Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme to promote Voluntary Action for
Persons with Disabilities (Revised DDRS Scheme)
ஊனமுற்ற ோர் நல நடவடிக்கைைளுக்ைோன தன்னோர்வலர்ைகை
ஊக்குவிக்கும் தீனதயோள் ஊனமுற்ற ோர் மறுவோழ்வுத் திட்டம்
(புதுப்பிக்ைப்பட்ட திட்டம்)

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான மறுவாழ்வு த ாடர்பான

ிட்டங்களைச்

தெயல்படுத்தும் அரசு ொரா அளமப்புகளுக்கு ஐந் ாண்டு

ிட்டங்கைின் மூலம்

த ொடர்ந்து மத் ிய அரசு மானிய உ விளய வழங்கிவருகிறது.
ஊனமுற்றறார் நலச்ெட்டத் ின் 66 ஆவது பிரிளவ வலுவுடன்

அமல்படுத்துவ ற்காக 1999 இல் ஊனமுற்றறார் மறுவாழ்வுக்காக இருக்கும்
நான்கு

ிட்டங்களைச் றெர்த்து ஒறர

ிட்டமாக "ஊனமுற்றறார் நலனுக்கான

ன்னார்வ நடவடிக்ளகளய ஊக்கப்படுத்தும்
பிரிவு

ிட்டம்" என்ற தபயரில் மத் ிய

ிட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டது. இந் ப் தபாதுத் ிட்டம் 2004 ஆம் ஆண்டு

ஏப்ரல் 1 ஆம் ற

ியிலிருந்து அப்றபாது தபாறுப்பில் இருந்

அங்கீ கரிக்கப்பட்டு அமல்படுத் ப்பட்டது. இது ான்
மறுவாழ்வு

அளமச்ெரால்

ீன யாள் ஊனமுற்றறார்

ிட்டமாக மறுதபயர் சூட்டப்பட்டது. இருப்பினும் 2003 இல்

தெலவியல் வி ிமுளறகள்

ிருத் ப்படவில்ளல.

ீன யாள் ஊனமுற்றறார் மறுவாழ்வு

ிட்டத் ின் கீ ழ் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு

பல்றவறு றெளவகளை வழங்க அரசு ொரா நிறுவனங்களுக்கு உ வி
அைிக்கப்படுகிறது.
உ ாரணத் ிற்கு,
i.

பள்ைிக்கல்விக்கு முந்ள ய பருவத் ில் உள்ை குழந்ள களுக்கு

ஆரம்பத் ிறலறய உ வும்

ிட்டங்கள்.

ii.

ெிறப்புக் கல்வி,

iii.

த ாழிற்பயிற்ெி மற்றும் றவளலவாய்ப்பு வழங்கு ல்

iv.

ெமூக அடிப்பளடயிலான மறுவாழ்வு

v.

மனி வை றமம்பாடு

vi.

மனநலக்குளறபாடு உள்ை நபர்களுக்கு உைவியல்- ெமூக

றமம்பாட்டுப் பயிற்ெி
vii.

த ாழுறநாயிலிருந்து குணமானவர்களுக்கு மறுவாழ்வு உ விகள்

றபான்றளவ.

மத் ிய அரெின் மற்த ொரு

ிட்டமான ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான

உ விக்கருவிகள் வாங்குவ ற்கான நி ி உ வித்

ிட்டம் ( ஏடிஐபி)- ன் கீ ழ்

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு உ விக்கருவிகள் வழங்கப்படுகின் ன.
ன்னொர்வ நிறுவனங்கள் அரசின் நி ி உ வியைக் தகொண்டு
தசைல்படுத்தும் பல்வவறு வசயவகள் சொர்ந்
ன
ீ
ைொள் ஊனமுற்வ ொர் மறுவொழ்வுத்

தசைல்படுத் ப்படுகின் ன. மா ிரித்

மொ ிரித்

ிட்டங்கள்

ிட்டத் ின் வழிகொட்டு ல்கள் படி

ிட்டங்கைில் கீ ழ்க்கண்ட விவரங்கள்

ரப்பட்டுள்ைன:
i.

றநாக்கம், நிளறறவற்ற றவண்டிய ற ளவகள், பயன்தபறும்

குழுவினர்( என்னவளக ஊனம், வயது, பயன்தபறுபவர்கைின்
குளறந் பட்ெ எண்ணிக்ளக)
ii.

ஆெிரியர்- பயன்தபறுபவர் விகி ம்(புது முகப்பள்ளி (ப்ரீ ஸ்கூல்)

மற்றும் ெிறப்புப் பள்ைிகள்)
iii.

த ாழிற்பயிற்ெிக்கான வியாபாரங்கைின் எண்ணிக்ளக மற்றும்

அவற்றின் பட்டியல்
iv.

