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FOREWORD

முன்னுரர
ஊனமுற்தறாருக்கான

தேசியக்

ககாள்கககய

கவளியிடுவேில்

நான்

ககௌரவமகெகிதறன். இந்ேிய அரசியல் சாசனம் சுேந்ேிரம், சமத்துவம், சமநீேி
மற்றும் சுய மரியாதைதய அகனத்து ேரப்பினருக்கும் குறிப்பாக ஊனமுற்ற

நபர்ககளயும் உள்ளெக்கிய சமூகமாக இருக்க வலியுறுத்துகிறது. ஊனமுற்ற
நபர்கள் கோெர்பான சமூகப்பார்கவயில் நிகறய தநர்மகறயான மாற்றங்கள்
சமீ ப

ஆண்டுகளில்

ஏற்பட்டுள்ளன.

சமமான

வாய்ப்புகளும்,

மறுவாழ்வு

ேிட்ெங்களும் அவர்களுக்குக் கிகெத்ோல் கபரும்பாலான தபரால் ேரமான
வாழ்க்கககய வாழமுடியும்.

2. ஊனமுற்ற நபர்களின் நலன்கதளக் கருத்ைில் ககாண்டு
உருவாக்கும்
ைிட்டங்கள்

ககாள்தககளின்

மற்றும்

மனிைவளங்களாக
முடிகிறது.

ககாள்கககள்

ஊனமுற்ற

மாற்ற

பூர்த்ேிகசய்கிறது

நபர்கதள

உருவாக்கப்பட்ட

எப்படியிருப்பினும்
குறித்ே

பிரைிபலிப்தப

விரிவான

ஊனமுற்ற
ஆவணம்

இந்ைிய அரசு

அரசன்

நல்ல

சட்டங்கள்,

ஆற்றல்

நிறுவனங்களில்

நபர்களுக்கான
ஒன்றின்

மிகு

காண

தேசியக்

தேகவகய

இது

3. இந்ைத் தைசியக் ககாள்தக ஆவணத்ைிதனக் ககாண்டு வருவைற்கான
மேிப்புமிக்க

ஆதலாசகனககளப்

பங்களித்ேேற்காக

அகமச்சரகவ

சகாக்களுக்கும்/ இந்ேிய அரசு அகமச்சக அேிகாரிகளுக்கும், ஊனமுற்தறார்
நலன் சார்ந்ே நிபுணர்களுக்கும், ஊனமுற்தறார் நலத்ேிற்காக பணியாற்றும்
அரசுசாராே நிறுவனங்களுக்கும் எனது உண்கமயான நன்றிகயத் கேரிவிக்க
ஆகசப்படுகிதறன்.

4. ஊனமுற்ற நபர்களின் வாழ்க்ககத் ேரம் தமம்படுவேற்கு இந்ே ககாள்கக

ஆவணத்கேச் கசம்தமயாக அமல்படுத்ே அரசு, அரசு சாராே அகமப்புகளும்
நிபுணர்களும் தேகவயான நெவடிக்ககககள எடுப்பார்கள் என்று நம்புகிதறன்.
மீ ரா குமார்(ஸ்ரீமேி)

எண்..3-1/1993-DD.III

சமூகநீதி மற்றும் மமம்பாட்டு அரமச்சகம், இந்திய அரசு
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ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான மதசியக் டகாள்ரக
Introduction

அறிமுகம்
இந்ேிய அரசியல் சாசனம், அகனத்து குடிமக்களுக்கும், ஊனமுற்தறாகரயும்
உள்ளெக்கிய

சமூகத்ேிற்கும்

சுேந்ேிரம்,

சமநீேி,

சமத்துவம்

மற்றும்

சுய

மரியாதைதய உறுேிப்படுத்துகிறது. சமீ ப ஆண்டுகளில் ஊனமுற்ற நபர்கள்
கோெர்பான

சமூகப்பார்கவயில்,

ஏற்பட்டுள்ளன.

சமமான

பரவலான,

வாய்ப்புகளும்,

தநர்மகறயான
மறுவாழ்வு

மாற்றங்கள்

ேிட்ெங்களும்

அவர்களுக்குக் கிகெத்ோல் கபரும்பாலான தபரால் ேரமான வாழ்க்கககய
வாழமுடியும்.

2. 2001 இல் எடுக்கப்பட்ெ மக்கள்கோககக் கணக்ககடுப்பின் அடிப்பகெயில்

இந்ேியாவில் 2.19 தகாடி தபர் ஊனமுற்றவர்கள். இவர்கள் இந்ேியாவின் கமாத்ே
மக்கள்கோககயில்
பார்கவ,

சேவிகிேமாக

2.13

கசவித்ேிறன்,

உள்ளனர்.

உெல்கசயல்

ஊனமுற்றவர்களில்

இயக்க

குகறபாடு

மற்றும்

மூகளக்குகறபாடுகளுென் இருப்பவர்கள் அடங்கியுள்ளனர். இவர்களில் 75
சேவிகிேம்
கல்வியறிவு

தபர்

கிராமப்பகுேிகளில்

கபற்றவர்கள்.

34

வசிக்கின்றனர்.

சேவிகிேம்

45

தபர்ோன்

சேவிகிேம்

தபர்

தவகலவாய்ப்கபப்

கபற்றவர்களாக உள்ளனர். மருத்துவரீேியான மறுவாழ்வுக்குத்ோன் முன்பு

அேிக முன்னுரிகம ேரப்பட்ெது. ேற்தபாது சமூக மறுவாழ்வுக்கு அேிகம்
கவனம் ேரப்படுகிறது. உெல் ஊனமுற்றவர்களின் ைிறதமகதள அறிந்து
அவற்தற

ஊக்குவித்து

அவர்ககள

சமூகத்ேின்

கமயநீதராட்ெத்துக்குக்

ககாண்டுவர தவண்டும் என்ற எண்ணம் அகனவரிெத்ேிலும் உருவாகியுள்ளது.
ஊனமுற்ற

நபர்கள்

கசயல்படுத்ேியுள்ளது.
i.

ஊனமுற்ற

நலனுக்காக

இந்ேிய

நபர்கள்(சமவாய்ப்பு,

அரசு

மூன்று

சட்ெங்ககள

உரிகமப்பாதுகாப்பு

மற்றும்

முழுப்பங்தகற்பு) சட்ெம்(1995), கல்வி, தவகல, ைதட இல்லாை நல்ல
சூழல் மற்றும் சமூகப்பாதுகாப்கப வழங்குகிறது.

ii. ஆட்டிசம் (மைி இறுக்கம்) , மூகள இசிவு, மூகளக்குகறபாடு மற்றும்
பலகுகறபாடுகள் சட்ெத்ேின்படி(1999), நான்கு வகக குகறபாடுகளுக்கு

சட்ெரீேியாக

பாதுகாவலர்ககள

ஏற்படுத்ேிக்

ககாள்ள

வழிவகக

கசய்யப்பட்டுள்ளது. முடிந்ேவகரக்கும் சுேந்ேிரமான வாழ்வுச்சூழகல
ஏற்படுத்ேிக்ககாள்ளவும் உேவுகிறது.

iii. இந்ேிய மறுவாழ்வு மன்றச் (கவுன்சில்) சட்ெம்(1992),

ஊனமுற்தறார்

மறுவாழ்வுக்கான மனிேவள ஆற்றகல தமம்படுத்ே வலியுறுத்துகிறது

3. சட்ெப்பாதுகாப்கபத் ோண்டி உள்கட்டுமான அளவில் விரிவான வசேிகள்
கசய்யப்பட்டுள்ளன.

மனிேவள

ஆற்றகல

தேசியப் பயிலகங்கள் கசயல்படுகின்றன.

தமம்படுத்தும்

பணியில்



தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் பார் பிசிக்கலி தேண்டிதகப்ட், புதுகெல்லி



தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் பார் விசுவல்லி தேண்டிதகப்ட், கெஹ்ராடூன்



தநஷனல்

இன்ஸ்டிட்யூட்

பார்

ஆர்த்தோதபடிக்கலி

7

தேண்டிதகப்ட்,

ககால்கத்ோ


தநஷனல்

கசகந்ேிராபாத்.

இன்ஸ்டிட்யூட்

பார்

கமன்ட்ெலி

தேண்டிதகப்ட்,



தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் பார் ேியரிங் தேண்டிதகப்ட், மும்கப



தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் ரீோபிலிதயசன் ட்கரய்னிங் & ரிசர்ச்,

கட்ொக்.


தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் பார் எம்பவர்கமண்ட் ஆப் கபர்சன்ஸ் வித்

மல்டிப்பிள் டிகசப்ளிட்டீஸ், கசன்கன.

4. ஐந்து கூட்டு மறுவாழ்வு கமயங்களும், நான்கு பிராந்ேிய மறுவாழ்வு
கமயங்களும் 120 மாவட்ெ ஊனமுற்தறார் மறுவாழ்வு கமயங்களும் (DDRCs)
தசர்ந்து

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

பல்தவறு

மறுவாழ்வு

தசகவககளச்

கசய்துவருகிறது. சுகாோர மற்றும் குடும்ப நல அகமச்சகத்ேின் கீ ழும் நிகற
தேசிய

நிகலயங்கள்

மறுவாழ்வுப்

பிரிவில்

ஈடுபட்டு

வருகின்றன.

கபங்களூரில் உள்ள தநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் கமன்ெல் கேல்த் அண்ட்
நியூதரா சயின்சஸ், மும்கபயில் உள்ள ஆல் இந்ேியா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப்
பிசிக்கல் கமடிசின் அண்ட் ரீோபிலிதெசன், கமசூரில் உள்ள ஆல் இந்ேியா
இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் ஸ்பீச் அண்ட் ேியரிங், ராஞ்சியில் உள்ள கசன்ட்ரல்
இன்ஸ்டிட்யூட்
மறுவாழ்வுப்

ஆப்

கசக்கியாட்ரி

பணிகளில்

ஆகிய

அகமப்புகளும்

ஈடுபடுகின்றனர்.

இத்துென்

ஊனமுற்தறார்

மாநில

அரசு

நிறுவனங்களும்

மறுவாழ்வு

தசகவககள

வழங்குகின்றன.

தமலும்

மறுவாழ்வுப் பணியாளர்களுக்கான பயிற்சிககள 250 ேனியார் பயிலகங்கள்
ககாடுக்கின்றன.

5. (NHFDC) தேசிய ஊனமுற்தறார் நிேி வளர்ச்சிக் கழகம், ஊனமுற்ற நபர்களின்
சுயதவகலவாய்ப்பு

முயற்சிகளுக்கு

சலுககரீேியாக

அகமப்புகள் வாயிலாக வழங்குகிறது

கென்ககள

மாநில

6. கிராம, நடுத்ேர, மாவட்ெ அளவில் ஊனமுற்தறார் நலன் காக்க பஞ்சாயத்
ராஜ் அகமப்புகளுக்கு கபாறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

7. ஆசிய பசிபிக் பிராந்ேியத்ேில் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான முழுப்பங்தகற்பு
மற்றும்

சமத்துவத்கே

வழங்கும்

உென்படிக்ககயில்

இந்ேியாவும்

கககயழுத்ேிட்டுள்ளது. பிவாதகா மில்கலனிய நெவடிக்ககத் ேிட்ெத்ேிலும்
அகனவகரயும் உள்ளெக்கிய, ேகெகள் அற்ற உரிகம அடிப்பகெயிலான
சமூகத்கே

உருவாக்குதவாம்

என்றும்

இந்ேியா

கககயழுத்ேிட்டுள்ளது.

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான உரிகமகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தமம்பாட்டுக்கான
ஐநாவின் ஒப்பந்ேத்ேிலும் கககயழுத்ேிடும் தபச்சுவார்த்கேயில்
இந்ேியா ஈடுபட்டுள்ளது.

ஐநாவுென்

மதசிய டகாள்ரக அறிக்ரக(national policy statement)
8. ஊனமுற்ற நபர்கள், நாட்டின் மேிப்புமிக்க மனிேவளம் ோன் என்பகே தேசியக்
ககாள்கக

அங்கீ கரிக்கிறது.

அவர்களுக்கு

சமவாய்ப்புகள்,

உரிகமகள்,

பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகத்ேில் முழுப்பங்தகற்பு தபான்ற உரிகமகளுக்கான
சூழகல உருவாக்கவும் நாடு உறுேிபூண்டுள்ளது. அந்ேக் ககாள்ககத்ேிட்ெத்ேின்
குவியம் பின்வருமாறு:

I.ஊனத்ரதத் தடுப்பது (prevention of Disabilities)
9. பல சமயங்களில் கபரும்பாலான ஊனங்ககள முன்தப ேடுக்க முடியும்.
அேனால்

ஊனத்கேத்

ஊனத்துக்குக்

ேடுப்பைற்கு

காரணமான

நெவடிக்கககளும்
குழந்கேகளுக்கு

வியாேி

அவசியம்.

