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நாட்டின் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயரக்ல்வி 

முறறயில் பபரும் மாற்றதத்ிற்கு 

வழிவகுக்கும், ததசிய கல்விக் பகாள்றக 

2020-க்கு மத்திய அறமசச்ரறவ ஒப்புதல். 

2030-க்குள் பள்ளிக் கல்வியில் 100 சதவீத 

ஒடட்ுபமாத்த தசரக்்றக வீதத்துடன் 

மழறலயர ்கல்வி முதல் இறடநிறலக் கல்வி 

வறர ஒதர மாதிரியான கல்வி முறறறய 

அறிமுகப்படுத்த புதிய பகாள்றக 

வழிவகுக்கிறது. 
 
 

பள்ளிக்குச ்பசல்லாத 2 தகாடி 

குழந்றதகறள, மீண்டும் கல்வி 

நீதராட்டத்திற்குக் பகாண்டுவர ததசிய 

கல்விக் பகாள்றக 2020 உதவும். 
 
 

புதிய 5+3+3+4 பள்ளிப் பாடத்திட்டம் 12 

ஆண்டுகள் பள்ளிப் படிப்பு மற்றும் 3 ஆண்டு 

அங்கன்வாடி/ மழறலயர ்பள்ளிப் 

படிப்றபக் பகாண்டதாக இருக்கும். 
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அடிப்பறட எழுத்தறிவு மற்றும் 

கணக்கறிவுடன், கடுறமயான பிரிவிறன 

இல்லாத பாடமுறற, பாடதத்ிட்டம் சாரா 

அம்சங்கள், பள்ளி அளவிதலதய 

பதாழிற்கல்வி பயிற்றுவித்தலுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்; 

பதாழிற்பாடங்கள் 6-ம் வகுப்பிலிருந்தத 

பதாடங்குவதுடன், உள்ளுறற பயிற்சியும் 

அளிக்கப்படும். 
 
 

குறறந்தபடச்ம் 5-ஆம் நிறல வறரயிலாவது 

தாய்பமாழி / பிராந்திய பமாழியில் 

பயிற்றுவித்தல். 
 
 
 

மதிப்பீடட்ு முறறயில், மதிப்பபண் அடற்ட, 

கற்றல் விறளவுகறள அறடய ஏதுவாக, 

மாணவரக்ளின் முன்தனற்றத்றதக் 

கண்காணித்தல் உள்ளிடட் 360 டிகிரி 

ஒடட்ுபமாத்த சீரத்ிருத்தங்கள் 
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தமற்பகாள்ளப்படும். 
 
 

2035-க் 
 

பிரதமர ் திரு.நதரந்திரதமாடி தறலறமயில் இன்று நறடபபற்ற மத்திய 

அறமசச்ரறவக் கூட்டத்தில், ததசிய கல்விக் பகாள்றக 2020-க்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கப்படட்ுள்ளது,  இது பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயரக்ல்வி முறறயில், 

பபருமளவிலான மாற்றத்தக்க சீரத்ிருத்தங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.  21-ஆம் 

நூற்றாண்டின் இந்த முதலாவது கல்விக் பகாள்றக, 34 ஆண்டுகள் பழறமயான 

ததசிய கல்விக் பகாள்றக, 1986-க்கு மாற்றாக அறமயும்.  அணுகுதல், சமவாய்ப்பு, 

தரம், குறறந்த கட்டணம் மற்றும் பபாறுப்புணரவ்ுடன் கூடிய அடித்தூண்களின் 

அடிப்பறடயில் உருவாக்கப்படட்ுள்ள இந்த புதிய கல்விக் பகாள்றக,  2030-க்குள் 

நீடித்த வளரச்ச்ிறய எடட்ுவதற்கான பசயல்திட்டத்றத நிறறதவற்றுவதற்தகற்ப 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பதுடன்,  இந்தியாறவ வலிறமயான அறிவாற்றல்மிக்க 

சமுதாயம் மற்றும் உலகளவில் அறிவாற்றலில் சிறந்த சக்தியாக மாற்றும் 

தநாக்குடன்,  பள்ளிக் கல்வி மற்றும் கல்லூரிக் கல்விறய தமலும் முழுறமயான, 

பநகிழுந்தன்றமயுறடய, பலதரப்படடதாக,  21-ஆம் நூற்றாண்டின் 

ததறவகளுக்தகற்ப மாற்றியறமப்பதுடன், ஒவ்பவாரு மாணவரின் 

தனித்தன்றமறய பவளிக்பகாணரும் வறகயிலும் இது உருவாக்கப்படட்ுள்ளது.   

