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1. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மருத்துவ சான்றிதழ்
(ம) பதிவு புத்தகம்
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நிபந்தடனகள்
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ஆம். சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

சான்றிதழ்கள்

அலுவலகத்தால்
அட்டடயில்

அளிக்கப்படும்

அடடயாள

சம்பந்தப்பட்ட

சிறப்பு

மருத்துவரிடமிருந்து
சான்றிதழ்
மாற்றுத்

பபறுதல்

மாற்றுத்திறனுக்கான
வவண்டும்.

திறனாளிகடளப்

மருத்துவக்

நல

குழுவிடமிருந்து

பல்வடக

பபாறுத்தவடை
சான்றிதழ்

பபறவவண்டும்.
5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

2. பசவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட குழந்டதகளுக்கான
ஆைம்ப நிடல பயிற்சி டமயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பிறந்தது முதல் வளர் பருவக் குழந்டத வடை
உள்ள

பசவித்திறன்

குழந்டததகளின்
கண்டறிந்து

ஆைம்பநிடல

அக்குழந்டதகள்

அடடவதற்குள்
மற்றும்

பாதிக்கப்பட்ட
பாதிப்டபக்
5-வது

அவர்களுக்கு

வயது
பமாழி

வபச்சு பயிற்சி வழங்கி அவர்கடள

சாதாைண பள்ளியில் வசர்த்து ஒருங்கிடணக்க
வழிவடக பசய்கிறது. குழந்டதகளுக்கு காது
வகளாடம

குடறப்பாட்டிடன

ஆைம்ப

நிடலயில் கண்டறியும் டமயங்கள், திருப்பூர்
மற்றும் இைாமநாதபுைம் மாவட்டங்கள் தவிர்த்து
அடனத்து மாவட்டங்களிலும் நடடப்பபற்று
வருகிறது.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

பிறந்தது

முதல்

நிபந்தடனகள்

பசவித்திறன்

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்,

2½

பாதிப்பு

வயதிற்குட்பட்ட
மட்டுவம

உள்ள

குழந்டதகள் தகுதியுடடயவர்கள்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

5

6

இடணக்கப்பட

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

வவண்டியசான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட (ம) பிறப்புச் சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக் பகாள்ளும்

மாவட்ட

அலுவலர்

அலுவலர்கள்.

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள்

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி: 044-28444940

2

வதசிய

நல

3 .மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்டதகளுக்கான
ஆைம்பநிடல பயிற்சி டமயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மனவளர்ச்சி

குன்றிய

ஆைம்பநிடல

பயிற்சி

குழந்டதகளுக்கான
டமயங்கள்

தருமபுரி

மாவட்டம் நீங்கலாக அடனத்து மாவட்டங்களிலும்
0-6 வயதுடடய

50

மனவளர்ச்சி

குன்றிய

குழந்டதகள் பயன்பபறும் வடகயில் தன்னார்வ
பதாண்டு

நிறுவனங்கள்

மூலம்

வருகிறது.

மனவளர்ச்சி

பசயல்படுத்தப்பட்டு
பாதிப்டப
உரிய

ஆைம்ப

நிடலயிவலவய

பயிற்சிகள்

அதிகரித்து

மூலம்

அவர்கடள

பசய்வது,

கண்டறிந்து,

பசயல்திறடன

நல்வாழ்வு

அவர்களின்

அடடயச்

பபற்வறார்

மற்றும்

குடும்பத்தினருக்கு பயிற்சி அளித்து மனவளர்ச்சி
பாதிக்கப்பட்ட

குழந்டதகளுக்கு

நல்வாழ்வு

வசடவகடள அளிப்பது இத்திட்டத்தின்

முக்கிய

வநாக்கங்களாகும்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

மனவளர்ச்சி குன்றியதன்டம மற்றும் அதடனச்

நிபந்தடனகள்

சார்ந்த பாதிப்புள்ள 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்டதகள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட (ம) பிறப்புச் சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

5

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

3

4. பார்டவத்திறன் பாதிப்படடந்வதாருக்கான
ஆைம்ப நிடல பயிற்சி டமயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன் பாதிப்படடந்த குழந்டதகடள
ஆைம்ப

நிடலயிவலவய

பயிற்சி

வழங்கி,

பிபைய்லி

அறிமுகப்படுத்தி
பள்ளியில்

கண்டறிந்து,

எழுத்துக்கடள

அவர்கடள

உள்ளடங்கிய

தயார்படுத்துதல்

தீவிை

சாதாைண

கல்வி

இத்திட்டத்தின்

பபற
முக்கிய

வநாக்கங்களாகும். இம்டமயங்கள் பசன்டன,
வகாயம்புத்தூர்,

கடலூர்,

திருவண்ணாமடல
6

மற்றும்

மாவட்டங்களில்

திருச்சிைாப்பள்ளி,
வவலூர்

ஆகிய

பதாடங்கப்பட்டு

பசயல்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

6 வயதிற்குட்பட்ட பார்டவயற்ற குழந்டதகள்

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட (ம) பிறப்புச் சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள்

சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

நல அலுவலர்

5

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

ஆம்.

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

4

5. மூடள முடக்கு வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்டதகளுக்கான ஆைம்பநிடல பயிற்சி டமயம்,
பசன்டன மற்றும் திருச்சிைாப்பள்ளி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மூடள

முடக்குவாதத்தால்

பாதிக்கப்பட்ட

குழந்டதகளுக்பகன்று ஆைம்ப நிடல பயிற்சி
டமயம்,

பசன்டன

மற்றும்

திருச்சி

மாவட்டங்களில் பதாண்டு நிறுவனத்தின் கீழ்
பசயல்படுகிறது.

தடசப்

பதாழில்முடற

பயிற்சியாளர்,

பயிற்சியாளர்,

வபச்சுப்

பயிற்சியாளர் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் ஆகிய
பல்துடற
மூலம்
மழடல

3

நிபுணர்கடளக் பகாண்ட
வயதுக்குட்பட்ட
தூண்டுதல்

வயதிற்குட்பட்ட
காலத்திற்குள்

குழுவின்

குழந்டதகளுக்கு
பயிற்சியும்,

குழந்டதகளுக்கு
தூண்டுதல்

0-6
குறித்த

பயிற்சியும்

அளிக்கின்றனர்.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

6

வயதிற்குட்பட்ட

மூடள

முடக்குவாதத்தால்

நிபந்தடனகள்

பாதிக்கப்பட்ட குழந்டதகள்

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்
நல அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

5

6

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்தினாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட மற்றும் பிறப்பு சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

அலுவலர்கள்

உதவிகள்

உதவி தனி அலுவலர்,

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

5

6. காது வகளாடமடய பதாடக்க நிடலயிவலவய கண்டறியும் சிறப்பு பரிவசாதடன திட்டம்,
பசன்டன மற்றும் சிவகங்டக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பச்சிளம்
பதாடக்க

குழந்டதகளில்,

காது

நிடலயிவலவய

வகளாடமடய

கண்டறியும்

சிறப்பு

பரிவசாதடனத் திட்டம், முன்வனாடித் திட்டமாக
பசன்டன

மற்றும்

பசயல்படுத்தப்படும்.
தாய்வசய்

சிவகங்டகயில்

பசன்டனயில்

நல

11

மாநகை

மருத்துவமடனகளிலும்,

சிவகங்டகயில் 10 இடங்களில் மாவட்ட தடலடம
மருத்துவமடன, வட்டாை மருத்துவமடன மற்றும்
வமம்படுத்தப்பட்ட

ஆைம்ப

சுகாதாை

நிடலயங்களிலும் இத்திட்டம் பசயல்படுத்தப்படும். .
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

பச்சிளம் குழந்டதகள்

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்ப படிவம் உள்ளதா?

இல்டல.

சம்பந்தப்பட்ட

மருத்துவமடனடய

அணுகினால் வபாதுமானது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இல்டல

சான்றிதழ்கள்
5

விண்ணப்பங்கள்

பபற்றுக்

இல்டல

பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல இயக்குநைகம்,
எண்.5, காமைாஜர் சாடல, பசன்டன-5
பதாடலவபசி எண்.044-28444940
மாவட்ட ஆட்சித் தடலவர்,
பசன்டன மற்றும் சிவகங்டக மாவட்டம்.

6

7. புற உலக சிந்தடனயற்ற குழந்டதகளுக்கான ஆைம்ப நிடல பயிற்சி டமயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மன இறுக்கம் அல்லது புற உலக சிந்தடன அற்ற
குழந்டதகளுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த பயிற்சி
வதடவப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இம்டமயத்தில்
ஆைம்ப

நிடலப்

தூண்டுதல்கள்,

பயிற்சி
பிைதிபலிப்பு

மூலம்

சமூகத்

திறன்,

பமாழி

அறியும் திறன், பயன்படுத்தும் திறன், முடறயான
விடளயாட்டுத் திறன் மற்றும் சமூக பயிற்சி
ஆகிய

அடனத்தும்

திருபநல்வவலி,

வழங்கப்படுகிறது.

கன்னியாகுமரி, தஞ்சாவூர்,

பசன்டன, திருச்சி, காஞ்சிபுைம், திருவள்ளூர்,
வசலம், நாமக்கல், மதுடை, ஈவைாடு, வகாயம்புத்தூர்,
வவலூர்,

தூத்துக்குடி,

விழுப்புைம்,

விருதுநகர்,

கடலூர், திண்டுக்கல் மற்றும் திருவண்ணாமடல
ஆகிய

மாவட்டங்களில் தன்னார்வ பதாண்டு

நிறுவனத்தின்

கீழ்

இந்த

ஆைம்ப

பயிற்சி

டமயங்கள் பதாடங்கப்பட்டுள்ளன.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

மன இறுக்கம் அல்லது புற உலக சிந்தடன அற்ற

நிபந்தடனகள்

குழந்டதகள்

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

5

6

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்தினாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட மற்றும் பிறப்பு சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

அலுவலர்கள்

உதவிகள்

உதவி தனி அலுவலர்,

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி எண்.044-28444940
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8. மாநில வள மற்றும் பயிற்சி டமயம், பசன்டன மற்றும் மண்டல வள மற்றும் பயிற்சி
டமயம், திருச்சிைாப்பள்ளி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசு மற்றும் அைசு
மாற்றுத்

சாைா நிறுவனங்களால்

திறனாளிகளுக்கு

சிறப்புச்

வசடவகள்

வழங்கப்படும்

மற்றும்

அடனத்துத்

தகவல்கடளயும்

ஒவை

இடத்தில்

வழங்கும்

வநாக்கத்வதாடு

பசன்டனயில் மாநில வள

மற்றும் பயிற்சி டமயம் மற்றும் மண்டல வள
மற்றும் பயிற்சி டமயம் திருச்சிைாப்பள்ளியிலும்
பசயல்பட்டு வருகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

0-5 வயது உள்ள மாற்றுத் திறனாளி

நிபந்தடனகள்

குழந்டதகள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

வதசிய

சான்றிதழ்கள்

சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

பசன்டன மற்றும் திருச்சி

5

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

அடடயாள

அட்டட

மருத்துவ

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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9 . சிறப்புக் கல்வி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

குடறயுடடவயார்,

குடறயுடடவயார், மன
மற்றும்

வளர்ச்சி

இயக்கத்திறன்

பசவித்திறன்
குன்றிவயார்

குடறயுடடவயாருக்கு

விடுதி வசதியுடன் கூடிய சிறப்புக் கல்வி மற்றும்
பதாழிற்கல்வி

அளிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டுக்பகாருமுடற
சீருடடகள்

நான்கு

மற்றும்

இடணச்

பாடப்புத்தகங்கள்

கட்டணமின்றி வழங்கப்படுகிறது.
2

3

4

5

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

ஐந்து

நிபந்தடனகள்

குழந்டதகள்.

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம்

வயதிற்கு

வமற்பட்ட

மாற்றுத்திறனுடடய

ஆம். சிறப்புப் பள்ளிகளின் தடலடமயாசிரியர் /

உள்ளதா?

முதல்வர்களிடம் உள்ளன.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட நகல் மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்
அைசு

நல அலுவலர் /
சிறப்புப்பள்ளித்

தடலடமயாசிரியர்கள்
6

உதவிகள்

வழங்கப்படும்

வபாது

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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10. (அ). கல்வி உதவித்பதாடக (1 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வடை )

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

1-ஆம்

வகுப்பு

முதல்

5-ஆம்

வகுப்பு

வடை

ஆண்டுக்கு ரூ. 1000/- வீதமும், 6-ஆம் வகுப்பு
முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வடை ஆண்டுக்கு ரூ.3000/வீதமும்

வநாட்டுப்

புத்தகங்கள்

வாங்கமாற்றுத்திறனுடடய

மாணவ,

மாணவியர்களுக்கு

பதாடக

உதவித்

வழங்கப்படுகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

அங்கீகரிக்கப்பட்ட

கல்வி

நிபந்தடனகள்

பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவியர் .

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

நிறுவனங்களில்

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாணவர் வவபறந்த இடத்திலும் உதவிபதாடக

சான்றிதழ்கள்

பபறவில்டல

என்று

தடலடமயாசிரியாைால்

சான்றிதழ் அளிக்கப்பட வவண்டும்.

