స్వచ్ఛంద స్ంస్థ ల ద్వవరా విభిన్న సామర్థథ యం కలవారికి ద్ీన్ దయాల్ పున్రావాస్ం పథకం
(స్వరించిన్ డి.డి.ఆర్.యస్. పథకం)
(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme to promote Voluntary Action for
Persons with Disabilities (Revised DDRS Scheme))
తన పంచవర్ష పరణాళికలను విజయవంతం చేయడానికై కంద్రపభ
ర ుతవం విభినన సామర్్యం కలవారి వివిధ
పునరావాస పథకాలను సవచఛంద్ సంస్ ల ద్ావరా అమలు చేయ తలపెట్ి న
ట ద్ి. అంద్ుకు అవసర్మైన
నిధులను గారంట్ుల ర్ూపంలో సవచఛంద్ సంస్ లకు అంద్ిసత ్ ంద్ి.
పి.డబ్యూ.డి. చట్ి ంలోని 66 సెక్షన్ ను మరింత బ్ాగా అమలు చేయాలని తలపెట్ి ట 1999లో అపపట్ట
వర్కు అమలులో ఉనన నాలుగు వేరవర్ు విభినన సామర్్యం కలవారికి ఉద్ేేశంచిన పథకాలను . "విభినన
సామర్్యం కలవారి కోసం సవచఛంధ సేవా కార్ూకరమాల అభివృద్ిి పథకం " ("Scheme To Promote
Voluntary Action for Persons with Disabilities") అనే పేర్ుతో కంద్ర ర్ంగ పథకం గా ఒక గొడుగు
కింర ద్ికి తీసుకురావడం జరిగింద్ి. ఇలా అనిన పథకాలు కలిపిన ఈ కొతత పథకం 1.4.2003 నుండి అపపట్ట
ఇంచారిి మంత్రర గారి ఆమోద్ంతో అమలులోకి వచిచంద్ి. "ద్ీన్ ద్యాల్ పునరావాస పథకం " (DDRS)
అనే కొతత పేర్ుతో ఈ పథకానిన పిలవడం జర్ుగుతోంద్ి. ఏద్ి ఏమైనా నిధుల నిబ్ంధనలు 2003 లో
మార్ుపలు చేయలేద్ు.
సవచచంద్ సంస్ లకు ఈ "ద్ీన్ ద్యాల్ పునరావాస పథకం " కింర ద్ పిలలలకు మరియు విభినన సామర్్యం
కలవారికి వివిధ ర్కాల ైన సేవలు అంద్ించడం జర్ుగుతోంద్ి. ఉద్ా ...
i. పూర్వ శశు విద్ూ మరియు వారికి సంబ్ంధించిన కార్ూకరమాలు
ii. పరతేూకమైన విద్ూ
iii. వృత్రత విద్ూ మరియు ఉద్య ూగ నియామకాలు
iv. సామాజిక పునరావాస కార్ూకరమాలు
v. మానవ వనర్ుల అభివృద్ిి
vi. మానసిక సమసూలు కలవారి మానసిక – సామాజిక పునరావాసం
vii. కుష్టి రోగులు మరియు నయమైన వారి పునరావాసం మొద్లగునవి
పి.డబ్యూ.డి లకు సహాయ పరికర్ములు మరియు పనిముట్ు
ల అంద్ించే మరో కంద్ర ర్ంగ పథకానిన
అమలు చేసత ునానర్ు. ఈ పథకానిన " విభినన సామర్్యం కలవారికి పరికర్ములు, పనిముట్ు
ల కొనుగోలు
మరియు అమరిక పథకం" (Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of
Aids/Appliances (ADIP)". పిలుసుతనానర్ు.

డి.డి.ఆర్.యస్. మార్గ ద్ర్శక సూతారల లో భాగంగానే సవచఛంద్ సంస్ లు అంద్ించే సేవలకు వివిధ
ర్కాల ైన నమయనాగా ఎంచుకునన ప్ారజకుిలకు కూడా నిధులు సహాయం కంద్రపరభుతవం అంద్జస్త ంద్ి.
నమయనాగా ఎంచుకునన ప్ారజకుిలు ఈ కిరంద్ి వివరాలు ఇవవవలసి ఉంట్ుంద్ి.
i. ఉద్ేేశ్ాూలు, ఎలాంట్ట సమసూలు పరిష్కరిసత ార్ు, ఎవరితో, ఏ ర్కమైన అంగ వైకలూం కలవారికోసం
పనిచేసత ార్ు, వారి వయసుు, మరియు కనీస సా్యిలో లబ్దే ప్ ంద్నునన వారి సంఖ్ూ.
ii. ఒకోక ఉప్ాధాూయుడికి – లబ్దే ద్ార్ుల సంఖ్ూ ( పూర్వ శశు విద్ూ మరియు పరతేూక
ప్ాఠశ్ాలలకు)
iii. వృత్రత పర్మైన శక్షణైతే ఎనిన విభాగాలు మరియు విభాగాల వివర్ములు (లిసుి)
iv. ఒకక నిరిిష్ి సంఖ్ూగల లబ్దే ద్ార్ులకు గరిష్ింగా అనుమత్రంచే పెట్ి ుబ్డి వూయాలు, నిర్వహణా
వూయాల మొతాతల వివర్ములు మరియు వూయ నిబ్ంధనల వివర్ములు
ఈ పథకం కిరంద్ సవచఛంద్ సంస్ లకు సహాయం చేసే విధానం ఏమిట్ంట్ే సంబ్ంధిత నమయనా ప్ారజకుిల
వూయంలో 90 శ్ాతం వర్కు గారంట్ుల ర్ూపంలో వూయ నిబ్ంధనలకు లోబ్డి అనుమత్రంచిన మేర్కు
నిధులు అంద్జసాతర్ు. 2007-08 నుండి అమలులోకి వచిచన ప్ారజకుి వూయంలో పరత్ర ఏడాద్ి తర్ువాత
ఏడాద్ికి 5 శ్ాతం నిధులను పరతాూమాూయ మారాగల ద్ావరా సేకరించ వలసి ఉంట్ుంద్ి. అద్ే పట్ి ణ
ప్ారంతాలలోనైతై

