பாலினம் மற் றும் சமத்துவம்
தலைப் பு: கஸ்தூரிபாய் காந் தி உண்டு உலறவிடப் பள் ளி (ககஜிபிவி)
(Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya-KGBV)
கநாக்கங் கள் :
பெண்களுக்கான

கல் வி

அணுகல்

மற் றும்

சமத்துவத்திற் கான

வாய் ெ் பினன அதிகரிக்க, மத்திய கல் வி அனமச்சகம் 61 கஸ்தூரிொய்
காந்தி உண்டு உனறவிடெ் ெள் ளிகள் (ககஜிபிவி - வனக I, II & III) மற் றும் 44
பெண்கள்

விடுதிகள்

அனுமதித்துள் ளது,
விடுதிகளில்

(ககஜிபிவி

இத்தகு

உண்டு

பெண் குழந்னதகள்

வனக

-

IV)

ஆகியவற் னற

உனறவிடெ்ெள் ளிகள்

மற் றும்

ெள் ளியிலிருந்து இனடநிற் றலின் றி

கல் வியினன பதாடர வாய் ெ்பு அளிக்கெ்ெடுகிறது.
பெண்களின்
அனடய

பொருளாதார

முடியும் .

தன் னினறவு

எனகவ,

2001ஆம்

கல் வியின்
ஆண்டு

வழி

மட்டுகம

மக்கள்

பதானக

கணக்பகடுெ்பின் அடிெ்ெனடயில் , கிராமெ்புற பெண்களின் கல் வியறிவு
விகிதம் கதசிய சராசரியான 46.13%ஐ விட குனறவாகவும் மற் றும் கதசிய
சராசரியான

21.59%ஐ

கல் வியில்

பின்

விட

ொலின

தங் கிய

பசயல் ெடுத்தெ்ெட்டு

வருகிறது.

உண்டு

ெள் ளிகள்

உனறவிடெ்

இனடபவளி

அதிகமாக

ஒன் றியங் களில்
தமிழகத்தில்
திட்டமானது

உள் ள

இத்திட்டமானது

கஸ்தூரிொய்
2004-2005ஆம்

காந்தி

ஆண்டில்

அறிமுகெ்ெடுத்தெ்ெட்டது. பெண்கள் விடுதி திட்டமானது 2008-2009ஆம்
ஆண்டில் அறிமுகம் பசய் யெ்ெட்டு, 2009-2010 ஆம் ஆண்டில் 44 கல் வியில்
பின் தங் கிய ஒன் றியங் களிலும் , தலா 100 பெண்கள் தங் கி ெயன் பெறும்
வனகயிலான

பெண்கள்

பகாண்டுவரெ்ெட்டன.

விடுதிகள்

நிறுவெ்ெட்டு

ெயன் ொட்டிற் கு

கஸ்தூரிொய் காந்தி உண்டு உனறவிடெ் ெள் ளிகள் திட்டத்தின்
முதன் னம கநாக்கம் , பெண் குழந்னதகள் தங் கிெ் ெயின் று ெயன் பெறும்
வனகயிலான

விடுதிகனள

நிறுவதலின்

வழி

பதாடக்க

மற் றும்

இனடநினலக் கல் வியில் , பின் தங் கிய சமூக பிரிவுகனள சார்ந்த பெண்
குழந்னதகளுக்கு கல் வியில் சம வாய் ெ்பு வழங் குதல் மற் றும் பெண்
கல் வியின் தரத்தினன கமம் ெடுத்துதலாகும் . கஸ்தூரிொய் காந்தி உண்டு
உனறவிடெ்

