ప్రైవేటు రంగంలో విభిన్న సామర్ యం గలిగిన్ వారికి ఉపాధి కలపనా పథకం – సంస్ లకు
పరో త్ాాహాలు
నంబరు 2-4/2007-DDIII (Vol. II)
భారత పోభుతవం
సామాజిక నాాయం మరియు సాధికార మంత్రోతవ శాఖ
( విభిన్న సామర్ యం విభాగం)
శాస్ర్ిత భవన్ , న్యూఢిల్లీ
తేది 26, ఫ్భవ
త రి, 2008
To
1. కార్ూదరర్శులు,, న్ని  ంత్త్వ  శాలు, / భార్్ ప్తభు్వ తుో్ విభాగంుు,
2. ంులూ కార్ూదరర్శులు,, న్ని  రాష్రాతాు, / కతదరత పాలి్ పాతతతాు,
3. కార్ూదరరిల (ఇతచార్జ్) , నతగ వికు్వ  విషయాు, / కార్ూదరరిల (ప్రిశ్ం
ర ు,) , న్ని  రాష్రాతాు, / కతదరత
పాలి్ పాతతతాు,
4. నతగ వికు్వ త కలిగిన్ రాషతా కమిషన్ర్శుీ, ,న్ని  రాష్రాతాు, / కతదరత పాలి్ పాతతతాు,
5. సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల న్ే్ృ్వ తుో్ న్ని  జాతీయ సతసథ ు,
ంరియు ఇ్ర్ సతసథ ు,
6. సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల న్ే్ృ్వ తుో్ జిుాీ వికుాతగుు
ప్ున్రావాస కతదాతు, (DDRCs)
7. సాధార్ణ కార్ూదరరిల, ి్హెచ్  ిి వాణజజూ ంరియు ప్రిశ్ం
ర ు ాంాతరర్జ , ి్హెచ్  ిి ాస్  , 4/2 స్ర్రి
ప్రిశ్ం
ర ు ఏరియా,ఆగషటు కారత్ ంార్జ్ , న్యూఢిల్లీ
8. సాధార్ణ కార్ూదరరిల, ASSOCHAM, 1, సాంాజిక కతదరతత , జంుుద్ ప్ూర్జ , కైుాష్ కాునీ,
న్యూఢిల్లీ
9. ప్తధాన్ సతచాుక,ు,, స్ర్హఐహఐహ , ంాథో ్  స తథి స్రతటర్జ, 23, ఇ్ి్ ు టయూషన్ల్ ఏరియా, ుోధి రోడ్,
న్యూఢిల్లీ
10. సాధార్ణ కార్ూదరరిల , ఫ్కకీ (FICCI), ఫఢరషన్ ాస్ , టాన్సిన్ ంార్జ్ , న్యూఢిల్లీ
11. నతగ వికు్వ తిై ప్్జసతున్ని  న్ని  సవ చ్ఛతధ సతసథ ు,