ஊனம்

முக்கியத்துவம்
கோெர்பான

கர்ப்பகாலத்ேிதலா

ஏற்பொே

வண்ணம்

கவனமும் ேீவிரமும் கசலுத்ே தவண்டும்.

அளிக்க

தவண்டும்.

விழிப்புணர்வும்,
பிரசவத்துக்குப்

ேடுப்பு

ேடுப்பு
பிறதகா

நெவடிக்கககளில்

II. மறுவாழ்வு நெவடிக்ரககள்(rehabilitation measures)
10.மறுவாழ்வு நெவடிக்ககககள மூன்று ேனித்துவப் பிரிவுகளாக வகுத்துக்
ககாள்ளலாம்:

i. உெல்ரீேியான மறுவாழ்வு,
ேகலயீடு,

கோெக்கத்ேிதலதய ஊனத்கே அறிேல்,

ஆதலாசகன,தேகவயான

மருத்துவ

உேவி

மற்றும்

துகணக்கருவிகள் ேருேல். மறுவாழ்வுப் பணியாளர்ககள தமம்படுத்தும்
நெவடிக்ககயும் இேில் தசரும்
ii. ஊனமுற்றவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் கோழிற்கல்வி அளிப்பேன் மூலம்
அவர்ககள மறுவாழ்வுக்குத் ேயாராக்குேல்
iii. சமூகத்ேில்

ககௌரவமான

மறுவாழ்வு

வாழ்க்கக

வாழ்வேற்கு

கபாருளாோர

II A. Physical Rehabilitation Strategies

II

. அ.

உெல்ரீேியான மறுவாழ்வுக்கான வழிமுகறககள வகுப்பது

(அ) டதாெக்கத்திமலமய ஊனத்ரத அறிதல் மற்றும் மருத்துவத் தரலயீ டு
(early detection and intervention)
11.

ஊனத்கே

சிகிச்கசககளச்

ஆரம்பத்ேிதலதய

அைிகமாவதையும்

கசய்வைன்

ஆரம்பநிகலயிதலதய

கண்ெறிவதும்,

மூலம்

ஊனம்

ைடுக்கலாம்.
கண்டுபிடிக்க

மருந்து

மற்றும்

பிற

ேீவிரமாவகேயும்

அேனால்ோன்

ஊனத்கே

வலியுறுத்ேப்படுகிறது.

அேற்கான

வசேிகள் கசய்யப்பெ தவண்டியது அவசியம். கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும்
மக்களுக்கு

இதுதபான்ற

வசேிகள்

நெவடிக்ககககள அரசு எடுக்க தவண்டும்

இருப்பதைத்

கேரியப்படுத்தும்

(ஆ) ஆமலாசரன & மருத்துவரீதியான மறுவாழ்வு
12. உெல்ரீேியான மறுவாழ்வு நெவடிக்கககளில் ஆதலாசகன அளிப்பதும்,
ஊனமுற்கற

நபர்களின்

ேிறன்ககள

தமம்படுத்ேி

அவர்களது

குடும்பத்ேினருக்கு நம்பிக்கக ஊட்டுவதும் அெங்கும். அத்துென் பிசிதயாகேரபி,
கோழில்ரீேியான சிகிச்கச, உளவியல் சிகிச்கச, அறுகவசிகிச்கச மூலம்

சரிகசய்ய முயலுேல், பார்கவத்ேிறன் மேிப்பீடு, பார்கவத்ேிறன் ஊக்குவிப்பு,
தபச்சுத்ேிறன்

பயிற்சி,

கசவித்ேிறன்

மறுவாழ்வு

மற்றும்

சிறப்புக்கல்வி

அரசுசாராே

அகமப்புகள்,

ஆகியகவ நாட்டின் அகனத்து மாவட்ெங்களிலும் சிறப்புக்கல்வியாக மாநில
அரசாங்கங்களாலும்,

உள்ளூர்

அகமப்புகள்,

ஊனமுற்ற நபர்களின் கபற்தறார் மற்றும் ஊனமுற்தறார் சங்க அகமப்புகள்
தபான்றவற்றால் சிறப்பான முகறயில் ேரப்படுகிறது.
13. ேற்சமயம், மறுவாழ்வு தசகவ தமயங்கள் நகர்புறப்பகுேிககளச் சுற்றிதய
அதமந்துள்ளன.

ஆனால்

கிராமப்புறங்களிதலதய

சேவிகிேம்
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வாழ்கிறார்கள்.

ஊனமுற்ற

கோழில்முகறயாக

நபர்கள்

மறுவாழ்வுப்

பணிகயச் கசய்பவர்கள் ேங்கள் தசகவககள கிராமப்புறங்களுக்கும் நீட்டிக்க
தவண்டும்.

ேனியார்

மறுவாழ்வு

தசகவ

கமயங்கள்

மேிப்பீடுென் ேங்ககள ஒழுங்குகசய்வது அவசியம்.

குகறந்ேபட்ச

ேர

14. கிராமப்புறங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு தசகவ கிகெக்காே பகுேிகளுக்கு
மறுவாழ்வு தசகவகய விரிவுபடுத்ே புேிய மாவட்ெ ஊனமுற்தறார் மறுவாழ்வு
கமயங்கள் (DDRCs) மாநில அரசின் உேவியுென் கட்ெப்படும்.
15.

தேசிய

கிராமப்புற

நலத்ேிட்ெத்ேில்

வரும்

ஆஷா

கிராமப்புறங்களில்

வசிக்கும் மக்களின் ஆதராக்கியத் தேகவககளக் கவனிக்கிறது. குறிப்பாக
சமூகத்ேின்
மக்களின்
நிகலயில்

விளிம்புநிகலயில்
நலனில்

ஆஷா

இருக்கும்

தநாய்கள்

ேிட்ெம்

ஊனமுற்ற

அேிகம்

பாேிக்கும்

வாய்ப்புள்ள

நபர்களுக்கான

அகனத்து

மறுவாழ்வு

அக்ககற

கசலுத்துகிறது.

அடித்ேட்டு

தசகவககளயும் கவனிப்பேற்காக ஆஷா வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது.
(இ) உதவிக் கருவிகள் (assistive devices)
16.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

நீடித்ே

உகழப்கபத்

ேரக்கூடிய,

விஞ்ஞானமுகறயில் ேயாரிக்கப்பட்ெ, ஐஎஸ்ஐ ேரச்சான்று கபற்ற நவன
ீ
உேவிக்கருவிகள்
அவர்கள்

உெல்,

கிகெப்பேற்கு
சமூக

இந்ேிய

மற்றும்

அரசு

உளவியல்

உேவுகிறது.

அதடவைால் ஊனத்ேின் ோக்கம் குகறயும்

ரீைியாக

இேன்மூலம்

முன்தனற்றம்

17. தேசிய நிகலயங்கள், மாநில அரசுகள், மாவட்ெ ஊனமுதறார் மறுவாழ்வு
கமயங்கள்

மற்றும்

அரசு

சாரா

நிறுவனங்கள்

வாயிலாக

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு கசயற்ககக் கால்கள் மற்றும் கசயற்கக மூட்டிகணப்புகள், மூன்று
சக்கர கசக்கிள், சக்கர நாற்காலி, சிறப்புக் காலணிகள் தபான்ற அன்றாெ
வாழ்க்ககச் கசயல்பாடுகளுக்கான கருவிகள், கல்விக் கருவிகள்(பிகரய்ல்
எழுத்துக்கருவி,

பார்கவக்குகறபாட்டு

டிக்ெதபான்,

சிடி

உேவிக்கருவிகள்,

ப்தளயர்/தெப்ரிக்கார்ெர்),

பார்கவயற்றவர்களுக்கான

வழிக்காட்டு கழிகள், கசவிட்டுக்கருவிகள், கல்விக்கான கருவிகள், ேகவல்
கோெர்புக் கருவிகள், மூகளக்குகறபாடு உள்ளவர்களுக்கு உேவி மற்றும்

எச்சரிக்கக கசய்யும் கருவிகளும் வழங்கப்படும். தசகவ அேிகம் கிகெக்காே,
இல்லாே இெங்களுக்கும் இந்ே கருவிகள் கிகெப்பேற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்படும்.

18. ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு உேவக்கூடிய உயர்கோழில்நுட்ப கருவிககள
உற்பத்ேி

கசய்ய

ேனியார்,

அரசு

மற்றும்

இரண்டும்

தசர்ந்ே

கோழில்

நிறுவனங்கள் முன்வந்ோல் கபாதுத்துகற வங்கிகள் நிேி உேவி வழங்கும்

(ஈ) மறுவாழ்வு டதாழில்நுட்பவியலாளர்களின் மமம்பாடு(Development of
Rehabilitation Professionals)
19.

ஊனமுற்ற

நிதறந்ை

நபர்களின்

மனிேவளம்

மறுவாழ்வுக்கு

தேகவ.

மனிேவளம்

டதாழில்நுட்பவியலாளர்கள்
எவ்வளவு

தேகவ

என்று

ஆய்வுகசய்யப்பெவும் அகே எப்படி தமம்படுத்துவது என்று ேிட்ெமிெவும்
தவண்டும். ஏகனனில் மறுவாழ்வு என்பது மனிேவளப் பற்றாக்குகறயால்
பாேிக்கப்பெக் கூொது.

II பி. ஊனமுற்மறாருக்கான கல்வி(Education for Persons with Disabilities)
20.

சமூக

மற்றும்

கபாருளாோர

தமம்பாட்டுக்கு

கல்விோன்

பலனுள்ள

வாகனமாகும். 1995 இல் உருவான ஊனமுற்ற நபர்கள் நலச்சட்டத்ைின் கீ ழ்
பிரிவு 26 மற்றும் 21 ஏ பிரிவு மூலம் அரசியல் சாசனம் உறுேி கசய்ே
கல்விக்கான அடிப்பகெ உரிகமகயயும் துகணயாகக் ககாண்டு 18 வயது
வகரயிலான ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கு இலவச, கட்ொயக் கல்வி ேருவகே
உறுேிகசய்யதவண்டும். 2001 ஆம் ஆண்டு மக்கள்கோககக் கணக்ககடுப்பின்படி
இந்ேியாவில்

வாழும்

ஊனமுற்தறாரில்
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சேவிகிேம்

தபர்

கல்வியறிவற்றவர்கள். இது மிகப்கபரிய சேவிகிேமாகும். அகனவகரயும்
உள்ளெக்கிய கபாதுக்கல்வி அகமப்புக்குள் ஊனமுற்ற குழந்கேககளயும்
உள்ளெக்கி

கமயநீதராட்ெத்ேில்

இகணப்பது

முக்கியமான

தேகவயாக

உள்ளது.
21.

அரசு

ககாண்டுவந்ே

சர்வ

சிக்சா

அபியான்

(அகனவருக்கும்

கல்வி)

ேிட்ெப்படி 2010 ஆம் ஆண்டிற்குள் அகனத்து இந்ேியக் குழந்கேகளும் எட்ொம்
வகுப்புவகர கட்ொயக் கல்வி கபறும் ேிட்ெத்ேில் 6 முேல் 14 வயது வகரயுள்ள
ஊனமுற்ற

குழந்கேகளும்

இகணக்கப்பட்ெனர்.

15-18

வயேில்

இருக்கும்

ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கு ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கான ஒருங்கிகணந்ே
கல்வித் ேிட்ெத்ேின் (IEDC) மூலம் இலவசக் கல்வி ககாடுக்கப்படுகிறது
22.

அகனவருக்கும்

கல்வித்

ேிட்ெத்ேின்

(SSA)

கீ ழ்,

ைதடயின்றி

கைாடர்ச்சியான கல்வி கபறுவைற்கான வழிகள், கல்வி கற்க உைவும்
கருவிகள், தபாக்குவரத்து உேவிக்கருவிகள், தைதவப்படும் இைர தசதவகள்
அகனத்தும்

வழங்கப்படும்.