5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

6

உதவிகள்

வழங்கப்படும்

வபாது

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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10. (ஆ). கல்வி உதவித்பதாடக ( 8 ஆம் வகுப்புக்கு வமல்)

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

9-ஆம்

வகுப்பு

ஆண்டுக்கு

முதல்

12-ஆம்

ரூ.4000/-ம்,

வகுப்பு

பட்டப்

வடை

படிப்பிற்கு

ஆண்டுக்கு ரூ.6000/-, முதுகடலப் பட்டப் படிப்பு,
பதாழிற் கல்வி, மருத்துவம்,பபாறியியல் பதாழிற்
கல்விக்கு ரூ.7000/- கல்வி உதவித் பதாடகயாக
வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி

நிபந்தடனகள்

நிறுவனங்களில்
மாணவ

/ கல்லூரி /

பயிற்சி

பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி

/

மாணவியர்

முந்டதய

வதர்வில்குடறந்தபட்சமாக சைாசரி 40 சதவிகிதம்
மதிப்பபண் பபற்றிருக்க வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட

அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

கல்வி

நிறுவனத்

தடலவர்

சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள
அட்டட மற்றும் முந்டதய வதர்வு

சான்றிதழ்,
மதிப்பபண்

பட்டியல் (ஆண்டுத் வதர்வு)
5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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11. பார்டவத்திறன் குடறயுடடவயாருக்கு வாசிப்பாளர் உதவித்பதாடக
1

திட்டத்தின்சுருக்கம்

பார்டவத்திறன் குடறயுடடய மாணவர்களுக்கு வாசிப்பாளர்
உதவித்பதாடக கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படுகிறது:1.

9ம்வகுப்பு முதல்

:

12ம் வகுப்பு

ரூ.3000/(ஆண்படான்றுக்கு)

2. பட்டப் படிப்பு

:

ரூ.5000/(ஆண்படான்றுக்கு)

3. முதுகடலப் பட்டப்

:

படிப்பு மற்றும்

ரூ.6000/(ஆண்படான்றுக்கு)

பதாழில்படிப்புகள்
2

திட்டத்தில் பயனடடய

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் 9 ஆம் வகுப்பு

தகுதிகள்/

மற்றும் அதற்கு வமலான வகுப்புகளில் பயிலும் பார்டவயற்ற

நிபந்தடனகள்

மாணவ / மாணவியைாக இருத்தல்வவண்டும். பாடங்கடள
வாசித்துக்

காட்டுகிறவரிடமிருந்து

சான்றிதழ்

பபற்று

சமர்ப்பிக்க வவண்டும்.
3

4

5

தனி

விண்ணப்பப்

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

படிவம் உள்ளதா?

உள்ளது.

இடணக்கப்பட

கல்வி

வவண்டிய

திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள அட்டட மற்றும்

சான்றிதழ்கள்

முந்டதய வகுப்பு மதிப்பபண் பட்டியல் நகல்கள்.

விண்ணப்பங்கள்

நிறுவனத்

தடலவரின்

சான்றிதழ்,

மாவட்டமாற்றுத் திறனாளிகள்நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும்
அலுவலர்
6

அலுவலகத்தில்

உதவிகள்
வழங்கப்படும்

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
வபாது

காலதாமதம்
ஏற்பட்டால்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

அணுக

பசன்டன – 5

வவண்டிய அலுவலர்
பதாடலவபசி:044-28444940
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மாற்றுத்

12. பார்டவத்திறன் பாதிப்படடந்த மாணவர்களுக்கு வதர்வுஎழுத
உதவுபவர்களுக்கு உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வடை
பயிலும்

பார்டவத்திறன்

மாணவர்கள்,

அைசு

வினாக்களுக்கு

வாய்

பதிலிடன

எழுதும்

வதர்வுத்தாளுக்கு

பாதிப்படடந்த
பபாதுத்வதர்வில்

மூலம்

அளிக்கும்

உதவியாளருக்கு
ரூ.300/-

ஒரு

வீதம்உதவித்

பதாடக வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

அைசு

நிபந்தடனகள்

பாதிப்படடந்த மாணவர்கள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

பயிலும்

5

வதர்வு

எழுதும்

பார்டவத்திறன்

பள்ளியின்

தடலடமயாசிரியரின்

சான்றிதழ்கள்

சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

சம்பந்தப்பட்டமாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

அலுவலர்

நல

அலுவலர்/

தடலடமயாசிரியர்,

முதல்வர்

/

பள்ளித்

பார்டவயற்வறாருக்கான

உயர் / வமல்நிடலப்பள்ளி
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5 காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5.
பதாடலவபசி:044-28444940
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13. பார்டவத்திறன் பாதிப்படடந்த மாணவ, மாணவிகளுக்காக மின்னணு
உபகைணங்கள் வழங்குதல்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசு

பார்டவத்திறன்

வமல்நிடலப்

குடறயுடடவயார்

பள்ளிகளில்

10

ஆம்வகுப்புபயிலும்
குடறயுடடய

மற்றும்

12

பார்டவத்திறன்

மாணவ,

மாணவிகளுக்கு

மின்னணு உபகைணங்கள் வழங்குதல்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

பார்டவத்திறன்

நிபந்தடனகள்

அைசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் பார்டவயற்ற
மாணவ,

பாதிப்படடந்தவர்களுக்கான

மாணவிகள்

இத்திட்டத்தின்

பயனடடயதகுதியுடடயவர்கள்
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இல்டல

சான்றிதழ்கள்
5

விண்ணப்பங்கள்

இல்டல

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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கீழ்

14.பசவித்திறன்பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக பட்டப் படிப்பு
வகுப்புகள் பசயல்படுத்தல்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இந்தியாவிவலவய முதல் முடறயாக பசன்டன
மாநிலக்

கல்லூரியில்

பசவித்திறன்

பாதிக்கப்பட்ட மாணவ, மாணவிகள்பயன்பபறும்
வண்ணம்

2007-2008ஆம்

கல்வியாண்டிலிருந்து

பி.

காம்

பி.சி.ஏ.பட்டப்படிப்பு

மற்றும்
வகுப்புகள்

பதாடங்கப்பட்டுள்ளன.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

பி . கா ம்

நிபந்தடனகள்

வணிகவியல் பாடமும், பி.சி.ஏ பட்டப் படிப்பு பயில
12ம்

ப ட் ட ப் ப டி ப் பு
வகுப்பில்

ப யி ல

12ம் வகுப்பில்

கணிப்பபாறி

அறிவியல்

பாடத்திலும் வதர்ச்சி பபற்றிருக்கவவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். மாநிலக்கல்லூரியில் உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

விண்ணப்பப் படிவத்தில் குறிப்பிட்டவாறு

சான்றிதழ்கள்

5

விண்ணப்பங்கள்

முதல்வர், மாநிலக்கல்லூரி,

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

காமைாசர் சாடல,
பசன்டன600 005.

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
மற்றும்

கல்லூரிக்

கல்வி

இயக்குநர், டி.பி.ஐ வளாகம்,
கல்லூரி சாடல,
பசன்டன 600 006.
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1 5 . சட்டக் கல்வி படித்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

சட்டக்

கல்வி

மாற்றுத்

பயின்று

வதர்ச்சி

திறனாளிகளுக்கு

வழக்கறிஞர்களாக

பார்

பபற்ற
அவர்கள்

கவுன்சிலில்

பதிவு

பசய்யவும் மற்றும் சட்டப் புத்தகங்கள் வாங்கவும்
உதவி பதாடகயாக ரூ.10,000/-வழங்கப்படுகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

விண்ணப்பதாைர்

நிபந்தடனகள்

இருத்தல் வவண்டும்.

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம்

உள்ளதா?

ஆம்.

சட்ட

பட்டதாரியாக

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட

அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட,

சட்டப்

படிப்பில்

பட்டம்

பபற்ற

சான்றிதழ்
5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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16. இடட நிற்றடல தவிர்க்கும் பபாருட்டு வழங்கப்படும் ஊக்கத்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசு மற்றும் அைசு உதவி பபறும் பள்ளிகளில்
10

முதல்

12

மாற்றுத்திறனாளி
பள்ளிப்

ஆம்

வகுப்பு

மாணவ,

படிப்பிடன

பயிலும்

மாணவியர்கள்

இடடயில்

நிறுத்தாமல்

பதாடர்ந்து படித்திட ஏதுவாக ஊக்கத்பதாடக
வழங்கப்படுகிறது.
10ம் வகுப்பு – ரூ.1500/11 ம் வகுப்பு – ரூ.1500/12 ம் வகுப்பு - ரூ.2000/2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

10 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ,

நிபந்தடனகள்

மாணவியர்கள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட மற்றும் கல்விச் சான்று.

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

5

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அலுவலர்

6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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17.மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான
அைசு நிடலயம், பசன்டன

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மனவளர்ச்சி

குன்றிய

குழந்டதகள்

அன்றாட

பசயல்திறன்கடள கவனித்துக்பகாள்ளத் வதடவப்படும்
சிறப்புக்

கல்வி

மற்றும்

பயிற்சியிடன

அளிப்பதுடன்

கட்டணமின்றி தங்கும்விடுதி, உணவு மற்றும் சீருடடகள்
அளிக்கப்படுகின்றன.
2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

4

வயது

முதல்

18

வயதுதிற்குட்பட்ட

மனவளர்ச்சிக்குன்றிய குழந்டதகள்.

நிபந்தடனகள்

3

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம் உள்ளதா?

ஆம். விண்ணப்பம்

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலகம், பசங்கல்பட்டு மற்றும்
திட்டஅலுவலர், மனவளர்ச்சி குன்றிவயாருக்கான அைசு
நிடலயம், தாம்பைம் சானவயாரியம், பசன்டன-47 ஆகிய
அலுவலகங்களில் கிடடக்கும்.

4

இடணக்கப்பட

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள அட்டட

வவண்டிய

மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்.

சான்றிதழ்கள்
5

விண்ணப்பங்கள்

திட்டஅலுவலர்,

பபற்றுக்பகாள்ளும்

மனவளர்ச்சிகுன்றிவயாருக்கானஅைசு நிடலயம், தாம்பைம்

அலுவலர்

சானவயாரியம்,
பசன்டன-47.

6

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),

உதவிகள்
வழங்கப்படும்

வபாது

காலதாமதம்
ஏற்பட்டால்அணுக
வவண்டிய அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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18. பிபைய்லி புத்தகங்கள் வழங்குதல்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

பாதிப்படடந்வதாருக்கான

அைசு மற்றும் அைசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார்
பள்ளிகளில்

பயிலும்

மாணவர்களுக்கு
அச்சடித்த

பார்டவயற்ற

பிபைய்லி

புத்தகங்கள்

முடறயில்
கட்டணமின்றி

வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

பார்டவயற்வறாருக்கான

சிறப்புப்

நிபந்தடனகள்

பயிலும் பார்டவயற்ற மாணவர்கள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இல்டல

பள்ளிகளில்

சான்றிதழ்கள்
5

விண்ணப்பங்கள்

முதல்வர்,

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

பார்டவயற்வறாருக்கான
அைசுவமல்நிடலப் பள்ளி,
பூவிருந்தவல்லி,
பசன்டன-56.
தடலடமயாசிரியர்,
பார்டவயற்வறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி /
மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்.

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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19. சிறப்பாசிரியர்களுக்கான ஊதிய மானியம்
1.

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

பாதிப்படடந்த

வகளாவதாருக்கான
பணிபுரியும்

3

சிறப்புப்

/

பள்ளிகளில்

சிறப்பாசிரியர்கள்

மனவளர்ச்சிகுன்றிவயாருக்கான
பள்ளிகளில் பணிபுரியும்
மற்றும்

1

பயிற்சியாளர்

2 சிறப்பாசிரியர்கள்

வபச்சுப்

மாதபமான்றுக்கு

மற்றும்
சிறப்புப்

பயிற்சியாளர்களுக்கு
/

காது

(தடசப்

பயிற்சியாளர்)

ரூ.14000/-

ஊதிய

மானியமாக வழங்கப்படுகிறது,
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

பார்டவத்திறன் பாதிப்படடந்த / காது வகளாத

நிபந்தடனகள்

சிறப்புப்

பள்ளிகள்

மற்றும்

மனவளர்ச்சி

குன்றிவயாருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகள் ஐந்து
வருடங்கள்

பசயல்பட்டிருக்க

வவண்டும்.

