ఇతరముల ైన వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం కొరకు పాటుపడే సవఛ్చంద సంసధ లకు
సహాయం అందంచు పధకం.
(Scheme Of Assistance to voluntary organizations for the welfare of other
backward classes)
1. లక్ష్యం. (Objective)
వెనుకబడిన తరగతుల అభివృధ్ధికై పాటుపడే స్వఛ్చంద స్ంస్ి లకు ఇచ్ేచ ధనస్హాయక కారయకరమం
(Grant-in-Aid).
9వ పంచ వరష పరణాళిక కాలంలో భారత పరభుతవం ఈ విభాగాన్ని ఏర్ాాటు చ్ేసందధ. ఈ ఇతరముల ైన
వెనుకబడిన తరగతుల (Other backward Classes)

పరజల విదాయ, సాంఘిక, ఆర్ధిక పర్ధసి తుల

అభివృధ్ధికై పాటుపడే స్వఛ్చంద స్ంస్ి ల స్ంక్షేమ కారయకరమాలను పర ర తసహించుట ఈ కారయకరమం ముఖ్య
ఉదేేశం.
ఈ పధకం, స్వఛ్చంద స్ంస్ి ల విభాగాలను, ఈ లక్ష్య వర్ాాల ైన (target group)

- ఇతరముల ైన

వెనకబడిన తరగతుల – ఆర్ధిక, సామాజిక మర్ధయు విదాయభివృధ్ధేలో పాలగానేటటు
ు చ్ేయుట తమ
ఆదాయవనరులను తామే కల్ాంచుకునే నెైపుణాయలను మెరుగు పరచ్ే విధంగా, లేక ఏదైనా ఒక
పర్ధశమ
ర లో లాభదాయకమెైన జీవనభృతి ప ందేటటు
ు చ్ేసే విధంగా పర ర తసహిస్త ుందధ. ఒక మంచి స్వఛ్చంద
స్ంస్ి , ధనస్హాయం ప ందడమే కాకుండా న్నర్ాాణాతాక వృధ్ధికై తోడాడడం ఈ పధక రచన యొకక
ముఖ్య పారతిపదధక.
2. లక్ష్య వర్ాాలు మర్ియు ఇతరముల ైన వెనుకబడిన తరగతుల యొకక అరహత పరమాణాలు: (Target
Group and eligibility criteria of OBCs)
దధగువన పేర్కకని ‘ఇతరముల ైన వెనుకబడిన తరగతుల’ వార్ధన్న మాతరమే ఎన్.జి.ఓ. లు, స్వఛ్చంద
స్ంస్ి లు ఎంపక చ్ేసత ాయి.
i.

కేందరం పరకటచంచిన ‘ఇతరముల ైన వెనుకబడిన తరగతుల’

జాబీతాలో ఉని వార్ధనే

లబ్దే దారులుగా పర్ధగణిసత ారు.
ii.

ఈ పధకం దావర్ా లబ్ది ప ందే లబ్దే దారున్న తల్దండరరల లేక స్ంరక్ష్కుల వార్ధషక ఆదాయం,
లబ్దే దారున్న ఆదాయంతో కల్స, అన్ని వనరులనుండి కల్ప 1.00 లక్ష్ రూపాయలకు మంచి
ఉండకూడదు.

3. పర్ిధ
ఈ పధకం దావర్ా స్హయం ప ందగల్గే స్వఛ్చంద స్ంస్ి లు కల్గధ ఉండ వలసన అరహతలు మర్ధయు
న్నబంధనలు దధగువన పేర్కకనబడాియి.
ఈ పధకం దావర్ా స్హకార్ాన్ని ప ందడాన్నకి, ఒక స్ంస్ి కు ఉండవలసన పరతేయకతలుుఃi. ఒక స్మగరమెైన చటాాన్నకి లోబడి అధధకార్ధకంగా ఇదధ నమోదు చ్ేయబడాల్. అందువలన ఇదధ
తాను చ్ేసే విధులకు ఒక ర్ాజకీయ హో దా మర్ధయు చటా బధ్ే త కల్గధ వుండి, స్మసా భాధయతగా
న్నరవర్ధతంచగలుగుతుందధ.