విషయము : - విభిన్న సామర్థం కలిగిన్ వారికి ఉపాధి కలిపంచిన్ ప్ైరవట్ రంగ సంస్ లకు పర ో త్ాాహాల ఇవ్వడం
గురించి
ఆరాూ !
విభిన్ని  సాంర్్థ్ కలిగిన్ వారి ప్ున్రావాసత విషయతుో న్ేన్త సయచతచే న్ ంులూమైన్ నతశ్త
ఏమిటతటే నటటు వారి ఆరిథక ప్ున్రావాసత ఉపాధి కుపన్ దావ రా ుేదా సవ యత ఉపాధి నతదితచ్డత దావ రా
సాధితచ్వచ్తుహ ప్తభు్వ  ప్ర్తగా విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి సవ యత ఉపాధి కుపన్క, వారికి సాతక్క
శిక్షణ నతదితచ్డత ంరియు జాతీయ వికుాతగుు, ంరియు నభివృదిి కారోపరషన్ (NHFDC) దావ రా విడీ
రాయితీ కలిగిన్ ఋణాు, నతదివవ డత జర్శుగుత తదిహ ప్తభు్వ  ఉదో ూగాుుో రిజరవ షన్ విధాన్త దావ రా
విభిన్ని  సాంర్్థ్ కలిగిన్ వారికి ఉపాధి కలిపతచ్డత జర్శుగుత తదిహ స్రక్షన్ 33 ప్తకార్త నతగ వికు్వ త
కలిగిన్ వారికి (సంాన్ నవకాశాు,, హక,ీు ర్క్షణ ంరియు ప్ూరిు భాగసావ ంూత),1995 చ్టు త
గురిుతప్రిిన్ కొ్ని  ఉదో ూగాుుో 3 శా్త రిజరవ షన్త
ీ కలిపస్ు తదిహ ( 1 శా్త చొప్ుపన్ గురిిీవారికి, వి్కిిి
సంసూ ఉన్ని  వారికి, పాక్షిక నతగ వసైకుూత కలిగి న్డవుే్ వారికి) హ ప్తభు్వ  సతసథ ుుోన్త ంరియు
ప్తభు్వ  ర్తగ సతసథ ుుోన్య ఇది వరిుసు తతదిహ నదేగాక విసు రిసు తన్ని  ివ
ై ేట్ ర్తగతుో విభిన్ని  సాంర్థయ్
కలిగిన్ వారికి ఉదో ూగ నవకాశాు, ితచేతదరతక,గాన్త, నుా ఉదో ూగత ఇచున్ఆయా సతసథ ుక, ప్ త తాిాసున్త
నతదివవ డత జర్శుగుత తదిహ
విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి (సంాన్ నవకాశాు,, హక,ీు ర్క్షణ ంరియు ప్ూరిు
భాగసావ ంూత),1995 చ్టు త 2హ స్రక్షన్ 41 ప్తకార్త మొ్ు త ప్్ వారిుో కనీసత 5 శా్త ంతది కన్ాని  ఉదో ూగత
కలిపతచన్ ివ
ై ేట్ సతసథ ుక, , కతినీుక, ప్తభు్వ  ప్ర్తగా ప్ త ్ిాసు, నతదివవ డత జర్శుగు్టతదిహ 2006
న్తతిి నంు,ుోకి వచున్ జాతీయ వికుాతగుు విధాన్త కూిా ంుతదరసతు చ్ర్ూు, తీసతకోవాు్ తెలియ
జి్పతదిహ దీ్ ప్తకార్త విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ ఉదో ూగాు, కలిపతచే సతసథ ుక, ప్ త ్ిాసు,
ఇవవ డత,నవార్శుీు, ఇవవ డత, ప్న్తని ు, మిన్ాసయితచ్డత మొదరుగున్వి చేప్టాుు్ ్రిష్తచన్దిహ ఆరిథక
ంత్త ్న్ రిె్ట్ ప్తసతగతుో సతఘటట్ ర్తగతుో కూిా విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి ఉదో ూగాు కుపన్
ప్థకత గురితచ ప్తకటటతచార్శుహ
3హ ివ
ై ేటు ర్తగతుో విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి ఉపాధి కలిపతచే సతసథ ుక, రాయితీు, , ప్ త తాిాసు,
ఇచేు ప్థకా్ని  ప్తభు్వ త ఆమోదితచన్దిహ ప్థక వివర్ంుు, ఇతదరత వసతట జ్ప్ర్చ్డమైన్దిహ ఈ ప్థకత
కితర దర ివ
ై ట
స ు ర్తగతుో ప్్ చేసు తన్ని  విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ ఉదో ూగుు, విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి
(సంాన్ నవకాశాు,, హక,ీు ర్క్షణ ంరియు ప్ూరిు భాగసావ ంూత),1995 చ్టు త ంరియు జాతీయ నతగ
వికు్వ త, ంాన్స్ర్క వికు్వ త ంరియు వివిధ ర్కాు నతగవసైకుూత కు వారి సతక్షం టతసు త చ్టు త, 1999
ప్రిధిుోకి వసాుర్శుహ దీ్ ప్తకార్త ివ
ై ేటు ర్తగతుో న్సు వే్న్త ర్ూహ25,000 ు, తీసతకొతటయ ఉతటే దా్్

