
கல்வி உரிமை சட்டம்- 2009  பிரிவு 12(1)(c)-ன் கீழ் 25% சசர்க்மகக்கான  

கட்டணத்மை  வழங்குைல்  

ச ோக்கம் 

கல்வி உரிமை சட்டம்-2009-ன் படி  லிந்ை மற்றும் பின் தங்கிய 

குழந்மைகளுக்கு (கீழ்கண்ட அட்டவமணயின் படி), அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சிறுபோன்மை அல்லோை ைனியோர் உைவிபபறோை பள்ளிகளில் இலவசைோகக் கல்வி 

பபற 25%  சசர்க்மக வழங்கப்படுகிறது.  

பின்ைங்கிய பிரிவு  லிந்ை பிரிவு 

 

1. பழங்குடியினர் (எஸ்டி) 

2. ைோழ்த்ைப்பட்ட வகுப்பு (எஸ்சி) 

3. இைர பின் ைோங்கிய வகுப்பு (ஓபிசி) 

4. ஊனமுற்ற குழந்மை 

5. பபற்சறோர்கமை இழந்ை குழந்மை  

6. திரு ங்மக குழந்மை 

7. எச்.ஐ.வி பபற்சறோர்களின் குழந்மைகள் 

8. துப்புரவுப் பணியோைர்களின் குழந்மைகள் 

பபற்சறோர் அல்லது 

போதுகோவலருக்கு ஒரு ஆண்டு 

வருைோனம் ரூ.2 லட்சத்திற்கும் 

குமறவோக இருத்ைல் 

சவண்டும்.  

 

 மடமுமறப்படுத்ைல்  

1. ைகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் விழிப்புணர்வு  

சமூகத்தில், விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்ை, விழிப்புணர்வு சபரணிகள், 

பிரச்சோரங்கள் குழந்மைகள் மூலம்  டத்ைப்படுகிறது. முக்கியத்துவம் குறித்து 

ைக்களுக்கு துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கப்படுகிறது. இச் சட்டம் குறித்து ஒவியம், 

கட்டுமர, சபச்சுப்சபோட்டி சபோன்ற சபோட்டிகள்  டத்ைப்படுகிறது. சுவபரோட்டிகள் 

ைற்றும் மகப்பிரதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

ஊடகம்: 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறுபோன்மை அல்லோை ைனியோர் உைவிபபறோை 

பள்ளிகளில் சசர்க்மக பைோடங்குவமை அறிவிக்கும் வமகயில் பள்ளிக் கல்வித் 

துமறயின் அமனத்து ைோவட்ட அதிகோரிகளும் பசய்திக் குறிப்மப ஊடகங்களில் 

பவளியிட்டு வருகின்றனர்.  

 

 



பள்ளி முைல்வர்கள்  கூட்டம்: 

மமட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்ககம், கல்வியாண்டின் மதாடக்கத்தில் 

RTE 12 (1)(c) குறித்து பள்ளி முதல்வர்கள் கூட்டத்தத நடத்தி வருகின்றது.  

 

பள்ளி சைலோண்மை ைற்றும் ைகவல் மூலம் சசர்க்மக 

1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறுபோன்மை அல்லோை ைனியோர் உைவி பபறோை 

பள்ளிகளின் நுமழவு நிமல வகுப்பிற்கோன (LKG & I Std) ைோணவர்கள் 

சசர்க்மக எண்ணிக்மக முைன்மைக் கல்வி அலுவலர்களிடமிருந்து 

ஆன்மலன் மூலம் பபறப்படுறது.  

2. ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் கீழ் சசர்க்மக சகோரி விண்ணப்பம் பசய்ய 

இமணய வழி விண்ணப்பம் உருவோக்கப்பட்டுள்ைது.  

3. அமனத்து விண்ணப்பங்களும்  "ைகுதியோனமவ", "ஆவணம் இல்மல" 

அல்லது "ைகுதியற்றமவ" என வமகப்படுத்ைப்பட்டுள்ைது.  விண்ணப்பங்கள் 

அனுப்ப இறுதி  ோட்கள் முடிந்ை உடன் பிறகு இந்ை விவரங்களில் 

ைோற்றங்கமை பசய்ய முடியோது. 