ெள் ளிகள்

திட்டத்தின்

முதன் னம

அனடவு

இலக்குகள்

பின் வருமாறு;
➢ SC, ST ஆகிய

பிற் ெடுத்தெ்ெட்ட

குழந்னதகளுக்கு

சமமான

கல் வி

வகுெ்பினனச் சார்ந்த
வாய் ெ்புகனள

பெண்

உருவாக்கும்

வனகயிலான வசதிகனள உருவாக்குதல் மற் றும் ஊக்குவித்தல் .
➢ கல் வியில்

பெண்குழந்னதகளின்

ெங் களிெ்னெ

அதிகரிக்கச்

பசய் தல் .
➢ கஸ்தூரிொய் காந்தி உண்டு உனறவிடெ் ெள் ளிகளில் தங் கி ெயிலும்
அனனத்து பெண் குழந்னதகளுக்கும் தரமான கல் வி வழங் குதனல
உறுதி பசய் தல் .
➢ இனடநிற் றலின் றி

அனனத்து

பெண்

குழந்னதகனளயும்

தக்க

னவத்தல் .
➢ பெண்களின் கல் வியின் தரத்னத கமம் ெடுத்தி அவர்களின் திறன்
கமம் ொட்டினன ஊக்குவிெ்ெதற் கும்

மற் றும் இன் னறய கொட்டி

மிகுந்த சமூதாயத்தில் பெண் குழந்னதகள் தடம் ெதித்து முன் கனற
பசய் தல்

➢ கஸ்தூரிொய்

காந்தி

உண்டு

உனறவிடெ்

ெள் ளிகளில்

ொதுகாெ்ொன சூழனல உறுதி பசய் தல் .
சசயை் படுத்தும் முலறகள்
ஒவ் பவாரு ஆண்டும் கல் வியாண்டு பதாடங் கும் முன் , ககஜிபிவிகளின்
சீரான

பசயல் ொட்டிற் கான

ஒருங் கினணந்த
உருவாக்கெ்ெட்டு

ெள் ளிக்

நினலயான

கல் வியின்

வழிகாட்டு

மாநிலத்

அனனத்து

ககஜிபிவிகளுக்கும்

பதாண்டு

நிறுவனங் கள்

பநறிமுனறகள்

திட்ட

இயக்கத்தில்

வழங் கெ்ெடுகிறது.

அனவகளாவன:

➢ அரசு

சாரா

பதரிவு

பசய் தலுக்கான

நனடமுனறகள்
➢ ஆசிரியர் மற் றும் ஆசிரியர் அல் லாத ெணியாளர்கள் நியமனம்
➢ குழந்னதகளின் கசர்க்னக மற் றும் தக்கனவத்தல்
➢ குழந்னதகளுக்கு

ொதுகாெ்ொன

சூழல் ,

ொதுகாெ்ொன

குடிநீ ர்

மற் றும் சுகாதாரமான கழிெ்ெனற வசதிகள் வழங் குதல்
➢ ஆசிரியர்களின் கடனமகள் ,
➢ கற் பித்தல் நடவடிக்னககள் (கல் வி மற் றும் கல் வி சாரா)
➢ நூலக பசயல் ொடுகள்
➢ கல் வி பொருட்கள் வழங் குதல்
➢ வினாடி வினா நிகழ் சசி
் கள் மற் றும் குழு பசயல் ொடுகள் , தினசரி
பசயல் ொடுகளுக்கான அட்டவனண
➢ ஆரம் ெ

சுகாதார

நினலயத்துடன்

ஒருங் கினணந்து

ெரிகசாதனனகனள நடத்துதல்
➢ ெதிகவடுகனள ெராமரித்தல்
➢ கதசிய வருவாய் வழி மற் றும் திறன் கதர்வுக்கான ெயிற் சி

