல் ஆக்கபூர்வமொக
இகைக்கப்ெட்டுள்ள ெொடப்பிரிவுககள ஏற்ெடுத்ே உேவும், தமலும், ெைநிகைகளில்
கல்விகய முடித்துக்ககொள்ளவும் கல்வியில் தசைவுமொன முகனககள வழங்கும்.
இேனொல் ேற்தெொதிருக்கும் கடுகமயொன வைம்புகள் ேகர்க்கப்ெட்டு வொழ்நொள் முழுவதும்
கற்றலுக்கொன வொய்ப்புககள உருவொக்கும். தமற்ெட்டப் (முதுககை மற்றும் முகனவர்)
ெடிப்பு கடும்முகறகள் ககொண்ட ஆய்வு அடிப்ெகடயிைொன ேனித்துகறப் ெயிற்சிககள
வழங்கும்.
d. இளங்ககைப் ெட்டப்ெடிப்பு 3 அல்ைது 4 ஆண்டுககளக் ககொண்டிருக்கைொம். இந்ேக்
கொைகட்டத்திற்குள்தளதய நிறுவனங்கள் பைவிே முடிவு முகனககள வழங்கைொம்.
இைண்டு ஆண்டுகள் ெடிப்பு முடிந்ேவுடன் ஒரு ெொடப்பிரிவு அல்ைது களத்தில்
(வொழ்க்ககத் கேொழிலும் கேொழிற்கல்விப் ெகுதிககளயும் உள்ளடக்கிய) தமனிகை
ெட்டயம் அல்ைது 1 ஆண்டு முடிந்ேவுடன் சொன்றிேழ் எனப் கெொருத்ேமொன சொன்றிேழ்
இதில் வழங்கைொம்.
e. 4 ஆண்டு ெடிப்பு ேொைொளக் கல்வியின் முழு அளகவயும் மொைவர்கள் அனுெவிக்க வொய்ப்பு
வழங்கும். இது கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட கெரும் ெொடங்களிலும் சிறு ெொடங்களிலும் கபொதுக்
ககைகளில் இளவல் என்றகழக்கப்ெடும்.
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3 ஆண்டுப் ெடிப்பிற்கு இளவல் ெட்டம் வழங்கப்ெடும். மொைவர்கள் ஆய்வுப் ெயிற்சியில்
ஈடுெட்டிருந்ேொல் இரு ெடிப்புகளுக்குதம ‘ேனிப் ெடிப்பு’ ெட்டம் வழங்கப்ெடைொம்.
f.

சிை கேொழிற்கல்விப் பிரிவுகளில் (எ.கொ. ஆசிரியர் கல்வி, கெொறியியல், மருத்துவம்,
சட்டம்) 4 ஆண்டுகள் (அல்ைது அேற்குதமல்) கொைஅளவு இளங்ககைப் ெட்டத்திற்கு
குகறந்ேெட்சமொக இருக்கைொம்.

g. முதுககைப் ெடிப்புககளப் ெல்தவறு வடிவங்களில் வழங்குகிற கநகிழ்ேன்கம
நிறுவனங்களுக்கிருக்கும், எ.கொ., 3 ஆண்டு இளங்ககைப் ெடிப்கெ முடித்ேவர்களுக்கு
இைண்டொவது ஆண்கட முழுவதும் ஆய்வுக்கொகச் கசைவழிக்கிற 2 ஆண்டு ெடிப்பு
ஏற்ெடுத்ேைொம்; 5 ஆண்டு ஒருங்கிகைந்ே முதுககைப் ெடிப்பும் இருக்கைொம்; ேனிப்
ெடிப்ெொக 4 ஆண்டுகள் இளங்ககைப் ெட்டத்கே முடிக்கும் மொைவர்களுக்கு 1 ஆண்டு
முதுககைப் ெடிப்கெ ஏற்ெடுத்ேைொம்.
h. Ph.D. ெடிப்பில் தசை விரும்புவர்கள் முதுககைப் ெட்டதமொ 4 ஆண்டு ேனிப் ெடிப்ெொக
இளக்ககைப் ெட்டதமொ முடித்திருக்க தவண்டும். M.Phil. ெடிப்பு நிறுத்ேப்ெடும்.
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3. உகந்ே கற்ைல் சுழகை உருவொக்குேல்

குறிக்தகொள்: கற்றகையும் மொைவர்களின் ஒட்டுகமொத்ே வளர்ச்சிகயயும், மகிழ்ச்சி நிைம்பிய,
கடும்முகறகள் ககொண்டதும் தேகவக்தகற்ெ கசயல்ெடுகிறதுமொன ெொடத்திட்டம்,
ஈடுெடுத்துகிறதும் ெயன்ெொடுள்ளதுமொன கற்பித்ேல் முகற, கரிசகனயுள்ள ஆேைவு ஆகியவற்கற
உறுதிகசய்ேல்.

உயர்கல்வியில் ெொடத்திட்டமும் கற்பித்ேல் முகறயும் கமய்ம்கமககள மனப்ெொடம்கசய்து
கற்றகையும், ஈடுெொடற்ற முகறககளயும் ககொண்டிருக்கொது. இகளயவர் ஒரு மக்களொட்சியின்
கசய்திறன்மிக்க
குடிமக்களொகவும்,
எந்ேக்
களத்திலும்
கவற்றிகைமொன
கேொழிற்துகறயொளர்களொகவும் இருக்க இது உேவும்.

a. உயிர்த்துடிப்புள்ள கடும்முகறகள் ககொண்ட ெொடத்திட்டத்கே உருவொக்க தேசிய உயர்கல்வித்
ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவக ப்பு வழிகொட்டும். இது ெல்தவறு களங்களிலும் ெொடப்பிரிவுகளிலும்
வழங்கப்ெடும் ெட்டம்/ெட்டயம்/சொன்றிேழ் ஆகியவற்றின் கற்றல் ெயன்ககளக் தகொடிட்டுக்
கொட்டும். இந்ே வடிவகமப்பு, கல்விசொர் மற்றும் கேொழிற்கல்வி/வொழ்க்ககத் கேொழில்
களங்களுக்கிகடதய இருபுறமும் கடந்து கேரிந்கேடுத்துக்ககொள்ளவும், அேற்கொன நிகைத்ேன்கம
உண்டொயிருப்ெகேயும் உறுதிகசய்ய தேசிய ஆற்றல்கள் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்புடன்
ஒத்திருக்கும்ெடி உருவொக்கப்ெடும்.
b. கநகிழ்வுத்ேன்கமகயயும் புதுகமப்புகனேகையும் அனுமதிக்கத் கபொது விருப்பத் தேர்வு
முகை (Choice Based Credit System) மொற்றியகமக்கப்ெட்டு தமம்ெடுத்ேப்ெடும்.
c. ெயனுள்ள கற்பித்ேல் முகறகளின் வழியொக ஆர்வத்கேக் கிளர்ச்சியூட்டும் கற்றல்
அனுெவங்கள் உண்டொக்கப்ெடும்; சமூகம்சொர் ஈடுெொட்டிற்கொன அர்த்ேமுள்ள வொய்ப்புகள்
அகனத்து மொைவர்களுக்கும் வழங்கப்ெடும். கல்விசொர் அம்சங்களில் மட்டுதம
மொைவர்கள் மதிப்பிடப்ெடொமல் ெைந்ே திறன்களும் இயல்திறன்களும்
கைக்கிற்ககொள்ளப்ெடும்.
d. மொைவர்கள் சிறந்ே ெயன்ககளப் கெற உேவ கல்விெொர், நிதிெொர், உ
உேவிகள் கிகடக்கும்.

ர்ச்சிெொர்

e. திைந்ே ற்றும் கேொகைதூைக் கல்வி விரிவொக்கப்ெட்டு கமொத்ே தசர்க்கக அளவீட்கட 50%
உயர்த்துவதில் முக்கியமொன ெங்களிக்கும். இகைய வழி டிஜிட்டல் கொப்ெகங்கள்,
ஆய்வுக்கொன நிதிஉேவி, தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட மொைவர் தசகவகள், MOOCs இகையவழி
திறந்ேநிகைக் கற்றலுக்கும் புள்ளிகள் வழங்கி அங்கீகரிப்ெது தெொன்ற நடவடிக்கககள்
தமற்ககொள்ளப்ெட்டு இகவ வகுப்ெகற ெடிப்புகளில் உயர்ந்ே ேைத்திற்கு இகையொக
இருப்ெது உறுதிகசய்யப்ெடும்.
f.

