பிரதம மந்திரியின் ஊரக மமம்பாட்டு ஊழியர்கள் திட்டம்
Prime Minister's Rural Development Fellows Scheme (PMRDF)
பிரதம மந்திரியின் ஊரக மமம்பாட்டு ஊழியர்கள் திட்டத்தத பற்றி:
About PMRDF
நாட்டின்

60

மாவட்டங்கள்

ாதிக்கப் ட்டிருப் தாக

கண்டைிந்துள்ளது.
ஒருங்கிணந்த

இந்த

இடதுசாரி

மத்திய

நடவடிக்றக

ப ாக்கால்

உள்துறை

மாவட்டங்களில்
திட்டத்றத

மத்திய

(
அறமச்சகம்
அரசு

துவக்கியுள்ளது.

ஒரு

இந்த

மாவட்டங்களில், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உதவும் வறகயில், இள வயது
ததாழில்முறை ஊழியர்கறள நியமிக்கும்

ிரதம மந்திரியின் ஊரக

பமம் ாட்டு ஊழியர்கள் திட்டத்றத, மத்திய ஊரக பமம் ாட்டு அறமச்சர்
திரு. தெய்ராம் ரபமஷ், தசப்டம் ர் 13, 2011 அன்று துவக்கி றவத்தார்.
ம ாக்கம் - Mission
ிரதம மந்திரியின் ஊரக பமம் ாட்டு ஊழியர்கள், அடிப் றடயில்
பமம் ாட்டு ஊக்குனர்களாக தசயல் புரிவார்கள். பதர்ந்ததடுக்கப் ட்ட
மாவட்டங்களில், உள்ளூர் நிலவரங்கறளயும் அவற்றை றகயாளும்

வழிகறளயும் வழங்கி, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும்அவரது குழு சிைப் ாக
தசயல் ட துறண புரிவார்கள்.
கீ ழ்கண்ட மூன்று அணுகுமுறைகள் மூலம், ிரதம மந்திரியின் ஊரக
பமம் ாட்டு ஊழியர்கள் மாவட்ட திட்டமிடறல தசயல் டுத்துவார்கள்:


திட்டமிடப் ட்ட நடவடிக்றககள் மற்றும் அைிவுசார் வரவு
தசலவு மூலம் மாவட்ட வள ஆதாரங்கறள வலுப் டுத்துதல்



மிகவும் ாதிக்கப் ட்ட மக்களுக்கு சிைப் ாக பசறவகள்
வழங்கும் மாற்று வழிமுறைகறள கண்டைிந்து, அதற்கான
முறைறமகறள வலுப் டுத்துதல்



இந்த திட்டம் மூலம் இலக்கிடப் ட்ட மாற்ைங்கறள ஆதரிக்கும்
வழிமுறைகறள தூண்டுதல்

மாவட்ட மற்றும் வட்ட அளவிலான

ணியாளர்களின் திைன் பமம் ாடு,

மாவட்ட அளவிலான மக்கள் ஒருங்கிறணப்பு, கீ ழ்மட்ட மக்களின்

ஆதரறவ

த றுதல்,

ஞ்சாயத்துகளுடன்

உைறவ

பமம் டுத்துதல்

ப ான்ை துறண நடவடிக்றககளும் இதில் அடங்கும்.
விண்ணப்பிக்கும் முதற - Application Procedure
கண்டைியப் ட்ட மாவட்டங்களில்,

ிரதம மந்திரியின் ஊரக பமம் ாட்டு

ஊழியர்களாக ததாழில்முறை இறளஞர்களின் குழுறவ அறமப் பத
இதன் பநாக்கம்.
எண்ணிக்றக:

ிரதம மந்திரியின் ஊரக பமம் ாட்டு ஊழியர்களின்

இறுதி எண்ணிக்றக 180 ஆகும்.
கட்டங்களாக நறடத றும்.

இவர்களின் நியமனம் இரண்டு

ஒவ்தவாரு கட்ட

யிற்சிக்குப் ின் 90

ஊழியர்கள் நியமிக்கப் டுவார்கள். இவ்வாறு நியமிப் தால், அவர்களின்
ணி திைன் சிைப் ாக இருப் து உறுதி தசய்யப் டும்.

