ள்ளி சதி
தலப்பு: நேதாஜி சுாஷ் சந்திௌ நாஸ் உண்டு உற்விடப் ள்ளிகள் (NSCBAV)
நோக்கங்கள்:
தமிௐகத்தில் உள் அலத்து குடியிருப்புகளிலும் உள் குமந்லதகளுக்கு ள்ளி
சதியிறை உறுதி செய்யது ஒருங்கிறைந்த ள்ளிக் கல்வியின் முக்கின நோக்கங்களில்
ஒன்ோகும். அருகாறொப் ள்ளி விதி களின்டி, ொாநித்தில் அறைத்து குடியிருப்புகளிலும்
ள்ளிகள் அலநத்தலில் ெோத்தினமில்ாத சி குதிகள் உள். இந்த ள்ளி சதியில்ாத
குடியிருப்புகள் சரும்ோலும் சதோலதூப/

நலப்ோங்கோ/

கோடு குதிகளில்

அலநந்துள். அரு காறொப் ள்ளியின் ததாறவு, முலனோ ெோல யெதி யின்றொ,
நற்றும் ய விங்குகளின் தோக்குதலுக்கு உள்ோகும் அோனம் நோன் கோபணங்கோல்

,

இக்குடியிருப்புகளில் உள் குமந்லதகள் இறடநிற்கின்்ைர். இக்குடியிருப்பில் உள்
குௐந்றதகளுக்கு ள்ளிக்கு ந்து தசல் நாக்குௌத்து/ாதுகார் சதி ௐங்க இோாத
நிற உள்து. நய , ஒருங்கிறைந்த ள்ளிக் கல்வி கட்டலநப்பின்டி , இத்தகு ள்ளி
சதியில்ாத குடியிருப்புகளில் உள் குமந்லதகள் ள்ளிக்கு அணுகுயதற்கு

உண்டு

உற்விடப் ள்ளி/விடுதி யெதிகல யமங்குயது அயசினம் ஆகும். நேதாஜி சுாஷ் சந்திௌ
நாஸ் உண்டு உற்விடப் ள்ளிகளின் முதன்றொ இக்குகள் பின்ருொாறு:
 ள்ளி சதியில்ாத குடியிருப்புகளில் குறிப்ோக சதோலதூப/ நலப்ோங்கோ/ கோடு
குதிகளில் உள் குௐந்றதகளின் இறடநிற்்ற குற்த்தல்
 ொாைர்களின் நசர்க்றகயிறை அதிகரித்தல்
 ள்ளி அணுகள் விகிதத்றத நொம்டுத்துதல்
 குௐந்றதகள் நதர்ச்சி சற்று அடுத்த யகுப்புகளுக்கு இலடநிற்லின்றி செல்லுதல்
 தக்கலயத்தல் விகிதத்றத நொம்டுத்துதல்

தமிௐகத்தில் ததாடக்க ொற்றும் உோர் ததாடக்க நிறயில் 9 உண்டு உற்விடப்ள்ளிகளும்
ொற்றும் இறடநிற நிறயில் 1 விடுதியும் 9 ொாட்டங்களில் அறொந்துள்ை. அதன்
அறொவிடங்கள் பின்ருொாறு:
ய.
ண் நோயட்டம்

ஒன்றினம்

உண்டு
அனுநதிக்கப்ட்ட
உலவிடப்ள்ளி/ நோணய/ நோணவினர்
விடுதி அலநவிடம்
ண்ணிக்லக

நோதிரி I (100 நோணய/ நோணவினர்)

1..