நிறுவனம்சொர் கூட்டு, மொைவர்களும் ஆசிரியர்களும் புைம்கெயை வழிகள் ஆகியவற்றின் மூைம்
கல்வியின் பன்னொட்டு ய ொக்குேல் எளிேொக்கப்ெடும். ென்னொட்டுக் கல்விக்ககன
கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட இந்தியப் ெல்ககைக்கழகங்களில் ெல்ககைக்கழக-இகையுறவு
கமயங்கள் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும்.
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4. ஆற்ைலுள்ள, ஈடுபடுகிை, திைனுள்ள ஆசிரியர்குழு
குறிக்தகொள்: கற்பித்ேல், ஆைொய்ச்சி ஆகியவற்றில் உயர்திறச் கசயைொற்றுவேற்கு ஆற்றல்கெற்ற
அதிகொைமளிக்கப்கெற்ற ஆசிரியர்குழு.

உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் கவற்றிக்கு மிக முக்கியமொன கொைணி ஆசிரியர்குழுவின் ேைமும்
ஈடுெொடும்ேொன். இந்ேக் ககொள்கக உயர்கல்வியின் கமயப்புைனொக ஆசிரியர்குழுகவ
இருத்துகிறது.
a. அகனத்து ெடிப்புகளுக்கும், ெொடங்களுக்கும், களங்களுக்குமொன தேகவகள்
சந்திக்கப்ெடுவகே உறுதிப்ெடுத்ேவும், விரும்ெத்ேக்க மொைவர்-ஆசிரியர் வீேம்
(30:1ற்கு மிகொமல்) ெைொமரிக்கப்ெடவும், ென்முகத்ேன்கமகய உறுதிப்ெடுத்ேவும்
ஒவ்கவொரு நிறுவனத்திலும் தெொதுமொன ஆசிரியர்கள் இருப்ெொர்கள்.
b. ேற்தெொதுள்ள அணுகுமுகறயொன அவ்வவற்றிற்கொன, ஒப்ெந்ேப்
ெணியொளர் அமர்த்துேல் உடனடியொக நிறுத்ேப்ெடும்.
c. ஆசிரியர்களின் வல்லுநர்ேன்கம, கற்பித்ேல் திறன்கள், கெொதுச் தசகவக்கொன
இயல்திறன்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் ஆசிரியர்கள் ெணியில்
அமர்த்ேப்ெடுவர்.
d. ஆசிரியர்களுக்குப் கெொருத்ேமொக வடிவகமக்கப்ெட்ட நிைந்ேைப் ெணி (ெணிக்கொைம்)
கேொடர் கண்கொணிப்பு அகமப்பு அறிமுகப்ெடும் - இது ேனியொர் நிறுவனங்ககளயும்
உள்ளடக்கிய அகனத்து நிறுவனங்களிலும் 2030க்குள் முழுகமயொகச்
கசயல்ெடுத்ேப்ெடும்.
e. ஆசிரியர்கள் ேங்களுகடய ெொடங்களுக்ககன ெொடத்திட்டத்கேத்
கேரிந்துககொள்ள அதிகொைமளிக்கப் கெறுவர். இேனொல் அவர்கள் ஆய்கவக்
கல்விசொர் சுேந்திைத்துடன் கேொடை முடியும்.
f.

அகனத்து நிறுவனங்களும் கேொடரும் ெணிசொர் தமம்ெொட்டு திட்டம் ஒன்கறத்
ேங்களுகடய ஆசிரியர்களுக்கு உருவொக்கி அகே நகடமுகறப்ெடுத்துகிற
கசயல்முகறகயத் தீர்மொனிக்கும். களம்/ெொடப்பிரிவு, கற்பித்ேல்முகற திறன்கள், ஆய்வு
மற்றும் ெணிப் ெங்களிப்பு ஆகியவற்றில் திறகன வளர்த்ேல் ஆகியகவயும் இந்ேத்
திட்டத்தில் இருக்க தவண்டும்.

g. ஆசிரியர்களின் ெணியமர்த்துேலும் தமம்ெொடும், ெணியுயர்வு கேொடர்ச்சி,
ஈடுகசய்ேலுக்கொன தமைொண்கம ஆகியகவ ஒவ்கவொரு நிறுவனத்தின் நிறுவன
தமம்ெொட்டுத் திட்டத்தின் ெகுதியொக இருக்க தவண்டும்.
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5. அதிகொை ளிக்கப்பட்ட ஆளுககயும் ேன்னொட்சியும்
குறிக்தகொள்: ேற்சொர்ெொன, திறகமயுள்ள அறஞ்சொர் ேகைகமயுள்ள சுய ஆட்சி உயர்கல்வி
நிறுவனங்கள்.

உயர்ேைக் கல்விக்கும் ஆய்வுக்கும் ஊட்டமளிக்கிற ெண்ெொட்டில் அறிவுசொர் முகனப்புச்
கசயல்கள் தேகவயொக உள்ளன - உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் ஆளுகக இந்ேப்
ெண்ெொட்கடத் தீர்மொனிக்கிறது.
a. உயர்கல்வி நிறுவனங்ககளத் ேற்ெொர்பு வொரியங்கள் ஆளுகக கசய்யும். இதில்
முழுகமயொன கல்விசொர், நிருவொகம்சொர் ேன்னொட்சி உரிகம இருக்கும். இந்ே வொரியம்,
அேன் ேகைகம, துகை தவந்ேர்/இயக்குநர் (ேகைகம நிருவொகி) ஆகியவற்றின்
உருவொக்கமும் ெேவியமர்த்துேலும் கவளியொள் குறுக்கீட்கடத் ேவிர்ப்ெகே
உறுதிகசய்யும். அைசின் ேகையீடும் ேவிர்க்கப்ெட தவண்டும். இது நிறுவனத்திற்கொக
அர்ப்ெணிப்புள்ள உயர் திறனுள்ளவர்ககளப் ெணியமர்த்ே ஆற்றைளிக்கும்.
b. அகனத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் ேன்னொட்சி கபற்ை சுய ஆட்சி
ககொண்டகவகளொக மொறும், தமலும், (ெல்ககைக்கழகங்களுடன்) ‘இகைப்பு’
கசயல்ெொடு நிறுத்ேப்ெடும். ‘இகைக்கப்ெட்ட கல்லூரிகள்’ ெட்டம் வழங்கும்
ேன்னொட்சிக் கல்லூரிகளொக வளை ஆேைவளிக்கப்ெடும். ‘இகைக்கின்ற
ெல்ககைக்கழகங்கள்’ உயிர்த்துடிப்புள்ள ெல்துகற நிறுவனங்களொக வளரும்.
c. ேனியொர் ற்றும் அைசு நிறுவனங்கள் கட்டுப்ெொட்டு ஆட்சி அகமப்புகளொல்
ஒன்றுதபொை கருேப்ெடும். கல்விகய வணிகமயமொக்குேல் நிறுத்ேப்ெடும்,
ககொகடயொண்கம முயற்சிகள் ஊக்குவிக்கப்ெடும்.
d. அகமப்பில், அேன் ெண்ெொடு, கட்டகமப்பு, இயங்ககமப்பு ஆகியகவகளில் ேன்னொட்சி
உள்ளொர்ந்ேேொக்கப்படும். ஆசிரியர்களுக்குக் கல்விசொர் சுேந்திைமும் ெொடத்திட்ட
அதிகொைமளிப்பும் கிகடக்கும். இதில் கற்பித்ேல்சொர் அணுகுமுகறகள், மொைவர்
மதிப்பீடும் ஆய்வும் ஆகியகவயும் அடங்கும். நிறுவனங்களுக்கு நிருவொகம்சொர், கல்விசொர்
ேன்னொட்சி உரிகம இருக்கும். ெடிப்புககளத் கேொடங்குவதும் நடத்துவதும்,
ெொடத்திட்டத்கே முடிவுகசய்வது, மொைவர் அளகவ முடிவுகசய்வது, வளங்களின்
தேகவககள முடிவுகசய்து ேங்களுகடயதேயொன உள்ளொன அகமப்புககள
உருவொக்கிக்ககொள்வது ஆகியகவகளுக்கொன சுேந்திைம் இதில் அடங்கும். ஆளுககயும்
மக்கள் தமைொண்கம அகமப்புகளும் கூட இதில் உள்ளடங்கும். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்
உண்கமயொகத் ேன்னொட்சிகெற்ற, ேற்சொர்புகடய, சுய ஆட்சிச் கசயல்ெொடுகள்
ககொண்டகவகளொக உருவொக்கப்ெடும்.
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6. ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் அக ப்பின் உரு ொற்ைம்

குறிக்தகொள்: ெயனுள்ள, உயர்கல்வியில் உயர்திறகனயும் கெொதுநைச் சிந்ேகனகயயும்
ஊக்குவிக்க ஆற்றல்கெற்ற, தேகவக்தகற்ெ கசயல்ெடுகிற ஒழுங்குமுகற அகமப்பு.