மாற்றுப்பள்ளிகள்,

ேிறந்ேகவளி

பள்ளிகள்,

கோகலதூரக்கல்வி, சிறப்புப்பள்ளிகள், வட்டிதலதய
ீ
கல்வி, வந்து கசல்லும்
ஆசிரியர்

மாேிரி,

நிவாரணக்

கல்வி,

பகுேிதநர

வகுப்புகள்,

சமூக

அடிப்பகெயிலான மாறுவாழ்வு மற்றும் கோழிற்கல்வி ஆகிய வாய்ப்புகளும்
உள்ளன.

23. ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கான ஒருங்கிகணப்புத் ேிட்ெம் மாநில அரசுகள்,
சுயாட்சி

அகமப்புகள்

நெத்ேப்படுகிறது.
மற்றும்

மற்றும்

இவற்றின்

பாெக்குறிப்தபடுகள்,

வாசிப்பவர்களுக்கான
கட்ெெரீேியான
கபாருட்ககள

படிகள்,

ேன்னார்வ

வாயிலாக
சீருகெ,

ேகெககள

விடுேிப்

வாங்குவேற்கும்,

நிறுவனங்கள்

சிறப்பு
வாகனம்,

ககளந்து

படி,

ஆசிரியர்கள்,

புத்ேகங்கள்

பார்கவயற்றவர்களுக்கு

கருவிகளுக்காகும்

சீர்கசய்வது,

ேயாரிப்பேற்கும்

மூலம்

நிேி

கசலவு,

பயிற்றுவிக்கும்

உேவி,

கபாது

ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியும், பயிற்சி அகறகளுக்கு கருவியும் வழங்கப்படும்.

24. கோெர்ந்ே கருத்ோய்வுகள் மூலம் ஊனமுற்ற குழந்கேககள அகெயாளம்
காணும் முகறககள தமம்படுத்துவது, அவர்களுக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில்
தபாேிய அளவு ஊனமுற்ற மாணவர்கதளச் தசர்த்ைல்,கல்விகயத் கோெர்ேல்,
பள்ளிப்படிப்கப பூர்த்ேி கசய்ேல் ஆகியவற்கறயும் கோெர்ந்து தமம்படுத்ே அரசு
இகணந்ே முயற்சிகய எடுத்ேல் தவண்டும். ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கு
கபாருத்ேமான பாெநூல்கள் மற்றும் பாெக்கருவிககள வழங்குவேில் அரசு

உறுேியாக இருத்ேல் தவண்டும். அத்துென் கபாருத்ேமான பயிற்சிகபற்ற,
ஊனமுற்றவர்

நலன்

குறித்து

பயிற்சிகபற்ற

ஆசிரியர்கள்

பள்ளிகளில்

நியமிக்கப்படுகிறார்களா என்று கவனிப்பதும் அவசியம்.
25.

பள்ளிக்குப்

பிறகான

படிப்கபத்

கோெர

இந்ேிய

அரசு

ஊனமுற்ற

மாணவர்களுக்கு கல்வி உேவித்கோகக வழங்குகிறது. அரசு இந்ேக் கல்வி
உேவித்கோகககய

கோெர்ந்து

ேருவதோடு

இேன்

அேிகரிக்க கோெர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது

பயனாளிககளயும்

26. ஏற்கனதவ இருக்கும் பயிற்சி நிகலயங்ககள, ஊனமுற்ற மாணவர்களுக்கு
கோழில்நுட்பக்

கல்வி

ககாடுப்பேற்கான

ேிறன்தமம்பாட்டுப்

வசேியுள்ளோகவும்

பயிற்சிககளச்

மாற்றதவண்டும்.

நிகலயங்களாகவும்

நவன
ீ

கசால்லிக்ககாடுப்பேற்கான

பயிற்சி

நிகலயங்கள்

இல்லாே

கிராமப்புறப் பகுேிகளில் பயிற்சி நிகலயங்ககள ஏற்படுத்துவேற்கு ஊக்குவிக்க
தவண்டும்.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

கோழில்பயிற்சி

நிறுவனங்களும் ஊக்குவிக்கப்படும்.

ேர

அரசுசார

27. பல்ககலக்கழகங்கள், உயர்கோழில்நுட்ப பயிலகங்கள் மற்றும் பிற கல்வி
நிகலயங்களில் உயர்கல்வியும் கோழிற்கல்வியும் கபறுவேற்கு ஊனமுற்ற
மாணவர்களுக்கு வசைிகளும் சலுதககளும் கசய்து ேரப்படும்.

II சி. ஊனமுற்மறாருக்கு டபாருளாதார மறுவாழ்வு (Economic Rehabilitation of
Persons with Disabilities)
28.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கான

ஒருங்கிகணக்கப்பட்ெ

கபாருளாோர

கோழிற்சூழலில்

சம்பளம்

மறுவாழ்வு
கபறும்

என்பது

தவகலக்தகா,

சுயதவகலவாய்ப்புக்தகா ேகுேி கபறச்கசய்வது ஆகும். கோழில் மறுவாழ்வு

கமயங்கள் மற்றும் கோழிற்பயிற்சி கமயங்ககள ஏற்படுத்துவேன் மூலம்

இந்ேச் தசகவககள ஊனமுற்ற நபர்களுக்குச் கசய்ய முடியும். நகர்புறத்ேிலும்,
கிராமப்புறங்களிலும் உள்ளவர்கள் இந்ேப் பயிற்சியின் மூலம் பலன்கபறுவது
அவசியம்.

இந்ேப்

பயிற்சிகளின்

ஊனமுற்ற

நபர்களின்

மூலம்

வாய்ப்புகள்

அேிகரித்து

நல்ல

தவகலவாய்ப்புக்கான சூழகல அவர்களுக்கு உருவாக்க தவண்டும். அடுத்து
பின்வருமாறு.

கபாருளாோர

(i)
அரசு நிறுவனங்களில்
Establishments)

சுயதமம்பாட்டுக்கான

மவரலவாய்ப்பு(Employment

வழிமுகறகள்

in

Government

ஊனமுற்மறார் நலச் சட்ெத்தின்படி(1995), எல்லா அரசு நிறுனங்களிலும்,
டபாதுத் துரற நிறுவனங்களிலும் ஊனமுற்தறார்கள் பணியாற்ற ஏதுவாக

இருக்கக் கூடிய பணிகளில் 3 சதவிகிதம் இெஒதுக்கீ டு வழங்கப்படுகிறது.
பல்மவறு அரமச்சகங்கள் மற்றும் அரசுத்துரறகளில் க்ரூப் ஏ,பி,சி,டி இல்
முரறமய

மற்றும்

3.07,4.41,3.76

பணியாற்றுகின்றனர்.

சதவிகிதம்

3.18

அரசின்

ஊனமுற்றவர்கள்

கபாதுத்துதற

நிறுவனங்களில்,

ஊனமுற்தறார்க்கான பணிநிதல க்ரூப் ஏ,பி,சி மற்றும் டி இல் முதறதய
மற்றும் 6.75%

2.78% , 8.54%,5.0%

ஆக உள்ளது. ஊனமுற்மறார் நலச்சட்டம்

(1995)ன் கீ ழ் அரசிலும், டபாதுத்துரற நிறுவனங்களிலும் ஊனமுற்றவர்கள்

மவரலக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்களா என்பரதயும் அரசு உறுதிப்படுத்தும்.
2001ஆம் ஆண்டு கவளியிடப்பட்ட ஊனமுற்தறார்கள் பணியாற்ற ஏதுவாக

இருக்கக் கூடிய பணிகளின் பட்டியல் டதாெர்ந்து ஆய்வு டசய்யப்பட்டு
புதுப்பிக்கப்படும்.

(ii) தனியார் துரறயில் மவரலவாய்ப்பு(Wage employment in Private sector)
ேனியார் துகறயில் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு தவகலவாய்ப்பு கிகெக்க பிரத்தய
பயிற்சித்ேிறன்ககள அவர்களுக்கு தமம்படுத்ே தவண்டும். கோழில் மறுவாழ்வு
மற்றும் பயிற்சி கமயங்கள் தபாேிய பயிற்சிககள ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு
வழங்கி

ேனியார்

துகறயில்

ஊனமுற்ற

நபர்கள்

பணியாற்றுவேற்கான

வாய்ப்கப வழங்குகின்றன. அவர்களது தசகவககள விரிவாக்கி ேங்கள் சக்ேி
மற்றும் ேிறகன தமம்படுத்ேிக் ககாள்ளும் வககயில் கோழில் மறுவாழ்வு
மற்றும்

கோழில்நுட்பப்

ககாடுக்கின்றன.
சந்கேயின்

தசகவத்

தேகவக்கு

பயிற்சி

கமயங்கள்

துகறயில்

ஏற்ப

அேிக

ேங்கள்

வளர்ச்சி

தசகவத்துகறயில்

பயிற்சிககளக்

காணப்படுவோல்,

தவகலவாய்ப்புககளப்

கபறுவேற்கு ஊனமுற்ற நபர்களுக்குப் பயிற்சிகள் ேந்து ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
ேனியார் துகறயில் ஊனமுற்ற நபர்ககள தவகலக்கு தசர்த்துக்ககாள்ளும்
நிறுவனங்ககள

ஊக்குவிக்க்கும்

வகையில்

அந்நிறுவனங்ைளுக்கு

உேவித்கோகக, பரிசுகள், வரிவிலக்குகள் தபான்றகவ ேரப்படுகின்றன.
(iii) சுய மவரலவாய்ப்பு(self employment)

ஒருங்கிரணக்கப்பட்ெ டதாழிற்துரறயில் மவரலவாய்ப்புகள் குரறந்து
வரும்

சூழலில்

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

சுயமவரலவாய்ப்புகள்

அதிகரிக்கப்பெ மவண்டும். டதாழிற்கல்வி மற்றும் மமலாண்ரமப் பயிற்சி

மூலம் இரத வழங்கலாம். தற்மபாது என்எச்எப்டிசி(மதசிய ஊனமுற்மறார்
நிதி

மற்றும்

வழங்கப்படும்
எளிரமயான,

மமம்பாட்டுக்

கழகம்)

கென்திட்ெங்கரள

டசயல்திறனுள்ள

மூலம்

மமம்படுத்தி

குரறந்த

கென்திட்ெமாக

வட்டியில்

டவளிப்பரெயான,

மாற்றமவண்டியது

அவசியம் ஊக்கத்டதாரககள், வரிவிலக்குகள், வரிச்சலுரககள், சரக்குகள்
டகாள்முதலில் முன்னுரிரம, மற்றும் மசரவ முன்னுரிரமகரள அரசு
ஊனமுற்ற

நபர்களுக்குத்

ைந்து

அவர்கதள

சுய

கைாழில்

கசய்ய

ஊக்கப்படுத்ை தவண்டும். ஊனமுற்ற நபர்களால் உருவாக்கப்படும் சுய

உதவிக்குழுக்களுக்கு நிதி உதவி தருவதில் முன்னுரிரம தரமவண்டியது
அவசியம்.

III. ஊனமுற்ற டபண்கள்(Women with disabilities)
29.

2001

மக்கள்கோகக

கணக்ககடுப்பின்படி,

இந்ேியாவில்

93.01

லட்சம்

ஊனமுற்ற கபண்கள் இருக்கின்றனர். ஊனமுற்தறார் கோககயில் பெண்ைள்

42.46 சேவிகிேம் பங்குவகிக்கின்றனர். ஊனமுற்ற கபண்கள் சுரண்ெலுக்கும்,
துன்புறுத்ேப்படுேலுக்கும் உள்ளாைாமல் பாதுகாக்கப்பெ தவண்டும். கல்வி,
தவகலவாய்ப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தசகவகளுக்கான பிரத்தயகத் ேிட்ெங்கள்
ஊனமுற்ற கபண்களுக்காக அவர்களது பிரத்தயகத் தேகவககள ைருத்தில்
பைாண்டு உருவாக்கப்படும். சிறப்புக் கல்வி மற்றும் கோழிற்பயிற்சி வசேிகள்
உருவாக்கப்படும்.

சமூகத்ோலும்,

குடும்பத்ேினராலும்

புறக்கணிக்கப்பட்ெ

ஊனமுற்ற கபண்கள்/குழந்கேகளுக்கு மறுவாழ்வு ேர சிறப்புத் ேிட்ெங்கள்
முன்கனடுக்கப்படும். குடும்பங்களில் அவர்கள் தசர்ந்து வாழ்வேற்கு ேங்ககளத்

ேகவகமத்துக் ககாள்ளவும், அவர்கள் வசிப்பேற்கு உேவிகசய்வேன் மூலமும்,
பயிற்சிகள்

மூலம்

பலன்ேரும்

தவகலவாய்ப்புத்

ேிறன்ககளப்

கபறவும்

ஊக்குவிக்கப்படும். ஊனமுற்தறார் நலத்ேிட்ெங்களில் பலன் கபறுபவர்களில்
குகறந்ேபட்சம் 25 சேவிகிேப் கபண்களாவது பலன்கபற தவண்டும் என்று அரசு
கருதுகிறது. இேனால் ஊனமுற்ற கபண்கள் அங்கம் வகிக்கும் ேிட்ெங்ககள
அரசு ஊக்குவிக்கும்.
30.

