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                                 1     8            

                                              

                                     1     1½ ணிநம் 

(ாலன 5 ணி முல் 7 ணிக்குள்)                                

                                 “இல்னம் நடிக் கல்வி” 

எ                   .  

எ   , ககாநாணா கதருந்காற்றுப் கதாதுமுடக்கக் கானங்களில், 

தள்ளிகளில் 1 முல் 8 குப்பு ல தயிலுகின்ந ார்களின் கற்நல் 

இலடகளி ற்றும் இப்புகலபக் குலநத்திடும் லகயில் “இல்னம் நடிக் 

கல்வி” னும்   திட்டத்ல ாநினம் முழுதும் கெல்தடுத்திடத் 

திட்டமிடப்தட்டுள்பது.    திட்டாணது, ாநின அசின் 100 ெவீ 

நிதிப்தங்களிப்பின் கீழ் ரூ.200 நகாடி திப்பீட்டில் மிழ்ாடு முழுதும் 

கெல்தடுத்ப்தட    .  

திட்டத்தின் காலனநாக்கு: 

 ககாநாணா கதருந்காற்றுப் தல் ொர்ந் கதாதுமுடக்கக் கானங்களில், 

தள்ளிகளில் 1 முல் 8 குப்பு ல தயிலுகின்ந ார்களின் கற்நல் 

இலடகளி ற்றும் இப்புகலபச் ெரிகெய்ல். 
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திட்டக்குறிக்நகாள்: 

அ. தள்ளி நங்கலபத் வி, தள்ளி பாகங்களுக்கு களிந      

ார்கள் சிப்பிடம் அருநக சிறி குழுக்கள்     ன்ணார்னர்களின் 

தங்நகற்புடன் ார்களுக்கு கற்நல் ாய்ப்லத ங்குல். 

ஆ. ார்கள், தள்ளிச் சூலின் கீழ் ற்கணந கதற்றுள்ப கற்நல் திநன்கலப 

“இல்னம் நடிக் கல்வி” திட்டச் கெல்தாடுகளின் ாயினாக மீண்டும் 

லுப்தடுத்துல். 

இ.        6 ா கானத்திற்கு திணெரி குலநந்தட்ெம் 1 முல் 1½ ணிநம் 

(ாலன 5 ணி முல் 7 ணிக்குள்) ார்களுக்கு ளி முலநயில் கற்நல் 

ாய்ப்லத ங்கி, அன்நாட கற்நல் கெல்தாடுகளில் தடிப்தடிாக தங்நகற்கச் 

கெய்ல். 

திட்டச்கெல்தாட்டு  ழிமுலநகள்: 

மிகத்தில் 92,297 குடியிருப்புகளில் உள்ப 340,50856 ார்கள் 

தள்ளிகளில்  1  முல் 8 குப்பு ல கல்வி தயின்று ருகின்நணர். ககாநாணா 

கதருந்காற்று கதாதுமுடக்கக் கானங்களில் தள்ளிகள் கெல்தடாால் 

ார்களிலடந கடுலாண கற்நல் இப்லத ற்தடுத்திது .   கிாப்புந 

குடியிருப்பு அடிப்தலடயினாண இல்னம் நடிக் கல்வி திட்டாணது 

குந்லகளிலடந கற்நல் இப்புகலப ககுாகக் குலநக்க உவும். 

இது ஒரு ன்ணார் அடிப்தலடயினாண திட்டம் ன்தால் இந் திட்டத்ல 

கற்றிகாக கெல்தடுத் ெமூகத்தில் தீவி விழிப்புர்வு ற்தடுத்ப்தட 

நண்டும். முலில் கிா அபவில் ெமூக அலப்புகலப ஈடுதடுத்தி ெமுா 

ஒருங்கிலப்லத ற்தடுத் நண்டும்.                       

