பாராளுமன்ற உறுப் பினர் உள் ளூர் பகுதி வளர்சசி
் த் திட்டம்
பாராளுமன் ற உறுப் பினர் உள் ளூர் பகுதி வளர்ச்சித்திட்டம் 23.12.1993 ஆம்
ஆண்டு பிரதமர் அவர்களால் பாராளுமன் றத்தில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.
முதலாவதாக

இத்திட்டம்

மத்திய

ஊரக

வளர்ச்சி

அமமச்சகம்

மூலம்

சசயல் படுத்தப் பட்டு அக்டடாபர் 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய புள் ளியியல் மற் றும்
திட்ட சசயல் பாட்டு அமமச்சகத்திற் கு மாற் றம் சசய் யப் பட்டு சசயல் படுத்தப் பட்டு
வருகிறது. இத்திட்டத்தின் ட ாக்கமானது தங் களது பாராளுமன் ற சதாகுதிக்குட்பட்ட
பகுதிகளில்

சமுதாய

டமம் பாட்டிற் கு

டதமவயான

ீ டித்த

சசாத்துக்கமள

உருவாக்குவதாகும் .
இத்திட்டம் முற் றிலும் மத்திய அரசின்

ிதி ஒதுக்கீட்டில் சசயல் படுத்தப் படுகிறது.

இத்திட்ட சசயல் பாட்டிற் கு ஆண்டு ஒன் றுக்கு ஒரு பாராளுமன் ற உறுப் பினருக்கு
ரூ.5.00 டகாடி ஒதுக்கீடு சசய் யப் படுகிறது. .
 மக்களமவ

உறுப் பினர்கள்

டதமவயான

பணிகமள

ராஜ் ய

உறுப் பினர்கள்

சபா

தங் கள்

பரி ்துமர
தங் கள்

சதாகுதிக்குட்பட்ட
சசய் யலாம் .

உறுப் பினர்

ாட்டில்

எங் கு

டதர் ்சதடுக்கப் படும்

மா ிலத்திற் குட்பட்ட

டதமவயான பணிகமள பரி ்துமர சசய் யலாம் .
டவண்டுமானாலும்

பகுதிகளில்

பகுதிகளில்

ியமன மா ிலங் கமவ
பணிகமள

பரி ்துமர

சசய் யலாம் .
 பாராளுமன் ற

உறுப் பினர்கள்

இத்திட்ட

வழிகாட்டு

ச றிமுமறகளில்

குறிப் பிட்டுள் ளவாறு தங் கள் டதர் ்சதடுக்கப் பட்ட மாவட்டங் கமள இத்திட்ட
சசயல் பாட்டிற் கு

முதன் மம

மாவட்டமாக

டதர்வு

சசய் து

பணிகமள

டமற் சகாள் வார்கள் .
 பாராளுமன் ற உறுப் பினர்கள் ஆண்டு டதாரும் ரூ.5.00 டகாடிக்கு பணிகள்
பரி ்துமர சசய் யலாம் . இப் பணிகள் 15 சதவீதம் ஆதிதிராவிடர் வாழும்
பகுதிகளிலும் 7.5 சதவீதம் பழங் குடியினர் வாழும் பகுதிகளிலும் பணிகமள
பரி ்துமர
 மாவட்ட

சசய் ய டவண்டும் .
ிர்வாகம்

மா ில

சசயல் திட்டங் களுக்குட்பட்டு

தகுதியுள் ள

பணிகமள டதர்வு சசய் து சசயல் படுத்துவார்.
 இது தவிர பாராளுமன் ற உறுப் பினர்கள்

சவள் ளம் , சூறாவளி, சுனாமி,

பூகம் பம் , கடும் மமழ டபான் ற டபரழிவுகளால் பாதிக்கப் பட்ட பகுதிகளுக்கு
டதமவயான பணிகமளயும் டமற் சகாள் ளலாம் .

 மக்களமவ

உறுப் பினர்கள்

பாதிப் பு

ஏற் படாத

பகுதிகளிலிரு ்து

பாதிக்கப் பட்ட பகுதிகளுக்கு ஆண்டு ஒன் றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00
இலட்சம் வமர பணிகள் டமற் சகாள் ள பரி ்துமர சசய் யலாம் .
சசயலாக்கம்
 பாராளுமன் ற உறுப் பினர்கள் தங் களது பரி ்துமரமய மகசயாப் பத்துடன்
கூடிய கடிதம் வாயிலாக மாவட்ட
 ஒன் றுக்கு

டமற் பட்ட

ிர்வாகத்திற் கு சமர்ப்பிக்க டவண்டும் .

மாவட்டத்தில்

தங் களது பாரளுமன் ற

சதாகுதிமய

சகாண்ட உறுப் பினர்கள் முதன் மம மாவட்டம் வாயிலாகடவ டவறு மாவட்ட
பகுதிகளுக்கு பணிகமள பரி ்துமர சசய் ய டவண்டும்
 பணிகமள

துரிதமாகவும் ,

டதர்வு சசய் து மாவட்ட

தரமானதாகவும்

சசயல் படுத்தும்

ிர்வாகம் பணிகமள சசயல் படுத்தும் .

கீழ் காணும் பணிகமள இத்திட்டத்தின் வாயிலாக சசயல் படுத்தலாம் .



Providing Drinking Water Facility



Construction of Buildings for Govt. / Govt.Aided Schools / Colleges.



Improving Electricity infrastructures and lighting public streets.



Construction of buildings for hospitals and health centres.



Procurement of Hospital Equipments and Ambulances.



Construction of public irrigation facilities.



Non-Conventional Energy sources.



Railway station works, Roads, Pathways and Bridges.



Sanitation and Public Health.



Works relating to sports



Works relating to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.



Works Relating to Agriculture.



Works relating to cluster development for handloom weavers.



Works relating to urban development.



Providing fund assistance to Differently Abled for



purchase of artificial limbs, tricycle, etc.,



Other public facilities such as Community Hall,

துமறமய



Libraries, Burial Grounds, Bus Shelters, Park , etc.,