ஊனமுற்ற

தவகலபார்க்கும்
கபண்களுக்கான

கபண்களுக்கான
ஊனமுற்ற
முேிதயார்

நெவடிக்கககள் எடுக்கப்படும்.

ேற்காலிக

கபண்களுக்கான
இல்லங்கள்

ேங்கும்
விடுேிகள்,

ஆகியகவ

இல்லங்கள்,
ஊனமுற்ற

அகமக்கப்பெவும்

31. குழந்கேககளப் பராமரிப்பேில் ஊனமுற்ற கபண்களுக்கு நிகறய சிரமங்கள்
இருப்பது கண்டுணரப்பட்டுள்ளது. இேற்காக ஊனமுற்ற ோய்மார்களுக்கு நிேி
உேவி கசய்யும் ேிட்ெம் ஒன்கற அரசு முன்கனடுக்க உள்ளது. இந்ே நிேிகயக்

ககாண்டு இன்கனாருவரின் உேவியுென் குழந்கேகயப் பராமரிக்கலாம். இந்தத்
திட்டம்

இரண்டு

ஆண்டுைளுக்கு

வழங்ைப்ெடும்.

குழந்கதைளுக்கு மட்டுமம பொருந்தும்.

அதிைெட்சம்

இரண்டு

IV. ஊனமுற்ற குழந்ரதகள் (Children with Disabilities)
32. ஊனமுற்றவர்ைளில் அதிைம் ொதிக்ைெடுெவர்ைள் ஊனமுற்ற குழந்கதைள்
ஆவர். அேனால் அக்குழந்கேகளுக்கு சிறப்பு கவனம் தேகவ. இேற்காக அரசு: ஏ

அ.

ஊனமுற்ற

உறுேிப்படுத்துேல்;
ஆ

குழந்கேகளின்

நலம்,

பாதுகாப்பு

உரிகமககள

ககௌரவம், சுயமரியாகத மற்றும் சமத்துவத்துென் கூடிய வளர்ச்சிகய

ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கு உறுேிகசய்வதோடு, உரிகமகள், சமவாய்ப்புகள்
மற்றும் முழுபங்தகற்கபயும் கபறும் சூழகல அக்குழந்கேகள் கபறுவகேயும்
உறுேிகசய்ேல் தவண்டும்.
இ சிறப்பு மறுவாழ்வு தசகவககள வழங்குவதுடன் கல்வி, ஆதராக்கிய
தசகவ, கோழிற்பயிற்சிகயயும் கபறுவேற்கு ஊனமுற்ற குழந்கேகளுக்கு
உறுேிகசய்ேல் தவண்டும்.

ஈ. ஊனமுற்ற குழந்கேகளின் பிரத்தயகத் தேகவககள அங்கீ கரிப்பதோடு,
அவர்களது நலம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கான உரிகமகயயும் உறுேிகசய்ேல்
அவசியம்.
V. தரெயற்ற சூழல்(Barrier-free environment)
33. கட்ெெங்களுக்குள் பாதுகாப்பாகவும் சுேந்ேிரமாகவும் உலவ ேகெயற்ற
சூழகல ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு உருவாக்குேல் தவண்டும். ேகெயற்ற கட்ெெ
வடிவகமப்பு

என்பேின்

தநாக்கம்,

ேனிப்பட்ெ

நபர்கள்

சுேந்ேிரமாக

இயங்கினால்ோன், அவர்கள் யாருகெய உேவியுமின்றி அன்றாெப் பணிகளில்
ஈடுபெ

முடியும்.

அேனால்

கூடுமானவகர

கட்ெெங்கள்/இெங்கள்/

கபாது

வாகனப் தபாக்குவரத்து தபான்றவற்றில் ேகெயற்ற வடிவகமப்பும் சூழலும்

இருத்ேல் அவசியம்.
VI. ஊனமுற்றவர் சான்றிதழ் (Issue of Disability Certificates)
34.

ஊனத்கே

வழிமுகறககள

மேிப்பிடுவேற்கும்,
இந்ேிய

அரசு

சான்றிேழ்

வகுத்துத்

அளிப்பேற்குமான

ேந்துள்ளது.

எளிகமயான,

கவளிப்பகெயான, நட்பார்ந்ே முகறயில் ஊனமுற்ற நபர்கள் ேங்களுக்குத்
தேகவயான

கசய்துள்ளது.

ஊனமுற்தறார்

சான்றிேகழப்

கபறுேவேற்கு

அரசு

ஆவன

VII. சமூகப் பாதுகாப்பு (Social Security)
35. ஊனமுற்ற நபர்கள், அவர்களது குடும்பங்கள் மற்றும் பராமரிப்பவர்களுக்கு
அன்றாெ

வாழ்க்ககக்கும்,

உேவிக்கருவிகளுக்கும்
பலவிேங்களில்
நபர்களுக்கும்

மருத்துவ

கூடுேலாக

சமூகப்பாதுகாப்பு

அவர்களது

தசகவக்கும்,

கசலவாகும்.

அவசியம்.

தபாக்குவரத்துக்கும்,

அேனால்

அவர்களுக்கு

வரிவிலக்கு

அளிக்கிறது.

மத்ேிய

பாதுகாவலர்களுக்கும்

அரசு

ஊனமுற்ற

மாநில அரசுகள்/ யூனியன் நிர்வாகங்கள் ஆகியகவ ஊனமுற்தறார் கபன்சன்
மற்றும்

தவகலவாய்ப்பற்ற

ஊனமுற்தறார்

உேவித்கோகககயயும்

வழங்குகின்றன. ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான விரிவான சமூகப் பாதுகாப்புக்
ககாள்கககய உருவாக்க மாநில அரசுகள் ஊக்குவிக்கப்படும்.

36.ஆட்டிசம், மூகள இசிவு, மூகளக்குகறபாடு மற்றும் பல குகறபாடுகளால்
பாேிக்கப்பட்ெவர்களின் கபற்தறார்கள், ேங்கள் மரணத்துக்குப் பிறகு ேங்கள்
குழந்கேகளின்

எேிர்காலம்

பாதுகாப்பின்கமயிலும்

எப்படியிருக்குதமா

இருப்பார்கள்.

ஆட்டிசம்,

என்று

மூகள

துயரத்ேிலும்

இசிவு,

மூகளக்

குகறபாடு மற்றும் பலகுகறபாடுகளால் பாேிக்கப்பட்ெ நபர்களுக்கான தேசிய
அறக்கட்ெகள,

உள்ளூர்

கமிட்டியின்

மூலம்

சட்ெப்

பாதுகாவலர்ககள

நியமிக்கும். அத்துென் இந்ே அறக்கட்ெகள பாதுகாவலர் உேவித்கோககத்
ேிட்ெத்கேயும்

தமதல

கசால்லப்பட்டுள்ள

ேீவிர

பாேிப்புகள்

ககாண்ெ,

ககவிெப்பட்ெ நிகலயில் ஊனமுற்தறாருக்கு வழங்குகிறது. இத்கோகககயக்
ககாண்டு அவர் ேனக்குப் பாதுகாவலகர கவத்துக்ககாள்ளலாம். இத்ேிட்ெம்
ேற்தபாது சில மாவட்ெங்களில் அமல்கசய்யப்பட்டுள்ளது. அது படிப்படியாக
மற்ற பகுேிகளுக்கும் விஸ்ேரிக்கப்படும்.

VIII.

அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு
Governmental Organizations) (NGOs)

ஊக்கம்

தருதல்(Promotion

of

Non-

37. அரசின் கசயல்பாடுகளுக்கு உறுதுகணயான முக்கியமான அகமப்பாக அரசு
சாரா

துகறயினகர

நிறுவனங்கள்

தேசியக்

ேற்தபாது

ககாள்கக

அேிகம்

அங்கீ கரித்துள்ளது.

வளர்ந்து

அரசு

வருகின்றன.

சாரா

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கான தசகவ அம்சங்களில் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் முக்ைியமான

பங்கக வகிக்கின்றன. அரசு சாரா நிறுவனங்களில் சில மனிேவள தமம்பாடு
மற்றும் ஆய்வு நெவடிக்கககளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அரசு, ஊனமுற்ற
நபர்கள்

எேிர்ககாள்ளும்

பிரச்கனககளத்

ேீர்ப்பேற்காக

அர

ககாள்கக

உருவாக்கம், ேிட்ெமிடுேல், அமலாக்கம், கண்காணிப்பு மற்றும் அறிவுகரக்கு
அரசுசாரா

நிறுவனங்ககள

தசர்த்து

ஈடுபடுத்துகின்றன.

ஊனமுற்தறார்

எேிர்ககாள்ளும் பல்தவறு பிரச்கனகள் கோெர்பான தமம்பட்ெ ேிட்ெமிெல்,
ககாள்கக உருவாக்கம் மற்றும் அமலாக்கத்ேிற்கு அரசு சாரா நிறுவனங்ககள
கலந்ோதலாசிக்கின்றன. கோெர்பு வகல உருவாக்கம், ேகவல் பரிமாற்றம்,
அரசு

சாரா

நிறுவனங்களிெம்

பகிர்ந்துககாள்வது

ஆகியவற்கற

இருக்கும்

ஊக்குவித்து

வசேிககளயும் அரசு கசய்து ேருகிறது.
பசய்ைின்றது.
i.

ஊனமுற்தறார்

நலம்

நல்ல

நகெமுகறககளப்

அேற்கு

தேகவயான

ெின்வரும் பசயல்ொடுைகள அரசு

கோெர்பாக

பணியாற்றும்

அரசு

சாரா

நிறுவனங்களின் கபயர்விவரக் ககதயடு ஒன்று ேயாரிக்கப்படும். அேில்
அவர்கள் கசய்யும் பிரோனப் பணிகள் பற்றிய விவரங்கதளாடு, புவியியல்

பிராந்ேிய விவரங்களும் ககாடுக்கப்படும். மத்ேிய அரசு மற்றும் மாநில
அரசின் உேவி கபறும் நிறுவனங்களின் ேற்தபாகேய நிேி நிகைகம
மற்றும் மனிேவளமும் அேில் கேரியப்படுத்ேப்பட்டிருக்கும். ஊனமுற்ற
நபர்களின் அகமப்புகள், குடும்ப அகமப்புகள் மற்றும் ஊனமுற்தறாரின்
கபற்தறார்களுக்கு

உேவி

வழங்கும்

அகமப்புகள்

ஆகியகவயும்

அகெயாளம் காணப்பட்டு அவற்றின் விவரங்கள் ேரப்படும்.
ii.

அரசு

சாரா

சமநிகலயில்
இல்லாே

நிறுவனங்களின்

இல்கல.

வளர்ச்சி

மாநில/பிராந்ேியரீேியில்

ஊனமுற்தறாருக்கான

பிராந்ேியங்களில்

பணியாற்ற,

தசகவகள்

அரசுசாராே

அேிகம்
கோண்டு

நிறுவனங்கள் கசயல்பெ ஊக்குவிக்கப்படும். அப்படியான பகுேிகளில்
ஏற்கனதவ

இச்தசகவயில்

அறியப்பட்ெ

அரசுசாரா

நிறுவனங்கள்

இவ்விெங்களில் பணியாற்ற முன்வந்ோல் ஊக்குவிக்கப்படும்.
iii.

குகறந்ேபட்ச

ேர

அளவுதகால்கள்,

நெத்கேகள்

மற்றும்

விேிமுகறககள உருவாக்க அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.
iv.