கெொதுநைச் சிந்ேகனகயயும், அகனவருக்கும் சமமொக இருப்ெகேயும், உயர்திறகனயும், நிதிசொர்
நிகைத்ேன்கமகயயும் தநர்கமகயயும், இவற்றுடன் சிறப்ெொன ஆளுகககயயும் உறுதிகசய்ய
ஒழுங்குமுகற அகமப்பு தேகவக்தகற்ெவும் சிறும அளவிலும் கசயல்ெடும்.

a. கெந்ேை நிகைககள அக ப்பது, நிதிஉேவி, அதிகொைப்பூர்வ ெொன்ைளித்ேலும்
ஒழுங்குமுகையும்
ஆகிய
கசயல்ெொடுகள்
பிரிக்கப்ெட்டு
ேற்ெொர்புகடய
அக ப்புகளொல் கெயல்படுத்ேப்படும். இது அதிகொைக் குவிப்பு, விருப்ெ முைண்
ஆகியவற்கற ஒழிக்கும்.
b. கேொழிற்கல்விகயயும் தசர்த்து உயர்கல்வி அகனத்திற்கும் தேசிய உயர்கல்வி
ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் ஆக க்குழு ஒன்று மட்டுதம ஒழுங்குமுகற அகமப்ெொக
இருக்கும். ேற்தெொதிருக்கும் அகனத்து ஒழுங்குமுகற அகமப்புகளும் கேொழில்சொர்
கசந்ேை நிகைகள் உருவொக்க அகமப்புகளொக (Professional Standard Setting Bodies)
மொற்றப்ெடும்.
c. ேற்தெொதிருக்கும் ெல்ககைக்கழக மொனியக் குழு உயர்கல்வி மொனியக் குழுவொக
மொற்றப்ெடும்.
d. கெொது கல்விக் குழு அகமக்கப்ெட்டு ‘ெட்டமளிப்புப் ெண்புகள்’, அேொவது,
உயர்கல்விக்கொன ‘எதிர்ெொர்க்கக்கூடிய கற்றல் ெயன்கள்’ என்ெகே வகையறுக்க
தேசிய உயர்கல்வித் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்கெ தமம்ெடுத்தும்.
e. அடிப்பகட அளபுருக்களின் அதிகொைப்பூர்வ ெொன்ைளித்ேல் ஒழுங்குமுகை அக ப்பின்
அடிப்பகடயொக உருவொகும். கசயல்முகறககள தமற்ெொர்கவயிடுவேற்ககன தேசிய
மதிப்பீடு மற்றும் சொன்றிேழ் குழு (NAAC) சொன்றளித்ேல் நிறுவனங்களுக்கொன ஒரு
சூழைகமப்கெ உருவொக்கும்.
f.

ேனியொர், அைசு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இைண்டிற்குத கபொதுவொன
ஒழுங்குமுகைப்படுத்தும் ஆட்சி அக ப்பு இருக்கும். ேனியொர் ககொகடயொண்க
முன்கனடுப்பு ஊக்குவிக்கப்ெடும்.

g. மொநிை உயர்கல்வித் துகறகள் ககொள்கக அளவில் ஈடுெடுத்ேப்ெடும்; உயர்கல்வியின்
மொநிைக் குழுக்கள் சகநிகையினர் உேவிகயயும் மிகச்சிறந்ே கசயல்முகற
ெகிர்ந்ேளிப்கெயும் எளிேொக்கும்.
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1. கடும்முகைகளிைொன ஆசிரியர் ேயொரிப்பு

குறிக்தகொள்: ஆசிரியர் கல்வி அகமப்கெப் ெல்துகறக் கல்லூரிகளுக்கும்
ெல்ககைக்கழகங்களுக்கும் இடமொற்றி, அகனத்து ெள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் நொன்கொண்டு
ஒருங்கிகைந்ே இளங்ககைப் ெட்டத்கேக் குகறந்ேெட்சத் ேகுதியொக நிறுவுேல் ஆகியவற்றின்
மூைம் ெொடப்கெொருட்கள், கற்பித்ேல் முகறகள், கசயற்ெயிற்சி ஆகியவற்றில் ஆசிரியர்களுக்கு
ஆகச்சிறந்ே ேைமொன ெயிற்சிகய வழங்குவகே உறுதிகசய்ய தவண்டும்.

ஆசிரியப்ெணி அறஞ்சொர்ந்தும் அறிவுசொர்ந்தும் சவொைொன ஒரு ெணியொகும். புதிய ஆசிரியர்களுக்குக்
கடும்முகறகள் ககொண்ட ேயொரிப்பு தேகவ. தமலும், ெணியிலுள்ளவர்களுக்குத் கேொடரும்
ெணிசொர் வளர்ச்சியும் கல்விசொர், கேொழில்சொர் உேவியும் தேகவ.
a. ஆசிரியர்ககள உருவொக்குவேற்கொன 4 ஆண்டு ஒருங்கிக ந்ே இளங்ககைக்
கல்வியியல் ெல்துகற நிறுவனங்களில் இளங்ககைப் ெடிப்ெொக வழங்கப்ெடும்.
ெொடப்பிரிவுசொர் மற்றும் ஆசிரியர் ேயொரிப்புசொர் ெொடங்களும் இதில் அடங்கும். இது
ெடிநிகை குறித்ேதும், ெொடம் குறித்ேதுமொன ெடிப்ெொக இருக்கும். ஆசிரியர்ககளப்
ெள்ளிக்கு முந்கேய நிகையிலிருந்து தமனிகைப் ெள்ளி அளவுவகை (12ஆம் வகுப்பு)
ககைகளும் விகளயொட்டும், தமலும், வொழ்க்ககத் கேொழில் அல்ைது சிறப்புக் கல்வி
தநொக்குக் ககொண்டகவயும் தசர்த்து அகனத்துப் ெொடங்களுக்குமொக இருக்கும்.
b. 4 ஆண்டுகள் B.Ed. ெட்டம் மற்ற இளங்ககைப் ெட்டங்களுடன் ஒத்ே
நிகையிலிருக்கும். 4 ஆண்டு B.Ed. முடித்ே மொைவர்கள் முதுககைப் ெட்டப்
ெடிப்பிற்கு ேகுதி கெற்றவர்களொவர்.
c. ேற்தெொதுள்ள இைண்டொண்டு B.Ed. ெடிப்பு 2030 வகை கேொடரும். 2030ற்குப் பிறகு, 4
ஆண்டு ஆசிரியர் கல்விப் ெடிப்கெ வழங்குகிற நிறுவனங்கள் மட்டுதம 2 ஆண்டு
ெடிப்கெயும் நடத்ேமுடியும். ெட்டப்ெடிப்பு முடித்ேவர்களுக்கு இந்ேப் ெடிப்பு
வழங்கப்ெடும்.
d. 2030ற்குப் பிறகு எந்ே ஒரு ெணிக்கு முந்கேய ஆசிரியர் ேயொரிப்பு ெடிப்புகளும் வழங்கப்ெட
மொட்டொ.
e. ஆசிரியர் கல்வி பல்துகை நிறுவனங்களொல் மட்டுதம வழங்கப்ெடும். நல்ை ெணிக்குமுந்கேய ஆசிரியர் ேயொரிப்பிற்குக் கல்விசொர் கண்தைொட்டங்கள், ெொடம், கற்பித்ேல்
முகறகள், அதேொடுகூட, வலுவொன தகொட்ெொடு-கசயல்ெொடு இகைப்பு
ஆகியவற்றின் கடுகமயொன தகொட்ெொடுசொர் புரிேலுக்கொகப் ெை ெொடப்பிரிவுகளின்
மீேொன சிறப்ெறிவு தேகவ. இது கல்வியின் கமயப்ெகுதிகளுக்கும், ெள்ளிகளின்
இகையகமப்புடன் மற்ற அகனத்துப் ெள்ளிப் ெொடங்களுக்குமொன ெைந்ே
அளவிைொன வல்லுநர்கள் இருப்ெகேக் கட்டொயமொக்குகிறது.
f.

ேைம்குகறந்ே, கெயைற்ை ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்படும்.
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1. கேொழில்ெொர் கல்விகய உயர்கல்வியில் மீண்டும் ஒருங்கிக
கேொழில்ெொர் கல்விக்கு மீண்டும் உயிரூட்டுவது

ப்பது,

குறிக்தகொள்: மிகஉயர்ந்ே ேை கேொழில்சொர் திறன்களுடன் ெைந்துெட்ட அறிதிறன்கள், 21ஆம்
நூற்றொண்டுத் திறன்கள், சமூக-மனிே சூழலின் புரிேல், வலுவொன அறஞ்சொர் வழிநடத்ேல்
ஆகியவற்கற உறுதிப்ெடுத்துவேன் மூைம் கேொழிற்துகற வல்லுநர்ககள உருவொக்குவதில்
ஒரு முழுகமயொன அணுகுமுகறகய உண்டொக்குேல்.

