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ಕರ್.ಸಂ.

ಚಟುವಟಿಕೆ

ಕಾಯಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು

ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

®¨sÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è G½AiÀÄÄ«PÉ
1.

ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಣ

ಅ) ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆಯ ಚಾಪಟ್ರ್ನ ಲ್

ವರವಾಗಿ

ಲಭಯ್ತೆಗಾಗಿ “ನೈಬರ್ಹುಡ್” ಶಾಲೆಗಳ ದೂರದ

ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ತಿ

ಮಿತಿಯನುನ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ ದೆ.

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಎಲಾಲ್ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು.

ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆಯು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಗ ಗಿರುವ ಭೌತಿಕ
ದೂರವಲಲ್ದೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಾಯ್ಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇ ನ
ಜಾತಿ, ವಗರ್,

ಂಗ ಮತುತ್

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಯ ಮಿತಿಯ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆ
ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಯ್ವು ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವನುನ್
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಯ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್

/ ಜನವಸತಿ ಪರ್ದೇಶಗಳನುನ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಜೋಡಿಸು ಕೆಯ
ಅಗತಯ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ
ಸಾಧಯ್ತೆಗಳು ಇರುತತ್ದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳನೂನ್ ಸಹ
ಒಂದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಗೆ
ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಯ್ತೆ ಇದೆ.

ಇದು ಹೊಸ

ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅಗತಯ್ ರುವ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆಗೆ
ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತತ್ದೆ.
1

ದುದ್, ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆಗೆ

ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಶಾಲಾ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಅಗತಯ್ ರುವ
ಅನುದಾನವನುನ್ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್

ಅಥವಾ ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್.ನ ಲ್ರುವ ಅನುದಾನದ ಲ್
ಬಳಸಬಹುದು.

ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಲಭಯ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ
ಸೌಲಭಯ್ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ

ೕಟ್ಗಳು

ಂದು ದ ಗುಂಪುಗಳ

ಮಕಕ್ ಗೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಲ್ದೇ,
ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯೂ ದಾಖಲಾತಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
2

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯು ಕೆ.

ಅ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಕರು, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ಕ ಕಾ

ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ ನಿಯಮಗಳ ಲ್

ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ ರುವ ದೂರದ ಮಿತಿ

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಳಗೆ ನೈಬರ್ಹುಡ್

ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ಅಲಲ್ದೇ,

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಗುತಿರ್ಸಬೇಕು.

(1) ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ ಇಬಬ್ರು
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
(2) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ತಿ

ಕಷ್ಕರು ;

ಕಷ್ಕರು.
ರುವಂತೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ

ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಡಿ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ. ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೊಸ
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಜಾಗ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
(3) ರೂ.20,000/- ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಅನುದಾನ.
3

ಹೊಸ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

/ ತರಗತಿಗಳು

ಅ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಹೊಸ

ಮಕಕ್ಳ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ ನಿಯಮಗಳ ಲ್

ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿ ರುವ ದೂರದ ಮಿತಿ

ಳಗೆ ಹೊಸ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಥ್ಪನೆ.

ರಿಯ

ರಿಯ

ಕಷ್ಕರು, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್

ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು
ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೇ,

ಆ) ಸಂಯುಕತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್, (1)
2

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ ಒಬಬ್ರು

ಕಷ್ಕರು

ಸವರ್

ಮತುತ್ ಕನಿಷಟ್ (1)

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ

ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಹೊಸ

ರಿಯ

(3) ಭಾಷೆಗೆ

ಾನ ಮತುತ್ ಗಣಿತ (2) ಸಮಾಜಶಾಸ

ಕಷ್ಕರಿರಬೇಕು.

ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗೆ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್

ತಕಕ್ಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ

(2) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ತಿ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೀಡಬೇಕು.
ರುವಂತೆ ಹೊಸ

ರಿಯ

ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯು 1 ರಿಂದ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಡಿ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ,

8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಆದಷೂಟ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ಯೇ .

ಶಾಲೆಯಾಗುತತ್ದೆ.

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಜಾಗ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್
ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
(3) ರೂ.50,000/- ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಅನುದಾನ.
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ಇ.ಜಿ.ಎಸ್. ಸೆಂಟರ್ಗಳನುನ್

ಅ) ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ, ಎರಡು

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ

ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡ, ಇ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಹೊಸ

ಮಾಪರ್ಡಿಸು ಕೆ.

ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೈಬರ್ಹುಡ್

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮಕಕ್ಳು ಮುಖಯ್ವಾ ನಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾದ ಲ್

ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು

ಇದನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ಸಬಹುದು.

ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೇ,

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಂಡ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಲ್

(1) ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ ಇಬಬ್ರು

ಎಲಾಲ್ ಇ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ

ದಾಖಲಾತಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಮಾಪರ್ಡಿಸಬೇಕು.

(2) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ತಿ

2010-11ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ

ಇ.ಜಿ.ಎಸ್ ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನು
ನೀಡುವುದಿಲಲ್.

ೕದನೆ

ಇ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು;
ರಿಯ

ಕಷ್ಕರು, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್

ಕಷ್ಕರು ;

ಕಷ್ಕರು.
ರುವಂತೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ

ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಡಿ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡ. ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೊಸ
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಜಾಗ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
(3) ರೂ.20,000/- ದಂತೆ ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಅನುದಾನ.
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ಆ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷಾಠ್ನ ಪರ್ಕಾರ ಗರಿಷಟ್ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಂದುವರೆಸಲು,
(1) ಪರ್ತಿ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮೇಲೆ
ವೆಚಚ್ ನಿಧರ್ರಿತವಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೂ, ನಿಯಮ ಪರ್ಕಾರ ಒಟುಟ್
ಜಿಲೆಲ್ಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ , ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ರೂ.1535/- ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ
ಮಗು ಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್

ರೂ.2960/- ಮೀರಬಾರದು.
(2) ಇ.ಜಿ.ಎಸ್.ಕೇಂದರ್ದ ಸವ್ಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ
ರೂ.2500/-ಕೆಕ್ ಮೀರದಂತೆ ಗೌರವಧನ.
(3) ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಪರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆವಾರು
ವರಗಳನುನ್ ಸವರ್
ಸಭೆಯ ಲ್ ಮಂಡಿ
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ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಗಳು

ಅ)

ಕಷ್ಣ ವಂಚಿತ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ;

(1) ಹೊಸ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ
ಅನು

ೕದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಅ) ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆಗಳಂತೆಯೇ
ಆವತರ್ಕ (ರಿಕರಿಂಗ್) ಹಾಗೂ ಅನಾವತರ್ಕ (ನಾನ್-ರಿಕರಿಂಗ್)

ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದ ಪರ್ದೇಶಗಳಾದ ಕಡಿಮೆ

ಅನುದಾನ.

ಹಾಗೂ

(ಆ) ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ

ಸತ್ರಿ ದ ಜನವಸತಿಗಳು, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಲು

ಕಷಟ್ಸಾಧಯ್ವಾದ ಗುಡಡ್ಗಾಡು ಪರ್ದೇಶಗಳು, ಮಲೆನಾಡು

ನಿಮಾರ್ಣ ವೆಚಚ್ ಅನು

ಪರ್ದೇಶಗಳು, ಕಾಡಿನಿಂದಾವೃತ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್

(ಇ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವುದು ಹಾಗೂ

ತೆರೆಯಬಹುದು, ಮತುತ್

ಹಳೆಯ ಉಪ

(2) ನಗರ ಸೌಲಭಯ್ವಂಚಿತ ಮಕಕ್ಳು, ಮನೆ ಇಲಲ್ದ ಮಕಕ್ಳು

ಮಾಪರ್ಡಿಸಲು, ರೀಫಬಿರ್ ಂಗ್ ವೆಚಚ್ವು ಪರ್ತಿ ಕಟಟ್ಡದ

ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಮಕಕ್ಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳು
ಹಾಗೂ

ೕಷಕರ ರಕಷ್ಣೆ ಇಲಲ್ದ ಮಕಕ್ಳು, ಬೆಳಗಿನ
4

ೕದನೆ.

ೕಗ ಲಲ್ದ ಶಾಲಾ ಜಾಗವನುನ್ ವಸತಿಯಾಗಿ

ಷಯಕೆಕ್ ತಕಕ್ಂತೆ. (ಛಿಚಿse ಣo ಛಿಚಿse bಚಿsis)
(ಈ) ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ವೆಚಚ್ವು

ಪರ್ತಿ

6

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೋಗಲಾಗದ ಮಕಕ್ ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಶಾಲೆ,

ಜಿಲೆಲ್ಗೆ

ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸಬೇಕು.

ಇರಬೇಕು.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ ಮಕಕ್ಳನುನ್

ಅ) ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ ಮಕಕ್ಳನುನ್

ಅ) ವಸತಿರ ತ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ

ವಯ ಸ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ

ವಯ ಸ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲುಗೊ ಸಲು ನೀಡುವ

ದಾಖಲುಗೊ ಸಲು
ತರಬೇತಿ.

ಶೇಷ

ಶೇಷ

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿ ದ

ೕ ಂಗ್ನ ಲ್

ರೂ.6000/-.

ತರಬೇತಿಯು ಮಗು ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ

ಆ) ವಸತಿ ಸ ತ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ

ಭಾವನಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಉ ದ ತರಗತಿಗಳ ಅಭಾಯ್ಸವನುನ್

ರೂ.20,000/-

ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಇ)

(ಆ)

ಶೇಷ ತರಬೇತಿಯು ;

ಧ ರೀತಿಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ

ವರವನುನ್ ತಯಾರಿ , ವೆಚಚ್ದ

(1) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009 ರ ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಗುತಿರ್ ದ

ಮಿತಿಗೊಳಪಟುಟ್ ಸವರ್

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್) ಮೂಲಕ

ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನು

ವಯ ಸ್ಗುನುಗುಣವಾದ ಕ ಕೆಯ
ಶೇಷವಾಗಿ
(2)

ಷಯಗಳನುನ್

ನಾಯ್ಸಗೊ ಸಬೇಕು.

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಇಂತಹ ಮಕಕ್ಳ ಆಳ ಮತುತ್

ಸಂಕೀಣರ್ತೆಯನುನ್ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ
ಕೆಲಸಗಳ ಲ್ ತೊಡಗಿ ಕೊಂಡಿರುವ, ಆಸಕಿತ್ಯಿರುವ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಗುತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸವ್ಯಂಸೇವಾ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಇಂತಹ ಅನುಭವವನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಈ
ೇತರ್ದ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುದ್, ಅಂತಹವರು ಆರ್.ಟಿ.ಇ.
ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಮುಖಯ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬಹುದು.
(3) ಸವ್ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಎ.ಐ.ಇ. ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವವರು, ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಪರ್ಕಾರ ಗುತಿರ್ ದ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಉಪ

ಶೇಷ ತರಬೇತಿಯ ಕ ಕಾ
ೕಗಿ , ಕೇಂದರ್ವನುನ್

ಷಯಗಳನುನ್

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ
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ವರವನುನ್ ನಿಗಿದಿತ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ
ೕದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಕೇಂದರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ಕೊಳಳ್ಬಹುದು.
(4) ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ ಶಾಲಾ ಅವರಣದ ಲ್ಯೇ

ಶೇಷ

ತರಬೇತಿಗಳನುನ್ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ
ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ಉತತ್ಮ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ನೀಡಿರುವ
ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನೀಡಬಹುದು.
(5) ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ

ಕಷ್ಕರಿಂದಲೇ

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ

ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಕಾಕ್ಗಿ ಬೇರೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ
ಹೊರಗು ದ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಕಷ್ಕರನುನ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು

ಕಷ್ಕರ

ತರಬೇತಿಯನುನ್ ನೀಡುವುದು.
(6)

ಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅವಧಿಯು ಕನಿಷಠ್ ಮೂರು

ತಿಂಗಳಾಗಿದುದ್, ಮಗು ನ ಕಾಲಾನುಕರ್ಮದ ಕ ಕೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

ಸತ್ರಿಸಬಹುದು, ಈ

ಸತ್ರಣೆಯು ಎರಡು

ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯನುನ್ ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.
(7) ಅಗತಯ್ಕೆಕ್ ತಕಕ್ಂತೆ ವಸತಿ ಸ ತ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ರ ತ
ಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಳನುನ್ ನೀಡಬಹುದು.
(8)

ಶೇಷ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ

ವ

ೕಮಾನಕಕ್ನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಖಯ್ವಾ ನಿಗೆ ದಾಖಲಾದ

ಮಗು ಗೆ 14ವಷರ್ಗಳ ವ
ಮತುತ್ ಕಡಾಡ್ಯ
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ಸಾರಿಗೆ / ಕಾವಲು (ರಕಷ್ಣೆ) ಸೌಲಭಯ್

ೕಮಾನದ ನಂತರವೂ ಉಚಿತ

ಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ದೆ.

ಅ) ಸಾರಿಗೆ / ರಕಷ್ಣೆ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು

ೕಜನಾ ಅನು

ನಾಯಿತಿ (ಎಕೆಸ್ಪೆಷನ್) ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದನುನ್
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್

ನಾಯಿತಿ ಪರಿ ಥ್ತಿಗ ಗಾಗಿ,
6

ಅ) ಪರ್ತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಪರಿ ೕ

ೕಜನಾ

ಅನು

ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ೕದನಾ ಮಂಡ ಯು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಪರ್ಕಾರ

ೕದಿಸದರೂ, ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಪರ್ತಿ

ಅನು

ೕದನಾ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ವು ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡಿಸುವ

ಪರ್ಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಲ್ ಅನು

ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.3000/- ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.

ೕದಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ;

(1) ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದ ದೂರದ ಹಾಗೂ
ರಳ ಜನವಸತಿ ಪರ್ದೇಶ, ಮತುತ್
(2) ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಸಥ್ಳದ ಆಭಾವದಿಂದ ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಾಗ ನಗರ ಸೌಲಭಯ್ವಂಚಿತ ಮಕಕ್ ಗೆ
ೕಷಕರ ರಕಷ್ಣೆಯಿಲಲ್ದ ಮಕಕ್ ಗೆ.