సవచఛంధ సంస్ లు సావవలంబ్న సాధించేంద్ుకు 7 సంవతురాల వర్కు నిధులను

అంద్ించి ప్్ ర తుహిసత ుండడం జర్ుగుతోంద్ి. ఈ విధమైన ప్ారజకుి వూయం లో బ్యట్ట నిధుల సేకర్ణ ప్్ గా
75 శ్ాతం నిధుల వర్కు ఈ పథకం కింర ద్ అంద్ జయడం జర్ుగుతటంద్ి.
ఒకవేళ నమయనా ప్ారజకుిలో ఏడాద్ిలో మొతత ం నిర్వహణ వూయం కింర ద్ గారంట్ు ఇచిచవుననట్ి యితే
సరాసరి 80 శ్ాతం గారంట్ు పెట్ి ుబ్డి వూయానికి గాను 20 శ్ాతం నిధులు నిర్వహణలకు గాను
పరత్రప్ాద్ించి వచిచంచవలసి ఉంట్ుంద్ి.
ఉద్దేశ్ాాలు
ఈ పథకం ఉద్ేేశ్ాూలు ఈ కింర ద్ి విధంగా ఉనానయి.
3.1.1 విభినన సామర్్యం కలవారికి సమాన అవకాశ్ాలు కలపన, సమానతవం, సామాజిక నాూయం
మరియు వారి సాధికార్తకు మరియు వార్ు సామర్్యం పెంచుకునే సరైన పరిస్ త
ి టలు కలిపంచడం.
3.1.2. 1995 చట్ి ం పరకార్ం విభినన సామర్్యం కలవారితో సవచఛంద్ సంస్ ల సేవా కార్ూకరమాల మరింత
బ్ాగా అమలు కావడానికి ప్్ ర తాుహించడం .(సమాన అవకాశ్ాలు మరియు హకుకల పరిర్క్షణ)