கேொழிற்துகற வல்லுநர்ககள உருவொக்குவதில் ஒழுக்கத்திலும் கெொது தநொக்கின்
முக்கியத்துவத்திலுமொன ஒரு கல்வி, ெொடப்பிரிவிைொன ஒரு கல்வி, கசயற்ெயிற்சிக்கொன ஒரு
கல்வி ஆகியகவ இருக்க தவண்டும். இது நடக்க தவண்டுகமன்றொல், கேொழிற்கல்வி ேனித்துகற
ெயிற்சியொக மட்டுதம இருக்கக் கூடொது.

a. கேொழிற்கல்வி கமொத்ே உயர்கல்வி அக ப்பின் ஒரு ஒருங்கிக ந்ே பகுதியொக இருக்கும்.
ேனித்து நிற்கும் கேொழில்நுட்ெப் ெல்ககைக்கழகங்கள், மருத்துவப் ெல்ககைக்கழகங்கள்,
சட்டம் மற்றும் தவளொண்கமப் ெல்ககைக்கழகங்கள் அல்ைது இந்ே அல்ைது பிற
களங்களில் நிறுவனங்ககள ஏற்ெடுத்தும் கசயல்ெொடு ககவிடப்ெடும். கேொழிற்கல்வி
அல்ைது கெொதுக் கல்விகய வழங்கும் அகனத்து நிறுவனங்களும் 2030ஆம் ஆண்டிற்குள்
இைண்கடயும் பிரிவிகனயின்றி வழங்குகின்ற நிறுவனங்களொக ஒன்றிகைந்துககொள்ள
தவண்டும்.
b. கேொடர்புகடய ெொடப்பிரிவுககளக்ககொண்ட தவளொண்க க் கல்வி மீண்டும் உயிரூட்டப்ெடும்.
தவளொண்கமப் ெல்ககைக்கழகங்கள் நொட்டின் அகனத்துப் ெல்ககைக்கழகங்ககளயும்
கைக்ககடுக்கும்தெொது 9% இருப்பினும், உயர்கல்வியின் கமொத்ே மொைவர் தசர்க்ககயுடன்
ஒப்பிடும்தெொது 1%ற்கும் குகறவொக தவளொண்கமயும், கேொடர்புகடய துகறகளிலும் மொைவர்
தசர்க்கக உள்ளது. சிறப்ெொன திறன்கெற்ற ெட்டேொரிகள், கேொழில்நுட்ெர், புதுகமப்புகனயும்
ஆய்வு, கேொழில்நுட்ெங்களுடனும், கசயற்ெயிற்சிகளுடனும் இகைக்கப்ெட்ட சந்கே
அடிப்ெகடயிைொன நீட்சி ஆகியவற்றின் மூைம் தவளொண்கம உற்ெத்திகய அதிகரிக்க
தவளொண்கம மற்றும் கேொடர்புகடய ெொடப்பிரிவுகளில் மொைவர் அளவும், ேைமும்
தமம்ெடுத்ேப்ெட தவண்டும். கெொதுக் கல்வியுடன் ஒருங்கிகைக்கப்ெட்ட ெடிப்புகளின் மூைம்
தவளொண்கமயிலும், கொல்நகட மருத்துவயியலிலும் கேொழில்துகற வல்லுநர்ககள
உருவொக்கும் திைன் உடனடியொக உயைளவில் அதிகரிக்கப்ெடும். தவளொண்கமக் கல்வியின்
கமொத்ே வடிவமும் உள்ளூர் அறிகவயும், மைபுவழி அறிகவயும், புதிேொக வளர்ந்துவரும்
கேொழில்நுட்ெங்ககளப் புரிந்துககொண்டு ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய ஆற்றலுள்ள, அதேதவகளயில்
நிை உற்ெத்தியில் சரிவு, கொைநிகை மொற்றம், வளருகின்ற நம்முகடய மக்கள்கேொககக்குப்
தெொதிய உைவு இருத்ேல் தெொன்ற முக்கியச் சிக்கல்ககளப் ெற்றிய எச்சரிக்ககயுள்ள
கேொழில்நுட்ெ வல்லுநர்ககள உருவொக்குவேற்கொக மொற்றப்ெடும். தவளொண்கமக் கல்வி
வழங்குகிற நிறுவனங்கள் உள்ளூர் குமுகொயத்திற்கு த ைடியொகப் பயனளிக்க தவண்டும்.
கேொழில்நுட்ெத்கே உள்ளுகறயில் வளர்க்கவும் ெைப்ெவும்கூடிய தவளொண்கமத்
கேொழில்நுட்ெப் பூங்கொக்ககள ஏற்ெடுத்துேல் ஓர் அணுகுமுகறயொகைொம்.
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c. ெட்டக் கல்வி ெடிப்புகள் மீள்கட்டகமக்கப்ெடும். நீதிக்கொன ெைந்ே வொய்ப்ெளிக்கவும், ேக்க
சமயத்தில் நீதி வழங்கவும் சட்டவியலில் கேொழிற்கல்வி உைகளவில் தெொட்டியிடக்கூடியேொக,
சிறந்ே ெயிற்சிககள தமற்ககொள்ெனவொக, புதிய கேொழில்நுட்ெங்ககள
ஏற்றுக்ககொள்ெனவொகவும் இருக்க தவண்டும். அதேதவகளயில், அது சமூக, கெொருளியல்,
அைசியல்சொர் நீதி ஆகிய அைசகமப்புசொர் விழுமியங்களினொல் உைர்த்ேப்ெட்டு உள்களொளி
கெற்றனவொகவும், மக்களொட்சி, சட்டத்தின் அதிகொைம், மனிே உரிகமகள் ஆகிய கருவிகளின்
உேவியுடன் தேசிய மீள்கட்டகமப்பிற்கு மகடப்ெடுத்ேப்ெட்டேொகவும் இருக்க தவண்டும்.
ெட்டவியல் கல்விக்கொன பொடத்திட்டம் ஒரு ஆேொை அடிப்ெகடயிைொன வககயில் சட்டவியல்
சிந்ேகனயின் வைைொறு, நீதியின் ககொள்கககள், சட்டக் தகொட்ெொட்டியலின் ெயிற்சிகள்
மற்றும் கேொடர்புகடய ெொடப்கெொருட்களுடன் சமூக-ெண்ெொட்டுச் சூழல்ககளப்
கெொருத்ேமொகவும், தெொதுமொன வககயிலும் பிைதிெலிக்க தவண்டும்.
சட்டக் கல்வி வழங்குகிற மொநிை நிறுவனங்கள் எதிர்கொை வழக்கறிஞர்களுக்கும்
நீதியைசர்களுக்கும் ஆங்கிைத்திலும் மற்றும் சட்டப் ெடிப்பு கிகடக்கிற மொநிைத்தின்
கமொழியிலும் இருக ொழிக் கல்வியொக வழங்குவகேக் கருே தவண்டும்.
கமொழிகெயர்ப்புத் தேகவ கேொடர்ெொகச் சட்டரீதியொன விகளவுகள் ேொமதிப்ெகேத்
ேவிர்க்க இது உேவும்.
d. உடல் ைக் கல்வி கொைம், கட்டகமப்பு, கல்விசொர் ெடிப்புகளின் வடிவம் ஆகியகவ
மக்கள் ெங்ககடுப்பின் தேகவக்தகற்ெ இருக்கும்ெடி மீள்-கருேப்ெடும்.
எடுத்துக்கொட்டொக, ஒவ்கவொரு உடல்நை கசயல்முகற/இகடயீட்டிற்கும் (எ.கொ. ECG
அளவு எடுப்ெது/ெொர்ப்ெது) ஒரு முழுத்ேகுதி கெற்ற மருத்துவர் இருக்க தவண்டியது
அவசியமில்கை. அகனத்து MBBS பட்டேொரிகளும் பின்வருவனவற்கறப் கபற்றிருக்க
தவண்டும்: (i) மருத்துவம்சொர் திறன்கள் (ii) தநொயறி திறன்கள் (iii) அறுகவசொர் திறன்கள்
(iv) அவசைகொைத் திறன்கள். மொைவர்கள் குறித்ே கொை இகடகவளிகளிதை நன்கு
வகையறுக்கப்ெட்ட அளபுருக்களின்ெடி முேன்கமயொக ஆைம்ெ சுகொேொை
நிகையங்களிலும், இகடநிகை மருத்துவமகனகளில் ெணியொற்றுவேற்குத்
தேகவயொன திறன்களுக்கொக மதிப்பீடு கசய்யப்ெடுவர். MBBS ெடிப்பின் முேைொவது
அல்ைது முேலிைண்டு ஆண்டுகள் அகனத்து அறிவியல் ொ வர்களுக்கும் கபொதுவொன
பருவ ொக வடிவகமக்கப்ெடும். இேற்குப் பின்னர் அவர்கள் MBBS, BDS, கசவிலியர்
ெடிப்பு அல்ைது பிற ேனித்துகறப் ெயிற்சிககள எடுத்துக்ககொள்ளைொம். பிற
மருத்துவம்சொர் ெொடப்பிரிவுகளொன கசவிலியர் ெடிப்பு, ெல்மருத்துவம், தெொன்றவற்றின்
ெட்டேொரிகளும்கூட MBBS ெடிப்பில் ெக்கவொட்டு நுகழவொக தசர்ந்துககொள்ள
அனுமதிக்கப்ெடுவர். ஒரு மருத்துவம்சொர் கல்வி ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவகமப்பு இகேச்
சொத்தியமொக்கும் கெவிலியர் கல்வியின் ேைம் தமம்ெடுத்ேப்ெடும்: கசவிலியர் மற்றும் பிற
துகை-ெொடப்பிரிவுகளுக்கொன தேசிய சொன்றிேழ் குழு உருவொக்கப்ெடும்.
உடல் ைத்கேப் கபொறுத்ேவகை மக்கள் இங்கு பன்முகத் தேர்வு கெய்பவர்கள் என்ெேொல்,
நம்முகடய உடல்நைக் கவனிப்புக் கல்வி அகமப்பு ஒருங்கிகைந்ேேொக இருக்க
தவண்டும் - இேன் கெொருள், எடுத்துக்கொட்டு விளக்கமொக, எதிர்முகற மருத்துவத்தின்
(allopathy) அகனத்து மொைவர்களுக்கும் ஆயுர்தவேம், தயொகொ, இயற்கக மருத்துவம்,
யுனொனி, சித்ே மருத்துவம், தஹொமிதயொெதி (AYUSH), ஆகிய அகனத்தின் அடிப்ெகடப்
புரிேலும், அந்ே மொைவர்களுக்கு மறுேகையொக அதைொெதி மருத்துவத்தின்
அடிப்ெகடப் புரிேலும் இருக்க தவண்டும். அகனத்து உடல்நைக் கவனிப்புக்
கல்வியிலும் ேடுப்பு உடல் ைக் கவனிப்பும் ெமூக ருத்துவம் ெற்றி அதிக அழுத்ேம்
ககொடுக்கப்ெட தவண்டும்.
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e. கேொழில்நுட்பக் கல்வியின் ெொடப்பிரிவுககள முழுகமயொக அறிவுசொர்ந்ேது
என்தறொ முழுகமயொகத் திறன் சொர்ந்ேகவ என்தறொ இல்ைொேேொல் இது குறிப்பிட்ட
சவொல்ககள எதிர்தநொக்குகிறது. தமலும், மனிே முயற்சிகள் அகனத்திலும்
கேொழில்நுட்ெத்தின் கசல்வொக்கு வளர்ந்துககொண்தட வருவேொல், கேொழில்நுட்ெக்
கல்விக்கும் மற்ற துகறகளுக்குமிகடதயயொன பிளவுகள் அற்றுப்தெொகுகமன
எதிர்ெொர்க்கப்ெடுகிறது. அேற்கு அடுத்ேெடியொக, இந்ேத் துகறகளில் நன்கு ேகுதி
கெற்றவர்களின் தேகவ ெை ஆண்டுகளொகத் கேொடரும். அதுமட்டுமன்றி, புதுகமப்
புகனயவும், ஆய்விற்குகமன கேொழிற்துகறகளுக்கும்
கல்விநிறுவனங்களுக்குமிகடயில் கநருங்கிய கூட்டுச்கசயல்ெொடுகளின்
தேகவயும் அதிகரிக்கும். ேற்தெொகேய தவகைகளுக்கும் எதிர்கொை
நடவடிக்கககளுக்குகமன நன்கு திறகமகெற்ற வல்லுநர்ககள
உருவொக்கும்வககயில் கெொறியியல் மற்றும் கேொழில்நுட்ெப் படிப்புகள்
ொற்றியக க்கப்படும். இவர்கள் வளர்ந்துவரும் அறிவியல் மற்றும்
கேொழில்நுட்ெத்கே ஏைொளமொகப் ெயன்ெடுத்ேவும், அதேதவகளயில், மொறிவரும்
சமூகப்-கெொருளொேொை சூழல்கள், சுற்றுச் சூழல்கள் ஆகியவற்றின்
தேகவகளுக்தகற்ெ நடக்கவும் திறகம கெற்றிருக்க தவண்டும். அறிகவயும்
திறன்ககளயும் கவவ்தவறு சூழல்களிலும், அறியொே சூழல்களிலும்கூடப்
ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய திறகன மொைவர்களுக்குள் வளர்க்கவும், கேொழிற்துகறசொர்
இயல்திறன்ககளயும் அறகநறிககளயும் மனதில் ஆழப் ெதியகவக்கவும்
பொடத்திட்டம் புதுப்பிக்கப்படும். கசயற்கக நுண்ைறிவும், கெரும்ேைவு
ெகுப்ெொய்வு தெொன்ற புதிய, வளர்ந்துவரும் பொடப்பிரிவுகளுக்கு உத்திெொர் அழுத்ேம்
ேைப்ெடும்.
நிறுவனங்களின் சொன்றிேழ்/ேைவரிகசப்ெடுத்துேல் கேொழில்துகறகளுடன்
கூட்டுச்கசயல்ெொடு, கேொழிற்துகற அனுெவமுள்ள ஆசிரியர்குழு உருவொக்கம்,
தமம்ெடுத்ேப்ெட்ட உள்ளுகறப் ெயிற்சி வொய்ப்புகள் தெொன்றவற்கற
ஊக்குவிக்கும்.
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1. ேை ொன கல்விெொர் ஆைொய்ச்சிகய ஊக்குவித்ேல்
குறிக்தகொள்: நொடு முழுவதிலும் உள்ள அகனத்து கல்விசொர் ெொடப்பிரிவுகளிலும் ஆைொய்ச்சிகயயும்
புதுகமககளயும் ஊக்குவித்ேல் மற்றும் தீவிைப்ெடுத்ேல், ெல்ககைக்கழகங்களிலும்
கல்லூரிகளிலும் ஆைொய்ச்சிகயத் கேொடங்கவும், தமம்ெடுத்ேவும் சிறப்பு கவனம் அளித்ேல் திறகமயுள்ள சக மொைவர்களொல் ெரிசீைகன கசய்யப்ெட்ட நிதி, வழிகொட்டல்,
எளிகமப்ெடுத்துேல் தெொன்ற சொேகமொன சூழைகமப்கெ உருவொக்குேல்.

