మైనారిటీ వ్యవ్హారాల మంత్రిత్వ శాఖ
Scheme for Leadership Development of Minority Women
అలపసంఖయయక వ్ర్గ మహిళల నేత్ృత్వ వికాస పధకం
Background
నేపధయం
భారత దేశంలో మహిళల స్థితి, అందునా వెనుకబడిన వర్గాల మహిళల స్థితి దయనీయంగగ ఉంది.
ఆడపథలల పుట్ట డానికి మ ందే వివక్షకు గ ర్ౌత ంది. పుట్టటన తరువగత కుట్ ంబంలో ఆహారం, విదయ, వెైదయం
వంట్ట వనరుల కేట్ాయంపులో వివక్షకు గ ర్ౌత ంది. య కత వయస్ుు వచ్ాాక వెంట్నే పెళ్లల చ్ేస్థ
పంపథస్త ునాారు. గగామీణ పగరంతాలోల చ్ాలామంది మహిళలు వంట్చ్ేయడం, నీరు తెచ్ుాకోవడం, పథలలలను
స్కూలుకి పంపథంచ్డం, వయవసగయపు పనులు, పశువులను మేపడం, పగలు పథండడం వంట్ట కనిపథంచ్ని
పనులత స్తమతమౌతూ ఉంట్ారు. అదే పురుషుల ైతే పగలు అమమడం, ధానయం అమమడం వంట్ట కంట్టకి
కనబడే పనులను చ్ేస్త క ఉంట్ారు. అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల మహిళల పర్ిస్ి తి
థ కూడా దయనీయంగగనే
ఉంది. వగరు కేవలం అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాయ లు కగదు. `పకూకు నెట్ట వేయబడడ అధిక స్ంఖ్ాయకులు'.
కుట్ ంబాలలో వగర్ికి నిరణ యాలు తీస్ుకునే అధికగరం ఉండదు. సగమాజిక కగరయకలాపగలలో వగరు పూర్ిత
సగియలో పగలుపంచ్ుకొనే పర్ిస్ి తి
థ ఉండదు. స్మాజం నుండి వగరు ఏ పరయోజనాలను ప ందరు.
2. మహిళా సగధికగరత కేవలం స్మానతవం కోస్మే కగదు. దార్ిదయర నిరలనమలనలో , ఆర్ిిక పరగతిలో, పౌర
స్మాజానిా పట్టషటపరచ్డంలో మహిళా సగధికగరత యొకూ పగతర కీలకమైనది. ఆర్ిిక పర్ిపుష్థట లేని
కుట్ ంబాలలో ఎకుూవగగ దెబబ తినేది స్్త ల
ీ ు, పథలలలే. వీర్ికి త డాపట్ అవస్రం. మహిళల సగధికగరత,
అందునా మాతృమూరుతల సగధికగరత మర్ింత మ ఖ్యం. ఎందుకంట్ే తన పథలలలను సగకి, తీర్ిా దిదే ది
తలేల .
3. భారత దేశంలోని అతి పెదే మైనార్ిట్ీ వరా మైన మ స్థల మ లు, 13 .83 కోట్ల మందికి పెైగగ పరజలు
అభివృదిిపధంలో వెనుకపడిపో యారని, అందులోనక మహిళలు ర్ండింతలు పరతికూల పర్ిస్ి తి
థ లో
ఉనాారని సగచ్ార్ ర్ిపో ర్ట (భారత దేశంలో మ స్థల ం పరజల సగమాజిక, ఆర్ిిక, విదాయ స్థితిగతులపెైన
నియమంచిన ఉనాత సగియ కమట్ీ) పేర్్ూంది. ఇది దృష్థటలో ఉంచ్ుకుని మైనార్ిట్ీ వర్గాలలో అట్ట డుగ న
ఉనా మహిళలకు అభివృదిి ఫలాలను చ్ేరవేస్ే ఉదేేశయంత మహిళా శిశు అభివృదిి మంతిరతవ శగఖ్
(డబూ
ల య.స్థ.డి.), 2007 - 08 లో "మైనార్ిట్ీ మహిళల జీవిత, జీవనోపగధి మర్ియ పౌర సగధికగర్ితకై
నేతృతవ వికగస్ం" అనా పధకగనిా రలనప ందించింది. ఈ పధకం 2009 - 10 లో మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల
మంతిరతవ శగఖ్కు బదిలీ చ్ేయబడింది. మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ ఈ పధకగనికి
"అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల మహిళల నేతృతవ వికగస్ పధకం' అని నామకరణం చ్ేస్థంది.
లబ్ధి దార్ులు, లబ్ధి దార్ుల వ్ాయపన

4. మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ స్ేవలు అందించ్ే అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాలు మ స్థల ంలు, స్థకుూలు,
కిస్
ా టయ
థ ను
ల , బౌది మతస్ుతలు మర్ియ జోర్గష్థటయ
ి ను
ల (పగర్గులు). వీర్ిని నేషనల్ కమషన్ ఫర్ మైనార్ిట్ీస్
యాక్టట, 1992, స్ెక్షన్ 2 (స్థ) కింద అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాలుగగ గ ర్ితంచ్ారు. పెైన పేర్్ూనా అలపస్ంఖ్ాయక
వర్గాలలోని మహిళలు ఈ పధకం యొకూ లక్ష్యయలు. అయతే వగర్ి ఉనాతికి వగరు చ్ేస్ే పరయతాాలలో
స్ుహృదాావం, ఐకమతయం తీస్ుకుర్గవడం కొరకు, స్మాజంలోని భినాతావనిా పో ష్థంచ్ేందుకు ఈ పధకం
25 శగతానికి మంచ్కుండా కొదిేమంది అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాలకు చ్ెందని మహిళలను కూడా ఈ పధకం
చ్ేరుాకుంట్ ంది. ఈ 25 % లో ఎస్.స్థ./ఎస్.ట్ట. /ఓ.బి.స్థ. లకు చ్ెందినవగర్ికి, వెైకలాయలు ఉనావగర్ికి
మర్ియ ఇతర వర్గాలవగర్ికి స్ర్ైన పగరతినిధయం ఉండేలా పధకగనిా అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి లు జాగాతత
తీస్ుకోవగలి. పంచ్ాయతీ ర్గజ్ వయవస్ి లో ఎనిాక చ్ేయబడిన మహిళా పరతినిధులు (ఎలకటడ్ విమన్
ర్ిపజ
ర ంట్ేట్టవ్సు), ఏ వర్గానికి చ్ెందిన వగర్ైనా ఈ పధకంలో ట్్నీ
ైీ లుగగ చ్ేర్ేలా వగర్ిని ఒపథపంచ్డానికి
స్ంస్ి లు పరయతాాలు చ్ెయాయలి.
ఈ పధకం లక్ష్యం
5. అనిా సగియలలోని పరభ తవ వయవస్ి లత ను, బాయంకులత నక, మధయవరుతలత ను వయవహర్ించ్ేందుకు
అవస్రమైన పర్ిజా ానానిా, సగధనాలను, స్ంవిధానాలను అందించ్డం దావర్గ అలపస్ంఖ్ాయక వరా
మహిళలు, వగర్ి ప రుగ వర్గాల మహిళలలో ఆతమవిశగవస్ం కలిగించి, వగర్ికి సగధికగరతను చ్ేకూరాడమే
`అలపస్ంఖ్ాయక వరా మహిళల నేతృతవ వికగస్ం' పధకం యొకూ లక్షయం. ర్ోజువగర్ి పనుల భారంత బాట్
మోలిక అవస్ర్గలను తీర్ేా సౌకర్గయలు, స్ేవల కొరత, మర్ియ సగమాజిక, ఆర్ిిక స్థితిగతులు
సగంపరదాయ కుట్ ంబాలలోని చ్ాలామంది స్్త ల
ీ జీవితానిా కషట తరం చ్ేస్త ునాాయ. మహిళలు మేలుకుని
వగర్ి హకుూల కోస్ం పో ర్గడితేనే వగర్ి స్మస్యలకు స్తవర పర్ిష్గూరం లభిస్ుతంది. వగర్ి ఇళళ, స్మాజ
పర్ిధులను దాట్ట వగర్ి జీవితాలను, వగరు జీవించ్ే పర్ిస్ి త
థ ులను మరుగ పరచ్ుకోవడానికి, నాయకతవ
పగతర వహించి, వగర్ికి చ్ెందవలస్థన అభివృదిి ఫలాలను ప ంది, స్ేవలు, స్దుపగయాలూ, నెైపుణాయలు,
అవకగశగలు అందుకోవడానికి వయకితగతంగగ కగని, స్మైకయంగగ కగని వగర్ి హకుూలకోరకు పో ర్గడే ధెైర్గయనిా,
సగధికగరతను అలవరచ్ుకోవగలి. ఇందుకోస్ం అవస్రమైన నేతృతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామాలను
నిరవహించ్డానికి ఈ పధకం పరభ తేవతర స్ంస్ి లకు ఆర్ిిక త డాపట్ నిస్ుతంది.
నేత్ృత్వం
6. ఈ పధకగనికి స్ంబంధించినంత వరకు నాయకతవం అంట్ే అలపస్ంఖ్ాయక వరా మహిళలు వగర్ి ఇళళ,
స్మాజ పర్ిధులనుండి బయట్టకి వచిా, నాయకతవ పగతర వహించి, వయకితగతంగగ కగని, స్మష్థటగగ కగని
స్ేవలను, స్దుపగయాలను, అవకగశగలను అందుకోవడంలో వగర్ి హకుూల కొరకు పో ర్గడడానికి, వగర్ి
జీవితాలను, జీవన స్థితిగతులను మరుగ పరచ్డానికి పరభ తవం అందించ్ే అభివృదిి ఫలాలలో తమ
వంతు భాగగనిా ప ందడానికి అవస్రమైన ధెైర్గయనిా అలవరచి, సగధికగరతను చ్ేకూరాడం.
సవచ్చంద సంసథ లు / పిభుత్వవత్ర్ సంసథ లు

7. అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల మహిళల నాయకతవ వికసగనికై ఉదేేశించిన ఈ పధకం కింద మహిళలకు
అవస్రమైన చ్ేయూత, మదే తు ఇవవడం అనాది క్ష్ేతర సగియలో జరగవలస్థన పని. ఈ కగరయకామానిా
సగనుకూలపర్ిచ్ే వయకుతలు స్దా వీరు పరయోజనానిా చ్ేకూర్గాలనుకునా వగర్ికి అందుబాట్ లో ఉండాలి.
ఈ పధకగనిా అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి యొకూ స్థబబంది తరచ్క ఆ గగామాలకు, పగరంతాలకు వెళ్లల ఈ నాయకతవ
వికగస్ శిక్షణా కగరయకామంలో పగలగానా మహిళా బృందాలకు అవస్రమైన స్లహాలు, స్కచ్నలు ఇవగవలి.
వగరు నేరుాకునా సగధనాలు, స్ంవిధానాలు ఉపయోగించి వగర్ి పరయతాాలు ఫలించ్ేలా చ్ెయయడానికి
వగర్ికి మారా దరశకులు కగవగలి. అయతే క్ష్ేతర సగియలో ఇంత విస్త ృతమైన పని చ్ేపట్ట డానికి ఎంత పేరరణ
కలిగి అంకిత భావంత పని చ్ేస్ే సగినిక స్ంస్ి లు కగవగలి. మహిళల బాధయతల దృష్గటయ వగరు అంతగగ ఇలుల
కదలడం కుదరదు. కగబట్టట వీర్ి ఇళళకు దగా రలోనే శిక్షణా కగరయకామాలు నిరవహించ్గల అనుభవం,
స్థబబంది, వనరులు ఉనా స్ంస్ి లు కగవగలి. ఉనాత విదాయరహతలు ఉనా మహిళలకు గ ర్ితంపు ప ందిన
పరభ తవ శిక్షణా స్ంస్ి లలో ర్స్థడెనిియల్ శిక్షణను ఏర్గపట్ చ్ేయగల పూర్గవనుభవం మర్ియ వనరులు
ఆ స్ంస్ి లకు ఉండాలి. అందువలన గగామీణ పగరంతాలలో శిక్షణా కగరయకామాలు నిరవహించ్గల
వెస్ులుబాట్ , పేరరణ, అంకితభావం, స్థబబంది, వనరులు ఉనా స్ంస్ి లు, మర్ియ గ ర్ితంపు ప ందిన
పరభ తవ శిక్షణా స్ంస్ి లలో ర్స్థడెనిియల్ శిక్షణా కగరయకామాలు నిరవహించ్గల స్ంస్ి లు మాతరమే ఈ
పధకంలో పగలుపంచ్ుకోవడానికి అరుహలు.
7.2 పరభ తేవతర స్ంస్ి లు కగక ఈ పధకం కింద ఆర్ిిక స్హాయానిా కోరడానికి అరుహల ైన స్ంస్ి లు:
i) స స్ెైట్ీస్ ర్ిజిస్ేటష
ి న్ చ్ట్ట ం, 1860 కింద ర్ిజిస్ట రడ ు కగబడడ స్ంఘం
ii) అపుపడు అమలులో ఉనా ఏ చ్ట్ట ం కిందెైనా ర్ిజిస్ట రడ ు కగబడడ పబిల క్ట ట్రస్ట ు
iii) కంపెనీ యాకుట, 1956 , స్ెక్షన్ 25 కింద ల ైస్ెనుు ప ందిన చ్ార్ిట్బ ల్ (దాతృతవ) స్ంస్ి .
iv) విశవవిదాయలయాలు, ఇతర ఉనాత విదాయ స్ంస్ి లు.
v) పంచ్ాయతీ ర్గజ్ స్ంస్ి లు
పధకం అమలు
ఈ నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా పధకగనిా వివిధ స్ంస్ి దావర్గ మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్
అమలుచ్ేస్త ుంది. ఎంపథక చ్ేయబడడ స్ంస్ి లు ఈ కగరయకామానిా స్వయంగగ కగనీ, స్దరు
గగామాలలో/పగరంతాలలో పనిచ్ేస్త ునా చినా స్ంస్ి ల దావర్గ కగనీ అమలుచ్ేసత గయ. ఎంపథక చ్ేయబడిన
స్ంస్ి , వివిధ గగామాలలో/పగరంతాలలో పనిచ్ేయడానికి చినా స్ంస్ి ల స్హాయం తీస్ుకునాపుపడు,
స్దరు చినా స్ంస్ి లు కూడా ఈ పధకం యొకూ 17 & 18 పేర్గ లలో పేర్్ూనా కనీస్ అరహతలు, నియమ
నిబంధనలకు స్ర్ిపో యేట్ట్ల ఉండేలా చ్కడడం ఎంపథక చ్ేస్థన స్ంస్ి దే. ఈ కగరయకామానిా స్కామంగగను,
విజయవంతంగగను అమలుచ్ేస్ే బాధయత ఆ మంతిరతవ శగఖ్ ఒపపగించిన స్ంస్ి మీదే ఉంట్ ంది.
నాయకత్వ వికాస ట్నంగ్
రై
మయడ్యయల్స్

9 . ర్గజాయంగంలోని మర్ియ వివిధ చ్ట్ాటలలోని, మహిళల విదయ, ఉదయ యగ, జీవనోపగధి వంట్ట వగట్టకి
స్ంబంధించిన విషయాలను, హకుూలను విధిగగ ఈ నాయకతవ వికగస్ ట్్ని
ైీ ంగ్ మాడకయల్ు కలిగిఉండాలి.
విదయ, వెైదయ, శుభరత, పో షణ, ట్ీకగలు వేయడం, కుట్ ంబ నియంతరణ, వగయధి నివగరణ, ర్ేషను ష్గపు,
మంచినీట్ట స్రఫర్గ, విదుయత్ స్రఫర్గ, పగర్ిశుది యం, గృహ వస్తి, స్వయం ఉపగధి, ఉదయ యగం, నెైపుణయ
పెంపు అవకగశగలు, మహిళల పట్ల జర్ిగే నేర్గలు వంట్ట అంశగలకు స్ంబంధించి వివిధ కేందర మర్ియ
ర్గషట ి పరభ తవ పధకగలు, కగరయకామాలు కలుగచ్ేస్ే అవకగశగలు, స్దుపగయాలూ మర్ియ స్ేవలు.
పంచ్ాయతీ ర్గజ్ మర్ియ నగర పగలికలో మహిళల పగతర, మహిళల చ్ట్ట పరమైన హకుూలు, స్మాచ్ార
హకుూ చ్ట్ట ం (ఆర్.ట్ట.ఐ.), జాతీయ గగామీణ ఉపగధి హామీ పధకం (నర్ేగగ), కుట్ ంబాల స్ర్ేవలు,
దార్ిదయర ర్ేఖ్ దిగ వన ఉనా పరజల లిస్ుట, కగర్గయలయాల నిర్ిమతి మర్ియ విధులు, నషట పర్ిహార వేదిక
మర్ియ పది తులు మొదల ైన అంశగలు కూడా ఉండాలి. శిక్షణా కగరయకామంలోని అంశగలను చినా చినా
దశల వగర్గగగ అందించ్ే విధంగగ ఈ ట్్ని
ైీ ంగ్ మడకయళళను రలనప ందించ్ాలి.
9.2 ఈ శిక్షణ ఆస్కితకరంగగను, అరిం అయేయట్ట గగ ఉండడానికి బో ధనా పది తిలో దృశయ, శగావణ
సగధనాలను, కేస్ స్ట డీలను విర్ివిగగ ఉపయోగించ్ాలి. నిరవహణా సగమరియం, తెలియచ్ేపపగల నెైపుణయం,
స్వయం వికగస్ం, భావపరకట్న, స్భలో మాట్ాలడగలగడం, స్ంపరదింపులు, చ్రాలు జరపడం, తగవులు
తీరాడం వంట్ట నాయకతయ లక్షణాలను పెంప ందించ్డం కూడా ఈ శిక్షణలో భాగం కగవగలి. ఈ శిక్షణ
ఆస్కితకరంగగను, అరిం అయేయట్ట గగ ఉండడానికి బో ధనా పది తిలో దృశయ, శావణ సగధనాలను, కేస్ స్ట డీలను
విర్ివిగగ ఉపయోగించ్ాలి. నిరవహణా సగమరియం, విషయాలను తెలియచ్ెపపగల నెైపుణయం, స్వయం
వికగస్ం, భావపరకట్న, స్భలో మాట్ాలడగలగడం, స్ంపరదింపులు, చ్రాలు జరపడం, తగవులు తీరాడం
వంట్ట నాయకతయ లక్షణాలను పెంప ందించ్డం కూడా ఈ శిక్షణలో భాగం కగవగలి. శిక్షణ ప ందేవగరు
కియ
ా ాశీలకంగగ పగలగానేందుకు శిక్షణా మాడకయళళలో చ్ర్గా కగరయకామాలను చ్్పథపంచ్ాలి. సగధయమైన
స్ందర్గాలలో, బాయంకు అధికగరులను, పరభ తవ అధికగరులను వగర్ి పధకగల గ ర్ించి, కగరయకామాల
గ ర్ించి శిక్షణ ప ందుతునా మహిళలకు చ్ెపపమని ఆహావనించ్ాలి.
9.3 అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల మహిళలలో నాయకతవ వికగసగనికి తగిన శిక్షణా సగమగిాని తయారు
చ్ేస్ేందుకు, మంతిరతవ శగఖ్ బయట్ నుండి ఎవర్ినెైనా నిపుణ లను/కనులట ంట్/ఏజనీు ని
నియమంచ్వచ్ుా.
9.4 సగంక్షనింగ్ కమట్ీ బయట్ట నిపుణ లు/కనులట ంట్/ఏజనీు లు, ఎంపథక చ్ేస్థన స్ంస్ి తయారుచ్ేస్థన
శిక్షణా మాడకయళల ను ఆమోదించ్ే కమట్ీగగ కూడా వయవహర్ిస్త ుంది. ఈ కమట్ీలో ఈ శిక్షణా కగరయకామానికి
స్ంబంధించిన పధకగలు/ కగరయకామాలు/చ్్రవలు అమలుచ్ేస్ే హో మ అఫెైర్ు, మహిళా, శిశు అభివృదిి,
గగామీణాభివృదిి, శగామక & ఉదయ యగ, ఆర్ోగయ & కుట్ ంబ స్ంక్ష్ేమ, ఆహార & పౌర స్రఫర్గ మంతిరతవ
శగఖ్లు, పగఠశగల విదయ & అక్షర్గస్యతా శగఖ్ మర్ియ శిక్షణాంశగలకు స్ంబంధించిన మంతిరతవ శగఖ్ల
జాయంట్ స్ెకట్
ా ర్గలు ఈ కమట్ీ లో స్భ యలుగగ ఉంట్ారు.