పథక అమలు విధవన్ం మరియు వయాహం
ఈ పథక అమలు విధానం మరియు వూూహం కింర ద్ సవచఛంద్ సంస్ లకు ఆరి్కసాయం అంద్ించడం
ద్ావరా విభినన సామర్్యం కలవారి అవసరాలకు అనుగుణంగా పునరావాస కార్ూకరమాల కింర ద్ అనిన
ర్కాల సమగర సేవలు అంద్ుబ్ాట్ులోకి తేవడం . ముఖ్ూంగా తవరితగత్రన చొర్వ తీసుకోవడం, రోజూవారీ
జీవనానికి అవసర్మైన శక్షణ ఇవవడం,విద్ూ, ఉఫాధి కలపనకు ద్య హడపడే వృత్రత శక్షణలు, అవగాహనా
శక్షణ లాంట్టవి అంద్ివవడానికి తోడపడడం. విభినన సామర్్యం కలవార్ు సమాజ ఫ్రధాన సరవంత్రలో
భాగసావముల ై వారి శకిత సామరా్యలను పెంచుకొనేవిధంగా చేయడం. ద్ీనికోసం ఎకుకవగా విద్ూ మరియు
శక్షణలపెై ద్ృష్ిి సారించడం. ఈ విధంగా అనుకొనన ఉద్ేేశ్ాూల లక్ష్యూలను సాధించడానికి గాను ఈ కింర ద్ి
ముఖ్ూమైన వూూహూలను అనుసరిసత ునానర్ు.
i. విద్ాూపర్మైన అవకాశ్ాలను మర్ుగుపర్చడం తోప్ాట్ు అనిన సా్యిలలో వృత్రత పర్మైన మరియు
ఉద్య ూగ పర్మైన అవకాశ్ాలను అంద్ిండం. ముఖ్ూంగా ఆద్ాయం కలిపంచే వృతట
త లలో మరియు
లాభద్ాయకమైన ఉప్ాధి పనులలో అవకాశ్ాలను పెంచడం
ii. పెై అనిన విష్యాలకు మద్ి తటగా అవసర్మైన సంఘట్టత మరియు అసంఘట్టత ర్ంగాలలో
ఉద్య ూగాల కలపన మరియు వాట్ట నియామక అవకాశ్ాలను పెంచడం
iii. గారమీణ మరియు పట్ి ణ ప్ారంతాలలోని అంద్ర్ు విభినన సామర్్యం కలిగిన వారిగి అంద్ుబ్ాట్ులో
సమగర సామాజిక పునరావాస పథకాలను అమలు చేయడం
iv. మానవ వనర్ుల అభివృద్ిి కొర్కై విభినన సామర్్యం కలవారికోసం పనిచేసే అనిన ర్కాల పథకాల
గురించి, ప్ారజకుిల గురించి మరియు కార్ూకరమాలు గురించి వివిధ సా్యిలలో , వివిధ ర్కాలు
శక్షణలు ఇవవడం
v. ముద్రణ, సమాచార్ పంపిణీ , శక్షణా సామగిర అభివృద్ిే లాంట్ట అభివృద్ిి కార్ూకరమాలకు
చేయయతనివవడం
vi. వివిధ సా్యిలలో సవయం సహాయక సంఘాల ఏరాపట్ు వాట్ట సమాఖ్ూ ల ఏరాపట్ు మరియు
సావవలంబ్నమైన జీవితం గడపడానికి అవసర్మయియూ విధంగా తోడపడడానికి గాను పూరిత
సామగిర,సామర్్యం గల శక్షణా కంద్ారలను ఏరాపట్ు చేయడం
vii. వివిధ ర్ంగాల తో కూడిన సంస్ ల మధూ సహకార్ము మరియు సమనవయముతో కలసి పనిచేసే
విధంగా అనుసంధాన వూవస్ ను ఏరాపట్ు చేయడం
viii. విభినన సామర్్యం కలవారికి తోడపడే విధంగా పనిచేసత ునన ప్ారజకుిలలో పరాూవర్ణానికి మంచి చేసే
విధమైన పద్ి తటలను అమలు చేయడం
ix. భవన నిరాాణ మరియు నిర్వహణ ర్ంగాలలోని వారికి సహాయ పడే విధంగా తగిన విధమైన
ఫ్రిాఛర్ , వసుత సామగిర మరియు యంతర పరికర్ములు ఏరాపట్ు చేయడం

x. సామాజిక, సాంసకృత్రక ర్ంగాలలో ముఖ్ూంగా ఆట్లు, విశ్ారంత్ర సమయ కార్ూకరమాలు, విహార్
యాతరలు, సృజనాతాకమైన కళలు మొద్లగునవి కలుపుకొని ప్్ యియ విధమైన వివిధ ర్కాల
వసతటలను కలిపంచుట్.
xi. సరైన గృహ వసత్ర లభూమయియూట్ు
ల సహాయం చేయుట్ మరియు సరైన వసత్ర సౌకరాూలతో కూడిన
వసత్ర గృహాలు సమకూర్ుచట్కు చేయయత నివవడం
xii. వివిధ ర్కాల అధూయనాలకు మరియు సరవలకు సహాయ పడుట్.
xiii. వివిధ ర్కాల అభివృద్ిి అంశ్ాలపెై అధూయనాలు (రీసెరిచ) మరియు వినూతన వూూహాూలతో కూడిన
వసుతవుల ఉతపత్రత మరియు సాంకత్ర పర్మైన ముంద్డుగు వేయడానికి మరియు నాణూపర్మైన
అంశ్ాలకు చేయయత నివవడం
xiv. విభినన సామర్్యం కలిగిన వారి ప్ౌర్ హకుకలు, వినియోగద్ార్ుల హకుకలు, మానవ హకుకలు
పరిర్క్షణకు ద్య హడపడే అంశ్ాలకు సహాయ పడుట్
xv. నాూయపర్మైన సలహాలు , అవగాహన కలిపంచడంతో ప్ాట్ు నాూయపర్మైన అంశ్ాల విశ్లలష్ణ
మరియు పరసత ుతత మునన నాూయ వూవహారాలలో మార్ుపచేర్ుపలకు అవసర్మైన సాయం
అంద్ించడం
xvi. 1995 చట్ి ం (సమాన అవకాశ్ాలు మరియు హకుకల పరిర్క్షణ) మేర్కు విభినన సామర్్యం కలిగిన
వారికి అవసర్మైన వివిధ ర్కాల ఇతర్ సహాయాలను అంద్ించడం
ఈ పథకం ద్వవరా ద్ిగువ తెలిపిన్ ఆదర్థశ ప్ాాజెకుులకు స్హాయం అంద్ించ్డం జర్థుగుత ంద్ి
I.

