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1. mன் ைர 

“kழந்ைதப் பrவம், ktகலமாய், வண்ணத்tப் 
pச்cகளாய் vைளயா த் tள்llத் tryம் காலம். 
பள்ll ெசன்  பyல ேவண் ய காலம்.   
kழந்ைதகllன் tறைமகைளக் கண்ட ந்t, 
ேமம்ப த்t aவர்கllன் urைமகைளப் பாtகாத்t, 
பராமrக்க ேவண் யt நமt கடைமயாkம்” 

-மாண்pmk mன்னாள் mதலைமச்சர் pரட்cத் 
தைலv aம்மா aவர்கள் 

kழந்ைதப் பrவம் mதற்ெகாண்ேட aைனத்t 

k மக்கllக்kம் தரம் வாய்ந்த கல்v kைடக்கப் ெபறச் 

ெசய்வtல் தmழக aரc u tயாக uள்ளt. தரமான 

கல்vேய சmதாய சமnைலக்k a த்தளம் aைமக்kறt. 

கல்vயானt k மக்கைள a v ெபற்றவர்களாக 

v ப்pணர்vட் வt மட் ம் aல்லாமல் வlைம 

uள்ளவர்களாகvம் urவாக்k, சmதாயத்tல் 

aவர்கைளச் சmக மற் ம் ெபாrளாதார ேமம்பாட் ற்k 

ெபrமளvற்k பங்கllப்பவர்களாக urவாக்kkறt.   

2019-20 ஆம் ஆண் ற்கான வரv-ெசலvத் tட்டத்tல் 

பள்llக் கல்vத் tைறக்ெகன mக atக aளvல் 

r.28,957.62 ேகா ைய aரc otக்k  ெசய்tள்ளt. 



2 

வ ைமைய o க்கvம், pvையப்  பாtகாக்கvம், 

aைமtையyம், வளைமையyம் aைனத்t மக்கllக்kம் 

u t ெசய்யvம், வளங்kன்றா வளர்ச்cக் 

k க்ேகாள்கைள (Sustainable Development Goals) ஐக்kய 

நா கள் சைப uலகக் k க்ேகாள்களாக ெகாண் ள்ளt. 

iவற் ள் யாவைரyம் uள்ளடக்kய, சமவாய்ப்pள்ள, 

சமத்tவமான, தரமான கல்vைய u tப்ப த்tதல் 

மற் ம் eல்ேலாrக்kம் வாழ்நாள் m ைமக்kம் கல்v 

கற்றlக்கான வாய்ப்pைன ஊக்kvத்தல் eன்பேத 

aதன் 4வt k க்ேகாள் ஆkம். ெதாடக்க மற் ம் 

iைடnைலக் கல்vyல் தmழ்நா  cறந்t 

vளங்kkன்றt.  ெதாடக்கக் கல்vyல் nகரச் ேசர்க்ைக 

vkதத்tல் ஏறக்kைறய 100 v க்கா  aைடv ெபற்ற 

or cல மாnலங்கllல் தmழ்நா ம் oன் . ேமlம், iதர 

k y களான மாற் த் tறன் ெகாண்ட kழந்ைதகllன் 

ேசர்க்ைக vkதம், பாlன சமnைல k y கள், 

iைளேயார் e த்த v vkதம், mன்சார வசt, k nர் 

வசt, cகாதார வசtகள் ேபான்ற a ப்பைட 

வசtகllைடய பள்llகllன் vkதம் ேபான்றவற் ல் 

தmழ்நா  cறந்t vளங்kkறt. aைனவrக்kம் 

சமமான, தரமான கல்v மற் ம் வாழ்நாள் 

m ைமக்kமான கற்றல் ேநாக்கத்tைன aைடந்tடvம், 
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aதற்ெகன tட்டmடvம் பல்ேவ  பங்ேகற்பாளர்கைளக் 

ெகாண்ட ப க்k  oன்ைற aரc aைமத்tள்ளt.  

ேவகமாக மா வrம் கற்றல் cழ்nைலyல் தகவல் 

ெதா ல் nட்ப ெசயல்tறைன பள்llகllல் iைணப்பt 

iன் யைமயாததாக uள்ளt.  it, தகவல் வசt மற் ம் 

கற்றல் ெவllப்பா கllல் uள்ள iைடெவllையக் 

kைறக்kறt. iதனால் மாணவர்-ைமயக் கற்றல் 

ஊக்kvக்கப்ப kறt. r.520.13 ேகா yல் uயர் 

ெதா ல்nட்ப ஆய்வக வசtகள் aரc uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப் பள்llகllல் aரசால் aைமக்கப்பட்  

வrkறt.  aரc ெதாடக்க மற் ம் ந nைலப் பள்llகllல் 

tறன்mk வkப்பைறகள் (Smart Classrooms) 

ஏற்ப த்தப்பட்  வrkறt. தகவல் ெதா ல் 

nட்பங்கைளப் பயன்ப த்t மாணவர்கllக்k  tறம்பட 

கற்pத்tட ptய வ கைள urவாக்க ஆcrயர்கllக்k   

ஊக்கமllக்கப்ப kறt.  

பள்ll வசt, ேதைவயான uட்கட்டைமப்p வசtகள், 

தkt வாய்ந்த ஆcrயர்கைள nயmத்தல், கற்றல்-

கற்pத்தlல் வளர்ந்t வrம் மா தல்கைள ேசர்த்தல் 

ேபான்ற கற்றல் mைறைமகைள ைகயாண்  mக uயர்ந்த 
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தரமான கற்றல் vைளvகைள aைடய aரc u t 

pண் ள்ளt. 

மாணவர்கllக்k சத்tள்ள மtய uணv, 

vைலyல்லா பாடப்pத்தகங்கள், ேநாட் ப்pத்தகங்கள், 

ம க்க , crைட, கால , pத்தகப்ைப, kைரயான்ஸ், 

வண்ணப் ெபன்cல்கள், க த uபகரணப்ெபட் , 

pvyயல் வைரபட pத்தகம், கம்பllச்சட்ைட, மைழக்கால 

ஆைட, uைறக் கால , காlைறகள், ேபrந்t பயண 

aட்ைட மற் ம் mtவண் கள் ேபான்ற vைலyல்லா 

நலத்tட்டங்கைள ெசயல்ப த்tவதன் mலம் 

மாணவர்கllன் ேதைவகள் m ைமயாக nைறv ெசய்யப் 

ப kன்றன. ெபற்ேறாைர iழந்த மாணவர்கllக்கான 

tயர்tைடப்p nt uதv, vபத்ைத etர் ெகாண்ட 

மாணவர்கllக்கான காப்p  tட்டம், 10 ஆம் 

வkப்plrந்t 12 ஆம் வkப்p வைர பylம் 

மாணவர்கllன் பள்ll iைடnற்றைலக் kைறக்க cறப்p 

ஊக்கத் ெதாைக ேபான்ற த த்தன்ைம வாய்ந்த 

tட்டங்கள் ெதாடர்ந்t நைடmைறப்ப த்தப்பட்  

வrkன்றன. மாணவர்கllக்கான நலத்tட்டங்கைள 

ெதாடர்ந்t ெசயல்ப த்த நடப்p ஆண் ல் r.2,578.87 

ேகா  otக்கப்பட் ள்ளt. 
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or mகப்ெபrய aளvலான nர்வாக cரைமப்p 

நடவ க்ைகயாக பல்ேவ  ஆllைம வரம்pற்k uட்பட்  

oன் டன் oன்  ேமற்ெபாrந்tய atகாரம் uைடய பல 

iைணயான nர்வாக aைமப்pகllக்k மாற்றாக, 

tைறyன் nர்வாக aைமப்பானt கள aளvல் 

ெதllவான mன்ற க்k aைமப்பாக மாற்றப்பட் , 

atகாரம் பkர்ந்தllக்கப் பட் ள்ளt.  iதன் mலம் 

aைனத்t வைகயான பள்llகைளyம் tறம்பட 

கண்கா க்க வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ளt.  

சmப காலத்tற்ேகற்ப மாற்றங்கைள pkத்t, 12ஆம் 

வkப்p வைரyலான கைலத்tட்டம் மற் ம் பாடத் 

tட்டங்கள் trத்t aைமக்கப்பட் ள்ளன.  12ஆம் வkப்p 

வைரyல் uள்ள aைனத்t வkப்pகllக்கான பாடப்-

pத்தகங்கllம் trத்t e தப்பட்  நடப்pக் கல்v 

ஆண் ேலேய மாணவர்களால் பயன்ப த்தப்பட uள்ளt. 

ெச vட்டப்பட்ட iப்பாடப்pத்தகங்கள் (Energised textbooks)  

ol-oll ெபாrளடக்கத்ேதா  iைணந்த vைரvத்-

tலங்கல் k y கேளா  (QR Code) vனா வங்kையyம் 

uள்ளடக்k uள்ளன. மாற்  aைமக்கப்பட்ட கைலத்-

tட்டம் மற் ம் பாடத் tட்டங்கllக்k ஏற்றவா  தங்கைள 

தயார்ப த்tக்ெகாள்ள ஆcrயர்கllக்k ப yைடப் 
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பyற்c allக்கப்ப வதால்  aவர்கllன் கற்pக்kம் tறன் 

ெமrேகற்றப்பட்  ேமம்ப த்தப் ப kன்றt. 

ptைம mயற்cயாக a vயல், ெதா ல்nட்பம், கைல 

மற் ம் iலக்kயத்tல் tறைம ெபற்ற 75 மாணவர்கள் 

pன்லாந்t, ஸ்vடன், மேலcயா மற் ம் cங்கப்pர் mதlய 

ெவllநா கllக்kக் கல்vச் cற் லா aைழத்tச் 

ெசல்லப்பட்டனர்.  iதன் mலம் aந்தந்த நா கllல் uள்ள 

கல்vmைற, a vயல் வளர்ச்c, கலாச்சாரம் மற் ம் மரp 

ஆkயைவ பற்  மாணவர்கள் a ந்t ெகாண்டனர். 

2018-19 ஆம் ஆண் ல், r.277.69 ேகா  ெசலvல் 

aரcப் பள்llகllல் uட்கட்டைமப்p வசtகள் ேமம்ப த்தப்-

பட் ள்ளt. uட்கட்டைமப்p வசtகள் eன்பt k தல் 

வkப்பைறகள், தளவாடங்கள், ஆய்வகங்கள், k nர் 

வசtகள், க ப்பைறகள், cற் ச்cவர், சாய்தளம், மாற் த் 

tறனாll kழந்ைதகllக்கான ைகப்p  ெபாrத்tதல் 

ஆkயவற்ைற uள்ளடக்kயதாkம். 

கல்vத் தகவல் ேமலாண்ைம mைறைமயானt 

iைணய வ யாக்கப்பட் , aதன் mலம் aரc, aரc 

uதvெப ம் மற் ம் த யார் பள்llகllன் vபரங்கள், 

ஆcrயர் மற் ம் மாணவர்கள் பற் ய m vபரங்கள் 

aைனத்tம் uடன யாக பtேவற்றம் ெசய்யப்பட்  
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பராமrக்கப்ப kறt. it cறந்த ெகாள்ைக m vகைள 

e ப்பதற்k aரcற்k ெபrtம் uதvkறt. 

pரட்cத் தைலv டாக்டர் ெஜ. ெஜயலlதா aவர்கllன் 

“ெதாைலேநாக்k தmழ்நா  2023” iன்ப  தmழகத்ைத 

mதlடத்tல் nைலn த்த uyேராட்டமான மற் ம் 

மா ம் கல்v mைறக்ேகற்ப தரமான மற் ம் சமமான 

கல்vைய மாணவர்கllக்kத் தrவதற்காக iந்த aரc 

பல்ேவ  ptைமயான mயற்cகைள a mகப்ப த்த 

u t pண் ள்ளt. 
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2. ெதாடக்கக் கல்v 

2.1. mன் ைர 

கல்vyல் ெதாடக்க nைல eன்பt kழந்ைதகllன் 

வாழ்நாllல் mக mக்kய nைலயாkம். kழந்ைதகllன் 

etர்காலத்ைதத் tர்மா ப்பtல் ெதாடக்கக் கல்v mக்kய 

பங்k வkக்kன்றt. kழந்ைதகllக்k a ப்பைடக் கல்v, 

eண்ண v, ெதாடர்p ெகாள்llம் tறன் மற் ம் 

aவர்கllன் பைடப்பாற்றைல ஊக்kvத்தல் ேபான்ற 

கற்றல் வாய்ப்pகைள வழங்kவதாக ெதாடக்கக் கல்v 

aைமய ேவண் ம். 6 mதல் 14 வயtைடய aைனத்tக் 

kழந்ைதகllக்kம் சாt, மதம் மற் ம் ெபாrளாதாரப் 

பாkபா ன் த் தரமான கல்vைய வழங்kவேத 

kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்டம், 2009iன் uள்ளார்ந்த ேநாக்கமாkம். 

iதற்ெகன aரc பல்ேவ  நலத்tட்டங்கைளyம் 

pத்தாக்கத் tட்டங்கைளyம் a mகப்ப த்tyள்ளt.  

2.2. ேநாக்கங்கள் 

 6 mதல் 14 வயtக்k uட்பட்ட kழந்ைதகள் 

aைனவைரyம் 100 v க்கா  பள்llyல் 

ேசர்த்தல் மற் ம் தக்க ைவத்தைல u t ெசய்தல் 
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 kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 

கல்v urைமச் சட்டம், 2009ஐ நைடmைறப் 

ப த்tதல் 

 aைனத்tக் kழந்ைதகllக்kம் தரமான கல்v 

வழங்kதல் mலம் கற்றல் aைடvைன 

ேமம்ப த்tதல் 

 aைனத்tக் kழந்ைதகllக்kம் 100 v க்கா  

பள்ll வசtைய வழங்kட ptய பள்llகைளத் 

ெதாடங்kதல் மற் ம் பள்llகைளத் தரம் 

uயர்த்tதல் 

 பள்ll வசtைய ஏற்ப த்tவtல் kைறந்தபட்ச 

தரnைலைய u t ெசய்தல் 

 மக்கள் ெதாைக பரவலாக uள்ள பktகllல் 

uண்  uைறvடப் பள்llகைளத் ெதாடங்kதல் 

 ptய பள்llகள் ெதாடங்க வாய்ப்pல்லாத aடர்ந்த 

வனப்பktகlllம் மைலப் pரேதசங்கlllம் 

வcக்kம் kழந்ைதகllக்k ேபாக்kவரத்t / 

பாtகாவலர் வசtைய aைமத்tக் ெகா த்தல் 

 cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள், 

நlவைடந்த prைவச் சார்ந்த kழந்ைதகள், மற் ம் 

வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட prைவச் சார்ந்த 
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kழந்ைதகllக்k ஏற்ற uள்ளடக்kய cழைலப் 

பள்llகllல் ஏற்ப த்tதல் 

 ேகட்டல், ேபcதல், ப த்தல், e tதல் மற் ம் 

க தத் tறைன ேமம்ப த்tதல் 

 பள்llக் kழந்ைதகllடத்tல் கல்v மற் ம் 

கல்vசார் tறன்கைள ேமம்ப த்tதல் 

2.3. பள்ll வசt ஏற்ப த்tதல்  

aைனத்t kழந்ைதகllக்kம் aவர்கllன் 

irப்pடத்tற்k arkேலேய பள்ll வசt kைடத்tட 

cறப்p mன் rைம வழங்k, தmழ்நா  கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்ட vtகள்,  2011iல் ெதrvக்கப்பட் ள்ளப  

2011-12 mதல் 2018-19 வைரyலான காலத்tல், 248 ptய 

ெதாடக்கப் பள்llகைள aரc ெதாடங்kyள்ளtடன் 117 

ெதாடக்கப் பள்llகைளyம் ந nைலப் பள்llகளாக தரம் 

uயர்த்t uள்ளt. 

2.3.1. pvyயல் தகவல் mைறைம  

தmழ்நா , kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் 

கட்டாயக் கல்v urைமச் சட்ட vtகள், 2011iன் ப  

k yrப்p பktகllல் ptய பள்ll வசtyைன u t 
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ெசய்ய pvyயல் தகவல் mைறைம pன்பற்றப்பட்   

வrkறt. 

  

தற்ேபாt 58,734 பள்llகள் மற் ம் 92,234 k yrப்pகள் 

iம்mைறைமக்kள் ெகாண் வரப் பட் ள்ளன.  

பள்ll வசtyல்லாத k yrப்pகllல் uள்ள 

kழந்ைதகள் பாtகாப்பாக பள்ll ெசல்வதற்k ஏற்ற 

uத்tyைனக் கண்ட ய ெதாடக்க nைலyல் பள்ll 

வைரபட தகவல் ேசகrப்p பyற்c ேமற்ெகாள்ளப்ப kறt. 

தmழகத்tல் 92,234 k yrப்pகள் uள்ளன. iவற் ள் 

89,995 k yrப்pகllல் aரc மற் ம் aரc nt uதv 

ெப ம் ெதாடக்கப் பள்llகள் aைமந்tள்ளன. uயர் 

ெதாடக்க nைலyல் 91,040 k yrப்pகllல் aரc மற் ம் 
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aரc nt uதv ெப ம் பள்llகள் aைமந்tள்ளன.  பள்ll 

வசt iல்லாத k yrப்pகllல் uள்ள kழந்ைதகllக்k 

ேபாக்kவரத்t / பாtகாவலர் வசt aல்லt uண்  

uைறvடப் பள்ll வசt allக்கப்ப kறt.  

2.3.2. ேபாக்kவரத்t மற் ம் பாtகாவலர் வசtகள் 

பள்llகள் aைமயப் ெபறாத k yrப்pப் பktகllல் 

k ப்பாக வனம் மற் ம் மைலப் பktகllல் வcக்kம் 

kழந்ைதகllக்k 2012-13ஆம் ஆண் lrந்t ேபாக்k-

வரத்t மற் ம் பாtகாவலர் வசt வழங்கப்பட்  வrkறt.  

2018-19ஆம் ஆண் ல் 17,230 kழந்ைதகllக்k r.933.18 

iலட்சம் ெசலvல் iவ்வசt வழங்கப்பட் ள்ளt. 

2.3.3. uண்   uைறvடப் பள்llகள் 

aைனத்t பள்ll வயtக் kழந்ைதகllன் 100 

v க்கா  பள்ll ேசர்க்ைகைய u t ெசய்வதற்k,  

மக்கள் ெதாைக பரவலாக uள்ள மைல மற் ம் வனப் 

பktகllல் வcக்kம் kழந்ைதகள், நகரப் பktகllல் 

uள்ள வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட ெதrேவாரக் kழந்ைதகள் 

மற் ம் ெபrேயார் பாtகாப்pன்  வா ம் kழந்ைதகள் 

ஆkேயார் பயன் ெப ம் வைகyல் uண்  uைறvடப் 

பள்llகள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. itவைர 11 uண்  
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uைறvடப் பள்llகள் மாnல aரசால் ஏற்ப த்தப்பட்  

1,041 kழந்ைதகள் பயனைடந்tள்ளனர். 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் iத்tட்டத்tற்காக r.490.72 iலட்சம் 

ெசலvனம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt.  

2.3.4. கஸ்trபா காந்t பாlகா vத்யாலயா  

தmழகத்tல் 14 மாவட்டங்கllல் கல்vyல் 

pன்தங்kyள்ள  44 oன் யங்கllல்,  61 கஸ்trபா காந்t 

பாlகா vத்யாலயா uண்  uைறvடப் பள்llகள் 

ெதாடங்கப்பட்  ெசயல்பட்  வrkன்றன.  

iப்பள்llகllல் பள்ll ெசல்லா மற் ம் iைடnன்ற 10 

mதல் 14 வயtக்kட்பட்ட ெபண்kழந்ைதகllக்k uணv 

மற் ம் தங்kம் iடவசtyடன் k ய கல்v  வழங்கப்பட்   

வrkறt. 2018-19 ஆம் ஆண்  mதல் oவ்ெவாr 

மாணvக்கான மாதாந்tர ஊக்கத் ெதாைக r.100lrந்t 

r.150 ஆக uயர்த்t வழங்கப்பட்  வrkறt. மாணvகள் 

iப்பள்llyல் தங்kப் பylம் காலம் வைர aவர்கllக்kக் 

k க் காப்p   வழங்கப்ப kறt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

4504 ெபண் kழந்ைதகள் கஸ்trபா காந்t பாlகா 

vத்யாலயா பள்llகள் mலமாக பயனைடந்tள்ளனர். 

iத்tட்டத்tற்காக r.2,807.13 iலட்சம் ெசலvனம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt.  
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2.3.5. பள்ll ெசல்லாக் kழந்ைதகைள ேசர்க்ைக ெசய்tட 

cறப்pப் பyற்c ெசயல்பா கள் 

பள்ll ெசல்லாக் kழந்ைதகைள mண் ம் பள்llகllல் 

ேசர்ப்பதற்k aரc ேமற்ெகாண்ட cறப்p mயற்cகளால் 

கடந்த 8 ஆண் கllல், பள்ll ெசல்லாக் kழந்ைதகllன் 

eண் க்ைக k ப்pடத்தக்க aளv kைறந்tள்ளt. 2011-

12 ஆம் கல்v ஆண் ல் 63,178 eனக் கண்ட யப்பட்ட 

பள்ll ெசல்லாக் kழந்ைதகllன் eண் க்ைக 2018-19 

iல் 33,519 ஆகக் kைறந்tள்ளt. கள ஆய்v ெசய்t 

கண்ட யப்பட்ட 33,519 பள்ll ெசல்லாக் kழந்ைதகllல் 

33,087 kழந்ைதகள் பள்llகllல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர். 

cறப்pப் பyற்c ைமயங்கllல் பylம் kழந்ைதகllக்kம் 

aரசால் வழங்கப்ப ம் vைலyல்லாப் ெபாrட்கள் 

வழங்கப்ப kன்றன.  cறப்pப் பyற்c ைமயங்கlllrந்t 

mைறயான பள்llகllல் ேசர்க்கப்பட்ட kழந்ைதகைளத் 

தக்க ைவக்க aரசால் uதvத் ெதாைக வழங்கப்பட்  

வrkறt. cறப்pப் பyற்c ைமயங்கllல் பyன்ற 5,305 

மாணவர்கள்  2018-19 ஆம் ஆண் ல் 8, 10 மற் ம் 12 ஆம் 

வkப்ைப nைறv ெசய்tள்ளனர். 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

iச்ெசயல்பா கllக்காக r.1,691.00 iலட்சம் ெசலvனம் 

ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ளt. 
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2.3.6. pலம்ெபயர்ந்t வrம் ெதா லாளர்கllன் 

kழந்ைதகllக்கான கல்v 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் 7,149 pலம் ெபயர்ந்t வந்த 

ெதா லாளர்கllன் kழந்ைதகள் கண்ட யப்பட்  

(மாnலத்tற்kள்llம், மாnலத்tற்k ெவllylம்) atல் 

7,057 kழந்ைதகள் aவர்கllன் வயtக்ேகற்ற  

வkப்pல் பள்llகllல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர். ெவll 

மாnலத்tlrந்t pலம் ெபயர்ந்த 4,260 kழந்ைதகllன் 

ேதைவைய pர்த்t ெசய்வதற்k ெதlங்k, iந்t, 

வங்காளம் மற் ம் o யா ெமா கைளச் சார்ந்த 158 கல்vத் 

தன்னார்வலர்கள் nயmக்கப்பட் ள்ளனர். aவர்களt தாய் 

ெமா yேலேய பாடப்pத்தகங்கள் வழங்கப்ப kன்றன. 

kழந்ைதகllக்k ir ெமா  மாற் ச்சான் தழ் 

வழங்கப்ப வதனால், aவர்கள் eவ்vடத்tlம், eந்தத் 

தைடymன்  ெதாடர்ந்t கல்v கற் ட m yம். pலம் 

ெபயர்ந்t வrம் ெதா லாளர்கllன் kழந்ைதகllன் கல்v 

நல க்காக r.200.00 iலட்சம் ெசலvனம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt. 

2.3.7.  uள்ளடக்kய கல்v 

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள் தங்கள் 

கல்vையத் ெதாடர்வதற்k ஏற்றவா  uதv 
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uபகரணங்கள் மற் ம் iதர வசtகைள வழங்kவதற்k 

iவ்வரc  cறப்pக் கவனம் ெசlத்t வrkறt.  2018-19iல் 

1,32,314 cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள் 

கண்ட யப்பட்டனர். aவர்கllல் 1,24,011 kழந்ைதகள் 

arklள்ள பள்llகlllம், 8,303 kழந்ைதகllக்k 

vட் ற்k ெசன் ம் கல்v வழங்கப்பட்டt. 

iத்tட்டத்tற்காக 2018-19 ஆம் ஆண் ல் r.5,487.23 

iலட்சம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ளt. iக்kழந்ைதகllக்k 

வழங்கப்ப ம் ஏைனய வசtகள் pன்வrமா : 

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllக்k வழங்கப்ப ம் 
வசtகள் 

வ. 
eண் 

வசtகள் kழந்ைதகllன் 
eண் க்ைக 

ெதாைக 
(r.iலட்சத்tல்) 

1. uதv uபகரணங்கள் 8,854 218.98 
2. பாtகாவலர் பயணப்ப  8,000 479.99 
3. ேபாக்kவரத்tப் 

பயணப்ப  
21,800 1,281.03 

4. pெரய்l pத்தகங்கள் 1,015 3.23 
5. ெபrய e த்t aச்cப் 

pத்தகங்கள் 
3,227 10.44 

6. மாணvகllக்கான 
ஊக்கத்ெதாைக 

30,000 600.00 

7. cறப்pப் பராமrப்pத் 
ெதாைக 

8,303 198.07 
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2.3.8.ஆரம்பகால ஆயத்தப் பyற்c ைமயம் 

pறந்தt mதல் 6 வயt வைரyலான cறப்p கவனம் 

ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllக்காக 85 ஆரம்ப கால 

ஆயத்தப் பyற்c ைமயங்கள் ெசயல்பட்  வrkன்றன.  

iம்ைமயங்கllல் 2018-19ஆம் ஆண் ல் 1,417 cறப்p 

கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள்,  cறப்pக் கல்v மற் ம் 

ேதைவக்ேகற்ற uடல் iயக்கப்பyற்cகள் mலம் 

பயனைடந்tள்ளனர். 2018-19iல் 258 kழந்ைதகllக்k 

பyற்c allக்கப்பட்  mைறயான பள்llகllல் ேசர்க்கப் 

பட் ள்ளனர்.   

2.4.  uட்கட்டைமப்p வசtகள் 

aரc பள்llகllல் a ப்பைட uட்கட்டைமப்p 

வசtகைள ேமம்ப த்tம் வைகyல் 2011-12 ஆம் ஆண்  

mதல் 2018-19 ஆம் ஆண்  வைர r.1,155.35 ேகா  

ெசலvல் ptய ெதாடக்கப் பள்llக் கட்டடங்கள், k தல் 

வkப்பைறகள், க ப்பைறகள் மற் ம் k nர் வசt, பள்llக் 

கட்டடங்கள் ப t பார்த்தல் ஆkய 52,483 கட்டடப் ப கள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. iவற் ல் 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் மட் ம் r.54.68 ேகா  ெசலvல் 1,350 கட்டடப் 

ப கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வrkன்றt. 
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2.5.  கல்vசார் k y கள் 

aைனத்tக் கல்vசார் ெசயல்பா கllன் 

vைளvகைளக் கல்vசார் k y கள் mலமாக elltல் 

மtப்pட iயlம். கல்v mைற சார்ந்த iலக்kைன 

ேநாக்kச் ெசயல்ப வtல் தற்ேபாைதய nைலyைன 

aல்லt மாற்றத்ைத aளv  ெசய்tட கல்vசார் k y  

uதvkறt. கல்vசார் k y கள் cலவற் ன் vளக்கம் 

kேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளt. 

2.5.1.  ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் 

ெதாடக்கக் கல்vyல் வயt வரம்pன்  (1 mதல் 5 ஆம் 

வkப்p வைர) பylம் மாணவர்கllன் ெமாத்த 

eண் க்ைகக்kம், (6+ mதல் 10+ வயtக்k uட்பட்ட) 

ெதாடக்க nைலyல் தktயான பள்ll வயt 

kழந்ைதகllன்  eண் க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள 

vkதமாkம்.  

2.5.2. nகர ேசர்க்ைக vkதம் 

ெதாடக்கக் கல்vyல் (1 mதல் 5 ஆம் வkப்p வைர) 

பylம் வkப்pக்ேகற்ற வயtைடய மாணவர்கllன் 

eண் க்ைகக்kம், மக்கள் ெதாைகyல் 6+ mதல் 10+ 
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வயtைடய பள்ll வயtக் kழந்ைதகllன் 

eண் க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள vkதம் ஆkம்.  

2.5.3. தக்க ைவத்தல் vkதம் (ெதாடக்க nைல) 

ெதாடக்க nைலyல் தக்க ைவத்தல் vkதம் eன்பt 5 

ஆம் வkப்p மாணாக்கர் ேசர்க்ைகக்kம் நான்k 

ஆண் கllக்k mன்பான 1 ஆம் வkப்p மாணாக்கர் 

ேசர்க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள vkதம் ஆkம்.  

2.5.4. தக்க ைவத்தல் vkதம் (ந nைல) 

ந nைலyல் தக்க ைவத்தல் vkதம் eன்பt 8 ஆம் 

வkப்p மாணாக்கர் ேசர்க்ைகக்kம் iரண்  

ஆண் கllக்k mன்பான 6 ஆம் வkப்p மாணாக்கர் 

ேசர்க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள vkதம் ஆkம்.   

2.5.5. iைட nற்றல் vkதம் 

or k ப்pட்ட வkப்pல் ெமாத்த மாணாக்கர் 

ேசர்க்ைகக்kம் aேத ஆண் ல் கல்vையத் ெதாடர 

iயலாத மாணாக்கர் eண் க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள 

vkதம் ஆkம். 
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2.5.6. மாற்றல் vkதம் 

மாற்றல் vkதம் eன்பt 5 ஆம் வkப்plrந்t 6 ஆம் 

வkப்pற்k ெசல்lம் kழந்ைதகைளக் ெகாண்  

கணக்kடப்ப kறt.  it ெதாடக்க nைலyல் 5 ஆம் 

வkப்pல் ேதர்ச்c ெபற்ற மாணாக்கர் eண் க்ைகக்kம், 

aேத ஆண் ல் 6 ஆம் வkப்pல் ேசர்ந்த ெமாத்த 

மாணாக்கர் eண் க்ைகக்kம் iைடேய uள்ள vkதம் 

ஆkம். 

2.5.7. மாணவர் ஆcrயர் vkதம். 

மாணவர் ஆcrயர் vkதம் = 

  பள்llyல்	k ப்pட்ட	prvல்	ெமாத்த	மாணவர்	ேசர்க்ைக
aக்k ப்pட்ட	prvல்	uள்ள	ெமாத்த	ஆcrயர்கllன்	eண் க்ைக

 
கல்vசார் k y கள் (2018-19) 

k y கள் 
ெதாடக்க 

nைல 
ந nைல 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் 106.55 106.45 

nகர ேசர்க்ைக vkதம் 99.88 99.25 

தக்க ைவத்தல் vkதம் 99.25 98.70 

iைட nற்றல் vkதம் 0.80 1.35 

மாணவர் ஆcrயர் vkதம் 22.10 23.60 



21 

2.5.8. ேசர்க்ைகyல் சம வாய்ப்p 

aைனவrக்kம் ெதாடக்கக் கல்v eன்பt பள்ll 

வசtyம், சம வாய்ப்pச் cழ்nைலyம் orங்kைணyம் 

ேபாtதான் u t ெசய்யப்ப kறt. ெதாடக்கக்கல்vyல் 

பால், iன ேவ பா ன்  மாணாக்கர்கைளச் ேசர்க்கvம் 

iைடnற்றல் iன்  மாணாக்கர்கைளப் பள்llyல் தக்க 

ைவத்t கற்றல் vைளvகைள m ைமயாக 

aைடவதற்kம் cறப்p ெசயல்tட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்-

பட் ள்ளன. ேமlம், cறப்p mயற்cகள் மற் ம் 

uத்tகllன் mலம் ெபண் kழந்ைதகள், பட் யல் 

iனத்தவர் மற் ம் பழங்k yனர் kழந்ைதகள் cறப்pக் 

கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள், நகர்ப்pற வாய்ப்p 

ம க்கப்பட்ட kழந்ைதகள், c பான்ைம வkப்pனர் 

kழந்ைதகள் மற் ம் pலம் ெபயர்ந்த ெதா லாளர்கllன் 

kழந்ைதகள் ஆkய aைனவrம் ெதாடக்கக் கல்vyன் 

kழ் ெகாண் வரப்பட் ள்ளனர். 

2.5.9.  மாணாக்கர் ேசர்க்ைகyல் பாlன vkதம் 

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் ெதாடக்க nைல 

வkப்pகllல் ஆண், ெபண் மாணவர் ேசர்க்ைக  vkதம் 

mைறேய 51.90 மற் ம்  48.10 v க்கா   eனvம் 
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ந nைலப் வkப்pகllல் mைறேய 51.54 மற் ம்  48.46 

v க்கா  eனvம் uள்ளt.  

2.6.  kழந்ைத-ைமயக் கல்v 

மாணவர்கllன் ஆllைமyல் கற்றல் nகழ்vகள் 

iயல்பாகvம், i ைமயாகvம் aவர்கllன் uள்ளார்ந்த 

tறன்கைள வளர்க்கக் k யதாகvம் aைமவேத 

kழந்ைத-ைமயக் கல்v ஆkம்.  kழந்ைத-ைமயக் 

கல்vyைன aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் 

பள்llகllல் நைடmைறப்ப த்tவtல் தmழ்நா  

mன்ேனா யாகத்  tகழ்kறt.  

2.6.1.  ellைமப்ப த்தப்பட்ட ெசயல்வ க்கற்றல் 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல்  

1 mதல் 3 ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணவர்கllக்k 

ellைமப்ப த்தப்பட்ட ெசயல்வ க்கற்றல் mலம் கற்றல் 

கற்pத்தல் நைடெப kறt. iம்mைறயானt பல்ேவ  

ெசயல்பா கைளyம் uள்ளடக்k, மாணவர்கள் கற்kம் 

ேவகத்tற்ேகற்ப சக மாணவர்கllன் oத்tைழப்ேபா ம் 

தானாகvம் மனமkழ்vடன் கற்kம் வைகyல் 

aைமந்tள்ளt. மtப்pடானt மாணவர்கllன் கற்றல் 

vைளvகைள ெவllக்ெகாணrம் வைகyல் 
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aைமந்tள்ளt. iதன் ேநாக்கம் கற்றல் 

வ mைறகைளப் pன்பற் வt மட் mன்   aவர்கllன் 

a vத் tறைன tண்டச் ெசய்வt ஆkம். iம்-

mைறயானt oவ்ெவாr மாணவrம் கற்றல் கற்pத்தல் 

nகழ்vகllல் கலந்tைரயா , cந்tத்t, ஆர்வத்tடன் 

ேகள்v ேகட் , மtப்pட் ல் பயmல்லாமlம் 

தயக்கmல்லாமlம் ெதாடர்ச்cயாக கற்றlல் ஈ படக்-

k ய  cழைல urவாக்k aவர்கllன் த த்tறைனyம் 

பைடப்பாற்றைலyம் ெவllக் ெகாணர்வதற்k வ  

ெசய்kறt. 

2.6.2. ellைமப்ப த்தப்பட்ட பைடப்பாற்றல் கல்v 

ellைமப்ப த்தப்பட்ட பைடப்பாற்றல் கல்v aரc 

மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 4 மற் ம் 5ஆம் 

வkப்p பylம் மாணவர்கllக்k நைடmைறyல் 

uள்ளt. iம்mைற aைனத்t மாணவர்கைளyம் கற்றல் 

ெசயல்பா கllல் ேநrைடயாக ஈ ப த்t, ஆcrயrன் 

uதvyடன் கற்றல் tறன்கைள வளர்ப்பதற்k 

வாய்ப்பllக்kறt. 
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2.6.3. பைடப்பாற்றல் கல்v 

கற்பவைர ைமயப்ப த்tம் பைடப்பாற்றல் கல்v 

mைறyல்  6 mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர பylம் 

மாணவர்கள் கற்றல் ெசயல்பா கllல் ேநrைடயாக 

ஈ ப kன்றனர். கற்பவைர “கற்பதற்காகக் கற்க”  

eன்பtல் ஈ ப த்tவேத பைடப்பாற்றல் கல்vyன் 

ேநாக்கமாkம். மாணவர்கள் தங்கllன் a vத் tறைன 

ேமம்ப த்tக் ெகாள்ள பைடப்பாற்றல் கல்vyன் கற்kம் 

cழல் ெபrtம் uதv prkறt. oவ்ெவாr மாணவrம் 

a ந்tள்ள தகவல்கைள a vத் tறனாக மாற் வதற்k 

ஆcrயர் வ காட் யாகச் ெசயல்ப kறார்.  

வkப்பைறyல் மாணவர்கள் c c  k க்களாகப் 

prக்கப்பட் , aவர்கள் கலந்tைரயா வதற்kம், 

cந்tக்கvம் ேகள்v ேகட்கvம் வாய்ப்பllக்கப்ப kறt. 

மாணவர்கllன் பைடப்பாற்றைல ெவllக்ெகாணர்வt 

மட் மல்லாமல் aவர்கள் பாடம் சார்ந்த prதைலyம் மன-

வைரபடம் ெவllப்ப த்tkறt. மாணவர்கllன் 

த த்தன்ைமைய ellதாக ஆcrயர் aைடயாளம் கண்  

ெகாள்ள m kறt. 
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iதன் cறப்pக் k கள் pன்வrமா : 

 தயக்கmன் , பயmன்  கற்றல் நைடெபற 

iம்mைற uதvkறt 

 பாடப்ெபாrllன் ைமயக் கrத்tைனப் prந்t 

ெகாள்ள uதvkறt 

 ேதர்vகைள நம்pக்ைகyடன் etர்ெகாள்ள 

uதvkறt 

 cந்tக்kம் tறைனyம், மன-வைரபடம் வைரyம் 

tறைனyம் பைடப்பாற்றல் கல்v mைற 

ேமம்ப த்tkறt 

 மாணவர்கள் தாங்கள் கற்  uணர்ந்தைத 

ெவllப்ப த்tவதற்krய ஆற்றைல வளர்க்kறt 

2.7.ப yைடப் பyற்c  

2.7.1.ஆcrயர்கllக்கான பyற்c 

தmழக aரசானt கல்vத் தரத்ைத ேமம்ப த்tம் 

ேநாக்கத்ேதா  கைலத் tட்டம் மற் ம் பாடத் 

tட்டத்tைன மாற்  aைமத்tள்ளt. iதன் 

mதற்கட்டமாக 2018- 19 ஆம் கல்vயாண் ல் 1, 6, 9 மற் ம் 

11 ஆம் வkப்p மாணவர்கllக்k ptய பாடப் pத்தகங்கள் 

வ வைமக்கப்பட்  வழங்கப்பட் ள்ளன.  ஆcrயர்கள் 

கைலத்tட்டம் மற் ம் பாடத்tட்டத்tல் ேமற்ெகாள்ளப்-
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பட்ட மாற்றங்கைளப் prந்t ெசயல்-ப வதற்காகvம், ptய 

பாடப்pத்தகங்கைளக் ைகயாllவதற்காகvம், etர்-

பார்க்கப்ப ம் கற்றல் vைளvகள், கற்pக்kம் mைறகள் 

மற் ம் மtப்pட்  mைறகள் k த்த ப yைடப் பyற்c 

ஆcrயர்கllக்k r.1,665.36 iலட்சம் ெசலvல் மாnல 

கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வன 

uதvyடன் வழங்கப்பட் ள்ளt. 2019-20 ஆம் 

கல்vயாண் ல் mதmள்ள வkப்pகllக்k (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

12) மாற் யைமக்கப்பட்ட கைலத் tட்டத்tன்ப  ptய 

பாடப்pத்தகங்கள் வழங்க aரc நடவ க்ைக ேமற்-

ெகாண் ள்ளt.  ஆcrயர்கllக்கான ப yைடப் பyற்c 

2019-20 ஆம் கல்vயாண் lம் ெதாடர்ந்t நடத்தப்ப ம்.  

2.7.2.தைலைம ஆcrயர்கllக்கான பள்ll தைலைமப் 

பண்p ேமம்பாட் த் tட்டம் 

 பள்llத் தைலைமயாcrயர்கllக்k aவர்தம் 

தைலைமப்பண்pகைள வளர்த்tக்ெகாள்ள oவ்ெவாr 

வrடmம் பள்llத் தைலைமப் பண்p ேமம்பாட் த் tட்டம் 

நைடmைறப்ப த்தப்பட்  வrkறt. iதன் kழ் 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் 306 மாnலக் கrத்தாளர் k  

u ப்pனர்கllக்k r.7.50 iலட்சம் ெசலvல் 

தைலைமப் பண்pகllக்கான பyற்c வழங்கப்பட் ள்ளt. 
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iதன் ெதாடர்ச்cயாக iப்பyற்c 6,180 பள்llத் தைலைம 

ஆcrயர்கllக்k மாவட்ட aளvல் r.131.04 iலட்சம் 

ெசலvல் வழங்கப் பட் ள்ளt. 836 வட்டாரக் கல்v 

alவலர்கllக்kம் r.17.12 iலட்சம் ெசலvல் nர்வாகத் 

tறன் ேமம்பாட்  பyற்c வழங்கப்பட் ள்ளt. 1,92,758 

ஆcrயர்கllக்kம் iப்பyற்c வழங்கப்பட் ள்ளt. 

2.7.3.cறப்pப் பyற் நர்கள் மற் ம் iயன்mைற 

பyற் நர்கllக்கான  பyற்c 

oவ்ெவாr oன் யத்tlம் cறப்pக் கவனம் 

ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகைள aவர்கllன் 

kைறபா கllக்k ஏற்ப ைகயாllவதற்k cறப்p 

பyற் நர்கள் மற் ம் iயன்mைறப் பyற் நர்கள் 

uள்ளனர்.  மாற் த் tறனாllகllக்கான urைமகள் 

சட்டம், 2016 a mகத்tற்kப்pன் 21 வைகயான 

மாற் த்tறன் kைறபா கைளக் கண்ட வதற்kம், 

aத்தைகய kழந்ைதகllக்kப் பyற்c வழங்கvம் 

aைனத்t வட்டார வள ைமயங்கllல் ப pryம் cறப்pப் 

பyற் நர்கள் மற் ம் iயன்mைற பyற் நர்கllக்கான 

பyற்c வழங்கப் பட் ள்ளt.  
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2.8.  mன்பrவக்கல்v 

2.8.1. aங்கன்வா  ைமயங்கllக்k கற்றல் uபகரணங்கள் 

mன்பrவக்கல்vyன் mக்kயத்tவத்ைத uணர்ந்t 

தmழக aரc aங்கன்வா ப் ப யாளர்கllக்kப் 

பyற்cyம், ைமயங்கைள வளப்ப த்த பல்ேவ  கற்றல் 

uபகரணங்கைளyம் வழங்kyள்ளt. iதற்ெகன 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் r.205.00 iலட்சம் nt otக்கப் 

பட் ள்ளt.  

2.8.2.ேதர்v ெசய்யப்பட்ட aங்கன்வா  ைமயங்கllல் 

mன்பrவக்கல்v (eல்.ேக.j/y.ேக.j) a mகம் 

aரc ந nைலப்பள்ll வளாகத்tல் ெசயல்ப ம் 

aங்கன்வா  ைமயங்கllல் ெபற்ேறார்கள் தங்கள் 

kழந்ைதகைளச் ேசர்க்kம் வண்ணம் aவர்கைள 

ஊக்kvக்க மாண் ேசாr கல்v mைற eல்.ேக.j / 

y.ேக.j வkப்pகllல் நைடmைறப்ப த்தப்பட் ள்ளt. 

iத்tட்டம், aரcப் பள்llகllல் மாணவர் ேசர்க்ைகைய 

atகrக்கvம், மாணவர்கllன் கற்றல், ேபcதல், e tதல் 

ஆkய tறன்கைள ஆங்kல ெமா yல் ேமம்ப த்தvம் 

uதv ம்.  iத்tட்டத்tன் mலம் 2,381 aங்கன்வா  
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ைமயங்கllல் பylம் cமார் 52,000 மாணவர்கள் பயன் 

ெப வர். 