தகுதிகள் - Eligibility Criteria



21-30 வயது உறடயவர்களாக இருக்கபவண்டும்
சமூக

அைிவியல்

முதுநிறல ட்டதாரியாக
மருத்துவம்
பவண்டும்


ஹிந்தி

ஆகியவற்ைில்

மற்றும்

அல்லது

சட்டம்,

இளங்கறலப்

மாவட்டத்தில்

ட்டம்

த ாைியியல்,

த ற்ைிருக்க

யன் டுத்தப் டும்

தமாழிறய அைிந்திருக்க பவண்டும்


ஆகியவற்ைில்

/அைிவியல்

வட்டார

பவறலயில்முன் அனு வம் த ற்ைிருக்க பவண்டும்

மதர்ந்ததடுக்கப்படும் முதற - Method of Selection
தபாது விளம் ரம் மூலம் அைிவிப்பு தவளியிடப் டும். விண்ணப் ிக்க
விரும்புபவார் இறணயவழியாக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.
(1) மதிப்த ண்

ட்டியல்,

ட்டப் டிப்பு

சான்ைிதழ்

ஆகியவற்றை

சமர்ப் ிக்க பவண்டாம்
(2) ஆதரவுக் கடிதங்கறளயும் விண்ணப் ம் தசய்பவார் சமர்ப் ிக்க
பதறவயில்றல.
(3) பதர்ந்ததடுக்கப் ட்ட
துவங்கும்

விண்ணப் தாரர்கள்

முன்

பதர்ந்ததடுக்கும்ப ாது,

இவற்றை
கூடுதல்

மட்டுபம,

சமர்ப் ிக்க
வி ரங்கள்

யிற்சி

பவண்டும்.

பதறவப் ட்டால்

ட்டியலிப் ட்ட

ஆதரவாளரிடம்

கலந்தாபலாசிப் ார்கள்.

இல்லாவிட்டால்,

கமிட்டியினர்
விண்ணப் த்தில்

அளித்த வி ரங்கள் மற்றும் கட்டுறரகள் அடிப் றடயில் பதர்வு
தசய்யப் டுவார்கள்.
விண்ணப் த்றத



பூர்த்தி

விண்ணப் ிக்கவும்.

தசய்து

விண்ணப் ித்பதாருக்கு

இறணயவழியில்
ஒப்புறக

சீட்டு

வழங்கப் டும். விண்ணப் த்தில் பகட்கப் ட்ட அறனத்து வி ரங்களும்
பூர்த்தி

தசய்யப் ட

பவண்டும்.

நிராகரிக்கப் டும்.

பூர்த்தியில்லாத

விண்ணப் ங்கள்

விண்ணப் தாரரின் எண்ணம், விண்ணப் த்தில் பகட்கப் ட்டுள்ள



பகள்விகளுக்கு
தசய்யப் டும்.

அளிக்கப் ட்ட

விறடகள்

அடிப் றடயில்

மதிப் டு
ீ

1000 வார்த்றதகளுக்குள் விண்ணப் தாரர் கீ ழ்கண்ட

பகள்விகளுக்கு திலளிக்க பவண்டும்:
1.

இடதுசாரி

ப ாக்கால்

ாதிக்கப் ட்ட

மாவட்டங்களின்

முன்பனற்ைத்திற்கு ஊழியரின் ங்கு என்ன? (300 வார்த்றதகள்)
2.

இடதுசாரி ப ாக்கால்

ாதிக்கப் ட்ட மாவட்டங்களின் ஏதாவது

ஒரு சமூக த ாருளாதார

ிரச்சிறனறய அறடயாளம் கண்டு,

அதற்கான சில தீர்வுகறள குைிப் ிடவும் (400 வார்த்றதகள்)
3.

உங்களுறடய எதிகால பநாக்கங்களுக்கு இத்திட்டம் எவ்வாறு
உதவும்? (300 வார்த்றதகள்)

இடதுசாரி ப ாக்கால்

ாதிக்கப் ட்ட மாவட்டத்தின் ஏதாவது அடிப் றட

ிரச்சிறனறய பதர்ந்ததடுத்து அதற்கு தீர்வுகள் அளிக்கலாம்.

விண்ணப் தாரரின் குைிப் ாக எழுதும் திைனும் மதிப் ிடப் டும்.


தமாழி

அைிவு

மற்றூம்

மாவட்ட

தில்கள்

விருப்புகறளயும்

விண்ணப் த்தில் ததரிவிக்கவும்.
கல்வி மற்றும் முன் அனு வ அடிப் றடயில் விண்ணப் த்தாரர்கள்
பதர்ந்ததடுக்கப் டுவார்கள்.
அடிப் றடயில்
தறலறமத்துவ

பதர்வு

விண்ணப் த்தின்

அறமயும்.

எழுத்து

விண்ணப் தாரரின்

பநர்த்தி
ஊக்கம்,

ண்புகள், சமூகத் திைன்கள் ஆகியறவ, பநர்முகத்

பதர்வு மற்றும் குழு விவாதங்கள் அடிப் றடயில் முடிவு தசய்யப் டும்.

