
 

 

02 சனவரி 2021 

 

புலத்துச ்சசயற்பாடுகளுக்கான நிதி உதவி ககாரலுக்கான விபரங்கள் 

 

1.வறுமைக் ககாட்டிற்குக் கீழ்குடுை்ப வருைானை் சகாண்ட 46, ஆறாை் வகுப்பு பாடசாமல 

ைாணவரக்ளுக்கு, ைாதை் ஒருவருக்கு ரூபா 750: 

கடந்த ஐப்பசி  2020 நடந்த  ஐந்தாம் வகுப்புப் புலமமப் பரீடம்ையில், புலமமப் பரிசிலிற்கான ஆகக் 

குமறந்த புள்ளிகளான 160 இற்கும் ைற்றுக் குமறவாகப் புள்ளிகள் பபற்று அதாவது 150-159  

இமடப்பட்ட புள்ளிகள் பபற்று,  வறுமமக்  ககாட்டிற்குக் கீழ்  குடும்ப வருமானம் பகாண்ட 46, 

பாடைாமல மாணவரக்ளுக்கு, மாதம் ரூபா 750 உதவிதப்தாமக பகாடுத்தல்.   

இந்தப் புலமமப் பரிசிமல இந்த மாணவரக்ள்,  பத்திற்கும் குமறவான புள்ளிகளால் 

இழந்துள்ளாரக்ள். பகாகரானாவால் பாடைாமலப் படிப்புத் தமடப்பட்ட தடங்கலான சூழலில், 

இமணயவழிக் கல்விக்கும் வைதிகளற்ற இந்த மாணவரக்ள், வைதிமிக்க பிரகதைப் 

பாடைாமலபயான்றில் கல்வி கற்றிருப்பின் இவரக்ளும் புலமமப் பரிசிமலப் பபற்றிருப்பாரக்ள். 

புலமமப் பரிசிமல மிகக் குமறந்த புள்ளிகள் இமடபவளியில் தவறவிடட்ு, பபற்கறாரக்ளின் 

கண்டனத்திற்கும் உள்ளாகி, மிகவும் மனபமாடிந்த நிமலயிலுள்ள இந்த இளங் குருத்துக்கமள, நாம் 

மகபகாடுத்துத் தூக்கிவிட விரும்புகின்கறாம்.  

ஒரு மாதத்திற்கான  பதாமக    46 x 750 =  ரூபா 34,500 

ஒருவருடத்திற்குத் கதமவயான பணமதிப்பீடு  46 x 12 x 750  = ரூபா  414,000.  

இதற்கான  ைதிப்பீட்டுத்சதாமக அண்ணளவாக  கனடிய சடாலர்  3,000. 

 

2. ஐந்து க.சபா.த  உயரவ்குப்பு வசதியற்ற குடுை்ப ைாணவரக்ளுக்கான TABLET /LAPTOP உதவி.  

வைதியற்ற குடும்பப் பின்னணியிலும் நன்றாகப் படிக்கும் இந்த புத்திைாலியான மாணவரக்ள், தம் 

கல்விமய இமணயத் தளங்கமளப் பாவித்துக் கூடுதலாகக் கற்றிட இந்த  TABLET /LAPTOP 

இவரக்ளுக்கு உதவும். இந்த மணவரக்ள் முதன் முதலாக இந்த பிரகதைத்தில் இருந்து மருத்துவ பீட 

த்திற்கு பதரிவாகும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கல்வி அதிகரிகள் எதிரப்ாரக்ின்றனர.் 

ஒரு TABLET /LAPTOP  மதிப்பீடட்ு விமல  ரூபா 35,000  

ஐந்து TABLET /LAPTOP  மதிப்பீடட்ு விமல   5 x 35,000 = ரூபா 175,000    

இதற்கான  ைதிப்பீட்டுத்சதாமக அண்ணளவாக கனடிய சடாலர் 1,250   
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3.பத்து சதாண்டரக்மள முன்பள்ளி கைலதிக உதவி ஆசிரியரக்ளாக நியமித்து, 

அவரக்ளுக்கான உதவிப் பணைாக ைாதை் ரூபா 2,500 வழங்குதல் 

தற்கபாமதய ககாவிட்-19, கநாய் காரணமாக பாடைாமலகள் மூடிய சூழ்நிலமமயில், முன்பள்ளி 

மாணவரக்ள் வகுப்புக்களுக்கு கபாகமுடியாமல் வீட்டில் இருக்க கவண்டியுள்ளது. 