                     , கதாம்னாட்டம், டணம் ற்றும் தாடல்கள் 

நதான்நற்றின் மூனம் உள்ளூர் ாட்டுப்புந கலனஞர்களின் உவியுடன்       
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                             (IEC-Information Education 

Communication)          கிாங்களில் விழிப்புர்வு                

தள்ளி அபவில் திநன் நம்தாட்டு கெல்தாடுகள், சுர் ஓவிம் நதான்நல 

ற்தாடு கெய்ப்தட உள்பண. "இல்னம் நடிக் கல்வி"  திட்டம் ொர்ந் 

சுகாட்டிகள், துண்டு பிசுங்கள் ற்றும் தாலககள் கிாங்களில் அலணரும் 

காணும் ண்ம் லத்திடல் நண்டும்.  இலபஞர்களின் கணத்ல ஈர்க்க 

ாட்ட அபவில் மிதிண்டி நதணிகள் டத்ப்தட நண்டும்.  டாடும் 

ாகணங்களில் கலனஞர்கலபக் ககாண்டு கலன, கனாச்ொ டணம் ற்றும் 

"இல்னம் நடிக் கல்வி" உர்ல தப்பும் தாடல்கள் நதான்நல டத்  

திட்டமிடப்தட்டுள்பது. ாநின அபவில், IEC                 

டடிக்லககளின்              , ெமூக ஊடகங்களில்  விபம்த 

பிச்ொங்கள் நற்ககாள்பப்தடும்.  காலனக்காட்சி, ாகணாலி ற்றும் பிந 

கல் காடர்புக் கருவிகள் ாயினாக ாநினத் லனல ற்றும் பிதனங்கள் 

மூனம் கெய்திகள் ாரிக்கப்தட்டு ஒளிதப்தப்தடும். 

 கிா அபவில், கதாருத்ாண "இல்னம் நடிக் கல்வி" கற்பித்ல் 

       தாதுகாப்தாண, சுகாாாண ற்றும் குந்லகள் அணுகக்கூடி 

லகயில் நர்வு கெய்ப்தட நண்டும். நதாதுாண மின்ொம் ற்றும்      ெதி 

உறுதி கெய்ப்தட நண்டும்.  

                மிக அொல் ங்கப்தட்ட நகாவிட் 

காடர்தாண நிலனாண ழிகாட்டு கறிமுலநகள் பின்தற்நப்தட நண்டும்.  

             நர்ந்கடுக்கப்தட்ட இடம் ச்ொர்தற்ந ற்றும் 

தாகுதாடற்நாக இரு    நண்டும். இணால் அந் தகுதியில் உள்ப அலணத்து 

குந்லகளுக்கும் இடளிக்க முடியும். கிாக் குடியிருப்புகளுக்குள் அசு 
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கட்     , ெமுாக் கூடங்கள் நதான்நற்றில் உள்ப இடங்களுக்கு 

முன்னுரில அளிக்கப்தட நண்டும். 

 இந் திட்டம் முழுதும் ன்ணார்னர்களின் காண்டு உர்வுகளின் 

அடிப்தலடயில் (spirit of volunteerism)             . IEC டடிக்லககள் 

ன்ணார்னர்களுக்கு இந் முற்சியில் தங்நகற்க ஒரு திநந் அலப்லத 

ங்கும். ன்ணார்னல தணிர்த்ல் ன்தது ன்ணார்னர் ததிவு, 

ன்ணார்னர் நர்வு, ன்ணார்னர் தயிற்சி ற்றும் ன்ணார்னர் பின்னூட்டம் 

ஆகிற்லந உள்படக்கிாகும். ன்ணார்னலப் தன்தடுத்துற்காண 

அலணத்து நிலனகலபயும் ளிாக்கும் கதாருட்டு "இல்னம் நடிக் கல்வி" 

இலப  (http://illamthedikalvi.tnschools.gov.in/) ற்றும்        

                  விண்ப்தம்                 இற்லநப் 

தன்தடுத்தி தள்ளி-ார்-        -கிாகாடர்பு லடயின்றி டக்கும்.   