இதில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்கள்

இந்திய

மறுவாழ்வு கழகத்தால் பரிந்துடை பசய்யப்படும்
சிறப்புக்

கல்வியில்

வதர்ச்சி

பபற்றிருத்தல்வவண்டும்.
தடசப்பயிற்சியாளர்கள் தடசப் பயிற்சியிலும்,
வபச்சுப்

பயிற்சியாளர்

வபச்சு

பயிற்சியிலும்

பட்டப் படிப்பு பபற்றிருத்தல்வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

சிறப்பாசிரியர்கள்

சான்றிதழ்கள்

பயிற்சியாளர்களுக்கான

மற்றும்
கல்வித்

தடசப்
தகுதி

சான்றிதழ்
5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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20. அைசு சாைா பதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மனவளர்ச்சி

குன்றிவயாடை

பாதுகாத்து

பைாமரிக்கும்

தன்னார்வ

பதாண்டு

நிறுவனங்களுக்கு

உணவூட்டு

மானியம்,

வாடடக மற்றும் பசாந்தக் கட்டிடம் கட்ட /
விரிவாக்கம்

பசய்ய

நிதியுதவி

வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

மன

நிபந்தடனகள்

பள்ளி

வளர்ச்சி
5

குன்றிவயாருக்கான

வருடங்கள்

பசயல்பட்டு

சிறப்புப்
இருக்க

வவண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிடமகள்
சட்டம் 2016, பிரிவு 51-ன் கீழ் பதிவு பசய்யப்பட்டு
இருக்க வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரின்

சான்றிதழ்கள்

ஆய்வறிக்டக

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

5

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்

வபாது

ஏற்பட்டால் அணுக

வவண்டிய அலுவலர்

துடண இயக்குநர் (திட்டங்கள்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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21. பல்லூடகப் பயிற்சி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இயக்கத்திறன் குடறபாடுடடய மற்றும் பசவித்
திறன் குடறயுடடய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு
1 மாத பல்லூடக பயிற்சி பசன்டனயில் உள்ள
வதசிய

திடைப்பட

வளர்ச்சி

கழக

மண்டல

டமயத்தின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

8 ஆம் வகுப்பு வதர்ச்சி பபற்றிருக்க வவண்டும்

நிபந்தடனகள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்
நல அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

வதசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடடயாள அட்டட

சான்றிதழ்கள்

மற்றும் கல்விச் சான்றிதழ்.

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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22. வபச்சுத்திறன் மற்றும் பசவித் திறன் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
பபாருத்துநர் பயிற்சி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

கிண்டி அைசுபதாழிற்பயிற்சி நிடலயத்தில் வபச்சுத் திறன்
மற்றும்

பசவித்திறன்

பபாருத்துநர்

பிரிவில்

வழங்கப்படுகிறது.

பாதிக்கப்பட்வயாருக்கு
இைண்டாண்டுகள்

பயிற்சிகாலத்தில்

மாத

பயிற்சி
உதவி

பதாடகயாக ரூ.300/-வழங்கப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

வபச்சுத் திறன் மற்றும் பசவித் திறன் பாதிக்கப்பட்வடார்
10ம் வகுப்பு வதறியவைாக இருக்க வவண்டும்.

நிபந்தடனகள்
3

4

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம்

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

உள்ளதா?

அலுவலர்களிடம்உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

10ம்

சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

வகுப்பு

வதர்ச்சி

சான்றிதழ்
வதசிய

மற்றும்
அடடயாள

அட்டட

5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர், பசன்டன

பபற்றுக்பகாள்ளும்

/ முதல்வர், அைசினர் பதாழிற் பயிற்சி நிடலயம், கிண்டி,

அலுவலர்

பசன்டன-32./
வமலாளர்,
பதாழிற்பயிற்சி

பார்டவயற்வறாருக்கான
நிடலயம்.

பூவிருந்தவல்லி,

பசன்டன /
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5 காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),

காலதாமதம்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

ஏற்பட்டால்

அணுக வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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அைசு

23.மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வவடல வாய்ப்பற்வறார் நிவாைண உதவித் பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு

வாய்ப்பற்வறார்

நிவாைண

வவடல

உதவித்

பதாடக

கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படுகிறது:i.

பள்ளி இறுதி வகுப்பு மற்றும் அதற்கு
கீழ்

தகுதியுள்ளவர்களுக்கு

மாதம்

ஒன்றுக்கு ரூ.600/ii.

வமல்

நிடல

வதர்ச்சி

பபற்றவர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு
ரூ.750/iii.

பட்டதாரி

மற்றும்

அதற்கு

தகுதியுள்ளவர்களுக்கு

வமல்
மாதம்

ஒன்றுக்கு ரூ.1000/-வீதம்
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

வவடலவாய்ப்பகத்தில்

நிபந்தடனகள்

பதிவு பசய்து

ந ட ப் பு

ப தி வவ ட் டி ல்

ஓைாண்டிற்கு வமல் இருத்தல்

வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

வவடலவாய்ப்பு

அலுவலத்தில் உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

வவடல

வாய்ப்பு

பதிவு

அட்டட

மற்றும்

சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள
அட்டட

5

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட வவடல வாய்ப்பு அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
ஆடணயர்,
வவடலவாய்ப்புமற்றும் பயிற்சித்துடற,
பசன்டன-5.
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24. சிறுபதாழில்கள் மற்றும் பபட்டிக் கடட துவங்குவதற்கான மானியம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

வவடலவாய்ப்பற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் சுய
வவடலவாய்ப்பு

துவங்குவதற்கான

திட்டங்களுக்கு

வதசிய

வங்கிகளில்

கடன்

மயமாக்கப்பட்ட
பபற

பசய்யப்படுகிறது.

வங்கிக்

பமாழிவு

கடிதம்

வங்கியிலிருந்து

பபற்ற

பின்னர்

பதாடகயில்

கடனுக்கான

அைசு

மூன்றில்

பரிந்துடை
முன்

கிடடக்கப்

மானியமாககடன்

ஒரு

பங்கு

அல்லது

ரூ. 25,000 வழங்கப்படுகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

18

வயதிற்கு

வமற்பட்ட

நிபந்தடனகள்

இருத்தல் வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாற்றுத்திறனாளியாக

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

அ) மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அடடயாள அட்டட மற்றும் குடும்ப அட்டட
ஆ) பபாருட்கள்

/

பபட்டிக்

கடட

விடலப்

பட்டியல்
5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்வபாது
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

அணுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
சம்பந்தப்பட்டவங்கி கிடளவமலாளர்.
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25. வமாட்டார் பபாருத்திய டதயல் இயந்திைங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பசவித்திறன்

பாதிக்கப்பட்ட,

இயக்கக்

குடறபாடுடடய, மிதமான மனவளர்ச்சி குன்றிய
மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் கடுடமயான மன
வளர்ச்சி
வமாட்டார்

குன்றிவயாரின்
பபாருத்திய

பபற்வறார்களுக்கு

டதயல்

இயந்திைம்

விடலயில்லாமல் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

18 வயதிற்குவமற்பட்ட பசவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட,

நிபந்தடனகள்

இயக்கக் குடறபாடுடடய, மிதமான மனவளர்ச்சி
குன்றிய

மாற்றுத்

கடுடமயாக

மன

திறனாளிகள்
வளர்ச்சி

மற்றும்

குன்றிவயாரின்

பபற்வறார்கள்.
3

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம்

இல்டல

உள்ளதா?

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டடயின் நகல், டதயல் பதாழில் பயின்றவர்
என்பதற்கான சான்று.

5

6

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

மாவட்ட

அலுவலர்

அலுவலர்

உதவிகள்
கால

வழங்கப்படும்
தாமதம்

வபாது

ஏற்பட்டால்

அணுகவவண்டிய அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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நல

26. வதசிய மாற்றுத் திறனாளிகள்பபாருளாதாை வமம்பாட்டுக் கழகம்
மூலமாக கடன் உதவி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு

கடனுதவி

வதசிய

பபாருளாதாை

வட்டியில்லா

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

வமம்பாட்டுக்

கழகத்தால்

வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்

18

வயதிற்கு

விருப்பம்

வமற்பட்ட

உள்ள

பதாழில்

மாற்றுத்

முடனய

திறனாளியாக

இருத்தல் வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

நல

அலுவலகம்.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான‘

சான்றிதழ்

அடடயாள அட்டட நகல்.

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

மாவட்ட

மத்தியகூட்டுறவு

வதசிய

வங்கியின்

தனி

அலுவலர்.
6

உதவிகள் வழங்கப்படும்வபாது கால
தாமதம்

ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

அணுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
தனிஅலுவலர்,
தமிழ்நாடு

மாநில

தடலடமக்

கூட்டுறவு

வங்கிலிமிbடட், என்.எஸ்.சி. ,nபாஸ் சாடல,
பசன்டன - 600 001.
(ம) மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளின் தனி
அலுவலர்
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27. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வவடலவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதாை டமயம்

1.

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகளின்

வாழ்வாதாைத்டத

வமம்படுத்தும் வடகயில் வவடலவாய்ப்பு வகாரும்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு
முகாம்

மற்றும்

பதாழில்

பயிற்சிகள்

நிறுவனங்களில்

வவடலவாய்ப்பு
நடத்தி

தனியார்

வவடலவாய்ப்புகள்

ஏற்படுத்துதல் சுய பதாழில் புரிய ஊக்குவித்தல்,
சுய பதாழில் புரிய வங்கி கடன் வழங்குதல் பயிற்சி
துடறகளுடன்

இடணந்து

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

பயிற்சிகள்

நடத்திட

ஆகியடவ

வழி

இத்திட்டத்தின்

வகுத்தல்
மூலம்

பசயல்படுதப்பட்டு

வருகிறது.
2.

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

18 வயதிற்கு மேற்பட்ட ோற்றுத்திறனாளிகள்

நிபந்தடனகள்

3.

தனி விண்ணப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

4.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளி வதசிய அடடயாள அட்டட

சான்றிதழ்கள்

நகல்

விண்ணப்பங்கள்

6- மண்டல அலுவலர்கள் பசன்டன, திருச்சி,

பபற்றுபகாள்ளும் அலுவலர்

வகாயம்பத்துர், வசலம், திருபநல்வவலி மற்றும்

5.

திருவண்ணாமடல

6.

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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28. வவடலயில்லா படித்த இடளஞர்களுக்கான வவடலவாய்ப்பிடன
உருவாக்கும் திட்டம்

1.

வவடலயில்லா படித்த இடளஞர்களுக்கான

திட்டத்தின் சுருக்கம்.

வவடல

வாய்ப்பிடன

திட்டத்தின்
பசலுத்த

கீழ்

மாற்றுத்

வவண்டிய

பதாடகடய

உருவாக்கும்

5

அைவச

திறனாளிகள்

விழுக்காடு
ஏற்று

பங்கு

மானியமாக

வழங்குதல்.

2.

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

1.

மாற்றுத் திறனாளிக்கான வதசிய
அடடயாள அட்டட.

நிபந்தடனகள்.

2. 18 வயது முதல் 45 வயது வடை இருத்தல்
வவண்டும்.
3. மாவட்ட பதாழில் டமயம், வடையறுத்துள்ள
இதை தகுதிகள்.

3.

தனி விண்ணப்படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

4.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

1. மாற்றுத் திறனாளிக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்.

அட்டட.
2. கல்வி சான்று நகல்.

5.

6.

விண்ணப்பங்கள் பபற்று பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர் /

அலுவலர்.

மாவட்ட பதாழில் டமயம்.

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்

வபாது

ஏற்பட்டால்

அனுக

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

வவண்டிய அலுவலர்.

பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சித் தலடவர்
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29.பாைதப் பிைதமரின் வவடலவாய்ப்பு உருவாக்கும்
திட்டம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பாைதப் பிைதமரின் வவடலவாய்ப்பு

உருவாக்கும்

திட்டத்தின் கீழ் சுயவவடல வாய்ப்பு பபற கடனுதவி
பபறும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பசலுத்த வவண்டிய
5%பங்கு பதாடகடய அைவச பசலுத்தும் திட்டம்.

2

திட்டத்தில் பயனடடய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

தகுதிகள்/ நிபந்தடனகள்

அட்டட, 18 வயதிற்கு வமல் இருத்தல் வவண்டும்.
மற்றும்

மாவட்ட

பதாழில்

டமயம்

விதிக்கும்

நிபந்தடனகள்

3

தனி

விண்ணப்படிவம்

ஆம்

உள்ளதா?

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்கள்

அட்டட,

சுயவவடல

வதசிய

அடடயாள

பசய்வதற்கான

அறிக்டக மற்றும் கல்விச்சான்றிதழ்.
5

பதாடர்புபகாள்ள

வவண்டிய

அலுவலர்

6

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

உதவிகள்
வபாது

மாவட்ட பதாழில் டமயம் /

வழங்கப்படும்
கால

தாமதம்

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

ஏற்பட்டால் அணுக வவண்டிய

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

அலுவலர்

பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

பதாடல வபசி: 044-24719947 / 48 / 49

பதாடல வபசி: 044-24719947 /
48 / 49
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திட்ட

30. புத்தக கட்டுநர் பயிற்சி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவயற்ற

மாற்றுத்

பதாழில்புரிய

திறனாளிகளுக்கு

உதவிடும்

வடகயில்

ஒவ்பவாரு

ஆண்டும் பார்டவயற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு
இலவச

தங்கும்

விடுதி

வசதியுடன்

பூவிருந்தவல்லியில் உள்ள பார்டவயற்வறார் அைசு
பள்ளியில் புத்தக கட்டுநர் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
பயிற்சி

காலத்தில்

பயிற்சியாளர்களுக்கு

தங்கும்

வசதியுடன்

மாதம்

ரூ. 300/- உதவித் பதாடகயும் அளிக்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில்

பயனடடய

8-ஆம் வகுப்பு வதர்ச்சி பபற்றிருத்தல் வவண்டும்.

