பள்ளி செல்யாக் குறந்தைகளுக்கான சிமப்புப் பயிற்சி செல்பாடுகள்
(6 முைல் 19 லது லத)
திட்டக்கூறின் ைதயப்பு:
பள்ளி செல்யா / இதடநின்ம / இடம்சபர்ந்து லரும் சைாழியாரர்களின்
குறந்தைகளுக்கான சிமப்புப் பயிற்சி செல்பாடுகள் ( 6 முைல் 19 லது)
முன்னுத:
குறந்தைகளுக்கான இயலெ ற்றும் கட்டாக் கல்வி உரிதச் ெட்டம் 2009-ன்படி அதனத்து குறந்தைகளும் சைாடக்கக் கல்வியிதன முடிப்பைற்கான
லழிலதக செய்ப்பட்டுள்ரது.
ந ாக்கம்:
அதனலருக்கும் சைாடக்கக் கல்வி அளித்ைல் ன்பது 100 ெைவீைம்
நெர்க்தக, ைக்க தலத்ைல் ற்றும் ட்டாம் லகுப்தப முடிப்பதை உறுதி செய்ைல்
ஆகிலற்தம உள்ரடக்கிைாகும்.
ைற்சபாழுது ைமிழ் ாடு ஒருங்கிதைந்ை பள்ளிக் கல்வியின் லாயியாக
இதடநிற்மல் விகிைத்தை குதமப்பைற்காக பள்ளி லதுக் குறந்தைகதர 100
ெைவீைம் (1 முைல் 12 லகுப்பு லத) பள்ளி நெர்க்தகத உறுதி செய்லைற்கு
பல்நலறு சிமப்பு முற்சிகள் நற்சகாள்ரப்பட்டு லருகிமது.

செல்பாடுகள்:
ாைாக்கர்கதர பள்ளிகளில் ைக்க தலப்பைற்கான உத்திகள்
விழிப்புைர்வு முகாம்கள் ற்றும் நெர்க்தக நபணிகதர கிா, ஒன்றி
ற்றும் ாலட்ட அரவில் சபாது க்கள் ற்றும் உள்ராட்சி அதப்புகளுதட
உைவியுடன்

டத்தி

அந்ைந்ை

குடியிருப்பு

பகுதிகளில்

உள்ர

இதடநின்ம

ாைலர்கதர கண்டறிந்து 1 முைல் 12 லகுப்பு லத 100 ெைவீை நெர்க்தக உறுதி
செய்ப்படுகிமது.

பள்ளி செல்யா குறந்தைகதர
கைக்சகடுப்பு பணி

கண்டறிலைற்கான

வீடு

லாரிான

ஒருங்கிதைந்ை பள்ளிக் கல்வியின் மூயம் ஒவ்சலாரு ஆண்டும் 6 முைல்
19 லதுதட பள்ளி செல்யா / இதடநின்ம குறந்தைகள், ாற்றுத் திமனுதட

குறந்தைகள் ற்றும் புயம்சபர்ந்ை சைாழியாரர்களின் குறந்தைகதர கண்டறி
சிமப்புக் கைக்சகடுப்பு பணி மூன்று முதம (ப்ல்-ந, அக்நடாபர் ற்றும்
ஜனலரி) ாைங்களில் டத்ைப்படுகிமது.
சகாநானா
கைக்சகடுப்பு

சபருந்சைாற்று

பணி

சபருந்சைாற்று

காைாக

10.08.2021

லழிகாட்டு

முைல்

2021-22-ம்

15.10.2021

ச றிமுதமகதர

ஆண்டுக்கான

லத

சகாநானா

பின்பற்றி

அதனத்து

குடியிருப்புகளிலும் டத்ைப்பட்டது.
2020-2021 ஆம் ஆண்டில் சிமப்புப் பயிற்சி தங்கள் மூயம் பயிற்சி
அளிக்கப்பட்ட பள்ளி செல்யா குறந்தைகளின் விலம் பின்லருாறு.
Year
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Direct
Enrolme
nt

Home
Based
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NRSTC
LT (fresh)
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RSTC
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Total

2020-21

257

9867

929

7764

1403

2046

5098

198

1638

1109

3282

33591

2021-22 ஆம் ஆண்டு கைக்சகடுப்பு பணிக்காக புதிைாக செலி (survey
app) உருலாக்கப்பட்டு EMIS ைரத்தில் இதைக்கப்பட்டுள்ரது. common pool-ல்
உள்ர குறந்தைகளின் உண்த நியலத்தைக் கண்டறிந்து, அதில் இதடநின்ம
குறந்தைகள் ற்றும் Migrated to other districts category விலங்கதர ெம்ந்ைப்பட்ட
ாலட்டத்திற்கு சபர்பட்டில் அனுப்பி அக்குறந்தைகள் சைாடர்ந்து பயின்று
லருகிமார்கரா ன்பதை அறி லழிலதக செய்ப்பட்டுள்ரது. இதடநின்ம
ாைலர்கள்

இருப்பின்

அலர்கதர

உடனடிாக

பள்ளிகளில்

நெர்க்க

டலடிக்தக நற்சகாள்ரப்பட்டு லருகிமது.
கைக்சகடுப்பு பணி ொர்ந்து ாலட்ட ஆட்சிர் ைதயதயில் "முன்
திட்டமிடல்

கூட்டம்"

இக்கூட்டத்தில்

(Pre-planning

ாலட்டக்

meeting

கல்வி

for

அலுலயர்

survey)

டத்ைப்பட்டது.

