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��ச்ேச� அர�
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற
~~~
மக்கள�ன் சாசனம்
I.

அறி�கம்
மத்திய

அரசின்

அறி��த்தலின்

ப�

மகள�ர்

மற்�ம்

�ழந்ைதகள்

ேமம்பாட்�த்�ைற 16-08-1996 அன்� ��ச்ேச� அர�, ச�கநலத்�ைறய�லி�ந்� ப��க்கப்பட்ட�.
�ழந்ைதகள்

மற்�ம்

ெபண்கள�ன்

நலன�ல்

தன�ப்பட்ட

கவனம்

ெச�த்தி

அவர்கள�ன்

வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்�வேத இத்�ைறய�ன் ேநாக்கமா�ம். �ைறய�ன் நிர்வாக அைமப்�,
மக்க�க்காக

ெசயல்ப�த்தப்ப�ம்

பல்ேவ�

நலத்திட்டங்கள்

ேபான்றைவ

ெபா�மக்கள�ன்

தகவ�க்காக இக்��மக்கள் சாசனத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள�.

II.

�ைறய�ன் ேநாக்கங்கள்
ச�தாயத்தில் மிக�ம் ப�ன் தங்கிய �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபண்கள் மற்�ம்

�திேயா�க்� ெபா�ளாதார, ஊட்டச்சத்� மற்�ம் கல்வ�க்கான உதவ�கைள வழங்�தல்.

III.

பயனைடேவார்
i.

6 மாதம் �தல் 6 வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள்

ii.

கர்ப்ப�ண�ப் ெபண்கள்

iii.

பா�ட்�ம் தாய்மார்கள்

iv.

வ�தைவகள்/ஆதரவற்றப் ெபண்கள்/ தி�மணமாகாதவர்/ தி�நங்ைகயர்

v.

வள�ளம் ெபண்கள்

vi.

வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ �ள்ள ��ம்பங்கள்

vii.

�தியவர்

viii.

வன்�ைற மற்�ம் வன்ெகா�ைமகளால் பாதிக்கப்பட்ட மகள�ர்/ ெபண்
�ழந்ைதகள்

ix.

IV.

��ம்ப ப�ரச்சைனகளால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள்.

�ைறய�ன் பல்ேவ� ப���கள்
அ.

ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத் திட்டப்ப���
ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத்திட்டமான� மத்திய அரசின்

திட்டமா�ம். இத்திட்டத்தின் கீ ழ் இளம் �ழந்ைதகள் மற்�ம் தாய்மார்க�க்�
கல்வ�,

�காதாரம்

மற்�ம்

சத்�ண�

வழங்கப்ப�கிற�.

இப்ப���

திட்ட

அதிகா�ய�ன் கீ ழ் ெசயல்ப�கிற�.

ஆ.

மகள�ர் நலப் ப���
ெபண்கள�ன்

ேமம்பா�

மற்�ம்

பா�காப்ப�ற்காக

நலத்திட்டங்கள் இப்ப��வ�ன் கீ ழ் ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்றன.

பல்ேவ�

இ� மட்�மின்றி

��ச்ேச� மகள�ர் மற்�ம் மாற்�த்திறனாள�கள் ேமம்பாட்�க்கழகம், மங்களம்
திட்டம்,

மகள�ர்

இயங்�கின்றன.

ஆைணயம்

ேபான்ற

நி�வனங்கள்

இப்ப��வ�ன்

கீ ழ்

�ைண இயக்�நர் (மகள�ர் நலம்) இப்ப��வ�ன் அதிகா�யாக

ெசயல்ப�கிறார்.
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இ.

ச�கப் பா�காப்� ப���
வய�

தங்கியவர்கைள�ம்
நலத்திட்டங்கள்

�திர்ந்தவர்கைள�ம்,
பா�காக்�ம்

ெபா�ளாதார

ேநாக்ேகா�

ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்றன.

நிைலய�ல்

இப்ப��வ�ன்

இப்ப��வ�ன்

கீ ழ்

அதிகா�

ப�ன்

பல்ேவ�
�ைண

இயக்�நர் (ச�க பா�காப்�)
V.

இத்�ைறயால் நடத்தப்ப�ம் வ��திகள்

வ.

நி�வனத்தின் ெபயர்

எண்.
1

�கவ�

பண����ம் மகள�ர் மற்�ம்

காப்பாளர், பண����ம் மகள�ர் மற்�ம்

மாணவ�ய�க்கான தங்�ம் வ��தி

மாணவ�ய�க்கான தங்�ம் வ��தி, இராஜாஜி நகர்,
லா�ப்ேபட்ைட, ��ச்ேச�.

VI.

இயக்�நரகம் மற்�ம் �ைண அ�வலகங்கள�ன் �கவ�

வ.

அ�வலகத்தின் �கவ�

எண்.
1

ெதாைலேபசி

இயக்�நர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, �� சாரம் (LIC

0413-2244964 (Per)

வளாகம் அ�கில்), காமராஜர் சாைல, ��ச்ேச�

0413-2242621
0413-2244964 (FAX)

2

��நிைல கணக்� அதிகா�, மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

0413-2242621

ேமம்பாட்�த்�ைற, �� சாரம் (LIC வளாகம் அ�கில்), காமராஜர் சாைல,
��ச்ேச�
3

�ைண இயக்�நர் (மகள�ர் நலம்), மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

0413-2242621

ேமம்பாட்�த்�ைற, �� சாரம் (LIC வளாகம் அ�கில்), காமராஜர் சாைல,
��ச்ேச�
4

�ைண இயக்�நர் (ச�க பா�காப்�), மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

0413-2246940

ேமம்பாட்�த்�ைற, �� சாரம் (LIC வளாகம் அ�கில்), காமராஜர் சாைல,
��ச்ேச�
5

திட்ட அதிகா�, ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத்திட்டக் ��மம், மகள�ர்

0413-2242621

மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, �� சாரம் (LIC வளாகம்
அ�கில்), காமராஜர் சாைல, ��ச்ேச�
6

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, ஒ.�.ந.தி. திட்டம் I, ஜி.ேக. �ப்பனார்

0413-2666184

வண�க வளாகம், வ�ல்லிய�ர், ��ச்ேச�
7

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, ஒ.�.ந.தி. திட்டம் III,

0413-2601934

எண். 1, �தல் ��க்�, ெசார்ணா நகர், அ�யங்�ப்பம், ��ச்ேச�
8

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, ஒ.�.ந.தி. திட்டம் IV, எண். 38, மகாத்மா

0413-2239430

காந்தி வதி,
� �த்தியால்ேபட்ைட, ��ச்ேச�
9

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, ஒ.�.ந.தி. திட்டம் V, மகள�ர் மற்�ம்

0413-2244785

�ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற வளாகம், �� சாரம் (LIC வளாகம்
அ�கில்), காமராஜர் சாைல, ��ச்ேச�
10

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, ஒ.�.ந.தி. திட்டம் II,

04368-223614

ெப�ந்தைலவர் காமராஜர் வளாகம், Civil Station Complex, காைரக்கால்
11

நல அதிகா�, மண்டல நிர்வாக அ�வலகம், மாேஹ

0490-2332370

12

நல அதிகா�, கிைள அ�வலகம், ஏனாம்

0884-2321319
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ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத்திட்டம்
1. திட்டத்தின்

0-6 வயதிற்�ட்பட்ட

ேநாக்கங்கள்

ஊட்டச்சத்�

நிைலைய

�ழந்ைதக�க்�ம்
�ைற

சாரா

�ழந்ைதகள�ன்

ப�வக்

மற்�ம்

ேமம்ப�த்�தல்,

தாய்மார்க�க்�

�ன்

ஆேராக்கியம்
சத்�ண�

கல்வ�

�லம்

இளம்

வழங்�தல்.

�ழந்ைதகள�ன்

உடல் வளர்ச்சி, மன வளர்ச்சி, ெமாழி வளர்ச்சி, அறி�த்திறன்
வளர்ச்சிைய

ஊக்�வ�த்�

வளர்ச்சிைய

ஏற்ப�த்�தல்

அவர்க�க்�
இத்திட்டம்

5

��ைமயான
ஒ�ங்கிைணந்த

�ழந்ைதகள் நலத்திட்டங்கள் �லம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கிற�.
788

அங்கன்வா�

ைமயங்கள்

இத்திட்டத்தின்

கீ ழ்

இத்�ைறயால் நடத்தப்பட்� வ�கின்றன.