/

ಆ) ರಾಜಯ್ ಉಚಿತ ಮತುತ್ ಕಡಾಡ್ಯ

ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್

ನಿಯಮಗಳ ಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಿತಿಯನುನ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ನಮೂದಿ ರಬೇಕು.
ಇ) ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಿದಿರ್ಷಟ್

ಶೇಷ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್, ರಾಜಯ್ವು ಸರಿಯಾದ ಅಗತಯ್ತೆಯನುನ್
ವರಿ ದ ಲ್ ಅಪೆ ಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಗುಣಮಟಟ್
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ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಕಷ್ಕರು

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ ದಾಖಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ

ಅ) ತರಗತಿ 1 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ

ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ, ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ

(1) 60 ಮಕಕ್ಳವರೆಗೆ ಇಬಬ್ರು

ಕಷ್ಕರು

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಆದರೂ, ರಾಜಯ್ ವಲಯದಡಿ

(2) 61-90 ಮಕಕ್ ಗೆ ಮೂರು

ಕಷ್ಕರು

ನಿವೃತಿತ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗ ಂದಾಗುವ ಖಾ

(3) 91-120 ಮಕಕ್ ಗೆ ನಾಲುಕ್

ಕಷ್ಕರು

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸವರ್

(4) 121-200 ಮಕಕ್ ಗೆ ಐದು

ಅನು

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತುಂಬಲು

(5) ಸುಮಾರು 150 ಮಕಕ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ದ ಲ್, ಐದು

ೕದನೆ ನೀಡುವುದಿಲಲ್.

ಆ) ಸವರ್

ಕಷ್ಕರು

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 50% ಮ ಳಾ

ಕಷ್ಕರನುನ್

ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಮುಂದುವರಿಯುತತ್ದೆ.
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ಕಷ್ಕರಲಲ್ದೇ,

ಒಬಬ್ರು ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು.
(6) ಶಾಲೆಯ ಲ್ 200 ಮಕಕ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ದದ್ರೆ, ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಕರ

ಇ) ನಗರ-ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಅಂತರ ಲಲ್ದಂತೆ

ಅನುಪಾತವು 40ನುನ್ ಮೀರುವಂತಿಲಲ್ (ಮುಖಯ್

ತಕರ್ಬದಧ್ವಾಗಿ ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ

ಹೊರತುಪಡಿ )

ಕಷ್ಕರನುನ್

ರಿಡಿಪಾಲ್ಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ) ರಾಜಯ್ವು ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್

ಆ) ತರಗತಿ 6 ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ
ಕಷ್ಕ- ದಾಯ್ಥಿರ್

ಅನುಪಾತವನುನ್ ನಿವರ್ ಸಬೇಕು.ಉ)
ಹುದೆದ್ಯು ಒಟುಟ್ ಅನು

ಕಷ್ಕರನುನ್

ಕಷ್ಕರ ಖಾ

ೕದಿತ ಸಂಖೆಯ್ಗಿಂತ 10%

(1) ಕನಿಷಟ್ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಒಬಬ್ರು
ಇದರ ಲ್ ಪರ್ತಿ (ಅ)

ಕಷ್ಕರು,

ಾನ ಮತುತ್ ಗಣಿತ (ಆ)

ಸಮಾಜಶಾಸ , (ಇ) ಭಾಷೆಗೆ ಒಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರು.

ಮೀರಬಾರದು.

(2) ಪರ್ತಿ 35 ಮಕಕ್ ಗೆ ಕನಿಷಠ್ ಒಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರು.

ಊ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕಷ್ನ್ 23ರ ಲ್

(3) ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಯು 100ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಾಚ್ದ ಲ್;

ನಮೂದಿ ದಂತೆ ಎನ್. .ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

•

ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು

ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದ

•

ಕಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು.

ಊ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ ಪರ್ಕಾರ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ
ಕಷ್ಕರು ಅಗತಯ್ ದದ್ಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್

ಮತುತ್ ವಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು
(ಇ) ಆಯಾ ರಾಜಯ್ / ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ ಪರ್ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ

ದೊರೆಯದಿದದ್ ಲ್, ರಾಜಯ್ವು ನಿಯಮವನುನ್ ಸಡಿ ಸಲು ಕೇಂದರ್

ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು.

ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮ
ಸಡಿ ಕೆ ಕೋರಿದಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿಲಲ್ದ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ನಿಧರ್ರಿತ ಸಮಯದ ಲ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ.
ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಬಧತೆ
(ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್) ನೀಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
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ಸಮವಸ

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಪರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಮತುತ್ ಕಡಾಡ್ಯ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವುದು
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಬಡ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮವಸ ಕೆಕ್ ಹಣ ವೆಚಚ್
ಮಾಡುವುದು ಕಷಟ್ವಾಗಿದುದ್, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಕಷ್ಣವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸುವುದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.
ಆ) ಸಮವಸ ದ ಉದೆದ್ೕಶವೆಂದರೆ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ
8

ಅ) ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.400/-ಗ ಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ, ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂ/ಬಡತನ
ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ 2 ಜೊತೆ ಸಮವಸ .
ಆ) 2009-10ನೇ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ ಲ್

ರಾಜಯ್ವಲಯದಡಿ ಸಮವಸ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಅದನುನ್

ಮನೋಭಾವ ಬರಲು ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೇ, ಪರ್ಭುತವ್ ಸಾಧಿಸುದಲಲ್.
ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗುವ ಬದಲು ಸಥ್ ೕಯ
ನಾಯ್ಸದ ಲ್ ಇರುವುದು ಸೂಕತ್.

ರಾಜಯ್ವಲಯದ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.
ಇ) ರಾಜಯ್ವಲಯದಡಿ ಸಮವಸ ಕಾಕ್ಗಿ ಸವ್ಲಪ್ ಭಾಗ
ಅನುದಾನವನುನ್ ಮಾತರ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಇನುನ್ ದ ಭಾಗದ
ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದಂತೆ

ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ) ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಲ್, ರಾಜಯ್
ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದಡಿ ಮಕಕ್ಳು ಸಮವಸ ಕೆಕ್ ಅಹರ್ರಾಗಿರುವ
ಬಗೆಗ್ ನಮೂದಿ ರಬೇಕು.
ಉ) ಸಮವಸ ದ ಖರೀದಿಯನುನ್ ಶಾಲಾ ಹಂತಕೆಕ್
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜಯ್, ಜಿಲೆಲ್, ಅಥವಾ
ಬಾಲ್ಕ್ಹಂತದ ಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲಲ್.
ಊ) ಶಾಲಾ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶಾಲಾ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಮವಸ ವನುನ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ವೆಂದ ಲ್, ಅದನುನ್ ಹಣದ
ರೂಪದ ಲ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಆದರೆ,

ೕಜನಾ ಅನು

ೕಗೆ ಮಾಡಲು ರಾಷಟ್ರ್

ೕದನಾ ಮಂಡ ಯ ಅನುಮತಿ

ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಣವನುನ್ ಮಗು ಮತುತ್ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ
ೕಷಕರು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್ ಇತರೆ
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು.

ೕಷಕರ

ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನುನ್

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ / ಷೆಡೂಯ್ಲ್ / ಗಾರ್ಮೀಣ ಬಾಯ್ಂಕ / ಅಂಚೆ
ಕಚೇರಿಯ ಲ್ ತೆರೆದಿರಬೇಕು.
ತಾಯಿ ಅಥವಾ
ಉಪ
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ಪಠಯ್ ಷಯ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ

ಅ) ಎನ್.ಪಿ.ಇ1986/92, ಎನ್. .ಎಫ್-2005 ಹಾಗೂ
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ಇಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ತಂದೆ,

ೕಷಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂದ ರ ೕದಿ ಹಾಗೂ

ೕಗಿತಾ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಅ) ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ / ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ ಲ್ ಹೇ ರುವಂತೆ

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ ಪಠಯ್ ಷಯ

ಪಠಯ್ ಷಯ ಹಾಗೂ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ರಾಜಯ್ವು

ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮದರಸಾಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ

ತಯಾರಿಸಬೇಕು.

ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸವರ್

ಆ) ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣ, ಪರಿಷಕ್ರಣೆ,

ನಾಯ್ಸ ರಚನೆ, ಪಠಯ್

ಕಷ್ಣ

ಅಭಿಯಾನವು ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಗರಿಷಠ್ ರೂ.150/- ರಂತೆ ಕಿರಿಯ

ಮತುತ್ ಕವರ್ನ ಅಳತೆ, ಗುಣಮಟಟ್, ಇಂಕ್, ಮುದರ್ಣ,

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೂ.250/- ರಂತೆ

ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವು ಗುಣಮಟಟ್ಕೆಕ್

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಸಂಬಂಧಿ ದುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ

ಆ) 2007-08ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ರಾಜಯ್ವಲಯದಡಿ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಷಯಗಳನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸುವ

ರಿಯ

ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ರಾಜಯ್ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ

ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಅದನುನ್ ರಾಜಯ್ವಲಯದಡಿಯ ಲ್ಯೇ

ಎಸ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಗ ಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

ಪರಿಷಕ್ರಣೆಗಾಗಿ ಸವರ್

ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಅನುದಾನ

ಇ) ಎನ್. .ಎಫ್-2005ರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
ಮತುತ್ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣ, ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮುದರ್ಣದ ಆದಯ್ತೆ

ಸಹಾಯ ನೀಡುತತ್ದೆ.

ಇವುಗಳನುನ್ ರಾಜಯ್ವು ಕೈಗೊಂಡ ಲ್ ಇದಕೆಕ್ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ

ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ರಾಜಯ್ವಲಯದಡಿ
ನೀಡುವ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಕೂಕ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದಕೆಕ್

ಅನುದಾನವು ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ (ಅ)ನ ಲ್ ತಿ

ದಂತೆ ಇರುತತ್ದೆ.

ಆದರೆ ಇದಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ವು ಪಠಯ್ ಷಯ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಹಾಗೂ
ಗುಣಮಟಟ್ ಪುಸತ್ಕ ಪರ್ಕಟಣೆ ಬಗೆಗ್ ಆಧಾರವನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ) ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.150/-ರ ಮಿತಿಗೊಳಪಟುಟ್ ಗುಡಡ್ಗಾಡು
ನಿವಾ ಗ ಗಾಗಿ (ಟೆ ಬಲ್) ಸಥ್ ೕಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಭಾಷೆಯನುನ್ ಕ ಯಲು ಮುದಿರ್ಸುವ ಪುಸತ್ಕಗ ಗೆ ಸಹಾಯ
ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಉ) ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
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ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಪರ್ತಿವಷರ್ಕೆಕ್ ಇರುವ ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನದ ಲ್
ರಾಜಯ್ವು ಪಠಯ್ ಷಯ, ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಅಗತಯ್ ರುವ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಕೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ವಕ್ರ್ಬುಕ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಊ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ಳ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಕಾಕ್ಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಲ್, ಸವರ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಅನುದಾನ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಗದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ್ ಕಳೆದು ಒಟಾಟ್ರೆ (ಅ) ನ ಲ್ನ
ಮಿತಿಗೊಳಪಟಟ್ಂತೆ ಅನುದಾನ ನಿಧರ್ರಿತವಾಗುತತ್ದೆ.
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ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ

ಅ) ಎನ್.ಪಿ.ಇ1986/92, ಎನ್. .ಎಫ್-2005 ಹಾಗೂ

ಅ) ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮಂಜೂರಾದ

(ಎಲ್.ಇ.ಪಿ)

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. 2009ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 29ರ ಲ್ ತಿ

ಅನುದಾನದ ಶೇಕಡಾ 2ರಷುಟ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ

ರುವಂತೆ

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ,

ಹಾಗೂ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದ ಒಟುಟ್ ಅನುದಾನ 6%

ಪಠಯ್ ಷಯ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ

ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರುವಂತಿಲಲ್. (ಸಣಣ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ರೂ.40/-

ಪುಸತ್ಕಗಳ ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸವರ್

ಲಕಷ್ದವರೆಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್)

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ಕ ಕಾ

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಅನುದಾನ
ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಆ) ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುದಾನವನುನ್
ಮಾಡೂಯ್ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಮತುತ್ ಬೋಧನಾ ಕ ಕಾ
ಸಾಮಗಿರ್ಯ ಮಾದರಿಗೆ,

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿಗೆ ಮತುತ್

ನಿರಂತರ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕೆಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇ) ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಪಠಯ್
ಬೋಧನೆ

ಂದಿಗೆ ಸಮನವ್ಯಗೊ

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಇದು ಮಕಕ್ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕ ಕೆಯ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು.
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ಈ) ರಾಜಯ್ / ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಜಿಲೆಲ್ / ರಾಜಯ್
ಅಗತಯ್ತೆಯ ಕ ಕಾಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಭಾಷೆ,
ಾನ, ಗಣಿತ, ಪರಿಸರ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ ಸಮಾಜ
ಾನಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿ

ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಯ್ / ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ ಪರ್ದೇಶಗಳು
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು;
ಎನ್. .ಎಫ್-2005ರ ಲ್ ಹೇ ರುವ

•

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ

ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನುನ್

•

ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಒಟುಟ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್, ಒಟುಟ್ ಶಾಲೆಗಳ

•

ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ತಾಲೂಲ್ಕುವಾರು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಮಕಕ್ ಗೆ ಬಳಸುವ ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣ /

•

ಕಷ್ಕರು / ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವರ

ವರವನುನ್

ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ

•
ಕಷ್ಕರು,

.ಆರ್. , ಬಿ.ಆರ್. , ಡಯಟ್, ಸಮುದಾಯ

ಮುಂತಾದವುಗಳನುನ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
•

ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಯ ಬಾಹಯ್ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವು ಇದರ ಲ್

ಸೇರಿರುತತ್ದೆ.
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ
ಇದರ ಅನುದಾನವು ಪುನರಾವತರ್ನೆಯಾಗುವಂತಿಲಲ್.
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ತರಬೇತಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ :

(1) ಸವರ್
12

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಂತೆ

ಅ) ಸಕಾರ್ರಿ, ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ
ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ ಪಠಯ್ವಸುತ್ವನುನ್ ಬೋಧಿಸುತಿತ್ರುವ
ಮದರಸಾಗಳ
ಕಷ್ಕರ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ, ಮಕಕ್ಳ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಹಾಗೂ

ಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಗಳ

ತರಬೇತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಸಹಾಯ ನೀಡುತತ್ದೆ;
ಕಷ್ಕರಿಗೆ :
ಅ) ಪರ್ತಿ ದಿನ ಪರ್ತಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೂ.200/- ರಂತೆ ಬಾಲ್ಕ್

ಮಟಟ್ದ ಲ್ 10 ದಿನಗಳ ವಸತಿಯುತ ಪುನರ್ಮನನ

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸೇವಾನಿರತ

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ.

ಸೇವಾನಿರತ ತರಬೇತಿಯ ಲ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ

ಆ) ಪರ್ತಿ ದಿನ ಪರ್ತಿ

ಮಕಕ್ ಗೆ ನೀಡುವ

ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಒಂದು ದಿನದ ಮಾ ಕ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಸಭೆ ಹಾಗೂ

ಶೇಷ ತರಬೇತಿಯೂ ಸೇರಿರುತತ್ದೆ.