  

முக்கிய அம்சங்கள் 

பள்ளிக்கல்வி 

பள்ளிக்கல்வியின் அறனத்து மட்டத்திலும் உலகளாவிய அணுகுமுறறறய உறுதி 

பசய்தல் 

மழறலயர ்கல்வி முதல் இறடநிறலக் கல்வி வறர, அறனத்து மட்டத்திலும் பள்ளிக் 

கல்விக்கு உலகளாவிய அணுகுமுறறறய உறுதி பசய்வறத, ததசிய கல்விக் 

பகாள்றக 2020 வலியுறுத்துகிறது.   கட்டறமப்பு வசதி, ஆராய்சச்ிக்கான கல்வி 

றமயங்கள் தபான்றறவ பள்ளிப்படிப்றப பாதியில் றகவிட்ட மாணவரக்றள, 

மீண்டும் பள்ளியில் தசரக்்க உதவுவதுடன்,  மாணவரக்றளயும், அவரக்ளது படிப்புத ்

திறறனயும் பதாடரந்்து கண்காணிதத்தல்,  முறறசாரந்்த மற்றும் முறறசாரா கல்வி 

முறறகறள உள்ளடக்கிய கல்விக்கான பலதரப்பட்ட வழிகறள ஏற்படுத்தித ்

தருதல்,  ஆதலாசகரக்ளின் ஒத்துறழபபு அல்லது நன்கு பயிற்சிபபற்ற சமூகப் 

பணியளாரக்றள பள்ளிகளிதலதய ஏற்படுத்தித் தருவது,  3, 5 மற்றும் 8-ஆம் 

வகுப்புகளுக்கு, ததசிய திறந்தபவளிப் பள்ளி மற்றும் மாநில திறந்தபவளிப் 

பள்ளிகள் வாயிலாக கல்வி புகடட்ுதல்,  10 மற்றும் 12ஆம் நிறலகளுக்கு இறணயான 

இறடநிறலக் கல்வி பாடத் திட்டங்கள்,  பதாழிற்கல்விப் பாடங்கள், முதிதயார ்கல்வி 
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மற்றும் வாழ்க்றக தமம்பாட்டிற்கான திட்டங்கள் ஆகியறவயும் இலக்கிறன 

அறடவதற்கான தயாசறனகளாக பதரிவிக்கப்படட்ுள்ளன.  பள்ளிப் படிப்றப 

பாதியிதலதய றகவிட்ட சுமார ் 2 தகாடி குழந்றதகறள மீண்டும் பள்ளியில் 

தசரக்்கவும் ததசிய கல்விக்  பகாள்றக 2020-இல் வழிவறக பசய்யப்படட்ுள்ளது.   

முன் குழந்றதப்பருவ கவனிப்பு, புதிய பாடத்திட்டக் கல்வி மற்றும் கற்பித்தல் 

கட்டறமப்பு 

முன்குழந்றதப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்விறய வலியுறுத்தும் வறகயில், 

தற்தபாதுள்ள 10 + 2 பாடத்திட்ட முறற மாற்றப்படட்ு,  முறறதய  3-8,  8-11,  11-14 மற்றும் 

14-18 வயதுக்தகற்ற  5 + 3 + 3 + 4 ஆண்டு பாடத்திடட் முறற 

அறிமுகப்படுத்தப்படும்.   இதுவறர பள்ளிக்கு வராத 3 – 6 வயது வறரயிலானவரக்ள் 

பள்ளிப் பாடம் படிப்பதற்கு இந்த புதிய முறற உதவும்.  குழந்றதகளின் 

மனநிறலக்தகற்ற ஆசிரியரக்றள உருவாக்க, இந்த காலகட்டம் உலகளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக உள்ளது.  புதிய கல்வி முறற, 3ஆண்டு அங்கன்வாடி / 

மழறலயர ்கல்வியுடன், 12 பள்ளிக்கூடப் படிப்றபக் பகாண்டதாக இருக்கும்.  

8 வயது வறரயிலான குழந்றதகளுக்கு முன் குழந்றதப்பருவ கவனிப்பு மற்றும் 

கல்விக்கான ததசியப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் கட்டறமப்றப (National 

Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education - NCPFECCE)  ததசிய கல்வி 

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (NCERT) உருவாக்கும்.  முன்குழந்றதப் பருவ 

கவனிப்பு,  கற்பிதத்ல் மற்றும் பாடதத்ிட்டத்தில்  நன்கு பயிற்சிபபற்ற ஆசிரியரக்ள் 

மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளரக்றளக் பகாண்ட,  விரிவுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் 

அங்கன்வாடி, மழறலயர ்பள்ளிகள் தபான்ற வலுப்படுத்தப்பட்ட றமயங்கள் மூலம் 

முன்குழந்றதப் பருவ கவனிப்பு வழங்கப்படும்.  முன்குழந்றதப் பருவ கவனிப்பு 

மற்றும் கல்வி முறறறய,  மத்திய மனிதவள தமம்பாடட்ுத்துறற, மகளிர ்மற்றும் 

குழந்றதகள் தமம்பாடட்ுத் துறற, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறற, மற்றும் 

பழங்குடியினர ்நலத்துறறகள் மூலம் கூட்டாக தமற்பகாள்ளப்படும்.   