 ஒரு ன்ணார்னர் தணியில் இருந்து விடுதட விரும்பிணால் அந் 

இலடகளில பூர்த்தி கெய் நதாதுாண ன்ணார்னர்கள் இருப்பில் உள்பல 

உறுதி கெய்ல் நண்டும். இந் ன்ணார்னர்க  குந்லக    கற்பித்ல்-

கற்நல் கதாருட்கலப தன்தடுத்துல் ொர்ந்து  தீவிாண ற்றும் விரிாண தயிற்சி 

ாத்திற்கு ஒரு முலந ஒன்றி அபவில் ங்கப்தடும். இநநதால் ாத்திற்கு 

ஒரு முலந ன்ணார்னர்கள்,       தள்ளியுடன் காடர்பு ககாள்ப ற்தாடு 

கெய்ப்தட நண்டும். 

 அந தகுதிலச் நெர்ந் கதண் ன்ணார்னர்களுக்கு முன்னுரில 

அளிக்கப்தட நண்டும்.  12 ஆம் குப்பு நர்ச்சி கதற்ந ன்ணார்னர்கள், 1       

5 குப்புகளில் தடிக்கும் குந்ல           குதியுலடர்கள். 

இநநதால், தட்டப்தடிப்பு குதி ககாண்ட ன்ணார்னர்கள் 6     8 குப்புகளில் 

தடிக்கும் குந்ல           குதியுலடர்கள்.  

http://illamthedikalvi.tnschools.gov.in/


5 

 

 ஒரு கதாதுாண விதிமுலநாக 2, குந்லக    ஒரு ன்ணார்னர் 

         நண்டும்.  கற்பிக்க அதிகாண குந்லகள் இருந்ால்  கூடுல் 

ன்ணார்னர்கலப கரிவு கெய்து நிமிக்க நண்டும். ஒரு தகுதியில் உள்ப 

குந்லகள் கவ்நறு திணாக இருந்ால் பின்ரும் 2 குழுக்கபாகப் 

பிரிக்கப்தட்டு         னித்னிந ன்ணார்னர்கள் நிமிக்கப்தடுார்கள்.  

 ( ) குப்புகள்  1  முல்  5 ல 

 (ஆ) குப்புகள்  6  முல்  8 ல 

 ஒரு ருடத்திற்கும் நனாக குந்லகள் க்காண, முலநாண 

கற்நலில் ஈடுதடாால் குந்லகளிலடந உருாகியுள்ப கற்நல் 

இலடகளில இலக்கும் தானாக தூண்டுல் நுட்தங்கள் உள்படக்கி 

       உத்திகள் ஒவ்காரு குந்லக்கும் உவுகிநது. இத்திட்டத்தின் முல் 

1, ாட்கள் கற்நல் கற்பித்ல் நிகழ்வுகள் தாடத்திட்டத்ல               

குழு ொர்ந் தங்நகற்பு, அனுத கற்நல் கெல்தாடு அடிப்தலடயினாண 

கற்நல் நதான்நற்றிக்கு முன்னுரில அளிக்கப்தடும். இன் காடர்ச்சிாக 

ண்கள், அடிப்தலட கெல்தாடுகள், அபவீடு, டிவில், பின்ணங்கள் 

நதான்நலகள் தடிப்தடிாக கணித்தில் அறிமுகப்தடுத்ப்தடும். காழி  தாடாக 

இருப்பின் நகட்டல், நதசுல், ாசித்ல், ழுதுல், புரில் ஆகில 

லியுறுத்ப்தடும். சுற்றுச்சூல் அறிவில்             அன்நாட ாழ்க்லக 

             ங்கப்தடும்.  ாநினக் கல்வியில் ஆாய்ச்சி ற்றும் தயிற்சி 

நிறுணம் மூனம் “இல்னம் நடிக் கல்வி” குப்புகளுக்குரி தாடத்திட்டம் 

ாரி          .  

ொெரிாக ன்ணார்னர்களின் ார்களுடணாண ஈடுதாடு ாத்திற்கு 

குலநந்து 6 ணிநம் இருக்க நண்டும். அாது திணெரி 1 முல் 1½ 

ணிநம்       5     7        உள்ளூர் சூலுக்கு ற்த          
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                             நண்டும். ார்களின் கற்நல் 

இலடகளில குலநக்கும் விாக        கெல்தடு    உறுதி கெய், 

தள்ளியில் குறிப்பிட்ட கான இலடகளியில் திப்பீடு கெய்ப்தட நண்டும்.   

