
 

To 
மா��மி� எட
பா� தி�.ேக. பழன�சாமி அவ�க�                     21.02.2019 

தமி�நா� �தலைம ச� 
ெச"ைன 600 009. 
 

அ"�ைடய$�..  வண&க'.                    
 

ெபா��: சிற� நிதி�தவ� �.2000/- ஊன��ேறா� உ�ைமக� ச!ட#-2016-%ப&, நிதி�தவ� 
ெதாைகய�) மா�*+திறனாள-க./0 25% 12தலாக உய�+தி�#, 5% தி!ட ஒ5/கீ!2 அளவ�ைன 
மா�*+திறனாள-க� பய%ெபற ஒ5/கீ2 ெச8ய/ ேகா�த) - ெதாட�பாக  
  

பா�ைவ: ஊரக வள�:சி+5ைற அரசாைண எ=.19, நா� 13.02.2019 
 

அமலி( உ�ள ஊன�,ேறா� உ.ைமக� ச/ட' 2016 த,ேபா0 ப1.2 24(1)-"ப�, 
அரசா7க7க� எ8த ஒ� ச:கநல;தி/ட' ேம,ெகா�டா<', அ;தி/ட7கள�( 
ம,றவ�க=&� ஒ0&கீ� ெச?வைதவ1ட,  மா,@;திறனாள�க=&� 25% A�தலான அள2 

உய�;தி வழ7க ேவ��'.  அதாவ0 மா,@;திறனாள�க� உ�ள ��'ப7க=&� 
இ;ெதாைகைய C.2500/- ஆக உய�;தி வழ7க ேவ��'. அைத
 ேபா"@ ச/ட
 ப1.2 
37(b)-"ப� அரEக� தF/�' அைன;0 வ@ைம ஒழி
� ம,@' �"ேன,ற7க=&கான  
தி/ட7கள�( அளவ1ைன மா,@;திறனாள� ெப�க=&� �"G.ைமHட" 5% தி/ட 
ஒ0&கீ�ைன மா,@;திறனாள�க=&� ஒ0&கீ� ெச?ய ேவ��'.    
 

ஆனா(, தமிழக அரசி" ஊரக வள� சி;0ைற ப1
-13 ேததிய1/� ெவள�ய1/��ள அரசாைண 
எ�.19-( மா,@;திறனாள�க=&கான ச/ட வ1தி�ைறக� கைட
ப1�&கவ1(ைல.  
அறிவ1;0�ள ெபா7க( நிதி ம,@' ெபா7க( ெபா�/க� வழ7�' தி/ட7கள�(, இ8த 
ச/ட வ1தி�ைறைய தமிழக அரE கைட
ப1�&கவ1(ைல.  
 

மா�*+திறனாள-க� உ�ள 02#ப>கைள வ*ைம/ேகா!&% கீ? வா@# ப��வ�னராக 
ஏ�றி2க  
இ8திய அரE' ைகெயK;தி/� ஏ,@�ள 2007 ஆ' ஆ�� ஊன�,ேறா� உ.ைமக=&கான 
ஐ&கியநா�க� சைப க"ெவ"ஷ", அரசா7க7க� தF/�' தி/ட7க� அைன;தி<' 
மா,@;திறனாள�கைள உ�ளட&க ேவ��' என வலிH@;திH�ள0.  அைத
ேபா"@ சிவ1( 
உ.ைமகள�" ம&க� ச7க'(ப1Hசிஎ() அைம
� ெதாட�8த வழ&கி( 2003 ஆ' ஆ�� 
உ சநFதிம"ற' வழ7கிய தF�
� ஒ"றி( வ@ைம&ேகா/�&� கீ� வாK' ப1.வ1ன.( 
மா,@;திறனாள�கைளH' ேச�&க வலிH@;திH�ள0. 
 

ஆனா(, மாநில' �Kவ0' வ@ைம&ேகா/�&� கீ� வாK' ��'ப7கைள கண&ெக�&�' 
அதிகா.க�, பல இட7கள�( மா,@;திறனாள�க� உ�ள ��'ப7கைள இ8த வர'ப1,�� 
ேச�&க ம@
பதாக ெச?திக� வ�கி"றன. 
 

 



 

2 
எனேவ, ச�வேதச வ1திகள�"ப�H', உ சநFதிம"ற உ;தரவ1"ப�H' மா,@;திறனாள�க� 
உ�ள ��'ப7கைள வ@ைம&ேகா/�&� கீ� வாK' ப1.வ1னராக அறிவ1;0 தி/ட7கைள 
ெசய(ப�;திட எம0 ச7க' வலிH@;0கிற0. 
 
மBன# கா/0# மாநில மா�*+திறனாள-க� நல ஆைணய� 
ஊன�,ேறா� உ.ைமக� ச/ட' 2016 த,ேபா0 ப1.2 80(a & g)-"ப�, அரசா7க' தF/�' 
தி/ட7கைள க�காண1;0 மா,@;திறனாள�க� உ.ைமகைள நிைலநா/�வ0', 
இ ச/ட;தி,� ெபா�8தாத வைகய1( அரEக� தF/�' தி/ட7கள�(  த"ன� ைசயாக 
அ(ல0 ேவ@ வைகய1ேலா தைலய$� ெச?0 ச. ெச?ய ேவ��ய0'  மாநில 
மா,@;திறனாள�க� நல ஆைணய." கடைமயா�'.   
 

ஆனா(, த,ேபாைதய ஊன�,ேறா� �திய ச/ட;ைத மதி&காம(, தமிழக அரE தF/�' 
தி/ட7கைள க�காண1;0, தைலய$� ெச?யாம( மாநில மா,@;திறனாள�க� நல 
ஆைணய� ெதாட�80 ம2ன' கா;0 வ�வ0 க��&க;த&க0. ஒSெவா� �ைறH' ச7க' 
சா�ப1( நFதிம"ற' ெச"@ மா,@;திறனாள�க� உ.ைமகைள நிைலநா/ட ேவ��ய 
அவலேம உ�ள0.   
 

ஊன�,ேறா� உ.ைமக� ச/ட;ைத தமிழக அரE அம(ப�;த ம@
பைத, தைலய$� ெச?0  
நடவ�&ைக எ�&காத மாநில மா,@;திறனாள�க� நல ஆைணய� எத,� எ"ற ேக�வ1H' 
எKகிற0. 

இ
ப�&�, 

                                                                                                                       
(பா. ஜா%ஸிராண�)        (எH. ந#�ராஜ%) 
மாநில தைலவ�                           ெபா5:ெசயலாள� 

Copy to: 
(1) The Chief Secretary, Govt. of TN, Chennai-9                       
(2) The Additional Chief Secretary to Govt. of Tamilnadu 

Rural Delveopment Department, Chennai 600 009. 
(3) The Chief Commissioner for Persons with Disabilities 

New Delhi, Delhi 110 001. 
(4) The State Commissioner 
Welfare of Differently Abled Persons Dept, Chennai 600 006. 

 
 
 
 
 
 