పయర్థవ ప్ాఠశ్ాల మరియు తొలినవళ్ల లోనే తగిన్స్హకార్థం మరియు శిక్షణ ఇచ్దే ప్ాాజెకుులు
ఈ ప్ారజకుి చంట్ట బ్దడడ లను మరియు మరియు 6 సంవతురాల వయసుు లోపు పిలలలకు
ఉద్ేేశంచినద్ి. వారికి పూర్వ ప్ాఠశ్ాలలు పరతేూకంగా ఏరాపట్ు తో ప్ాట్ు వార్ు సరైన వయసుులో
ఇతర్ సాధార్ణ ప్ాఠశ్ాలలకు వళ్లంద్ుకు సహాయం చేయడం జర్ుగుతటంద్ి. అంతేగాక ఈ
ప్ారజకుి ద్ావరా పిలలలకు తగిన చికితులు అంద్ిసత ూ, వారికి పగట్ట పూట్ సంర్క్ష్ించు కంద్ారల
ఏరాపట్ు తో ప్ాట్ు వారి తలిల ద్ండురలకు సరైన సలహాలివవడం జర్ుగుతటంద్ి.

II.

పాతదాక ప్ాఠశ్ాలలు
ఈ ప్ారజకుి ద్ావరా ఏరాపట్ు చేసే పరతేూక ప్ాఠశ్ాలలు మానసిక వికలాంగులకు, వినికిడి సమసూ,
మయగ, గురడిడ పిలలలకోసం ఉద్ేేశంచినద్ి. సమాజంలో వార్ు అంద్రిలా జీవనం సాగించేంద్ుకు
రోజూవారీ వారి పనులు చేసుకోనేంద్ుకు ద్య హద్పడే విధంగా వారికి శక్షణ ఇసాతర్ు.
ఈ ప్ాఠశ్ాలలో ముఖ్ూంగా విష్యాలు తలియజపేప సామర్్యంలోనూ (కముూనికష్న్ సికల్ లో),
మరియు ఇతర్ అంశ్ాలను గురితంచే విధానంలోనూ శక్షణ ఇవవడం జర్ుగుతటంద్ి. ద్ీనితో
ప్ాట్ు వార్ు సాధార్ణ ప్ాఠశ్ాలల ద్ావరా కూడా నేర్ుచకోవడానికి మరియు సమాజంలో

సాధార్ణంగా జీవించడానికి వారిని అనిన విధాలా సిద్ిం చేసత ార్ు. ఈ పథకం కింర ద్ మంజూర్యియూ
నిధులలో వార్ు ఆ ప్ాఠశ్ాలలోనే ఉండి చద్ువుకునే వసతటలు కూడా కలిపంచడం జర్ుగుతటంద్ి.
ఈ ప్ారజకుి పరతేూక ప్ాఠశ్ాలలు శ్ారీర్క వైకలూం ఉనన పిలలలకు కూడా నిధులు అంద్ేజస్త ంద్ి.
అయితే ద్ీనికి ఆద్ర్శ ప్ారజకుి అనేద్ి లేద్ు.
III.

మెదడు పక్షవాతం వున్న పిలలలకోస్ం ప్ాాజెకుు
ఈ ప్ారజకుి కూడా పరతేూక ప్ాఠశ్ాలలకు ఉనన ఉద్ేేశ్ాలు కలిగి ఉంట్ుంద్ి.అయితే వూకితగతంగా
ఎకుకవ ద్ృష్ిి పెట్ి ట చికితు అంద్ించవలసిన పిలలలకు ఇంద్ులో అవకాశం ఉంట్ుంద్ి.

IV.

వృత్తి శిక్షణవ కంద్వాలు
15-35 సంవతురాల వయసుు మధూగల విభినన సామర్్యం కలవారి కోసం ఈ ప్ారజకుి
పనిచేసత ుంద్ి. వీర్ు తమ ఆరి్క సవతంతరం కలిగిన వార్ుగా మలుగుట్కు అవసర్మైన
నైపుణాూలను అంద్ిసత ార్ు. ఈ పథకంలో ఏఏ ర్కమైన వృతట
త లలో శక్షణ అంద్ించేద్ి వాట్టకి
నిరేష్ించిన కాల వూవధిని ప్ ంద్ుపర్చడం జర్ుగుతటంద్ి.

V.

వస్తివులు తయార్థు చ్దయు కంద్వాలు
ఈ ప్ారజకుి వృత్రత శక్షణా కంద్ారలు కలిగిన లక్షణాలనే కలిగి ఉంట్ుంద్ి. అయితే ఇకకడ వారికి
ఆద్ాయ ఉతపత్రత అవకాశ్ాలను అంద్ివవడం కోసం పరధానంగా ఉద్ేేశంచబ్డినద్ి.

VI.

కుష్ు రోగం నివార్థణ ప్ ంద్ిన్ వారి పున్రావాస్ ప్ాాజెకుు
కుష్టిరోగానికి గురై నివార్ణ ప్ ంద్ిన వారికి సాధికార్త పెంచి వారిలో నిబ్దడీకృతమైన
నైపుణాూలను వలికి తీసి వారి సామాజిక ఆరి్క సి్త్ర గతటలను మర్ుగుపర్చడం ఈ ప్ారజకుి
ముఖ్ూ ఉద్ేేశం. అంతేగాక ద్ీనిలో వృత్రత శక్షణ కంద్ారలు ఉంట్ాయి. అవసర్మైతే ఎకుకవ మంద్ి
విభినన సామర్్యం కలవార్ు ఉంట్ే ఇంట్ట వద్ే నే వీరికి శక్షణా కంద్రం ఏరాపట్ు చేయడం
జర్ుగుతటంద్ి.