1. ஒ.�.ந.தி. திட்டம் I, வ�ல்லிய�ர் (157 ைமயங்கள்)
2. ஒ.�.ந.தி. திட்டம் II, காைரக்கால் (161 ைமயங்கள்)
3. ஒ.�.ந.தி. திட்டம் III, அ�யாங்�ப்பம் (151 ைமயங்கள்)
4. ஒ.�.ந.தி. திட்டம் IV, �த்தியால்ேபட்ைட (142 ைமயங்கள்)
5. ஒ.�.ந.தி. திட்டம் V, சித்தன்�� (155 ைமயங்கள்)
மாேஹ (13 ைமயங்கள்)
ஏனாம் (9 ைமயங்கள்)
2

அள�க்கப்ப�ம்

1. இைண உண� வழங்�தல்

ேசைவகள்

2. ம�த்�வப் ப�ேசாதைன
3. ம�த்�வ ேமல் ப�ந்�ைர
4. த�ப்�சி ேபா�தல்
5. சத்�ண� மற்�ம் �காதாரக் கல்வ�
6. �ைற சாரா �ன் ப�வக் கல்வ�

3

பயனைடேவார்

1. 0-6 வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள்
2. கர்ப்ப�ண�ப் ெபண்கள்
3. பா�ட்�ம் தாய்மார்கள்
4. 15-45 வய�க்�ட்பட்டப் ெபண்கள்
5. வள�ளம் ெபண்கள்

4

எங்� பயனைடவ�?

அந்தந்தப் ப�திகள�ல் இ�க்�ம் அங்கன்வா� ைமயம்
�லமாக

5

ேம�ம் தகவ�க்�

சம்பந்தப்பட்ட ப�திய�ன் �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�.

அ�க
ேவண்�யவர்
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1.

�லவ�ளக்� உதவ� நலத்திட்டம்
: வ�ைமக்ேகாட்�ற்�ட்பட்ட க��ற்ற தாய்மார்க�க்�
திட்டத்தின் �றிக்ேகாள்
சத்தான உண� ெப�வதற்காக (�தல் மற்�ம் இரண்�
�ழந்ைதக�க்� மட்�ம்) ` 500/- வதம்
�
வழங்கப்ப�ம்.

2.

உதவ�த் ெதாைக

3.

த�திகள்

: ` 500/- வழங்கப்ப�கிற�.
: அ) வ�ண்ணப்பதார�ன் வ�ட வ�மானம் `

24,000/- க்�

மிகாமல் இ�த்தல் ேவண்�ம்.
ஆ) வ�ண்ணப்பதாரர் இந்தியக் ��மகனாக இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

வ�ண்ணப்பதாரேரா/அவர� கணவேரா

��ச்ேச� ப�ரேதசத்தில் 5 ஆண்�ற்�க் �ைறயாமல்
��ய��ப்� ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்.
இ)

வ�ண்ணப்பதாரர் 18 வய� �ர்த்தியைடந்தவராக
இ�த்தல் ேவண்�ம்.

ஈ)

இரண்� ேப� காலத்திற்� மட்�ேம நிதி�தவ�
வழங்கப்ப�ம்

உ)

க��ற்ற 7ஆம் மாதத்திற்�ப் ப�ற�ள்ளவ�ன்
வ�ண்ணப்பங்கள் மட்�ேம ப�சீ லைனக்� எ�த்�க்

4.

இைணக்கப்பட
ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

: அ)

ெகாள்ளப்ப�ம்
வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்�
மற்�ம் வ�மானச் சான்றிதழ்

ஆ) அர�

ம�த்�வ�டமி�ந்�

ெபறப்பட்ட

ம�த்�வ

சான்றிதழ்
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

இ) மார்பள� �ைகப்படம்.
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்

6.

ம�க்கைள
ப�சீ லிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.
: நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த
காலங்கள�ல் வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீ லித்�
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

�கவ�

ேமம்பாட்�த்�ைற,
��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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1.

அரவைணப்� உதவ� நலத்திட்டம்
: ச�தாயத்தில் ெபண் �ழந்ைதகள�ன் நிைலைய
திட்டத்தின் �றிக்ேகாள்
உயர்த்�வதற்காக�ம், ெபண் �ழந்ைதக�க்� ��தல்
சத்தான உணவள�ப்பதற்காக�ம், தாய்மார்க�க்� ` 1200/வதம்
�
வழங்கப்ப�கிற�.

2.

உதவ�த் ெதாைக

: ` 1200/- வதம்
�
உதவ�த்ெதாைக வழங்கப்ப�கிற�.

3.

த�திகள்

: அ)

வ�ண்ணப்பதார�ன் வ�ட வ�மானம் ` 24,000/- க்�
மிகாமல் இ�த்தல் ேவண்�ம்.

ஆ)

வ�ண்ணப்பதாரர் இந்தியக் ��மகனாக இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

வ�ண்ணப்பதாரேரா/அவர� கணவேரா

��ச்ேச� ப�ரேதசத்தில் 5 ஆண்�ற்�க் �ைறயாமல்
��ய��ப்� ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்.
இ)

வ�ண்ணப்பதாரர் 18 வயதிற்� ேமல் இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

ஈ)

01-04-2005 �தல் ப�றந்த ெபண் �ழந்ைதக�க்�
வ�ண்ணப்பப் ப�வம் வழங்கப்ப�ம்.

உ)
4.

இைணக்கப்பட

: அ)

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

மட்�ேம வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ம்.
வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்�
மற்�ம் வ�மானச் சான்றிதழ்

ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

ஒ� தாய் தன� இரண்� ெபண் �ழந்ைதக�க்�

ஆ)

�ழந்ைதய�ன் ப�றப்�ச் சான்றிதழ்

இ)
ஆதார் அட்ைட நகல்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.

6.

ம�க்கைள
ப�சீ லிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

: நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த
காலங்கள�ல் வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீ லித்�
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

�கவ�

ேமம்பாட்�த்�ைற,
��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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வ�ைமக்ேகாட்�ற்� கீ ழ் வா�ம் மணப்ெபண்ண�ன் தி�மணத்திற்காக உதவ�த்
1.

திட்டத்தின் �றிக்ேகாள்

ெதாைக
: வ�ைமக்ேகாட்�ற்�க் கீ ழ் வா�ம் மணப்ெபண்ண�ற்�

2.

உதவ�த் ெதாைக

தி�மணத்திற்காக உதவ�த்ெதாைக வழங்கப்ப�கிற�.
: தி�மண ெசலவ�ற்காக தலா ` 15,000/- வதம்
�
நிதி�தவ�.

3.

த�திகள்

: அ)

வ�ண்ணப்பதார�ன் வ�ட வ�மானம் ` 24,000/- க்� மிகாமல்
இ�த்தல் ேவண்�ம்.

ஆ)

��ச்ேச� ப�ரேதசத்தில் 5 ஆண்�ற்�க் �ைறயாமல்
ெபற்ேறார்/ பா�காவலர் ��ய��ப்� ெபற்றி�த்தல்
ேவண்�ம். இந்தியக் ��மகனாக இ�த்தல் ேவண்�ம்

இ)

மணப்ெபண்�க்� �தல் தடைவ நிக�ம் தி�மணத்திற்�
மட்�ேம நிதி�தவ� வழங்கப்ப�ம்

ஈ)

தி�மணம் சட்ட திட்டத்திற்� உட்பட்டதாக இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

உ)

ஒ� ��ம்பத்தில் ஒ� ெபண்�க்� மட்�ேம நிதி�தவ�
வழங்கப்ப�ம்

ஊ)

மணப்ெபண்ண�ன் வய� 18 ��ந்தி�த்தல் ேவண்�ம்.
மணமகன் வய� 21 ��ந்தி�த்தல் ேவண்�ம்.

எ)

�ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட வ�ண்ணப்பப் ப�வத்திைன
தி�மணத்திற்� 30 நாட்கள் �ன்னதாக சமர்ப்ப�க்க
ேவண்�ம்

4.

இைணக்கப்பட ேவண்�ய

: அ)

சான்றிதழ்கள்

வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்�
மற்�ம் வ�மானச் சான்றிதழ்.

ஆ)

தி�மண அைழப்ப�தழ்.

இ)

மணப்ெபண்ண�ன் ப�றப்�ச் சான்றிதழ்

ஈ)

தி�மணத்ைத பதி� ெசய்தி�த்தல் ேவண்�ம்.
தி�மணப்பதி� சான்றிதழ் பதி� ெசய்த 30 நாட்க�ள்

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

சமர்ப்ப�த்தல் ேவண்�ம்.
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.

6.
7.