ప్తభు్వ త సతసథ ుక, ్రిగి ఇవవ డత జర్శుగు్టతదిహ 1 ఏి్తల్ 2008 ్ర్శువా్ చేరిన్ విభిన్ని  సాంర్థయ్
కలిగిన్ నతదరరి ఉదో ూగుుక, ఈ ప్థకత వరిుసు తతదిహ
4హ న్ేన్త కోరది ఏమిటతటే ిై తెలిి్న్టుు మీర్తదరర్ూ ఈ ప్థకత వివర్ంుున్త న్ని  సతరతధి్టుక, నతటే
ఉపాధి కుపన్ా కతదాతు,, రాషు ర వాణీజూ ంరియు ప్రిశ్ం
ర ు ాంాతరర్జి , జిుాీ ప్రిశ్ం
ర ు కతదాతు,, ప్తతేూక
ఉఫాధి కుపన్ా కతదాతు,, వృ్ు శిక్షణా కతదాతు దరృష్ుకి తీసతక,వచు విభిన్ని  సాంర్థయత కలిగిన్ వార్శు ివ
ై ేటు
ర్తగతుో్ న్ని ర్కాు ఉదో ూగ నవకాశాున్త నతదిప్ుచ్తుకోవిా్కి గాన్త త డపడగుర్్ ఆశిసతున్ాని న్తహ
5హ ఈ ప్థకత నంు,ుో ఏదెైన్ా సంసూన్త ఎదరతరొీన్ాని  మీర్శు ఈ కితర ది వారికి దరృష్ుకి తీసతక, రావచ్తున్తహ
శ్రర నశిష్ క,ంార్జ , ిిప్ూూటీ ిెైర్కుర్జ జన్ర్ల్ , సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల,
ర్ూమ్ న్సతరర్శు 610, 'A' వితగ్, శాస్ర్ిత భవన్ , న్యూఢిల్లీ 110001హ( ఫ్ న్ న్సతరర్శుీ 23383853 (ఆఫీసత)
ంరియు ఈ మయిల్ kmashish@nic.in].
6హ ఇది సంగర ఆరిథక విభాగంు వారి ID No. 3118/DS(F) తేది 25.2.2008 వారి ఉ్వ ర్శువ ున్త నన్తసరితచ
జారీ చేయరిిన్దిహ
ఇటు
ీ భవదీయుడు
సత్కత/( ఆర్జహకహ ంాగో్)
కార్ూదరరిల కి ుోరిి
న్కు, జ్ప్రిచన్ది
1. కార్ూదరరిల, ఉపాధి కుపన్ా ంరియు ుేరర్జ ంత్త్వ  శాల, సహరామ్ శ్కిు భవన్ ,న్యూఢిల్లీ, దీతత
పాటు వారి్ కోరదేమిటతటే ఈ ప్థకత వివర్ంుు, న్ని  సతరతధి్ శాలు దరృష్ుకి తీసతక,
రావాు్ ంరియుహ ఉదో ూగుు భవిషూ్ధి ంరియు ఉదో ూగుు, రాషు ర బీంా ప్థకాుుో ్రతధన్ు,
ంరియు నవసర్మైన్ ంార్శుపు,, చేర్శుపు, చేయాు్ కోర్డత జరిగితది హ ఈ ప్థకత ిై తెలిి్న్
ప్తకార్త ప్తభు్వ  ఆమోదరత ప తదిన్దర్ తెు,ప్డమైన్దిహ దీ్కి సతరతధితచ letters No. R11011/1/07-SSII dated 16th January, 2008 and No.S-38025/2/2007-SSI dated 28th
January, 2008 న్త ప్రిశ్రలితచ్ వుస్ర్న్దిగా కోర్డమైన్దిహ
2. కార్ూదరరిల,( వూయత), ఆరిథక ంత్త్వ  శాల, వూయ విభాగంుహ న్ార్జు రాీక్ , న్యూఢిల్లీ,
3. కార్ూదరరిల, ప్తణాళికా కమీషన్ ,యోజన్ా భవన్ , న్యూఢిల్లీ,