ಆ) ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿಲಲ್ದ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೃತಿತ್ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್

ಗ ಸಲು ತರಬೇತಿ.

ಮುಖಯ್

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್

ಹೊಸ ಕೌಶಲಗಳನುನ್ ಕ ಯಲು ತರಬೇತಿ.

ಉ)

ಕಷ್ಣ ಶಾಸ ಹಾಗೂ ತರಗತಿ

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಲು ತರಬೇತಿ.
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಆಡ ತಗಾರರಿಗೆ :
ಊ) ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೃತತ್ ತರಬೇತಿ

ಹೊಂದಲು ಅನುದಾನ.
ಮುಖಯ್

ಕಷ್ಕರಿಗೆ :

ಅ) ಪರ್ತಿ ದಿನ ಪರ್ತಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೂ.200/- ರಂತೆ ಬಾಲ್ಕ್

ಮಟಟ್ದ ಲ್ 10 ದಿನಗಳ ವಸತಿಯುತ ಪುನರ್ಮನನ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ :

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ರೂ.6,000/-ದಂತೆ ಎರಡು

ವಷರ್ಗ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿಲಲ್ದ

ಈ) ಪರ್ತಿದಿನ ಮಕಕ್ಳ ರಕಷ್ಣೆಯ ದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಅಗತಯ್ವಾದ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ

ವಸತಿಯುತ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ.
ಈ) ಪರ್ತಿ

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ.

ಕಷ್ಕರಿಗೆ :

ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ಪೀರ್ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆ.
ಇ) ಪರ್ತಿ ದಿನ ರೂ.200/-ರಂತೆ ಹೊಸ

ಇ) ಡಯಟ್ಗಳ ಲ್ ಮತುತ್
ಪೂವರ್ ಸೇವಾ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೂ.100/- ರಂತೆ 10 ತಿಂಗ ಗೆ

ಸೇವಾನಿರತ

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ.

ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ :

ಅ) ಪರ್ತಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಪರ್ತಿ ದಿನಕೆಕ್ ರೂ.200/-ರಂತೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್
ಎಲಾಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು, ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನಸ್ರ್, ಬಿ.ಆರ್. .

ಧಾನದಿಂದ ಉಲೆಲ್ೕಖಾಹರ್

ಧಾನದೆಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ತರಬೇತಿ.

.ಆರ್.

ಹಾಗೂ ಕೋ-ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ಗ ಗೆ 10 ದಿನಗಳ

ವಸತಿಯುತ ಪುನರ್ಮನನ ತರಬೇತಿ.
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಆಡ ತಗಾರರಿಗೆ :
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ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ತರಬೇತಿ.

ಇದಕೆಕ್

ಅನುದಾನವನುನ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದಡಿ ಬಳಸುವುದು ಮತುತ್
ದರವನುನ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಲ್ ಮಂಡಿ

ಅನು

ೕದನೆ

ಪಡೆಯುವುದು.
ಆ) ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯ ಲ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಚ್ಗೆ 30 ಜನಕಿಕ್ಂತ
ಹೆಚುಚ್ ಇರಬಾರದು.
ಇ) ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದ ಮಿತಿಯನುನ್ ಸವ್ಯಂಚಾ ತವಾಗಿ
ನಿಧರ್ರಿಸುವಂತಿಲಲ್.

ಸರಿಯಾದ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದೊಂದಿಗೆ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.

ತರಬೇತಿ ದಿನಗಳನುನ್ ರಾಜಯ್

ಸಕಾರ್ರವು ನಿಧರ್ರಿಸುವುದು. ಸವರ್
ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅನು
ತರಬೇತಿ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ರಾಜಯ್

ೕದಿ ದ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದ ಲ್

ಷಯ, ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗಿರ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ /

ಮಾಸಟ್ರ್ ಟೆ ನರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ತರಬೇತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ್
ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಈ) ಪರ್ಸುತ್ತ ಲಭಯ್ ರುವ

ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ನೀಡುತಿತ್ರುವ

ಎಸ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ / ಡಯಟ್ಗಳ ಸಹಾಯವನುನ್ ಪಡೆಯುವುದು.
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ಬಿ.ಆರ್. /ಯು.ಆರ್.

/

.ಆರ್. .ಗಳ ಮೂಲಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಲಹೆ

ಅ) ಶಾಲೆಗ ಗೆ,

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ

ನೀಡುವುದು ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಲ್
ಬಿ.ಆರ್. /ಯು.ಆರ್.
ವ ಸುತತ್ವೆ.

ಸವರ್

/

.ಆರ್. .ಗಳು ನಿಣಾರ್ಯಕ ಪಾತರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರಚಿ ರುವ ಸದರಿ

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಬಲಗೊ ಸಲು

ಬಬ್ಂದಿ, ಭೌತಿಕ

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಬಿ.ಆರ್.

.ಆರ್. .ಗ ಗೆ

/

ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.
14

ಬಿ.ಆರ್. . /

.ಆರ್. .ಗ ಗೆ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ

ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಬಿ.ಆರ್.

/ ಯು.ಆರ್. .ಗ ಗೆ :

ಅ) ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂದಾಯ ಬಾಲ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು
ಬಿ.ಆರ್. .ಯನುನ್ ಅನು

ೕದಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಾಜಯ್ಗಳ ಲ್

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳು ಇದದ್ ಲ್, ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಕಂದಾಯ

ಆ) ರಾಜಯ್ವು ಬಿ.ಆರ್.
ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ ಮತುತ್

/

.ಆರ್. .ಗ ಗೆ ಕೋ-

ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಆರಿಸಲು ಉತತ್ಮವಾದ

ಬಾಲ್ಕ್ಗಳಡಿಯ ಲ್ ಇರದಿದದ್ ಲ್, ರಾಜಯ್ವು ಅ ಲ್ಯೂ
ಬಿ.ಆರ್. .ಯನುನ್ ನೀಡಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಿ.ಆರ್. .ಗೆ

ಮಾನದಂಡವನುನ್ ಗುತಿರ್ಸಬೇಕು. ಕೋ-ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ಗಳನುನ್

ಅನು

ನೇಮಿಸುವಾಗ ಅವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅನುಭವ,

ಕಂದಾಯ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳೂ ಸೇರಿ) ಅನು

ದಾಯ್ಹರ್ತೆ

ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲ್ ಇರುವ

.ಡಿ.ಬಾಲ್ಕ್ಗೆ (ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್
ೕದಿತ ವೆಚಚ್ಕಿಕ್ಂತ

ೕಗಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗುವಂತಿಲಲ್.

ಆಧಾರಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
ಇ) ರಾಜಯ್ವು ಬಿ.ಆರ್. . /

ೕದಿಸುವ ವೆಚಚ್ವು

ಆ) ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ವನುನ್
.ಆರ್. .ಗ ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ

ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳ ಲ್ಯೇ ಸಾಥ್ಪಿ , ಇದು ಸುಮಾರು 10-15

ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ) ಬಿ.ಆರ್. . / ಯು.ಆರ್. . ಮತುತ್

.ಆರ್. .ಗ ಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
.ಆರ್. .ಗಳು

ಮುನಿ ಪಾ ಟಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಲ್ ಇರುವ

ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಹಂತದ ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಯು.ಆರ್. .ಗ ಗೆ

ಗುಂಪಗಳೊ ಡನೆ ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕ ಸಂಬಂಧವನುನ್

ನಿ

ಬಲಗೊ ಸಬೇಕು.

ಇ) ಬಿ.ಆರ್. . /ಯು.ಆರ್. .ಗ ಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ೕಜಿಸಬಹುದು.

ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
•

ನಿಗದಿತ

ಷಯ ಬೋಧಿಸುವ 6 ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು.
•

ಶೇಷ ಅಗವತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಇಬಬ್ರು

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು.
•

ಒಂದು ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಕೋ-ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ ಹಾಗೂ

ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಟಿರ್ ಆಪರೇಟರ್
•

ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 50 ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಒಬಬ್ರು

ಲೆಕಕ್ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕ.

ಈ ಲೆಕಕ್ಸಹಾಯಕರು ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ಲೆಕಕ್ದ
ರೆಕಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.
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ಈ) ಬಿ.ಆರ್. . / ಯು.ಆರ್. . ಕೋ-ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ಗಳು
ವೃತಿತ್ಪರ

ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಬೋಧನೆಯ ಲ್ 5

ವಷರ್ಗಳ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ ಅನುಭವವನುನ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಉ) ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಶಾಲಾ
ಆವರಣದ ಲ್ಯೇ ಸಾಥ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾಯರ್

ೕಜನೆ

ದರಪಟಿಟ್ಯನವ್ಯ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವುದು.
ಊ) ಒಟುಟ್

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಿತಿಗೊಳಪಟುಟ್ ರೂ.5/-

ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ಬಿ.ಆರ್. .ಗಳ ದುರ ತ್ಗಾಗಿ (ಆಗೂಯ್ಮೆಂಟಿಂಗ್)
ಒಂದು ಸಲದ ಅನುದಾನವನುನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಋ) ಬಿ.ಆರ್. . / ಯು.ಆರ್. .ಗೆ ಪೂವರ್ ದಧ್ತೆ ;
•

ಹೊಸ ಬಿ.ಆರ್. /ಯು.ಆರ್. .ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ,

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಲ್.ಇ. ಅನುದಾನವಾಗಿ
ರೂ.1,00,000/-ಗಳು.
•

ಐದು ವಷರ್ಗ ಗೊಮೆಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಲ್.ಇ.ಗಳನುನ್ ಬದ ಸಲು ರೂ.1,00,000/-ಗಳು.
•

ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ./ಯು.ಆರ್. .ಗೆ ರೂ.50,000/-

ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್.
•

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. /ಯು.ಆರ್. .ಗೆ

ರೂ.2,500/- ಸಭೆಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಗಾಗಿ.
•

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. .ಗೆ ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ.

ಅನುದಾನ ರೂ.10,000/•

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. .ಗೆ ರೂ.10,000/-

ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ.
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ಬಿ.ಆರ್.

/ ಯು.ಆರ್. .ಗ ಗೆ :

ಅ) ಸರಾಸರಿ 18 ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಒಬಬ್ರು

.ಆರ್. . ಕೋ-

ಆಡಿರ್ನೇಟರ್ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
ಆ)

.ಆರ್. . ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ರಾಜಯ್ವು ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಕೊಠಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ಅನುದಾನವೇ ನಿಗದಿಯಾಗುತತ್ದೆ.
.ಆರ್. . ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಸಭೆಗಳು ಇಲಲ್ದ ಸಮಯದ ಲ್
ಶಾಲೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ ಉಪ

ೕಗಿಸುವುದು.

ಇ) ಬಿ.ಆರ್. . / ಯು.ಆರ್. .ಗೆ ಪೂವರ್ ದಧ್ತೆ ;
•

ಹೊಸ

.ಆರ್. .ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಲ್.ಇ. ಅನುದಾನವಾಗಿ ರೂ.10,000/-ಗಳು.
•

ಐದು ವಷರ್ಗ ಗೊಮೆಮ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಕಂಪೂಯ್ಟರ್

ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಲ್.ಇ.ಗಳನುನ್ ಬದ ಸಲು ರೂ.10,000/-ಗಳು.
•

ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ./ಯು.ಆರ್. .ಗೆ ರೂ.10,000/- ಪರ್ತಿ

ವಷರ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್.
•

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. /ಯು.ಆರ್. .ಗೆ

ರೂ.1,000/- ಸಭೆಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ಗಾಗಿ.
•

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. .ಗೆ ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ.

ಅನುದಾನ ರೂ.3,000/•

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. .ಗೆ ರೂ.2,000/-

ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ.
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ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕಷ್ನ್ 19ರ ನಿಯಮದನವ್ಯ ಪರ್ತಿ

ಅ)ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗ ಗಾಗಿ :

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ತರಗತಿಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್

•

17

ಎಲಾಲ್ ರಾಜಯ್ಗಳ ಲ್ ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು

ನೀಡಬೇಕು.

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ರೂ.20,000/-

ಆ) ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ

ಮತುತ್/ಆಥವಾ

ಕಷ್ಕರು

ಎಲಾಲ್ ರಾಜಯ್ಗಳ ಲ್ ಹೊಸ

•

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಸಥ್ ೕಯ ಮತುತ್ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ರೂ.50,000/-

ಪಠಯ್ಕಕ್ನುಗುಣವಾಗಿ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡಬೇಕು.

•

ರಾಜಯ್ವು ಶಾಲೆಯ ಅಗತಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ವಸುತ್ ಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ

ತರಗತಿಯ ಆವತರ್ಕೆಕ್ ಮುಂದುವರಿಯಲು

ಅಗತಯ್ ರುವ ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ನಿಶಚ್ಯಾಥರ್ಕ

ಉನನ್ತೀಕರಣಗೊ

ದ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ರೂ.5000/- ಹಾಗೂ

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ತಯಾರಿ , ಸವರ್

ಉನನ್ತೀಕರಣಗೊ

ದ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ರಊ.15,000/-

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅನು

ೕದನೆ

ಂದಿಗೆ

ರಾಜಯ್ವು 1-7ನೇ ತರಗತಿಯ ಆವತರ್ದಿಂದ 1-8ನೇ

ನೀಡುವುದು.

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪಟಿಟ್ ನೀಡಬಹುದು.

ಆ) ಟಿ.ಎಲ್.ಎಂ. ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ / ಬಾಲ್ಕ್ / ಜಿಲೆಲ್ /

ಇ)ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು

ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸುವಂತಿಲಲ್.

ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್

ೕಷಕರನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಈ) ಖರೀದಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ
ಹ ಳ್,

ಖರೀದಿಯು ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಲ್ಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಧಾನವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಶಾಲೆ-

.ಇ. /ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸಮಿತಿ

ರಚಿಸುವುದು.
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ಕಷ್ಕರ ಅನುದಾನ

ಅ)

ಶುಕೇಂದಿರ್ತ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ತರಗತಿಗಾಗಿ, ಸವ್ಂತ

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿ ರುವ, ಸಥ್ ೕಯ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಬಳ , ಕಡಿಮೆ

ಅ) ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ತಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.500/-ಗಳ

ಕಷ್ಕರ ಅನುದಾನ.

ವೆಚಚ್ದ ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ

ಆ) ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ್ದ ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳ ವೆಚಚ್ದ ಲ್

ಎಲಾಲ್

ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಇರಬೇಕು.