ம�க்கைள ப�சீலிக்�ம்

: நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த

காலம்

காலங்கள�ல் வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீலித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

காலதாமதமானால்
அ�கேவண்�ய �கவ�

இயக்�னர்,

மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,

��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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1.

திட்டத்தின்

வ�தைவ மகள��ன் ம�மணத்திற்� ஊக்கத்ெதாைக
: வ�தைவகள் ச�தாயத்தில் நல்ல �ைறய�ல் வாழ வ�தைவகள்

�றிக்ேகாள்

ம�மணத்ைத ஊக்�வ�ப்பதற்�

2.

உதவ�த் ெதாைக

: ` 20,000/- ேதசிய ேசமிப்� பத்திரமாக வழங்கப்ப�கிற�.

3.

த�திகள்

: 1)
2)

வ�ட வ�மானம் ` 24,000/- க்� மிகாமல் இ�த்தல் ேவண்�ம்.
வ�ண்ணப்பதாரர் இந்திய ����ைம�ம், ��ச்ேச� ப�ரேதசத்தில்
5

ஆண்�ற்�

�ைறயாமல்

��ய��ப்�ம்

ெபற்றி�த்தல்

ேவண்�ம்
3)
4.

இைணக்கப்பட

: 1)

ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

மணமகன் தி�மணம் ஆகாதவராகேவா அல்ல� மைனவ�ைய
இழந்தவராகேவா இ�த்தல் ேவண்�ம்.
வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்�

ெபறப்பட்ட

��ய��ப்�

மற்�ம்

வ�மானச் சான்றிதழ்.
2)

தி�மண அைழப்ப�தழ்.

3)

மணப்ெபண்ண�ன் ப�றப்�ச் சான்றிதழ் மற்�ம் மணமகன�ன்
வய� சான்றிதழ்

4)

�தல் கணவ�ன் இறப்�ச் சான்றிதழ்

5)

தி�மண பதி� சான்றிதழ்

6)

மணப்ெபண்ண�ற்� வ�வாய் ஈட்� தரக்��ய ப�ள்ைளகள்
இல்ைல என்ற உ�திெமாழி

7)

சட்டமன்ற/ பாரா�மன்ற உ�ப்ப�னர் ஒ�வ�டமி�ந்�
மணமக�க்� �தல் தி�மணம் என்�ம் மணமகன் தி�மணம்
ஆகாதவர் அல்ல� தி�மணமாகி மைனவ�ைய இழந்தவர்
இன்பதற்கான சான்றிதழ்.

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

8)
வ�ண்னப்பதார�ன் ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்

6.

ம�க்கைள
ப�சீ லிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.
: நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த காலங்கள�ல்
வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீ லித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர்,

�கவ�

மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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வ�தைவ மகள��ன் �ழந்ைதக�க்� தட்ெட�த்� மற்�ம் ��க்ெக�த்� பய�ல ெசல�
1.

திட்டத்தின்

ெசய்த கட்டணத்ெதாைகைய தி�ம்ப அள�த்தல்
: வ�தைவ
மகள��ன்
�ழந்ைதகள்
தட்ெட�த்�

�றிக்ேகாள்

��க்ெக�த்�

பய�ல

ஊக்�வ�ப்பதற்காக

வ�தைவ

மற்�ம்
மகள��ன்

�ழந்ைதக�க்�, ��க்ெக�த்� மற்�ம் தட்ெட�த்� பய�ல ெசல�
2.

உதவ�த் ெதாைக

:

ெசய்த கட்டணத்ெதாைகைய தி�ம்ப அள�த்தல்.
மாதத்திற்� ` 50/- வதம்
�
6 மாதங்க�க்� தட்ெட�த்�
இளநிைலக்�ம் 10 மாதங்கள் வைர தட்ெட�த்� ேமல்நிைலக்�ம்

3.

த�திகள்

:

��க்ெக�த்�ப் பய�ற்சிக்� வழங்கப்ப�கிற�.
1)

வ�ட வ�மானம் ` 24,000/- க்� மிகாமல் இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

2)

வ�ண்ணப்பதாரர்
ப�ரேதசத்தில்

4.

இைணக்கப்பட

:

இந்திய
5

ஆண்�ற்�

����ைம�ம்,
�ைறயாமல்

��ச்ேச�
��ய��ப்�ம்

ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்
1)

ேவண்�ய

வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்�
மற்�ம் வ�மானச் சான்றிதழ்.

சான்றிதழ்கள்

2)

பய�ற்� நி�வனத்திடமி�ந்� சான்றிதழ்.

3)

கணவ�ன் இறப்� சான்றிதழ்.

4)

ஒ� தாய் தன� இரண்� �ழந்ைதக�க்� மட்�ேம
வ�ண்னப்ப�க்க ேவண்�ம்

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள

:

ேவண்�ய �கவ�

5)

�ன்� மாதத்திற்� கட்டனம் ெச�த்திய ரசீ�

6)

ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்

7)

ேரஷன் அட்ைடய�ன் நகல்

8)

�திேயார் ெபன்ஷன் அட்ைடய�ன் நகல்

��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்

6.

ம�க்கைள
ப�சீலிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

:
:

நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.
நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த காலங்கள�ல்
வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீலித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,

�கவ�

��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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வ�தைவ ெபண்கள�ன் மக�க்� தி�மண உதவ�
1.

திட்டத்தின்

:

�றிக்ேகாள்

வ�தைவ

மகள�ர்

ெபண்ண�ற்�

2.

உதவ�த் ெதாைக

:

3.

த�திகள்

:

��ம்பத்தில், தி�மண
தி�மணம்

வயதில்

உள்ள

ெசய்வதற்காக

ஒ�

நிதி�தவ�

வழங்கப்ப�கிற�.
தி�மண ெசலவ�ற்காக தலா ` 20,000/- வதம்
�
நிதி�தவ�.
1)

வ�ட வ�மானம் ` 24,000/- க்� மிகாமல் இ�த்தல்
ேவண்�ம்.

2)

வ�ண்ணப்பதாரர்
ப�ரேதசத்தில்

5

இந்திய
ஆண்�ற்�

����ைம�ம்,
�ைறயாமல்

��ச்ேச�

��ய��ப்�ம்

ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்
3)

மணமக�க்� 18 வய�ம் மணமக�க்� 21 வய�ம்
�ர்த்தியாகிய��த்தல் ேவண்�ம்.

4)

��ம்பத்தில் ஒ� ெபண்ண�ன் தி�மணத்திற்� மட்�ேம
நிதி�தவ� வழங்கப்ப�ம்

5)

மணமக�க்� இ�ேவ �தலாவ� தி�மணமாக
இ�த்தல் ேவண்�ம்.

6)
7)

தி�மணம் சட்ட திட்டத்திற்� உட்பட்டதாக இ�த்தல்
ேவண்�ம்
�ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட வ�ண்ணப்பப் ப�வத்திைன
தி�மணத்திற்� 30 நாட்க�க்� �ன்னதாக சமர்ப்ப�க்க

4.

இைணக்கப்பட

:

ேவண்�ம்.
1)

ேவண்�ய

மற்�ம் வ�மானச் சான்றிதழ்.

சான்றிதழ்கள்

2)

தி�மண அைழப்ப�தழ்.

3)

மணப்ெபண்ண�ன் ப�றப்�ச் சான்றிதழ்

4)
5)

மணமகள�ன் தந்ைதய�ன் இறப்�ச் சான்றிதழ்.

6)
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள

வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்�

:

தி�மணம் ��ந்� 60 நாட்க�க்�ள் தி�மண பதி�
சான்றிதழ்
வ�தைவ மற்�ம் மணமகள�ன் ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்

��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)

ேவண்�ய �கவ�

மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
6.

ம�க்கைள
ப�சீலிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

:
:

நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.
நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த
காலங்கள�ல் வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீலித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,

�கவ�

��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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ஒ�/இரண்� ெபண் �ழந்ைத�டன் ��ம்ப கட்�ப்பா� ெசய்� ெகாண்ட
��ம்பத்திற்� அளிக்கப்ப�ம் ஊக்கத்ெதாைக

1.

திட்டத்தின்
�றிக்ேகாள்

: ெபற்ேறார்களிடம் ெபண் �ழந்ைதைய ெபற்�க்ெகாள்ள விழிப்�ணர்ச்சி
ஏற்ப�த்த�ம், ��ம்பத்தில் உள்ள ெபண் �ழந்ைதயின் நிைலைய உயர்த்த�ம்

2.

உதவித் ெதாைக

3.

த�திகள்

4.

