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1.1  வித் ்பு  

அறிலப அடி்லதாகக் ககாஞ் சபெக ண்றுண் காபோநாடா அபிவிபோட்தி ண்கணா்ல 
தாக்கி இங்லக ணக்கலந உதட்்துபட்காக, ிலதா க்வி உாதங்கநினூாக 
சிறுப ் ததண்பக்க, ஞ்புட்டண்பக்க ஆண் ண்றுண் இஞ்ாண் ிலக் க்விக்கா 
ச்ட்்ண் ண்றுண் புட்டாக்கட்லட அடி்லதாகக் ககாஞ் சி்புபக்க உத ் க்விக்கா 

ச்ட்்ங்கலந ணாஞப ்சபடாதடத்ுக்கு ்டுட்திக்ககாடுட்ட். 

1.2  சசத்ாடுகந் ண்றுண் ஞிகந்   

 “சுபீச்ட்தி் தாக்கு‛ ககாந்லக பிகட்தி்கலணபாக ண்றுண் அசாங்கட்திா் 
லபல்டுட்ட உட்தடசிக்க்்டிபோக்குண் லத தடசித ககாந்லககநி் 
அடி்லபே் ‚அறிவுபூப்ணா சபெகண் எ்ல‛ உபோபாக்குபட்காக உித இாாங்க 
அலணசச்ுக்களுக்கு ககாந்லகீதிதா பழிகா்ல பனங்குட், குறி்பி் ச் 
தி்ங்களுக்கலணத க்வி விதட்தி்குித ககாந்லககலந பகுட்ட், தடசித 
பவுகசவுட் தி்ண், அச படலீடுகந் ண்றுண் தடசித அபிவிபோட்தி தபலட்தி்ங்கநி் 
கீழுந்ந கசத்றி்ங்கலந லபல்டுட்ட் ண்றுண் அலணசச்ி் கீழுந்ந 
திலஞக்கநங்கந், அச கூட்ுட்டாங்கந் ண்றுண் ண்றுண் ச்ீதிதா அலண்புகநி் 
விதங்கந் ண்றுண் கசத்ாடுகந் ண்றுண் அப்றுக்குித ககாந்லககந், 
தபலட்தி்ங்கந் ண்றுண் கபோட்தி்ங்கலந லபல்டுட்ட், பி்னூ்்கலந் 

கறுட் ணறுண் ணதி்பீடு கசத்ட். 

 க்வி ணறுசீலண்பு கடாப்ி் சாதிதி கசதஞிபோ் ி்துலக்க்ட்ுந்ந 
தடசித க்விக் ககாந்லககலந லபல்டுட்துபட்கா கசத்ாடுகலந 

தண்ககாந்ந். 

1.3  விதச ப்னுியண (ாசாலகந், க்வி் பிிவுகந்) 

 ப்ந்நி க்விபே் இபோ்து உத ்க்விலத பூட்்தி கசத்பண் பலபே் கடநிபா தி்ண் 

எ்ல டதாி்ட்காக ககாந்லக ீதிதா பழிகா்ல பனங்குட் . 

 ஏப்கபாபோ பிந்லநக்குண் க்விக்கா பிதபச உிலணலத உறுதி்டுட்டக்கூடித 
ஞ்புட்டண்பக்க க்வி பலகதா்ல உபோபாக்குப்குட் தடலபதா விிபா 

ககாந்லக ீதிதா ச்கண் எ்ல டாபிட்ட். 

 ாசால ஆசிிதக்நி் ிப்ாகண்சா ் பிசச்ிலகலந உடிதாக தீ்்ட்கு 
ட்தாது காஞ்டுண் சு்றுிபோ விதிபலகந், ச்ங்கந், தா்ப்ல பநாத்வு 
கசத்து இ்ல்டுட்ட் ண்றுண் ிவுண் டா க்லண்ல விலட்தினு் 
லபல்டுட்துபட்கு விதச தண்ால்ப் பிிகபா்றினூாக படிக்லக 

டுட்ட். 

 ாசாலகநி் தடலப கடாப்ி் பஞ்டுண் ணதி்ாத்கபா்ல தண்ககாஞ்டு அட் 

பிகாண் ாசால பலலணபேல பநலணடட்். 

 ஆசிிதக்ந் தடலபக்தக் விடட்தி் ில்டுட்ட் கடா்ாக ககாந்லகீதிதா 

தீவ்ுகலந பனங்குட். 

 தணதிக ாவிடா கசத்ாடுகலந ாசாலபேனுந் பி்த்டுட்துபட்கு 
விலநதாட்ு ண்றுண் இலநஜ ் விபகா அலணசச்ு் இலஞ்து தபலட்தி்ங்கலந 

அப்டுட்ட். 

01.  fy;tp mikr;rpd; gzpfs; 
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1.4 fy;tp Kiwik njhlu;ghd Gs;sp tptuq;fspd; RUf;fk; (2020) 

ghlrhiyfspd; vz;zpf;if Mrpupau; vz;zpf;if  khztu;; vz;zpf;if 

10,155 249,494 4,063,685 

 

 
 

 

murhq;fj;jpd; nkhj;j ghlrhiyfspd; vz;zpf;if> Mrpupau; vz;zpf;if kw;Wk;  khztu;; 
vz;zpf;if 

   
ாசாய பயக்டுட்ட் ண்றுண் ிப்ாகட்துக்கயணத அச ாசாயகநி் 
ஞ்ஞிக்யக, ஆசிிதக்நி் ஞ்ஞிக்யக ண்றுண் ணாஞபக்நி் ஞ்ஞிக்யக 

ாசாய 
பயக   

ாசாயகநி் 
ஞ்ஞிக்யக 

ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்யக  

ஆசிிதக்நி் 
ஞ்ஞிக்யக  

 தடசித 
ாசாய  

ணாகாஞ் 
ாசாய  

தடசித 
ாசாய  

ணாகாஞ் 
ாசாய  

தடசித 
ாசாய  

ணாகாஞ் 
ாசாய  

1AB பயக   348 652 776,994 793,646 40,110 42,134 

1C பயக   24 1,908 19,789 1,056,840 1,415 66,422 

பயக 2  1*விதசணா 

ாசாலகதா்
ாகுண் 

3,223 29 750,697 13 61,715 

பயக   3 - 3,999 - 665,690 - 37,685 

   

ணாகாஞண்  
தடசித 

ாசாய  
உட்தடச தடசித 

ாசாய  
ணாகாஞ் 
ாசாய  

சணாட்ட அச 
ாசாயகந்  

தண்                           74              160             1,121             1,355  

ணட்தித                           54              125             1,339             1,518  

கட்                       67                94                946             1,107  

பக்கு                          22                51                912                985  

கினக்கு                     40                71             1,004             1,115  

பதண்                    37              103             1,105             1,245  

பணட்தித                   15                54                746                815  

ஊபா                              36                70                790                896  

சகபப                  28              103                988             1,119  

சணாட்டண்              373              831             8,951           10,155  

ணாகாஞ அடி்யபே் அச ாசாயகநி் பயக்டுட்ட் 
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ணாகாஞண்  
ிப்ாக 

ணாப்ண்  
க்வி பதண்   தடசித 

 உட்தடச 
தட.  

 ணாகாஞ  சணாட்டண்   

தண்  ககாழுண்பு  ககாழுண்பு               21                   13                 90                124  

    தஹாணாகலண                 4                   12                 83                  99  

    பிலித்டல                 4                     9                 74                  87  

    ஸ்ரீ தபட்பு                 8                     7                 74                  89  

  கண்ஹா  கண்ஹா                 6                   18               121                145  

    கநித                 6                   14                 95                115  

    பனுபாங்ககால                 3                   17               139                159  

    ீக்காழுண்பு                 4                   17                 96                117  

  களுடத்ுல  கஹாலஞ                 5                   18               114                137  

    களுட்துல               11                   21               120                152  

    ணட்துகலண                 2                   14               115                131  

ணட்தித  கஞ்டி  கடனுப                 4                     9                 74                  87  

    கண்லந                 6                   17               120                143  

    கஞ்டி                 9                   17                 90                116  

    கட்ுகஸ்தடால்              10                     5               107                122  

    கட்கடித                 3                     6                 88                  97  

    பட்தடகண                 3                   11                 72                  86  

  ணாட்டலந  கதப                 2                   10                 97                109  

    ணாட்டலந                 9                   10               102                121  

    ாஉ                 1                     2                 36                  39  

    வி்கபப   -                    5                 43                  48  

  தபகலிதா       ஹங்குங்ககட்ட                 2                     4                 63                  69  

    ஹ்்   -                  12               138                150  

    ககாட்ணல                 3                     3                 80                  86  

    தபகலிதா                      1                   10               145                156  

    ப்ல                 1                     4                 84                  89  

 

 

பத அடி்யபே் அச ாசாயகநி் பயக்டுட்ட் 

   

ghlrhiyapd; tFg;G mstpw;F Vw;g murhq;f ghlrhiyfspd; vz;zpf;if> 
Mrpupau; vz;zpf;if kw;Wk; khztu; vz;zpf;if  

tFg;G msT 
ghlrhiy 
vz;zpf;if 

Mrpupau; vz;zpf;if khztu; vz;zpf;if 

1-5 3,884 36,432 649,719 

1-8 115 1,253 15,971 

1-11 3,204 61,462 748,139 

1-13 1,949 95,322 1,705,640 

6-11 20 266 2,587 

6-13 983 54,759 941,629 
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ணாகாஞண்  
ிப்ாக 

ணாப்ண்  
க்வி பதண்   தடசித 

 உட்தடச 
தட.  

 ணாகாஞ  சணாட்டண்   

கட்  காலி  அண்ாங்ககால                 5                     8          69                  82  

    ்பி்டித                 3                     9             111                123  

    காலி               18                   16             111                145  

    உடுகலண                 3                     7               69                  79  

  ணாட்டல  அகுஸ்ஸ                 2                     9               67                  78  

    ணாட்டல               13                     8               90                111  

    கணாபக்க                 4                     7               67                  78  

    படித(ஹக்ண)                 3                     7               81                  91  

  
ஹண்ா்தடா்
ல  

ஹண்ா்தடால்                        7                   12             103                122  

    டங்கால                             5                     6               96                107  

    பஸ்ப்                           4                     5               82                  91  

பக்கு            தான்்ாஞண்         தீபகண்               -                    4               60                  64  

    தான்்ாஞண்                      4                     4               92                100  

    கட்ணா்சி               1                     2               55                  58  

    பணாச்ி                 1                     6               74                  81  

    பலிகாணண்                     1                   10             134                145  

  ண்ா ்     ணடு   -                    2               49                  51  

    ண்ா ்                  5                    5               72                  82  

  பவுிதா       பவுிதா பக்கு                                 2               74                  76  

    பவுிதா  கட்கு               5                    3               89                  97  

  ப்லட்தீவு       ப்லட்தீவு               2                     3               61                  66  

    துணுக்காத்               1                     4               56                  61  

  கிநிகாசச்ி  கிநிகாசச்ி               2                     6               96                104  

கினக்கு      ண்க்கந்பு        அண்ால                    1                    1  

    ண்க்கந்பு                     4                     4               57                  65  

    ண்க்கந்பு ணட்தித               6                     5               65                  76  

    
ண்க்கந்பு 
தண்கு  

 -                    4               64                  68  

    க்குா               1                     6               76                  83  

    ்டிபோ்பு               2                     3               64                  69  

  அண்ால  அக்கல்்று               3                     5               64                  72  

    அண்ால               3                     7               90                100  

    
கடஹிதட்டகஞ்டி
த  

             1                     2               44                  47  

    க்பல               3                     9               53                  65  

    ணஹாஏதா               1                    1               38                  40  

    சண்ணா்துல               3                     5               63                  71  

    திபோக்தகாவி்               2                     1               42                  45  
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ணாகாஞண்  
ிப்ாக 

ணாப்ண்  
க்வி பதண்   தடசித  

 உட்தடச 
தட.  

 ணாகாஞ சணாட்டண்   

  திபோதகாஞணல  க்டநாத்  
             1                     5                 37                  43  

    கிஞ்ஞிதா               3                     1                 62                  66  

    பெதூ ்              1                     4                 84                  89  

    திபோதகாஞணல               6                     5                 70                  81  

    திபோதகாஞணல 
பக்கு   -                    4                 30                  34  

பதண்       குபோஞாக்  கிிபந்ந               8                     7               122                137  

    இ்ாகபப               2                     9                 98                109  

    குநிதாபிட்ித               5                   11               150                166  

    குபோஞாக்               7                   16                 96                119  

    ணாதஹா               5                   11               172                188  

    ிக்கப்டித               3                   12               139                154  

  புட்டநண்  சிாண்               4                   18               137                159  

    புட்டநண்               3                   19               191                213  

பணட்தித      அனுாடபுண்  அனுாடபுண்               3                   12               123                138  

    கக்பி்துனுகபப   -                    6                 89                  95  

    ககபிதிககா்தப               1                     6               120                127  

    ககக்கிாப               1                     9               120                130  

    டண்புட்தடகண               1                     6                 65                  72  

  காறுலப  திண்புாகல               1                     5                 98                104  

    ஹிங்குக்ககா               5                     4                 86                  95  

    காறுலப               3                     6                 45                  54  

ஊபா               துலந  துலந               6                     6               100                112  

    ஞ்ாபலந             10                   10               124                144  

    ணஹிதங்கல               2                     8                 71                  81  

    சல               2                     6                 80                  88  

    விதலுப               3                     4                 63                  70  

    கபலிண               4                     7                 99                110  

  கணாஞாகல      பிபில               2                     9                 71                  82  

    கணாஞாகல               3                     9                 97                109  

    டண்வி               2                     6                 35                  43  

    கப்பாத               2                     5                 50                  57  

சகபப        இட்திபுி  ாங்ககால               2                   12               119                133  

    ண்பிலிபி்டித               3                   15               109                127  

    ிவிட்திகல               2                     9               135                146  

    இட்திபுி               7                   28               157                192  

  தககால          கடஹிததாவில்               4                   15               203                222  

    தககால                       6                   13               143                162  

    ணாப்ல               4                   11               122                137  
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ghlrhiy khztu; vz;zpf;if mstpd; gb ghlrhiy vz;zpf;if, Mrpupau; vz;zpf;if  

 

f.ngh.j(cau; ju)xt;nthU ghlnewpfSld; $ba mur ghlrhiyfspd;  vz;zpf;if 

   fw;wy; Clfq;fspd; gb mur ghlrhiyfspd; vz;zpf;if  

ghlrhiyapd; 
khztu; 

vz;zpf;if 

Ghlrhiy 
vz;zpf;if 

Mrpupau; 
vz;zpf;if 

khztu; 
vz;zpf;if 

1-50 1,439 9,021 42,792 

51-100 1,523 15,423 113,125 

101-200 2,169 30,533 317,607 

201-500 2,690 58,225 863,229 

501-1000 1,404 52,908 972,049 

1001-1500 398 24,243 480,791 

1501-2000 215 18,117 368,325 

2001-3000 212 23,458 506,501 

3001- 4000 73 10,927 248,472 

4000  mjpfkhd 32 6,639 150,794 

fw;wy; Clfk; ghlrhiyfspd; 
vz;zpf;if 

rpq;fsk; khj;jpuk; 6,357 

jkpo; khj;jpuk; 3,042 

rpq;fsk; kw;Wk; jk;po; 42 

rpq;fsk; kw;Wk; Mq;fpyk; 524 

jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk; 157 

rpq;fsk;>jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk; 33 

ாட்துய  
ாசாயகநி் 

ஞ்ஞிக்யக 

விஜ்ஜா் ாடத்ுலப் கூடித 
கணாட்ட ாசாலகந்  1,000 

             உபேித் விஜ்ஜாண்  957 

            கௌதீகவித் விஜ்ஜாண் 920 

கல  2,910 

பஞிகண்  1,871 

கடாழி்த்ண் (உபே ்பலலண 
கடாழி்த்ண்/ காறிபேத் 
கடாழி்த்ண்)  

512 

கடாழி்ாடத்ுல   421 

தபறு ாட்துலகந்  61 



7 

 

 
 

 

epakdj;jd;ikapd; gb mur ghlrhiyfspd; Mrpupau; vz;zpf;if  

 

jdpahu; ghlrhiyfspd; vz;zpf;if, Mrpupau; vz;zpf;if kw;Wk; khztu; vz;zpf;if 

 

gpupntdhf;fspd;, Mrpupau;fspd; vz;zpf;if kw;Wk; khztu;fspd; vz;zpf;if 

ghlrhiyfspd; 
vz;zpf;if 

Mrpupau;fspd; vz;zpf;if 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

90 8,019 136,230 

epakdj; jdik Ngz;fs; Mz;fs; Nkhj;jk; 

gl;ljhup 88,955 32,614 121,569 

gaw;;rpg;ngw;w 93,924 27,872 121,796 

gapw;rpngWk; 3,666 859 4,525 

gapw;rpngwhj 1,099 373 1,472 

Vida 103 29 132 

nkhj;jk; 187,747 61,747 249,494 

Mjhuk; - ghlrhiyfs; fzf;nfLg;G - 2020 

gpupntdhf;fspd;, 
vz;zpf;if 

Mrpupau;fspd; 
vz;zpf;if  

nghJthd kw;Wk; gpf;F 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

816 7,336 69,878 

 

tya mYtyfq;fspd; 
vz;zpf;if 

 

99 * 

Nfhl;l mYtyfq;fspd; 
vz;zpf;if 

 

312 

* கிநிகாசச்ிபே் 100பது க்வி பதகணா்று டாபிக்க்வுந்நது. 
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2.1 RgPl;rj;jpd; Nehf;Fld; ,ize;j fy;tpapd; Gjpa ghu;it  

ணகின்சச்ிபக்க குடுண்ண், வியநதி்பக்க பிய, 
ஒழுக்கண் பக்க சபெகண் ண்றுண் ஆதாக்கிதணா 
திக்ா ச்டதி  ாாவிடணா தாக்கங்கலந 
கப்றிககாஞ்டு சுபீச்ண் பக்க ாகா்ல உபோபாக்குபது 
இங்லகபே் புதித தாக்கணா ‚சுபீச்ட்தி் தாக்கு‛ 
ககாந்லகபேனூாக கபநிக்கா்்டுண் தி்ா்்ாகுண் .  

 
சுபீச்ட்தி் தாக்கினூாக எட்ுகணாடட்ணாக ாட்ி் 
ணிட பநட்லட சக துலகநிலுண் உத ் ண்ட்துக்கு 
ககாஞ்டு கச்பட்குித கசதலுாதங்கந் 
ி்துலக்க்ட்ுந்நது் இதி் க்விக்காக அதிபத ்
ப்னுிலண பனங்க்ட்ுந்நது.  

 
தண்கூறித ாாவிட இக்குகலந தாக்க்சி கச்லுண்தாது 
அடலகதாட்ிலுந்ந ட்து ககாந்லக ்ாடுகநி் 
கீன்பபோண் ககாந்லக ்ாடுகந் க்விப் தடிதா 
ண்றுண் கபோங்கித கடால்க் ககாஞ்டுந்நது. 

 

 விலநதி் பக்க பில   

 இதக்க்ாட்ு் கூடித ணிட பநண்   

 ிலதறுலத சூன் பகாலணட்துபண்  

 கடாழி்த்ட்லட அடி்லதாகக் ககாஞ் 
சபெகண்  

 எழுக்கண் பக்க, ச்ட்லட ணதிக்குண் ண்றுண் 
்குஞங்கலநக் ககாஞ் சபெகண்  

 
ாட்ி் திக்ா உபே ் ாடிதா சிறுபக்நிபந்ந 
சி்ட தி்கலந தணண்டுடட்க்கூடிதபலகபே், அபக்லந 
புதித அறிவினூாக தாசி்ட்குண், அபக்நிபந்ந 
தடச்ச்ிகலந தணலுண் அபிவிபோடத்ி கசத்ட் ண்றுண் 
அபக்ளுலத சபெக உநவித் ண்றுண் தண்ல 
ண்ாங்குகலந தணண்டுட்துபதுண் க்ாதட் தடலபதாக 
க்வி அலணசச்ு உஞத்ுந்நது் உகநாவித கிாணட்தி் 
சி்ட ிலக்கு இட்ுசக்ச்லுண் தாத் ண்றுண் 
பலுபா ணிட படலீகா்ல 
உபோபாக்கிக்ககாந்பட்காக ாிதகடாபோ 
அடிடட்நபடுபலட  காதுக் க்விபே் ்ட 
தாக்காகக்ககாஞ்டு அட்குித அடுடட்க் 
படிக்லககலந தி்படுபட்கா ்ாடுகந் 
தண்ககாந்ந்ட்ுந்ந. 

02. fy;tpapd; vjpu;fhy gazk; 
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2.2 tpupthd fy;tp kWrPuikg;G nray;ghLfis Muk;gpj;jy; 

க்வி அலணசச்ு ண்றுண் க்விச ் சீத்ிபோடட்ங்கந், தி்ட ்கலக்கனகங்கந் ண்றுண் 

கடாலக் க்வி தணண்ாட்ு இாாங்க அலணசச்ினூாக ப் ந்நிக் க்வி, ிப்ாக 

ணறுசீலண்பு, கலட்தி் ணறுசீலண்பு, சுகாடாட்துக்கு படலிண், 1000+ தடசித 

ாசாலகந் கபோட்தி்ண், கடாழி் அபிவிபோட்தி, கடாழி் க்விட்துலபே் தலனபட்காக 

ாகணா்ல உபோபாக்க், கடாலக் க்விலத பாக்க், உத ் க்வி தா் 

துலகளூாக க்விட் துலபே் விிபாகடாபோ ணறுசீலண்பு தண்ககாந்ந்டுண். 

அட்டி 

 

 குபோகுண் கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிகந், e - டக்சாப க்் பகாலணட்துப 

பலலணலத தணலுண் அபிவ்ிபோட்தி கசத்ட், கச கடாலக்கா்சி 

ிகன்சச்ிகலந ஆண்பிடட்் ண்றுண் தடசித கசத்ாட்ு லணதண் (National Streaming 

Hubs)  தா் ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந. 

 தடசித க்வி பலலண எ்ல டதாி்ட்குித புதித கலட்தி் ச்கண் 

எ்லட ் டதாிட்ட், புதித ணதி்பீட்ுச ் ச்கண் எ்லட ் டதாிட்ட், தடசித 

ஆசிித ் தடச்ச்ிச ் ச்கண் எ்லட் டதாிட்ட், வீட்ு லணத க்விக்கா 

இடபடிபங்கலநட் டதாிட்ட் தா் கசத்ாடுகந் ட்தாது 

தண்ககாந்ந்ட்ு பபோகி். 

 ிப்ாக க்லண்பி் புதித ணறுசீலண்பு, சுகாடாட்துக்கு படலிண் ் 

ககாந்லக ண்றுண் கடாழி்க்விக்கா ாகணா்ல க்டிகதழு்புபட்குித 

புதித க்வி ணறுசீலண்புக்கா பண்கணாழிவுகந் டதாிக்க்ட்ு பபோகி்.  

 தணலுண் தடசித க்விபேத் க்லூிகலந ்கலக்கனகங்கநாக 

டதபதட்்துபட்குித 05 ்் ாகறிகந் டதாிக்க்ட்ுந்ந. 

 1000 தடசித ாசாலகலந அபிவிபோட்தி கசத்பண் தபலட்தி்ட்தி் கீன் 

கடிவு கசத்த்ட்ுந்ந ாசாலகந் ண்றுண் ்கதப உந்ந தடசித 

ாசாலகந் அலட்திதுண் அபிவிபோட்திக்கா தி்ங்கந் 

டதாிக்க்ட்ுந்நது் அடடி்லபே் ாசாலகளுக்குட் தடலபதா 

கௌதீக ண்றுண் ணிட பநங்கலந பனங்குட். 
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அறிபகண் 
 
’சுபீச்ட்தி் தாக்கு’ அசி் ககாந்லக அறிக்லகபே், ‘ாசாலக் க்வி தபாடதண்’ 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன், ப்லபக்க்ட்ுந்ந ககாந்லக பண்கணாழிவுகநிலதத அறிலப 

அடி்லதாகக் ககாஞ் காபோநாடாகணா்ல இக்காகக் ககாஞ்டு ாட்ி் திக்ா 

காபோநாடா ண்றுண் சபெக அபிவிபோடத்ிக்கு உடபக்கூடிதடாக தடசித ாசாலகநி் 

ஞ்ஞிக்லகலத 1000 ஆக அதிகி்லட, ப்னுிலணதநிக்க்் ிகன்சச்ிதி்கணா்ாக 

இங்காஞ்ட்ுந்நது.  

 

்கதப ்டகபாபோ தடசித ாசாலபண் இ்ாட அலட்து பிதடச கசதக் பிிவ்ுகநிலுண் 

ஆகக்குல்டது எபோ ாசாலலதததனுண் தடசித ாசாலதாக டபதட்த்ுட் ண்றுண் கணாடட் 

தடசித ாசாலகநி் ஞ்ஞிக்லகலத 1000+ ஆகுண் பலபே், விதிபலகலந 

அடி்லதாகக் ககாஞ்டு கடிவு கசத்த்் ாசாலகலந தடசித ாசாலகநாக 

டபதட்்துட் இதி் உந்நங்குண். 

 

குறிக்தகாந்கந் ண்றுண் ாசாயகயநட் சடிவுசசத்பண் சசத்பய 
 

சக பிந்லநகளுக்குண் டணா க்விலத பனங்குபட்காக சண ச்ட்்ங்கலந பனங்குட், 

விதிபலகந் ண்றுண் ிதணங்களுக்கலணத க்லுக்கு உக்ட சூனல உபோபாக்குபட்குட ்

தடலபதா ணிட ண்றுண் கௌதீக பநங்கலந பனங்குட், தடசித ாசாலகநி் 

ஞ்ஞிக்லகலத 1000 ஆக உதட்்துண் கசத்றி்ட்தி் பிடா குறிக்தகாநாகுண்.  

  

இ் ிகன்சச்ிடதி்ட்துக்காக, ாசாலகலந பல்டுட்ட் கசத்பலக்கலணத, 

சடக்டாலக ண்றுண் ணாஞப ் கசறிவு, புவிபேத் ண்றுண் விஜ்ஜா ீதிதா காஞிகந், பிதடச 

கசதக் பிிவுக்கலணத ாசாலகநி் ண்் ண்றுண் அ்ாசாலகநி் காஞ்டுண் 

ணிட ண்றுண் கௌதீக பநங்கந், பிதபச பசதிகந், தாக்குபட்து பசதிகந் தா் 10 

அநவுதகா்கலந அடி்லதாகக் ககாஞ்டு ாசாலகந் கடிவுகசத்த்்.  

 

புதித க்வி ணறுசீலண்புக்கலநட் டழுவி இ் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 2021 பட் 2023 பலதா 

பெ்று பபோங்களுக்குந், கீன்பபோண் கூறுகலந அடி்லதாகக் ககாஞ்டு லபல்டுடட்் 

இபோக்கி்து. 

 
ாசாயகயநட் சடிவு சசத்பட்காக விதிபயகந் 

 

I. க்விக்கா பிதபச ச்ட்்ண் ண்றுண் ங்கு்றுலக  (access in and participation 

for education). 

II. ணாஞப ்தாக்கு (student flow). 

III. உக்்லண்பு பசதிகலந விிவுடுட்ட் கடா்ா இதலுலண (feasibility of expan-

sion of infrastructure facilities). 

IV. க.கா.ட (உ.ட) ணாஞப ்தாக்கு ண்றுண் ணாஞப ்சடக்டாலக (student flow and stu-

dent population of GCE A/L ) 

V. பண்கணாழிகளூாக க்ட்கா பசதிகந் (possibility to trilingual study facilities). 

VI. சபெக-காபோநாடா காஞிகந் (socio-economic factors). 

VII. ாசால பலதலண்புக்கு்் ஆண் ண்றுண் இலில ாசாலகநி் 

ணாஞப ்சடக்டாலக (பலக 3 ண்றுண் பலக 2) [(student population in primary and 

secondary schools in the school network) (Type 2 & Type 3)]. 

2.3 தடசித ாசாயகநி்  ஞ்ஞிக்யகயத 1000+ஆக உதட்்துட் ண்றுண் 

சகாட்டஞி் ாசாய அபிவிருட்தி தபயட்தி்ண் ண்றுண் பண்சணாழி, உத் டண் 

பக்க சி்ட 20 இஞ்ாண் ிய ணாதிி் ாசாயகயந ணாப் ண்ட்தி் 

ிறுவுட் 

2.3.1 தடசித ாசாயகநி்  ஞ்ஞிக்யகயத 1000+ ஆக உதட்்துட் ண்றுண் 

சகாட்டஞி் ாசாய அபிவிருட்தி தபயட்தி்ண்  
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VIII. ாசால பலதலண்புக்குந் இபோக்கதபஞ்டித ாசாலகநி் ஞ்ஞிக்லக 

(number of schools per network). 

IX. பிடா லணத் ாசாலபே் ணாஞப ்ஞ்ஞிக்லக (school size of the core school in 

the network). 

X. பிடா லணத் ாசாலபே் ்கதப அசிா் தண்ககாந்ந்ட்ுந்ந 
படலீடுகந் (ப்விதட்துக்காக/ ிதி படலீட்ி் கறுணதிப்) (public investment for 

the core school of the network).  

 

ப்த்ண் 

 

 க்வி அலணசச்ிா் கசத்றி் பண்கணாழிவுகலநட் டதாிட்து, அப்ல 

ப்லபட்து அலணசச்லபபே் அனுணதி க்ட்ுந்நது. 

 க்வி அலணசச்ு ண்றுண் ணாகாஞ க்வி அதிகாிகளு் எ்றிலஞ்து அநவுதகா்கந் 
ண்றுண் பல்டுட்ட் பே்சிகளூாக சக பிதடச கசதக் பிிவுகளுண் 
உந்நங்கக்கூடிதடாக ாசாலகந் கடிவு கசத்த்ட்ுந்ந. ணாகாஞக் க்விட் 
திலஞக்கநங்கநா் ி்துலக்க்் இ்ாசாலகளுக்கா அனுணதிலத 
ககௌப ணாகாஞ ஆளுக்ந் பனங்கிபந்ந.் 

 
ணாகாஞ ண்ட்தி் இங்காஞ்ட்ுந்ந ாசாயகநி் ஞ்ஞிக்யக 

 
 

 இ் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 2021ண் ஆஞ்டி் பௌ 1,950 ப்லித் கறுணதிதா கடாலக, 
ணகநி ்ண்றுண் சிறுப ்அபிவிபோடத்ி, ப் ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, உக்்லண்பு 
பசதிகந் ண்றுண் க்விச ்தசலபகந் இாாங்க அலணசச்ுக்காக எதுக்க்ட்ுந்நது.  