2.9.  கல்vத் தகவல்  ேமலாண்ைம mைறைம(EMIS) 

கல்vத் தகவல் ேமலாண்ைம mைறைமயானt, 

பள்llகள், ஆcrயர்கள், மாணவர்கள் மற் ம் alவலர்கள் 

ஆkேயார் பற் ய m த் தகவல்கைள uள்ளடக்kயt. 

iத்தகவல்கள் aைனத்t பங்ேகற்பாளர்கள் மற் ம் 

alவலர்கllக்kம் kைடக்கச் ெசய்வதன் mலம் 

ெகாள்ைக m vகள் e க்க வ ேகாlkறt. 
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பள்llக் கட்டடங்கள், vைளயாட்  ைமதான வசtகள், 

k nர், க வைற, cத்தம் cகாதாரம் ேபான்ற தகவல்கள் 

aந்தந்த பள்llத் தைலைம ஆcrயர்களால் 

iம்mைறைமyல் uள்ll  ெசய்யப்ப kன்றன.  

iதனால் பள்llyன் uட்கட்டைமப்p ேதைவ k த்த 

a க்ைககைள elltல் ெபறm yம்.   

kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்டம், 2009 prv 12(1)(c)ன் kழ் iைணய 

வ யாக மாணவர் ேசர்க்ைகக்k vண்ணப்pத்தல், 

சrபார்த்t ேதர்ந்ெத த்தல் ேபான்றைவ iம்-

mைறைமyல் நைடmைறப்ப த்தப்ப kறt.  iதனால் 

ollv மைறவற்ற தன்ைம  u tப்ப த்தப்பட் ள்ளt. 

த யார் பள்llகllன் aங்kகாரம் ptப்pத்தல் / ptய 

aங்kகாரம் வழங்kதல் ஆkயைவ iைணய வ  mலம் 

நைடmைறப் ப த்தப்பட் ள்ளt.  iதன் mலம் த யார் 

பள்llகள் பள்ll aங்kகாரம் வழங்kதல் மற் ம் 

ptப்pத்தlக்kத் ேதைவயான ஆவணங்கllடன் 

elltல் vண்ணப்pக்க iயlம்.  oப்pதல் வழங்kவதற்k 

mன்னர் urய alவலர்கள் iந்த ஆவணங்கைள 

சrபார்த்tக் ெகாள்ள uதvkறt.  ptப்pத்தல் சான்  
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oப்pதlக்kப் pன்னர் பள்llகllக்k iைணய வ யாக 

mன்னஞ்சல் ெசய்யப்ப kறt.   

மாணவர்கள் தங்கllன் பள்ll மாற் ச் சான் தைழத் 

ேதைவயான vவரங்கllடன் iைணய வ  mலம் 

ெபறலாம்.  மாற் ச் சான் த ல் uள்ள vைரvத் 

tலங்கல் k yட்ைட பயன்ப த்t aதைன சrபார்த்t 

u tப்ப த்த iயlம். 

ஆcrயர்கள் iைணய வ  mலம் பள்llப் பாடேவைள 

aட்டவைணைய elltல் தயாrத்t பயன்ப த்த iயlம். 

iதன் mலம் தங்கள் வkப்pகllக்கான பாடத் 

tட்டங்கைளச் cறப்பாகத் tட்டmட iயlம். 

பள்ll மாணவர்கllக்கான vைலyல்லா 

ெபாrட்கllக்கான ேதைவப்பட் யல் மற் ம் aவற்ைற 

vnேயாkப்பt k த்த vவரங்கள் m ைமயாக 

iைணய வ yல் பtvெசய்யப் ப kறt. iதன் mலம் 

ேதைவப்பட் யல் ெப வதற்கான காலம் மற் ம் 

ப ச்cைம ெபrமளvல் kைறக்கப்ப வtடன், மாணவர் 

ேசர்க்ைகyடன் iைணக்கப்பட் ள்ளதால் vபரங்கள் 

mகத் tல்lயமாக ெபறப்ப kறt. iதன் mலம் 

vைலyல்லா ெபாrட்கைள mகக் kைறவான ேநரத்tல் 
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சrபார்த்t vnேயாkக்கvம் aைனத்t nைலகlllம் 

தகவல் பrமாற்றம் ெசய்யvம் m kறt. 

தைலைமயாcrயர்கllன் nர்வாகப் ப ச் cைமையக் 

kைறக்க வrைகப் பtேவ கள், vைளயாட் ப் 

பtேவ கள், uதvத் ெதாைக பtேவ கள் ேபான்ற 

mக்kயப் பtேவ கள் க மயமாக்கப்பட் ள்ளன.   

ேசகrக்கப்பட்ட வங்k கணக்k vபரங்கள் uள்llட்ட 

மாணவrன் vபரங்கள் தmழ்நா  mன்vைச nt மற் ம் 

a ப்பைட வசt ேமம்பாட்  n வனத்tற்k mதன் 

mைறயாக iைணய வ யாக பkரப்பட்டt. iதனால் 

ஊக்கத்ெதாைக பணப்பrமாற்ற நைடmைறகllக்கான 

ேநரம் ெவkவாக kைறக்கப்பட் , பயனாllகllன் வங்kக் 

கணக்kகllல் ெபாtவாக aக்ேடாபர் / நவம்பrல் 

ெசய்யப்ப ம் பணப்பrமாற்றம் iம்mைற ேம 2019 ேலேய  

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

aரc ேதர்vகைள நடத்tவதற்k, ேதர்v e tம் 10, 11 

மற் ம் 12 ஆம் வkப்p மாணவர்கllன் ெபயர் பட் யல் 

tல்lயமாக தயாrப்பt mக mக்kயமானதாkம்.  தற்ேபாt 

iைணய வ  mலம் மாணவர்கllன் ெபயர்ப் பட் யல் 

தயாrக்கப்ப வதால், nர்வாகச் cைம மற் ம் ைகேய  

pைழகள் தvர்க்கப் ப வtடன் தகவல்கள் aைனத்tம் 
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தைடyல்லாமல்  orங்kைணப்பt u tப்ப த்தப்-

ப kறt.  

2.10. ெதாடர் மற் ம் m ைமயான மtப்p  

தmழ்நா  aரc 2012–13 ஆம் கல்vயாண் ல் 

aைனத்t ெதாடக்க மற் ம் uயர் ெதாடக்க வkப்pகllல் 

ெதாடர் மற் ம் m ைமயான மtப்pட்  mைறைய 

a mகப்ப த்tயt. iம்mைறயானt கrத்tப்-

பrமாற்றம், orங்kைணப்p, பங்ேகற்p மற் ம் கற்றlக்k 

uகந்த cழல் ேபான்றவற்ைற a ப்பைடயாகக் ெகாண்  

மாணவர்கள் கற்றல் a பவங்கைளப் ெபற 

வ வkக்kறt. oவ்ெவாr மாணவ ன் த த்tறைன 

aங்kகrத்தல் iம்mைறyன் cறப்பம்சமாkம். 

மாணவர்கllன் கற்றல் nகழ்vகllன் aைடvத்-

தன்ைமைய a வதற்kம் kைறகைள கைளவதற்kம் 

iம்mைற வ வkக்kறt. பள்ll aளvல் மாணவர்கllன் 

கல்v மற் ம் கல்v iைணச் ெசயல்பா கைள மtப்pட 

uதvkறt.  மாணவர்கள் prதlடன் கற் , கற்றைத 

aன்றாட வாழ்vல் ெசயல்ப த்tவதற்k uதvkறt. 
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2.10.1. காலmைற  மtப்p  

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல்  2 

mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர பylம் aைனத்t 

மாணவர்கllம் ெமா  மற் ம் க தப்பாடங்கllல் 

a ப்பைடத்tறன்கள் ெபற் ள்ளைத u t ெசய்வேத 

காலmைற மtப்pட் ன் mக்kய k க்ேகாளாkம். 

iரண்  கட்டங்களாக நைடெப ம் iம்மtப்p  

oவ்ெவாr மாணவrம் aவரt aைடvத்tற ல் 

mன்ேனற்றம் காணத் ேதைவயான ெசயல்tட்டங்கைள 

நைடmைறப்ப த்த ஆcrயர்கllக்k uதvயாக uள்ளt. 

2.11. கற்றல் ேமம்பாட் த் tட்டம் 

2.11.1. ஆங்kலம்-தmழ் – பட aகராt 

1  mதல்  5  ஆம்        

வkப்p வைர பylம் 

மாணவர்கllன்  ஆரம்ப 

e த்த v,  k ப்பாக 

ெமா ையக் ைகயாllம் 

tறைன ேமம்ப த்த 

ஆங்kலம் - தmழ் – பட 

aகராt 37,999 aரc மற் ம் aரc nt uதv ெப ம் 



35 

பள்llகllக்k 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் வழங்கப்-

பட் ள்ளt. iவ்வகராtyல் ஆங்kல 

வார்த்ைதகllக்கான e த்tக்ேகார்ைவகள், uச்சrப்p 

mைற, iைணச்ெசாற்கள், தm ல் ெபாrள்,  

e த்tக்காட் த் ெதாடர்கள் மற் ம் vளக்கப் படங்கள் 

iடம்ெபற் ள்ளன.  ெகா க்கப்பட் ள்ள e த்tக்-

காட் கள் aைனத்tம் மாணவர்கள் elltல் prந்t 

ெகாள்llம் வைகyல் வ வைமக்கப்பட் ள்ளt.  

iதற்ெகன r.101.80 iலட்சம் ெசலvடப்பட் ள்ளt. 

2.11.2.nல வைரபடத்tறன் பyற்cப் pத்தகம் 

nல வைரபடத்tறன் 

பyற்cப் pத்தகம் 3 mதல் 5 

ஆம் வkப்p வைர பylம் 

aரcப்பள்ll மாணவர்கllக்k 

2018–19 ஆம் கல்vயாண் ல் 

r.154.00 iலட்சம் ெசலvல் வழங்கப்பட் ள்ளt.  

iப்pத்தகம் மாணவர்கllைடேய வைரபடத்tறைன 

வளர்ப்பேதாடல்லாமல் aவர்கள் சmக a vயல் 

பாடத்ைத ஆர்வmடன் கற்பதற்kம் tண் ேகாலாய் 

aைமkறt. iப்pத்தகம்  ஆcrயர்கள், சmக a vயல் 

பாடங்கைள ஆர்வத்tடன் tறம்படக்கற்pப்பதற்k  
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uதvவேதா  மாணவர்கllைடேய கற்றல் ellதாக 

நைடெபறvம் uதvkறt. iப்pத்தகத்tல் வழங்கப் 

பட் ள்ள பyற்cகள் பாடnல்கைள ைமயமாகக் 

ெகாண்ேட வ வைமக்கப்பட் ள்ளt.  

2.11.3. kழந்ைதப்பாடல்கள் aடங்kய காெணாl 

k ந்தக கள் 

olகைள a mகப்ப த்t, ெமா ைய மkழ்vட ம் 

ஊக்கத்tட ம் கற்பதற்kப் 

பாடல்கள் aடங்kய காெணாl  

k ந்தக கள் cறப்பாக uதv 

prkன்றன.   kழந்ைதகள் ol-

oll வ வத்ைத vrம்pவதால் 

கற்றல் ellைமயாக்கப் 

ப kறt.   kழந்ைதகள் vrம்பத்தக்க வைகyல் 

aைசvட் ம் காெணாlப்பtvகllடன் k ய 

பாடல்கள், கைதகள் மற் ம் ெசயல்பா கைள vைரvத் 

tலங்கல் k yட் டன் iைணத்t mதலாம் 

வkப்pற்கான ptய ஆங்kலம், தmழ், க தம், மற் ம் 

cழ்nைலyயல் pத்தகங்கள்  காெணாl k ந்தக கllல் 

பtvறக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 2018-19 ஆம் ஆண் ல்  
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r.4.06 iலட்சம் ெசலvல் 4,088 k வள ைமயங்கllக்k 

iக்காெணாl k ந்தக கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  

2.11.4.  ஆங்kல கற்றல் uபகரணப் ெபட்  

ஆண் க்k irmைற பள்llகllல் மாணவர்கllக்k 

நடத்தப்ப ம் காலmைற மtப்pட் ன் m vகைள 

ஆதாரமாகக் ெகாண் , மாணவர்கllக்k ஆங்kல 

ெமா yல் பyற்c atகம் 

ேதைவப்ப kறt eன  

கண்ட யப் பட் ள்ளt. 

கற்றல் uபகரணப் ெபட் yல் 

uள்ள கற்றல் ெபாrட்கள் 

நvன கற்றல் கrvகள் 

ெமா yைனச் cறந்த mைறyல் கற்பதற்k u tைண 

prkறt.  eனேவ,  22,400 aரc ெதாடக்கப்பள்llகllல் 

பylம் 1 mதல் 5 ஆம் வkப்p வைரyலான 

மாணவர்கllன் ஆங்kல a v ேமம்பட 14 

uபகரணங்கைள  uள்ளடக்kய ஆங்kல கற்றல் uபகரண 

ெபட் கள் r.1,344.00 iலட்சம் ெசலvல் 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் வழங்கப்பட் ள்ளt.  
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2.11.5. a vயல் மற் ம் க த uபகரணப் ெபட்  – 

வ காட் க் ைகேய  

 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 6 mதல் 8 ஆம்   வkப்p வைர 

பylம் aரc மற் ம் 

aரc ntyதv ெப ம் 

பள்llகllல்  மாண-

வர்கள் பயன்ெப ம் 

வைகyல் r.4.37 

iலட்சம் ெசலvல்  

a vயல் மற் ம் 

க த uபகரணப்ெபட்  வ காட்  ைகேய கள் 

வழங்கப்பட் ள்ளt. iந்தக் ைகேய கள் மாணவர்கள் 

aன்றாட வாழ்vல் a vயல் மற் ம் க தத்tன் 

பயன்பாட்ைட prந்t ெகாள்ள uதvவtடன் aப்பாடங்கள் 

சார்ந்த கற்றல் tறைனyம் ேமம்ப த்த uதvkன்றன.   

2.11.6. kைறtர் கற்pத்தல் 

ெமல்லக் கற்kம் மாணவர்கllக்காக iத்tட்டம் 

ெசயல்ப த்தப்ப kறt. 2 mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர  

பylம் மாணவர்கllக்kப் பயன்ப ம் வைகyல்  kைறtர் 

கற்றல்  பyற்cக்ைகேய ம், ஆcrயர் ைகேய ம் 

மாணவர்கllன் a ப்பைடத் tறைன ேமம்ப த்த r.471.31 
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iலட்சம் ெசலvல் வ வைமக்கப்பட்  iதன் mலம் 

5,42,476 மாணவர்கள்  பயனைடந்tள்ளனர்.  

 

2.11.7. பள்llத் தரnைல மற் ம் மtப்p    

பள்llத் தரnைல மற் ம் மtப்p  tட்டம்  மாnலத்tல் 

uள்ள aைனத்t aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் 

பள்llகllல் 2016–17 ஆம் ஆண்  mதல் ெசயல்ப த்தப்-

பட்  வrkறt. iத்tட்டம் பள்llைய மtப்p  

ெசய்வதற்கான or vrவான ெசயற் கrvயாkம். 2018–

19 ஆம் ஆண் ல், பள்llகllன் cயமtப்p  m க்கப்பட்  

aதன் vவரங்கள் ேதcயக் கல்vத் tட்டmடல் மற் ம் 

nர்வாக n வனத்தால் பராமrக்கப்ப ம் iைணய-

தளத்tல் பtேவற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளt. பள்llப் 

pறமtப்p  மார்ச், 2019 iல் ெதrv ெசய்யப்பட்ட 8,260  

பள்llகllல்  நடத்t m க்கப்பட் ள்ளt.  
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2.12. pற tட்டங்கள்/ ெசயல்பா கள்  

2.12.1.  vைளயாட்   மற் ம்  uடற்கல்v 

vைளயாட் கllல் ஈ பாட் டன் பங்ேகற்பைத 

ஊக்கப்ப த்tவதன் mலமாக மாணவர்கள் uடல் மற் ம் 

மனநலத் தktyடன் irப்பைத u tெசய்வேத 

vைளயாட்  மற் ம் uடற்கல்vyன் ேநாக்கமாக 

uள்ளt. ேதைவயான vைளயாட்  uபகரணங்கைள 

வழங்kதல், மாணாக்கர்கள் k ப்பாக மாவட்ட மற் ம் 

மாnல aளvலான ேபாட் கllல் பங்ேகற்பைத 

ஊக்kvப்பேதா  tறைமைய ேமம்ப த்தvம் uதvkறt. 

2018–19 ஆம் ஆண் ல், r.719.60 iலட்சம் ெசலvல் 7,432 

ெதாடக்கப் பள்llகllக்kம் மற் ம் 5,279 ந nைலப் 

பள்llகllக்kம் vைளயாட்  uபகரணங்கள் வழங்கப் 

பட் ள்ளன. 

2.12.2.தற்காப்pக் கைலப் பyற்c 

மாணvயர் தங்கைளப் 

பாtகாத்tக் ெகாள்ளvம், 

etர்பாராத சம்பவங்கள் 

nகழாமல் த க்கvம் தற்காப்pக் 

கைலப் பyற்c  uதvkறt.  
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2018-19 ஆம் ஆண் ல் aரc ந nைலப் பள்ll-கllல் 6, 7 

மற் ம் 8 ஆம் வkப்pகllல் பylம் 7,043 

மாணvகllக்கான iப்பyற்cyைன allக்க r.633.87 

iலட்சம் வழங்கப்பட் ள்ளt.  

2.12.3. uள்ளடக்kய கல்vக்கான மாnல ஆதார வள 

ைமயம் 

pறந்தt mதல் 18 வயt வைரyள்ள cறப்p கவனம் 

ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllக்ெகன ெசன்ைனyல் 

uள்ளடக்kய கல்vக்கான மாnல ஆதார வள ைமயம் 

aைமக்கப்பட் ள்ளt. ெவவ்ேவ  வைகயான 

kைறபா கllக்kப் பyற்c ெப ம் வைகyல் 

ேதைவயான uபகரணங்கllடன் பyற்c ைமயம் uள்ளt. 

iம்ைமயம் ேபச்c, ேகட்டல், பார்ைவக்kைறபா , 

தற்pைண ஆழ்v (autism), mைள mடக்kவாதம் (Cerebral 

palsy) kைறபா கைளக் ெகாண்ட kழந்ைதகllக்k 

kைற nக்kம் பyற்cகைள வழங்k வrkறt. ேமlம், 

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllன் ெபற்ேறார்-

கllக்k வ காட் தல்கllம் ஆேலாசைனகllம் 

வழங்கப்பட் வrkறt.  itவைர 73 cறப்p கவனம் 

ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள் பயன்ெபற் ள்ளனர். பல்ேவ  

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllல் k ப்பாக 
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சmகத்tல் வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட prvகைளச் சார்ந்த 

kழந்ைதகள் மாnல ஆதார வள ைமயத்tல் ஆர்வmடன் 

cறப்pப் பyற்cyல் பங்ேகற்  ெதாடர்p ெகாள்llம் 

tற ல் நல்ல mன்ேனற்றம் aைடந்t வrவைதக் 

காணm kறt.  

2.12.4. பள்ll மாணவர்கllக்கான ேபாட் கள் 

2018-19 ஆம் கல்v ஆண் ல் 31,293 aரcப் பள்llகllல் 

1 mதல் 12 வkப்p வைர பylம் மாணவர்கllக்k ெபண் 

கல்v, மகllர் tறன் ேமம்பா  மற் ம் cகாதாரம் பற் ய 

v ப்pணர்ைவ ஏற்ப த்த, ஓvயம், கட் ைர, ேபச்cப் 

ேபாட் கள் r.95.64 iலட்சம் ெசலvல் நடத்தப்பட்டன. 

iப்ேபாட் கllல் 30,35,980 மாணவர்கள் பங்ேகற்றனர். 

2.12.5. cவர் ஓvயம்  

2018-19 ஆம் ஆண் ல், aைனத்t மாவட்டங்கlllம் 

oவ்ெவாr oன் யத்tlம்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 3,758 

ெதாடக்க மற் ம் ந nைலப் பள்llகllல் கல்vyன் 

mக்kயத்tவம், மாணவர் ேசர்க்ைக, ெபண்கல்v, சmக 

ஈ பா , kழந்ைதத் ெதா லாளர் o ப்p ேபான்ற 

தைலப்pகllன் kழ்  cவர் ஓvயங்கைள வைரய  r.112.74 

iலட்சம் ெசலvடப்பட் ள்ளt.  
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2.12.6. பள்ll ஆண்  vழா 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் 4,436 aரc ெதாடக்க மற் ம் 

ந nைலப் பள்llகllல் ஆண்  vழா ெகாண்டாட்டங்கள் 

r.197.24 iலட்சம் ெசலvல் நடத்தப்பட்டன. 

2.12.7. பள்llப் பrமாற்றத் tட்டம் 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் kராமப்pற மற் ம் 

நகர்ப்pறப் பள்llகைள iைணத்t மாணவர்கள் தங்கள் 

a பவங்கைள பrமா க் ெகாள்ள வாய்ப்ைப 

ஏற்ப த்tவேத தmழக aரசால் a mகப்ப த்தப்பட்ட 

 பள்llப் பrமாற்றத் tட்டத்tன் ேநாக்கமாkம். 2018–19 ஆம் 

ஆண் ல் 11,400 மாணவர்கள் பயன்ெப ம் வைகyல் 

iத்tட்டத்tற்காக r.171.00 iலட்சம் nt ெசலvடப் 

பட் ள்ளt.  



44 

2.12.8. ேதcய pைனvத் tட்ட ெசயல்பா கள் (Rashtriya 

Avishkar Abhiyan Activities) – (ெதாடக்கnைல) 

2.12.8.1. uயர் கல்v n வனங்கllக்k மாணவர்கைளக் 
கல்vச் cற் லா aைழத்tச் ெசல்லல்  

மாணவர்கllக்k uயர் கல்vyன் aவcயத்ைத 

uணர்த்tவதற்காகvம், தன்னம்pக்ைகyைன 

வளர்ப்பதற்காகvம், uயர் கல்vைய ெதாடர்வதற்k 

aவர்கllைடேய uள்ள தயக்கத்tைன 

nக்kவதற்காகvம், 2018-19 ஆம் ஆண்  oவ்ெவாr 

oன் யத்tlrந்tம் 8 ஆம் வkப்pல் பylம் ir 

மாணவர்கள் vதம் ெமாத்தம் 826 மாணவர்கள் 

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  uயர்கல்v n வனங்கllக்k 

கல்vச்cற் லாவாக aைழத்tச் ெசல்லப்பட்டனர். 

2.12.8.2. ேநர  கற்றlக்கான மாnலத்tற்kள்ளான 
களப்பயணம் 

க தம், a vயல் மற் ம் ெதா ல் nட்பத்tல் 

ஆர்வmள்ள 8 ஆம் வkப்p பylம் மாணவர்கள் 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் oவ்ெவாr oன் யத்tlrந்tம் ir 

மாணவர்கள் vதம் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  கல்v 

cற் லாவாக arங்காட்cயகம், ேகாளரங்கம் மற் ம் 

uyrயல் pங்காvற்k aைழத்tச் ெசல்லப்பட்டனர்.  
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2.13. cறப்p மா யங்கள் 

2.13.1. பள்ll மா யம் 

2018–19 ஆம் ஆண் ல், 31,266 aரc ெதாடக்க மற் ம் 

ந nைலப் பள்llகllக்k மாணவர்கllன் 

eண் க்ைகக்k ஏற்ப பள்ll மா யமாக r.9,343.00 

iலட்சம்  வழங்கப்பட் ள்ளt.  iம்மா யம் பள்ll 

uபகரணங்கள் வாங்கvம் ஆண்  பராமrப்pற்கான 

ெதாடர் ெசலvனங்கllக்காகvம் பயன்ப த்தப்ப kறt. 

வ. eண் 
பள்llylள்ள மாணவர்கllன் 

eண் க்ைக 
மா யத் ெதாைக 

(r.) 
1 1 mதல் 15 வைர 12,500 

2. 16 mதல் 100 வைர 25,000 

3. 101 mதல் 250 வைர 50,000 

4. 251 mதல் 1000 வைர 75,000 

5. 1000 க்k ேமல் 1,00,000 

2.13.2.  nலக மா யம் 

மாணவர்கllைடேய வாcக்kம் பழக்கத்ைத 

uண்டாக்kவதற்கான ptய mயற்cயாக 3,527 aரc 

ந nைலப் பள்llகllல் ptய nலகங்கள் ெதாடங்கvம் 
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pத்தகங்கள் வழங்கvம் r.352.40 iலட்சம் ெசலvடப் 

பட்டt.   

2.14.  பள்ll ேமலாண்ைமக் k  

பள்ll nர்வாகப் ெபா ப்pகllம், atகாரmம் 

ஓrடத்tல் kvயாமல் பரவலாக்கப்பட சmதாயப் பங்ேகற்p 

மட் ேம uதvம் eனக் கrதப்பட்டt. 

kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்டம், 2009iன் சரத்tகைள m ைமயாக 

நைடmைறப்ப த்tம் ெபா ப்p mதற்கண் பள்ll 

ேமலாண்ைமக் k  மற் ம் uள்llர் atகார 

aைமப்pகllடேம uள்ளt. 31,293 aரcப் பள்llகllல் பள்ll 

ேமலாண்ைமக் k க்கள் aைமக்கப்ெபற்  ெசயலாற்  

வrkறt.  kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 

கல்v சட்டம், 2009iன் வ காட் தல்கllக்kணங்க 

பள்ll வளர்ச்cத் tட்டத்ைத urவாக்kச் ெசயல் 

ப த்tவேத iக்k க்கllன் mக்kய ேநாக்கமாkம்.  2018-

19 iல் பள்ll ேமலாண்ைமக் k  u ப்pனர்கllக்k 

வட்டார வள ைமயத்tல் tறன் ேமம்பாட் ப் பyற்c 

r.422.44 iலட்சம்  ெசலvல் வழங்கப்பட்டt. iலவச 

மற் ம் கட்டாயக் கல்v urைமச் சட்டம், 2009 k த்த 
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v ப்pணர்vம், aவர்கllன் கடைமகள் மற் ம் 

ெபா ப்pகllம் k த்tம் பyற்c allக்கப்பட்டt.  

“கல்vச் cர் tட்டம்” eன்பt பள்ll ேமலாண்ைமக் 

k  u ப்pனர்கllன் m ைமயான பங்ேகற்pன் mலம் 

4,777 பள்llகllன் ேதைவகைள pர்த்t ெசய்வதற்k 

வாய்ப்பாக aைமந்த or tட்டமாkம்.  iதன் vைளவாக 

r.2,101.40 iலட்சம் மtப்pள்ள கற்றல் கற்pத்தல் 

uபகரணங்கள், தளவாடப் ெபாrட்கள், tறன்mk 

ெதாைலக் காட்cகள், க கள் மற் ம் vைளயாட் ப் 

ெபாrட்கள் ெபாtமக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளன.  

2.15. ஆங்kல வ க் கல்v 

தங்கள் kழந்ைதகைள ஆங்kல வ க் கல்vyல் 

ேசர்க்க ெபற்ேறார்கllைடேய காணப்ப ம் ஆர்வத்ைதக் 

கண்ட ந்t cல aரcப் பள்llகllல் ஆங்kல வ க் கல்v 

a mகப்ப த்தப்பட்டt.  2018–19 ஆம் ஆண் ல், 14,636 

aரc பள்llகllல் 6,34,110 kழந்ைதகள் ஆங்kல வ க் 

கல்vyல் ேசர்க்கப்பட்டனர்.  ஆங்kல வ க் கல்v 

கற்pக்kம் ஆcrயர்கllக்k ெதாடர்ந்t பyற்cகள் 

வழங்கப்பட்  வrkறt.  2018–19 ஆம் ஆண் ல் ஆங்kல 

வ க் கல்vக்கான tட்டம் aரc ntyதv ெப ம் 

பள்llகllக்kம் nட் க்கப்பட் ள்ளt. 
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2.16. ptய crைட – a mகம் 

2019–20 ஆம் ஆண் ல், vைலyல்லா crைடத் 

tட்டத்tன் kழ் aரc மற் ம் aரc nt uதv ெப ம் 

ெதாடக்க, ந nைல, uயர் nைல மற் ம் ேமல்nைலப் 

பள்llகllல் 1 mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர பylம் 

மாணவர்கllக்k ptய வ வைமப்pடன் k ய crைட 

aரசால் a mகப்ப த்தப்பட்  uள்ளt.  

வkப்pகள்  1  mதல் 5 வைர வkப்pகள் 6  mதல் 8 வைர 
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ptயதாக வ வைமக்கப்பட்ட vைலyல்லா crைடyன் vவரம் 
pன்வrமா : 

வkப்pகள் பாlனம் ptயதாக வ வைமக்கப்பட்ட crைட

1 mதல் 5 
வைர 

ஆண் 
கrம்பச்ைச aைரக்கால் சட்ைட மற் ம் 
கட்டம் ேபாட்ட iளம் பச்ைச aைர ைக 
ேமல்சட்ைட 

ெபண் 
கrம்பச்ைச aைரப் பாவாைட மற் ம் 
கட்டம் ேபாட்ட iளம் பச்ைச aைர ைக 
ேமல்சட்ைட 

6 mதல் 8 
வைர 

ஆண் 
சந்தன nற m க்கால் சட்ைட மற் ம் 
கட்டம் ேபாட்ட சந்தன nற aைர ைக 
ேமல்சட்ைட 

ெபண் 
சந்தன nற m க்கால் சட்ைட, கட்டம் 
ேபாட்ட சந்தன nற சல்வார்கmஸ் மற் ம் 
சந்தன nற ேமல் aங்k

2.17.  nt otக்k  

  2019–20 ஆம் ஆண் ற்k ெதாடக்கக் கல்vக்k 

r.13,919.74 ேகா  aரசால் nt otக்k  ெசய்யப் 

பட் ள்ளt. 
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3.  iைட nைல மற் ம்  ேமல்nைலக்  கல்v 

3.1. mன் ைர 

 தmழ்நா  aரc, பள்llகllல் தரமான கல்v 

வழங்kட mkந்த mன் rைம allத்t வrkறt.  

மாணவர்கைள urவாக்kவtல் iைடnைலக் 

கல்vyன் mக்kய பங்kைன uணர்ந்t, மாணவர்கllன் 

கற்றல் aைடvகைள ேமம்ப த்tட, பள்llகllல் 

கற்றlக்கான cழ்nைல மற் ம் ஆcrயர் tறன் 

ஆkயைவ ேமம்ப த்தப்ப kறt.   மாணவர்கllன் 

கல்vத்தkt, uள்ளார்ந்த ஆர்வம் ஆkயவற் ன் 

a ப்பைடyல் ேமல்nைலக்கல்vப் prைவத் 

ேதர்ந்ெத ப்பதற்k urய tறன்கைள iைடnைலக் 

கல்v வழங்kkறt. தங்கள் கல்vத் தkt மற் ம் 

ஆர்வத்tற்ேகற்றவா  uயர் கல்vையத் 

ேதர்ந்ெத க்கvம், ேவைல வாய்ப்pைனப் 

ெப வதற்kமான tறைமகைள வளர்த்ெத க்kறt. 

3.2.  ெதாைலேநாக்k 

மாணவர்கllன் a வாற்றல், v mயங்கள் மற் ம் 

tறன்கைள uயர்த்tவதற்கான கற்றல் கற்pத்தlக்krய 
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m ைமயான cழ்nைலைய urவாக்k வளர்க்kம் கல்v 

aைமப்pைன ஏற்ப த்tதல். 

3.3. ேநாக்கங்கள் 

 சmக – ெபாrளாதாரத் தைடகள் மற் ம் பாlனப் 

பாkபா ன் த் தரமான iைடnைல மற் ம் 

ேமல்nைலக் கல்v  allத்தல் 

 iைடnைல மற் ம் ேமல்nைல வkப்pகllல் 100 

v க்கா  மாணவர்கைளத் தக்க ைவத்தைல 

u t ெசய்தல் 

 மாணவர்கllக்kத் ேதைவயான ெமன் 

tறன்கைளyம், ெதா ல் tறன்கைளyம் 

orங்kைணத்t allப்பதன் mலம் ேவைல 

வாய்ப்pற்கான tறைமகைள ேமம்ப த்tதல் 

 கற்றlக்k uகந்த மற் ம் மkழ்ச்cயான 

cழ்nைலக் கல்vைய allக்கத் ேதைவயான 

uட்கட்டைமப்p வசtகைள aைனத்t uயர்nைல 

மற் ம் ேமல்nைலப் பள்llகlllம்  ேமம்ப த்tதல் 

 கல்vyல் pன்தங்kய oன் யங்கllல்  uள்ள 

மாtrப் பள்llகள் மற் ம் ெபண்கள் v tகllன் 
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ெசயல்tறைன ேமம்ப த்tவதன் mலம் சmக 

சமத்tவம் மற் ம் சr nகர் பங்ேகற்p ஆkயவற்ைற 

u tெசய்yம் mன்மாtr n வனங்களாக 

aவற்ைற mன் த்tதல் 

 a கல் iலக்kைன atகrக்க கட்டணம் 

iல்லா ேபாக்kவரத்t வசtகllம், ேதைவ 

a ப்பைடyலான தங்kம் iடவசtகllம் 

kைடப்பதற்கான வாய்ப்pகைள vrvப த்tதல் 

 cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllக்kத்  

ேதைவயான  uதvகள் மற் ம் பாtகாப்pைன 

allத்தல் 

 மாணவர்கllக்k கல்v சார்ந்த, கல்v iைணச் 

ெசயல்பா கள் சார்ந்த மற் ம்  கல்v சாரா  

tறன்கllல் பங்k ெபறvம், mகச் cறப்பாகச் 

ெசயல்படvம் ேதைவயான சம வாய்ப்pகைள 

atகப்ப த்tதல் 

 iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலத் ேதர்vகைள 

e tம் மாணவர்கllன் ெசயல்பா கைள 

ேமம்ப த்த cறப்p mயற்cகைளச் ெசயல் ப த்tதல் 
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 a vயல் கழகம், cற் ச்cழல் மன்றம், 

ெசயல்tட்ட வ க் கற்றல் மற் ம் கண்ட ந்t 

கற்றல் ஆkயவற் ல் மாணவர்கைள 

ஈ ப த்tவதன் mலமாக aவர்கllன் a vயல் 

மனப்பான்ைமையyம் a ந்t ெகாள்llம் 

ஆர்வத்ைதyம் ேமம்ப த்tதல் 

 தடகளம் மற் ம் vைளயாட் ல் cறப்pத் 

tறைமகைளக் ெகாண்ட மாணவர்கைளக் 

கண்ட ந்t, tறைமகைள  வளர்த்t மாவட்ட, 

மாnல, ேதcய aளvலான ேபாட் கllல்  

பங்kெபறக் k ய வைகyல் வாய்ப்pகைள 

urவாக்kதல் 

 ஆcrயர்கllக்kத் ெதாடர்ந்t ப yைடப் 

பyற்cகள் வழங்kவதன் வாyலாக aவர்களt 

கற்pத்தல் tறைன ேமம்ப த்tதல் 

 மrத்tவ mகாம்கள், v ப்pணர்v iயக்கங்கள் 

ஆkயவற் ன் வ யாக நலவாழ்v பற் ய 

v ப்pணர்ைவ ஏற்ப த்tதல் 
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 மாணவர்கllக்k aவ்வப்ேபாt வ  காட் தல்கள் 

மற் ம் ஆேலாசைனகள் allக்kம் uதvகைள 

vrvப த்tதல் 

3.4. பள்ll வசt ஏற்ப த்tதல்   

 பள்ll வசtகைள ஏற்ப த்tதேல aைனவrக்kம் 

iைடnைலக் கல்v kைடப்பதற்கான mக்kய 

tறvேகாலாkம்.  பள்ll வசt iல்லாத k yrப்pப் 

பktகைள pvyயல் தகவல் mைறைம (GIS) mலம் 

கண்ட ய வைரபட தகவல் ேசகrப்p ப  மாnல aரசால் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப kறt. aதன் a ப்பைடyல் ந nைலப் 

பள்llகள் uயர்nைலப் பள்llகளாகvம், uயர்nைலப் 

பள்llகள் ேமல்nைலப் பள்llகளாகvம் தரம் 

uயர்த்தப்பட்  பள்llவசt ஏற்ப த்தப்ப kறt.  

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலக் கல்vyைன வழங்kம் 

ேநாக்kல் 2011-12 ஆம் ஆண்  mதல் 1,079 ந nைலப் 

பள்llகள் uயர்nைலப் பள்llகளாகvம், 604 uயர்nைலப் 

பள்llகள் ேமல்nைலப்பள்llகளாகvம் தரம் 

uயர்த்தப்பட் ள்ளன. 
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தரம் uயர்த்தப்பட்ட பள்llகள் 

வ. 
eண் 

கல்v 
ஆண்  

ந nைலப் 
பள்llylrந்t 

uயர்nைலப் 
பள்ll 

uயர்nைலப் 
பள்llylrந்t 
ேமல்nைலப் 

பள்ll 
1 2011-12 710 100 
2 2012-13 -- 100 
3 2013-14 50 100 
4 2014-15 50 101 
5 2015-16 --     1 
6 2016-17 19 -- 
7 2017-18 150 102 
8 2018-19 100 100 

ெமாத்தம் 1079 604 

3.4.1.  மாணvயர் v t 

iைடnைலக் கல்v aளvல் மாணவர்கllக்kம், 

மாணvயர்கllக்kம் iைடேய கல்vyல் ஏற்ப ம் 

ஏற்றத்தாழ்vைனத் த ப்பதற்k  கல்vyல் pன்தங்kய 44 

oன் யங்கள் oவ்ெவான் lம் 100 மாணvயர்கllக்kத் 

தங்kmட v tகள் aைமக்கப்பட்டன.  14 mதல் 18 வயt 

prvக்kள் uள்ள 9 mதல் 12 ஆம் வkப்p வைர பylம் 

மாணvயர்கllல் k ப்பாக பட் யல் iனத்தவர், பழங்-

k yனர், iதர pற்பட்ட வkப்pனர், c பான்ைமyனர், 

வ ைமக் ேகாட் க்kக் kழ் uள்ள k ம்பங்கள் 
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ஆkயவற்ைறச் சார்ந்த மாணvயர்கேள iவ்v tகllல் 

தங்கலாம்.  iவ்v tகllல் ேசர்வதற்k கஸ்trபா காந்t 

பாlகா vத்யாலயாvlrந்t ேதர்ச்c ெபற் வrம் 

மாணvயர்கllக்k mன் rைம allக்கப்ப ம்.   2018-19 

ஆம் ஆண்  iந்த 44 மாணvயர் v tகllல் 4,081 

மாணvயர் தங்kப் பயனைடந்தனர்.  iதற்கான ெமாத்தச் 

ெசலv  r.1,074.48  iலட்சம் ஆkம். 

3.4.2. iைடnைலyல் மாற் த் tறனாllகllக்கான 

uள்ளடக்kய கல்v 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 9 

mதல் 12 ஆம் வkப்p வைர பyல்ேவாrல் மாற் த் 

tறனாllகள் urைமச்சட்டம் 2016 iன் kழ் வைரயைற 

ெசய்யப்பட்ட oன்  aல்லt oன் க்k ேமற்பட்ட 

மாற் த்tற டன் k ய kழந்ைதகள் aைனவrம் 

iத்tட்டத்tல் aடங்kவர். iைட nைலப் பள்llகllல், 

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகள், கல்v 

ெசயல்பா கllல் பங்k ெப வைத ேமம்ப த்tவதற்kக் 

kழ்க்கா ம் வசtகள் vrvப த்தப்பட் ள்ளன. 

 cறப்p ஆcrயர்கைள nயமனம் ெசய்தல் 

 cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் மாணvகllக்k 

uதvத் ெதாைக வழங்kதல் 
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 மrத்tவ mகாம்கள்  

 cற் ச் cழல் மற் ம் கவன orங்kைணப்ைப  

வளர்த்t ம் tட்டங்கள்  

 uதvக் கrvகள் வழங்kதல் 

 பாtகாவலர் மற் ம் ேபாக்kவரத்tப் ப கள் 

வழங்kதல்   

 uதvயாளர் வசtயllத்தல் 

 ப த்tக் காட் ேவாrக்கான ப  வழங்kதல் 

 த த்tவம் வாய்ந்த ஆதாரவள aைறகள் 

ேமற்k ப்pட்ட ேமம்பாட் ச் ெசயல்களால் 16,826 

cறப்p கவனம் ேதைவப்ப ம் மாணவ / மாணvயர் 

பயன்ெபற்றனர். 2018-19 ஆம் ஆண் ல்  r.974.86 iலட்சம் 

iதற்kச் ெசலvடப்பட்டt. 

3.5.ஆcrயர் மற் ம் ஆcrயர் aல்லாத ப யாளர் 

nயமனம் 

 பள்llகllல் தரமான கற்pத்தல் ேவண் ம் 

eன்பதற்k aரc mkந்த mக்kயத்tவம் allத்t 

வrkறt. aைத u tப்ப த்tம் vதமாக ேதைவயான, 

தktயான ஆcrயர் மற் ம் ஆcrயரல்லாத 

ப yடங்கைள nரப்p வrkறt.  காlப் ப yடங்கள் 

mைறயாகக் கண்ட யப்பட் , urய வ mைறகைளப் 
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pன்பற்  காலதாமதம் iன்  nரப்பப்ப kன்றன.  aரc 

ேமற்ெகாண்ட ெதாடர் mயற்cyன் காரணமாக 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் பள்llக் கல்v iயக்ககத்tன் kழ் 

pன்வrமா  ப யாளர்கள் nயmக்கப்பட் ள்ளனர். 

வ. 
eண். 

பதv nயமன mைற nரப்பப்பட்ட 
ப yடங்கllன் 

eண் க்ைக 
1 mtகைல 

ஆcrயர் 
ேநர  nயமனம்  
மற் ம் பதv 
uயர்v 

860 

2 uதvயாளர் 
 

ேநர  nயமனம்  
மற் ம் பதv 
uயர்v 

162 

ேமற்k யவற்ேறா  2018-19ஆம் கல்v ஆண் ல் 

கrைண a ப்பைடyல் 49 iளnைல uதvயாளர்கள் 

ப யமர்த்தப்பட் ள்ளனர். 

3.6. uட்கட்டைமப்p வசtகள் 

3.6.1. நபார்  tட்ட கட் மானப் ப கள் 

 தரம் uயர்த்தப்பட்ட aரc uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப் பள்llகllல் ஊரக uட்கட்டைமப்p 

ேமம்பாட்  ntyன்kழ் (RIDF) நபார்  uதvyடன் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட் மானப் ப கள் k த்த  
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ஆண் வாrயான vவர a க்ைக kழ்க்கண்டவா  

ெதrvக்கப்பட் ள்ளt. 

வ. 
eண் 

a மtக்கப் 
பட்ட ஆண்  

பயனைடந்த 
பள்llகllன் 

eண் க்ைக 

otக்கப்பட்ட 
ெதாைக 

(rபாய் 
ேகா yல்) 

1 2012 131 152.73 

2 2014 210 247.75 

3 2015 155 208.62 

4 2015 424 41.58 

5 2016 228 355.57 

6 2016 149 251.92 

7 2017 104 217.06 

8 2018 111 200.18 

 ெமாத்தம் 1,512 1,675.41 

3.6.2. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் orங்kைணந்த பள்llக் 

கல்vyன் kழ் கட் மானப் ப கள் 

aரcப் பள்llகllல் uட்கட்டைமப்pகைள 

ேமம்ப த்tதல் eன்பt orங்kைணந்த பள்llக் 

கல்vyன் mதன்ைமயான tட்டக்k கllல் oன்றாkம்.  

aைனத்t aரc uயர் nைல மற் ம் ேமல்nைலப் 

பள்llகllக்kம் a ப்பைட வசtகைளச் ெசய்t தrவேத 

iதன் i t ேநாக்கமாkம்.  orங்kைணந்த பள்llக் 

கல்vyன்kழ் ெசய்t m க்கப்பட்ட கட் மானப் 
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ப கllன் vவரம் kழ்க்கண்டவா  ெதrvக்கப் 

பட் ள்ளt. 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் orங்kைணந்த பள்llக் 
கல்vyன் kழ் ெசய்t m க்கப்பட்ட கட் மானப் ப கள் 
வ. 

eண் 
iனம் oப்pதல் 

eண் -
க்ைக 

a மtக்கப் 
பட்ட ெதாைக 

(rபாய் 
iலட்சத்tல்) 

1 ptய ேமல்nைலப் பள்llகள் 5 785.75 

2 a vயல் ஆய்வகம் –
ேமம்ப த்tதல் 

24 409.20 

3 iயற்pயல் ஆய்வகம் –
ேமம்ப த்tதல் 

2 34.10 

4 uyrயல் ஆய்வகம் –
ேமம்ப த்tதல் 

3 51.15 

5 nலகக் கட்டடம் –
ேமம்ப த்tதல் 

1 22.00 

6 கைல மற் ம் ைகத்ெதா ல்  
aைற -ேமம்ப த்tதல் 

26 386.10 

7 மாணவர்கள் க ப்pட வசt – 
ேமம்ப த்tதல் 

54 194.40 

8 மாணvயர்கள் க ப்pட வசt – 
ேமம்ப த்tதல் 

77 315.70 

9 ஆய்வக uபகரணங்கள் 
வழங்kதல் 

29 29.00 

10 crய oll ஏற்pத் தக கள் 
aைமத்தல் 

16 56.00 

ெமாத்தம் 2,283.40 
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3.7. கல்vசார் k y கள் 

3.7.1. ெமாத்தச் ேசர்க்ைக vkதம்  

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலக்கல்v nைலகllல் 

பள்llச்ேசர்க்ைகyல் uள்ள மாணாக்கர்கllன் 

eண் க்ைகyைன aவர்கllன் வயt nைலyல் uள்ள 

ெமாத்த மக்கள் ெதாைகேயா  oப்pட் ச் ேசர்க்ைக 

vkதத்tைன a ய uதvkறt.  