கு ிப்பிட்ட எண்ணிக்யகைில் உள்ள பைனொளிகளுக்கு

அளிக்கப்பட வவண்டிை த ொடர்ந்து மற்றும் ஒரு முய
வழங்கப்படும் நி ி உ வித்த ொயக கு ித்

மட்டுவம

தசலவிைல்

வி ிமுய கள்.
வரையறுக்கப்பட்ட திட்டநிதியில், 90 சதவிகிதம் வரை நல்ரகத் ததொரக
(மொனியத் ததொரக) வழங்கப்படும். ஏற்கனவவ இருக்கும் மொதிரித் திட்டத்தின்
தசலவியல் விதிமுரைகளின் அடிப்பரடயில் இத்திட்டத்திற்கு நிதி
வழங்கப்படும்.2007-08ம் ஆண்டில் இருந்து அைசு சொைொ நிறுவனங்களின்
தன்னிரைவுத் தன்ரமரய ஊக்குவிக்கும் அடிப்பரடயில் ஏற்கனவவ ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு நிதி வொங்கிய நகர்புை அரமப்புகளுக்கு 75 சதவிகித நிதி
வழங்கப்படுகிைது.அது முதலொம் ஆண்டில் 90% என்றும்,ஓர் ஆண்டு விட்டு மறு
ஆண்டில் 5% குரைத்தவொறு 75% நிதி உதவி அளரவ அரடயும்.
அனுமதிக்கப்பட்ட அரனத்து ததொடைொத தசலவு வரககளுக்கும் நிதி நல்ரக
ஓர் ஆண்டு மொதிரித் திட்டத்துக்கு வழங்கப்படுதமனில், ததொடரும் தசலவின
வரககளுக்கு 80 சதவிகிதமும் மீ தி 20 சதவிகிதம் ததொடைொ தசலவின
வரககளுக்கும் வழங்கப்படும்.

றநோக்ைங்ைள் ( objectives)
இத் ிட்டத் ின் றநாக்கங்கள்:
3.1.1

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு ெம வாய்ப்புகள், ெமபங்கு, ெமூக நீ ி

மற்றும் றமம்பாடு ொத் ியமாகும் சூழளல உருவாக்கு ல்.
3.1.2

ஊனமுற்றறார் ெமவாய்ப்புகள் மற்றும் உரிளம பாதுகாப்புச்

ெட்டம்,1995-ஐச் ெரியாக அமலாவ ற்காக
நடவடிக்ளககளை ஊக்குவித் ல்.

ன்னார்வ

அணுகுமுளற மற்றும் தசயல்திட்டம் (APPROACH AND STRATEGY)
இத் ிட்டத் ின் அணுகுமுளற என்னதவனில்

ன்னார்வ அளமப்புகளுக்கு நி ி

வழங்கி ஊனமுற்ற நபர்களுக்குத் ற ளவயான அளனத்து மறுவாழ்வு
றெளவகளையும் கிளடக்கச் தெய்வற . ஆரம்பகட்ட ெிகிச்ளெ

ளலயீடு,

அன்றாட வாழ்க்ளகப் பயிற்ெிகள் றமம்பாடு, கல்வி, றவளலவாய்ப்பு
தபறுவ ற்கான

ிறன் றமம்பாடு, பயிற்ெி மற்றும் விழிப்புணர்வுக் கல்வி

ஆகியளவ இ ில் அடங்கும். ெமூகத் ின் ளமயநீறராட்டத் ில் ஊனமுற்ற
நபர்களை இளணக்கவும், அவர்கைது ஆற்றளல நிரூபிக்கவும், கல்வி மற்றும்
பயிற்ெித்

ிட்டங்கைில் கவனம் தகாடுக்கப்பட றவண்டும். இந்

றநாக்கங்களை

நிளறறவற்றுவ ற்காக முக்கிய தசயல்திட்டங்கள் கீ றழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ைன:
i.

அளனத்து மட்டங்கைிலும், அளனத்து வடிவங்கைிலும் கல்வி

வாய்ப்புகளை றமம்படுத்துவ ற்கான நடவடிக்ளககளை எடுக்க

றவண்டும். அத்துடன் த ாழில்ரீ ியான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி,

வருவாய் தபருக்கத் ிற்கும், லாபகரமான பணிகைிலும் ஊனமுற்ற
நபர்கள் ஈடுபடுவ ற்கான ஏற்பாடுகளைச் தெய் ல் றவண்டும்.
ii.

முளறொர்ந்

மற்றும் முளறொரா

றவளலவாய்ப்புகளை

ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்ளககளுக்கு ஆ ரவு அைிக்க றவண்டும்.
iii.

விரிவான மறுவாழ்வுத்

ிட்டங்கள் நகர்புறங்கள் மற்றும்

கிராமப்புறங்களையும் தென்றளடயும் வளகயில் அமல்படுத்
iv.