 ாசால பநாகட்லட தணண்டுட்தி அபிவிபோட்தி கசத்பட்காக பௌ 1.00 
ப்லித் ்பாறுண் 

 க்் உகஞங்கலந ககாந்பவு கசத்பட்காக பௌ 1.00 ப்லித் 
்பாறுண் ிதி எதுக்க்ட்ுந்நது.  

 இ் ாசாலகளுக்குட் தடலபதா ாண் சா ் பசதிகந் ண்றுண் கடா்ா் 
கடாழி்த் க்வி பசதிகளு் லத கௌதீக தடலபகலந ிலதப்றுபட்காக 
ாசாலகலந அடி்லதாகக் ககாஞ் தி்ங்கலந டதாிடட்் உ் 
பகாலணட்துப இதநவு அபிவிபோட்தி கடா்ாக க்வி சா ் ஊழிதக்ளுக்கா 
பே்சிகலந பனங்குட் தா்லப  க்வி அலணசச்ு ண்றுண் க்வி சீத்ிபோட்டங்கந், 
தி்ட ்கலக்கனகங்கந் ண்றுண் கடாலக்க்வி தணண்ாட்ு இாாங்க 
அலணசச்ினூாக தண்ககாந்ந்டுந்ந. 

சடாி
க்கண் 

ணாகாஞண் 

உட்தடச 
புதித தடசித 
ாசாயக

ந் 
ஞ்ஞிக்

யக 

ட்தாதிருக்கு
ண் தடசித 

ாசாயகநி
் 

ஞ்ஞிக்யக 

அட்டி உட்தடச 
சணாட்ட தடசித 

ாசாயகநி் 
ஞ்ஞிக்யக 

01 தண் 160 74 234 

02 ணட்தித 125 54 179 

03 கட் 94 67 161 

04 பக்கு 51 22 73 

05 கினக்கு 71 40 111 

06 பதண் 103 37 140 

07 பணட்தித 54 15 69 

08 ஊபா 70 36 106 

09 சகபப 103 28 131 

சணாட்டண் 831 373 1,204 
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அறிபகண் 
 

ாட்ிலுந்ந அலட்து ணாப்ங்கநிலுண் ஆகக்குல்டது எபோ ‚பண்கணாழி உதட்ண் பக்க சி்ட 

தடசித ாசால ‛ ்பாறு கிலக்க்கக்கூடித பலகபே் இஞ்ாண் ில ணாதிி் 

ாசாலகந் 20 ிறுவுபது ‚சுபீச்ட்தி் தாக்கு‛ அச ககாந்லக அறிக்லகபே், ‘’ாசாலக் 

க்விலத தணண்டுடட்்’ னுண் தபலடத்ி்ட்தி் கீன் ப்லபக்க்ட்ுந்ந பகவுண் 

பக்கிதட்துபண் பக்க ககாந்லக பண்கணாழிபாகுண்.  

 

ப்த்ண் 

 

 இடத்ிபுி ண்றுண் காறுலப ணாப்ங்கநி் புதித ாசாலகலந அலண்ட்கா 

காஞிகந் இங்காஞ்ட்ுந்ந. இட்குித கசத்றி் பண்கணாழிவுகந் தடசித 

தி்ப்கந் திலஞக்கநட்துக்கு அனு்பிலபக்க்ட்ுந்ந. 

 

 ்கதப இபோக்குண் ாசாலகநிலிபோ்து கடிவுகசத்த்் ாசாலகலந 

தடலபக்தக்பாறு பண்கணாழி் ாசாலகநாக அபிவிபோடத்ிகசத்ட் ண்றுண் புதித 

பண்கணாழி ாசாலகந் 20 ஸ்டாபிட்ட் ஆகித ணா்று பண்கணாழிவுகந் இஞ்லக் 

ககாஞ்டாக கசத்றி் பண்கணாழிவு டதாிக்க்ட்ுந்நது் அட்டி அபிவ்ிபோடத்ி 

தபலட்தி்ங்கந் லபல்டுட்ட்விபோக்கி். 

 

 இப்தபலடத்ி்ட்துக்காக 2021ண் ஆஞ்டுக்கு பௌ 500 ப்லித் கறுணதிதா கடாலக., ணகநி ்
ண்றுண் சிறுப ்அபிவிபோடத்ி, ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, உக்்லண்பு பசதிகந் ண்றுண் 
க்விச ்தசலபகந் இாாங்க அலணசச்ுக்கு எதுக்க்ட்ுந்நது. 

 

 2022 ண்றுண் 2023 ஆஞ்டுக்கா பவு கசவு ணதி்பீடுகந்  தாிக்க்ட்ுந்ந. 

 ாசாலகநி் எட்ுகணாட்ட அபிவிபோட்தி தபலட்தி்ங்களுக்காக ாசாலலத 
அடி்லதாகக் ககாஞ் தி்ங்கலநட் டதாிட்து அபிவிபோட்தி தபலட்தி்ங்கந் 
லபல்டுடட்்ட்ு பபோகி்.  

 2022 ண்றுண் 2023 பபோங்களுக்கா பவு கசவுட் தி் ணதி்பீடுகந் டதாிக்க்ட்ு 
ிதி அலணசச்ுக்கு அனு்பிலபக்க்ட்ுந்ந. 

 

சகாட்டஞி் ாசாய அபிவிருட்தி தபயட்தி்ண் 

 

அறிபகண் 
 

’சுபீச்ட்தி் தாக்கு’ அசி் ககாந்லக அறிக்லகபே், ‘ாசாலக் க்விலத தணண்டுட்ட்’ 

தபலட்தி்டத்ி் கீன் ப்லபக்க்ட்ுந்ந பக பக்கித ககாந்லக பண்கணாழிபாகுண். 

 

அலட்து கௌதீக ண்றுண் ணிட பந பசதிகளுனுண் கூடித  ாசாலகலந சக பிதடச 
கசதக் பிிவுகநிலுண் ிறுவி அப்ல தடசித ாசாலகநாக டபதட்்தி பிதடசடத்ிலுந்ந 
லத ாசால ணாஞபக்ளுண் அடனூாக தலதக் கூடித பலகபே் ககாடட்ஞி் 
ாசால பல எ்ல உபோபாக்குபது இட் குறிக்தகாநாகுண். 
 
ப்த்ண் 

 

 ாட்ி் அலட்து் ாசாலகளுண் லணத்ாசாலகளு் எ்று தசக்கூடிதபலகபே் 
பலணாக்க் பே்சிகதா்றினூாக ாசாலக் ககாட்டஞிகந் இங்காஞ்ட்ுந்ந. 

 

 இப் தபலட்தி்ட்துக்காக 2021் பௌ 400 ப்லித் கறுணதிதா ிதி, ணகநி ்ண்றுண் சிறுப ்
அபிவிபோட்தி, ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, உக்்லண்பு பசதிகந் ண்றுண் க்விச ்
தசலபகந் இாாங்க அலணசச்ுக்கு எதுக்க்ட்ுந்நது. ககாட்டஞி் ாசால அப்ிவிபோடதி 
கசத்றி் பண்கணாழிகபா்று டதாிக்க்ட்ுந்நது் அட்கலணத இப்தபலடத்ி்ண் 
திப்போண் காங்கநி் லபல்டுடட்்விபோக்கி்்து. 

 

  2022 ண்றுண் 2023ண் ஆஞ்டி்குட் தடலபதா பவுகசவு ணதி்பீடு டதாிக்க்ட்ுந்நது. 

2.3.2  பண்கணாழி, உத ்டண் பக்க சி்ட 20 இஞ்ாண் ில ணாதிி் ாசாலகலந 

ணாப் ண்ட்தி் ிறுவுட் 
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2.4 ணாப் ண்ட்தி் க்வி அபிவிருட்தி சா் தடயபகயந இண்காஞ் ண்றுண் 
பஞ்ாடுகயநட் தீட்்ட் 

க்விட் துலபே் காஞ்டுண் பிசச்லகலந இங்காஞ்து் அட்கா அபிவிபோட்திட ்
தடலபகலந இங்காஞ்ட் கீன் பி்பபோண் விதச கசத்றி்ங்கந் ண்றுண் 

தபலட்தி்ங்கந் அதிதணடகு ாதிதி அபக்நது ஆதாசலப் 
ப்கடுக்க்ட்ுபபோகி். 

 

 ‚கிாணட்து் க்துலதா்‛ ிகன்சச்ி 

 சபெக உக்்லண்பு பசதிகந் அபிவிபோட்திக் குழு 

 ‛ால்க் கட்ிகதழு்புண் சுபீச்ட்தி் தாக்கு‛  ககாந்லக அறிக்லகக்கலணத 

அலணசச்ுக்கநி் ஞிகளுக்குித இக்குகலந அலபதி் ப்த்ண்        

 ‛கிாணட்துா க்துலதாலு் தச்்டடாக தபலப் பஞ்டுண் 

கிாணட்துக்கு—2021 பவுகசவு பண்கணாழிவுகலந லபல்டுட்ட்‛ தடசித 

எபோங்கிலஞ்பு உகுழு ண்றுண் பிதடச அபிவிபோடத்ி உகுழுக் கூ்ங்கந் 

 
இப் விதச கசத்ாடுகந் ண்றுண் தபலட்தி்ங்களுக்கு ணாகாஞ க்வி ிறுபங்கந் 

ண்றுண் திலஞக்கநங்கந், இாாங்க அலணசச்ுக்கந் ண்றுண் இாணுபட்து் எ்றிலஞ்து 

தடலபதா உடி படிக்லககலந தண்ககாந்நவுண் ாசாலகநி் பிசச்லகலநட ்

தீ்்ட்காக விலடத்ினு் கசத்டுட் ணட்ுண்ாது லபல்டுட்ட்் 

கசத்றி்ங்கந் கடா்ா பி்னூ்்கலந க்று அப்ல தண்ால்ப கசத்பண் 

ஞிகந் தாவுண் க்வி அலணசச்ிா் தண்ககாந்ந்டுண். 
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03.   2022 Mk; Mz;Lf;fhd Kf;fpa ,yf;Ffs; 

 விணச் அடி்லபோ, கசத்ாடுகலந லணதணாகக் ககாஞ் க்புக் க்லகக்கா 
ச்ட்்ங்கலநக் ககாஞ் புதித கலட்தி்கணா்ல க.கா.ட (சா.ட) ண்றுண் க.கா.ட 
(உ.ட) பகு்புக்களுக்குித ாங்களுக்காகட் டதாிட்ட். 

 2022-2026 இலக்கா அபிவிபோட்தி தி்கணா்லட் டதாிட்ட்  

 புதித கலட்தி்ட்து் எ்றிலஞ்டடாக தடசித ணாஞப ்ணதி்பீட்ுச ்ச்ககணா்லட ்
டதாிட்ட், தடசித ஆசிித ்தடச்ச்ிச ்ச்ககணா்லட் டதாிடட்்,  

 2021ண் ஆஞ்டி் டதாிக்க்் தடசித க்வி பகாலணட்துப டகப் பலலண  (NEMIS) 
கடா்ா ககாந்லககதா்றுண் எட்ுகணாடட் க்வி பலலணக்கா தண்ால்ப ண்றுண் 
ணதி்பீட்ுச ்ச்கட்லட (M&E Framework) க்விட் துலபேனுந் லபல்டுடட்். 

 தடசித ண்ட்திா க்வி ணிட பந டகப் பலலண, ணாஞப ் டகப் பலலணலத 
பூஞ்டுட்தி லபல்டுட்ட். 

 1000 தடசித ாசாலகலந அபிவிபோட்திகசத்பட் கீன் கடிவு கசத்த்ட்ுந்ந 
ாசாலகந் ண்றுண் ்கதப உந்ந தடசித ாசாலகளுக்கா ாசால அபிவிபோடத்ி 
தி்ங்கந் டதாிடத்ு ிலவுகசத்த்ட்ுந்நலணதா் அடடி்லபே் 
ாசாலகளுக்குட் தடலபதா ண்ிட ண்றுண் கௌதீக பநங்கலந பனங்குட். 

 உத ் டண் பக்க புதித பண்கணாழி் ாசாலகளுக்குட் தடலபதா காஞிகலந 
சுவீகிக்குண் கசத்ாடுகலந ிலவுகசத்ட் ண்றுண் தி்ப்களுக்கலணபாக 
க்ங்கலந ிண்ாஞிக்குண் கசத்ாடுகலந ஆண்பிட்ட் ()புதிடாக இஞ்டு 
ாசாலகந் உட்தடசிக்க்ட்ுந்ந) ண்றுண் ாசாலகநிலிபோ்து கடிவுகசத்த்் 
லத ாசாலகநது பசதிகலநபண் தணண்டுடட்். 

 லணத் ாசாலகலநச ்சு்றிபந்ந ாசாலகலந பலதலண்கா்ாக க்லணட்து 
அப்பாா ககாட்டஞி்ாசாலகளுக்கு அபசிதணா ணிட ண்றுண் கௌதீக 
பநங்கலந் க்றுக்ககாடுட்ட் ண்றுண் ஆண்் ாசாலகலந சிறுப ் ததண்பக்க 
ாசாலகநாக அபிவிபோட்தி கசத்ட். 

 தடசித க்விபேத் க்லூிகளூாக க்விணாஞி ்டாிகலந உபோபாக்குபலட 
தாக்காகக் ககாஞ்டு க்பிடட்லி் தடசித டி்தநாணா ாகறிலத க்விணாஞி் ்ண் 
பலபே் டபதட்்துபட்குட் தடலபதா கசத்ாடுகலந தண்ககாந்பட்காக 
க்விபேத் க்லூிகநி் க்லட்தி்ட்லட திபோட்திதலணட்ட் ண்றுண் கௌதீக ண்றுண் 
ணிட பந அபிபோட்திக்குித் படிக்லககலந டுடட்். 

 தசட சலந டதாிக்குண் கசத்ாடுகலந பாக்குபலட தாக்காகக் ககாஞ்டு பத 
ண்ட்தி் கடிவு கசத்த்ட்ுந்ந 100 ாசால் ஞ்லஞகநி் தசட் சலந 
டதாிக்குண் கசத்றி்கணா்ல ஆண்பிட்ட். 

 ாசால ணதி்பீட்ு பழிகா்ல இ்ல்டுட்ட் ண்றுண் அதி ்லகததடு கடா்ாக 
அறித்டுட்ட். 

 ாசாலபே் ஞ்புட்டட்லட உறுதி்டுட்துபட்காக ஆத்வுகலந தண்ககாந்ந் ண்றுண் 
தகா்க் க்விக் காிதாதங்களுக்கா ட ிஞ்தங்கலநட் டதாிடட்். 

 2022ண் ஆஞடி் 04 புதித விலநதாட்ு் ாசாலகலந ஆண்பிக்க 
உட்தடசிக்க்ட்ுந்நது் அகி இங்லக ாசால விலநதாட்ு் தாட்ிபே் புதித 
விலநதாட்ுக்கலந இலஞ்து உ் சக ாசால விலநதாட்ு சங்கங்கலநபண் 
புதித சு்றுிபோகணா்றி் கீன் கசத்டுடட் உட்தடசிக்க்ட்ுந்நது.  

 சணாடாண் ண்றுண் ்லிஞக்கட்துக்குித ‚்பில‛ னுண் கபோ்காபோலந 
பாக்குபலட தாக்காகக் ககாஞ்டு பாறு, குடிபிலணக் க்வி ண்றுண் 
இலஞ்ாவிடா கசத்ாடுகலநக் ககாஞ்டு டதாிக்க்ட்ுந்ந லகததட்ு் 
கடாப்ுலத கசத்ாடுகலந தண்ால்ப கசத்பட்கா கபோவிகலநட் (சிங்கநண் ண்றுண் 
டபன்) டதாிடட்். 

 க.கா.ட உ/ட கடாழி்த் ாட்துலபே் உத ் ட ீல்சக்குட் தடா்றி ்கலக்கனக 
அனுணதி கிலக்க்காட ணாஞபக்ளுக்கு NVQ 4 ண்ட்லட பனங்குபட்கா 
இடபடிபங்கலநட் டதாிட்ட். 

 தடசித ண்றுண் ணாப்  ண்டத்ிா ஆக்கபூப்ணா விஜ்ஜாகூங்கந் (National Resource 

Hubs & Innovation Labs) அலணட்ட் ண்றுண் அலப கடா்ாக அறித்டுட்துபட்காக 
பே்றுவி்ாநக்லந் பே்றுவிக்குண் தபலடத்ி்கணா்     -ல  கடா்்துண் 
கசத்டுடட்். 
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 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப டண் III ்கா உட்திததாகடட்க்லந ஆத்சட்்ட். 

 2021.12.31 திகதிக்கு கப்றிணாகுண் தடசித ாசால அதி ் டவிகளுக்கு 
உட்திததாகடட்க்லந ிதணண் கசத்ட். 

 2021.12.31 திகதிக்கு கப்றிணாகுண் க்வி அலணசச்ி் க்வி் ஞி்ாந ் டவிகளுக்குித 
உட்திததாகடட்க்லந ிதணண் கசத்ட். 

 பே்்ாட அலடத்ு ஆசிிதக்லநபண் பே்்் ஆசிிதக்நாக ணா்றுட், 
ஆசிித ் தசலபபே் புதிடாக இலஞட்துக்ககாந்ந்டுண் புதித ஆசிிதக்ளுக்கா 
திலசபக்டுட்ட் பே்சிகலந பனங்குட் ண்றுண் ஆசிித ் ணட்தித ிலதங்கநி் 
கௌதீக பந அபிவிபோட்திலத தண்ககாந்படனூாக ஆசிிதக்லந் ்டுடட்். 

 க்வி ிப்ாக தசலப, ஆசிித க்விபேதாந ் தசலப, அதி ் தசலப ண்றுண் ஆசிித ்
தசலபபே் காஞ்டுண் கப்றிங்களுக்காக புதிடாக ஆத்சட்்ட், உட்திததாகட்டக்லந 
உித டங்களுக்கு டவிபதட்்துட், தசலபபே் உறுதி்டுட்ட், ஏத்வு பனங்குட், 
விலடத்ி் டலடாஞ்்களுக்கா சலுலககலந பனங்குட் ண்றுண் இணா் 
விதிபலகலந லபல்டுடட்். 

 ஆசிித,் அதிக்நது சண்ந பஞ்ாடு தீட்்துலபக்க்வுந்நது. 

 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப உட்திததாகடட்க்ளுக்கா இணா் விதிபலகலந 
லபல்டுடட்். 

 ாசால பலலணபேனுந் டிஜி்் கடாழி்த்ட்லட பலு்டுட்துபட்காக 
ாசாலகளுக்கு கஞஞி சா ் உகஞங்கந் ண்றுண் இலஞத பசதிகலந 
பனங்குபட்கா படிக்லககலந தண்ககாந்ந். 

 உட்தடச 1000 ாசாலகந் கசத்றி்ட்தி் கீன் கஞிட ாட்துக்குித க்் கூங்கலந 
ிறுவுட். 

 Covid - 19 கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக ாசால ணாஞபக்ளுக்கு விடு் க்் 
கசத்ாடுகலந கடாச்ச்ிதாக தண்ககாந்பட்கா ிபாஞ ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 
லபல்டுடட்் ண்றுண் புதித க்வி ணறுசீலண்புக்களுக்குித ஆசிித ் பாஞ்லண 
விபோடதி ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கலந லபல்டுடட்். 

 பஞிக ாட்துலக்குித பாஞ்லணதாந,் பிசிட்டணா கடாழி் ப்லுக்ந், ணாகாஞ 
ண்றுண் பத ண்ட்தி் க்வி உட்திததாகட்டக்லந எ்றிலஞட்து ிக்ன்ிலபொா 
பாஞ்லணதாந ் க்துலதா்கலந எழுங்குகசத்படனூாக அற்ிலப 
இ்ல்டுட்திக்ககாந்ந்.  

 அகி இங்லக ாசால தாதா கடாழி்த்ண் ண்றுண் புட்டாக்க சு்று்தாட்ிகலந 
ாட்துட் ண்றுண் சண்பிடாதபூப்ணா கலட் தி்கலநபண் ககாஞ்டாக தபாடா 
தடசித கஞ்காச்ி ண்றுண் தாட்ிகலந புட்டாக்க ஆலஞக்குழுவு் எ்றிலஞ்து 
ாட்துட். 

 க்விபே் ஞ்புட்ட அபிவிபோடத்ிக்காக ‚ாசாலலத அடி்லதாகக் ககாஞ் க்் 
தணண்ாட்ுக் ககால‛ ( School Based Learning Improvement Grant – SBLIG ) ண்றுண் ‚ணிட பந 

தணண்ாட்ுக்கா ககால‛( Human Resource  Improvement Grant – HRIG ) ண்றுண் இஞ்ாண் 
ில் பிிவுக்கா ட உந்நடீுகளுக்குித ககாலகலநபண் பனங்குபட்குட ்தி்ப். 

 ணாஞபக்ளுக்கா உ்டுட்ட் க்விலத பனங்குட் கடா்ா சு்றுிபோண் ண்றுண் 
ஆதாசல லகததல் (சு்றுிபோ இ. 37/2020) விதச க்விட் துலபே் 
லபல்டுடட்். 

 ாசால அட்்ட பகாலணட்துப பழிகா்் லகததல் அறிபகண் கசத்ட் ண்றுண் 
அட்ட் பகாலணட்துபடத்ுக்கா தடசித ிலதட்துா எபோங்கிலஞ்பு் ணாகாஞண் 
ண்றுண் பத க்வி உட்திததாகடட்க்ளுக்கு அட்்டங்கலந இத்நவு 
குலட்துக்ககாந்பட்கா ப்த்ாட்ு ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 தக ் தசலப் பிணாஞக் குறி்ல அனுணதிக்காக ப்லபட்ட் ண்றுண் 
டதாிக்க்ட்ுந்ந தக ட ிஞ்தங்களுக்கலணத ாசால தகங்கலந 
பலக்டுட்ட். 

 டாிதங்கக்கூடித தக (Library Automation) ிகன்சச்ிட்தி்கணா்லட் டதாிட்ட். 

 ாசாலகலந ணதி்பீ ் கசத்பட்காக டதாிக்க்ட்ுந்ந இட்திஞித் டவு 
அடி்லலத லபல்டுட்ட் ண்றுண் கடாலக் க்விப்ே் டட்லட தண்ால்ப 
கசத்பட்காக புதித கசத்பலகதா்ல அறிபகண் கசத்ட். 

 சு்ால ்ாக தணுபட்காக சு்ா் ்றித க்வி ண்றுண் அபடாி்பு (GLOBE). 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ணஞ், ீ,் பநிணஞ்ண் ண்றுண் பூபக்கா்பு ்றித க்லக ண்றுண் 
ாதுகா்புக்காக 50 ாசால ஆசிிதக்லந பே்றுவிடட்். 

 சபெக எபோலண்ாட்ுக்காக கண்தி்கந் ண்றுண் கணாழிட் தி்கலந ணாஞபக்நிலதத 
தணண்டுட்துபட்குித ிகன்சச்ிட்்தி்ங்கலந லபல்டுட்ட். 
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 க.கா.ட (உ/ட) உபேித், இாதவித், கௌதிகவித் ஆசிித ஆதாசகக்ந், ஆசிிதக்ந், 
விஜ்ஜாகூ உடவிதாநக்ளுக்கா இதநவு அபிவிபோடத்ி ிகன்சச்ிட்தி்கணா்ல 
லபல்டுடட்். 

 தடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு 8000 ஆசிித பேலுக்லந தசட்ட்். 

 ஆசிிதக்ளுக்கு டண் பக்க தசலப ப்பே்சிலத பனங்குபட்காக ண்றுண் தி்கலநக் 
ககாஞ் பாஞ்லணட்துபண் பக்க ண்றுண் சபெக அறிவு் கூடித ஊழிதக்ந் ண்றுண் திக்ா 
ஆசிிதக்லந பலு்டுட்துண் தபலடத்ி்ட்தி் கீன் க்விசா ் ண்றுண் க்விசாா 
ஊழிதக்ளுக்குித பே்சிகறிகலந ்ாடுகசத்ட். 

 விலடத்ி் டலடாஞ்் ீல்சகந் ண்றுண் இலஞ்பு கணாழி ீல்சகந் 
தா்ப்ல ாட்துபட்குித பட்்டணாி அறிக்லககலநட் டதாிட்ட் ண்றுண் 
கறுதறுகலந கபநிபே் கடா்ா கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந். 

 ாசால பலலணபேல்ிபோ்து இலவிகுண் ணாஞபக்ளுக்காக க்ாதக் க்விலத 
லபல்டுட்துபடனூாக விதச கசத்றி்கணா்ல லபல்டுட்ட் ண்றுண் 

பான்ாந் பழுதுண் க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட ( life long learning Programme ) 

லபல்டுடட்். 

 வீல் அடி்லதாகக் ககாஞ் க்் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட (Home based learning) 
கடாச்ச்ிதாக ாட்திசக்ச்் ண்றுண் கடாலக் க்பிட்ட் கசத்பலக்காக 
ஆசிிதக்லந பலு்டுடட்். 

 இலஞ்ாவிடா கசத்ாடுகந் கடா்ாக ாசால ணாஞபக்ந் ண்றுண் சபெகட்லட 
அறித்டுட்துபட்காக You-tube அலபிலசகதா்ல ஆண்பிடட்் ண்றுண் 
இலஞ்ாவிடாச ் கசத்ாடுகலந பலு்டுடத்ுபடனூாக ணாி அபிவிபோடத்ிக்கா 
லகததடு எ்ல டதாிடட்். 

 பத ண்ட்தி் கசத்க்கூடித ணாஞப ் ாாளுண்் பிிவுகந் 100 ிறுவுட் ண்றுண் 
பே்றுவி்ாநக்ந்/ ஆசிிதக்லந் பே்றுவி்ட்கா ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 
அப்டுடட்். 

 உத ் அட்்ட ஆட்து பக்க ாசாலகலந இங்கஞ்டு அட்ட் பகாலணட்துப 
ப்த்ாட்ுட் தி்கணா்ல டதாிட்து கு்ாத்வு அறிக்லககதா்லட் டதாிட்ட். 

 2022 இ் க.கா.ட உதட் ீல்சக்கு தடா்றுண் ணாஞபக்ளுக்கா பழிகா்் 
லகததகா்ல ிகன்ிலபொாக கபநிபே். 

 “க்லுக்கா இக்கு” ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ாசால பழிகா்் கசத்பல 
கடா்ாக அதிக்ந் ண்றுண் ஆசிிதக்லந அறித்டுட்துபட்காக எபோ ாந் 
கசதணவ்ுகலந ாட்துட் ண்றுண் ILO இது உடவிப் “School to –Work” 
தபலட்தி்டத்ி் கீன் க்தால அறித்டுட்துண் ிகன்சச்ிகலந ாட்துபட்காக 
பே்றுவி்ாநக்லந பே்றுவிட்ட. 

 புதித சாடாஞ ிலலணபே் கீன் ்ட்ிபோக்குண் உநவித் ீதிதா பிசச்லகளுக்காக 
ணாஞபக்ளுக்கு உநவித் ஆதாசலகலந பனங்குபட்காக ஆசிித ஆதாசக ் கந் 
ண்றுண் ஆசிிதக்லந் பே்றுவிட்ட். 

 தடசித சிறுப ் ாதுகா்பு அதிகா சலபா எபோங்கிலஞ்பு் ணாகாஞ ண்ட்தி் 
ஆதாசல ஆசிிதக்ளுக்கு சிறுப ்ாதுகா்பு கடா்ா பே்சிகலந பனங்குட். 

 அதிக்ளுக்கா ாசால ஆதாசல பழிகாட்ிக் லகததகா்ல அசச்ிட்ு 
விிததாகிடட்். 
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4.1 ஒப்சபாரு துயபே் கீழுண் அய்துந்ந ப்த்ண் (2021.08.31 திக்கு)  

04. 2021  பருட்துக்கா ப்த்ண்  

துய அய்துந்ந ப்த்ண் 

ஆண் ண்றுண் இஞ்ாண் ியக் க்விக்கா பிதபசண் ண்றுண் ங்கு்யந அதிகிட்ட். 

தடசித ாசால அபிவிபோடத்ி 
ண்றுண் புதித தடசித 
ாசாலகலந உபோபாக்குட். 

 ாசாலலத அடி்லதாகக் ககாஞ் க்் 
தணண்ாட்ு (SBLEG) ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தினூாக 
ாசாலகதா்றுக்கு பௌ 1 ப்லித் ்பாறு பட் 
க்ட்தி் கீன் பௌ. 50 ப்லித் கறுணதிதா 
கடாலகலத கடிவுகசத்த்் 50 தடசித 
ாசாலகளுக்காகவுண் இஞ்ாண் க்ட்தி் கீன் பௌ 
127.5 ப்லித் கறுணதிதா கடாலகலத 
கடிவுகசத்த்் 127 தடசித ாசாலகளுக்குண் 
பனங்குட். 

 

 இஞ்ாண் ில் பிிவுக்கா ட உந்நடீுகளுக்காக 
ாசாலகதா்றுக்கு பௌ 0.1 ப்லித் ்பாறு பௌ 15 
ப்லித் கறுணதிதா கடாலகலத 
கடிவுகசத்த்் 150 தடசித ாசாலகளுக்கு 
பனங்குட். 

 

 2021 பபோட்தி் தடசித ாசாலகளுக்காக 
தி்ப்ட்ுந்ந டந்ாங்கந், ்தி உகஞங்கந் 
ண்றுண் க்ட் தடலபகலந பனங்குபட்கு 
படிக்லககதடுடட்். 

விதச க்வி, பலசாா க்வி 
ண்றுண் உ்டுடட்் க்வி 
தா்ப்ல பலு்டுட்ட். 

 விதச க்விட் தடலபகந் ண்றுண் விதச தடலபகலநக் 
ககாஞ் ணாஞபக்ளுக்கு உ்டுட்ட்் க்விலத 
பனங்குட் கடா்ாக 37/2020 உலத 2020.12.03 
திகதிபலத சு்றுிபோண் ண்றுண் ஆதாசலக் 
லகததடு கடா்ாக பே்றுவி்ாநக்லந 
பே்றுவிக்குண் 6 ிகன்சச்ிகலந ாட்தி அடனூாக 1462 
தல் பே்றுவிட்ட் . 