ii. ఈ స్ంస్ి కు, తనకై పరతేయకమెైన పర్ధపాలనా విభాగం మర్ధయు స్మగరంగా ఏర్ాాటు చ్ేయబడిన
న్నరవహణా స్ంఘం ఉండాల్.
iii. ఈ స్ంస్ి యొకక లక్షయయలు మర్ధయు ఉదేేశ్ాయలు, వాటచన్న నెరవేర్ేచ కరమంలో చ్ేపటటా కారయకరమాల
గుర్ధంచి స్ాష్ా ంగా పేర్కకనాల్.
iv. ఈ స్ంస్ి , తన స్భుయలతోనే ఏరాడి, తానే పరజాసావమయ పధ్ే తులలో న్నరవహించుకవవాల్. ఇతరులు
జోకయం చ్ేస్ుకొనర్ాదు. మర్ధయు
v. ఒక వయకితగధ గానీ లేక ఒక బృందాన్నకి గాన్న లాభం చ్ేకూర్ేచ విధంగా ఈ స్ంస్ి లు పన్నచ్ేయర్ాదు.
మంతిరతవ శ్ాఖ్ ఇటువంటచ పరతిష్ాాతాకమెైన, సి రమెైన స్వఛ్చంద స్ంస్ి లను గుర్ధతంచి, ఏయిే
పారంతాలలో ‘ఇతరముల ైన, వెనుకబడిన తరగతుల’

(ఓ.బ్ద.స) కు స్దుపాయములు, సౌకర్ాయలు

అభివృధ్ధే చ్ందలేదో , అవి గారమీణ పారంతాలు గాన్న లేక స్ుదూర పారంతాలు గాన్న అకకడ ఈ స్ంస్ి లు
తమంతట తాముగాన్న లేక ఇతరముల ైన స్వఛ్చంద స్ంస్ి లతో గాన్న కల్స పన్నచ్ేయుటకు అభయర్ధిస్త ుందధ.
ఎనీకసర్ (Annexure-II) (అనుబంధం-II) లో పేర్కకనబడిన న్నయమ, న్నబంధనలనుస్ర్ధంచి
గారంటులు, ధనస్హాయం ఈ పధకం దావర్ా, న్నర్ేేశంపబడిన పరమాణాలను పాటచంచిన అభయరినలకు
మంజూరు చ్ేయబడరతుందధ.
4. కారయకరమముల వర్గాకరణ ((Type of activities covered)
అభివృధ్ధే కేందారలను ఏర్ాాటు చ్ేస, వాటచ సేవలను విన్నయోగధంచడం దావర్ా ‘ఇతరముల ైన,
వెనుకబడిన తరగతుల’ పరజల నెైపుణాయలను మెరుగుపరచి వారు తమ స్వయంకృషతో స్వయం ఉపాధధ
ప ందడాన్నకి ఉదో యగులుగా గాన్న అభివృధ్ధి చ్ందడాన్నకి కావలసన ఆర్ధిక స్హకారం ఈ పధకం
అందజేస్త ుందధ.
ఎనీకసర్ (Annexure-III) (అనుబంధం-III)

లో ఆర్ధిక స్హాయం (Grant-in-Aid) ప ందగల్గే

కారయకరమాల జాబీతా సర దాహరణంగా వివర్ధంచబడిందధ.
5. స్హాయ పర్ధమతి (Extent of Assistance):
పరతి ఒకక విష్యంలో, స్హాయ పర్ధమాణం, పరతిభ ఆధారంగా న్నరణయించబడరతుందధ.

కానీ,

ఎనీకసర్- II (Annexure-II)లోన్న పేర్ా-6 (Para-6) నందుని న్నయమ, న్నబంధనలకు లోబడి ఉని
అన్ని అంశ్ాలకు గాన్న, లేక కొన్ని అంశ్ాలకు గానీ భారత పరభుతవం 90 శ్ాతం వయయం భర్ధస్త ుందధ.
మగధల్న ఖ్రుచను స్ంబంధధత స్వఛ్చంద స్ంస్ి , తన స్వంత వనరులనుండి వెచిచంచవలస వసరత ందధ.
ఒకవేళ, ‘సామాజిక నాయయం, అభివృధ్ధే‘(Ministry of Social Justice and Empowerment)
మంతిరతవ

శ్ాఖ్,

స్లహాదారులను

న్నయమంచుకున్న,

పరణాళికను

రచించి,

పరయవేక్షించి,

న్నరవహించినటు యితే, ఆ పరణాళికకు అయిేయ ఖ్రుచను మర్ధయు స్వఛ్చంద స్ంస్ి న్నర్ావహకులకు ఇచ్ేచ
శక్ష్ణ ఖ్రుచ మొదల ైనవి అనీి కూడా ఈ పధకం బడె ట్ (వయయ పరణాళిక) నుండి వెచిచంచవలస
ఉంటుందధ.

