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பொருள் ள்ளிக் கல்வி – அபசு உனர்நில நற்றும் மநல்நிலப் ள்ளிகளில்  

அடிப்லை யசதிகள் மநம்டுத்துதல் – ொர்டு க்கொ
கருத்துரு மகொருதல் – சொர்பு. 

ொர்லய பசன்ல-6, ள்ளிக் கல்வி இனக்குர் அயர்களின்
பசனல்முலகள்  .க.எண்.93500/என்2/இ2/2017,  ொள்
10.01.2018 
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ொர்லயயில் கொணும் இனக்குரின் பசனல்முலகளில் அபசு உனர்நில

நற்றும் மநல்நிலப் ள்ளிகளில் ொர்டு திட்ைம் மூம் உட்கட்ைலநப்பு
யசதிகல மநற்பகொள் கீழ்க்கொணும் அறிவுலபகல பின்ற்றி கருத்துரு
அனுப் தலலந ஆசிரினர்கள் மகட்டுக் பகொள்ப்டுகிொர்கள்.. 
குதி  -  I   
 கைந்த  3  ஆண்டுகளில்  தபம்  உனர்த்தப்ட்ை அபசு  உனர்நிலப் ள்ளிகளுக்கு   
மதலயனொ  யகுப்லகள்,  ஆய்வுக்கூைம்,  கழியல,  குடிநீர்  
யசதி  நற்றும்  சுற்றுச்சுயர்  உள்ளிட்ை  அடிப்லை  யசதிகள்  (RMSA 
திட்ைத்தில் தபம் உனர்த்தப்ட்ை ள்ளிகள் தவிப) 
குதி  - II    பி அபசு மநல்நில நற்றும் உனர்நிலப் ள்ளிகளுக்கு
மதலயனொ  யகுப்லகள்,  ஆய்வுக்கூைம்,  கழியல,  குடிநீர்  யசதி  
நற்றும்  சுற்றுச்சுயர்  உள்ளிட்ை  அடிப்லை  யசதிகள். 
 மநற்கண்ை  ள்ளிகளில்  உள்கட்ைலநப்பு  ஏற்டுத்துயதற்கு  ரிந்துலப  
பசய்யும்மொது  கீழ்கண்ை  அறிவுலபகல  பின்ற்றி  சொர்ந்த கருத்துரு அனுப்புதல்
மயண்டும்.   

1.   தபம்  உனர்த்தப்ட்ை  அபசு  உனர்நிலப் ள்ளிகளுக்கு  அடிப்லை  யசதிகள்  
ரிந்துலப  பசய்யும்மொது  நொணய/நொணவினர்  எண்ணிக்லக  200-க்கு  
குலனொநல்  இருக்கும்  ள்ளிகம  ரிந்துலபக்கப்ை  மயண்டும். 

2. இத்திட்ைத்தில் மதர்ந்பதடுக்கப்டும் அபசு மநல்நிலப் ள்ளிகள் இதுயலப
ொர்டு திட்ைத்தில் அடிப்லை யசதிகள் மநற்பகொள்ப்ைொத ள்ளினொக 



இருக்க மயண்டும். ொர்டு குதி – I, II, III, IV,V நற்றும் VI ஆகின முதல் கட்ை
ள்ளிகள் எனில் நட்டும்    மதலய அயசினம் இருப்பின் கருதொம். 

3. ள்ளிக்கு மொதின நொணய / நொணவினர் எண்ணிக்லக இருக்க மயண்டும். 

4. ள்ளிக்கொ  கட்டிைம்  கட்ை உரினதொக இைம்   இருக்க  மயண்டும். 

5.  ள்ளியின் இைம் வில்ங்கம் அற் யலகயிலும்,  முதன்லநக் கல்வி

அலுயரின் பனரிலும் இருக்க மயண்டும். 

6.   புதின யகுப்லகள்  அயசினநொ அவிற்கு நட்டும்   மகொபப்ை மயண்டும். 

7. நொயட்ைத்தில் உள் பின் தங்கின குதிகள் SC/ST பிரிவிர் அதிகம் உள்

ள்ளிகளுக்கு முன்னுரிலந பகொடுத்து ரிந்துலப பசய்னப்ை மயண்டும். 