                               (Children With Special 

Needs)                                      

 இத்திட்டத்ல முழுலாக கெல்தடுத்தும் நதாது ன்ணார்த் காண்டு 

உர்ல  ககாண்டு குந்லயின் கற்நல் இப்லத பூர்த்தி கெய்யும் அந 

நலபயில் குந்லகளின்           கட்டா  கல்வி உரிலச் ெட்ட 

விதிகள் ற்றும் தள்ளி நனாண்ல  குழுவின் ஒரு தகுதிாக கதற்நநார்க   

கடல ற்றும் கதாறுப்பு நதான்நல ொர்ந் விழிப்புர்   குந்லகளின் 

கதற்நநார்களுக்கு ற்தடுத்துதும் மிகவும் அசிாகும்.  

அலணத்து நிலனகளிலும்               (Stakeholders) தாாட்டு  

ொன்றிழ்கள்      விருதுகள் ங்கி ஊக்குவிக்க   இத்திட்டத்தில் 

ழிலக கெய்ப்தட்டுள்பது. 

இத்திட்டத்தி  ன்ணார்னர்க    ஊக்கத்காலகயும் ங்கப்தட 

உள்பது. "இல்னம் நடிக் கல்வி" திட்டம் ம்தர் 1, 2,21 முல் (2 ாங்களுக்கு) 

12 ாட்டங்களில் (கடலூர், திண்டுக்கல், ஈநாடு, காஞ்சிபும், கன்னிாகுரி, 

கிருஷ்கிரி, துல, ாகப்தட்டிணம், நீனகிரி, ஞ்ொவூர், திருச்சி ற்றும் 

விழுப்பும்) காடங்குற்கு திட்டமிடப்தட்டுள்பது. முன்நணாட்டத் திட்டாக 

கெல்தடுத்ப்தட்ட இத்திட்டத்தின் ாக்கம் ற்றும் விலபவுகளின் 

அடிப்தலடயில் அலணத்து ாட்டங்களிலும் இத்திட்டம் விரிவுதடுத்ப்தடும். 

ாநின அபவினாண இத்திட்டம்  2,21-22 கல்விாண்டுடன் இலந்து ந 2,22 

ல        . 
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திட்ட அலப்பு  முலந; 

“இல்னம் நடிக் கல்வி” திட்டத்ல ாநினம் முழுதும் சிநப்தாகச் 

கெல்தடுத்திடும் லகயில் 4 அடுக்கு குழுக்கள் உருாக்கப்தட்டுள்பது.  

        ாநின அபவினாண குழு, ாட்ட அபவினாண குழு, ஒன்றி 

அபவினாண குழு ற்றும்            தள்ளி நனாண்லக் குழு. 

ாட்ட அபவினாண குழு; 

அலப்பு முலந; 

லனர் ாட்ட ஆட்சிர் 

உறுப்பிணர் கெனர் முன்லக் கல்வி அலுனர்  

 உறுப்பிணர்கள் 

 

 திட்ட இக்குர், ஊகபர்ச்சிதுலந 

 முல்ர், ாட்ட  ஆசிரிர் கல்வியில் ற்றும்    

  தயிற்சி நிறுணம்  

 ாட்டக் கல்வி அலுனர்  

 இண்டு  ட்டாக் கல்வி அலுனர்கள் 

 ான்கு ஒருங்கிலந் தள்ளிக் கல்வி ாட்ட  
ஒருங்கிலப்தாபர்கள் (SMC, MDO, Quality and 

Training)   

 

 கல்வி ற்றும் ெமூக கெல்தாடுகளில் அனுதம் மிக்க 
னிதர்கள் (இந்தர்கலபத் நர்வு கெய் ாநினக் 
குழுல கனந்ாநனாசிக்க நண்டும்) 

 

ாட்ட அபவினாண குழுவின் கதாறுப்புகள்; 

                                           

                      . 

                                                 

                                               . 
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http://illamthedikalvi.tnschools.gov.in/ எ                     

                                 .   

                                             

                                                  

                                                    

                .                                 

                                             

                                            . 