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான தெயல்பாடுகள்,

றவண்டும்.

ிட்டங்கள் மற்றும்

நிகழ்ச்ெிகைில் பல்றவறு பணிகளுக்குத் ற ளவப்படும் நபர்களுக்குப்
பயிற்ெி அைிக்கும் மனி வை றமம்பாட்டுப் பணிகளை ஆ ரிக்க
றவண்டும்.
v.

வைர்ச்ெி, தவைியீடு,

கவல் பரப்பு ல் மற்றும் பயிற்ெிப் புத் கங்கள்

தவைியீட்ளட ஆ ரித் ல் அவெியம்
எல்லொ வசதிகளும் தகொண்ட வள ரமயங்கரள

vi.

உருவொக்குதல் அவசியம். சுய உதவிக்குழுக்கள், தபற்வைொர்
அரமப்புகரளயும் ,

பிைர் துரையின்ைி ஊனமுற்வைொர் தனித்துவமொக

வொழ்வரதயும் ஊக்குவித்தல் வவண்டும்
vii.

ஊனமுற்றறாருக்குள் ஒருங்கிளணப்பு, ஒத்துளழப்பு மற்றும்

த ாடர்பு வளல உருவாக்குவள யும் பலதுளற த ாடர்புகளை
உருவாக்குவள யும் ஊக்குவித் ல் றவண்டும்.
viii.

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு தெௌகரியமான சூழல் இருக்கும்

ிட்டங்கைிலும் பசுளமச்சூழல் றபணப்படும்

பணியாற்ற ஊக்குவித் ல் றவண்டும்.
ix.

ிட்டங்கைிலும் அவர்களை

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு பயன்படும் வளகயிலான கட்டடங்கள்

கட்டு ல் மற்றும் பராமரிப்பு, இருக்ளககள் அளமப்பு, வெ ிகள்
ஏற்படுத்து ல், எந் ிரங்கள் ஆகியவற்ளற உருவாக்க ஊக்குவிக்க
றவண்டும்.
x.

விளையாட்டு, ஓய்வுறநர காரியங்கள், சுற்றுலாக்கள், பளடப்பு

மற்றும் நிகழ்களலகள், கலாொர, ெமூகரீ ியான நடவடிக்ளககைில்
அவர்கள் ஈடுபட றபா ிய உ விகளைச் தெய்யறவண்டும்.
xi.

றபாதுமான வட்டு
ீ
வெ ி, வடுகள்
ீ
மற்றும் விடு ி வெ ிகளுக்கு

உ வவும் அ ற்கு வெ ி தெய்து
xii.

ரவும் றவண்டும்

கருத் ாய்வுகளை ஊக்குவித்து றநாயின் ற ாற்றநிளல

ஆய்வுகளுக்கும் உ வ றவண்டும்.
xiii.

பல்வவறு வமம்பொட்டுப் பிரிவுகள், புதுரமயொன உத்திகள், உதவிக்

கருவிகள், ததொழில்நுட்பம் வபொன்ைவற்ைில் ஆைொய்ச்சிரய ஊக்குவித்து
தைமொன கருவிகள் உற்பத்திரயயும் ஊக்குவிக்க வவண்டும்
xiv.

ஊனமுற்ற நபர்கைின் மனி , குடிளம மற்றும் நுகர்றவார்

உரிளமகள் பாதுகாப்ளப உறு ிதெய்ய ெகலவி ங்கைிலும் ஊக்கம்
அைிக்க றவண்டும்.
xv. ெட்ட அறிவு, ெட்ட ஆறலாெளன, ெட்ட உ வி மற்றும் அமலில் இருக்கும்
ெட்டங்களை ஆராய்ந்து ம ிப்பிடும் அறிவுத் ிறளன அவர்க ளுக்கு ஊட்டி
ஊக்குவிக்க றவண்டும்.
xvi.

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான பிற ற ளவகளுக்கு உ வும்

வளகயிலும், ஊனமுற்றறார் ெம வாய்ப்புகள் மற்றும் உரிளமப் பாதுகாப்பு
ெட்டம், 1995 இன் படி அவர்களுக்கு அைிக்கப்பட றவண்டிய உ விகளை

உறு ிதெய்யும் வளகயிலும் எடுக்கப்படும் முயற்ெிகளை ஆ ரிக்க
றவண்டும்.
xvii.
The following model projects are supported under the scheme:இத் ிட்டத் ின் அடிப்பளடயில் கீ ழ்க்கண்ட மா ிரித்

ிட்டங்கள்

உ விதபறுபளவ:-

புகுமுகப் பள்ளி (pre-school), ஆரம்பைட்ட சிைிச்கசத் தகலயீ டு &

I.