Identification of women for training and selection criterion
శిక్ష్ణ ప ందవ మహిళల ఎంపిక మరియు ఎంపిక చవసే పిమయణాలు
10. అలపస్ంఖ్ాయక వరా మహిళల నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామానిా నిరవహించ్డానికి ఎంపథక
చ్ేస్థన స్ంస్ి మీదే ఆ పధకం నిరణయంచిన పరమాణాల మేరకు మహిళలను గ ర్ితంచి, పో ర తుహించి, ఎంపథక
చ్ేస్ే బాధయత ఉంట్ ంది. సగలీన ఆదాయం గ ర్ించి ఏ విధమైన పట్టటంపు లేకపో యనపపట్టకీ, అనిా
ఆదాయమార్గాలు కలిపథ స్ంవతుర్గనికి ర్ండునార లక్షలలోపు ఆదాయం ఉనా మహిళలు, లేదా
అట్ వంట్ట తలిల దండురలు/గగర్ిడయన్ ఉనా మహిళలకు పగరధానయత ఇవవబడుతుంది. ఈ మహిళలు 18
స్ం. నుండి 65 స్ం. వయస్ుు నా వగర్ై ఉండాలి.
10.2 రండ్ు విధాల రన నాయకత్వ శిక్ష్ణా కార్యకరమయలు ఉంటాయి. అ శిక్ష్ణలు
ప ందడానకవ్సర్మైన అర్హత్లు ఈ విధంగా ఉనాాయి:
గగామాలలో/సగినికంగగ నిరవహించ్ే నాయకతవ శిక్షణా కగరయకామం: ఒకోూ పగరంతంలో/గగామంలో స్మాజ
ఉనాతికి, పరతేయకించి అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల మహిళల స్ంక్ష్ేమం కొరకై నిబది త త పనిచ్ేస్ే అంకిత భావం,
పేరరణ కలిగిన 50 మంది మహిళల వరకూ ఒక జట్ట గగ ఏరపర్ిచి నాయకతవ శిక్షణ ఇవవబడుతుంది. ఒక
నాలభై మహిళలునా జట్ట లో కనీస్ం 10 % మంది పడవ తరగతి పగస్ెై ఉండాలి. పదవ తరగతి
పగస్ెైనవగరు స్ులభంగగ దొ రకనపుపడు 5 వ తరగతి పగస్ెైన వగరు ఉండాలి. ర్స్థడెనిియల్ శిక్షణా
స్ంస్ి లలో నాయకతవ శిక్షణ: ఈ శిక్షణా కగరయకామానికి 50 మంది మహిళలు ఎంపథక చ్ేయబడతారు.
అయతే ఒకోూ గగామం/పగరంతం నుండీ 5 మందిగనాా ఎకుూవమందిని ఎంపథక చ్ేయరు. వీర్ికి కనీస్ం డిగగా
వరకూ చ్దువుకొని ఉండాలి. గగాడుయయేట్ల స్ులభంగగ దొ రకని స్ందర్గాలలో 10 వ తరగతి కనీస్
విదాయరహత. వీరు అంకిత భావం, పేరరణ, ఆర్ోగయం కలిగి ఉండి స్మాజానికి, పరతేయకించి అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాల
మహిళల ఉనాతికి కృష్థచ్ేయడానికి స్ంస్థదేంగగ ఉండాలి.
శిక్ష్ణ ర్కాలు మరియు వ్ర్క్ షాపు:
సగధారణంగగ మహిళలు, అందునా గగామీణ మహిళలు ఇలుల వదిలిపెట్ట ర్గవడం కుదరదు కగబట్టట వగర్ికి
వేరుగగ, స్మాజానికి, పరతేయకించి, మహిళల ఉనాతికి కృష్థచ్ేస్ే కొంతమంది విదాయవంతుల ైన, కొతత తరం
మహిళలకు వేరుగగ ర్ండు రకగల శిక్షణా కగరయకామాలు జరుపబడతాయ:
అ) గారమంలో/స్ాథనకంగా జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ :
గగామంలో / సగినికంగగ ఉనా స్దుపగయాలను వినియోగించ్ుకుని, ఒక హాలు అదెేకు తీస్ుకుని కగనీ,
ఒక ట్్ంట్ వేస్థకగనీ ఈ శిక్షణా కగరయకామం నిరవహించ్బడుతుంది. శిక్షణా కగలం ఒక ఆరు ర్ోజుల పగట్
ఉంట్ ంది. అయతే ఒకూసగర్ి కగకుండా మూడుసగరల కు తకుూవకగకుండా ఒక మూడు నెలల లోపు ఈ
శిక్షణ ఇవవడం జరుగ తుంది. అయతే ఈ శిక్షణా కగరయకామం జర్ిపే ర్ోజులు పండగలు, పబాబలు,
వయవసగయ పనులు లేని ర్ోజులు అయ యండేలా చ్కస్ుకోవగలి. అలపస్ంఖ్ాయకవర్గాల మహిళల నాయకతవ
శిక్షణను నిరవహించ్ే స్ంస్ి , ఈ పధకం నిరణయంచిన అరహతల మేరకు శిక్షణ ప ందే మహిళలను ఎంపథక

చ్ేయవలస్థ ఉంట్ ంది. సగినిక భాషలోల పథరంట్ చ్ేయబడిన శిక్షణాంశగలను కూడా స్దరు స్ంస్ి
అందచ్ేస్త ుంది. శిక్షణా కగరయకామంలో చ్ేర్ేందుకు కొంతమంది మహిళలకు వగరు చ్ేస్ే కూలిపనిని
వదులుకుని శిక్షణా కగరయకామానికి హాజరయనందుకు గగను కొంత ఎలవెనుు/విదాయర్ిి వేతనం (స్ెత పండ్)
త
కూడా ఇవవబడుతుంది. శిక్షణ జర్ిగే స్మయంలో వగర్ి పథలలలను చ్కస్ుకునేందుకు కష్
ా స్దుపగయం,
భోజన వస్తి కూడా కలిపంచ్బడతాయ. శిక్షణా కగరయకామానిా నిరవహించ్ే స్ంస్ి నియమంచ్ే శిక్షకులలో
కనీస్ం మూడింట్ ర్ండు వంతులమంది మహిళలు ఉండాలి. పేర్గ 20.3 లో స్కచించ్బడిన అంశగలను
వగరు సగినిక భాషలలో వివర్ించ్గలిగిఉండాలి.
ఆ) రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం:
కేందర/ర్గషట /
ి కేందర పగలిత పరభ తావలు నిరవహించ్ే శిక్షణా స్ంస్ి లలో అరహత కలిగిన, ఎంపథక చ్ేస్థన
మహిళలకు శిక్షణ ఇవవబడుతుంది. మైనార్ిట్ీ మంతిరతవ శగఖ్ లోని కమట్ీ ఆమోదించిన స్క
ి లమైన
మాడకయళళ పరకగరం శిక్షణ జరుగ తుంది. శిక్షణ మూడునెలల కగలంలో ర్ండు దశలలో ఒకోూసగర్ి
మూడు ర్ోజుల చ్్పుపన మొతత ం ఆరు ర్ోజులపగట్ జరుగ తుంది. శిక్షణా కగరయకామం పండగలు,
పబాబలు, వయవసగయపు పనుల స్్జను కగకుండా ఉనా ర్ోజులలో నిరవహించ్ాలి. శిక్షకు అవస్రమైన
ఫ్జు, శిక్షణాంశగలు, వస్తి, భోజనఫలహార్గలు, పరయాణం ఖ్రుాలు పధకం భర్ిస్త ుంది. శిక్షణాకగలంలో
ట్్నీ
ైీ లకు ఎలవెన్ు/విదాయర్ిివేతనం (స్ెత పండ్)
త
ఇవవబడుతుంది. అలపస్ంఖ్ాయకవర్గాల మహిళల నాయకతవ
శిక్షణను నిరవహించ్ే స్ంస్ి , ఈ పధకం నిరణయంచిన అరహతల మేరకు శిక్షణ ప ందే మహిళలను ఎంపథక
చ్ేయవలస్థ ఉంట్ ంది. ఈ స్ంస్ి లు మహిళా అబయరుిలను ఎంపథక చ్ేయడంలో శిక్షణా స్ంస్ి ను కూడా
స్ంపరదించ్వచ్ుా. ఈ పధకంలోని 9 వ పేర్గ లో, 20.3 వ పేర్గ లో స్కచించిన మేరకు కమట్ీ స్థఫగరుు
చ్ేస్థన శిక్షణా మాడకయళల ను ఈ నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామం విధిగగ వివర్ిస్త ుంది.
వ్ర్క్ షాప్
11.2 ఈ స్ంస్ి జిలాల కల కటర్/డిపూయట్ీ కమషనర్ / స్బ్-డివిజనల్ అధికగర్ి/బాలక్ట డెవలపెమంట్ అధికగర్ి
స్హకగరంత కనీస్ం ఒక పూట్ వర్ూ ష్గప్ నిరవహిస్త ుంది. ఈ స్ంస్ి నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా పధకం
కింద తామ చ్ేపట్ేట మహిళా సగధికగరత కగరయకామం గ ర్ించి జిలాల, స్బ్-డివిజన్ / బాలకు సగియలోని
పరభ తావధికగరులకు, బాయంకరల కు, పంచ్ాయతీ ర్గజ్ అధికగరులకు అవగగహన కలిపస్ుతంది. ఈ మహిళలకు
ఏవెైనా స్మస్యలు, ఫథర్గయదులు ఉనాపుపడు వగట్టకి తగిన పర్ిష్గూర్గలు చ్కపమని ఈ మహిళా
బృందాలు కోర్ినపుపడు వగర్ికి స్హాయపడవలస్థనదిగగ ఈ అధికగరులకు విజా పథత చ్ేయడం జరుగ తుంది.
శిక్షణా కగరయకాం జర్ిగిన గగామం/పగరంతం ఉనా జిలాల/స్బ్-డివిజన్/బాలకు సగియలలో ఒకోూ వర్ూ ష్గపు
జరుగ తుంది. స్ంస్ి నిరవహించిన శిక్షణా కగరయకామం తాలూకు ఆడియో-వీడియో కిలపుపలు ఈ వర్ూ
ష్గపులలో చ్కపథంచ్బడతాయ.
పధకం అమలుచవయడానకయియయ ఖర్ుచ మరియు శిక్ష్ణా కోర్ు్ల నర్వహణకు ఏజన్స్ /ఎన్.జి.ఒ. కిచవచ
ఫీజు/ఖర్ుచలు