அடிப்பறட எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிறவ அறடதல் 

அடிப்பறட எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு ஆகியறவ கல்வி பயில்வதற்கான 

இன்றியறமயாத உடனடித் ததறவயாக இருப்பதால் அவற்றற முன் தகுதியாக 

அங்கீகரிக்கும் வறகயில்,  மத்திய மனிதவள தமம்பாடட்ுத் துறறயால், ததசிய 

அடிப்பறட எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு இயக்கம் ஒன்றறத் பதாடங்க ததசிய 

கல்விக்பகாள்றக 2020இல் வலியுறுத்தப்படட்ுள்ளது.   அறனத்து பதாடக்கப் 

பள்ளிகளிலும் 2025-க்குள் 3-ஆம் நிறல வறர அறனவரும் பயில ஏதுவாக, 

உலகளாவிய அடிப்பறட எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு  பபறுவதற்கான திட்டத்றத 

பசயல்படுத்த மாநில அரசுகள் தயாராக தவண்டும்.  ததசிய புத்தக தமம்பாடட்ுக் 

பகாள்றக ஒன்றும் வகுக்கப்பட தவண்டும்.  

பள்ளிக்கூடப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் சீரத்ிருத்தங்கள் 

பள்ளிக்கூடப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தலில், கற்தபாரின் ஒடட்ுபமாத்த 

வளரச்ச்ிறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில்,   அவரக்ளிடம் 21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற 

முக்கியமான திறறமகறள ஏற்படுத்துவததாடு,  அவசியமானவற்றறக் கற்கும் 

திறறன தமம்படுத்துவதற்தகற்ப பாடத்திட்டத்றதக் குறறப்பதுடன், தசாதறன 
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அடிப்பறடயிலான கல்வி மற்றும் சிந்தறனக்கு பபருமளவு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்படும்.   பாடப்பிரிறவத் ததரந்்பதடுக்க மாணவரக்ளுக்கு  உரிய வாய்ப்பு 

வழங்கப்படும்.   கறல மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் வலுக்கட்டாயமாக 

பிரிக்கப்பட மாட்டாரக்ள்,  பாடத்திட்டம் மற்றும் பாடத்திட்டத்திற்கு 

அப்பாற்பட்டவற்றறயும் கற்பதற்கும்,  பதாழிற்கல்வி மற்றும் வழக்கமான கல்வி 

முறறக்கும் பபரும் வித்தியாசம் இருக்காது.  

பள்ளிக்கூடங்களிதலதய 6-ஆம் நிறல முதற்பகாண்தட பதாழிற்கல்வி 

பயிற்றுவிக்கப்படுவததாடு,  உள்ளுறற பயிற்சிமுறறறயக் பகாண்டதாகவும் 

இருககும். 

  

புதிய மற்றும் விரிவான பள்ளிக் கல்விக்கான ததசியப் பாடத்திட்டக் கடட்றமப்பு 

2020-21 (National Curricular Framework for School Education, NCFSE)  ததசிய கல்வி ஆராய்சச்ி 

மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் ஏற்படுத்தப்படும்.  

பன்பமாழி மற்றும் பமாழியின் ஆற்றல் 

குறறந்தபடச்ம் 5-ஆம் வகுப்பு வறரயிலும் , ஆனால் 8-ஆம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு 

தமலும் முன்னுரிறம அடிப்பறடயிலும் , தாய்பமாழி/ உள்ளூர ்பமாழி/ பிராந்திய 

பமாழி , பயிற்று பமாழியாக இருக்க தவண்டும் என பகாள்றக வலியுறுத்துகிறது. 

மும்பமாழித் திட்டம் உள்பட  அறனத்து மட்டத்திலான பள்ளி மற்றும் உயரக்ல்வியில் 

சமஸ்கிருதம் மாணவரக்ளின் விருப்பமாக  இருக்கும் வறகயில் வழங்கப்படுகிறது. 

இந்தியாவின் இதர பசம்பமாழிகள் மற்றும் இலக்கியங்களும் விருப்பப் பாடங்களாக 

இருக்கும். எந்த மாணவர ் மீதும் எந்த பமாழியும் திணிக்கப்படமாட்டாது. ‘ஒதர 

பாரதம் உன்னத பாரதம்’ முன்முயற்சியின் கீழ், 6 முதல் 8  வறரயான வகுப்புகளில் 

‘  இந்திய பமாழிகள் ‘ குறித்து மாணவரக்ள் தவடிக்றக பசயல் திட்டம்/ 

நடவடிக்றககளில் பங்தகற்கலாம்.  இறடநிறலக் கல்வி மட்டத்தில், பல்தவறு 

பவளிநாடட்ு பமாழிகளும் கற்பிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் இந்திய அறடயாள 

பமாழி தரப்படுதத்ப்படும். பசவித்திறன் குறறபாடு உள்ள மாணவரக்ளின் 

பயன்பாடட்ுக்காக, ததசிய, மாநில  பாடத்திட்ட ப் பபாருள்கள் 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளன. 