(DEO),

ாலட்ட

ஒருங்கிதைப்பாரர்கள் (IE, OSC and MDO), ற்றும் பிமதுதம ொர்ந்ை அலுலயர்கள்
(Labour, DISH (Directorate of Industrial Safety & Health), Child Line, ICDS, DCPO, DRDA,
Police Department, Health and Welfare Departments லாழ்ந்து காட்டுநலாம் திட்ட
ைன்னார்லயர்கள், NGO ற்றும் DDAWO அலுலயர்) ன துதமக்கு ஒருலர் வீைம்
இக்கூட்டத்தில்

பங்நகற்க

செய்து,

கைக்சகடுப்பு

டத்துலைன்

ந ாக்கம்,

கண்டறிப்பட்டவுடன் நெர்க்தக / சிமப்பு பயிற்சி செல்பாடுகள், பிம துதம

அலுலயர்கள் இதைந்து ஆய்வு செய் நலண்டி குடியிருப்பு பகுதிகள் ஆகின
குறித்து விலாதித்து டலடிக்தக நற்சகாள்ரப்படுகிமது.
கைக்சகடுப்பு குறித்ை விலங்கதர ஊடகங்கள் லாயியாக உள்ளூர்
சைாதயக்காட்சி

நெனல்கள்,

FM

நடிநா,

திதங்குகளில்

விரம்பம்,

பத்திரிக்தககளில் செய்தி நபான்மதல மூயாக விரம்பம் செய்ப்பட்டுள்ரது.
நலும், கிா அரவில் கிா நிரூலாக அலுலயர் மூயாக சைருக்களில்
"ைண்நடாா" மூயம் இதடநின்ம குறந்தைகளுக்கு அசு லறங்கும் ெலுதககதர
டுத்துக் கூறி அப்பகுதியில் பள்ளிக்கு செல்யாை குறந்தைகள் இருந்ைால்
உடனடிாக பள்ளிகளில் நெர்க்க லழிலதக செய்ப்பட்டுள்ரது.
இப்பணியிதன அதனத்து ாலட்டங்களிலுள்ர ஆசிரிப் பயிற்று ர்கள் /
கல்வி ாலட்ட ஒருங்கிதைப்பாரர்கள் (EDC) / பள்ளித் ைதயத ஆசிரிர்கள் /
ஆசிரிர்கள் / அங்கன்லாடி பணிாரர்கள் / கல்வி ைன்னார்லயர்கள் / சிமப்புப்
பயிற்று ர்கள் / இன்முதமப் பயிற்சிாரர்கள் (Physiotherapist) / பகல் ந ப்
பாதுகாப்பு தப் பாதுகாலயர்கள்/ பள்ளி நயாண்தக் குழு உறுப்பினர்கள் /
சைாடர்புதட பிமதுதம அலுலயர்கள் இதைந்து கைக்சகடுப்பு ற்றும் ஆம்பக்
கல்விப் பதிநலடு புதுப்பித்ைல் பணி டத்ைப்பட்டுள்ரது.
கட்டுானப் பணிகள், செங்கல் சூதர, அரிசி ஆதய, கல்-குலாரி, ைல்குலாரி, சைாழிற்ொதயகள் ற்றும் விலொம் நபான்மலற்றில் பணிபுரி பல்நலறு
ாநியங்களிலிருந்து
நிமித்ைாக

/ ாலட்டத்திலிருந்து (Inter and Intra State) சைாழில்

ைமிறகத்திற்கு

லருகின்மனர்.

புயம்சபர்ந்ை

சைாழியாரர்களின்

குறந்தைகள் கண்டறிப்பட்டு லதுக்நகற்ம லகுப்பில் அருகாதயில் உள்ர
பள்ளிகளில்

நெர்க்கப்படுகின்மனர்.

ஆநயாெதன

லறங்கப்பட்டு

இக்குறந்தைகளின்

குறந்தைகதர

சைாடர்ந்து

சபற்நமார்களுக்கு
பள்ளிக்கு

அனுப்ப

லழிலதக செய்ப்படுகிமது. ெமுைாம் ற்றும் பள்ளி நயாண்தக் குழு மூயம்
புயம்சபர்ந்ை சைாழியாரர்கள் குறந்தைகளின் 100 ெைவீை நெர்க்தக உறுதி
செய்ப்படுகிமது.
குறந்தை சைாழியாரர்களுக்கு றுலாழ்வு அளிப்பைற்காக கைக்சகடுப்பு
டத்தும்நபாது சைாழிற்ொதய, ார்க்சகட் பகுதிகளில் குறந்தை சைாழியாரர்
யத்துதம (Labour Department), DISH (Directorate of Industrial Safety and Health), Child