ெமாத்தச் ேசர்க்ைக vkதம்  =  

k த்த	nைலyல்	ேசர்க்ைக
aந்nைலyல்	aவ்வயtைடய		மக்கள்	ெதாைக

X100 

3.7.2. பாlனச் சமnைல k y   

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலக்கல்v nைலகllல் 

பள்llச் ேசர்க்ைகyல் uள்ள மாணவர்கllன் 

eண் க்ைகyைன,  மாணvகllன் eண் க்ைகேயா  

oப்p  ெசய்t, பாlன வாrயாகச் ேசர்க்ைக vkதத்tைன 

a ய iக்k y  பயன்ப kறt. 

பாlனச் சமnைல k y  = மாணvயர்		ேசர்க்ைக	eண் க்ைக
மாணவர்		ேசர்க்ைக	eண் க்ைக  
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3.7.3. பாlனச் சமத்tவக் k y   

பள்llச் ேசர்க்ைகyல் பாlனச் சமத்tவத்tைன 

a ய iக்k y  வ காட் kறt. 

பாlனச் சமத்tவக் k y  =  

k த்த	nைலyல்	ெபண்கllன்			ேசர்க்ைக	பங்k
aந்nைலyல்	aவ்வயtைடய	ெபண்கllன்	பங்k

 

3.7.4. சmக சமத்tவக் k y   

சmக சமத்tவம் eன்பt k ப்pட்ட சmதாயத்tனர் 

aல்லt த ப்பட்ட k vlள்ள aைனவrக்kமான 

சmக urைமகள், ேபச்crைம, ெசாத்trைம, ேமlம் 

சmகப் ெபாrள்கைளyம் ேசைவகைளyம் சமமாகப் 

ெப வதைனக் k க்kம்.  சmகப் prvகllல் iத்தைகய 

சமத்tவத்ைதப் ெபறாத மக்கைளyம் கல்v  ெசன்  ேசர 

ேவண் ம் eன்பேத iக்k y  காட் kறt. 

சmக சமத்tவ k y  - பட் யல் iனப்prvனர் =  

ேசர்க்ைகyல்	பட் யல்	iனப்prvனrன்	பங்k
14 15	வயtைடய	பட் யல்	iனப்prvனrன்	பங்k	

 

சmக சமத்tவ k y  - பட் யல் iனப்பழங்k yனர் =  

ேசர்க்ைகyல்	பழங்k yனrன்	பங்k
14 15	வயtைடய	பழங்k yனrன்	பங்k	
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3.7.5. iைடnைலக்கல்v aைடv vkதம்  

நம் கல்v mைறyன் uள்ளார்ந்த ஆற்றல் 

ேமம்பாட்ைட ெவllக்காட் ம் aளvேகாலாக iக்k y  

tகழ்kறt.  

iைடnைலக்கல்v aைடv  vkதம் =  

10	ஆம்	வkப்pத்	ேதர்v	e tய	மாணாக்கர்கள்		eண் க்ைக
mந்ைதய	ஆண் ல்	9	ஆம்	வkப்pல்	ேசர்ந்த	மாணாக்கர்கள்	eண் க்ைக

 

iந்தச்  ெசயல்tறன் k y கள் சார்ந்t மாnலத்tன் 

mன்ேனற்றமானt kழ்க்கா ம் aட்டவைணyல் 

vrவாகக் ெகா க்கப்பட் ள்ளt. 

3.7.5.1. கல்vசார் k y கள் (iைடnைல): 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER)  93.80 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) – 
மாணvகள் 

95.10 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) -  SC  99.80 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) - ST  74.30 

பாlன சமnைலக் k yட்  eண் (GPI)  1.07 

பாlன சமத்tவக் k yட்  eண் (GEI) 1.03 

சmக சமத்tவக் k yட்  eண் - SC (SEI-SC)  1.10 

சmக சமத்tவக் k yட்  eண் - ST (SEI-ST) 0.90 

iைடnைலக் கல்v aைடv vkதம் (SGR) 95.20 
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3.7.5.2. கல்vசார்  k y கள் (ேமல் nைல) 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER)  77.50 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) – மாணவர்கள் 76.70 

ெமாத்த  ேசர்க்ைக vkதம் (GER) – மாணvகள் 81.80 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) -  SC  77.50 

ெமாத்த ேசர்க்ைக vkதம் (GER) - ST  53.10 

3.7.5.3. iைட nற்றல் மற் ம் தக்கைவத்தல் vkதம் (iைட 
nைல) 

ெசயல்tறன் k y கள் மாணவர்கள் மாணvகள் சராசr 

iைட nற்றல் vkதம் 4.10 2.50 3.30 

தக்கைவத்தல் vkதம் 95.90 97.50 96.70 

3.7.5.4.  மாற்றல் vkதம் (iைட nைல) 

iைடnைல ( 8iல் irந்t 
9ஆம் வkப்pற்k) 

ேமல்nைல  (10iல் irந்t 
11ஆம் வkப்pற்k) 

மாண-
வர்கள் 

மாணv-
கள் 

சராசr 
மாண-
வர்கள் 

மாணv-
கள் 

சராசr 

96.70 96.90 96.80 86.00 93.00 89.50 
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3.8. பyற்c  

3.8.1. ஆcrயர்கllக்கான  ப yைடப்  பyற்c  

 iைடnைல மற் ம் ேமல் nைலப்பள்ll aளvல் 

கற்pத்தல் தரத்ைத ேமம்ப த்tவதற்k 

ஆcrயர்கllக்கான ப ேமம்பா  iன் யைமயாத-

தாkம்.  ஆcrயர்கllன் கற்pத்தல் tறன்கைள ேமம்ப த்த 

பட்டதாr மற் ம் mtகைலப்பட்டதாr ஆcrயர்கள் 

aைனவrக்kம் trத்tயைமக்கப்பட்ட கைலத்tட்டம், 

பாடத்tட்டம் மற் ம் பாடப்pத்தகங்கைளக் கவனத்tல் 

ெகாண்  8 நாட்கள் ப yைடப்பyற்c allக்கப்பட்டt.  

2018-19 ஆம் ஆண் ல், மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c 

மற் ம் பyற்c n வனத்tன் (SCERT) வள ஆதரvடன் 

66,665 பட்டதாr ஆcrயர்கllக்kம், 36,867 mtகைலப் 

பட்டதாr ஆcrயர்கllக்kம் r.512.00 iலட்சம் ெசலvல் 

ப yைடப் பyற்c allக்கப்பட் ள்ளt. 

3.8.2.தைலைமயாcrயர்கllக்கான பள்llத் தைலைமப் 

பண்p  ேமம்பாட் த் tட்டம் 

 பள்llத் தைலைம ஆcrயர்கllைடேய பள்llத் 

தைலைமப் பண்pகைள ஊக்கப்ப த்tம் ேநாக்கத்tடன் 

oவ்ேவாராண் ம் பள்llத் தைலைமப் பண்p ேமம்பாட் ப் 
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பyற்cக்k aரc ஏற்பா  ெசய்kறt.  2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் 200 மாnல வள ைமய u ப்pனர்கllக்k 

r.9.60 iலட்சம் ெசலvல் iப்பyற்c allக்கப்பட்டt.  

aதைனத் ெதாடர்ந்t iம்மாnல வள ைமய 

u ப்pனர்களால் 1,300 தைலைம ஆcrயர்கllக்kப் 

பyற்c allக்கப்பட்டt.  iத்tட்டத்tற்ெகன r.62.40 

iலட்சம் ெசலvடப்பட்டt. 

3.8.3. பள்ll ேமலாண்ைம மற் ம் வளர்ச்cக்k   

u ப்pனர்கllக்கான பyற்c 

 aைனத்t மாவட்டங்கlllம் uள்ள oவ்ெவாr 

oன் ய aளvlம் 6,064 பள்llகllல் uள்ள பள்ll 

ேமலாண்ைம மற் ம் வளர்ச்cக் k  (SMDC)  

u ப்pனர்கllக்k  aன்றாடப் பள்ll நடவ க்ைககllல் 

சmதாயப் பங்கllப்ைப ேமம்ப த்tவதற்கான பyற்c 

allக்கப்பட்டt. iதற்ெகன r.90.96 iலட்சம் 

ெசலvடப்பட்டt. 

3.8.4.  nர்வாக alவலர்கllக்கான பyற்c 

 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 115 மாவட்டக் கல்v 

alவலர்கllக்k ெசன்ைனyல் nர்வாகப் பyற்c 

வழங்கப்பட்டt. iப்பyற்cயானt கல்vசார் 
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vவாதங்கllக்கான பய ள்ள தளமாகvம், பல்ேவ  

cக்கல்கllக்k aைமtயான mைறyல் tர்v 

காண்பதற்கான a k mைறகைள வளப்ப த்tக் 

ெகாள்வதற்கான or வாய்ப்பாகvம் பயன்பட்டt.  கல்v, 

வளர் iளம் பrவ uளvயல், சmதாயத்ைதப் ேப தல் 

ஆkய தைலப்pகllல் மாnலத்tlள்ள cறந்த 

வல்lநர்கைளக் ெகாண்  பyற்c allக்கப் பட்டt. 

3.9.  கல்v iைணச் ெசயல்பா கள் 

3.9.1. மாnல மற் ம் ேதcய aளvல் vைளயாட் ப் 

ேபாட் கள் 

 மாணவர்கllன் vைளயாட் த் tறைன ேமம் 

ப த்tம் வைகyல் மாnல aரசானt பல்ேவ  

mயற்cகைள ேமற்ெகாண்  வrkறt. மண்டல, மாவட்ட, 

மாnல, பன்னாட்  aளvல் vைளயாட் ப் ேபாட் கllல் 

பங்k ெகாண்  ெவற் ெப ம் வைகyல் iளம் 

vைளயாட்  vரர்கllக்k பyற்c allக்கப்ப kறt. 

oவ்ெவாr ஆண் ம் cமார் 15 iலட்சம் மாணவர்கள் 

பல்ேவ  nைலகllல் நைடெப ம் vைளயாட் ப் 

ேபாட் கllல் பங்ேகற் ள்ளனர். 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

ேதcய aளvலான ேபாட் கllல் தmழகம் சார்pல் 80 

தங்கம், 76 ெவள்ll மற் ம் 113 ெவண்கலப் பதக்கங்கைள 
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ெவன் ள்ளனர். 2013-14 ஆம் ஆண்  mதல் oவ்ெவாr 

ஆண் ம் iந்தப் ேபாட் கைள நடத்t ம் ெபாrட்  

aரc r.10.00 ேகா  nt oப்பllப்p ெசய்kறt. 

3.9.2. சtரங்க vைளயாட்  

 iந்tய aளvல் சtரங்க vைளயாட் ைன 

மாணவர்கllைடேய ஊக்கப்ப த்t வளர்ப்பtல் தmழ்நா  

mன்ேனா  மாnலமாகத் tகழ்kறt.  மாணவர்கllன் 

பkப்பாய்vச் cந்தைனைய ேமம்ப த்tம் வைகyல் 

iவ்vைளயாட்  aரcப் பள்llகllல் a mகப்ப த்தப் 

பட் ள்ளt.  7 mதல் 17 வயt வைரyள்ள பல்ேவ  

prvனர்க்k பள்ll mதல் மாnல aளvலான சtரங்கப் 

ேபாட் கள் நடத்தப்ப kன்றன.  2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

மாnல aளvலான சtரங்கப் ேபாட் கllல் 24 

மாணவர்கள் ெவற்  வாைக c னர். oவ்ேவாராண் ம் 

iப்ேபாட் கைள நடத்tவதற்k மாnல aரசானt 

r.22.00 iலட்சத்ைதத் ெதாடர் ெசலvனமாக 

otக்kyள்ளt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் iந்tயப் பள்llகள் 

vைளயாட் க் kட்டைமப்pல் (SGFI) தmழக சtரங்கக் 

k  ஆண்கள் prvல் 2 தங்கப் பதக்கங்கைளyம், 1 

ெவள்llப் பதக்கத்ைதyம், ெபண்கள் prvல் 3 ெவண்கலப் 

பதக்கங்கைளyம்  ெவன் ள்ளt. 
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3.9.3. ேயாகா 

 2017-18 ஆம் கல்v ஆண் lrந்t ேயாகா 

தன்னார்வ uடற்பyற்cயாகப் பள்llகllல் a mகப் 

ப த்தப்பட் ள்ளt.  iன்ைறய ேபாட்  nைறந்த cழlல், 

மாணவர்கள் தங்கள் சக மாணவர்கள் மற் ம் 

ெபற்ேறார்கைள nைனத்t பல்ேவ  cழlல் மன 

a த்தத்tற்k uள்ளாகக்k ம்.  மாணவர்கள் urய 

காலத்tற்kள் தம் iலக்kைனப் pர்த்t ெசய்ய 

iயலாமlம், ேபாட் yட iயலாமlம் மன-

a த்தத்tற்k uள்ளாkறார்கள்.  ேயாகாவானt 

மாணவர்கைள மன a த்தம் மற் ம் மன 

i க்கத்tlrந்t v பட uதvkறt.  பள்llக் 

kழந்ைதகைளப் ெபா த்தவைர ேயாகாவானt 

aவர்கllன் vைளயாட் ச் ெசயல்பா கllன் 

orங்kைணந்த பktயாக மா வrkறt.  2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் iந்tய பள்llகள் vைளயாட் க் kட்டைமப்p 

நடத்tய ேபாட் yல் தmழ்நா  ஆண்கள் prvல் 2 தங்கப் 

பதக்கங்கllம், 1 ெவள்llப் பதக்கmம், ெபண்கள் prvல் 1 

ெவள்llப்பதக்கmம், 1 ெவண்கலப் பதக்கmம் 

ெவன் ள்ளt. 
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3.9.4.  நாட்  நலப்ப த் tட்டம் 

 நாட்  நலப்ப த் tட்டமானt cகாதார mகாம்கள், 

iரத்த தான mகாம்கள், cற் ச்cழல் v ப்pணர்vப் 

ேபர கள், மரம் ந தல் mதலான சmக ேசைவத் 

tட்டங்கllல் தன்னார்வ ேநாக்கத்ேதா  ப யாற்ற 

மாணவர்கைள ஊக்kvப்பதன் mலம், மாணாக்கர்கllன் 

ஆllைம வளர்ச்cக்k vத்t வதாக aைமந்tள்ளt. 

தmழ்நாட் lள்ள ேமல்nைலப் பள்llகllல் 1,957 நாட்  

நலப்ப  tட்ட aலkகllல் 97,650 மாணவர்கள் 

தன்னார்வ ேநாக்ேகா  ெசயலாற்  வrkன்றனர். 

iத்tட்டத்tன் ெதாடர் ெசயல்பா கllக்k r.183.00 

iலட்சmம், cறப்p mகாம்கள் நடத்த r.164.00 iலட்சmம் 

oவ்ேவார் ஆண் ம்  otக்k  ெசய்யப்ப kறt.  

3.9.5.  iளம் ெசஞ்clைவச் சங்கம் 

 iளம் ெசஞ்clைவச் சங்க aலkகள் 

தmழ்நாட் ல் uள்ள aைனத்t uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப் பள்llகllல் ெசயல்பட்  வrkன்றன. 

ஆcrயர்கள் ஆேலாசகர்களாகvம், ஈ பா  uள்ள 

மாணவர்கள் தன்னார்வலர்களாகvம் iம்மன்றத்tல் 

ெசயல்ப kன்றனர். iந்த மன்றம் ம த ேநய 

v mயங்கைள மனtல் பtயச் ெசய்வtடன், க வான 
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ெசயல்கைள ெசய்t ம் tறைன ெமrேகற்றvம் 

uதvkறt. iம்மன்றத் தன்னார்வலர்கllக்k, mதlதv, 

ேபrடர் ேமலாண்ைம, சாைலப்பாtகாப்p, tylrந்t 

தற்காத்tக் ெகாள்llதல், vழாக்கள் மற் ம்  

ெபrnகழ்vகllன் ேபாt ெபாtமக்கllக்k uதv 

ெசய்தல் ஆkயவற் ற்k பyற்c allக்கப்ப kறt.   

iச்சங்கம் 11,824 iளம் ெசஞ்clைவச் சங்க 

k க்கைளyம், 4,72,960 மாணவ மாணvயர் 

u ப்pனர்கைளyம்  தன்னகத்ேத ெகாண் ள்ளt. 

3.9.6. cற் ச்cழல் மன்றம் 

 cற் ச்cழல் மன்றங்கllம், ேதcய பcைமப் 

பைடகllம் பள்ll மாணவrைடேய cற் ப்pறச் cழல் 

மற் ம் aதன் பாtகாப்p k த்t a vட் kன்றன.  

iதன் mலம் சmதாயத்tல் v ப்pணர்v ஏற்ப த்tவேத 

iம்மன்றத்tன் ேநாக்கமாkம். aைனத்t 

மாவட்டங்கlllம் 11,460 பள்llகllல் iம்மன்றம் 

ெதாடங்கப்பட் ள்ளt.  மக்கllைடேய மாணவர்கள் 

mலமாக cற் ச்cழல் பாtகாப்p பற் ய v ப்pணர்ைவ 

ஏற்ப த்tவதற்காக  oவ்ெவாr  ேதcய பcைமப் பைட 

aலkற்kம் cற் ச்cழல், கா கள் மற் ம் பrவnைல 

மாற்றத்tற்கான aைமச்சகத்தால் oவ்ேவாராண் ம் 
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r.5,000 வழங்கப்ப kறt.  ேதcய பcைமப் பைடையச் 

ேசர்ந்த மாணவர்கள் mலம்  cற் ச்cழல் பாtகாப்p பற் ய  

v ப்pணர்ைவ மக்கllக்k ஏற்படச் ெசய்வேத iதன் 

ேநாக்கமாkம்.  cற் ச்cழல் மன்றங்கள் ெச  ந தல், 

ேதாட்டப் பராமrப்p, வளாகங்கllக்kள் பcைம 

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்llதல், ெநk த் 

(pளாஸ் க்) தைட பற் ய v ப்pணர்ைவப் பரப்pதல், 

uலகச் cற் ச்cழல் நாள், ஓேசான் நாள், பல்lyர் ஓம்பல் 

நாள் ஆkயவற்ைறக் ெகாண்டா தல், பள்ll 

மாணவர்கllைடேய கட் ைர, ஓvயம் tட் தல், 

vனா vனா ஆkயவற் ல் ேபாட் கள் நடத்tதல் 

ேபான்ற நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்kன்றன. 

3.10. வ காட்டல் மற் ம் ஆேலாசைன   

3.10.1. மாணவர்கllக்கான நடமா ம் ஆேலாசைன 

ைமயங்கள்    

மாணவர்கllக்k aவர்கllைடய mன் வளrளம் 

பrவத்tல் கல்vசார் aைடvகllல் etர்மைறயான 

தாக்கத்ைத ஏற்ப த்tkன்ற, பலதரப்பட்ட சவால்கைள 

etர்ெகாள்ள வ காட்டல் மற் ம் ஆேலாசைனகள் mக 

uதvயாக irக்kன்றன.  iத்தைகய கட்டாய மனநலத் 

ேதைவகைள nைறv ெசய்yம் வைகyல் மாnலத்tன் 32 
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மாவட்டங்கள் 17 மண்டலங்களாகப் prக்கப்பட் ள்ளன. 

aைனத்tப் பள்llகைளyம் ெசன்றைடyம் வைகyல் 

m ைமயான வசtகைளக் ெகாண்ட 17 ஊர்tகள், 

நடமா ம் ஆேலாசைன ைமயங்கllக்k  வழங்கப் 

பட் ள்ளன. iத்தைகய நடமா ம் ஆேலாசைன 

ைமயங்கllல்  ெதாைலக்காட்c மற் ம் mன்மயக் 

கrvகைளக் ெகாண் , நvன வசtகள் 

ெசய்யப்பட் ள்ளன.  2018-19 ஆம் கல்v ஆண் ல் 

மாnலத்tlள்ள 1,373 பள்llகைளச் சார்ந்த 2,23,379  

மாணவர்கllக்k  uளvயல் ஆேலாசைனகள் 

வழங்கப்பட் ள்ளன. 

prv ஆண் ெபண் ெமாத்தம் 
k  ஆேலாசைன 1,00,260 1,12,850 2,13,110 
த  நபர் ஆேலாசைன 4,585 5,684 10,269 
ெமாத்தம் 1,04,845 1,18,534 2,23,379 

3.10.2. கட்டணmல்லா uதv eண் - 14417 

 01.03.2018 mதல் 24 ம  ேநரmம் ெசயல்படக் 

k ய கட்டணmல்லா ஆேலாசைன uதv 14417 eன்ற 

eண் mலம் நைடmைறப் ப த்தப்ப kறt. it 

aரc ைடய or mன்ேனா  mயற்cயாக மாணவர், 

ஆcrயர் மற் ம் ெபற்ேறார் k ப்பாகக் kராமப்pற மக்கள் 

மற் ம் பழங்k yனர் வா ம் பkt பள்ll 



74 

மாணவர்கllக்கான நலத் tட்டங்கள் பற்  பய ைடய 

தகவல்கைள வழங்kவதற்kம், பாடத்tட்டங்கள் மற் ம் 

ேதர்vகள் ெதாடர்பான vளக்கங்கைள allப்பதற்kம், 

மாணவர்கllக்k uளvயல் ஆேலாசைன, ேமற்ப ப்p 

மற் ம் ேவைலவாய்ப்pற்கான வ காட்டல், நடத்ைத 

சார்ந்த pரச்cைனகள், மன a த்த ேமலாண்ைம, ேபான்ற 

தகவல்கைள வழங்கvம், கண்கா க்கvம் mதன் 

mைறயாக தmழ் நா  aரசால் urவாக்கப்பட்ட tட்டம் 

ஆkம். iக்கட்டணmல்லா ஆேலாசைன uதv eண் 

mலம் 1,62,572 aைழப்pகள் ஏற்கப்பட்  ேதைவயான 

தகவல்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன. 

3.11. கல்vத்தர ேமம்பாட்  mைனப்pகள்  

3.11.1. தகவல் ெதாைலத்ெதாடர்pத் ெதா ல் nட்பம் மற் ம் 

mன்மயமாக்கல் 

 தகவல் ெதாைலத்ெதாடர்p ெதா ல் nட்பமானt 

நாட் ன் வளர்ச்cக்kம் சmக மாற்றத்tற்kமான 

mக்kயமான ெசயல் ஊக்kயாக uலக aளvல் ஏற் க் 

ெகாள்ளப்பட் ள்ளt.  iத்tட்டமானt mன்மயமாக்கlல் 

மாணவர்கைளyம் iைணத்t, கற் க்ெகாள்வதற்கான 

வாய்ப்பllக்kம் or சாளரமாகத் tகழ்kறt. 
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3.11.1.1. uயர் ெதா ல் nட்ப  ஆய்வகம் 

வளர்ந்tவrம் தகவல் ெதாைலத்ெதாடர்p மற் ம் 

ெதா ல் nட்பம் சார்ந்த கற்றல் vைளvகைள 

மாணவர்கllக்k allக்kம் வைகyல் 6,029 aரc 

uயர்nைல மற் ம் ேமல்nைலப் பள்llகllல் uயர் 

ெதா ல் nட்ப ஆய்வகங்கள் ஏற்ப த்த aரசால் mயற்c 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt. iத்tட்டத்tன் mலம் or 

uயர்nைலப் பள்llக்k 10 க ப்ெபா கllம், or 

ேமல்nைலப் பள்llக்k 20 க ப்ெபா கllம், aதன் 

iைணப்pகள் மற் ம் uபகரணங்கllடன் வழங்கப் 

ப kறt. pரத்ேயக கம்p வ  iைணய iைணப்p 

ெகாண்ட aைனத்t ஆய்வகங்கllன் ெசயல்பா கllம் 

கட் ப்பாட்  aைற mலம் கண்கா க்கப்ப kறt.  

மாணவர்கllக்k mன்மயப் பாடப்ெபாrள் வழங்கvம் 

மற் ம் மtப்p  ெசய்யvம் iவ்வசtகள் பயன் 

ப த்தப்ப kறt. iத்tட்டத்tற்ெகன r.520.13 ேகா   

oப்பllக்கப்பட் ள்ளt. iந்தத் tட்ட ெசயலாக்கம் 

m v ம் nைலyல் uள்ளt. 

3.11.1.2.  tறன் வkப்பைறகள்  

aரcப் பள்llகllல் tறன் வkப்பைறகைள 

aைமப்பதற்கான ntyைன பல்ேவ  tட்டங்கள் mலம் 

tரட்ட aரc mயற்c ேமற்ெகாண் ள்ளt.   ேமlம் ெபr 
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n வன சmகப் பங்கllப்pடன் aரcப் பள்llகllல் tறன் 

வkப்pகைள aைமப்பதற்k ஊக்kvக்கப்ப kறt. iந்த 

mயற்cயானt மாணவர்கllன் கற்றல் vைளvகைள 

ேமம்ப த்த வாய்ப்pகைள வழங்kkறt. 

3.11.2.  tறன் aட்ைடகள் வழங்கல் 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 

பylம் aைனத்t மாணவர்கllக்kம் tறன் aட்ைடகள் 

வழங்kட 2018-19 ஆம் ஆண் ல், r.12.70 ேகா  மாnல 

aரசால் oப்pதல் allக்கப்பட் ள்ளt. vைரvத் tலங்கல் 

k yட் டன் k ய iத்tறன் aட்ைடகள் மாணவர்கள், 

ெபற்ேறார் மற் ம் ஆcrயர்கள், மாணவர்கllன் 

cயvபரங்கைள elltல் a யக் k ய வைகyல் கல்v 

ேமலாண்ைம தகவல் mைறைம mலம் பராமrக்கப் 

ப kறt. 

3.11.3.  ஆcrயர்கllக்கான  ெதாட் ணர் கrv  வrைகப்  

பtv 

 ஆcrயர்கllன் வrைகையக் கண்கா ப்-

பதற்காகப் பள்llகllல் ஆதார் aட்ைடைய 

a ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ெதாட் ணர் கrvகைள 

n vவதற்காக aரசால் r.9.00 ேகா  otக்k  
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ெசய்யப்பட் ள்ளt. வட்டாரக் கல்v alவலர்கள், 

மாவட்டக் கல்v alவலர்கள் மற் ம் mதன்ைமக் கல்v 

alவலர்கள் ஆkேயாrன் alவலகங்கlllம், 

பள்llகlllம் vரல் பtvக் கrvகள் / கrv ப்படலம் 

ைகப்பற் ம் aலkகள் n வப்பட் ள்ளன.  aைனத்t 

uயர்nைல மற் ம் ேமல்nைல பள்llகlllம் iத்tட்டம் 

ெசயல்ப த்தப்ப வtடன் ெதாடக்க மற் ம் ந nைல 

பள்llகlllம் vrvப த்தப்படvள்ளt.  

3.11.4. ெதா வானம்  

NEET, JEE ேபான்ற பல்ேவ  ேபாட்  மற் ம் nைழvத் 

ேதர்vகைள etர்ெகாள்llம் ெபாrட்  aரc மற் ம் 

aரc uதvெப ம் பள்llகllல் பylம் மாணவர்கள் 

பயன்ெப ம் வைகyல் மாnலம் m வtம் 412 பyற்c 

ைமயங்கள் aைமக்கப் பட் ள்ளன. iதற்ெகன 2017-18 

ஆம் ஆண் ல் r.1,979.00 iலட்சம் a மtக்கப் 

பட் ள்ளt. iந்த ைமயங்கllல், தகவல் ெதாைலத் 

ெதாடர்p ெதா ல் nட்பச் சாதனங்கllடன் k ய 

க கள், VSAT வைல, LCD ollப்பட vழ்த்tகள் 

ெகாண்ட நvன uட்கட்டைமப்p வசtகள் ெசய்யப் 

பட் ள்ளன. iம்ைமயங்கllல் cறந்த வல்lநர்கைளக் 

ெகாண்  வார i t நாட்கள் மற் ம் பள்ll v mைற 
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நாட்கlllம் cறந்த mைறyல் பyற்cகள் வழங்கப் 

ப kன்றன. iம்ைமயங்கllல் தmழ் மற் ம் ஆங்kல 

வ yல் aைனத்tப் பாடங்கllக்கான கட்டகங்கள், 

mன்மயப் பாடப்ெபாrள் மற் ம் pற tைண கrvகllம் 

மாணவர்கllக்k வழங்கப்பட் ள்ளன. iவற்ேறா  2019 

ஆம் ஆண்  ேம மாதத்tல் nட் ேதர்v e tய 3,522 

மாணவர்கllக்k தங்kmட வசt ெகாண்ட 14 

ைமயங்கllல் பyற்c வkப்pகள் நடத்தப்ெபற்றன. 

 ol ollyடன் k ய uட்கrத்tகைள 

urவாக்க படப்p ப்p aரங்kகள் aைமப்பதற்k aரc 

r.135.55 iலட்சம் otக்kyள்ளt. mதற்கட்டமாக 

ெசன்ைனylள்ள aண்ணா nற்றாண்  nலகத்tல் 

atநvன படப்p ப்p aரங்கம் aைமக்கப்பட் ள்ளt. 

oவ்ெவாr tைறylம் uள்ள வல்lநர்கllன் 

ெதாடர்ச்cயான காெணாl vrvைரகைள 

ollபரப்pவதன் mலம் பyற்c வkப்pகllக்k ேமlம் 

வlvட்ட m yம் eன etர்பார்க்கப்ப kறt.  

3.11.5. தற்காப்pக்கைல பyற்c 

 தmழ்நாட் ல் uள்ள aரc uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப்பள்llகllல் 9, 10 ஆம் வkப்pகllல் பylம் 

மாணvயர்கllக்kத் தற்காப்pக்கைல பyற்c வழங்கப் 
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பட்டt. it மகllர்க்k atகாரம் allக்kம் ேநாக்kலான 

or mயற்cயாkம். 5,711 பள்llகllல் iத்tட்டம் 

a mகப்ப த்தப்பட் ள்ளt. நன்k பyற்c ெபற்ற ெபண் 

பyற்cயாளர்கைளக் ெகாண்  பள்ll ஆcrயர்கllன் 

ேமற்பார்ைவyன் kழ் 9 மற் ம் 10 ஆம் வkப்pல் பylம் 

மாணvகllக்k வாரம் ir mைற eன mன்  

மாதங்கllக்k கராத்ேத, ஜூேடா மற் ம் ேடக்வாண்ேடா 

mதலான தற்காப்pப் பyற்cகள் வழங்கப்பட்டன. 

iத்tட்டத்தால் 4,10,669 மாணvகள் 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல்  r.513.99 iலட்சம் ெசலvனத்tல் பயன் 

ெபற் ள்ளனர். 

3.11.6. nலக மா யம் 

 2018-19 ஆம் ஆண் ல் பள்llகllல் ptய 

nலகங்கள் tறக்கvம், 6,032 aரc uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப் பள்llகllக்kப் pத்தகங்கள் வழங்kக் 

கல்vyன் தரத்ைத uயர்த்tவதற்kமான ptய 

mன்mயற்c ேமற்ெகாள்ளப்பட்டt.   iதற்ெகன r.270.63 

iலட்சம் ெசலvனம் ேமற்ெகாள்ளப் பட்டt. 
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3.11.7. பள்llகllல் tறன் ேதடல் 

 tறன் ேதடல் eன்பt தmழக aரcன் 

த த்tவமான or ptைமத் tட்டமாkம். iத்tட்டத்tன் 

ேநாக்கம் kராமப்pற மாணவர்கllடத்tல் uள்ள 

mகச்cறப்பான கல்vத் tறைமகைளக் கண்ட ந்t 

வளப்ப த்t வளர்த்ெத த்தலாkம். மாnல aளvல் 134 

tறன் ேதடல் ைமயங்கள் aைமக்கப்ெபற் ள்ளன. 

மாணவர்கllன் கல்vத் tறைன ேமlம் 

வlைமப்ப த்tம் வைகyல் v mைற காலங்கlllம், 

வார i t நாட்கlllம் cறப்p வkப்pகள் நடத்தப் 

ெப kன்றன. 

 ேமlம், மாணவர்கள் தங்கllைடய tறைமக்kம், 

ஆற்றlக்kம் ஏற்ற or ெதா ல் prைவத் ெதrv ெசய்t 

ெகாள்ள iம்ைமயங்கள் uதvkன்றன. iம்ைமயங்கllன் 

ெசயல்பா கேளா , cறப்p ேவைலவாய்ப்p k த்த 

v ப்pணர்vத் tட்டங்கllம் mக்kயப் பktயாக 

iைணக்கப் பட் ள்ளன. iம்mயற்cyனால் ஏறக்kைறய 

13,400 மாணவர்கள் பயன்ெபற் ள்ளனர். iத்tட்டத்ைதச் 

ெசயல்ப த்tவதற்காக 2018-19 ஆம் ஆண் ல் r.67.00 

iலட்சம் ெசலvடப்பட் ள்ளt. 
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3.11.8. ெமல்லக் கற்kம் மாணவர்கllன் சாதைன 

aைடvத்tட்டம் 

பத்தாம் வkப்p aரcத் ேதர்v e tம் மாணவர்கllல், 

k ப்பாக ெமல்லக் கற்kம் மாணவர்கllக்k 

uதvவதற்காக iச்cறப்pத் tட்டம் வ வைமக்கப் 

பட் ள்ளt. iத்tட்டமானt 32 மாவட்டங்கllல் uள்ள 

aைனத்t aரc uயர்nைல, ேமல்nைலப் பள்llகlllம் 

ெசயல்ப த்தப்பட்டt. iச்cறப்pத் tட்டத்தால் 1,04,762 

மாணவர்கள் பயன்ெபற்றனர். 2018-19ஆம் ஆண் ல் 

iத்tட்டத்tற்காக r.60.64 iலட்சம் ெசலvடப் பட்டt. 

3.11.9. பைடப்pசார் கற்றல்  tட்டம்  

iத்tட்டம், iைடnைலப்பள்ll மாணவர்கள் தங்களt 

கல்vச் ெசயல்பா கllல் பங்ெக ப்பைத ேமம் 

ப த்tவதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மற் ெமாr cறப்p 

mயற்cயாkம். iத்tட்டமானt 32 மாவட்டங்கlllம் 

ெசயல்ப த்தப்ப kறt. மாணவர்கள் தங்கllைடய 

கற்றல் a பவங்கைள uயர்த்t ம் ேநாக்kல் 

ெசாந்தமாகச் ெசயல் tட்டங்கைளத் தயாrக்க it 

ஊக்கப்ப த்tkறt. மாணவர்களால் தயாrக்கப்பட்ட 

cறந்த ெசயல் tட்டங்கllக்k மாவட்ட a vயல் 

கண்காட்cகllல் vrtகள் வழங்கப்ப kன்றன. 
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iத்tட்டத்ைதச் ெசயல்ப த்tட 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

r.128.00 iலட்சம் ெசலvடப்பட்டt. 1,51,600 மாணவர்கள் 

iத்tட்டத்தால்  பயன் ெபற் ள்ளனர். 

3.11.10 . vனா vனா nகழ்ச்c 

 பாடnல்கllக்k aப்பாlம் மாணவர்கllன் 

a vத் ேதடைல ஊக்kvப்பt vனா vனாப் 

ேபாட் yன் mதன்ைமக் k க்ேகாளாkம். aரcப்-

பள்llகllல் 9, 10 ஆம் வkப்pகllல் பylம் 

மாணவர்கllக்k vனா vனாப் ேபாட் கள் பள்ll, 

கல்v மாவட்டம், மாவட்டம், மண்டலம் மற் ம் மாnலம் 

eன் ம் 5 nைலகllல் நடத்தப்ெபற்றன. itல் ெமாத்தம் 

24,256 மாணவர்கள் mkந்த ஆர்வத்tடன் பங்ேகற்றனர். 

மாnல aளvல் mன்  cறந்த a கள் 

ேதர்ந்ெத க்கப்ெபற்றன. aைனத்t nைலகlllம் 

vனா  vனாப் ேபாட் கllல்  ெவற்  ெபற்ேறார்க்k 

ெராக்கப் பrcகllம், சான் தழ்கllம், cழற் 

ேகாப்ைபகllம் பrசllக்கப்பட்டன.  2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் r.16.50 iலட்சம் iதற்ெகன ெசலvடப்பட்டt. 
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3.11.11. ேநர  கற்றlக்கான களப்பயணம் 

 ேநர  கற்றlக்கான களப்பயணம் eன்பt or 

ptைம mயற்cயாkம். it மாணவர்கllக்kக் கற்றல் 

a பவத்ைத வழங்kவேதா  மா பட்ட பண்பா கள், 

நன்ென கள், வாழ்க்ைக mைறகள் பற்  a ய 

வ வைக ெசய்kறt.  2018-19 ஆம் ஆண் ல் 67 கல்v 

மாவட்டங்கlllrந்t 2010 மாணவர்கள் ெபங்கllr, 

ைமcr, ஐதராபாத் ஆkய iடங்கllக்k ெசன்  

a vயல் ைமயங்கள், arங்காட்cயகம் மற் ம் pராதன 

கட்டடங்கைள கண் கllத்தனர். iப்பயணத்தால்,  

aண்ைட மாnலங்கllன் பாரம்பrயங்கள், பண்பா கள் 

ஆkயவற்ைற நமt மாணவர்கள் a ந்t ெகாண்டனர்.  

2018-19 ஆம் ஆண் ல் iதற்ெகன r.40.20 iலட்சம் 

ெசலvடப்பட்டt. 

3.11.12. ஆcrயர் பrமாற்றத்  tட்டம் 

iத்tட்டம் மத்tய ம தவள ேமம்பாட் த் tைறயால் 

or mன்ேனா த் tட்டமாக ஏற்பllக்கப்பட் ள்ளt.  

iத்tட்டத்tன் kழ் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ஆcrயர்கள் 

மற்ற மாnலங்கllல் uள்ள uயர் கல்v 

n வனங்கllக்kச் ெசன்  பார்ைவy வதற்கான 

வாய்ப்pகள் வழங்கப்ப kன்றன.  aந்த uயர்கல்v 
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n வனங்கள் eவ்வா  வkப்பைறகllல் நvன ெதா ல் 

nட்பங்கைளப் பயன்ப த்tkன்றன eன்பைத 

a ந்tெகாள்ளm kறt.  

 ஆcrயர்கள் கற்pத்தlக்kக் kைடக்கப் ெப ம் ptய 

ெதா ல் nட்பங்கைளத் ெதrந்tெகாண்  கற் க் 

ெகாள்ள it uதvkறt. ெமாத்தம் 670 ஆcrயர்கள் 

iத்tட்டத்tல் பயன்ெபற்றனர்.  iதற்k   r 13.40  

iலட்சம் ெசலvடப்பட்டt. 

3.11.13. சத்தான uணv  நலவாழ்v மற் ம் cகாதாரம் 

9 மற் ம் 10 ஆம் வkப்pகllல் atக aளvல் 

மாணvயர் ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5,711 aரc uயர்nைல 

மற் ம் ேமல்nைலப் பள்llகllல் iந்த ‘சத்தான uணv  

நலவாழ்v மற் ம் cகாதாரம்' eன் ம் cறப்pத் tட்டம் 

a mகப்ப த்தப் பட் ள்ளt. iத்tட்டத்tன் mதன்ைம 

ேநாக்கமானt  tறன்கைள a ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 

நலவாழ்v மற் ம் சத்tணv  பற் ய கல்vைய ேமம்-

ப த்tதலாkம்.  iக்கல்vயானt நலவாழ்vப் 

ப யாளர்களாlம், பyற்c ெபற்ற ஆcrயர்களாlம் 

aைனத்t nைலகlllம் வழங்கப்ப kறt.  கற்றlக்kம் 

a tற க்kம் mகvம் iன் யைமயாததாkய நல்ல 

uடல் நலம் ெப வைத u t ெசய்வதற்kத்  tறன்கள் 
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a ப்பைடyலான நலவாழ்vக் கல்vையக் 

kழந்ைதகllக்k வழங்k நலவாழ்vப் பழக்க 

வழக்கங்கைள வாழ்நாள் m வtம் கைடப்p த்tட 

iத்tட்டம் uதvkறt.  iத்tட்டத்tன் mலம் 4,10,669 

iலட்சம் மாணvகள் பயன் ெபற்றனர்.  iதற்கான 

ெமாத்த ெசலv r.114.22 iலட்சமாkம்.  

3.11.14. nல வைரபடத்tறன் 2018-19 

மாணவர்கllக்k வைரபடத்tறைன வளர்ப்பtல் 

கவனம் ெசlத்tவேத iத்tட்டத்tன் ேநாக்கமாkம்.  

சmக a vயல் ஆcrயர்கள் aைனவrக்kம், 

k ப்பாகப் pvyயல் ஆcrயர்கllக்k iப்பyற்c 

allக்கப்பட்டt.  iவ்வா  பyற்c ெபற்ற சmக a vயல் 

ஆcrயர்கள் மாணவர்கllக்k iத்tறைனக் கற் க் 

ெகா த்தனர். iதன் vைளவால் வைரபடம் வைரவtல்  

மாணவர்கள் mகvம் tறன் ெபற்றவர்களாyனர்.  iட 

aைமப்pத் தாள்கள் (TOPE Sheet) தடம  தாள் (Tracing Sheet) 

ஆkய கrvகllன் tைணெகாண்  வைரபடத்tன் 

ெதாைலvகைள aளக்க மாணவர்கllக்kக் கற் க் 

ெகா ப்பதற்k வkப்பைறகllல் iைவ ெபrtம் 

uதvயாக aைமந்தன.  iத்tட்டத்tற்காக r.9.78 
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iலட்சம் ெசலvடப்பட்டt.   iத்tட்டத்தால்  69,105  

மாணவர்கள் பயன்ெபற்றனர். 

3.12.  nகழ்vகள் மற் ம் vrtகள் 

3.12.1. a vயல் கண்காட்c 

தmழக aரc மாணவர்கllைடேய a vயல் 

cந்தைனைய வளர்க்kம் வைகylம், aதைன  

ேமம்ப த்tம் வைகylம் பலதரப்பட்ட a vயல் 

ெசய்mைறப் பyற்cகைள allத்t வrkறt.  aதற்காக 

மாணவர்கllைடேய பள்ll aளvlம், வட்டார aளvlம், 

மாவட்ட aளvlம், மாnல aளvlம் a vயல் 

கண்காட்cகைள நடத்t மாணவர்கllன் a vயல் 

cந்தைனையyம், tறைனyம் வளர்த்t  வrkறt.  

a vயல் கண்காட்c மாணவர்கllைடேய கrத்tப் 

பrமாற்றம், iைணந்t ெசயல்ப தல் மற் ம் ptய 

கண் p ப்pகllக்கான tறன் ஆkயவற்ைற வளர்க்க 

uதvkறt.  22.11.2018 aன்  மtைரyல் மாnல 

aளvலான a vயல் கண்காட்c நைடெபற்றt.  cற் ச் 

cழல் பாtப்ைப ஏற்ப த்tம் மாcைனக் கட் ப்ப த்tவt, 

ptப்pக்கத்தக்க ஆற்றல் mலங்கைளப் பயன்ப த்tதல் 

ேபான்றைவ uள்llட்ட பல்ேவ  கrத்tகள் aடங்kய 138 

a vயல் ெசயல்tட்டங்கள் பார்ைவக்k ைவக்கப் 
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பட்டன. atல் மாnல aளvல் mதlடம் ெபற்றவர்கள், 

aகமதாபாத் நகrல் 2018 நவம்பrல் நைடெபற்ற ேதcய 

aளvலான a vயல் கண்காட்cyல் கலந்t 

ெகாண்டனர். iத்tட்டத்tற்k rபாய் 32.60 iலட்சம் nt 

ெசலvடப்பட்டt. 