  இல்னம் நடிக் கல்வி திட்டத்தில்  அலணத்து கெல்தாடுகளுக்காக  

ாட்ட அபவில் பித்நகாக 5 ஆசிரிர்கள் (Exclusively for this purpose 

with rich experience in community mobilization)  ாட்டக் குழுவிணால் 

அலடாபம் காப்தட்டு முன்லக் கல்வி அலுனால் இப்தணிக்காக 

முழு நம் நிமிக்கப்தடுல் நண்டும்.   

 இவ்ாசிரிர்கள் ாட்ட அபவில் லடகதறும் கலனக்குழு 

நிகழ்ச்சிகளுக்கு திட்டமிட்டு, ழித்ட (Route Chart) நனாண்ல ற்றும் 

ஒருங்கிலப்பு தணிகளில் ஈடுதடுல் நண்டும். 

 ாட்ட, ஒன்றி ற்றும் தள்ளி அபவில்  கல் கல்விொர் ற்றும் கல் 

காடர்பு கெல்தாடுகள், தயிற்சி, ன்ணார்னர் ததிவு (நெல லங்கள் 

ெம்தந்ப்தட்டல)       இல்னம் நடிக் கல்வியின் ஒட்டுகாத் 

கெல்தாடுகலப திட்டமிடல் ற்றும் கெல்தடுத்ல்      . 

 ஒன்றி அபவினாண குழுக்கள் அலக்கப்தட்டுள்பல உறுதிகெய்ல் 

     . 
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 ாட்ட அபவினாண குழுவி  அங்கம் கிக்கும், கல்வி ொர் ற்றும்   ெமூக 

ஒருங்கிலப்பில் மிகுந் அனுதம் உள்பர்கள் ஒன்றி 

ஒருங்கிலப்தாபர்களுடன் இலந்து கெல்தட நண்டும். 

 இல்னம் நடிக் கல்வி லங்களுக்கு நலாண பங்கள் ற்றும் 

நிதியிலண ஒன்றி ற்றும் தள்ளி நனாண்லக் குழுவிற்கு ங்குல் 

     . 

 ாட்ட அபவினாண குழுக்கள் குலநந்து ாம் இருமுலநாது கூட 

நண்டும். 

 இல்னம் நடிக் கல்வில சிநப்தாக கெல்தடுத்துல உறுதி கெய்யும் 

லகயில்  ாட்ட அ       ற்றும் ாட்ட அபவினாண குழுவிணர் 

அவ்ப்நதாது             தார்லயிடுல் நண்டும். 

 இல்னம் நடிக் கல்வியின் முன்நணற்நத்ல மீபாய்வு      

கண்காணித்ல்                      ஆப்தடுத்துல் 

     . 

 ாநின அ    ங்கப்தட்டுள்ப ககாநாணா காற்று  தலனத் 

டுப்தற்காண ெமீதத்தி நிலனாண ழிகாட்டு கறிமுலநகள் 

பின்தற்நப்தடுல உறுதி கெய்ல்      . 

                                               

                                     

                                              

ஆ                                         
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ஒன்றி அபவினாண குழு; 

அலப்பு முலந; 

லனர் ட்டா பர்ச்சி அலுனர் (BDO) 
உறுப்பிணர் கெனர் தணியில் மூத் ட்டாக் கல்வி அலுனர் (BEO) 

உறுப்பிணர்கள் 
 

 குறு ப ல லனலாசிரிர் - கதாறுப்பு 
 ட்டா பல நற்தார்லாபர் 
 இண்டு ஆசிரிர்கள் (இல்னம் நடிக் கல்வி  காடர்தாண 

ட்டா அபவினாண ஒருங்கிலப்பு கெல்தாடுகலப 
னிப்தட்ட முலநயில் கனிப்தார்கள். இந் திட்டம் 
நிலநலடயும் ல இது ஒரு முழுநப் தணிாக 
இருக்கும்) 

 கல்வி ற்றும் ெமூக கெல்தாடுகளில் அனுதம் மிக்க 
னிதர் (தரிந்துலக்கப்தட்ட தட்டிலன ாட்ட 
அபவினாண குழு தகிர்ந்து ககாள்ப நண்டும்) 

 தஞ்ொத்து நிலனக் கூட்டலப்பு (PLF) –3 உறுப்பிணர்கள் 
 

ஒன்றி அபவினாண குழுவின் கதாறுப்புகள்; 

 ஒன்றி அபவில் பித்நகாக இண்டு ஆசிரிர்கள் (Exclusively for this 

purpose with rich experience in community mobilization) ாட்டக் 

குழுவிணால் அலடாபம் காப்தட்டு முன்லக் கல்வி அலுனால் 

இப்தணிக்காக முழு நம் நிமிக்கப்தடுல் நண்டும்.   