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ತಿವಷರ್

ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಕಷ್ಕರ ಅನುದಾನವನುನ್

ಈ ಸೌಲಭಯ್ವು ರಾಜಯ್ ಮದರಸಾ

ಬೋಡ್ರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಶಾಲೆಯ

ಕಷ್ಕರಿಗೂ

ಲಭಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
16

ಶಾಲಾನುದಾನ

ಅ) ಹಾಳಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ

ಸವರ್

ಇನಿನ್ತರ ಆಟ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು, ಬಳಕೆಯ ವಸುತ್ಗಳು, ಆಟ,

ಅನುದಾನವನುನ್

18

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಶಾಲಾ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತತ್ದೆ;

ಕಿರ್ೕಡಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಆವತರ್ಕ ವೆಚಚ್ಗ ಗಾಗಿ

ಅ) ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.5,000/-

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ

ಶಾಲಾ ಅನುದಾನವನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಆ) ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್

ಅನುದಾನವು
ಪರ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್

ಾನ

ೕಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕ ಕೆಯ

ಅಗತಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.

17

ಸದರಿ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.7,000/-ಗಳು.
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

ಒಂದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ದದ್ರೂ, ಶಾಲಾನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಇದನುನ್ ಎರಡು
ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಈ ಸೌಲಭಯ್ವು ರಾಜಯ್

ಇ)ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯ ಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಿರಬೇಕು.

ಮದರಸಾ ಬೋಡ್ರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಶಾಲೆಗ ಗೂ

ಈ) ಇದನುನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಮೂಲಕ ಮಾತರ್ ಬಳಕೆ

ಲಭಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ,

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಗೆ

ದಧ್ಪಡಿಸಲು ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್.

ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗ ಗೂ

ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು

ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಅನುದಾನ ನೀಡುತತ್ದೆ;
ಅ) ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ರೂ.2000/-ದವರೆಗೆ, ಇದರ ಲ್

ಸತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ) ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಅನುದಾನವನುನ್ ಕೆಳಕಂಡ

ರೂ.500/-ಗಳನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಬಳಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;

ಆ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ 2009ರನವ್ಯ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ

•

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯನವ್ಯ ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ

ಹಕುಕ್ಗಳ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ರೂ.50/-ನುನ್

ರಕಷ್ಣೆಯ ಉಸುತ್ವಾರಿಗಾಗಿ

ಎನ್. .ಪಿ. .ಆರ್.ಬಳಸುವುದು.

ಎನ್. .ಪಿ. .ಆರ್/ಕೆ.ಎಸ್. ಪಿ. .ಆರ್ / ಆರ್.ಇ.ಪಿ.ಎ

ಇ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ 2009ರನವ್ಯ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ

ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ.

ಹಕುಕ್ಗಳ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ರೂ.50/-ನುನ್ ಕೆ.ಎಸ್. .ಪಿ. .ಆರ್.ಗೆ

•

ಸವರ್

ನೀಡುವುದು.

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಿಯತವಾದ

ಈ) ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್

ಉಸುತ್ವಾರಿಗಾಗಿ.
•

ಆ ಷಕ್øತ, ಸಂಶೋದನೆ, ಕೇಸ್ ಸಟ್ಡಿ,

ದಾಖ ೕಕರಣ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ನಿಮಾರ್ಣದಂತಹ
ತಯಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ.
•

ಸಮಗರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಕಿಂಗ್

ಸಟ್ಂಗಾಗಿ.
19

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

ಒಂದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ದದ್ರೂ, ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ
ೕಜನಾ

ಇದನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಉ) ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ಒಟುಟ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕೃತ ಅನುದಾನವನುನ್

•

ಸೋ ಯಲ್ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ.

ಇ) ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ - ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಅನುದಾನವನುನ್;
1.

ಆರು ತಿಂಗ ಗೊಮೆಮ್ ಜೆ.ಆರ್.ಎಂ. ಸಭೆಗಳನುನ್

ನಡೆಸಲು,
2.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಸಟ್ಡಿಗಳು,

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಾಯ್ಂಪಲ್ ಸವೆರ್, ಕೋಹಟ್ರ್ ಸಟ್ಡಿ,
ಮೂರನೇ ವಯ್ಕಿತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮುಂತಾದುವುಗ ಗೆ,
3.

ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ, ಪರ್ಕಟಣೆ ಮತುತ್ ಡೈಸ್

ಡೇಟಾ ಡಿಸೆಸ್ಮಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ.
4.

ಒಳೆಳ್ಯ ತರಗತಿ ಅಭಾಯ್ಸಗಳ ದಾಖ ೕಕರಣಕೆಕ್

ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಗೆ.
5.

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

ತೆ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಭೆಗ ಗೆ.
6.

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ

ಸವ್ತಂತರ್ ೇತರ್ ಭೇಟಿಯ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮತುತ್ ಉಸುತ್ವಾರಿಗೆ.
7.

ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಒಟಾಟ್ದ ಆಥಿರ್ಕ ಪರ್ಗತಿ

ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ,
8.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ೇತರ್ ಆಧಾರಿತ

ಉಸುತ್ವಾರಿಗಾಗಿ ರಾಷಟ್ರ್ / ರಾಜಯ್ / ಜಿಲೆಲ್ / ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಗುಂಪು ಸೃ ಟ್ಗಾಗಿ,
9.

ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಬಲವಧರ್ನೆಗಾಗಿ.

10.

ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅಪೆ ಸಲ್ ಗುಂಪುಗಳು
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ರಾಷಟ್ರ್ / ರಾಜಯ್ / ಜಿಲೆಲ್ / ತಾಲುಲ್ಕು / ಶಾಲೆ ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್
ಬಳಸಬೇಕು.
ಊ)ರಾಜಯ್ / ಜಿಲೆಲ್ / ಬಿ.ಆರ್.

/

,ಆರ್.

ಮಟಟ್ಗಳ ಲ್

ಆರ್.ಇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಳಸುವ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಯ್ ಸವರ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯಮಗಳನುನ್
ರೂಪಿಸಬೇಕು.

ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ೇತರ್ ಭೇಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
11.

ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಗೆ

ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಗೌರವಧನ (ರಾಜಯ್
ನಿಯಮದಂತೆ)
12.

ದೃಶಯ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ

ಸಟ್ಂಗಾಗಿ ಚಾಟ್ರ್,

ೕಸಟ್ರ್,

ಸೆಕ್ಚ್ ಪೆನ್, ಓ.ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪೆನ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಾಗಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು
ವೆಚಚ್
13.

ರಾಜಯ್ವು ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ

ದಲ

ಆದಯ್ತೆ ನೀಡಬೇಕು;
1.

ಶಾಲಾ ಉಸುತ್ವಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್

2.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಸಮೀ ೆಗಳ

3

ಕ ಕಾ ಪರಿಣಾಮ

4

ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಗತಿ

5

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಮತುತ್

6

ಷಯ;

ಕಷ್ಕರ ಹಾಜರಾತಿ

ತರಗತಿ ಬೋಧನೆಯ ಲ್ ಗುತಿರ್ಸಬಹುದಾದ

ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
7
8

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ಓದುವ

ಷಯಗಳು ಮತುತ್ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದ

ಫಲಪರ್ದತೆ
9

ಬಿ.ಆರ್. . /

.ಆರ್.

/ ಡಯಟ್ಗ ಂದ

ದೊರೆಯುವ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಗುಣಮಟಟ್.
10

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಅನು

ೕದಿಸಲು ಪರ್ತಿ ರಾಜಯ್ವು
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ಸಂಶೋಧನಾ ಅನು

ೕದನಾ ಸಮಿತಿಯನುನ್ ರಚಿಸಬೇಕು.

ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ಕಾಕ್ಗಿ ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವ ಉತತ್ಮ

ನಾಯ್ಸವನುನ್

ದಧ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಅನುದಾನದ ಲ್

11

ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್., ಶಾಲಾ ಮಾಯ್ಪಿಂಗ್, ಮೈಕೊರ್ೕ ಪಾಲ್ನಿಂಗ್,
ಮನೆ ಮನೆ ಸಮೀ ೆ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ
ಇರುತತ್ದೆ.
18

ಆ ಷಕ್øತ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ
ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಅನುದಾನ

ಅ)

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ

ಮತುತ್ ಗಣಿತ

ಾನ

ಅ) ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.50.00 ಲಕಷ್ಗಳು.

ಷಯಕಾಕ್ಗಿ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ

ಕಷ್ಣವನುನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಬಳಸಲು ಆ ಷಕ್øತವಾಗಿ
ಅನುದಾನವನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಇದರ ಲ್
ಹಾಡ್ರ್ವೇರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ತರಬೇತಿ, ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಹಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
19

ಗರ್ಂಥಾಲಯ

ಅ) ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಪುಸತ್ಕಗಳ

ಅ) ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.3,000/- ಹಾಗೂ

ಸ ತ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡಬಹುದು.

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.10,000/- ಒಂದು ಸಲದ ಅನುದಾನ.

1.

ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪರ್ಸುತ್ತದ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ

2.

ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಮತುತ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

ಟಿ.ಎಲ್.ಇ. ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಅನುದಾನ
ಪಡೆಯುವಂತಿಲಲ್.
3.

ಆ) ಸಂಯುಕತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದ ಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್
ಒಂದು ಬಾರಿ ರೂ.13,000/- ನೀಡುವುದು.

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ.

ಪೀಟೋಪಕರಣ ಮತುತ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಅಥವಾ ಸಮಾನದ ಶಾಲೆಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ
22

ರಿಯ

ನಗರ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಲ್.
4.

ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಆರಿಸಲು ರಾಜಯ್ವು

ಶಾಲವಾದ

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು
ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು.
5.

ರಾಜಯ್ವು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸಲು

ಬಳ ದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು / ಸಾಟ್ಕ್ / ಅಸೆಟ್
ರಿಜಿಸಟ್ರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಗರ್
6.

ಡಬೇಕು.

ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ

ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸಮಯನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ
ನೀಡಬೇಕು.
20

ೕಮಾಯ್ಟ್(SIEMAT)

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್

ವರಿ ರುವಂತೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ

ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್

ಸಟ್ಂನುನ್ ಬಲವಧರ್ನೆಗೊ ಸಲು ಅಗತಯ್ವಾದ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್
ಬಲವಧರ್ನೆಯನುನ್ ನೀಡುವ ಲ್
ವ ಸುತತ್ದೆ.

ೕಮಾಯ್ಟ್ ಮಹತವ್ದ ಪಾತರ್

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಆಡ ತಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್

ತರಬೇತಿ ಮಾಡೂಯ್ಲ್ಗಳನುನ್

ೕಮಾಯ್ಟ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಲ್

ೕಮಾಯ್ಟ್ಗೆ

ಸಹಕರಿಸುತತ್ದೆ;
ಅ) ಒಂದು ಸಲಕೆಕ್ ರೂ.3.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ.
ಆ) ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರವು
ಇ) ಬೋಧನಾ

ೕಮಾಯ್ಟ್ನುನ್ ಉ

ಭಾಗದ ಆಯೆಕ್ಯ

ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.

ಧಾನವು

ಉತತ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು / ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪಡಿಸುತತ್ದೆ.
21

ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್.

ಅ) ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ
ಕಷ್ಣ

ಅ) ಕೆಳಗಿನ ಷರತಿತ್ಗೆ ಒಳಪಟುಟ್, ಸವರ್
ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ನೀಡುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ.
23

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ

ಸಹಾಯವೆಂದರೆ;

ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ,
ತಲುಪಲು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗೆ

ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್.ಗೆ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ೕಜನೆಯ ಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ

ಂದು ದ

ಆ)ಸವರ್
ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಲ್ನ ಹೆಣುಣ್
ಕಷ್ಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ,

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ.
ಇ)ಎಲಾಲ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳು
ಬಾಲ್ಕ್ನ ಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ
ಹೊರಗು ದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ರಬೇಕು.
ಈ)

ಕಷ್ಣದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹಾಗೂ ಹೆಣುಣ್

ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉ

ಕೊಳುಳ್ವ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗ ಗೆ

ಹೆಚಿಚ್ನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ
ಕಷ್ಣದ ಗುರಿ, ಅದಕೆಕ್ ಬಳಸುವ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚಿಚ್ನ

ವರವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಾಯರ್

ೕಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಉ) ಪರ್ತಿ ಬಾಲ್ಕ್ಗೆ ನೀಡುವ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನವು
ಅಗತಯ್ಕೆಕ್ ತಕಕ್ಂತೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು;
1.
ಮಕಕ್ಳ

ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ನ ಲ್ನ ಹೆಣುಣ್
ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ

ಮಾಡಲ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆಯ ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಹೆಚಚ್ವರಿಯಾದ ನಿಧರ್ರಿತ

ಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ

ಪಾಟ್ರ್ಟೈಮ್ ಬೋಧನಾಕಾರರ ಬಳಕೆಗೆ
ಉಪ

ೕಗಿಸಬಹುದು.

2.

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉ ಯು ಕೆ

ಮತುತ್ ಕ ಕಾ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ ಲ್ ಗುರಿ ಸಾಧಿ ದ
ಶಾಲೆ /

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡಲು.
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ಬಾಲ್ಕ್ಗಳನುನ್ ಗುತಿರ್ , ನಿಧಿರ್ಷಟ್ವಾದ

ೕಜನೆಗಳನುನ್

ತಯಾರಿ , ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ನಿಧಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅನಾವತರ್ಕ ಅನುದಾನ (ನಾನ್-ರಿಕರಿಂಗ್ ಗಾರ್ಂಟ್)
1) ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣ, ಗರ್ಂಥಾಲಯ, ಕಿರ್ೕಡೆ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ
ಮುಂತಾದವುಗ ಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ರಿಕರಿಂಗ್
ಅನುದಾನವಾಗಿ ರೂ.30,000/-ಗಳ ಅನುದಾನ.
2) ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ 3
ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಕೌಶಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ರೂ.2.00
ಲಕಷ್ಗಳ ಅನುದಾನ (ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ ಕಾರಣಕಾಕ್ಗಿ)
ಅವತರ್ಕ ಅನುದಾನ (ರಿಕರಿಂಗ್ ಗಾರ್ಂಟ್)
ಅ) ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ಗೆ ರೂ.60,000/-ದಂತೆ ಒಟುಟ್ ಪರ್ತಿ
ಬಾಲ್ಕ್ನ ಉಪಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗಾಗಿ.
ಆ) ಬಾಲ್ಕ್ನ ಅಗತಯ್ತೆಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ
ಸೇರಿದಂತೆ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ;
1.

ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ನ ಲ್ನ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ

ಮಾಡಲ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆಯ ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಹೆಚಚ್ವರಿಯಾದ ನಿಧರ್ರಿತ

ಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ

ಪಾಟ್ರ್ಟೈಮ್ ಬೋಧನಾಕಾರರ ಬಳಕೆಗೆ
ಉಪ

ೕಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬೋಧಕರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ವಷರ್ದ ಲ್ ಮೂರು ತಿಂಗ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಇರುವಂತಿಲಲ್ ಹಾಗೂ

3.

ಮುಕತ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ

ಕಷ್ಣ (Learning

ಅವರ ಗೌರವಧನವು ತಿಂಗ ಗೆ ರೂ.1,000/- ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.

through open schools)ರಾಜಯ್ದಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ಮುಕತ್

2.

ಶಾಲೆಯ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಫೀ ಮಾಫಿ,

ಒಂದು ಶಾಲೆ/ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ.

ನಾಯ್ಸಗೊ

ಶೇಷವಾಗಿ

ದ ಮುಕತ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು

3.

ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.5,000/-ದಂತೆ
ಮುಕತ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ

ಕಷ್ಣ (ಐeಚಿಡಿಟಿiಟಿg

ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಗುತಿರ್ ದ ಅನುಷಾಠ್ನ

ಣhಡಿough oಠಿeಟಿ sಛಿhooಟs) : ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ದಿಂದ ತೆರೆದ

ಏಜೆನಿಸ್ಯು ರಾಷಟ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮುಕತ್ಶಾಲೆಗಳನುನ್

ಮುಕತ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶುಲಕ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ, ಪೂರಕ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ

ತೆರೆಯಲು ಅಗತಯ್ ರುವ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ವಯ್ವಸೆಥ್ /

ಪರ್ತಿ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ಗೆ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಗರಿಷಠ್ ರೂ.50,000/- ಅನುದಾನದ

ನಾಯ್ಸವನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು. ವಸತಿಯುತ

ರಿಯ

ಅವಕಾಶ.

ಅನುದಾನವನುನ್ ರಾಜಯ್ ಸಮಿತಿಯು ನೇರವಾಗಿ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ / ಸವ್ಯಂಸೇವ ಸಂಘಗಳ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿ

ರಾಷಟ್ರ್ / ರಾಜಯ್ದಿಂದ ಸಾಥ್ಪಿತವಾದ ಮುಕತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು

ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೆ.

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ

4.

ಸಹಾಯವಾಗುತತ್ದೆ.

ತೆರೆಯುವ ಪರ್ತಿ ಇ. . .ಇ. ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವಸತಿಯುತ

ಸವರ್

ಕೋಸ್ರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಬಹುದು.
1. 4.

ಶು ಕೇಂದರ್ಗಳು (ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್)

: ಐ. .ಡಿ.ಎಸ್.

ೕಜನೆ ತಲುಪದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್

ಬಿಲ್ಂಗ್ ಕೇರ್ನಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ

ಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದರ್ :

ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್.ನಡಿ
ಕಷ್ಣದಡಿ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.5,000/-

ರೆಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ರೂ.1,000/- ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್
ಅನುದಾನ ನೀಡುತತ್ದೆ.
ಇ) ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ರ್ೕತಾಸ್ಹಕಗಳು : ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ

ಹೊರಗು ಯುವ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ

ಎಲಾಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನೀಡಲು ಕಿರಿಯ

ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್.ಅಡಿ ಹೊಸ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.150/- ಹಾಗೂ

ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್

ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಶುಪಾಲನಾ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಶಾಲೆಗೆ ರೂ.250/-ಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡುತತ್ದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ,

ಈ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಉ ಕೆಯಾದರೆ, ಅದನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳಾದ ಕಾಗದ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು, ಸೆಲ್ೕಟ್ಗಳು, ವಕ್ರ್
ಬುಕ್ಗಳು, ಸಮವಸ (ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ

ನೀಡದಿರುವ) ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಸಥ್ಳಗಳ ಲ್ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡಲು
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ಉಪ

ೕಗಿಸಬಹುದು.

ಈ) ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ (ಕಮೂಯ್ನಿಟಿ
ಸೇರಿದಂತೆ) : ಸವರ್

ಬಿಲೈಸೇಷನ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ದೊರೆಯುವ ಎಲಾಲ್

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಲ್ದೇ, ಒಟುಟ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನದ ಲ್ 6%
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್.ಅಡಿ ಅವಕಾಶ
ಇರುವುದು.
ಉ) ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಪೂರಕವಾಗುವ ಸನಿನ್ವೇಶಗ ಗಾಗಿ,

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉ ಯು ಕೆಗಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಕ ಕೆಯ ಮಟಟ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಅಗತಯ್ ರುವ ಸಮಗರ್
ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ
ವೆಚಚ್ದಡಿ ಇರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಊ) ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ದಾಖ ೕಕರಣ, ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಕೋಆಡಿರ್ನೇಟರ್ಗಳ ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ಪರ್ವಾಸಭತೆಯ್/ದಿನಭತೆಯ್,
ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸಭೆಗ ಗೂ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದಡಿ
ಅನುದಾನವನುನ್ ಭರಿಸಬಹುದು.
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ಕಸೂತ್ರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾ ಕಾ
ದಾಯ್ಲಯ (ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. .)

ಅ)

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಟಟ್ದ ಪ.ಜಾತಿ /

ಪ.ಪಂಗಡ, ಇತರೆ

ಂದು ದ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ

ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. .ಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ

ಸಹಕರಿಸುತತ್ದೆ;

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಗುಂಪುಗ ಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ

ಅ) 2001ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮ ಳಾ

ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಸೂತ್ರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾ ಕಾ

ಸಾಕಷ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮ ಳಾ ಸಾಕಷ್ರತೆ ಇರುವ

ದಾಯ್ಲಯವಾಗಿ (ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. .) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. .
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ

ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್, ಹೆಣುಣ್

ಎಲಾಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ

ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. .

ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಮಕಕ್ಳ ಸಾಕಷ್ರತೆ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ (2001ರ

ಆ) ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ

ಜನಗಣತಿ ಪರ್ಕಾರ 46.13%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ) ಹಾಗೂ

ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದು.
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ಸಾಕಷ್ರತೆಯ ಲ್ ತಾರತಮಯ್ವು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ

50 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಸುಮಾರು 80

21.67%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ತೆರೆಯುವುದು.

ಸೆಕ್ವ್ೕರ್ ಫೀಟ್ಗಳ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ ಹಾಗೂ 100 ಮಕಕ್ ರುವ

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಸಾಕಷ್ರತೆಯು

ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ 60 ಸೆಕ್ವ್ೕರ್ ಫೀಟ್ಗಳ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ ನಿಗದಿ

30%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ 2001ರ ಜನಗಣಿತಿಯಂತೆ

ಪಡಿ ದೆ.

ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮ ಳಾ ಸಾಕಷ್ರತೆ

ಇ) ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಹೊರತು ಪಡಿ ,

53.67%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಾಲ್ಕ್ಗ ಗೂ

ರಿಕರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್-ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನವು

ಸತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಇನೂನ್ ಮುಂದುವರಿದು, ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಸಾಕಷ್ರತೆ

ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತತ್ದೆ;

46.13%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲಾಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ

ಮಾಡಲ್ -1 :

ಂದು ದ

ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ತೆರೆಯಬಹುದು.

100 ಮಕಕ್ ರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ,

ಆ)

ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹಂತಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ

ಇತರೆ

ೕಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇಲಲ್ದ, ಸಾಮಾಜಿಕ

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.32.07 ಲಕಷ್ಗಳು.

ನಾಯ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮಂತಾರ್ಲಯಗಳ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಶಾಲೆ ಇಲಲ್ದ, ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಗುಡಡ್ಗಾಡು

ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಸೌಲಭಯ್ ಇಲಲ್ದ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈ

ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ ಮಾತರ್ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಬೇಕು. ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆಗೆ

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ

ದಲು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂತರ್ಲಯಗಳೊ ಡನೆ
ಚಚಿರ್ , ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಇದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿ ಕೊಂಡು
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.

ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
1.

100 ಮಕಕ್ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ದಾಖಲಾತಿ ಇದದ್ ಲ್,

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದಂತೆ ಒಬಬ್ರು ಮುಖಯ್

ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪರ್ತಿ

ತಿಂಗ ಗೆ ರೂ.20,000/-ದಂತೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
2.

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ

ಕಷ್ಕ

ದಾಯ್ಥಿರ್

ಅನುಪಾತ 1:35ರ ಪರ್ಕಾರ ದಾಖಲಾತಿಯು 105 ಮೀರಿದ ಲ್
ಒಬಬ್ರು ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಕಷ್ಕರನು ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ ರೂ.15,000/-

ದಂತೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
3.
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ಪರ್ತಿ 50 ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾದ ಲ್ ಒಬಬ್ರು

ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರನುನ್ ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ ರೂ.4500/-ರಂತೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು.
ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ (ಕಟಟ್ಡ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ

ದುಯ್ತ್

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) :
ರೂ. 7.25 ಲಕಷ್ಗಳು.
ಮಾಡಲ್ -2 :
50 ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಇರುವ ಶಾಲೆ.
ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.23.95 ಲಕಷ್ಗಳು.
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ
ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈ
ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ (ಕಟಟ್ಡ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ

ದುಯ್ತ್

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) :
ರೂ. 5.375 ಲಕಷ್ಗಳು.
ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ (ಕಟಟ್ಡ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ,
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ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ

ದುಯ್ತ್

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) :
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈ
ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಾಡಲ್ -3 :
ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ 50 ಮಕಕ್ ಗೆ.
ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.17.95 ಲಕಷ್ಗಳು.
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ
ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ :
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈ
ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ (ಕಟಟ್ಡ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ

ದುಯ್ತ್

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) :
ರೂ. 5.375 ಲಕಷ್ಗಳು.
ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನ (ಕಟಟ್ಡ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊರತುಪಡಿ ) :
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ದುಯ್ತ್

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಈ
ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಟುಟ್ 50 ಮಕಕ್ ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಹಾಗೂ 100ರವರೆಗೆ ಹೆಣುಣ್
ಮಕಕ್ಳು ದಾಖಲಾದ ಲ್, ಪಾಟ್ರ್ ಟೈಮ್

ಕಷ್ಕರು, ಸಹಾಯಕ

ಅಡುಗೆಯವರು ಮುಂತಾದವುಗ ಗಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಪರ್ತಿ
ವಷರ್ ರೂ.3.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಅನುದಾನ.
ಟಿಪಪ್ಣಿ : ಬೆಡಿಡ್ಂಗ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ( ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಗೊಮೆಮ್
ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/-)
ಡಿ) ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ದ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆತೊರೆದ ಹೆಣುಣ್
ಮಕಕ್ಳು ಹೆಚುಚ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಕ್ನ ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ 50
ಕಿಕ್ಂತ 100ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

ಇದಕೆಕ್

ರಿಕರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ರಿಕರಿಂಗ್ ಅನುದಾನದಗಳು
ದಾಖಲಾತಿಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಇ)

ಷಯವಾರು

ವರವನುನ್ ಅನುಬಂಧ-ಎ,ಬಿ ಮತುತ್

.ನ ಲ್

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾನತೆ (Equity)
23
ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಆ ಷಕ್øತ
ಅನುದಾನ.

ಅ) ನಿಗದಿತ

ಷಯಾಧಾರಿತ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳಲಲ್ದೇ,

ಹೊರಗು ದ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಯ್ಯ
ಅಂಚಿನ ಲ್ರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭಯ್ರ ತ
ಗುಂಪುಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳನುನ್
ಗುತಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ್
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ಅ) ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕಷ್ಗಳ ಆ ಷಕ್øತ
ಅನುದಾನ ಸಮಾನತೆ
ಆ) ಸಮಾನತೆ

ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ.

ಕಷ್ಣದ ಆ ಷಕ್øತ ಅನುದಾನವು ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣ, ಇ. . .ಇ, ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ ಮಕಕ್ಳ
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣ,

ಕಷ್ಣ, ನಗರ ಸೌಲಭಯ್

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ;

ವಂಚಿತ

1.

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

2.

ಸವರ್

ಕಷ್ಣ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ಇತರೆ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲ್ ಇಲಲ್ದ (ಉದಾ: ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಜಿ.ಇ.ಎಲ್ ಮತುತ್
ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ) ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಶಾಲಾ ಪೂವರ್

ಕಷ್ಣ

(ಇ. . .ಇ.).
3.
ಉ

ಪ.ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪ.ಪಂಗಡದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಕೊಳಳ್ಲು ಹಾಗೂ ಕ ಕಾ ಮಟಟ್ವನುನ್ ಸುಧಾರಿಸಲು,

ಪಾರ್ಥಮಿಕ
4.

ಕಷ್ಣವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು ಅವಕಾಶ.

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಕಕ್ಳನುನ್

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉ

ಕೊಳಳ್ಲು ಹಾಗೂ ಕ ಕಾ ಮಟಟ್ವನುನ್

ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕಷ್ಣವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊ ಸಲು

ಅವಕಾಶ.
5.

ಬೀದಿ ಮಕಕ್ಳು, ವಲಸೆ ಮಕಕ್ಳು, ಕಸ ಆಯುವ

ಮಕಕ್ಳು ಮುಂತಾದ ನಗರ ಸೌಲಭಯ್ ವಂಚಿತ ಮಕಕ್ಳನುನ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕಷ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ತರಲು ನಗರ ಸೌಲಭಯ್ ವಂಚಿತ

ಮಕಕ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ.
6.

ಇತರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿ ಥ್ತಿಯ ಲ್ರುವ ಮಕಕ್ಳಾದ,

ಬಾಲಕಾಮಿರ್ಕರು, ವಲಸೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ
ಮಕಕ್ಳು,

ೕಷಕರ ರಕಷ್ಣೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಅನಾಥ ಮಕಕ್ಳು,

ನಾಗರಿಕ ಕಲಹಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಕಕ್ಳು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ
ಕಷ್ಣ ಅವಕಾಶ.
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ಕಷ್ಣವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.

ಆ) ಎಲಾಲ್ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದುದ್, ಇಂತಹ
ಅನೇಕ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳನುನ್

ೕಜಿಸಬಹುದು.

ಇ) ನಿಗದಿತ ಅಗತಯ್ತೆಕೆಕ್ ತಕಕ್ಂತೆ ಗುರಿ, ತಾಕಿರ್ಕ

ವರಣೆ,

ಧಾನ, ಸಮಯದ ಚೌಕಟುಟ್, ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ
ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮುಂದಾದವುಗಳ
ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳನುನ್
ಈ) ಸವರ್

ವರಣೆ

ಂದಿಗೆ ಆ ಷಕ್øತ

ೕಜಿಸಬೇಕು.