3.12.2. கைலத் trvழா 

நம் மாnலத்tல் பாரம்பrய, பன்mகத் தன்ைம ெகாண்ட 

கைல வ வங்கள் uள்ளன.  iவற் ள் cல கைலகள் 

mைறயான ஆதரv iல்லாததால், a yம் nைலyல் 

uள்ளன.  “கைலத் trvழா” பள்ll மாணவர்கllன் கைல 

வ வக் ெகாண்டாட்டம் eன்ற வ vல் நடத்தப்ெப kறt.  

மாnல aரசானt மாnலத்tன் பல்ேவ  கைல 

வ வங்கllக்k uதv  ெசய்t, aைவ e ச்c ெபற 

uதvkறt.  மாணவர்கllன் uள்ளார்ந்த tறைமகைளyம், 

த த்tவமான கைலத் tறன்கைளyம் வளர்க்க iந்த 

mயற்c uதvkறt. iப்ேபாட் கள் ெதாடக்க, ந nைல, 

uயர்nைல, ேமல்nைலப் பள்llகைளச் சார்ந்த 1 mதல் 12 

வkப்p மாணவர்கllக்k நடத்தப்ப kறt.  கைலத் 

trvழாப் ேபாட் கள் r.4.00 ேகா  ெசலvல் பள்ll, 

oன் ய, கல்v மாவட்ட மற் ம் வrவாய் மாவட்ட 

aளvல் நடத்தப்பட் ள்ளன. 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல், 



88 

மாnல aளvலான ேபாட் கள் நாமக்கல்lல் நைட-

ெபற்றன. itல் 3,227 மாணவர்கllம், 3,770 மாணvகllம் 

கலந்t ெகாண்டனர்.   

3.12.3.  கலா uத்சவ் (ேதcய கைலத்tறன் trvழா) 

கலா uத்சவ் eன்பt iைடnைலயளvல் பள்ll 

மாணவர்கllன் கைலைய ேமம்ப த்tவதற்kம், ெவllக் 

ெகாணர்வதற்kமான or cறந்த mன் mயற்cயாkம். 

கலா uத்சவ் ெகாண்டாட்டங்கள் மாnல கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம் (SCERT), மாவட்ட 

கல்v மற் ம் பyற்c n வனங்கள் (DIET) ஆkயவற் ன் 

m  oத்tைழப்ேபா  மாவட்ட, மாnல, ேதcய aளvல் 

நைடெப kன்றன. மாணவர்கள் தங்கllன் வா ம் கைல 

மரpகைள நாடகம், நாட் யம், iைச மற் ம் ஓvயம் ஆkய 

வ வங்கllல் ெவllக்காட்டvம், aவற்ைறப் prந்t 

ெகாள்ளvம், ஆழ்ந்t ஆராயvம், மாணவர்கllக்k 

iக்கலா uத்சவ் uதvkறt. 

வ. 
eண் 

கைல  வ வம் பங்ேகற்ற மாணவர்கllன் 
eண் க்ைக 

மாவட்ட 
aளvல் 

மாnல 
aளvல் 

1 iைச/வாய்ப்பாட்  1,161 63 

2 iைச/கrv 762 63 
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3 நடனம் 1,472 62 

4 ஓvயம் 2,173 62 

 ெமாத்தம் 5,568 250 

trச்cராப்பள்ll, நாமக்கல், நாகப்பட் னம், ேசலம் 

மற் ம் ெசன்ைன ஆkய மாவட்டங்கlllrந்t மாnல 

aளvல் ெவற் ெபற்ற k க்கள் pttல்lyல் 

நடத்தப்பட்ட ேதcய aளvலான ேபாட் yல் பங்k 

ெபற்றன. ேதcய aளvலான iைச மற் ம் நாட் ய 

nகழ்ச்cகllல் ெசன்ைன மற் ம் trச்cராப்பள்ll 

மாணவர்கள் mதlடம் ெபற்றனர். itல் ெவற்  ெபற்ற 

oவ்ெவாrவrக்kம் தங்கப்பதக்கmம், சான் த ம், 

r.25,000 vrtத் ெதாைகyம் பrசாக வழங்கப்ெபற்றன.  

2018-19 ஆம் ஆண் ல் கலாuத்சவ் tட்டத்tற்காக r.11.00 

iலட்சம் ெசலvடப்பட்டt. 

3.12.4. ெபrந்தைலவர் காமராசர் vrt 

aரc மற் ம் aரc uதvெப ம்  பள்llகllல் 10 மற் ம் 

12 ஆம் வkப்pகllல் தmழ் வ yல் பylம் 

மாணவர்கllக்k ெபrந்தைலவர் காமராசர் vrt 

வழங்கப்ப kறt.  oவ்ெவாr மாவட்டத்tlம், 10 ஆம் 

வkப்p ெபாtத் ேதர்vlம் pற கல்v iைணச் 

ெசயல்பா கlllம் mதlடம் ெபற்ற 15 மாணவர்கllக்k 

தலா r.10,000 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p ெபாtத்ேதர்vல் 
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mதlடம் ெபற்  pற கல்v iைணச் ெசயல்பா கlllம் 

mதlடம் ெபற்ற 15 மாணவர்கllக்k தலா r.20,000  

vrtத் ெதாைகயாக வழங்kட aரc r.145.30 iலட்சம் 

otக்k  ெசய்tள்ளt. 2017-18 ஆம் ஆண் ற்கான 

vrtகள் 960 மாணவர்கllக்k 05.09.2018 aன்  

வழங்கப்பட்டன.   

3.12.5. ptைமப் பள்ll vrt 

மாணவர் ேசர்க்ைகyைன ேமம்ப த்tதல்,             

கற்pத்தlல் ptய uத்tகைள நைடmைறப் ப த்tதல், 

nர்ணyக்கப்பட்ட uட்கட்டைமப்pத் ேதைவகைள 

nைறv ெசய்தல், பள்ll ேமலாண்ைம வளர்ச்cக் k  

மற் ம் ெபாtமக்கllடன் பள்ll நல க்காக iைணந்t 

ெசயல்ப தல் ஆkயவற் ல் cறந்t vளங்k ம் 

பள்llகllக்kப் ptைமப் பள்ll vrt வழங்கப்ப kறt. 

2017-18 ஆம் ஆண் ல் 58 பள்llகள் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  

r.83.00 iலட்சத்tற்k ெராக்க vrtகள் வழங்கப் 

ெபற்றன. 

3.12.6.  கனv ஆcrயர் vrt 

 aரcப் பள்llகllல் க  வசtகllடன் 

பாடங்கைள நடத்tம் ஆcrயர்கள், பாடம் சாராத 
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கல்vப்ப கள் மற் ம் iைணச் ெசயல்பா கள் 

ஆkயவற்ைற ேமற்ெகாள்ேவார், பள்llyன் 

நலன்கllக்காக aப்பkt சmக u ப்pனர்கேளா  

iைணந்t ெசயல்ப ம் ஆcrயர்கள், மாணவர் 

ேசர்க்ைகைய atகப்ப த்த uதvம் ஆcrயர்கள் 

ஆkேயாைர ஊக்கப்ப த்tம் vதமாகக் “கனv ஆcrயர் 

vrt” வழங்கப்ப kறt. 2017-18 ஆம் ஆண் ற்k 141 

tறைமயான ஆcrயர்கள் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  vrtத் 

ெதாைகயாக oவ்ெவாrவrக்kம் r.10,000 vதம் r.14.10 

iலட்சம் மtப்pல் ெராக்க vrtகள் 05.09.2018 aன்  

வழங்கப்பட்டன.   

3.13.  ptய  mன்mயற்cகள்  

3.13.1.  nர்வாக ம  cரைமப்p 

ம cரைமப்pற்k mன், aரc மற் ம் aரc ntyதv 

ெப ம் ெதாடக்க, ந nைல, uயர்nைல மற் ம் 

ேமல்nைலப் பள்llகள், ெமட்rkேலசன் பள்llகள் மற் ம் 

ஆங்kேலா iந்tயன் பள்llகள் ேபான்ற பலதரப்பட்ட 

பள்llகைள கண்கா க்க oத்த nைலyல் uள்ள 

பல்ேவ  nர்வாக aைமப்pகள் irந்தன.  மாவட்ட 

aளvல் iவ்வைமப்pகள் oன்ேறா  oன்  iைணந்t 

ெசயல்ப வtல் mkந்த cரமங்கள் irந்தன.  iதனால் 
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தரமான கண்கா ப்p m ைமயான aளvல் 

ேமற்ெகாள்ள iயலாமlம், iரட் ப்p ேவைலyம், 

காலvரயmம் ஏற்பட்டன. வrவாய் மாவட்ட aளvல் 32 

mதன்ைமக் கல்v alவலர்கllம், கல்v மாவட்ட 

aளvல் 67 மாவட்டக் கல்v alவலர்கllம் aரc மற் ம் 

aரc uதvெப ம் uயர்nைல மற் ம் ேமல்nைலப் 

பள்llகைள கண்கா த்t வந்தனர்.  வrவாய் மாவட்ட 

aளvல் 32 மாவட்ட ெதாடக்கக் கல்v alவலர்கllம், 

oன் ய aளvல் 836 uதv ெதாடக்கக் கல்v 

alவலர்கllம் aரc மற் ம் aரc uதvெப ம் 

ெதாடக்க மற் ம் ந nைலப் பள்llகைள கண்கா த்t 

வந்தனர்,  ெமட்rkேலசன் பள்llகைள ெமட்rக் பள்ll 

ஆய்வாளர்கllம், ஆங்kேலா-iந்tய பள்llகைள 

ஆங்kேலா-iந்tய பள்ll ஆய்வாளர்கllம்  கண்கா த்t 

வந்தனர்.  iவற் ல் mதன்ைமக் கல்v alவலர் பதv 

தvர்த்t ஏைனய பதvகள் aைனத்tம் iைணயாக 

irந்தாlம் oேர eல்ைலக்kள் தங்கllக்ெகன 

otக்கப்பட்ட பள்llகைள மட் ேம ஆய்v ெசய்t 

வந்தனர். 

ேமற்k ப்pட்ட nர்வாகக் கட்டைமப்p கள aளvல் 

m ைமயாக ம  cரைமக்கப்பட்  nர்வாக mைறyைன 

ellைமயாக்kம் வைகyல் aைனத்tப் பள்llகைளyம் 
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mைறயாக ஆய்v ெசய்யvம், கண்கா க்கvம் urய 

atகார பkர்ந்தllப்p ெசய்t or ெதllவான mன்ற க்k 

nர்வாக aைமப்p urவாக்கப்பட் ள்ளt. iவ்வா  ம  

cரைமக்கப்பட்ட nர்வாக aைமப்pன்ப , 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் மாவட்ட aளvல் 32 mதன்ைமக் கல்v 

alவலர்கள், கல்v மாவட்ட aளvல் 120 மாவட்டக் 

கல்v alவலர்கள், oன் ய aளvல் 836 வட்டாரக் 

கல்v alவலர்கள் eன மாற்  aைமக்கப்பட் ள்ளன.   

aரc, aரc ntyதv ெப ம் பள்llகள், cயntப் பள்llகள் 

ேபான்ற aைனத்t வைகப் பள்llகைளyம்  கள aளvல் 

cறந்த mைறyல் கண்கா க்க iம்ம cரைமப்p 

uதvkறt. 

3.13.2. aரcப் பள்llகைள மாtrப் பள்llகளாக மாற் தல்  

மாவட்டத்tற்k or ேமல்nைலப் பள்ll vதம் 32 

ேமல்nைலப் பள்llகள் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  மாtrப் 

பள்llகள் ஏற்ப த்த aரc m v ெசய்t, or பள்llக்k 

r.50.00 iலட்சம் vதம் r.16.00 ேகா  ெசலvல் uலகத் 

தரம் வாய்ந்த uட்கட்டைமப்p வசtகள் ஏற்ப த்தப்பட்  

iப்பள்llகைள மாtr பள்llகளாக மாற்ற நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt. eந்த or mன்ேனா த் 

tட்டmம் mதlல் iம்மாtrப் பள்llகllேலேய a mகப்-
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ப த்tடvம் iவ்வ பவத்ைதக் ெகாண்  pற பள்llகள் 

கற் ணர்ந்t aவற்ைற மாவட்டம் m வtlம் 

pன்பற்றvம் வ வைக ெசய்யப்-பட் ள்ளt.   iம்மாtrப் 

பள்llகllக்கான வ காட்  ெந  mைறகைள 

ஏற்ப த்தvம், ெசலvனங்கள் மற் ம் ெசயல்பா கைளக் 

கண்கா க்கvம் ஓர் uயர்மட்டக் k  aைமக்கப் 

பட் ள்ளt.   

 

மழைலயர் வkப்p mதல் 12ஆம் வkப்p வைரyள்ள 

orங்kைணந்த பள்llயாக மாtrப் பள்llகள் 

iயங்kkன்றன. iப்பள்llகllல், aத்tயாவcயத் 

ேதைவயான tறன்mk வkப்பைற, uயர் ெதா ல்nட்ப 

ஆய்வகம், crய vளக்kகள், ெதா ல்nட்ப ெதாட் ணர் 

வrைகப் பtv, mன்nலகம், ஆய்வகங்கள், vைளயாட்  

uபகரணங்கள், க ப்பைற வசtகள், பாtகாக்கப்பட்ட 

k nர், கண்கா ப்pக் ேகமரா மற் ம் ேதைவயான 

aைனத்t uட்கட்டைமப்p வசtகllம் ஏற்ப த்தப் 
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பட் ள்ளன.  ெபrn வன சmக பங்கllப்p, ெபாt மக்கள், 

mன்னாள் மாணவர்கள் மற் ம் aரcத் tட்டங்கள் 

ஆkயவற் ன் mலம் தைலைம ஆcrயர்களால் ntyதv 

ெபறப்ப kறt.  நடப்p கல்vயாண் ல் மாணவர் ேசர்க்ைக 

k ப்pடத்தக்க aளvல் iப்பள்llகllல் 

atகrத்tள்ளt. 

3.13.3. iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலக் கல்vைய  

ெதா ல்tறன்மயமாக்கல் 

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலக் கல்vையத் 

ெதா ற்கல்v மயமாக்kம் iத்tட்டம்  

iைளஞர்கllக்கான ேவைல வாய்ப்ைப 

uயர்த்tவதற்காகக் ெகாண்  வரப்பட்டதாkம்.  

ெதா ற்கல்vப் ப ப்pகள் வாyலாக தங்களt 

ேபாட் y ம் tறன்கைள வளர்த்tக் ெகாள்ளvம்,  பல 

tைறகllல் nைழவதற்kம்,  கல்vத் தktகllக்ேகற்ப 

iடம் ெபயரvம் கல்vத் தktகllல் மாற்றம் ெசய்t 

ெகாள்ளvம் கல்vய v ெபற்ற pன்p ேவைலவாய்ப்p 

ெப வதற்கான iைடெவllையக் kைறப்பதற்kம், 

iைடnைலக் கல்v aளvல் iைடnற்றைலக் 

kைறப்பதற்kம் iத்tட்டம்  uதvkறt.  
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தற்ெபா t 67 கல்v மாவட்டங்கllல் 67 பள்llகllல் 

or பள்llக்k 2 ெதா ற்பாடங்கள் vதம் iத்tட்டம் 

நைடmைறப்ப த்தப்பட் ள்ளt.  9 mதல் 12 ஆம் வkப்p 

வைரyலான ெதா ற்கல்v, ேதcய tறன்கள் தktக் 

கட்டைமப்pன் (NSQF) a ப்பைடyல் ெசயல்ப த்தப் 

ப kறt. பள்llகllல் ேவளாண்ைம, பல்tறன் 

a ப்பைடப் ப ப்pகள், mன்ன vயல் மற் ம் 

வன்ெபாrள், aழk மற் ம் நலம், வாகனத் ெதா ல் 

மற் ம் ஆைடகள் தயாrப்p, vட் ப் ெபாrள்கள் தயாrப்p 

ேபான்ற 6 ெதா ற் பாடங்கள் நைடmைறப்ப த்தப் 

ப kன்றன. 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் iத்tட்டத்tன் 

mலம் 5,342 மாணவர்கள் பயனைடந்tள்ளனர்.  itல் 

2,727 மாணvயrம் 2,615 மாணவர்கllம் aடங்kவர்.  

iத்tட்டத்tற்காக r. 741.09 iலட்சம் பயன்ப த்தப் 

பட் ள்ளt. 

3.13.4. ஆcrயர்கllக்k ம க்க  

நvன ெதா ல் nட்ப வளர்ச்cப் ேபாக்kைன 

மாணவர்கள் etர்ெகாள்llம் ெபாrட் , தகவல்  

ெதா ல்nட்பத்ைதப் பள்llகllல் a mகப் ப த்tவtல் 

aரc mகvம் mைனப்ேபா  ெசயல்பட்  வrkறt.  

ேமல்nைல வkப்p மாணவர்கllக்k vைலyல்லா 
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ம க்க  வழங்k mைறயாக பல்ேவ  பாடங்கைள 

மாணவர்கள் elltல் a kம் வசtகைள 

ஏற்ப த்tyள்ளt.  ெபrம்பாலான பள்llகllல் uள்ள 

க  ஆய்வக வசtகள், மாணவர்கllன் ேதைவகைளப் 

pர்த்t ெசய்தாlம் ஆcrயர்கllன் ப  ேமம்பாட் த் 

ேதைவக்k c தளேவ பயன்ப kறt.  eனேவ பல்ேவ  

iைணயதளங்கைளப் பயன்ப த்t ஆcrயர்கllன் 

a vத்tறைன ேமம்ப த்tம் வைகயாகvம் ஆcrயப் 

ப  ேமம்பாட் த் ேதைவக்காகvம் 29,891 

ம க்க கைள  aரc பள்llகllல் ப யாற் ம்  

mtகைல ஆcrயர்கள் பயன்ப த்tம் ெபாrட்  வழங்க 

aரc m v ெசய்tள்ளt.    iதற்காக r.37.86 ேகா  

otக்கப்பட் ள்ளt. ஆcrயrன் பயன்பாட் ற்காக 

வழங்கப்ப ம் ம க்க கள் வைல தளத்tல் uள்ள 

பல்ேவ  ஆதார வளங்கைள ஆcrயர்கள் ெபற்  

aவர்களt a ைவ வளப்ப த்tக் ெகாள்ள 

uதvkன்றன. 

3.13.5. vைளயாட் ப் பள்llகள் 

2018-19 ஆம் கல்v ஆண் ல் மாவட்டத்tற்k or 

பள்ll vதம் 32 மாவட்டங்கllல் ‘vைளயாட் ப் பள்llகள்’ 

aைமத்t ம் or ptய tட்டம் a mகப் ப த்தப்பட்டt.  
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iத்tட்டத்tன்  ேநாக்கம் aரcப் பள்llகllல் ப க்kம் 

மாணவர்கllள் vைளயாட் ல் tறைமyம் ஆர்வmம் 

uள்ளவர்கைளக் கண்ட ந்t, மாnல, ேதcய, பன்னாட்  

vைளயாட் ப் ேபாட் கllல் ெவற் கரமாகப் பங்ேகற்kம் 

வைகyல் aவர்கllக்kப் பyற்c allக்க uதvவதாkம். 

பள்llகllக்k ேதைவக்ேகற்ப வசtகள் மற் ம் 

vைளயாட்  uபகரணங்கள் allத்tட r.96.00 iலட்சம் 

ெசலvடப்பட்டt. 

3.13.6. கல்vச் cற் லா  

or cறப்p mயற்cயாக, tறைமயான மாணவர்கைள 

aயல்நா கllல் uள்ள cறப்pmk கல்v 

n வனங்கllக்k aைழத்tச் ெசல்வதற்ெகன aரc 

r.3.00 ேகா  oப்பllப்p ெசய்tள்ளt.   mதற்கட்டமாக  

a vயல் மற் ம் ெதா ல் nட்பத் tைறyல் cறந்t 

vளங்kம் 50 மாணவர்கள் pன்லாந்t மற் ம் ஸ்vடன் 

நா கllக்k aைழத்tச் ெசல்லப்பட் ள்ளனர். 

iம்மாணவர்கள் aங்kள்ள பள்llகள், arங்-

காட்cயகங்கள், nலகங்கள் a vயல் ஆய்வகங்கள் 

ஆkயவற் lrந்tம், ஆcrயர்கள் மற் ம் tைற சார்ந்த 

npணர்கllடன் கலந்tைரயா யதன் வாyலாகvம் mகச் 

cறப்பான மற் ம் ஆழ்ந்த a v ெபற்  trம்pyள்ளனர்.   
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iரண்டாம் கட்டமாக, கைல,  iலக்kயம் மற் ம் 

கலாச்சாரத்tல் cறந்t vளங்kம் 25  மாணவர்கள்  

cங்கப்pர் மற் ம் மேலcயா ஆkய நா கllக்k 

a ப்pைவக்கப்பட்டனர். aவர்கள் மேலcயா நாடாll-

மன்றம், ெதால்lயல் arங்காட்cயகம், பாரம்பrய 

பண்பாட்  ைமயம், AIMST பல்கைலக் கழகம் ஆkய 

iடங்கைளப் பார்ைவyட்டனர்.  ேமlம் 25 மாணவர்கள் 

vைரvல் ேவ cல ெவllநா கllக்k a ப்p 

ைவக்கப்படvள்ளனர். 

pன்லாந்t மாணவர்கேளா  
கலந்tைரயாடல் 

cங்கப்pர் ேகாளரங்கத்ைத 
பார்ைவyடல் 

3.13.7. cத்tகrக்கப்பட்ட k nர் வசt 

aரcப் பள்llகள் aைனத்tlம் பாtகாப்பான k nர் 

வசtைய u t ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள aரc 

ஏற்கனேவ e த்tள்ளt.  ேமlம், 2,448 aரc uயர்nைல 
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மற் ம் ேமல்nைலப் பள்llகllல் pன் ட் ப் பரவல் (R.O.) 

mைறyல் cத்tகrக்கப்பட்ட k nர் வசt ெசய்ய 

m ெவ க்கப்பட் ள்ளt. iத்tட்டத்tற்k நாடாll-

மன்ற, சட்டமன்ற u ப்pனர் ெதாkt ேமம்பாட்  ntைய 

பயன்ப த்த uத்ேதcக்கப்பட்டt. aதன்ப , சட்டமன்ற 

u ப்pனர் ெதாkt ேமம்பாட்  ntyன் ெமாத்த 

otக்kட் ல் pன் ட் ப் பரவல் (R.O.) mைறyல் 

cத்tகrக்கப்பட்ட k nர் வசtக்காக r.15.00 iலட்சம் 

otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

3.13.8. சாரண சார யர்   

தmழ்நாட் ல் சாரண சார யர் iயக்கம் t ப்pடன்  

ெசயல்பட்  வrkறt. mக்kயமான iடங்கள் மற் ம் 

ெதால்ெபாrள் nைனvச் cன்னங்கள் ஆkயவற்ைறச் 

cத்தம் ெசய்தல், மரம் ந தல், ெபாt cகாதாரம் மற் ம் 

uடல்நலம் பற் ய v ப்pணர்ைவ ஏற்ப த்tதல், 

mதlதv மற் ம் ேபாக்kவரத்t ெநrசைல 

ெந ப்ப த்tதல் ஆkயைவ iவற் ன்  mக்kய 

ெசயல்பா கள் ஆkம்.   

2018-19 ஆம் ஆண் ல் சாரண சார யர் 

iயக்கத்tற்காக aரc r.2.00 ேகா ைய  ெதாkப்p 

ntயாக (corpus fund) v vத்t aதைன தmழ்நா  



101 

mன்vைச nt மற் ம் a ப்பைட வசt ேமம்பாட்  

n வனத்tல் mதl  ெசய்tள்ளt. iம்-

mதlட் lrந்t ெபறப்ப ம் வட் த்ெதாைக மாnலம் 

m வtம் uள்ள சாரண சார யர் aைமப்pகllன் 

தைலைமயகங்கைளப் பராமrக்கப் பயன்ப த்தப்ப kறt.  

iவ்vயக்கத்tல் 3,21,328 மாணவர்கllம் 12,740  

ஆcrயர்கllம் பங்காற் வrkன்றனர். 

3.14. nt otக்k  

 2019–20 ஆம் ஆண் ற்k iைடnைல மற் ம் 

ேமல்nைலக் கல்vக்k r.14,408.86 ேகா  aரசால்  

nt otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 
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4 .  நலத்tட்டங்கள் 

4. mன் ைர 

மாணவர்கllைடேயயான சmக மற் ம் ெபாrளாதார 

ேவ பா கைளக் கைளவதற்kம், aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல்  ேசர்க்ைகைய u t 

ெசய்வதற்kம், மாணவர்கைள தக்க ைவப்பதற்kம், 

aைனத்t aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் 

பள்llகllல் பylம் மாணாக்கர்கllக்k pன்வrம் 

vைலyல்லாப் ெபாrட்கைள வழங்kதல் uள்llட்ட 

பல்ேவ  நலத்tட்டங்கைள aரc ெசயல்ப த்t 

வrkறt.   

4.1. pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர் சத்tணvத் tட்டம் 

pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர் சத்tணvத் tட்டத்tன் 

kழ் 1 mதல் 10 ஆம் வkப்p வைர பylம் 

மாணாக்கர்கllக்k சத்tள்ள மtய uணv வழங்கப்பட்  

வrkறt. iத்tட்டம் சmக நலன் மற் ம் சத்tணvத் 

tட்டத் tைறyன் mலம் ெசயல்ப த்தப்ப kறt. 2018-

19ஆம் கல்v ஆண் ல் 48.19 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 

iத்tட்டத்tன் mலம் பயனைடந்tள்ளனர். iத்tட்டம் 
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2019-20 ஆம் கல்vயாண் lம்  ெதாடர்ந்t 

ெசயல்ப த்தப்ப ம். 

4.2. பாடப் pத்தகங்கள் 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 

mதல் 12 ஆம் வkப்p வைர ப க்kம் மாணாக்கர்கllக்k 

vைலyல்லாப் பாடப்pத்தகங்கள் வழங்கப்பட்  வrkறt. 

மாணாக்கர்களt pத்தகச் cைமyைன kைறக்kம் 

ேநாக்கத்ேதா  2012-13 ஆம் கல்vயாண் ல் mப்பrவ 

mைற aரசால் a mகப்ப த்தப்பட்டt. பாடப்pத்தகங்கள் 

பrவத்tன் ெதாடக்க நாளன்ேற மாணாக்கர்கllக்k 

வழங்கப்ப kறt.  2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 74.18 

iலட்சம் மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tனால் 

பயனைடந்tள்ளனர்.  2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் 

iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர r.195.25 ேகா  nt otக்k  

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.3. ேநாட் ப் pத்தகங்கள் 

 aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 

mதல் 10 ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்k 

vைலyல்லா ேநாட் ப் pத்தகங்கள் வழங்kம் tட்டம் 

2012-13 ஆம் கல்vயாண் ல் a mகப்ப த்தப்பட்டt.  
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oவ்ெவாr பrவத்tன் ெதாடக்க நாளன்ேற ேநாட் ப் 

pத்தகங்கள் மாணாக்கர்கllக்k வழங்கப்ப kன்றன. 

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 58.63 iலட்சம் 

மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tனால் பயன் 

aைடந்tள்ளனர். 2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் 

iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர r.107.20 ேகா  otக்k  

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.4. ம க்க  

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல், 

ேமல்nைல வkப்p பylம் மாணாக்கர்கllக்k 

vைலyல்லா ம க்க  2011-12 ஆம் கல்vயாண்  

mதல் ெதாடர்ந்t வழங்கப்பட்  வrkறt. 2018-19 ஆம் 

கல்v ஆண் ல் 10.30 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 

iதன்mலம் பயன்ெபற வ வைக ெசய்யப் பட் ள்ளt.  

2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர 

r.1,362.27 ேகா  otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt.  

4.5. crைட  

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 

pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர் சத்tணvத் tட்டத்tல் 

ேசர்ந்t பயன்ெப ம் 1 mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர பylம் 
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மாணாக்கர்கllக்k vைலyல்லா நான்k iைணச் 

crைடகள் வழங்கப்பட்  வrkறt.  aரc 2019-20 ஆம் 

கல்vயாண் ல் ptய வ வைமப்pடன் k ய crைடைய 

a mகப்ப த்t uள்ளt.  2018-19  ஆம் கல்v ஆண் ல் 

iத்tட்டத்tனால் 40.65 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 

பயனைடந்tள்ளனர். 2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் 

iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர r.414.30 ேகா  nt otக்k  

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.6. கால கள் 

 2012-13 ஆம் கல்vயாண்  mதல் aரc மற் ம் 

aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 mதல் 10 ஆம் வkப்p 

வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்k vைலyல்லாக் கால  

வழங்கப்பட்  வrkறt. 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 

58.63 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் பயனைடந்tள்ளனர்.  2019-

20 ஆம் கல்vயாண் ல் iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர 

r.81.50 ேகா  otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.7. pத்தகப்ைப 

 2012-13 ஆம் கல்vயாண்  mதல் aரc மற் ம் 

aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 mதல் 12 ஆம் வkப்p 

வைர பylம் aைனத்t மாணாக்கர்கllக்kம் pத்தகப்ைப 
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வழங்கப்பட்  வrkறt.  2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல்  

69.81 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் பயனைடந்tள்ளனர். 

4.8. kைரயான்ஸ் 

2012-13 ஆம் கல்vயாண்  mதல்  aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 மற் ம் 2 ஆம் வkப்pல் 

பylம் aைனத்t மாணாக்கர்கllக்kம் kைரயான்ஸ் 

வழங்கப்பட்  வrkறt. 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 9.15 

iலட்சம் மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tன் mலம் 

பயனைடந்tள்ளனர். 

4.9. வண்ணப்ெபன்cல்கள் 

 aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 3 

mதல் 5 ஆம் வkப்p வைர பylம் aைனத்t 

மாணாக்கர்கllக்kம் வண்ணப் ெபன்cல்கள் வழங்kம் 

tட்டம் 2012-13 ஆம் கல்vயாண் ல் 

a mகப்ப த்தப்பட்டt. 2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 15.16 

iலட்சம் மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tன் mலம் 

பயனைடந்tள்ளனர். 
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4.10. க த uபகரணப் ெபட்  

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 6 

mதல் 8 ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்kக் 

க த uபகரணப் ெபட்  வழங்kம் tட்டம் 2012-13 ஆம் 

ஆண் ல் a mகப்ப த்தப்பட்டt. 2013-14 ஆம் 

கல்vயாண்  mதல் iத்tட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப kறt. 

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 16.29 iலட்சம் 

மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tனால் பயனைடந்tள்ளனர். 

4.11. nல வைரபட pத்தகம் 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 6 

mதல் 10ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்k 

nல வைரபட pத்தகங்கள் வழங்கப்ப kறt.  iத்tட்டம் 

2012-13 ஆம் கல்vயாண் ல் a mகப்ப த்தப்பட்டt. 

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் iத்tட்டத்tனால் 7.05 

iலட்சம் மாணாக்கர்கள் பயனைடந்tள்ளனர். 

2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் pத்தகப்ைப, 

kைரயான்ஸ், வண்ணப் ெபன்cல்கள், க த uபகரணப் 

ெபட்  மற் ம் nல வைரபட pத்தகங்கைள வழங்kவதற்k 

r.91.84 ேகா  otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt 
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4.12.  கம்பllச் சட்ைட 

 மைலப்பktகllல் uள்ள aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல் pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர் 

சத்tணvத் tட்டத்tல் ேசர்ந்t பயன்ெப ம் 1 mதல் 8 

ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்kக் கம்பllச் 

சட்ைட வழங்kம் tட்டம் 2013-14 ஆம் கல்vயாண் ல் 

aரசால் a mகப்ப த்தப்பட்டt. 2018-19 ஆம் 

கல்vயாண் ல் 1.23 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 

iத்tட்டத்tனால் பயனைடந்tள்ளனர். 2019-20 ஆம் 

கல்vயாண் ல் iத்tட்டத்tைன ெதாடர r.3.00 ேகா  

otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.13.  மைழக்கால ஆைட, uைற கால  மற் ம் காlைற 

 மைலப் பktகllல் uள்ள aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல் pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர் 

சத்tணvத் tட்டத்tல் ேசர்ந்t பயன்ெப ம் 1 mதல் 8 

ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்k 

vைலyல்லா மைழக்கால ஆைட, uைறக் கால  

மற் ம் காlைறகள் வழங்கப்பட்  வrkறt. iத்tட்டம் 

2016-17 ஆம் கல்vயாண் ல் a mகப்ப த்தப்பட்டt. 

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் 1.23 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 



109 

iத்tட்டத்tனால் பயன்ெபற வ வைக ெசய்யப் 

பட் ள்ளt. 

4.14. ேபrந்t பயண aட்ைட 

1 mதல் 12 ஆம் வkப்p வைர பylம் aைனத்t பள்ll 

மாணாக்கர்கllக்kம் aவர்களt பள்llக்k elltல் வந்t 

ெசல்வதற்k வசtயாக oவ்ெவாr ஆண் ம் ேபrந்t 

பயண aட்ைட வழங்கப்பட்  வrkறt. iத்tட்டம் 

ேபாக்kவரத்tத் tைறyன் mலம் ெசயல்ப த்தப்ப kறt.               

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல் பள்llகllல் பylம் 23.46 

iலட்சம் மாணாக்கர்கள் iத்tட்டத்tனால் பயன் 

aைடந்tள்ளனர். iத்tட்டம் 2019-20ஆம் கல்v 

ஆண் lம் ெதாடர்ந்t ெசயல்ப த்தப்ப ம். 

4.15. mtவண் கள்   

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 11 ஆம் 

வkப்pல் பylம் மாணவர்கllக்k vைலyல்லா 

mtவண் கள் வழங்கப்ப kறt.  iத்tட்டத்tன்kழ் 

pற்ப த்தப்பட்ேடார் மற் ம் mகvம் pற்ப த்தப்பட்ேடார் 

மற் ம் c பான்ைமyனர் நலத் tைற வாyலாக 

pற்ப த்தப்பட்ேடார் மற் ம் mகvம் pற்ப த்தப்பட்ேடார் 

iன மாணவர்கllக்kம் ஆttராvடர் மற் ம் பழங்-
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k yனர் நலத் tைற வாyலாக ஆttராvடர் மற் ம் 

பழங்k yன மாணவர்கllக்kம், பள்llக் கல்vத் tைற 

வாyலாக iதர iன மாணவர்கllக்kம் vைலyல்லா 

mtவண் கள் வழங்கப்ப kறt. iத்tட்டத்tன் kழ் 2017-

18 மற் ம் 2018-19 ஆம் கல்v ஆண் கllல் 11.56 iலட்சம் 

மாணவர்கள் பயனைடந்tள்ளனர். 

4.16.வrவாய் ஈட் ம் ெபற்ேறாைர iழந்த 

மாணாக்கர்கllக்கான nt uதv 

aரc மற் ம் aரc nt uதv ெப ம் பள்llகllல் 1 

mதல் 12 ஆம் வkப்p வைர பylம் மாணாக்கர்கllக்k 

aவர்கllன் வrவாய் ஈட் ம் ெபற்ேறார் (தாய் / தந்ைத) 

மரணமைடந்தாேலா, vபத்t காரணமாக nரந்தர mடக்கம் 

aைடந்தாேலா, nt uதv வழங்கப்ப kறt.  

iவ்வாறான etர்பாராத cழ்nைலyனால் 

iப்ெபற்ேறார்கllன் kழந்ைதகள் பாtக்கப்படாமல் 

irக்க ேவண் ம் eன்பtல் iவ்வரc u tயாக 

uள்ளt.  பாtக்கப்பட்ட மாணாக்கrன் ெபயrல் r.75,000 

aரc nt n வனங்கllல் ைவப்p ntயாக 

ெசlத்தப்ப kறt. iந்nt uதvத் ெதாைக 2014-15 ஆம் 

கல்vயாண் ல் r.50,000lrந்t r.75,000 ஆக 

uயர்த்தப்பட்டt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 660 மாணவர்கள் 



111 

பயனைடந்tள்ளனர்.  2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல்  

iத்tட்டத்tைனத் ெதாடர r.4.70 ேகா  otக்k  

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

4.17. மாணாக்கர் vபத்t nவாரண ntyதv  

பள்ll மற் ம் பள்llசார் ெசயல்பா கllன்ேபாt 

etர்பாராt nக ம் vபத்tகllனால் பாtப்pக்k 

uள்ளாkம் மாணாக்கர்கllக்காக ptைமயான iத்tட்டம் 

aரசால் a mகப்ப த்தப்பட் ள்ளt. aரc மற் ம் aரc 

nt uதv ெப ம் பள்ll மாணாக்கர்கllக்k 

iத்tட்டத்tன் mலம் nவாரண ntyதv வழங்கப் 

ப kறt.  iறப்p ேநr ன், r.1.00 iலட்சம், ெபrய 

காயங்கllக்k r.50,000 மற் ம் c ய காயங்கllக்k 

r.25,000 மாணாக்கrன் k ம்பத்tற்k nவாரண 

ntyதvயாக வழங்கப்ப ம்.  வழக்கமான pற காப்pட் த் 

tட்டங்கைளப் ேபாலன்  மாணாக்கர்கllக்k 

iந்nவாரண ntயானt vைரந்t வழங்கப்ப ம்.   

4.18. iைடnற்றைலத் தvர்ப்பதற்கான cறப்p ஊக்கத் 

ெதாைக  

 eந்தெவாr மாணாக்கrம் தன் ைடய 

ெபாrளாதாரத் தைடyனால் பள்llyல் irந்t 
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iைடnற்கக் kடாt eன்பtல் தmழக aரc u tயாக 

uள்ளt. 2011-12 ஆம் கல்vயாண்  mதல் iைட-

nைலyல் iைடnற்றைலக் kைறப்பதற்காக cறப்p 

ஊக்கத் ெதாைக வழங்kம் tட்டம் ெசயல்ப த்தப்பட்  

வrkறt.  10 மற் ம் 11 ஆம் வkப்p மாணவர்கllக்k 

r.1,500, 12 ஆம் வkப்p மாணவர்கllக்k r.2,000 vதம் 

தmழ்நா  mன்vைச nt மற் ம் a ப்பைட வசt 

ேமம்பாட்  n வனத்tல் mதl  ெசய்யப்பட்  12 ஆம் 

வkப்p m த்த pறk மாணாக்கர்கllக்k 

வழங்கப்ப kறt.  iத்tட்டத்tல் 2018-19 ஆம் கல்v 

ஆண் ல் 17.20 iலட்சம் மாணாக்கர்கள் 

பயனைடந்tள்ளனர்.  2019-20 ஆம் கல்vயாண் ல் 

iத்tட்டம் ெதாடர்ந்t ெசயல்பட r.313.59 ேகா  nt 

otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 
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5. ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 

5.1. mன் ைர 

ெமட்rkேலசன் பள்llகள் ஆங்kல வ yல் கல்v 

கற்pப்பைத mதன்ைமயாக ெகாண்  ெசயல்ப ம் த யார் 

cயntப் பள்llகளாkம்.  iப்பள்llகள் mதlல் ெசன்ைன 

மற் ம் மtைர பல்கைலக்கழகக் கட் ப்பாட் ல் 

irந்தன, pன்னர் 1978 ஆம் ஆண் , பள்llக் கல்v 

iயக்கக கட் ப்பாட் ன் kழ் ெகாண் வரப்பட்டன.  

ேமlம், 2001 ஆம் ஆண்  ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 

iயக்ககம் த யாக urவாக்கப்பட்டt.  தற்ேபாt 4,380 

ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 38 iலட்சத்tற்kம் atகமான 

kழந்ைதகllக்k தரமான கல்v வழங்k வrkன்றன. 

5.2. ெதாைலேநாக்k 

cறந்த uட்கட்டைமப்p வசtகள், m  தkt ெபற்ற 

ஆcrயர்கைள nயmத்தல், ptய பாடத்tட்டத்tன்ப  

பள்llக் kழந்ைதகllன் uயர்nைலக் கற்றல் aைடvகள் 

மற் ம் m ைமயான வளர்ச்c ஆkயவற்ைற u t 

ெசய்t தரமான கல்v வழங்kவேத iவ்vயக்ககத்tன் 

ெதாைல ேநாக்காkம். 
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5.3. ேநாக்கங்கள் 

 ptய ெமட்rkேலசன் பள்ll ெதாடங்க a மt 

allத்தல் 

 aரசால் aவ்வப்ேபாt nர்ணyக்கப்ப ம் 

வைரயைறகைள pர்த்t ெசய்yம் ெமட்rkேலசன் 

பள்llகllக்k aங்kகாரம் வழங்kதல் மற் ம் 

ெமட்rkேலசன் பள்llகைள ேமல்nைலப் 

பள்llகளாகத் தரம் uயர்த்t ஆைண வழங்kதல் 

 m  தkt ெபற்ற ஆcrயர்கள் nயமனம் 

ெசய்யப்ப வைத u t ெசய்தல் 

 கற்றlக்k uகந்த cழல் irப்பைத u t 

ெசய்தல் 

 பள்llக் kழந்ைதகllன் பாtகாப்pைன u t 

ெசய்தல் 

 kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 

கல்v urைமச் சட்டம், 2009ஐ நைடmைறப்ப த்த 

மாnல mகைமயாகச் ெசயல்ப தல் 
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5.4.nர்வாகப் ெபா ப்pகள் 

5.4.1. a மt / aங்kகாரம் 

aரசால் nர்ணyக்கப்ப ம் வைரயைறகைள pர்த்t 

ெசய்வைத u t ெசய்த pன்னர் ptய பள்llகள் 

ெதாடங்க a மt, aங்kகாரம் மற் ம் ெமட்rkேலசன் 

பள்llகைள ெமட்rkேலசன் ேமல்nைலப் பள்llகளாகத் 

தரம் uயர்த்த a மt ஆைணகள் iவ்vயக்ககத்தால் 

வழங்கப்ப kன்றன.  aங்kகாரம் atகபட்சமாக mன்  

ஆண் கllக்k வழங்கப்ப kறt.  ேமlம், aங்kகாரம் 

ptப்pத்தல் ஆைண சம்பந்தப்பட்ட mதன்ைமக் கல்v 

alவலர்களால் வழங்கப்ப kறt. 

2018-19 ஆம் ஆண் ல், 52 ptய ெமட்rkேலசன் 

பள்llகைள ெதாடங்கvம், 89 ெமட்rkேலசன் பள்llகைள 

ெமட்rkேலசன் ேமல்nைலப்பள்llகளாகத் தரம் 

uயர்த்tyம் a மt வழங்கப்பட் ள்ளt.  

5.4.2. nர்வாக ம cரைமப்p 

mன்னதாக, ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 17 

ெமட்rkேலசன் பள்llகள் ஆய்வாளர்கllன் கட் ப்-

பாட் ல் irந்தன. oவ்ெவாr ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 

ஆய்வாளrன் கட் ப்பாட்  eல்ைலக்kள்llம் iரண்  
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aல்லt mன்  மாவட்டங்கள் irந்ததால் பரந்த nர்வாக 

eல்ைலைய கவ க்க ேவண் yrந்தt. பள்llகைள 

crய mைறyல் கண்கா ப்பைத u tெசய்யvம், 

தரமான கல்v வழங்கvம் மற் ம் aங்kகாரமற்ற பள்llகள் 

urவாவைத த க்கvம் nர்வாக aைமப்pல் ம cரைமப்p 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டt.  ெமட்rkேலசன் பள்llகள் 

ஆய்வாளர் ப yடங்கள் மாவட்டக் கல்v alவலர் eன 

ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட் , oவ்ெவாr மாவட்டக் கல்v 

alவலrம் சமமான eண் க்ைகyல் பள்llகைள 

கண்கா க்kம் வண்ணம் nர்வாக eல்ைல மாற்  

aைமக்கப்பட்டt.  மாவட்டக் கல்v alவலர்கள் aந்தந்த 

மாவட்டத்tன் mதன்ைமக் கல்v alவலrன் nர்வாக 

கட் ப்பாட் ன் kழ் ெகாண் வரப்பட்டனர்.  

