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சமுதாய வான ாலியின் நிதி ஆதாரம்

 பணியிடை பயிற்சி

 பரிமாற்று நிகழ்ச்சிகள்

 ஆராய்ச்சி

 பபாட்டிகள்

 சமுதாய வானனாலிக்கான நிதி



பணியிடை பயிற்சி

 சமுதாய வான ாலி, நிதி ஆதாரங்களை பணியிளை பயிற்சி
வழங்குவதின் மூலம் னபறலாம்

 நம் இந்தியாவில் பல்வவறு கல்லூரிகைிலும் பல்களலக் கழகத்திலும்
ஊைகவியல் மற்றும் னவகுச தகவல் னதாைர்பு சார்ந்த படிப்புக்
அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இது வபான்ற படிப்புகளுக்கு வபாதுமா 
பயிற்சி அைிக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இல்ளல

 சமுதாய வான ாலி நிளலயங்களை இந்த மாணவர்களுக்கு பணியிளைப்
பயிற்சி அைிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் அவர்கைிைம் கட்ைணம்
வசூலிக்கலாம்

 ப்ைி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை சமுதாய வான ாலியின்
னசயல்பாட்ளை பார்ளவயிை அனுமதி அைித்து அவர்கைிைம் பார்ளவ
கட்ைணம் வசூலிக்கலாம்.



பரிமாற்று நிகழ்ச்சிகள்

 பரிமாற்று நிகழ்ச்சிகைின் மூலமாக நிதிளய ஒரு சமுதாய
வான ாலி நிளலயம் னபறலாம்.

 ஒரு சமுதாய வான ாலி நிளலயம் அவர்களுளைய நிகழ்ச்சிகளை
மற்ற வான ாலி நிளலயத்திைம் பகிர்ந்து னகாண்டு அதற்காக
அவர்கைிைம் கட்ைணங்களை வசூலிப்பதன் மூலம் சமுதாய
வான ாலிக்கு நிதி கிளைக்கிறது.

 தங்களுளைய நிகழ்ச்சிக் பல்வவறுபட்ை சமுதாய மக்களுக்கு
னசன்று வசர்வது மட்டுமல்லாமல் சமுதாய வான ாலி நற்னபயரும்
னபறுகிறது.



ஆராய்ச்சி மற்றும் பபாட்டிகள்

 அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவ த்திைம் இருந்து னபறப்படும்
கணக்னகடுப்பு ஆராய்ச்சி வபான்றளவகளுக்கு அவர்கைிைம் நிதியிள 
னபறலாம்.

 வபாட்டிக் நைத்துவதன் மூலம் ஒரு சமுதாய வான ாலி நிளலயம்
தங்களுக்கு வதளவயா நிதிகளை னபறமுடியும்.

 ப்ைி மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும், கவிij, வி ாடி
வி ா வபான்ற வபாட்டிகளை நைத்துவதன் மூலம் அவர்கைிைம் பதிவு
கட்ைணம் வசூலித்து சமுதாய வான ாலி நிளலயத்திற்கு நிதியிள 
னபறமுடியும்



சமுதாய வானனாலிக்கான நிதி

 ஒரு வருைத்திற்கு 100 மணி வநரம் நிகழ்ச்சிக்கு அரசு நிதி
அைிக்கிறது.

 ஒரு மணி வநரத்திற்கு ரூபாய் 2500 னகாடுக்கிறது இது இல்லாமல்
75% உபகரணம் வாங்க அரசு நிதி அைிக்கிறது.

 ஜ வரி 17, 2017ல் வந்த உத்திரவின்படி வைகிழக்கு
மாநிலங்களுக்கு 90% நிதி வழங்குகப்படுகிறது.

 உபகரணங்க் வாங்குவதற்காக அரசு பல்வவறு மா ியம்
வழங்குகிறது.



 தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்வதாடு நிதி னபறுவதற்கா ஒப்பந்தத்தில்
ளகனயழுத்திைப்பட்ை சமுதாய வான ாலி நிளலயம் அரசு மா ியம் னபற
தகுதியா து.

 அரசு சாரா நிறுவ ம் மற்றும் அறக்கட்ைளைக் கட்ைாயம் அரசுசாரா
நிறுவ த்தின் Durpan Portal of NITI Aayog ல் பதிவு னசய்து த ிப்பட்ை அளையாை
எண்ளணப் னபற வவண்டும்.