Line, ாலட்ட குறந்தை பாதுகாப்பு துதம (Social Defence) அலுலயர் ற்றும் காலல்
துதமயுடன் இதைந்து ஆய்வு டத்ைப்படுகிமது.
கண்டறிப்பட்ட அதனத்து பள்ளி செல்யா குறந்தைகளுக்கும் அசின்
விதயயில்யாப் சபாருட்கள் (பாடப்புத்ைகங்கள், ந ாட்டுப் புத்ைகங்கள், புத்ைகப்தப,
சீருதட ற்றும் தி உைவு) லறங்கப்படுகிமது. நலும் கற்மல் கற்பித்ைலில்
ஆசிரிர் ற்றும் குறந்தைகளிதடந கல்வி சைாதயக்காட்சி ஒரு பாயாக
செல்பட்டு லருகிமது.

விறாக்காயங்களில்
பள்ளி
செல்யாக்
குறந்தைகதர கண்டறியும் பணியில் ஆசிரிர்
பயிற்று ர்கள் நெயம் ாலட்டம்.

விலொ பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ர பள்ளி
செல்யா குறந்தைகதர கண்டறியும் பணியில்
ஆசிரிர் பயிற்று ர்கள் லட்டா லர தம்,
பதனத்துப்பட்டி

பள்ளி செல்யாக் குறந்தைகதர கண்டறியும்
பணியில்
ஆசிரிர்
பயிற்று ர்கள்
நகாட்தடநடு, ங்கலல்லி ஒன்றிம்.

கைக்சகடுப்பு
மூயம்
கண்டறிப்பட்ட
ாைவித
ஊ.ஒ. .பள்ளி,
காநலரிபும்
சகாரத்தூர் பள்ளியில் நெர்த்ைல்.

பள்ளி செல்யா க்குறந்தைகள்

பள்ளி செல்யாக் குறந்தைகள் கைக்சகடுப்பு

கைக்சகடுப்பு பணி, நீயகிரி ாலட்டம்

பணி, திருலள்ளுர் ாலட்டம்

திர்பார்க்கப்படும் விதரவுகள்:
1. கட்டாக்

கல்வி

குறந்தைகள்

உரிதச்

ந டிாகப்

தங்களிநயா

ெட்டம்

2009-ன்படி

பள்ளியிநயா

லதுக்நகற்ம

அல்யது

லகுப்பில்

பள்ளி

செல்யாக்

சிமப்புப்

பயிற்சி

நெர்க்கப்படுலைன்

மூயம்

சைாடர்ச்சிாக கல்வி சபறுலது உறுதி செய்ப்படுகிமது.
2. கல்வியின்

முக்கித்துலம்

குறந்தைகளின்

குறித்ை

லாழ்க்தகத்

ைம்

விழிப்புைர்வின்

ற்றும்

நலதய

காைாக

லாய்ப்பு

உறுதி

செய்ப்படுகிமது.
3. லாசித்ைல்,

ழுதுைல்

ாைலர்களின்

ற்றும்

அடிப்பதட

முன்நனற்மம்

கணிைச்

அலர்களுக்கு

செல்பாடுகளில்

கல்வியின்

மீைான

ைன்னம்பிக்தகத அதிகப்படுத்துகிமது.
4. பள்ளித

விட்டு

இதடநிற்க

லாய்ப்புள்ர

குறந்தைகளின்

மீது

ைனிக்கலனம் செலுத்தி அலர்களின் லருதக ற்றும் கற்மல் அதடவு
சைாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிமது.
முக்கி அதடவுகள்:
சகாநானா சபருந்நைாற்று காயத்தில் கைக்சகடுப்பு செலி மூயம் வீடு
லாரிான

கைக்சகடுப்பு

பணி

டத்ைப்பட்டு

1,36,829

பள்ளி

செல்யா

குறந்தைகள் 1 முைல் 12ம் லகுப்பு லத மீரப் பள்ளிகளில் நெர்க்கப்பட்டுள்ரனர்.

நிதி விலம்:
பள்ளி செல்யாக் குறந்தைகளுக்கான சிமப்புப் பயிற்சி செல்பாடு நிதித்
ைதயப்பின்கீழ்

2021-22-ஆம்

ஆண்டிற்கு

சைாடக்க

நிதயயில்

17,493

குறந்தைகளும், 757.95 இயட்ெம் இதடநிதயயில் 5584 குறந்தைகளுக்கு
ரூ.111.68 இயட்ெம் ஒதுக்கீடு செய்ப்பட்டுள்ரது.
பனாளிகள் :
ெமுைாத்திலுள்ர ைாழ்த்ைப்பட்ட ற்றும் தயலாழ் குறந்தைகள், லறுத
நகாட்டிற்குகீழ்

உள்நரார்,

குடியிருப்புலாசிகள்,

ாநடாடிகள்

புயம்சபர்ந்ை

குறந்தைகள்,

சைாழியாரர்களின்

புதி

குறந்தைகள்

அசு
ற்றும்

கர்பும வீதிகளில் உள்ர ஆைலற்ம குறந்தைகள் ஆகிநார் இத்திட்டத்தின்
மூயம் பன் அதடந்து லருகின்மனர்.