   ாட்ட அபவினாண குழுவுடன் ஒருங்கிலந்து, இல்னம் நடிக் 

கல்வில கெல்தடுத் தள்ளி நனாண்ல குழுக்களுக்கு உவுல். 

    ட்டா அபவில், பல நற்தார்லாபர் ற்றும் அலணத்து 

பல ஆசிரிப் தயிற்றுர்க   ன்ணார்னர்கள் ற்றும் 

ஆசிரிர்கலப ஊக்கப்தடுத்தி புத்ாக்கப் தயிற்சி அளி            
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 ற்நதாதுள்ப தள்ளி நனாண்ல குழுக்களுக்கு புத்ாக்கப் தயிற்சி 

அளித்ல்      . 

 தள்ளி நனாண்ல குழுக்கள் ற்றும் லனலாசிரிர்கள் "இல்னம் 

நடிக்   கல்வி,  லங்களுக்குப் கதாருத்ாண இடங்கலப      

       உறுதி கெய்ல்      . 

 இல்னம் நடிக் கல்வி லங்களின் தாதுகாப்பு ற்றும் சுகாாத்ல 

கண்காணித்ல்      . 

 இல்னம் நடிக் கல்வி சிநப்தாக கெல்தடுத்துல உறுதி கெய்ற்காக 

ாட்ட அபவினாண குழுவிணர்         அவ்ப்நதாது     

தார்லயிடுல்      . 

 ாநின அ    ங்கப்தட்டுள்ப ககாநாணா காற்று  தலனத் 

டுப்தற்காண ெமீதத்தி நிலனாண ழிகாட்டு கறிமுலநகள் 

பின்தற்நப்தடுல உறுதி கெய்ல்      . 

குறுப ல அபவினாண குழுவின் கதாறுப்புகள்; 

 குறுப ல அபவில் லனலாசிரிர்-10 ஆசிரிப் தயிற்றுர் -1  

     ஆசிரிர்-1              திட்டத்தி                

நிமிக்கப்தடுல் நண்டும்.  

 ஒன்றி அபவினாண குழுவுடன் ஒருங்கிலந்து, இல்னம் நடிக் 

கல்வில கெல்தடுத் தள்ளி நனாண்ல குழுக்களுக்கு உவுல். 

 தள்ளி நனாண்ல குழுக்கள் ற்றும் லனலாசிரிர்கள் "இல்னம் 

நடிக் கல்வி" லங்களுக்குப் கதாருத்ாண இடங்கலப உறுதி 

கெய்தில் குறுப ல அபவினாண லனலாசிரிர் உவி கெய்ல் 

நண்டும்.       லங்களின் தாதுகாப்பு ற்றும் சுகாாத்ல 

கண்காணித்ல். 
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 குறுப ல அபவில் அலணத்து ன்ணார்னர்கள் ற்றும் 

ஆசிரிர்கலப ஊக்கப்தடுத்துல் இக்குழுவின் கதாறுப்தாகும். 

 "இல்னம் நடிக் கல்வி"                                  

                                          

                    

 தள்ளி நனாண்ல குழுக்களுக்கு புத்ாக்கப் தயிற்சி அளித்ல். 