 அளமச்சகத்தால் பட்டியலிைப்பட்ை உபகரணங்களுக்கும் மட்டும் மா ியம்
வழங்கப்படும். கட்டிைம், நிலம், மின்சாரம் சார்ந்த னசலவுக், இருக்ளகக்
மற்றும் னமன்னபாரு் சார்ந்தளவகளுக்கு மா ியம் வழங்கப்பை மாட்ைாது.

 ஒரு குறிப்பிட்ை உபகரணம் வாங்குவதற்கு 6 வருைத்தில் ஒரு முளற மட்டுவம
மா ியம் னபற தகுதியா து ஆ வபாதிலும் னவவ்வவறு காலங்கைில்
னவவ்வவறு உபகரணங்க் வாங்க மா ியம் னபற விண்ணப்பிக்கலாம்
அதிகபட்ச மா ியம் 7.5 லட்சம் ஆகும்.

புதிய மற்றும் இயங்கி வரும் சமுதாய வான ாலி நிளலய
உபகரணங்க் வாங்குவதற்கு மா ியம் னபற தகுதிக்.



வாங்கப்பட்ை உபகரணத்திற்கு மானியம் னபற
வழிகள்

 தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்திைம் இருந்து முன்கூட்டிய
அனுமதி அவசியம் இல்ளல சமுதாய வான ாலி நிளலயம் அளமத்து
மூன்று மாதங்க் னசயல்பாட்டிற்கு பிறகு தகுதியா அளமப்புக் நிதி
னபறுவதற்கு அதற்குரிய படிவத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

 வாங்கிய மற்றும் நிறுவப்பட்ை உபகரணத்திற்கு நிதிளய னபற
உை டியாக விண்ணப்பிக்க வவண்டும்.

 விண்ணப்பம் கிளைத்த உைவ அளமச்சகம் கை ஆய்ளவ வமற்னகா்ை
ஒரு நபளர அமர்த்தி அந்த கை ஆய்வில் வமற்னகா்ைப்பட்ை சமுதாய
வான ாலி நிளலயத்தின் கட்ைளமப்பு உபகரண வசதி வபான்றளவ
குறித்து ஆய்வு அறிக்ளகளய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு
அளமச்சகத்திைம் சமர்ப்பிப்பார்.

 தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு இளண னசயலாைர் ஆய்வு அறிக்ளகக்கு
அனுமதி வழங்கிய பிறகு வாங்கப்பட்ை உபகரணத்திற்கு மா ியம்
வழங்கப்படும்.



முன்னுரிடம யாருக்கு?

 நம் நாட்டின் வைகிழக்கு பகுதியில் உ்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு
முன்னுரிளம.

 அடுத்ததாக அரசு மற்றும் மக்கைிைமிருந்து மா ியம் னபறாத
விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிளம வழங்கப்படும் ஆ ால் மக்கைிைம்
இருந்து நிதி னபற்றிருந்தால் முன்னுரிளம வழங்கப்பை மாட்ைாது.

 LWE ஆதிக்கம் உ்ை மாவட்ைங்களுக்கு முன்னுரிளம.

 பின்தங்கிய மாவட்ைங்கைில் உ்ை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிளம
வழங்கப்படும்.



னநருக்கடி நிடல மானியம்

 பூகம்பம் புயல் வபான்ற இயற்ளக சீற்றங்கைி ால் ஏற்படும் வசதங்களை
சரி னசய்ய நிதி உை டியாக வழங்கப்படும் இது உபகரணங்களை
மாற்றுவதற்கு மட்டுவம வழங்கப்படும்.

 இயற்ளக சீற்றத்தால் பாதித்த சமுதாய வான ாலி நிளலயம் உை டியாக
தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அளமச்சகத்திைம் னதரிவிக்க வவண்டும்.

 அருகில் உ்ை அகில இந்திய வான ாலி நிளலயம் அளமச்சகத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஒரு நபர் ஆய்வு னசய்து அறிக்ளகளய சமர்ப்பிப்பார்.

 தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு னசயலாைர் அனுமதி வழங்கி ால் மட்டுவம
நிதிளய னபற முடியும். அதிகபட்சமாக 75 சதவதீம் மா ியம்
வழங்கப்படும்.