இைணக்கப்பட
ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

: ` 20,000/- மட்�ம் ைவப்� நிதியாக ைவக்கப்பட்�, அப்ெபண் �ழந்ைத 18
வய� நிைற�ற்ற பின் வட்��டன் ��ய �திர்�த்ெதாைக
அளிக்கப்ப�ம்/இரண்� ெபண் �ழந்ைதக�க்� தலா ` 10,000/: 1)
விண்ணப்பதாராின் வ�ட வ�மானம் ` 60,000/- க்� மிகாமல் இ�த்தல்
ேவண்�ம்.
தி�மணத்தின் ேபா� ெபற்ேறாாில் தந்ைத 21 வய�க்�ம் தாய் 18
2)
வய�க்�ம் �ைறயாமல் இ�த்தல் ேவண்�ம்
ெபற்ேறாாில் யாராவ� ஒ�வர் அர� ம�த்�வமைனயில் ��ம்ப
3)
கட்�ப்பா� ெசய்தி�த்தல் ேவண்�ம்
��ச்ேசாி பிரேதசத்தில் 5 ஆண்�ற்�க் �ைறயாமல் ��யி�ப்�
4)
ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம். இந்தியக் ��மகனாக இ�த்தல் ேவண்�ம்
விண்ணப்பதார�க்� ஒன்� (அல்ல�) இரண்� ெபண் �ழந்ைதகள்
5)
மட்�ேம இ�த்தல் ேவண்�ம்
தி�மணத்ைத பதி� ெசய்தி�த்தல் ேவண்�ம். (பதி�த்�ைற/ நகராட்சி /
6)
ெகாம்�ன் பஞ்சாயத்�)
: 1)
வ�வாய்த்�ைறயிடமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��யி�ப்� மற்�ம் வ�மானச்
சான்றிதழ்.
விண்ணப்பதாராின் தி�மணப்பதி� சான்றிதழ்.
2)
3)
4)
5)
6)

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவாி

6.

ம�க்கைள
பாிசீ�க்�ம் காலம்
கால தாமதமானால்
அ�க ேவண்�ய
�கவாி

7.

��ம்ப கட்�ப்பா� அ�ைவச் சிகிச்ைச சான்றிதழ்
ெபற்ேறாாின் வய�ச் சான்றிதழ்

ெபண் �ழந்ைத/�ழந்ைதகளின் பிறப்�ச் சான்றிதழ்
ேரஷன் அட்ைட நகல் மற்�ம் வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட.

7)

��ம்ப �ைகப்படம்

8)

ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்

: ��ச்ேசாி பிராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகளிர் ேமம்பா�)
மகளிர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேசாி.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகாாி, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
நல அதிகாாி, மாேஹ/ஏனாம்.
: நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த காலங்களில்
விண்ணப்பங்கள் பாிசீ�த்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
: ��ச்ேசாி பிராந்தியம்
இயக்�னர், மகளிர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேசாி.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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ஏைழ ெபற்ேறார்கள�ன் ��ம்பத்தில் 8ம் வ�ப்�, 9ம் வ�ப்� மற்�ம் 10ம் வ�ப்� வைர
பய��ம் ஒேர ெபண் �ழந்ைதக்� உதவ�த்ெதாைக
1.

திட்டத்தின்

:

�றிக்ேகாள்

ஒவ்ெவா� ெபற்ேறார்க�ம் ெபண் �ழந்ைதய�ன் மதிப்ைப ெதள�வாக
அறிந்� ெகாள்ள�ம், ேம�ம் ெபற்ேறார்கள் அப்ெபண் �ழந்ைதைய
தங்க�ைடய ெசாத்தாக நடத்த�ம், அப்ெபண் �ழந்ைதய�ன் தி�மணத்தின்

2.

உதவ�த் ெதாைக

:

ேபா� ெபற்ேறார்கள�ன் �ைமைய பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம்
` 25,000/- மட்�ம் ைவப்� நிதியாக ைவக்கப்பட்� அப்ெபண் �ழந்ைத 18
வய� நிைற�ற்ற ப�ன் வட்��டன் ��ய �திர்�த்ெதாைக ேதசிய

3.

த�திகள்

:

ேசமிப்� பத்திரமாக அள�க்கப்ப�ம்
1)

ெபற்ேறா�ன்

வ�மானம்

`

24,000/- ேமல்

மிகாமல்

இ�த்தல்

ேவண்�ம்
2)

ெபற்ேறார்கள் இ�வ�ம் இந்திய ��ைமக்களாக�ம் ��ச்ேச�
�ன�யன் ப�ரேதசத்ைத ேசர்ந்தவராக�ம் அல்ல� 5 ஆண்�ற்�
�ைறயாமல் ��ய��ப்� ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்

3)

ெபற்ேறார்கள் அப்ெபண் பய��ம் பள்ள�ய�ன் தைலைமயாசி�யரால்
ப�ந்�ைர ெசய்த சான்றிதழ் அள�க்க ேவண்�ம்

4)
4.

இைணக்கப்பட

:

ெபற்ேறார்க�க்� ஒேர ஒ� ெபண் �ழந்ைதையத் தவ�ர ேவ�
�ழந்ைத�ம் இல்ைல என்ற சான்றிதழ் அள�க்க ேவண்�ம்

1)

வ�வாய்த்�ைறய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ��ய��ப்� மற்�ம்
வ�மானச் சான்றிதழ்.

ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

2)

ெபண் �ழந்ைதய�ன் ப�றப்�ச் சான்றிதழ்

3)

ெபற்ேறார்க�க்� ஒேர ஒ� ெபண் �ழந்ைதைய தவ�ர ேவ�
�ழந்ைத இல்ைல என்ற சான்றிதழ் பாரா�மன்ற/ சட்டமன்ற
உ�ப்ப�னர்/ நகராட்சி / ெகாம்�ன் பஞ்சாயத்� ஆைணய�டமி�ந்�
ெபற்� அள�க்க ேவண்�ம்

4)

ெபற்ேறார்கள் அப்ெபண் பய��ம் பள்ள�ய�ன் தைலைமயாசி�யரால்
ப�ந்�ைர ெசய்யப்பட்ட சான்றிதழ்

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள

:

ேவண்�ய �கவ�

5)

ேரஷன் அட்ைட நகல்

6)

வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட நகல்

7)

��ம்ப �ைகப்படம்

8)

�ழந்ைத மற்�ம் ெபற்ேறா�ன் ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்

9)

�ழந்ைதய�ன் ப�ப்� சான்றிதழ்

��ச்ேச� ப�ராந்தியம்
�ைண இயக்�னர் (மகள�ர் ேமம்பா�)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால்
�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்

6.

ம�க்கைள
ப�சீலிக்�ம் காலம்

7.

காலதாமதமானால்

:
:

நல அதிகா�, மாேஹ/ஏனாம்.
நிதி நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த காலங்கள�ல்
வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீலித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்
��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

அ�கேவண்�ய

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.

�கவ�

காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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பண����ம் மகள�ர்/ மாணவ�யர் வ��தி
1.

திட்டத்தின்

:

பண�ய�ன் காரணமாக வட்�ல்
�
தங்க இயலாத மகள��க்�
த�ந்த �ைறந்த கட்டணத்தில் பா�காப்பான தங்�மிடம்

�றிக்ேகாள்

அள�ப்பதற்காக.
2.

வ��திய�ல்

:

வ��திய�ல் தங்�ம் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ெமத்ைத�டன்

ெசய்யப்பட்�ள்ள

��ய கட்�ல், �ட்�ம் வசதி�ள்ள அலமா�,

வசதிகள்

ெதாைலக்காட்சி, தினச�, �த்தகங்கள் ஆகியைவகள்
வழங்கப்ப�ம்.

3.

4.

வாடைக மற்�ம்

:

வாடைக ப�ரதி மாதம் ` 650/- பண����ம் மகள�ர் ` 500/-

உண�க்கான

மாணவ�யர். உண�க்கான ஒ� மாத ெசல� வ��திய�ல்

ெசல�

தங்�பவர்க�க்�ள் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்ப�ம்.

த�திகள்

:

1)

அர�

அ�வலகங்கள�ல், ெபா�

தன�யார்

நி�வனங்கள�ல்

நி�வனங்கள்
பண����ம்

மற்�ம்

ெபண்கள்,

கல்�� மாணவ�யர்
2)

தங்�பவ�ன்

மாத

வ�மானம்

` 5000/-க்�

மிகாமல்

இ�த்தல் ேவண்�ம்.
5.

அள�க்கப்பட

:

ேவண்�ய

பண����ம் அ�வலகத்திலி�ந்� வ�மானச் சான்றிதழ்
மற்�ம் கல்வ� சான்றிதழ்

சான்றிதழ்கள்
6.