நகோனமுத்தூர்

யோல்ோல

யோல்ோல

100

2

தருநபுரி

சன்ோகபம்

சன்ோகபம்

100

3

கிருஷ்கிரி

சூகிரி

அத்திமுகம்

100

4

கிருஷ்கிரி

சகநங்கம்

சதன்கனிநகோட்லட

100

5

கிருஷ்கிரி

தளி

கக்கதோெம்

100

6

ோகப்ட்டிம்

நயிோடுதுல

ல்யபோனன்நட்லட

100

7

சபம்லூர்

ஆத்துபர்

நலனப்கர்

100

8

நீகிரி

கூடலூர்

யட்டக்சகோல்லி

100

9

நீகிரி

கூடலூர்

நகோழிக்சகோல்லி

100

10

விழுப்புபம்

கள்குறிச்சி

டுத்தயோய்த்தம்

100
1000

சநோத்தம்
நோதிரி II (50 நோணய/ நோணவினர்)

11

நகோனமுத்தூர்

SS கும்

ஒண்டிபுதூர்

50

12

திருப்பூர்

அவிோசி

அவிோசி

50

13

திருசல்நயலி

யள்ளியூர்

யள்ளியூர்

50

14

நகோனமுத்தூர்

சநோத்தம்

யோல்ோல

150
யோல்ோல - விடுதி

50

சநோத்தம் (உண்டு உலவிடப் ள்ளிகள்& விடுதி)

1200

செனல்டுத்தும் முலகள்
ஒவ்சயோரு ஆண்டும் கல்வினோண்டு சதோடங்கும் முன்

, உண்டு உற்விடப்ள்ளிகளின்

சீபோ செனல்ோட்டிற்கோ நிலனோ யழிகோட்டு சறிமுலகள் ஒருங்கிலணந்த ள்ளிக்
கல்வியின் நோநித் திட்ட இனக்கத்தில் உருயோக்கப்ட்டு அலத்து

ள்ளிகளுக்கும்

யமங்கப்டுகிது. அலயகோய:
 அபசு ெோபோ சதோண்டு நிறுயங்கள் சதரிவு செய்தலுக்கோ லடமுலகள்
 ஆசிரினர் நற்றும் ஆசிரினர் அல்ோத ணினோர்கள் நினநம்

 குமந்லதகளின் நெர்க்லக நற்றும் தக்கலயத்தல்
 குமந்லதகளுக்கு ோதுகோப்ோ சூமல் , ோதுகோப்ோ குடிநீர் நற்றும் சுகோதோபநோ
கழிப்ல யெதிகள் யமங்குதல்
 ஆசிரினர்களின் கடலநகள்,
 கற்பித்தல் டயடிக்லககள் (கல்வி நற்றும் கல்வி ெோபோ)
 நூக செனல்ோடுகள்
 கல்வி சோருட்கள் யமங்குதல்
 விோடி விோ நிகழ்ச்சிகள் நற்றும் குழு செனல்ோடுகள்

,

திெரி

செனல்ோடுகளுக்கோ அட்டயலண
 ஆபம் சுகோதோப நிலனத்துடன்

ஒருங்கிலணந்து சுகோதோப ரிநெோதலகல

டத்துதல்
 திநயடுகல போநரித்தல்
 நதசின யருயோய்யழி நற்றும் தின் நதர்வுக்கோ யிற்சி
 VIIIம் யகுப்பு நதர்ச்சி சற் குமந்லதகல IXம் யகுப்பு நெர்த்தல்
 ஆயணப்டுத்தல், ஒன்றின, நோயட்டம் நற்றும் நோநி அவில் அலத்து
டயடிக்லககலயும் கண்கோணித்தல் நற்றும் நநற்ோர்லய செய்தல்
நநற்கூறினயற்லத் தவிப , உண்டு உலவிடப்ள்ளிகள் நற்றும்விடுதிகளுக்கோ/
நத்தின திட்ட ஒப்புதல் குழுவின் நிதி ஒதுக்கீடு நற்றும் கீழ்கோணும்

செனல்ோடுகளுக்கு

நிதிலனப் னன்டுத்துயதற்கோ விரியோ யழிகோட்டுதல்கள் யமங்கப்டுகிது.
 குமந்லதகளுக்கு உணவு/தங்குமிடம் யமங்குதல்,
 குமந்லதகளுக்கு உதவித்சதோலக
 ஆசிரினர் நற்றும் ஆசிரினர் அல்ோத ஊழினர்களுக்கு ஊதினம்,
 உண்டு உலவிடப்ள்ளிகள்/விடுதிகல போநரித்தல்,