சுகாதார

➢

VIIIம் வகுெ்பு கதர்ச்சி பெற் ற குழந்னதகனள IXம் வகுெ்பு கசர்த்தல்

➢

ஆவணெ்ெடுத்தல் , ஒன் றிய, மாவட்டம் மற் றும் மாநில அளவில்
அனனத்து

நடவடிக்னககனளயும்

கண்காணித்தல்

மற் றும்

கமற் ொர்னவ பசய் தல்
கமற் கூறியவற் னறத்
உனறவிடெ்ெள் ளிகள்
குழுவின்
நிதினயெ்

நிதி

தவிர,

உண்டு

விடுதிகளுக்கான/மத்திய

ஒதுக்கீடு

மற் றும்

கீழ் காணும்

ெயன் ெடுத்துவதற் கான

திட்ட

ஒெ்புதல்

பசயல் ொடுகளுக்கு

விரிவான

வழிகாட்டுதல் கள்

வழங் கெ்ெடுகிறது.
➢

குழந்னதகளுக்கு உணவு/தங் குமிடம் வழங் குதல் ,

➢

குழந்னதகளுக்கு உதவித்பதானக

➢ ஆசிரியர் மற் றும் ஆசிரியர் அல் லாத ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் ,
➢ ககஜிபிவி உண்டு உனறவிடெ் ெள் ளிகள் /விடுதிகனள ெராமரித்தல் ,
➢ குழந்னதகளுக்கு குறிெ்பிட்ட திறன் ெயிற் சி வழங் குதல் ,
➢ VIII/ XII வகுெ்பு கதர்ச்சி பெற் ற குழந்னதகளின் காரணமாக ஏற் ெடும்
காலியிடங் கனள நிரெ்ெ ஆயத்த முகாம் கள் நடத்துதல்
➢ கற் றல் கற் பித்தல் பொருட்கள் தயாரித்தல்
➢ குழந்னதகளுக்கு தற் காெ்பு ெயிற் சி வழங் குதல் மற் றும்
➢ பெற் கறார் ஆசிரியர் கூட்டம் நடத்துதல்
அனனத்து

ககஜிபிவி

உண்டு

உனறவிடெ்ெள் ளிகள் /விடுதிகளுக்கு

நிதியானது பதாடரும் மற் றும் பதாடரா தனலெ்புகளின் கீழ் ஒதுக்கீடு
பசய் யெ் ெடுகிறது.
எதிர்பார்க்கப் படும் விலளவுகள் :

➢ SC

மற் றும்

கொன் ற

ST

பெண்களுக்கான

பின் தங் கிய

கல் வினய

பிரினவச்

அணுகுவதற் கான

கசர்ந்த
வசதிகள்

வழங் கெ்ெடும் .
➢ பெண் கல் வியில் அதிக ெங் ககற் பு அனடயெ்ெடும் .
➢ ககஜிபிவிகளில்

ெடிக்கும்

அனனத்து

பெண்களுக்கும்

தரமான

கல் வி உறுதி பசய் யெ்ெடும் .
➢ பெண்

குழந்னதகள்

இனடநிற் றலின் றி

முழுவதுமாக

தக்கனவக்கெ்ெடும் .
➢ பெண் கல் வியின் தரம் அவர்களின் திறனன கமம் ெடுத்தி, கொட்டி
நினறந்த சமுதாயத்தில் முன் கனற் றும் .
➢ ககஜிபிவிகளில் ொதுகாெ்ொன சூழல் உறுதி பசய் யெ்ெடும் .
முக்கிய சசயை் திறன் குறிகாட்டிகள் (KPIs):
➢

ககஜிபிவிகளில்

நிரெ்ெெ்ெட்ட

மாணவிகள்

விகிதம்

அல் லது

ககஜிபிவியில் உள் ள இடங் களின் எண்ணிக்னக மற் றும் கசர்க்னக
விகிதம் .
➢

ககஜிபிவிக்களில்
வகுெ்புகளுக்கு

மாணவிகள்

கதர்ச்சி

இனடநிற் றலின் றி

பெற் று

பசல் லுதல்

அடுத்த
மற் றும்

தக்கனவத்தல் விகிதம் .
➢

பெண்களின் கற் றல் வினளவுகளில் முன் கனற் றம் .