4. కార్ూదరరిల, వాణజజూ ంరియు ప్రిశ్ం
ర ు ంత్త్వ  శాల, ప్రిశ్ం
ర ు విధాన్త ంరియు నభివృదిి
విభాగత, ఉదో ూగ భవన్ , న్యూఢిల్లీ, ంరియు వారికి సతరతధితచన్ నతదరరి దరృష్ుకి
తీసతక,రావాుస్ర్న్దిగా కోర్డమైన్దిహ
5. సతయుకు కార్ూదరరిల, ప్తధాన్ ంత్త కారాూుయత, స్ బ రాీక్, న్యూఢిల్లీ,110011
6. సతయుకు కార్ూదరరిల ంరియు ఆరిథక సుాసదార్శు, సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్
ంత్త్వ  శాల, శాస్ర్ిత భవన్ , న్యూఢిల్లీ
7. ప్తణాళికా కమీషన్ , సాంాజిక న్ాూయ విభాగత , యోజన్ా భవన్ , న్యూఢిల్లీ,
8. ప్తణాళికా కమీషన్ , ి్హయతహిిహ విభాగత, యోజన్ా భవన్ , న్యూఢిల్లీ,
9. కతదరత భవిషూ్ధి కమీషన్ర్జ, భవిషూ ్ధి భవన్ , 14, భికైజీ కాంా పాూుె్  , న్యూఢిల్లీ, 110 066 –
నవసర్మైన్ చ్ర్ూు ్మి్ు త
10. సాధార్ణ సతచాుక,ు,, ఇహయ్ హఐహస్ర్హ, ప్తచ్దీప్ భవన్ , స్ర్హఐహజిహ రోడ్ , రాుభవన్ దరగ్ ర్,
న్యూఢిల్లీ, 110 002 – నవసర్మైన్ చ్ర్ూు ్మి్ు త
11. సంగర ఆరిథక విభాగంు, శాస్ర్ిత భవన్ , న్యూఢిల్లీ –ఈ ప్థకా్ ప్తచారా్కి ిింాతడు గారతటుు రిె్ట్
కితర దర కొ్ు గా ఉప్ ప్దరతిున్త పాతర్తభితచాు్ వారి్ కోర్డత జరిగితదిహ
వీరికి కూిా న్కు, ప్తప్డమైన్ది
1. కార్ూదరరిల (య్  హజ ంరియు హఇ) వారి ి్హి్హయ్  గారిీ
2. కార్ూదరరిల ( ఎహయ్  ) వారి ి్హి్హయ్  గారిీ
3. ిిహిిహయ్  వారి ి్హయ్  గారిీ
సత్/(( ఆర్జహకహ ంాగో్)
కార్ూదరరిల కి ుోరిి
ప్ైవ
ర ేటు రంగంలో విభిన్న సామర్యం గలిగిన్ వారికి ఉపాధి కలపనా పథకం
(SCHEME FOR PROVIDING EMPLOYMENT TO PERSONS WITH DISABILITIES IN THE
PRIVATE SECTOR)
ప్తభు్వ త ఆమోదితచన్ ివ
ై ేటు ర్తగతుో విభిన్ని  సాంర్థయత కలిగిన్ వారికి ఉదో ూగాు, కలిపతచే సతసథ ుక,
ప్ త తాిాసు, కలిపతచే ప్థకత ఈ కితర ది విషయాున్త నన్తసరితచ ప్్చేసు తతదిహ
i.

11 వ వారిిక ప్తణాళికా వూయ మొ్ు త ర్ూ 1800 కోటు
ీ

ii.

ఈ ప్థకత ివ
ై ేటు ర్తగా్కి ంా్తమే వరిుసు తతది

iii.