தகுதிகள்/ நிபந்தடனகள்

வயது வைம்பு 14 முதல் 40 வயது வடை.

3

தனி விண்ணப்படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

4

இடணக்கப்பட

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

வவண்டியசான்றிதழ்கள்

அட்டட, கல்விச் சான்று, மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதி

வதசிய

அடடயாள

சான்றிதழ் மற்றும் ஆதார் அட்டட.
5

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

அடனத்து மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

அலுவலர்

அலுவலர் / முதல்வர், பார்டவயற்வறாருக்கான அைசு
பதாழிற்பயிற்சி

டமயம்,

பூவிருந்தவல்லி,

பசன்டன -56.
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),

கால

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

தாமதம்

ஏற்பட்டால்

அணுகவவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
பதாடல வபசி: 044-24719947 / 48 / 49
முதல்வர் -புலனாய்வாளர்,
பார்டவயற்வறாருக்கான அைசு பதாழிற்பயிற்சி
டமயம்,
பூவிருந்தவல்லி, பசன்டன -56.
பதாடல வபசி: 044-24719947 /48 / 49
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31.மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுயவவடலவாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் வடகயில்
ஆவின் விற்படன டமயம்.

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுயவவடலவாய்ப்பு
ஏற்படுத்தும் வடகயில் ஆவின் நிறுவனத்தின்
மூலம்

வழங்கப்படும்

பபாருட்கடள

வாங்கி

விற்படன பசய்யும் திட்டம்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

18 வயதிற்கு வமற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்.

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

5

6

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட, குடும்ப அட்டட.

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

அடனத்து மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

அலுவலர்

அலுவலர்கள்

உதவிகள்

வழங்கப்படும்

வபாது

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),

கால தாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
பதாடல வபசி: 044-24719947 / 48 / 49
சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்
நல அலுவலர்.
சம்பந்தப்பட்ட ஆவின் வமலாளர்.
பதாடல வபசி: 044-24719947 / 48 / 49
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32. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உயர்கல்விநிறுவனங்களில் 5 சதவிகிதஇடஒதுக்கீடு

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசு மற்றும் அைசு உதவிபபறும் உயர் கல்வி
நிறுவனங்களில்

பயில

வடையறுக்கப்பட்ட

மாற்றுத்திறன்கடளக்

பகாண்ட

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 5 சதவிகிதம் இட
ஒதுக்கீடு வழங்குதல்.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

அந்தந்த

வகுப்பிற்கு

வதடவயான

கல்வித்

நிபந்தடனகள்

தகுதிகடளப் பபற்றிருத்தல் அவசியம்.

தனி விண்ணப்படிவம் உள்ளதா?

ஆம். உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் நிர்ணயம்
பசய்துள்ள விண்ணப்பப் படிவங்கள்.

4

5

6

இடணக்கப்பட வவண்டிய

சம்பந்தப்பட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்களால்

சான்றிதழ்கள்

வகுக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள்

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

சம்பந்தப்பட்ட

அலுவலர்

தடலவர்கள்

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

உயர்கல்வி

நிறுவனங்களின்

வபாது

பதாழில்நுட்பகல்வி இயக்குநர் / மருத்துவக்

அணுக

கல்வி இயக்குநர் / சட்டக் கல்விஇயக்குநர்/
பள்ளிக் கல்விஇயக்குநர் / கல்லூரிக் கல்வி
இயக்குநர்.
உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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33. இந்திய குடிடமப் பணிகள் முதன்டமத் வதர்வு மற்றும் தமிழ் நாடு அைசுப் பணியாளர்
வதர்வாடணயம் நடத்தும் பதாகுதி-I முதன்டமத் வதர்வு எழுதும்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஊக்கத்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இந்திய குடிடமப் பணிகள் முதன்டமத் வதர்வு மற்றும்
தமிழ்நாடு அைசுப் பணியாளர் வதர்வாடணயம் நடத்தும்
பதாகுதி-I

முதன்டமத்

வதர்வு

எழுதும்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு ஊக்கத்பதாடகயாக ஒரு முடற
மட்டும் ரூ.50,000/- தமிழக அைசால் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயன் பபற

1. 40 சதவிகிதம் மற்றும் அதற்கு வமல் பாதிக்கப்பட்ட

வதடவப்படும் தகுதிகள்

மாற்றுத் திறனாளிகள்.
2. இந்திய குடிடமப் பணி மற்றும் தமிழ்நாடு அைசுப்
பணியாளர்
நிடலத்

வதர்வாடணயம்

வதர்வில்

நடத்தும்

(Preliminary

Exam)

முதல்
வதர்ச்சி

பபற்வறார்.
3. அைசு அங்கீகாைம் பபற்ற பயிற்சி நிறுவனத்தில்
பயில்பவைாக இருத்தல் வவண்டும்.
4. மாநில

/

மத்திய

மற்றும்

பபாதுத்

துடற

நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவைாக இருத்தல் கூடாது.
3

இதற்பகன தனியாக

இல்டல

விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

1. வதசிய மாற்றுத் திறனாளி அடடயாள அட்டட

சான்றிதழ்கள்

2. முதல் நிடல வதர்வில் வதர்ச்சி பபற்றடமக்கான
சான்று அல்லது ஆவண நகல்
3. பயிற்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து பபறப்பட்ட சான்று

5

விண்ணப்பப்படிவம்
சமர்ப்பிக்கப்பட

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆடணயைகம்,
வவண்டிய

அலுவலர் / அலுவலகம்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

உதவி இயக்குநர் (பணியமர்த்தல்),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்.

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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34. வவiவாய்ப்பில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அைசு துடறகள் / அைசு சார்ந்த
நிறுவனங்களில் 4% இட ஒதுக்கீடு
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசு, அைசு சார்பு நிறுவனங்கள், வாரியங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள்
மற்றும் பல்கடலக்கழங்களில் வவடலவாய்ப்பில்:
அ) பார்டவயற்றவர் / பார்டவத்திறன் குடறபாடுடடவயாருக்கு 1
சதவிகிதமும்,
ஆ) காது வகளாத மற்றும் வபச இயலாவதார் மற்றும் வகட்கும் திறன்
குடறயுடடவயாருக்கு - 1 சதவிகிதமும்,
இ)

இயக்கத்திறன்

குடறபாடுடடவயார்

முடக்குவாதத்தால்

பாதிக்கப்பட்வடார்,

(மூடள
பதாழுவநாயால்

பாதிக்கப்பட்டு குணமடடந்வதார், குள்ளத் தன்டமயுடடவயார்,
அமில

வீச்சில்

பாதிக்கப்பட்வடார்

மற்றும்

தடசச்சிடதவு

வநாயால் பாதிக்கப்பட்வடார் உள்பட) - 1 சதவிகிதமும்,
ஈ)

புறஉலக

சிந்தடனயற்வறார்,

குறிப்பான

கற்றல்

மனவளர்ச்சி

குடறபாடுடடவயார்

குன்றிவயார்,

மற்றும்

மனநலம்

பாதிக்கப்பட்வடார் மற்றும் வரிடச “அ" முதல் “இ" வடையிலான
குடறபாடுகளில்

ஒன்றுக்கு

பகாண்டுள்வளாருக்கு

1

வமற்பட்ட

ஊனங்கடளக்

சதவிகிதமும்

என

ஒதுக்கீடு

பசய்யப்பட்டுள்ளது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய

தமிழ்நாடுஅைசுப்பணியாளர்வதர்வாடணயம்,ஆசிரியர்

தகுதிகள்/

வாரியம்,

நிபந்தடனகள்

வைம்புமற்றும்

அைசு

அலுவலகங்கள்
கல்வித்

தகுதி

நிர்ணயம்

வதர்வு

பசய்துள்ள

ஆகியவற்டற

வயது

பபற்றிருத்தல்

வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்படிவம்

ஆம், வதர்வு பசய்யும் நிறுவனங்களில் உள்ளது.

உள்ளதா? ஆம், எனில்
குறிப்பிடப்பட
வவண்டிய விவைங்கள்
4

5

இடணக்கப்பட

தமிழ்நாடு

அைசுப்பணியாளர்

வவண்டிய

வதர்வுவாரியம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அைசுத் துடறகள் வகாரும்

சான்றிதழ்கள்

சான்றிதழ்கள்

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட

பபற்றுக்பகாள்ளும்

தடலடம அலுவலர்கள்

துடற

வதர்வாடணயம்,

தடலவர்கள்

மற்றும்

வதர்வு

ஆசிரியர்

நிறுவன

அலுவலர்
6

உதவிகள்

உதவி

இயக்குநர்

(பணியமர்த்தல்),

மாற்றுத்திறனாளிகள்

வழங்கப்படும் வபாது

ஆடணயைகம், எண். 5, காமைாஜர் சாடல, பசன்டன – 5

கால தாமதம்

பதாடலவபசி:044-28444940

ஏற்பட்டால் அணுக

பசயலர், அைசுப் பணியாளர் வதர்வாடணயம், பசன்டன-3

வவண்டிய அலுவலர்

தடலவர்,
ஆசிரியர் வதர்வு வாரியம், பசன்டன-6.
மாவட்ட வவடல வாய்ப்பு அலுவலர்கள்.

35

நல

35. மூன்று சக்கை டசக்கிள்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

ஓரிடத்திலிருந்து
பசன்று

வை

வவறு

இடத்திற்கு

மாற்றுத்

எளிதில்

திறனாளிகளுக்கு

மூன்றுசக்கை டசக்கிள் வழங்கப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

இைண்டு கால்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும்,

நிபந்தடனகள்

டககள் நல்ல நிடலயில் உள்ளவர்களாகவும், 12
வயதிற்கு

வமற்பட்டவர்களாகவும்

இருத்தல்

வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகள் வதசியஅடடயாள அட்டட

சான்றிதழ்கள்

5

விண்ணப்பங்கள்பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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36.சக்கை நாற்காலிகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இயக்கத்திறன்

குடறபாடுடடய

மற்றும்

பக்கவாதத்தால் டக, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்
திறனாளிகள்

எளிதில்

பசன்று

வை

சக்கை

நாற்காலிவழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

12வயதுக்கு

நிபந்தடனகள்

பாதிக்கப்பட்டவர்களாகஇருத்தல்வவண்டும்.
அந்த

வமற்பட்ட,

டக

மாவட்டத்தில்

கால்கள்
வசிப்பவைாக

இருக்கவவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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37. கால் தாங்கிகள் மற்றும் ஊன்றுவகால்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இயக்கத்திறன்

குடறபாடுடடய

மாற்றுத்திறனாளிகள் எ ளி தி ல் பசன்று வரும்
வடகயில்

கால்தாங்கிகள்

மற்றும்

ஊன்றுவகால்கள்வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்டம்

/

நிபந்தடனகள்

வசர்ந்தவைாக இருத்தல் வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

பகுதிடயச்

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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38.பசயற்டக அவயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

டக

அல்லதுகால்கள்

நிடலயில

உள்ள

துண்டிக்கப்பட்ட

நபர்களுக்கு

பசயற்டக

அவயம் அளிக்கப்படுகிறது.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்டத்தில்

நிபந்தடனகள்

இருத்தல்வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

வசிப்பவைாக

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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39. நவீன பசயற்டக அவயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

கல்வி பயிலும், பணிபுரியும் / சுயபதாழில் புரியும்
கால்கள்

பாதிக்கப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நவீன பசயற்டக
அவயம் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

கால்கள்

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருத்தல் வவண்டும்.
அந்த

பாதிக்கப்பட்ட

மாவட்டத்தில்

வசிப்பவைாக

இருக்க

வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அடடயாள அட்டட
5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக் பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில் நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண்.5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5.
பதாடல வபசி:044 - 28444940
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40. மூடள முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்வடாருக்கான
மாற்றி வடிவடமக்கப்பட்ட சிறப்பு சக்கை நாற்காலிகள்

1.

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மூடள

முடக்குவாதத்தால்

மாற்றுத்திறனாளிகள்
மாற்றி

பாதிக்கப்பட்ட

எளிதில்

வடிவடமக்கப்பட்ட

பசன்று
சிறப்பு

வை
சக்கை

நாற்காலிகள் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

மூடள முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவைாக

நிபந்தடனகள்

இருத்தல்

வவண்டும்.