யா�டம்

:

வ�ண்ணப்ப�ப்ப�

��ச்ேச� :
�ைண இயக்�நர் (மகள�ர் நலம்),
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால் : �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�,
காைரக்கால்.

7.

ப�சீ லைனக்கான

:

-

:

��ச்ேச� : இயக்�நர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

காலம்
8.

தாமதெமன�ல்
யாைர அ��வ�

ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.
காைரக்கால் : மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
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வரதட்சைண ஒழிப்� சட்டம், 1961/ வ�தி�ைறகள் 1998
இச்சட்டத்தின்
இயற்றப்பட்ட�.
த�ப்�

கீ ழ்

��ச்ேச�

மாநிலத்திற்கான

தன�ச்சட்டம்

1998ல்

இதன் கீ ழ் ��ச்ேச� மாநிலத்தின் நான்� ப�திக�க்�ம் வரதட்சைண

அதிகா�கள்

நியமிக்கப்பட்�

அவர்

�லம்

சம்பந்தப்பட்டவர்கள�ன்

�கார்கள்

வ�சா�க்கப்ப�கின்றன.
வ.

அதிகா�

எண்.
1.
2.

ப�தி

இயக்�நர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,

��ச்ேச� மாநிலம்

��ச்ேச�

��வ�க்�ம்

�ைண இயக்�நர் (மகள�ர் நலம்), மகள�ர் மற்�ம்

��ச்ேச� ப�தி

�ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�
3.

�ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, மகள�ர் மற்�ம்

காைரக்கால் ப�தி

�ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, காைரக்கால்
4.

ப�ராந்திய நிர்வாக அதிகா�, மாேஹ

மாேஹ ப�தி

5.

ப�ராந்திய நிர்வாக அதிகா�, ஏனாம்

ஏனாம் ப�தி

��ம்ப வன்�ைறத் த�ப்�ச் சட்டம்/வ�திகள் 2005
மத்திய
இம்மாநிலத்ைதப்

அரசால்

இச்சட்டம்

ெபா�த்தவைர

26-10-2006

இச்சட்டத்தின்

கீ ழ்

ஆண்�

அ�ல்

பா�காப்�

ப�த்தப்பட்ட�.

அதிகா�கள்,

பா�காப்�

இல்லங்கள், ம�த்�வ வசதிகள் ஆகியைவ நான்� ப�ராந்தியங்க�க்�ம் அறிவ�க்கப்பட்�
ஆைண
ெதாண்�

ப�றப்ப�க்கப்பட்�ள்ள�.

ேசைவ

நி�வனங்கள�டமி�ந்�

இத்திட்டத்தின்
அதிகா�கள்

கீ ழ்

ஆ�

��ேவாைர

வ�ண்ணப்பங்கள்

��ம்ப

நியமிக்கப்பட்�ள்ளனர்.

நல

நியமனம்

ெபறப்பட்�

ைமயங்கள்

இவர்கள்

ெசய்ய தன்னார்வலத்

ப�சீலைனய�ல்

�வக்கப்பட்�,

ஒ�ங்கிைனந்த

உள்ள�.

ஆ�

பா�காப்�

�ழந்ைதகள்

நலத்திட்ட

அ�வலகங்கள�ல் ��ம்ப நல ஆேலாசககராக�ம் பண�யாற்�கின்றனர்.
பண�ய�டங்கள�ல் மகள��க்� இைழக்கப்ப�ம் பாலியல் ெகா�ைமகள்
உச்சந�தி
நிக�ம்

பாலியல்

மன்ற

த�ர்ப்ப�ன்

ெகா�ைமகைள

அைமக்கப்பட்�ள்ளன.

இத்�ைறய�ன்

ப�

பண����ம்

வ�சா�க்க
இயக்�நர்

அளவ�லான அதிகா�யாக நியமிக்கப்பட்�ள்ளார்.
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மாநில
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�ழந்ைத தி�மணத் தைட சட்டம், 2006
இச்சட்டத்தின்

கீ ழ்

��ச்ேச�

மாநிலத்திற்கான

வ�தி�ைறகள்

உ�வாக்கப்பட்� 16-11-2010 அன்� அதற்கான அரசாைண ெவள�ய�டப்பட்ட�.
நான்�

ப�ராந்தியங்க�க்�ம்

�ழந்ைதத்

தி�மணத்

த�ப்�

அதிகா�கள்

மாநிலத்தின்
கீ ழ்கண்டவா�

அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�
1) �ைண இயக்�நர் (மகள�ர் நலம்)

– ��ச்ேச� ப�தி

2) �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�

– காைரக்கால் ப�தி

3) ப�ராந்திய நிர்வாக அதிகா�

– மாேஹ ப�தி

4) ப�ராந்திய நிர்வாக அதிகா�

– ஏனாம் ப�தி

��ச்ேச� மகள�ர் மற்�ம் மாற்�த்திறனாள�கள் ேமம்பாட்�க்கழகம்
��ச்ேச�

மகள�ர்

மற்�ம்

மாற்�த்திறனாள�கள்

ேமம்பாட்�க்கழகம்

31-03-1993 அன்� �வக்கப்பட்ட�. இக்கழகம் �லம் ெபண்க�க்�ம் ஊன�ற்றவர்க�க்�ம்
�ய

ெதாழில்

ெசய்ய

நிதி�தவ��ம்

பய�ற்சி�ம்

அள�க்கப்ப�கின்ற�.

இக்கழகத்திற்�

ேதைவயான நிதி இத்�ைறயால் ஒ�க்கப்ப�கிற�.
மங்களம் திட்டம்
இத்திட்டம்
திட்டம்

13-03-1995 �தல்

நகர்ப்�ற/கிராமப்�ற

அள�க்கிற�.

இத்திட்டத்தின்

நலத்திட்டங்கள்

மகள��ன்
கீ ழ்

தன�யாக

ெசயல்படத்�வங்கிய�.

ெபா�ளாதார

மகள�ர்

ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்றன.

�ய

ேமம்பாட்�ற்�

உதவ�க்��க்கள்

இத்திட்டம்

ெசயல்படத்

மங்களம்

�க்கியத்�வ

உட்பட

பல்ேவ�

ேதைவயான

நிதி

இத்�ைறயால் வழங்கப்ப�கிற�.
��ச்ேச� மகள�ர் ஆைணயம்
��ச்ேச� மகள�ர் ஆைணயம் 05-10-2004 அன்� அைமக்கப்பட்ட�.
மாநிலத்ைதச்
வ��ம்பத்தகாத

ேசர்ந்த

ெபண்கள�ன்

ெசயல்கைளத்

நிைலைய
த�ப்ப�ம்

உயர்த்�வ�,

இவ்வாைணயத்தின்

ஆைணயத்திற்� ேதைவயான நிதி இத்�ைறயால் ஒ�க்கப்ப�கிற�.
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ெபண்க�க்கான மாவட்ட ஆதார ைமயம் (மத்திய அர� திட்டம்)
இந்திய

அர�,

மகள�ர்

மற்�ம்

�ழந்ைதகள்

வழிகாட்�தலின் ப� மாநில அதிகார �� உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�.
�ன்ேனற்றத்திற்காக

மாண்�மி�

�தல்வர்,

மற்�ம்

ேமம்பாட்�த்�ைற

இத்திட்டம் ெபண்கள�ன்

அைமச்சர்,

தைலைம

ெசயலர்

மற்�ம் ெசயலர் ஆகிேயார் மாநில அதிகார �� வழிகாட்�தலின் ப� மகள�ர் சம்பந்தமான
ப�ரச்சைனகைள

கவன�ப்பார்கள்.

மற்�ம்

�ன்ேனற்றத்திற்காக

கல்வ�

ெபண்க�க்�

உள்ள

மாவட்ட

ெபண்கள�ன்

ஆதார

ைமயம்

ச�க

ெபா�ளாதார,

உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�.

அைனத்� வளர்ச்சி திட்டங்கள் ெசன்றைடய வலிைமப்ப�த்�வேத இந்த

��வ�ன் ேநாக்கம்.
திட்டங்கைள

மாநிலத்தில்

�ன்ன�ைலப�த்�வ� ஒத்�ைழப்ப� ேபான்ற ெசயல்கள�ன் �லம்

ெசயல்ப�த்�ம்,

அைமச்சகங்கள்

மற்�ம்

அர�

�ைறகள�ன்

பங்கள�ப்ப�ன்

�லம் வளர்ச்சி, ஆக்க�ள்ள �ழல் வாய�லாக ச�க மாற்றத்ைத உ�வாக்கலாம்.