அரசுசாரா நிறுவனங்கள் ேங்களது மனிேவளத்கே தமம்படுத்தும்

பயிற்சிககளக் ககாடுப்பேற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். நிர்வாகத்
ேிறனில்

ஏற்கனதவ

பயிற்சி

இருந்ோல்

தமலும்

அத்ேிறன்

வலுப்படுத்ேப்படும். கவளிப்பகெத் ேன்கம, பேில்கசால்லும் கெகம,
நகெமுகறககள

எளிோக்குேல்

நிறுவனங்களின்

தபான்றகவ

கூட்டுச்கசயல்பாட்டுக்கு

அரசு-

முக்கிய

அரசுசாரா

வழிைாட்டுக்

கூறுகளாக இருத்ேல் அவசியம்.
v. அரசுசாரா நிறுவனங்கள், அரசின் நிேிஉேவிககளச் சார்ந்ேிராமல் ேங்கள்
வளங்ககள

ோதம

உருவாக்கவும்,

அரசுசாராத்

துகறயிதலதய

நிேி

வளங்ககள அேிகரிக்கவும் ஊக்குவிக்கப்பெலாம். சரியான முகறயில்
நிேி

உேவி

கபறுவகே

படிப்படியாக

குகறத்துக்

ககாள்வகேயும்

பரிசீலிக்கலாம். அப்தபாதுோன் இருக்கும் வளங்ககளப் கபருக்கி நிகறய
அரசுசாரா நிறுவனங்களுக்கு நிேி உேவி கசய்யமுடியும். இந்ே இலக்கக
தநாக்கித்ோன் வளங்ககள உருவாக்குவேில் அரசுசாரா நிறுவனங்களுக்கு
பயிற்சி அளிக்கப்பெ தவண்டும்.
IX. ஊனமுற்ற நபர்கள் பற்றிய முரறயான டசய்தி மசகரிப்பு(Collection of
regular information on Persons with Disabilities)
38.

ஊனமுற்ற

நபர்களின்

சமூகப்

கபாருளாோர

நிகலககளப்

பற்றிய

விவரங்ககளத் கோெர்ந்து தசகரிப்பதும், கோகுப்பதும், ஆராய்வதும் அவசியம்.
தேசிய மாேிரிக் கணக்ககடுப்பு, 1981 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறிப்பிட்ெ கால
இகெகவளிகளில் ஊனமுற்ற நபர்களின் சமூகப் கபாருளாோர விவரங்ககள
தசகரித்து வருகிறது. 2001 மக்கள் கோககக் கணக்ககடுப்பிலும் ஊனமுற்ற
நபர்களின்
அகமப்பு,
நபர்களின்

விவரங்கள்

கோகுக்கப்பட்ென.

குகறந்ேபட்சம்
விவரங்ககளச்

ஐந்து

தேசிய

ஆண்டுகளுக்கு

தசகரிக்க

மாேிரி

கணக்ககடுப்பு

ஒருமுகற

தவண்டும்.

மக்கள்

ஊனமுற்ற
கோககக்

கணக்ககடுக்கும் அகமப்பின் வகரயகறயும், தேசிய மாேிரி கணக்ககடுப்பு
நிறுவனத்ேின் வகரயகறயும் தசர்த்துப் பார்க்கப்படும்.

39. சமூக நீேி மற்றும் தமம்பாட்டு அகமச்சகத்ேின் கீ ழ் கசயல்படும் விரிவான

ேகவல்ககளக்

ககாண்ெ

உருவாக்கப்படும்.

இகணயத்ேளம்

அரசு

மற்றும்

ஊனமுற்ற

ேனியார்

நபர்களுக்காக

துகறயினர்

ேங்கள்

இகணயத்ேளங்ககள பார்கவயற்றவர்களும் வாசிக்கும்படி ேிகர வாசிப்புத்
கோழில்நுட்பத்கே ஏற்படுத்ே ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.
X. ஆய்வு (Research)
ஊனமுற்ற

40.

நபர்களின்

வாழ்க்ககத்

ேரத்கே

தமம்படுத்துவேற்கான

ஆய்வுகள் ஊக்குவிக்கப்படும். அவர்ைளது சமூைப் பொருளாதார, ைைாசாரச்
சூழைில் ஊனம் ஏற்ெட்டதற்ைான ைைாசாரரீதியான ைாரணங்ைள், ஊனமுற்ற

குழந்கதைளின் ஆரம்ெக் ைல்வி முகறைள், அவர்ைளுக்குத் மதகவப்ெடும்
எளிதான ைருவிைள் மற்றும் துகணக்ைருவிைள் மற்றும் அவர்ைளது வாழ்க்கைத்
தரத்கத

மாற்றக்கூடியதும்

சமூைம்

அவர்ைளின்

மதகவைகளப்

புரிந்துபைாள்வதற்கும் உதவக்கூடியதுமான எந்தபவாரு ைாரணி/துகறயிலும்
ஆராய்ச்சிைள் ஊக்குவிக்ைப்ெடும். ஆராய்ச்சி நெவடிக்கககளுக்கு ஊனமுற்ற
நபர்கள்

தேகவப்படின்

அவர்களது

சம்மேமும்

அவர்களது

உறுப்பினர்கள், பராமரிப்பவரின் சம்மேம் மிகவும் அவசியம்.

குடும்ப

XI. விரளயாட்டு, டபாழுதுமபாக்கு மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்ரக (Sports,
Recreation and Cultural life)
கூட்டு

41.

வாழ்க்ககத்ேிறகன

விகளயாட்டுப்
நபர்களுக்கும்

பயிற்சியின்

தமம்படுத்ேவும்,

பங்களிப்பு

விகளயாடுவேற்கான,

ைகைநிைழ்ச்சிைளில் ெங்மைற்ெதற்ைான
விகளயாட்டுகள்,

கபாழுதுதபாக்கு

மறுக்க

மருத்துவரீேியாகவும்

முடியாேது.

கபாழுதுதபாக்குவேற்கான,

உரிகமகள் உண்டு. விேவிேமான

மற்றும்

கலாச்சார

அவர்கள் பங்ககடுக்க அரசு உரிய நெவடிக்ககககள எடுக்கும்.

XII.

ஊனமுற்மறார்

நலம்

ஊனமுற்ற

டதாெர்பாக

கசயல்பாடுகளில்

அமலில்

இருக்கும்

சட்ெங்களில் திருத்தங்கள்(Amendments to existing Acts dealing with the
Persons with Disabilities)
42.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கான

சமவாய்ப்பு,

உரிகமப்

பாதுகாப்பு

மற்றும்

முழுப்பங்தகற்பு சட்ெம்(1995) அமலுக்கு வந்து பத்து ஆண்டுகள் கெந்து விட்ென.
இந்ேச்

சட்ெத்கே

ஊனமுற்தறார்

அமல்படுத்துவேில்

நலத்துகறயில்

தசகரிக்கப்பட்ெ

ஏற்பட்டிருக்கும்

அனுபவங்களும்,

வளர்ச்சிகளும்

இந்ேச்

சட்ெத்ேிற்கு
சட்ெத்ேின்

சில

ேிருத்ேங்களுக்கான

பயனாளிகள்,

தேகவகய

பங்குோரர்களிெம்

உருவாக்கின.

இந்ே

ேிருத்ேங்கள்

இந்ேச்
பற்றி

ஆதலாசிக்கப்படும். இந்ேிய ஊனமுற்தறார் கவுன்சில்(ஆர்சிஐ) மற்றும் தேசிய
அறக்கட்ெகள

சட்ெங்களும்

தேகவப்பட்ொல்

சட்ெத்ேிருத்ேங்கள்

தமற்ககாள்ளப்படும் தபாது பரிசீலிக்கப்படும்.
ேகலயீடு கசய்ய தவண்டிய
Intervention)

முேன்கமப்

பிராந்ேியங்கள்(Principal Areas

of

I. தடுப்பு, ஆரம்ப நிரலயிமலமய கண்ெறிதல் மற்றும் தரலயீ டு(Prevention,
Early Detection and Intervention)
43.

ஊனத்கே

முன்தப

ேடுக்கவும்,

ஊனத்கே

ஆரம்பத்ேிதலதய

கண்ெறிவேற்கும் கீ ழ்க்கண்ெ நெவடிக்ககககள எடுக்க தவண்டும்:
i. தேசிய, பிராந்ேிய மற்றும் உள்ளூர் ேடுப்பூசித் ேிட்ெங்கள் (குழந்கதைள்
மற்றும்

ைர்ப்ெிணிைளுக்கு)

,

விரிவுபடுத்ேப்பெ தவண்டும்.

கபாது

நலம்

மற்றும்

சுகாோர

நலம்

ii. குழந்கேககளப் பாேிக்கும் ஊனத்கே கோெக்கத்ேிதலதய கண்ெறிய
மருத்துவர்களுக்கும், துகண மருத்துவப்பணியாளர்களுக்கும் தபாேிய
பயிற்சிககள அளிப்பது அவசியம்.
iii. ஊனத்ேடுப்பு, சிகிச்கசத் ேகலயீடுக்கான பயிற்சி பாெங்கள் மற்றும்
வசேிகள் மருத்துவர்களுக்கும், துகண மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கும்
அங்கன்வாடிப் பணியாளர்களுக்கும் உருவாக்கப்படும்.
iv. முதுககல,
ஊனத்ேடுப்பு,

இளங்ககல

மற்றும்

ஆரம்பத்ேிதலதய

டிப்ளதமா
கண்ெறிேல்

மருத்துவக்கல்வியில்
மற்றும்

சிகிச்கசத்

ேகலயீட்டு முகறககளயும் தசர்த்ேல் அவசியம்
v. ஊனமுற்ற நபர்கள் வாழும் குடும்பங்களுக்கு பிரத்தயக ககதயடுகள்
ேயாரிக்கப்பட்டு இலவசமாகத் ேரப்படுேல் தவண்டும்.
vi. ஊனமுற்தறார் சிறப்புக் கல்வி, உளவியல், இயன்முகற மருத்துவம்,
கோழில்வழி சிகிச்கச, ஒலியியல், தபச்சு தநாய்க்கூறியல், கோழில்
ஆதலாசகன மற்றும் பயிற்சி மற்றும் சமூகப்பணி ஆகியவற்றில் தபாேிய
பயிற்சி

கபற்றவர்ககளத்

அவசியம்.

தேகவயான

அளவுக்கு

உருவாக்குேல்

vii. மரபணுவியல் துகறயில் சமீ பத்ேில் கசய்யப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சிகள்
மூலம், மனநலக்குகறபாடு உள்ளிட்ெ பிறவி ஊனத்கேத் ேடுப்பேற்கான
நெவடிக்கககள் தமற்ககாள்ளப்படும்.
viii.

ஊனத்ேின்

பின்விகளவுககளக்

குகறக்க

சரியான

ேிட்ெ

நெவடிக்கக தமற்ககாள்ளப்படும். அத்துென் இருக்கும் ஆதராக்கிய நல

அகமப்புக்குள் இரண்ொம் நிகல ஊனங்ககளத் ேடுப்பேற்கான முகறகள்
உருவாக்கப்படும்.
ix. உணவூட்ெம்,

ஆதராக்கிய

விழிப்புணர்வுக்

கல்வி,

நலம்

மற்றும்

வளரிளம்

சுகாோரம்

பருவ

வயேில்

பற்றிய
இருக்கும்

சிறுமிகளுக்கும், கர்ப்பவேிகளுக்கும், ோய்மாருக்கும், குழந்கேககளப்
பிரசவிக்கும்

பருவத்ேில்

பள்ளிகளில்

இந்ே

இருக்கும்

கபண்களுக்கும்

வழங்குவேற்கு

முயற்சிக்கப்படும். ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகளிதலதய கோெங்கப்பட்டு
ஊனத்ேடுப்புக்

ககாடுக்கப்படும்.
x. குழந்கேககளப்

குழந்கேககளக்
நெத்ேப்படும்.

பரிதசாேித்து
கண்ெறியும்

கல்வித்

ஊனம்

ேிட்ெங்கள்

ோக்கும்

முகறககளப்

கசால்லிக்

நிகலயில்

பற்றிய

உள்ள

பயிற்சிகளும்

II. மறுவாழ்வுத் திட்ெங்கள் (Programmes of Rehabilitation)
44. மருத்துவரீேியான, கல்வி மற்றும் சமூக மறுவாழ்வுத் ேிட்ெங்கள் மருத்துவ
மற்றும்

மறுவாழ்வுப்

பணியாளர்களின்

உேவியுென்

உருவாக்கப்படும்.

இத்ேிட்ெத்ேில் ஊனமுற்ற நபர்கள் பங்களிப்பதோடு அவர்களின் குடும்பத்ேினர்,
சட்ெரீேியான

பாதுகாவலர்கள்

கவக்கப்படுவார்கள்.