கெரிய மற்றும் துடிப்புள்ள கெொருளொேொைத்கே வளர்த்கேடுக்கவும் நிகைநிறுத்துவேற்கும், சமூகத்கே
தமம்ெடுத்துவேற்கும், நொடு உயர்ந்ேநிகையிகன அகடவேற்கு ஊக்குவித்ேலுக்கும், ஆைொய்ச்சியும்
புதுகமப்புகனேலும் முக்கியமொனகவயொக உள்ளன. இன்று உைகில் நிகழும் விகைவொன
மொற்றங்களொன கொைநிகை, கேொழில்நுட்ெம், மக்கள்கேொகக மொற்றங்கள் ெைவும் ஒரு வலுவொன
ஆைொய்ச்சி முகறகய முன்கனப்தெொகேயும் விட முக்கியமொனேொக்குகிறது.

a. தேசிய ஆைொய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு ேன்னொட்சி நிறுவனமொக நொடொளுமன்றச் சட்டத்தின்
மூைமொக இந்திய அைசொல் அகமக்கப்ெடும். ஆண்டுக்கு 20,000 தகொடி நிதி வழங்கப்ெடும்
(கமொத்ே உள்நொட்டு உற்ெத்தியில் -0.1%); நொட்டின் ேைமொன ஆைொய்ச்சிக்கொன
அறிவுத்திறன் தமம்ெடுத்ேப்ெடுவேொல் அடுத்ே ெத்ேொண்டுகளில் ெடிப்ெடியொக இது
அதிகரிக்கப்ெடும்.
b. இந்ே நிறுவனத்தின் ெணியின் முேன்கமயொன கசயல்ெொடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:


தெொட்டி, ஒப்ெொர் குழுவின் மதிப்பீடு சொர்ந்ே கசயல்முகற மூைமொகக் கல்விசொர் ெைப்பு
முழுவேற்கும் உள்ள அகனத்து ெொடப்பிரிவு ஆைொய்ச்சிக்கும் நிதியளித்ேல்



நொடு முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் ஆைொய்ச்சித் திறகன உருவொக்கி
தமம்ெடுத்துேல்.



மிக அவசைமொன தேசிய பிைச்சிகனகள் ஆைொய்ச்சி கசய்யப்ெடுவகேயும், கெொது
நன்கமக்கொகச் சமீெத்திய ஆைொய்ச்சி முன்தனற்றங்கள் கசயல்ெடுத்ேப்ெடுவகேயும்
உறுதி கசய்வேற்கொக ஆைொய்ச்சியொளர்கள், அைசு மற்றும் கேொழில்துகற இகடதய
நன்கம ெயக்கும் இகைப்புககள உருவொக்குேல்.



