முதலமைச்சரின் சூரிய ஒளி சக்தியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள்
திட்டம் (CMSPGHS)
முதலமைச்சரின் சூரிய ஒளியுடன் கூடிய பசுமை வீடுகள் திட்டம் 2011-2012
ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது. இத்திட்டைரனது கிரரைப்புற ஏமை ைக்களின்
வீட்டுவசதி ததமவகமள பூர்த்தி சசய்வததரடு பசுமை எரிசக்திமய ஊக்குவிக்கும்
வமகயிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டைரனது தைிைக அரசின் சிறப்புைிக்க
திட்டைரகும்.
கிரரைப்புற ஏமை ைக்கள் பயன்சபறும் வமகயில் சூரிய சக்தியுடன் கூடிய
பசுமை வீடுகள் 300 சதுரடி அளவில் கட்டப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
1. ஊரகப் பகுதியில் வறுமைக்தகரட்டிற்கு கீழ் வரழும் ைக்கள் அமனவரும் சூரிய
ைின் சக்தியுடன் கூடிய பசுமை
வீடுகள் சபற தகுதியரனவர்கள்.
2. ஒவ்சவரரு

வீடும்

பரப்பளவில்
அலகு

300

சதுரடி

ரூ.2.10இலட்சம்

சதரமகயில்

ைரநில

அரசின் முழு நிதி உதவியுடன்
கட்டப்படுகிறது.
3. ஒவ்சவரரு வீடும் வசிக்கும் அமற
படுக்மக அமற, சமையலமற, கைிப்பமற, தரழ்வரரம் ைற்றும் ைமைநீர்
தசகரிப்பு அமைப்பு ஆகியவற்மற சகரண்டிருக்கும்.
4. வீடுகள் கட்டும் பணிகள் ைற்றும் சூரிய சக்தி விளக்குகள் அமைக்கும் பணிகள்
ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊரரட்சித் துமற மூலம் சசயல்படுத்தப்படும்.
5. வீட்டுைமன

ைற்றும்

வீட்டுைமனப்பட்டர

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் சபற தகுதியரனவர்கள்.

உள்ளவர்கள்

ைட்டுதை

ைரதிரி வடிவமைப்பு


ஒவ்சவரரு வீடும் 300 சதுரடி பரப்பளவிற்கு ைிகரைல் கட்டப்பட

தவண்டும்.


ஒதர

ைரதிரியரன

வடிவமைப்பில் கட்ட தவண்டும்
என்பதரல்

வடிவமைப்பில்

எந்தவித

ைரறுதல்களும்

அனுைதிக்கப்படுவதில்மல.
இருப்பினும்,

அனுைதிக்கப்பட்ட

வீட்டின் சைரத்த பரப்பளவு 300
சதுர

அடிக்குள்

வடிவமைப்பில்

வீட்டின்
ைரறுதல்

சசய்யரைல் சமையலமற ைற்றும்
படுக்மக அமறயின் திமசயிமன
இட

அமைப்பிற்கு

ஏற்ப

ைரற்றியமைக்க அனுைதிக்கப்படும்.


இத்திட்டத்திற்கரன சின்னம் சசரரைிக் ஓடுகளில் வடிவமைக்கப்பட்டு

அமனத்து வீடுகளில் அமனவரும் பரர்க்கும் வமகயில் பதிக்கப்பட தவண்டும்.

பயனரளிகளின் தகுதிகள்
 சம்பந்தப்பட்ட கிரரை ஊரரட்சியில் வசிப்பதரக வசிப்பவரரக
இருக்கதவண்டும்.
 300 சதுர அடிக்கு குமறயரத வீட்டுைமன சசரந்தைரக இருக்க
தவண்டும்.
 குடும்பத் தமலவரின் சபயரிதலர அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்
எவதரனும்

ஒருவர்

சபயரிதலர

வீட்டுைமனப்பட்டர இருக்க தவண்டும்.

வில்லங்கைற்ற

 சதரடர்புமடய கிரரை ஊரரட்சியில் அல்லது தவறு எங்கும்
கரன்கிரீட்

கூமர

தபரடப்பட்ட

சசரந்த

வீடு

எதுவும்

இருக்கக்கூடரது.
 அரசின் இதர வீடு கட்டும் திட்டங்களில் பயன் சபற்றவரரக
இருக்க கூடரது.

பயனரளிகள் ததர்வு சசய்யும் முமற
 கிரரை ஊரரட்சியில் வறுமைக்தகரட்டிற்கு கீழ் உள்ள தகுதி வரய்ந்த
பயனரளிகமள வைிகரட்டி சநறிமுமறகளின்படி ததர்வு சசய்து இறுதி
சசய்யப்பட்ட பயனரளிகளின் பட்டியமல கிரரை சமப கூட்டத்தில்
மவத்து

ஒப்புதல்

சபற

தவண்டும்
 29

விழுக்கரடு

ஆதிதிரரவிடர்களுக்கு
1

விழுக்கரடு

பைங்குடியினருக்கும்,
ைற்றும் ைீதமுள்ள 70
விழுக்கரடு

இதர

இனங்களுக்கும்
ஒதுக்கப்படும்.
 ைரவட்ட

வரரியரன

ஒதுக்கீட்டில்

4%

ைரற்றுத்திறனரளிகளுக்கு ஒதுக்கப்படதவண்டும்.
 பயனரளிகள்

பட்டியல்

தயரரிக்கும்தபரது

ைரற்றுத்திறனரளிகள்

விதமவகள், ஆதரவற்ற ைற்றும் கணவனரல் மகவிடப்பட்ட சபண்கள்,
சபண்கமளத்

தமலமையரகக்

சகரண்ட

குடும்பங்கள்,

முன்னரள்

ரரணுவத்தினர் ைற்றும் ஓய்வு சபற்ற முன்னரள் துமண ரரணுவ
பமடயினர் ஊரகப் பகுதிகளில் வரழும் ஊட்டச்சத்துக் குமறவினரல்
பரதிக்கப்பட்ட குைந்மதகமள சகரண்ட குடும்பங்கள், திருநங்மககள்
,எச்ஐவி, கரசதநரய் ,எய்ட்ஸ் ஆகிய தநரய்களரல் பரதிக்கப்பட்டவர்கள்.

 ைனநலம் பரதிக்கப்பட்ட நபர்கமள சகரண்ட குடும்பங்கள்,, சவள்ளம்,
தீ

விபத்துக்கள்

ைற்றும்

பிற

இயற்மக

இடர்பரடுகளரல்

பரதிக்கப்பட்டவருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட தவண்டும்.

இத்திட்டைரனது பயனரளிகள் நலன் கருதிதய உள்ளதரலும் ைற்றும் இதர
குடியிருப்பு திட்டங்கமள கரட்டிலும் அலகு சதரமக கூடுதலரக உள்ளதரலும் தைிைக
ைக்களின் ைத்தியில் ைிகுந்த வரதவற்பிமன சபற்றுள்ளதரல் இத்திட்டம் தைிழ்நரட்டில்
ைிகவும் சிறப்பரக சசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