இலக்தக

மற்றும்

தநாக்கி

சமூகத்ேினரும்
அரசின்

பங்தகற்க

ைிட்டங்கள்

நதடமுதறப்படுத்துவது உறுைி கசய்யப்படும். அரசு பின்வரும் குறிப்பிட்ட
நடவடிக்தககதள எடுக்கும்:
i. கோகுப்பு
மற்றும்

மறுவாழ்வு
நீண்ெகால

தசகவகளான

மனிேவள

அடிப்பகெயிலான

தமம்பாட்டு,

பிரத்தயக

ஆய்வு

மறுவாழ்வுப்

பயிற்சிககளத் ேருவேற்கு மாநில கமயங்கள் உருவாக்கப்படும்.
ii. சமூக அடிப்பகெயிலான மறுவாழ்வுத் ேிட்ெங்கள் ஊக்குவிக்கப்பெலாம்.
ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கும்

அவர்களது

குடும்ப

உறுப்பினர்கள்/

பராமரிப்பவர்களும் தசர்ந்ே சுய உேவிக்குழுக்கள் மறுவாழ்வுப் பணியில்
ஈடுபட்ொல் நல்ல பலன்கள் கிகெக்கும்.
iii. ேீவிர மனநலக்குகறபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கான மனநல இல்லங்ககள
மாவட்ெ

அளவிலும்

பஞ்சாயத்

ராஜ்

அகமப்பாக

அரசு

சாரா

நிறுவனங்களின் உேவியுென் உருவாக்குவது ஊக்குவிக்கப்படும். இேற்கு
மாற்றாகவும்

சமூக,

குகறபாடுள்ளவர்களுக்கு

குடும்ப
ேடுப்பு

உேவி

நல

இல்லாே

இல்லங்ககள

மனநலக்

உருவாக்க

உேவிக்குழுக்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்
iv. மனநைம் ொதிக்ைப்ெட்டவர்ைளுக்கு

கோழில்ரீேியான, சமூகரீேியான

ேிறன்ககள தமம்படுத்தும் பயிற்சிககளத் ேர மறுவாழ்வு கமயங்கள்
அகமப்பேற்கான நெவடிக்கககளும் எடுக்கப்படும்.
III. மனித வள மமம்பாடு(Human Resource Development)
45. மனிே வளம் கீ ழ்க்கண்ெ பிராந்ேியங்களில் உருவாக்கப்படும் i. ஆதராக்கிய நலப்பணியில் உள்ள ஆரம்பகட்ெப் பணியாளர்களுக்கும்,

அங்கன்வாடி ஊழியர்ககள், தபறுகால உேவியாளர் தபான்றவர்களுக்குப்
பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.

ii. அரசு

மற்றும்

அரசு

சார

நிறுவனங்களில்

பணியாற்றுபவர்களுக்கு

பயிற்சியும், விழிப்புணர்வும் ேரும் பயிற்சிகளுக்கு உேவியளிக்கப்படும்.
iii. சமூகத்ேில் உள்ள முக்கிய நபர்களுக்கு பயிற்சியும், விழிப்புணர்வுக்
கல்வியும்

ேரப்படும்.

பஞ்சாயத்து

உறுப்பினர்கள்,

ேகலவர்களுக்கு இந்ே பயிற்சிகள் அளிக்கப்பெலாம்.

குடும்பத்

iv. ஊனமுற்ற நபர்ககளப் பராமரிப்பவர்களுக்கு பயிற்சியும் விழிப்புணர்வுக்
கல்வியும் ககாடுத்ேல் அவசியம்.

46. ஊனமுற்ற குழந்கேககள உள்ளெக்கிய கல்வித்ேிட்ெம், சிறப்புக்கல்வி,
வட்டிதலதய
ீ

கல்வி

தபான்றவற்கற

ேருேல்,

உள்ளெக்கிய

பள்ளிக்குச்
கல்விகயத்

கசல்லும்
ேரும்

முன்பான

மனிேவளம்

கல்வி
பயிற்சி

ககாடுக்கப்பட்டு தமம்படுத்ேப்படும். ெல்மவறு சிறப்புப் பயிற்சித் ேிட்ெங்கள்
கீ தழ ககாடுக்கப்பட்ெது தபால தமம்படுத்ேப்படும்:

i. அகனவகரயும் உள்ளெக்கிய கல்விப் பயிற்சி ேர ஆசிரியர்களுக்கு

பயிற்சிப் பாெங்கள் உருவாக்கப்படும்.
ii. பட்ெயப்படிப்பு, பட்ெப்படிப்பு மற்றும் உயர் சிறப்புக்கல்வித் ேிட்ெங்கள்
உருவாக்கப்படும்
iii. ஊனமுற்ற பெரியவர்ைள்/ மூத்த குடிமக்ைளுக்கு வட்டில்
ீ
இருந்தவாமற
ைல்விைற்ெிக்ைவும்

மற்றும்

அவர்ைகளப்

ெராமரிக்ைவும்

ெராமரிப்ெவர்ைளுக்குப் ெயிற்சி அளிக்ைப்ெடும்.

47. ஊனமுற்ற நபர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் ேிட்ெங்ககளத் ேயாரிக்கும்

இந்ேிய மறுவாழ்வு மன்றம் ஒருங்கிகணந்ே முைவாண்கமயாை கசயல்படும்.
ஊனமுற்தறார்

மறுவாழ்வுப்

பயிற்சி

கோெர்பாக

தேசியப்

பயிற்சி

நிகலயங்களின் பங்கு கேளிவாக உருவாக்கப்படும். அத்துென் ஐந்ோண்டு
ேிட்ெமும் கேளிவாக வகரயறுக்ைப்ெடும்.

IV. ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு கல்வி(Education of Persons with Disabilities)
48.

பள்ளிக்கல்விக்கு

முந்கேய

பயிற்சி,

ஆரம்பக்கல்வி

பயிற்சி

மற்றும்

இரண்ொம் நிகலக்கல்வி ஆகியகவ 2020 க்குள் ஊனமுற்ற அகனத்துக்
குழந்கேகளுக்கும்

கிதடக்க

உறுேியளிக்கப்படும்.

ககாடுக்கப்படும் பகுேிகள் கீ ழ்க்கண்டவாறு i. எல்லா

வககயிலான

உலவக்கூடிய

பள்ளிகள்(

விகளயாட்டு
உருவாக்கப்படும்.
ii. கற்பிக்கும்

ஊனமுற்ற

கட்ெெம்,

கமோனங்கள்,
முகற

சிறப்பு

குழந்கேகளும்

ேகெயில்லாமல்

வழிப்பாகேகள்,

கழிப்பகறகள்,

ஆய்வகங்கள்,

மற்றும்

கவனம்

நூலகங்கள்)

கமாழிஊெகம்

ஆகியகவ

கபரும்பான்தமயான ஊனமுற்ற குழந்கேகளின் தேகவகளுக்தகற்ப
கபாருத்ேமாக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டு வடிவகமக்கப்படும்.

iii. கோழில்நுட்ப / கூடுேல் இகணப்பாக / சிறப்புப் பயிற்சி கல்விமுகற /
தபாேகன முகறகள் ஆகியகவ பள்ளி வளாகத்துக்குள்தளதயா, சில
பள்ளித்கோகுேிக்கு

இருக்க தவண்டும்.
iv. கற்பிக்கும்

ஒரு

கமயமாகதவா

விகளயாட்டுக்

கருவிகள்,

(எளிேில்
பிகரய்லி

அணுகக்கூடிய)

மற்றும்

தபசும்

புத்ேகங்கள், சரியான கமன்கபாருள் தபான்றகவ அவர்களுக்கு எளிேில்

கிகெக்குமாறு வசேிகள் கசய்யப்படும். கபாது நூலகங்கள், இகணயவழி

நூலகங்கள், பிகரய்லி நூலகங்கள் மற்றும் தபசும் புத்ேக நூலகங்கள்,
ஆய்வுேவி கமயங்கள் ஆகியவற்றுக்கு உேவிப்பணம் வழங்கப்படும்.
v. தேசிய

ேிறந்ேநிகலப்

ேிட்ெங்களும்

பள்ளி

மற்றும்

பிரபலப்படுத்ேப்பட்டு

கோகலநிகலக்

நாட்டின்

அகமக்கப்பெ ஊக்குவிக்கப்படும்.

பிற

கல்வித்

பகுேிகளிலும்

vi. கசகக கமாழி, மாற்று ேகவல் கோெர்பு விரிவுபடுத்ேல்களும் பிற
கோெர்பு

முகறகளும்

அங்கீ கரிக்கப்பட்டு,

பிரபலப்படுத்ேப்படும்.

ேரப்படுத்ேப்பட்டு,

vii. எளிோகப் பயணிக்கும் தூரத்ேில் பள்ளிகள் இருக்கும். இல்கலகயனில்
வாகன

வசேிகள்

சமூகக்குழு,

மாநில

அரசு

நிறுவனங்களின் உேவியுென் ஏற்படுத்ேப்படும்.
viii.

மற்றும்

அரசுசாரா

கபற்தறார்-ஆசிரியர் ஆதலாசகன மற்றும் குகறேீர்க்கும் கமயம்

பள்ளிகளில் ஏற்படுத்ேப்படும்.
ix. ஆரம்பப்பள்ளி,

நடுநிகல

மற்றும்

உயர்நிகலப்பள்ளிக்

கல்வியில்

ஊனமுற்ற கபண் குழந்கேகள் தசருவகேயும், கவளிதயறுவகேயும்
ஆண்டுக்கு ஒருமுகற கணக்கிட்டு பரிசீலிக்க சிறப்புத் ைிட்டம் ஒன்று
உருவாக்கப்படும்.
x. பிற

குழந்கேகளுென்

குழந்கேகள்

பிரத்தயகப்

தசர்ந்து

கல்விகற்க

பள்ளிகளில்

ேங்கள்

இயலாே

ஊனமுற்ற

கல்விப்பயிற்சிகயத்

கோெருவார்கள். இன்கறய கோழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு இந்ே

சிறப்புப் பள்ளிகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு தமம்படுத்ேப்படும். கமயநீதராட்ெ

கல்விப்தபாக்கில் தசர்ந்து பயன்கபறும் வககயில் இந்ேப் பள்ளிகளில்
படிக்கும் குழந்கேகள் ேயார் கசய்யப்படுவார்கள்.
xi. ஊனத்ேின்

ேன்கமகயப்

விருப்பங்ககளப்

கபாருத்து,

கபாருத்து

ேனிப்பட்ெ

வட்டிதலதய
ீ

சூழல்

கல்விகயப்

விரும்பினாலும் அதுவும் அளிக்கப்படும்.

மற்றும்
கபற

xii. பாெத்ேிட்ெம் மற்றும் மேிப்பீட்டு முகறகள் ஊனமுற்ற குழந்கேகளின்
பல்தவறு வககயான பிரச்கனககளயும் அவர்ைளது பசயைாற்றகையும்
கருத்ேில்

ககாண்டு

குழந்கேகளுக்கு

உருவாக்கப்படும்.

இலகுவாக

தேர்வு

இருக்கும்படி

முகற

ஊனமுற்ற

மாற்றப்படும்.

கூடுேல்

தநரச்சலுகக, கால்குதலட்ெர்கள், கிளார்க் தெபிள் மற்றும் தேர்வு எழுதும்
உேவியாளகரப் பயன்படுத்ே சலுகககள் தேகவக்தகற்ப வழங்கப்படும்.

xiii.

அகனவகரயும் உள்ளெக்கிய கல்விகயத் ேருவேற்கான மாேிரிப்

பள்ளிகள்

ஒவ்கவாரு

மாநிலத்ேிலும்/யூனியன்

பிரதேசத்ேிலும்

ஊனமுற்ற நபர்களின் கல்விகய ஊக்குவிக்க உருவாக்கப்படும்.
xiv.

அறிவுச்

சமூகத்ேின்

யுகம்

இது.

இேில்

கணிப்கபாறிகள்

மிக

முக்கியமான பங்கக வகிக்கின்றன. எல்லா ஊனமுற்ற குழந்கேகளும்
கணிப்கபாறிப்

தமற்ககாள்ளப்படும்.
xv. 6

வயது

பயன்பாட்கெப்

வகரயிலான

கபறுமாறு

ஊனமுற்ற

முயற்சிகள்

குழந்கேகளுக்குப்

தபாதுமான

சிகிச்கசத் ேகலயீடுகள் கசய்யப்படும். அப்தபாதுோன் அவர்ககளயும்
கல்வித்ேிட்ெத்ேின் ஒரு பகுேியாகச் தசர்க்க முடியும்.
xvi.

மனநலக்

குகறபாட்ொல்

உளவியல்சமூக

மறுவாழ்வு

அளிக்கப்படும்.
xvii.