ಕಷ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಇವು

ಪುನರಾವತರ್ನೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲಲ್. ಆ ಷಕ್øತ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ಇನಾಯ್ವುದೇ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ

ೕಜನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ

ಪುನರಾವತರ್ನೆ ಆಗಬಾರದು.
ಉ) ಜಿಲೆಲ್ಯ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ ಲ್ ಆ ಷಕ್øತ

ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಯ ಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಿಖರವಾದ,
ವಾಯ್ಖಾಯ್ಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್
ೕಜಿ , ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಬೇಕು. ಆ ಷಕ್øತ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಿರ್ಷಟ್
ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಗುರಿ ಮಾಡಿ

ಷಯ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ
ೕಜಿ ರಬೇಕು.

ಇದು ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡ, ಆ ಷಕ್øತ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಊ) ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವನುನ್ ಮಾಡಲು
ನಿಧಿರ್ಷಟ್ ಹಂತಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
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ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳು

ೕಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದುದ್, ಇದರ ಲ್

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲಲ್ದ, ನಿಖರವಾದ

ಷಯದ,

ಗುರಿಹೊಂದಿದ ಗುಂಪಿನ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಇರಬೇಕು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಭೌತಿಕ

ಹಾಗೂ ಆಥಿರ್ಕ ಅಂಶಗ ಗೆ
24

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ
(cwsn)

ಕಷ್ಣ

ಅ)

ಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ

ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣವನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್

ಕಷ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮನವ್ಯಗೊ ಸುವುದು ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಯ್ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ.
ಆ) ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್

ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮುಕತ್ ಕ ಕೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳಾದ
ಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಗೃಹ ಕಷ್ಣ, ಸಂಚಾರಿ ಬೋಧನೆ,
ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ, ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಪುನ:ಸಾಥ್ಪನೆ
(ಛಿommuಟಿiಣಥಿ bಚಿseಜ ಡಿehಚಿbiಟiಣಚಿಣioಟಿ) ಮತುತ್
ವೃತಿತ್ಆಧಾರಿತ

ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸುತತ್ದೆ.

ಇ) ಸದರಿ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಯ ಲ್ ಕೆಳಕಂಡ
ಚಟುವಟಿಕೆಗ ರುತತ್ದೆ;
1.

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ ಗುತಿರ್ಸು ಕೆ.

2.

ಕಷ್ಣ ಉದೊಯ್ೕಗ

3.

ಸಾಧನ ಮತುತ್ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು

4.

ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆ

5.

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ.

6.

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಹಾಯ

7.

ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಧಾರಿತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ೕಜನೆ
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1.ನಿಗದಿತ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯಂತೆ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.3000/-ಗಳ
ಅವಕಾಶ, ಇದರ ಲ್ ರೂ.1000/-ಗಳನುನ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸ ಡಬೇಕು.
2.ಜಿಲಾಲ್

ೕಜನೆಗಳು ರೂ.3000/-ಗಳ ಆಥಿರ್ಕ

ಮಿತಿಗೊಳಪಟುಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
3.ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ ವೆಚಚ್ವು

ಮಿತಿಗೊಳಪಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ.

8.
9.
10.

ೕಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ.
ಪಠಯ್ವಸುತ್ ಲಭಯ್ತೆ
ಶೇಷ ಅಗತಯ್ವುಳಳ್ ಮಕಕ್ ಗೆ

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಟಟ್ಡ ವಯ್ವಸೆಥ್.
11.

ವಾಸುತ್ ಲಪ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿಮೂರ್ಲನ (ಖemovಚಿಟ oಜಿ

◌ಂಡಿಛಿhiಣeಛಿಣuಡಿಚಿಟ ◌ಃಚಿಡಿಡಿieಡಿs)
12.

ಸಂಶೋಧನೆ

13.

ಸಹಜೊತೆಗಾರರ ಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.

ಈ) ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಹಕಾರವನುನ್ ಪಡೆಯುವುದನುನ್
ರ್ೕತಾಸ್ ಸಲಾಗುತತ್ದೆ.
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ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ

ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ

ಅ) ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ

ಹೊರಗು ದ ಪರ್ತಿ ಮಗುವನುನ್ ವಯ ಸ್ಗನುಗುಣವಾದ

ಅನು

ತರಗತಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದಕಾಕ್ಗಿ

ಮೀರದಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು,

ಶೇಷ

ಶು ಕೇಂದಿರ್ತ- ಶು ಸೆನ್ೕ

ಕ ಕೆಯ

ೕದನೆಯಾಗಿರುವ

ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದ 0.5%

ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ವೆಚಚ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟುಟ್ ಅನುದಾನದ 4%

ವಾತವರಣ ಕ ಪ್ಸುವುದು, ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಭಯ,

ಮೀರಬಾರದು. ಮತುತ್ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತುತ್ಗ ಗೊಳಪಟಿಟ್ರಬೇಕು :

ಆತಂಕವನುನ್ ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗ ಗೆ

1.

ಸಮುದಾಯವನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ವುದು.

ಕಿರ್ಯಾ

ಆ)

2.

ಕಷ್ಣದ ಸಾವರ್ತಿರ್ೕಕರಣದ ಲ್ ಮಧಯ್ವತರ್ನೆಗಳ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲೂಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತರ್ವು ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ
ಕಷ್ಣ

ಅಭಿಯಾನವು ಸಮುದಾಯದ ಪಾತರ್ದ ಲ್ ಹೆಚಚ್ಳ,
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ವರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ವನುನ್

ೕಜನೆ, ಅನುಷಾಟ್ನ ಮತುತ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ ಎಲಾಲ್
ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ವಾದ ಪಾತರ್ವಾಗಿದೆ. ಸವರ್

ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ

ೕಷಕರು,

ಅನು

ೕದಿಸಬೇಕು.

3.

ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದಾಖ ೕಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು

ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ್ ಆಗಿಂದಾಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ ಸಬೇಕು.
4.

ಎಲಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್

ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಮಕಕ್ ಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸು ಕೆ ಹಾಗೂ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್

ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸು ಕೆಯ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಗಮನ

ತೊಡಗಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.

ನೀಡಬೇಕು..

5.

ಇ)

ೕಷಕರ ರಕಷ್ಣೆಯಿಲಲ್ದ ಅನಾಥ ಮಕಕ್ಳ ಬಗೆಗ್ ಕಳವಳ

ಅಗತಯ್ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ದೂರ ಉ ದಿರುವ
ಮಕಕ್ ಗೆ ಧನಿಯಾದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಾದ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿ,
ೕಷಕರ

ಕಷ್ಕರ ಸಂಸೆಥ್ ಇವುಗಳು ಕಳವಳ

ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಇಂತಹ

ಮಕಕ್ಳ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗೆಗ್ ವಕಾಲತುತ್ವ

,

ಹೊಂದಿರಬೇಕು;
6

ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಭಯ್ತೆಯ ಅಂಶಗಳು.

7

ಮಕಕ್ಳ ನಿರಂತರ ಹಾಜರಾತಿ

8

ಎಲಾಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

9

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಮಕಕ್ಳ

ಕಷ್ಣ ಪೂಣರ್ ಮಾಡು ಕೆ.

ಅಧಿಕಾರ ನೀಡು ಕೆ.

ರ್ೕತಾಸ್ಹ

ನೀಡುವ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಧನಿಯನುನ್

ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುನ್

ೕಜನೆ,

ಉಸುತ್ವಾರಿ ಮತುತ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗಳ ಲ್ ಇರುವಂತೆ ಪರ್ಯತನ್
ಮಾಡಬೇಕು.
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ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ

ಅ) ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ /

ಬಗೆಗ್ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲ್ ಕೆಲವು

1.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ, ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್

ಹಾಜರಾಗುವುದು ಪರ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲ್ ಸದಸಯ್ರು ಒಟಾಟ್ಗಿ

ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ತಯಾರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ವಯ್ಕಿತ್ಯ ತರಬೇತಿ

ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಲ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು

ಅವಶಯ್ಕತೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಪರ್ಜಾಸತಾತ್ತಮ್ಕತೆಯ ಲ್

ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಿದದ್ ಲ್, ಒಂದೇ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 4-6

ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿಯನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಲ್ ನಾಗರೀಕ

ಸದಸಯ್ರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ಸಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪಾತರ್ವು ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರ್ತಿ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಸದಸಯ್ರು ಒಂದು

ಆ) ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿಯ ತರಬೇತಿಯಲಲ್ದೇ

ಸುತಿತ್ನ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದುತಾತ್ರೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸದಸಯ್ರ ನಿರಂತರ

2.

ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿ, ಗಾರ್ಮೀಣ
ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ( .ಇ. .) ಹಾಗೂ

ೕಜನೆ
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.ಇ. .ಗ ಗೆ;

ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯ್ರು ತರಬೇತಿಗೆ

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ದ ಲ್ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ : 3 ದಿನ

ತರಬೇತಿಯ ಪರ್ಗತಿಯ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿದೆ.

ಆರ್.ಟಿ.ಇ.

ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ನಿರೂಪಿ ದ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಲ್
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸದಸಯ್ರು ನಿಣಾರ್ಯಕ ಪಾತರ್
ವ ಸುತಾತ್ರೆ.
ಇ) ಎಲಾಲ್ ಭಾಗೀದಾರರಿಗೆ ರಾಜಯ್ವು ವಸತಿಸ ತ ಮತುತ್
ವಸತಿರ ತ ಎರಡೂ ತರಬೇತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ
ಮಾಡೂಯ್ಲ್ಗಳನುನ್

ದಧ್ಪಡಿಸಬೇಕು.

ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್

ಉದಾಹರಣೆಯುಕತ್ವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್

ದಧ್ಪಡಿ , ಅದರ

ಆಧಾರದಂತೆ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಬಾಲ್ಕ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಸಥ್ ೕಯ
ಅಗತಯ್ತೆಗೆ ತಕಕ್ಂತೆ

ದಧ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಈ) ತರಬೇತಿಯು ಕನಿಷಠ್ 50% ಮ ಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ್
ಸರಾಸರಿ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಸೌಲಭಯ್ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ
ದೊರೆಯಬೇಕು.
ಉ) ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿಯ ಲ್ ನಾಗರೀಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ್
ತೊಡಗಿ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.
ಊ) ಒಂದು ಸಲಕೆಕ್ 30 ಸದಸಯ್ರ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮೀರದಂತೆ

ವಸತಿಯುತ ಹಾಗೂ 3 ದಿನ ವಸತಿರ ತ.
ಆ) ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಯವರಿಗೆ ;
1.

ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಅಗತಯ್ ರುವಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ

ಸದಸಯ್ರು ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಇವರು ಸಥ್ಳದ ಲ್ನ
ಸಥ್ ೕಯ ಸದಸಯ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .
ಸದಸಯ್ರು ಹಾಗೂ ಸಥ್ ೕಯ ಸದಸಯ್ರು ಒಟಾಟ್ಗಿ ಸೇರಿ
ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಸದಸಯ್ರೊಂದಿಗೆ

ಸುಮಾರು 3-4 ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ತರಬೇತಿ
ಪಡೆಯಬಹುದು.
2.

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ದ ಲ್ ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿ : ವಸತಿಸ ತ 3

ದಿನಗಳು.
ಇ) .ಇ. . / ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . / ಪಿ.ಆರ್.ಐ.ಗಳ ಸದಸಯ್ರ
ವಸತಿಯುತ ತರಬೇತಿಗೆ ದಿನಕೆಕ್ ರೂ.200/- ಹಾಗೂ ವಸತಿ
ರ ತ ತರಬೇತಿ ಪರ್ತಿ ದಿನಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ರೂ.100/-ರ
ಅನುದಾನ.

ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಚ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆಸಬಹುದು.

ಈ) ಚಟುವಟಿಕೆವಾರು ಘಟಕವೆಚಚ್ವನುನ್ ರಾಜಯ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ

ಋ) ರಾಜಯ್ವು ಆಗಿಂದಾಗೆಗ್ ತರಬೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನುನ್

ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ನಿಧರ್ರಿಸುವುದು.

ಅರಿಯಲು ಸವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕೆಕ್ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್
ನಿ
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ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳು

ೕಜಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪೂಣರ್ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಅ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ನಿಗದಿ ಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ

ಅ) ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಮತುತ್ ಒಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ

ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ

36

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸುವುದು ಸಮಗರ್ ಹಾಗೂ
ವಾಯ್ಪಕ ಪರ್ಯತನ್ವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯನುನ್ ಕೇವಲ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ / ರಿಪೇರಿ /
ನಿವರ್ಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಸಣಣ್ ಅಥರ್ದ ಲ್ ಮಾತರ್
ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು
ಆ) ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡಲು

ಪರ್ಮುಖ ತತವ್ಗಳೆಂದರೆ,
1.

ಸಂಯುಕತ್ ಕಟಟ್ಡ ರಬೇಕು.

2.

ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿ ದ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್

ಒಳಪಟಿಟ್ರಬೇಕು.
3.
4.
5.

ತಡೆರ ತ ಪರ್ವೇಶ ಇರಬೇಕು.
ಶುಸೆನ್ೕ

ವೈ ಷಟ್ಯ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಹೊರ ಮತುತ್ ಒಳ ಆವರಣವನುನ್ ಗರಿಷಠ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ

ಸಂಭಾವಯ್ತೆಗೆ ಉಪ
6.

ೕಗವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು.

ಕಟಟ್ಡವು ಅಪಾಯಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಲು

ಸುರ ತವಾಗಿರಬೇಕು. (ಸುರಕಷ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಕೈಗೊಂಡಿರಬೇಕು)
7.

ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ ಲ್

ಸಮುದಾಯದ ಪಾತರ್ ರಬೇಕು.
8.

ನಿಮಾರ್ಣದ ಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು.
ಇ) ಎಲಾಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣವು ಕೆಳಗಿನ
37

ಅಂಶಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ಹೇ ರುವ
ನಿಯಮಗಳಂತಿರಬೇಕು ;
1.

ಎಲಾಲ್ ಹವಾಮಾನಕೆಕ್ ಹೊಂದುವ ಶಾಲಾ

ಕೊಠಡಿಗಳು.
2.

ಪರ್ತಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ.

3.

ತಡೆರ ತ ಪರ್ವೇಶ

4.

ಗರ್ಂಥಾಲಯ

5.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

6.

ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ

ಶೌಚಾಲಯ.
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ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು

7.

ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಗೋಡೆ / ಹ ರು ಬೇ .

8.