VII.

మాన్సిక రోగులకు చికితస మరియు నియంత్తాంచ్ద మాన్సిక ,సామాజిక పున్రావాస్ కందాం
మానసిక రోగంతో భాద్పడుతటనన వార్ు ఆసుపత్రరలో / ఆశరమాల నుండి చికితు ప్ ంద్ిబ్యట్టకి
వచిచన తర్ువాత వారి జబ్ుును సరైన విధంగా నియంత్రరంచడం మరియు పునరావాసం
కలిపంచడం కోసం ఉద్ేేశంచబ్డినద్ే ఈ ప్ారజకుి. మానసిక రోగంతో భాద్పడేవారికి తగిన వృత్రత
పర్మైన శక్షణలు అంద్ించి ,వారికి వారి కుట్ుంబ్ సభుూలకు సరైన సలహాలు మరియు
విష్యాలు తలియజపిప కుట్ుంబ్ంలోనూ, సమాజంలోనూ వారిని కలుపుకుప్్ యియ విధంగా
చేయడం . మానసిక రోగులకు వారికి ఉనన జబ్ుుపెై సరైన సలహాలు ఇవవడం మరియు చికితు
అంద్ిసత ూ వారికి కాలానుగుణంగా వచేచ మానసిక సమసూలను అధిగమించేట్ట్ుి చేయడం.

VIII.

విభిన్న సామర్థథయం కలవారి వివరాల సేకర్థణ, వారిని గురిించ్డం మరియు అవగాహన్ కలపన్
విభినన సామర్్యం కలవారిని తొలిద్శలోనే గురితంచడంతో ప్ాట్ు వారికి సరైన అవగాహన
కలిపంచడం.

వారిని

ఎలా

చూసుకోవాలో

అనే

విష్యాలపెై

తలిల ద్ండురలకు

మరియు

సంర్క్షకులకు తలియజపపడం ఈ ప్ారజకుి ఉద్ేేశ్ాలలో భాగంగా ఉంద్ి.అంతే గాక వివిధ ర్కాలు
వైకలాూలకు తగిన పునరావాస పద్ి తటలను తలియ జపపడం మరియు మార్ుతటనన
పరిస్ త
ి టలను తలుసుకోవడానికి వివిధ అధూయనాలు చేపట్ి డం.
IX.

ఇంటిలోనే పున్రావాస్ కార్థాకరమం/ఇంటి నిర్థవహణ కార్థాకరమం
విభినన సామర్్యం కలవారి కుట్ుంబ్ సభుూలకు అవగాహన మరియు శక్షణతో ప్ాట్ు, ఇంట్ట
వాతావర్ణంలోనే విభినన సామర్్యం కలవారికి సాధార్ణ సమాచార్ నైపుణాూలు, రోజువారీ
జీవనానికి సంబ్ంధించిన విష్యాలను నేర్పడంతో ప్ాట్ు సరైన సలహాలతో, సహకార్ంతో
ఎకకడికైనా వళిివచేచట్ుి చేయడం మొద్లగునవి ఈ ప్ారజకుి పరిధిలోనికి వసాతయి.

X.

సామాజిక ఆధవరిత పున్రావాస్ం
ఈ ప్ారజకుి ద్ావరా విభినన సామర్్యం కలవారికి తగిన శక్షణ, పునరావాసం కలిపంచి వార్ు తమ
సామాజిక వరాగలతో సులభంగా కలిసేట్ట్ుి చేయడం. ఎకకడయితే విభినన సామర్్యం కలవార్ు
సేవలు అంద్ుకోవడానికి ముంద్ుకు రాకుండా భయపడి

ఉనన పరిస్ త
ి టలు ఉంట్ే అకకడ

ముఖ్ూంగా తమ కుట్ుంబ్ంతోనూ, సమాజంతోనూ, ఆరోగూ కార్ూకర్త లతోను కలసిమలసి
ఉండేట్ట్ు
ల చేసి వారికి అవసర్మైన సేవలను అంద్ుకొనే విధంగా సంసా్గతం కాని వాతావర్ణం
కలిపంచడం. ఈ తర్హా ప్ారజకుిలు గారమీణ ప్ారంత వాతావర్ణాలకు అత్రకినట్ుి సరిప్్ తాయి.
XI.

కంటి చ్ూపు స్రి చ్దయు కంద్వాలు
ఈ ప్ారజకుి ద్ావరా కంట్ట చూపు మంద్గించిన వారికి వైద్ూ పర్మైన పునరావాసం కలిపంచడం
జర్ుగుతటంద్ి. ఈ కంద్రం ద్ావరా కంట్ట చూపు మంద్గించిన వారిని గురితంచడం, చూపును పరీక్ష
చేయడం , మద్ింపు చేయడం, పునరావాసం మరియు సలహా లు ఇవవడం చేసత ార్ు.