பைிற்சி திட்டம்

ஆறு வயது வளரயுள்ை குழந்ள களை ெிறப்புப் பள்ைிகளுக்குச் தெல்ல
யார்தெய் ல். அல்லது தபாதுப் பள்ைிகைில் அவர்களைச் ெரியான

பருவத் ில் றெர்ப்ப ற்கான

யாரிப்புகளைச் தெய் ல். இத் ிட்டத் ின் கீ ழ்

மருத்துவ றெளவகளும், பகல்றநரப் பராமரிப்பும், தபற்றறார்களுக்கு
ஆறலாெளனகளும்
II.

ரப்படும்.

சி ப்புப் பள்ைிைள்

மூளைக்குளறபாடுள்ை, றபச்சு மற்றும் தெவித் ிறன் குளறபாடுள்ை,
பார்ளவயற்ற, பார்ளவக்குளறபாடுள்ை குழந்ள களுக்கான ெிறப்புப்
பள்ைித்

ிட்டங்களுக்கு உ வி வழங்கப்படும். புலனுணரும்

மற்றும் த ாடர்புத்

ிறன்களை றமம்படுத்துவ ற்கு இந்

ிறன்கள்

ெிறப்புக்

கல்வியில் பிர ான முக்கியத்துவம் அைிக்கப்படும். இ ன் றநாக்கம்
என்னதவனில் அன்றாட வாழ்க்ளகத்
பள்ைிகைிலும், ெமூகத் ிலும் அள

ிறன்களைப் பயின்று தபாதுவான

அக்குழந்ள கள்

நளடமுளறப்படுத்துவது ான். ஊனமுற்ற நபர்கள்
இந்

நி ியின் கீ ழ் கவனிக்கப்படும். இந்

நி ியில்

ங்கும் வெ ிகளும்
ங்கும் வெ ிகளும்

அடங்கும். எலும்புரீ ியாக ஊனமுற்ற குழந்ள களுக்கு ெிறப்புப்
பள்ைிகளைத் த ாடரும்
ஆனால் மா ிரித்

ிட்டங்களுக்கும் நி ி உ வி அைிக்கப்படும்.

ிட்டம் இல்ளல.

III.
மூகை இசிவு றநோய் தோக்ைிய குழந்கதைளுக்ைோன திட்டம்(Project
for Cerebral Palsied Children)
வமற்தசொன்னதுவபொல சிைப்புப் பள்ளிகரள உருவொக்குவவத
இத்திட்டத்தின் வநொக்கம். ஆனொல் ஒவ்தவொரு குழந்ரதகளுக்கும்
தனிப்பட்ட முரையில் மருத்துவ சிகிச்ரசஅளிப்பவத தரலயொய
வநொக்கம் ஆகும்.
IV.

ததோழிற்பயிற்சி கமயங்ைள்(Vocational Training Centres)

15 மு ல் 35 வயது வளரயிலான ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான

ிட்டம் இது.

அவர்களுக்கு றவண்டிய த ாழில்

ிறன்களைக் கற்றுக்தகாடுத்து,

அவர்கள் தபாருைா ாரரீ ியான சு ந் ிரத்ள ப் தபறுவ ற்கான

பயிற்ெிகள் அைிக்கப்படும். என்தனன்ன த ாழிற்பயிற்ெிகள் என்பதும்,
பயிற்ெி காலமும் இத் ிட்டத் ில் தவைிப்பளடயாக த ரியப்படுத் ப்படும்.
V.

உக விட ததோழிற்பட்டக ைள்( Sheltered Workshops)

த ாழிற்பயிற்ெி ளமயங்கைின் றநாக்கம் இத் ிட்டத் ிற்கும் தபாருந்தும்.
இளவ ஊனமுற்ற நபர்கைின் வருவாய் தபருக்கும் வாய்ப்புகளை
உருவாக்கும்.

VI. ததோழுறநோயிலிருந்து குணமோனவர்ைளுக்ைோன திட்டம்(Project for
Rehabilitation of Leprosy Cured Persons)
த ாழுறநாயிலிருந்து குணமளடந் நபர்களுக்கான ெமூப் தபாருைா ார
நிளலளய அ ிகரிக்கும் த ாழில் ிறன் பயிற்ெித்

ிட்டம் இது.

இத்திட்டத்தில் ததொழிற்பயிற்சி ரமயங்களில் பயிற்சி தருதல் மற்றும்
இல்லத்தில் பயிற்சி (தீவிை குரைபொடுள்ளவர்களுக்கு மட்டும்) தருதல்
அடங்கும்.
VII.