 ாசாலபேலிபோ்து இலவிகித ணாஞபக்நிதத 
கடாழி்த்ட்லட பிசிட்ட்டுட்துண் தாக்கி் 100 
சல்சவீடுகலந லபல்டுட்துட் கடா்ாக 
அறித்டுட்துண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ிகன்ில 
பலலணபொாக ணாகாஞ பலசா விதட்துக்கு் 
காறு்ா உட்திததாகட்டக்ந், அதிக்ந், 
ஆசிிதக்ந் 419 தல அறித்டுட்துட். 

 45 ணாகாஞ உட்திததாகடட்க்ளுக்கு பலசாா ண்றுண் 
விதச க்விட் துலக்கா ா அபிவிபோட்தி ண்றுண் 
ப்த் பநாத்லப இக்காகக் ககாஞ் 
ிக்ன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 

 ணட்தித, ஊபா ண்றுண் பணட்தித ணாகாஞங்கநி் 30 
உட்திததாகடட்க்ளுக்கு பலசாா துலக்கு் 
காறு்ா பத ண் உட்திததாகடட்க்லந 
அறித்டுட்துண் 02 கசதணவ்ுகலந ாட்துட். 

 

 176 பலசாா க்வி பாஞ்லணதாநக்ந் ண்றுண் 163 
விதச க்விசா ் பாஞ்லணதாநக்ளுக்கு 
ிகன்ிலபொாக 3 பே்சி ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 

 உ்டுட்ட் க்விபொாக விதச தடலபகலநபலத 
சிறுபக்ளுக்கா க்விக்கா ச்ட்்ங்கலந 
தணண்டுடட்லி் (JICA)  கீன் 2 ிகன்சச்ிகளூாக 69 
உட்திததாகடட்க்லந் பே்றுவிட்ட். 
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  கபிப்ககா சிஷ்ததாடா விதச ண்றுண் 
உ்டுட்ட் க்வி ிறுபட்தி் கடாழி்த்க் 
க்விக் க்ட்தி் கட்ுணா் ஞிகந் 95% 
ிலபல்துந்ந.  

 

 குல அறிவு பநச்ச்ி ககாஞ்பக்ந் உ் சக 
குலாடுகந் ககாஞ் ணாஞபக்ளுக்கா 
க்பிட்டலுக்கா ஆசிித ் ஆதாசல 
லகதத்டி் (ID guide book) பலபாக்கட்லட 
டதாிட்ட் ண்றுண் ிகன்ிலபொாக விதச 
தடலபபலத ணாஞபக்ளுக்கு க்பிட்ட் 
கடா்ாக ஆசிிதக்ளுக்கு ஆதாசல 
பனங்குட். 

தடா்்பு ாசால 
அபிவிபோட்தி ண்றுண் டபன் 
கணாழிபெ ாசாலகநி் 
அபிவிபோட்தி 

 இ்தித அசி் (பௌ. 95 ப்லித்) ண்றுண் இங்லக 
அசி் (சுணா ் 15 ப்லித்) ிதிலதக் ககாஞ்டு 
புசாலப சஸ்பதி ணட்தித க்லூிலத 
அபிவிபோட்திகசத்பட் கீன் 

           - உக்்லண்பு பசதிகந் அபிவிபோட்தி 
கசத்த்ட்ுந்ந, காபோக்ந் ண்றுண் 
உகஞங்கந் பனங்க்ட்ுபபோகி். 

 இ்தித அசி் (பௌ. 300 ப்லித்) ண்றுண் 
இங்லக அசி் (பௌ 15 ப்லித்) ிதிலதக் 
ககாஞ்டு தண்ககாந்ந்டுண் கசத்றி்ணா 9 
தடா்்பு்  ாசாலகலந அபிவிபோட்தி 
கசத்பண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 

            - விலணனு தகாபோண் கசத்ாடுகந் 
ிலபல்துந்நது் தடலபதா 
படிக்லககளுக்காக 2021 ண்றுண் 2022 இ் 
கடாழி்த் ண்றுண் ிதி விலணனுக்கந் 
திக்க்ட்ுந்ந. 

 தடா்்பு் ாசாலகந் அபிவிபோட்திக் 
கிலநபொாக கடிவுகசத்த்் தடா்்பு 
ாசாலகநது உக்்லண்பு பசதிகந் 
அபிவிபோட்திட் தி்ணாது ணகநி ் ண்றுண் சிறுப ்
அபிவிபோட்தி, ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, 
ாசால உக்்லண்பு ண்றுண் க்விச ் தசலப 
இாாங்க அலணசச்ிா் 
லபல்டுட்ட்டுகி்து.  

 சாடாஞ ட ணாஞபக்ளுக்கா கசத்ாட்ு 
அல்கந் ண்றுண் க்ட கா 
விா்ட்திங்கலந அசச்ிட்ு விிததாகிட்ட் 
ண்றுண் Covid -19 கடா்றுதாத் காஞணாக 
பஸ்லிண் ாசாலகந் தித்ாக்கிபந்ந 
சபா்கந் கடா்ாக தண்ால்ப கசத்ட். 

ாசால கடாழி் பழிகா்் 

ண்றுண் ஆதாசல 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட 

லபல்டுட்ட். 

 க.கா.ட (உ/ட) ீல்சக்குட் தடா்றித 
ணாஞபக்ளுக்கா பழிகா்் லகததடு 
ிகன்ிலபொாக கபநிபே்ட்ுந்ந. 

 அதிக்ளுக்கா கடாழி் பழிகா்் 
கடா்ா தடசித பழிகா்் லகததல்ட் 
டதாிட்ட். 

 ”க்ட்கா தாக்கண்” ிகன்சச்ிடத்ி்டத்ி் கீன் 
கடாழி் பழிகா்் கடா்ாக ஆசிிதக்ந், 
அதிக்ந் ண்றுண் உட்திததாகட்டக்லந 
அறிவுறுட்துபட்கா எபோ ாந் 
கசதணக்பா்ல ாட்துட். 



21 

துய அய்துந்ந ப்த்ண் 

  ILO உா எபோங்கிலஞ்பு் school to work 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் கடா்ாக க்தால 
அறித்டுட்்துபட்காக 04 பே்றுவி்ாநக்லந் 
பே்றுவிக்குண் ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 தகாவி் 19 கடா்றுதாத் ிலலணபே் கீன் 
ாசால ணாஞபக்ளுக்குட் தடலபதா உநவித் 
ீதிதா உடவிகலந பனங்குபட்காக ஆதாசல 
ஆசிிதக்ந் 42 தல பே்றுவி்ட்கா 
ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

ணாஞப் ஆதாசய : 

 ாசால ண்ட்தி்  300 ஆசிிதக்ந் ண்றுண் 1400 
ணாஞபக்ளுக்கா ஆதாசல கடா்ா 
ிகன்ில விிவுலகலந ாட்துட்.  

 ஆசிித ஆதாசகக்ந் ண்றுண் ஆதாசல 
ஆசிிதக்ளுக்கு ஆதாசல கடா்ா 
ிகன்ில ிகன்சிகலந ாட்துட். 

 தகாவி் 19 கடா்றுதாத் ிலலணபே் கீன் 
ாசால ஆதாசல தசலபகலந 
கசத்டுட்துபட்காக பழிகா்் லகததகா்று 
டதாிக்க்ட்ுபபோகி்து.  

  13 பரு உட்டபாடணநிக்க்் க்விக் சகாந்யகயத யபய்டுட்ட். 

13 பபோ உட்டபாடணநிக்க்் 
க்விக் ககாந்லகலத 
லபல்டுடட்். 

 

சடாழி்ாட்துய 

 தி்பெ்று பபோ  உட்டபாடணநிக்க்் க்வி 
தபலட்தி்டத்ி் கீன் ணாஞபக்ளுக்கு 
கடாழி்பே்சிலத பனங்குபட்காக டகப் 
கடாழி்த்ட்லட உததாகிட்து ிகன்ில 
பலலணபொாக ாசால ண்றுண் கடாழி்பே்சி 
ிறுபங்களு் எபோங்கிலஞ்ல தண்ககாந்ந். 

 4,615  ணாஞபக்லந கடாழி்பே்சி ிறுபங்கநி் 
திவு கசத்ட். 

 கடாழி் பழிகா்், ஊப் ணாஞபக்ளுக்கு 
கடாழி்கசத்பட்கா பிதபசட்லட 
்டுடத்ிக்ககாடுட்ட் ண்றுண் ஆளுலண விபோடத்ிலத 
தாக்காகக் ககாஞ்டு ாட்ி் சி ணாப்ங்கநி் 
ாட்ட்் அறிவுறுட்துண் ிக்ன்சச்ிகளூாக 
க்றுக்ககாந்ந்் பி்னூ்்கலந உததாகிடத்ு 
கடாழி் க்விலத திலசபக்டுட்துபட்கா 
ிகன்சச்ிட்தி்கணா்று டதாிக்க்ட்ுந்நது. அட் 
பட் க்ண் ட்தாது 
லபல்டுடட்்்டுந்நது் அடல 
தணண்டுட்ட்வுண் படிக்லககந் 
தண்ககாந்ந்ட்ுந்ந.  

 13பபோ உட்டபாடணநிக்க்் க்வி 
தபலட்தி்ட்துக்கா பலக ஆசிித ் ண்றுண் 
ஆசிித ் கப்றிண் கடா்ா விங்கலந 
ணாகாஞங்களூாக க்று ஆசிித ்  சண்டுட்டல 
தண்ககாந்ந தி்ப்ட்ுந்நது. பதண் 
ணாகாஞட்தி் ணாகாஞ ாசாலகநிதத ஆசிித ்
சண்டுட்ட்  கசத்ாடுகந் ிலபல்துந்ந. 
தடசித ாசாலகளுக்கா ி்துலகந் 
ப்லபக்க்ட்ுந்ந. லத ணாகாஞங்கநி் 
இட்குித படிக்லககந் தண்ககாந்ந்ட்ு 
பபோகி்.  



22 

துய அய்துந்ந ப்த்ண் 

  சுணா ் 900 ணாஞபக்ந் கடாழி்பே்சி் 
ாகறிக்காக ிகன்ில பலலணபொாக 
கடா்டுபட்காக எபோங்கிலஞக்க்்டுந்ந.் 

 கடாழி்பே்சி பனங்குபட்காக காபோட்டணா 
புதித ிறுபங்களு் கடாப்ுககாந்ந். 

 

ியசட்டக்க அபிவிருட்தி  

 ப்ந்நிக் க்வி கடா்ா தடசித ககாந்லகலத 
லபல்டுட்துபட்குித தடசித ண்ட்திா 
கசத்ாட்ுட் தி்கணா்று டதாிக்க்்டுந்நது.  

 ிலகட்டக்க அபிவிபோட்தி இக்குகலந 
அலபட்காக இங்லகபே் ப்த் குறிபை்டி் 
11்குித கறுணாட்லட கஞி்பீிடு கசத்து 
இங்லக அல்துந்ந ப்த்ண் கடா்ாக 
உித துலபேபோக்கு அறிக்லகபே்்டுந்நது.  

 விஜ்ஜாண்,கஞிடண்,ஆங்கிண் ண்றுண் சடாழி்நு்க் க்வி அபிவிருட்தி 

கஞிடக் க்வி அபிவிபோட்தி  உக பங்கி ிதிபடவிப் காதுக் க்வி 
வீணத்டுட்ட் கசத்றி்ட்தி் (GEMP) கீன் டண் 
01,02, ண்றுண் 03 பகு்பிபோக்கு க்டிசஸ்  க்் 
உகஞங்கநி் கடாகுதிகளுண், ட்ண் 10 ண்றுண் 11 
பகு்பிபோக்குட் தடலபதா க்் 
தகா்ாடுகளு் கடாப்ுலத கசத்லகந் 
அசச்ிடுட். 

 GEMP கசத்றி்ட்தி் கீன் தாகடித 
்கலக்கனகட்தி் ்்பி் விஜ்ஜா க்லககந் 
ிறுபட்து் (PGIS) எ்றிலஞ்து ஆசிிதக்நது 
ஆத்வுகலந உததாகிட்து க்் க்பிட்ட் 
கசத்ாடுகலந அபிவிபோட்தி கசத்பண் ிகன்கபா்று 
ாட்ட்்து் கடிவுகசத்த்் 21 ஆத்வுகந்  
PGIS ிறுபட்தினூாக எழுங்குகசத்த்் சப்தடச 
கஞிட ண்றுண் கஞிடக் க்வி கடா்ா 
கசதணவ்ுகநி்  (ICMME ) சணப்ிக்க் 
இபோக்கி்.  

 ‛குபோகுண்‛ க்விட்கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிப்ே் கீன் 
Iண் டபலக்குித சக ாங்களுண் 
திவுகசத்த்்டுந்நது் IIண் டபலக்குித டண் 
7 ண்றுண் டண் 11்குித சக ாங்களுண் 
திவுகசத்து ிலவுகசத்த்்டுந்ந.  

 “e - டக்சாப” இறுகுித டண் 6, 7, 8, 9, 
பகு்பிபோக்கா Iண் டபலக்குட் தடலபதா 
காகஞாநி ாங்கந் டதாிட்து 
ிலவுகசத்த்டுந்ந. 

 சகபப ணாகாஞட்து் எ்றிலஞ்து டண் 10 
ண்றுண்  11 பகு்பிபோக்கு வீட்ு லணத க்் 
உந்நக்கங்கந் டதாிட்து 
ிலவுகசத்த்்டுந்ந. 

 ‛பாகாலி டக்சாப ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்‛ கீன் 
படாண் க்ணாக கஞிட ா உந்நக்கங்கநது 
தட்்திட்ட்்லண கடா்ாக ீ்சிக்க்்து. 
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விஜ்ஜாக் க்விலத 
தணண்டுட்துட்  

 ிகன்ிலபொாக க்பிட்ட் தண்ககாந்ளுண் 
விஜ்ஜா ா ஆசிிதக்நது கண் தி்கலந 
தணண்டுட்துண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் (இங்லக 
விட்திதாபிபட் சங்கட்தி் உடவிப்) .கீன் 
இஞ்டு ிகன்சச்ிகளூாக 200 விஜ்ஜா ஆசிிதக்ந் 
பே்றுவிக்க்்டுந்ந        -.்   

 2021 சப்தடச இலநஜ ் விஜ்ஜாி ஆத்வுச ்
சு்று்தா்டிபே் ணதசிதாவி் 
லகறுண் .ிகன்ில் தா்டிபே் ததகககா 
புிட தாச் க்லூி ணாஞவிகதாபோப ்
க்துககாஞ்து் விதச ூி ிசுண் 
க்றுக்ககாஞ்ா.் 

 40 தடசித ாசாலகளுக்கு 8.0 ப்லித் 
கறுணதிதா இசாத் டாட்்டங்கந் 
பனங்க்். 

 இங்லக விட்திதாபிபட் சங்கட்தி் உடவிப் 
இநண் விபசாத விஜ்ஜாி ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 
டண் 6,7,8 பகு்பு ணாஞபக்ளுக்கா சு்ால 
அடி்லதாகக் ககாஞ் விஜ்ஜாட் துல ிலத 
ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 கடாலக்க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் டண் 6-13 
‚குபோகுண்‛ க்விட் கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிகலந 
எபோங்கிலஞ்பு ண்றுண் தண்ால்ப கசத்ட். 

 டண் 6-11 பகு்புக்களுக்காக சுத க்் காதிகலந 
பெ்று கணாழிகநிலுண் டதாிட்ட் ண்றுண் e - 

டக்சாப இலஞதட்டநட்தி் திதப்். 

 வீட்ு லணத க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட 

எபோங்கிலஞ்பு ண்றுண் தண்ால்ப கசத்ட். 

 க்வி கபநிபைட்ுட் திலஞக்கநட்து் 
எ்றிலஞ்து காட்ூ் ண்றுண் காகஞாநிகளூாக 
கபச்ச்ிகணா உடவி் ா உந்நக்கங்கந் 
டதாிக்க்்டுந்நது் தணலுண் அது கடா்ா 
கசத்ாடுகந் தண்ககாந்ந்்டு பபோகி். 

 தகாக் ிறுபட்தி் எட்துலன்பு் க.கா.ட
(உதட்) கௌதீகவித் ாங்கநது பிததாக 
ீல்சகலந காகஞாநி்டுட்ட். 

 க.கா.ட (சா/ட) குல்ட கறுதறுகலநபலத 
ாசால ஆசிிதக்நது இதநலப அபிவிபோட்தி 
கசத்பண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் பே்சிக்கா 
இடபடிபங்கந் டதாிக்க்்டுந்நது் 
ஆசிிதக்லந ிகன்ிலபொாக பே்றுவிக்க 
தி்ப்்டுந்ந. 

 

ஆங்கிண் ண்றுண் கபநிாட்ு 
கணாழிகந் க்வி அபிவிபோட்தி  

 உக பங்கிபே் ிதிபடவிபே் கீன் ஆங்கி 
கணாழிக்க்் தணண்ாட்ு ிகன்சச்ிடத்ி்டல்ட  (English 
Language Learning Enhancement Programme) 500 ாசாலகநி் 
லபல்டுடட்். 

 பிிட்டாித கவு்சிலு் இலஞ்து ிகன்ில 
ாகறிகதா்றினூாக 185 ஆங்கி ஆசிிதக்ந் 
பே்றுவிக்க்ட்ுந்ந ். 
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  GEMP - ELLE (English Language Learning Enhancement Programme) 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ீஞ்காணாக 
ாசாலகந் பெ்்டிபோ்டலண காஞணாக 
ணாஞபக்நது ஆங்கி கணாழிக் க்் 
கசத்ாடுகலந கடாச்ச்ிதாக தண்ககாந்பட்காக 
டண் 6,7,8,9,10,11 பகு்பிபோக்கு 1ண் ண்றுண் 2ண் 
டபலகளுக்கா ாங்களுக்கா சுத க்் 
காதிகலநட் டதாிட்ட். 

 க.கா.ட (சா.ட) ஆங்கி கணாழி க்தறுகந் 
அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்கணா்ல 
லபல்டுட்துபட்காக ண்றுண் டண் 8,9,10,11 
பகு்பிபோக்கா க்் உடவி் காதிகலநட் 
டதாிட்ட் . 

 ப்ந்நி ண்றுண் ஆண் பகு்புக்களுக்கா 
அடி்ல ஆங்கி கடா்ா் தி்கலந 
அறிபகண் கசத்பண் அடி்லட் தி்ண் ண்றுண் 
தகா்ாட்ு ட்திிலக அறிபக்டுட்ட்்டுந்நது. 

 குபோகுண் க்விட் கடாலக்கா்சி அலபிலசக்காக 
ஆங்கி ாட்துக்குித 124 காகஞாநி ாங்கந் 
டதாிக்க்்டுந்ந. 

 Us Peace Corps அலண்பினூாக ாட்ட்டுண் 
ிகன்ில ாகறிபேனூாக 120 ஆசிிதக்ந் 
ண்றுண் 32 அதிக்ந் பே்்்டுந்ந.் 

 RESC ிலதங்களுக்கு  ( Regional English Support Center) 17 
புதித பே்றுவி்ாநக்ந் ிதணண் 
கசத்த்்டுந்ந.் 

 பிிட்டாித கவு்சிலு் எ்றிலஞ்து 
ாட்ட்டுண்  LMS க்் பகாலணட்துப 
பலலணலத உததாகிட்து ிகன்ில 
ாகறிகதா்றினூாக இப்பபோ இறுதிக்குந் 36 
ஆங்கி ஆசிித ஆதாசகக்ந் ண்றுண் 720 ஆங்கி 
ஆசிிதக்ந் பே்றுவிக்க்விபோக்கி்.் 

 GEMP, ELLE (English Language Learning Enhancement Programme) 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ிகன்ில கடாலக்க்வி 
கசத்பல கடா்ாக ிகன்ிலபொாக சுணா ்1000 
ஆங்கி ஆசிிதக்ந் இப்பபோ இறுதிக்குந் 
பே்றுவிக்க்டுப.் 

கடாழி்த்க் க்வி அபிவிபோட்தி   OPEC ிதிபடவி பனங்குண் கடாழி்த்க் க்வி 

அபிவிபோட்தி கசத்றி்ட்தி் (TEDP) கீன் காறிபேத் 
கடாழி்த்ண், உபே ்பலலண கடாழி்த்ண் ண்றுண் 
கடாழி்த்ட்துக்க விஜ்ஜாண் தா் 
ாங்களுக்குித இதநவு விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தினூாக க்விசா ்ண்றுண் க்விசாா 
ஊழிதக்லந தடசித க்வி ிறுபகட்தி் அ்து 
ணாகாஞ பே்சி ிலதகணா்றி் பே்றுவிக்க 
தி்ப்்டுந்நது. 

 கடாழி்த்வித் ாட்துலபே் கீன் காறிபேத் 
கடாழி்த்ண், கடாழி்த்ட்துக்கா விஜ்ஜாண், 
ஆக்கண் ண்றுண் கடாழி்த்ண், ணல் காபோநித் 
ாங்களுக்கா ணாதிி விாட்டாந்கலநட் 
டதாிட்ட் . 

 தாதா கடாழி்த் பே்சி லக்த்கந் கடாி் 
02ண் புட்டகட்லட டதாிட்ட். 
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  எகக் அலண்பினூாக கடாழி்த்் ாட்துல 
லபலபேலுந்ந ினுண் கடாழி்த்் 
பீட்துக்கா க்ங்கலநக் ககாஞ்டிாட 36 
ாசாலகளுக்கு புதித 36 கடாழி்த் 
பீட்துக்கா க்ங்கலநபண் கடாழி்த்் 
பீங்கந் இ்ாட, ினுண் அ்பீகணா்ல 
ிண்ாஞி்ட்குட் தடலபதா தாதுணா ிதி 
எதுக்கீடு ண்றுண் இபசதிகந் காஞட்திா் 
பகு்ல -கலந கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கநாக 
ணா்றுபட்காக 15 ாசாலகநி் அப்று -க்குித 
கறுலகசக்சத்ாடுகந் ஆண்பிக்க -்்டுந்நது் 
சி ாசாலகந் அப்தபலகந் ிலபல்துண் 
உந்ந. (இது கபநிாட்ு கசத்றி் ிதிதங்கநி் 
கீன் தண்ககாந்ந்டுண் கட்ுணாச ் கசத்ாடு -
கநாகுண் ்து் இசக்சத்ாடுகந் கடாழி்த் 
அபிவிபோட்தி அகினூாக எபோங்கிலஞ்பு 
கசத்த்டுபது் சக கசத்ாடுகளுக்குணா 
ககாடு்வுகந் அலட்துண் உித ககால 
ிறுபங்கநா் தடிதாக உித ட்பிபோக்கு 
பனங்க்டுபட்கா தபலட்தி்கணா்று ்ாடு 
கசத்த்்டுந்ந.)  

 ாசால ணாஞபச ் சபெகட்திலதத தாதா 
கடாழி்த்ட்லட பி்த்டுட்துபட்காக அகி 
இங்லக தாதா கடாழி்த்ண் ண்றுண் புட்டாக்க் 
தா்டிகதா்ல ிகன்ில பலபொாக 
இப்பபோட்தி் ாட்துட். 

 ாசால புட்டாக்குஞ ் குழுக்கலந பஞ்டுண் 

பலு்டுட்ட படிக்லக டுட்ட். 

 கடாழி்த்வித் ாட்துலப் கடாப்ுலத 

ஆத்வுகலந ணாகாஞ ண்ட்தி் ாட்துட். 

 குபோகுண், இ-டக்சாப ண்றுண் வீட்ுலணத 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்காக படாண் டபலக்குித 
க்வி ிகன்சச்ிகந் எநி்புக்காக 
லகதநிக்க்்டுந்நது் இஞ்ாண் டபலக்குித 
க்வி ிகன்சச்ிகந் டதாிக்க்்டுபபோகி். 

 ணல் காபோநித் ாட்தி் கீன் லடத் 
ாட்துக்கா காகஞாநி ாங்கந் டதாிக்க்்டு 
ாசாலகளுக்கு பனங்க்்டுந்ந. 

 கடாழி்த்வித் ாட்துலபே் க் 

ணாஞபக்ளுக்கு தி் ண்ண் 4்குித  (NVQ 1) 
சா்றிடன்கலந பனங்குண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட கடாழி் 
பே்சி அலணசச்ு் இலஞ்து ஆண்பிட்ட். 

 ணாஞபக்நது பிததாக கடாழி்த் தி்கலந 
விபோட்திகசத்பட்காகட் தடலபதா உதிி 
பாகங்கலந பனங்க படிக்லககதடுட்ட். 

ணாஞப்கநியதத ணா்ட்துக்குித தி்கந், சபெக உஞ்வுகந் சடா்ா தி்கந், 
்ட்யட ண்றுண் விழுபதங்கயந தணண்டுட்ட்   

ஆண்க் க்வி அபிவிபோட்தி   வீட்ுலணத க்் ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்கா (Home based 

learning) க்் உகஞங்கலநட் டதாிட்ட். 

 “e டக்சாப‛ க்் பகாலணட்துப பலலணக்குித 

க்் உந்நக்கங்கலநட் டதாிட்ட். 
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  Covid-19 கடா்றுதாத் ிலலணபே் கீன் ஆண் 

பகு்புக்கநி் க்குண் ணாஞபக்ளுக்கு டாண் இன்ட 

க்லுக்கா ச்ட்்ங்களுக்காக ிபாஞ க்வி 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந லபல்டுட்துபட்காக  

unicef ிறுபண் ண்றுண் ணாகாஞக் க்வி 

உட்திததாகட்டக்நிலதததா எபோங்கிலஞ்பு. 

 ”குபோகுண்‛ க்விட் கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிகளுக்காக 

டண் 1 ண்றுண் 2 பகு்புக்களுக்குித 1ண் டபலக்குித 

ாங்கந் திவுகசத்ட் கசத்ாடுகலந 

ிலவுகசத்ட் ண்றுண் டண் 3 ண்றுண் 4 

பகு்பிபோக்குித 1ண் ண்றுண் 3ண் டபலக்குித 

ாங்கந் டதாி்புச ் கசத்ாடுகலந 

ிலவுகசத்ட். 

 Covid 19 கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக ஆண் 

பகு்புக்கநி் க்குண் ணாஞபக்நது க்் 

கசத்ாடுகநி் ்ட்ுந்ந டாக்கண் கடா்ாக 

ஆாத்பட்காக கசத்டுட்ட்்டுந்ந ஆத்வுக்குித 

ஆத்வு உகஞங்கலநட் டதாி்ட்கு 

எட்துலனட்ட். 

 177 தடசித ாசாலகநது ஆண்் பிிவுகளுக்கு ட 

உந்நடீுகளுக்குித ிதிலத பனங்குட். 

 8 தடசித ாசாலகநி் ஆண்் பிிவுகநிலுந்ந 

க்ங்கலந புஞ்ிணாண் கசத்பட்குண் 5 தடசித 

ாசாலகநி் ஆண்் பிிவுகளுக்கு புதித 

க்ங்கலந அலண்ட்குபித ஆபஞங்கலந 

ாசால க்ங்கந் கிலநக்கு பனங்குட். 

 49 தடசித ாசாலகநி் ஆண்் பிிவுகளுக்கு 

ணட்தித அநவிா சிறுப ் தணலசகந் ண்றுண் 

கதிலகலந பனங்குட். 

தடசித கணாழிகந் ண்றுண் 

ணானுவித் க்வி அபிவிபோட்திக் 

கிலந  

 தபஞ ண்றுண் கூண்தி சஜ்சிலக இஞ்லபண் 

அசச்ிடுபட்கா படிக்லககலந டுட்ட். 

 குபோகுண் கடாலக்கா்சி, இ டக்சாப, இ பாகாலி, 

வீட்ுலணத க்் ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்குித 

ாங்கலநட் டதாிட்ட். 

 புதித ணறுசீலண்புக்கநி் கீன் உட்தடசிக்க்்டுந்ந 

கலட்தி் ணறுசீலண்புக்களுக்குித ா 

விதங்கந் கடா்ாக தடசித க்வி ிறுபகட்து் 

எ்றிலஞ்து கசத்டுட். 

இபோ கணாழிக் க்வி பசதிகலந 

தணண்டுட்ட்  
 பக்கித இதநவு ிகன்கபா்ாக 

கடிவுகசத்த்் இஞ்டு ஆசிித ் குழுக்களுக்கு 

்்பி் க்வி டி்தநாணா (இபோகணாழிக் க்வி) 

க்ட்கா அனுசல பனங்குட் ண்றுண் 

ிகன்ில பெணாக இதநவு அபிவிபோட்திச ்

கசத்ாடுகந் ண்றுண் பிததாக ஆசிித ்

பே்சிகலந ாட்துட். 

 ஞ்புட்ட அபிவிபோட்திபே் கீன் கீன்பபோண் 3 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந தாக்காகக் ககாஞ்டு 

ிகன்ில பலலணபொாக 

லபல்டுட்ட்டுண் ிகன்சச்ிட்தி் 

ச்ககணா்ல டதாிட்ட்.  
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  Content Language Integrated Learning (CLIL) (ாண் 

ண்றுண் கணாழி ஆகித எ்றிலஞ்ட க்்) 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் பழிகாட்ுக்லந 

(Navigators) பலு்டுட்துட். 

 Subject Based English Languages Improvement Programme 

(SELI) இபோ கணாழி பிதபசகணா்றினூாக 

தசலப பனங்குண் ஆசிிதக்நது 

கணாழிட்தடச்ச்ிகலந அபிவிபோட்தி  

கசத்பட்கா பழிகா்டிகலந (Mentors) 

பலு்டுட்துண் ிகன்சச்ிட்தி்ண் . 

 ICT Based 21st Centuary Core Skills Enhancement Programme  

இபோ கணாழிகளூாக தசலப பனங்குண் 

ஆசிிதக்ளுக்கு டகப் கடாழி்த்ட்லட 

அடி்லதாகக் ககாஞ் 21ண் 

த்ாஞ்டுக்குித கண் தி்கலந 

அபிவிபோட்திகசத்பட்குித 

கசத்ா்ாநக்லந (Operators) பலு்டுட்துண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ண். 

சணாடாக் க்வி ண்றுண் சபெக 

்லிஞக்கண்  
 சணாடாண் ண்றுண் ்லிஞக்கட்துக்குித ‚சி்ட 

பில‛ னுண் கபோண்்காபோலந பாக்குண் 

தாக்கி் பாறு, பிாவுிலணக் க்வி ண்றுண் 

இலஞ்ாவிடாச ் கசத்ாடுகளூாக 

டதாிக்க்் லகததடு ண்றுண் ஆசிித ்

பே்சிப் கடா்ா பே்சிக் கபோவிகலந 

உந்நக்கித ஆறு காகஞாநிகலந சிங்கநண் ண்றுண் 

டபன் கணாழிகநி் டதாிட்ட். 