1.2. ఈ శిక్షణా పధకగనిా అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి కు శిక్షణ ప ందడానికి అరుహల ైన మహిళలను వెతకడానికి,
పో ర తుహించ్డానికి, గ ర్ితంచి ఎంపథక చ్ేయడానికి; శిక్షణా కగరయకామానికి, రవగణాకి, శిక్షకుల
గౌరవవేతనానికి, శిక్షణా కగరయకామం తరువగత వగర్ికి చ్ేయూతనివవడానికి, పరయవేక్ష్ించ్డానికి, ర్ిపో రుటలు
తయారుచ్ెయయడానికి అయేయ ఖ్రుాలు ఇవవబడతాయ.
అ) కార్యకరమయనా పంచి, పో షించ్డ్ం:
నాయకతవ శిక్షణ ప ందిన మహిళలకు శిక్షణ కగలం తరవగత చ్ేయూతనివవడం జరుగ తుంది. ఈ స్ేవ,
శిక్షణ మొదల ైన నాట్ట నుండి ఏడాది పగట్ కొనసగగ తుంది. శిక్షణ ప ందిన మహిళలను ఈ కగరయకామం
నిర్గవహకులు పగరజకుటు కగలంలో కనీస్ం నెలకొకసగర్ైనా వగర్ి గగామానికి/పగరంతానికి వెళ్లల కలుసగతరు. ఈ
పధకం విజయవంతమవడానికి ఇది అతయంత కీలకం. పధకం యొకూ 5, 9 మర్ియ 20.3 పేర్గలలో
స్కచించినట్ల ఈ మహిళలు పర్ిష్గూరం కొరకు వగర్ి స్మస్యలు, ఫథర్గయదులు అధికగరుల మ ందు
ఉంచ్డానికి వగర్ికి తగిన మారా దరశకతవం, త డాపట్ ఈ పది తిలో లభిసగతయ.
పర్యవ్ేక్ష్ణ మరియు రిపో రిటంగ్: శిక్షణ ప ందిన మహిళలకు త డాపట్ అందించ్ే స్మయంలోనే అవస్రమైన
స్ందర్గాలలో దిదే ుబాట్ చ్రయలు చ్ేపట్ట డం జరుగ తుంది. నిర్ేేశిత ఫగర్గమట్ల లో మంతిరతవ శగఖ్కు స్దరు
స్ంస్ి నెలవగర్గ/తెమ
ైీ ాస్థక ర్ిపో రుటలు, పగరజకుట స్మాపథత ర్ిపో రులు స్మర్ిపస్ుతంది.
12.1 ఏజన్స్ ఫీజులు/చారజీలు: పధకగనిా స్కామంగగ, స్కగలంలో విజయవంతంగగ అమలుచ్ేస్థనందుకు,
పధకంలోని 14 వ పేర్గ లో స్కచించిన ర్ేట్ల మేరకు స్ంస్ి కు ఏజనీు ఫ్జులు/చ్ార్గీలు చ్ెలిలంచ్బడతాయ.
మంత్రిత్వ శాఖ నర్వహణా వ్యయం:
13. ఈ పధకగనికి కేట్ాయంచిన నిధులలో 1.5 % వరకూ నిధులను నిరవహణ వయయానికి మంతిరతవ
శగఖ్ వినియోగించ్ుకోవచ్ుాను. కంపూయట్రుల, స్ంబంధిత పర్ికర్గలు, డిజిట్ల్ కమేర్గలు, ఫర్గాచ్రు,
స్ేటషనర్గ వంట్టవికొనడానికి, సగఫ్టేటేర్ రలనప ందించ్డానికి, డేట్ా ను కంపూయట్ర్ లో ఎకిూంచి, విశలలష్థంచ్ే
స్థబబందిని చ్ేరుాకునేందుకు, పరతిపగదనలను పర్ిశీలించ్ేందుకు, నివేదికలను పర్ివీక్ష్ించి,
పర్ిశీలించ్ేందుకు, నోట్టత, పవర్ పగయంట్ పెరజంట్ేషను
ల , ర్ిపో రులు తయారుచ్ెయయడానికి, మంతిరతవ శగఖ్
వెబైుట్ లో స్మాచ్ార్గనిా ఉంచ్డానికి, పరశనాతత ర్గల స్దుపగయానికి ట్్లిఫో ను నడపడానికి, లేదా
ఇట్ వంట్ట పనులను బయట్టవగర్ికి ఇచిా చ్ేయంచ్ుకోవడానికి పరకట్న ఇవవడానికి, బో ధనా సగమగిని
ా ,
ట్్ని
ైీ ంగ్ మట్ీర్ియల్ ను తయారు చ్ేయడానికి ఈ మొతాతనిా వినియోగిసత గరు.
రేటు ల:
ఈ కగరయకామానిా అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి లకు అందుకునిమతత ం ఆర్ిిక స్హాయం అందచ్ేయబడుతుంది.
ఐట్్ంవగర్గగగ ర్ేట్ల ఈ పట్టటకలో ఇవవబడాడయ. కగరయకామం అమలు జరుగ తునాా పగరంతానిా బట్టట , శిక్షణా
స్ంస్ి లకు చ్ెలిలంచ్వలస్థన రుస్ుమ బట్ీట, వస్తి సౌకర్గయల ధరను బట్ీట ఈ ర్ేట్ల కొదిేగగ మారవచ్ుా.
ఒకోూ ట్్ని
ైీ ంగ్ కి ఇకూడ చ్కపథంచిన ఖ్రుా 50 మహిళల జట్ట కు గర్ిషటంగగ అనుమతింపబడే

మొతత ం. నిశాయంచ్బడడ అలవెన్ు/స్ెత పండ్
త
తపపనించి ఐట్్ంవగర్గ ఖ్రుాలు అట్ూ ఇట్ీ మార్ినా,
అనుమతించ్దగా మొతాతనిా మాతరం దాట్కూడదు. శిక్షణా కగరయకామం, రవగణాకివంట్టవగట్టకి
పరతిపగదించిన వయయానిా స్మర్ిించ్ే పతారలను పగరజకుట పరతిపగదనకు జతచ్ేయాలి. ఈ ర్ేట్ల కింా ది పట్టటకలో
ఇవవబడాడయ.
అలపస్ంఖ్ాయక వరా మహిళల నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామం యొకూ ర్ేట్ల వివర్గలు
కామ

నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామం లో వయకుతల

ఒక ర్ోజునకయేయ

వయవధి(ర్ోజులలో

మొతత ం ఖ్రుా

స్ంఖ్య

ఖ్రుా (రలన.లో)

/ ఎనిాసగరుల )

(రలన. లలో)

2

500

6

6000

2

2500

3

15000

(c) అధాయపకుల వస్తి ఖ్రుా

2

250

6

3000

(d) శిక్షణా స్ి లం, ఫర్గాచ్ర్, కేచ్
ా

50

750

6

4500

50

50

6

15000

50

2000

6

12000

50

200

3

10000

50

50

6

15000

స్ంఖ్య
1

ఏ అంశగనికి అయేయ ఖ్రుా
(i) గారమంలో / స్ాథనకంగా
జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ
(a) అధాయపకులకు/నిపుణ లకు ఇచ్ేా
ఫ్జు/గౌరవ వేతనం
(b) అధాయపకులకు/నిపుణ లకు అయేయ
ర్గకపో కల ఖ్రుా

స్దుపగయానికయేయ అదెే ఖ్రుా
(e)శిక్షణ ప ందే మహిళల
భోజనానికయేయ ఖ్రుా
(f) దృశయ/శావణ సగధనాలు
ఉపయోగించ్డానికి/అదెేకు
తీస్ుకొనడానికి అయేయ ఖ్రుా, ట్్ని
ైీ ంగ్
కిట్ల తయారుచ్ెయయడానికి, వివిధ
కగరయకామాల ఫో ట్ోలు వంట్ట దృశయ/శావణ
కిలపుపలు తియయడానికయేయ ఖ్రుా
(g) బో ధనా సగమగిని
ా , సగినిక
భాషలలో పగఠగలను పంచిపెట్టడానికి,
కగగితాలు, కలాల వంట్టవగట్టకయేయ
ఖ్రుా
(h)మహిళలకిచ్ేా ఎలవెనుు/విదాయర్ిి
వేతనం
ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం

80500

(ii)కార్యకరమం అమలుకు సంసథ కు
అయియయ ఖర్ుచ
(a) అరుహల ైన మహిళలను, పో ర తుహించి,

50

50

1

2500

50

400

12

4800

గ ర్ితంచి, ఎంపథక చ్ేయడానికయేయ ఖ్రుా
(b)ఫెస్థలిట్ేట్రుల పగరజకుటకగలంలో శిక్షణ
ప ందినవగర్ికి చ్ేయూతనివవ డానికీ,
పర్ివీక్షణ, ర్ిపో ర్ిటంగ్ చ్ేయడానికయేయ
ఖ్రుా
7300