மூகைக்குக போடு உள்ை நபர்ைளுக்ைோன உைவியல்- சமூை

றமம்போட்டு இல்லங்ைள்( Half Way Home for Psycho-Social Rehabilitation of
Treated and Controlled Mentally Ill Persons)

மூளைக்குளறபாடுள்ை நபர்களுக்கு மனநல மருத்துவமளனகள்/அளடக்கல
இல்லங்கைில் ெிகிச்ளெ அைித்து அவர்கைின் நிளல கட்டுப்பாட்டுக்கு
வந் பிறகு மறுவாழ்வு அைிக்கும்

ிட்டம் இது. இத் ிட்டத் ின் மூலம் மனநல

சிகிச்ரச தபற்ைவர்களுக்குத் ததொழிற்பயிற்சியும், அவர்கள்
குடும்பத்தினருக்கும் தநருங்கிய சமூகத்தினருக்கும் ஆவலொசரனகளும்
வழங்கி இச்சமுதொயத்தினுடன் இரைக்க வழிவரக தசய்யப்படும். மருத்துவ
ஆறலாெளன/ெிகிச்ளெ வழங்குவற ாடு, உைவியல்ரீ ியாக அவர்களுக்கு
ஏற்படும் த ாந் ரவுகளும் பரிவுடன் கவனிக்கப்படலாம்..
VIII.

ைருத்தோய்வு, அகடயோைம் ைோண்தல், விழிப்புணர்வு

ததோடர்போன திட்டம் (Project relating to Survey, Identification, Awareness and
Sensitization)
ஊனமுற்ற நபர்கைின் தபற்றறார்கள்/பாதுகாவலர்கள்
ஆரம்பகட்டத் ிறலறய பிரச்ளனகளை அளடயாைம் கொைச் தசய்தல்,
தபாருத் மான மறுவாழ்வு முளறகளை பரிந்துளரக்கச் தசய்தல்,
பல்றவறு ஊனங்கள் த ாடர்பான ஆய்வுரள ஊக்குவித்தல்
உள்ளிட்டரவ அடங்கும்.

IX. இல்லத்திறலறய மறுவோழ்வு முக ைள் மற்றும் இல்லத்திறலறய
ஊனமுற்ற ோர் நிர்வோைம் (Home Based Rehabilitation Programme/Home Management
Programme)
ஊனமுற்ற நபர்கள் ஒரு இடத் ிலிருந்து இன்தனாரு இடத்துக்கு நகர்வ ற்கான
உ விகள் மற்றும் வழிகாட்டு ல்களைச் தெய்வற
றநாக்கமாகும். அத்துடன் அன்றாட
அன்றாட வாழ்க்ளகத்

இத் ிட்டத் ின்

கவல் த ாடர்ளப வைர்த் ல் மற்றும்

ிறன்கள், பயிற்ெி அைித் ல், ஊனமுற்ற குழந்ள கைின்

தபற்றறார் மற்றும் குடும்பத் ினருக்கு பயிற்ெி மற்றும் விழிப்புணர்வு
உள்ளிட்டரவ அடங்கும்.

X. சமூைரீதியிலோன மறுவோழ்வுத் திட்டம்(Project for Community Based
Rehabilitation)
ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு மறுவாழ்வு அைித்தும், த ாழிற்பயிற்ெிகள்
தகாடுத்தும் அவர்கைின் ெமூகத் ில் இளணந் ிருக்க ளவப்பற

இத் ிட்டத் ின் றநாக்கமாகும். ஊனமுற்வைொருக்கொன வசரவகள் அரிதொக
உள்ள/ இல்லொத இடங்களில் நிைந்தைமொன ஒரு நிறுவன அரமப்ரப
ஏற்படுத்தொமல் ஊனமுற்ை நபர்கள், குடும்பத்தினர், சமூகம் மற்றும்

மருத்துவ வசரவ புரிபவர்கள் ஆகிவயொரிரடவய ஒருங்கிரைப்ரப
ஏற்படுத்தி வதரவப்படும் வசரவகரள அளிக்கும் திட்டமொக இருக்கும்.
இத் ிட்டம் கிராமப்புறங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது.

XI. போர்கவக் குக போடுள்றைோர் கமயங்ைள் திட்டம் (Project for Low Vision
Centres)
பார்ளவக் குளறபாடு உள்ைவர்களுக்கு ெிகிச்ளெ மற்றும் மறுவாழ்வு
வழங்குவ ற்கான ளமயங்களை ஊக்குவிக்கும்

ிட்டம். பார்ளவக்

குளறபாடு தகாண்டவர்களை அளடயாைம் காண் ல், ம ிப்பிடு ல்,
மறுவாழ்வு மற்றும் ஆறலாெளனகள் வழங்கப்படுவற ாடு பார்ளவக்
குளறபாடு தகாண்டவர்கள்

ங்கைது பார்ளவத் ிறளன றமம்படுத் வும்,

ங்கைது ஆற்றளல அ ிகபட்ெம் தவைிப்படுத்துவ ற்கான மருத்துவ,
ஆறலாெளன உ விகளும் இம்ளமயத் ில் அைிக்கப்படும். .