ெமட்rkேலசன் பள்llகைள crய mைறyல் 

கண்கா க்க mதன்ைமக் கல்v alவலர்கllக்k 

kழ்க்k ப்pட் ள்ள atகாரங்கள் பkர்ந்தllக்கப் 

பட் ள்ளன. 

 aங்kகாரம் ptப்pத்t ஆைண வழங்kதல் 

 k தல் prvகள் ெதாடங்க a மt ஆைண 

வழங்kதல் 

 c பான்ைமயற்ற த யார் cயntப் பள்llகllல் 

kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 
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கல்v urைமச் சட்டம், 2009iன் kழ் 25 

v க்கா  iட otக்kட் ன் kழ் ேசர்க்ைக 

நைடmைறகைளக் கண்கா த்தல் 

 kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 

கல்v urைமச் சட்டம், 2009  மற் ம் aதற்கான 

vtகைள m ம் பள்llகள் mt நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்llதல் 

 ptய ெமட்rkேலசன் பள்llகள் ெதாடங்க, 

ெமட்rkேலசன் பள்llகைள ெமட்rkேலசன் 

ேமல்nைலப் பள்llகளாகத் தரம் uயர்த்த மற் ம் 

ெபாtநலன் கrt பள்llகைள m வதற்கான 

கrத்trக்கைள பrந்tைர ெசய்தல் 

5.4.3. kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்டம், 2009ஐ  நைடmைறப் ப த்tதல் 

kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v 

urைமச் சட்டம்-2009 தmழகத்tல் cறப்பாக நைடmைறப் 

ப த்தப்பட்  வrkறt. kழந்ைதகllக்கான iலவச 

மற் ம் கட்டாயக் கல்v urைமச் சட்டம்-2009, 

சட்டப்prv 12 (1) (c)iன்ப  c பான்ைமயற்ற த யார் 

cயntப் பள்llகllல் வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட மற் ம் 

நlவைடந்த prvனrன் kழந்ைதகைள nைழvnைல 

வkப்pல் aதாவt eல்.ேக.j / mதல் வkப்pல் ேசர்க்ைக 



118 

ெசய்வt சார்ந்t ெதllவான வ காட் தல்கள் 

வழங்கப்பட் ள்ளன. iவ்வைகச் ேசர்க்ைகyல் 

ெவllப்பைடத் தன்ைமைய u t ெசய்ய,  2017-18 ஆம் 

ஆண்  mதல் 25 v க்கா  iட otக்kட் ன் kழ் 

ேசர்க்ைகக்k iைணய வ யாக vண்ணப்pக்kம் mைற 

நைடmைறப்ப த்தப் பட் ள்ளt.   iந்த வசtyன் mலம் 

பள்llகllல் ேசர்க்ைகக்k ெபற்ேறார் iைணய வ yல் 

vண்ணப்pக்கலாம். தktயான vண்ணப்பங்கllக்k 

ேசர்க்ைக வழங்க ேவண் ய ெபா ப்p 

பள்llகllக்கானதாkம்.   வட்டார மற் ம் மாவட்ட 

aளvல் uள்ள கல்v alவலகங்கllல் 

கட்டணmல்லாமல் iைணய வ yல் 

vண்ணப்pப்பதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 

பள்llகllல் ேசர்க்ைகக்k nர்ணyக்கப்பட்ட 

காlyடங்கைள vட atக aளvல் vண்ணப்பங்கள் 

ெபறப்பட் rப்pன் vண்ணப்பதாரர் / ெபற்ேறார் 

mன் ைலyல் klக்கல் mைறyல் ேதர்v 

ெசய்யப்ப வர்.   mன் rைமப் prvனரான ஆதரவற்ற 

மற் ம் eச்.ஐ.vயால் பாtக்கப்பட்ட kழந்ைதகள், mன்றாம் 

பாlனர், tப்pரvப் ப யாளrன் kழந்ைதகள் மற் ம் 

மாற் த் tறனாllகள் ஆkேயாrடmrந்t ெபறப்ப ம் 

தktயான vண்ணப்பங்கள் mதlல் பrcலைன 
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ெசய்யப்பட்  klக்கல் நடத்தப்ப வதற்k mன்னர் 

aவர்கllக்k ேசர்க்ைக வழங்கப்ப ம்.  2018-19 ஆம் 

ஆண் ல், 64,385 வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட மற் ம் 

நlவைடந்த prvனrன் kழந்ைதகள் ேசர்க்ைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.   prv வாrயாக ேசர்க்ைக 

ெசய்யப்பட்ட kழந்ைதகllன் eண் க்ைக vவரம் 

pன்வrமா : 

வ.  
eண் 

prv 
ேசர்க்ைக 

ெசய்யப்பட்ட 
kழந்ைதகள் 

1 வாய்ப்p ம க்கப்பட்டவர் 12,984 

2 நlவைடந்த prvனர் 51,068 

3 ஆதரவற்றவர் 58 

4 
eச்.ஐ.vயால் 
பாtக்கப்பட்ேடார் 

4 

5 
cகாதாரப் ப யாளர் 
kழந்ைதகள்  

72 

6 மாற் த் tறனாllகள் 198 

7 mன்றாம் பாlனர் 1 

ெமாத்தம் 64,385 

2013-14 ஆம் ஆண்  mதல் kழந்ைதகllக்கான 

iலவச மற் ம் கட்டாயக் கல்v urைமச் சட்டம், 2009 

சட்டப்prv 12 (1) (c)ன் kழ் itவைர ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட 
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4,83,902 kழந்ைதகllக்கான ெதாைக r.644.69 ேகா  

aரசால் பள்llகllக்k ஈ ெசய்யப்பட் ள்ளt.  

5.5. தரமான கல்v 

ெதாடர் கண்கா ப்pன் mலம் பள்llகllல் தரமான 

கல்v allக்க aரசால் நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.  கைலத்tட்டம், பாடத் tட்டம் 

மற் ம் பாடப்pத்தகங்கள் ஆkயைவ iதர ேதர்v 

வாrயங்கllக்k iைணயாக மாற் யைமக்கப் 

பட் ள்ளன.  aைனத்t ெமட்rkேலசன் பள்llகllம் 

மாnல கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனத்தால் urவாக்கப்பட்ட ptய பாடத் 

tட்டத்tைன pன்பற் kன்றன. 

5.6. aங்kகாரம் மற் ம் ptப்pத்தlக்k iைணயம் 

வ யாக vண்ணப்pத்தல் 

ஆரம்ப aங்kகாரம், aங்kகாரம் ptப்pத்தல், k தல் 

வkப்p ெதாடங்க a மt,  ெமட்rkேலசன் ேமல்nைலப் 

பள்llயாகத் தரம் uயர்த்த a மt ஆkயவற் ற்k 

iைணயம் வ யாக vண்ணப்pக்kம் mைற 

நைடmைறப்ப த்தப்பட் ள்ளt.   iைணயம் வ யாக 

aங்kகாரம் ptப்pத்தlக்k vண்ணப்pத்த பள்llகllக்k 
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சம்பந்தப்பட்ட mதன்ைமக் கல்v alவலர்களால் 

ஆைண வழங்கப்பட் வrkறt.   

5.7. கட்டண nர்ணயம் 

பள்llகllல் நன்ெகாைட வclப்பைதத் த க்கvம், 

கல்vைய வ கமயமாக்kதல் மற் ம் iலாப 

ேநாக்கத்tைனக் கட் ப்ப த்தvம், ‘தmழ்நா  பள்llகள் 

(கட்டணம் வclப்பைத mைறப் ப த்tதல்) சட்டம், 2009’ 

சட்டமாக்கப்பட்டt.   த யார் பள்llகllக்k கட்டண 

nர்ணயம் ெசய்ய ஓய்vெபற்ற uயர் ntமன்ற ntயரசைரத் 

தைலவராகக் ெகாண்ட த யார் பள்llகள் கட்டண 

nர்ணயக் k  aைமக்கப்பட்டt.  iக்k , itவைர 

7,805 பள்llகllக்k கட்டண nர்ணயம் ெசய்tள்ளt.   

கட்டண nர்ணய ஆைண சம்பந்தப்பட்ட பள்llகllன் mன் 

aஞ்சல் mகவrக்k a ப்பப்ப kறt.  ேமlம், கட்டண 

nர்ணய ஆைண iக்k vன் iைணய தளமான 

“www.tamilnadufeecommittee.com”-iல் பtேவற்றம் 

ெசய்யப்ப kறt.  itவைர கட்டண nர்ணயம் ெசய்tட 

கட்டண nர்ணயக் k vன் mன் ஆஜராகாத பள்llகள் 

k vன் mன் ஆஜராk கட்டண nர்ணயம் 

ெசய்tெகாள்ள a v த்தல்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  

2018-19 ஆம் ஆண் ல், கட்டண nர்ணயக் k vன் 
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ஆைணயால் பாtக்கப்பட்ட 51 பள்llகள், சட்டப் prv 6 (3) 

iன்ப  ஆட்ேசபைனகைள சமர்ப்pத்tள்ளன.  

பள்llகllன் ஆட்ேசபைனகள் iக்k வால் பrcலைன 

ெசய்யப்பட்  urய ஆைணகள் வழங்கப் பட் ள்ளt.  

சட்டப்prv 7(3)iன்ப  k தல் கட்டணம் 

வclக்கப்பட்டதாக ெபற்ேறார்கllடmrந்t ெபறப்ப ம் 

pகார்கள் mt பள்ll nர்வாகத்tற்kம் ெபற்ேறார்கllக்kம் 

urய வாய்ப்p வழங்k, vசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

தக்க ஆைணகள் வழங்கப்பட் வrkறt. 

5.8.  த யார் பள்llகைள mைறப்ப த்tதல் 

மாnல பள்llக் கல்v ெபாtப் பாடச்சட்டம், 2010 

சட்டமாக்கப்பட்  aைனத்t வைக த யார் பள்llகllம் 

மாnல ெபாtக் கல்v வாrயத்tன் kழ் ெகாண்  

வரப்பட் ள்ளன. ேமற்ப  சட்டம் நைடmைறக்k வந்த 

pன்னர், மாnல ெபாtக் கல்v வாrயம் மற் ம் iதர 

வாrயங்கllல் iைணப்p ெபற்ற aைனத்t த யார் 

பள்llகைளyம் o ங்kப த்tம் ெபாtவான சட்டம் 

ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் eனத் tர்மா க்கப்பட்டt.  

ெபாtவான சட்டம் மற் ம் vtகைள வkக்க மtைர 

காமராசர் பல்கைலக்கழக mன்னாள் tைணேவந்தர் 

தைலைமyல் k  aைமக்கப்பட்டt. k vன் 
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a க்ைகyன் a ப்பைடyல் தmழ்நா  த யார் 

பள்llகள் (o ங்kப த்tதல்) சட்ட mன்வ v-2018, 

தmழக சட்டமன்றப் ேபரைவyன் oப்pதல் ெபறப்பட்  

மாண்pmk k யரcத் தைலவrன் iைசv ேவண்  

மத்tய  aரcற்k a ப்பப்பட் ள்ளt. தmழ்நா  த யார் 

பள்llகள் (o ங்kப த்tதல்) vtகள் வkக்kம் ப  

நைடெபற் வrkறt. 

5.9.  nt otக்k  

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r.251.45 ேகா  nt aரசால் 

iவ்vயக்ககத்tற்k otக்k  ெசய்யப் பட் ள்ளt.
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6. மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 
n வனம் 

6.1. mன் ைர 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம் பள்llக் கல்vyல் கற்றல் கற்pத்தல் 

mைறகllல் தரம் வாய்ந்த மாற்றங்கைள நைடmைறப் 

ப த்tவtல், மாnலத்tன் mதன்ைமக் கல்v 

n வனமாக ெசயல்பட் வrkறt. நாட் ன் பல்ேவ  

பktகlllrந்t cறந்த கல்v வல்lநர்கைள ஈ ப த்t, 

12 ஆம் வkப்p வைர கைலத்tட்டம், பாடத்tட்டம் மற் ம் 

பாடnல்கைள urவாக்k வrkறt. iந்n வனம் 

ஆcrயர் ப ேமம்பாட் ப் பyற்cகைளyம் 

வ வைமத்tத் தrkறt. தகவல் ெதா ல்nட்பத்tல் 

கா ம் ptய a kmைறகைள a mகப்ப த்t 

மாணவர்கைள 21ஆம் nற்றாண் ற்ேகற்ற கற்ேபாராக 

மாற்றvம், aவர்கள் பல்ேவ  nண்tறன்கைளப் ெபறvம் 

uதvkறt. பள்llப்ப ப்ைப m த்தpன் சவால்கைள 

etர்ெகாள்llம் வைகylம் தkந்த uயர்கல்vையத் 

ெதrv ெசய்யvம், தங்கள் tற க்kத் தkந்த 

etர்காலத்ைத ேதர்v ெசய்யvம், மாணவர்கllக்k தkந்த 

tட்டங்கைள வkத்t aதன் mலம் வ காட் தல் 

வழங்kkறt.  பள்llக்கல்vத் tைறyன் pற 
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iயக்ககங்கllன் ெசயல்பாட் ற்k iந்n வனம் 

u tைணயாக ெசயல்பட்  ேதைவ a ப்பைடyலான 

பய ள்ள ப yைடப் பyற்cகைள தயாrத்t aைனத்t 

nைல ஆcrயர்கllக்kம் வழங்k வrkறt.   

வkப்பைறகllல் e ம் கல்v சார்ந்த 

ெபாrண்ைமகllக்k tர்v காணvம், ஆcrயர்கைள 

cந்தைனத் tறன் ெகாண்ட கல்vயாளர்களாக மாற்றvம் 

ெசயல் ஆராய்ச்cகள் ேமற்ெகாள்ள மாவட்ட ஆcrயர் 

கல்v மற் ம் பyற்c n வனம் ஊக்kvக்kன்றt.  

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வன 

வ காட் தlன் a ப்பைடyல் மாவட்ட ஆcrயர் கல்v 

மற் ம் பyற்c n வனம் நடத்tம் மாவட்டம் சார்ந்த 

ஆய்vகள் ெகாள்ைக வ வைமப்பாளர்கllக்k 

a வார்ந்த m vகைள ேமற்ெகாள்ள uதvkன்றன.  

தmழ் நாட் ல், aைனத்t nைலகlllம் kழந்ைதகllன் 

தரமான கற்றல் aைடvத் tறைன ேமம்ப த்tவtல் 

mன் யல் ெதா ல்nட்பத்tைன m ைமயாகப் 

பயன்ப த்tட, மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் 

பyற்c n வனம் u tைணயாக  uள்ளt. 
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6.2. ெதாைலேநாக்k 

கrத்tப் பrமாற்றம் சார்ந்த ஆcrயர் பyற்c, 

க சார் கற்றல் வளங்கள் ெகாண்ட கல்v ேமம்பா  

ேபான்ற ெதா ல்nட்ப a ப்பைடyல், வாழ்க்ைகச் 

cழlக்k ஏற்ப nண்ண vத் tற டன் கற்kம் tறைன 

மாணவர்கllடம் ேமம்ப த்tவதன் வாyலாக 

தmழ்நாட் ன் பள்llக் கல்vத் tைற நாட் ேலேய 

uயர்வான nைலைய eட் வதற்k, மாnலக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம் mைனந்t 

ெசயல்பட் வrkறt. 

6.3. ேநாக்கங்கள் 

 கைலத்tட்டம், பாடத்tட்டம், பாடnல்கள், கற்றல் 

tைணப் ெபாrள்கள், ெசய்t மடல்கள், iதழ்கள், 

கல்v uபகரணங்கள், க  வாyலாகக் 

கற்pக்kம் பல்lடக uள்ளடக்கங்கள் மற் ம் 

கல்vசார் nல்கள் ஆkயவற்ைற urவாக்கல் 

 பyற்c ஆcrயர்கllக்கான ப mன் பyற்c 

மற் ம் ஆcrயர்கllக்கான  ப yைடப் 

பyற்cகைள வழங்kதல் 
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 பள்llக்கல்v சார்ந்த ஆராய்ச்cகைள 

ேமற்ெகாள்llதல், uதvதல், ஊக்kvத்தல் 

மற் ம் orங்kைணத்தல் 

 ptைமயான கல்v uத்tகைளyம் நைட-

mைறகைளyம் urவாக்kப்பரவலாக்kதல் 

 பல்ேவ  வைகயான மtப்pட்  mைறகllன் 

a ப்பைடyல் மாணவர்கllக்k ஆக்கப் 

pர்வமான pன் ட்டம் வழங்kதல் 

 வkப்பைறyல் கற்pத்தல் ெசயல்பா கllல் கற்றல் 

vைளvகள் சார்ந்த கல்v mைறகைளக் ைகயாள 

ஆcrயர்கllக்k பyற்c allத்t ஊக்kvத்தல். 

 கல்v மற் ம் pற ெதாடர் ேசைவகள் வழங்kம் 

சார்ந்த iயக்ககங்கள் மற் ம் tைறகள், பல்கைலக் 

கழகங்கள், aரcசாரா n வனங்கள், pற கல்v 

மற் ம் ஆய்v n வனங்கள்/mகைமகள் 

ஆkயவற் டன் iைணந்t ப யாற் தல். 
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6.4. nrவாக aைமப்p  

6.4.1 . nrவாக கட்டைமப்p  
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6.4.2. n வன  aைமப்p  
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6.5. ப கள் மற் ம் ெசயல்கள் 

 பள்llத் தரேமம்பாட் ற்கான ெந  mைறகள், 

கல்vக் ெகாள்ைககள் மற் ம் tட்டங்கைள 

urவாக்kவtல் மாnலத்tன் mதன்ைமக் கல்v 

aைமப்பாகச் ெசயல்ப தல் 

 uலkன் பல்ேவ  tைறகllல் ஏற்ப ம் 

vைரவான மாற்றங்கைளக் கrத்tல் ெகாண்  

கைலத்tட்டம், பாடத்tட்டம் மற் ம் பாடnல்கைள 

urவாக்kதல் 

 ெதாடக்கக் கல்vப் பட்டயப் பyற்cக்கான ஆcrயர் 

கல்v கைலத்tட்டத்ைத வ வைமத்தல் மற் ம் 

aவ்வப்ேபாt cரைமத்தல் 

 oற்ைறச் சாளர mைறyல் ெதாடக்கக் கல்vப் 

பட்டயப் பyற்cக்k மாணவர்கைளத் ெதrv 

ெசய்தல் 

 ஆcrயர் பyற் நர்கllன் ப த்tறன்கைள 

ேமம்ப த்த urய நடவ க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்ளல் 

 மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம், மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c 

n வனங்கள் மற் ம் oன் ய ஆcrயர் கல்v 

மற் ம் பyற்c n வனங்கllல் mன் யல் 
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தளத்ைதப் பயன்ப த்tக் கற்றல் மற் ம் கற்pத்தல் 

mைறகைள மாற் யைமக்kம் ப கllக்kத் 

ேதைவயான uட்கட்டைமப்p வசtகைள 

urவாக்kதல் 

 க னப் பாடப்பktகைள ellைமயாக்க urய 

க சார் கற்றல் uள்ளடக்கங்கைள 

urவாக்kதல் 

 மாnலம் mதல் வட்டாரம் வைரylம் aைனத்t 

nைலகlllம் aைனத்t வkப்pகllக்kம் 

aவcயமான பyற்cத் tட்டங்கைளத் tட்டmடல், 

வ வைமத்தல் மற் ம் urவாக்kதல் 

 மாnலக் கல்v ேமலாண்ைம மற் ம் பyற்c 

n வனத்tன் வாyலாக aைனத்tக் கல்v 

nர்வாக alவலர்கllக்கான பyற்cகைள 

orங்kைணத்தல் 

 kழந்ைதகllக்கான iலவச மற் ம் கட்டாயக் 

கல்v urைமச் சட்டம், 2009க்k ஏற்ப, aைனத்tப் 

பாடப் பktகllன் uட்கrத்tக்கைள மாணவர்கள் 

aைடயச் ெசய்ய, ஆcrயர் ைமயக் கற்pத்தைல 

மாணவர் ைமயக் கற்றலாக மாற் ம் வைகyல்                

கற்றல் aைடvகைளக் கைடp க்க 

ஆcrயர்கllக்kப் பyற்cயllத்தல் 
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 ேதcயக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம், ெதாடக்க மற் ம் uயர்ெதாடக்க 

nைலகllக்kப் பrந்tைரத்tள்ள கற்றல் 

aைடvகள் uள்ளடக்kய uத்tகைள, aைடயvம் 

ேமம்ப த்தvம் orங்kைணந்த பள்llக் 

கல்vyடன் iைணந்t ெசயல்ப தல் 

 தmழ்நா  ெதாைலேநாக்k 2023 iலக்kைன 

aைடதல் ெதாடர்பான ப கllக்கான 

வ காட்டல் மற் ம் uயர் ப ப்pகைளத் ேதர்v 

ெசய்தல் ஆkயவற் ன் a ப்பைடyல் பள்llyல் 

uயர் மற் ம் ேமல் nைலகllல் கற்றைலச் 

cரைமத்தல் 

 ேதcய மற் ம் மாnல aைடvத் ேதர்vகllன் 

m vகைள ஆராய்ந்t மாணவர்கllன் கற்றல் 

aைடvகைளப் பாtக்kம் iைடெவllகைளக் 

கண்ட ந்t ெபாrத்தமான kைறtர் 

நடவ க்ைககைள வ வைமத்தல் 

 மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c n வனக் 

கல்vயாளர்கைளக் ெகாண் , ெதாடர்ச்cயாக 

பள்llகைளப் பார்ைவyட்   aவர்கllன் வாyலாக 

ப சார் uதvகைள வழங்kதல் 
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6.6. ஆய்vப்pலச் ெசயல்பா கள்  

6.6.1. ஆய்vச் ெசயல்tட்டங்கள் 

 மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனத்தால், நா  m வtம் uள்ள பல்கைலக் 

கழகங்கllடன் orங்kைணந்t தற்ேபாைதய ஆய்v 

mன்ெமா vகைளக் kர்ந்தாய்ந்t ேமலாய்v ெசய்ய, 

ப மைனகள் நடத்தப்பட்டன. ப மைனகllன் ேபாt 

mன்ைவக்கப்பட்ட 80 ஆய்v mன்ெமா vகllல் 50 

mன்ெமா vகள் ேதர்v ெசய்யப்பட்  வல்lனர்களால் 

kர்ந்தாய்v ெசய்யப்பட்  i t ெசய்யப்பட்டன. 

ஆய்vகllன் m vகளால், ஆராய்ச்c mைறகllல் தக்க 

prதல் ஏற்ப த்தப்பட் , கற்pத்தல் கற்றல் ெசயல்பா கள் 

ேமம்ப த்தப்பட்டன. 

ெசயலாய்vத் tட்டங்கllன் mக்kய கrப்ெபாrட்கள் 

pன்வrமா : 

 பள்llகllல் cறந்த கற்pத்தல் k த்த mைறகள்  

 ேதcய aைடv ஆய்vத் ேதர்v m vகள் பற்   

ஆய்v ெசய்தல் 

 மைலவாழ் மக்கllன் கல்vசார் iடர்பா கள்  
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 வாய்ப்p ம க்கப்பட்ட kழந்ைதகllன் கல்vசார் 

iடர்பா கள் 

 ந nைல மற் ம் uயர்nைலப் பள்llகllல் 

கற்ேபாrன் iடர்பா கள் 

 கல்vyல் மாணவர்கllன் pன்னைடvக்கான 

காரணங்கள் மற் ம் aைதக் கைளவதற்கான 

uத்tகள் 

 ெதாடக்கப்பள்ll மாணவர்கllன் ப த்தல், 

e tதல் மற் ம் ேபcதlல் காணப்ப ம் 

iடர்பா கள் 

 க தப் பாடத்ைத கற் க் ெகாள்வtlம் prந்t 

ெகாள்வtlம் மாணவர்கllக்krய tறன்கைள 

a தல் 

 கற்றlல் ஏற்ப ம் kைறபா கைளyம் 

தைடகைளyம் ஆராய்தல் 

6.6.2. மாவட்ட aளvலான ெசயல் ஆராய்ச்cகள் 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம் மண்டல aளvலான ஆராய்ச்cப் 

ப மைனகைள ெதாடர்ச்cயாக நடத்t, 310 ெசயல் 

ஆராய்ச்c mன்ெமா vகllக்k oப்pதல் வழங்kயt. 

iச்ெசயலாராய்ச்cகள் பள்ll ஆcrயர்கllடன் 

iைணந்t ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. ஆராய்ச்cகள் மற் ம் 
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ெசயலாராய்ச்cகllன் m vகள் ெதாkக்கப்பட்  

aவற்ைற ஆராய்ச்cத் ெதாkப்ப க்ைகயாகத் தயாrத்t 

மாவட்ட மற் ம் மாnலக் கrத்தரங்கம் வாyலாக பள்llக் 

கல்vத்tைற சார்ந்த aைனத்t தரப்pனrக்kம் வrம் 

கல்vயாண் ல் பரவலாக்கப்ப ம். 

6.7. பyற்c tட்டங்கllம் ெசயல்பா கllம்  

6.7.1. தரம் வாய்ந்த ப mன் பyற்c 

ஆcrயர் பyற்c மாணவர்கllன் கற்றல்- கற்pத்தல் 

tறைன ேமம்ப த்tவதற்k கற்pத்தlல் ptைமயான 

நைடmைறகைளyம் ptய a kmைறகைளyம் 

uட்pkத்t ப mன் பyற்cகள் வழங்கப்ப kறt. 

a vயல், கணக்k மற் ம் ஆங்kலப் பாடங்கைளத் 

tறம்பட கற்pக்கvம், ஆய்v kடங்கைள m ைமயாகப் 

பயன்ப த்tக் கற்pக்கvம் ஆcrயர்கள் ஊக்kvக்கப் 

ப kன்றனர். ஆcrயர்கள், தங்கள் கற்pத்தல் 

ெசயல்பா கllல் க ையப் பயன்ப த்tக் கற்pக்kம் 

வைகyல், க க் கல்vப் பyற்cyம் வழங்கப்ப kறt. 

ேமlம், ஆcrயர்கllன் மனநலம் மற் ம் uடல்நலம் 

ஆkயவற்ைற ேமம்ப த்tக்ெகாள்ள, ேயாகாப் பyற்c 

வழங்கப்ப kறt.  மாணவ ஆcrயர்கள் ஆcrயர் தktத் 

ேதர்ைவ நம்pக்ைகyடன் etர்ெகாள்வைத ேமம்ப த்த 
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aைனத்t மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c 

n வனங்கllம் iரண்டாமாண்  மாணவர்கllக்k 

ஆcrயர் தktத் ேதர்vற்கான பyற்cகைள allத்t 

வrkன்றன.  

2018-19ஆம் கல்vயாண் ல் ெதா ற்கல்v 

பட்டயப்பyற்c ேசர்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் மற் ம் பyற்c 

n வனங்கllன் vவரம் pன்வrமா : 

வ. 
eண் 

n வனங்கllன் வைக 
 

n வனங் 
கllன் 

eண் -
க்ைக 

ேசர்க்கப்பட்ட 
மாணவர்கllன் 

eண் க்ைக 
mதலாம் 
ஆண்  

iரண்டாம் 
ஆண்  

1 மாவட்ட ஆcrயர் கல்v 
மற் ம் பyற்c 
n வனம் 

12 410 1,047

2 oன் ய ஆcrயர் கல்v 
n வனம் 

7 59 66

3 aரc ஆcrயர் பyற்c 
n வனம் 

9 137 113

4 aரc uதv ெப ம் 
ஆcrயர் பyற்c 
n வனம் 

34 465 264

5 cயnt ஆcrயர் பyற்c 
n வனம் 

247 2,415 3,317

 ெமாத்தம் 309 3,486 4,807
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6.7.2.  ப yைடப் பyற்cகள் 

ப yைடப் பyற்c ஆcrயர்கllன் ப த்tறைன 

ேமம்ப த்tம் ெபாrட்  ெசயlக்கத்tடன் 

பாடnல்கllன் கrத்tகைள பrவர்த்தைன ெசய்yம் 

mக்kயப்பங்kைன வkக்kன்றt. பள்ll 

வkப்பைறகைளப் பார்ைவyட்  ஆcrயர்கllடன் 

கலந்tைரயா  மாணவர்கள் aைடந்tள்ள கற்றல் 

vைளvகllன் iடர்பா கைளக் கண்ட ந்t aதற்k 

ஏற்றவா  பyற்cத் tட்டங்கைளத் தயாrத்t 

kழந்ைதகllன் கற்றல் mைறகllல் தரம் சார்ந்த 

மாற்றங்கைள ஏற்ப த்tம் nைலyல் மாnலக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வன வ காட் தlடன் 

மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c n வனங்கள் 

ெசயல்ப kன்றன. மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் 

பyற்c n வனங்கள் m ைமயான ஆcrயர் ேமம்பாட்  

mயற்cகளான ptய uத்tகைள நைடmைறப்ப த்tதல் 

மற் ம் ஆcrயர்கllன் cறந்த கற்pத்தைல பtv ெசய்தல் 

ேபான்ற ப கைள ேமற்ெகாண்  மாnலக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனத்tற்k uதv 

prkன்றன. 
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6.7.2.1. ெதாடக்கnைல. 

தmழ் மற் ம் ஆங்kல ெமா ப் பாடங்கllல் ேகட்டல், 

ேபcதல், ப த்தல் மற் ம் e tதல் tறன்கைள 

ேமம்ப த்tம் வைகyல் பல்ேவ  வைகயான nகழ்ச்cகள் 

நடத்தப்பட்டன.  a vயல் கrத்tகைள uள்llர், 

cற் ப்pற வளங்கைளப் பயன்ப த்tப் prந்tெகாள்llதல் 

பyற்cyம், க த uபகரணப் ெபட்  பயன்ப த்tதல் 

பyற்cyம் mைறேய a vயல் மற் ம் க தப்பாட 

கற்pத்தlல் பயன்ப த்தப்பட்டன.  வkப்பைறகllல் 

பல்lடகப் பயன்பாட் ைன iைணத்தல் k த்த 

பyற்cyம் ஆcrயர்கllக்k வழங்கப்பட்டt.  பyற் நர் 

மற் ம் பyற்c ெப பவர்கllக்கான  ைகேய கள், 

பyற்cyன் ேபாt பrவர்த்தைனyல் ஏற்ப ம் iழப்pைன 

த க்kம் வைகyல் தயாrக்கப்பட்  வழங்கப்பட்டன.  

2018-19 ஆம்  கல்vயாண் ல், 1,15,232 ெதாடக்க nைல 

ஆcrயர்கள் iப்பyற்cகளால் ெபrtம் பயன் 

aைடந்தனர். 

6.7.2.2. uயர் ெதாடக்க nைல 

mதன்ைமப் பாடங்கllக்k ஐந்t நாள் பyற்cகள்  

2018-19 ஆம்  ஆண் ல் வழங்கப்பட்டt.  

ெமா ப்பாடங்கllக்k பாடம், ெசய்yள் மற் ம் iலக்கணம் 

கற்pத்தல் k த்த mன்  நாள் பyற்cyம், நைடmைற 
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iலக்கணம் மற் ம் வkப்பைறத் ெதாடர்p k த்த 

iரண்  நாள் பyற்cyம் வழங்கப்பட்டt. iேத ேபான்  

a vயல் ெதாடர்பான பாடங்கllல், க தத்tறன் 

வளர்த்தல் மற் ம் க த uபகரணப்ெபட்  

பயன்ப த்tதல், a vயல் uபகரணப் ெபட்  மற் ம் 

uள்llர் cற் ப்pற வளங்கைள பயன்ப த்tதல் k த்த 

mன்  நாள் பyற்cyம், வரலாற் ச் cறப்pmக்க nைனvச் 

cன்னங்கள் மற் ம் iயற்ைக வளங்கைள nல வைரபட 

nைலப் பயன்ப த்tப் prந்t ெகாள்llதல் மற் ம் 

கண்ட தல் k த்த iரண்  நாள் பyற்cyம் 

நடத்தப்பட்டன.  ேமற்காண் பyற்cகளால் 76,000 

ஆcrயர்கள் பயனைடந்தனர். it தvர மாnலக் 

கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம், ேதcயக் 

கல்vத் tட்டmடல் மற் ம் ேமலாண்ைம n வனத்tடன் 

iைணந்t, 6,950 ந nைலப் பள்llத்தைலைம 

ஆcrயர்கllக்kப் பள்llத் தைலைமத்tவ ேமம்-பாட் ப் 

பyற்cyைன நடத்tyள்ளt. 

6.7.2.3. பட்டதாr ஆcrயர்கllக்கான பyற்c 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம், பட்டதாr ஆcrயர்கllக்kத் தmழ், ஆங்kலம், 

க தம், a vயல் மற் ம் சmக a vயல் ஆkய 

பாடங்கllல் tறன் ேமம்பாட் ப் பyற்cyைன நடத்tயt. 
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iப்பyற்cyல் பாடக்-கrத்tகைளப் prயைவத்தல், 

மாணவர்கைள aரcத் ேதர்vகllக்k ஆயத்தம் ெசய்தல் 

மற் ம் tறன் mக்க மாணவர்கள் மற் ம் ெமtவாகக் 

கற்ேபார் ஆkேயாrக்k ஏtவான கற்pத்தல் mைறகைள 

நைடmைறப்ப த்tதல் ஆkயவற் ற்k mக்kயத்tவம் 

allக்கப்பட்டt.  பாடம் சார்ந்த பyற்c மட் மல்லாt, 

வkப்பைறச் ெசயல்பா கllல் ெதா ல்nட்பத்tைன 

iைணத்தல் மற் ம் வளrளம் பrவ மாணவர்கllக்k 

வ காட் தல் allத்t ம் uளvயல் வ காட் தல் 

ஆkயைவ uயர்nைலப்பள்ll ஆcrயர்கllக்k 5 நாள் 

பyற்cயாக வழங்கப்பட்டன. 2018-19 ஆம் கல்v ஆண் ல் 

iப்பyற்cyன் mலம் 37,630 பட்டதாr ஆcrயர்கள் 

பயனைடந்தனர். 

6.7.2.4. mtகைலப் பட்டதாr ஆcrயர்கllக்கான பyற்c 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம் mலம் mtகைலப்பட்டதாr ஆcrயர்கllக்k 

வkப்பைறச் ெசயல்பாட் த் tறன்கள் மற் ம் கற்pத்தல் 

tறன்கைள ேமம்ப த்tவதற்காகக் கrத்தாளர்கள் 

மற் ம் mtகைலப் பட்டதாr ஆcrயர்கllக்கான 

ப yைடப்பyற்c aைனத்t மாவட்டங்கlllம் 

a vயல் பாடங்கllக்k mன்  நாட்கllம், கைல 

பாடங்கllக்k iரண்  நாட்கllம் வழங்கப்பட்டt.  ir 
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கட்டங்களாக வழங்கப்பட்ட iப்பyற்cகllல் 2018-19 ஆம் 

ஆண் ல் 17,456 mtகைலப் பட்டதாr ஆcrயர்கள் 

கலந்t ெகாண்  பயன்ெபற்றனர். 

6.8.கைலத்tட்டம், பாடத்tட்டம் மற் ம் பாடnல்கைள 

ேமம்ப த்tதல் 

iந்tயாvன் a vசார் ைமயமாகvம் ptைம 

ைமயமாகvம் தmழ்நா  tகழ ேவண் ம் eன்பt 

ெதாைலேநாக்k தmழ்நா  2023iன் ேநாக்கமாkம். 

uலகமயமாக்கல், சmக மாற்றம் மற் ம் கைலத்tட்டப் 

பktகllல் ஏற்பட் ள்ள வளர்ச்c ஆkயவற் ன் 

காரணமாகvம்,  tறன் வாய்ந்த ம த வளங்கைள 

urவாக்kவதற்காகvம் கைலத்tட்டங்கைள  

மாற் யைமப்பதற்கான ேதைவ ஏற்பட் ள்ளt. பள்ll 

மாணவர்கllைடேய தரமான கல்vைய 

நைடmைறப்ப த்தvம், வrங்கால சவால்கைள etர் 

ெகாள்llம் ெபாrட் ம் aவர்கllன் பkப்பாய்vத் tறன், 

kர்cந்தைனத் tறன், a vத்tறன் ஆkயவற்ைற 

ெவllப்ப த்த வாய்ப்p allக்கப்ப kறt.  

iதன் ெபாrட் , 2018 – 19 ஆம் கல்vயாண் ல் 1, 6, 9 

மற் ம் 11ஆம் வkப்pகllக்kம் aதைன ெதாடர்ந்t 2019 – 

20 ஆம் கல்vயாண் ல் 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 மற் ம் 12ஆம் 
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வkப்pகllக்kம் trத்t-யைமக்கப்பட்ட பாடத்tட்டம் 

மற் ம் பாடnல்கைள aரc a mகப்ப த்த m v 

ெசய்தtன் a ப்பைடyல்  பல்ேவ  மாவட்டங்கllல் 

பாடnல் e tம் ப  நைடெபற்றt. tறன் mkந்த 

ஆcrயர்கள் iப்பாடnல் e tம் ப yல் 

ஈ ப த்தப்பட் , aைனத்t வkப்pகllக்kம் ptய 

பாடnல்கள் 2019-20ஆம் கல்vயாண் ல் வழங்கப்படத் 

ேதைவயான நடவ க்ைககllம் e க்கப்பட்டன.   

க னமான பktகள் மற் ம் மtப்p  பktகllக்k 

vைரvக் k yட்  tலங்கல் (QR Code) ptய 

பாடத்tட்டத்tல் aைமக்கப்பட் ள்ளதால் iைவ 

ெச vட்டப்பட்ட பாடnல்கள் eன் ம் kறப்ப kன்றன. 

oன்பt மற் ம் பtேனாராம் வkப்p மாணவர்கllக்kக் 

கல்v மற் ம் ேவைல வாய்ப்pகllல் வ காட் வதற்k 

uதvம் வைகyல் a vைரக் k ப்pகள் பாடnlல் 

iடம் ெபற் ள்ளன. vைரvக் k yட் த் tலங்கல் (QR 

code) வாyலாகப் பாடப்ெபாrள் சார்ந்த காெணாlகள், 

பாடம் சார்ந்த k தல் தகவல்கள், படங்கள் ேபான்றவற்ைற 

ெமன்ெபாrள்ெகாண்  பtvறக்கம் ெசய்yம் வைகyல் 

வசtகள் ெசய்யப்பட் ள்ளt. tக்kா iைணய தளத்tல் 

பtேவற்றம் ெசய்யப்பட்ட பாடத்ெதாடர்pைடய 
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காெணாlகைள பள்ll மாணவர்கள் பtvறக்கம் ெசய்t, 

பயன்ப த்tட m yம். 

வா ம் பkt சார்ந்t மாணவர்கllக்k ஏற்ற 

வைகylம், தmழக aரcயல் வரலா , aறெந கள் 

மற் ம் கலாச்சார மரprைமகைள ெவllப்ப த்tம் 

வைகylம் பாடnல்கள் urவாக்கப்பட் ள்ளன. 

uலகளாvய கைலச்ெசாற்கள் மற் ம் a vயல் 

aகராtைய தm ல் urவாக்kம் நடவ க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வrkறt. ஆcrயர்கllம் 

மாணவர்கllம் பயன்ெப ம் வைகyல் ஆcrயர் 

ைகேய கள், மாணவர் பyற்c ஏ கள் ஆkயனvம் ptய 

பாடnlன் a ப்பைடyல் urவாக்கப் பட் ள்ளன. 

6.9. pற ெசயல்பா கள் 

6.9.1.eண் யமாக்kம் mயற்cகள் – பாடப் pத்தகங்கைள 

eண் யமாக்kதல் (mன்-பtப்p) 

 வழக்கமாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் பாடnல்கைள நvன 

mன்-nல்களாக மாற் ம் ப yைன ேதcயக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனத்tன் ெதா ல்nட்ப 

uதvyடன் மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் 

பyற்c n வனம் ேமற்-ெகாண் ள்ளt.  பாடnல்கள் mன்-



144 

பtப்p 3.0 வ வமாக மாற்றப்பட் ள்ளன.  iம்mன்-பtப்p  

த த்தன்ைமyடன் வ வைமக்கப்பட் ள்ள ப ப்பா ன் 

uதvyடன் பயன்ப த்தக் k யt. பாடப்ெபாrைளத் 

ெதrv ெசய்யvம், aதைனப் ெபrதாகக் காட்டvம், cல 

பktகைளக் ேகா ட் க் காட்டvம், tைர, e த்t, 

வண்ணம் ஆkயவற்ைறச் cறப்pக் கவனம் ேதைவப்ப ம் 

kழந்ைதகள் uட்பட aைனத்tக் kழந்ைதகllன் 

ேதைவகllக்k ஏற்ப மாற்றvம் iம்mன் nல்களால் 

iயlம்.  ேதைவப்ப ம் iடங்கllல், iப்பாடnல்கllடன் 

ேதைவyன் a ப்பைடyல் பல்lடகப் பாடப் 

ெபாrட்கைளyம் uள்ளடக்கங்கைளyம் iைணக்க 

iயlம்.  தற்ேபாt, 10ஆம் வkப்pப் பாடnல்கள் mன்-பtப்p 

mைறக்k மாற்றப்பட் ள்ளன. iந்தப் பாடnல்கள் 

தmழ்நா  mன் - பtப்pப் ப ப்பான் eன்  ெபயrடப்பட்ட 

cறப்p ஆண்ட்ராய்  ெசயl mலம் மாணவர்கள் ெபற் ட 

வ வைக ெசய்யப் பட் ள்ளt.  iந்த ெசயlyல் 

மாணவர்கள் 10ஆம் வkப்pன் ஆங்kல வ  மற் ம் தmழ் 

வ ப் பாடnல்கைளக் காண iயlம்.  iதைனத் 

ெதாடர்ந்t aைனத்t வkப்pப் பாடnல்கைளyம் mன்-

பtப்p mைறக்k மாற் யைமத்t aைனவrம் iவற்ைற 

ellதாக iைணய வ yல் ெபற tட்டmடப்பட் ள்ளt.    
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6.9.2. தmழ்நா  pத்தாக்க mயற்cகள் 

6.9.2.1. ெமய்nகர் வkப்பைறகள் mலம் கற்றல் மற் ம் 
கற்pத்தல் 

aரcப் பள்llகllல் கற்றல் தரத்ைத ேமம்ப த்tம் 

வைகyல் தகவல் ெதாடர்pத் ெதா ல் nட்பத்ைத 

பயன்ப த்த mயற்c ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளt. pvyயல் 

தைடகளால் prக்கப்பட் ள்ள, ெதாடர்p ெகாள்ள 

வசtயற்ற, தரமான கற்pத்தல் வசtyல்லாத iடங்கllல் 

கல்v பylம் மாணவர்கllன் கற்றlல் ெமய்nகர் 

வkப்பைற ெபrம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்tyள்ளt. 

iத்tட்டத்tன்kழ், 770 aரc uயர்nைல, ேமல்nைலப் 

பள்llகள் மற் ம் 11 மாவட்ட ஆcrயர் கல்v பyற்c 

n வனங்கllல் ெமய்nகர் வkப்பைற வசt 

ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல், 

தmழ்நாட் ல், 258 கற்pத்தல் வkப்pகள் ெமய்nகர் 

வkப்பைறகள் வாyலாக நடத்தப்பட்டன.  iதன் mலம் 

மாணவர்கள், பாட வல்lநர்கள் மற் ம் a பவmக்க 

ஆcrயர்கllடன் uைரயா , mக்kய பாடங்கllன் 

கrத்tகllல் ெதllv ெபற்றனர்.   
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6.9.2.2. கட்டற்ற tறந்த வள ெமன்ெபாrள் பyற்c   

கட்டற்ற tறந்த வள ெமன்ெபாrள்கைளப் 

பயன்ப த்t, கற்றல்-கற்pத்தைல ேமம்ப த்tம் 

mயற்cைய மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம் ேமற்ெகாண்  வrkறt. ஆcrயர்கள் 

பய ள்ள பாட வளங்கைள urவாக்kம் ேபாt, 

aவர்கllக்kப் பைடப்pச் cதந்tரத்ைத வழங்க கட்டற்ற 

tறந்தவள ெமன்ெபாrள்கள் uதvkன்றன.  

iம்ெமன்ெபாrள்கள் iைணய வ yல் iலவசமாகக் 

kைடக்kன்றன.  iவற்ைறக் கற்pத்தlல் பயன்ப த்t 

ஆcrயர்கைளப் பாடவள வல்lநர்களாக 

urவாக்kவதற்ெகன, பyற்cகைள வழங்க 

tட்டmட் ள்ளt.  

6.9.2.3. ெதாடர் மற் ம் m ைமயான மtப்pட் ப் 
ப த் தாள்கllன் (CCE Worksheets) வ யாக 
மtப்pட் ல் மாற் வ  

மtப்pட் ல் மாற்  mைறயாக, aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 1 mதல் 10 ஆம் வkப்p 

வைரyலான aைனத்t வkப்pகllக்kம், ெதாடர் மற் ம் 

m ைமயான மtப்pட் ப் ப த்தாள்கள் urவாக்கப் 

பட் ள்ளன. iப்ப த்தாள்கllன் mலம், மாணவர்கllன் 
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கrத்tயல் prதைலyம் ஆcrயர்கllன் vனா ேகட்kம் 

tறைனyம் ேமம்ப த்த m yம்.   