ಮಧಾಯ್ಹನ್ದ ಉಪಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ.

ಅ) ಮಕಕ್ಳು ತರಗತಿ ಅನುಪಾತವನುನ್(Sಅಖ-sಣuಜeಟಿಣ

ಅ) ಪರ್ತಿ

ಛಿಟಚಿssಡಿoom ಡಿಚಿಣio) ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿ ಲು ಹಾಗೂ

ಆ) ಪಾರ್ಥಮಿ ಮತುತ್

ದಾಖಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ

ಕರ್ಮವಾಗಿ 150 ಹಾಗೂ 100 ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಒಂದು ಕಚೇರಿ-

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಕೊಠಡಿ

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ.
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ / ತರಗತಿಗಾಗಿ

ಒದಗಿಸಲು.

ಸಂಗರ್ಹಣೆ-ಮುಖಯ್

ಆ) ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರಿಗೆ ಉತತ್ಮ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸಲು

ಇ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ

ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮತುತ್ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹಣೆಗೆ

ಕೊಠಡಿಯ ಅನುದಾನ.

ಕಷ್ಕರ ಕೊಠಡಿ.

ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು.
29

ಬಾಲ್ಕ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್

ಅ)

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಸತಿಸ ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು.

ನಿಗದಿ ಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ ಅನುದಾನ.

(ಬಿ.ಆರ್. .)
30

ಗುಚಛ್ (ಕಲ್ಸಟ್ರ್) ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್

ಅ) ಬಿ.ಆರ್. . ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ದರವು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು

ಅ)

ಕಷ್ಕರ ಮಾ ಕ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಏಪರ್ಡಿಸಲು.
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ಅ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿ ದ

( .ಆರ್. .)

ಆ)

.ಆರ್. . ಸಭೆಗಳು ಇಲಲ್ದ ಸಮಯದ ಲ್

.ಆರ್. .

ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ ಅನುದಾನ.

ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ
ಉಪ
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ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು

ೕಗಿಸಬಹುದು.

ಅ) ತಲುಪಲು ಕಷಟ್ಕರವಾದ ಭೌಗೋ ಕ

ಅ) ಉಪ

ಪರ್ದೇಶಗಳಾದಂತಹ,

ಪುನರ್

ರಳ ಜನವಸತಿ, ಗುಡಡ್ಗಾಡು,

ೕಗಿಸುತಿತ್ಲಲ್ದಿರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ
ನಾಯ್ಸಗೊ ದ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್ ಸಾಕಷುಟ್

ದಟಟ್ವಾದ ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ನ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ವಸತಿ

ಶೌಚಾಲಯ, ಸಾನ್ನಗೃಹ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭಯ್

ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇದು ನಗರ ಸೌಲಭಯ್ವಂಚಿತ

ಕ ಪ್

ಮಕಕ್ಳು, ಮನೆ ಇಲಲ್ದ ಮಕಕ್ಳು, ಬೀದಿ ಮಕಕ್ಳು,

ಆ) ಮೇಲಕ್ಂಡಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಿದದ್ ಪಕಷ್ದ ಲ್

ೕಷಕರ

ಉಪ

ೕಗಿಸಲು ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ರಕಷ್ಣೆಯಿಲಲ್ದ ಅನಾಥಮಕಕ್ ಗೂ ದೊರೆಕುವಂತೆ

ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿಮಾರ್ಣದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ವಸತಿ

ಮಾಡುವುದು.

ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ಡ ಕಟುಟ್ವುದು.

ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ

ಅ) ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ

ಅ) ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಎಲಾಲ್ ಹೊಸ

ನೀರಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್

ಶೌಚಾಲಯ.

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್, ಬಿ.ಆರ್. ,

ಆ) ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೌಚಾಲಯದ ಲ್ ಇನಿಸ್ನಿರೇಟರ್ಗಳು.

ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾದ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ರುವಷುಟ್ ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತ್

ಇ) ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭಯ್ನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಾಲೆಯ ಲ್

.ಆರ್. .ಗಳ ಲ್

ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ
ನಿಮಿರ್ಸುವುದು
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ಪೀಠೋಪಕರಣ

ಅ) ಈಗಾಗಲೇ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಪರ್ಸುತ್ತದ ಲ್

ಅ) ಒಂದು ಸಲದ ಅನುದಾನದವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ

ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಮಗು ಗೆ ರೂ.500/-ರಂತೆ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತುತ್ಗೊಳಪಟುಟ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ
ಒದಗಿಸುವುದು;
1.

ಹೊಸ

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ಯೇ ರೂ.50,000/-ಗಳನುನ್
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ಅನುದಾನ.

ರಿಯ

ಪೀಠೋಪಕರಣಗ ಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ

ಅಭಿಯಾನದಡಿ 2001ರಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಯಾವುದೇ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತಿಲಲ್.
2.

ಗಾರ್ಮೀಣ ಮತುತ್ ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯನುನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.

/

.ಇ.

/ ತತಸ್ಮಾನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮಾಡುವುದು.
3.

ರಾಜಯ್ / ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ ಪರ್ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸವ್ತುತ್ ಎಂದು
ಭಾ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇದನುನ್ ನಿವರ್ ಸುವುದು ಮತುತ್
ಸಾಟ್ಕ್ ರಿಜಿಸಟ್ರ್ನ ಲ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ಮಾಡುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ನಿವರ್ ಸುವುದು.
4.ಒಟುಟ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನು

ೕದಿತ ಅನುದಾನದ 33%

ಮಿತಿಗೊಳಪಟುಟ್ ಇದಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವುದು.
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ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಅ)

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುದಾನವು

ೕಜನೆಯ ಒಟುಟ್

ತತ್ದ 33% ಮಿತಿ ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.

ಆ) 33% ಮಿತಿಯ ಲ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡ ರಿಪೇರಿ ವೆಚಚ್ವು ಸೇರಿರುವುದಿಲಲ್.
ಇ) ಹಾಗಾದರೂ, ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ದ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ
ಒಪಿಪ್ದರೂ, ಸಂಪೂಣರ್ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ

ೕಜನೆಯ ಲ್

ೕಜನೆಯ ಒಟುಟ್

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ 50%ವರೆಗೆ
ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು 33% ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.

ಈ) ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ನಿಧರ್ರಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯ (sಛಿheಜuಟe oಜಿ ಡಿಚಿಣe)ಆಧಾರದಂತೆ

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚಚ್

ನಿಧರ್ರಿಸುವುದು.
ಉ)

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚಚ್ವು ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.

1.

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ನಿಯಮದಂತೆ ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಪರಿಸರಕೆಕ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸಲು.

2.

ಅಪಾಯಗಳ

3.

ಕಟಟ್ಡ ಲಲ್ದ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ.

ರುದಧ್ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡಲು ಅಗತಯ್ವೆನಿಸುವ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ.
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4.

ಅತಯ್ಂತ

ಥಿಲವಾದ, ದುರ ತ್ಗೆ ಮೀರಿ ಅಪಾಯವೆಂದು ಸಕಷ್ಮ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಘೋ

ದ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಪುನರ್

ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ.,
ಊ) ಸವರ್
35

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ ದುರ ತ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಅನು

ಅ) ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನದ ಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಈ

ೕದಿಸುವುದಿಲಲ್.

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ ಅನುದಾನವು ಕೆಳಕಂಡ
ೕ ರ್ಕೆಯ

ಷರತುತ್ಗ ಗೊಳಪಟಿಟ್ದೆ;

ಅನುದಾನದ ಲ್ ದುರ ತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ.

ಅ) ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ಗಾಗಿ ಸವರ್

ಆ) ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ ಅನುದಾನವು

ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.150.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಲಭಯ್ತೆ.

ಕೆಳಕಂಡ ಷರತುತ್ಗ ಗೊಳಪಟಿಟ್ದೆ;

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅಗತಯ್ ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ

1.

ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ಯು ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದುದ್, ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಅಪೆ ಸಲ್ಗೊಂಡು ಅನು

ೕದನೆಯಾಗಬೇಕು.

ಸವರ್

ವಷರ್ಗ ಗಿಂತ

ಇದೂ ಕೂಡ

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ಯ ಲ್ 10
ಂದೆ ನಿಮಾರ್ಣವಾದ ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್

ಕಟಟ್ಡದ ವೆಚಚ್ದ 60% ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.
ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ಗೊಳಪಡುವ ಪರ್ತಿ

ಂದು

ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ್ದ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯ ಲ್

ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಹಾಗೂ
ಇದು ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ಮಂಡ ಯಿಂದ ಅನು
4.

ೕಜನಾ ಅನು

ೕದನಾ

ೕದನೆ ಆಗಬೇಕು.

ರಾಜಯ್ವು ಪರ್ಮುಖ ದುರ ತ್ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ತಾಂತಿರ್ಕ
41

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚಚ್ವು 33% ಮೀರಿಲಲ್ದಿರುವುದನುನ್
ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು.

ಸೇರಿಸುವಂತಿಲಲ್. ಅಲಲ್ದೇ ರಿಪೇರಿಯ ವೆಚಚ್ವು ಹೊಸ
3.

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಇದನುನ್ ಹಂಚುವುದು.
ಆ) ರಾಜಯ್ವು ಹೆಚಿಚ್ನ ದುರ ತ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಿತಿ 33% ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.
2.

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಪರ್ತಿ

ಲ್

ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ

ಹೆಚಿಚ್ನ ಬಂಡವಾಳ

(ರೂ.75,000/-ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್) ಅಗತಯ್ ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್
ಮಾತರ್ ರಾಜಯ್ಕಚೇರಿಗೆ ಅನು

ೕದನೆಗೆ ಕಳು ಸಬೇಕು.

ಉ ದಂತಹ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್
ಬಾಲ್ಕ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ಯೇ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ
ಅನು

ೕದಿಸಲು ಅವಕಾಶ.

5.

ದುರ ತ್ಯನುನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ತಾಂತಿರ್ಕ

ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೈಟ್ನ ಲ್
ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಪರ್ಮುಖ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸವನುನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಲೆಕಕ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .
ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ತಿಳುವ ಕೆ ನೀಡಲು ರಾಜಯ್ವು ‘ದುರ ತ್ ಕೈಪಿಡಿ’
ದಧ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
6.ದುರ ತ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ಯ ನಂತರದ
ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಸಂಗರ್
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ಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ

ಡಬೇಕು.

ಅ) ಪರ್ಸುತ್ತ ಇರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ,

ಅ) ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನವನುನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಗಳ ಮೂಲಕ

ಸಣಣ್ಪುಟಟ್ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್

ಮಾತರ್ ವೆಚಚ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಉತತ್ಮ

ಆ) ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗ ರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಗರಿಷಠ್

ಥ್ತಿಯ ಲ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಅನುದಾನ.

ಆ) ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಮುದಾಯದ

ರೂ.5000/-ಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ.

ಕೊಡುಗೆಯನುನ್ ಬಳ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು.

ಇ) ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ
ರೂ.7,500/- ಮೀರದ ಷರತಿತ್ಗೊಳಪಟುಟ್ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿಚ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.10,000/-ಗಳ ಅನುದಾನ.
(ಟಿಪಪ್ಣಿ : ಈ ಉದೆದ್ೕಶಕೆಕ್ ಮುಖಯ್
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ಕಷ್ಕರ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ

ಕಚೇರಿ ಕೊಠಡಿಯನುನ್ ಲೆಕಕ್ ಮಾಡಬಾರದು)
ಈ) ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಒಂದೇ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಕಿರಿಯ
ಮತುತ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ದದ್ರೂ, ನಿವರ್ಹಣಾ

ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಅದನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
ಉ) ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ಡನೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯು ಸಂಯುಕತ್ವಾಗಿ

ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಈ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನವನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆ ನಡೆಯುವ ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ಮಾತರ್ ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಬೇಕು
ಊ)

ಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ 33% ಮಿತಿಯ ಲ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮತುತ್

ದುರ ತ್ ಅನುದಾನವು ಸೇರಿರುವುದಿಲಲ್.
ಋ) ಪರ್ಸುತ್ತ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡ ಇರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮಾತರ್
ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ.
ಎ) ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ

ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೂ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನದ ಲಭಯ್ತೆ
ಇರುತತ್ದೆ.
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ನಿವರ್ಹಣೆ (programme management)
37
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್
ಅ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಸವರ್

ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ೕಜನೆಯನುನ್ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕಿಸುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಲ್

ಅ) ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ

ಅನುದಾನದ ಲ್ ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ವು ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ ಒಟುಟ್
ೕಜನೆಯ ಒಟುಟ್

ವೆಚಚ್ದ 6% ಮೀರುವಂತಿಲಲ್, ಇದರ ಲ್ 2% ಕ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್

ಎರಡನುನ್ ಹೊಂದಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಹಾಗೂ 0.5% ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ

ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ಆ) ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಸಕಾ ಕ ಸಮಯದ ಲ್

ಆ) ಉತತ್ರ ಪೂವರ್ ರಾಜಯ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ
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ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸಲು ರಾಷಟ್ರ್, ರಾಜಯ್,

ಪರ್ದೇಶಗಳಂತಹ ಸಣಣ್ ರಾಜಯ್ಗಳ

ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಬಾಲ್ಕ್ಗಳ ಲ್ನ ಆಡ ತ

ಚಿಕಕ್ದಾಗಿದುದ್, ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ವು ರೂ.40.00

ನಾಯ್ಸವನುನ್ ಅಗತಯ್

ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲಗೊ ಸುವುದು.
ಇ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸವರ್
ಅಭಿಯಾನವು

ಕಷ್ಣ

ಸತ್ರಣೆಗೊಂಡು ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ

ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಿವರ್ಹಣೆ

ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್

ಅಗತಯ್ ರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ, ತರಬೇತಿ ಇವುಗಳ

ಲಕಷ್ಗಳವರೆಗೆ ಅನು

ೕಜನಾ ಗಾತರ್ವು ಬಹಳ

ೕದಿಸಬಹುದಾದರೂ, ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್

ೕಜನಾವಧಿಯ ಲ್ ಒಟುಟ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ವು 6%
ಮೀರುವಂತಿಲಲ್.
ಇ)ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ವನುನ್,
ಬಬ್ಂದಿಯ ವೇತನ,

ಶೇಷ ತಜಞ್ರ ಪಡೆಯು ಕೆ, ಆಡಿಟರ್ಗಳ

ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಅಗತಯ್ ದೆ.