XII. மனித வை றமம்போடுக்ைோன திட்டங்ைள்(Projects for Human Resource
Development)
ஊனமுற்வைொர் மறுவொழ்வுத் துரையில் ஊனமுற்வைொர்
சிைப்புக்கல்விக்கொன பயிற்சியொளர்களுக்குப் பயிற்றுவிக்கும் திட்டங்கள்,
வளரமயங்கள் மற்றும் அவற்ைிரடவய ததொடர்பு வரலப்பின்னரல
உருவொக்குதல் சொர்ந்த திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.
XIII. ைருத்தரங்குைள் / பைிலரங்குைள் / ைிரோமப்பு

முைோம்ைள்

ஊனமுற்றறார் நலனுக்காக குறிப்பிட்ட றநாக்கங்கள், பலன்கள் மற்றும்
விளைவுகளை முன்னிறுத் ி நடத் ப்படும் கருத் ரங்குகள்/

பைிலரங்குைள் /கிராம முகாம்களுக்கு நல்ல நி ியு வி அைிக்கப்படும்.
XIV. ஊனமுற்

நபர்ைளுக்ைோன சூழல்நலம் றபணும்

திட்டங்ைள்(Environment Friendly and Eco-Promotive Projects for the Handicapped)
பசுளமநலம் றபணும்

ிட்டங்கைான ற ாட்டக்களல, மரக்கன்று நடு ல்,

நொற்றுப்பண்ரை ( நர்ெரி) ளவத் ல் றபான்றளவ ஊக்குவிக்கப்படும்
XV.

ைணிப்தபோ ிக்ைோன நிதி உதவி(Grant for Computer)

ற ளவப்படும் தமன்தபாருள், வன்தபாருள் வெ ிகளுடன் கூடிய
கணிப்தபாறிகள் வாங்குவ ற்கு இத் ிட்டத் ின் கீ ழ் நி ி உ வி
அைிக்கப்படும். இத் ிட்டத் ின் கீ ழ் மற்ற

ிட்டங்களுக்கான

கணிப்தபாறிகளையும் வாங்கும் நளடமுளற இத் ிட்டத் ின் கீ ழ்
அனும ிக்கப்பட்டுள்ைது.

XVI. ைட்டடம் ைட்டுதல் (construction of Building)
வகுப்பளறகள், த ாழிற்பயிற்ெி அல்லது றவளலவாய்ப்பு ளமயங்கள்,
விடு ிக் கட்டடங்கள் கட்டவும் இத் ிட்டத் ின் கீ ழ் நி ி உ வி
அைிக்கப்படும்.

XVII. சட்ட அ ிவு,, சட்ட ஆறலோசகன, சட்ட உதவி, நகடமுக யில்
இருக்கும் சட்டங்ைகை ஆய்வு தசய்து மதிப்பிடுதலுக்ைோன பயிற்சித்
திட்டம்(Project for Legal Literacy, including Legal Counseling, Legal aid and Analysis
and Evaluation of Existing Laws.)
துளண ெட்டப் பயிற்ெியாைர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்களுக்கு

தகௌரவத்த ாளக மற்றும் நீ ிமன்ற தெலவுகளுக்காகும் த ாளகளயயும்
ரும்

ிட்டம் இது.

XVIII. மோவட்ட ஊனமுற்ற ோர் மறுவோழ்வு கமயங்ைள்(District Disability
Rehabilitation Centres)
மாவட்ட ஊனமுற்றறார் மறுவாழ்வு ளமயங்கள் அரொல்
உருவொக்கப்பட்டு

ன்னார்வ நிறுவனங்கைிடம் ஒப்பளடக்கப்படுவற

இ ன் றநாக்கமாகும். ெமூகத் ின் அடித் ட்டு வளரயில் விழிப்புணர்வு,
மறுவாழ்வு மற்றும் பயிற்ெி நடவடிக்ளககளை ஊக்குவிப்பற
றநாக்கமாகும்

இ ன்

பல ரப்பட்ட மோதிரித் திட்டங்ைைின் ைீ ழ் ைீ ழ்க்ைண்ட விஷயங்ைளுக்கு நிதி
உதவி அைிக்ைப்படும்: :

I. ததோடரும் தசலவுைள்

i.

ன்னார்வ நிறுவனத் ால்

ிட்டத் ிற்கு நியமிக்கப்படும் ஊழியர்களுக்கு

வழங்கப்படும் தகௌரவத் த ாளக
ii.

பயனாைிகைின் றபாக்குவரத்து வெ ி

iii.

பயனாைிகளுக்கான உ வித்த ாளக மற்றும் விடு ிப் பராமரிப்பு

iv.
v.

மூலப்தபாருட்களுக்கு ஆகும் தெலவு

அலுவலகச் தெலவுகள், மின்ொரம் மற்றும்

ண்ண ீர் கட்டணம்

ஆகியளவ
vi.

வாடளக

II. ததோடரோத தசலவுைள்
அளறக்கலன்கள், இருக்ளககள்

i.