 இல்னம் நடிக் கல்வி   சிநப்தாக கெல்தடுத்துல உறுதி கெய்ற்காக 

ஒன்றி அபவினாண குழுவிணர்         அவ்ப்நதாது     

தார்லயிடுல்        

                                                 

                                               

                             

 ாநின அ  ல் ங்கப்தட்டுள்ப ககாநாணா காற்று  தலனத் 

டுப்தற்காண ெமீதத்தி நிலனாண ழிகாட்டு கறிமுலநகள் 

பின்தற்நப்தடுல உறுதி கெய்ல் 

 

தள்ளி நனாண்லக் குழு:  

தள்ளி நனாண்ல குழுவின் கதாறுப்புகள்: 

 பித்நகாக உருாக்கப்தட்ட அலனநதசி கெலில தன்தடுத்தி 

இல்னம் நடிக் கல்விக்காண ன்ணார்னர்கள் நர்வு கெய்ப்தட 

நண்டும் (உள்ளூர் காண்டர்கள், கதண் ன்ணார்னர்கள், ன்ணார்த் 

காண்டுக்காண ஆர்ம் ற்றும் கல்வி நதான்நற்றில் விருப்தம் 

ககாண்டர்களுக்கு முன்னுரில அளித்ல்). 
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 ெமூக ஒருங்கிலப்பு ற்றும் கல், கல்விொர், கல் காடர்பு 

கெல்தாடுகளுக்கு உவுல். 

 கிாங்களுக்கு அருகில் லங்களுக்காண இடத்ல அலடாபம் 

காணுல். 

 ண்ணீர், மின்ொம் ற்றும் லங்களின் தாதுகாப்பு ற்றும் சுகாாம் 

நதான்ந நலாண அலணத்து ெதிகளு  இருப்தல 

உறுதிப்தடுத்துல். 

 குந்லகளுடன் ன்ணார்னர்கலப இலத்ல் ற்றும் 

ன்ணார்னர்கள் ருலக ா நிலனயில், ாற்று ற்தாடு கெய்ப்தட 

நண்டும். 

 குந்லகள் ற்றும் ன்ணார்னர்களின் தாதுகாப்லத உறுதி கெய்ல். 

 இல்னம் நடிக் கல்விக்காக ஒரு விால ற்தாடு கெய்ல். 

 குந்லகளுடணாண ன்ணார்ப் பிலப்லத லுப்தடுத் 

டடிக்லககள் டுத்ல் ற்றும் அதுநதானந ஆசிரிர்கள் ற்றும் 

ன்ணார்னர்களுக்கும் குந்லகளுடணாண ன்ணார்ப் பிலப்லத 

லுப்தடுத் டடிக்லக நற்ககாள்ளுல்  

 தள்ளி ற்றும் ெமூக அபவினாண டடிக்லககளின் நதாது 

ன்ணார்னர்கலப ஈடுதடுத்துல். 

      ற்றும் ாநின அசுகபால் ங்கப்தட்டுள்ப ககாநாணா 

காற்று  தலனத் டுப்தற்காண ெமீதத்தி நிலனாண ழிகாட்டு 

கறிமுலநகள் பின்தற்நப்தடுல உறுதி கெய்ல். 
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           லனலாசிரிரின் கதாறுப்புகள்: 

 ார்களுக்கு இல்னம் நடிக் கல்வி   லங்களின் சுத்ம், சுகாாம் 

ற்றும் அணுகலன உறுதி கெய்ல். 

 ாந்நாறும் இல்னம் நடிக் கல்வி குப்புகளுக்குத் திட்டமிட 

ன்ணார்னர்கலப ஈடுதடுத்துல். 

 தள்ளிகளில் இருந்து ன்ணார்னர்கள் /லங்களுக்கு கற்நல் கற்பித்ல் 

உதகங்கள் ங்கப்தடுல உறுதி கெய்ல். 

 லங்களின் கெல்தாடு              ற்றும் குலநகலப 

நிர்த்தி        

                     

                                 எ         

                                             

                      ஆ                     

      ஆ                          (Joint Signatory) 

                                        

spd.ssatn@gmail.com  எ                          

      

 “             ”                          

ஆ                                           

                        .  

             (Cash Book)                         

                                       .  

                                          

     12.00                                   

mailto:spd.ssatn@gmail.com
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             ,                           

                       .  

                                   

                 .  

                                             

                           .                   

                                             

                               .  

                      ஆ                   

          ,                             

              .  

                               , 1998             

                      , 2000-                

     .  

                                       

             (ECS)                          . 

                                      .  

                ,                 (UC) 

                        . 

                                              

                                                     

                            .    
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