சிறப்பு ெரிசுகள் மற்றும் கருத்ேைங்குகள் மூைம் சிறந்ே ஆைொய்ச்சிகய அங்கீகரித்ேல்.

c. கேொடக்கத்தில் இந்ே நிறுவனம் அறிவியல்கள், கேொழில்நுட்ெம், சமூக அறிவியல்கள்,
ககை மற்றும் மொனுடவியல் புைங்கள் ஆகிய நொன்கு முக்கிய பிரிவுககளக்
ககொண்டிருக்கும்.
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1. கல்வி கேொழில்நுட்பம்
த ொக்கம்: கல்வியின் அகனத்து நிகைகளிலும் கெொருத்ேமொன ஒருங்கிகைந்ே
கேொழில்நுட்ெம் - ஆசிரியர் ேயொரிப்புப்ெணிக்கும் தமம்ெொட்டிற்கும் உேவுேல்; கற்பித்ேல்,
கற்றல் மற்றும் மதிப்பீட்டுச் கசயல்முகறகய தமம்ெடுத்துேல்; பின்ேங்கிய குழுக்களுக்குக்
கல்விசொர் வொய்ப்பிகன தமம்ெடுத்துேல்; தமலும் கல்விசொர் திட்டமிடல், நிர்வொகம் மற்றும்
தமைொண்கமகய தமம்ெடுத்துேல்.

இந்ேக் ககொள்கக கேொழில்நுட்ெம் கல்வியின் அகனத்து மட்டங்களிலும் சரியொன முகறயில்
ஒருங்கிகைக்கப்ெடுவகே இைக்கொகக் ககொண்டுள்ளது: i) கற்பித்ேல், கற்றல் மற்றும் மதிப்பீட்டு
கசயல்முகறககள தமம்ெடுத்துேல்; ii) ஆசிரியர்ககளத் ேயொர்ெடுத்துவேற்கும் அவர்களின்
கேொடர்ச்சியொன கேொழில் வளர்ச்சிக்கும் துகைபுரிேல்; iii) பின்ேங்கிய குழுக்களுக்கொன கல்வி
வொய்ப்பிகன தமம்ெடுத்துேல் மற்றும் iv) கல்விசொர் திட்டமிடல், நிருவொகம் மற்றும்
தமைொண்கமகயச் சீைொக்குேல்.
a. கேொழில்நுட்ெத்கே அறிமுகப்ெடுத்ேவும், தசகரிக்கவும், ெயன்ெடுத்ேவும்
முடிகவடுப்ெகே எளிேொக்க தேசிய கல்விெொர் கேொழில்நுட்ப ன்ைம் என்கிற ேன்னொட்சி
அகமப்பு ஏற்ெடுத்ேப்ெடும். இவ்வகமப்பு கல்விசொர் நிறுவனங்கள், மொநிை அைசுகளும்
நடுவண் அைசும், மற்ற ெங்குேொைர்கள் ஆகிதயொரின் ேகைகமக்குச் சமீெத்திய அறிகவயும்
ஆய்கவயும், அதேொடுகூட, ஒவ்கவொருவருடனும் சிறந்ே நகடமுகறககளப்
ெகிர்ந்துககொண்டு கைந்ேொதைொசிக்கவும் வொய்ப்கெ வழங்கி இகேச் கசய்யும்.
b. கல்விச் கசயல்முகறகளில் கேொழில்நுட்ெ ஒருங்கிகைப்பு (எ.கொ.கமொழிகெயர்ப்புக்கு
உேவ, கற்பித்ேலுக்கு உேவியொகச் கசயல்ெடுேல், கேொடர்ச்சியொன கேொழில்முகற
வளர்ச்சிகய எளிேொக்குேல், ஆன்கைன் ெடிப்புகள் தெொன்றகவ), டிஜிட்டல் களஞ்சியங்கள்,
ஆசிரியகை கேொழில்நுட்ெத்கேப் ெயன்ெடுத்ே ேயொரித்ேல், கேரிந்கேடுக்கப்ெட்ட உேவி
மற்றும் ஆைொய்ச்சி ஆகியவற்றின் மூைம் தமம்ெடுத்ேப்ெடும். ஆைொய்ச்சி மற்றும்
கேொழில்நுட்ெப் ெயன்ெொட்டில் ஆைொய்ச்சி தமற்ககொள்ளவும், அேற்கு உேவியளிக்கவும்
கல்விசொர் கேொழில்நுட்ெ உயர்திறன் கமயங்கள் அகமக்கப்ெடும்.
c. கல்வித் ேைவின் தேசியக் கொப்ெகங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொைவர்கள்
கேொடர்ெொன அகனத்து ெதிவுககளயும் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் ெைொமரிக்கும்.
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2. வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வி
குறிக்தகொள்: வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விகயப் ெள்ளிகள், கல்லூரிகள், ெல்ககைக்கழகங்கள்
ஆகிய அகனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஒருங்கிகைப்ெது. 2025ற்குள் கமொத்ே
மொைவர்களில் 50% மொைவர்களுக்கொவது வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விக்கொன வொய்ப்ெளிப்ெது.

இந்தியொவின் மக்கள்கேொககப் ெங்கீட்டின் முழு அகத்திறகையும் நகடமுகறயில்
கவளிக்ககொைரும் கெொருட்டு, 2025ற்குள் ெள்ளி, உயர்கல்வி மூைம் குகறந்ேெட்சம் 50%
மொைவர்களிகடதய திறன்ககள வளர்ப்ெகே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக இைக்கொக அகமக்கிறது.
a. அடுத்ே ெத்ேொண்டுகளில் ெடிப்ெடியொக அகனத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் வொழ்க்ககத்
கேொழிற்கல்வி ஒருங்கிக க்கப்படும். திறன்களில் இகடகவளிககளப் ெற்றிய ஆய்வு,
உள்ளூர் வொய்ப்புககள அகடயொளங் கொணுேல் ஆகியவற்றின் அடிப்ெகடயில் கவனப்
ெகுதிகள் கேரிந்கேடுக்கப்ெடும். ேொைொளக் கல்வியின் கெரிய கேொகைதநொக்கின்
ெகுதியொகத் கேொழில்நுட்ெ கல்வியும் வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வியும் அகமயும்.
வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வியின் ஒருங்கிகைப்பிற்கொன தேசியக் குழு இந்ே முயற்சிகயக்
கண்கொணிக்கும்.
b. ஒருங்கிகைப்பிற்கொன ேனி நிதியுேவியின் மூைம், கல்வி நிறுவனங்கள், கேொழில்நுட்ெ
நிறுவனங்கள், கேொழிற்துகற ஆகியவற்றிற்கிகடதய கூட்டுச்கெயல்பொட்டின் வழி இந்ே
மொற்றம் எளிேொக்கப்ெடும்.
c. தேசிய ஆற்ைல்கள் ேகுதித்தேர்ச்சி வடிவக ப்பு ஒவ்கவொரு ெொடப்பிரிவு/வொழ்க்ககத்
கேொழில்/கேொழிற்துகறக்கும் விளக்கமொக விரிவுெடுத்ேப்ெடும். தமலும், இந்தியச்
கசந்ேைங்கள் ென்னொட்டுத் கேொழிைொளர் நிறுவனம் ெைொமரிக்கும் ெணிகளின்
ென்னொட்டுச் கசந்ேை வககப்ெொட்டுடன் ஒத்துச்தசர்க்கப்ெடும். முந்கேய கற்ைகை
அகடயொளங்கொணுேலுக்கொன அடிப்ெகடகய இந்ே வடிவகமப்பு வழங்கும்.
இேன்மூைம், முகறயொன கல்விஅகமப்பில் கேொடைமுடியொேவர்கள் இந்ே
வடிவகமப்பில் கெொருத்ேமொன ெடிநிகையுடன் அவர்களுகடய நகடமுகற
அனுெவத்கே ஒத்துச்தசர்ப்ெேன் மூைம் மீண்டும் தசர்த்துக்ககொள்ளப்ெடுவர். கெொதுக்
கல்விக்கும் வொழ்க்ககத்கேொழிற் கல்விக்குமிகடதய மொறிக்ககொள்வகேயும் இந்ே
வடிவகமப்பு எளிகமயொக்கும்.
d. 2030-35 வகையில் வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்வி இளங்ககைப் படிப்பு அளவில்
ொ வர்தெர்க்ககயின் கமொத்ே அளவில் 50% வகை உயர்த்ேப்ெடும். உயர்கல்வி
நிறுவனங்கள் ேொங்களொகதவொ, கேொழிற்துகறயுடன் கூட்டொண்கமயுடதனொ வொழ்க்ககத்
கேொழிற்கல்விகய வழங்க முடியும்.
e. வொழ்க்ககத் கேொழிற்கல்விகய வழங்கும் முகைகள், ெயிற்சிப் ெருவம்
ஆகியவற்கறயும்கூட உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தசொதித்துப் ெொர்க்கைொம். கேொழிற்துகற
அகமப்புகளுடன் கூட்டொண்கமயில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளுகற
கமயங்ககளயும் அகமக்கைொம்.
f.