அந்த

மாவட்டத்தில்

வசிப்பவைாக இருக்க வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில் நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண்.5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5.
பதாடல வபசி:044 - 28444940
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41. நடடப்பயிற்சி உபகைணம்
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

நடப்பதில்

சிைமம்

உள்ள

மாற்றுத்திறனாளி

குழந்டதகளுக்கு நடடப்பயிற்சி உபகைணம்
வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

நடப்பதில்

சிைமம்

உள்ள

மாற்றுத்திறனாளி

நிபந்தடனகள்

குழந்டதகளாக இருத்தல் வவண்டும். அந்த
மாவட்டத்தில் வசிப்பவைாக இருக்க வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

மாவட்ட
அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய
அடடயாள அட்டட

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக் பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில் நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண்.5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5.
பதாடல வபசி:044 - 28444940
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42. இடணப்புச் சக்கைங்கள் பபாருத்தப்பட்ட பபட்வைால் ஸ்கூட்டர்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

கடுiமயாக

கால்கள்

மாற்றுத்திறனாளி
பணிக்குச்

பாதிக்கப்பட்ட

மாணவ,

பசல்வவார்

/

மாணவியருக்கும்,
சுயபதாழில்

புரியும்

கால்கள் பாதிக்கப்பட்டு இரு டககளும் நல்ல
நிடலயில்

உள்ள

சக்கைங்கள்

நபர்களுக்கும்

பபாருத்தப்பட்ட

இடணப்பு
பபட்வைால்

ஸ்கூட்டர் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டம் / பகுதிடயச் வசர்ந்த

நிபந்தடனகள்

மாணவர்

/

பசய்பவர்

தனியார்

நிறுவனங்களில்

இைண்டு

பணி

கால்களும்

பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும்,

18

வயதிற்கு

வமற்பட்டவர்களாகவும் இருத்தல் வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்கள்

அடடயாளஅட்டட

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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வதசிய

43. வமாட்டார் பபாருத்தப்பட்ட நகரும் வண்டிகள்
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

தடசச்சிடதவு

வநாய்

அல்லது

முதுகு

தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டு இைண்டு கால்களும்
டககளும் பக்கவாதமானவர்களுக்கு வமாட்டார்
பபாருத்தப்பட்ட நகரும் வண்டிகள் (Tetraplegia)

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

தடசச்சிடதவு

நிபந்தடனகள்

தண்டுவடம் பாதிக்கப்பட்டு இைண்டு கால்களும்
டககளும்

வநாய்

அல்லது

பக்கவாதமான

முதுகு

(Tetraplegia)

மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்க வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்

அடடயாள அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள் வழங்கப்படும்
வபாது காலதாமதம் ஏற்பட்டால்
அணுக வவண்டிய அலுவலர்

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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44. கருப்புக் கண்ணாடிகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

குடறயுடடய

மாற்றுத்திறனாளிகள்

எளிதிலும்,

சுதந்திைமாகவும், தன்னிச்டசயாகவும் பசன்று
வைவும்,

அவர்கள்

சூரிய

ஒளி

மற்றும்

ஈைப்பதத்தினால் பாதிக்கப்படுவடத தடுக்கவும்
கருப்புக்கண்ணாடி வழங்கப்பட்டுவருகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

பார்டவத்திறன்

நிபந்தடனகள்

நபைாகஇருத்தல்வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

ஆம், எனில் குறிப்பிடப்பட வவண்டிய

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.

சம்பந்தப்பட்ட

பாதிக்கப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

விவைங்கள்
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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45. பிபைய்லி டகக் கடிகாைங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன் குடறயுடடய நபர்கள் சரியான
வநைத்டத அறிந்து பணிக்குச் பசல்ல ஏதுவாக
பிபைய்லி டகக் கடிகாைங்கள் வழங்கப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

பணிக்குச்

நிபந்தடனகள்

குடறயுடடய

பசல்லும்

1.

சுய வவடல / பணியாளர்

2.

அடமப்பு

சாைா

பார்டவத்திறன்

பதாழில்

பசய்பவைாக

இருக்க வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.சம்பந்தப்பட்ட
மாற்றுத்திறனாளிகள்

மாவட்ட
நல

அலுவலர்களிடம்

உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய சான்றிதழ்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அடடயாள அட்டட

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

அணுக வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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46. பார்டவத்திறன் குடறயுடடவயாருக்கு உருப்பபருக்கி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவ

குடறபாடுடடய

மாற்றுத்திறனாளி

மாணவர்கள் தானாகவவ புத்தகங்கடளப் படிக்க
உருப்பபருக்கி வழங்கப்படுகிறது.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

குடறபார்டவ

நிபந்தடனகள்

வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

உடடய

மாற்றுத்

நபைாக

இருத்தல்

திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள் வழங்கப்படும்
வபாது காலதாமதம் ஏற்பட்டால்
அணுக வவண்டிய அலுவலர்

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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47. ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள்
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

குடறபாடுடடய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு தடங்கலின்றி சுயமாக நடக்க
ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வழங்கப்படுகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

முழுடமயான பார்டவத்திறன் குன்றிய நபைாக

நிபந்தடனகள்

இருத்தல் வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம் உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது
காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக
வவண்டிய அலுவலர்

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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48.காதுக்குப் பின்புறம் அணியும் காபதாலிக் கருவிகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பசவித்திறன் குடறயுடடய மாணவர்கள்
காபதாலி கருவிகடள அணிய ஊக்கப்படுத்தி
அவர்களின்
காதுக்கு

வபசும்

பின்புறம்

திறடன

அதிகரிக்க

அணியும்

காபதாலிக்

கருவிகள் வழங்கப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

கல்வி பயிலும் மாணவ மாணவியர் மற்றும் சுய

நிபந்தடனகள்

பதாழில் புரிபவர், பணிபுரிபவர்கள் மற்றும் பிற
காது வகளாதவர்கள்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

பசவித்

சான்றிதழ்கள்

வதசியஅடடயாள
பள்ளி

திறன்குடற

குறித்தசான்றிதழ்,

அட்டட,

தடலடமயாசிரியர்

முதல்வரிடம்

இருந்து

சம்மந்தப்பட்ட
/

கல்லூரி

கல்விபயின்று

வருவதற்கான சான்றிதழ்

5

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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49. சிறப்பு நாற்காலி (Corner Seat)

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மூடள

முடக்குவாதத்தால்

பாதிக்கப்பட்ட

குழந்டதகள் அன்றாட பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவதில்
உள்ள

சிைமங்கடள

வபாக்குவதற்காக

சிறப்பு

நாற்காலி வழங்கப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

மூடள

முடக்குவாதத்தால்

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளி

பாதிக்கப்பட்ட

குழந்டதகளாக

இருத்தல்

வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இல்டல

சான்றிதழ்கள்

5

விண்ணப்பங்கள்‘ பபற்றுக்பகாள்ளும் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல
அலுவலர்

6

அலுவலர்கள்.

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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50. மாற்றுத்திறனாளி குழந்டதகளுக்கு நடமாடும் சிகிச்டசப் பிரிவுகள்
மூலம் மறுவாழ்வு பணிகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இந்தியாவிவலவய

முதன்

மாற்றுத்திறனாளி
இருப்பிடத்திற்வக
வழங்குவதற்கு

முடறயாக
குழந்டதகளின்

பசன்று
நடமாடும்

மறுவாழ்வு

பணிகள்

சிகிச்டச

பிரிவு

வாகனங்கள் பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

மாற்றுத்

திறனாளி

குழந்டதகள்

நிபந்தடனகள்

6 வயதிற்குட்பட்டவைாக இருத்தல் வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இல்டல

சான்றிதழ்கள்
5

6

விண்ணப்பங்கள் பபற்றக் பகாள்ளும்

சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

அலுவலர்

அலுவலர்கள்.

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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51. திறன் மபசிகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பார்டவத்திறன்

மற்றும்

பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு

ஏற்றவாறு

பசவித்திறன்
பசயலிகள்

அடமயப்பபற்ற திறன் மபசிகள் வழங்குதல்
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்

பார்டவத்திறன்

மற்றும்

பசவித்திறன்

பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்

அ) உயர்கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்கள் (பட்டப் படிப்பு)
ஆ) வவடலயில்லா இடளஞர்
இ) சுய பதாழில் புரிவவார்
ஈ) பார்டவ மற்றும் பசவித்திறன் குடறபாடுடடய

மகளிர்
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்,

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

பசவித் திறன்குடற குறித்தசான்றிதழ் மற்றும்

சான்றிதழ்கள்

வதசிய அடடயாள அட்டட

விண்ணப்பங்கள் பபற்றக் பகாள்ளும்

சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

அலுவலர்

அலுவலர்கள்.

5

6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

பதாழில்நுட்ப அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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52. மாநில விருதுகள்
1.

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

வசடவ

புரிந்தவர்களுக்கு

ஆண்டுவதாறும்

சுதந்திை

நலனுக்காக
தமிழக

தின

விருதுகளின் வடககள்

1. சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர்
2. சிறந்த மருத்துவர்
3. சிறந்த பதாண்டு நிறுவனம்
4. சிறந்த சமூகப் பணியாளர்
5. சிறந்த தனியார் பதாழிலதிபர்
6. சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி

3.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல
அலுவலகத்தில் உள்ளது.

4.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

சுய குறிப்பு (Bio-data)

சான்றிதழ்கள்
5.

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக் பகாள்ளும்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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அைசால்

விழாவில்

விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
2.

சிறப்பாக
6

53. அடனத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழா
1.

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அடனத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் ஒவ்பவாரு
வருடமும் டிசம்பர் 3 ஆம் வததி ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின்
தீர்மானத்தின்படி

மாநில

அைசால்

அனுசரிக்கப்படுகிறது.

இந்நாளில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் உரிடமகள் மற்றும்
அவர்களுடடய

மதிப்பு,

விழிப்புணர்விடனயும்,
சமுதாயத்திற்கு

திறடமகள்

அவர்களது

உணர்த்தும்

அனுசரிக்கப்படுகிறது
திறனாளிகளுக்கான

சிறப்பு

வதடவடயயும்

வடகயில்

இவ்விழாவில்
சிறந்த

பற்றிய

வசடவடயப்

இத்தினம்
மாற்றுத்
பாைாட்டி

விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
2.

விருதுகளின் வடககள்

1. வவடலவாய்ப்பு வழங்கிய சிறந்த நிறுவனம்
2. சிறந்த சமூகபணியாளர்
3. சிறந்த ஆசிரியர் (3 பிரிவுகள்)
4. சிறந்த பணியாளர் (10 பிரிவுகள்) (மாற்றுத்திறனாளிகள் நல
சட்டம், 2016ன்படி கூடுதலாக 6 பிரிவுகள் 2019-2020 ஆண்டில்
வசர்க்கப்பட்டுள்ளது.)
5. மாற்றுத்திறனாளிகடள அதிக அளவில் பணியமர்த்திய
சிறந்த நிறுவனம்.
6. ஆைம்பநிடல பயிற்சி டமயங்களில் பணியாற்றும் சிறந்த
ஆசிரியர் (2 பிரிவுகள்)
7. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பாக பணியாற்றிய ஓட்டுநர்
மற்றும் நடத்துனர்.

3.

4.

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

ஆம். மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்

உள்ளதா?

உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

சுய குறிப்பு (Bio-data)

சான்றிதழ்கள்
5.

விண்ணப்பம் பபற்றுக்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

பகாள்ளும் அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

54

54. மனவளர்ச்சி குன்றிவயாருக்கான பைாமரிப்பு உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

தங்கடள தாங்கns பைாமரித்துக் பகாள்ள இயலாத
ஊனத்தின் சதவீதம்

40% மற்றும் அதற்குவமல்

மனவளர்ச்சி குன்றிவயாருக்கு, பைாமரிப்பு உதவித்
பதாடகயாக

மாதம்

ரூ.2,000/-வீதம்

பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு வநைடியாக
கரூவூலம் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

மனவளர்ச்சி பாதிப்பின்தன்டம குடறந்தபட்சம்

நிபந்தடனகள்

40% மற்றும் அதற்குவமல்இருத்தல்வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட, குடும்ப அட்டட, வங்கிக்
கணக்கு விவைம்.

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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55. கடுடமயாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான
பைாமரிப்பு உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அைசுத் துடறயின் எவ்வித
மறுவாழ்வு

பபற

பாதிக்கப்பட்ட

உதவிகளாலும்

தகுதியற்ற,

மாற்றுத்

கடுiமயாக

திறனாளிகளுக்கு

பைாமரிப்புஉதவித் பதாடகயாகமாதம் ஒன்றுக்கு
ரூ.2,000/-

வீதம்

கரூவூலம்

பயனாளிக்கு

மூலம்

வநைடியாக

அவர்களுடடய

வங்கி

கணக்கிற்வக அனுப்பப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

பாதிப்பின்சதவீதம்

நிபந்தடனகள்

வவண்டும். வவறு எந்த திட்டங்களின் மூலம்
மறுவாழ்வு

பபற

75-க்கு

வமல்

தகுதியற்றவைாக

இருத்தல்
இருத்தல்

வவண்டும்.
3

துனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் உள்ளது.
4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட, வங்கிக் கணக்கு விவைங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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56. தடசச் சிடதவு வநாயால் பாதிக்கப்பட்வயாருக்கானபைாமரிப்பு உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

தடசசிடதவு

வநாயால்

பாதிக்கப்பட்வடாருக்கு

பைாமரிப்பு உதவித்பதாடகயாகமாதம் ரூ.2,000/வீதம்

பயனாளிக்கு வநைடியாக கரூவூலம் மூலம்

மாதந்வதாறும்

அவர்களின்

வங்கி

கணக்கிற்வகஅனுப்பப்பட்டுவருகிறது.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

40 சதவிதத்திற்கு வமல் தடசசிடதவுவநாயால்

நிபந்தடனகள்

பாதிக்கப்பட்டிருத்தல் வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத்
திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட,

குடும்ப

அட்டட,

வங்கிக்

கணக்கு

விவைங்கள்.