மாநில

ஆதார

ைமயம்

��ச்ேச�

மகள�ர்

மற்றம்

மாற்�த்திறனாள�கள்

இந்த

ேமம்பாட்�

கழகத்தின் கீ ழ் ெசயல்ப�கிற�.

பாலியல் வன்ெகா�ைமக்�ட்ப�த்தப்பட்ட மகள��க்கான ெபா�ளாதார உதவ� மற்�ம்
ஆதார ேசைவகள் அள�த்தல் (மத்திய அர� திட்டம்)
இந்திய

அரசின்

மகள�ர்

மற்�ம்

�ழந்ைதகள்

ேமம்பாட்�

அைமச்சகம்,

"பாலியல் வன்�ைறக்�ட்ப�த்தப்பட்ட மகள�ர்க்கான ம�சீரைமப்� �ைறைம-ெபா�ளாதார
உதவ� மற்�ம் ஆதர� ேசைவகள்" திட்டத்திைன ெசயல்ப�த்தி�ள்ள�.

இத்திட்டம் நம�

��ச்ேச� �ன�யன் ப�ரேதசத்தி�ம் நைட�ைறப�த்தப்பட்�ள்ள�.

இந்திய

அரசின்

வழிகாட்�தலின்

ப�

�ற்றம்

சார்ந்த

ேசதங்க�க்கான

நிவாரணம் மற்�ம் ம�வாழ்� வா�யம், மாநில அளவ�ல் ஒன்�ம், மாவட்ட அளவ�லான
இரண்� வா�யங்கள் ��ச்ேச�, காைரக்கால் ப�திகள��ம் ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ளன.
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1.

திட்டத்தின்

:

�றிக்ேகாள்

��ம்ப நல ஆேலாசைன ைமயம்
ப�ரச்சைனகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ� நபர், �தலில்
அவைரப்பற்றி அறியச் ெசய்வ�டன் அப்ப�ரச்சைனய�ன்
�லக்காரணத்ைத ��ய ைவத்� இைத ைத�யமாக எதிர்
ேநாக்கி ப�ன் அப்ப�ரச்சைனக்��ய த�ர்ைவ பாதிக்கப்பட்ட நபைரக்

2.

இ�ப்ப�டம்

:

ெகாண்ேட அறியச் ெசய்தல்.
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற, ��ச்ேச�.
ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத் திட்ட அதிகா� அ�வலகம்,
திட்டம் – I, II, III, IV & V, ��ச்ேச� மற்�ம் காைரக்கால்

3.

ைமயத்ைத

:

நல அதிகா� அ�வலகம், மாேஹ மற்�ம் ஏனாம்
வரதட்சைன

ப�ரச்சைன,

அ��வதற்கான

மைனவ�க்�ம்

�க்கிய

சச்சர�கள் ேபான்றன

��

இைடேய

ப�ரச்சைன,

த�ர்�

கணவ�க்�ம்,

காண��யாத

சண்ைட

காரணங்கள்
4.

யாைர ெதாடர்�

:

1.

தி�மதி. ஸ்ெடல்லா ேம�, ��ம்ப நல ஆேலாசகர், மகள�ர்
மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற, ��ச்ேச�.

ெகாள்வ�

(ெதாைலேபசி 0413-2244782)
2.

தி�. ச�ந்தரரா�, ��ம்ப நல ஆேலாசகர், ஒ�ங்கிைணந்த
�ழந்ைதகள் நலத் திட்டம், வ�ல்லிய�ர் ப��� – I, ��ச்ேச�
(ெதாைலேபசி 0413-2660909)

3.

தி�. ரவ�சங்கர், ��ம்ப நல ஆேலாசகர், ஒ�ங்கிைணந்த
�ழந்ைதகள் நலத் திட்டம், ப��� - II, மகள�ர் மற்�ம்
�ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற, காைரக்கால் (ெதாைலேபசி
04368-228220)

4.

தி�. கி�ஷ்ண�ர்த்தி, ��ம்ப நல ஆேலாசகர்,
ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத் திட்டம், ப��� - III,
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற,
அ�யாங்�ப்பம், ��ச்ேச� (ெதாைலேபசி 0413-2601518)

5.

தி�மதி. சித்ரா ப��யதர்ஷின�, ��ம்ப நல ஆேலாசகர்,
ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத் திட்டம், ப��� - IV,
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற,
�த்தியால்ேபட்ைட, ��ச்ேச� (ெதாைலேபசி 0413-2235858)

6.

தி�. �கம� �னவர், ��ம்ப நல ஆேலாசகர், மகள�ர்
மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த் �ைற, மாேஹ

5.

இதர ேசைவகள்

:

(ெதாைலேபசி 0490-2334890)
��ம்ப ப�ரச்சைனகள�ல் த�ர்� காண, இலவச சட்ட ஆேலாசைன
ைமயம், ��கிய

கால

தங்�ம்

வ��தி, காவல்

நிைலயத்தின்

�லம் த�ர்� கா�தல் ேபான்றவற்றிற்� ப�ந்�ைற ெசய்தல்
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1

திட்டத்தின்

:

�றிக்ேகாள்

�திேயார் மற்�ம் ஆதரவற்ேறார் உதவ�த்ெதாைக
�திேயார், வ�தைவகள், ஆதரவ�ல்லாத

ெபண்கள், தி�மணமாகாத

மகள�ர்

மற்�ம் தி�நங்ைககள் ஆகிேயா�க்� உத�ம் ெபா�ட்� அவர்கள் தங்கள�
சி� சி� பணத்ேதைவகைள �ர்த்தி ெசய்� ெகாள்வதற்காக மாதந்ேதா�ம்

2.

அள�க்�ம்

:

உதவ�த்ெதாைக
3.

த�திகள்

` 1100/- உதவ�த்ெதாைகயாக வழங்கப்ப�கிற�
மாதம் ஒன்�க்� ` 1100/- வதம்
�
�திேயார்க�க்�ம், கணவரால்
ைகவ�டப்பட்டவர்க�க்�ம், �திர்கன்ன�க�க்�ம், வ�தைவக�க்�ம்,

:

தி�நங்ைகக�க்�ம் உதவ�த் ெதாைக வழங்கப்ப�கிற�.
1.

55 வயதிற்� ேமற்பட்ட ஆண்கள், ெபண்கள் இ�பால�ம்.

2.

21 வயதிற்� ேமற்பட்ட வ�தைவகள்.

3.

கணவரால்

ைகவ�டப்பட்டவர்

(ஏ�

வ�டங்கள்

ெதாடர்ந்�

கணவேரா�

வாழாதவர்)

4.

இைணக்கப்பட

:

4.

தி�மணமாகாத மகள�ர்

5.

தி�நங்ைக

1.

(40 வய�க்� ேமற்பட்ட �திர்கன்ன�கள்)

(40 வய�க்� ேமற்பட்டவர்)

வ�ண்ணப்ப

ப�வத்தில்

இைணக்கப்பட்�ள்ள

வ�மானம்

(`24,000/-),

����ைம மற்�ம் அைடயாளச் சான்றிதழ்

ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்

2.
3.

ப�றப்�/வய�க்கான சான்றள�க்கப்பட்ட நகல்

3.

��ம்ப உண� பங்கீ � அட்ைட மற்�ம் ேதர்தல் அைடயாள அட்ைடய�ன்

சான்றள�க்கப்பட்ட ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்
சான்றள�க்கப்பட்ட நகல்

4.

வ�ண்ணப்பதாரர்

வ�தைவ

என�ல், கணவ�ைடய

இறப்�ச்

சான்றிதழின்

என�ல்

சட்டமன்ற

சான்றள�க்கப்பட்ட நகல்
5.

வ�ண்ணப்பதாரர்
உ�ப்ப�னர்

கணவரால்

மற்�ம்

ைகவ�டப்பட்டவர்

அங்கன்வா�

ஊழிய�டமி�ந்�ம்,

வ�ண்ணப்பதாரர்

கணவ�டமி�ந்� 7 வ�டங்கள் அல்ல� அதற்� ேமல் ப��ந்� வசிக்கிறார்
என்பதற்கான சான்றிதழ் மற்�ம் உ�திெமாழி ஆவணம் (ப�வம் I)
6.

வ�ண்ணப்பதாரர் தி�மணமாகாத �திர்கன்ன� என�ல் (ப�வம்- II) உ�தி
ெமாழி ஆவணம்

7.