இந்தியொவில் உருவொக்கப்ெட்ட அறிவொகிய ’தைொக் வித்யொ’ (மக்கள் கல்வி) வொழ்க்ககத்
கேொழிற்கல்விப் ெடிப்புகளினுள் ஒருங்கிகைக்கப்ெடுவேன்வழி மொைவர் ெயிை
வொய்ப்ெளிக்கப்ெடும்.
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3. வயதுவந்தேொர் கல்வி
குறிக்தகொள்: 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் எழுத்ேறிவில் இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொர் அளவு
100%த்கே எட்டுேல், வயதுவந்தேொருக்கொன கல்வி, கேொடர் கல்விக்கொன ெடிப்புகள் ஆகியவற்கறச்
சிறப்ெொன அளவில் விரிவொக்குேல்.

ேனிநெர்சொர், சமூகம்சொர், கெொருளியல்சொர் மற்றும் வொழ்நொள் முழுகமக்குமொன கற்றல்
வொய்ப்புகளில் ெங்குககொள்வேற்கு எழுத்ேறிவும் அடிப்ெகடக் கல்வியும் உேவுகின்றன - இது
ஒவ்கவொரு குடிமகளின் உரிகமயொகும். எனினும், ஏற்றுக்ககொள்ளவியைொே அளவிைொன
நம்முகடய இகளஞர் மற்றும் வயதுவந்தேொரின் கேொகக இன்னமும் எழுத்ேறிவின்றிதய உள்ளது.
a. வயதுவந்தேொர் கல்விக்கொன ஒரு தேசிய ெொடத்திட்ட வடிவகமப்பு உருவொக்கப்ெடும். இது
அடிப்ெகட எழுத்ேறிவும் எண்ைறிவும், முக்கியமொன வொழ்க்ககத் திறன்கள், வொழ்க்ககத்
கேொழில் திறன்கள், அடிப்ெகடக் கல்வியும் கேொடர் கல்வியும் ஆகிய ஐந்து ெைந்ே
ெகுதிககள எடுத்துக்ககொள்ளும். இந்ே வடிவகமப்புடன் ஒத்துச்தசர்க்கும் வககயில்
மதிப்பிடுவேற்கும் சொன்றிேழ் வழங்குவேற்குமொன வைன்முகறகளுடன் ெொடநூல்களும்
கற்றல் கெொருட்களும் உருவொக்கப்ெடும்.
b. வயதுவந்தேொர் கல்வி கமயங்களின் தமைொளர்கள், ெயிற்றுநர்கள் ஆகிய ஊழியர்கள்
மட்டுமல்ைொமல் ,தேசிய வயதுவந்தேொர் கல்வி ெயிற்றொசிரியர்கள் திட்டத்தின் மூைம்
உருவொக்கப்ெட்ட ஒரு நெருக்கு ஒரு ெயிற்றொசிரியர்களின் கெரிய அணியும் வயதுவந்தேொர்
கல்விகய அகடய தசர்த்துக்ககொள்ளப்ெடுவர்.
c. ெங்குககொள்ள தவண்டியவர்ககள அகடயொளம் கொை ேற்தபொதிருக்கும்
அணுகுமுகைகளும் திட்டங்களும் திறகமயொகப் ெயன்ெடுத்திக்ககொள்ளப்ெடும்.
குமுகொயத்திலிருந்து வரும் ேன்னொர்வைர்கள் ஊக்குவிக்கப்ெடுவர் - இதில் குமுகொயத்தின்
எழுத்ேறிவுகெற்ற ஒரு நெகை தவறு ஒரு நெருக்கு மட்டுமொவது வொசிக்கக் கற்றுக்ககொடுக்க
கவப்ெது முக்கியமொன உத்தியொக இருக்கும். கபரு ளவிைொன கபொது விழிப்பு ர்வு
உருவொக்கப்ெடும். கபண்கள் கல்விக்குச் சிறப்பு அழுத்ேம் ககொடுக்கப்ெடும்.
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4. இந்திய க ொழிகளுக்கு ஊக்க ளித்ேல்

குறிக்தகொள்: அகனத்து இந்திய கமொழிகளின் தெணிக்கொத்ேகையும், வளர்த்ேகையும், ென்முக
முகனப்கெயும் உறுதிகசய்ேல்

ஒவ்கவொரு ெகுதியின் ெண்ெொட்கடயும் மைபுககளயும் உண்கமயொக உள்ளடக்குேலும்
தெணிக்கொத்ேலும், ெள்ளிகளின் மொைவர்கள் அகனவருக்கும் சரியொன புரிேல் ஏற்ெடுத்துேல்
ஆகியகவ ெழங்குடி கமொழிககளயும் உள்ளடக்கிய அகனத்து இந்திய கமொழிகளுக்கும் சரியொன
மதிப்கெ வழங்குவேனொல் மட்டுதம அகடய முடியும். எனதவ, உண்கமயொகதவ வளம்கசறிந்ே
இந்திய கமொழிககளயும் இைக்கியங்ககளயும் தெணிக்கொப்ெது மிகமிக முக்கியமொன ஒன்றொகிறது.
a. நொடு முழுவதிலும் வலுவொன இந்திய கமொழி மற்றும் இைக்கியப் ெடிப்புககள
ஏற்ெடுத்துேல், ஆசிரியர்ககளயும் தெைொசிரியர்ககளயும் நியமித்ேல், குறிப்பிட்ட
தநொக்கிைொன ஆய்வு, கசவ்வியல் கமொழிகளின் தமம்ெொடு ஆகியகவ மூைம் இந்திய
கமொழிகளில் கமொழி, இைக்கியம், அறிவியல்சொர் கசொற்கறொகுதி ஆகியவற்றில் கவனம்
கசலுத்துேல்.
b. கசவ்வியல் கமொழிகள் மற்றும் இைக்கியங்களின் தமம்ெொட்டிற்ககனத் ேற்தெொதிருக்கும்
தேசிய நிறுவனங்கள் வலிகமயூட்டப்ெடும். ெொலி, கெர்சிய (ெொைசீக), பிைொகிருே
கமொழிகளுக்கொன ஒரு தேசிய நிறுவனமும் ஏற்ெடுத்ேப்ெடும்.
c. நொடுமுழுவதும் சீைொகப் ெயன்ெடுத்ேக்கூடிய கசொற்கறொகுதிகய உருவொக்குவேற்கொன
அறிவியல் மற்றும் கேொழில்நுட்ெம்சொர் ககைச்கசொற்களுக்கொன ஆகையத்தின்
இைக்குக்
கட்டகள,
இயல்
அறிவியல்ககள
மட்டுமின்றி,
அகனத்துப்
ெொடப்பிரிவுககளயும் களங்ககளயும் உள்ளடக்குவேற்ககனப் புதுப்பிக்கப்ெட்டு, ெைந்ே
அளவில் விரிவொக்கப்ெடும்.
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தேசிய கல்வி ஆக

யம்
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1. கல்வியின் உரு ொற்ைம்: தேசிய கல்வி ஆக

யம்/ைொஷ்ட்ரிய சிக்ஷொ ஆதயொக்

குறிக்தகொள்: புதிய தேசிய கல்வி ஆகையத்தினொல் வழிநடத்ேப்ெட்டு எல்ைொப்
ெடிநிகைகளிலும், கேொகைதநொக்கிலிருந்து நகடமுகறப்ெடுத்துேல்வகை அகனவருக்கும்
சமமொகவும் உயர்திறகன கவளிப்ெடுத்துவேொகவும் இந்தியக் கல்வி அகமப்பு ஒத்திகசந்து
கசயல்ெடுேல்.