மதிப்பீடட்ு  சீரத்ிருத்தங்கள் 

புதிய கல்வி பகாள்றக 2020 , சுருக்கமான மதிப்பீட்டிலிருந்து , வழக்கமான , 

முறறயான மதிப்பீடட்ுக்கு மாறுவறத எதிரத்நாக்குகிறது. இது ஆய்வுகள், விமரச்ன 

சிந்தறன, கருத்தியல் பதளிவு தபான்ற உயர ்திறன்களுக்கு ஏற்ற வறகயில் ,திறன் 

அடிப்பறடயிலான , கற்றல் மற்றும் தமம்பாடற்ட ஊக்குவிக்கிறது. 3,5,8-ஆம் 

வகுப்புகளில் அறனத்து மாணவரக்ளும் , உரிய ஆறணயம் நடத்தும் பள்ளித ்

ததரவ்ுகறள எழுதுவாரக்ள். 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு பபாதுத் ததரவ்ுகள் 

பதாடரும். அததசமயம் , முழுறமயான தமம்பாடற்ட தநாக்கமாகக் பகாண்டு, 

திருத்தியறமக்கப்படும்.  புதிய ததசிய மதிப்பீடட்ு றமயம், பராக் - திறன் மதிப்பீடு, 

மறுஆய்வு மற்றும் முழுறமயான தமம்பாடட்ுக்கான அறிவுப்  பகுப்பாய்வு )  (PARAKH - 

Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)  நிறலயான 

அறமப்பு ஒன்றால், உருவாக்கப்படும். 
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சமமான மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி 

புதிய கல்வி பகாள்றக 2020, எந்தக் குழந்றதயும் பிறந்த சூழ்நிறல காரணமாகதவா 

அல்லது பின்புலம் காரணமாகதவா ,கற்பதுடன் சிறந்து விளங்கும், எந்த 

வாய்ப்றபயும் இழந்துவிடக் கூடாது என்பறத உறுதி பசய்வறத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. பாலினம், சமூக-கலாசச்ாரம், புவியியல் அறடயாளங்கள், உடல் 

குறறபாடுகள் உள்பட  சமூக, பபாருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய 

குழுக்களுக்கு  சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். பின்தங்கிய பகுதிகள் மற்றும் 

குழுக்களுக்காக பாலின உள்ளடக்க நிதி, சிறப்புக் கல்வி மண்டலங்கள் 

அறமப்பதும் இதில் அடங்கும். உடல் குறறபாடு உள்ள குழந்றதகள் , வழக்கமான 

பள்ளிப்படிப்றப அடிப்பறடயிலிருந்து உயர ்கல்வி வறர முழுறமயாக தமற்பகாள்ள 

இது வழிவகுக்கும். முழுறமயான உடல் குறறபாடட்ுப் பயிற்சி, ஆதார றமயங்கள், 

வசதிகள், உதவிகரமான கருவிகள், பபாருத்தமான பதாழில்நுட்ப 

அடிப்பறடயிலான  உபகரணங்கள், அவரக்ளது ததறவக்குப் பபாருத்தமான இதர 

பபாறிமுறற ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் கல்வி கற்பிப்தபாரின் உதவியும் இதில் 

இருக்கும். ஒவ்பவாரு மாநிலமும்/ மாவட்டமும்  , பகல் தநர உறறவிடப் பள்ளியாக‘’ 

பால பவன்கள்’’_ஐ அறமக்க ஊக்குவிக்கப்படும். கறல பதாடரப்ான , பதாழில் 

பதாடரப்ான, விறளயாடட்ு பதாடரப்ான நடவடிக்றககளில் பங்தகற்கும் வறகயில் 

இது பசயல்படும். இலவசப் பள்ளிக் கட்டறமப்பு , சமாஜிக் தசத்னா 

றமயங்களாகப்பயன்படுத்தப்படும். 

  

  

வலுவான ஆசிரியர ்தசரக்்றக மற்றும் பதாழில் பாறத 

ஆசிரியரக்ள் , வலுவான , பவளிப்பறடயான நறடமுறறகளின் அடிப்பறடயில் 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். தகுதி அடிப்பறடயிலும்,  பல ஆதார,  கால அளவிலான 

பசயல்திறன் மதிப்பீடு, கல்வியியல் நிரவ்ாகிகள் அல்லது ஆசிரிய 

கற்பிப்பாளரக்ளாக உயரும் வறகயிலான முன்தனற்ற வழிமுறறகளின்படியும் , 

பதவி உயரவ்ு இருக்கும். ததசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் 

(NCERT),  மாநில கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் (SCERT)  ஆகிய 

அறமப்புகள்எல்லா பிராந்தியங்கள் மற்றும் மட்டத்திலுமான ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 

நிபுண அறமப்புகளுடன் கலந்தாதலாசித்து, ஆசிரியரக்ளுக்கான ததசிய 

பதாழில்முறறத ்தரம் என்ற ஒரு பபாதுவான அறமப்பு உருவாக்கப்படும். 

பள்ளி நிரவ்ாகம் 

பள்ளிகள் வளாகங்களாகதவா, பதாகுப்புகளாகதவா அறமக்கப்படும். 