ನೇಮಕ, ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟಿಂಗ್

ಈ) ಸವರ್

ಪಿ.ಓ.ಎಲ್, ನಿವರ್ಹಣೆ ವೆಚಚ್, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್/ಡೈಸ್ನ ವೆಚಚ್ಗಳು,

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಾಗ
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಇತರೆ

ೕಜನೆಗಳಾದ

ಬಬ್ಂದಿ, ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ,

ಕಚೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು, ಸಾಮಗಿರ್, ಕಾಗದಪತರ್, ದೂರವಾಣಿ,

ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ, ಫಾಯ್ಕ್ಸ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಅಂಚೆವೆಚಚ್, ಕನೂಸ್ಮಬಲ್ಸ್, ತರಬೇತಿ,

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಿಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಸಾಯ್ನಿಷೇಷನ್

ವಕ್ರ್ಶಾಪ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು, ಇತರೆ ವೆಚಚ್

ಕಾಯ್ಂಪೇನ್, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಾಹಾರ

ಮುಂತಾದವುಗ ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ
ೕಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಇತರೆ

ೕಜನೆಗ ಂದಲೂ ಅನುದಾನ ರುತತ್ದೆ.
ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ

ಅನುಷಾಠ್ನದ ಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ

ತಯಾರಿಕೆಯನುನ್ ಸಮಗರ್ತಾ ದೃ ಠ್ಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ವಾ ರ್ಕ ಕಿರ್ಯಾ

ೕಜನೆಯ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯು ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಇತರೆ ಮೂಲಗ ಂದ ದೊರೆಯುವ
ಆಧಾಯದ /

ೕಜನೆಯ ಬಗೆಗ್ ನಮೂದಿ ರಬೇಕು.

ಉ) ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯು ವಯ್ವ ಥ್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ್
ಬಯಸುತತ್ದೆ.

ರಾಜಯ್ / ಕೇಂದಾರ್ಡ ತ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಇದಕೆಕ್

ಅಗತಯ್ ರುವ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇದರ
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ಈ) ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಆಡ ತಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ / ಜಿಲೆಲ್ /
ಬಾಲ್ಕ್ / ಕಲ್ಸಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಅಗತಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶಗಳನುನ್
ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಇತರೆ

ಷಯಗಳಾದ

ಕಷ್ಕರ ಕತರ್ವಯ್ಗಳು,

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಕಾಯಿದೆಯ ಲ್ ನಮೂದಿ ರುವ

ಷಯಗಳನುನ್ ದ

ಭೋದಕೇತರ ಕೆಲಸಗ ಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು, ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ
ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ದೂರಮಾಡುವುದು,
ನಿಷೇದಿಸುವುದು, ಮಾನ ಕ

ೆಯನುನ್

ಂಸೆಯನುನ್ ನಿಷೇದಿಸುವುದು,

ನಿರಂತರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಅನುತಿತ್ೕಣರ್ಗೊ ಸದಿರುವುದು,
ಮಗುವನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಉಚಾಚ್ಟಿಸದಿರುವುದು
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ
ಆರ್.ಟಿ.ಇ.2009ರ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಷಾಠ್ನದಡಿಯ ಲ್ ಸವರ್
ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ

ೕಜನೆಯ ಪಥವನುನ್ ವಯ್ವ ಥ್ತ

ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದ ಸಬೇಕು.
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ಅನುಬಂಧ-ಎ
ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು
ಮಾಡೆಲ್-1-ದಾಖಲಾತಿ 100 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಶಾಲೆ

ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
ಕರ್.ಸಂ.

ವೆಚಚ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು (ರೂ. ಲಕಷ್ಗಳ ಲ್)

1.

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ.

100 ಮಕಕ್ ರುವ

ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು 60 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ.

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು
ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ.

100 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು 60 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ.
ಶಾಲಾ ಆವರಣ

PÀÄqÀAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÑZÁÑvÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ
J¯ÉQÖçPï ¸Ë®¨sÀå
2

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ

ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ.

3.00

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.3,000/-

3.50

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.3,500/-

0.75

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/-

ಪೀಠೋಪಕರಣ / ಸಲಕರಣೆಗಳು
3

ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ
ಕ ಕಾ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು

4

ಹಾ ಗೆ (3 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ
ಹಾ ಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ)
ಒಟುಟ್

7.25
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ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
ರಿಕರಿಂಗ್ ವೆಚಚ್ (ಆವತರ್ಕ ವೆಚಚ್)
1

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ

10.80

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.10,800/-

0.60

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/-

0.60

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/-

0.02

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.20/-

ವೆಚಚ್ ರೂ.900/2

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ ಪರ್ತಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಗು ಗೆ
ರೂ.50/- ಸವ್ಂತ ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ.

3

ಪೂರಕ ಕ ಕಾ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು,
ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು.

4

ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್

5

ವೇತನಗಳು :
1.

ಒಬಬ್ರು ವಾಡರ್ನ್

2.

ನಾಲುಕ್ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

3.

ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು

 zÁR¯ÁwAiÀÄÄ 100QÌAvÀ ºÉZÁÑzÀ°è Dgï.n.E.
¤AiÀÄªÀÄzÀAvÉ M§âgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ½UÉ
gÀÆ.20,000/-WÀlPÀ ªÉZÀÑ.
 Dgï.n.E. ¤AiÀÄªÀÄzÀAvÉ 1:35 ¥ÀæPÁgÀ ²PÀëPÀ «zÁåyð
C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ zÀgÀzÀ°è 105 ªÀÄPÀÌ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ
zÁR¯ÁzÀ°è ¥Àæw wAUÀ½UÉ gÀÆ.15,000/-WÀlPÀ
ªÉZÀÑzÀ°è M§âgÀÄ ºÉZÀÄÑªÀj ²PÀëPÀgÀÄ.

(20%ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಮು ಲ್ಂ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ
ಆರಿ ದ ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಮಾತರ್)
4.

ಮೂರು ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

5.

ಒಬಬ್ರು ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಲೆಕಿಕ್ಗರು.

6.

ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಬಬ್ಂದಿ (ಲೆಕಕ್/ಸಹಾಯಕರು,

12.00

ಜವಾನ, ಚೌಕಿದಾರ)
7.

ಒಬಬ್ರು ಮುಖಯ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತುತ್ 50

ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಒಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು
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 50 ºÉtÄÚªÀÄPÀÌ¼À ºÉZÀÄÑªÀj zÁR¯ÁwAiÀiÁzÀ°è ¥Àæw
wAUÀ½UÉ gÀÆ.4,500/-gÀ WÀlPÀ ªÉZÀÑzÀ°è M§âgÀÄ
ºÉZÀÄÑªÀj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ.

ಹಾಗೂ 100 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ
ಅಡುಗೆಯವರು.

6
7
8

ವೃತಿತ್ ತರಬೇತಿ / ನಿಗದಿತ ನೈಪುಣಯ್ ತರಬೇತಿ
ದುಯ್ತ್ ಸೌಲಭಯ್ / ನೀರಿನ ವೆಚಚ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ನೆರವು / ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ

0.50

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.500/

0.60

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.75

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/

ರೂ.750/‐ರ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದ ಲ್

ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
9
10
11
12
13

ನಿವರ್ಹಣೆ

0.40

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/

ಇತರೆ

0.40

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/

ಪೂವರ್ಭಾ ಕಾಯ್ಂಪ್ಗಳು

0.15

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.150/

0.15

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.150/

ಬಾಡಿಗೆ (8 ತಿಂಗಳು)

4.80

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.4800/

ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ನಿಮಾರ್ಣ ತರಬೇತಿ

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.300/

ೕಷಕ‐ ಕಷ್ಕ ಸಂಘ/ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಒಟುಟ್
ಒಟುಟ್

32.07
ತತ್

39.32

ಅನುಬಂಧ-ಬಿ
ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು
ಮಾಡೆಲ್-2-ದಾಖಲಾತಿ 50 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಶಾಲೆ

ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
ಕರ್.ಸಂ.

ವೆಚಚ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು (ರೂ. ಲಕಷ್ಗಳ ಲ್)
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ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

1.

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ. 50 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ

ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು 80 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ.

ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ. 100 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು
80 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ.

ಶಾಲಾ ಆವರಣ

gÁdåªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಸಚ್ಚಾಚ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಸೌಲಭಯ್

2

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ

2.00

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.2,000/‐

3.00

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.3,000/‐

0.375

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/‐

ಪೀಠೋಪಕರಣ / ಸಲಕರಣೆಗಳು

3

ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು

4

ಹಾ ಗೆ (3 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಹಾ ಗೆಯ
ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ)
ಒಟುಟ್

5.375

ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
ರಿಕರಿಂಗ್ ವೆಚಚ್ (ಆವತರ್ಕ ವೆಚಚ್)

1

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್

5.40

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.10,800/

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.01

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.20/

ರೂ.900/‐

2

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ ಪರ್ತಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಗು ಗೆ ರೂ.50/‐ ಸವ್ಂತ
ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ.

3

ಪೂರಕ ಕ ಕಾ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು.

4
5

ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್
ವೇತನಗಳು :
1.

.

ಒಬಬ್ರು ವಾಡರ್ನ್
49

2.

ನಾಲುಕ್ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

1.

ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು

(20%ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಮು ಲ್ಂ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ
ಆರಿ ದ ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಮಾತರ್)
2.

ಮೂರು ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

3.

ಒಬಬ್ರು ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಲೆಕಿಕ್ಗರು.

4.

ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಬಬ್ಂದಿ (ಲೆಕಕ್/ಸಹಾಯಕರು,

12.00

ಜವಾನ, ಚೌಕಿದಾರ)
ಒಬಬ್ರು ಮುಖಯ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತುತ್ 50

5.

ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಒಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು
ಹಾಗೂ 100 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ
ಅಡುಗೆಯವರು.

6
7
8

ವೃತಿತ್ ತರಬೇತಿ / ನಿಗದಿತ ನೈಪುಣಯ್ ತರಬೇತಿ
ದುಯ್ತ್ ಸೌಲಭಯ್ / ನೀರಿನ ವೆಚಚ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ನೆರವು / ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ

0.30
0.36
0.38

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.20
0.20
0.10
0.10
4.00
0.30
23.95
29.325

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.720/
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/

ರೂ.750/‐ರ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದ ಲ್

9

ನಿವರ್ಹಣೆ
ಇತರೆ

10
11
12
13

ಪೂವರ್ಭಾ ಕಾಯ್ಂಪ್ಗಳು
ೕಷಕ‐ ಕಷ್ಕ ಸಂಘ/ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಬಾಡಿಗೆ (8 ತಿಂಗಳು)
ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ನಿಮಾರ್ಣ ತರಬೇತಿ
ಒಟುಟ್
ಒಟುಟ್

ತತ್

50

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.200/
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.200/
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.8000/
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.300/

ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. . ಶಾಲೆಗಳ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು
ಮಾಡೆಲ್-3-ಪರ್ಸುತ್ತದ ಲ್

ಇರುವ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನೊಂದಿಗೆ.
ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು

ಕರ್.ಸಂ.

ವೆಚಚ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು (ರೂ. ಲಕಷ್ಗಳ ಲ್)

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

1.

ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ. 50 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಟಟ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ (ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ

ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು 80 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ.

ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ. 100 ಮಕಕ್ ರುವ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ನ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ಅಂದಾಜು
80 ಸೆಕ್ೕರ್ ಫೀಟ್ ಕಾಪೆರ್ಟ್ ಜಾಗ

ಶಾಲಾ ಆವರಣ

ರಾಜಯ್ವು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ ದರಪಟಿಟ್ಯಂತೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್ ಸಚ್ಚಾಚ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಸೌಲಭಯ್

2

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ

2.00

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.2,000/‐

3.00

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.3,000/‐

ಪೀಠೋಪಕರಣ / ಸಲಕರಣೆಗಳು

3

ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ ಕಾ
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳು

4

ಹಾ ಗೆ (3 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಹಾ ಗೆಯ

0.375

ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ)
ಒಟುಟ್

5.375

ಪರಿಷಕ್øತ ನಿಯಮಗಳು
ರಿಕರಿಂಗ್ ವೆಚಚ್ (ಆವತರ್ಕ ವೆಚಚ್)
51

ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/‐

1

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗ ಗೆ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್

5.40

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.10,800/

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.01

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.20/

ರೂ.900/‐

2

ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳೂ ಪರ್ತಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಗು ಗೆ ರೂ.50/‐ ಸವ್ಂತ
ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ.

3

ಪೂರಕ ಕ ಕಾ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು.

4
5

ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್
ವೇತನಗಳು :
1.

ಒಬಬ್ರು ವಾಡರ್ನ್

2.

ನಾಲುಕ್ ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

3.

ಅಗತಯ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು

50ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ದಾಖಲಾದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ರೂ.3.00 ಲಕಷ್ ಘಟಕ
ವೆಚಚ್ದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಅರೆಕಾ ಕ
ಅಡುಗೆಯವರು ಮುಂತಾದವಕಾಕ್ಗಿ.

(20%ಗಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಮು ಲ್ಂ ಜನಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ
ಆರಿ ದ ನಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಮಾತರ್)
4.

ಮೂರು ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು

5.

ಒಬಬ್ರು ಪೂಣರ್ ಕಾ ಕ ಲೆಕಿಕ್ಗರು.

6.

ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಬಬ್ಂದಿ (ಲೆಕಕ್/ಸಹಾಯಕರು,

6.00

ಜವಾನ, ಚೌಕಿದಾರ)
7.

ಒಬಬ್ರು ಮುಖಯ್ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತುತ್ 50

ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಒಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರು
ಹಾಗೂ 100 ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ದದ್ ಲ್ ಇಬಬ್ರು ಸಹಾಯಕ
ಅಡುಗೆಯವರು.

6
7
8

ವೃತಿತ್ ತರಬೇತಿ / ನಿಗದಿತ ನೈಪುಣಯ್ ತರಬೇತಿ
ದುಯ್ತ್ ಸೌಲಭಯ್ / ನೀರಿನ ವೆಚಚ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ನೆರವು / ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.600/

0.36

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.720/

0.38

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.750/
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ಕಷ್ಕರು, ಸಹಾಯಕ

ರೂ.750/‐ರ ಘಟಕ ವೆಚಚ್ದ ಲ್

9
10
11
12
13

ನಿವರ್ಹಣೆ

0.20

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/

ಇತರೆ

0.20

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.400/

ಪೂವರ್ಭಾ ಕಾಯ್ಂಪ್ಗಳು

0.10

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.200/

0.10

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.200/

ಬಾಡಿಗೆ (8 ತಿಂಗಳು)

4.00

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.8000/

ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ನಿಮಾರ್ಣ ತರಬೇತಿ

0.30

ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಮಗು ಗೆ ರೂ.300/

ೕಷಕ‐ ಕಷ್ಕ ಸಂಘ/ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಒಟುಟ್
ಒಟುಟ್

17.95
ತತ್

23.325
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