కంట్ట

చూపు సరిగా లేని వారికి వూకితగతంగా సరైన విధంగా వారికి సలహాలు ఇచిచ వారికి గరిష్ింగా
చూపు పెరిగట్ట్ు
ల చేయడం
XII.
XIII.

మాన్వ వన్ర్థుల అభివృద్ిి ప్ాాజెకుు
పరతేూక విద్ూలో భాగంగా శక్షణ ఇచేచవారికి శక్షణలు ఇవవడం, సమాచార్ం మరియు వనర్ుల
లభూమయియూ కంద్ారలను అభివృద్ిి చేయడం, వనర్ులను సమీకర్ణ మరియు అనుసంధానం చేసి
విభినన సామర్్యం కలిగిన వారి పునరావాస కలపనా ర్ంగంలో కృష్ి చేయడం.

XIV.

స్దస్తసలు, గారమీణ ప్ాాంతవలలో పర్థాటన్లు
ఈ ప్ారజకుి పరిధిలో సద్సుులు, కార్ూశ్ాలల నిర్వహణ, గారమీణ ప్ారంతాలలో క్ష్తర పర్ూట్నలకోసం
ఉద్ేేశంచినద్ి. ద్ీనికోసం ఒకసారి పెద్ేమొతత ంలో గారంట్ు అంద్జసాతర్ు. అయితే ఈ కార్ూకరమాలు
పరతేూక ఉద్ేేశ్ాలను, రాబ్ో యియ ఫ్లితాలను మద్ింపు చేసే వీలు వుండే విధంగా నిరిిష్ింగాఉండాలి.

XV.

పరాావర్థణ అభివృద్ిి మేలు చ్దసే విధమెైన్ వికలాంగుల ప్ాాజెకుులు
విభినన సామర్్యం కలవార్ు పరాూవర్ణానికి మేలు చేసే విధంగా ప్ారజకుిలు చేపట్ేింద్ుకు గాను
తోట్పని, మొకకల పెంపకం, నర్ురీలు పెంచడం మరియు మొకకలు నాట్డం లాంట్టవి ఈ
ప్ారజకుి పరిధిలో చేపట్ి డం జర్ుగుతటంద్ి.

XVI.

కంపయాటర్థు గారంటు
కంపూూట్ర్ ను కొనుగోలు చేసుకోవాలంట్ే సరైన వసత్ర మరియు సాంకత్రక విలువులుననద్ై
ఉండాలి. కంపూూట్ర్ కొనుగోలు చేయాలంట్ే నిధులు గారంట్ు ర్ూపంలో అంద్జసాతర్ు. అద్ే
విధంగా కంపూూట్ర్ కోసం వేర ఈ పథకంలోని ఇతర్ ప్ారజకుిల ద్ావరా కూడా గారంట్ు తీసుకొనే
వీలు వుంద్ి.

XVII.

భవన్ నిరాాణం
భవన నిరాాణం కోసం ఈ ప్ారజకుి కిరంద్ సహాయం చేయడం జర్ుగుతటంద్ి. తర్గత్ర గద్ుల
నిరాాణం, వృత్రత శక్షణా కంద్ారలు మరియు ఉఫాద్ి కలిపంచు కంద్ారలకు మరియు వసత్ర
గృహాలకు అవసర్మైన భవనాల నిరాాణాలకు ఇంద్ులో సహాయం అంద్జయడం జర్ుగుతటంద్ి.

XVIII.

నవాయ పర్థమెైన్ అక్షారాస్ాత , నవాయ స్లహాలు, నవాయ పర్థమెైన్ స్హాయం మరియి విశ్లలష్ణతో
ప్ాటు పాస్ి తతమున్న నవాయ విష్యాల స్మీక్ష
ప్ారాలీగల్ శక్షణకు మరియు వారి గౌర్వవేతనం చలిల ంచుట్కు మరియు ఇతర్ సిబ్ుంద్ి జీతాలు,
కోర్ుి ఖ్ర్ుచలు మరియు ఇతర్ చలిల ంపులు ఈ ప్ారజకుి తర్పున చేపడుతటనానర్ు.

XIX.

జిలాల విభిన్న సామర్థథ యం కలవారి పున్రావాస్ కంద్వాలు
జిలాల సా్యిలలో

పరభుతవం ఒక మంచి ఉద్ేేశూంచో ఏరాపట్ు చేసి జిలాల విభినన సామర్్యం

కలవారి పునరావాస కంద్ారలు కాల కరమేణా సవచఛంద్ సంస్ లకు అపపజపపనునానర్ు. వీట్ట
ద్ావరా అట్ి డుగు వరాగలకు చంద్ిన వారికి కూడా అవగాహనా కలపన, పునరావాసం మరియు
శక్షణ అంద్ించడం జర్ుగుతటంద్ి.
ఈ కింర ద్ి అంశములు వివిధ ఆదర్థశ ప్ాాజెకుులలో ఆరిథక స్హాయం అంద్ివవవలెన్ంటే పరిగణలోనికి
తీస్తకోవడం జర్థుగుత ంద్ి