6.9.3. ேதcய aைடv ஆய்vற்k pந்ைதய ெசயல்பா கள் 

ேதcய aைடv ஆய்v, 2017-18 வ யாகக் kைடத்த 

m vகைளக் ெகாண் , தmழக மாணவர்கள், uயர் கற்றல் 

tற ட ம் நம்pக்ைகyட ம் mன் ைல ெப வதற்k 

uகந்தவா  பள்llக் கல்vத் tைறையச் சார்ந்த 

பலதரப்பட்ட alவலர்கள் aைனவrக்kம் மாnலக் 

கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம் பல 

கட்டப் ப மைனகைள நடத்tyள்ளt. 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் kழ்க்கண்ட பyற்cகள் 

நடத்தப்பட்டன. 

 கற்றல் vைளvகள் சார்ந்த pத்தாக்கப் பyற்c 

28.08.2018 aன் , மாவட்ட mதன்ைமக் கல்v 

alவலர்கllக்kம் மாவட்ட ஆcrயர் கல்v 

மற் ம் பyற்c n வன mதல்வர்கllக்kம் 

வழங்கப்பட்டt. 

 06.09.2018 மற் ம் 07.09.2018 ஆkய iரண்  

tனங்கllல், பல்ேவ  பாடங்கllக்கான 

mதன்ைம பyற் நர் pத்தாக்க பyற்c 
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நைடெபற்றt. கற்றல் ெசயல்பா கைள 

வ வைமக்க iப்பyற்c uதvயாக aைமந்தt. 

iப்பyற்cயால், மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் 

பyற்c n வனக் கல்vயாளர்கள் 397 நபர்கள் 

பயனைடந்தனர். 

 aைனத்t மாவட்டங்கlllள்ள 236 nர்வாக 

alவலர்கllக்k (uதvத் tட்ட alவலர், 

மாவட்ட uதvத் tட்ட orங்kைணப்பாளர், 

மாவட்டக் கல்v alவலர், ேதcய aைடv ஆய்v 

orங்kைணப்பாளர்கள்) ேமற்பார்ைவ சார்ந்த 

pத்தாக்க பyற்c வழங்கப்பட்டt.  

 iரண்  கட்டங்களாக 865 uயர் ெதாடக்க nைல 

பள்ll ஆcrயர்கllக்kப் pத்தாக்கப் பyற்c 

வழங்கப்பட்டt. 

6.9.4. ேபrடர் ேமலாண்ைம v ப்pணர்v நடவ க்ைககள் 

வrவாய் மற் ம் ேபrடர் ேமலாண்ைமத் tைறyன் 

tைணyடன் மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் 

பyற்c n வனம், ேபrடர் ேமலாண்ைமப் ெபாrள் சார்ந்த 

பாடத்tட்டங்கைளyம் பyற்cக் கட்டகங்கைளyம் 

urவாக்kyள்ளt. 2018–19 ஆம் கல்vயாண் ல் ptய பாட 
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nல்கllல் ேபrடர் ேமலாண்ைம பற் ய பாடக் கrத்tகள் 

ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. ேபrடர் ேமலாண்ைம k த்t 

v ப்pணர்v ஏற்ப த்த oவ்ெவாr மாவட்டத்tlம் 

ேபrடர் ேமலாண்ைம மாtrப் பள்llகள் ஏற்ப த்தப்பட்  

aதன்mலம், ஆcrயர்கllக்kம் மாணவர்கllக்kம் 

ேபrடர் ேமலாண்ைம மற் ம் mட்p நடவ க்ைககள் சார்ந்த 

பyற்cகள் வழங்கப் பட் ள்ளன. 2019-20 ஆம் ஆண் ல், 

ேபrடர் ேமலாண்ைம மாtrப் பள்ll ஆcrயர்கள் 64 

நபர்கllக்k பyற்c வழங்க மாnலக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனத்தால் 

uத்ேதcக்கப்பட் ள்ளt.  

6.9.5.  kழந்ைத urைமகllம் பாtகாப்pம் 

kழந்ைதகள் urைமகள் மற் ம் பாtகாப்p k த்t 

v ப்pணர்v ஏற்ப த்tவதற்காகத் தmழ்நா  மாnலக் 

கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம் தக்க 

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  வrkறt. iைடnைல 

ஆcrயர்கllக்கான பட்டயப்ப ப்pப் பாடத்tட்டத்tல் 

kழந்ைத urைமகள் மற் ம் பாtகாப்p k த்தான 

பாடத்ைத iைணக்கvம் நடவ க்ைககள் ேமற் 

ெகாள்ளப்பட்  வrkன்றன.  
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kழந்ைத urைமகள், c வர் cர்trத்தச் சட்டம் 

மற் ம் aச்சட்டத்tன் mக்kயப் prvகள் k த்t 

ஆcrயர் பட்டயப்ப ப்pற்கான பாடத்tட்டத்tல் ேசர்க்கப் 

பட் ள்ளt. மாவட்ட ேமற்பார்ைவ alவலர்களான 

mதன்ைமக் கல்v alவலர்கள், மாவட்ட ஆcrயர் கல்v-

பyற்c n வன mதல்வர்கள் ஆkேயாrக்k ெசன்ைன 

மாnல ேமல்nைலப் பள்llyல் 29.08.2018 aன்  c வர் 

cர்trத்தச் சட்டம்  k த்tப் பyற்c நைடெபற்றt. 96 

ஆcrயர்கllக்k kழந்ைதகள் பாtகாப்p, c வர் 

cர்trத்தச் சட்டம், பாlயல் kற்றங்கlllrந்t 

kழந்ைதகைளப் பாtக்காக்kம் சட்டம் ஆkயன k த்த 

iரண்  நாள் பyற்c 2018 ஆம் ஆண்  சம்பர் மாதம் 

நடத்தப்பட்டt. 

6.9.6. கற்றல் kைறபா கள்- ஸ்ெலக்sயா mதன்ைம 

பyற் நர்  பyற்c 

“ ஸ்ெலக்sயா மாணவர்கllக்கான kைறtர் 

கற்pப்p a ப்பைடகள்” பyற்c மற் ம் வkப்பைறyல் 

uள்ள ந த்தர nைல ஸ்ெலக்sயா மாணவர்கைள 

iனங்கண்  aவர்கைளக் ைகயாள ேவண் ய mைறகள் 

k த்த பyற்c, ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 34 ஆcrயர்கllக்k 

வழங்கப்பட்டt. ேமlம், 1,088 ஆcrயர்கllக்k 
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ஸ்ெலக்sயா k த்t uணர்vட்டல் பyற்c 

வழங்கப்பட்டt.  iதைனத் ெதாடர்ந்t, மாnலக் 

கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம், கடlர், 

trவள்llர், காஞ்cpரம், v ப்pரம், ேவlர், trவாrர், 

trவண்ணாமைல மற் ம் நாகப்பட் னம் ஆkய eட்  

மாவட்டங்கlllrந்t 320 ஆcrயர்கைளத் 

ேதர்ந்ெத த்t, aவர்கllக்k ஐந்t நாள் பyற்c 

வழங்kyள்ளt. 

6.9.7. tக்சா–ஆcrயர்கllக்கான mன்மய ப த்தளம் 

மத்tய ம தவள ேமம்பாட்  aைமச்சகத்tன் ேதcய 

mன்மய ப த்தளம் tக்சா. iப்ப த்தளம் கற்றல், 

கற்pத்தல், ெதா ல் ேமம்பா  k த்த tறந்த வளங்கைள 

மாnல aரcகllக்kம் pற n வனங்கllக்kம் வழங்k 

ஆcrயர் ைமய mயற்cகைள orங்kைணத்t வrkறt. 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனத்தால்  40,000க்kம் ேமற்பட்ட ஆcrயர்கllக்k, 

தகவல் ெதாடர்pத் ெதா ல்nட்பம் வ யாகத் tறம்படக் 

கற்pக்க பyற்c allக்கப்பட் ள்ளt. vைரvத் tலங்கல் 

k yட்ைட (QR code) oவ்ெவாr பாட aலklம் பtத்t, 

பாடம் ெதாடர்பான காெணாlகள், iயங்k nைல 

மாtrகள், mப்பrமாண aைசvட்டல்கள் ேபான்றவற்ைற 
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eந்ேநரmம் மாணவர்கள் காண வ வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளt.  நா  m வtம் பkர்ந்தllக்க 

ஏtவாக, itவைர tக்சா mன்மய ப த்தளத்tல் 8,333 

eண் க்ைகyலான ேமற்கா ம் uள்ளடக்கங்கள் 

பtேவற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 

6.9.8. சாkண் (Shagun) iைணயதளம் 

பள்llக் கல்vyல் pkத்தப்பட்ட ptைமகைள சாkண் 

iைணயதளம் ஆவணப்ப த்tkறt. ஆcrயர்கllன் 

cறந்த ெசயல்பா கைளக் காெணாlகள், nகழ்v 

ஆய்vகள், நற்சான் கள், படங்கள் வ யாக vளக்kம் 

ெகாள்கலனாக iவ்vைணயதளம் tகழ்ந்t வrkறt. 

 சாkண் iைணயதளத்tlள்ள iைணயவ  

கண்கா ப்pக் k கllன் வாyலாகக் கல்v வளர்ச்c 

aளvேகால்கllன்ப  மாnலக் கல்vத்tைற ெபற் ள்ள 

ெசயல்tறைன aளvட m yம். பல்ேவ  

நடவ க்ைககள் ெதாடர்pைடய வழக்காய்vகள், 

சாட்cயங்கள், படங்கள் மற் ம் காெணாlப் படங்கள் 

iவ்vைணயதளத்tல்  பtேவற்றப்பட் ள்ளன. mக்kய 

கல்v k y கைளப் ெபா த்தவைர தmழ்நா ம் 

mன்ன  வkக்kம் மாnலங்கllல் oன்றாக 

tகழ்kன்றt. 
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6.9.9.  க த–a vயல் ஆய்வகத் tறன்கள் ேமம்பாட் ப் 

பyற்c 

2018–19 ஆம் கல்vயாண் ல், மாnலக் கல்vyயல் 

ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c n வனம், ஓர் aரc சாரா 

n வனத்tடன் iைணந்t மாவட்ட ஆcrயர் கல்v-

பyற்c n வனக் கல்vயாளர்கள் 128 ேபர்கllக்k 

க தம்-a vயல் கrvகைளக் ைகயாllதல் k த்த 

பyற்cகைள வழங்kயt. iதன்mலம், மாணவர்கள் தாேம 

ெசய்t கற்றல் வாyலாக aவர்கllன் cந்தைனத்tறன் 

tண்டப்ப kறt. 

6.9.10. தகவல் ெதா ல்nட்பம் சார்ந்த ப  ேமம்பாட்  

பyற்c 

மாnலக் கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனம், சாஸ்tரா பல்கைலக் கழகத்tடன் iைணந்t, 

மாவட்ட ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c n வனங்கllல் 

ப யாற் ம் கல்vயாளர்கllக்k ஆ  நாட்கள் uண்  

uைறvடப் பyற்cயாகத் தகவல் ெதா ல்nட்பப் 

பyற்cyைன ஏ  கட்டங்களாக  2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

வழங்kyள்ளt. 
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6.9.11. ெபr n வன சmகப் பங்கllப்pடன் k ய 

ெசயல்பா கள் (CSR activities) 

irபrமாண, mப்பrமாண a ேமஷன் மற் ம் 

kராpக்ஸ் ெகாண்ட பாடங்கllக்கான களஞ்cயம் 

urவாக்கப்பட்  வrkறt. கல்v மற் ம் கல்vசார் 

ெசயல்பா கllல் மாணவர்கllன் tறைன மtப்p ம் 

வைகyல் tறன் ேமம்பாட் ப் பyற்c, iரண்  நாட்கள் 

நைடெபற்றt. iப்பyற்cyன் வாyலாக, மாவட்ட 

ஆcrயர் கல்v மற் ம் பyற்c n வன mதல்வர்கள், 

கல்vயாளர்கள் 64 ேபர் பயனைடந்தனர். 600 aரc பள்ll 

மாணவர்கllன் ெசயல்tறன் ஆய்v ெசய்யப்பட்டt. 

6.10.nt otக்k  

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r103.59 ேகா  nt aரசால் 

iவ்vயக்ககத்tற்k otக்k  ெசய்யப் பட் ள்ளt. 

   



155 

7. aரcத் ேதர்vகள்  

7.1.  mன் ைர 

aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககம், 1975 ஆம் ஆண்  

ஏற்ப த்தப்பட்டt, மாnலப் பாடத்tட்டத்tன் kழ் 

ெசயல்ப ம் பள்llகllல் 10, 11 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p பylம் 

மாணாக்கர்களt கற்றல் aைடvைன tல்lயமாக 

aளv ம் வைகyல் ெபாtத் ேதர்vகைள மட் mன்  

iதரத் ேதர்vகைளyம் aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககம் 

நடத்tட ெபா ப்ேபற் ள்ளt. 10, 11 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p 

மாணாக்கர்கllக்k வழங்கப்ப ம் மtப்ெபண் 

சான் தழ்கள் uயர்கல்v ெதாடர்வதற்kம் ேவைலவாய்ப்p 

ெப வதற்kமான mக mக்kய மற் ம் மtப்p வாய்ந்த 

ஆவணங்களாkம். aரcத்ேதர்vகள் iயக்ககம் 

eண் யல் ெதா ல்nட்பத்tன் aவcயத் ேதைவyைன 

uணர்ந்t, ெபாtத்ேதர்vகள் நடத்tம் mைறகைள 

tல்lயமாக ேமம்ப த்tடvம், ேநரத்tைன 

kைறத்tடvம் பல்ேவ  நடவ க்ைககைள 

ேமற்ெகாண்   வrkறt. 
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7.2. ெதாைலேநாக்k  

 urய ேதர்vகைள tறம்பட நடத்t ேநர்ைமயாக 

கற்றல் மtப்p கைள u t ெசய்தல் 

7.3. ேநாக்கங்கள்  

 ெபாtத் ேதர்vகைள பாtகாக்கப்பட்ட cழllம், 

ேநர்ைமயான mைறylம் நடத்tதல் 

 vனாத்தாட்கள் aைமத்தlல் ptய 

cர்trத்தங்கைளக் ெகாண்  வrவதன் 

வாyலாக மாணாக்கrன் பன்mக cந்தைனத் 

tறைன வளர்த்தல் 

 மtப்pட்  mைறyைன ேமம்ப த்tதல் 

 nர்ணyக்கப்பட்ட காலத்tல் ேதர்v m vகைள 

ெவllyட்  மtப்ெபண் சான் தழ்கைளத் 

ேதர்வர்கllக்k வழங்kதல் 

7.4. ெசயல்பா கள் 

aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககம் 35 vதமான ேதர்vகைள 

நடத்tவதைன mதன்ைமயான ெபா ப்பாகக் 

ெகாண் ள்ளt. aத்ேதர்vகllக்k vனாத்தாள் தயாrத்t 
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வழங்kதல், ேதர்vகைள ollv மைறvன்  நடத்tதல், 

ேதர்v m vகைள ெவlly தல், மtப்ெபண் சான் தழ் 

வழங்kதல் ஆkய ப கllல் iவ்vயக்ககம் 

ஈ பட் ள்ளt.   2018-19 ஆம் ஆண் ல் 26,52,241 

மாணாக்கர்கள் iைடnைல மற் ம் ேமல்nைல (mதலாம் 

மற் ம் iரண்டாம் ஆண் ) ெபாtத் ேதர்vகைள 

e tyள்ளனர்.  

7.5. nர்வாக aைமப்p: cர்trத்தங்கள் 

ேதர்vகைள ellதாக நடத்tம் ெபாrட்  aரcத் 

ேதர்vகள் iயக்ககம் மற் ம் 7 aரcத் ேதர்vகள் மண்டல 

alவலகங்கllன் aைமப்p மாற்  aைமக்கப்பட் , 

தmழகத்tன் 32 மாவட்டங்கlllம், ptதாக aரcத் 

ேதர்vகள் uதv iயக்kநர் alவலகங்கள் 

urவாக்கப்பட்  04.12.2018 mதல் ெசயல்பட்  வrkறt.  

தற்ெபா t iயக்kநrக்k uதvயாக 2 iைண 

iயக்kநர்கllம், 9 tைண iயக்kநர்கள் மற் ம் 34 uதv 

iயக்kநர்கllம் ெசயல்ப kன்றனர். ேதர்v 

ைமயங்கllக்kத் ேதைவயான e tெபாrட்கள் மற் ம் 

pற ப வங்கள், ேதர்vற்கான mன்பணத்tைன 

vnேயாகம் ெசய்தல், ேதர்v m vகள் ெவllyட்ட 

pன்னர் மtப்ெபண் சான் தழ்கள் vnேயாகம் ேபான்ற 
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mக்kயப் ப கள் 32 uதv iயக்kநர் alவலக 

tைணyடன் iவ்vயக்ககத்தால் ேமற்ெகாள்ளப்ப kறt.  

7.6. iைணயதள வசt 

மாணவர்கள் பயன்ெப ம் வைகyல் aவர்கllக்k 

ேதைவயான தகவல்கைள ெப வதற்k www.dge.tn.gov.in 

eன்ற iைணயதளம் urவாக்கப்பட் ள்ளt. atல் 

நடத்தப்ப ம் ேதர்vகள், ேதர்vகllக்கான கால 

aட்டவைண, vண்ணப்பப் ப வங்கllன் மாtrப் ப வம், 

கட்டண vவரங்கள், சான் ட்ட மtப்ெபண் நகல் (CCM), 

pலப்ெபயர்ச்cச் சான் தழ் மற் ம் ம pரt மtப்ெபண் 

சான் தழ் ெப தlக்கான நைடmைறகள், ெபாtத் 

ேதர்vகllக்கான மாtr vனாத்தாட்கள் மற் ம் 

mந்ைதய ஆண் கllன் vனாத்தாட்கள் ஆkயவற்ைற 

iைணயதளத்tன் வாyலாக மாணாக்கர்கள் ெதrந்t 

ெகாள்ளலாம்.  ேமlம், ேமற்ப  iைணயதள 

urவாக்கத்tன் வாyலாக, ேதர்vகள் e தvள்ள பள்ll 

மாணாக்கர்கள் மற் ம் த த்ேதர்வர்களt ெபயர் பட் யல் 

தயாrப்பதற்k ேதைவயான vவரங்கைளப் ெபற் க் 

ெகாள்llம் வசtyம் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளt. 2017-18 ஆம் 

ஆண்  mதல் பாரத ஸ்ேடட் வங்kyன் கட்டணச் 

ேசகrப்p iைணயதளத்tன் வ யாக ேதர்vக் 
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கட்டணங்கைளச் ெசlத்tவதற்k வ வைக ெசய்யப் 

பட் ள்ளt. தற்ேபாt த த்ேதர்வர்கள் ேதர்vக்kட 

nைழvச்cட் கைள iைணயதளத்tல் ேநர யாகப் 

பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்ள வ வைக ெசய்யப் 

பட் ள்ளt. பள்llகள், தங்களt aைனத்t 

மாணாக்கர்கllன் nைழvச் cட் கைளyம் பtvறக்கம் 

ெசய்tட வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ளt. 

7.7. ேதர்v  ேசைவ  ைமயங்கள் 

பள்ll வளாகத்tேலேய 253 ேதர்v ேசைவ ைமயங்கள் 

aைமக்கப்பட் ள்ளன. iச்ேசைவ ைமயத்tல் aரcத் 

ேதர்vகள் iயக்ககத்தால் நடத்தப்ப ம் aைனத்t 

vதமான ேதர்vகllக்kம் ellயmைறyல் tறம்பட 

ேதர்வர்கள் vண்ணப்pக்கலாம். 

7.8. தmழ் வ yல் பylம் மாணாக்கrக்kத் ேதர்vக் 

கட்டணத்tlrந்t    vலக்கllத்தல்  

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலப் ெபாtத் ேதர்vைன 

தmழ் வ yல் பyன்  ேதர்ெவ tம் பள்ll 

மாணாக்கrக்kத் ேதர்vக் கட்டணம் 

ெசlத்tவtlrந்t vலக்கllக்கப்பட்  வrkறt.  

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல், iைட-nைலப் பள்ll i t 
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v ப்pச் சான் தழ் ெபாtத்ேதர்vல் 5,22,409 பள்ll 

மாணாக்கrம் ேமல்nைல mதலாமாண்  ெபாtத் 

ேதர்vல் 4,54,552 பள்ll மாணாக்கrம், ேமல்nைல 

iரண்டாமாண்  ெபாtத்ேதர்vல் 5,13,861 பள்ll 

மாணாக்கrம், தmழ் வ yல் பyன்றதால் ேதர்vக் 

கட்டணம் ெசlத்tவtlrந்t vலக்kப் ெபற்  

பயனைடந்tள்ளனர்.  

7.9.cறப்pக் கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllக்k  

வழங்கப்ப ம்  சlைககள்  

iைடnைல மற் ம் ேமல்nைலப் ெபாtத்ேதர்v 

e tம் கற்றlல் kைறபா ைடய ேதர்வர்கள், 

கண்பார்ைவயற்ேறார், காtேகளாேதார் மற் ம் iதர 

மாற் த்tறனாllத் ேதர்வர்கllக்kத் ேதர்v e tவதற்k 

aைனத்t பாடங்கllக்kம் k தலாக ேநரம் 

வழங்கப்ப kறt. ேமlம், aவர்கள் ெசால்வைத 

e tபவர் nயமனம் / ஏேத ம் or ெமா ப்பாட 

vலக்கllப்p / ேதைவyன் a ப்பைடyல் க ப்பான் 

பயன்ப த்த a மt ேபான்ற சlைககள் 

வழங்கப்ப kன்றன. மார்ச் 2019 iல் ேமல்nைல 

mதலாமாண்  ெபாtத்ேதர்vல் 2,896 cறப்pக் கவனம் 

ேதைவப்ப ம் ேதர்வர்கllக்kம், ேமல்nைல 
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iரண்டாமாண்  ெபாtத்ேதர்vல் 2,697 cறப்pக்கவனம் 

ேதைவப்ப ம் ேதர்வர்கllக்kம், iைடnைலப் பள்ll 

i t v ப்pச் சான் தழ் ெபாtத்ேதர்vல் 4,816 

cறப்pக்கவனம் ேதைவப்ப ம் ேதர்வர்கllக்kம் urய 

சlைககllடன் ேதர்ெவ த a மtக்கப்பட்டனர்.  

7.10.  cைறyேலேய த த்ேதர்v ைமயம் aைமத்தல் 

cைறவாcகllம் கல்vyல் ஏற்றம் கண் ட, cைற 

வளாகத்tேலேய ேதர்v ைமயம் aைமக்கப் பட் ள்ளt. 

மார்ச் 2019 iல் pழல் மத்tயச் cைறyல் 11 ஆம் வkப்p 

ெபாtத் ேதர்vைன 78 cைறவாcகllம், 12 ஆம் வkப்p 

ெபாtத் ேதர்vைன 45 cைறவாcகllம் e tyள்ளனர். 

10 ஆம் வkப்p ெபாtத் ேதர்vைன 152 cைறவாcகள் 

பாைளயங்ேகாட்ைட, trச்cராப்பள்ll, ேகாயம்pத்tர், 

ேவlர் மற் ம் pழல் மத்tயச் cைறகllல் e tyள்ளனர். 

7.11.  ேதர்v நடத்tம் mைற 

oவ்ெவாr ேதர்vன்ேபாtம் vனாத்தாட்கள் ேதர்v 

ைமயங்கllக்k pரத்tேயக வாகனங்கllல் e த்tச் 

ெசல்லப்பட் , ேதர்v m vற்றvடன் aேத 

வாகனங்கைளப் பயன்ப த்t vைடத்தாள் கட் கைள, 

vைடத்தாள் ேசகrப்p ைமயங்கllல் ேசர்ப்பதற்k 
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வ வைக ெசய்யப்பட்  vனாத்தாள் மற் ம் vைடத்தாள் 

கட் கள் aைனத்ைதyம் e த்tச் ெசல்வதற்k 

பாtகாப்பான mைற pன்பற்றப்ப kறt. 

ேதர்வைறyல் ஆள்மாறாட்டத்ைதத் தvர்க்kம் 

ெபாrட் , ேதர்v e tம் aைனத்tத் ேதர்வர்கllன் 

pைகப்படம் aடங்kய mகப்pத்தாllடன் vைடப் pத்தகம் 

a mகப்ப த்தப்பட்  நைடmைறyல் uள்ளt. 

mகப்pத்தாllன் ேமல்பkt prத்ெத க்kம் வசtyடன் 

aச்cடப்பட் ள்ளதால், ேதர்v m ந்தtம் iப்பkt 

prத்ெத க்கப்பட் , vைடப்pத்தகத்tைன மtப்p  

ெசய்ய vைடத்தாள் மtப்pட்  mகாmற்k a ப்p 

ைவக்கப்ப kறt. vைடத்தாள் மtப்p  ைமயங்கllல் 

பார்க்ேகா  rடைரக் ெகாண்  vைடத்தாllக்krய 

மாற்ெறண்கள் tல்lயமாக க yல், mக ellதாக 

பtேவற்றம் ெசய்யப்ப ம் mைற நைடmைறப்ப த்தப் 

பட் ள்ளt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் mகப்pச்cட் கள் 

aச்c ம் ப கைள ேமற்ெகாள்llம் வைகyல், 6 ptய 

jட்டல் aச்c iயந்tரங்கள் r.2.34 ேகா  nt 

otக்kட் ல் ெகாள்mதல் ெசய்யப்பட் ள்ளதன் mலம் 

vைடத்-தாட்கllன் பாtகாப்p u t ெசய்யப் பட் ள்ளt.   
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k ப்pட்ட மற் ம் சம்பந்தப்பட்டப் பாடங்கllக்ேகற்ப 

mதன்ைம vைடப் pத்தகங்கள் a mகப்ப த்தப்பட்  

நைடmைறyல் uள்ளன. vைடத்தாllடன் 

vைடயllக்கப்பட ேவண் ய ப வங்கள், வைரகட்டத்தாள் 

மற் ம் nலவைரபடங்கள் iைணக்கப்பட்  aச்cடப்பட்  

வழங்கப்ப kன்றன. 

ெபாtத்ேதர்vகள் நைடெப ம் காலங்கllல், 

ெபாtத்ேதர்vகள் ேநர்ைமயாகvம், ெவllப்பைடயாகvம் 

நைடெப வtைன கண்கா க்kம் ெபாrட் , aரcத் 

ேதர்vகள் iயக்ககத்tல் ேதர்vக் கட் ப்பாட்  aைற 

aைமக்கப்பட் , iக்கட் ப்பாட்  aைற காைல 8.00 ம  

mதல் iரv 8.00 ம  வைர ெசயல்ப kறt. ெபாtமக்கள் 

மற் ம் ேதர்வர்கllடmrந்t ெபறப்ப ம் ேகாrக்ைககள் 

a ப்பைடyல் uட க்kடன் tர்v காண நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்ப kறt.   

7.12.ேமல்nைலக்கல்v ெமா ப்பாடங்கைள oேர தாளாக 

மாற் தல் 

pt mயற்cயாக, மாணவர்கllன் மன a த்தத்ைதக் 

kைறக்kம் வைகyல், கற்றல் மtப்pட் ல் eவ்vத 

சமரசmmன் , ேமல்nைலக் கல்v mதலாமாண்  மற் ம் 

iரண்டாமாண்  aரcப் ெபாtத் ேதர்vகllல் 
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நைடmைறylrந்த ெமா ப் பாடங்கlllள்ள iரண்  

தாட்கள் orங்kைணக்கப்பட் , oேர தாளாக 

ேதர்ெவ tம் mைற a mகப்ப த்தப்பட் ள்ளt.  

iந்நடவ க்ைக மாணவர்கள் மற் ம் கல்vயாளர்களால் 

ெபrtம் வரேவற்கப்பட் ள்ளt. 

7.13.  ேதர்v m vகள் ெவlly தல்  

மாணவர்கள் eவ்vத பதற்றmம் iன்  ேதர்v 

m vகைள iைணய வ  வாyலாகத் ெதrந்t ெகாள்ளப் 

pன்வrம் mன்  iைணயதளங்கllன் வ யாகvம் 

www.tn.results.nic.in, www.dge1.tn.nic.in, www.dge2.tn.nic.in, 

k ஞ்ெசய்t (SMS) வாyலாகvம் ெதrந்tெகாள்ள 

வ வைக ெசய்யப்பட் ள்ளt. மார்ச், 2018 mதல், 

aட்டவைணப் ப த்தப்பட்ட மtப்ெபண் பட் யைல (TML) 

பள்llகllக்k aச்cட்  வழங்kவதற்kப் பtலாக, 

சம்பந்தப்பட்ட பள்llகள் iைணயதளம் வாyலாக 

பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்வதற்கான வசt ஏற்ப த்தப் 

பட் ள்ளt.    

மார்ச், 2019-iல் நைடெபற்ற ேமல்nைல மற் ம் 

பத்தாம் வkப்p ெபாtத் ேதர்vகள் e tய 

ேதர்வர்கllக்கான மtப்ெபண்கllடன் k ய ேதர்v 

m vகள் ெவllyடப்பட்ட cல nmடங்கllல் 
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மாணாக்கrன் ெபயர்ப்பட் யல் பtvன்ேபாt 

வழங்கப்பட்ட aைலேபc eண்கllக்k k ஞ்ெசய்tயாக 

a ப்பப்பட்டt. 26,17,113 ேதர்வர்கள் iதன் mலம் 

பயனைடந்தனர்.  

7.14. சான் தழ்கள் வழங்kதல் 

7.14.1 .  தற்காlக மtப்ெபண் சான் தழ் 

 ேதர்வர்கள் www.dge.tn.nic.in eன்ற iைணய 

தளத்tன் வாyலாக தற்காlக மtப்ெபண் 

சான் தழ்கைள பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்ள வ வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளt. iவ்வாறாக வழங்கப்ப ம் தற்காlகச் 

சான் தழ்கள் ேதர்v m vகள் ெவllyடப்பட்ட 

நாlllrந்t 90 நாட்கllக்k மட் ேம ெசல்லத்-

தக்கைவயாkம். ேமlம், iச்சான் தழ்கள் uயர்கல்v 

ேசர்க்ைகக்k பயன்ப த்தப்ப kறt.  

7.14.2. ேமல்nைல mதலாமாண்  மற் ம்  

iரண்டாமாண்  ெபாtத் ேதர்vகllக்k  த த்த  

மtப்ெபண் சான் தழ்கள் 

மார்ச், 2018 ஆம் ஆண்  mதல், ேமல்nைல 

mதலாமாண்  மற் ம் iரண்டாமாண்  ெபாtத் 

ேதர்vகllல் aைனத்tப்பாடங்கlllம் ேதர்ச்c 
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ெபற்றவர்கllக்k மட் ம், ேமல்nைல mதலாமாண்  

மற் ம் iரண்டாமாண்  ெபாtத்ேதர்vகllக்k 600 

மtப்ெபண்கள் ெகாண்ட த த்த  மtப்ெபண் 

சான் தழ்கள் வழங்கப்பட்  வrkறt. 

7.14.3.பத்தாம் வkப்p மற் ம் பன் ெரண்டாம் வkப்pல் 

or mயற்cக்k ேமல் ேதர்ெவ t ேதர்ச்c ெப ம் 

ேதர்வர்கllக்k orங்kைணக்கப்பட்ட மtப்ெபண் 

சான் தழ்  

iதற்kmன், ெபாtத்ேதர்vகllல் ேதர்ச்c ெப ம் 

வைர oவ்ெவாrmைற ேதர்ெவ tம் ேபாtம் 

ேதர்வர்கllக்k, த த்த யாக மtப்ெபண் சான் தழ்கள் 

வழங்கப்பட் , aவர்கள் oன் க்kம் ேமற்பட்ட மtப்ெபண் 

சான் தழ்கைள ைவத்trக்க ேவண் ய cழ்nைல 

irந்தt. iத்தைகய ேதர்வர்கllக்k aவர்கள் 

பயனைடyம் வைகyல் aவர்கள் ேதர்ச்cெபற்ற  m  

vவரங்கllடன் k ய orங்kைணக்கப்பட்ட 

மtப்ெபண் சான் தழ்கள் வழங்kவதற்k வ வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 
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7.14.4. மtப்ெபண் பட் யlன் சான் ட்ட நகல் மற் ம் 

ம pரt மtப்ெபண் சான் தழ்    

மtப்ெபண் பட் யlன் சான் ட்ட நகல் மற் ம் 

ம pரt மtப்ெபண் சான் தழ்கள் ேதர்வர்கllன் 

ேகாrக்ைகyன் ேபrல் வழங்கப்பட்  வrkறt.  

aதற்கான vண்ணப்பத்tைன iைணயதளம் 

வாyலாகப் பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்ள வ வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 4,035 

சான் ட்ட மtப்ெபண் நகல்கllம், 7,674 ம pரt 

மtப்ெபண் சான் தழ்கllம்  வழங்கப்பட் ள்ளன.  

7.14.5.  pலப்ெபயர்ச்cச் சான் தழ்  

10 மற் ம் 12 ஆம் வkப்pக்கான ெபாtத் ேதர்vகllல் 

ேதர்ச்cயைடந்t pற மாnலங்கllல் ேமற்ப ப்ைபத் ெதாடர 

vrம்pம் மாணாக்கர்கllக்kப் pலப்ெபயர்ச்cச் 

சான் தழ்கள் vண்ணப்pத்த 5 tனங்கllக்kள் வழங்கப் 

ப kன்றt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 7,853 pலப்ெபயர்ச்cச் 

சான் தழ்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.  
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7.14.6. மtப்ெபண் சான் தழ்கllன் uண்ைமத் 

தன்ைமyைன  சrபார்த்தல்  

uயர்கல்v n வனங்கள் மற் ம் nயமன atகாrகள் 

மtப்ெபண் சான் த ன் uண்ைமத் தன்ைம k த்த 

a க்ைகyைனக் ேகாrம் பட்சத்tல், uண்ைமத் 

தன்ைம சான் தழ்கள் வழங்கப்பட்  வrkறt. 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் 3,72,947 மtப்ெபண் சான் தழ்கllன் 

uண்ைமத் தன்ைம சான் தழ்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன. 

7.14.7.  mன் ஆவணக் காப்பகம்  (Digilocker) 

mன்ன  mைறyல் மtப்ெபண் சான் தழ்கைள 

வழங்kதல், ஆய்v ெசய்தல் மட் மல்லாமல், காkத 

வ vலான ஆவணங்கைள ைகயாள்வைத தvர்ப்பதற்k 

mன் ஆவணக்காப்பகம் or cறந்த வாய்ப்pைன 

ஏற்ப த்tக் ெகா த்tள்ளt. 10 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p 

ெபாtத் ேதர்ெவ t, ஆதார் eண்ைணக் k ப்pட்  mன் 

ஆவண காப்பக கணக்k வசtyைன ெபற்ற மாணவர்கள் 

aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககத்tன் தகவல் 

களஞ்cயத்tlrந்t mன்ன  மtப்ெபண் சான் தைழ 

பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்ளலாம். 2016 mதல் 2018 

வைரyலான ேதர்v பrவத்tல் ேமல்nைல மற் ம் 

iைடnைல ெபாtத் ேதர்ெவ tய 55,31,863 
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ேதர்வர்கllக்k mன்ன  மtப்ெபண் சான் தைழ 

பtvறக்கம் ெசய்t ெகாள்வதற்கான mன்ன  கணக்k 

வசt ெசய்யப்பட் ள்ளt.  

7.15. ம kட்டல் / ம மtப்pட் ற்கான vைடத்-

தாட்கைள பtேவற்றம் ெசய்தல்  

ேமல்nைலப் ெபாtத்ேதர்vகllல் vைடத் தாட்கllன் 

க  pரt ெப வதற்k, vண்ணப்pத்tட வ வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளt. aத்தைகய ெபாtத்ேதர்v m vகள் 

ெவllyடப்பட்ட pறk, மாணவர்களt vைடத்தாட்கள் 

க ப்pரt ெசய்யப்பட் , iைணயதளம் வாyலாகப் 

பtேவற்றம் ெசய்yம் mைறyம் நைடmைறப்ப த்தப் 

பட் ள்ளt. iதனால் மாணவர்கள் தங்களt vைடத்தாள் 

நகைலப் பtvறக்கம் ெசய்t, trத்தப்பட்ட 

vைடத்தாட்கைள சrபார்த்த pன்னர் ேதைவப்ப ன் 

தங்கllன் nயாயமான ேகாrக்ைககைள ம kட்டல்/ 

ம மtப்pட் ற்k vண்ணப்pப்பtன் mலம் 

mன்ைவக்கலாம். 
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7.16. ஜூன்/ஜூைல மாதங்கllல் cறப்pத் tைணத் 

ேதர்vகள் நடத்tதல்  

மார்ச்/ஏப்ரல் மாதங்கllல் நடத்தப்ப ம் 10 மற் ம் 12 

ஆம் வkப்p ெபாtத் ேதர்vகllனால் iைடn த்தம் 

ஏற்படாமல் irக்kம் ெபாrட்  ேதால்vy ம் 

மாணாக்கர்கllக்k or m  கல்vயாண்  vணாகாமல், 

aக்கல்vயாண் ேலேய aவர்தம் uயர்கல்vyைன 

ெதாடர்வதற்k uதvயாக uடன  cறப்pத் tைணத் 

ேதர்v oவ்ெவாr ஆண் ம் ஜூன்/ஜூைல மாதத்tல் 

நடத்தப்ப kறt.  

கல்vயாண் ன் iைடyல் கற்pத்தல், கற்றல் 

ப yல் ஏற்ப ம் பாtப்pைனத் தvர்க்kம் வைகyல், 

aரcப் ெபாtத் ேதர்vகllல் iைடnைலக் கல்v, 

ேமல்nைலக்கல்v mதலாமாண்  மற் ம் 

iரண்டாமாண்  த த்ேதர்வர்கllக்காக நடத்தப் பட்  

வந்த ெசப்டம்பர்/aக்ேடாபர் tைணத்ேதர்v iரத்t 

ெசய்யப்பட் , aத்தைகய த த்-ேதர்வர்கllக்k 

ஜூன்/ஜூைல பrவத்tேலேய ேதர்ெவ த வாய்ப்p 

வழங்கப்பட் ள்ளt. 
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7.17.  பல்ேவ  வைகயான pற ேதர்vகள் நடத்tதல் 

7.17.1.  eட்டாம் வkப்p ெபாtத்ேதர்v  

aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககம், kைறந்தபட்சக் கல்vத் 

தktyைன வழங்kவதற்காகvம், ேவைல 

வாய்ப்pக்காகvம், a ப்பைட nைலyல் பதv 

uயர்vக்காகvம், eட்டாம் வkப்p ெபாtத்ேதர்vைன 

நடத்t வrkன்றt. ஜனவr, 2019 iல் நைடெபற்ற 

iத்ேதர்vல் 11,393 ேதர்வர்கள் ேதர்ெவ tனர்.   

7.17.2.  aரcத் ெதா ல் nட்பத் ேதர்v 

ேதர்வர்கllக்k ெதா ல்nட்பக் கல்vத்தktைய 

வழங்kவதற்காகvம், ேவைலவாய்ப்pக்காகvம், ஓvயம், 

ைதயல், vவசாயம், iைச, aச்cக்கைல, ைகத்த , ெநசv 

மற் ம் pற பாடப்prvகllல் aரcத் ெதா ல் nட்பத் 

ேதர்vைன நடத்t வrkறt. iத்ேதர்v kழ்nைல, 

ேமல்nைல eன irnைலகllல் நடத்தப்ப kறt. 2018 

iல் நைடெபற்ற iத்ேதர்vல் 11,823 ேதர்வர்கள் 

ேதர்ெவ tனர்.  
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7.17.3. ெதாடக்கக் கல்vப் பட்டயத்ேதர்v 

aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககத்tல் ெதாடக்கக் கல்vப் 

பட்டயத் ேதர்vம் நடத்தப்ப kறt. ஜூன் 2018 iல் 

நைடெபற்ற iத்ேதர்vல் 17,049 ேதர்வர்கள் 

ேதர்ெவ tyள்ளனர். iத்ேதர்வர்கள் vைடத்தாள் 

ollநகல் ெப வதற்k a மtக்கப்பட் , vைடத்தாள் 

ம kட்டல் மற் ம் ம மtப்p  ெசய்யvம் a மtக்கப் 

ப kறார்கள். 

7.17.4.  uதvத்ெதாைகக்கான ேதர்vகள் 

7.17.4.1 .  தmழ்நா  ஊரக  மாணாக்கர் tறனாய்vத் 
ேதர்v  

oவ்ெவாr கல்vயாண் lம் 9 ஆம் வkப்p ப க்kம் 

ஊரக மாணாக்கர்கள், aவர்கllன் ெபற்ேறார் ஆண்  

வrமானம் rபாய் 1,00,000க்k mகாமல் irக்kம் 

பட்சத்tல், தmழ்நா  ஊரக மாணாக்கர் tறனாய்vத் 

ேதர்vைன e த a மtக்கப்ப kறார்கள். 

iத்tறனாய்vத் ேதர்v ஆண் ேதா ம் ெசப்டம்பர் 

tங்கllல் ஊரக மாணாக்கர்கைள ஊக்kvக்kம் vதமாக 

நடத்தப்ப kறt. oவ்ெவாr மாவட்டத்tlம் 50 

மாணvயர் மற் ம் 50 மாணவர்கள் ேமற்ப  e த்tத் 

ேதர்vல் ெதrv ெசய்யப்பட் , ஆண்ெடான் க்k r.1,000 
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vதம் நான்k ஆண் கllக்k கல்v uதvத்ெதாைக 

வழங்கப்ப kறt. 2018 iல் நைடெபற்ற iத்ேதர்vைன 

66,389 மாணாக்கர்கள் e tயtல், ேதர்ச்c ெபற்ற 3,200 

மாணாக்கர்கள் uதvத்ெதாைக ெப வதற்k தkt 

ெபற்றனர்.    

7.17.4.2. ேதcய  வrவாய் வ   மற் ம்  தktப்  ப ப்p  
uதvத்ெதாைக  ெப வதற்கான ேதர்v  

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllல் 7 ஆம் 

வkப்pல் ேதர்ச்c ெபற்  8 ஆம் வkப்pல் பylம் 

மாணாக்கர்களt ெபற்ேறார்கllன் ஆண்  வrமானம் 

r.1,50,000க்k mகாமல் irக்kம் பட்சத்tல், aவர்கள் 

ேதcய வrவாய் வ  மற் ம் தktப் ப ப்p uதvத் 

ெதாைக ெப வதற்கான ேதர்ெவ தலாம். 

iவ்vதvத்ெதாைக 2019-20 ஆம் ஆண்  mதல் 

r.6,000lrந்t r.12,000 eன atகrக்கப்பட் ள்ளt. 

ேதர்ச்c ெபற்றவர்கllக்k ஆண்  ேதா ம் r.12,000 

(மாதந்ேதா ம் r.1,000 vதம்) uதvத்ெதாைகயாக 9 mதல் 

12ஆம் வkப்p வைர வழங்கப்ப ம். ெபற்ற மtப்ெபண்கள் 

மற் ம் iடotக்kட் ன் a ப்பைடyல் மாணாக்கர்கள் 

ெதrv ெசய்யப்ப kன்றனர். iத்tட்டத்tன் kழ் 

தmழகத்tல் ஆண்  ேதா ம் 6,695 மாணாக்கர்கllக்k 

ப ப்p uதvத்ெதாைக வழங்கப்பட்  வrkறt. 2018  ஆம் 
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ஆண் ல் நைடெபற்ற iத்ேதர்vைன 1,44,427  

மாணாக்கர்கள் e tyள்ளனர். 

7.17.4.3. ேதcய aளvலான tறன த் ேதர்v (NTSE) 

ேதcய கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனத்தால் நடத்தப்ப ம் iத்ேதர்vற்k aரcத் 

ேதர்vகள் iயக்ககம் orங்kைணக்kம் mகைமயாகச் 

ெசயல்ப kறt. மத்tய/மாnலப் பள்ll வாrயங்கllல் 10 

ஆம் வkப்pப் பylம் மாணாக்கர்கள் aைனவrம் 

iத்ேதர்vைன e த தktபைடத்தவர்கள். mதல்nைலத் 

ேதர்vக்கான m vகள் aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககத்தால் 

ெவllyடப்பட் , pன்னர் தktyள்ள ேதர்வர்கllக்k 

ேதcய கல்vyயல் ஆராய்ச்c மற் ம் பyற்c 

n வனத்தால் iரண்டாம் nைலத்ேதர்vகள் 

நடத்தப்ப kறt.    2018  ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற mதல் 

nைல ேதர்vைன 1,59,030 மாணாக்கர்கள் e tயtல் 466 

மாணாக்கர்கள் தkt ெபற் ள்ளனர்.  

oவ்ேவார் ஆண் ம் iத்tட்டத்tன் mலம் ேதர்ச்cப் 

ெப ம் 40 தmழக மாணாக்கர்கllக்k uதvத்ெதாைக 

வழங்கப்ப kன்றt. ெதrv ெசய்யப்ப ம் 

மாணாக்கர்கllக்k 11 மற் ம் 12 ஆம் வkப்p வைர 

மாதந்ேதா ம் r.1,250ம், பட்டப்ப ப்pற்k மாதந்ேதா ம் 
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r.2,000 uதvத் ெதாைகயாக வழங்கப்ப kறt. 

