
ப�ள�� க�வ
:  (School Educational Manifesto) 

ேதசிய அளவ
லான ேகா'�ைகக� 

1. அரசிய� சாசன,தி- கட/பா01�20ப01 க�வ
 ெதாட4பான 

அைன,5� ெகா�ைக 678கைள9: ேம<ெகா�வ5  

2. க�வ
 6ைறைமய
� அைன,5 சீ4தி@,தAகைள9: ஜனநாயக:, 

சம,5வ: ம<E: மதசா4ப
-ைமைய அ7/பைடயாக� 

ெகாF1ேம<ெகா�வ5. சGக நHதி9: சமவாI/J: தவ
4�க இயலாத 

LEக� எ-பைத மனதி� ெகா�வ5.  

3. உலக அளவ
� 2ழQைதைம ப@வமாக அAகீக'�க/ப01�ள 18 

வய5 வைர இலவச� க0டாய� க�வ
ைய அள��2: வFண: 

க�வ
 உ'ைமT ச0ட,திைன வ
'8ெசIத� இத- Gல: 

6-ப@வ�க�வ
, ப�ள��க�வ
 ேமநிைல�க�வ
 ேபா-றவ<ைற 

ச0டU4வ உ'ைமயா�2த�. 

4. க�வ
 உ'ைமTச0ட,தி- உ0LEகளாக உ�ள அைன,ைத9:   

அத- உFைமயான ெபா@ள�� உ�வாA2த� ம<E: அதைன 

நைட6ைற/ப1,5வைத  அரசி-  ெபாE/பா�2த�  

5. ஒ1�க/ப0ட ம�கY�2 ( தாZ,த/ப0ட,மைலசாதி, ெபFக� எள�தி� 

பாதி/J�2�ளா2: ேபச வாI/J மE�க/ப1:, ம<E: சிEபா-ைம 

ம�க�)  க�வ
 அள��2: க�வ
�ெகா�ைககைள ச'யான 6ைறய
� 

LராI8 ெசI5  சீ4தி@,5: பண
ைய ேந4ைமயாக  

நைட6ைற/ப1,5த�  

6. தலி, ம<E: மைலவாZ ம�க�, சிEபா-ைமய
ன 2ழQைதக� 

2றி/பாக ெபF 2ழQைதக�, சிற/J� கவன: ேதைவ/ப1: 

2ழQைதக� க�வ
 ெபEவதி� உ�ள தைடகைள கFடறிQ5 

அவ<ைற  ெதாட4 கFகாண
/ப
- Gல:  நனவா�2வத<கான 

ேந4ைமயான நடவ7�ைககைள உEதிெசIத�. 

7. ெபFக�, சம,5வமி-ைமைய எதி4ெகாF1 தAக� சGக,தி� 

தம5  நிைலய
ைன உய4,தி�ெகா�வத<கான த-ன:ப
�ைகய
ைன 

வள4,5�ெகா�Y: ஏ<ற: த@வதாக  க�வ
 அைமயேவF1:.  



8. 21:ப நிEவனAகள�� ேந@: 2ழQைத உைழ/ைப 

ச0டU4வமா�2: 2ழQைத ெதாழிலாள4 ச0ட: ( த1,த� ம<E: 

6ைற/ப1,5த�)  ப
'8 3 � 2016 � ெகாF1 வர/ப0ட 

தி@,த,ைத நH�2வத- Gலமாக 18 வய5 வைர 2ழQைதக� 

ெதாழிலாளாராவைத 6<றி_: ஒழி,த�. 

9. க�வ
ய
� சம,5வமி-ைமய
ைன ஏ<ப1,5: வசதி�ேக<ற ப�ேவE 

ப�ள�ய 6ைறகைள நி�கி ெபா5/ப�ள�கைள உEதிெசIத�. 

10. உலக அளவ
_:, ப�ேவE ேதசிய 2a�கள�_:, ேகா,தா'� 

க�வ
�2aவ
_: வைரயE�க/ப01�ள ேதசிய ெமா,த 

வ@மான,தி� 6% க�வ
�2 ெசலவ
1வைத உEதி ெசIத�. 

11.  2ழQைதகள�- க�வ
 ெபE: உ'ைமய
- 65ெக_:பாI உ�ள 

க�வ
 உ'ைமTச0ட,தி- ப
'8 16 ஐ மdளTெசIத�. ப�ள�கள�- 

க01மான: உ�ள�0ட க<ற� eழைல உEதிெசIத�. . 

இதைனவ
1,5 ஒ01ெமா,த க�வ
6ைறைமய
- ேதா�வ
ய
ைன 

ஒேர அ7யாக  2ழQைதக� ேம� திண
,5 ப�ள�ைய வ
01, 

5ர,தாதி@,த�.  

12.  க�வ
 அள��2: ெசயலி� லாப ந0ட: பாரா5 ப�ள�கைள G1: 

ெசயைல உடன7யாக நிE,5த�. க�வ
 உ'ைமTச0ட: 2009 �2  

ப
றகான கால,தி� Gட/ப0ட அ�ல5 இைண�க/ப0ட ப�ள�கைள 

மdF1: தன�,தன�யாக ெசய�படைவ,த�. 

13. வ2/Jகள�- எFண
�ைக�ேக<ப ஆசி'ய4கைள நியமி,த�. 

14. ஆசி'ய4கள�- ெதாழி�சா4 வளAகைள வள4,5�ெகா�Y: வ
தமாக 

பய
<சிகைள உEதிெசIத�. 

15. ஒ/பQத ஆசி'ய4கைள நியமி,5 gரF1: ேபா�ைக 

ைகவ
டேவF1:. 