ఏనీికసర్-II (Annexure-II)
‘వెనుకబడిన తరగతుల’ స్ంక్షేమం కొరకు పాటుపడే స్వఛ్చంద స్ంస్ి లకు ఇవవబడే ‘ఆర్ధిక స్హాయం’
(Grant-in-Aid) పధకం యొకక న్నయమ, నబంధనలు.
1. ఈ పధకం 28.9.1998 నుండి అమలులోకి వస్ుతందధ.
2. ‘వెనుకబడిన తరగతులు’ అన్న కేందరం పరకటచంచిన జాబ్దతాలోన్న వార్ై అభయరుిలు ఉండాల్.
లబ్దే దారుల తల్దండరరలు లేక స్ంరక్ష్కుల వార్ధషక ఆదాయం లబ్దే దారును ఆదాయంతో కల్స
మర్ధయు ఇతర ఆదాయ వనరులనుండి కల్ప కూడా, 1 లక్ష్ రూపాయలకు మంచర్ాదు.
ఆటువంటచ వార్ే ఈ పధకం నుండి లబ్దె ప ందగలుగుతారు.

ఒక పారంతంలోన్న వస్తులు,

స్దుపాయాలు, ఉపాధధ అవకాశ్ాలు యునిను వాటచన్న పర్ధగణనలోన్నకి తీస్ుకున్న, వెనుకబడిన
తరగతుల వార్ధకి వివిధ వృతు
త లు, వాయపార్ాలకు తగధన శక్ష్ణను ఈ పధకం దావర్ా కల్ాసాతరు.
అకకడ వృతిత విదాయ శక్ష్ణ కల్గధన వెనుకబడిన తరగతుల వార్ధ అవస్రం వార్ధకి అవకాశం,
ఉనిపుాడర మాతరమే పరతిపాదనను పర్ధగణిసత ారు.
3. ఈ

పధకంలోన్న

పేర్ా-3

(Para-3)నందు

పేర్కకని

విధంగా

ఉని

అరహత

గల

స్ంస్ి లకు/స్ంఘాలకు 90 శ్ాతం ఆర్ధిక సాయం అందుతుందధ.
4. ఈ నూతన పధకంలోన్న నూతన పరణాళికలకు అభయరినాపతరం (Application form) లోన్న
స్మాచ్ారం ఆధారంగాను మర్ధయు ర్ాష్ా ర పరభుతవం/కేందర పాల్త పారంతాలు, జాతీయ స్ంఘాలు,
ర్ాష్ా ర పరభుతావల గధర్ధజన స్ంస్ి లు లేక ‘సాంఘిక నాయయం మర్ధయు అభివృధ్ధి‘ మంతిరతవ శ్ాఖ్
న్నయమంచిన ఏదైనా స్ంస్ి నుండి ఇవవబడిన న్నవేదధకలు మర్ధయు సఫారస్ుల ఆధారంగానూ
ఆర్ధిక స్హాయం మంజూరు చ్ేయబడరతుందధ.
5. ఈ నూతన పరణాళికలు కారయరూపం దాలచడాన్నకి అవస్రమెైన అదే భవనాలు గాన్న, స్వంత
భవనాలకు గాన్న అవస్రమయిేయ ఆర్ధిక స్హాయం, స్ంస్ి లకు ఇవవబడరతుందధ. మంతిరతవ శ్ాఖ్
ఏరార్ధచిన న్నబంధనలకు లోబడి ఉని అంశ్ాలకు ఇవవబడే ఆర్ధిక స్హాయం, వీటచకి పదే
6. పదే ఇవవవలస ఉంటుందో , వీటచకి ఒకసార్ధ ఇవవవలస ఉంటుందో కల్పన జాబీతాను దధగువన
పేర్కకనడం జర్ధగధందధ.
i.

పరణాళిక న్నరవహింపబడే భవనం యొకక అదే

ii.

ఫర్ధిచర్ కొనుగోలు

iii.

పర్ధకర్ాలు మర్ధయు మెషనర్గ (యంతరసామగధ)ర కొనుగోలు.

iv.

సబబందధకి ఇచ్ేచ గౌరవ వేతనాలు

v.

విదాయరుిలకు, శక్ష్ణలో ఉని అభయరుిలకు ఇచ్ేచ స్ా టపండరు (ఉపకార వేతనాలు)

vi.

నెైపుణాయలను మెరుగుపరచ్ే కరమంలో ఉపయోగధంచ్ే సాధనాల వయయం.

vii.

ర్ాత, కవతలకు ఉపయోగధంచ్ే వస్ుత సామగధర (సేాష్నర్గ)

viii.

అతయవస్ర న్నధులు, టచ.ఏ. (పరయాణ వయయం)/డి.ఏ (వస్తి వయయం) మొదల ైన
ఖ్రుచలు కూడా ఈ పర్ధధధలోన్నకి వసాతయి.