➢

எரியூட்டி

வசதி

(incinerators)

பகாண்ட

ககஜிபிவிகளின்

எண்ணிக்னக.
➢

சானிட்டரி

கெட்

விநிகயாக

இயந்திரங் கனளக்

பகாண்ட

ககஜிபிவிகளின் எண்ணிக்னக.
➢

குழந்னத

ொதுகாெ்னெ

உறுதி

பசய் வதற் காக

ககஜிபிவியின்

ொதுகாெ்பு மற் றும் ொதுகாெ்பு தணிக்னகயின் எண்ணிக்னக (ஒரு

முனற/இரண்டு

முனற/மூன் று

முனற/நான் கு

முனற/ஆண்டுக்கு

நான் கு முனறக்கு கமல் ).
➢

ககஜிபிவியின்

ொதுகாெ்பு

மற் றும்

ொதுகாெ்பு

தணிக்னகயில்

மூத்த பெண் மாணவிகள் ஈடுெட்டுள் ளவர்கள் எண்ணிக்னக.
➢

னசெர்

ொதுகாெ்பு

கொன் றவற் றில்

மற் றும்

ஆசிரியர்கள்

உளவியல் -சமூக

அம் சங் கள்

மற் றும் மாணவர்கள்

பெற் றுள் ள

ெயிற் சி.
➢

பெண்களின் கசர்க்னக மற் றும் வருனகனய கமம் ெடுத்துதல் .

நிதி ஒதுக்கீடு - 2021-22
வி.எ

ககஜிபிவி

ண்

வலககள்
ககஜிபி-வனக- I

1

(கடந்த ஆண்டு)
வகுெ்புகள் (VI -VIII)

நிதி

நிதி

ஒதுக்கீடு

ஒதுக்கீடு

(சதாடரும் )

(சதாடரா)

(ரூ. இைட்சத்திை் )

(ரூ. இைட்சத்திை் )

சமாத்தம்
(ரூ. இைட்சத்திை் )

1898.2

1.00

1899.2

243.33

100.91

344.24

57.01

95.91

152.92

215.78

4.00

219.78

227

384.64

611.64

1172.2

-

1172.2

3813.52

586.46

4399.98

ககஜிபி-வனக- II
2

(கடந்த ஆண்டு)
வகுெ்புகள் (VI -X)
ககஜிபி-வனக- II

3

(புதியது)
(வகுெ்புகள் VI -X)
ககஜிபி-வனக- III

4

(கடந்த ஆண்டு)
(வகுெ்புகள் VI -XII)
ககஜிபி-வனக- III

5

(புதியது)
(வகுெ்புகள் VI -X)
ககஜிபி-வனக- IV

6

(கடந்த ஆண்டு)
(வகுெ்புகள் IX -XII)
சமாத்தம்

ககஜிபிவிகளின் வலககள் மற் றும் பயனாளிகள் 2021-22

வலககள்
I (வகுெ்பு 6 - 8)

II (வகுெ்பு 6 - 10)

வழங் கப் படும்
வசதி
உண்டு
உனறவிடெ் ெள் ளி
வகுெ்பு 6-8 –உண்டு
உனறவிடெ் ெள் ளி
வகுெ்பு
9-10-விடுதி

சமாத்த
பயனாளிகள்
ககஜிபிவி
47

3500

6

640

8

1020

44

4400

105

9560

வசதி மட்டும்
வகுெ்பு 6 - 8 உண்டு
III (வகுெ்பு 6 - 12)

IV (வகுெ்பு 9 – 12)

உனறவிடெ்
ெள் ளி
மற் றும்
வகுெ்பு 9 - 12 விடுதி

வசதி மட்டும்
வகுெ்பு 9 - 12 விடுதி
வசதி மட்டும்
சமாத்தம்

புலகபடங் கள்

ககஜிபிவி உண்டு உலறவிடப் பள் ளி –
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

ககஜிபிவி உண்டு உலறவிடப் பள் ளி – அரியலூர்
மாவட்டம்

ககஜிபிவி விடுதி – சிவகங் லக மாவட்டம்

ககஜிபிவி விடுதி – நாமக்கை் மாவட்டம்