సాల్లన్ా ఒక ుక్ష ఉదో ూగాు, కలిపతచ్డత

iv.

ివ
ై ేటు ర్తగతుో ప్్చేసు తన్ని  విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ ంరియు న్సుక, ర్ూహ 25,000 వర్క,
వే్న్త ప తదరత్టన్ని  వారికి ఈ ప్థకత వరిుసు తతదిహ

v.

ప్ త తాిాసు, : మొదరటట ంూడు సతవ్ిరాు పాటు భవిషూ్ధికి ంరియు ఉదో ూగుురాషతా భీంాక,
సతసథ ు, చెలిీతచ్వుస్ర్న్ భవిషూ్ధి వాటాన్త ప్తభు్వ మే చెలిీసు తతదిహ నుాగ ్ర్వ హణా లర్శుఛు,
కితర దర వే్న్తుో 1హ1 శా్త భవిషూ్ధి ంరియు ఇ్ర్ చుీ ర్వూయాు (EPF&MP) చ్టు త ప్తకార్త
సతసథ న్ే భరితచ్వుస్ర్ ఉతటుతదిహ

2. ్రతధన్ు,:1. ఈ ప్థకత విభిన్ని  సాంర్థయత కలిగిన్ వారికి ఈ కిరతది సయచ్న్ున్త నన్తసరితచ వరిుసు తతది హహ
a. విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి 1995 చ్టు త ంరియు జాతీయ నతగ వికు్వ త
(సంాన్ నవకాశాు,, హక,ీు ర్క్షణ ంరియు ప్ూరిు భాగసావ ంూత), ంాన్స్ర్క వికు్వ త
ంరియు వివిధ ర్కాు నతగవసైకుూత కు వారి సతక్షం టతసు త చ్టు త, 1999 ప్రిధిుుోకి
వచేు వార్శుహ
b. 1952 భవిషూ్ధి ంరియు ఇ్ర్ ప్ త విజన్ి చ్టు త ప్తకార్త, ంరియు ఉదో ూగుు రాషతా బీంా
సతసథ ు 1948 చ్టు త మేర్క, భవిషూ్ధి (EPF) ంరియు ఉదో ూగుు, రాషతా బీంా సతసథ ు
(ESI) ుోన్మోదరత నయిన్ భార్్దేశ్తుో్ న్ని  ివ
ై ేటు ర్తగతుో్ సతసథ ు, ఈ ప్థకత
ప్రిధిుో్కి వసాుయిహ నుాగ జంుు, కాశ్రుర్జ రాషతాతుో 1961 జంుు, కాశ్రుర్జ భవిషూ్ధి
ంరియు ఇ్ర్ ప్ త విజన్ి చ్టు త ప్తకార్త భవిషూ్ధి (EPF) ుో న్మోదరత కారిిన్ సతసథ ు,
ఈ ప్రిధిుో్కి వసాుయిహ
c. 1-4హ2008 ్ర్శువా్ చేరిన్ వార్శు
2. విభిన్ని  సాంర్థయ్ కలిగిన్ వారికి 1995 చ్టు త ంరియు జాతీయ నతగ వికు్వ త (సంాన్
నవకాశాు,, హక,ీు ర్క్షణ ంరియు ప్ూరిు భాగసావ ంూత), ంాన్స్ర్క వికు్వ త ంరియు వివిధ
ర్కాు నతగవసైకుూత కు వారి సతక్షం టతసు త చ్టు త, 1999 చ్టాుు మేర్క, సతరతధి్ నధికార్శుు,
జారీ చేస్ర్న్ ఉదో ూగి ్న్క, గు నతగ వికు్వ త ధృవీకర్ణ ప్తాత్ని  మొదరటటసారి ఈ భవిషూ్ది
ంరియు ఉదో ూగుు, రాషతా బీంా సతసథ ు న్తతిి ుబ్ది ప తదే ంుతదరత నతదరజయవుస్ర్ ఉతటుతదిహ
3. ప్తభు్వ త న్ేర్శుగా సతసథ ు, చెలిీతచ్వుస్ర్న్ భవిషూ్ధి వాటాన్త 1952 భవిషూ్ధి ంరియు ఇ్ర్
ప్ త విజన్ి చ్టు త ప్తకార్త మేర్క, ంరియు