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
(iii) స్ంస్ి ఫ్జులు/చ్ార్గీలు

2

25000

25000

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం

25000

మొత్త ం

112800

(i) రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో
నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం
(అ) ఫ్జు, వస్తి, ఆహారం వంట్టవగట్టకి

50

1000

6

300000

50

600

1

30000

50

2500

2

250000

50

100

6

30000

(అయన ఖ్రుా ఇవవబడుతుంది)
(ఆ) పగఠగలు, శిక్షణా సగమగి,ా స్మాచ్ార
పుస్త కగలు, పరభ తవ పధకగల,
కగరయకామాల, స్ంబంధిత చ్ట్ాటల కగప్లు,
కగగితాలు, కలాల వంట్టవి
ఇ) రవగణా ఖ్రుాలు (అయన ఖ్రుా
ఇవవబడుతుంది)
ఈ) మహిళలకు ఎలవెన్ు/విదాయర్ిి
వేతనం
610000

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
(ii) కార్యకరమం అమలుకు సంసథ కు
అయియయఖర్ుచ
(a) అరుహల ైన మహిళలను, పో ర తుహించి,
గ ర్ితంచి, ఎంపథక చ్ేయడానికయేయ ఖ్రుా

50

50

1

2500

(b) ఫెస్థలిట్ేట్రుల పగరజకుట కగలంలో శిక్షణ

50

400

12

4800

ప ందినవగర్ికి చ్ేయూతనివవ డానికీ,
పర్ివీక్షణ, ర్ిపో ర్ిటంగ్ చ్ేయడానికయేయ
ఖ్రుా
7300

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
(iii) స్ంస్ి ఫ్జులు/చ్ార్గీలు

25000

25000

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం

25000

మొత్త ం

642300

3.

వ్ర్క్

ఒక వ్ర్క్ షాప్

మహిళల

మొత్త ం ఖర్ుచ

షాప్ ల

కయియయ ఖర్ుచ

సంఖయ

(ర్ూపాయలలో)

సంఖయ

(ర్ూపాయలలో)

జిలాల, స్బ్-డివిజన్ / బాలకు సగియలోని

జిలాలకి

15,000

పరభ తావధికగరులకు, బాయంకరల కు, పంచ్ా

ఒకట్ట

15,000

యతీ ర్గజ్ అధికగరులకు అవగగహన
కలిపంచ్డానికి శిక్షణా కగరయకామం తాలూకు
ఆడియో-వీడియో కిలపుపలు
ఉపయోగించి ఎన్. జి.ఓ. స్ంస్ి జిలాల
కమషనర్ / స్బ్-డివిజనల్ అధికగర్ి/బాలక్ట
డెవలపెమంట్ అధికగర్ి స్హకగరంత
నిరవహించ్ే ఒక పూట్ వర్ూ ష్గప్

సంవ్త్్
ర్ం

శిక్ష్ణా కార్యకరమం ర్కం / దవనకి
ఖర్చయియంది

శిక్షణా

శిక్షణ

శిక్షణ

నిధుల

కగరయకామం/

ఇవగవలిున

ఇవగవలిున

అవస్రం

మహిళల

(రలనపగయల

వర్ూ ష్గప్ ఖ్రుా బృందాల/బాయచి
200910

గారమంలో / స్ాథనకంగా

(రలనపగయలలో)

ల స్ంఖ్య

స్ంఖ్య

లో)

112800

650

32500

73320000

642300

9

450

5780700

జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ
రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో
నాయకత్వ

వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం
79100700

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
అధికార్ులకు జరిపే వ్ర్క్

15000

8

120000

షాప్ లు
మొత్త ం

79220700

మంతిరతవ శగఖ్ నిరవహణా

1188311

వయయం @ 1.5 %
659

32950

80409011

112800

1100

55000

124080000

642300

37

1850

23765100

2009-10 లో మొత్త ం
201011

గారమంలో / స్ాథనకంగా
జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ
రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో
నాయకత్వ
వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం

147845100

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
అధికార్ులకు జరిపే వ్ర్క్

15000

10

150000

షాప్ లు
147995100

మొత్త ం

2219927

మంతిరతవ శగఖ్ నిరవహణా
వయయం @ 1.5 %
1245

56850

150215027

112800

1800

90000

203040000

642300

60

3000

38538000

2010-11 లో మొత్త ం
201112

గారమంలో / స్ాథనకంగా
జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ
రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో
నాయకత్వ
వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం

241578000

ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
అధికార్ులకు జరిపే వ్ర్క్

15000

80

4831560

షాప్ లు
మొత్త ం
మంతిరతవ శగఖ్ నిరవహణా

246409560
3696143

వయయం @ 1.5 %
2011-12లో మొత్త ం
11th
Plan

గారమంలో / స్ాథనకంగా

1860

93000

250105703

3550

177500

400440000

106

5300

68083800

జరిగే నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ
రసిడెని యల్స శిక్ష్ణా సంసథ లలో
నాయకత్వ
వికాస శిక్ష్ణా కార్యకరమం
ఇక్డి వ్ర్కు అయిన మొత్త ం
98

అధికార్ులకు జరిపే వ్ర్క్

5101560

షాప్ లు
7104380

మొత్త ం
మంత్రిత్వ శాఖ నర్వహణా
వ్యయం @ 1.5 %
3656

11 వ్ పిణాలికా

182800

480729740

కాలంలో మొత్త ం
ఆరిథక, భౌత్రక లక్ష్యయలు:
15. ఈ పధకగనిా దేశవగయపత ంగగ, విశలష్థంచి అలపస్ంఖ్ాయక వరా పరజలు అధికంగగ నివస్థంచ్ే జిలాలలలో,
బాలకులలో, నగర్గలలో అమలు చ్ేయడం జరుగ తుంది. 2009 -10 నుండి 2011 - 12 మధయ కగలంలో
182 ,800 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇవగవలనాది ఈ పధకం ఉదేేశయం. 2009 -10 కి రలన. 8,000 కోట్ల
వయయంత 182 , 800 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇవగవలనాది ఈ పధకం లక్షయం. పదకొండవ పరణాళ్లకలో
మూడు స్ంవతుర్గలు ఈ పధకం అమలుకు అవస్రమైన నిధులు రలన. 48.00 కోట్ల . స్ంవతుర్గల
వగర్గగగ ఈ మొతత ం ఈ విధంగగ ఉంది.
శిక్ష్ణ ప ందవ బృందాల / జటు సంఖయ

శిక్ష్ణ ప ందవ మహిళల సంఖయ నధుల అవ్సర్ం

2009-10 లోని మొతత ం

659

32950

80409011

2010-11 లోని మొతత ం

1245

56850

150215027

2011-12 లోని మొతత ం

1860

93000

250105703

11 పరణాళ్లక లోని మొతత ం

3764

182800

480729740

పికటన:
16. అరహత గలిగిన స్ంస్ి ల నుండి దరఖ్ాస్ుతలు కోరుతూ మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ జాతీయ
వగర్గత పతిరకలలో పరకట్న ఇస్ుతంది.
ఎన్.జి.ఓ.లు/సంసథ లకి ఉండ్వ్లసిన పీి-కావలిఫికేషన్ లక్ష్ణాలు
17. మహిళా స్ంక్ష్ేమానికి, విశలష్థంచి అలపస్ంఖ్ాయక వర్గాలకు చ్ెందిన మహిళల స్ంక్ష్ేమం కోస్ం క్ష్ేతర
సగియలో అంకిత భావంత పనిచ్ేస్ే జాతీయ, పగరంతీయ ఎన్.జి.ఓ. లను/స్ంస్ి లను మాతరం ఎంపథక
చ్ేస్ేందుకు చ్ాలా ఖ్చిాతమైన ప్ర-కగవలిఫథకేషన్ అరహతా పరమాణాలను పగట్టంచ్డం జరుగ తుంది. పగరజకుట
అమలుకు సగినికంగగ పనిచ్ేస్ే ఇతర స్ంస్ి లను నియమంచ్గల స్థబబంది, ఆర్ిిక వనరులు మర్ియ
అవసగిపన సౌకర్గయలు ఉండాలి.
స్ంస్ి లను ఎంపథక చ్ేడానికి ఉండవలస్థన అరహతలు ఈ దిగ వన ఇవవబడాడయ. జి.ఎఫ్.ఆర్. (జనరల్
ఫెైనానిి యల్ రలనల్ు' కింద కగనీ, దీనికి స్ంబంధించి పరభ తవ ఆదేశగల మేరకు కగనీ వీట్టని స్వర్ించ్వచ్ుా.
స్ంస్ి లను ఎంపథక చ్ేడానికి ఉండవలస్థన అరహతలు ఈ దిగ వన ఇవవబడాడయ. జి.ఎఫ్.ఆర్. (జనరల్
ఫెైనానిి యల్ రలనల్ు' కింద కగనీ, దీనికి స్ంబంధించి పరభ తవ ఆదేశగల మేరకు కగనీ వీట్టని స్వర్ించ్వచ్ుా.
ఆస్కితగల స్ంస్ి లు ఈ మేరకు తగిన ఆధార్గనిా చ్కపథంచ్ే పతారలను అందచ్ేయగలిగి ఉండాలి.
ఎట్ వంట్ట మచ్ాలేని, మంచి పేరు, గ ర్ితంపు ఉనా స్ంస్ి ను ఎంపథక చ్ేయడమే దీని ఉదేేశయం.
(అ) స్దరు స్ంస్ి ర్ిజిస్ట రు చ్ేయబడి ఉండాలి. గత అయదేళలగగ పనిచ్ేస్త క ఉండి ఉండాలి.
(ఆ) స్ంస్ి పరస్త ుతం పనిచ్ేస్త క ఉండి ఉండాలి. ఈ పధకం కింద కగరయకామాలు చ్ేపట్ేట పగరంతంలో పగరజకలును
అమలుచ్ేస్థన అనుభవం ఉనా స్ంస్ి లకు పగరధానయత ఉంట్ ంది.
(ఇ) స్దరు స్ంస్ి మహిళలలకు కనీస్ం ఒకూ శిక్షణా కగరయకామమైనా నిరవహించిఉండాలి. మహిళలకు
స్ంబంధించిన అంశగల మీద, పరతేయకించి మైనార్ిట్ీ మహిళలత కలిస్థ పనిచ్ేస్థన స్ంస్ి లకు పగరధానయత
ఇవవబడుతుంది.
(ఈ) పరభ తవ, దెైవ-పగక్ష్ిక, బహు-పగక్ష్ిక ఫండింగ్ ఏజనీులు/స్ంస్ి లు, లేదా య నెైట్్డ్ నేషన్ు వంట్ట
స్ంస్ి ల ఆర్ిిక స్హాయంత పగరజకుటలను అమలుచ్ేస్థన అనుభవం ఉనా స్ంస్ి లకు పగరధానయత
ఇవవబడుతుంది.
ఉ) ఆ స్ంస్ి గత 3 స్ంవతుర్గలగగ స్ంవతుర్గనికి ఒక కోట్ట రలనపగయల బడెీట్ త నడుస్క
త ఉనాదెై
ఉండాలి. నష్గటల బాట్లో నడుస్క
త ఉనాదెై ఉండర్గదు.
ఉ) ఆ స్ంస్ి గత 3 స్ంవతుర్గల వగర్ిిక అకౌూంట్ల , వగర్ిిక ర్ిపో రుటలు పూర్ితచ్ేస్థ ఉండాలి. అకౌూంట్ల ఆడిట్
చ్ేయబడి ఉండాలి.
ఊ) ఆ స్ంస్ి జరుపవలస్థన సగటట్ య ట్ర్గ స్మావేశగలనీా జర్ిపథ ఉండాలి.
ఎ) ర్గషట /
ి యూనియన్ ట్్ర్ిట్ర్గ సగియలలో, మర్ియ దిగ వ సగియలలో ఆ స్ంస్ి కునా కగర్గయలయాల
గ ర్ించిన వివర్గలనీా ఆ స్ంస్ి అందచ్ేయాలి.