 அக் லகததடு கடா்ாக அறிவுறுட்துண் ிகன்சச்ிகந் 

பதண் ண்றுண் கட் ணாகாஞங்கநி் 

ாட்ட்்து் அசச்ி்் லகததடுகலந 

பதண், ஊபா, கினக்கு ண்றுண் கட் 

ணாகாஞங்களுக்கு விிததாகிட்ட்.  

விபசாதண் ண்றுண் சு்ா் க்வி 

ண்றுண் உபே ்பலலணட் 

கடாழி்த் ா அபிவிபோட்தி  

 க.கா.ட (உ/ட) உபே ்பலலண கடாழி்த்ண் ண்றுண் 

விபசாத விஜ்ஜா் ாங்களுக்கா சுத க்் 

காதிகந் 24 ண்றுண் உபேப்லலணட் கடாழி்த் 

ணாதிி விாட்டாந் 1 ண்றுண் விபசாத விஜ்ஜா 

ணாதிி விாட்டாந் 1ண் க.கா.ட (சா/ட) விபசாதண் 

ண்றுண் உஞவுட்கடாழி்த் ாட்துக்கா சுத 

க்் காதிகந் 12 இலபண் டதாிட்ட். 

 ‘”குபோகுண்‛ கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிகநி் கீன் 

க.கா.ட(உ/ட) உபே ் பலலண கடாழி்த்வித் 

ண்றுண் விபசாத விஜ்ஜா ாட்துக்கா 

ிகன்சச்ிகலநட் கடாகுட்ட் ண்றுண் 

எபோங்கிலஞ்புசக்சத்ட். 

 இ-டக்சாப ா உந்நக்கங்கலநட் டதாிட்ட் 

ண்றுண் வீட்ு லணத க்் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 

க.கா.ட. (சா/ட) விபசாதண் ண்றுண் உஞவுட் 

கடாழி்த் ாட்துக்காக டதாிக்க்்டுந்ந 

க்் உடவி ஆபஞங்கலநட் கடாகுட்ட்.  

 க.கா.ட(உ.ட) உபே ் பலலணட் கடாழி்த்் 

ாட்துக்குித பிததாக கசத்ாடுகளுக்குித 

லகததகா்லட் டதாிட்ட்.  
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பஞிகண், விதாாக் க்வி 

கஞக்கீடு  
 புதித க்வி ணறுசீலண்புக்கநி் கீன் பஞிக் 

ாட்துலபே் திபோட்டங்கலந தண்ககாந்ந 

படிக்லககதடுட்ட். 

 ாசாலபேனுந் பத்சிதா்லண சங்ககணா்ல 

ிறுபட் கடா்ாக  SLIM ிறுபட்து் சக 

ணாகாஞ ா் ஞி்ாநக்லந அறித்டுட்துண் 

கசதணக்பா்லபண் ஆசிிதக்ளுக்கா 

ிகன்ில ிகன்கபா்லபண் ாட்துட் . 

 අக.கா.ட (சா/ட) விதாாண் ண்றுண் கஞக்கீட்ுக் 

க்வி ண்றுண் பத்சிதா்லணக் க்விக்குண் க.கா.ட 

(உ/ட) கஞக்கீடு, விதாாக் க்வி ண்றுண் 

காபோநித் ாங்களுக்கா ப்் விா 

பங்கிகதா்ல பண்கணாழிகநிலுண் டதாிக்குண் 

கசத்ா்டி் 75% ிலபல்துந்நது. 

 கடாலக்்விச ் கசத்பலலத 

லபல்டுட்துபட் கீன் இ-டக்சாப 

உந்நக்கங்கலந ீ்சிட்ட் ண்றுண் வீட்ுலணத 

க்் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட லபல்டுட்ட். 

 குபோகுண் கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ிகளுக்காக தடசித 

க்வி ிறுபகட்து் எ்றிலஞ்து சிங்கநண் ண்றுண் 

டபன் கணாழிபெங்கநி் க.கா.ட (உ/ட) கஞக்கீடு, 

காபோநித், விதாாக் க்வி தா் 

ாங்களுக்குித காகஞாநிகந் 

திவுகசத்த்்டுந்நது் க.கா.ட(சா/ட) 

விதாாண் ண்றுண் கஞக்கீடு, பத்சிதா்லணக் 

க்வி தா் ாங்களுக்குித காகஞாநிகந் 

டதாிக்க்்டுபபோகி். 

 க.கா.ட (சா/ட) ்காக 3ண் டபலபேலுண் க.கா.ட (உ/ட) 

்காக 1ண் டபலக்குண் உித சுத க்் 

காதிகலநட் டதாிட்ட். 

 ஆங்கி கணாழி ிகன்சச்ிகலந கடாழி் 

ிறுபங்களு் எ்றிலஞ்து திவு 

கசத்பட்கா ஆண் க் படிக்லககந் 

தண்ககாந்ந்்டுந்ந. 

ாசால தகங்கந் 

அபிவிபோட்தி  
 ஆசிித தக ் தசலபக்கா தசலப் பிணாஞக் 

குறி்பி் பலலபட் டதாிட்ட். 

 தக டிஞ்தங்கலநட் டதாிட்ட். 

 தகங்களுக்கா ஆதாசலக் லகதத்டி் 

பலலபட் டதாிட்ட். 

 ாசால தகங்கந் கடா்ா டவுக் 

தகாலபபே் ணாகாஞங்கநிலிபோ்து கிலக்க்கறுண் 

டகப்கலந திவுகசத்ட்.  

இலஞ்ாவிடாங்கந் ண்றுண் 

கபநி்புச ்கசத்ாடுகநி் 

அபிவிபோட்தி  

 புதித க்வி ணறுசீலண்புக்கநி் கீன் 

இலஞ்ாவிடா ாட்தி்ணாது ாசாலக் 

கலட்தி்ட்தினுந் க்ாதண் இபோக்க தபஞ்டுண் 

்ட்கிஞங்க தி்ங்கந் தீ்்்டுந்நது், 

அட்கலணத பாண் 1 ணஞிட்திதாண் ்பாாக 

க்ாதணா 30 ணஞிட்திதாங்கந் ணாஞபக்ந் 

ஈடுதபஞ்டித இலஞ்ாவிடா கசத்ாடுகந் 

கடா்ா பண்கணாழிவுகந் தடசித க்வி 

ிறுபகட்திண் ப்லபட்ட். 

 ணாஞபட் டலபக்லந கடிவுகசத்பட்காக தடசித 

பழிகா்் லகததகா்ல டபன் கணாழிபே் 
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   புதித க்வி ணறுசீலண்புக்கநி் கீன் 

இலஞ்ாவிடாங்கந் கடா்ாக அதிக்ந் ண்றுண் 

பிதி அதிக்ளுக்குித ிகன்சச்ிட்தி்கணா்ல 
ாட்டதபஞ்டித பல கடா்ா ஆண்க க் 

க்துலதாகா்று லக்றுந்நது் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்குித இடபடிபங்கலநட ் டதாிக்க 

படிக்லககதடுடட்். 

 ட்தாலடத கடா்றுதாத் ிலலணபே் கீன 

ாசால ண்ட்தி் ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 
ாட்துட் கடா்ாக தடசித ணாஞப ் லதஞி, 

இங்லக சாஞ ் சங்கண், இங்லக சாஞித ் சங்கண் 
ண்றுண் இங்லக கசௌக்கிதடா அலண்பு 
ஆகிதப்று் ஆண்க க் க்துலதாகா்ல 

ாட்தி அடி்ல  ஆதாசலகலந பனங்குட்  

ாசால ஆட்து பகாலண 
ண்றுண் ணாஞப ்ாாளுண்ண்  

 ணாஞப ் ாாளுண்ட்தி்குித புதித சு்றுிபோண் 

கடா்ாக ணாகாஞ ண்றுண் பத எபோங்கிலஞ்பு 

உட்திததாகடட்க்ந் ண்றுண் தி்ப் ஞி்ாநக்ந் 
56 தல அறித்டுட்துபட்கா ிகன்சிகதா்ல 

தடசித தடட்்கந் ஆலஞக்குழுவி் உடவிப் 
ாட்துட்  

 ிகன்ிலபொாக ணாஞாப ் ாாளுண்ட்தி் 

ப்த்ங்கலந பநாத்வு கசத்பண் ிகன்கபா்ல 
ாட்துட் 

உ்க்வி ண்றுண் விலநதாட்ு   புதிடாக ிதணண் கசத்த்் ாசால 

விலநதாட்ு் பே்றுவி்ாநக்ளுக்கு கநித 

்கலக்கனகண் ண்றுண் ஸ்ரீ தபட்பு 
்கலக்கனகண் ஆகிதப்றினூாக உ்க்வி 

ண்றுண் விலநதாட்ு கடா்ா டி்தநாணா ாகறி 
ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது் தடசித க்வி ிறுபகண் 
ண்றுண் சகபப ்கலக்கனகண், தான்்ாஞ 

்கலக்கனகண் ண்றுண் தடசித விலநதாட்ு 
விஜ்ஜா ிறுபட்தினூாகவுண் இ்ட டி்தநாணா 

ாகறி ஆண்பிக்க்விபோக்கி்து. 

 ிகன்ில ிகன்சச்ி ண்றுண் க்துலதா்கந் 

ஊாக விலநதாட்ு் ாசால அதிக்நது ட 
அபிவிபோட்திக்கா பிதபசகணா்ல தண்ககாந்ந் 

ண்றுண் ணாஞபக்லந ஊக்குவிட்ட் ண்றுண் உந 

அபிவிபோட்திக்கா படிக்லககலநகதடுடட்். 

 கிாண்பு ண்றுண் ாசால விலநதாட்ு 

உக்்லண்பு பசதிகந் தணண்ாட்ு இாாங்க 
அலணசச்ு் எ்றிலஞ்து விலநதாட்ு ண்றுண் 

தடசித ாசாலகந் அலட்தி்குண் விலநதாட்ு 
உகஞங்கலநக் ககாந்பவு கசத்ட், எபோ க்வி 
பதட்துக்கு எபோ விலநதாட்ு லணடாண் 

்பலகபே் தறு விலநதாட்ு லணடாங்கலந 
அபிவிபோட்தி கசத்ட் ண்றுண் 16 விலநதாட்ு் 

ாசாலகலந அபிவிபோட்தி கசத்ட். 

 க்வி தசலபகந் இாாங்க அலணசச்ு் இலஞ்து 

புதித 2 விலநதாட்ு் ாசாலகலந 

அபிவிபோட்திகசத்த படிக்லககதடுடட்்  

 ாசால விலநதாட்ு் பே்றுவி்ாநக்ளுக் -

கா அறிவு தணண்ாட்ு ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 
ாசால விலநதாட்ு சங்கட்து் இலஞ்து 
ிகன்ில ிகன்சச்ிகலந ாட்துட் (கணத்ப்லு ்

விலநதாட்ு, தணலச் ்து, கடி, கசஸ், ூதா, 
்த)  
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அனகித் க்வி   சிட்திண், ண், கீலனட்தடத சங்கீடண் ண்றுண் ாகவுண் 

அங்கிதலுண் தா் ாங்களுக்குித டண் 6-13 

பலதா பகு்பிபோக்குித காகஞாநி ாங்கலநட் 

டதாிட்ட், காகஞாநிகலந் திவுகசத்ட் ண்றுண் 

தி்ாக்கண் கசத்ட். 

 அனகித் க்் க்பிட்ட் கசத்பல கடா்ாக 

காகஞாநிகலந உததாகிட்து ஆசிிதக்லந் 

பே்றுவிட்ட். 

 அனகித் ாட்துக்கா காகஞாநி ாங்கலநட் 

டதாி்ட்கா ப் பே்சிகலந ாட்துட். 

 சங்கீட் சஜ்சிலகபே் (4பது இடன்) 7000 பிதிகலந 

அசச்ி்டு விிததாகிட்ட். 

 ிகன்ிலபொாக க்ட்கா ாங்கலநட்  (video Les-

son) டதா ் கசத்துககாந்பட்காக ஆசிிதக்லந 

பே்றுவிக்குண் கசதணவ்ுகளூாக ணாகாஞ ண்ட்தி் 

விதண் சா ் ஆசிிதக்ந் 554 தபோக்கு 

பே்்சிதநிட்ட். 

 சப்தடச டாத்கணாழிகந் தி ிகன்சச்ிகலந ாட்துட் 

 கடாலக்க்விச ் கசத்பலபொாக அனகித் 

ாங்களுக்குித க்்கசத்ாடுகலந 

தண்ககாந்ந். 

ஆசிித ்அபிவிபோட்தி, ஆசிித ்க்வி ண்றுண் ஆசிித ்பகாலணட்துபண்  

தடசித க்விபேத் க்லூிகநது 

டட்லட தணண்டுட்ட்  
 தடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்க்கு புதிடாக 4253 

ஆசிித ்பே்சிதாநக்லந இலஞட்துக்ககாந்ந் 

 டணா ப்தசலப ஆசிித ் க்விலத 

பனங்குபட்காக பாஞ்லணட் தி்கலநக் ககாஞ் 

கடாழி் ண்றுண் சபெக அறிவிலக் ககாஞ் 

ஊழிதக்ந் ண்றுண் திக்ா ஆசிிதக்லந 

பலு்டுட்ட் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் க்விசா ்

ண்றுண் க்வி சாா ஊழிதக்ளுக்கா பாஞ்லண 

விபோட்தி பே்சிகலந ாட்துட். 

 கடிவுகசத்த்் தடசித க்விபேத் க்லூிகநது 

தி் பகு்லகளுக்குட் தடலபதா, ஆண் ணாதிி 

பகு்லகளுக்குட் தடலபதா கபோவிகந், டிஜி்் 

தகங்களுக்குட் தடலபதா கபோவிகந், ஆங்கி 

கசத்ா்லகளுக்குட் தடலபதா ண்றுண்  Smart 

Interactive Panels தா்ப்ல விிததாகிக்க 

படிக்லககதடுட்ட். 

 கடாழி்த் தடசித க்விபேத் க்லூிலத 

ிண்ாஞி்ட்குித கசத்ாடுகலந 

தண்ககாந்ந் .  

ாசாலலத அடி்லதாகக் 

ககாஞ் ஆசிித ்

பாஞ்லணவிபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ண்  (SBPTD) 

 ாசால அடி்லபோ ஆசிித ் பாஞ்லண 

விபோட்திக்குட் தடலபதா பழிகா்்கலந 

விிததாகிட்ட் ண்றுண் அப்ல தண்ால்ப 

கசத்பட்காக சிாட்்ட் ்டிதகா்லட் 

டதாிட்ட். 

 112 ஆசிித ் ிலதங்களூாக ஆசிிதக்நது 

இதநலப அபிவிபோட்திகசத்பட்கா 

இடபடிபங்கலநட் டதாிட்து ிகன்ிலபொாக 

ாட்துட். 
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  ஆசிித ் காசாலகநி் இஞ்டு பபோ பே்சி் 

ாகறிக்கு ்டாித்ாட ஆசிித ் 973 தல 

இலஞட்துக்ககாந்ந். 

 ஆசிித ் ிலதங்கநி் கௌதீக அபிவிபோட்திக்கா 

படிக்லககலநகதடுட்ட். 

தடசித ஆசிித ் அபிவிபோட்தி, 

ஆசிித ் க்வி ண்றுண் ஆசிித ்

பகாலண  

 தடசித ஆசிித ் தடச்ச்ிச ் ச்கட்லட டதாிட்து 

அடுட்டக் படிக்லககளுக்காக தடசித க்வி 

்றுபகண் ண்றுண் பிடண ஆலஞதாந ்(ஆசிித ்க்வி) 

ஆகிததாபோக்கு பனங்குட். 

 தடசித ண்ட்தி் க்விசா ் ஊழிதக்ளுக்குித 6/2021 

சு்றுிபோட்தி்கலணத கஞக்கீடுகலந தண்ககாந்பது 

கடா்ாக தடசித ாசாலகந் ண்றுண் ணாகாஞ 

எபோங்கிலஞ்ாநக்லந பே்றுவிட்ட். 

ாசாலகலந க்டிகதழு்புண் தபலட்தி்ட்தினூாக ாசாலகலந பலு்டுட்ட்  

ாசாலகலந க்டிகதழு்புண் 

தபலட்தி்ட்லட 

பலு்டுட்ட்  

 சுகாட அலணசச்ி் ி்துலக்கலணத ாசாலகலந 

ாட்திகச்பட்குித பழிகா்்கலந 

ாசாலகளுக்கு பனங்குட். 

 ணாஞபக்ளுக்கா தாக்குபட்து பசதிகலந 

பனங்குட் கடா்ா எபோங்கிலஞ்புகலந 

தண்ககாந்ந். 

 ாசாலகலந க்டிகதழு்புட் ண்றுண் 

்டுட்ட் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட பலு்டுட்துட் 

ண்றுண் அட்து் கடாப்ுலத சபெக உநவித் 

அபிவிபோட்திக்காக ாசாலகளுக்குட் தடலபதா 

கசத்ாடுகந் ண்றுண் ஆதாசலகலந பனங்குட்.  

 ஆசிிதக்ளுக்கு Covid -19 டடு்பூசி பனங்குபட்கா 

படிக்லககலநகதடுட்ட். 

 டண் 5 புலண்ிசி் ீல்சக்குித ணாஞபக்ளுக்கு 

ாசாலபொாக விஞ்ஞ்பி்ட்காக ிகன்ில 

பலலணகதா்லட் டதாிட்ட் ண்றுண் அடனூாக 

தண்பலபைடுகந் ண்றுண் புலண்ிசுக்காக 

கடிவுகசத்பண் கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந். 

டகப் சடாழி்நு்க் க்வி ண்றுண் டிஜி்் ஊகட்யட உததாகிட்து ஆண் ண்றுண் 

இஞ்ாண் ியக் க்விக்கா க்் க்பிட்ட் சசத்ாடுகயந கபக்கூடிதபயகபே் 

அபிவிருட்தி சசத்ட். 

டகப் கடாழி்த்க் க்வி 

ண்றுண் டிஜி்் ஊகட்லட 

உததாகிட்து ஆண் ண்றுண் 

இஞ்ாண் ிலக் க்விக்கா 

க்் க்பிட்ட் 

கசத்ாடுகலந 

கபக்கூடிதபலகபே் 

அபிவிபோட்தி கசத்ட். 

 ாசால கஞஞிக்கூங்கநி் கஞஞி 

ப்காபோந்கந் ண்றுண் கண்காபோந்கலந தணுண் 

கசத்ாடுகளுக்காக பத ண்ட்தி் 

ஸ்டாபிக்க்்டுந்ந கஞஞி ண்றுண் பலதலண்பு 

பிசச்லகலநட் தீ்்ட்கா குழுவிலுந்ந 

ஆசிிதக்நது அறிலப இ்ல்டுட்துண் தாக்கி் 

ா்ட்லட்து ஆசிிதக்ளுக்கு பிததாக ீதிதா 3 

பே்சிகலந ாட்துட்  
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  2021ண் ஆஞ்டுக்காக பணட்தித ணாகாஞ 

ாசாலகநி் கஞஞிகலந தணுபட்கா 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட க்வி அலணசச்ு ண்றுண் 

பணட்தித ணாகாஞக் க்விட் திலஞக்கநட்து் 

இலஞ்து தண்ககாந்ந். 

 க்வி அலணசச்ி் டகப் ண்றுண் கடா்ா் 

கடாழி்த்க் கிலநபொாக டதாிக்க்்டுந்ந 

இபச ண்றுண் தி்ட கண்காபோநா ‚இசுபோ 

லிக்ஸ்‛ கண்காபோநி் புதித தி்கா்லட் 

டதாிட்து அடல ாசாலகளுக்கு அறிபகண் 

கசத்பட்கா லக்த் எ்ல டதாி்ட்கா 

கசதணவ்ுகலந ாட்துட். 

 க்வி அலணசச்ு, க்விச ் சீத்ிபோட்டங்கந், தி்ட 

்கலக்கனகங்கந் ண்றுண் கடாலக்க்வி 

தணண்ா்டு இாாங்க அலணசச்ு ண்றுண் தடசித க்வி 

ிறுபகட்து் இலஞ்து டகப் ண்றுண் 

கடா்ா் கடாழி்த்் ாட்துக்குிதடாக 

கசத்டுட்ட்டுண் கசத்றி்ங்கலந 

எபோங்கிலஞ்புச ்கசத்ட். 

 ‛குபோகுண்‛ க்விட் கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ி 

 வீ்டு லணத க்் ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்காக 

டண் 10 ண்றுண் 11 ்குித இடபடிபங்கலநட் 

டதாிட்ட். 

 இ-டக்சாப க்் உந்நக்க பலலண 

 ிகன்ில / கடாலக்க்விச ் கசத்பலலத 

லபல்டுட்டட் தடலபதா அடி்ல 

ஆதாசலகந் ண்றுண் பழிகா்்கலந 

உந்நக்கித பழிகா்் லகதத்ல சிங்கநண், டபன் 

ண்றுண் ஆங்கிண் ஆகித பண்கணாழிகநிலுண் டதாிட்து 

க்வி அலணசச்ி் இலஞதட்டநட்தி் திதப்ண் 

கசத்ட்  

 இலஞதண்/ ிகன்ில க்விச ் கசத்ாடுகளு் 

கடாப்ுககாந்ந படிதாட ணாஞபக்ளுக்காக பத 

ண்ட்தி் 3000 பிதடச க்் ிலதங்கலந 

ிறுவுபட்கா ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட 

எபோங்கிலஞ்புசக்சத்ட். 

 க் கஞ்ஞிச ் கசத்றி்ட்துக்குிதடாக க் 

கஞஞிகலந உத ் விலநதினு் 

உததாகி்ட்காக ஆதாசல லகததகா்லட் 

டதாிட்து 5000 சிங்கந/ டபன் கணாழி் பிதிகலந 

ாசாலகளுக்கு விிததாகிட்ட். 

 க் கஞஞி பனங்குண் கசத்றி்ட்தி் கீன் தடசித 

க்விபேத் க்லூிகநி் பீாதிதிகந் உ் 

விிவுலதாநக்லந் பே்றுவிட்ட். 

 ாசாலகந் டணக்குித இலஞதட்டநங்கலநட் 

டதாி்ட்குித பே்சிகலந பனங்கி அட்கலணத 

2021ண் ஆஞ்டி் 350 ாசாலகளுக்கு 

இலஞதட்டநங்கலந அலணட்ட். 



33 

துய அய்துந்ந ப்த்ண் 

 

 தகாவி்-19 கடா்றுதாத் காஞணாக உக பங்கிபே் 

கனுடவிபே் கீன் ாசாலட் கடாகுதிலத டிஜி்் 

கடாழி்த்ட்தினூாக பலு்டுட்துபட்காக  கீன்பபோண்  

கசத்றி்ங்கலந ஆண்பிட்ட் .  

 100 கிாண்பு ாசாலகளுக்கு கஞஞிகந் 

ண்றுண் லத உகஞங்கலந பனங்குட். 

 தடசித ாசாலகந் ண்றுண் தடசித 

ாசாலகநாக அபிவிபோட்தி 

கசத்த்விபோக்குண் 25 ாசாலகளுக்கு தி் 

பகு்லகளுக்குித கபோவிகலந பனங்குட் 

ண்றுண் 35 ாசாலகளுக்கு கஞஞிகந் ண்றுண் 

லத உகஞங்கலந பனங்குட். 

 705 ாசாலகநி் உந்நக 

பலதலண்புக்கலந ிறுவுட், இலஞத 

பசதிகலந க்றுக்ககாடுட்ட் ண்றுண் இலஞத 

க்ஞங்கலந பனங்குபட்குித கறுலகச ்

கசத்ாடுகலந தண்ககாந்பட்காக ணாகாஞ 

ண்ட்தி் ிதி எதுக்கீடுகலந பனங்குட். 

ஆண் ண்றுண் இஞ்ாண் ியக் க்விபே் ிதணங்கந் ண்றுண் டங்கயந உறுதி்டுட்ட்  

ண்றுண் க்வி ிறுபங்கலந 

ணதி்பீடு கசத்படனூாக 

ிதணங்கந் ண்றுண் டங்கலந 

உறுதி்டுட்ட்  

 ாசாலகளுக்கு பனங்குபட்காக 2017-2019  

ாசாலகநி் சி்ட லபலகந் உந்நங்கித 

அறிக்லக ண்றுண் ாசால ணதி்பீடு கடா்ா 

இட்திித் டவு அடி்ல 

டதாிக்க்்டுபபோகி். 

 ாசால ணதி்பீடு கடா்ாக இட்திித் டவு 

அடி்ல டதாிக்க்்டுந்நது் ாசாலக் 

ஆண்பிக்க்்்ட் பி் ் அப்ல கசத்டுட்ட 

படிபண் .  

 க்விபே் டண் கடா்ாக க்வி உட்திததாகட்டக்நா் 

தண்ககாந்ந்் 11 ஆத்வுகலநக் ககாஞ்டு 

டதாிக்க்் ஆத்பறிக்லக அசச்ிடுபட்காக 

பனங்க்்டுந்நது . 

 2020 ாசால ஞ்புட்டங்கந் கடா்ா பபோா்ட 

அறிக்லக டதாிக்க்்டு பிசுி்ட்காக 

பனங்க்்டுந்நது் 2021 அறிக்லக டதாி்ட்கு 

தி்ப்்டு பபோகி் . 

 அதி ் லகததடு டதாிக்க்்டு இலஞதட்டநட்தி் 

திதப்்்டுந்நது் ாசாலகளுக்கு 

விிததாகி்ட்காக அசச்ிடுபட்காக 

பனங்க்்டுந்நது . 

சா்சிகயந அடி்யதாகக் சகாஞ்டு க்விக் சகாந்யககயநட் டதாிட்ட், தி்ப், 

ஆாத்சச்ி ண்றுண் சறுத்ய அடி்யதாகக் சகாஞ் தண்ாய்ப ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ்

சசத்பயயத பலு்டுட்ட் 

சா்சிகலந அடி்லதாகக் 

ககாஞ்டு க்விக் 

ககாந்லககலநட் டதாிட்ட், 

தி்ப், ஆாத்சச்ி ண்றுண் 

கறுத்ல அடி்லதாகக் 

ககாஞ் தண்ால்ப ண்றுண் 

ணதி்பீ்டுச ் கசத்பலலத 

பலு்டுட்ட் 

 2022்கா க்வி அலணசச்ி் பபோா்ட கசத்ா்டுட் 

தி்ட்லட பலபாக்கண்  டதாிட்ட் . 
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  உக பங்கி கனுடவிபே் கீன் 

லபல்டுட்ட்டுண் காதுக் க்வி 

வீணத்டுட்ட் கசத்றி்ட்தி்  (GEM Project) க்வி 

அலணசச்ு ண்றுண் உித தடசித ண் க்வி 

ிறுபங்கநது 2021ண் ஆஞ்டுக்கா தி்ங்கந் ண்றுண் 

ணாகாஞங்களுக்குித கசத்றி்ங்களுக்குித 

தி்ங்களுக்கு உடவி உக பங்கிபே் 

இஞக்க்ால்் க்றுக்ககாந்பட்காக 

கசத்டுட் ண்றுண் அட் தி்ங்கலந 

லபல்டுட்துபட்குட் தடலபதா 

எபோங்கிலஞ்புக்கலந தண்ககாந்ந் 2 

 2020 காதுக் க்வி வீணத்டுட்ட் 

கசத்றி்ட்தி் பெ்ாண் ட்பு ணதி்பீ்ல 

எபோங்கிலஞ்புசக்சத்ட் . 

 ககாழுண்பு ்கலக்கனகட்தி் NEREC ிறுபட்து் 

இலஞ்து டண் 8 ணாஞப ் சாடல ண் ணதி்பீடுகந் 

ாட்தி படிக்க்்டுந்நது் டண் 4 பகு்புக்கா 

ணாஞப ் சாடல ண் ணதி்பீ்டுச ் கசத்பலபே் 

ஆண் க் படிக்லககலந ஆண்பிட்ட்.  

 1000 தடசித ாசாலகலந அபிவிபோட்திகசத்பண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் கடிவுகசத்த்்டுந்ந 

ாசாலகளுக்கு ாசாலலத அடி்லதாகக் 

ககாஞ் தி்ப் கடா்ா பழிகா்் 

சு்றுிபோகணா்ல கபநிபே் ண்றுண் அ்ட 831 

ாசால அதிக்ந், சக ணாகாஞ ண்றுண் பத 

பிதி ண்றுண் உடவிக் க்வி் ஞி்ாநக்லந 

ாசாலலத அடி்லதாகக் ககாஞ் தி்ப் 

கடா்ாக ிகன்ிலபொாக பே்றுவிட்ட் . 

 1000 தடசித ாசாலகளுக்குித இறுதி ாசால 

கத்்்டிதலட் டதாிட்து லபல்டுட்ட் 

கசத்பலக்காக அப் ஆபஞங்கலந உித 

பிிவுகளுக்கு பனங்குட். 

 இ் ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்கு கடிவுகசத்த்்டுந்ந 

ாசாலகநி் கணாட்ட அபிவிபோட்தி 

தபலட்தி்ட்துக்குட் தடலபதா ிதி எதுக்கீடுகந் 

கடா்ாக 2021-2023 பல தி்பட்ு பவு கசவு 

பண்கணாழிகபா்ல ப்லப்ட்கா 

படிக்லககலந தண்ககாந்ந்.  

 இச ் கசத்றி்ட்துக்காக கடிவுகசத்த்ட்ுந்ந 

ாசாலகநது கணாட்ட அபிவிபோட்திக்கா 

இலக்கா தி்கணா்றி் பலபாக்கண் 

டதாிக்க்்டுந்நது் ாசாலலத 

அடி்லதாகக் ககாஞ் தடலபகலநபண் உந்நக்கி 

தணலுண் தணண்டுட்தி பூஞணா பண்கணாழிகபா்ல 

ிதி அலணசச்ுக்கு பனங்க படிக்லககதடுட்ட் . 

 கடிவுகசத்த்்டுந்ந 831 ாசாலகளுக்கு 

ாசாலலத அடி்லதாக் ககாஞ் ிதி 

எதுக்கீல் பனங்குட். 

 2020 பவுகசவுட் தி்ட்தி் கீன் உட்தடசிக்க்்டுந்ந 

பௌ 3000 ப்லித் ிதி எதுக்கீ்டி் கீன் கசத்றி் 

பண்கணாழிவுகலநட் டதாிட்து ிதி அலணசச்ுக்கு 

ப்ில்டுட்ட். 
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  ாசாலகளுக்கா புதித தடசித ிணாஞங்கந் 

ண்றுண் ிதணங்கலந அறிபக்டுட்ட். 