ஆராய்ச்cப்ப ப்p ேமற்ெகாள்llம் மாணாக்கர்கllக்k 

பல்கைலக்கழக மா யக்k vனால் nர்ணyக்கப்ப ம் 

uதvத்ெதாைக atகபட்சமாக நான்k ஆண்  

காலத்tற்k மட் ம் வழங்கப்ப kறt. 

pt mயற்cயாக, கல்v uதvத்ெதாைக 

ெப வதற்காக நடத்தப்ப ம் ேமற்காண் ேதர்vகllக்k 

ேதர்வர்கllன் pைகப்படத்tடன் k ய ollyயல் k y  

வாcப்பான் (OMR) vைடத்தாட்கள் a mகப்ப த்தப் 

பட் ள்ளன.  iதன் mலம் ஆள்மாறாட்டம் த க்கப் 

ப kறt.  

7.18. மத்tய aரcப் ப யாளர் ேதர்வாைணயம்(UPSC) 

மற் ம் மத்tய ப யாளர் ேதர்வாைணயத்tன் (SSC)    

ேதர்vகைள நடத்tதல்  

ஆண் ேதா ம் மத்tய aரcப் ப யாளர் 

ேதர்வாைணயம் மற் ம் மத்tய ப யாளர் 

ேதர்வாைணயத்tன் பல ேதர்vகைள ெசன்ைனyல் 

நடத்tட, aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககம் orங்kைணப்p 

mகைமயாக ெசயல்பட்  வrkறt. 
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7.19.  aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககத்tைன 

க மயமாக்kதல் 

 pt mயற்cயாக, aரcத் ேதர்vகள் iயக்ககத்tன் 

aைனத்t ெசயல்பா கைளyம் க  

மயமாக்kவதற்காக தmழ்நா  mன்ஆllைம 

n வனத்tன் வாyலாக ப கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

aைவ m v ம் nைலyல் uள்ளன. 

7.20.  nt otக்k  

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r.127.31 ேகா  nt aரசால் 

iவ்vயக்ககத்tற்k otக்k  ெசய்யப் பட் ள்ளt.                       
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8. பள்ll சாரா மற் ம் வயt வந்ேதார் கல்v 

8.1.  mன் ைர  

தmழகத்tல், 15 வயtக்k ேமற்பட்ட கல்லாேதார் 

aைனவrக்kம் a ப்பைடக் கல்v, ெதா ல் tறன் 

ேமம்பாட் க் கல்v மற் ம் சமnைலக் கல்v வழங்k, 

கல்லாைம eன்kற nைலைய aகற் ட பள்ll சாரா 

மற் ம் வயt வந்ேதார் கல்v iயக்ககம் கடந்த 1976 ஆம் 

ஆண்  ேதாற் vக்கப்பட்டt. 

கல்லாேதார் aைனவைரyம் கற்ேறாராக்kடல் 

ேவண் ம் eன்kற k க்ேகாைள nைறேவற் ட ஊரகச் 

ெசயல்mைற e த்த vத் tட்டம், மாnல வயt வந்ேதார் 

கல்vத் tட்டம், கற்பவrக்கான பள்ll சாராக் கல்v, 

மக்கள் ெசயல்mைற e த்த vத் tட்டம், m  

e த்த v iயக்கம், ெதாடர் கல்vத் tட்டம், வளர் 

கல்vத் tட்டம், கற்kம் பாரதம் tட்டம் மற் ம் சமnைலக் 

கல்vத் tட்டம் ேபான்ற பல்ேவ  வயt வந்ேதாrக்கான 

tட்டங்கள் iவ்vயக்ககத்tன் வாyலாகச் ெசயல்ப த்தப் 

பட் ள்ளன. 

வயt வந்ேதார் கல்vத் tட்டமானt, கற்ேபாrக்k 

a ப்பைடக் கல்v வழங்kவைத மட் ம் ேநாக்கமாகக் 
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ெகாண்டதாக iல்லாமல், aவர்கllக்kத் tறன் 

ேமம்பாட் ப் பyற்cகைள வழங்kவதன் mலம், 

aவர்கைள mன்ேனற்றமைடயச் ெசய்t m ைமயான 

வளர்ச்c ெபற்றவர்களாகvம் மாற் kறt. 

8.2. ெதாைலேநாக்k 

m  e த்த v nைலைய aைடந்t ம் வைகyல் 

a ப்பைட e த்த v வழங்kதல்,  ெதா ல் tறன் கல்v 

வழங்kதல் மற் ம் வாழ்நாள் m வtம் கற்றlல்  

mன்ேனற்றத்ைத urவாக்kதல். 

8.3. ேநாக்கங்கள் 

 e த்த வற்ேறாrக்kம், eண்ண  

வற்ேறாrக்kம் a ப்பைட  e த்த v மற் ம் 

eண்ண v வழங்kடச் ெசய்தல். 

 ptதாக e த்த v ெபற்றவர்கள் a ப்பைடக் 

கல்vக்k ேமல் கற்றைலத் ெதாடரvம், பள்llகllல் 

allக்கப்ப ம் mைறயான கல்vக்k iைணயான 

கல்v ெபறvம் வாய்ப்p ஏற்ப த்tக் ெகா த்தல். 

 ெதா ல் சார்ந்த பyற்c allப்பதன் mலம் 

e த்த வற்ேறார் மற் ம் ptதாக e த்த v 



179 

ெபற்ேறாrன் வrவாய்த் tறன் மற் ம் வாழ்க்ைகத் 

தரத்ைத ேமம்படச் ெசய்தல். 

 ptதாக e த்த v ெபற்ேறாrக்k, வாழ்நாள் 

m வtம் ெதாடர்ந்t கல்v கற்kம் வாய்ப்ைப 

ஏற்ப த்tத் தrவதன் mலம் கற்kம் 

சmதாயத்tைன வளர்ச்cyறச் ெசய்தல். 

8.4. கற்kம் பாரதம் tட்டம் 

2001 ஆம் ஆண்  மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக ப்pன் 

a ப்பைடyல், ெபண்கள் e த்த v 50 

v க்காட் ற்kம் kைறவாகப் ெபற்ற தrமpr, ேசலம், 

ஈேரா , ெபரம்பlர், v ப்pரம், arயlர், 

trவண்ணாமைல, trப்pர் மற் ம் krஷ்ணkr ஆkய 

9 மாவட்டங்கllல் “கற்kம் பாரதம் tட்டம்” 2009 ஆம் 

ஆண்  mதல் மார்ச், 2018 வைர cறப்பாக 

ெசயல்ப த்தப்பட்டt. iத்tட்டம் வயt வந்ேதார் தங்களt 

a ப்பைடக் கல்vய vைன mைறயான பள்llத் 

tட்டத்tற்k aப்பால் ெப வைதேய ேநாக்கமாக 

ெகாண் ள்ளt.    15 மற் ம் aதற்k ேமற்பட்ட வயtைடய 

ெபண்கள், பட் யல் iனத்தவர் மற் ம் பழங்k yனர், 

c பான்ைமyனர் மற் ம் வாய்ப்p ம க்கப்பட்ேடார் 

ஆkேயாrக்k iத்tட்டத்tல் mக்kயத்tவம் 
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ெகா க்கப்பட் ள்ளt. iத்tட்டமானt, r.160.90 ேகா  

ெமாத்தத் tட்ட மtப்pட் ல், மத்tய மற் ம் மாnல 

aரcகllன் 75:25 eன்ற ntப் பங்கllப்pடன் 2014-2015 ஆம் 

ntயாண்  வைரyம்,     2015-2016 ஆம் ntயாண்  mதல் 

tட்ட m v காலம் வைர 60:40 eன்ற  ntப்-

பங்கllப்pட ம் ெசயல்ப த்தப்பட்டt. 

கற்kம் பாரதம் ெசயல்ப த்தப்பட்ட 9 மாவட்டங்கllல், 

3,602 வயt வந்ேதார் கல்v ைமயங்கள் kராமப் பஞ்சாயத்t 

aளvல் aைமக்கப்பட்டன. iம்ைமயங்கllல் வயt 

வந்ேதாrக்k a ப்பைடக் கல்v மற் ம் சமnைலக் 

கல்v  ஆkயைவ  allக்கப்பட்டன.  50 மாtr வயt 

வந்ேதார் கல்v ைமயங்கllக்k கல்vசார் தகவல் 

ெதா ல்nட்பக் கrvகள் மற் ம் iதர ெபாrள்கைள 

வழங்kயதன் mலம் கற்ேபாrன் கல்v கற்kம் tறைன 

a த்த nைலக்k uயர்த்t ம் வைகyல் aவர்கள் 

ஊக்kvக்கப்பட்டனர். ேமlம், iம்ைமயங்கllல் 

கற்ேபாrக்k a ப்பைட e த்த vக் கல்vேயா , 

aவர்கள் வrமானம் ஈட் ம் வைகyல், ெசயற்ைக 

ஆபரணம், pனாyல், ேசாப்p eண்ெணய் மற் ம் பvடர், 

ெம k, வாசைனப் ெபாrள்கள், ெபாம்ைமகள் 

தயாrத்தல், சம்k ேவைலபா  பyற்c, eம்ராய்டr மற் ம் 
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a ப்பைட e த்த v வkப்p ெதா ற்tறன் பyற்c 

 
மாtr வயt வந்ேதார் கல்v ைமயம் 

ைதயல் பyற்c ஆkய ெதா ற்tறன் சார்ந்த பyற்cகllம் 

வழங்கப்பட்டன.  

 

கற்ேபாrக்கான a ப்பைட e த்த v மtப்pட் த் 

ேதர்vகைள, ேதcய tறந்த nைலப் பள்ll n வனத்tன் 

orங்kைணப்ேபா  நடத்t, கற்ேபாrக்k 

சான் தழ்கllம் வழங்கப்பட் ள்ளன. 
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a ப்பைட  e த்த vல்  mன்ேனற்றம் 

வrடம் 

a ப்பைட  e த்த vத் 
ேதர்vல்   

ேதர்ச்c ெபற்ேறார் 
eண் க்ைக 

a ப்பைட 
e த்த vல்  
mன்ேனற்றம் 

2010-11 2,67,555 10.89 

2011-12 15,12,607 61.55 

2012-13 17,26,088 70.23 

2013-14 17,93,393 72.97 

2014-15 21,36,756 86.94 

2015-16 22,72,387 92.46 

2016-17 23,88,596 97.19 

2017-18 25,39,688 103.33 

2001 மக்கள் ெதாைகக் கணக்ெக ப்pன் ப , 

iத்tட்டத்tன் கல்லாேதார் iலக்k 24.57 iலட்சம் 

ஆkம்.  25.39 iலட்சம் ேபர் தங்கllன் a ப்பைட 

e த்த ைவ iத்tட்டத்tன் mலம் ெபற் ள்ளனர். 

8.5.vrtகள் 

வயt வந்ேதார் கல்vத் tட்டத்tைன mகச் cறப்பாக 

ெசயல்ப த்tயைமக்காக kராம பஞ்சாயத்t, மாவட்டம் 

மற் ம் மாnலம் ஆkய nைலகllல் ேதcய e த்த v 
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vrtகைள கடந்த 2013, 2015 மற் ம் 2016 ஆkய 

ஆண் கllல் தmழகம் ெபற் ள்ளt. 

8.6.  nt otக்k  

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r.7.97 ேகா  nt aரசால் 

iவ்vயக்ககத்tற்k otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt. 
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9. ெபாt nலகங்கள் 

9.1. mன் ைர 

ெபாt nலகங்கள் a vசார் தகவல்கைள 

aைனவrக்kம் iலவசமாகvம், சமமாகvம் 

uyேராட்டத்tட ம், த த்tவத்tட ம் வழங்k ம் 

a vக் களஞ்cயமாகச் ெசயல்ப ம் ஓர் aைமப்பாkம். 

uலெகங்klம் நைடெப ம் ேவகமான மாற்றங்கைள 

மக்கllடம் ெகாண்  ெசல்lம் ப yல் ெபாtnலகங்கள் 

mக்kயப் பங்காற்  வrkன்றன. வாcக்kம் 

பழக்கத்ைதyம் மற் ம் வாழ்நாள் m வtம் கற்பைதyம் 

ஊக்kvப்பtல் nலகங்கள் cறந்t vளங்kkன்றன. 

9.2. ெதாைலேநாக்k 

கலாச்சார மற் ம் a vசார் தகவல் வளங்கைள 

சmதாயத்tற்k iலவசமாக மற் ம் சமமாக வழங்kவதன் 

mலம் aதைன atகாரmக்க மற் ம் பலம் வாய்ந்த 

சmகமாகத் tகழச் ெசய்தல். 

9.3. ேநாக்கங்கள் 

 தரமான தகவல்கைளச் சrயான ேநரத்tல், 

வசtயான mைறyல் மக்கllக்k வழங்kதல். 
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 தற்ேபாைதய ெதா ல் nட்பத்tடன் k ய 

வlைமயான மற் ம் ெபாrத்தமான வளங்கைள 

urவாக்k, nலகங்கைள ேமம்ப த்tதல். 

 ptைமயான ேசைவகllடன் மக்கைள 

orங்kைணத்தல். 

 நமt கலாச்சாரப் ெபாrட்கள் மற் ம் 

ஆவணங்கைள mன்ன  வ vல் பாtகாத்தல். 

 aைனத்tத் தரப்pனrம் பயன்ப த்tம் வைகyல் 

nலகங்கைளத் tகழச் ெசய்தல். 

9.4. தmழ்நாட் ல் uள்ள nலகங்கள் 

வாcக்kம் பழக்கத்ைத வழக்கமாக்k, ஆராய்ச்cப் 

ப கைள ellைமயாக்k, மக்கllக்kத் ேதைவயான 

தகவல்கைள வழங்k, சmதாயத்tlள்ள aைனத்t 

வாசகர்கllன் ேதைவகைளப் pர்த்t ெசய்வதற்ேகற்ப 

தmழ்நா  ெபாt nலகச் சட்டம், 1948 iன்ப  தmழகத்tல் 

itவைர 4,634 nலகங்கள் n வப்பட் ள்ளன. 

தmழ்நாட் ல் ெசயல்ப ம் nலகங்கllன் vவரம் 

ெபாt nலகங்கllன் ெபயர்/ வைக eண் க்ைக 

கன் மாரா ெபாt nலகம்  

(மாnல ைமய nலகம்) 

1 

aண்ணா nற்றாண்  nலகம் 1 

மாவட்ட ைமய nலகங்கள் 32 
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kைள nலகங்கள் 1926 

நடமா ம் nலகங்கள் 14 

ஊர்ப்pற nலகங்கள்   1915 

பktேநர nலகங்கள் 745 

ெமாத்தம் 4634 

9.4.1.கன் மாரா ெபாt nலகம் 

கன் மாரா pரp aவர்கllக்k pகழாரம் ெசlத்tம் 

vதமாக, aன்னாரt vrப்பத்tைன nைறேவற் ம் 

வைகyல் urவாக்கப்பட்ட, தmழ்நாட் ன் 

ெபrைமயாகக் கrதப்ப ம் “கன் மாரா ெபாt nலகம்" 

05.12.1896 aன்  ெபாtமக்கllக்k aர்ப்ப க்கப்பட்டt. 

iந்tயாvன் நான்k ேதcய ைவப்p nலகங்கllல் 

oன்றான கன் மாரா ெபாt nலகம், iந்tயாvல் 

ெவllயாkம் aைனத்t nல்கள், ெசய்tத் தாள்கள் 

மற் ம் பrவ iதழ்கllன் or pரtyைனப் ெபற்  

வrkறt. iந்nலகம், ஐக்kய நா கள் சைப மற் ம் 

ஆcய வளர்ச்c வங்kyன் ெவlly கள் மற் ம் 

பtப்pகllன் ைவப்p nலகமாகvம் ெசயலாற்  வrkறt. 

பrவ iதழ் prv, ெமா yயல் prv, பாடnல்கள் 

prv, k ைமப்ப  கல்v வட்டம் மற் ம் arய nல்கள் 

prv eன பல்ேவ  prvகllடன் ெசயல்ப ம் 

iந்nலகமானt, iைணய iதழ்கள் மற் ம் mன் 
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pத்தகங்கllன் த த்tவமான ேசகrப்pகllடன் k ய 

iலக்கmைற ேசைவyைன m ேநரmம்  

பயனாllகllக்k kைடக்கச் ெசய்yம்  வைகyல் 

aைமக்கப்பட் ள்ளt. 

9.4.2.aண்ணா nற்றாண்  nலகம் 

aண்ணா nற்றாண்  nலகம் mkந்த 

கைலநயத்tடன், ஆற்றல் tறன் ெகாண்ட பcைமக் 

கட்டட aைமப்pடன்  3.75 iலட்சம் சtர a yல் 

ஆcயாvன் mகப்ெபrய nலகங்கllல் oன்றாக 

ெசன்ைனyல் urவாக்கப் பட் ள்ளt. தற்ேபாt, 

iந்nலகத்tல் பரந்த aளvலான ெபாrண்ைமகைள 

uள்ளடக்kய 6 iலட்சத்tற்kம் ேமற்பட்ட nல்கள் 

uள்ளன.  

iந்nலகத்tlள்ள nல்கllன் ெதாkப்p 

m வைதyம் iைணய வ யாக eந்த iடத்tlrந்tம் 

ellைமயாகvம், vைரவாகvம் a கத் தக்க 

orங்kைணந்த nலக ேமலாண்ைம aைமப்p (WEB-

OPAC) iந்nலகத்tல் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளt. 

nல்கllக்k RFID k y தல் mைறyல் தா யங்k 

ெசயல்பாட் ன் mலம் nல்கள் பாtகாப்p u t 

ெசய்யப்ப kன்றt.  iந்nலகத்tல் த த்tவம் ெபற்  
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vளங்kம் பார்ைவயற்ேறாrக்கான prvல் 2,100 க்kம் 

ேமற்பட்ட பtvெபற்ற u ப்pனர்கள் மற் ம் 1,050 க்kம் 

ேமற்பட்ட iைணயதள u ப்pனர்கள் 

(brailleacl.googlegroups.com) uள்ளனர். iப்prvல் 3,100 

க்kம் ேமற்பட்ட pெரய்l nல்கள், olத்ெதாkப்pன் 

k ந்தக கள், DVD மற் ம் 1.1 TB வைரயான 

iலக்கmைறப் ெபாrட்கள் uள்ளன. 

15,000 சtர a yல் பரந்t vrந்t, 1.60 

iலட்சத்tற்kம் ேமற்பட்ட pத்தகங்கள், பலதரப்பட்ட 

ஊடக uபகரணங்கள், ெசயற்ைக mைறyல் 

aைமக்கப்பட்ட மரம், or uட்கr ெகாண்ட மனமkழ் 

nைறந்த வாcப்pப் பkt, 4 mதல் 14 வயtைடய 

kழந்ைதகள் தங்கள் ெசயல்tறைன ெவllப்ப த்tம் 

ேமைட ஆkயவற்ைறக் ெகாண்ட or iடமாக 

kழந்ைதகள் prv tகழ்kறt. கைத ெசால்lதல், 

vனா –vனா, a vயல் ஆய்vகள், ெபாம்மலாட்டம்,  

சtரங்க  வkப்pகள்  ேபான்ற kழந்ைதகllக்கான cறப்p 

nகழ்ச்cகள் oவ்ெவாr ஞாyற் க் kழைமyம் 

நடத்தப்பட்  வrkறt. 
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kழந்ைதகள் prv - aண்ணா nற்றாண்  nலகம் 

kழக்கத்tய cவ கள் nலகப் prvல், vைல 

மtப்பற்ற 50,180 பைன ஓைலச் cவ கள் மற் ம் 22,134 

காkதச் cவ கள் uள்ளன. iந்nலகம் தmழ், 

சமஸ்krதம் மற் ம் pற ெதான்ைமயான iந்tயக் 

கலாச்சாரம் சார்ந்த tைறகllல் mைனவர் மற் ம் 

ஆய்vnைல nைறஞர் பட்டப்ப ப்p பylம் 

மாணவர்கllக்கான ஆராய்ச்c ைமயமாக ெசன்ைனப் 

பல்கைலக் கழகத்தால் aங்kகrக்கப்பட் ள்ளt. 

தmழ் iலக்kயம், tைரப்படம், ஊடகம், மrத்tவம் eன 

பல்ேவ  களங்கllல் uயர்ந்t, pகழ் ெபற்  vளங்kம் 

pரmகர்கllடன் நைடெப ம் uைரயாடல்கள் mலம் 

பார்ைவயாளர்கllன் ஆர்வம் மற் ம் ptைம uணர்vகள் 

tண்டப்ப ம் வைகyல் கற்பைன வளத்ைத 

ெபrக்kவதற்kம் மற் ம் வாசகர்கllடனான 
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ெதாடர்pகைள ஏற்ப த்தvம் uதvம் “ெபான்மாைலப் 

ெபா t" eன்ற iலக்kய nகழ்ச்c oவ்ெவாr ச க் 

kழைமyம் மாைல 6.00 ம க்k aண்ணா nற்றாண்  

nலகத்tல் நைடெப kறt. iந்nகழ்ச்c aண்ணா 

nற்றாண்  nலகத்tன் atகாரப்pர்வ வைலதளமான 

www.youtube.com/aclchennai வ யாக ollபரப்பப் ப kறt. 

ேதcய மாநா கள், கrத்தரங்கங்கள், cறப்p vrvைரகள், 

பyற்c ப மைனகள் ஆkயவற் ன் mலம் nலகம் 

மற் ம் தகவல் a vயல் வல்lநர்கllக்கான 

ெதா ல்சார் a v மற் ம் tறன்கைள வழங்kவtல் 

aண்ணா nற்றாண்  nலகம் mக்kயப் பங்k 

வkக்kன்றt. iந்nலகத்tல் oவ்ெவாr ஞாyற் க் 

kழைமyம் பல்ேவ  ேபாட் த் ேதர்vகllல் ெவற்  

ெப வதற்கான ேநாக்knைல tட்டங்கள் மற் ம் 

வ காட் தல் nகழ்ச்cகள் நடத்தப்பட்  வrkறt. 

aண்ணா nற்றாண்  nலகப் பராமrப்pப் 

ப கllக்காக 2018-19 ஆம் ntயாண் ல் r.725.00 

iலட்சம் ெசலvடப்பட் ள்ளt. 
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9.4.3. தஞ்சாvர் மகாராஜா சரேபாjyன் சரcவt மகால் 

nலகம் மற் ம் ஆய்v ைமயம் 

iந்tயாvன் பழைம வாய்ந்த nலகங்கllல் 

oன்றாகத் tக ம் தஞ்சாvர் மகாராஜா சரேபாjyன் 

சரcவt மகால் nலகம் மற் ம் ஆய்v ைமயம் 1535 ஆம் 

ஆண்  ெதாடங்கப்பட் , மகாராஜா சரேபாj (1798 mதல் 

1832 வைர) காலத்tல் தனt pக ன் uச்சத்ைத 

aைடந்தt. 1918 ஆம் ஆண்  mதல் iந்nலகம் 

தஞ்சாvர் மாவட்ட ஆட்cத் தைலவrன் கட் ப் 

பாட் ற்kள் ெகாண் வரப்பட் ள்ளt. 

uலkன் pகழ் ெபற்ற a vக் களஞ்cயமான 

iந்nலகத்tல் தmழ், ெதlங்k, சமஸ்krதம், மராட் யம் 

மற் ம் ஆங்kல ெமா கllல் e தப்பட்ட cமார் 47,334 

ைகெய த்tப் pரtகள்,  24,165 பைன ஓைலச் cவ கள் 

மற் ம் 23,169 காkத வ வங்கள், 45,000 nல்கள், 

வைரபடங்கள் மற் ம் iலக்kயம், கைல, பண்பா  சார்ந்த 

ஓvயங்கள் uள்ளன. iந்nலக வளர்ச்c மற் ம் 

ப யாளர்கllன் நல க்காக 2018–19 ஆம் ஆண் ல் 

பராமrப்p மா யமாக r.142.00 iலட்சம்  otக்k  

ெசய்யப்பட்டt. 
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9.4.4. டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத aய்யர் nலகம், ெசன்ைன 

தmழ ஞrம், nல் ஆராய்ச்cயாளrமான 

டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத aய்யர் aவர்கllன் nைனவாக 

aவரt pதல்வர் tr.சா.கlயாணcந்தரம் மற் ம் 

trமt.rக்ம  ேதv arண்ேடல் ஆkயவர்கllன் 

ெபrம் mயற்cயால் 05.07.1943 aன்  

டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத aய்யர் nலகம் n வப்பட்டt. 

iந்nலகத்tல் k ப்pடத்தக்க ேசகrப்pகளாக 2,200 

arய தmழ் nல்கள், ஓைலச்cவ கள் மற் ம் 

மகாvத்tவான் mனாட்c cந்தரம்pள்ைள aவர்கllன் 

ைகெய த்tப் pரtகள் ஆkயைவ uள்ளன. ேமlம், 

தmழ ஞர்கள் பலர் டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத aய்யர் 

aவர்கllக்k e tய 3,421 க தங்கள், த ப்பாடல்கள் 

மற் ம் 1883 mதல் 1939 ஆண்  m ய 

டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத aய்யர் aவர்கள் e tய 

நாட்k ப்pகள் மற் ம் பயன்ப த்tய ெபாrட்கள் 

uள்ளன. iந்nலகத்tல் 37,355 pத்தகங்கள், 855 

ைகெய த்tப் pரtகள் மற் ம் டாக்டர்.u.ேவ.சாmநாத 

aய்யர் aவர்களால் ேசகrக்கப்பட்ட 2,170 பைன ஓைலச் 

cவ க் கட் கள் பாtகாக்கப்பட்  வrkன்றன. 

பழைமயான, arய, aச்cடப்பட்ட     1,504 pத்தகங்கள், 344 

பrவ iதழ்கள் மற் ம் 500 பைன ஓைலச்cவ கள் 
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eண்mைறப்ப த்தப்பட் ள்ளன. iந்nலகத்tன் 

வளர்ச்c, பராமrப்p மற் ம் ப யாளர்கllன் நல க்காக 

2018-19 ஆம் ntயாண் ல் r.19.86 iலட்சம் otக்k  

ெசய்யப்பட்டt. 

9.4.5. மைறமைல a கள் nலகம் 

pத்தகங்கள் mt tராத பற்  ெகாண்ட மைறமைல 

a கள் aவர்கllன் ெபயrடப்பட்  1958 ஆம் ஆண் ல் 

பத்மsr v.cப்ைபயா pள்ைள eன்பவரால் ெசன்ைன 

lங்kத் ெதrvல் மைறமைல a கள் nலகம் 

ெதாடங்கப்பட்டt. தற்ேபாt கன் மாரா ெபாt nலக 

வளாகத்tல் ெசயல்பட்  வrம் iந்nலகமானt 

ெதன் ந்tய ைசவ cத்தாந்த nற்பtப்pக் கழக 

nர்வாகத்tன் kழ் uள்ளt. iந்nலகத்tல் uள்ள 80,000 

pத்தகங்கllல் 1,400 pத்தகங்கள் பழைம வாய்ந்த arய 

nல்களாkம். iந்nலகத்ைத 3,528 u ப்pனர்கள் மற் ம் 

ஏறத்தாழ 1,500 ஆராய்ச்c a ஞர்கள் பயன்ப த்t 

வrkன்றனர். oவ்ேவாராண் ம் பராமrப்p மா யமாக 

r.1.00 iலட்சம் aரசால் வழங்கப்ப kறt. 
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9.4.6. மாவட்ட ைமய nலகங்கள் 

தரம் வாய்ந்த தகவல், a வாற்றல் மற் ம் கல்vத் 

ெதாkப்pகைள ஏழ்ைமயான மற் ம் pன்தங்kய மக்கள் 

aைனவrம் ெப ம் வைகyல் தmழ்நா  ெபாt nலக 

vtகள், 1950 iன்ப , மாவட்டத்tற்k or nலகம் vதம் 

32 மாவட்ட ைமய nலகங்கள் n வப்பட்  ெசயல்பட்  

வrkன்றன. itவைர 11,18,160 u ப்pனர்கள் ேசர்க்கப் 

பட் ள்ளனர். 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 47,75,963 வாசகர்கள் 

iந்nலகத்ைதப் பயன்ப த்t uள்ளனர். பrவ iதழ்கள், 

k ப்p nல்கள், k ைமப்ப  uட்பட ேபாட் த் 

ேதர்vகள், ெபண்கள், kழந்ைதகllக்கான cறப்p 

prvகள், ெசாந்த nல்கள் வாcப்p மற் ம் மாற் த் 

tறனாllகllக்கான prvகllடன் iைணயதள 

வசtyைனyம் ெகாண்ட iந்nலகங்கllல் பல்ேவ  

tைறகள் சார்ந்த 55,30,267 nல்கள் மற் ம் பrவ 

iதழ்கllன் பரந்த ெதாkப்pகள் uள்ளன. 

மாவட்ட ைமய nலகங்கள் யாvம் க -

மயமாக்கப்பட் ள்ளன. tைறசார் வல்lநர்கள்  மற் ம் 

cறந்த npணர்கைளக் ெகாண்  மத்tய aரc ப யாளர் 

ேதர்வாைணயம் (UPSC), மத்tய ப யாளர் ேதர்வாைணயம் 

(SSC), தmழ்நா  aரcப் ப யாளர் ேதர்வாைணயம் (TNPSC), 
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வங்kப் ப கள் ப யாளர் ேதர்வாைணயம் (BSRB), 

iரyல்ேவ ப யாளர் ேதர்வாைணயம் (RRB) ேபான்ற 

பல்ேவ  ேபாட் த் ேதர்vகllக்கான cறப்p வkப்pகள் 

ேபாட் த் ேதர்vற்kத் தயாராkம் iைளஞர்கllன் 

நல க்காக நடத்தப்பட்  வrkறt. 

9.4.7. kைள nலகங்கள் 

ெபrk வrம் பரவலான மக்கள் ெதாைகக்ேகற்ப 5,000 

mதல் 50,000 வைர மக்கள் ெதாைக ெகாண்ட நகர்ப்pற 

மற் ம் kராமப்pறங்கllல் kைள nலகங்கள் aைமக்கப் 

பட் ள்ளன. தற்ேபாt, 1,926 kைள nலகங்கள் நல்ல nல் 

வளம் மற் ம் uட்கட்டைமப்p வசtகllடன் 58,14,262 

u ப்pனர்கllக்kச் ேசைவயாற்  வrkன்றன. 2018-19 

ஆம் ஆண் ல் 4,58,47,746 வாசகர்கள் iந்nலக வசtகள் 

mலம் பயன் ெபற் ள்ளனர். “வkப்பைற nலகம்" eன்ற 

tட்டத்tன் mலம் 3,593 பள்llகைளச் ேசர்ந்த 17,10,210 

மாணவர்கள் பயனைடந்tள்ளனர். 

9.4.8.  ஊர்ப்pற nலகங்கள் 

kராமப்pற மக்கள் nலகச் ேசைவகைள ெப வதற்k, 

aவர்கைள u ப்pனர்களாக ேசர்த்tக் ெகாள்வைத 

ஊக்kvக்kம் ேநாக்கத்tடன் 1,915 ஊர்ப்pற nலகங்கள் 
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aைமக்கப்பட் ள்ளன. ஊர்ப்pற nலகங்கள் 

சmதாயத்tற்k ெபrம் பயனllக்kம் வைகyல் ெபாt 

மற் ம் சmக நலன் ெகாண்ட மக்கள் ேநர யாகக் k ம் 

iடமாகத் tக kன்றன. iந்nலகங்கllல் uள்ள 

1,81,18,625 uயrய nல் ெதாkப்pகllன் mலம் 18,84,590 

u ப்pனர்கள் மற் ம் 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 2,21,40,237 

வாசகர்கள் பயன்ெபற் ள்ளனர். 

9.4.9. நடமா ம் nலகங்கள் 

மைலப்பாங்கான k ப்பாக, ellதாகச் ெசல்ல iயலாத 

ெதாைலtரப் பktகllல் வcக்kம்  மக்கllக்k 

pத்தகங்கள் மற் ம் பrவ iதழ்கைளக் ெகாண்  

ேசர்க்kம் ப ைய நடமா ம் nலகங்கள் 14 

மாவட்டங்கllல் ெசயல்ப த்t வrkன்றன. kராமப்pற 

பள்ll மாணவர்கllைடேய வாcப்pப்பழக்கத்tைன 

ஊக்kvக்kம் வைகyல் urய கால iைடெவllகllல்  

பள்llகllக்kச் ெசன் , iந்nலகங்கள் மாணவச் 

சmகத்tற்kம் ேசைவயாற்  வrkன்றன. itவைரyல் 

நடமா ம் nலகங்கள் mலம் 26,019 u ப்pனர்கள் மற் ம் 

1,60,925 வாசகர்கள் பயனைடந்tள்ளனர். 
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நடமா ம் nலகம் 

9.4.10. பktேநர nலகங்கள் 

கைடக்ேகா yல் uள்ள மக்கைளyம் ெசன்றைடyம் 

ேநாக்kல், தmழ்நா  ெபாt nலக vtகள், 1950 iன்ப  

பkt ேநர nலகங்கள் urவாக்கப்பட் ள்ளன. தற்ேபாt 

ெசயல்பட் வrம் 745 பktேநர nலகங்கள் வாyலாக 

3,08,524 u ப்pனர்கள் மற் ம் 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

39,93,029 வாசகர்கllன் ேதைவகள் pர்த்t 

ெசய்யப்பட் ள்ளன.  

9.5. மாnல ஆதார வளைமயத்tல் cறப்p  nலகம் 

ெசன்ைனyல் aைமந்tள்ள uள்ளடக்kய 

கல்vக்கான மாnல ஆதார வளைமயத்tல் cறப்p 

nலகெமான்   r.17.00 iலட்சம் மtப்pட் ல், cறப்pக் 
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கவனம் ேதைவப்ப ம் kழந்ைதகllன் tறைன ஆராய்ந்t, 

aவர்கllன் கல்vத் ேதைவகைளப் pர்த்t ெசய்yம் 

ேநாக்கத்tல், ேதைவயான uட்கட்டைமப்p வசtகள், 

urய tைணத் ெதா ல்nட்பங்கllடன் k ய ஆதார 

வளங்கைள uள்ளடக்kயதாய் aைமக்கப்பட் ள்ளt. 

 
மாnல ஆதார வளைமயம் - ெசன்ைன 

பல்ேவ  kைறபா கள், ckச்ைசகள் மற் ம் 

ஆேலாசைனகள் k த்த தகவல்கைள வழங்kவதற்k 

iம்ைமயத்tல் த ப்prv uள்ளt. 

9.6. nt ஆதாரம் 

9.6.1. nலக வr 

ெபாt nலகங்கllன் ெசயல்பா கllக்krய mக்kய 

வrவாயான nலக வrயானt, ெசாத்t வrylrந்t 
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ெபறப்ப kறt. nல்கள் மற் ம் pற ெபாrட்கள் 

ெகாள்mதல் ெசய்தல், uட்கட்டைமப்p வசtகைள 

ேமம்ப த்tதல், ptய கட்டடங்கள் கட் தல் மற் ம் 

பராமrத்தல், பழைமயான, arய nல்கைள 

eண்mைறயாக்கம் ெசய்தல் மற் ம் iதர வளர்ச்cப் 

ப கllக்k iந்nலக வr பயன்ப த்தப்பட்  வrkறt. 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் nலக வrயாக r.116.68 ேகா  

வclக்கப்பட் ள்ளt. 

9.6.2. iராஜா ராம்ேமாகன் ராய் nலக aறக்கட்டைள 

மா யம் 

iந்tயாvல் uள்ள ெபாt nலகச் ேசைவyைன 

orங்kைணத்t, கண்கா த்t, ேமம்ப த்tட iந்tய 

aரசால் ெகால்கத்தாvல் iராஜா ராம்ேமாகன் ராய் nலக 

aறக்கட்டைள n வப்பட் ள்ளt. 2018-19 ஆம் ஆண் ல் 

50:50 eன்ற vkதத்tல் r.200.00 iலட்சத்ைத iைண 

மா யமாக iந்n வனம் வழங்kyள்ளt. 

9.7. ெபாt nலகங்கllன் uட்கட்டைமப்p 

1,780 nலகங்கள் ெசாந்தக் கட்டடங்கlllம், 2,522 

nலகங்கள் வாடைகyல்லா கட்டடங்கlllம் மற் ம் 318 

nலகங்கள் வாடைகக் கட்டடங்கlllம் ெசயல்பட்  
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வrkன்றன. 2018-19 ஆம் ஆண் ல், or kைள nலகம் 

மற் ம் 2 ஊர்ப்pற nலகங்கllக்k ptய கட்டடங்கள், 2 

kைள nலகங்கllக்k k தல் கட்டடங்கள் மற் ம் 

vrtநகர் மாவட்ட nலக alவலர் alவலகத்tற்k 

ptய கட்டடம் ேபான்றைவ ெமாத்தம் r.257.65 iலட்சம் 

ெசலvல் கட்டடங்கள் கட்டப்பட் ள்ளன. 

9.8. nல்கள் மற் ம் பrவ iதழ்கள் வாங்kதல் 

மக்கllன் ேதைவகைளyம்  வாசகர்கllன் மா வrம் 

vrப்பங்கைளyம் கrத்tல் ெகாண்  a vயல், சmக, 

வரலா , iலக்kயம், கலாச்சாரம் மற் ம் a v சார்ந்த 

வாசகர்கllன் ேதடல்கllக்k mக்kயத்tவமllத்t, 

tறன்வாய்ந்த ேதர்vக் k vன் mலம் nல்கள் மற் ம் 

பrவ iதழ்கள் ேதர்v ெசய்யப்ப kன்றன. ெபாtவாக 

ஓராண் ல் வclக்கப்ப ம் nலக வr வclல் 25 

v க்கா  nல்கllக்kம் மற் ம் 6.5 v க்கா  பrவ 

iதழ்கள் வாங்kவதற்kம் otக்k  ெசய்யப்ப kன்றt. 

9.9. க மயமாக்கம் 

or nலகம் eன்பt kைறந்த ெசலvல் or 

வளமான தகவல் ஆதாரமாய் uள்ளதால், nலகத்tன் 

ேசைவகைள நvனமயமாக்kவt aத்tயாவcயமாkறt. 
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தா யக்கத்tன் mக்kயத்tவத்ைத uணர்ந்t, மக்கllன் 

வளர்ந்t வrம் ேதைவகைளப் pர்த்t ெசய்yம் வைகyல் 

ெபாt nலகங்கைளக் க மயமாக்க mன் rைம 

allக்கப் பட் ள்ளதன் ெதாடர்ச்cயாக, ேசைவகllன் தரம் 

ேமம்ப த்தப்பட் ள்ளt, தகவல் ேதடல் ப கள் 

ellைமயாக்கப்பட் ள்ளன. க மயமாக்கப்பட்ட nலக 

ேமலாண்ைம a mகம், nல் சார்ந்த ெபாrட்கைள 

க  a ப்பைடyல் mட்டல், க  வைலதளம், 

ஆவணங்கைள க  uதvyடன் ம  ஆய்v ெசய்தல், 

mன்னஞ்சல் பrமாற்றம் மற் ம் mன் வளங்கள் ேபான்ற 

ேசைவகள் வாசகர்கள் மற் ம் nலகர்கllைடேய 

மனதளvல் or மாற்றத்ைத ஏற்ப த்t ெபrம் 

வரேவற்ைபப் ெபற் ள்ளன. 

aண்ணா nற்றாண்  nலகத்tல் 2018-19 iல் 

r.27.47 iலட்சம் மtப்pல் 2,316 mன் nல்கள், r.3.01 

iலட்சம் சந்தா மtப்pல் 268 mன் iதழ்கள், r.44.32 

iலட்சம் மtப்pல் 49 mன் பrவ iதழ்கள் 

வாங்கப்பட் ள்ளன. mன் nல்கள் மற் ம்  mன் பrவ 

iதழ்கைளப் பயன்ப த்த 32 மாவட்ட ைமய nலகங்கllல் 

கற்றல் ைமயங்கள் aைமக்கப்பட் ள்ளt. iைணய 

வசtyடன் k ய க கள் 314 m ேநர kைள 

nலகங்கllல் aைமக்கப் ெபற் ள்ளன. 
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9.10. k ைமப்ப  கல்v ைமயங்கள் 

ெபாt nலகங்கைள k மக்கள்-ைமய 

n வனங்களாக மாற்றம் ெசய்t ம் வைகyல் 

k ைமப்ப  கல்v ைமயங்கள் ெபாt nலகங்கllல் 

aைமக்கப் பட் ள்ளன. ஆர்வmள்ள iைளஞர்கllக்kத் 

ேதைவயான nல்கைளyம், pற k க்கllடன் 

iைணந்t ஈ ப வதற்கான வாய்ப்ைபyம் iக்கல்v 

ைமயங்கllல் ெபறலாம். 32 மாவட்ட ைமயnலகங்கள் 

uள்llட்ட 289 nலகங்கllல் k ைமப்ப  கல்v 

ைமயங்கள் aைமக்கப்பட் ள்ளன. aரc மற் ம் aரcத் 

tைறகள் சார்ந்த ப கllக்கான ேபாட் த் ேதர்vகllல் 

கலந்t ெகாள்llம் iைளஞர்கள், aதற்கான 

vண்ணப்பங்கைள க  வ yல் பtv ெசய்yம் வசt, 

கன் மாரா ெபாt nலகம் மற் ம் மாவட்ட ைமய 

nலகங்கllல் கட்டணmன்  வழங்கப்ப kறt. 32 

மாவட்ட ைமய nலகங்கllல் தற்ேபாtள்ள வசtகள் 

r.32.00 iலட்சம் மtப்pட் ல் ேமlம் 

ேமம்ப த்தப்பட் ள்ளன. 

9.11. வாசகர் வட்டம் 

சmக கலாச்சார மற் ம் கைல வளர்ச்cyல் 

கவனத்ைத ஈர்க்kம்  வைகyல், iலக்kய ெசாற்ெபா v, 
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iலக்kய vவாதங்கள், கட் ைர, ேமைடப் ேபச்c மற் ம் 

vனா  vனா ஆkய nகழ்ச்cகllன் mலம் a த்தள 

மக்கைளச் ெசன்றைடய cறந்த வைலயைமப்பாக 

nலகங்கllல்  வாசகர் வட்டம் urவாக்கப்பட் ள்ளt. 

a vத் ேதடlல் mkந்த ஆர்வmள்ள நண்பர்கள் மற் ம் 

சக ம தர்கைள கண்ட yம்  cறந்த தளமாக வாசகர் 

வட்டங்கள் uள்ளன.  

 nலகங்கllக்kம், சmதாயத்tற்kம் uள்ள 

iைடெவllைய nரப்ப வாசகர் வட்டம் மற் ம் ஏைனய 

பயனாllகllன் u tைணyடன் ptைமயான 

ேசைவகள் allக்கப்ப kன்றன. 

9.12. u ப்pனர்கள் / வாசகர்கள் / pரவலர்கள் 

ெபாt மக்கllைடேய கல்vய v மற் ம் வாcப்p 

ஆர்வத்ைத ஊக்kvத்t, aவர்கைள aன்றாட nலக 

வாசகர்களாக urவாக்k பல்ேவ  tைறகllன் தகவல் 

மற் ம் a ைவ ெப வதற்kம், ேமம்ப த்tவதற்kமான 

cறப்p mைனv ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டதன் vைளவாக, 

92,95,147 u ப்pனர்கள் ேசர்க்கப்பட் ள்ளேதா  

7,79,31,305 வாசகர்கllம் பயனைடந்tள்ளனர். 

nலகத்tற்k r.1,000 வழங்kவதன் mலம் orவர் 

nலகத்tன் pரவலராகvம், r.5,000 ெசlத்tவதன் 
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வாyலாக ெபrம் pரவலராகvம் மற் ம் r.10,000 

வழங்kவதன் mலம் ெகாைடயாளராகvம் tகழ்kறார்கள். 

itவைர 1,28,138 pரவலர்கள், 1,147 ெபrம் pரவலர்கள் 

மற் ம் 377 ெகாைடயாளர்கள் nலகங்கllல் ேசர்ந்t 

r.71.89 iலட்சம் பங்கllத்tள்ளனர். nைலயான ைவப்பாக 

uள்ள iந்ntylrந்t ஆண் ேதா ம் ெபறப்ப ம் 

வட் த் ெதாைக nலகங்கைள வlப்ப த்த 

பயன்ப kறt. 