வ�ண்ணப்பதாரர்
என்பதற்கான

தி�நங்ைக
ப�றப்�ச்

சான்றள�க்கப்பட்ட
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள

:

என�ல்

சான்றிதழ்

நகல்

மற்�ம்

40
அல்ல�

அர�

வய�க்�

ேமற்பட்டவர்

வய�

சான்றிதழின்

ம�த்�வ

அதிகா�யால்

அள�க்கப்பட்ட ம�த்�வ சான்றிதழ்
1. �ைண இயக்�னர் (ச�க பா�காப்� ப���) மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்
ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�

ேவண்�ய

2. �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.

�கவ�

3. நல அதிகா�, மாேஹ.
6.

7.

ம�க்கைள

:

4. நல அதிகா�, ஏனாம்.
இறப்� மற்�ம் ெபயர் ந�க்கலால் ஏற்ப�ம் காலி இடங்க�க்�ம் மற்�ம் நிதி

ப�சீலிக்�ம்

நிைலைமைய ெபா�த்� அவ்வப்ெபா�� �றித்த காலங்கள�ல்

காலம்

வ�ண்ணப்பங்கள் ப�சீலித்� ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம்.

தாமதம்

:

��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

ஏற்பட்டால்

இயக்�னர்,

மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.

வ�ண்ணப்பதாரர்

காைரக்கால்

ெதாடர்� ெகாள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.

ேவண்�ய

மாேஹ/ஏனாம்

�கவ�

மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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�திேயார் உதவ�த்ெதாைக ெப�பவர்கள�ன் ம�த்�வ சிகிச்ைசக்கான
உதவ�த்ெதாைகத் திட்டம்
1.

திட்டத்தின்

:

�றிக்ேகாள்

காசேநாய்/

�ற்�ேநாயால்

பாதிக்கப்பட்�ள்ள

�திேயார்/

வ�தைவ உதவ�த் ெதாைக ெப�பவர்க�க்� உதவ�க்கரம்
ந�ட்�ம் ெபா�ட்� அவர்தம் ம�த்�வ ெசல�க்காக மாதம்
`100/- நிதி�தவ� அள�த்தல்

2.

அள�க்�ம்

:

உதவ�த்ெதாைக
3.

த�திகள்

�திேயார் உதவ�த்ெதாைகயல்லா� ��தலாக ப�ரதி
மாதம் ` 100/- வழங்கப்ப�கிற�.

:

�திேயார் உதவ�த்ெதாைக ெப�பவர்கள் காசேநாய்
மற்�ம் �ற்�ேநாய�னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இ�த்தல்

4.

இைணக்கப்பட

:

ேவண்�ய
சான்றிதழ்கள்
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள

:

ேவண்�ய �கவ�

ேவண்�ம்
1.

அர� ம�த்�வ�ன் சான்றிதழ்

2.

�திேயார் உதவ�த்ெதாைக அைடயாள அட்ைடய�ன்
நகல்

1. �ைண இயக்�னர் (ச�க பா�காப்� ப���) மகள�ர்
மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�
2. �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
3. நல அதிகா�, மாேஹ.
4. நல அதிகா�, ஏனாம்.

6.

ம�க்கைள
ப�சிலிக்�ம் காலம்

7.

தாமதம் ஏற்பட்டால்

:
:

ம�க்கள்

ெபறப்பட்ட�ம்

ப�சீ லைனக்�

ெகாள்ளப்ப�ம்
��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

வ�ண்ணப்பதாரர்

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

ெதாடர்� ெகாள்ள

ேமம்பாட்�த்�ைற,

ேவண்�ய �கவ�

��ச்ேச�.
காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.

�.ஆ.பாலன் D:\Users\Documents\Citizens Charter\citizens charter (�னிேகாட்).doc

எ�த்�க்

22
�திேயார் மற்�ம் ஆதரவற்ேறார் உதவ�த்ெதாைக ெப�பவ�ன் ஈமச்சடங்கிற்�
நிதி�தவ� வழங்�ம் திட்டம்

1.

திட்டத்தின்

: �திேயார் மற்�ம் ஆதரவற்ேறார் உதவ�த்ெதாைக ெப�ம் நபர்

�றிக்ேகாள்
2.

அள�க்�ம்
உதவ�த்ெதாைக

3.

த�திகள்

இறப்ப�ன், அவர� ஈமச்சடங்கிற்� நிதி�தவ� வழங்�தல்
: ` 2,000/- வழங்கப்ப�கிற�.
:

1.

�திேயார் மற்�ம் ஆதரவற்ேறார் உதவ�த்ெதாைக ெப�பவர்
இறந்�வ�ட்டால் அவ�ைடய வாழ்நாள�ல் பா�காத்�
அவ�ைடய ஈமச்சடங்ைக ெசய்தவராக இ�த்தல் ேவண்�ம்.

2.

உதவ�த்ெதாைக ெப�பவர் இறந்� 60 நாட்க�க்�ள்
வ�ண்ணப்ப�க்க
ேவண்�ம்.

4.

இைணக்கப்பட

: 1.

ேவண்�ய

�திேயார், ஆதரவற்ேறார் உதவ�த்ெதாைக அைடயாள
அட்ைட.

சான்றிதழ்கள்

2.

உ�ய அதிகா�ய�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ஒ�ஜினல் இறப்�
சான்றிதழ்.

3.

இறந்தவர் மற்�ம் வ�ண்ணப்பதார�ன் உற��ைறைய
நி�ப�க்�ம் சான்றிதழ்.

4.

சம்பந்தப்பட்ட அங்கன்வா� ஊழியர்/பஞ்சாயத்� தைலவர்
அல்ல� ெபா�ப்பான அந்தஸ்தில் உள்ளவ�டமி�ந்�
சான்றிதழ்

5.

இ�வர� ேரஷன் கார்�, ேதர்தல் அைடயாள அட்ைட
மற்�ம் ஆதார் அட்ைடய�ன் நகல்கள்

6.
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

:

ஓய்�தியதார�ன் அஞ்சல் நிைலயம்/ வங்கிய�ல்
ஓய்�தியம் ெப�ம் கணக்கிற்கான நகல்கள்

1. �ைண இயக்�னர் (ச�க பா�காப்� ப���) மகள�ர் மற்�ம்
�ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�
2. �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
3. நல அதிகா�, மாேஹ.
4. நல அதிகா�, ஏனாம்.

6.

ம�க்கைள
ப�சிலிக்�ம் காலம்

7.

தாமதம் ஏற்பட்டால்

: ம�க்கள் ெபறப்பட்ட�ம் ப�சீலைனக்� எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம்
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

வ�ண்ணப்பதாரர்

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,

ெதாடர்� ெகாள்ள

��ச்ேச�.

ேவண்�ய �கவ�

காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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இலவச ேவட்� ேசைல வழங்�ம் திட்டம்
1.

திட்டத்தின் �றிக்ேகாள்

: ஆதிதிராவ�டர், ம� னவர் மற்�ம் ��ச்ேச� ைகத்தறி
ெநசவாளர்கள்
வ�பவர்கள்

நலநிதி
அல்லாத

சட்டம்

கீ ழ்

1989

சிவப்�/மஞ்சள்

��ம்ப

உண� பங்கீ ட்� அட்ைட ைவத்�ள்ள மக்க�க்�
வ�டத்திற்� ஒ� �ைற இலவச ேவட்� ேசைல
2.

அள�க்�ம் உதவ�

வழங்�தல்
: ��ம்பம் ஒன்றிற்�
ஒ�

வ�டத்திற்�

�டைவ, ரவ�க்ைக

ஒ�

�ண்�, ைகலி

�ைற
மற்�ம்

�ண்� வழங்கப்ப�ம்.
3.

த�திகள்

: ��ைமப் ெபா�ள் வழங்கல் மற்�ம் �கர்ேவார்
வ�வகாரங்கள்

�ைறய�னரால்

வழங்கப்பட்ட

சிவப்�/மஞ்சள் நிற அட்ைடத்தாரர்கள் (ம� னவர்கள்,
ெநசவாளர் நல நிதி சட்டம், 1989 கீ ழ் வ�பவர்கள்
4.

இைணக்கப்பட ேவண்�ய

மற்�ம் ஆதிதிராவ�டர்கள் ந�ங்கலாக)
: இதற்ெகன தன�யாக வ�ண்ணப்பம்
ேதைவய�ல்ைல. சிவப்�/மஞ்சள் உண� பங்கீ ட்�

சான்றிதழ்கள்

அட்ைடத்தாரர் அ�கில் உள்ள அங்கன்வா�ய�ல்
5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

:

பதி� ெசய்� இ�த்தல் ேவண்�ம்.