உள்கட்டறமப்பு, கல்வி நூலகங்கள், வலுவான பதாழில்முறற ஆசிரியர ் சமூகம் 

உள்ளிட்ட அறனத்து வளங்களும் கிறடப்பறத உறுதி பசய்யும் விதத்தில், 

நிரவ்ாகத்தின் அடிப்பறட அலகாக அது இருக்கும். 

பள்ளிக் கல்விக்கான நிறலயான அறமப்பு மற்றும் அங்கீகாரம் 

புதிய கல்வி பகாள்றக 2020 ,  கல்வி பதாடரப்ான விஷயங்கள் மற்றும் பகாள்றக 

வகுத்தல், முறறப்படுத்துதல், இயக்குதல்  ஆகியவற்றுக்கு பதளிவான, தனி 

நறடமுறறகறளக் பகாண்டுள்ளது.  மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரததசங்கள், 

https://instapdf.in


 

8 | P a g e  
 

சுதந்திரமான மாநில கல்வித் தர ஆறணயத்றத (SSSA) அறமத்துக் பகாள்ளும். 

அறனத்து அடிப்பறட ஒழுங்குமுறறத் தகவல்கறளயும் பவளிப்பறடயாகவும், 

பபாது சுய- அறிவிப்பு வழியாகவும், மாநில கல்வித் தர ஆறணயத்தின் 

விதிமுறறகளுக்கு ஏற்ப அளிக்க தவண்டும். அது விரிவான பபாது தமற்பாரற்வ 

மற்றும் பபாறுப்புறடறமயாக விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படும். மாநில கல்வி 

ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் (SCERT) , பள்ளி தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார 

வறரமுறறறய , பதாடரப்ுறடய  அறனவருடனும் கலந்தாதலாசித்து உருவாக்கும். 

உயர ்கல்வி 

2035 வாக்கில்  பமாத்த பதிவு விகிதம் 50 சதவீதமாக ஆக உயரத்்தப்படும் 

புதிய கல்விக் பகாள்றக 2020 , உயர ் கல்வியில் பமாத்தப் பதிவு விகிதத்றத 

அதிகரிக்கும் தநாக்கத்றதக் பகாண்டுள்ளது.  பதாழில் கல்வி விகிதத்றத 26.3 

சதவீதத்திலிருந்து ( 2018) , 2035-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 50 சதவீதமாக உயரத்்துவது 

இதில் அடங்கும்.  உயர ் கல்வி நிறுவனங்களில் 3.5 தகாடி புதிய இடங்கள் 

தசரக்்கப்படும். 

முழுறமயான பன்முகக் கல்வி  

பநகிழ்வான பாடத்திட்டங்கள், பாடங்களில் பறடப்புச ் தசரக்்றககள், 

ஒருங்கிறணந்த பதாழில் கல்வி மற்றும் உரிய சான்றிதழ்களுடன் பல்முறன 

நுறழவு, பவளிதயறுதல் ஆகியவற்றுடன்,  விரிவான அடிப்பறடயிலான , பன்முக, 

முழுறமயான இளநிறலப் பட்ட ப் படிப்றப கல்விக் பகாள்றக 

முன்பனடுக்கிறது.  இளநிறல பட்டக் கல்வி , பன்தனாக்கு வாய்ப்புகளுடன் 3 அல்லது 

4 ஆண்டு கால படிப்பாக இருக்கலாம். இந்தக் காலத்திற்குள் பபாருத்தமான 

சான்றிதழ் பபற தவண்டும்.  உதாரணமாக, ஓராண்டுக்குப் பின்னர ் சான்றிதழ், 2 

ஆண்டுக்குப் பின்னர ் தமம்பட்ட டிப்ளதமா , 3 ஆண்டுக்குப் பின்னர ் இளநிறலப் 

பட்டம், 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ் பட்டத்துடன் ஆராய்சச்ி சான்றிதழ் 

வழங்கப்படும். 

பல்தவறு  உயர ்கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து பபறப்பட்ட கல்வி மதிப்பபண்கறள 

டிஜிட்டல் முறறயில் தசகரித்து றவக்க , அகாடமிக் 

கிபரடிட்  வங்கி  உருவாக்கப்படும்.  இது கறடசியாக பட்டம் வழங்கப்படும் தபாது 

தசரப்்பதற்கு வாய்ப்பாக அறமயும். 

நாட்டில்  உலக தரத்துக்கு இறணயாக சிறந்த பன்தனாக்கு கல்வி வழங்கும் மாதிரி 

அறமப்பாக, ஐஐடிக்கள், ஐஐஎம்கள் ஆகியவற்றுக்கு இறணயாக, பன்தனாக்குக் 

கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ிப் பல்கறலக்கழகங்கள்  அறமக்கப்படும்.  

 உயர ் கல்வியில், ஆராய்சச்ித் திறறனக் கட்டறமக்கவும், வலுவான ஆராய்சச்ிக் 

கலாசச்ாரத்றத வளரக்்கவும், ஒரு உயர ் அறமப்பாக,    ததசிய ஆராய்சச்ி 

பவுண்தடசன்  உருவாக்கப்படும். 