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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57. பதாழுவநாயால் பாதிக்கப்பட்வடாருக்கான பைாமரிப்பு உதவித்பதாடக
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

பதாழுவநாயால்

பாதிக்கப்பட்ட

40%

மற்றும்

அதற்கு வமற்பட்ட பயனாளிகள் இத்திட்டத்தில்
பயன்

பபறுவர்.

இவர்களுக்கு

பைாமரிப்பு

உதவித்பதாடகயாக மாதம் ரூ.2,000/- கருவூலம்
மூலம்

பயனாளிகளின்

மின்னனு

பண

வங்கிக்

கணக்கிற்கு

பரிவர்த்தடன

அனுப்பப்படுகிறது.

அைசு

இல்லங்களில்

இல்ல

உள்ள

மூலம்
மறுவாழ்வு

வாசிகளுக்கும்

இப்பைாமரிப்பு உதவித்பதாடக வழங்கப்படுகிறது.
2

3

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

பதாழுவநாயால்

பாதிக்கப்பட்டு

நிபந்தடனகள்

அதற்குவமல்இருத்தல்வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்

40%

அல்லது

திறனாளிகள்

நல

அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டி

1.

சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அடடயாள அட்டட
2.

அறுடவ சிகிச்டச மூலமாகவவா பிற
சிகிச்டச

மூலமாகவவா

சரிபசய்ய

இயலாது என்ற மருத்துவச் சான்றிதழ்
3.

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

வங்கிக் கணக்கு விவைம்.

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது உதவி தனி அலுவலர்,
அணுக மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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58. பார்டவயற்றவடை திருமணம் பசய்து பகாள்ளும் பார்டவயுள்ள நபருக்கு திருமண நிதியுதவி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அ)

பார்டவத்திறன்

பசய்துபகாள்ளும்

குடறயுடடவயாடை

பார்டவயுள்ள

நபடை

திருமணம்
ஊக்குவிக்கும்

பபாருட்டு திருமண நிதி உதவித் பதாடகயாக ரூ.25,000/அளிக்கப்படுகிறது.
பத்திைமாகவும்,

இதில்

ரூ.12,500/-

ரூ.12,500/-

வதசிய

வசமிப்புப்

திருமணச்பசலவிற்காக

காவசாடலயாகவும் மற்றும் திருமாங்கல்யத்திற்காக 23.05.2016
முதல் 8 கிைாம் தங்க நாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன்
வழங்கப்படுகிறது.
ஆ)

தம்பதியரில்

பயின்றிருந்தால்

ஒருவர்

பட்டம்

ரூ.50,000/-

அ ல் ல து

பட்டயம்

வழங்கப்படுகிறது.

இதில்

ரூ.25,000/- வதசிய வசமிப்புப்பத்திைமாகவும் ரூ.25,000/- திருமண
பசலவிற்காக

காவசாடலயாகவும்

திருமாங்கல்யத்திற்காக

23.05.2016

முதல்

மற்றும்
8

கிைாம்

தங்க

நாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன் வழங்கப்படுகிறது.
2

3

4

5

திட்டத்தில்

பயனடடய

தம்பதியர்

இருவரும்

18

வயது

பூர்த்தியடடந்தவைாகவும்,

தகுதிகள்/

இருவரில் ஒருவர் பார்டவ உள்ளவைாகவும் மற்பறாருவர்

நிபந்தடனகள்

பார்டவயற்றவைாகவும்இருத்தல் வவண்டும்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

ஆம்.

உள்ளதா?

அலுவலரிடம்உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள அட்டட,

சான்றிதழ்கள்

திருமணத்திற்கான அத்தாட்சி மற்றும்வயதுசான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

சம்பந்தப்பட்டமாவட்ட

மாற்றுத்

பபற்றுக்பகாள்ளும்
அலுவலர்
6

உதவிகள்
வபாது
ஏற்பட்டால்

வழங்கப்படும்
காலதாமதம்
அணுக

வவண்டிய அலுவலர்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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திறனாளிகள்

நல

59.இயக்கத்திறன் குடறபாடுடடய மாற்றுத் திறனாளிகடளதிருமணம்பசய்துபகாள்ளும்
சாதாைணநபர்களுக்கு திருமண நிதியுதவி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அ) இயக்கத்திறன் குடறபாடுடடயமாற்றுத் திறனாளிகடள
திருமணம்

பசய்து

பகாள்ளும்சாதாைண

நபடை

ஊக்குவிக்கும் பபாருட்டு திருமண உதவித் பதாடகயாக
ரூ.25,000/-

அளிக்கப்படுகிறது.

வதசியவசமிப்புப்

இதில்

ரூ.12,500/-

பத்திைமாகவும்,ரூ.12,500/-

பசலவிற்காக

திருமணச்

காவசாடலயாகவும்

திருமாங்கல்யத்திற்காக23.05.2016

முதல்

8

மற்றும்
கிைாம்

தங்க

நாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன்வழங்கப்படுகிறது
ஆ)

தம்பதியரில்

ஒருவர்

பட்டம்

அ ல் ல து

பட்டயம்பயின்றிருந்தால் ரூ.50,000/- வழங்கப்படுகிறது. இதில்
ரூ.25,000/- வதசிய வசமிப்புப் பத்திைமாகவும் ரூ.25,000/- திருமண
பசலவிற்காக

காவசாடலயாகவும்

திருமாங்கல்யத்திற்காக23.05.2016

மற்றும்

முதல்

8

கிைாம்

தங்கநாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

நல்ல உடல்நிடலயில் உள்ளவர்கள், டக, கால் பாதிக்கப்பட்ட

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்

திறனாளிகடள

திருமணம்பசய்து

பகாள்ளுதல்

வவண்டும். இருவரும் 18 வயதுக்கு வமல் உள்ளவைாக இருக்க
வவண்டும்.
3

4

தனி

விண்ணப்பப்

படிவம்

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்டமாவட்ட

உள்ளதா?

அலுவலரிடம்உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

அட்டட,

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான
திருமணத்திற்கான

திறனாளிகள்

வதசிய

அத்தாட்சி

5

6

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

நல அலுவலர்

உதவிகள்

வழங்கப்படும்

வபாது உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940

60

அடடயாள

மற்றும்

சான்றிதழ்

நல

வயது

60.பசவித் திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகடளதிருமணம்பசய்துபகாள்ளும்
சாதாைணநபருக்குதிருமணநிதியுதவி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அ)

பசவித்

திறன்

பாதிக்கப்பட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகடள

திருமணம் பசய்து பகாள்ளும் சாதாைண நபருக்கு திருமண
உதவித்

பதாடகயாக

இதில்ரூ.12,500/-வதசிய
திருமணச்

ரூ.25,000/-

வசமிப்புப்

பசலவிற்காக

திருமாங்கல்யத்திற்காக

அளிக்கப்படுகிறது.

பத்திைமாகவும்,

ரூ.12,500/-

காவசாடலயாகவும்

23.05.2016

முதல்

8

மற்றும்

கிைாம்

தங்க

நாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன் வழங்கப்படுகிறது.
ஆ)

தம்பதியரில்

ஒருவர்பட்டம்

அ ல் ல து

பட்டயம்

பயின்றிருந்தால் ரூ. 50,000/- வழங்கப்படுகிறது. இதில் ரூ.25,000/வதசியவசமிப்புப்பத்திைமாகவும் ரூ.25,000/-திருமண பசலவிற்காக
காவசாடலயாகவும் மற்றும் திருமாங்கல்யத்திற்காக 23.05.2016
முதல் 8 கிைாம் தங்க நாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன்
வழங்கப்படுகிறது.
2

3

4

திட்டத்தில் பயனடடய

தம்பதியரில்

தகுதிகள்/

குடறயுடடயவைாக இருத்தல் வவண்டும். தம்பதியரின் வயதும்

நிபந்தடனகள்

18க்கு வமல் இருத்தல் வவண்டும்.

தனி

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட

விண்ணப்பப்

ஒருவர்

வபசும்

மாவட்ட

திறன்

மற்றும்

மாற்றுத்

படிவம் உள்ளதா?

அலுவலரிடம் தனிப்படிவம் உள்ளது.

இடணக்கப்பட

மாற்றுத்

வவண்டிய

திருமண அத்தாட்சி மற்றும் வயது சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும்
அலுவலர்
6

உதவிகள்
வழங்கப்படும்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),
வபாது

காலதாமதம்
ஏற்பட்டால்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

அணுக

வவண்டிய அலுவலர்

திறனாளிகள்

நல

திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள அட்டட,

சான்றிதழ்கள்
5

பசவித்திறன்

பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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61. மாற்றுத்திறனாளிடய திருமணம் பசய்து பகாள்ளும் மாற்றுத் திறனாளிக்கு
திருமண நிதியுதவி
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அ)

மாற்றுத்திறனாளிடய

மாற்றுத்திறனாளிக்கு

திருமணம்

திருமண

பசய்து

உதவித்

பகாள்ளும்
பதாடகயாக

ரூ.25,000/- அளிக்கப்படுகிறது. இதில் ரூ.12,500/- வதசிய வசமிப்புப்
பத்திைமாகவும்,

ரூ.12,500/-

திருமணச்

பசலவிற்காக

காவசாடலயாகவும் மற்றும் திருமாங்கல்யத்திற்காக 23.05.2016
முதல்

8

கிைாம்

தங்க

நாணயமும்

பாைாட்டுச்

பட்டம் அ ல் ல து

பட்டயம்

சான்றிதழுடன்வழங்கப்படுகிறது.
ஆ) தம்பதியரில் ஒருவர்

பயின்றிருந்தால் ரூ.50,000/- வழங்கப்படுகிறது. இதில்ரூ.25,000/வதசிய

வசமிப்புப்

பத்திைமாகவும்

பசலவிற்காக

ரூ.25,000/-

திருமண

காவசாடலயாகவும்

திருமாங்கல்யத்திற்காக23.05.2016

மற்றும்

முதல்

8கிைாம்

தங்கநாணயமும் பாைாட்டுச் சான்றிதழுடன் வழங்கப்படுகிறது.
2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தம்பதியர் இருவரும் மாற்றுத்திறனாளியாகவும் மற்றும் 18 வயது

தகுதிகள்/

பூர்த்தியடடந்தவைாக

இருத்தல்

வவண்டும்.

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிடமகள் சட்டம் பிரிவு 2 (ZC)-படி
வடையறுக்கப்பட்டுள்ள 21 வடக மாற்றுத்திறனாளிகள்

3

4

தனி

விண்ணப்பப்

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

அலுவலரிடம்உள்ளது.

இடணக்கப்பட

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வதசிய அடடயாள அட்டட,

வவண்டிய

திருமணத்திற்கான அத்தாட்சி மற்றும் வயது சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும்
அலுவலர்
6

நல

படிவம் உள்ளதா?

சான்றிதழ்கள்
5

திறனாளிகள்

உதவிகள் வழங்கப்படும்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

வபாது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

ஏற்பட்டால்

காலதாமதம்
அணுக

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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62. 14 வயதிற்க்கு வமற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிவயாருக்கான இல்லங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

14

வயதிற்கு

வமற்பட்ட

மனவளர்ச்சி

குன்றியவர்களுக்கான 42 இல்லங்கள், பதாழிற்
பயிற்சி

வசதிகள்

அைசுசாைா

மற்றும்

பதாண்டு

தங்கும்

வசதியுடன்

நிறுவனங்கள்

மூலம்

நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

மனவளர்ச்சி குன்றியவர்கள்

நிபந்தடனகள்

3

4

5

6

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாவட்ட

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

அலுவலரின்

திறனாளிகள்

நல

ஆய்வறிக்டக

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல

அலுவலர்

அலுவலர்

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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63.அைசுமறுவாழ்வுஇல்லங்கள்

1

இல்லத்தின் பபயர்

பதாழுவநாய்

பிச்டசக்காைர்களுக்கான

அைசு

மறுவாழ்வு இல்லம்
2

வசர்க்டகக்கான அடிப்படடத் தகுதி

1)

பதாழுவநாய் பிச்டசக்காைர்

2) குற்றவியல்
தண்டிக்கப்பட்ட

நீதிபதியால்
பதாழுவநாய்

பிச்டசக்காைர்
3) பதாழுவநாய் பிச்டசக்காைரின் கணவன் /
மடனவி

பதாழுவநாயால்

பாதிக்கப்பட்டிருப்பின்

3

இடணக்கப்பட வவண்டிய

பதாழுவநாய்க்கான மருத்துவச் சான்றிதழ்

சான்றிதழ்

4

விண்ணப்பம் பபற்றுக்பகாள்ளும்

நிர்வாக அலுவலர், அைசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள்.