 ணாப் ண்ட்தி் பண்கணாழி இஞ்ாண் ில 

ாசாலகலந அபிவிபோட்தி கசத்பட்காக ணாகாஞ 

க்வி உட்திததாகட்டக்ளுக்கு ஆதாசல 

லகததகா்று பனங்க்்டுந்நது் 1000 தடசித 

ாசாலகலந அபிவிபோட்தி கசத்பண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ககாட்டஞி் ாசாலகந்/ 

ாசால பலதலண்பு அபிவிபோட்தி கடா்ாக 

கசத்றி் பண்கணாழிவு பலபாக்கண் 

கசத்த்்டுந்நது . 

 துபோக்கி ண்றுண் இங்லகக்கிலதத க்வி கடா்ா 

புி்துஞவ்ு எ்்டகணா்லக் லகசச்ாட்திடுபட்காக 

உித ட்பிிபபோ்து அபடாி்புக்கந் ண்றுண் 

கபோட்துக்கலந் க்றுக்ககாந்ந். 

 இ்தித உடவிபே் கீன் காலி ணாப்ட்தி் 200 

ாசாலகநி் தி் பகு்லகலந ிண்ாஞி்து 

கடா்ா புி்துஞப்ு எ்்டகணா்ல 

தண்ககாந்பட்குித அனுணதிலத கபநிாட்ு பநங்கந் 

திலஞக்கநட்திபபோ்து க்றுக்ககாந்ந் ண்றுண் உித 

புி்துஞப்ு எ்்டட்தி் லகசச்ாட்திடுபட்காக 

அலணசச்லபக்கு சண்்பிட்ட்  

 ஆசித அபிவிபோட்தி பங்கிபே் உடவிபே் கீன் 

லபல்டுட்ட்டுண் இஞ்ாண் ில துலசா ்

அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்்தி்குித (SESIP) 

எபோங்கிலஞ்புச ்கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந்.. 

 COVID-19 அபச ிலலணக்கு பகங்ககாடு்ட்காக 

டதாிக்க்் தி்ட்துக்கு (Contingency Emergency Re-

sponse Component –CERC Plan) உித கசத்றி் 

பண்கணாழிவுகலநட் டதாிட்ட், ிதி எதுக்கீடுகலந் 

க்றுக்ககாந்ந படிக்லககதடுட்ட் ண்றுண் 

கசத்டுட்துபலட எபோங்கிலஞ்புச ்கசத்ட். 

 CERC தி்ட்துக்கலணத ாசால அடி்லதாகக் 

ககாஞ் சுகாடா் ாதுகா்புபக்க சூனல ்டுட்ட் 

ண்றுண் கசத்ாடுகளுக்கா துிட எதுக்கீடுகலந 

பனங்குட். அட்காக உித சு்றுிபோங்கலநட் 

டதாிட்ட் ண்றுண் அச ாசாலகந் அலட்தி்குண் 

ாசால அடி்லதாகக் ககாஞ் ிதி எதுக்கீடுகலந 

பனங்குட். 

 UNICEF உடவி பனங்குண் ஊபா/ ணட்தித/ கினக்கு/ பக்கு 

ணாகாஞங்களுக்கு தணதிகணாக லத அலட்து 

ணாகாஞங்களுக்குண் COVID-19 கடா்று ிலலணபே் கீன் 

உடவிகலந பனங்குபட்குித படிக்லககலந 

தண்ககாந்பட்காக பௌ 2 ப்லித் வீடண் பனங்குட்.. 

 ாசால க்லண்புச ் கசத்ாடுகளுக்காக 

ப்லபக்க்்டுந்ந சக தகாிக்லககலநபண் 

கபோட்திந்ககாஞ்டு தீண்ாங்கந் டுக்க்்டுந்ந. 

இடனூாக சணா்ட பகு்லகலந அதிகிட்ட், புதித 

பகு்புக்கலந ஆண்பிட்ட், கிநிகாசச்ி ண்றுண் 

டண்வி க்வி பதங்கலநட் டாபிட்ட் ண்றுண் புதித 

விலநதாட்ு் ாசாலகலந ஆண்பிட்ட் ஆகித 

பிடாணாகுண் . 
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க்விட் துலபே் கஞ்காஞி்பு 

ண்றுண் ணதி்பீடு  
 பபோா்ட கசதா்றுலக அறிக்லக ண்றுண் 

ாாளுண் கடிவுக்குழுக்களுக்கு அனு்தபஞ்டித 

ப்த் அறிக்லககலந டதாிட்ட். 

 எட்ுகணாட்ட க்விட் துலபேதுண் கஞ்காஞி்பு 

ண்றுண் ணதி்பீ்டு ச்ககணா்லட் டதாிட்ட். 

 பெட அபிவிபோட்தி கசத்றி்ங்கநது ப்த்ண், 

1000 ப்லிதல வி அதிகணா கசத்றி்ங்கநது 

ப்த்ண், க்வி அலணசச்ி் பபோா்ட 

கசத்ாட்ுட் தி்ட்தி் ப்த்ண் 

தா்ப்ல ணாடா்டண் ண்றுண் காாஞ்டுகநி் 

கசத்றி் பகாலணட்துப திலஞக்கநட்தி் உித 

பிிவுக்கு அறிக்லக்டுட்ட். 

 கிாணட்துா க்துலதா், சபெக 

உக்்லண்பு பசதிகந் அபிவிபோட்திக் குழுக்கநது 

ப்த்ண், சுபீச்ட்தி் தாக்கு ககாந்லக 

அறிக்லகக்கலணத க்வி அலணசச்ி் 

கசத்ாடுகலந லபல்டுட்ட் ப்த்ண், 

‚கிாணட்துா க்துலதா்‛ 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தினூாக தபலப் பஞ்டுண் 

கிாணட்துக்கு -2021 பவு கசவுட் தி்ண் 

பண்கணாழிலப லபல்டுட்ட்‛ தடசித 

எபோங்கிலஞ்பு உ குழு ண்றுண் பிதடச 

எபோங்கிலஞ்பு உ குழுக்கநது ப்த் 

அறிக்லகலத ணாப் கசதகங்கந் ண்றுண் உித 

ட்பிபோக்கு அறிக்லகபே். 

டகப் பலகலந 

இ்ல்டுட்துட் ண்றுண் 

ஊழித ் தடலபகலந 

தீண்ாிட்ட்  

 க்வி ஊழிதக்நது டவுட் கடாகுதி, தடசித ணாஞப ்

டவுட் கடாகுதி, புவிபேத் ீதிதா டகப் பலலண 

ண்றுண் லத ிகன்ில பலலணகலந 

அபிவிபோட்தி கசத்ட் ண்றுண் பே்றுவிட்ட். 

 ாசாலகந் கஞக்ககடு்பி் டி அறிக்லககலந 

கபநிபே், இறுதிட் டவுகலந ாபலதாநக்ளுக்கு 

பனங்குட் (ாசால கஞக்ககடு்பு ண்றுண் லத 

ட்பிிபபோ்து க்றுக்ககாந்ந்டுண் டவுகலந 

அடி்லதாகக் ககாஞ்டு)  

 டண் 5 புலண்ிசி் ணாஞபக்ளுக்குித 

கப்டு்புந்நிகலந பனங்குண் கசத்பலக்கு 

கடாழி்த் உடவி பனங்குட். 

 க்விபேத் க்லூிகளுக்கு ணாஞபக்லநட் கடிவு 

கசத்ட் கடா்ாக கடாழி்த் உடவிகலந 

பனங்குட். 

 ப்லகந் ண்றுண் காலிஸ் உட்திததாகட்டக்நது 

பிந்லநகலந டண் 1 இ் அனுணதி்ட்காக 

ாசாலகளுக்குட் கடிவு கசத்பட்கா 

கடாழி்த் உடவிகலந பனங்குட். 

 ிகன்ில பலலணகநது ிலகறுடகு 

அபிவிபோட்திக்காக பநங்கலந பனங்குட். 

 தடசித க்வி பகாலணட்துப டகப் பலலண 

கடா்ா ககாந்லகலதட் டதாிட்ட் ண்றுண் 

பகாலணகசத்ட். 

 ்கதபபந்ந க்வி பகாலணட்துப டகப் 

பலலணக்குிதடாக இங்காஞ் க்லககதா்ல 

கசத்டுட்ட். 
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க்வி ஆத்வினூாக க்வி 

அபிவிபோட்தி  
 காதுக் க்விலத அடி்லதாகக் ககாஞ்டு 

தண்ககாந்ந்் 03 ஆத்வுகளுக்கு ிதி எதுக்கீடு 

பனங்குட். 

 க்வி ஆத்வு கடா்ா பழிகா்டிகதா்ல 

டதாிட்ட். 

 இங்லகபே் சக ாசாலகநிலுண் க்குண் 

ணாஞபக்ளுக்கு சி்ட டட்திா க்விலத 

பனங்குபலட உறுதி்டுட்துபட்கா 

கசத்பலகதா்ல இங்காஞ்ட்கா 

ஆத்கபா்று ண்றுண் தகாவி் 19 கடா்றுதாத் 

காஞணாக ாசாலகநி் கசத்டுட்ட்் 

கடாலக்க்விச ் கசத்பல கடா்ா 

ஆத்கபா்றுண் தண்ககாந்ந்். 

ணிட பந அபிவிபோட்தி   இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப II / III டங்கநிலுந்ந 223 

உட்திததாகட்டக்ளுக்கு ிகன்ிலபொாக இதநவு 

அபிவிபோட்தி ிகனசச்ிகலந ாட்துட்  

 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப ண்றுண் இங்லக 

ஆசிித க்விபேதாந ் தசலப உட்திததாகட்டக்நது 

இதநவு விபோட்திக்காக (்்பி் டி்தநாணா – 

கபநிா்டு) தடலபதா ிப்ாக ண்றுண் ாகறிக் 

க்ஞங்கலந கசலுட்துட் 

 தடசித க்வி ிறுபகட்திா் ாட்ட்் க்விசா் 

ணதி்பீடு ண்றுண் கஞி்பீடு சடா்ா டி்தநாணா 

ாசறி (2021-2022) ீ்லசகந் திலஞக்கந 

உட்திததாகட்டக்ந் 17 தல ங்கு்சக்சத்ட் . 

 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப 1ண் ட 

உட்திததாகட்டக்லந விதச டட்துக்கு 

டவிபதட்்துபட்கா இதநவு விபோட்தி் 

ாகறிலத ாட்துட். 

 க்வி அலணசச்ி் ஞிதா்றுண் அலுபக 

உடவிதாநக்ளுக்கு பாஞ்லண விபோட்தி 

ிகன்சச்ிகதா்ல ாட்துட். 

 ஆண் அதிாஞ்லண ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் (BPP)  

அதிக்நது எ்லகலந திபோட்துட். 

 ஆசிித ் விலட்தி் டலடாஞ்லுக்குித இடபடிப 

ிகன்சச்ிக்கா ிதி எதுக்கீடுகலந பனங்குட்  

ாசாய, பதண், ணாகாஞண் ண்றுண் தடசித ண் க்வி பகாயணட்துப சசத்பயயத 

பலு்டுட்ட்  

க்விசத்சயபகநி் டவி 
சப்றிங்கயந ி்புட்  

 தசயப  ஆ்தச்்பு  டவிபதவ்ு  

இங்லக க்வி ிப்ாக 
தசலப  

- 
I  - 35 

II - 135 

இங்லக அதி ்தசலப - 
I - 326 

II - 387 

இங்லக ஆசிித 
க்விபேதாந ்தசலப  

24 
I - 05 

II - 30 

இங்லக ஆசிித ்
தசலப  

2016-2018 க்பிட்டலி் 
டி்தநாணாடாிகந்  

ஆதாசல 
ஆசிிதக்ந்  

 

3730 

 

750 

- 
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  இங்லக க்வி ிப்ாக தசலபக்கா பிணாஞக் 

குறி்பி் திபோட்டங்கலந தண்ககாந்ந். 

 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப விதச டட்துக்கு 10 

தபோக்கு டவிபதவ்ு பனங்குட். 

 தடசித ாசாலகநி் 166 அதி ் டவிகளுக்கு 

ட்டுட்ட்் அதிக்லந ிதணண் கசத்ட். 

 இங்லக அதி ் தசலப 820 தல டவிகநி் 

உறுதி்டுட்ட். 

 இங்லக அதி ்தசலப உட்திததாகட்டக்ந் 636 தல 

1ண் பகு்புக்குண் 422 தல இஞ்ாண் பகு்புக்குண் 

டவிபதட்்துட். 

 தடசித க்விபேத் க்லூிகந் ண்றுண் ஆசிித ்

காசாலகநி் காஞ்் பீாதிதி, உ பீாதிதி 

ண்றுண் ஆசிித ் காசால அதி ் தா் 84 டவி 

கப்றிங்களுக்கு டலகலணபலத 

உட்திததாகட்டக்நிலிபோ்து 53 தபோக்கு ிதணண் 

பனங்குட். 

 தடசித ாசால அதி ் கப்றிங்கநி்டி 

2020.12.31ண் திகதிக்கு இபோ்ட 170 கப்றிங்கநி் 105 

த ் தப்க்ீல்சபொாக ிதணண் 

கசத்த்்டுந்ந.் 

 இங்யக க்வி ி்பாக தசயப 

உட்திததாகட்ட்கயந ஆ்தச்ட்டலி் கீன். 

 2016ண் ஆஞ்டி்கு் பி் ் 2017,2018,2019 ண்றுண் 

2020ண் ஆஞ்டி் க்வி ிப்ாக தசலபபே் 

ணட்ு்டுட்ட்்/ தி்ட ண்றுண் தசலப 

பெ்பி் அடி்லபே் ஆ்தச்்ட்கு 

ீல்ச ாட்ட்ாடடா் தசலபபே் டவி 

கப்றிங்கந் காஞ்டுகி். 

 2021.06.04 திகதி ணட்ு்டுட்ட்் ண்றுண் 

தசலபபெ்பி் அடி்லபே் பலதாக 442 

ண்றுண் 67 கப்றிங்கலந ி்புபட்காக 

பட்்டணா் ட்திிலக கபநிபே்்டுந்நது. 

 2021.07.16ண் திகதி தி்ட அடி்லபே் 113 

கப்றிங்கலந ி்புபட்காக பட்்டணாி 

அறிக்லக கபநிபே்்து. 

 இங்லக ஆசிித க்விபேதாந ் தசலப டண் III 

்கா ஆ்தச்்பி் கீன். 

 இ.ஆ.க.தச அனுணதிக்க்் ஆநஞிபே் உந்ந 

1090 கப்றிங்கலந ி்புபட்கு உித 

ிறுபங்கநிபபோ்து அனுணதி 

க்்டுந்நது் பட்்டணாி அறிவிட்ட் 

2020.02.07ண் திகதித்று  கபநிபே்்டு 

உட்திததாகட்டக்நிபபோ்து விஞ்ஞ்ங்கந் 

தகா்்டுந்ந. அடடி்லபே் தி்ட 

தா்டி்ீல்ச ாட்தி 

படிக்க்்டுந்நது் ா்டிலுந்ந தகாவி் 19 

கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக 

ணட்ு்டுட்ட்் ீல்சகலந ாட்ட 

படிதவி்ல. ினுண் 2022்குந் ஆ்தச்்பு 

படிக்லககலந ிலவுகசத்த 

உட்தடசிக்க்்டுந்நது. 
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துய அய்துந்ந ப்த்ண் 

  இங்லக ஆசிித ஆதாசக ்தசலபலத ிறுவுட். 

 ்கதப தசலபபேலுந்ந ஆசிித 

ஆதாசகக்லந ஆசிித ஆதாசக ்

தசலபக்கு உந்நீ்்புச ் கசத்பட்காக 

விபோ்ண் கடிவிட்ட ஆசிித ஆதாசகக்நது 

டி்் தகாலபகளுக்கலணத டலகலணகந் 

ீ்சிட்து்ாக்்க்டுண். 

 ஆசிித ஆதாசக ் தசலபக்கு புதிடாக 

ஆ்தச்்பு கசத்பட்காக 

ணாகாஞங்கநிபபோ்து கப்றி விங்கந் 

தகா்்டுந்ந. 

 இங்லக ஆசிித ்தசலப டண் III ்கு ஆத்ச்்பி் 

கீன். 

 13 பபோ உட்டபாடணநிக்க்் க்வி 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ஆசிித ் ிதணண் 

பனங்குபட்காக 2018இ் ாட்ட்் 

தா்டி்ீல்சபே் கறுதறுகநி் 

அடி்லபே் காது தப்க்ீல்சக்கு 

சபெகணநிட்ட விஞ்ஞ்டாிகந் பிததாக 

தபக்ீல்சக்கு அலனக்க்வுந்ந.் 

தணலுண் ்டாிகந் ண்றுண் 

டி்தநாணாடாிகலந ஆ்தச்்புச ்

கசத்படக்ாக பட்்டணாி அறிவிட்டல 

கபநிபே படிக்லககந் 

தண்ககாந்ந்டுகி். 

 ஆசிித,் அதிக்நது சண்ந பஞ்ாடுகலந 

தீட்்ட் கடா்ா அலணசச்லபட் 

தீண்ாட்துக்கலணத, அலணசச்லப உகுழுவிா் 

பண்கணாழித்்டுந்நட்டி 2018 அறிக்லகப் 

கூடித சண்ந பண்கணாழிவு திப்போண் காங்கநி் 

லபல்டுட்ட் இபோக்கி்து. 

 ட்தாலடத ஆசிித ் தசலப 

பிணாஞக்குறி்பிலுந்ந குலாடுகலந 

இங்காஞ் ண்றுண் அட்கா திபோட்டங்கலந 

ப்லபட்ட் ண்றுண் க்விட் துலபேலுந்ந 

தசலபகலந இலஞட்து பலதறுக்க்் 

தசலபகதா்று உபோபாக்க் இபோ்டா் அச ்

கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந 

தி்ாக்்க்டுகி்து. 

 இங்லக க்வி ிப்ாக தசலபபே் இஞ்ாண் 

விலட்தி்கா் டலடாஞ்் ீல்சக்குித 

கறுதறுகந் கபநிபே்்டுந்நது் படாண் 

விலட்தி்கா் டலடாஞ்் ீல்சக்கு 2021-01

-01ம் திகதியுடைய வரத்்தமானி அறிவித்தலூைாக 

விஞ்ஞ்ங்கந் தகா்்டுந்ந. இங்லக க்வி 

ிப்ாக தசலப உட்திததாகட்டக்ளுக்கா இலஞ்பு 

கணாழிக்குித ீல்சக்கா பட்்டணாி 

அறிவிட்ட் 2021-01-01ண் திகதி பிசுிக்க்்து. 
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ணதி்பி்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு     : 60.7 ப்லித் க்கித அகணிக்க  காக்ந்                   

சசத்றி் கா ்ய                             :   2018 - 2023 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                          :   சப்தடச அபிவிபோட்திக்கா  OPEC உடவிகந்(OFID)  

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 36 கடாழித் ஆத்வுகூங்கலந புதிடாக ிண்ாஞிடட்். 

 ட்தாதிபோக்குண் 15 கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கநி் திபோட்டங்கலந தண்ககாஞ்டு 

அப்ல தணண்டுட்ட். 

 380 ாசால கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கநது பசதிகலந ாணிட்ட். 

 ප51 ாசாலகளுக்கு இத்திங்கந், உகஞங்கந் ண்றுண் டநாங்கலந 

பனங்குட். 

 13 பபோ க்ாத்டுட்ட்் க்வி ிகன்சச்ிட்தி்்ண் அப்டுடட்்ட்ுந்ந 286 

ாசாலகநிலுந்ந இத்திங்கந் ண்றுண் உகஞங்கலந தணண்டுடட்். 

 கடாழி்த் ஆசிிதக்ந் ண்றுண் உித ா் ஞி்ாநக்நது இதநலப 

விபோட்திகசத்பட்கா ிகன்சச்ிகலந ாட்துட்.  

 ගஆசிிதக்ளுக்கு க்விணாி ண்றுண் ்்பி் க்வி டி்தநாண க்ட்குித 

ச்ட்்ங்கலந பனங்குட். 

 ஆசிித ் பே்சிக்காக தடசித க்வி ிறுபகடத்ுக்கு கடாழி்த் உகஞங்கந் 

ண்றுண் டநாங்கலந பனங்குட். 

 

சசத்றி்ட்தி் சணாட்ட ப்த்ண் : 

 36 கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கலந அலண்ட்காக கறுலகச ் கசத்ாடுகந் 
தண்ககாந்ந்ட்ு விலணனு அங்கீகிக்க்ட்ு அட்டி 24 ிண்ாஞ்ஞிகந் 
ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந. 

 ்கதப உந்ந 5 கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கநி் திபோட்ட்ஞிகலந தண்ககாஞ்டு 
அப்ல தணண்டுட்துபட்காக விலணனு அங்கீகிக்க்ட்ுந்நது் இ்னுண் 10 
ஆத்வுகூங்களுக்குித  ணதி்பீடு டதாிக்க்ட்ு பபோகி்து . 

 கடாழி்ாட்துல லபலபேலுந்ந 286 ாசாலகளுக்கு உகஞங்கந் ண்றுண் 

இத்திங்கலந பனங்குபட்காக விலணனுக்கந் தகா்ட்ுந்ந. 

 ஆசிித ் பாஞ்லண விபோட்திபே் கீன் தடலபகலந கு்ாத்வு கசத்து சிங்கந ண்றுண் 
ஆங்கி பே்சி பழிகாட்ிகந் ண்றுண் தடலபதா உகஞங்கலநட் டதாிட்ட் 
ண்றுண் ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்குித தி்ப்கந் தண்ககாந்ந்ட்ுபபோகி். 

 கடாழி்த் ஆசிிதக்ளுக்கு க்விணாி (B.Ed) ்ண் பனங்க படிக்லககந் 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந . 

 தடசித க்வி ிறுபகட்துக்கு காபோக்ந் ண்றுண் உகஞங்கலந பனங்குபட்கீன் 
அங்கீகிக்க்் காபோக்நி் எபோ கடாகுதி பனங்க்ட்ுந்நது் பகுதிக்கா 
விலணனு தகா்வுந்நது. 

5.1 சடாழி்நு்க் க்வி அபிவிருட்தி சசத்றி்ண் 

05. சபநிாட்ு உடவிகநி் கீன் சசத்டுட்ட்டுண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் ண்றுண் சசத்றி்ங்கந்  
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ணதி்பி்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு  :  100 ப்லித் க்கித அகணிக்க காக்ந்  

சசத்றி் கா ்ய                           : 2019 – 2023 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                        : உக பங்கி  

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 ஆங்கி ா க்் தறுகலந தணண்டுடட்். 

 கஞிட ாட்துக்குித க்் தறுகலந தணண்டுடட்். 

 ாசால அடி்லபோ பாஞ்லண விபோட்தி ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கலந சக அச 

ாசாலகநிலுண் லபல்டுட்ட். 

 ாசாலகலந தணண்டுட்தி பலு்டுட்துண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட சக அச 

ாசாலகநிலுண் லபல்டுட்ட். 

 கஞிடண் ண்றுண் ஆங்கி ாங்களுக்குித டிஜி்் க்் பெங்கலந தணண்டுட்ட். 

 ிதணங்கந் ண்றுண் டடல்ட உறுதி்டுட்துபட்காக ாசால சபெக அடி்லபே் 

ாசால உந்நக ண்றுண் கபநிதக ணதி்பீடுகலந தண்ககாந்ந். 

 ணிட பந அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்தி் கீன் இங்லக க்வி ிப்ாக தசலப, இங்லக 
ஆசிித க்விபேதாந ்தசலப ண்றுண் கலடத்ி் அபிவிபோட்தி உட்திததாகட்டக்ளுக்கு 
பதுணாி ாகறிகலநட் கடாப்ட்கா ச்ட்்ண் பனங்குட் . 

 உ்டுட்ட் க்விண் குடிபிலணக் க்வி ண்றுண் சபெக ்லிஞக்கண் ண்றுண் கடாழி் 

பழிகா்்கலந பலு்டுடட்். 

 ாசால சுகாடாண் ண்றுண் ல தணண்டுடட்். 

சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

 ஆங்கி ா க்் தறுகலந அபிவிபோடத்ி கசத்பட்கா ிகன்சச்ிடத்ி்டல்ட  (English 

Language Learning Enhancement – ELLE programme) 9 ணாகாஞங்கநிலுபந்ந ாசாலகளுண் 
உந்நங்கக்கூடிதடாக 500 ாசாலகநி் கசத்டுட்துட், பழிகாட்ிகந் ண்றுண் 
ஆதாசலகலநட் டதாிட்து ாசாலகளுக்கு விிததாகிடட்், ணாகாஞ ண்றுண் 
பத ண்ட்தி் க்வி உட்திததாகடட்க்ந், அதிக்ந், ஆசிித ஆதாசகக்ந் ண்றுண் 
ஆசிிதக்லந் பே்றுவிட்ட். 

 கஞிட ா க்் தறுகலந அபிவிபோடத்ி கசத்பட்கா ிகன்சச்ிடத்ி்ணா  [Mathematics 
Learning Enhancement (MLE) programme] 9 ணாகாஞங்கநிலுபந்ந ாசாலகளுண் 
உந்நங்கக்கூடிதடாக 500 ாசாலகநி் கசத்டுட்துட், ணாகாஞ ண்றுண் பத 
ண்ட்தி் க்வி உட்திததாகடட்க்ந், அதிக்ந், ஆசிித ஆதாசகக்ந் ண்றுண் 

5.2 சாதுக் க்வி வீணத்டுட்ட் சசத்றி்ண்  ( GEMP) 

2021.08.31ண் திகதிக்கு கசவு                   : ரூ146.33 ப்லித் 

2022 பபோட்துக்குித கசத்ாடுகந்  : 

 36 கடாழி்த் ஆத்வுகூங்கநது ிண்ாஞ் ஞிகந், 15 கடாழி்த் 
ஆத்வுகூங்கநது திபோட்ட தபலகந் ண்றுண் தணண்டுட்ட் கசத்ாடுகளு் 380 
கடாழி்த் ஆத்வுகூ பசதிகலந ாி்புசக்சத்பண் ஞிலத கடா்்துண் 
தண்ககாந்ந். 

 286 ாசாலகநது இத்திங்கந் ண்றுண் உகஞங்கலந தணண்டுட்ட் ண்றுண் 
தடசித க்வி ிறுபகட்துக்கு காபோக்ந் ண்றுண் உகஞங்கந பனங்கி பகுதிச ்
கசத்ாடுகலந ிலவுகசத்ட். 

 ஆசிிதக்நது பாஞ்லண விபோட்தி ண்றுண் கடாழி்த் ஆசிிதக்ளுக்கு க்விணாி 

(B.Ed) ்ண் பனங்குபட்குித கசத்ாடுகலந லபல்டுடட்் . 
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ஆசிிதக்லந் பே்றுவிட்ட். பழிகா்்கந், ஆசிிதக்ந் ண்றுண் ணாஞபக்ளுக்குட ்

தடலபதா ஆதாசலக் லகததடுகலந ாசாலகளுக்கு விிததாகிட்ட். 

 ாசால ண்ட்தி் கஞக்ககடு்கா்ல தண்ககாஞ்டு ாசால அடி்லபோ 
ஆசிித ்பாஞ்லணட்துப பே்சிக்கா தடலபகலந இங்கஞ்டு கடிவுகசத்த்் 45% 
வீடணா பதங்கநி் உட்திததாகட்டக்ந் ண்றுண் அதிக்லந அறித்டுடட்். 

 ாசாலகலந தணண்டுடத்ி பலு்டுடத்ுண் ிகன்சச்ிடத்ி்ண் [Enhanced Programme for School 
Improvement (EPSI)] கடா்ாக டதாிக்க்் பழிகா்்கலந சக ாசாலகளுக்குண் 

விிததாகிடட்். 

 அத்திாவசி பாடப் பிாிவுகளுக்கு கற்றல் உதவிகள் தாாிக்கப்பட்டு, இ-தக்சலாவ 

இணைத்தளத்ணதப் பதிவிறக்கம் சசய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் சசய்ப்பட்டுள்ளன. 

 டிஜிட்டல் கற்றல் கருவிகள் அணப்பது குறித்து அலுவலர்களுக்கு மூன்று நாள் பிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

 ாசால க்வி ிதணங்கந் ண்றுண் ஞ்புட் டட்லட பகாலண கசத்பட்கா தடசித 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் கடா்ாக க்வி உட்திததாகட்டக்ந் ண்றுண் அதிக்லந அறித்டுட்தி 
உந்நக ண்றுண் கபநிதக ணதி்பீல் 2000 ாசாலகநி் கசத்டுட்ட். 

 க்வி ிப்ாக தசலப உட்திததாகடட்க்ந், கலட்தி் படிபலண்ாநக்ந் ண்றுண் ஆசிித 
க்விபேதாநக்ந் 101 த ் கடிவுகசத்த்ட்ு அபக்ளுக்கு ்கலக்கனகங்கலநட ்
கடிவுகசத்பணாறு ஆதாசல பனங்க்ட்ு அட்டி ட்தாது 5 த ்ிகன்ிலபொாக 
கபநிாட்ு பதுணாி ாகறிகலநட் கடாக்ி் ் ்து் 17 த ்
்கலக்கனகங்களுக்குட் கடிவுகசத்த்ட்ுந்நது் அபக்ளுக்குித திவுகலந 
தண்ககாந்ளுண் கசத்ாடுகந் ்ாடுகசத்த்டுகி். 

 45%வீடணா க்வி பதங்கநி் குடிபிலணக் க்வி ிகன்சச்ிதி்ங்கலந 

லபல்டுடட்் . 

2021ண் ஆஞ்டி் தண்சகாந்ந்் விதசணா சசத்ாடுகந் : 

காதுக் க்வி வீணத்டுடட்் (GEM) கசத்றி்ட்தி் கீன் லபல்டுடத்ுபட்காக 

COVID – 19 உடி தித்ாட்ுட் தி்கணா்ல(Contingency Emergency Response Component) 

டதாிட்து லபல்டுட்துண் கசத்ாடுகந் ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந. 

 COVID-19 கடா்றுதாத் ிலலணபே் கீன் சுகாடா ாதுகா்புபக்க 
கசத்பலகதா்றி் கீன் ணாஞபக்நது க்விச ் கசத்ாடுகலந கடாச்ச்ிதாக 
லபல்டுட்துபலட தாக்காகக் ககாஞ்டு இட் தி்ண் கசத்டுட்ட்டுகி்து. 