ஒழுங்குமுறற 

மருத்துவ மற்றும் சட்டப் படிப்புகறளத் தவிர ஒடட்ுபமாத்த உயர ்கல்விக்கும் ஒதர 

முதன்றம அறமப்பாக இந்திய உயர ்கல்வி ஆறணயம் அறமக்கப்படும். இந்திய 

உயர ்கல்வி ஆறணயம் நான்கு பிரிவுகறளக் பகாண்டிருக்கும். ஒழுங்குமுறறக்காக 
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ததசிய உயர ்கல்வி ஒழுங்குமுறறக் குழு, தர நிரண்யித்தலுக்காக பபாதுக் கல்விக் 

குழு, நிதியுதவிக்காக உயர ்கல்வி மானியக் குழு மற்றும் அங்கீகாரத்துக்காக ததசிய 

அங்கீகாரக் குழு. பதாழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் முகமில்லா இறடயீடு மூலமாக 

பசயல்படும் இந்திய உயர ் கல்வி ஆறணயம், விதிகள் மற்றும் தரங்கறளப் 

பின்பற்றாத உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்றக எடுக்கும். ஒழுங்குமுறற, 

அங்கீகாரம் மற்றும் கல்வித் தரத்தில் அரசு மற்றும் தனியார ் உயர ் கல்வி 

நிறுவனங்கள் ஒதர மாதிரியான விதிகளின் கீழ் நிரவ்கிக்கப்படும். 

பநறிமுறறப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனக் கட்டறமப்பு 

உயரத்ரக் கற்றல், ஆய்வு மற்றும் சமூகத் பதாடரற்ப வழங்கும் மிகப்பபரிய, நல்ல 

வளங்கறளயுடய, துடிப்பான பல்துறற நிறுவனங்களாக உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் 

மாற்றியறமக்கப்படும். ஆய்வில் அதிக கவனம் பசலுத்தும் பல்கறலக்கழகங்கள், 

கற்பித்தலில் அதிக கவனம் பசலுத்தும் பல்கறலக்கழங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி 

பபற்ற பட்டம் வழங்கும் கல்லூரிகள் என பல்கறலக்கழகத்துக்கான விளக்கம் 

பல்தவறு கல்வி நிறுவனங்கறள உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். 

கல்லூரிகளுக்கான இறணப்பு அனுமதி 15 வருடங்களில் காலாவதி ஆகும் மற்றும் 

கல்லூரிகளுக்கு தன்னாட்சிறய கடட்ம் கட்டமாக படிப்படியாக வழங்குவதற்காக 

பல படிநிறலகறளக் பகாண்ட ஒரு அறமப்பு உருவாக்கப்படும். சில காலத்துக்கு 

பிறகு, ஒவ்பவாரு கல்லூரிறயயும் தன்னாட்சியுறடய பட்டங்கறள வழங்கும் 

கல்லூரியாகதவா அல்லது ஏதாவது ஒரு பல்கறலக்கழகத்தின் உறுப்புக் 

கல்லூரியாகதவா தமம்படுத்த உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

ஊக்கம் நிறறந்த, உற்சாகமுள்ள மற்றும் திறன் வாய்ந்த ஆசிரியரக்ள் 

ஊக்கம் நிறறந்த, உற்சாகமுள்ள ஆசிரியரக்றள பதளிவாக வறரயறுக்கப்பட்ட, 

சுதந்திரமான, பவளிப்பறடயான முறறயில் பணியமரத்்தவும், பாடத்திட்டங்கறள 

வடிவறமக்க சுதந்திரம் அளிக்கவும், திறறமக்கு ஊக்கமளிக்கவும், கல்வி நிறுவனத் 

தறலறமறய தநாக்கி முன்தனறவும் ததசியக் கல்விக் பகாள்றக பரிந்துறரக்கிறது. 

அடிப்பறட விதிகறள பின்பற்றாத ஆசிரியரக்ள் அதற்கு பபாறுப்தபற்க 

றவக்கப்படுவாரக்ள். 

ஆசிரியர ்கல்வி 

ததசிய கல்வி ஆராய்சச்ி மற்றும் பயிற்சிக் குழுவுடன் ஆதலாசித்து புதிய மற்றும் 

விரிவான ததசிய ஆசிரியர ்கல்வித் திட்டக் கட்டறமப்பு, 2021, ததசிய கல்வி மற்றும் 

பயிற்சிக் குழுவால் வடிவறமக்கப்படும். 2030-க்குள் கற்பித்தலுக்கான குறறந்தபடச் 

பட்டத் தகுதி நான்கு வருட பி எட ்பட்டமாக இருக்கும். தரம் குறறந்த ஆசிரியர ்கல்வி 

நிறுவனங்கள் மீது கடுறமயான நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

கற்பித்தல் இயக்கம் 

இந்திய பமாழிகளில் கற்பிக்கும் திறன் வாய்ந்த மற்றும் பல்கறலக்கழக/கல்லூரி 

ஆசிரியரக்ளுக்கு குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால கற்றல்/பதாழில்முறற ஆதரறவ 