8. திட்ை முன்பநொழிவுகள் தனொரிக்கப்ட்டு யருகின். இத்திட்ைத்திற்கு பதரிவு

பசய்னப்டும் மொது பநொத்தம் உள் அபசு உனர்நில நற்றும் மநல்நில

ள்ளிகளில் ஏற்கமய ொர்டு கைனுதவி திட்ைத்தொல் குதி XVIII யலப

னன்பொத ள்ளிகள் கண்ைறினப்ட்டு அப்ள்ளிகளுக்கு இையசதி இருந்தொல்

நட்டுமந உள்கட்ைலநப்பு யசதி ஏற்டுத்த கருத்துரு அபசுக்கு சநர்ப்பிக்கப்ை

மயண்டும். 

9. இப்ணியில மநற்பகொள்ளும்மொது ஒவ்பயொரு ள்ளிகளில் யிலும்

நொணயர்களின் எண்ணிக்லகக்கு ஏற் கட்ைை யசதியும், தங்கள் ள்ளியில்

உள் இையசதிகலயும்  ஆய்வு பசய்து இத்திட்ைத்தின் கீழ் கருத்துரு

அனுப்புதல் மயண்டும்.   மநலும் RMSA திட்ைம் மூம் கட்டுநொ ணி

மநற்பகொள் ஆலண யமங்கப்ட்டு, அத்பதொலகலன விடுவிக்கப்டும்

நிலயில் அப்ள்ளியின் பனலப ொர்டு திட்ைத்தின் கீழ் எக்கொபணத்லத

பகொண்டும் கருத்துரு அனுப்க் கூைொது. ஒவ்பயொரு ள்ளிக்கும் மதலயனொ

யகுப்லகள், நிர்யொக அலகள், ஆய்யகம், குடிநீர், கழியலகள் நற்றும் 



சுற்றுச் சுயர் மொன் யசதிகள் கண்ைறியதற்கு ள்ளி யொரினொக இத்துைன் 

இலணக்கப்ட்ை டியத்தில் அலத்து கங்கலயும் முழுலநனொக  பூர்த்தி 

பசய்து  04.11.2019-க்குள் அனுப்ப்ை மயண்டும்.   

10. ள்ளியின் இைம் சொர்ொ ள்ளி அலநவிைம் நற்றும் புதின கட்ைைம் கட்ை 

பதரிவு பசய்னப்ட்ை இைம் சொர்ொ புலகப்ை கல  மதர்ந்த புலகப்ை 

கலஞர் மூம் எடுத்து அதன் Soft Copies நற்றும் Hard Copies   கல 

அனுப்ப்ை மயண்டும்.  

மநலும் ள்ளிகல மதர்வு பசய்து அபசுக்கு அனுப்புயதற்கு ஏதுயொக
கணினியில்  தட்ைச்சு  பசய்து  டியம்  நற்றும்  கருத்துரு  4 ல்களில்
இவ்யலுயகத்திற்கு தனிர் மூம்  ’’அ5’’ பிரிவில் 04.11.2019-க்குள்
ஒப்லைக்குநொறு  (Hard Copy & Soft Copy) தலலநனொசிரினர் மகட்டுக் 

பகொள்ப்டுகிொர்கள்.    இதில் கொதொநதம் ஏற்டின் சொர்ந்த ள்ளி
தலலந ஆசிரினர்கம முழுப் பொறுப்மற்க மரிடும் எ
திட்ையட்ைநொக பதரிவிக்கப்டுகிது. 

இலணப்பு:  
டியம்   ஆங்கிம்    நற்றும்தமிழ் 

முதன்லநக் கல்வி அலுயர், 
மயலூர். 

பறுர் 
அலத்து அபசு  உனர் / மநல்நிலப்ள்ளி தலலநனொசிரினர்கள். 

கல் :     
1.mid¤J  நொயட்ைக் கல்வி அலுயர்கŸ

2. பசன்ல-6, ள்ளிக் கல்வி இனக்குர் அயர்களுக்கு
தகயலுக்கொக ணிந்தனுப்ப்டுகிது. 