1. �ைண இயக்�னர் (ச�க பா�காப்� ப���)
மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்
�ைற, ��ச்ேச�
2. �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�, காைரக்கால்.
3. நல அதிகா�, மாேஹ.
4. நல அதிகா�, ஏனாம்.

6.

ம�க்கைள ப�சிலிக்�ம்
காலம்

7.

தாமதம் ஏற்பட்டால்

: ஆண்�க்� ஒ� �ைற
: ��ச்ேச� ப�ராந்தியம்

வ�ண்ணப்பதாரர் ெதாடர்�

இயக்�னர், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்

ெகாள்ள ேவண்�ய

ேமம்பாட்�த்�ைற, ��ச்ேச�.

�கவ�

காைரக்கால்
மாவட்ட ஆட்சியர், காைரக்கால்.
மாேஹ/ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, மாேஹ/ஏனாம்.
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இந்திரா காந்தி மகப்ேப� நல உதவி திட்டம்
(ேசாதைன திட்டம் – ஏனாம் ப�தி மட்�ம்) மத்திய அர� உதவி ெப�ம் திட்டம்
1.

�றிக்ேகாள்

:

ேவைலக்� ெசல்�ம் க��ற்ற மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்களின்
ேப�

காலத்தில்,

இழப்ைப�ம்

அவர்களின்

ஈ�ெசய்�ம்

பணிச்�ைமைய�ம்,

வைகயி�ம்,

�ழந்ைத

வ�மான
பிறப்பதற்�

�ன்�ம், பின்�ம் ேபாதிய ஓய்� எ�க்க வழி ெசய்வ�.
2.

நல உதவி ெதாைக

:

ஒவ்ெவா� பயனாளி�ம், �ன் ேப� கால மற்�ம் பின் ேப� கால
உடல் நல பாிேசாதைன, த�ப்�சிகள் ேபாட்�க்ெகாள்வ�, �தல்
ஆ� மாத காலத்திற்�

தாய்பால் மட்�ேம �ழந்ைதக்� உணவாக

அளித்தல் ேபான்றைவகைள சாியாக ��த்� இ�ந்தால் �.4000/�ன்� தவைணகளில் அளிக்கப்ப�ம்.
3.

த�திகள் மற்�ம்

:

1)

பயனாளிகள்

19 வய� நிரம்பிய க��ற்ற மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்கள்,
�தல்

இரண்�

�ழந்ைதக�க்�

மட்�ம்.

வ�மான

உச்சவரம்� இல்ைல.
அைனத்�
2)

அர�

மகப்ேப�

ஊழியர்க�க்�ம்

வி��ைற

சம்பளத்�டன்

அளிப்பப்ப�வதால்

��ய

அவர்க�க்�

இத்திட்டம் ெபா�ந்தா�.
3)

பயனாளிகள்
�ைற

�தல்

இரட்ைட

�ன்�

�ழந்ைத

ெபற்ற

�ழந்ைதகைள

�ழந்ைதகள்

பிற�

இரண்டாவ�

ஈன்ெற�த்தா�ம்

இ�ந்தா�ம்,

ெமாத்தம்

மகப்ேப�

உதவி

இத்திட்டத்தின் �லம் அளிக்கப்ப�ம்
4.

விண்னப்பிக்�ம் �ைற

:

1)

க��ற்ற

ெபண்கள்

4

�தல்

மாத்திற்�ள்ளாகேவ

அங்கன்வா�யில் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம்.
பதி�
2)

ெசய்த

அட்ைட

ஒவ்ெவா�

அங்கவா�

இத்திட்டத்திற்�

பயனாளிக்�ம்

ஊழியர்களிடமி�ந்�

ேதைவயான

அைனத்�

தாய்

ேசய்

ெபற்�

நல
அதில்

விவரங்கைள�ம்

ேநரத்�டன் �ைண �காதார ெசவி�யர் மற்�ம் அங்கவா�
ஊழியர் �லமாக �ர்த்தி ெசய்ய ேவண்�ம்.
3)

மகப்ேப� நல உதவிகள் தாய் ேசய் நல அட்ைடயில் உள்ள
அைனத்� விவரங்க�ம் �ர்த்திெசய்யப்பட்��ந்தால் அதைன
நல

அதிகாாி,

மகளிர்

ஒ�ங்கிைணந்த

மற்�ம்

அவர்கள்

�ழந்ைதகள்

பாிசீலைன

ெசய்�

�ழந்ைதகள்

நலத்திட்டம்,

ேமம்பாட்�த்�ைற,
இத்திட்ட

ஏனாம்

பயன்கைள

வழங்�வார்.
5.

விண்ணப்பித்தல் மற்�ம்
விண்ணப்பம்
பாிசீ�க்கப்ப�ம் காலம்

:

இத்திட்டத்திற்ெகன்� தனி விண்ணப்பம் கிைடயா�
க��ற்ற
4
மாதத்திற்�ள்ளாக
அந்தந்த
அங்கன்வா�யில்
பயனாளிகளின் ெபயைர பதி� ெசய்தல் ேவண்�ம்
நிதிநிைலைமக்ேகற்ப,
விண்ணப்பங்கள்
த�ந்த
காலங்களில்
பாிசீ�க்கப்பட்� பயனாளிகள் ேதர்� ெசய்யப்ப�வர்

6.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவாி

:

நல அதிகாாி, மகளிர் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்�த்�ைற,ஏனாம்
மண்டல நிர்வாகி, ஏனாம்.
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வள�ளம் ப�வப் ெபண்கள�ன் அதிகாரத்திற்கான ராஜ�வ்கந்தி திட்டம்
(ேசாதைனத் திட்டம் – காைரக்கால் மட்�ம்) மத்திய அர� திட்டம்
1.

திட்டத்தின்

: பள்ள�

�றிக்ேகாள்

ெசல்�ம்

மற்�ம்

ெபண்கள�ன்

உடல்

ஊட்டச்சத்�

மற்�ம்

பள்ள�

நலம்

ெசல்லாத

ேப�வ�,

வ���ைறகால

வள�ளம்
ேமம்பட்ட

திறைமகைள

ெவள�ப்ப�த்�தல்
2.

அள�க்�ம் உதவ�

:

1)

4 கிேலா அ�சி மற்�ம் 1.125 கி.கிராம் ெகாண்ைடக்
கடைல�ம்

மாதந்ேதா�ம்

பயனாள�கள�ன்

வட்�ற்ேக
�
வழங்�தல்.
2)

இ�ம்�

மற்�ம்

ேபாலிக்

அமில

மாத்திைரகள்

வழங்�தல்
3)

உடல்நல

ப�ேசாதைன

மற்�ம்

�காதார

ேசைவகைள ெசய்தல்
4)

ஆேராக்கியமான

மற்�ம்

சத்�ண�க்

கல்வ�

வழங்�தல்
5)

பாலியல், �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நலன் மற்�ம்
�ழந்ைத

பராம�ப்�

பற்றிய

வ�ழிப்�ணர்�

வழங்�தல்
6)

பவாழ்க்ைகதரம் பற்றிய ெபா�ச்ேசைவகைள கல்வ�
�லம் கற்ப�த்தல்

3.

த�திகள்

: 11 வயதிலி�ந்� 14 வய�ைடய வள�ளம் ெபண்கள்
(பள்ள� ெசல்லாத �ழந்ைதகள்)
14

வய�

(பள்ள�

�தல்

ெசல்�ம்

18

வய�ள்ள

மற்�ம்

பள்ள�

வள�ளம்

ெபண்கள்

ெசல்லா

அைனத்�

�ழந்ைதகள்)

4

வ�ண்ணப்ப�த்தல்

: இந்த திட்டத்திற்ெகன தன�யாக வ�ண்ணப்பம் ஏ�ம்

மற்�ம்

இல்ைல.

11 வய� �தல் 18 வயதிற்�ட்பட்ட

வ�ண்ணப்ப�க்�ம்

வள�ளம் ெபண்கள் அ�காைமய�ல் உள்ள

�ைற

அங்கன்வா� ைமயங்கள�ல் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம்.
பதி� ெசய்த பயனாள�க�க்� ‘கிேஷா� கார்�’

5.

ெதாடர்� ெகாள்ள
ேவண்�ய �கவ�

வழங்கப்ப�ம்.
: ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைதகள் நலத்திட்ட அதிகா�,
கிைள அ�வலகம், மகள�ர் மற்�ம் �ழந்ைதகள்
ேமம்பாட்�த்�ைற, காைரக்கால்.
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