அளிக்க விரும்பும் திறன்வாய்ந்த மூத்த/ஓய்வு பபற்ற ஆசிரியரக்றளக் பகாண்ட 

ததசிய கற்பித்தல் இயக்கம் அறமக்கப்படும். 
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மாணவரக்ளுக்கு நிதி உதவி 

எஸ் சி, எஸ் டி, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இதர மாணவ பதாழில்முறனதவார ்

வளரச்ச்ிப் பிரிவுகறள சாரந்்த நன்கு படிக்கும் மாணவரக்ளுக்கு ஊக்கத்பதாறக 

அளிக்க முயற்சிகள் தமற்பகாள்ளப்படும். கல்வி உதவித்பதாறகறயப் பபறும் 

மாணவரக்ளின் முன்தனற்றத்றத ஆதரித்து, தமம்படுத்தி மற்றும் கண்காணிக்க 

ததசிய கல்வி உதவித்பதாறக தளம் விரிவுபடுத்தப்படும். தங்களது மாணவரக்ளுக்கு 

அதிக அளவில் இலவச கல்வி மற்றும் கல்வி உதவித்பதாறகறய அளிக்க தனியார ்

உயரக்ல்வி  நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும். 

திறந்தபவளி மற்றும் பதாறலதூரக் கல்வி 

கல்விபபறும் ஒடட்ுபமாத்த விகிதத்றத அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றும் 

விதத்தில் இது விரிவுப்படுத்தப்படும். இறணய வழி படிப்புகள், டிஜிட்டல் தசமிப்புத ்

தளங்கள், ஆராய்சச்ிக்கு நிதியுதவி, தமம்படுத்தப்படட் மாணவர ் தசறவகள், 

திறந்தபவளி இறணய வழிப் படிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் 

ஆகியவற்றுக்கு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படட்ு, வகுப்புகளில் கற்பிக்கப்படும் 

கல்வியின் உசச்படச் தரத்துக்கு இறணயாக இது திகழ்வது உறுதி பசய்யப்படும்.. 

இறணயவழிக் கல்வி மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வி 

பதாற்று தநாய்கள் மற்றும் பபருந்பதாற்று சமயங்களில், சமீபத்திய நிறலறமறயக் 

கருத்தில் பகாண்டு, பாரம்பரியமான மற்றும் தநரடிக் கல்வி எங்பகல்லாம் 

சாத்தியமில்றலதயா அங்பகல்லாம் இறணய வழிக் கற்றறல ஊக்குவிக்க, தரமான 

மாற்றுக் கல்விறய வழங்குவதற்கான தயார ் நிறலறய உறுதி பசய்ய விரிவான 

பரிந்துறரகள் வகுக்கப்படட்ுள்ளன. டிஜிட்டல் உள்கட்டறமப்பு,  டிஜிட்டல் பாடங்கள் 

மற்றும் திறன் வளரத்்தல் ஆகியவற்றறக் கடட்றமக்க மனித வள தமம்பாடு 

அறமசச்கத்தில் ஒரு பிரத்தயகப் பிரிவு உருவாக்கப்படட்ு, கல்வி மற்றும் 

உயரக்ல்வியின் மின்-கற்றல் ததறவகள் பூரத்்தி பசய்யப்படும். 

கல்வியில் பதாழில்நுட்பம் 

கல்வி, மதிப்பிடுதல், திட்டமிடுதல் மற்றும் நிரவ்ாகதத்ில் பதாழில்நுட்பத்றதப் 

பயன்படுத்துவதில் தயாசறனகறளத் தறடயின்றி பகிரந்்து பகாள்ள ததசிய கல்வி 

பதாழில்நுட்பப் தபரறவ என்னும் தன்னாட்சி பபற்ற அறமப்பு உருவாக்கப்படும். 

வகுப்பறற பசயல்முறறகள், ஆசிரியர ் பதாழில்முறற தமம்பாடட்ுக்கு ஆதரவு, 

வசதி குறறந்த பிரிவினருக்கு கல்விக்கான அணுகுதறல அதிகரித்தல் மற்றும் 

கல்வித் திட்டமிடுதல், நிரவ்ாகம் மற்றும் தமலாண்றம ஆகியவற்றுக்கு அறனத்து 

மட்டங்களிலும் பதாழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிறணப்பு ததறவயான அளவில் 

பசய்யப்படும். 