I. తర్థచ్ూ వచ్దే నిర్థవహణ వాయం (Recurring expenditure)
i. సవచఛంద్ సంస్ లు నియమించుకునే సిబ్ుంద్ి గౌర్వవేతనం
ii. లబ్దే ద్ార్ుల పరయాణ ఖ్ర్ుచలు
iii. వసత్ర గృహాల నిర్వహణ మరియు ఉపకార్ వేతనాలు
iv. ముడి సర్ుకుల ఖ్ర్ుచ
v. కారాూలయ నిర్వహణ ఖ్ర్ుచలు ( కరంట్, నీర్ు)
vi. అద్ే
II. ఒకసారి పెటేు పెటు ుబడి వాయం (Non-recurring expenditure)
i. ఫ్రీనచర్
ii. పరికర్ములు
iii. భవన నిరాాణం
iv. పుసత కాల కొనుగోలు
వూయనియమావళి పథకంలో ప్ ంద్ుపర్చడం జరిగింద్ి.అద్ే విధంగా అనిన ర్కాలు నిర్వహణ
వూయాలకు మరియు పెట్ి ుబ్డి వూయాలకు ఒక గరిష్ి మొతత ం నిర్ణయించడం జరిగింద్ి.
అర్థహత కలిగి స్ంస్థ లు
ఈ ద్ిగువ తలిపిన సంస్ లు ఈ పథకం కింర ద్ నిధులు ప్ ంద్డానికి అర్హమైనవి. :
i. సంస్ లు 1860 (XXI of 1860 చట్ి ం కింర ద్ నమోద్ై ఉండాలి. లేద్ా ఆయా రాష్రారాలలోని/ కంద్ర
ప్ాలిత ప్ారంతాలకు చంద్ిన సంబ్ంధిత చట్ి ం కింర ద్ నమోద్ై ఉండాలి. లేద్ా
ii. చట్ి ం పరిధిలో పబ్దలక్ ట్రసి ు కింర ద్ నమోద్ు కాబ్డి ఇంకా పనిచేసత ుననద్ై ఉండాలి
iii. సెక్షన్ 25, 1958 కంపెనీల చట్ి ం కింర ద్ నమోద్ు కాబ్డిన అనుమత్ర ప్ ంద్ిన సేవా కంపెనీలు.
నిధులకోసం.ద్ర్ఖ్ాసుత చేసే నాట్టకి మరో రండు సంవతుర్ముల ప్ాట్ు నమోద్ు అయిన
రిజిసేిష్
ే న్ చలులబ్ాట్ు అయియూ సంస్ లు
గమనిక : కొనిన పరతేూక సంద్ర్ురాలలో , సంస్ లకు నిర్ణయించిన కనీస కాల వూవధిని కార్ూద్రిశ,
సామాజిక నాూయం మరియు సాధికార్త మంత్రరతవ శ్ాఖ్ వార్ు పెై నిబ్ంధనల పరకకన పెట్ి వచుచ.
అయితే వార్ు ద్ానికి సంబ్ంధించిన కార్ణాలను నాూయ పర్మైన అంశ్ాలను వారత పూర్వకంగా ప్ ంద్ు
పర్చవలసి ఉంట్ుంద్ి.
సంస్ తపపనిసరిగా పేరా 3.4.1(i) to (iii) లో ప్ ంద్ు పర్చిన మేర్కు ద్ిగువ తలిపిన లక్షణాలు కలిగి
ఉండాలి.

i. నిర్వహించే బ్ో ర్ుడ మరియు కమిట్టకి చంద్ిన వారి అధికారాలు,

విధులు, భాధూతలను

నిర్ణయించి వాట్టని వారత పూర్వకంగా ప్ ంద్ుపర్చబ్డి ఉండాలి.
ii. పథక నిర్వహణకు కావలసిన వనర్ులు, వసతటలు మరియు అనుభవం కలిగి ఉండాలి
iii. వూకితగత లేద్ా వూకుతల సమయహానికి లాభం కలిపంచేద్ిగా ఉండకూడద్ు. మరియు లాబ్ాపేక్ష
కలిగి ఉండరాద్ు.
iv. లింగ,మతం, ప్ారంతం పేరిట్ వూకుతలను లేద్ా బ్ృంద్ాలపెై వివిక్షత చూపే సంస్ అయి ఉండరాద్ు
v. ఏరాపట్ై రండు సంవతురాలపెై బ్డి ఉండాలి
vi. సంస్ ఆరి్క పరిస్ త్ర
ి బ్లమైనద్ిగా ఉండాలి
గమనిక : కొనిన పరతేూక సంద్ర్ురాలలో కార్ూద్రిశ ఆరి్క సలహాద్ార్ులతో సంపరద్ించి సంస్ అనుభవం,
ఏరాపట్ైన తర్ువాత కాలవూవధి, మరియు ఆరి్క పరిపుష్ి త అనే విష్యాల పెై వసులుబ్ాట్ు ఇచేచ
అవకాశం ఉంద్ి. వీట్ట కార్ణాలను వారత పూర్వకంగా ప్ ంద్ుపర్చవలసి ఉంట్ుంద్ి.
నిధతల స్హాయానికి గల నియమావళి (NORMS OF FINANCIAL ASSISTANCE)
నిధులు ఎంత మొతత ం ఇవవవల ననేద్ి పరత్రప్ాద్ిత ప్ారజకుిను అవసర్ం బ్ట్టి ఉంట్ుంద్ి. వూయ
నిబ్ంధనలను అనుసరించి