 தி்டத்ி்டி கணாடட்ணாக ணதி்பி்ட்ுந்ந ிதி (2021/2022) -20.02 ப்லித் அகணிக்க 

காக்நாகுண்  (அஞ்ஞநபாக பௌ. 3,800.00  ப்லித் ) 

 இட்தி்ட்துக்கா ிதிஎதுக்கீடு உக பங்கிபே் கனுடவிபே் கீன் பனங்க்டுகி்து. 

 இட் தி்ண் லபல்டுட்ட்டுபது தடசித தி்ப்கந் திலஞக்கநட்தி் 
எபோங்கிலஞ்பு் ்து் இட்கா ிதி எதுக்கீடு 2021 ூ் ணாடண் க்வி 
அலணசச்ுக்கு கிலக்க்க்து. 

 இட்தி்ட்தி் கீன் யபய்டுட்ட்டுண் ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 

1)    ாசாய ண் சுகாடா ாதுகா்புச ்சசத்பயகநி் தணண்ாடு 

 குடிீ ் பசதிகந் 267 ாசாலகளுக்கு 2021ண் ஆஞ்டி் குடிீ ் பசதிகலந 

பனங்குட். 

 தடசித ிணாஞங்கநி் டி சுகாடா பசதிகந் 881 ாசாலகளுக்கு அப் 

பசதிகலந ்டுடத்ிக்ககாடுடட்். 

2)     டிஜி்் க்பு பயக் க்ய தணண்டுட்ட்  

 கடாலக்காச்ி ிகன்சச்ிகலந ாட்துட் (தடசித க்வி ிறுபகடத்ினூாக 
கசத்டுடட்்டுகி்து)  

 இலஞத பசதிகந் 651 ாசாலகளுக்கு அப்பசதிகலந ்டுடத்ிக்ககாடுடட்் . 

 கஞஞி பசதிகந் குலபா 100 ாசாலகளுக்கு அப் உகஞங்கந் ண்றுண் 
கபோவிகலந பனங்குட், 35 ாசாலகளுக்கு கஞஞிகலந  (All in one computers) 

பனங்குட், 25 தி்பகு்லகளுக்கா உகஞங்கலந பனங்குட். 

 ඩடிஜி்் க்் கசத்பலகந் கடா்ாக ஆசிிதக்லந் பே்றுவிடட்். 
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3)   COVID -19 கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக ணாஞபக்ந் இன்ட க்்/ க்விக்கா 
காட்துக்காக துிட க்் ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கலந லபல்டுடட்் ண்றுண் 
ாசால ண் சுகாடா ாதுகா்பு ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந தணண்டுட்ட். 

2021.08.31 දதிகதிக்கு சசவுகந் – ரூ. 1316.89 ப்லித் 

 

2022 ண் ஆஞ்டி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந்  : 

 ஆங்கி ா க்் தறுகலந தணண்டுடத்ுபட்கா ிகன்சச்ிடத்ி்டல்ட  (ELLE) 500 
ாசாலகநி் லபல்டுட்துபடனூாக 60% வீடணா ணாஞபக்நது ஆங்கி 
ாக் க்் தறுகலந அபிவிபோட்தி கசத்ட். 

 கஞிட ா க்் தறுகலந தணண்டுடத்ுபட்கா ிகன்சச்ிடத்ி்டல்ட  (MLE) 500 
ாசாலகநி் லபல்டுட்துபடனூாக 60% வீடணா ணாஞபக்நது கஞிட 
ாக் க்் தறுகலந அபிவிபோட்தி கசத்ட்  

 60% வீடணா க்வி பதங்கநிலுந்ந ாசாலகலந அடி்லதாகக் ககாஞ் 

ஆசிித ்பாஞ்லண விபோடத்ி ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்குித இக்குகலந அலட். 

 60% வீடணா க்வி பதங்கநிலுந்ந ாசாலகலந பலு்டுட்ட் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்துக்குித  (EPSI) இக்குகலந அலட். 

 ாசால சபெகட்லட அடி்லதாகக் ககாஞ் ாசால ஞ்புட்டட்லட 
உறுதிகசத்தக்கூடித தபலட்தி்ங்கலந தணலுண் 2500 ாசாலகநி் 
லபல்டுடட்். 

 க்வி ிப்ாக தசலப உட்திததாகடட்க்ந், ஆசிித ஆதாசகக்ந், கலட்தி் 
படிபலண்ாநக்நி் கடிவுகசத்த்் 65 தபோக்கு கபநிாட்ு 
்கலக்கனகங்கநி் பதுணாி் ்ங்கலநட் கடா ச்ட்்ண் பனங்குட். 

 60% வீடணா க்வி பதங்கநி் குடிபிலணக் க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 

லபல்டுடட்். 

 750 ாசாலகநி் சுகாடா ண்றுண் தாஷாக்கு ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந 

லபல்டுடட்் . 

 அணனத்து பாடப் பிாிவுகளுக்கும் டிஜிட்டல் கற்றல் எய்ட்ஸ் தாாித்தல் ற்றும் இ-தக்சலாவில் பதிவவற்றம் 

சசய்தல். 

 கைிதம் ற்றும் ஆங்கிலப் பாடங்களுக்குத் சதாிந்த கற்றல் கருவிகணளத் தாாிப்பதில் திறன் வளர்ப்பு 

நிகழ்ச்சிகணள நடத்துதல். 
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ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு : 7.5 ப்லித் அகணிக்க காக்ந் 

சசத்றி் கா ்ய                                          : 2018-2022  

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                        : ககாத்கா (KOICA) 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 கிநிகாசச்ி ணாப்ட்தி் கடிவுகசத்த்் 13 ாசாலகநி் புதித 

ிண்ாஞங்கந் பசதி தணண்டுட்ட்கலந தண்ககாந்ந். 

 கடிவுகசத்த்் ாசாலகளுக்கு டநாங்கந், உகஞங்கந் ண்றுண் உத ்

டண்பக்க க்் உடவி உகஞங்கலந பனங்குட். 

 சி்டபலகபே் உ்டுட்ட்் ண்றுண் ணாஞப ் லணத க்் க்பிட்ட் 
கசத்பலகதா்றுக்காக ஆசிிதக்ந் ண்றுண் ஆசிித ஆதாசகக்நது 
இதநலப விபோடத்ிகசத்ட். 

 ஆசிிதக்ந் ண்றுண் ஆசிித ஆதாசகக்நது சபெக உநவித் ், தண்ல 

அபிவிபோட்தி, கடாழி் பழிகா்் ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 க்வி உட்திததாகடட்க்ளுக்கு ணாகாஞ ண்றுண் பத ண்ங்கநி் க்விச ்

சு்றுாக்கலந எழுங்குகசத்ட். 

 கிநிகாசச்ி ணாப்ட்தி் சக விதச க்வி ஆசிிதக்ந் ண்றுண் ஆசிித 
ஆதாசகக்நது அறிவு ண்றுண் டலகலணகலந விபோட்திகசத்துககாந்பட்கா 
பே்சிகறிகலந ாடத்ுட். 

 

சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

 கிநிகாசச்ி ணாப்ட்தி் கடிவுகசத்த்் 13 ாசாலகநது திபோட்டதபலகந் 
ண்றுண் பசதிகலந தணண்டுட்துண் ஞிகந் 25% ிலவுகசத்த்ட்ுந்நது் புதித 
கட்ுணாஞ் ஞிகநி் 83% வீடண் ிலபல்துந்ந. 

 கடிவுகசத்த்் 13 ாசாலகளுக்கு டநாங்கந் ண்றுண் க்் 
உகஞங்கலந பனங்குபட் கீன் தணலச, கதில, விலநதாட்ு உகஞங்கந், 
கடாழி்த் உகஞங்கந் ண்றுண் பாடத்ிதக் கபோவிகலந பனங்குட் . 

 13 ாசாலகளுக்கு உதட்ண் பக க்் உடவி உகஞங்கலந பனங்குண் 

படாண், இஞ்ாண் க்ங்கலந ிலவுகசத்ட். 

 சி்டபலகபே் உ்டுட்ட்் ண்றுண் ணாஞப ் லணத க்் க்பிட்ட் 
கசத்ாடுகலந ஆசிிதக்ளுக்கு அறிபகண் கசத்ட் ண்றுண் இதநலப 
விபோட்திகசத்ட், கிநிகாசச்ி ணாப்ட்திலுந்ந அலட்து விதச க்வி 
ஆசிிதக்ளுக்கா அறிவு ண்றுண் டலகலணகலந தணண்டுட்துபட்கா பே்சிச ்
கசதணவ்ுகலந ாடத்ுட் ண்றுண் சபெக ்லிஞக்கண் ண்றுண் சபெக உநவித் 
் தணண்ாடு கபோதி ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கலந லபல்டுடட்் ஆகித 
கசத்ாடுகநி் 60% வீடணா குதிகந் ியபய்துந்ந . 

 

2021.08.31 திகதிக்கு சசவுகந்  - 4.90 ப்லித் க்கித அகணிக்க காக்ந்  

2022  ஆஞ்டி் உட்தடசிக்க்ட்ுந்ந சசத்ாடுகந்:  

    தி்ப்ட்ுந்ந ிகன்சச்ிட்தி்ங்கநி் அடுடட்க் படிக்லககலந 
தண்ககாந்ந். 

5.3 கிநிசாசச்ி ணாப்ட்தி் க்விக்கா சூனய தணண்டுட்துண் சசத்றி்ண்  
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ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு : பௌ 4281 ப்லித்  

சசத்றி்க் கா ்ய                                            :  2019 - 2021 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                      : Korean Exim Bank/EDCF 

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 

 தடசித விதண் சா ் கண்காபோந் டதாி்பு ிலதகணா்ல தஹாணாகலணபே் 
அலணடட்். 

 கட் ண்றுண் கினக்கு ணாகாஞங்கநி் பிதடச டகப் ண்றுண் கடா்ா் 
கடாழி்த் ிலதங்கலந அலணட்ட் 

 தடசித கண்காபோந் டதாி்பு ிலதண் ண்றுண்  பிதடச டகப் ண்றுண் கடா்ா் 
கடாழி்த் ிலதங்களுக்கு உகஞங்கந் பனங்குட். 

 உித உட்திததாகடட்க்ளுக்கு உந்ாட்ு ண்றுண் கபநிாட்ு பே்சிகலந பனங்குட் . 

 

சசத்றி்ட்தி் சணாட்ட ப்த்ண் : 

 கசத்றி்ட்லட ஆண்பி்ட்கா ஆண் தி்ப் கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந்.  

 இதலுலண கு்ாத்கபா்ல தண்ககாந்ந். 

 தடசித விதண் சா ் கண்காபோந் டதாி்பு ிலதகணா்ல அலணக்க 
காஞிகதா்ல கடிவுகசத்ட். 

 கனுக்கா எ்்டடத்ி் லகசச்ாட்தி் ண்றுண் ஆதாசல தசலபலத இங்கா் . 

 ஆண் கறுலகசக்சத்ாடுகந் கடா்ா விதங்கலந தண்ககாந்ந். 

5.4 இஞ்ாண் ிய க்விக்காக டகப் சடாழி்நு் யணதங்கயந  ( ICT Hubs)  

සிறுவுண் சசத்றி்ண்  

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு : பௌ.109.25 ப்லித்  

சசத்றி்க் கா ்ய                                            :  2019-2021 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                      : இ்தி அசு  

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 

 புச்ாலப சஸ்பதீ ணடத்ித க்லூிபே் ஆத்வுகூண், பகு்லகந் ண்றுண் ிப்ாக 
க்ட்லட புஞ்ிண்ாண் கசத்ட்  

 ாசாலக்கு அபசிதணா காபோக்ந் ண்றுண் உகஞங்கலந பனங்குட்  

 

2021 ஆஞ்டி் ச்றுக்சகாஞ்டுந்ந ப்த்ண் :  

 உக்்லண்பு பசதிகநது அபிவிபோடத்ிலத ிலவுகசத்ட்.  

 ாசாலக்குட் தடலபதா காபோக்ந் ண்றுண் உகஞங்கந் பனங்கி 

ிலவுகசத்த்வுந்நது. 

 

2021.08.31 திகதிக்கு சசவு : பௌ . 76.84  ப்லித்  

5.5 புச்ாப சஸ்பதி ணட்தித க்லூியத அபிருட்திசசத்ட்  



47 

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு (tUlhe;j) : பௌ. 10.00 ப்லித்  

சசத்றி்க் கா ்ய    :  tUlhe;j  

உடவி பனங்குண் ிறுபண்  : UNESCO 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:  

 தடசித ிலகறுடகு அபிவிபோடத்ிலத அலபட்காக க்வி, விஜ்ஜாண், காசாண், 
காதுச கடா்ா், சபெக விஜ்ஜாண் ண்றுண் சு்ா் தா் துலகளுக்கா 
அபிவிபோட்திகலந அல்துககாந்பட்காக எப்கபாபோ அலணசச்ுக்களுனுண் 
எட்துலன்புனுண் எபோங்கிலஞ்புனுண் கசதா்றுட். 

 சணாடாண் ண்றுண் ிலகறுடகு அபிவிபோடத்ிலத உறுதி்டுட்துபட்காக அசு 

ண்றுண் அச சா்் ிறுப்ங்களு் எ்றிலஞ்து கசத்். 

 புதித தகா்ாடுகலந லபல்டுடட் ப் ் தடசித ீதிபே் ாசால 
பலலணபேனுந் அப்பாா தகா்ாடுகந் ப்பநவு தூண் சாடத்ிதணாகுண் ்து 
்றி ீச்ிட்து் ா்்ட்காக ப்காடி கசத்றி்கணா்ல 
லபல்டுடட்். 

 தடசித ீதிபோ அபிவிபோட்திபேனுந் தடசித ணபுிலணகந் ண்றுண் புதுலணகளுக்கு 

சப்தடச அங்கீகாண் ண்றுண் ாதுகா்ல் க்றுக்ககாந்பட்காக கசத்். 

 பகஸ்தகா ண்றுண் அது சா்்ட ிறுபங்களு் எபோங்கிலஞ்பு் கசத்ட்ு 
தடசித ண்றுண் சப்தடச ணாாடுகந் ண்றுண் பே்சி கசதணவ்ுகலந ாட்ட 
படிக்லக டுடட்். 

 ணது ாட்ுக்கு் காபோட்டணா பகஸ்தகா உகநாவித தகா்ாடுகந் ண்றுண் 
கசத்றி்ங்கலந லபல்டுட்துபட்குட் தடலபதா ிதிலத 
க்றுக்ககாந்ந படிக்லககதடுட்ட். 

 

2021 ஆஞ்டி் ச்றுக்சகாஞ்டுந்ந ப்த்ண் : 

 enikki festa சிட்திச ்சு்று்தாட்ி 2019 டிசண் ்ணாடட்தி் இண்க்து. 

 தகாவி ் கடா்றுதாத் காட்தி் சிறுபக்நது உந ட்லட தணண்டுடத்ுபட்காக 

லகறுண் ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்கு உடவி பனங்க்்து. 

 ிவுகா்் கடா்ா க்லக ்றி ஆசிித ் ஆதாசகக்லந அறிவுறுட்துண் 
ிகன்கபா்று ாடட்்்து  

 

2020.08.31 திகதிக்கு சசவுகந்  - பௌ ப்லித் 1.43 

5.6 பசஸ்தகா  உடவி ச்டுண் ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் – இங்யக தடசித 

பசஸ்தகா ஆயஞக்குழு  
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5.7 பிசச் ண்றுண் க்வி அயணசச்ு ஒ்றியஞ்ட ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந்  

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு : பௌ. 16 ப்லித்  (2021 பருட்துக்கு)  

சசத்றி்க் கா ்ய                                    :  2018-2022 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                    : பிகச்  

 

2021 ஆஞ்டி் சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 தடசித க்வி ிறுபகடட்ா் தண்ககாந்ந்டுண் சுகாடாண் ண்றுண் உ்க்வி ண்றுண் 

அனகித் க்விக்குித ிகன்சச்ிகளுக்கா ிதி உடவிகலந பனங்குட். 

 க்வி அலணசச்ி் சபெக ்லிஞக்க் பிிவினூாக தண்ககாந்ந்டுண் சபெக 
்லிஞக்கண் ண்றுண் சணாடாக் க்விக்கா தடசித ண் ககாந்லககதா்லட ்
டதாி்ட்கா ஆண் கடாழி்த் உடவிகலந பனங்குட். 

 

2021 ஆஞ்டி் ச்றுக்சகாஞ்டுந்ந ப்த்ண்:  

 ாட்ி் ட்தாலடத கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக க்வி அலணசச்ினூாக 
தண்ககாந்ந்டுண் ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் ஆண்பிக்க்வி்ல ்து் தடசித க்வி 
ிறுபகட்திா் தண்ககாந்ந்டுண் கசத்ாடுகளுகந் ஆகஸ் ்ணாடண் ஆண்பிக்க்்.  

 ாசால ணாஞபக்ளுக்கு கடாச்ச்ிதா க்விச ்ச்ட்்ங்கலந பனங்குட்: டண் 
1 ண்றுண் 2 ணாஞபக்ளுக்கு கசத்ாடுகலந அடி்லதாகக் ககாஞ் க்் 
ஆபஞங்கலந அசச்ிட்ு விிததாகிடட்்  

 அனகித் க்விக்கா தணதிக இடபடிபங்கலநட் டதாி்ட்காக 100 ஆசிிதக்ந் 
ண்றுண் ஆசிித ஆதாசகக்நது ககாந்நநலப விபோட்திகசத்பட்காக கசத்ாட்ுட ்
தி்கணா்று டதாிக்க்ட்ு அட்கா அடுட்ட க் கசத்ாடுகந் 
தண்ககாந்ந்ட்ுபபோகி்.  

 சபெக எபோலண்ாடு ண்றுண் சணாடாட்லடக் கட்ிகதழு்புபட்காக கூட்ு 
விலநதாட்ு ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந லபல்டுட்துபட்குட் தி்ங்கந் 
பகுக்க்ட்ுபபோகி்து.  

 

2021.08.31 திகதிக்கு சசவுகந் - பௌ. ப்லித்   0.00 

 

2022 பருட்தி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந்  : 

 க்வி அலணசச்ி் சணாடாண் ண்றுண் ்லிஞக்க் பிிவு இப்பபோட்தி் 
லபல்டுடட் இபோ்ட கசத்ாடுகலந ாட்ி் ட்தாலடத கடா்றுதாத் 
ிலலண காஞணாக அடுடட் பபோட்தி் கசத்டுட்ட  UNICEF  ிறுபண் 
இஞங்கிபந்நது.  
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5.8   சடாழி்நு் ாட்துயக்கா தடசித க்விபேத் க்லூிசதா்ய 

ி்ணாஞிட்ட் ண்றுண் ஆசிித பே்சி சசத்பயசதா்ய உருபாக்குட்  

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு : பௌ 2080 ப்லித்  

 சசத்றி்க் கா ்ய                                   :  2015-2022 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                       : ககாத்கா (KOICA) 

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:  

 கடாழி்த் ஆசிிதக்ளுக்கா தடசித க்விபேத் க்லூிகதா்ல 

ிண்ாஞிட்ட் . 

 கடாழி்த் ஆசிிதக்லந பே்றுவி்ட்காக புதித ஆசிித ் பே்சி 

கசத்பலகதா்ல உபோபாக்குட். 

 

 சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

 கடாழி்த்ட்துக்கா தடசித க்விபேத் க்லூிலத ிண்ாஞி்ட்கா ாங்கல, 

குநிதாபிட்ிபே் உந்ந காஞிகதா்றி் 2020-08-31ண் திகதி அடிக்க் ா்்்து.  

 இக் க்விபேத் க்லூிலத ிண்ாஞி்ட்காக கடிவுகசத்ட காஞிபே் ணா்ண் 
தண்ககாந்ந பி் ் படிவு கசத்த்்டா் அது கடாப்ி் க்துலதாடி 
தீண்ாிக்கதபஞ்டி இபோ்டடா் இட் ிண்ாஞச ் கசத்ாடுகந் டாணதிடட்து் பி் ்
அதட இட்தி் ிண்ாஞி்து காபோட்டகண இறுதிட் தீண்ாண் டுக்க்்டா் அட் 
ிண்ாஞச ்கசத்ாடுகலந பந ஆண்பி்ட்காக க்வி அலணசச்ு, கபநிாட்ு பநங்கந் 
திலஞக்கநண் ண்றுண் K O I C A  ிறுபண் ஆகித படிக்லககலந 

தண்ககாஞ்டுபபோகி்து. 

 KOICA ிறுபட்தி் பண்கணாழிகபா்ாக ட்தாதிபோக்குண் COVID கடா்றுதாத் 
ிலலணபே் கீன் ிண்ாஞச ்கசத்ாடுகந்லந துிட்டுட்துண் தாக்கி் ிண்ாஞட்லட 
அடி்லதாகக் ககாஞ் பிதபசட்லட கசத்ால் அடி்லதாகக் ககாஞ் 
பிதபசணாக  (Project Based Approach) ணா்றுபட்கு தீண்ாிக்க்ட்ுந்நது் 

க்துலதா் எ்்டடத்ி்  ( Road of  Discussion)  திபோடட்ங்கலந தண்ககாஞ்டு இச ்
கசத்றி்ட்தி்கு் காறு்ா ங்குடாக்நா க்வி அலணசச்ு, கபநிாட்ு பநங்கந் 
திலஞக்கநண் ண்றுண் KOICA பகபக்ந் லககதா்ப உந்ந.் 

 

2021.08.31 திகதிக்கு சசவுகந்: பௌ 16.63  ப்லித்  

 

2022 பருட்தி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந்  :  

தண்கூறித ிகன்சிடத்ி்ட்தி் அடுட்டக் படிக்லககலந 2022ண் ஆஞ்டி் 
தண்ககாந்ந தி்ப்ட்ுந்நது. 
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ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு  : பௌ 1200 ப்லித் 

சசத்றி்க் கா ்ய                                     :  2017 - 2022 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                      : இ்தித அசு/ இங்லக அசு  

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 காறுலப ணாப்ட்தி் பண்கணாழி் ாசாலகதா்ல ஆண்பிட்ட் . 

சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் :  

 கசத்றி்ட்தி் பட் க்ண் இ்தித அசி் பௌ 300 ப்லித் ிதிபடவிப் 

லபல்டுடட்்டுகி்து . 

 பட் க் கசத்ாடுகநி் 41% வீடண் ண்றுண் ிதிச ் கசத்ாடுகநி் 38%  வீட 
ப்த்ட்து் கசத்ாடுகந் ிலவுகசத்த்ட்ுந்ந. 

 பகுதி் குதிக்காக புதித பனங்குக்ந் கடிவுகசத்த்ட்ுந்நது் அட்கா 

கசத்ாடுகந் ஆண்்பிக்க்வுந்ந. 

 இஞ்ாண் க் கசத்ாடுகநி் 38% வீடண் ண்றுண் ிதிசக்சத்ாடுகநி் 39.8% வீட 
ப்த்ட்து் கசத்ாடுகந் ிலதப்்ட்ுந்ந. பகுதிச ் கசத்ாடுகந் 
தண்ககாந்ந்ட்ுபபோகி். 

2021.08.31 திகதிக்கு சசவுகந்: பௌ . 194.84 ப்லித் 

2022 பருட்தி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந் : 

இஞ்ாண் க்ட்தி் பகுதி கசத்ாடுகந் ண்றுண் பெ்ாண் க் கசத்ாடுகலந 2022் 
தண்ககாந்ந தி்ப்ட்ுந்நது. 

5.9 சாறுயப ணாப்ட்தி் பண்சணாழி் ாசாயசதா்ய ஆண்பிட்ட்  

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு  : பௌ  345 ப்லித் 

சசத்றி்க் கா ்ய                                     :  2019-2021 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                        : இ்தித அசு/ இங்லக அசு  

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 ஊபா, ணட்தித, சகபப ண்றுண் கட் ணாகாஞங்கநிலுந்ந தடா்்பு 

ாசாலகலந தணண்டுட்ட் . 

2021 ஆஞ்டி் ச்றுக்சகாஞ்டுந்ந ப்த்ண்:  

 விலணனு தகாபோண் கசத்ாடுகந் ிலவுகசத்த்ட்ுந்நது் தடலபதா 
படிக்லககளுக்காக கடாழி்த் ண்றுண் ிதி விலகந் திக்க்வுந்ந. 

2022 பருட்தி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந் :  

 கடாழி்த் ண்றுண் ிதி விலணனுக்கலந திக்குண் கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந்   

 கடிவுகசத்த்் எ்து தடா்்பு ாசாலகநி் ிண்ாஞ் ஞிகலந 
ஆண்பிடட்்  

2021.08.31 திகதிக்கு சசவுகந்: பௌ 4.89 ப்லித் 

5.10  தடா்்பு் ாசாயகயந தணண்டுட்ட்  
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5.11 இஞ்ாண் ிய க்வி் பிியப தணண்டுட்துபட்கா ிகன்சச்ிட்தி்ண் SESIP 

(2021 இலிபோ்து லபல்டுட்ட உட்தடசிக்க்்டிபோக்குண் ) 

ணதி்பீடு சசத்த்ட்ுந்ந சணாட்ட படலீடு  : 400 ப்லித் க்கித அகணிக்க காக்ந்  

சசத்றி்க் கா ்ய                                     :  2021-2025 

உடவி பனங்குண் ிறுபண்                                        : ஆசித அபிவிபோட்தி பங்கி  

 

சசத்றி்ட்தினூாக தி்ாக்்க்டுண் குறிக்தகா்கந்:   

 ்டநவிா தடசித கலட்தி் ணறுசீலண்கா்ல தண்ககாந்ந். 

 புதித கலடத்ி்ட்லட லபல்டுட்துபட்குித ஆசிித ்பே்சி. 

 அட்து் ணாஞப ்ணதி்பீட்ுச ்கசத்பலகதா்ல அறிபகண் கசத்ட். 

 ்டநவிா க்வி ணறுசீலண்பு கடா்ாக க்வி உட்திததாகட்டக்ந்/ அதிகாிகந் 

ண்றுண் அதிக்லந பே்றுவிட்ட் ண்றுண் டதா்டுடட்். 

 ஆசிித ்சணில்டுடட்் ண்றுண் ஆசிித ்பனங்கலந உறுதி்டுடட்். 

 க.கா.ட (சா.ட) கஞிடண் ண்றுண் விஜ்ஜா ாண் ண்றுண் க.கா.ட (உ/ட) விஜ்ஜாண், 

கஞிடண், கடாழி்த்ண், பஞிகட் துலகளுக்கு உத ்ப்னுிலணதநிட்ட். 

 விதிபலகலந அடி்லதாகக் ககாஞ்டு 1AB பலக ண்றுண் 148 தடசித ாசாலகந் 

ண்றுண் 600 ணாகாஞ ாசாலகலநட் கடிவுகசத்து அட்குித இக்லக அலட். 

 2024் புதித கலட்தி் ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ் கசத்பலக்கலணத க.கா.ட (சா.ட) 

ீல்சகலந ாட்துட். 

 க்வி பகாலணடத்ுப டகப் பலலண (NEMIS) ககாந்லக, கஞ்காஞி்பு ண்றுண் 

ணதி்பீட்ுச ்ச்ககணா்ல டதாிட்ட். 

 க்வி ஆாத்சச்ி கடா்ா கடநிபா பழிகா்கா்லட் டதாிடட்். 

 

சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

 ”சுபீச்ட்தி் தாக்கு‛ க்வி ண்றுண் ணாி படலீடுகநி் அபிவிபோட்தி இக்குகளு் 
கடாப்ுலத க்வி ணறுசீலண்புக்களுக்கு ப்னுிலண கிலக்கக்கூடிதடாக ஆசித 
அபிவிபோட்தி பங்கிபே் (ADB) ிதிபடவிப் லபல்டுடத்ுண் SESIP 

ிகன்சச்ிட்தி்ண் ஆண்பிக்க்்து. 

 சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

DLI 1  புதித கலடத்ி்ட்துக்கலணத தடசித ணாஞப ் ணதி்பீட்ுச ்
ச்ககணா்ல டதாி்ட்குித தடசித ண்றுண் ாசால ண் 
ணதி்பீட்ு உந்நக்கண் ண்றுண் ிதணங்கலந இங்காஞ், ணதி்பீட்ுக் 
ககாந்லகச ் ச்ககணா்றுக்குித அடி்ல உந்நக்கங்கலந 
ஆபஞ்டுட்ட் தா் கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந். 

 புதித ‚தடசித ணாஞப ் ணதி்பீட்ுச ் ச்கண்‛ (NSAF) கடா்ா 
பே்சிகளுக்காக ீல்சகந் திலஞக்கநடத்ி், தடசித க்வி 
ிறுபகட்தி், க்வி அலணசச்ி் ண்றுண் க்வி கபநிபைட்ுட ்
திலஞக்கநட்தி் உடத்ிததாகட்டக்லந இங்கஞ்டு பே்சிகலந 
ஆண்பிக்க படிக்லக தண்ககாந்ந்ட்ுபபோகி். 
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 சசத்றி்ட்தி் ஒ்டுசணாட்ட ப்த்ண் : 

DLI 2  க.கா.ட சா/ட ண்றுண் உத ் டங்கநி் கடிவுகசத்த்் ாங்களுக்கு 
விணச் ீதிபோ க்புபலக் க்லுக்கா கலடத்ி் 
அபிவிபோட்திலத தண்ககாந்பட்காக ீல்சகந் திலஞக்கநண், க்வி 
கபநிபைட்ுட் திலஞக்கநண் ண்றுண் தடசித க்வி ிறுபகண் ஆகிதப்றி் 
ஞிதா்றுண் உட்திததாகட்டக்ளு் கூடித குழுகபா்று 
ிதபக்க்ட்ுந்நது் ஆண் பகு்புக்கந் பட் டண் 11 பலபோ 
ாட்தி்ண் ண்றுண் க்் உகஞங்கந் டதாிக்க்ட்ுபபோகி். 

 ஆஞ், கஞ் சபெக ில கடா்ாக உஞவ்ுபூப்ண் பக்க ஊக 
ிகன்சச்ிகளூாக ணக்கலந அறித்டுடத்ி காதுணக்கந் கபோடல்டக் தகாபோட் 
ண்றுண் தடசித க்வி ிறுபகண் ண்றுண் க்விச ் சீத்ிபோட்டங்கந் இாாங்க 
அலணசச்ு் எ்றிலஞ்து இட்கா தி்ப்கந் தண்ககாந்ந்டுண். 