ஊனமுற்ற

பாேிக்கப்பட்ெ

கமயங்களில்

குழந்கேகளின்

கல்வி

ேிறன்ககளப்

நபர்களுக்கு

வசேிகள்

பற்றிய

தபாேிய

விழிப்புணர்வு இல்லாே பல பள்ளிகள் அக்குழந்கேககளப் பள்ளியில்
தசர்ப்பேில்கல. இேற்காக ஆசிரியர்கள், முேல்வர்கள் மற்றும் பிற பள்ளி
ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வுப் பயிற்சிகள் நகெகபறும்.
xviii.

ஊனமுற்தறாருக்கான

மற்றும்

தமம்பாட்டு

நெத்ேப்படுகின்றன.

சிறப்புப்

பள்ளிகள்

அகமச்சகத்ோல்

அகனத்கேயும்

ேற்தபாது

நிேிஉேவி

உள்ளெக்கிய

சமூக

நீேி

கசய்யப்பட்டு

கல்வி

வள

கமயங்களாக மாற இதவ ஊக்குவிக்கப்படும். மனிே வள தமம்பாட்டுத்
துகறயின்

கீ ழ்

தேகவகய

முன்னிட்டு

புேிய

சிறப்புப்

பள்ளிகள்

உருவாக்கலாம்.
xix.

ேீவிர

ஊனக்குகறபாடுள்ள

வயதுவந்தோர்

கல்வி

/

ஓய்வு

கமயங்கள் அகமக்க ஊக்குவிக்கப்படும்
xx. உயர்கல்வி நிகலயங்களில் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு 3 சேவிகிே இெ
ஒதுக்கீ டு வலியுறுத்ேப்படும். பல்ககலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும்
கோழில்கல்வி நிகலயங்களுக்கு ஊனமுற்ற மாணவர்களின் தேகவகய
முன்னிட்டு கமயங்ககள அகமப்பேற்கு நிேி உேவி அளிக்கப்படும்.
வகுப்பகறகள்,

விடுேிகள்,

உணவகங்கள்

மற்றும்

பிற

வசேிககள

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு ஏற்றவாறு அகமக்க ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.
xxi.

ஊனமுற்ற குழந்கேககள நிர்வகிக்கும் விஷயங்கள் கோெர்பாக

பாடத்ைிட்டங்கள்

இதணக்கப்பட்டு

ஆசிரியர்களுக்குப்

பயிற்சிகள்

வழங்கப்படும் .
49. ஊனமுற்ற நபர்களின் கல்வி கோெர்பான அகனத்து ேிட்ெங்ககளயும்
ஒருங்கிகணக்கும்
கசயல்படும்.

அகமச்சகமாக

மனிேவளத்

துகற

அகமச்சகம்

V. மவரலவாய்ப்பு(employment)
50. ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான தவகல வாய்ப்புக்கு கீ ழ்க்கண்ெ நெவடிக்கககள்
எடுக்கப்படும்:
i. ேனியார் துகற நிறுவனங்களில் ஊனமுற்ற நபர்கள் தவகலவாய்ப்பு
கபறுவேற்கான தபச்சுவார்த்கேககள அரசு கோெங்கலாம்.
ii. வட்டிதலதய
ீ

இருந்துககாண்டு

வருவாய்

ேரும்

பணிகளில்

ஈடுபெ

குறிப்பாக ேீவிர குகறபாடுகள், பலகுகறபாடுகள் ககாண்ெ ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கான ேிட்ெங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். ஊனமுற்ற நபர்களுக்கும்
அவர்ககளப்

பராமரிப்பவர்களுக்கும்

தவகலவாய்ப்புப்

பயிற்சிககாடுக்கும் ேிட்ெங்களும் ஊக்குவிக்கப்படும்
iii. எந்ேிரங்கள்,

பணிநிகலயம்

மற்றும்

பணிச்சூழகல

ஊனமுற்தறார்

எளிகமயாகப் பயன்படுத்துவேற்கான வடிவமாற்றங்ககள ஊக்குவிக்க
தவண்டும்.
மற்றும்

பயிற்சி

கமயங்கள்/கோழிற்சாகலகள்/

அலுவலகங்ககள

ஊனமுற்ற

கோழிலகங்கள்

நபர்கள்

இயங்குவேற்கான இெங்களாக மாற்றுேல் அவசியம்.
iv. ஊனமுற்ற

நபர்களால்

தசகவககளயும்
(சந்தைப்படுத்துைல்

ேயாரிக்கப்பட்ெ

வாங்குவேற்கு

குழு)

,

மாவட்ெ

ேகெயற்று

கபாருட்ககளயும்,

மார்க்ககட்டிங்
கிராமப்புற

தபார்ட்

அபிவிருத்ேி

அகமப்புகள், ேனியார் அகமப்புகள் மற்றும் அரசு சாரா அகமப்புகள்
ஊக்குவிக்கப்பெ தவண்டும்.
v. வறுகம ஒழிப்புத் ேிட்ெங்களில் ஊனமுற்ற நபர்ககளயும் உள்ளெக்கும்
ேிட்ெங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். அப்தபாதுோன் சட்ெரீேியான 3 சேவிகிே
இெ ஒதுக்கீ ட்ொல் ஊனமுற்ற நபர்கள் பயன்கபற முடியும்.

VI. தரெயற்ற சூழரல உருவாக்குதல் (barrier free environment)
51.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

உபாயங்கள் ககயாளப்படும்:

ேகெயற்ற

சூழகல

உருவாக்க

கீ ழ்கண்ெ

(i) கபாதுக் கட்ெெங்கள் (பணி அல்லது கபாழுதுதபாக்கு), தபாக்குவரத்துக்கு
உேவும்

சாகலகள்,

சுரங்கப்பாகே

மற்றும்

பாேசாரிகளுக்கான

வழிகள்,

ரயில்தவ பிளாட்பாரங்கள் (நதடதமதட), தபருந்து நிறுத்ேங்கள்/நிகலயங்கள்,

துகறமுகங்கள், விமானநிகலயங்கள், தபருந்து, ரயில், விமானம் மற்றும்

பெகுகள், கப்பல்கள், விகளயாட்டு கமோனங்கள், ேிறந்ே கவளிக்கூெங்கள்
தபான்றவற்கற ஊனமுற்தறார் ேகெயின்றி பயன்படுத்துமாறு உருவாக்குேல்
அவசியம்.

(ii) கசகக கமாழிகய கபாது நிகழ்ச்சிகளிலும் பயன்படுத்ே ஊக்குவிக்கப்படும்.
(iii)

கட்ெெ

வடிவகமப்பாளர்கள்

மற்றும்

கட்ெெப்

கபாறியாளர்கள்

கட்ெெங்ககள வடிவகமக்கும்தபாது ஊனமுற்றவர்களும் சிரமங்கள் இன்றி
அவற்கறப் பயன்படுத்தும் வககயில் அவர்களுக்கான பாெத்ேிட்ெங்ககள
தமம்படுத்ே

தவண்டும்.

கபாறியாளர்களுக்கு

பயிற்சிகளும் ேரப்படும்.

அரசு

கட்ெெ

இப்பிரச்கனகள்

வடிவகமப்பாளர்கள்

கோெர்பாக

பணியின்

மற்றும்

தபாது

(v) ஊனமுற்தறாருக்கு ேகெயற்ற சூழல் உள்ள கட்ெெ வடிவகமப்புக்கான
விரிவான

சட்ெேிட்ெங்களும்,

விேிமுகறககள
பஞ்சாயத்து

அகனத்து

அகமப்புகளும்

வகரயகறகளும்
மாநிலங்களும்,
பின்பற்றத்

உருவாக்கப்படும்.
நகராட்சி

தேகவயான

இந்ே

அகமப்புகளும்
நெவடிக்கககள்

எடுக்கப்படும். இனி புைிைாகக் கட்டப்படும் மக்கள் பயன்படுத்தும் கட்ெெங்கள்
ஊனமுற்ற நபர்கள் எளிோகப் புழங்குமாறு இருக்குமாறு உறுேிகசய்வது அரசு
அேிகாரிகளின் கெகமயாகும்.

(vi) மாநில வாகன நிறுவனங்கள் ேங்கள் வாகனங்ககள ஊனமுற்ற நபர்கள்
பயன்படுத்துமாறு உருவாக்குேல் தவண்டும். ரயில்கபட்டிகள் படிப்படியாக
ஊனமுற்தறாருக்கு

கசௌகரியமானகவயாக

மாற்றப்படும்.

அத்துென்

பிளாட்பாரங்கள், கட்ெெங்கள், கழிப்பகறகள் மற்றும் பிற வசேிககளயும்
ஊனமுற்ற நபர்கள் பயன்படுத்துமாறு உருவாக்குேல் தவண்டும்.

(vii) அரசு மற்றும் ேனியார் கோழில்துகற நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள்,
கபாதுப் பயன்பாட்டுப் பகுேிகள் ஆகியவற்றில் ஊனமுற்ற நபர்கள் ேகெயின்றி
பணியாற்றும் சூழகல உருவாக்கப்படுவகே அரசு உறுேிகசய்யும்.

(viii) ேகவல் கோழில்நுட்பத் துகற அலுவலகங்கள் மற்றும் பணி இெங்களில்

ஊனமுற்ற

நபர்கள்

ேகெயற்றுப்

பணியாற்றும்

தபாதுமான நெவடிக்கககள் எடுக்கப்படும்.
(ix)

கபாதுப்

பயன்பாட்டில்

ஊனமுற்தறாருக்கு

ஆய்வுகசய்யப்படும்.

சாேகமான
இேற்காக

உள்ள

வசேிககள

அகனத்துக்

வசேிககளக்

ஊக்குவிக்க

கட்ெெங்களும்

ககாண்டிருக்கிறோ

கோழில்முகறயில்

ஆடிட்ெர்களின் தசகவகள் பயன்படுத்ேிக் ககாள்ளப்படும்.

என்று

பயிற்றுவிக்கப்பட்ெ

(x) ஊனமுற்ற நபர்களின் தேகவககளப் பூர்த்ேி கசய்ய வங்கி முகறகள்
ஊக்குவிக்கப்படும்.

(xi) ஊனமுற்ற நபர்களின் ேகவல் தேகவகள், ேகவல் தசகவகள் மற்றும் அரசு
ஆவணங்ககளப் பார்ப்பேற்கான உரிய வசேிகள் கசய்து ேரப்படும். பிகரய்லி
(பார்தவயற்தறாருக்கான அச்சுமுதற), ஒலிநாொ உேவி, கபரிய எழுத்து
ஆவண

வசேிகள்

பார்கவக்குகறபாடு

உள்ளவர்களுக்குக்

வழிவகககள் கசய்யப்படும்.

கிகெக்க

VII. சமூகப் பாதுகாப்பு (Social Protection)
52.

ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

தபாதுமான

கீ ழ்க்கண்ெ நெவடிக்கககள் எடுக்கப்படும்:i. ஊனமுற்ற

நபர்களுக்கு

சமூகப்பாதுகாப்பு

வரிவிலக்கு

அளிக்கும்

வழங்குவேற்கு

ேிட்ெங்கள்

சரியாக

நகெமுகறயில் இருக்கிறோ என்பகே குறிப்பிட்ெ இகெகவளிகளில்
ஆய்வு கசய்ய தவண்டியது அவசியம். ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு வருமான
வரி மற்றும் பிற வரிகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவகே உறுேி
கசய்வதும் அவசியம்.

ii. மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகிகள், ஊனமுற்ற
நபர்களுக்கான

ஓய்வூேியத்கோகக

மற்றும்

தவகலவாய்ப்பற்தறார்

உேவித்கோகககய சூழல் மற்றும் காலநிகலக்தகற்ப கபாருத்ேமாக

இருக்கிறோ என்று பார்த்து சரிகசய்ேல் தவண்டும்.
iii. எல்ஐசி

இந்ேியா

காப்பீட்டுத்

நிறுவனம்

ேிட்ெங்ககள

குறிப்பிட்ெ

ஊனம்

அளிக்கிறது.

உள்ள

நபர்களுக்கு

அகனத்து

காப்பீட்டு

நிறுவனங்களும் ஊனமுற்ற நபர்ககளயும் ேங்கள் ேிட்ெங்களில் தசர்க்க
ஊக்குவிக்கப்பெ தவண்டும்.
VIII. ஆய்வு(Research)
53. ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான புேிய கோழில்நுட்பங்ககள ஆய்வு கசய்யவும்,
தேகவப்படின் அேற்கு சர்வதேச ஒத்துகழப்கப நாெவும் ஊக்குவிக்கப்படும்.
ஆய்வின்

முடிவுகள்

பரவலாகத்

கேரியப்படுத்ேப்படும்.