ఏ) పరభ తవం నడుపుతునా శిక్షణా స్ంస్ి లత స్దరు స్ంస్ి కునా స్హకగర బాంధవగయనిా గ ర్ించిన
వివర్గలను స్ంస్ి తెలియచ్ేయాలి.
ఐ) ఆ పగరంతంలో ఆ స్ంస్ి అంతకు మ ందు శిక్షణా కగరయకామాలను నిరవహించి ఉండాలి.
ఒ) మహిళలకు నాయకతవ వికగస్ంలో శిక్షణ ఇవవడంలో, మహిళలకు స్ంబంధించిన అంశగలలో, వగర్ికి
చ్ేయూతనియయడంలో నెైపుణయం ఉనా మ ఖ్యమైన స్థబబందిని స్ంస్ి కలిగి ఉండాలి.
ఓ) స్ంస్ి ఈ పధకం అమలుకి నియమంచ్ే క్ష్ేతర సగియ కగరయకరత లలో/ఫెస్థలిట్ేట్రల లో మూడింట్ ర్ండు
శగతం మంది స్ంబంధిత అనుభవం కలిగిన మహిళల ై ఉండాలి.
ఔ) ఇట్ వంట్ట పగరజకలును నిరవహించ్ే సగమరియం ఉనాట్ల నిరలనపథంచ్ే పతారలను, ఆనవగళళను స్ంస్ి
చ్కపథంచ్ాలి.
అం) స్దరు స్ంస్ి మతపరమైనది, ర్గజకీయపరమైనది కగకూడదు. అట్ వంట్ట స్ంస్ి లకు
అనుబంధమైనది కూడా అయ ఉండర్గదు.
అః) స్దరు స్ంస్ి ఏ పరభ తవ శగకచ్ే కగనీ/ ఏజనీు చ్ేత కగనీ బహిషూర్ింపబడి ఉండర్గదు. స్ంస్ి కగనీ,
స్ంస్ి లోని స్థబబంది కగనీ ఎట్ వంట్ట స్థవిలు లేదా కిామనల్ కోరుట వయవహార్గలలో చికుూకుని ఉండర్గదు.
నయమ నబంధనలు
18. ఆర్ిిక స్హాయానిా అందచ్ేయడానికి ఈ దిగ వన ఇవవబడిన నియమ నిబంధనలు వర్ితసత గయ.
పర్ిస్ి తి
థ నిబట్టట మంతిరతవ శగఖ్ ఈ నియమ నిబంధనలను స్వర్ించ్వచ్ుా.
అ) పగరజకుటను అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి , స్ంస్ి యొకూ పరధాన కగర్గయలయం, ఫ్లడ ు ఆఫ్స్ులు, లాండ్ ల ైన్
ట్్లిఫో ను నంబరుల, స్థబబంది, గతంలో అంశత చ్ేపట్టటన కగరయకామాలు వంట్ట పూర్ిత వివర్గలత కూడిన
వెబైుట్ ను కలిగి ఉండాలి. ఈ పధకం కింద శిక్షణ ప ందిన మహిళల పేరల ు, చిరునామా, ఫో ను నంబరుల
వంట్ట వివర్గలను, శిక్షణా కగలం తరువగత, నరార్ింగ్/హాండ్ హో లిడ ంగ్ కగలం లో తామ తమ
జీవితాలను, పర్ిస్ి త
థ ులను మారుాకునేందుకు చ్ేస్థన పరయతాాలను, పనులను గ ర్ించిన వివర్గలు
ప ందుపరచి మంతిరతవ శగఖ్కు అందచ్ేయాలి.
ఆ) మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ విధించిన ఈ నియమ నిబంధనలకు అంగగకర్ిస్త క, ఈ పధకం
అమలకు బాధయత తీస్ుకునే వయకిత పేరుమీద స్ంస్ి ఒక జామీను పతరం స్మర్ిపస్ుతంది. దీనిత బాట్
ఇదే రు షూర్ిట్ీలు స్ంతకం పెట్ట న బాండ్ ను కూడా జతచ్ేస్త ుంది. మంజూరు చ్ేయబడిన మొతాతనికి
ఎకౌూంట్ చ్కపే బాధయత కూడా స్ంస్ి వహిస్త ుంది. మంజూరు చ్ేయబడిన నిధులు అందుకునా స్ంస్ి
పరభ తవం నడిపే స్ంస్ి కగనీ, విశవవిదాయలయం కగనీ అయనపుపడు, స స్ెైట్ీ ర్ిజిస్ేటష
ి న్ యాక్టట, 1860 కింద
ర్ిజిస్ట రు అయన స స్ెైట్ీ కగనీ, స్హకగర స్ంస్ి కగనీ, బాగగ పేరు ప ందిన స్ంస్ి కగనీ అయనపుపడు
షూర్ిట్ీలు ఉండాలని మంతిరతవ శగఖ్ కోరదు.
ఇ) మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ మంజూరు చ్ేస్థన నిధులకు పగరజకుట అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి విడిగగ
ఒక ఎకౌూంట్ ని నిరవహిస్త ుంది. మంతిరతవ శగఖ్ తనిఖీ చ్ేయాలని కోర్ినపుపడు స్ంస్ి ఆ అకౌూంట్ ను
అందుబాట్ లో ఉంచ్ుతుంది.

ఈ) మంజూరు చ్ేస్థన నిధులను పగరజకుట అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి నిర్ేేశిత పరయోజనాలకు మాతరమే
వినియోగిస్త ుంది. దీనికి విరుది ంగగ జర్ిగిన పక్షంలో పరభ తవం నుండి స్్వకర్ించిన నిధులను 18 % శిక్ష్య
వడీడ త తీర్ేాట్ట్ల , పరభ తవం తీస్ుకునే మర్ే ఇతర చ్రయకు కట్ట బడి ఉండేట్ట్ల స్ంస్ి హామీ ఇస్ుతంది.
ఉ) శిక్షణ ప ందే మహిళలు అందుకు ఉండవలస్థన అరహతలు కలవగర్ై ఉండేట్ట్ల చ్కస్ే బాధయత కూడా ఆ
స్ంస్ి దే.
ఊ) పగరజకుటకి స్ంబంధించిన పుస్త కగలను కేందర పరభ తవ / ర్గషట ి పరభ తవ / య .ట్ట. అధికగరులు తనిఖీ
చ్ేయడానికి ఇవవగలమని స్ంస్ి హామీ ఇవగవలి.
ఎ) పగరజకుట పూర్ిత అయన తరువగత మైనార్ిట్ీ మంతిరతవ శగఖ్కు పగరజకుట అమలుచ్ేస్థన స్ంస్ి
య ట్టల ైజేషన్ స్ర్ిటఫథకేట్ (జి.ఎఫ్.ఆర్. - 19A ), ఆడిట్ చ్ేయబడిన అకౌూంట్ల , చ్ారటర్డ అకౌూంట్్ంట్
ఇచిాన స్ర్ిటఫథకేట్ కు ఈ దిగ వన పేర్్ూనా పతారలత జతచ్ేస్థ స్మర్ిపంచ్ాలి:i)

తగిన ర్గతిలో ఆడిట్ చ్ేయబడిన ఆదాయవయయాల అకౌూంట్ / బాయల న్ు ష్్ట్, ఆ
స్ంవతురంలో స్ంస్ి అందుకునా నిధులు, స్ంస్ి చ్ెలిలంచిన మొతాతలత బాట్

ii)

అదే పగరజకుటకు ఆ స్ంస్ి మర్ే ఇతర మంతిరతవ శగఖ్ / భారత పరభ తవ/ర్గషట ి
పరభ తవ/య .ట్ట. శగఖ్ నుండి మర్ే ఇతర పరభతతే, పరభ తేవతర, దెైవ పగక్ష్ిక, బహు పగక్ష్ిక
ఫండింగ్ ఏజనీుల నుండి కగనీ, య నెైట్్డ్ నేషన్ు నుండి కగనీ నిధులు స్్వకర్ించ్నట్ల గగ
ఇచ్ేా ధృవపతరం