வாழ்வதாரத்திற்காக கூலி கவமல பைய்யும் பபற்கறாரக்ளினால் இந்த குழந்மதகமள வீட்டில் 

இருந்து கவனிக்க முடிவதில்மல. அத்துடன் இந்தக்குழந்மதகமள கூலி கவமலக்கும் அனுப்பும் 

சூழ்நிமலமமகளும் உருவாகலாம். 

நாம் இந்த மாண்வரக்ளின் கல்விநிமலமய உயரத்்துவதற்கு, பதாண்டரக்ளாக பணிபுரிய முதல் 

கட்டமாக பகுதிகநர உதவி ஆசிரியரக்ளாக,  10 கபமர கதரந்்பதடுத்துை ்பையற்பட விரும்புகின்கறாம்.  

ஒரு பதாண்டர ்உதவி ஆசிரியருக்கான மாதாந்த உதவிதப்தாமக ரூபா 2,500. 

பத்து பதாண்டர ்உதவி ஆசிரியரக்ளுக்கான ஒரு வருட  பதாமக 10 x 12 x 2,500 = ரூபா 300,000 

இதற்கான  ைதிப்பீட்டுத்சதாமக அண்ணளவாக  கனடிய சடாலர்  2,000. 

 

4. இலத்திரன் ஊடக மூலைாக  கல்வி கற்க ைாணவரக்ளுக்கு   PEN DRIVE வழங்குதல்.   

கூலி கவமல பைய்யும் தந்மத மற்றும்,பபண் தமலமம தாங்கும் மிகவும்  வறுமமயான 

குடும்பநிமலமமகளில் உள்ள 26 பாடைாமலகளில், கல்வி கற்றுக்பகாண்டிருக்கின்ற 719 

மாணவரக்ளுக்கு PEN DRIVE வழங்குதல்.  

இந்த மாணவரக்ள் PEN DRIVE பபாருத்தும் பதாமலக்காட்சி அல்லது கணனி இருந்தும் PEN DRIVE 

வாங்குவதற்கான பபாருளாதார வைதியற்றவரக்ளாக தற்ைமயம் இருக்கின்றனர.் இதனால் 

காபணாளிகள் மற்றும் வமலயத்தளங்களில் உள்ள பாட பநறிகமள பதிவு பைய்து வைதியான 

கநரங்களில் படிக்க உதவியாக இருக்குபமன நம்புகிகறாம். 

இதற்காக 16 GB, PEN DRIVE -202 உம் 64 GB, PEN DRIVE - 517 உம் கதமவப்படுகின்றன.  

இதற்கான  ைதிப்பீட்டுத்சதாமக அண்ணளவாக  கனடிய சடாலர் 3,000. 

  

கைகலகுறிப்பிட்ட நான்கு விடயங்களுக்கான சைாத்த சதாமக அண்ணளவாக  கனடிய சடாலர் 9,250. 

இந்த உதவிகளின் கதமவமய நாம் கடந்த மூன்று மாதங்களாக, உரிய கல்விவலயப் பணிப்பாளரக்ளுடன் 

கமதத்து உறுதிப் படுத்தியுள்களாம். 

கமலும் எமது கல்விக்கான உபகுழுவின் முக்கிய உறுப்பினரக்ளும், எமது தமலவர ் , பையலாளர,் 

பபாருளாளர,் உபதமலவர ்ஆகிகயாரும், இந்த உதவிகள் பற்றித் பதளிவாக ஆராய்ந்து, இந்த உதவியிமன 

நாம் முன்பனடுக்க, எமது பையற்குழுவின் அனுமதிகயாடு முடிபவடுத்துள்களாம்.  

கமற்குறிப்பிடட் இந்த உதவிகளில் உங்களால் முடிந்தமதை ் பைய்ய விரும்புமிடத்து, எமது பையலாளர ் , 

பபாருளாளர ்ஆகிகயாமர, தரப்படட்ுள்ள மகதப்தாமலகபசி, மின்னஞ்ைல் மூலம் பதாடரப்ு பகாள்ளலாம்;. 

உங்கள் உணரவ்ுபூரவ்மான பங்களிப்மப கவண்டி நிற்கின்கறாம். 

ஓராயை் அமையை்  

 

பதாடரப்ு: மின்னஞ்ைல்;  info@oraayam.org 

பதாமலகபசி: தமலவர-் தனபாலசிங்கம் +971 50 4268839 (UAE); பையலாளர-் தரம்குலராைா +1 613 794 3574-

Canada), பபாருளாளர-் புவகனந்திரன்+1 416 570 5261 – (Canada) 