அலுவலர்

5

உதவிகள்
தாமதம்

வழங்கப்படும்வபாது
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய sஅலுவலர்

அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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64. தடசச் சிடதவு வநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான
பகல் வநை டமயங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

தடசச்சிடதவு

வநாயால்

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தடசப் பயிற்சி அளிக்க
4

மாவட்டங்களில்

(பசன்டன,

மதுடை,

திருபநல்வவலி, வவலூர்) பகல்வநை டமயங்கள்
இயங்கி வருகிறது. கூடுதலாக 10 மாவட்டங்களில்
தடசச்சிடதவு

வநாயால்

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான உபகைணங்களுடன்
கூடிய பகல் வநை பைாமரிப்பு டமயங்கள் கீழ்கண்ட
மாவட்டங்களில் 01.01.2020 முதல் பசயல்பட்டு
வருகின்றன.

வசலம்,

திண்டுக்கல்,

விருதுநகர்,

விழுப்புைம்,

தருமபுரி,

திருவண்ணாமடல,
தஞ்சாவூர்

ஈவைாடு,

திருச்சிைாப்பள்ளி

மற்றும்

வகாயம்புத்தூர்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

தடசச்சிடதவு வநாயால் பாதிக்கப்பட்வடார்

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

அடடயாளஅட்டட

விண்ணப்பங்கள்

சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

அலுவலர்

உதவிகள்

உதவி தனி அலுவலர்,

5

6

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

திறனாளிகளுக்கான

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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வதசிய

65. ஆதைவின்றி சுற்றித் திரியும் மன நலம் பாதிக்கப்பட்வடாடை மீட்டு மறுவாழ்வு
டமயங்களில்வசர்க்கும் “மீட்புத்திட்டம்”

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

ஆதைவின்றி
இடங்களிலும்

பதருக்களிலும்
சுற்றித்

பாதிக்கப்பட்வயாடை

பிற

திரியும்

மீட்டுமனநல

மருத்துவமடனகள்

/

பபாது
மனநலம்
சிகிச்டச

இல்லங்களில்

வசர்க்கப்படுகின்றனர்.

2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

ஆதைவின்றி பதருக்களில் சுற்றித் திரியும் மன

நிபந்தடனகள்

நலம் பாதிக்கப்பட்வடார்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

விண்ணப்பங்கள்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பபற்றுக்பகாள்ளும்

அலுவலர்

5

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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66.மன வநாயாளிகளுக்கான இல்லங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

ஒவ்பவாரு

மாவட்டத்திலும்

50

மன

வநாயாளிகளுக்கு உணவு, உடறவிடம் மற்றும்
மறுவாழ்வு பணிகள் அளிப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில்
மன நலம் பாதிக்கப்பட்வடாருக்கான மறுவாழ்வு
இல்லங்கள்

கீழ்க்கண்ட

மாவட்டங்களில்

கூடுதலாக 22 மனநல இல்லங்கள் 01.12.2019 முதல்
துவக்கப்பட்டு பசயல்பட்டு வருகிறது. திண்டுக்கல்,
வகாடவ,

கடலூர்,

கன்னியாகுமரி,

தருமபுரி

காஞ்சிபுைம்,

கிருஷ்ணகிரி,

பபைம்பலூர்,

புதுக்வகாட்டட, வசலம், சிவகங்டக, திருச்சி, வதனி,
திருவண்ணாமடல, தூத்துக்குடி, திருபநல்வவலி,
விருதுநகர், வவலூர், மதுடை மற்றும் இைாமநாதபுைம்
மாவட்டங்களில்

மறுவாழ்வு

இல்லங்கள்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

மன நலம் பாதிக்கப்பட்வடார்

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மனநல

சான்றிதழ்கள்

சான்றிதழ்

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

5

மருத்துவரிடமிருந்து

பபறப்பட்ட

அலுவலர்

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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67. இடடநிடை பராேரிப்பு இல்ைங்கள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

ேருத்துவேடன

ேற்றும்

பாதிக்கப்பட்மடாருக்கான
குணேடடந்த
பயன்பபறும்
பசைவில்

இல்ைங்களில்

ேனநைம்

ஒன்றிடணக்க

ேதுடர

கன்னியாகுேரி

700

தைா

பயனாளிகள்

ரூ.40.10

இராேநாதபுரம்,

ேற்றும்

உள்ள

பாதிக்கப்பட்வர்கடள

ஏதுவாக

வடகயில்

ேனநைம்

மவலுர்

ைட்சம்
திருச்சி,

ஆகிய

5

ோவட்டங்களில் போத்தம் 2.10 மகாடி பசைவில்
தன்னார்வ

பதாண்டு

இடடநிடை

நிறுவனங்கள்

பராேரிப்பு

மூைம்

இல்ைங்கள்

அடேக்கப்பட்டுள்ளது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

ேருத்துவேடன

ேற்றும்

ேனநைம்

நிபந்தடனகள்

பாதிக்கப்பட்மடாருக்கான இல்ைங்களில் உள்ள
குணேடடந்த ேனநைம் பாதிக்கப்பட்வர்கள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

இல்டல

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மனநல மருத்துவரிடமிருந்து சான்றிதழ்

சான்றிதழ்கள்

5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

அலுவலர்

6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி தனி அலுவலர்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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68.மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான வபருந்து பயணச் சலுடக
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அ)

அைசுப்வபருந்துகளில்,அடனத்து

நபர்களும்

100

கி.மீவடை

நிபந்தடனகளுமின்றி

(பசன்று

பார்டவயற்ற
வை)

எவ்வித

கட்டணமின்றி

பயணச்

சலுடகஅளிக்கப்படுகிறது
ஆ) மனவளர்ச்சிபாதிக்கப்பட்ட மற்றும் காது வகளாத
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள், அைசுப் வபருந்துகளில்
அவர்தம்

உதவியாளருடன்

டமயங்களுக்கு

ஆைம்ப

பயணம்பசய்ய

கால

பயிற்சி

வருமான

உச்ச

வைம்பின்றி அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
இ)

பசவித்திறன்

பாதிக்கப்பட்டு,

வாய்

வபச

இயலாதவருக்கும், டக, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கும் பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமடன,
பயிற்சிக்கூடம்,

பணியிடம்,

பதாழில்புரியும்இடம்ஆகியஇவற்றில்

சுய
ஏதாவதுஒரு

இடத்திற்கு 100கி.மீ.க்கு மிடகப்படாமல் பசன்று வை
பயணச்சலுடக வருட வருமான உச்ச

வைம்பின்றி

அனுமதிக்கப்படுகிறது.
ஈ)

ஆைம்பகால

பயிற்சி

மாற்றுத்திறனாளி

பள்ளிகளில்

பயிலும்

மாணவ / மாணவியர் தனது

பபற்வறார் அல்லது பாதுகாவலருடன் வபருந்துகளில்
பசன்று,

வை

பயணச்

சலுடக

வழங்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவவ நடடமுடறயிலுள்ள வபருந்து பயணச்
சலுடகயுடன் கூடுதலாக, அடனத்து வடக மாற்றுத்
திறனாளிகளுக்கும்

பாகுபாடின்றி

மாநிலம்

முழுவதும் நான்கில்ஒரு பங்குகட்டணத்துடன்அைசு
வபாக்குவைத்து
எண்ணிக்டக

கழகப்

வபருந்துகளில்

உச்சவைம்பின்றி

பயண

பயணம்

பசய்ய

அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

மாற்றுத் திறனாளியாக இருத்தல் வவண்டும்.

நிபந்தடனகள்
3
4

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்

உள்ளதா?

நல அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

i)

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

அடடயாள அட்டட
ii)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட

கல்வி நிறுவனம்

அல்லது பயிற்சி

நிடலயத்தில்இருந்து

சான்றிதழ் பபற்றிருக்க வவண்டும்.
பணிபுரிபவைாக

iii)
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இருப்பின்

உரிய

அதிகாரியிடமிருந்து பபறப்பட்ட சான்று
நான்கில்

iv)

ஒரு

பங்கு

சலுடகயுடன்

பயணம் பசய்யும் ஒவ்பவாரு முடறயும்
மாற்றுத் திறனாளிகள் வதசிய அடடயாள
அட்டடயின்

ஒளி

நகலிடன

நடத்துனரிடம் அளிக்க வவண்டும். வதடவ
ஏற்படின் அடடயாள அட்டட அசலிடன
காண்பிக்க வவண்டும்.
நான்கில்

v)

ஒரு

பங்கு

உதவியாளடையும்

சலுடகயில்

அடழத்துச் பசன்று

பயனடடய மருத்துவச் சான்று அவசியம்.
5

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட

மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர்

வவண்டிய அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தடலவர் /
அைசு

வபாக்குவைத்து

இயக்குநர்கள்.
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கழகங்களின்

நிர்வாக

69. நூறு சதவீத இைவச பயணச் சலுடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

இத்திட்டத்தின்

கீழ்

அடனத்து

வடக

ோற்றுத்திறனாளிகளும் ோநகரப் மபாக்குவரத்துக்
கழகத்தின்

சாதாரணக்

மபருந்துகளில்

கட்டணம்

இைவசோக

பகாண்ட

பயணம்

அனுேதிக்கப்படுகிறார்.

2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டும்.

நிபந்தடனகள்

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

இல்டல

உள்ளதா? ஆம் எனில்
குறிப்பிடப்பட வவண்டிய
விவைங்கள்
4

இடணக்கப்பட

இல்டல

வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

5

விண்ணப்பங்கள்

உதவி இயக்குநர் (மாதிந),

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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பசய்ய

70. மாற்றுத் திறனாளிகள் உரிடமகள் சட்டம், 2016ன் கீழ் புகார்கடள பதிவு பசய்தல்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு

எதிைாக

இடழக்கப்படும் அநீதிகள் மற்றும் குற்றங்கடள
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆடணயர்
பபற்று, அடவகளுக்கு
நிறுவனங்களுக்கு
பசய்வார்.
சட்டம்,

எதிைாக

மாற்றுத்
2016ல்

சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் /
புகாரிடன

திறனாளிகள்

பதிவு

உரிடமகள்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான சலுடககடள உறுதிப்படுத்த
புகார்களின் மீது விசாைடணநடத்தப்படுகிறது.

2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு
வவண்டிய

பயன்கள்,

சட்டப்படி

திட்டங்கள்,

வசை

உதவிகள்

நிைாகரிக்கப்பட்டிருக்கவவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

இல்டல

உள்ளதா? ஆம் எனில்
குறிப்பிடப்பட வவண்டிய
விவைங்கள்
4

இடணக்கப்பட

மாற்றுத்திறனாளிகளின்

வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

பறிக்கப்பட்டதற்கான

ஆவண

சலுடககள்
ஆதாைங்கடள

சமர்ப்பித்தல் வவண்டும்.

5

விண்ணப்பங்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயர்,

பபற்றுக்பகாள்ளும் அலுவலர்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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71.வதசிய அறக்கட்டடள சட்டம் 1999ன் கீழ் சிறப்பு வடக மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு
காப்பாளடைநியமித்தல்
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

புறஉலகச்சிந்தடன அற்வறார், மூடள முடக்குவாதத்தால்
பாதிக்கப்பட்டவர், மனவளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும்
பல்வடக பாதிப்பு உடடயவர்கள் 18 வயடத அடடந்தாலும்
அவர்கள் தங்களுடடய

நலனுக்காக எந்த

முடிவும் எடுக்க முடியாமலும், தங்கள்
கவனிக்க

முடியாமலும்

ஒரு

சட்ட

விவகாைங்கடளக்

இருப்பவர்களுக்கு

காப்பாளர்

வதடவப்படுகிறது. ஆகவவ, அவர்களின் பபற்வறாருக்குப்
பின் அவர்களுக்கு வதசிய அறக்கட்டடள சட்டத்தின் கீழ்
காப்பாளடை நியமித்துக் பகாள்ளலாம்.

2

திட்டத்தில்

பயனடடய

தகுதிகள்/

வமற்குறிப்பிடப்பட்ட பாதிப்புகளில் ஏதாவது ஒரு வடக
பாதிப்புடன் உள்ளவைாக இருத்தல் வவண்டும்.

நிபந்தடனகள்
3

தனி

விண்ணப்பப்

உள்ளதா?

ஆம்

குறிப்பிடப்பட

படிவம் www.nationaltrust.gov.in என்ற இடணயதள முகவரியில் ஆன்எனில் டலன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வவண்டும்.

வவண்டிய

விவைங்கள்
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

பாதிப்பு

பற்றிய

சான்றிதழ்கள்

படிவத்தில்2

சான்றிதழ்

சாட்சிகள்

டவக்கப்பட

டகபயழுத்திட

வவண்டும்
வவண்டும்.