ఏ) శిక్షణా కగరయకామం/వర్ూ ష్గపు భారత పరభ తవ మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ తరఫున
నిరవహిస్త ునాట్ల తెలియచ్ేస్ే విధంగగ కగరయకామం జర్ిగే పరదేశంలో బాయనరల ను, బో రుడలను అమర్గాలి.
ఐ) అవస్రమైతే శిక్షణా కగరయకామాలను వీక్ష్ించ్డానికి, అధికగరులను పంపథంచ్డానికి శిక్షణా కగరయకామాల
వివర్గలను మ ందస్ుతగగ మంతిరతవ శగఖ్కు / ర్గషట ి పరభ తావనికి తెలియచ్ెయాయలి.
ఒ) శిక్షణా కగరయకామాలను జర్ిపథనట్ల ఆధార్గలు చ్కపథంచ్డానికి మంతిరతవ శగఖ్కు ఫో ట్ోలు, వీడియోలు
స్మర్ిపంచ్ాలి. ఈ కగరయకామానికి స్ంబంధించి మ దింర చిన కరపతారలను, పరచ్ార స్మాచ్ార్గనీా మంతిరతవ
శగఖ్కు అందచ్ేయాలి.
ఓ) కగరయకామంలో కగనీ, అంచ్నా వేస్థన వయయంలో కగనీ ఏవెైనా మారుపలు చ్ేయమని స్ంస్ి కు ఆదేశించ్ే
హకుూ భారత పరభ తావనికి ఉంట్ ంది.
ఔ) నిధులు మంజూరు చ్ేస్ేమ ందు మర్ే ఇతర నిబంధనలనెైనా పరవేశపెట్ట ే హకుూ పరభ తావనికి
ఉంట్ ంది.
ఎన్.జి.ఓ.ల/సంసథ ల ఎంపిక
19. జనరల్ ఫెైనానిి యల్ రలనల్ు పరకగరం, పరభ తవం ఈ మేరకు ఇచిాన ఆదేశగల పరకగరం ప్ర కగవలిఫథకేషన్
అరహతలను కలిగిఉనా స్ంస్ి లను కొనిాంట్టని స్ెలక్షన్ కమట్ీ ఎంపథక చ్ేయడం జరుగ తుంది.

పాిజకుట పిత్రపాదన త్యయర్ు చవయడ్ం
20.1 అలపస్ంఖ్ాయక వరా మహిళల నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా పధకగనిా అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి లకు ఆర్ిిక
త డాపట్ అమేచ్ేయబడుతుంది. ఎంపథక చ్ేస్థన స్ంస్ి లను పగరజకుట పరతిపగదనలను తయారుచ్ేయమని
కోరడం జరుగ తుంది. ఈ పరతిపగదనలు మంతిరతవ శగఖ్లోని ఆమోద కమట్ీ మ ండుమాాబడుతుంది.
మొతత ం పగరజకుట కగలం ఏడాదికి మంచ్దు.
20.2 మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ కు స్మర్ిపంచిన నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా పరతిపగదన
గగామ సగియ/సగినిక పరతిపగదనలత కూడిన పగరంతీయ పరణాళ్లకగగ ఉంట్ ంది. మహిళలకు సగధికగరత
చ్ేకూర్ిా, మనోధెైర్గయనిా కలిపంచ్డానికి స్లహాలు ఇవవడం, పరయవసగనానిా పర్ివీక్ష్ించ్డం జోడించ్డం
జరుగ తుంది. కనీస్ మౌలిక/ పౌర సౌకర్గయలు, సగమాజిక-ఆర్ిిక పర్ిస్ి త
థ ులూ, ఇతర స్దుపగయాలూ
లేని గగామాలను, పగరంతాలను ఎంపథక చ్ేయాలి. ఇందువలన ఆ గగామం/పగరంతం లోని మహిళలకు
సగధికగరత కలిపస్ేత వగరు గగామ, బాలకు, జిలాల, ర్గషట ి సగియలోని స్ంబంధిత అధికగరులను కలిస్థ వగర్ి
స్మస్యలను పర్ిషూర్ించ్ుకోగలరు. ఒకోూ గగామం/పగరంతంలో, శిక్షణ ప ందిన తరువగత ఆ వూర్ి
మహిళలు పర్ిషూర్ించ్ుకోవగలనుకునా స్మస్యల జాబితాను పరణాళ్లకలో చ్ేర్గాలి.
20.3 మహిళల శిక్షణ కు ఎంపథక చ్ేస్థన గగామాలలోని స్దుపగయాలను, స్ేవలను గ ర్ించిన బేస్ ల ైన్
స్మాచ్ార్గనిా ఈ పరతిపగదనలో ప ందుపరచ్ాలి. పరభ తవ స్థబబంది లభయత; పరస్త ుతం ఉనా అవసగిపన
సౌకర్గయలు /అందుబాట్ లో ఉనా స్ేవలు; అందుతునా స్ేవల సగియ, నాణయత; ఎదుర్ౌతునా
స్మస్యలు; (i) పగఠశగలలోల విదయ , మధాయహా భోజనం; (ii) అంగనావడి కేందారలలో ట్ీకగలు, పో షణ; (iii)
ఆర్ోగయ కేందారలలో / డిస్ెపనుర్ిలలో ఆర్ోగయ స్ంరక్షణ, స్ంసగిగత స్ేవలు, కుట్ ంబనియంతరణ
స్ేవలు (iv) ర్ేషను ష్గపులోలని నితాయవస్ర వస్ుతవులు; (v) మంచినీట్ట
స్రఫర్గ; (vi) మరుగ దొ డల ు/పగర్ిశుధయ స్దుపగయాలు; (vi) విదుయత్ స్రఫర్గ ; (vii) ఉదయ యగ
అవకగశగలు; (viii) నెైపుణాయల పెంపు / శిక్షణా కగరయకామం; (ix) మహిళల పట్ల నేర్గలు; (x) బాయంకింగ్
స్ేవలు వంట్ట వగట్టకి స్ంబంధించిన పధకగల అమలులో ఉనా అవర్ోధాలు ఈ పరతిపగదనలో
ఉండాలి. సగధికగరత, మనోధెైరయం పెంప ందించ్ుకునా మహిళలు వగర్ి స్మస్యలను స్ంబంధిత
అధికగరులకు చ్ెపథప వగర్ి హకుూలను కగపగడుకుంట్ారనాది ఈ పధకం యొకూ ఉదేేశయం.
20.4 వేస్వి స్ెలవులోల పగఠశగలలకు స్ెలవులు ఉనా ర్ోజులోల ఈ శిక్షణా కగరయకామానిా నిరవహించ్డానికి
పగరధానయత ఇవవబడుతుంది. ఆ స్మయంలో శిక్షణా కగరయకామాలు నిరవహించ్డానికి పగఠశగల భవనాలు
ఖ్ాళీగగ ఉండి, శిక్షణా వయయం తగా తుంది.
20.5 పరభ తవ అధికగరులను శిక్షణా కగరయకామాలలో భాగసగవమ లను చ్ేయగలమనా నమమకగనిా వయకత ం
చ్ేస్థన స్ంస్ి లకు పగరధానయత ఇవవబడుతుంది.
20.6 నేషనల్ మైనార్ిట్ీస్ డెవలపెమంట్ & ఫెైనాన్ు కగర్ోపర్ేషన్ (ఎన్.ఎం.డి.ఎఫ్.స్థ.) వగరు వగర్ి పధకం
యొకూ మారా దరశకగల మేరకు శిక్షణ పూరత యాయక ఆర్ిిక స్ంబంధమైన కగరయకామాలు చ్ేపట్ాటలనా ఉదేేశయం
ఉనా బృందాలకు పగరధానయత ఇస్ుతంది.

కొలవ్గలిగిన ఫలిత్ాలు
21. ఒక గగామంలో/పగరంతంలోని మహిళలకు మహిళా నాయకతవ వికగస్ శిక్షణా కగరయకామానిా
నిరవహించ్డం వలన కలిగే కొలవగల ఫలితాలను, వగరు కలిస్థ కగనీ, వయకితగతంగగ కగనీ స్ేవలను,
స్దుపగయాలను, నెైపుణాయలను, అవకగశగలను అందుకోవడంలో నాయకతవ పగతరను వహింఛి, వగర్ి
హకుూలను కగపగడుకోగలిగే సగమరియం బట్టట, పరభ తవం అందించ్ే అభివృదిే ఫలాలలో వగర్ి వంతును
అందిపుచ్ుాకుని వగర్ి జీవితాలను, వగర్ి జీవన పర్ిస్ి త
థ ులను మరుగ పరచ్ుకోవడం బట్ీట బేర్గజు
వెయయడం జరుగ తుంది. స్ంస్ి పరతిపగదించిన పగరజక్టట పరపో జల్ లో ఇచిాన విధంగగ మహిళా నాయకతవ
వికగస్ శిక్షణకు ఎంపథక చ్ేస్థన గగామాల/పగరంతాల బేస్ ల ైన్ స్మాచ్ారం పరకగరం పౌర/ కనీస్ అవస్ర్గలకు
స్ంబంధించిన అవసగిపన సౌకర్గయలు, స్దుపగయాలూ, స్ేవల అందకుండా ఉండడం మర్ియ సగమాజికఆర్ిిక స్థితిగతులలో వచిాన మారుపను పగరజకుట కగలంలో ఈ జోకయం మ ందు, తర్గవత అంచ్నా
వేయబడుతుంది.
స్ాంక్ష్నంగ్ కమిటీ (ఆమోదనా కార్యవ్ర్గ ం)
22. ఈ పగరజకుట అమలుకు వివిధ స్ంస్ి లు స్మర్ిపంచిన పరతిపగదనలను పర్ిశీలించి,
ఆమోదించ్డానికి మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్లో, దిగ వన పెర్్ూనావగర్ిత ఒక సగంక్షనింగ్
కమట్ీ (ఆమోదనా కగరయవరా ం) ఏర్గపట్ చ్ేయబడుతుంది:అ) స్ెకట్
ా ర్గ, మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ – చ్ెైరపరున్
ఆ) ఆర్ిిక స్లహాదారు - మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్
ఇ) జాయంట్ స్ెకట్
ా ర్గ, మహిళా శిశు అభివృదిే శగఖ్ - మంబరు
ఈ) జాయంట్ స్ెకట్
ా ర్గ, పగఠశగల విదయ & అక్షర్గస్యత – మంబరు
ఉ) జాయంట్ స్ెకట్
ా ర్గ, గగామీణాభివృదిి మంతిరతవ శగఖ్ - మంబరు
ఊ) డిపూయట్ీ డెైర్కటర్ జనరల్, కౌనిుల్ ఫర్ అడావనెుమంట్ ఆఫ్ ప్పుల్ు యాక్షన్ అండ్ రలనరల్ ట్్కగాలజీ
(కపగర్ట ) – మంబరు
ఎ) ఎకిీకూయట్టవ్స డెైర్కటర్, ర్గష్్టయ
ి
మహిళా కోశ్ (ఆర్.ఎం.క.) - మంబరు
ఏ) స్లహాదారు, మైనార్ిట్ీ స్ంక్ష్ేమ రంగం, పగలనింగ్ కమషన్ - మంబరు
ఐ) మానేజింగ్ డెైర్కటర్, నేషనల్ మైనార్ిట్ీస్ డెవలపెమంట్ & ఫెైనాన్ు కగర్ోపర్ేషన్ (ఎన్.ఎం.డి.ఎఫ్.స్థ.) మంబరు
ఒ) జాయంట్ స్ెకట్
ా ర్గ, మైనార్ిట్ీ వయవహార్గల మంతిరతవ శగఖ్ (ఈ పధకంత వయవహర్ిస్త ునా) - కనీవనర్
మర్ియ మంబరు
పగరజకుట అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి లను ఎంపథక చ్ేయడానికి మంతిరతవ శగఖ్ స్ంబంధిత ర్గషట ి పరభ తవ / య .ట్ట.
ల యొకూ పథరనిుపల్ స్ెకట్
ా ర్గని / స్ెకట్
ా ర్గని ఆహావనించ్వచ్ుా.