ఉదో ూగుు, రాషతా బీంా చ్టు త 1948 గరిషుతగా ంూడు

సతవ్ిరాుక, ఈ ప్థకతుో చెలిీతచ్డంు జర్శుగు్టతది. నుాగ ్ర్వ హణ లర్శుుుక, గాన్త
సతరతధి్ ఉదో ూగుు వే్న్ాుుో 1హ1 శా్త మేర్క, ఎప్పటటుాగాన్ే సతసథ ుే చెలిీతచ్వుస్ర్ ఉతటుతదిహ
3హ సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్ ంత్త్వ  శాల ఈ ప్థకత కితర దర ఒకసారి ిదరి మొ్ు తుో
ంుతదరసతుగాన్ే భవిషూ్ధి సతసథ క, ంరియు ఉదో ూగుు రాషతా బీంా కారోపరషన్ క, చెలిీసు ార్శుహ ఈ
మొ్ు తన్తతిి సతసథ ు న్తతిి వచేు వూకిుగ్ వివర్ంుుక, సరిజసాుర్శుహ కాుాన్తగుణతగా ిై సతసథ ుుో్
మొతాు్ని  ్రిగి ్తప్ు్టతటార్శుహ కొ్ు ుో రతడు సతసథ ు, చెరి ర్ూహ 5 కోటీ ర్ూపాయు మేర్ ఈ మొ్ు త
ఉతటుతదిహ నవసరా్కి నన్తగుణతగా ంార్శుప చేస్రే నవకాశ్త ఉతదిహ ంుతదరసతుగా చెలిీతచ్త మొతాుున్త
ఉన్ని ్ సాథయి కమిటట ఆధవ ర్ూతుో తెం
ై ాస్ర్క ప్దరి ్ుో సమీక్ష చేయడత జర్శుగు్టతదిహ
4. ఈ ప్థకా్ని  ప్రిశ్రలితచ్తటక, గాన్త సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల ంరియు
ఉపాధి ంరియు ుేరర్జ ంత్త్వ  శాలు ఉంుిి న్ే్ృ్వ తుో ఉన్ని ్ సాథయి కమిటట ఏర్పడు్టతదిహ ఈ
కమిటటుో ఈ కితర ది వార్తదరర్ూ సభుూు,గా ఉతటార్శుహ
i. కార్ూదరరిల, ఉపాధి ంరియు ుేరర్జ ంత్త్వ  శాల - నధూక్షుు,
ii. కార్ూదరరిల, సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల –సహ నధూక్షు,
iii. సతయుకు కార్ూదరరిల, ఉపాధి ంరియు ుేరర్జ ంత్త్వ  శాల–సభుూు,
iv. ంులూ భవిషూ్ధి కమీషన్ర్జ, భవిషూ్ధి సతసథ - సభుూు,
v. కమీషన్ర్జ , ఉదో ూగుు, రాషతా బీంా సతసథ –సభుూు,
vi. సతయుకు కార్ూదరర్శులు, ంరియు ఆరిథక సుాసదార్శుు, , సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్
ంత్త్వ  శాల ంరియు ఉపాధి ంరియు ుేరర్జ ంత్త్వ  శాలు,
vii. సతయుకు కార్ూదరరిల సాథయిుో్ నధికారి సాంాజిక న్ాూయత ంరియు సాధికార్్ ంత్త్వ  శాల
5. ఈ కమిటీ నవసరా్కి నన్తగుణతగా కనీసత ంూడు న్సుుక, ఒకసారి సంావేశాు, ్ర్వ ెిసు తతదిహ
సతుభతగా ప్థక ్ర్వ హణక, నవసర్మైన్ ప్ు, విషయాున్త చ్రిుసతుతదిహ