 
கைத ெசால்lதல் nகழ்ச்c – trச்cராப்பள்ll 

9.13. nலக nகழ்ச்cகள் 

9.13.1. nலகர்கள் tனம் 

தனt a ப்பைடச் cந்தைனyன் mலம் 

nலகvயlல் pகழ்ெபற்ற ஐந்t vtகைள வkத்த 

nலகvயlன் தந்ைத mைனவர் eஸ்.ஆர். aரங்கநாதன் 
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aவர்கllக்k pகழஞ்சl ெசlத்tம் வைகyல், 

oவ்ெவாr ஆண் ம்  aன்னாrன் pறந்த்tனமான 

ஆகஸ்  tங்கள் 12 ஆம் நாள் iந்tயாvல் ேதcய 

nலகர்கள் tனமாக ெகாண்டாடப்ப kறt. iதன் mலம் 

ெதாடர்ச்cயாக urவாk வrம் ப கைள nலகர்கள் 

நன்k uணர்ந்t ெகாண் , வாசகர்கllன் பன்mகத் 

ேதைவகைளப் pர்த்t ெசய்ய mன்வrkன்றனர். 

9.13.2. nலக tனம் 

nலக வளங்கllன் பயன்பாட் ைன atகrத்t, 

சmகத்tல் nலகத்tன் mக்kயத்tவத்ைத nைலநாட்ட, 

ஆண் ேதா ம் ேம tங்கள் 22 ஆம் நாள் “nலக tனம்“ 

ெகாண்டாடப்ப kறt.  iதன் mலம் வசகர்கllைடேய 

வlவான சmதாய ஈ பாட்ைட urவாக்க iயlkறt.  

9.13.3. ேதcய nலக வார vழா 

மக்கllைடேய v ப்pணர்vைன ஏற்ப த்t, ெபாt 

nலகங்கllன் வளர்ச்cக்k cறந்த பங்கllப்p நல்kய 

nலகர்கள் மற் ம் ஆர்வலர்கைள ெகௗரvக்kம் 

ெபாrட் , oவ்ெவாr ஆண் ம் நவம்பர் 14 mதல் 20 

m ய ேதcய nலக வார vழா ெகாண்டாடப்ப kறt.   
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9.13.4. uலகப் pத்தக tனம் 

uலkன் cறந்த ஆங்kல e த்தாளர் a. vல்lயம் 

ேஷக்ஸ்pயர் aவர்கllன் pகழ்ெபற்ற ேசைவகைள 

aங்kகrத்t, aவரt pறந்த நாளான ஏப்ரல் 23 ஆம் 

நாllைன yெனஸ்ேகா uலகப் pத்தக tனம் aல்லt 

காப்p t tனமாக a vத்tள்ளதற்k iணங்க 

aன்ைறய tனம் pத்தக tனமாக தmழகத்tல் oவ்ெவாr 

ஆண் ம் ஆர்வத்tடன் ெகாண்டாடப்ப kறt. 

9.13.5. pத்தகக் கண்காட்c மற் ம் vழா 

ஆண் ேதா ம் நைடெப ம் iலக்kய nகழ்ச்cயான 

pத்தகக் கண்காட்c vழாவானt cறந்த 

பைடப்பாllகைளyம், aதன் வாசகர்கைளyம் oேர 

ேமைடyல் iைணக்kறt. a பவmக்க வாசகர்கllன் 

aளப்பrய ஆர்வத்ைதக் கrத்tற் ெகாண்  கன் மாரா 

ெபாt nலகத்tல் nரந்தரப் pத்தகக் கண்காட்c 

aைமக்கப்பட் ள்ளt. pத்தக vற்பைனயாளர்கள் மற் ம் 

nல் ெவllyட்டாளர்கள் orங்kைணப்pடன் aைனத்t 

மாவட்ட தைலநகரங்கlllம் pத்தகக் கண்காட்cகள் 

நடத்தப்பட்டன.  
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9.14. cறப்p vrtகள் 

9.14.1. mைனவர் eஸ்.ஆர்.aரங்கநாதன் vrt 

cறந்த ெசயல்tறைனக் ெகாண்ட nலகர்கைள 

ெகௗரvக்kம் வைகyல் oவ்ெவாr ஆண் ம் mைனவர் 

eஸ்.ஆர்.aரங்கநாதன் vrt வழங்கப்பட்  வrkறt.  

iவ்vrதானt or ெவள்llப் பதக்கம் மற் ம் r.5,000 

பrcத் ெதாைகைய uள்ளடக்kயதாkம். aர்ப்ப ப்pடன் 

ப யாற் ய 33 nலகர்கllக்k 14.11.2018 aன்  

iவ்vrt வழங்கப்பட்டt. 

9.14.2. cறந்த nலகங்கllக்கான ேகடயம் 

nலகங்கைள நன்mைறyல் பாரமrப்பதற்காக 

nலகர்கைள ஊக்kvத்t, uற்சாகப்ப த்த 2012-13 ஆம் 

ஆண்  mதல் nலகங்கllக்k ேகடயங்கள் வழங்கப்பட்  

வrkறt. cறப்p mைனப்pடன் u ப்pனர்கள் மற் ம் 

pரவலர்கள் ேசர்க்ைகyைன atகrத்தல், 

நன்ெகாைடகள் ெப தல் மற் ம் pற ேமம்பாட்  

நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்llம் nலகங்கllக்k, 

மாnல aளvலான ெசயல்tறன் a ப்பைடyல் 

iவ்vrt வழங்கப்ப kறt. 
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9.14.3. nலக ஆர்வலர் vrt 

itவைர cறந்த 3 வாசகர் வட்டத் தைலவர்கllக்k 

வழங்கப்பட் வந்த r.5,000 மtப்pள்ள ேகடயம் மற் ம் 

சான் தைழக் ெகாண்ட nலக ஆர்வலர் vrதானt, 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் 32 மாவட்டங்கllக்kம் 

vrvப்ப த்தப்பட் ள்ளt. 

9.15.  2018-19 ஆம் ஆண் ல் ptய mயற்cகள் 

9.15.1. சாதைனகள் 

 arய வைக nல்கள், ஆவணங்கள் மற் ம் 

ைகெய த்tப் pரtகைள ெபாt மற் ம் த யார் 

aைமப்pகllடmrந்t ெபற்  பாtகாப்பதற்காக 

e க்கப்பட்ட நடவ க்ைகyன் வாyலாக, 

arயlர், tண் க்கல், ஈேரா , கrர், ேத , 

trச்cராப்பள்ll மற் ம் trெநல்ேவl ஆkய 

மாவட்டங்கlllrந்t 110 arய nல்கllம் மற் ம் 

ேகாயம்pத்tர், தrமpr, tண் க்கல், ஈேரா , 

cவகங்ைக, trெநல்ேவl மற் ம் vrtநகர் 

ஆkய மாவட்டங்கlllrந்t 13 ைகெய த்tப் 

pரtகllம் ேசகrக்கப்பட் ள்ளன. 
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 மாnலம் m வtம் uள்ள ெபாt nலகங்கள் 

பயன்பாட் ற்k r.25.00 ேகா  மtப்pல் 

pத்தகங்கள் வாங்k வழங்கப்பட் ள்ளன. 

 த யார் aைமப்pகளால் நடத்தப்ப ம் 

nலகங்கlllள்ள arய nல்கள் மற் ம் 

ஆவணங்கைளப் பாtகாக்kம் ெபாrட் , 

trச்cராப்பள்ll மாவட்டத்tல் uள்ள "பன்னாட்  

தmழ் iதழ்கள் ஆய்v nலகம்", vrtநகர் 

மாவட்டத்tல் uள்ள "ெபன் ங்டன் ெபாt 

nலகம்" மற் ம் "காந்t கைல மன்றம்" 

ஆkயவற் ற்k mைறேய r.1.15 iலட்சம், r.1.00 

iலட்சம் மற் ம் r.1.00 iலட்சம் பராமrப்p 

மா யமாக வழங்கப்பட் ள்ளt. 

 தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் 

கழக ntyதvyடன் aண்ணா nற்றாண்  

nலகத்tற்k r.5.00 ேகா  மtப்pல் nல்கள் 

வாங்k வழங்கப்பட் ள்ளன. 

 or iலட்சம் arய வைக தmழ் nல்கள் 

ேசகrக்கப்பட் , iலங்ைகyல் uள்ள தmழர்கள் 

பயன் ெப ம் வைகyல் யாழ்ப்பாணம் nலகத்tற்k 

நன்ெகாைடயாக வழங்கப்பட் ள்ளt. 
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 ேபாட் த் ேதர்vகllக்kத் தயாராkம் 

மாணவர்கllக்kத் ேதைவயான pத்தகங்கள், 

பல்ேவ  ேதcய மற் ம் சர்வேதச mக்kயத்tவம் 

வாய்ந்த uலக aளvலான பத்trைககள், 

iதழ்கைள பtvறக்கம் ெசய்வதற்கான 

வசtகllடன் aைனத்t மாவட்ட ைமய 

nலகங்கllம் tறன்mk nலகங்களாக 

ேமம்ப த்தப்பட் ள்ளன.  

9.15.2. நைடmைறyல் uள்ள ெசயல்ப த்தப்ப ம் 

tட்டங்கள் 

 மtைரyல் uலகத் தmழ்ச் சங்க வளாகத்tல் 

தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் 

கழக ntyதvyடன் r.5.79 ேகா  மtப்pல் or 

iலட்சம் nல்கள் aடங்kய or மாெபrம் nலகம் 

aைமக்kம் ப  நைடெபற்  வrkறt. 

 cந்t சமெவll நாகrகம் uள்llட்ட பண்ைடய 

நாகrகங்கள் சார்ந்t cவகங்ைக மாவட்டம் 

kழ ylம், தm ைச, நடனம் மற் ம் 

nண்கைலகள் k த்t தஞ்சாvrlம், 

நாட் ப்pறக் கைலகள் k த்t மtைரylம், தmழ் 

மrத்tவம் சார்ந்t trெநல்ேவlylம், 
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பழங்k yனர் பண்பா  சார்ந்t nலkrylம், 

க தம், a vயல் k த்t 

trச்cராப்பள்llylம், வா யல், ptைமக் 

கண் p ப்pகள் k த்t ேகாயம்pத்trlம், 

aச்cக்கைல சார்ந்t ெசன்ைனylம் r.3.91 

ேகா  ெசலvல் cறப்p nலகங்கள் மற் ம் 

கண்காட்cகள் aைமக்கப்பட்  வrkன்றன. 

 arய nல்கள், ஆவணங்கள் மற் ம் பைன ஓைலச் 

cவ கைள mன்மயமாக்k, aைனத்t 

nலகங்கைளyம் orங்kைணக்kம் 

aட்டவைணyைன uள்ளடக்kய mன் nலகம் 

aைமக்kம் ப  r.2.00 ேகா  ெசலvல் 

நைடெபற்  வrkறt. 

 arய வைக nல்கள் மற் ம் ெதாடர்pைடய 

ஆவணங்கைளப் பாtகாக்kம் வைகyல், 

கன் மாரா ெபாt nலகத்tன் ெதான்ைம 

வாய்ந்த nலகக் கட்டடத்tைன r.1.50 ேகா  

மtப்pல் kllர்சாதன வசtyடன் ptப்pக்kம் ப  

ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வrkறt. 

 காஞ்cpரம் மாவட்டத்tlள்ள cன்னக் காஞ்cpரம் 

kைள nலகத்ைத r.49.99 iலட்சம் மtப்plம், 

trவள்llர் மாவட்டத்tlள்ள மணவாளநகர் 
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kைள nலகத்ைத r.49.28 iலட்சம் மtப்plம் 

மற் ம் trப்pர் மாவட்டத்tlள்ள u மைலப் 

ேபட்ைட kைள nலகத்ைத r.49.96 iலட்சம் 

மtப்plம் aந்தந்த nலக ஆைணக்k  ntyல் 

மாtr nலகங்களாக ேமம்ப த்t ம் ப  

நைடெபற்  வrkறt. 

9.16. nt otக்k   

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r.125.01  ேகா  nt aரசால் 

iவ்vயக்ககத்tற்k otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt.
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10. ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் 

10.1. mன் ைர 

1987 ஆம் ஆண் ல் aரcப் பள்llகllல் uள்ள 

ஆcrயர் ப yடங்கள் மற் ம் கல்lrக் கல்v 

iயக்kநர், ெதா ல்nட்பக் கல்lr iயக்kநர், சட்டக் 

கல்v iயக்kநர் ஆkேயாrன் கட் ப்பாட் ன் kழ்வrம் 

aரc கல்v n வனங்கllல் uள்ள cல 

ப yடங்கllக்kம் ப நா நர்கைள தாமதmன்  

ெதrvெசய்t allக்kம் ெபாrட்  ஆcrயர் ேதர்v 

வாrயம் n வப்பட்டt. ேமற்கண்ட ப yடங்கllக்k 

ப நா நர்கைள ெதrv ெசய்yம் ப yைன iதற்k 

mன்னர் தmழ்நா  aரcப் ப யாளர் ேதர்வாைணயம் 

ேமற்ெகாண்டt. itவைர 1,59,561 பள்ll மற் ம் கல்lr 

ஆcrயர்கள் ெதrv ெசய்யப்பட் ள்ளனர். ேமlம், 

தmழ்நா  ஆcrயர் தktத் ேதர்vைன (TNTET) நடத்tம் 

மாnல mகைமயாகvம் ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் 

ெசயல்பட்  வrkறt.  பல்ேவ  iனங்கllக்கான 

nயமனங்கள் k த்த vவரங்கைள ஆcrயர் ேதர்v 

வாrயத்tன் http://trb.tn.nic.in eன்ற iைணயதளத்tல் 

ேதர்வர்கllன் பயன்பாட் ற்காக பtேவற்றம் ெசய்யப் 

ப kறt.  
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10.2. ேநாக்கங்கள் 

ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்tன் mதன்ைம ேநாக்கம், 

ப நா நர்கைளத் ேதர்ந்ெத க்kம் நைடmைறகைள 

ேமம்ப த்tவtம் மற் ம் ப yடங்கllன் தktக்ேகற்ப 

ேதர்ந்ெத க்கப்ப ம் ஆcrயர் ப நா நர்கllன் 

ெவllப்பைடயான மற் ம் uள்ளார்ந்த tறைமகைளக் 

கண்ட வtம் ஆkம்.  ேமlம் நைடmைறத் ெதா ல்nட்ப 

uத்tகைளக் ைகயாண்  ேநர்ைமயான ெதrv 

mைறைய ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் u t ெசய்kறt. 

10.3. pைழக்k iடம்ெகாடாத (fool-proof) nயமன 

நைடmைறகைள u t ெசய்ய ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 

நடவ க்ைககள் 

ேதர்v நைடmைறகllல் mைறேகடான 

ெசயல்கைளத் த ப்பதற்k க ைமயான நடவ க்ைககள் 

e க்கப்பட்  வrkன்றன. பாtகாப்பான mைறyல் 

ேதர்vகைள நடத்tட nைலயான ெசயல் வ mைறகைள 

மாற்  வkத்தல் iன் யைமயாததாkம். cல nட்பமான 

பktகள் வைரய க்கப்பட்  ெதாடர் கண்கா ப்p 

ஏற்பா கள் mலம் கட் ப்ப த்தப்ப kறt. iவற் ல் 

vனாத்தாள் பாtகாக்கப்ப ம் iடம், ேதர்v ைமயம், 

mக்kய ஆவணங்கள் e த்tச்ெசல்lதல், ollyயல் 
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k y  வாcப்பான் (OMR), vைடத்தாட்கள் பாtகாப்p 

மற் ம் uள்ll  (Scanning) ப கள் ேபான்றைவ aடங்kம். 

vைடத்தாள்கllல் பட்ைடக் k y  (Bar Code) ஆcrயர் 

ேதர்v வாrய ப யாளர்களால் மட் ேம வழங்கப்பட்  

aதன் vவரம் nயmக்கப்பட்ட alவலரால் பாtகாப்பாக 

பராமrக்கப்ப kறt.  

ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் e த்t ேதர்vகைள 

ollyயல் k y  வாcப்பான் (OMR) vைடத்தாட்கைள 

பயன்ப த்t நடத்t வrkறt. பல்ேவ  ைமயங்கllல் 

vனாத்தாட்கைள பாtகாப்பாக ைவத்தlம் iவற்ைற 

eவ்vத ேசதmன் yம், ெவllயாதlன் yம் 

பாtகாத்தlம் mகப்ெபrய சவாலாக uள்ளt.  ollyயல் 

k y  வாcப்பான் (OMR) vைடத்தாட்கள் மற் ம் 

vனாத்தாட்கள் atக ntச்ெசலvல் ெதாடர் கண்-

கா ப்pல் ைவக்கப்ப kன்றt.  iந்நைடmைறகள் 

ேதர்v m vகைள ெவlly வtல் ேதைவயற்ற 

காலதாமதத்ைத ஏற்ப த்tவேதா  க ம் நைடmைறச் 

cக்கல்கள் nைறந்ததாகvம் uள்ளt. 

eனேவ, ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் aைனத்t 

nயமனங்கllக்கான ேதர்vகைளyம் iைணய வ yல் 

ேமற்ெகாள்ள m v ெசய்tள்ளt. 
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10.4.  தகவல் ைமயம் 

2015 ஆம் ஆண்  mதல் ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்tல் 

m ைமயான வசtகllைடய தகவல் ைமயம் ெசயல்பட்  

வrkறt. iத்தகவல் ைமயத்tல் ப நா நர்கள், 

nயமனம் ெதாடர்பான தங்களt ேகாrக்ைககைள 

சமர்ப்pத்tடத் ேதைவயான வசtகள் ெசய்யப்பட் ள்ளன.  

10.5. ெதrvப்ப கள் 

ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்தால் 2018-19 ஆம் ஆண் ல், 

பள்llக் கல்vத் tைறக்k 24 mtகைல பட்டதாr 

ஆcrயர்கllம், pற tைறகllக்k 86 mtகைல பட்டதாr 

ஆcrயர்கllம் ெதrv ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.  ஆcrயர் 

ேதர்v வாrயமானt 2011-12 ஆம் ஆண்  mதல் 2018-2019 

ஆம் ஆண்  வைர பல்ேவ  வைககllன் kழ் 45,942 

ஆcrயர்கைள pன்வrமா  ெதrvெசய்tள்ளt.   

tைறyன் ெபயர் ெதrv ெபற்ற 
ஆcrயர்கள் 

eண் க்ைக 
பள்llக்கல்v 43,068 
pற்ப த்தப்பட்ேடார், mகvம் pற்-ப த்தப்பட்ேடார் 
மற் ம் c பான்ைம-yனர் நலத்tைற, 
ஆttராvடர் மற் ம் பழங்k yனர் நலத்tைற, 
சmகப் பாtகாப்p மற் ம் மாநகராட்c பள்llகள்  

1,346 

uயர் கல்v 1,528 
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ேமlம், aரc சட்டக்கல்lrகllக்k 117 uதv 

ேபராcrயர்கள் தற்காlகமாக ெதrv ெசய்யப் 

பட் ள்ளனர். 2019 ஆம் ஆண் ற்கான 2,144 mtகைல 

ஆcrயர் ப yடங்கllக்கான ெதrvப் ப  சார்ந்த 

a vக்ைக 12.06.2009 aன்  ஆcrயர் ேதர்v 

வாrயத்தால் ெவllyடப்பட் ள்ளt .   

10.6. தmழ்நா  ஆcrயர் தktத் ேதர்v 2019 

ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்tனால் 2019 ஆம் 

ஆண் ற்கான ஆcrயர் தktத் ேதர்v நடத்tட                  

28.02.2019 iல் a vக்ைக ெவllyடப்பட்டt. 

vண்ணப்பங்கள் 15.03.2019 mதல் 12.04.2019 வைர 

iைணய வ யாக ெபறப்பட்டன. ஆcrயர் தktத்ேதர்v 

தாள்-I மற் ம் தாள்- IIற்kம் ேசர்த்t ெமாத்தம் 6.04 

iலட்சம் vண்ணப்பங்கள் ெபறப்பட் ள்ளன. atகமான 

vண்ணப்பங்கள் ெபறப்பட் ள்ளதால் ollyயல் k y  

வாcப்பான் (OMR) vைடத்தாள்கைளப் பயன்ப த்t 

ேதர்vகள் நடத்tட m v ெசய்யப்பட் ள்ளt. ஆcrயர் 

தkt ேதர்v தாள்-I மற் ம் தாள்-IIக்கான e த்tத் ேதர்v 

mைறேய 08.06.2019 மற் ம் 09.06.2019iல் நைடெபற்றt.   
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10.7. iைணயவ yல் e த்tத்ேதர்v  

ேநர த் nயமனத்tன் mலம், 814 க  பyற் நர் 

nைல-1 (mtகைல ஆcrயர் nைலyல்) 

ப yடங்கllக்கான a vக்ைக 01.03.2019 aன்  

ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்tனால் ெவllyடப்பட்டt.  

iைணயவ yல் 20.03.2019 mதல் 10.04.2019 வைரyல் 

30,831 vண்ணப்பங்கள் ப நா நர்கllடmrந்t 

ெபறப்பட்டன. 23.06.2019 aன்  க  பyற் நர் (nைல 

1) ேதர்v ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்தால் iைணயவ yல் 

நடத்தப் பட் ள்ளt.  

10.8. ptய mயற்cகள் 

 ஆcrயர் ேதர்v வாrயத்tல் 

ப யாளர்கllக்ெகன ெதா ல் nட்ப ெதாட் ணர் 

வrைகப்பtv சாதனம் n வப்பட் ள்ளt. 

 ஆcrயர் தktத் ேதர்v தvர வாrயத்தால் 

நடத்தப்ப ம் aைனத்t e த்tத் ேதர்vகைளyம் 

iைணய வ yல் ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 

e த்tட ஆcrயர் ேதர்v வாrயம் 

tட்டmட் ள்ளt. 



219 

10.9.nt otக்k  

2019-20 ஆம் ஆண் ற்k r.4.11 ேகா  nt aரசால் 

iவ்வாrயத்tற்k otக்k  ெசய்யப்பட் ள்ளt.    
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11. தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் கழகம் 

11.1.mன் ைர 

1961 ஆம் ஆண்  uயர்கல்v ெதாடர்பாக pற 

ெமா கllல் irக்kம் nல்கைள தm ல் ெமா  ெபயர்ப்p 

ெசய்t aவற்ைற ெவlly ம் ேநாக்கத்tடன் “தmழ் 

ெவllyட் க்கழகம்”  aைமக்கப்பட்டt.  1970 ஆம் 

ஆண்  தmழ் ெவllyட் க் கழகத்ைத uள்ளடக்kய 

“தmழ்நா  பாடnல் n வனம்” urவாக்கப்பட்டt.  

pன்னர் 1993 ஆம் ஆண் , “தmழ்நா  பாடnல் கழகம்” 

eனப் ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட்டt.  iக்கழகத்tன் 

mக்kய ப களாக iலக்kயம், a vயல், ெதா ல்nட்பம் 

மற் ம் pற tைற சார்ந்த பாடnல்கைள aச்cடல், 

vற்பைன மற் ம் vnேயாகம் ெசய்தல் ஆkயைவ 

irந்தன.  “தmழ்நா  பாடnல் கழகம்” eன்பt 06.09.2013 

mதல்  “தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் 

கழகம்” eனப் ெபயர் மாற்றம் ெபற்றt.  தற்ேபாt 

iக்கழகமானt பாடnல்கள் மற் ம் வ காட் கைள 

aச்cட்  வழங்kம் ப yடன், aரc மற் ம் aரc 

ntyதv ெப ம் பள்llகllல் பylம் 

மாணாக்கர்கllக்காக vைலyல்லா ெபாrட்கைள 

ெகாள்mதல் ெசய்t வழங்kம் ப ையyம் ேமற்ெகாண்  

வrkறt.  
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11.2. ேநாக்கங்கள் 

 12 ஆம் வkப்p வைரyல் பylம் 

மாணாக்கர்கllக்கான பாடnல்கைள aச்cட்  

வழங்kதல் 

 ெபா yயல், மrத்tவம், vவசாயம், சட்டம், 

கால்நைட a vயல் மற் ம் iதர பாடங்கள் 

ெதாடர்பான nல்கைள தm ல் aச்ச த்t 

ெவlly தல் 

 பழைமயான arய தmழ் nல்கைள ம பtப்p 

ெசய்வtடன் தmழ் iலக்kய வளங்கைள 

urவாக்kதல் 

 aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllக்k 

vைலyல்லா ெபாrட்களான kைரயான்ஸ், 

வண்ணப் ெபன்cல்கள், க த uபகரணப் ெபட் , 

nலவைரபட pத்தகம், கம்பllச் சட்ைட, காlைறகள், 

மைழக்கால ஆைட, கால , pத்தகப்ைப மற் ம் 

uைற கால  ஆkயவற்ைற ெகாள்mதல் ெசய்yம் 

mகைமயாக iக்கழகம் ெசயல்பட்  வrkறt 

11.3. uட்கட்டைமப்p  

.p.ஐ வளாகத்tல் uள்ள 10 மா கள் ெகாண்ட தனt 

ெசாந்தக் கட்டடத்tல், தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் 
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கல்vyயல் ப கள் கழகம் iயங்k வrkறt.  aைனத்t 

aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் பள்llகllக்k 

vைலyல்லாப் பாடnல்கைள vnேயாகம் ெசய்வtடன், 

22 வட்டார kடங்kகlllrந்t பாடnல்கள் 

iைணயதளம் வாyலாகvம் vற்பைன ெசய்யப்பட்  

வrkறt. 

ேமlம், ெசன்ைனyல் .p.ஐ வளாகத்tல் uள்ள 

பாடnல் vற்பைன nைலயம் மற் ம் aண்ணா 

nற்றாண்  nலகத்tல் uள்ள பாடnல் vற்பைன 

nைலயம் வாyலாக ேநrைடயாகvம் ெபாt மக்கllக்k 

பாடnல்கள் vற்பைன ெசய்யப் ப kன்றன. 

11.4.aச்cப்ப  

2011-12 ஆம் ஆண்  mதல் 2017-18 ஆம் ஆண்  வைர, 

80 jeஸ்eம் ைஹெடக் ேமப் lத்ேதா தாள்கள் / 60 

jeஸ்eம் krம் ேவாவ் தாள்கள் pத்தக aச்cப்ப க்kம், 

230 jeஸ்eம் மல்  ேலயர் ேகாட்டட் aட்ைட 

ேமலட்ைடயாகvம் பயன்ப த்தப் பட்டன. 2018-19 ஆம் 

ஆண்  mதல் a mகப்ப த்தப்பட்ட ptய 

பாடத்tட்டத்tன் a ப்பைடyல், mதல் கட்டமாக 1, 6, 9 

மற் ம் 11 ஆம் வkப்pகllக்கான  பாடப்pத்தகங்கllக்k 

uயர் தரமான ேமம்ப த்தப்பட்ட 80 jeஸ்eம் ேநர்த்tயான 
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தாள்கள் மற் ம் ேலmேனஷன் ெசய்யப்பட்ட 230 

jeஸ்eம் aரா ேபால்ட் ப்ll aட்ைட ேமல் aட்ைடகள் 

aச்ச க்க பயன்ப த்தப்பட்டன.  2019-20 ஆம் ஆண் ல் 1 

mதல் 12 ஆம் வkப்pகllக்கான பாடnல்கள் aைனத்tம் 

ேமேல kறப்பட்ட தரமான தாள்கள் மற் ம் ேலmேனஷன் 

ெசய்யப்பட்ட aட்ைடyைனக் ெகாண்  aச்ச க்கப் 

பட் ள்ளt.  ேமlம் பாடப்pத்தகங்கள் vைரv tலங்கல் 

(Q.R) k y கள் eன்ற cறப்p aம்சத்tடன் aச்cடப்-

பட் ள்ளt. iக்k y கைளப் பயன்ப த்t காெணாl 

uள்ளடக்kய பாடம் மற் ம் vனாவங்k ெதாடர்பான 

vவரங்கைள மாணாக்கர்கள் iைணயத்tன் வ யாக 

காணலாம்.  iவ்வா   2019-20 ஆம் ஆண் ல் aைனத்tப் 

பாடப்pத்தகங்கllம் ெச vட்டப்பட்ட பாடப் pத்தகங்களாக 

aச்cடப்பட் ள்ளன. 

2018-19ஆம் ஆண் ல் iக்கழகத்தால் aச்ச க்கப்பட்ட 

பாடnல்கள், வ காட்  nல்கள் மற் ம் pற nல்கllன் 

vவரங்கள் kழ்க்கண்ட aட்டவைணyல் ெகா க்கப் 

பட் ள்ளன.  
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a) பாடnல்கள் 

 
பாடnல்கllன் vவரங்கள் 

aச்ச க்கப்பட்ட 
பாடnல்கllன்  
eண் க்ைக  
(iலட்சத்tல்) 

ெமாத்த 
மtப்p 
(rபாய் 

ேகா yல்) 
aரc மற் ம் aரc ntyதv ெப ம் 
பள்llகllல் 1 mதல் 12 வkப்pகllல் 
பylம்    மாணாக்கர்கllக்கான 
பாடnல்கள் 

565.00 
 

266.89 

cயnt பள்llகllல் 1 mதல் 12 
வkப்pகllல் பylம் மாணாக்கர்-
கllக்கான  பாடnல்கள் 

269.00 225.61 

மத்tய iைடnைலக்  கல்v  வாrயப்  
பள்llகllல் பylம் 1 mதல் 10 
வkப்pகllல் பylம் மாணாக்கர்-
கllக்கான தmழ் பாடnல்கள் 

8.40 6.93 

 

ஆ)  வ காட்  nல்கள் 

iக்கழகம் pற tைறகllன் ேதைவyன் 

a ப்பைடyல், 10 மற் ம் 12 ஆம் வkப்pகllக்கான cறப்p 

வ காட்  nல்கைள aச்ச த்t vnேயாகம் ெசய்t 

வrkன்றt. 

   



225 

tைறyன் ெபயர்/ iயக்ககம் aச்ச க்கப்பட்ட 
வ காட்  
nல்கllன் 

eண் க்ைக 

ெமாத்த மtப்p 
(rபாய் 

iலட்சத்tல்) 

ஆttராvடர் மற் ம் 
பழங்k yனர் நலம்  

2,34,000  51.00  

pற்ப த்தப்பட்ேடார் நலம்  96,000 21.00 
mகvம் pற்ப த்தப்பட்ேடார் 
மற் ம் cர்மரpனர் நலம்  

1,12,000 25.00 

c பான்ைமyனர் நலம் 1,000 03.00 

i) pற nல்கள்  

iக்கழகமானt, orங்kைணந்த பள்llக் கல்v, 

தmழ்நா  மாnல uயர்கல்v மன்றம், ெபற்ேறார் ஆcrயர் 

கழகம், ெசன்ைன பல்கைலக்கழகம் மற் ம் பாரtதாசன் 

பல்கைலக்கழகத்tன் ெதாைலtர கல்v n வனம், 

orங்kைணந்த kழந்ைதகள் வளர்ச்c tட்டம் ேபான்ற 

pற tைறகllக்k r.9.68 ேகா  மtப்pட் ல் 55.58 

iலட்சம் nல்கைள aச்ச த்tள்ளt. ேமlம் 

ேகாrக்ைகyன் a ப்பைடyல் 1 mதல் 8 வkப்p வைர 

பylம் கண்பார்ைவயற்ற மாணாக்கர்கllக்கான pெரய்l 

pத்தகங்கள் NIVH n வனம் mலம் aச்ச க்கப்பட் , 

orங்kைணந்த பள்llக் கல்vக்ெகன வழங்கப்பட்டt. 
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11.5. ெகாள்mதல் ப கள்   

2018-19 ஆம் கல்vயாண் ல், iக்கழகம் பள்ll 

மாணாக்கர்கைள தக்க ைவத்tக் ெகாள்வைத u t 

ெசய்யvம், iைடnற்றைலத் தvர்க்கvம், aவர்கllன் 

கல்vத் தரத்ைத uயர்த்tவதற்காகvம் urய 

நைடmைறகைளப் pன்பற்  kழ்க்கண்ட vைலyல்லா 

ெபாrட்கைள ெகாள்mதல்  ெசய்tள்ளt. 

வ.eண். vைலyல்லா ெபாrட்கள்  ெகாள்mதல் 

ெசய்த aளv 

1. kைரயான்ஸ் 9,15,311 

2. வண்ணப் ெபன்cல் 15,15,525 

3. க த uபகரணப் ெபட்  16,29,323 

4. nலவைரபட pத்தகம் 7,05,803 

5. கம்பllச் சட்ைட 1,22,657 

6. காlைற 2,45,314 

7. மைழக்கால ஆைட 1,22,657 

8. கால  58,63,516 

9. pத்தகப்ைப  69,81,005 

ேமlம், aரc uயர்nைல மற் ம் ேமல்nைலப் 

பள்llகllல் பylம் மாணvகllன் நல க்காக 4,161 

eryட்  iயந்tரங்கள் (Incinerators) n வப்பட் ள்ளன. 

iக்கழகம்,  3,090 aரc uயர்nைலப் பள்llகள் மற் ம் 2,939 

aரc ேமல்nைலப் பள்llகllல், uயர் ெதா ல்nட்ப 
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க  ஆய்வகங்கைள aைமப்பதற்கான oப்பந்தப் 

pள்llyைன i t ெசய்t,  aவற்ைற aைமக்kம் 

ப கள் நைடெபற்  வrkறt. 

11.6. arய மற் ம் பழைம வாய்ந்த uயர்கல்v nல்கைள 

mன்மயமாக்kதல் 

uயர்கல்vக்k பயன்ப ம், arய மற் ம் பழைம 

வாய்ந்த pத்தகங்கllன் mக்kயத்tவத்ைதக் கrத்tல் 

ெகாண் ம் aவற்ைற நா ேவார் பயன்ப த்tம் 

வைகylம், aந்nல்கைள ேத க் கண்ட ந்t, aச்cட்  

ெவllச்சந்ைதyல் kைடத்t ம் ெபாrட்  

நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. ேமlம், 

aவற்ைற mன்மயமாக்k iைணயதளத்tல் பtேவற்றம் 

ெசய்யvம் நடவ க்ைககள் e க்கப்பட் ள்ளt. 

iக்கழகத்தால் தmழ் iைணயக் கல்vக் கழகம் mலம் 

itவைரyல் 875 nல்கள் mன்மயமாக்கப்பட் ள்ளன.  

iவற் ள் 536 arய வைக nல்கள், 100 ப கள் vதம் 

aச்ச க்கப்பட்   ெசன்ைன வட்டார kடங்kல் irப்pல் 

ைவக்கப்பட் ள்ளன. iவ்வா  190 தைலப்pகllல் 

aச்ச க்கப்பட்ட 2,072 ப கள் r.2.72 iலட்சத்tற்k 

vற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ளன.  
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11.7.  பாடnல்கைள தmழாக்கம்  ெசய்தல்  

தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் கழகம் 

ஆங்kலத்tல் uள்ள மrத்tவம், சட்டம், ெபா yயல், 

கைல, a vயல், ஓmேயாபt, cத்த மrத்tவம், mன் 

வளம், uடற்கல்vyயல், கால்நைட a vயல் மற் ம் 

ேவளாண்ைம nல்கைள தmழாக்கம் ெசய்t வrkறt. 

uயர்கல்vையத் ெதாடர்ந்tட பல்ேவ  ேபாட்  

மற் ம் nைழvத் ேதர்vகllல் பங்ேகற்kம் 

மாணாக்கர்கllன் பயன்பாட் ற்காக, pகழ்ெபற்ற த யார் 

பtப்பகத்தாரால் ெவllyடப்பட்ட 11 மற் ம் 12 ஆம் 

வkப்pகllக்கான iயற்pயல், ேவtyயல் மற் ம் 

uyrயல் ஆkய பாடங்கllக்கான  வ காட்  nல்கllன் 

ஆங்kல பtப்pைன iக்கழகமானt தm ல் ெமா  

ெபயர்த்t ெவllyட் ள்ளt.  

11.8.  tட்டங்கllக்கான nt வழங்கல் 

2018-19 ஆம் ஆண் ல் தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் 

கல்vyயல் ப கள் கழகத்தால் nt allக்கப்பட்ட 

tட்டங்கllன் vவரங்கள்.  
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 .p.ஐ வளாகத்tல் “pரட்cத் தைலவர் eம்.j.ஆர். 

nற்றாண்  nைனv கட்டடம்” கட் வதற்k 

r.39.90 ேகா .  

 aரc ேமல்nைலப் பள்llகllல் ப pryம் 11 மற் ம் 

12 ஆம் வkப்p ஆcrயர்கள் மற் ம் பள்llக் 

கல்vத்tைறyன் pற nர்வாக alவலர்கllக்k 

ம க்க  வாங்kவதற்காக r.37.86 ேகா . 

 32 மாtr பள்llகள் ஏற்ப த்tவதற்k or 

மாவட்டத்tற்k r.50.00 iலட்சம் vதம் r.16.00 

ேகா . 

 தmழ்நா  பாரத சாரண சார யர் iயக்கம் 

ெசம்ைமயாக நைடெப வதற்k r.2.00 ேகா  

ைவப்pத் ெதாைக வழங்கப்பட்  atlrந்t 

ெபறப்ப ம் வட் த் ெதாைகைய பயன்ப த்tதல்.    

 aண்ணா nற்றாண்  nலக கட்டடப் ப க்காக 

வட் yல்லா கடனாக ெபாt nலக 

iயக்ககத்tற்k r.10.50 ேகா  v vக்கப் பட்டt. 

 தm ைச, நடனம் மற் ம் nண்கைலகள் k த்த 

cறப்p nலகம் தஞ்சாvrல் aைமப்பதற்kம், 

நாட் ப்pறக்கைலகள் k த்த cறப்p nலகம் 

மtைரyல் aைமப்பதற்kம், தmழ் மrத்tவம் 

சார்ந்த nலகம் trெநல்ேவlyல் 
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aைமப்பதற்kம், பழங்k yனர் பண்பா  சார்ந்த 

nலகம் nலkryல் aைமப்பதற்kம்,  க தம் 

மற் ம் a vயல் சார்ந்த cறப்p nலகம் 

trச்cராப்பள்llyல் aைமப்பதற்kம், வா யல் 

ptைம கண் p ப்pகள் சார்ந்த nலகம் 

ேகாயம்pத்trல் aைமப்பதற்kம், aச்cக் கைல 

ெதாடர்பான cறப்p nலகம் ெசன்ைனyல் 

aைமப்பதற்kம் மற் ம்  cந்t சமெவll நாகrகம் 

uள்llட்ட பழம்ெபrம் நாகrகங்கள் k த்த cறப்p 

nலகம் மற் ம் காட்cக் kடங்கைள cவகங்ைக 

மாவட்டத்tல் uள்ள kழ yல் aைமப்பதற்kம் 

ெமாத்தம் r.3.91 ேகா  வழங்கப்பட் ள்ளt. 

தmழ்நா  பாடnல் மற் ம் கல்vyயல் ப கள் 

கழகமானt uயர்தர பாடnல்கள், வ காட்  nல்கள் 

வழங்kவtlம் மற் ம் uயர்தரமான vைலyல்லா 

ெபாrட்கைள urய காலத்tற்kள் ெகாள்mதல் ெசய்t 

வழங்kவtlம் mன்ேனா யாக tகழ்kறt. 

  



231 

12.  nt otக்k  

மா யக் ேகாrக்ைக eண். 43, பள்llக் கல்v eன்ற 

தைலப்pல் 2019-20 ஆம் ஆண் ற்கான ெமாத்த otக்k  

r. 28,957.62 ேகா யாkம். 

2019 -20 ஆம் ஆண் ற்கான nt otக்k  

 (rபாய் iலட்சத்tல்) 
  

கணக்k தைலப்p 
 

ம
ாn

ல
 ெ

சல
v

ன
ங்
க
ள்

 

ெ
வ
ll

ந
ாட்

 n
t

 u
த

v
 

ெ
ப

ம்
 t

ட்
ட
ங்
க
ள்

 

ம
த்

t
ய

 a
ரc

 t
ட்
ட
ங்
க
ள்

 

ம
த்

t
ய

 ம
ாn

ல
 a

ரc
க
ள்

 
ெ
பா

ப்ே
பற்

k
ம்

 
t
ட்
ட
ங்
க
ள்

 ெமாத்தம் 

வrவாய் பkt 
2051 aரcப் ப யாளர் 

ேதர்வாைணயம்
410,99  410.99

2059 ெபாtப் ப கள் 3892.00  3892.00

2202 ெபாtக் கல்v  

  1 ெதாடக்கக் 
கல்v

1203945.61  199783.77 1403729.38

  2 iைடnைலக் 
கல்v

1327668.30  88518.65 1416186.95

  4 வயt வந்ேதார்  
கல்v

197.39  600.00 797.39

  5 ெமா  
வளர்ச்c

1611.60  0.01 2.51 1614.12

  ெமாத்தம் - ெபாtக் 
கல்v 

2533422.90  0.01 288904.93 2822327.84

2204 vைளயாட் , 
iைளஞர் 
 நலப் ப கள்

150.38  50.71 201.09

2205 கைலyம் 
பண்பா ம்

12501.02  12501.02
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கணக்k தைலப்p 
 

ம
ாn

ல
 ெ

சல
v

ன
ங்
க
ள்

 

ெ
வ
ll

ந
ாட்

 n
t

 u
த

v
 

ெ
ப

ம்
 t

ட்
ட
ங்
க
ள்

 

ம
த்

t
ய

 a
ரc

 t
ட்
ட
ங்
க
ள்

 

ம
த்

t
ய

 ம
ாn

ல
 a

ரc
க
ள்

 
ெ
பா

ப்ே
பற்

k
ம்

 
t
ட்
ட
ங்
க
ள்

 ெமாத்தம் 

2225 ஆttராvடர், 
பழங்k yனர், 
ஏைனய 
pற்ப த்தப்பட்ட 
வkப்pனர் மற் ம் 
c பான்ைமyனர் 
நலன் 

16850.99  16850.99

2235 சmக பாtகாப்pம் 
நல ம் 

90.00  90.00

2251 தைலைமச் 
ெசயலகம் - சmகப் 
ப கள் 

928.74  
 

928.74

nகர ெமாத்த வrவாய்ப் 
பkt 

2568247.02
  

 0.01 288955.64 2857202.67
  

mலதன ெசலv பkt  
4202 mலதன ெசலv 38131.46  300.01 38431.47

ெமாத்த mலதன பkt 38131.46  300.01 38431.47

கடன் பkt  
7610 aரc 

ப யாளர்கllக்கா
ன கடன்கள்

29.50  29.50

7615 பல்வைக கடன்கள் 0.01  0.01

ெமாத்த கடன் பkt 29.51  29.51

nகர ெமாத்தம் 2606407.99  0.01 289255.65 2895663.65

kட் க - trப்p வclப்பைவ  (வrவாய் iனத்tன் kழ்) 98.71

 மா யக் ேகாrக்ைக eண். 43  iன் nகர ெமாத்தம் 2895762.36

tைறyனால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பல்ேவ  

நடவ க்ைககைள ஊக்kvக்கvம், ெதாடர்ந்t 
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ெசயல்ப த்தvம், aரc mன்ெனப்ேபாtம் iல்லாதவா  

atக aளvல் nt otக்k  allத்t வrkறt.  கல்vத் 

தரத்ைத ேமம்ப த்tவேத aண்ைமக் காலங்கllல் பள்llக் 

கல்vத் tைறyன் ெசயல்பா கைள நடத்tச்ெசல்lம் 

mதன்ைமயான வ காட் ம் சக்tயாக uள்ளt.  pரட்cத் 

தைலv டாக்டர் ெஜ.ெஜயலlதா aவர்கள் வkத்தllத்த 

ெதாைலேநாக்k தmழ்நா  2023 iன் ேநாக்கங்கைள 

aைடவதற்கான aைனத்t mயற்cகைளyம் aரc 

ேமற்ெகாண்  வrkறt.  

ேக.ஏ.  ெசங்ேகாட்ைடயன் 
பள்llக் கல்v, iைளஞர் நலன் மற் ம்  

vைளயாட்  ேமம்பாட் த் tைற aைமச்சர் 