నధుల విడ్ుదల
23. స్ంస్ి కు నేరుగగ విడుదల చ్ేయబడే మొతాతనికి స్ర్ిపడా బాండు, ర్ండు షూర్ిట్ీలత బాట్ స్ంస్ి ఇస్ేత
స్ర్ిపో తుంది. ఆమోదించిన పగరజక్టట పరతిపగదన ఆధారంగగ మంతిరతవ శగఖ్ ఆ స్ంస్ి కు నిధులను ఈ
విధంగగ విడుదల చ్ేస్త ుంది.
గారమం/పాింత్ం లో నాయకత్వ వికాస శిక్ష్ణ:
మొదటి ఇనాతాల మంట్: ఆమోదించిన పగరజకుట ఖ్ర్గదులో 50 % శిక్షణా కగరయకామం మొదలయేయమ ందు
విడుదల చ్ేయడం జరుగ తుంది. శిక్షణా కగరయకామం నిరవహించ్డానికి, ఎలవెన్ు / విదాయర్ిి వేతనం
ఇవవడానికి ఈ నిధులు స్ర్ిపో యేలా స్ంస్ి చ్కస్ుకోవగలి.
రండ్వ్ ఇనాతాల మంట్: శిక్షణా కగరయకామం స్ంతృపథత కరంగగ పూర్త నట్ల గగ శిక్షణ ప ందిన మహిళలలో కనీస్ం
75 % మంది మహిళలు స్ంతకం చ్ేస్థ, స్రపంచ్ / పగరధాన్ వంట్ట సగినిక పగలనా స్ంస్ి పరతినిధి, లేదా
బాలక్ట డెవలపెమంట్ అధికగర్ి, స్బ్ డివిజినల్ అధికగర్ి వంట్ట వగరు కౌంట్రు స్ంతకం చ్ేస్థన ధృవపతరం
మర్ియ య ట్టల ైజేషన్ స్ర్ిటఫథకేట్ స్మర్ిపంచ్గగనే ఆమోదించిన పగరజకుట ఖ్ర్గదులో 25 % విడుదల
చ్ేయబడుతుంది.
మూడ్వ్ ఇనాతాల మంట్: శిక్షణా కగరయకామం స్ంతృపథత కరంగగ పూర్త నట్ల గగ శిక్షణ ప ందిన మహిళలలో కనీస్ం
75 % మంది మహిళలు స్ంతకం చ్ేస్థ, స్రపంచ్ / పగరధాన్ వంట్ట సగినిక పగలనా స్ంస్ి పరతినిధి, లేదా
బాలక్ట డెవలపెమంట్ అధికగర్ి, స్బ్ డివిజినల్ అధికగర్ి వంట్ట వగరు కౌంట్రు స్ంతకం చ్ేస్థన ధృవపతరం
మర్ియ య ట్టల ైజేషన్ స్ర్ిటఫథకేట్ స్మర్ిపంచ్గగనే ఆమోదించిన పగరజకుట ఖ్ర్గదులో మగిలిన 25%
విడుదల చ్ేయబడుతుంది. వర్ూ ష్గపుల కైన ఖ్రుా ఈ మొతత ం లోనిది.
ఇదే పది తిలో, పేర్గ 23 (అ) లో తెలిపథన విధంగగ మగిలిన డబ బ కూడా స్ంబంధిత స్ంస్ి కు విడుదల
చ్ేయబడుతుంది.
ఎలకాాట నక్ ఫండ్ టాిన్ఫర్క
24. బాయంకులు ఎలకగటానిక్ట ట్ారనుఫర్ దావర్గ, ఆ స్దుపగయం ఎకూడ ఉంట్ే అకూడ డబ బను బదిలీ
చ్ేసత గయ. ఈ-చ్ెలిలంపు పదతిలో నేరుగగ స్ంస్ి /శిక్షణా స్ంస్ి ల అకౌూంట్ల లోకి ఇ.స్థ.ఎస్., ఆర్.ట్ట.జి.ఎస్.,
ఎన్.ఐ.ఎఫ్.ట్ట. , ట్ట.ట్ట.ఎస్. స్థస్టంల దావర్గ డబ బ బదిలీ చ్ెయయడానికి, ఆ ఎన్.జి.ఓ. పెయా నుండి ఒక
ఆథర్ైజేషన్ ల ట్రు, మొతాతనిా అందుకునే వగర్ి పేరు, బాయంకు ఐ.ఎఫ్.స్థ. కోడ్ నంబరు, బాయంకు బారంచి
నంబరు, బాయంకు బారంచి పేరు, బాయంకు బారంచి చిరునామా వంట్ట ఎన్.జి.ఓ./శిక్షణా స్ంస్ి యొకూ ఈ పేమంట్ కు స్ంబంధించిన పూర్ిత వివర్గలత బాట్ అందజేయవలస్థ ఉంట్ ంది. అకౌూంట్ నంబరు తపుప
పడకుండా ఉండేందుకు ఆథర్ైజేషన్ ల ట్రు మీద బాయంకు బారంచి మేనేజరు కౌంట్రు స్ంతకం పెట్టవలస్థ
ఉంట్ ంది. ఆ స్ంవతురంలో అకౌూంట్ నంబరు మార్ితే తపపనుంచి, పూర్ిత ఆర్ిిక స్ంవతుర్గనికి ఒకే
ఆధార్ిజేషన్ ల ట్రు అవస్రమౌతుంది. ఆథర్ైజేషన్ పో ర ఫగర్గమ ఎనెాకుర్ లో ఇవవబడింది.
పార్దర్శకత్

25 పగరజకుటను అమలుచ్ేస్ే స్ంస్ి , స్ంస్ి యొకూ పరధాన కగర్గయలయం, ఫ్లడ ు ఆఫ్స్ులు, లాండ్ ల ైన్
ట్్లిఫో ను నంబరుల, స్థబబంది, గతంలో అంశత చ్ేపట్టటన కగరయకామాలు వంట్ట పూర్ిత వివర్గలత కూడిన
వెబైుట్ ను కలిగి ఉండాలి. ఈ పధకం కింద శిక్షణ ప ందిన మహిళల పేరల ు, చిరునామా, ఫో ను నంబరుల
వంట్ట వివర్గలను, శిక్షణా కగలం తరువగత, నరార్ింగ్/హాండ్ హో లిడ ంగ్ కగలం లో తామ తమ
జీవితాలను, పర్ిస్ి త
థ ులను మారుాకునేందుకు చ్ేస్థన పరయతాాలను, పనులను గ ర్ించిన వివర్గలు
ప ందుపరచిన వెబైుట్ తపపనిస్ర్ిగగ కలిగి ఉండాలి. ఈ స్మాచ్ార్గనిా మంతిరతవ శగఖ్కు అందచ్ేయడం
ఈ పధకంలో సో ష్థయల్ (సగమాజిక) ఆడిట్ జరపడానికి త డపడే మ ఖ్యమైన అంశం.
గగామాలోల/సగినికంగగ జర్ిపే నాయకతవ శిక్షణా కగరయకామాలకు, శిక్షణా స్ంస్ి లలో నిరవహించిన శిక్షణా
కగరయకామాలకు, పరశనాతత ర్గల కగరయకామానికి స్ంబంధించిన ఫో ట్ోలు, తకుూవ నిడివి ఆడియో/వీడియో
కిలపుపలు వెబైుట్ లో ఉంచ్బడి, మంతిరతవ శగఖ్కు అందుబాట్ లో ఉండేలా స్ంస్ి చ్కడాలి.
మూలయయంకన
26. నియమత కగలాలోల లేదా అవస్రమైనపుపడు పరభ తవం నియమంచిన ఒక బయట్ట ప ర ఫెషనల్
ఏజనీు ఈ పగరజక్టట యొకూ ఇంపగక్టట ఎస్ెస్ెమంట్ (పరభావగల మదింపు) మర్ియ మూలాయంకన
జరుపుతుంది. ఈ అధయయనాలు పరస్త ుతం మంతిరతవ శగఖ్ యొకూ పర్ిశనధన/అధయయనాలు,
మానిట్ర్ింగ్ & ఎవగలుయయేషన్ పధకం కింద జరుపుతారు. ఈ పధకం అమలు చ్ేస్థన స్ంవతురం
తరువగత ఈ పధకం అమలును స్మీక్ష్ిసత గరు.