DLI 3  ஆசிித ் பே்சிக்காக தடசித லபலகளுக்கா பந் ங்கநி்பு 
லணதகணா்ல டாபி்ட்காக எ்றிலஞ்ட குழுகபா்றினூாக 
தடலபதா ிதணங்கலந இங்காஞ், அட்காக இங்கலந இங்காஞ், 
தடலபதா உகஞங்கலந பனங்கந், ஊழித ் தடலபகலந 
ிலதப்றுட், ஆசிித ் தடச்ச்ி ச்கடத்ுக்கலணத டண் 6-11 
ஆசிிதக்நது பே்சிக்கா பே்சி இடபடிபங்கலநட் டதாிடட்். 

DLI 4  ணாகாஞ, தடசித க்வி ிறுபகண் ண்றுண் க்வி அலணசச்ு ஆகித 
எ்றிலஞ்து ாசாலகலந அடி்லதாகக் ககாஞ் ஆசிித ்
பலணாக்களுக்காக எட்ுகணாடட் ாசால பலலணபண் 
உந்நக்கக்கூடித பலகபே் ஆசிித ் தடலபகலந இங்காஞ், 748 
ணாதிி் ாசாலகலந இங்கஞ்டு அலப கடா்ாக விதச கபண் 
கசலுட்துட் ண்றுண் அப்றிலிபோ்து பலக ஆசிித ் அ்து ஆசிித ்
குலாடு உந்ந ாசாலகந் பது டுக்க்தபஞ்டித 
படிக்லககலந் ட்ித்டுடட்், 2018/2019 இங்காஞ்் 600 
ாசாலகநிலிபோ்து 400 ாசாலகலந தடசித ாசாலகநாகுண் 
கசத்ாடு தண்ககாந்ந்ட்ுந்நது. 

DLI 5  புதித கலட் தி்ட்து் டழுவிதடாக அறிவுறுடட்் டலலணட்துபண் ்றித 
இடபடிபங்கலநட் டதாி்ட்காக தடசித க்வி ிறுபகடத்ினூாக 
இடபடிபட்துக்கா கூறுகளுக்கு அனுணதி பனங்குட் ண்றுண் தடசித க்வி 
ிறுபகட்தி் ஞி்ாந ் ாதகண் ண்றுண் க்வி ணறுசீலண்பு இாாங்க 
கசதாநது தண்ால்பபே் கீன் இடபடிபச ்ச்ககணா்லட் டதாிடட்். 

 புதித இடபடிபட்துக்காக பே்றுவி்ாநக்லந் பே்றுவி்ட்குட ்
தடலபதா பநபாநக்லந இங்காஞ் ண்றுண் அதிக்ந் ண்றுண் 
உட்திததாகடட்க்லந பே்றுவி்ட்கா பகுதிச ் கசத்ாடுகலந 
தி்ப். 

 புட்டாக்க ஆத்வுகூண், க்புபல க்லகக்காக ணாகாஞ ண்ட்தி் 
தி்ப் ண்றுண் ாசாலகளுக்கு ிதி எதுக்கீடுகலந பனங்குபட்கா 
படிக்லககந் ஆண்பிக்க்ட்ு கடா்்துண் ாட்திசக்ச்். 

DLI 6  க்வி அலணசச்ு ண்றுண் ணாகாஞ க்விட் திலஞக்கநங்கநிலதத 
கசத்ால் அடி்லதாகக் ககாஞ் ங்கு்் எ்்டங்கந் 
டதாி்ட்குித 13 அடி்ல இக்குகலந அறிபக்டுட்தி 9 
ணாகாஞங்களுக்குண் பலபாக்கங்கந் டதாிக்க்ட்ு ிலவுகசத்த்ட்ு 
குழுவி் அபடாி்புக்கந் க்றுக்ககாந்ந்ட்ுந்நது் எபோ 
ணாகாஞட்துக்கு பௌ 5 ப்லித் ்பாறு பனங்குபட்குித ச் 
ஆதாசல கிலக்க்க்றுந்நது  

DLI 7  க்விட் துலக்கா கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ் ச்ககணா்ல 
அறிபக்டுட்துபட்காக குழுகபா்ல ிதபட்து ணாகாஞங்கநி் 
்கதப கஞ்காஞி்புச ்கசத்ாடுகந் லகறுண் பலகந் கடா்ாக 
அபடாிட்து ஆதாசகக்நி் உடவிப் க்வி அலணசச்ு ண்றுண் ணாகாஞ 
தி்ப் உட்திததாகட்டக்லந அறித்டுட்துண் ிகன்சச்ிட்தி்கணா்ல 
ாட்தி கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீட்ுக்கலணத 
டதாிக்க்ட்ுபபோகி்து.  

 NEMIS கசத்ாட்ுட் தி்ட்துக்கலணத டகப் ண்றுண் கடா்ா் 
கடாழி்த் உகஞங்கலந பனங்குண் படிக்லககந் 
தண்ககாந்ந்ட்ுபபோகி். க்வி ஆாத்சச்ி ஆதாசலக் 
லகததட்ுக்கா ஆண்க் படிக்லககந் ிலவுகசத்த்ட்ுந்ந.  
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2022 பருட்தி் தண்சகாந்ந் இருக்குண் சசத்ாடுகந் :  

 

 NSAF ண்றுண் புதித கலட்தி்ட்தி் அடி்லபே் கடிவுகசத்த்் ாங்களுக்கா 
புதித ணதி்பீட்ு இடபடிபங்கலந அபிவிபோடத்ிகசத்ட். 

 21ண் த்ாஞ்டுக்கா தி்கந் ண்றுண் கடாழி்ச்லடபே் தடலபகந் ஆகிதப்ல 
எ்றிலஞக்கக் கூடித க்புக் க்லுக்கா பிதபசட்துக்காக புதித STMP 
கலட்தி்டத்ி் ணதி்பீட்ுச ் கசத்பல கடா்ாக அறித்டுட்துபட்காக ஆஞ், 
கஞ் சபெக ிலலத பிதிிதிட்துப்டுட்துண் தடசித ஊக இதக்ககணா்ல ிறுவுட். 

 தடசித ண்றுண் ணாகாஞ பந ிலதங்கநி்  (Applied Resource Hub) 50% சடவீடணா ஊழிதக்ந் 
ண்றுண் பே்றுவி்ாநக்ளுக்கா பே்சி ிகன்சச்ிகலந ாட்துட். 

 கடிவுகசத்த்் ாங்களுக்கு டண் 10 ஆசிிதக்நி் 80% வீடணாபக்நிண் 
தண்ககாந்ந்் விசாலஞகலந அடி்லதாகக் ககாஞ்டு இலட் கடாப்ு் 
கூறித க்பிடட்், க்புக் க்லக ண்றுண் ிபாஞக் க்லக தா்ப்றுக்காக 
பே்றுவிடட்். 

 அலணசச்ி் சு்றுிபோட்துக்கலணத கடிவுகசத்த்் ாட்துலகந் ண்றுண் 
ாங்களுக்குித க.கா.ட (சா.ட) ஆசிிதக்நி் ஞ்ஞிக்லகலத 70% வீடடட்ாலுண், க.கா.ட 
(உ.ட) ஆசிித ்ஞ்ஞிக்லகலத 40% வீடடட்ாலுண் அதிகிடட்். 

 அறிவுறுடட்் டலலணடத்ுபட்துக்காக கடிவுகசத்த்் ாசாலகநி் அதிக்ந், 
பிதி ண்றுண் உடவி அதிக்ந் 50%வீடணாபக்லநபண், ணாகாஞ, பத ண்றுண் தகா்க் 
க்வி உட்திததாகடட்க்ந் ண்றுண் கஞிடண் ண்றுண் விஜ்ஜா் ா ஆசிித ஆதாசகக்ந் 
50% வீடணாதால பே்றுவிட்ட். 

 STMC ாங்களுக்குித க்் தறுகலந தணண்டுட்ட், STMC  ாங்கநி் கஞ் 

பிந்லநகநி் ங்கு்ல அதிகிடட்், ஆஞ் ணாஞபக்ந் ாசாலகநிலிபோ்து 
இலவிகுபலடக் குலட்ட் தா்ப்றுக்காக கடிவு கசத்த்் 20% வீடணா 
ாசாலகநி் ிலதா அபிவிபோடத்ி ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந லபல்டுடட்். 

 ணாகாஞ ண்றுண் தடசித கசத்ாட்ுட் தி்ண் ண்றுண் ப்னுிலணதநிக்க்ட்ுந்ந க்வி 
ணறுசீலண்பு ிகன்சச்ி ி்களுக்கு எட்துலன்ட்காக 9 ணாகாஞங்கநிதுண் 
கசத்தில அடி்லதாகக் ககாஞ் கூட்ு எ்்டங்கலந பநாத்வு கசத்து அப்ல 
இ்ல்டுட்ட். 

 க்வி பலலணகளுக்குித தண்ால்ப ணாதிிகநி் விபலஞதாக்கங்கந் ண்றுண் 
பழிகா்்கலந க்வி அலணசச்ு, ணாகாஞ ண்றுண் பத ண்ங்கநி் டிஞ்த்டுடட்் 
ண்றுண் டவு பலலணபே் டட்லட அபிவிபோட்தி கசத்ட்.  
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ணாஞபக்ளுக்கு க்விலத கடா்்துண் பனங்குபட்காக கடாலக்க்விச ்கசத்பலலத 
அறிபக்டுட்துபதி் உந்ந சபா்களுக்கு ணட்திபே் லத அச ிறுபங்கந், டிதா ்
ிறுபங்கந் ஆகித எ்றிலஞ்து அலணசச்ு ண்ட்தி் ணாகாஞ, பத ண்றுண் 
ாசாலகநதுண் எபோங்கிலஞ்பு் ்தபறு ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 
லபல்டுட்ட்்டுந்ந. 

 ணாஞபக்நது க்விச ் கசத்ாடுகந் பி்லதாட பலகபே் ாட்திசக்ச்பட்காக 

‚குபோகுண்‛ கடாலக்கா்சி ிகன்சச்ி, e-டக்சாப பெணாக காகஞாநி ாங்கலந 
பனங்குட் ண்றுண் விஷ் FM பாகாலி அலபிலசபே் ஆண்ண் க்வி ணறுசீலண்பு 
இாாங்க அலணசச்ி் ஈடுா்டு் லக்து. இட்காக க்வி அலணசச்ி் விதண் 

சா ்க்வி் ஞி்ாநக்நது ங்கநி்புண் க்றுக்ககாந்ந்்து. 

 க்விக்காக பிட்திததகணா 20 கடாலக்கா்சி அலபிலசகந் ஆண்பிக்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் பட் க்ணாக 6 கடாலக்கா்சி அலபிலசகந் 
ஆண்பிக்க்்டுந்நது் தடசித க்வி ிறுபகட்தி் ங்கநி்பு் சுணா ் 7000 ்குண் 

அதிகணா ாங்களுக்குித காகஞாநிகந் திவுகசத்த்்டுந்ந.  

 ாசாலகலந டகப் கடாழி்த்ட்தினூாக பலு்டுட்துபலட தாக்காகக் 
ககாஞ்டு ாசாலகளுக்கு கஞஞி உகஞங்கந் ண்றுண் இலஞத பசதிகந் பனங்குண் 
தபலட்தி்கணா்று டகப் கடாழி்த்க் கிலநபே் டலலணபே் 

லபல்டுட்ட்்து. 

 அலட்து ாங்களுண் உந்நக்க்க் கூடித பலகபே் சுத க்் காதிகலந 
டதாிட்ட் ண்றுண் வீ்டுலணத க்லுக்குித இடபடிபங்கலநட் டதாிக்குண் 
கசத்ாடுகந் ஆண்பிக்க்்டுந்ந. 

06. nfhtpl; 19 njhw;W epiyikapd; Kd;dhy; gps;isfspd; fy;tpapy; 
gpd;dilT Vw;glhky; ,Ug;gjw;fhf vLf;fg;gl;l eltybf;iffs; 

2021 பருட்தி் ாசாயகந் ாட்ட்் விடண்   

 2021ண் ஆஞ்டு ாசாலகந் ்தபறு க்ங்கநாக கீன் குறி்பி்ட்ுந்நபாறு 

ஆண்பிக்க்் . 

 தண் ணாகாஞண் ண்றுண் டிலண்் பிதடசங்கநிலுந்ந ாசாலகந் டவிட்்து 

லத ணாகாஞங்கநிலுந்ந ாசாலகந் பி 11ண் திகதி ஆண்பிக்க்்.  

 2021 ணாச் ் ணாடண் ாட்ட்விபோ்ட, 2020- க.கா.ட (சா/ட) ீல்சக்கு தடா்றுண் 

ணாஞபக்ளுக்கு க்் கசத்ாடுகந் 2021.01.25ண் திகதி ஆண்பிக்க்்து. 

அண்ணாஞபக்நது க்் கசத்ாடுகளுக்கு ப்னுிலணதநி்து அபசிதண் 
்டா், அட்கா இபசதிகந் தாடாது ி் டண் 6,7,8 ண்றுண் 9 
ணாஞபக்லந குதி குதிதாக ாசாலக்கு பலனக்கசக்சத்த படிக்லக 
டுக்கபடிபகண தணலுண் கடிவிக்க்்து.(தண் ணாகாஞண் டவிட்்து)  

 தண் ணாகாஞட்தி் (டிலண்டுடட்்் பிதடசங்கநி் அலண்துந்ந 
ாசாலகந் டவிட்்து) அலண்துந்ந ாசாலகநி் டண் 5,11 ண்றுண் டண் 13 
பகு்புக்கந் ணாட்திண் 2021.03.29ண் திகதி ஆண்பிக்க்்து. 

 தண் ணாகாஞடத்ி் (டிலண்டுடட்்் பிதடசங்கநி் உந்ந ாசாலகந் 
டவிட்்து லத பிதடசங்கநி்) அலணத்க்றுந்ந ாசாலகநி் சக 
டங்களுக்குபித பகு்புக்களுண் 2021.03.29ண் திகதி ஆண்பிக்க்்து.  

 2021.04.09 திகதி சக ாசாலகளுக்குண் படாண் டபல விடுபல 
பனங்க்்து் 2021.04.19ண் திகதி சக சிங்கந ண்றுண் டபன் கணாழிபெ 
ாசாலகளுண் இஞ்ாண் டபலக்காக ஆண்பிக்க்். 

 தகாவி ் 19 கடா்றுதாத் ிலலண பஞ்டுண் டலதூக்கிதட் காஞணாக 

2021.04.27ண் திகதி பஞ்டுண் சக ாசாலகளுக்குண் விடுபல பனங்க்். 
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திப்ருண் திங்கநி் ாசாய ஆண்பிக்க தி்ப்்டுந்ந விடண்  

 பஞ்டுண் ாசால சூனலுக்கு ்பாறு ணாஞபக்லந இலசபாக்கணலதச ் கசத்து 
அபக்நது உநட்லட தணண்டுட்துபட்கு் காபோட்டணா கசத்ாடுகலந 
தண்ககாந்பட்கு ப்னுிலண பனங்கி கசத்தபஞ்டிபந்நலணதா், ாசாலகந் 
ஆண்பிக்க்் உ் ீல்சகந் சா்்ட கசத்ாடுகந் ண்றுண் தாட்ிகநி் 
ணாஞபக்லந ஈடுடுட்டாகாது  அறிவிக்க்ட்ுந்நது. 

 சபெக இலகபநி தஞ்க்கூடிதபலகபே் கீன் குறி்பி்ட்ுந்நபாறு பகு்புக்கந் 

ாட்ட்் தபஞ்டுண்  பலிபறுட்ட்்து.  

 

 ாசால ண்ட்தி் தீண்ாகணடுட்ட்  

அதிி் டலலணபே், ாசால அபிவிபோட்தி ிலதப்றுக் குழு ண்றுண் சுகாடா 
தணண்ாட்ுக் குழு ஆகித எ்றிலஞ்து கின்குறி்பி்ட்ுந்ந 
உட்திததாகடட்க்லநபண் ககாஞ்டு உபோபாக்க்டுண் பிடா குழுவுக்கு ாசாலகலந 
ஆண்பிட்து ாட்திச ் கச்பது கடா்ா தீண்ாங்கலநகதடுக்குண் அதிகாண் 
பனங்க்ட்ுந்நது. தடனுண் பஞ்ாா ிலலணகந் இபோ்பி் தணதிக 
ஆதாசலகலந் க்றுக்ககாந்பட்காக பதக் க்வி் ஞி்ாநலட ்
கடாப்ுககாந்ளுணாறு கடிவிக்க்ட்ுந்நது. 

 பிதடச சுகாடா லபட்தித அதிகாி  

 காதுச ்சுகாடா ிதசாடக ் 

 கிாண அலுப ் 

 காலிஸ்  

 பிதடச தாக்குபட்து அதிகாி/ பிதிிதி   

  க்விசா ்ண்றுண் க்விசாா ஊழிதக்லந ாசாலக்கு பபலனடட்்  

 ாசாலகந் ்தபறு க்ங்கநி் ஆண்பிக்க்்டா் சுகாடா தசலபகந் 
ஞி்ாந ் ாதகடத்ி் ி்துலக்கலணத க்விசா ் ண்றுண் க்விசாா 
ஊழிதக்லந க்வி கசத்ாடுநி் ப்விட டங்களுப்றி ாட்திசக்ச்க்கூடித 
பலகபே் பபலனக்குணாறு அறிவுறுட்ட் பனங்க்க்ட்ுந்நது.  

 இட்தாது, பசதிகந் ண்றுண் இதலுலண இபோ்பி் தசலபக்கு சபெகணநிக்காட 
ஆசிிதக்லந ிகன்ிலபொாக க்பிடட்் கசத்ாடுகநி் ஈடுசக்சத்தவுண், 
ஆசிிதக்ந் பாட ாக்லந அபக்நது டி்் விடுபலகநிலிபோ்து 
கழிக்காகாது வுண் ஆதாசல பனங்க்ட்ுந்நது.  

 தாக்குபட்து பசதிகந் 

ாசால ணாஞபக்ளுக்கு பனங்க்டுண் தாக்குபட்து பசதிகலந பல்டுட்ட் 
கடா்ாக க்வி அலணசச்ிா் கபநிபே்் இ.  ED/01/02/05/01/89 ண்றுண் 

2021.01.06 திகதிபலத கடிடடத்ி் குறி்பி்ட்ுந்நட் டி ணாஞபக்ளுக்கு 
தாக்குபட்து பசதிகலந ்ாடுகசத்துககாந்ந படிபண் ்து் அட்காக 
பக்கிதணா கடாலதசி இக்கங்கந் ்கதப பனங்க்ட்ுந்ந. 

 க்வி அலணசச்ினூாக 2020.05.11ண் திகதி கபநிபே்ட்ுந்ந இ. 15/2020 உலத தகாவி ்19 
பலட் டடு்ட்காக ாசால ண்றுண் க்வி ிறுபங்கலந டதா ் கசத்பண் 
சு்றுிபோட்தி் குறி்பி்ட்ுந்ந ஆதாசலகந் ண்றுண் பழிகா்்களுக்கலணபாகவுண் 
க்வி அலணசச்ி் இ . ED/01/21/07/03/2020 (III) ண்றுண் 2021.01.04ண் திகதிபலதடாக 
கபநிபே்் தகாவி ் 19 கடா்றுதாத் ிலலணபே் சுகாடா ாதுகா்பு் 
ாசாலகலந ஆண்பிட்ட் கடா்ா ஆதாசலகந் ண்றுண் சுகாடா அலணசச்ிா் 
பனங்க்ட்ுந்ந ஆதாசலகந் பி்்்் தபஞ்டுகண குறி்பி்ட்ுந்நது. 

பகு்பிலுந்ந ணாஞப ்
சடாயக  பகு்பு யசதபஞ்டித பய  

15 ணாஞபக்ந் பல  அலட்து ாக்நிலுண் பகு்புக்கந் லகறுண். 

16 பட் 30 ணாஞபக்ந் 
பல  

பகு்லபேலுந்ந ணாஞபக்லந இபோ குழுக்கநாக் 

பிிட்து பாண் விட்ு பாண் பகு்புக்கலந ாட்துட். 

30 ணாஞபக்ளுக்கு 
தண்  

எபோ குழுக்கு 15 ணாஞபக்ந் ்பாறு குழுக்கநாக் 
பிிட்து சண ஞ்ஞிக்லகபோ ாக்நி் பகு்பு 

ாட்துட். 
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அச ண்றுண் அச அனுணதி ச் டிதா் ாசாயகயந தகாவி் 19 சடா்றுதாத் 
ியயணபே் கீன் 2021ண் ஆஞ்டி் பந ஆண்பி்ட்குட் தி்ப் . 

 இட்டி சக ஆசிிதக்ளுண் க்விசாா ஊழிதக்ளுண் டடு்பூசிகயந் 
ச்றுக்சகாஞ்ட் பி்் 200 ணாஞபக்யந வி குயபா ஆண் 
ாசாயகயந ஒக்தா் ணாடண் 21ண் திகதி ஆண்பி்ட்குட் தி்ப்ட்ுந்நது. 

இட்தாது ்கதப பனங்க்்டிரு்ட ஆதாசயகந் இ்ய்டுட்ட்ட்ு 
கீன்பருணாறு சசத்டுணாறு அறிவுறுட்ட்்து.  

 ணாஞப ் கடாலகலத அடி்லதாகக் ககாஞ்டு, கடாழி்த்க் குழுவி் 

தீண்ாடத்ி்கலணத க்ண் க்ணாக ாசாலகந் ஆண்பிக்க்தபஞ்டுண். 

 

    அடடி்லபே், பிடாணாக கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந பெ்று துலகந் கடா்ாக கபண் 
கசலுட்தி ாசாலகலந பந ஆண்பிக்க படிக்லக டுக்க்டுண், 

1. ாசாயகயந ஆண்பி்ட்குித ப்த்ாடுகந்   

இட்தாது ணாப் அபிவிபோட்திக் குழு ண்றுண் பிதடச அபிவிபோடத்ிக் குழு ஆகிதப்றுா 
எபோங்கிலஞ்பு் அப் அ் ாசாலகலந ஆண்பி்ட்குித தி்ங்கலநட் டதாிக்குண் 
தாது டணது ணாகாஞடத்ுக்குித கசத்ாடுகலந எபோங்கிலஞ்புச ் கசத்பண் காறு்பு 
ணாகாஞக் க்வி் ஞி்ாநலதத சாபோண்.  

2.  க்் சூனய சுகாடா ாதுகா்புபக்க பயபே் ்ாடுசசத்ட்  

ணாஞப ்கடாலகக்தக் பகு்பு பகாலணகசத்த்தபஞ்டித தி்ண் 

 

      இட்தாது ணாஞப ் குழுக்கந் எ்தாகா்று கக்காட பலகபே் (உபேித் குபழி 

கசத்பலக்கலணத) கசத்டுபது கடா்ாக கபண் கசலுட்துணாறு தணலுண் 
கடிவிக்க்ட்ுந்நது. 

3 க்் சூனலுக்கு இயசபாக்கணயதக் கூடிதபயகபே் சிறுபக்நி் ணயடட் 
டதா்டுட்ட்  

”ணகின்பா திக்ாகணா்லக் கட்ிகதழு்புபட்காக பஞ்டுண் ாண் ாசாலக்கு‛ னுண் 
ணாஞபக்நது உந தணண்ாட்ுக்கு பழிபகுக்குண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட லபல்டுட்ட்.  

க்ண் 01 
ணாஞப ்கடாலக 200 விக் குல்ட ாசாலகநது ஆண்் 
பிிவுகந்  

க்ண் 02 
ணாஞப ்கடாலக 200 வி அதிகணா ாசாலகநி் ஆண்் 
பிிவு ண்றுண் ணாஞப ்கடாலக 100  வி குல்ட ாசாலகநி் 
அலட்து பகு்புக்களுண்  

க்ண் 03 

அலட்து ாசாலகநிலுண் டண் 10,11,12,13 பகு்புக்கந் ண்றுண் 
கணாட்ட ணாஞப ்கடாலக 200 வி குலபா ாசாலகநி் 
அலட்து பகு்புக்களுண்  

க்ண் 04 அலட்து பகு்புக்களுக்குண் ாசாலகந் ஆண்பிக்க்டுண்  

பகு்பிலுந்ந 
ணாஞப் சடாயக  பகு்பு யசதபஞ்டித பய  

20 ணாஞபக்ந் பல  அலட்து ாக்நிலுண் பகு்புக்கந் லகறுண்  

21 பட் 40 
ணாஞபக்ந் பல  

பகு்லபேலுந்ந ணாஞபக்லந இபோ குழுக்கநாக் 
பிிட்து பாண் விட்ு பாண் பகு்புக்கலந ாட்துட்  

40 ணாஞபக்ளுக்கு 

தண்  

ணாஞபக்லந பெ்று சண குழுக்கநாக் பிிட்து 

பகு்புக்கலந ாட்துட். சபெக இலகபநி 

தஞ்படிபண் ி் இஞ்டு குழுக்கநாக் பிிடத்ு 

பகு்புக்கலந ாட்துட். 
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தகாவி ் 19 கடா்றுதாத் ிலலண காஞணாக ீஞ் காண் காதுபா க்விச ்
கசத்பலகநிலிபோ்து விகி வீடுகநிலிபோ்டபாறு க்வி படிக்லககநி் ஈடு் 
ணாஞபக்நது ண அழுடட்ட்லட குலட்து உநட்லட தணண்டுட்துபட்கா 
ிகன்சச்ிட்தி்ணா ‚ணகின்பா திக்ாட்லட கட்ிகதழு்புபட்காக, பஞ்டுண் ாண் 
ாசாலக்கு‛, கசத்ாடுகலந, க்் க்பிடட்் கசத்ாடுகலந ஆண்பிக்க ப் ்

பட் பாடத்ி் லபல்டுட்ட் தபஞ்டுகண ஆதாசலகந் பனங்க்ட்ுந்ந.  

இ் ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட லபல்டுடட்் கடா்ாக தடலபதா ஆதாசலகந் 

ண்றுண் பழிகா்்களு் கூடித லகததகா்று பி் ்பனங்க்டுண். 
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7.1   ml;ltiz : fy;tp mikr;R nrytpd jiyg;gpd; fPo; %yjd nryT ( 2021.08.31 
Mk; jpfjpf;F) Ghlrhiy fy;tpj; Jiw 

07. epjp Kd;Ndw;wk;  

Mjhuk;: gy;NtW fzf;fpay; fpis> fy;tp mikr;R,  

பெண்: ாாவிட கஞக்குகந் கிலந, க்வி அலணசச்ு  

Ntiyj;jpl;lk; 
2021 kjpg;gPL 

(& kp.) 

2021.08.31 
Mk; jpfjpf;F 

nryT 
(& .kp) 

அலணசச் ்அலுபகண்  10.00 3.13 

டா ண்றுண் ிப்ாக கசத்ாடுகந்  450.00 70.24 

உத ்க்வி் பிிவு  2000.00 900.65 

ஆண்க் க்வி  468.62 256.62 

விதச க்வி  120.00 4.14 

ஆசிித ்அபிவிபோட்திச ்ச்கண்  500.00 138.18 

காதுக் க்வி அபிவிபோட்தி கசத்றி்ங்கந்    

                       - கபநிாட்ுடவி  3,143.00 118.58 

                       - உந்ாட்ு  2,039.15 341.80 

உத ்க்வி அபிவிபோட்தி    கசத்றி்ங்கந்  9,550.00 5,545.52 

உத ்க்விபே் ஞ்புட்ட அபிவிபோட்திக்காக ிறுப 
உடவிகலந் க்றுக்ககாந்ந்  800.00 152.50 

சணாட்டண்  19,080.77 7,531.36 
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7.2   fy;tp mikr;rpd; nrytpd jiyg;gpd; fPo; kPz;nlOk; nryT (2020.08.31 Mk; 
jpfjpf;F)  Ghlrhiy fy;tpj; Jiw 

Mjhuk;: epjpf;fpis fy;tp mikr;R 

ிகன்சச்ிட்தி்ண்  
2021 ணதி்பீடு  

(ரூ. ப் ) 

2021.08.31 
திகதிக்கு 

சசவு (ரூ. 
ப்  

அலணசச் ்அலுபகண்  30.00 15.89 

டா ண்றுண் ிப்ாக கசத்ாடுகந்  1,297.3 787.22 

உத ்க்வி் பிிவு  584.00 171.73 

ஆண்க் க்வி  5,403.5 3,430.66 

இஞ்ாண் ிலக் க்வி  29,213.6 19,002.60 

விதச க்வி  2,330.35 1,516.75 

ஆசிித ்அபிவிபோட்தி  - ஆசிித ்க்லூி       ண்றுண்  
ஆசிித ்ிலதண்  

439.65 250.46 

ஆசிித ்அபிவிபோட்தி  - தடசித க்விபேத்  
க்லூிகந்  

2,331.20 1,273.10 

உத ்க்விபே் ஞ்புட்ட அபிவிபோட்திக்காக ிறுப 
உடவிகலந் க்றுக்ககாந்ந்  1,894.00 980.9 

சணாட்டண்  43,523.60 27,429.30 
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08. khztu; nrayilT 

Ie;jhk; ju Gyikg;guprpy; guPl;irf;F Njhw;wpa khztu; vz;zpf;if kw;Wk; khztu; jpwd;  
(2015 – 2020) 

 

 

 
Mjhuk:-; ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;L mwpf;iffs 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Njhw;wpa khztu; 
vz;zpf;if 

333,672 343,757 350,462 350,191 332,179 326,264 

70 Gs;spfSf;F Nky; 
ngw;w khztu;; tpfpjk; 
(%) 

76.33 75.67 69.40 79.09 78.10 86.83 

ruhrup fzf;nfLg;G 109.50 107.86 106.43 117.98 114.38 125.65 

f.ngh.j. (rh.ju) guPl;irapy; f.ngh.j. (c.ju) njhlu;ghf jifikg;ngw;w khztu; vz;zpf;if 
kw;Wk; tPjk;  (2015 – 2020) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
Mjhuk:-; ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;L mwpf;iffs 

 2015  2016  2017   2018 2019 2020 

Njhw;wpa khztu; 
vz;zpf;if 

273,224 286,251 296,812 296,029 305,427 308,126 

rpj;jpaile;j 
khztu; 
vz;zpf;if  

189,428 200,208 216,815 222,281 225,539 231,452 

rpj;jpaile;j 
tPjk; % 

69.3 69.9 73.0 75.1 73.8 75.1 

(8.2)  f.ngh.j. (rh.ju) guPl;irapy; khztu; jpwd;. 