இந்திய பமாழிகறள ஊக்கப்படுத்துதல் 

அறனத்து இந்திய பமாழிகளின் பாதுகாப்பு, வளரச்ச்ி மற்றும் துடிப்புடன் இயங்கும் 

தன்றமறய உறுதி பசய்ய, இந்திய பமாழிபபயரப்்பு மற்றும் விளக்க நிறுவனம், 

பாலி, பபரச்ிய மற்றும் பிராக்ரித்துக்கான ததசிய நிறுவனம் (அல்லது நிறுவனங்கள்), 

உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் சமஸ்கிருதம் மற்றும் இதர பமாழித் துறறகள் மற்றும் 
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அதிக உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் தாய்பமாழி/உள்ளூர ் பமாழியில் கற்பித்தறல 

உறுதி பசய்தல் ஆகியவற்றற ததசியக் கல்விக் பகாள்றக பரிந்துறரக்கிறது. 

கல்வி நிறுவனங்களுக்கிறடதயயான கூடட்ுச ் பசயல்பாடு, மாணவரக்ள் மற்றும் 

ஆசிரியரக்ளின் தபாக்குவரத்து மற்றும் உலகத ் தரம் வாய்ந்த 

பல்கறலக்கழகங்கறள நமது நாட்டில் வளாகங்கள் அறமக்கச ் பசய்வது 

ஆகியவற்றின் மூலம் கல்வியின் சரவ்ததசமயமாக்கலுக்கு நடவடிக்றக 

எடுக்கப்படும். 

பதாழில்முறறக் கல்வி 

அறனத்து பதாழில்முறற படிப்புகளும் உயர ்கல்வி அறமப்பின் இன்றியறமயாத 

அங்கமாக இருக்கும். தனிப்பட்ட பதாழில்நுட்பப் பல்கறலக்கழகங்கள், சுகாதார 

அறிவியல் பல்கறலக்கழகங்கள் மற்றும் தவளாண் பல்கறலக்கழகங்கள் 

ஆகியறவ பல்தநாக்கு நிறுவனங்களாக ஆவதற்கு முயற்சி பசய்யும். 

வயது வந்ததாருக்கான கல்வி 

இறளஞர ் மற்றும் வயது வந்ததாருக்கான கல்விறய 100 சதவீதம் உறுதி பசய்ய 

பகாள்றக எண்ணுகிறது. 

கல்விக்கு நிதியுதவி 

கல்வித் துறறயில் பபாதுமுதலீடு பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6 சதவீதத்றத 

விறரவில் எட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இறணந்து பணியாற்றும். 

இதுவறர இல்லாத அளவில் ஆதலாசறனகள் 

2.5 லட்சம் கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், 6600 வட்டங்கள், 6000 நகரப்்புற உள்ளாட்சி 

அறமப்புகள், 676 மாவட்டங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமான 

ஆதலாசறனகறளப் பபற்று முன்பனப்தபாதும் இல்லாத அளவிலான ஆதலாசறன 

பசயல்முறறயுடன் ததசிய கல்விக் பகாள்றக 2020 வடிவறமக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்பனப்தபாதும் இல்லாத அளவுக்கு ஒருங்கிறணந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் 

அதிகம் தபர ் பங்குபபறக்கூடிய ஆதலாசறன பசயல்முறறறய ஜனவரி 2015-இல் 

இருந்து மனித வள தமம்பாடு அறமசச்கம் பதாடங்கியது. காலம் பசன்ற முன்னாள் 

அறமசச்ரறவச ் பசயலாளரான திரு. டி. எஸ். ஆர.் சுப்பிரமணியனின் 

தறலறமயிலான 'புதிய கல்விக் பகாள்றக உருவாக்கக் குழு', தம 2016-இல் தனது 

அறிக்றகறய சமரப்்பித்தது. புகழ்பபற்ற விஞ்ஞானி, பத்ம விபூஷன், டாக்டர.் தக. 

கஸ்தூரிரங்கன் தறலறமயிலான 'ததசிய கல்வி வறரவுக் பகாள்றகக்கான குழு' 

ஜூன் 2017-இல் அறமக்கப்படட்ு,  ததசிய கல்வி வறரவுக் பகாள்றக, 2019-ஐ 

மாண்புமிகு மனிதவள தமம்பாடு அறமசச்ரிடம் 31 தம, 2019 அன்று சமரப்்பித்தது. 

மனிதவள தமம்பாடு அறமசச்கதத்ின் இறணயதளத்திலும், '‘MyGov Innovate" 

தளத்திலும் ததசிய கல்வி வறரவுக் பகாள்றக பதிதவற்றப்படட்ு, பபாதுமக்கள் 

உள்ளிட்ட பங்குதாரரக்ளிடம் இருந்து பாரற்வகள்/ஆதலாசறனகள்/ கருத்துகள் 

வரதவற்கப்பட்டன 

  

 

https://instapdf.in


 

12 | P a g e  
 

 
CONTENT SOURCE & CREDITS: 

https://pib.gov.in/ 

 
DISCLAIMER: 

The content (including images / logos) in this PDF is the property of the actual copyright owner / publisher. 
Instapdf.in does not claim the copyright or to own any of the contents of the PDF. 

 
Visit https://instapdf.in/disclaimer/ for more details. 

https://instapdf.in
https://pib.gov.in/
https://pib.gov.in/
https://instapdf.in/disclaimer/