கசயல்ெடுத்துவதில் உயர்திறகன உறுதிப்ெடுத்ேக்கூடிய உள்ளூக்கம்ககொண்ட ேகைகம
இந்திய கல்வி அகமப்பிற்குத் தேகவ.
a. ைொஷ்ட்ரிய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது தேசிய கல்வி ஆகையம் பிைேமர் அவர்களொல் ேகைகம
ேொங்கப்ெட்ட உச்சநிகை அகமப்ெொக அகமக்கப்ெடும்.
b. நடுவண் அைசின் கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் துகைத் ேகைவைொக இருந்து அன்றொட
நடவடிக்கககளுக்கு தநைடிப் கெொறுப்கெடுத்துக்ககொள்வொர்.
c. இந்ே ஆக யத்தில் தெர்கெற்ற கல்வியொளர்கள், ஆய்வொளர்கள், நடுவண் அைசின்
அகமச்சர்கள், மொநிை முேல்வர்களின் பிைதிநிதிகள், ெல்தவறு களங்களிலிருந்து
தெர்கெற்ற கேொழிற்துகறயொளர்கள் ஆகிதயொர் இடம்கெற்றிருப்ெர். ஆகையத்தின்
அகனத்து உறுப்பினர்களும் ேங்கள் துகறகளில் உயர்நிபுைத்துவம் உகடயவர்களொகவும்,
ேங்களுகடய களங்களில் கெொதுநைத்திற்குப் ெங்களிப்புச் கசய்ேவர்களொகவும், குகறகொை
இயைொே தநர்கமககொண்டவர்களொகவும் ேற்சொற்புகடயவர்களொகவும் இருப்ெர்.
d. இந்தியொவில் கல்வியின் கபொறுப்பு இந்ே ஆகையத்திடம் இருக்கும். நம்முகடய
சமூகத்தில் ென்முகத்ேன்கமக்கு ஊட்டமளிக்கும் அதேதவகளயில் இந்ே ஆகையம்
கல்விக்கொன ஒரு ஒருங்கிகைந்ே தேசிய கேொகைதநொக்கிற்கு ஆேைவளித்து உகழக்கும்.
நொட்டளவிைொன, மொநிை அளவிைொன, நிறுவன அளவிைொன நிகைகளில் கேொடர்புகடய
அகனத்து விகனயொளர்களிடமிருந்தும் ேகைவர்களிடமிருந்தும் ெயனுள்ள,
ஒத்தியக்கப்ெட்ட கேொகைதநொக்ககயும் கசயகையும் கவளிக்ககொைர் அது
வசதிகசய்யும்.
e. ஒருங்கிகைக்கவும், ஒத்திகசந்து ெணிபுரியவும் இந்ே ஆகையம் ஒவ்கவொரு ொநிைத்துடனும்
க ருக்க ொகச் கெயல்படும். ைொஜ்ய சிக்ஷொ ஆதயொக் அல்ைது மொநிைக் கல்வி ஆகையம் என
அகழக்கப்ெடக் கூடிய மொநிை அளவிைொன உச்சநிகை அகமப்புககள மொநிைங்கள்
அகமத்துக்ககொள்ளைொம்.
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கல்விக்கொன நிதியளிப்பு
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1. கல்விக்கொன நிதியளிப்பு
a. ஒரு சமூகம் முழுகமக்கும் கல்வியின் ெயன்கள் திைண்டளிக்கிறகேப் தெொன்ற சிறந்ே
முேலீடு எதுவும் ஒரு சமூகத்தின் எதிர்கொைத்திற்கு இல்கை என நம்புவேொல் கல்விசொர்
முேலீட்கட உயர்த்துவேற்கு இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக உறுதியளிக்கிறது.
b. எனதவ கல்வித்துகையில் அைசுெொர் முேலீட்கட, டுவண் அைசும் ொநிை அைசுகளும்,
பத்ேொண்டுப் பருவத்தில் 20% ஆக உயர்த்ே இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக எதிர்தநொக்குகிறது.
c. பின்ேங்கிய, ெங்களிக்கப்ெடொே குழுக்களுக்குரியச் சமத்துவ உயர்ேைக் கல்விகய
உறுதிப்ெடுத்துவேற்கொன அகனத்து முன்கனடுப்புகளுக்கும் ஆேைவளிக்கவும், கற்றல்
வளங்கள், மொைவர்களின் ெொதுகொப்பும் நைமும், ஊட்டச்சத்து உேவி, தெொதுமொன
அலுவைர்கள், ஆசிரியர் தமம்ெொடு ஆகிய முக்கியமொன கூறுகள் எதிலும் நிதிஉேவி
சமைசம் கசய்துககொள்ளப்ெடமொட்டது.
d. கல்வித் துகறயில் ேனியொர் ககொகடயொண்கம நடவடிக்கககளுக்குப்
புத்திளகமயூட்டுேல், கசயல்முகற ஊக்கமளித்ேல், உேவுேல் ஆகியவற்றிற்கு இந்ேக்
கல்விக்ககொள்கக அகழப்பு விடுக்கிறது. கல்விசொர் முயற்சிகளுக்கு இைொெதநொக்கமற்ற
அடிப்ெகடயில் கெொதுநைச் சிந்ேகனயுடன் அளிக்கப்ெடும் எந்ே நிதியுேவியும்
ேற்தெொகேய நிறுவனங்களின் முக்கியமொன தேகவகளுக்குத் திருப்பி விடப்ெடும்.
e. உள்கட்டகமப்தெொடும் வளங்கதளொடும் குறிப்ெொகத் கேொடர்புகடய ஒருமுகற
கசைவினம் மட்டுமின்றி, பின்வரும், முக்கிய ொன அழுத்ேம் தேகவயுள்ள
பகுதிககளயும் இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக அகடயொளம் கண்டுள்ளது: (i) மழகையர்
கல்வியின் விரிவொக்கமும் தமம்ெொடும், (ii) அடிப்ெகட எழுத்ேறிகவயும்,
எண்ைறிகவயும் உறுதிப்ெடுத்துேல் (iii) ெள்ளிக்கூட வளொகங்ககளப் தெொதுமொன
அளவு ேகுந்ே வளங்ககள ஏற்ெடுத்துவது, (iv) உைவும் ஊட்டச்சத்தும் (கொகை மற்றும்
மதிய உைவு), (v) ஆசிரியர் கல்வியும், ஆசிரியர்களின் கேொடரும் கேொழிற்துகறசொர்
தமம்ெொடும், (vi) கல்லூரிககளயும் ெல்ககைக்கழகங்ககளயும், அவற்றுடன் (vii)
ஆய்கவயும் மறுசீைகமத்ேல்.
f.

ேகடயில்ைொே, ஏற்ற தவகளயிைொன, கெொருத்ேமொன நிதி வழங்குேலிலும், அவற்றின்
தநர்கமயொன ெயன்ெொட்டிலும் ஆளுககயும் நிருவொகமும் கவனம் கசலுத்தும்.
அளிக்கதவண்டிய ெங்குககளத் கேளிவொகப் பிரித்ேல், நிறுவனங்களுக்கு
வலிகமகயயும் ேன்னொட்சிகயயும் அளித்ேல், ேகைகமப் கெொறுப்புகளுக்கு மக்ககள
நியமித்ேல், கேளிவுகெற்ற கவனமளித்ேல் ஆகியவற்றின் மூைம் இது சொத்தியப்ெடும்.

g.

கெொருத்ேமொன ெல்தவறு அம்சங்களின்வழி கல்வியின் வணிக ய ொக்கல் இந்ேக்
கல்விக்ககொள்ககயில் எதிர்ககொள்ளப்ெடுகிறது. ‘இைகுவொன ஆனொல் இறுக்கமொன’
கட்டுப்ெொட்டு அணுகுமுகற, அைசு வழங்கும் கல்வியில் கணிசமொன அளவு முேலீடு
ஆகியவற்றுடன் கவளிப்ெகடத் ேன்கமககொண்ட கெொது அறிக்கக முகறகய
உள்ளடக்கிய சிறந்ே ஆளுகக முகறகள் தெொன்றகவ இந்ே அம்சங்களில் அடங்கும்.
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2. முன்கெல்லும் வழி
கல்வியில் ஈடுெட்டுள்ள அகனத்து அகமப்புகளுக்கும் ஒத்திகசந்து ெணிகசய்வேற்கொன
ஆற்றைளிப்ெதிலும் திட்டமிடுேலிலும் ஒருங்கிகசவு இருக்கவும், இேன் கருத்தும் தநொக்கமும்
பிசகொமல் இந்ேக் ககொள்கக கசயல்ெடுத்ேப்ெடவும் தேகவயொன ெை அகமப்புகள் முன்கனடுக்க
தவண்டிய முக்கியமொன கசயல்ககளயும், மீள்தநொக்கிற்கொன ஏற்ற தநைத்கேயும் திட்டத்கேயும்
இந்ேக் கல்விக்ககொள்கக தகொடிட்டுக் கொட்டுகிறது.
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மனிேகுைத்தின் ஒவ்கவொரு யுகத்திலும், அறிவு என்ெது முந்கேய ேகைமுகறகளொல்
உருவொக்கப்ெட்டகவகளின் கமொத்ேத்கேயும் அகடயொளப்ெடுத்துகிறது,
ேற்தெொகேய ேகைமுகற ேன்னுகடயதேயொன ெங்களிப்கெயும் இேனுடன்
தசர்க்கிறது.

தமொபிய ெட்கடயின் வடிவம் அறிவின் நிகைத்துநீடிக்கும், வளருகின்ற,
உயிரூட்டமுள்ள ெண்கெ அகடயொளப் ெடுத்துகிறது - இேற்கு கேொடக்கமும்
இல்கை, முடிவும் கிகடயொது.

அறிவின் உருவொக்கம், மைபுவழி மொற்றம், ெயன்ெொடு, ெைப்புேல் ஆகியவற்கற
இந்ேத் கேொடைகையின் ெகுதியொகதவ இந்ேக் ககொள்கக கருதுகிறது.