4. குலுக்கல் மூலம் ைோணவர்கள்  சைர்வு முடிந்ைதும், சைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட 

ைோணவர்கள் ைற்றும் கோத்திருப்பு பட்டியல் EMIS CEO Login ல்  புதுப்பிக்கப்படும்  

5. அமனத்து ைோணவர்களும் "ஒதுக்கப்படவில்மல", "ஒதுக்கப்பட்ட" அல்லது 

"கோத்திருப்பு பட்டியல்" என வமகப்படுத்ைப்பட்டுள்ைது. இந்ை  டவடிக்மக 

முடிந்ை பின்னசர, பள்ளிகள் சசர்க்மக அனுைதிக்க முடியும். 

6. ைோணவர்கள் ஆர்.டி.இ விண்ணப்ப எண்மண ைட்டுசை பயன்படுத்தி 

அனுைதிக்கப்பட சவண்டும். "ஒதுக்கப்பட்ட" ைற்றும்  "கோத்திருப்பு பட்டியல்" 

என்று குறிக்கப்பட்ட ைோணவர்கள் ைட்டுசை பள்ளியில் சசர 

அனுைதிக்கப்படுவோர்கள்.  

7. சைர்வு பசய்யப்பட்ட ைோணவர்களின் இறுதிப் பட்டியல் EMIS மூலம்  ைோநில 

அைவில் ையோரிக்கப்படும்.   

8. பைட்ரிகுசலஷன் பள்ளிகளின் இயக்கு ர் (ஆர்.டி.இ.க்கோன ைோநில 

ஒருங்கிமணப்பு அதிகோரி)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிறுபோன்மை அல்லோை 

ைனியோர் உைவிபபறோை பள்ளிகளிடமிருந்து நிதி திரும்ப பசலுத்துவைற்கோன 

அறிக்மக சரிபோர்ப்பைற்கு, உயர்/ சைல்நிமலப் பள்ளி ைமலமை ஆசிரியர், 



வட்டோரகல்வி அதிகோரி, வட்டோர வை மைய  ஆசிரியர் கல்வியோைர் ைற்றும் 

ஒரு எழுத்ைர் அடங்கிய குழவால்,   விண்ணப்பம் வழங்கப்பட்ட பதிசவடு, நிதி 

சகோரப்பட்ட பதிசவடு,  குழந்மைகள் சைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட பதிசவடு, சசர்க்மக 

பதிசவடு சரிபோக்கப்படுறது. சிறப்பு குழந்மைகள் (CWSN) சசர்க்மக குறித்தும் 

விதிமுமறகளின்படி குழு ஆரோய்கிறது.  

9. சைசல கூறப்பட்ட அமனத்து  மடமுமறகளும் சரியோனமவ என்று குழு 

சோன்றளித்ைோல் ைட்டுசை திரும்ப பசலுத்துவைற்கோன நிதி ஒருங்கிமணந்ை 

பள்ளி கல்வியின்,  ைோநில அலுவலகத்ைோல் பள்ளிகளின் கணக்கில் ECS 

மூலம் பசலுத்ைப்படுகிறது.    

10. ைோவட்ட அைவிலோன அதிகோரிகள் பயன்போட்டு சோன்றிைழ் முமறயோக 

மகபயோப்பமிடப்பட்டு சரியோன ச ரத்தில் சைர்ப்பிக்கப்படுவமை உறுதி 

பசய்கின்றனர். 

 

25% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நுமழவு நிமல வகுப்புகளில் அனுைதிக்கப்பட்ட 

குழந்மைகளின் எண்ணிக்மக 

எஸ். 

எண். 
ஆண்டு   (எல்.சக.ஜி ைற்றும் I STD) 

1 2013-14 49,864 

2 2014-15 86,729 

3 2015-16 94,811 

4 2016-17 97,506 

5 2017-18 90,889 

6 2018-19 63,308 

7 2019-20 73,790 

 

       ைகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு 2009-ன் 12(1) (c)-ன் கீழ் 

25% சசர்க்மகக்கு கட்டணத்மை திருப்பிச் பசலுத்துவைற்கு 18499.0803 சகோடி 

நிதி ஒதுக்கீடு பபறப்பட்டுள்ைது. 

            

   

 