அது

அம்சங்ககள உள்ளெக்கியோக இருக்கும்:-

கீ ழ்க்கண்ெ

i. ஊனத்ேின் சமூக-கலாசார அம்சங்கள், ஊனமுற்ற நபர்கள் குறித்ே சமூக
அணுகுமுகற மற்றும் சமூக நெத்கே முகறகள்.
ii. ஊனமுற்ற
உருவாக்க

நபர்கள்

கல்விகோெர்பான

தவண்டும்.

வசேிககளயும்

அப்தபாதுோன்

வாய்ப்புககளயும்

சமூகரீேியான
ஊனமுற்ற

அளவடுககள
ீ

நபர்களுக்கான

கபருக்குவேற்கான

ேிட்ெங்கள்

எேிர்ககாள்ளும் பிரச்கனககள ஆராய முடியும்.
iii. ஊனத்கே

வககபிரித்து

புள்ளிவிவரமாக்கவும்.
ஊனமான

நபர்களின்

அவர்களுக்கான

குறிப்பாக

விபத்துகள்

தவகலவாய்ப்புககள

தவகலவாய்ப்புககள

மற்றும்

விவரங்கள் தசகரிக்கப்படும்.
iv. ஊனக்

குகறபாடு

ஏற்படுவேற்கான

தநர்வுச்சூழல்ககளயும் ஆராயவும்.

பல்தவறு

தபரிெர்களில்

ஆராய்ந்து

புள்ளி

காரணங்ககளயும்,

v. இந்ேிய மருத்துவ ஆய்வுக் கழகத்ேின் தமற்பார்கவயில் குழந்கேகளுக்கு
ஊனம் தநர்வகேக் குகறக்கும் மரபணு ஆய்வில் ஈடுபெவும்
vi. ேனிப்பட்ெ

ரீேியில்

ஓரிெத்ேில்

இருந்து

இன்கனாரு

இெத்ேிற்கு

சுலபமாகப் பயணிப்பேற்கான கோழில்நுட்ப ஆய்வு, கமாழிரீேியான/
கசககத்

கோெர்புககள

பயன்பாட்டில்

இருக்கும்

தமம்படுத்தும்

ஆய்வுகள்,

கபாருட்ககள

அன்றாெப்

ஊனமுற்தறார்

பயன்படுத்துவேற்கு ஏற்றவாறு மாற்றுேல் ஆகியகவ ஊக்குவிக்கப்பெ

தவண்டும். இகவ விகல மலிவாகவும், பயன்படுத்துவேற்கு எளிோகவும்,

நீடித்ே நாட்கள் உகழக்குமாறும் இருத்ேல் அவசியம். இக்கருவிககள
முன்னணித்

கோழில்நுட்ப

தவண்டும்.
54.

மறுவாழ்வு

கோழில்நுட்ப

கோழில்நுட்ப

அகமச்சகம்

பயிலகங்களின்

கமயம்

உேவியுென்

ஒன்கற

உருவாக்கலாம்.

ஆய்வு

உருவாக்க

அறிவியல்
மற்றும்

மற்றும்

தமம்பாடு,

பரிதசாேகன மற்றும் சான்றிேழ் கோழில்நுட்பங்கள், பயிற்சி ஆகிய பணிகள்

இந்ே கமயத்ேில் கசயல்படுத்ைப்படலாம். ஊனமுற்ற நபர்கள் நவனத்
ீ
ேகவல்
கோழில்நுட்பங்ககள எளிோகப் பயன்படுத்தும் விேத்ேில் உரிய கமன்கபாருள்,
வன்கபாருள்ககள உருவாக்கும் பணிககளயும் இந்ே கமயம் கசய்யும்.

IX. விரளயாட்டு, டபாழுதுமபாக்கு மற்றும் கலாசார டசயல்பாடுகள்(Sports,
Recreation and Cultural activities)
55. விகளயாட்டு, கபாழுதுதபாக்கு மற்றும் கலாசார கசயல்பாடுகளில் தபாேிய
வாய்ப்புககள சமமாக உருவாக்க கீ ழ்க்கண்ெ நெவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் : i. கபாழுதுதபாக்கு,

கலாசார

நெவடிக்கககளுக்காக

விகளயாட்டு

கமயங்கள், விடுேிகள், கெற்ககரகள், உள்விகளயாட்டு அரங்கங்கள்,
உடற்பயிற்சியகம் (ஜிம்) ஆகியவற்கற உருவாக்கவும்.

ii. பயண நிறுவனங்கள், விடுேிகள், ேன்னார்வத் கோண்டு நிறுவனங்கள்
ஆகியகவ, ஊனமுற்தறாருக்கான பிரத்தயகத் தேகவககள மனேில்

ககாண்டு கபாழுதுதபாக்குச் சுற்றுலாக்கள் மற்றும் பயண வாய்ப்புககள
ஏற்படுத்துவேற்கு ஊக்குவிக்கப்படும்.
iii. ஊனமுற்ற

நபர்களிெம்

உள்ள

ேிறன்ககள

ஆகெயாளம்

கண்டு

அவர்ககள உள்ளூர் அரசுசாரா நிறுவனங்களின் உேவியுென் கவவ்தவறு
விகளயாட்டுகளில் ஈடுபடும் உேவிககளச் கசய்ய தவண்டும்.
iv. விகளயாட்டு அகமப்புகள் மற்றும் கலாசார அகமப்புககள ஊனமுற்ற
நபர்களுக்காக
விகளயாட்டுப்

உருவாக்குவது
தபாட்டிகளில்

ஊக்குவிக்கப்படும்.
ஊனமுற்ற

தேசிய,

நபர்களின்

உேவிகசய்யும் நெவடிக்கககளுக்கு இது துதண கசய்யும்.

சர்வதேச

பங்தகற்புக்கு

v. விகளயாட்டுத் துகறயில் சிறந்து விளங்கும் ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான
தேசிய விருது உருவாக்கப்படும்.
vi. 56. சமூக நீேி மற்றும் தமம்பாட்டு அகமச்சகம் இதுகோெர்பான அகனத்து

அம்சங்ககளயும்
இருக்கும்.
vii. 57.

தேசியக்

ஒருங்கிகணக்கும்,
ககாள்கககய

அமல்படுத்தும்

அமல்படுத்தும்

அகமப்பாக
விஷயங்ககள

அகமச்சரகவகளுக்கு இகெயிலான அகமப்பு ஒருங்கிகணக்கும். இேில்
கோெர்புகெயவர்களான
ஊனமுற்தறார்

கோழில்துகறயினர்

முக்கியமான

அகமப்புகள்,
மற்றும்

அரசுசாரா

நிறுவனங்கள்,

பிரச்சாரக்குழுக்கள்,நிபுணர்கள்,

ஊனமுற்ற

நபர்களின்

கபற்தறார்

அகமப்புகளின் பிரேிநிேிகளும் இந்ே அகமப்பில் இெம்கபறுவார்கள்.
இதேதபான்ற

அகமப்புகள்

மாநில

மற்றும்

மாவட்ெ

அளவிலும்

ஏற்படுத்ேப்படும். பஞ்சாயத்து ராஜ் அகமப்புகளும், நகர்புற உள்ளாட்சி

அகமப்புகளும் மாவட்ெ ஊனமுற்தறார் மறுவாழ்வு மயங்களின் மாவட்ெ
அளவு குழுக்களுென் இத்தேசியக் ககாள்கககய அமல்படுத்துவேற்காக
கூட்ொகச் கசயல்படும்.
viii.

58. உள்துகற, ஆதராக்கியம் மற்றும் குடும்ப நலம், கிராம தமம்பாடு,

நகர்புற

வளர்ச்சி,

இகளஞர்

விவகாரங்கள்

மற்றும்

விகளயாட்டு,

ரயில்தவ, அறிவியல் மற்றும் கோழில்நுட்பம், புள்ளியியல் மற்றும் ேிட்ெ
அமலாக்கம்,

கோழிலாளர்,

பஞ்சாயத்து

ராஜ்

அகமப்புகள்

மற்றும்

நடுநிகலக் கல்வி மற்றும் கல்வியறிவு, உயர்நிகலப் பள்ளிக்கல்வி
மற்றும் தமல்நிகலப் பள்ளிக்கல்வி, சாகலப் தபாக்குவரத்து மற்றும்
கநடுஞ்சாகல, கபாதுத்துகற நிறுவனங்கள், வருவாய், மகளிர் மற்றும்

குழந்கே தமம்பாடு, ேகவல் கோழில்நுட்பம், பணியாளர் மற்றும் பயிற்சி
ஆகிய துகறகள் தசர்ந்து இந்ேக் ககாள்கககய நிகறதவற்றுவேற்கான
ேிட்ெத்கே

சரியானபடி

ஆண்டுவாரித்

உருவாக்கும்.

ேிட்ெங்களும்

ஐந்ோண்டு
தபாெப்பட்டு

ேிட்ெம்

ஒன்றும்

இலக்குகளும்

நிர்ணயிக்கப்பட்டு நிேி ஒதுக்கீ டும் ஒவ்கவாரு அகமச்சரகவ மற்றும்
துகறகளால் ோக்கல் கசய்யப்படும். இந்ே அகமச்சரகங்கள் மற்றும்
துகறகளின்

ஆண்ெறிக்ககயில்

அந்ே

ஆண்டு

காணப்பட்ெ

வளர்ச்சிககளத் கேரிந்துககாள்ள முடியும்.

ix. 59. ஊனமுற்ற நபர்கள் நலத்துகறக்கான ேகலகம ஆகணயர் மத்ைிய
அளவிலும், மாநில ஆதணயாளர்கள் மாநில அளவிலும் ேங்களுக்கு
இெப்பட்ெ கபாறுப்புககளயும் ோண்டி தேசியக் ககாள்கக அமலாக்கத்ேில்
முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம்.
x. 60.

பஞ்சாயத்து

ராஜ்

அகமப்புகள்

தேசியக்ககாள்கககய

அமல்படுத்துவேில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். உள்ளூர் அளவிலான

பிரச்கனககளக்

கண்ெறிந்து

அேற்குப்

கபாருத்ேமான

ேீர்வுத்

ேிட்ெங்ககளயும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அகமப்புகள் உருவாக்க முடியும்.
ேங்கள் ேிட்ெங்களில் ஊனமுற்தறார் நலன் கோெர்பான அம்சங்ககளயும்
இந்ே அகமப்புகள் தசர்த்துக்ககாள்ள தவண்டும்.
xi. 61.

தேசியக்

ககாள்கக

அமலாக்கத்ேின்

தபாது

உருவாக்கப்பட்ெ

உள்கட்டுமான வசேிகள் சரியாக பராமரிக்கப்பெவும், நீண்ெகால அளவில்
பயனுள்ள வககயில் இருத்ேலும் தவண்டும். உள்கட்டுமான வசேிககளப்
பராமரிக்கவும்,

அன்றாெச்

ேங்களிெமிருந்தே
ககாள்ளதவண்டும்.
கபறதவண்டும்.
மட்டுமின்றி

இது

கசலவுககள

சமூகத்ேினர்

வளங்ககள

இல்கலகயனில்
அரசின்

சமூகத்ேினரும்,

தேசியக்

ககாள்கக

ேனியார்

வளங்ககளச்

ேனியார்

கபாறுப்கப உணர்வேற்கு வழிவகுக்கும்.
xii. 62.

எேிர்ககாள்ளவும்

அமலாக்கம்

உருவாக்கிக்
துகறயினரிெம்

சிக்கனப்படுத்துவதோடு

கோழிலேிபர்களும்
குறித்து

ஒவ்கவாரு

ேங்கள்
ஐந்து

ஆண்டுகளுளுக்கு ஒருமுதற விரிவான ஆய்வு ஒன்று கசய்யப்படும்.

அமலாக்க நிகல குறித்ே ஆவணமும், அடுத்ே ஐந்ோண்டுகளுக்கான

ேிட்ெங்களும் தேசியக் கூட்ெத்ேில் முன்கவப்பேற்கு ேயாரிக்கப்படும்.
மாநில அரசுகளும், யூனியன் நிர்வாகங்களும் அரசுக் ககாள்கக ஒன்கற
உருவாக்க

நிர்ப்பந்ேிக்கப்பட்டு,

வலிறுத்ேப்படும்.

கசயல்ேிட்ெத்கே

உருவாக்கவும்