పరత్రప్ాద్ిత బ్డి ట్ మొతత ంలో

90

శ్ాతం వర్కు ఒక ప్ారజకుికు

అంద్జయవచుచ. సవచచంద్ సంస్ ల సావవలంబ్న ప్్ ర తుహించడానికి 7 సంవతురాలకోసం ద్ర్ఖ్ాసుత
చేసుకొనన పట్ి ణ ప్ారంతాలలోని సంస్ లకు అంద్జసాతర్ు. ఏడాద్ి తర్ువాత ఏడాద్ికి 5 శ్ాతం వర్కు
బ్యట్ట నిధులను సేకరించవలసి ఉంట్ుంద్ి. అలా ఇచేచ నిధులను 75 శ్ాతం వర్కు తగిగంచడం
జర్ుగుతటంద్ి.
గారంట్ులకు సంబ్ంధించిన పూరిత నిబ్ంధనలు Annexure XIV to XVI in Part A 3.5.3 లో ప్ ంద్ు
పర్చడం జరిగింద్ి.

ఈ పథకం కింర ద్ ర్ూప్ ంద్ించిన పరత్రప్ాద్నలకు ఇంతకుమునుపే నిధులు ప్ ంద్ిన

సంస్ లు లేద్ా వేర అధికార్ మారాగల ద్ావరా నిధులు రావచచని భావిసుతనన సంస్ లను వాట్టని ద్ృష్ిిలో
పెట్ి ుకొనే నిధులను మంజార్ు చేసత ార్ు. ద్ర్ఖ్ాసుతలోనే ద్ానికి తగిన సమాచార్ము మరియు
ధృవీకర్ణను ఆ మేర్కు ప్ ంద్ు పర్చవలసి ఉంట్ుంద్ి.
దర్థఖాస్తి మరియు మంజూర్థు (APPLICATION AND SANCTION)
కొతి ప్ాాజెకుులకు (For new projects)
కొతత ప్ారజకుిలకు గారంట్ు నిధులు మంజూర్ు చేయాలంట్ే ఆయా రాష్రా పరభుతవం / రాష్ి ే కమీష్నర్ుల/
జాతీయ సంస్ లు/సామాజిక నాూయం మరియు సాధికార్త మంత్రరతవ శ్ాఖ్ నిరిష్ించిన ఇతర్ విధానం

ద్ావరా నిరీణత ఫార్ంతో

సిఫార్ుు పంపవలసి ఉంట్ుంద్ి. ఏద్ి ఏమైనా కొతత ప్ారజకుిల కింర ద్ ఉద్య ూగుల

శక్షణకు అయితే ద్ర్ఖ్ాసుతలను తపపనిసరిగా భార్త పునరావాస మండలి (RCI) అనునుత్ర మరియు
సహకార్ం ప్ ంద్వలసి ఉంట్ుంద్ి.
ఇద్ి వర్థక న్డుస్తిన్న ప్ాాజెకుులకు( For continuing projects)
I. నిరీణత ఫార్ంలో నింపిన ద్ర్ఖ్ాసుతను నిధుల మంజూర్ు కోసం అంద్జయవసి ఉంట్ుంద్ి.
నిధులు విడుద్లకు ఈ కిరంద్ి తలిపిన పతారలు అవసర్మౌతాయి.
i. ఈ ఆరి్క సంవతురానికి అవసర్మయియూ బ్డి ట్ అంచనాతో ప్ాట్ు అవసర్మైన గారంట్ు
వివర్ములు(నిర్వహణ వూయం మరియు పెట్ి ుబ్డి వూయం వివర్ములు విడి విడిగా చూప్ాలి)
ii. ఇద్ి వర్కు మంజూర్యిన గారంట్ు నిధులకు ఖ్ర్ుచలయిన వివర్ములు ప్ ంద్ుపరిచిన గత
సంవతుర్పు ఆడిట్/ఆడిట్ కాని ల కకల వివర్ములు.
iii. వసూళళి, చలిల ంపుల పట్టిక, ఆద్ాయ, వూయాల పట్టిక మరియు ఆసిత , భాధూతల పట్టికలు
iv. గత సంవతుర్మునకు సంబ్ంధించిన వారిషక నివేద్ిక
v. మంజూర్యిన నిధులకు అంశ్ాల వారీగా ఆడిట్ర్ు వినియోగ ధృవపతారలు ..అవి
vi. సిబ్ుంద్ి వివర్మలు
vii. లబ్దే ద్ార్ుల వివర్ములు
viii. ప్ాలకవర్గ ంలోని సభుూల వివర్మలు
ix. ఇంకా ఏద్ైనా వివర్ములు అవసర్మైనచో లేద్ా అడిగి ఉంట్ే అవి.