16.  ேதசிய கைல,தி0ட: அரசிய� சாசன,தி- 2றி�ெகாY�20ப01 

அரசிய� சாசன: வ2,5�ள வ
aமியAகைள அைட9: வ
தமாக 

ேதசிய கைல,தி0ட,திைன சீரைம,த�.  நா07- ப-6க, 

த-ைமய
ைன/ J'Q5ெகாF1 தாIெமாழிய
ைன க<2: 

ெமாழியாக� ெகாF1  க<2: வ
தமாக� கைல,தி0ட,திைன 



வ7வைம,த�. எQத ஒ@ தன�/ப0ட ெமாழிைய9: நா1 

6aைமய
_6�ள 2ழQைதக� க<க, திண
�காதி@,த�. 

க�வ
ய
� ேம<ெகா�ள/ப1: அைன,5 மத hதியான 

தைலயi1கைள9: எதி4,த�. 2ழQைதகள�- வ
ம'சனU4வமான 

எFணAகைள9:, ப
ரதிபலி/Jகைள9: உ@வா�கிெகா�Y: திறைன 

வள4/பத- Gல: வரலா<ைற இன: சா4Qததாக/ பா4�காம� 

தர8க� சா4Qததாக பா4�2: பா4ைவைய வள4,த�.அறிவ
ய� 

6ைறய
ைன9: அறிவ
ய� மன/பா-ைமய
ைன9: 

2ழQைதகள�ைடேய வள4,ெத1,த�. வய5�ேக<ற வைகய
� 

ெசI5பா4,5� க<2: வாI/Jகைள உ@வா�கி� ெகா1,த�. 

17.  ப�ள�� க�வ
�2:  ேமநிைல� க�வ
�2: இைடேய இய<ைகயான 

ெதாட4Jகைள நிE8த�. இத- Gல: இைடநி<றைல� 2ைற,த� 

18.  அதிகார/ பரவைல உEதிெசIவத- Gல: நி4வாக,திைன 

ெநகிZவானதா�2த�. 

19. Jதிய க�வ
, ெதாழி�j0ப: அைன,5 மாணவ4கY�2: 

எள�தாக8: இலவசமாக8: கிைட/பைத உEதிெசIத� 

20. ஆசி'ய4க� ெதாழி�சா4 நிJண4களா2: வFண: ஆசி'ய4 

க�வ
ைய Jணரைம,த�. 

21.  அைன,5 க�வ
 நிEவனAகள�_: ஜனநாயக உ'ைமகைள9: 

வ_/ப1,5வத<கான வாI/Jக�  அதிக'�க/படேவF1: 

22. மாணவ4கY�2, தர/ப1: மதிய உணவ
- தர: ேம:ப1,த/ப01 

12 ஆ: வ2/J பய
_: மாணவ4க� வைர மதிய உண8,தி0ட: 

வ
'வா�க/படேவF1:  

23. சிற/J� கவன: ேதைவ/ப1: 2ழQைதகY�2 சிற/பான கவன�/J: 

க�வ
9: கிைட/பைத உEதிெசIயேவF1:. 

24. எa,தறிவ
-ைமைய அக<ற சGக: 6aைம9: பAேக<2: 

எa,தறி8 இய�க 6ய<சிகைள மd01@வா�க: ெசIயேவF1:. 

25. ம�கள�- வாZநா� 6aைம�2மான ஒ@ வ
'வான க�வ
�கான 

ெகா�ைகைய உ@வா�2த�. 



26.  க�வ
�LடAகைள வழிநட,5வதி� உ�k4 சGக: ம<E: 

உ�ளா0சி அைம/Jகள�- ஈ1பா0ைட உEதிெசIத�. 

27. அரசி- அைன,5வ
தமான தி0டAகைள9: ச'யான 6ைறய
� 

நைட6ைற/ப1,த/ப1வைத சGக, தண
�ைக ெசI9: 

6ைறைமய
ைன உ@வா�2த�. 

 

 

தமிழக,ைத/ ெபாE,தவைர 

➢ ஆசி'ய4கள�- பண
,திறைன சீரழி�2:, ப�ள�கைள இைண�2:, 

ஆசி'ய4கைள தர: இற�2:  சீ4தி@,த 6ய<சிகைள உடன7யாக 

ைகவ
1,த�. 

➢ க�வ
, 5ைறய
- அைன,5, 5ைறகY: L1த� 

ஒ@Aகிைண/ேபா1 ெசயலா<Eத�. 

➢ ெசய�வழி�க<ற�, ெதாட4 ம<E: 6aைமயான மதி/பi07ைன 

அத- உFைமயான ெபா@ள�� ெசய�ப1,5த� 

➢ ஐQதா: வ2/J ம<E: எ0டா: வ2/J  ேபா-ற வ2/JகY�2 

ெபா5,ேத48 எ-ற அTசG01: நடவ7�ைக இன�9: Lடா5.  

➢ பாட/J,தகAகைள வ7வைம/பதி� மன வய5�ேக<ற வைகய
� 

க@,5,திண
/ப
�லாம� உ@வா�2த� 

➢ பாட/J,தகAகைள கள அளவ
� ப'ேசாதி,5 வ7வைம,த�. 

➢ ஆசி'ய4கள�- பண
Tgைமைய� கண�கி� ெகாF1 தி0டAகைள 

ப7/ப7யாக அம� ப1,5த�. 

➢ உய4நிைல ேம�நிைல/ ப�ள�கள�� உளவ
ய� ஆேலாசக4கைள 

ப2தி ேநரமாகவாவ5 பண
யம4,5த�. 

 

 