 குமந்லதகளுக்கு குறிப்பிட்ட தின் யிற்சி யமங்குதல்,
 VIII/ XII யகுப்பு நதர்ச்சி சற் குமந்லதகளின் கோபணநோக ற்டும் கோலியிடங்கல
நிபப் ஆனத்த முகோம்கள் டத்துதல்
 கற்ல் கற்பித்தல் சோருட்கள் தனோரித்தல்
 குமந்லதகளுக்கு தற்கோப்பு யிற்சி யமங்குதல் நற்றும்
 சற்நோர் ஆசிரினர் கூட்டம் டத்துதல்

திர்ோர்க்கப்டும் விலவுகள்:
 ள்ளி

சதியில்ாத

குடியிருப்புகளில்

யப்குதிகளில் இறடநிற்கும்

குறிப்ோக

சதோலதூப/நலப்ோங்கோ/

குமந்லதகளுக்கு உண்டு உற்விட

ள்ளி/விடுதி

யெதியிறை யமங்குதல்.
 உண்டு உற்விடப் ள்ளி/விடுதி யெதிலன யமங்குயதன் மூம் புவியினல் நிலலநகள்
கோபணநோக ஏற்டும் ள்ளி சதிக்காை தலடலன நீக்குதல்
 ள்ளி சதியில்ாத குடியிருப்புகளில் இலடநிற்ல்கலக் குற்த்தல்
 சதோலதூப/நலப்ோங்கோ/கோடு குதிகளில் அலத்து நிறகளிலும் யருலக விகிதம்
அதிகரிப்பு
 அலத்து நிறகளிலும் சதோலதூபப் குதிகளில் உள் குமந்லதகலத் ள்ளிகளில்
தக்கலயத்தல்
 ொாைர்களின் அறடவு நிறயிறை உோர்த்துதல்

முக்கின செனல்தின் குறிகோட்டிகள் (KPIs):
 ததாடக்க ொற்றும் இறடநிறயில் ொாைர்களின் நசர்க்றகயிறை (GER & NER)
நொம்டுத்துதல்

 ததாடக்க ொற்றும் இறடநிறயில் ொாைர்களின் ள்ளி அணுகல் விகிதத்திறை
(GAR) நொம்டுத்துதல்
 ொாைர்கள் நதர்ச்சி சற்று அடுத்த யகுப்புகளுக்கு இலடநிற்லின்றி செல்லுதல்
நற்றும் தக்கலயத்தல் (Transition rate)விகிதத்திறை நொம்டுத்துதல்
 ததாடக்க ொற்றும்

நொல்நிற நிறகளில் ொாைர்களின் தக்க றத்தல்

விகிதத்திறை (retention rate) நொம்டுத்துதல்

நிதி ஒதுக்கீடு -2021-22

அலத்து உண்டு உலவிடப்ள்ளிகள்/விடுதிகளுக்கு நிதினோது சதோடரும் நற்றும்
சதோடபோ தலப்புகளின் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்னப்டுகிது.

.
ண்

நிதி ஒதுக்கீடு

நிதி ஒதுக்கீடு

(ரூ.

(ரூ.

(சதோடபோ)

தசோல்ாடுகள்

(சதோடரும்)

சநோத்தம்
(ரூ.

இட்ெத்தில்)

இட்ெத்தில்)

இட்ெத்தில்)

2

98.61

100.61

18

482

500.00

20

580.61

600.61

1

16.37

17.33

21

596.98

617.94

உண்டு உலவிடப்ள்ளிகள் 1

சதோடரும் (கடந்த ஆண்டு)

(நோதிரி II ) (ததாடக்க நிற)
உண்டு உலவிடப்ள்ளிகள் 2

சதோடரும் ((கடந்த ஆண்டு)
(நோதிரி I) (ததாடக்க நிற)
தொாத்தம்
உண்டு உலவிட விடுதி -

3

சதோடரும் (கடந்த ஆண்டு)
(இறடநிற)
தொாத்தம்

புறகப்டங்கள்

உண்டு உறைவிடப் பள்ளி- கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

உண்டு உறைவிடப் பள்ளி- ககாயமுத்தூர் மாவட்டம்