கருவிகள்

ii.

கட்டடம்

iii.

புத் கங்கள்

iv.

த ாடரும் தெலவுகள் மற்றும் த ாடரா
ிட்டத் ில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

தெலவுகைின் வரம்புகள் பற்றி

தகுதியோன அகமப்புைள்( ELIGIBLE ORGANISATIONS)
கீ ழ்க்கண்ட அளமப்புகள் இத் ிட்டத் ின் கீ ழ் நி ி உ வி தபறுவ ற்குத்
கு ியானளவ:
i.

ெங்கப் ப ிவுச் ெட்டம், 1860 (XXI of 1860), அல்லது அ ற்கு இளணயான

ெட்டங்களின்கீ ழ் (மாநில அரசு அல்லது யூனியன் அரொல்
அமல்படுத் ப்பட்டது) பதிவு தசய்யப்பட்ட அரமப்புகள்
ii.

தபாது அறக்கட்டளையாக குறிப்பிட்ட அமலிலிருக்கும் சட்ட

விதிக்கு உட்பட்டு பதிவு தசய்த தபொது அைக்கட்டரளகள்காலத் ிற்கு
ப ிவுதபற்றிருக்க றவண்டும் அல்லது
iii.

சட்டப்பிரிவு 25, கம்தபனி சட்டம், 1958 இன் கீ ழ் ப ிவுதபற் ிருக்கும்

த ொண்டு நிறுவனங்கள்
அத்துடன் அந்தப் பதிவு நடந்து இைண்டு ஆண்டுகளொவது அமலில்
இருத்தல் வவண்டும். அப்வபொதுதொன் இத்திட்டத்தின் கீ ழ் நிதி உதவிக்கு
விண்ைப்பிக்க முடியும்.
கு ிப்பு: வி ிவிலக்காக, ெமூக நீ ி மற்றும் றமம்பாட்டு அளமச்ெகத் ின்
தெயலர் இந்

குளறந் பட்ெ காலவரம்ளப எழுத்துப்பூர்வமான ப ிவுடன்,

அ ற்கான நியாயங்களுடன் குளறக்க இடம் உண்டு.
3.4.1 (i) இலிருந்து (iii) ல் குறிப்பிடப்பட்ட அளமப்புகள் பின்வரும் அம்ெங்களைக்
தகாண்டிருத் ல் றவண்டும்:

நிர்வாக அளமப்பு ஒன்று ெரியான முளறயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்க

i.

றவண்டும். நிர்வாக அளமப்பின் பணிகள், அ ிகாரங்கள் மற்றும்

தபாறுப்புகள் அளனத்தும் வளரயறுக்கப்பட்டு எழுத்துரீ ியாக ஆவணம்
தெய்யப்பட்டிருத் ல் றவண்டும்.
ிட்டத்ள

ii.

அனுபவத்ள
அந்

iii.

எடுத்து நடத்துவ ற்கான வைங்கள், வெ ிகள் மற்றும்

அந்

அளமப்பு தகாண்டிருக்க றவண்டும்

அளமப்பு ஒரு

னிநபர் அல்லது ஒரு குழுவின் லாபத்துக்காக

இயங்கக் கூடாது.

பாலினம், ம ம், ொ ி அல்லது இன அடிப்பளடயில் யாருக்கும் அந்

iv.

அளமப்பு பாகுபாடு காட்டக்கூடாது.
ொ ாரணமாக அந்

v.

அளமப்பு இரண்டு ஆண்டுகைாவது

தெயல்பட்டிருக்க றவண்டும்.

நி ி நிளல ெிறப்பாக இருத் ல் றவண்டும்.

vi.

Note: பணி அனுபவம், குறிப்பிட்ட அளமப்பின் தெயல்பாட்டு காலம், நி ி நிளல
ஆகியளவ த ாடர்பான நிபந் ளனகளைச் தெயலர், நி ி ஆறலாெகரின்
ஆறலாெளன தபற்று அரி ான, வி ிவிலக்கான சூழ்நிளலகைில்
எழுத்துப்பூர்வமாக ப ிவுதெய்து தநகிழ்த் லாம்.
நிதி உதவி தபறுவதற்ைோன வழிமுக ைள்(NORMS OF FINANCIAL
ASSISTANCE)
தகொடுக்கப்படும்

ிட்டநிரலின் பைன்கள், சொத் ிைக்கூறுகளின்

அடிப்பயடைில் நி ியும் அ ன் அளவும்

ர்
ீ மொனிக்கப்படும்.