காப்பாளைாக நியமிக்கப்பட இருப்பவரின் சம்மதம் மற்றும்
பபற்வறார்

வபான்ற

இயற்டகக்

காப்பாளர்

இருந்தால்

அவர்களின் சம்மதம்.
5

விண்ணப்பங்கள்

சம்பந்தப்பட்டமாவட்ட ஆட்சித்தடலவர்

பபற்றுக்பகாள்ளும்

குழுத்தடலவர்(வதசியஅறக் கட்டடள சட்டம் 1999)

அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும்

தடலவர்,

வபாதுகால தாமதம்

வதசிய அறக்கட்டடள, புது படல்லி.

ஏற்பட்டால் அணுக
வவண்டிய அலுவலர்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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மற்றும்உள்ளூர்

72. தமிழ்நாடு மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் பசயல்படுத்தப்படும் சமூக நல
பாதுகாப்புத்திட்டங்கள்
(அ).தனிநபர் விபத்து நிவாைணம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு

நிவாைணமாக

அவயங்கள்

விபத்து

ஏற்பட்டால்

இழப்பிடன

பபாறுத்து

ரூ.1,00,000/-வடை விபத்து நிவாைணம்வழங்கப்படுகிறது
1. மைணம் - ரூ.1,00,000/2. இருடககள் அல்லது இருகால்கள்
டகமற்றும்ஒரு
அளவிற்கு

கால்
இரு

அல்லது

அல்லது ஒரு
குணமடடயாத

கண்கள் பார்டவஇழப்பு

-

ரூ.1,00,000/3.

ஒரு

டக

அல்லது

குணமடடயாத

ஒரு

கால்

அளவிற்கு

அல்லது

ஒருகண்ணில்

பார்டவ இழப்பு- ரூ.50,000/4.

2 மற்றும் 3-ல் இல்லாதது தவிை ஏற்படும்

நிைந்தை

முழு ஊனம் -ரூ.25,000/2

திட்டத்தில் பயனடடய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான

தகுதிகள்/ நிபந்தடனகள்

அட்டடமற்றும்

வாரிய

அசல்

வதசிய

அடடயாள

அடடயாள

அட்டட

டவத்திருக்கும் மாற்றுத் திறனாளிகள்

3

4

5

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்

உள்ளதா?

நல அலுவலரிடம்உள்ளது.

இடணக்கப்பட

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நல வாரிய அடடயாள

வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

அட்டட மற்றும் மருத்துவச் சான்றிதழ்

பதாடர்புபகாள்ள

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

வவண்டிய அலுவலர்

6

உதவிகள்

வழங்கப்படும்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),

வபாது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

காலதாமதம்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

ஏற்பட்டால்அணுக

பசன்டன – 5

வவண்டிய அலுவலர்

பதாடலவபசி:044-28444940
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72. (ஆ).ஈமச் சடங்கு பசலவுகள்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்
அவரின்

திறனாளி
ஈமச்

இறக்க

சடங்கிற்பகன

வநரிட்டால்
அவர்களின்

வாரிசுதாைர்களுக்கு ரூ.2000/- வழங்கப்படும்.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

வாரிய அடடயாள அட்டட டவத்திருக்கும்

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத் திறனாளிகள்

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இறப்புச் சான்றிதழ்,

சான்றிதழ்கள்

மற்றும் மாற்றுத்

வாரிசுதாைர்

சான்றிதழ்

திறனாளிகளுக்கான

வாரிய அசல் அடடயாள அட்டட

5

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய அலுவலர்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

6

உதவிகள்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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நல

72. (இ).இயற்டக மைணம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இயற்டக
வநரிட்டால்

அவர்களின்

மைணம்

வாரிசுதாைர்களுக்கு

ரூ.15,000/- வழங்கப்படும்.
2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

வாரிய அடடயாள அட்டட டவத்திருக்கும்

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத் திறனாளிகள்

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம்உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

இறப்புச்சான்றிதழ்,

சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான
அடடயாள

வாரிசுதாைர்

அட்டட

திறனாளிகளுக்கான

சான்றிதழ்,
வதசிய

மற்றும்
நல

வாரிய

மாற்றுத்
அசல்

அடடயாள அட்டட
5

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய அலுவலர்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

6

உதவிகள்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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72. (ஈ)கல்வி உதவித்பதாடக

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்திறனாளிகளின்குழந்டதகளுக்குகீழ்குறிப்பிட்டவாறு
கல்வி உதவிபதாடக வழங்கப்படும்:1. 10ம்வகுப்புபடிக்கும் / வதர்ச்சி பபற்ற மகள்

ரூ. 1,000/-

2. 10ம்வகுப்புபடிக்கும் / வதர்ச்சி பபற்ற மகன்

ரூ.1,000/-

3. 11ம் வகுப்புபடிக்கும் / வதர்ச்சி பபற்ற மகள்

ரூ. 1,000/-

4. 12 ம் வகுப்புபடிக்கும் / வதர்ச்சி பபற்ற மகள்

ரூ. 1,500/-

5. 12 ம் வகுப்பு வதர்ச்சி பபற்ற மகன்

ரூ. 1,500/-

6. பட்டப்படிப்பு படிக்கும் மகன்/ மகள்

ரூ.1,500/-

7. பட்டப்படிப்பு – விடுதி வசதியுடன்

ரூ. 1,750/-

8. பட்டப் வமற் படிப்பு படிக்கும் மகன்/ மகள்

ரூ.2,000/-

9. பட்டப் வமற் படிப்பு – விடுதி வசதியுடன்

ரூ.3,000/-

10. பதாழிற்கல்வி பட்டப்படிப்பு படிக்கும் மகன்/

ரூ.2,000/-

மகள்
11. பதாழிற்கல்வி பட்டப் படிப்பு – விடுதி

ரூ.4,000/-

வசதியுடன்
12. பதாழிற்கல்வியில் பட்டப் வமற்படிப்பு படிக்கும்

ரூ.4,000/-

மகன்/மகள்
13. பதாழிற்கல்வியில் பட்டப் வமற்படிப்பு - விடுதி

ரூ.6,000/-

வசதியுடன்
14. டிப்ளவமா மற்றும் ஐ.டி.ஐ

77

ரூ.1,000/-

15. டிப்ளவமா மற்றும் ஐ.டி.ஐ விடுதி வசதியுடன்

2

திட்டத்தில் பயனடடய

வாரிய

அடடயாள

அட்டட

தகுதிகள்/

மாற்றுத்திறனாளிகளின் குழந்டதகள்.

ரூ.1,200/-

டவத்திருக்கும்

நிபந்தடனகள்
3

4

தனி விண்ணப்பப்

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட

படிவம் உள்ளதா?

அலுவலரிடம்உள்ளது.

மாற்றுத்

இடணக்கப்பட

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நல வாரிய அடடயாள அட்டட,

வவண்டிய

பள்ளிச்சான்றிதழ்

சான்றிதழ்கள்
5

பதாடர்புபகாள்ள

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலஅலுவலர்

வவண்டிய அலுவலர்
6

திறனாளிகள்

உதவிகள்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),

வழங்கப்படும் வபாது

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

காலதாமதம்

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,

ஏற்பட்டால்அணுக

பசன்டன – 5

வவண்டிய அலுவலர்

பதாடலவபசி:044-28444940
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நல

72. (உ). திருமண நிதி உதவி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத் திறனாளிகள்
அல்லது

மற்றும்

மகளுக்கான

அவைது

திருமண

மகன்

பசலவிற்கான

ரூ.2,000/-உதவித் பதாடக வழங்கப்படும்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

வாரிய

அடடயாள

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளின்
விதிகளின்படி

அட்டட

டவத்திருக்கும்
குழந்டதகள்.

திருமணத்திற்குரிய

வயடத

அடடந்திருக்க வவண்டும்.

3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

மாவட்ட

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நல

அலுவலரிடம் தனிப் படிவம் உள்ளது.

4

5

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கான

நல

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட, பிறப்புச் சான்றிதழ்

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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வாரிய

72. (ஊ) பபண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மகப்வபறு / கருச்சிடதவு /
கருக்கடலப்பிற்கான உதவி

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

1. மாற்றுத்

திறனாளி

உதவித்

பபண்களுக்கு

பதாடகயாக

பிைசவ

ரூ.6,000/-

வழங்கப்படுகிறது.
2. மாற்றுத்

திறனாளி

கருச்சிடதவு

மற்றும்

ரூ.3,000/-

பபண்களுக்கு
கருக்கடலப்பிற்காக

உதவித்

பதாடகயாக

அட்டட

டவத்திருக்கும்

வழங்கப்படுகிறது.

2

3

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

வாரிய

அடடயாள

நிபந்தடனகள்

மாற்றுத்திறனாளி

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

சம்பந்தப்பட்ட

மாவட்ட

மாற்றுத்

திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம்உள்ளது.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத்

சான்றிதழ்கள்

அடடயாள அட்டட, மருத்துவச் சான்றிதழ்

5

பதாடர்புபகாள்ளவவண்டியஅலுவலர்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

6

உதவிகள்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),

காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வவண்டிய அலுவலர்

வபாது
அணுக

திறனாளிகளுக்கான

நலவாரிய

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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73. (எ) மூக்குக் கண்ணாடி பசலவினம் ஈடுபசய்தல்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

மாற்றுத்

திறனாளிகள்

மூக்குக்

கண்ணாடி

வாங்குவதற்கான பசலவினத் பதாடகயாக ரூ.500/வடை ஈடுபசய்யப்படும்.

2

3

4

5

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள்/

வாரிய அடடயாள அட்டட டவத்திருக்கும் மாற்றுத்

நிபந்தடனகள்

திறனாளிகள்.

தனி விண்ணப்பப் படிவம்

ஆம். சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்

உள்ளதா?

நல அலுவலரிடம் உள்ளது.

இடணக்கப்பட வவண்டிய

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நல வாரிய அடடயாள

சான்றிதழ்கள்

அட்டட, மூக்குக் கண்ணாடி வாங்கியதற்கான ைசீது.

பதாடர்புபகாள்ள வவண்டிய

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

அலுவலர்
6

உதவிகள்
வபாதுகாலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

அணுக வவண்டிய அலுவலர்

உதவி இயக்குநர் (மா.தி.ந),
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,
எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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73. முதலடமச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம்
1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் மாற்றுத் திறனாளியாக
இருந்தாலும்,

அக்குடும்பத்தில்

உள்ள

அடனத்து நபர்களும் மாண்புமிகு முதலடமச்சர்
அவர்களின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத்
திட்டத்தில்

வருமான

உச்சவைம்பின்றி

பயனடடயலாம்.

2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

தமிழ்நாட்டட வசர்ந்தவைாக இருக்க வவண்டும்.

நிபந்தடனகள்

குடும்பத்தில்

ஒருவர்

இருத்தல்

மாற்றுத்

வவண்டும்.

திறனாளிகளுக்கான

வதசிய

திறனாளியாக
மாற்றுத்
அடடயாள

அட்டட பபற்றிருக்க வவண்டும்.
3

தனி விண்ணப்பப் படிவம் உள்ளதா?

ஆம்.

காப்பீட்டுத் திட்ட அலுவலகம், மாவட்ட

ஆட்சியர் வளாகம்.
4

இடணக்கப்பட வவண்டிய சான்றிதழ்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகள்

வதசிய

அடடயாள

அட்டட மற்றும் குடும்ப அட்டட
5

6

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்பகாள்ளும்

சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள்

அலுவலர்

நல அலுவலர்.

உதவிகள்
காலதாமதம்

வழங்கப்படும்
ஏற்பட்டால்

வபாது

உதவி தனி அலுவலர்,

அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆடணயைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்.

எண். 5, காமைாஜர் சாடல,
பசன்டன – 5
பதாடலவபசி:044-28444940
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74. அதிக உதவி வதடவப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்பதாடக வழங்கும் திட்டம்

1

திட்டத்தின் சுருக்கம்

அதிக உதவி வதடவப்படும் (High Support Need)
மாற்றுத்திறனாளிகள்,

தங்களுடன்

ஒரு

உதவியாளடை டவத்துக் பகாள்வதற்காக மாதம்
ஒன்றிற்கு உதவித்பதாடகயாக ரூ.1,000/- வீதம் 800
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு

அவர்களது

வங்கிக்

கணக்கில் வைவு டவக்கும் திட்டம்.
2

திட்டத்தில் பயனடடய தகுதிகள் /

உயர் ஆதைவு வதடவப்படும் மாற்றுத்திறனாளி

நிபந்தடனகள்
3

தனி விண்ணப்ப படிவம் உள்ளதா?

தனி விண்ணப்ப படிவங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட
மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்களிடம் உள்ளது.

4

இடணக்கப்பட வவண்டிய

உயர்

சான்றிதழ்கள்

(High

ஆதைவு
Support

வதடவயிடன
Need)

மதிப்பீடு

பசய்யும்

குழுவின்

மூலம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவியாளர் வதடவ என
பரிந்துடைச் சான்றிதழ்
5

விண்ணப்பங்கள் பபற்றுக்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்

பகாள்ளும் அலுவலர்
6

உதவிகள் வழங்கப்படும் வபாது

உதவி தனி அலுவலர்,

காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அணுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல இயக்குநைகம்,

வவண்டிய அலுவலர்

எண்.5, காமைாஜர் சாடல, பசன்டன-5
பதாடலவபசி எண்.044-28444940
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