(8.1)  Ie;jhk; ju Gyikg;guprpy; guPl;irapy; khztu; jpwd; 

r
pR
j
;j
pi
l
e
;j
 
t
Pj
k
; 

tUlk; 
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Mjhuk:-; ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;L mwpf;iffs 

2016 - 2020 f.ngh.j (c.ju) guPl;irapy; khztu; nrayhw;Wif (ghlrhiy 
tpz;zg;gjhupfs;) 

Mjhuk:-; ,yq;if guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;L mwpf;iffs 

(8.3)  f.ngh.j. (c.ju) guPl;irapy; khztu; nrayhw;Wif  

2010 – 2020 f.ngh.j. guPl;irapy; Nju;r;rp ngw;w khztu;fspd; rjtPjk; 

 2016 2017 2018 
2019 

 (Gjpa 
ghlj;jpl;lk;) 

2019 
 (gioa 

ghlj;jpl;lk;) 

2020 
 (Gjpa 

ghlj;jpl;lk;) 

2020 
 (gioa 

ghlj;jpl;lk;) 

Njhw;wpa khztu; vz;zpf;if 
211,86

5 
206,630 218,191 173,781 61,769 251,168 24146 

gy;fiyf;fof gpuNtrj;jpw;fhd 
jifikg; ngw;w khztu; 
vz;zpf;if  

134,23

8 
136,421 141,172 108,353 46,552 165,711 15,960 

gy;fiyf;fof gpuNtrj;jpw;fhd 
jifikg; ngw;w khztu; tPjk; 
(%)  

63.36 66.02 64.70 62.35 75.36 65.98 66.10 

r
pR
j
;j
pi
l
e
;j
 
t
Pj
k
; 

tUlk; 

2019 2020 

පළාත Njhw;wpa 
khztu; 
vz;zpf;if 

rpj;jpaile;j 
khztu; 
vz;zpf;if  

rpj;jpaile;
j tPjk; % 

Njhw;wpa 
khztu; 
vz;zpf;if 

rpj;jpaile;
j khztu; 
vz;zpf;if  

rpj;jpaile;j 
tPjk; % 

கட்  38,180 29,898 78.31 38,695 31,113 80.41 

பதண்    35,669 26,849 75.27 36,286 27,283 75.19 

தண்  79,835 60,671 76.00 80,849 60,789 75.19 

ஊபா  21,041 14,761 70.15 21,086 15,812 74.99 

ணட்தித  40,717 28,886 70.94 41,262 30,812 74.67 

சகபப  28,683 21,513 75.00 28,836 21,498 74.55 

பணட்தித   20,465 14,690 71.78 20,796 15,428 74.19 

 கினக்கு    24,215 17,012 70.25 23,739 17,183 72.38 

பக்கு    16,622 11,259 67.74 16,577 11,534 69.58 

சணாட்டண்  305,427 225,539 73.84 308,126 231,452 75.12 

ணாகாஞ அடி்யபே் க.சா.ட (சா/ட) ்ீயசபே் சிட்திச்று க.சா.ட (உ/ட) 
க்ட்கு டயகயண ச் ணாஞபக்நது ஞ்ஞிக்யக ண்றுண் சடவீடண்.  (2019 – 

2020) 
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Xt;nthU ghlj;jpl;lj;jpy; gy;fiyf;fof gpuNtrk; njhlu;gpy; jifikg; ngw;w khztu; 
tPjk; (2016-2020) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capupay; ngsjPftpay; 

tzpfk; fiy 

nghwpapay; njhopy;El;gk; capupay; Kiwik njhopy;El;gk; 

nghJthd 
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09. க்வி அயணசச்ி் கீழுந்ந ிறுபங்கந்  

2021.08.31 திகதிக்கு ப்த்ண் 
 

 இநண் இக்கித த்கலந ாாட்ுபட்கா அநவுதகா்கலநட் டதாிடத்ு அப்ல 
ஆத்வுக்கு்டுட்ட். 

 ங்கு்றிததாபோக்கு சா்றிடன்கலந பனங்குட் ண்றுண் திப்போண் 
கசதணவ்ுகந் கடா்ாக அறிவுறுடத்ுண் கசத்ாடுகளுண் 
அனுசலதாநக்நி் உடவிப் ிலவுகசத்த்ட்ுந்ந. 

  கடிவுகசத்த்் சிங்கநண் ண்றுண் டபன் கணாழிகநிலுந்ந 12 சிறுகலடகலந 
கணாழிகத்்புச ் கசத்து கணாழி்தி்ாக்கண் கசத்து இஞ்டு இடன்கலநட ்
டதாிட்ட். 

  சிறுகலடகந் கணாழிகத்்புச ் கசத்த்ட்ு அசச்ிடுபட்குட் டதா ்
கசத்த்ட்ுந்நது. 

  ‛த் பாசி்தா ்பான்லப கப்தபா‛் பாசி்பு ஊக்குவி்பு ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

  ்கதப ாசால ணாஞபக்நிலதத சிடத்ி் தாட்ிகதா்ல ாடத்ி 
கப்றிதாநக்ந் கடிவுகசத்த்ட்ுந்ந.் 

 கடிவு கசத்த்் த் ிலதங்களுக்கு குபோலுதகாப விபோதுகலந பனங்குட். 

 புட்டகங்கநி் ஞ்புடட்ங்கலந அநவிடுபட்கா அநவுதகா்கலநட ்
டதாிட்ட். 

  06 ிலதப்றுக் கூ்ங்கலந ாடத்ி அங்கீகிக்க்் சல அறிக்லககளுக்கலணத 
புதித ிகன்சச்ிட்தி்ங்கலந ஆண்பிட்ட். 

 ஆக்கபூப்ணா க்விச ் சாடங்கநாக எலி் புட்டகங்கலந அறிபக்டுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்கணா்றுக்கா உந்நக்கங்கலந இங்காஞ்ட்கா கூ்ங்கலந 
ாட்துட். 

 

2022 பருட்துக்கா தி்ங்கந் 

 

 இநண் இக்கித த்களுக்காக டதாிக்க்் அநவுதகா்கலந அசச்ிட்ு கபநிபே் 

 சிங்கநண் ண்றுண் டபன் கணாழிகநி் கணாழிகத்்புச ் கசத்த்ட்ு அசச்ி்் 
த்கந் இஞ்லபண் கபநிபைடு கசத்ட் ண்றுண் அப்ல ாசால தகங்களுக்கு 
பனங்குட். 

 ‛த் பாசி்தா ் பான்லப கப்தபா‛் பாசி்பு ிகன்சச்ிட்தி்ட்லட 
பி்த்டுடட்்.  

  ஆக்கபூப்ணா க்விச ் சாடகணா்ாக எலி் புடட்கங்கலந அறிபகண் கசத்பண் 
ிகன்கபா்ல எழுங்குகசத்ட். 

 ழுட்துபெணாக திலணகலந கபநி்டுடத்ிததாி் இபோ்து கடிவுகசத்த்் 
ணாஞப ் ழுடட்ாநக்நது திலணகலந தணண்டுட்துபட்கா கசதணவ்ுகலந 
ாட்துட். 

  

9.1 இங்யக தடசித நூ் அபிவிருட்திச ்சய 
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  க்் கசத்பலகதா்றினூாக உநக்கிநச்ச்ி (Learning for Empathy)  

 சக ாசால ணாஞபக்ந், ஆசிிதக்ந் ண்றுண் அதிக்லந 
எபோங்கிலஞட்து இஞ்டு கசதணவ்ுகலந ாட்துட்.  

 க்் கசத்ாடுகநி் கீன் உநக்கிநச்ச்ி கடா்ா லகததடுகந் 
அசச்ி்ட்ுந்ந. 

 கசதணவ்ுக்காக கசதணவ்ு் கடாப்ுலதடாக க்் கசத்பலபே் 
கீன் உநக்கிநச்ச்ி கடா்ா அறிக்லக எ்ல அசச்ிட்ு பனங்க 
உட்தடசிக்க்ட்ுந்நது.  

  இிக்கி கஸ்ா சிட்தி் தாட்ி (Enikki Festa Art Competition)  

 ்ாி் பகஸ்தகா தடசித அலண்பு் இலஞ்து இப் 
ஆலஞக்குழுவினூாக இச ் சிட்தி்தாட்ி எழுங்குகசத்த்டுபது் 
ாசால ண்ட்திலிபோ்து ணக்கு அனு்பிலபக்க்ட்ுந்ந 3000 
சிட்திங்கநிலிபோ்து ஆண்ச ்சு்றி் கீன் 300 சிட்திங்களுண் இஞ்ாண் சு்றி் 
கீன் 8 சிடத்ிங்களுண் கடிவுகசத்த்். இறுதிச ் சு்றுக்கு 
கடிவுகசத்த்் சிட்திங்கந் ்ானுக்கு அனு்பிலபக்க்்து் அதி் 
Grand frixed winner கப்றிதாநாக ச்தடஷ் க்து னுண் ணாஞப ்
கடிவுகசத்த்ட்ுந்நா.் அபபோக்குித ிசுட ் கடாலக ண்றுண் லத 
ிசுகந் பனங்க்். இறுதிச ்சு்றி் க்துககாஞ் சக ணாஞபக்ளுக்குண் 
ிசுகந் பனங்க்். 

 சப்தடச ணபுிலண கடா்ா அறிக்லககுிதடாக ிலதட்துக்குித 
பகாலணதாநக்ளுக்கு பனங்க்டுண் விாக்ககாடத்ுக்கலந சிங்கநண் ண்றுண் டபன் 
கணாழிக்கு கணாழிகத்்புச ்கசத்ட். 

     (Third cycle of periodic reporting in the region of asia and the pacific)  

 சப்தடச ணபுிலணக் குழுவிா் ப்லபக்க்ட்ுந்ந சப்தடச ணபுிலண 
கடா்ா அறிக்லகலத பூஞ்டுட்தி ப்லப்ட்காக 
அனு்பிலபக்க்் விாக்ககாடத்ி் 2ண் குதி ண்றுண் சப்தடச ணபுிலண 
ிலத பகாலணதாநது உததாகட்துக்காக அனு்்் லகததல் டபன் 
ண்றுண் சிங்கந கணாழிபெணாக கணாழிகத்்பு கசத்த்ட்ுந்நது. அலப 
உித ட்பிபோக்கு பனங்க்ட்ுந்நது.  

 பகஸ்தகா ங்கு்் ிகன்சச்ிட்தி்ண் (Participation Programme)  

 இங்லக பகஸ்தகா ஆலஞக்குழுவிா் க்றுக்ககாந்ந்் கசத்றி் 
அறிக்லககளுக்கு, பகஸ்தகா டலலணதகட்தி் அனுணதிலத க்று, 
கடிவுகசத்த்் ்து கசத்றி்ங்கலந 2021-2022 பபோங்கநி் 
லபல்டுட்துபட்குித ்ாடுகந் தண்ககாந்ந்ட்ுந்ந. 

 உித கசத்றி்ண் கடா்ாக உித ட்பிபோ் க்துலதா் 
ாட்ட்ட்ுந்நது. 

2022 பருட்துக்கா தி்ங்கந் 

 பகஸ்தகாவி் ங்கநி்புா ிகன்சச்ிடத்ி்ங்களுக்கா ிதி பசதிகலந பனங்குட் 
ண்றுண் கசத்றி்ங்கலந லபல்டுட்துபட்குித பழிாட்ட் கசத்பலகலந 
தண்ககாந்ந். 

 க்் கசத்பலபேனுந் உநக்கிநச்ச்ி ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்கா கசதணவ்ுகந், 
கபோட்டங்குகந் ண்றுண் கபநிபைடுகநினூாக உநக்கிநச்ச்ி னுண் தகா்ால் ாசால 
பலலணபேனுந் உந் தலனட்ட். 

9.2 இங்யக தடசித பசஸ்தகா ஆயஞக்குழு 
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 விஜ்ஜா் ாட்லட ாசாலகநி் தணண்டுட்துபட்கா கசதணவ்ுகந், 
கபோட்டங்குகலந ாட்துட் ண்றுண் கபநிபைடுகலந தண்ககாந்ந். 

 எ்றிலஞ்ட ாசால கசத்றி்கணா்றி் கீன் ாசால ணாஞபக்ளுக்கு கபநி 
உகண் கடா்ா அறிலப பனங்குபட்காக ாசால ாட்தி்ட்தினுந் பகு்லபே் 
எழுங்குகசத்த்டுண் கசத்பலகளுக்கு உடவி சக பதகட்ல ணாஞபக்நது 
கபோட்துக்களுக்கு அலணத ிகன்சச்ிடத்ி்ங்கலந லபல்டுடட்் ண்றுண் 
அபக்நிலதத ண்றுண் லத ாடுகநிலுந்ந ாசாலகநிலதத அ்ிததாஞ்ஞிதண் 
ண்றுண் புி்துஞவ்ினூாக எ்றுலண்டுட்துட் ண்றுண் ாசால சபெகண் ண்றுண் சு்றுச ்
சூனலி் ாதுகா்பு ண்றுண் கா்பீல் உறுதிகசத்ட், 

 ாசால ஆங்கி ஆசிிதக்லந பலு்டுட்டலி் கீன் ஆங்கி் ாண் சா்்ட அறிவு, 
தி் ஆகிதப்ல அபிவிபோடத்ி கசத்ட். 

  ண்ாஞ்ங்கந் ண்றுண் காசா ணபுிலணகலந ாதுகா்ட்குித கசத்ாடுகலந 
தண்ககாந்ந். 

 புதித சப்தடச ணபுிலணகந் ்றித கசதணவ்ுகந் ண்றுண் துலசா ் அபடாி்புக்கலந 
தண்ககாந்ந். 

 கறிபலகளு் கூடித பலுபா சுட்தி ஊக காசாகணா்றுக்காக பகஸ்தகா 
ிதிதடத்ி் உததாகட்து் ாட்ட்டுண் கசதணவ்ுகலந எழுங்குகசத்ட். 
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 அச அசச்கக் கூட்ுட்டாட்தி் பா்றி் அதிகநவிா ஞ்ஞிக்லக ா் புட்டகங்கந் 
(14.641 ப்லித்) அடாபது எட்ுகணாட்ட ா்புட்டகட் தடலபபே் 45% வீடட்லட அஞ்பட்ட 
ஞ்ஞிக்லக ா்புட்டகங்கலந 2021் அசச்ச்ிட்ு உித திடத்ி் ாட்ி் சிாக்ளுக்கு 
அப்ல விிததாகிக்க படிக்லககதடுடட்். 2021.09.30 பலபே் அசச்ி்ட்ுந்ந 
ா்புட்டகங்களுக்கா கசவு பௌ 8.27 ப்லித்கநாகுண். 

 சூன் ததண்பக்க லகடக்டாழி் தகா்ாகா்றி் கீன் கசத்டுடட்்் 2021ண் ஆஞ்டி் 
பட் 5 ணாடங்கநி் ணாட்திண் ாபலபேலிபோ்து அக்்் 1.45 கண்றிக் கா் 
காலிட்தீ்கலந சூன் ததண் பக்க பலபே் பந்சுன்சிக்கு உ்டுட்திதலண. 

 அச அசச்கக் கூட்ுடட்ாட்தி் பா்றி் பட் டலபதாக அசச்ுச ்தசலபகலந பனங்குண் 
புதித தி் வி்ல கூகணா்ல (SMART DIGITAL PRINTING OUTLET) 
ாாகஹ்பிட்ிபே் அலண்துந்ந ாபாச க்டக்டாகுதிபேனுந் ஆண்பிடட்்.  

 புதித SPC டிஜி்் தாத்டி அல் ண்றுண் SPC லகதக்கட ் கடாலதசி கசதலிகதா்ல 
ாட்ி் சிாக்ளுக்கு அறிபக்டுட்துபடனூாக 30% டந்ளுடிபே் கீன் ச்லடபேலிபோக்குண் 
விலலத விக் குலபாக பகவுண் இகு விலபே் கீன் SPC டதாி்புக்கலந ாட்ி் 
சிாக்லந பனங்க படிகி்லண ண்றுண் SPC ச்லடலத 15% வீடடத்ிா் அதிகிக்கவுண் 
இடனூாக படிபண். 

 புதித விதாா பநங்கலநட் தி்படுண் பலலணகதா்ல (ERP) ிறுபட்துக்கு 
அறிபகண்கசத்படனூாக சக ஊழிதக்நதுண் விலட்தி் ண்றுண் விலநதில 
தணண்டுட்துபடனூாக சக பிிவுகநிலுண் ிகன்ில பலலணபொாக (Online) கலணகலந 
தண்ககாந்ந். 

 புதித ணாக்கூடித டவுகலந அசச்ிடுபட்கா ்திகணா்ல் காபோட்துபடனூாக 
உ்ட்திட் தில அதிகிடட்் ண்றுண் புதித விலநதி் தகா்ாடுகலந 
அறிபக்டுட்துபடனூாக இங்லகபேனுந் உத ் டண் பக்க ாதுகா்பு அசச்ுச ்
கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந் ண்றுண் அட்காக பிடத்ிததகணா அககா்ல ிறுவுடலுண் 
அடனூாக அ்ா உ்ட்திலத 100% வீடட்திா் அதிகிடட்். 

 ட்தாதிபோக்குண் ாசால ா்புட்டகங்கலந அசச்ிடுண் ்திங்கலந வி இபோணங்கு 
உ்ட்திட் தி் ககாஞ் புதித கடாழி்த்ட்து் கூடித இண் அசச்ி் இத்திங்கலந 
காபோட்துபடனூாக அகுக்கா கசலப குலடட்். 

 வீ கடாழி்த்ட்து் கூடித ா்கு பஞ்ண் ககாஞ் கப் எ்கச ் ்திட்லட 
ககாந்பவு கசத்து காபோட்துண் கசத்ாடுகந் ட்தாது தண்ககாந்ந்டுபது் 
அடனூாக எத தடத்ி் உ்ட்தி 100% வீடட்திா் அதிகி்து் கசவுகந் 50% 
வீடண் குலபண். அதட தா இப் ்திட்திலுந்ந டாிதங்கக்கூடித கடாசி 
உபோலநகலந ணா்றிக்ககாந்ளுண் தி் காஞணாக கடாசி உபோலநகலந ணா்றுண் 
தாது கடாசி விதணாபலட எ்பீ்நவி் இத்நவு குலக்க படிகி்லண ண்றுண் 
உபோலநகலந ணா்றுண் தாது கசவி்டுண் காட்லட குல்டனூாக 
உ்ட்திலத அதிகிக்க படிபண். 

 வீ ா்கு பஞ் எ்கச ் அசச்ு இத்திகணா்ல அச உடவிப் ககாந்பவு 
கசத்படனூாக (2021 டிசண் ்15ண் திகதிதநவி் கிலக்க்கவுந்நது) உத ்டண்பக்க ண்றுண் 
ஞ்புட்டண் ககாஞ் கப் எ்கச் அசச்ுச ்கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந படிபணாக இபோக்குண். 

 இப் இத்திடத்ினூாக ா்கு பஞ்ங்கநிலுண் எததடிதாக அசச்ி் படிபண் 
்டா் இதுபலபே் ங்கநா் உததாகிக்க்் டி அ்து இஞ்டு பஞ் 
அசச்ி ்திங்கலந வி குல்ட ணிட ணஞிடத்ிதாங்கலந உததாகிடத்ு அசச்ி் 
கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந படிபடா் அசச்ிடுபட்குித கசவிங்கந் 
குலபது் இடனூாக தாட்ிபந்ந விலணனுக்களூாக க்றுக்ககாந்நக்கூடித 
அசச்ி் கசத்ாடுகலந அதிகிட்துக்ககாந்ந படிபண். இடனூாக பஞிக அசச்ி் 
கசத்ாடுகலந உத ் டட்துனுண் டிதா ் ிறுபங்களு் தாட்ிபேட்ுண் 
க்றுக்ககாந்நாண். 

 அச ண்றுண் டிதா ் துலபேிலதத இங்லகபே் பட் டலபதாக சப்தடச 
அங்கீகாண் க் காபோக்ந் தாக்குபடத்ு கசவிங்கநி் கஞக்கீட்ு (MFCA) பலலண, 

அடாபது, ISO 14051:2011 சா்றிடலன் க்றுக்ககாந்ந் ண்றுண் அச அசச்கக் கூட்ுடட்ா 

பா்றி் பட்டலபதாக ட பகாலணட்துப பலலணகதா்று, அடாபது, ISO 9001:2015 
இல அறிபக்டுட்துபடனூாக சப்தடச அங்கீகாண் ககாஞ் டச ் சா்றிடனகநி 02 ் 

க்றுக்ககாந்ந படி்டலண. 

2022 பருட்துக்கா தி்ங்கந் 

பிடா இக்குகந்        

9.3 அசாங்க அசச்கக் கூட்ுட்டாண் 
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I.  2023 ாசால ா்புட்டகங்கநி் தடலபபே் 50% வீடட்லட பனங்குட். 

II.   பஞிக அசச்ுச ்கசத்ாடுகநி் கீன் 1200 கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந். 

III.  பௌ. 7.6 ப்லித் கறுணதிதா அ்பிதாசக் ககா்பிகந் டதாி்பு 

IV.  பௌ 640 ப்லித் கறுணதிதா காட்ட ்சீட்ுக்கலந அசச்ிடுட்.    

 

குறிக்தகா்கந்             

I. 2023 ாசால் ா் புட்டகட் தடலபபே் 50% வி அதிகநவி் தடசித கசத்ாடு 
ண்றுண் காறு்ாகக் கபோதி உித காக்ககடுவி்குந் சகலடபண் அசச்ிட்ு 
பனங்குட். 

II.  பஞிக அசச்ுட் துலபே் பிடா அசச்காகுட் ண்றுண் அச ிறுபங்கநி் 
அசச்ுட் தடலபகலந பனங்குண் ிறுபணாட். 

III. தடசடத்ி் பிந்லநகளுக்காக சி்ட டண் பக்க அ்பிதாசக் ககா்பிகலந ச்லடக்கு 
பகவுண் குல்ட விலபே் பனங்குட். 

IV. தடசித காடட் ் சலபே் பிடா அசச்காகுட் ண்றுண் தடசித ண்றுண் சப்தடச 
ச்லடபே் ப்ில ாதுகா்புட் தடலபகநி் பனங்குாட். 

 

யபய்டுட்துண் தி்ண் 

ிகன்சச்ிட்தி்

ண் 

பிடா 

சசத்ாடுக

ந் 
கா ்ய 

குறிகா்டி 

(KIP) 

ணதி்பீ்டுட் 

சடாயக 

(ரூ.ப்லித்) 

பிடா 

அசச்கண் 

ாசால 

ா்புட்டகங்

கலந அசச்ி் 

்் 1 பட் 

பண் ்30 

பல 

16.5 
ப்லித் 

புட்டகங்கந் 

1450 

பிடா 

அசச்கண் 

பஞிக 

அசச்ி் 

கசத்ாடுகந் 

பி 01 

பட் டிசண் ்

31 பல 

1200 
அசச்ி் 

கசத்ாடுக

ந் 

350 

காகிட ஆல 
அ்பிதாசக் 

ககா்பி 

டதாி்பு 

பி 01 

பட் டிசண் ்

31 பல 

7.5 
ப்லித் 

(80 Page) 

ககா்பிகந் 

300 

ாதுகா்பு 

அசச்கண் 
காட்ட ்

அசச்ி் 

பி 01 

பட் டிசண் ்

31 பல 

640 
ப்லித் 

சீட்ுக்கந் 

360 
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  கஞஞிணத அ்பய்டுட்துயக 

 Koha தக கண்காபோநினூாக கஞஞிணத்டுடத்ுபடனூாக க்றுக்ககாஞ் 3755 
கபநிபைடுகலந Koha டவு அடி்லபே் திதப்ண் கசத்த்ட்ுந்நது. 

 டிஜி்் நூக சசத்ாடுகந்   

 தடசித டிஜி்் தகடத்ி் உந்நக்க்க்கூடித டிஜி்் பநங்கலந ்தபறு 
பெங்களூாக இங்காஞ் ண்றுண் தசகிடட்லி் கீன் 2017/2018 பபோங்களுக்குித 
பட்்டணாிகந் ண்றுண் தக்ஹவுஸ், உாலி, வித கசத்தி ிறுபங்கநா் 
கபநிபே்டுண் கசத்திடட்ாந்கலந டிஜி்் தகட்தி் திதப்ண் கசத்ட். 

 தடசித டிஜி்் தகடல்ட தணண்டுட்துண் தி்ட்தி் கீன் 16 சல கபநிபைடுகலந 

ஸ்தக் கசத்து 1509 க்கங்கலந DSpace டவு அடி்லபே் upload கசத்ட்.  

 டகப் சடாழி்நு் சசத்ாடுகந் 

 லத தகங்கலந டாிதங்கக்கூடித பலபே் அலணடட்் ண்றுண் டிஜி்் 
உக்்லண்பு பசதிகலந தணண்டுடட்லி் கீன் ககாந்ளு்பிட்ிபே் அலண்துந்ந 
தடசித ாதுகா்பு ிறுப உடத்ிததாகடட்க்ளுக்கா Koha கண்காபோந் கடா்ா 
ிகன்ில பே்சிகதா்ல ாட்துட். 

 ஆபஞபாக்க சசத்ாடுகந் 

 இங்லக தடசித த் கத்்ட்ிதல காட்துக்குக்காண் கபநிபேடுட். 

 இங்லகபே் போபகா கட்ுலகநி் கடால பெ்று ணாடங்களுக்ககாபோபல 
டதாிட்ட்.  

 இங்லக கசத்தி் டத்ிிலக கட்ுலகநி் கடா ்Koha டவு அடி்லலதட ் டழுவித 
இ்ல்டுட்டலி் கீன் தடசித கசத்தி் ட்திிலககநி் 2233 கா்புட் டகப்களு் 
கூடித ட பலலணக்குந் பிதபசிடட்். 

 101 கபநிபைடுகலந பிசுி்ட்கா டவு அ்பலகலந (CIP)  பனங்குட்.  

 ாதுகா்புச ்சசத்ாடுகந் 

 தடசித தகங்கலந் ாதுகாட்து பநலணட்ட் ண்றுண் ஆபஞங்கநி் 
ணறுசீலண்புக்கலந பலதாக ாட்திச ் கச்படனூாக 530 கபநிபைடுகலந 
புலகபொட்ி தூத்லண்டுட்ட், 9 கபநிபைடுகநி் 828 க்கங்கநி் அபட்ட்லணலத 
அக்றுட் ண்றுண் 216 க்கங்களுக்கு திசு இடுட்.  

 UNESCO MOW World List  இ் ணகாபண்ச ஏலசச்ுபடிகலந உந்நடீு கசத்பட்கா 
க்துலதா்கலந தண்ககாந்ந படிக்லககதடுடட்். 

 ககாிதாவி் ICHCAP ிறுபடத்ி் ிதி அனுசலபே் கீன் காசா ணபுிலணகளு் 
கடாப்ுலத காகஞாநிகலநட் டதாிக்குண் கசத்றி்கணா்ல ஆண்பி்ட்கா 
குழுகபா்ல ிதபடட்். 

 ஆாத்சச்ி சசத்ாடுகந் 

 தடசித தக ஆத்வு ணாாட்ுக்குித கட்ுலகலந உித ிறுபங்கநிபபோ்து 

க்றுக்ககாந்பட்கா படிக்லககலந தண்ககாந்ந். ணாாட்ுக்காக IFLA  
ிறுபட்தி் அனுசலலத் க்றுக்ககாந்பட்காக 2021 எக்தா ் ணாடண் 29ண் 
திகதி ாட்துபட்கு படிக்லககதடுடட்். 

 இங்லகபேலுந்ந தகங்கந் கடா்ாக புந்நிவிவிதகா்லட் டதாிட்டலி் 

கீன் Statistical Handbook on Libraries in Sri Lanka (2021) 2020க்குிதடாக தசகிக்க்் 
டகப்கலந் கு்ாத்வுகசத்து அடி்ல டகப்கலந உந்நடீுகசத்ட்.  

 ஆத்வு பலலண கடா்ாக 08 கசதணவ்ுகலந ாட்துட். 

 பாக்க் சசத்ாடுகந் 

9.4 இங்யகட் தடசித நூக ண்றுண் ஆபஞபாக்க தசயபகந் சய 
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 2021 தடசித பாசி்பு ணாடட்துக்கா சு்றுிபோட்லடட் டதாிட்து உந்ளூாச்ி 
ிறுபங்களுக்கு அனு்பிலபட்ட். 

 தடசித பாசி்பு ணாடடத்ி்காக ிகன்ில பலபொாக கபோட்டங்க்குட் கடாகா்ல 
ாட்துபட்கா படிக்லககலந தண்ககாந்ந். 

 சலபே் கபநிபைட்ி் கீன் தடசித த் கத்ட்ித், இங்லக போபகா சஜ்சிலகக் 
கட்ுல ஞ் கடா,் பிதகா சஜ்சிலக, ணாகாஞ ணட்தித தக அபிவிபோடத்ி தா் 
கபநிபைடுகலந வி்ல கசத்ட். 

 க்வி் பே்சி ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 

 Commonwealth of Learning ிறுபடத்ிா் தடசித தக ண்றுண் ஆபஞபாக்க தசலபகந் 

சலபேனூாக ாட்ட்டுண் Skills online Sri Lanka கசத்றி்டத்ுக்கா பழிகா்் 
கசத்ாடுகலந தண்ககாந்ந். 

 சபநிபைட்ுச ்சசத்ாடுகந் 

 ழுடட்ாநக்லந ஊக்குவி்ட்காக ழுடட்ாநக்நா் அசச்ி்டுண் பிதிகந் 361 
இ்கா அனுலலத பனங்குட். 

 சப்தடச ணாாடுகந் கடா்ாக சபெகட்லட அறித்டுடத்ுபட்காக Natnet Lanka 

கசத்திட் டாந்கலநட் டதாிட்ட். 

 ாட்ினுந் டண்பிக்க கபநிபைடுகலந பாக்குண் கசத்ாட்ி் கீன் டிஞ்த 
இக்கங்கலந பனங்குபடனூாக தண்ககாந்ந்டுண் கபநிபைடுகளுக்கு சப்தடச 
கறுணதிலத் க்றுககாடுட்ட். 

 

2022 பருட்துக்கா தி்ங்கந் 

 பௌ. 150 ப்லித் கசவி் தண்ககாந்ந்்டுண் தடசித தக க்டல்ட வீ 
ணத்டுட்துண் கசத்ாடுகலந ிலவுகசத்ட். 

 பௌ. 30 ப்லித் கசவிக் கிாண்பு தகங்கலந வீணத்டுடட்். 