வயரவுதசய்ைப்பட்ட த ொயகைில் 90 ச விகி ம் வயர

ிட்டத் ிற்கொக

ரப்படலொம். இது

நி ி வயரமுய களுக்கு உட்பட்ட ொக இருத் ல் வவண்டும். அரசு சொரொ
நிறுவனங்களின்

ன்னிய வுத்

ன்யமயை ஊக்குவிக்கும் அடிப்பயடைில்

ஏற்கனவவ ஏழு ஆண்டுகளுக்கு நி ி வொங்கிை நகர்பு
ச விகி

அயமப்புகளுக்கு 75

நி ியை வழங்கலொம்.அது மு லொம் ஆண்டில் 90% என்றும்,ஓர்

ஆண்டு விட்டு மறு ஆண்டில் 5% குய த் வொறு 75% நி ி உ வி அளயவ
அயடயும்.

தெலவு வளரமுளறகள் கு ித்
ஏ- 3.5.3 இல்

விவரங்கள் பிற்வசர்க்யக XIV to XVI in போைம்

ரப்பட்டுள்ைது. ஒரு அளமப்பு ஏற்கனறவ நி ி உ விளயப்

தபற்றிருந் ாறலா, இத் ிட்டத் ின் கீ ழ் றவதறாரு இடத் ிலிருந்து நி ிளய
எ ிர்றநாக்கியிருந் ாறலா, அந்
நி ி உ வி வழங்கப்படும். அந்
றவண்டும்.

அம்ெத்ள யும் கணக்கில் எடுத்துக்தகாண்றட

விவரங்களை விண்ணப்பத் ில் தகாடுக்க

விண்ணப்பித் லும் ஒப்பு ல் தபறு லும் (APPLICATION AND SANCTION)
For new projects
புதிய திட்டங்ைகைத் ததோடங்ை
மாநில அரசு/மாநில ஆளணயர்கள்/ற ெிய அளமப்புகள்/நிறுவனங்கள்/ெமூக
நீ ி மற்றும் றமம்பாட்டு அளமச்ெகத் ால் நியமிக்கப்பட்ட அளமப்பு
ஆகியவற்றின் பரிந்துளரகள் பு ிய

ிட்டங்களுக்கான நி ிளயப் தபறுவ ற்கு

அவெியமானது. வல்லுனர்கரளக் தகொண்டு பயிற்சி அளித்தல் ததொடர்பொன
புதிய திட்டங்கரளப் தபொருத்தவரை ஒப்புதலும் உதவியும் தபை இந்திய
மறுவொழ்வு கவுன்சிலுக்கு விண்ைப்பங்கரள அனுப்ப வவண்டும்.
For continuing projects
திட்டங்ைகைத் ததோடர்வதற்ைோை
I. நி ி உதவி (மொனியத் ததொரக) தபற குறிப்பிடப்பட்ட வடிவில்
விண்ணப்பத்ள த்

ாக்கல் தெய்யறவண்டும்.

நி ி உதவி (மொனியத் ததொரக) தபற கீ ழ்க்கண்ட ஆவணங்களைக் காண்பிக்க
றவண்டும்:
i.

நி ி ஆண்டில் வதரவப்படும் நி ிக்கான வரவு தெலவு ம ிப்பீட்ளட

காண்பிக்க றவண்டும் (த ொடர்ந்து மற்றும் ஒரு முய

மட்டுவம

தசலவிடப்படும் வரககள் குைித்த பட்டியளலயும் காண்பித் ல்
றவண்டும்).
ii.

ணிக்ளக தெய்யப்பட்ட/தெய்யப்படா

முந்ள ய ஆண்டின்

கணக்குவழக்குகளைக் குறிப்பிட றவண்டும். அனும ி வழங்கப்பட்ட
ஒவ்தவொரு வரகயிலும் (items) ஆன தெலளவயும் குறிப்பிட்டு அ ற்கு
வழங்கப்பட்ட நி ிளயயும் றெர்த்துக் குறிப்பிட றவண்டும்.
iii.

வரவு மற்றும் தெலவு அறிக்ளக, வருவாய் மற்றும் தெலவு அறிக்ளக

மற்றும் பண இருப்புநிளலக் குறிப்ளபயும் காண்பிக்க றவண்டும்.

iv.

முந்ள ய ஆண்டறிக்ளக.

v.

அனுமதிக்கப்பட்ட ஒவ்தவொரு வரகயிலும் ஆன தசலவு விபைம்

குைிப்பிடப்பட்டு தைிக்ரக தசய்யப்பட்ட பயன்பொட்டுச் சொன்ைிதழ்
vi.
vii.
viii.

ஊழியர்கள் பற்றிய விவரம்

பயனாைிகள் பற்றிய விவரம்
அலுவலகத்ள

நடத்துபவர்கள் மற்றும் நிர்வாகக் கமிட்டி

உறுப்பினர்கள் பற்றிய விவரங்கள்
ix.

நிறுவனம் முக்கியமாக நிளனக்கும் றவறு ஏ ாவது விவரம்

இருந் ாறலா, றகாரப்பட்டாறலா அள யும்

ரறவண்டும்.

