பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் (ஊரகம்)
அறிமுகம்
நம் நரடு சுதந்திரம் பபற்ற உடன் அகதிகள் மறுவரழ்வுக்கரக நரட்டில் பபரது வீட்டு
வசதி திட்டம் பதரடங்கப்பட்டது. இத்திட்டமரனது வறுமம ஒழிப்பு திட்டங்களில் மிகவும்
முக்கியமரன பகுதியரக இருந்தது.
2022க்குள் அமனவருக்கும் வீடு என்ற மத்திய அரசின் வரக்குறுதிககற்ப ஏற்கனகவ
பசயல்பட்டு வந்த இந்திரர நிமனவு குடியிருப்பு திட்ட விதிமுமறகமள சற்கற மரற்றி
அமமத்து பரரத பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டம் (ஊரகம்) என்ற பபயரில் 01.04.2016 முதல்
பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது .
இத்திட்டத்தின் கநரக்கம் கூமர மற்றும் ஓட்டு வீடுகள் மற்றும் பழுதமடந்த இடிந்து
விழும்

தருவரயில்

உள்ள

வீடுகளுக்கு மரற்றரக சிபமண்ட்
கரங்கிரிட்

தளத்துடன்

அமனத்து

உள்கட்டமமப்பு

வசதிகளுடன் கூடிய வீடுகமள
2022க்குள்

கட்டித்தருவதரகும்.

குடிமச வீடு, பழுதமடந்த வீடு
வீட்டில் வசிக்கும் ஒரு ககரடி
குடும்பங்கமள
ஆண்டுகளில்

மூன்று
(2016-17

முதல்

2018-19) இத்திட்டத்தில் உள்ளடக்குவது இத்திட்டத்தின் உடனடி கநரக்கமரகும். வீட்டின்
குமறந்தபட்ச அளவு 20 சதுர மீட்டரில் இருந்து 25 சதுர மீட்டரரக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கமலும் சமபவளிப் பகுதிக்கு அலகு பதரமகயரனது ரூ.70,000/- லிருந்து ரூ.1.20
இலட்சமரகவும் மமலப்பகுதியில் உள்ள மரநிலங்கள் மற்றும் கடினமரன பகுதிகளில் அலகு
பதரமக ரூ.70,000/- லிருந்து ரூ.1.30 இலட்சமரகவும் ஆகும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது கமலும்
மகரத்மர கரந்தி கதசிய ஊரக கவமலவரய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் 90 மனித கவமல
நரட்களுக்கரன ஊதியமும் மற்றும் தூய்மம பரரத இயக்கம் /மகரத்மர கரந்தி கதசிய ஊரக
கவமலவரய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கழிவமறகள் கட்டப்படும். கமலும் அரசின் பல்கவறு
திட்டங்களின் கீழ் குடிநீர் குழரய், மின்சரர இமைப்பு, எல்பிஜி எரிவரயு இமைப்பு
கபரன்றமவகள் ஒருங்கிமைத்து பசயல்படுத்தப்படுகிறது.
மத்திய மரநில அரசின் பங்குத்பதரமக களரக 60:40 என்ற விகிதத்திலும் வடகிழக்கு
மற்றும்

இமயமமலப்

பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.

பகுதிகளில்
PMAY(G)

உள்ள

மரநிலங்களுக்கு

திட்டத்திற்கரன

90:10

வருடரந்திர

எந்த

விதத்திலும்

மத்திய

பட்பஜட்

பதரமகயில் இருந்து 95 % நிதி இத்திட்டத்தில் புதிய வீடு கட்டுவதற்கரன அமனத்து
மரநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது இதில் 4% நிதியரனது
இத்திட்ட நிர்வரக பசலவினம் பதரமகயும் அடங்கும். கமலும், 5% பதரமகயரனது மத்திய
அரசு அளவில் சிறப்பு திட்டங்களுக்கரக இருப்பில் மவக்கப்படும்
PMAY(G) திட்டத்தில் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று பயனரளிமய கதர்ந்பதடுக்கும்
முமறயரகும்.

வறுமமக்ககரட்டிற்கு

கதர்ந்பதடுப்பதற்கு

பதிலரக

2011

கீழ்
இல்

உள்ள
எடுக்கப்பட்ட

வீடுகளிலிருந்து
சமூக

மற்றும்

பயனரளிமய
பபரருளரதரர

கைக்பகடுப்பின் அடிப்பமடயில் குடிமச வீடு, மண்சுவர் உடன் கூடிய வீடு, ஒன்று மற்றும்
இரண்டு அமறகள் பகரண்ட வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் வீடு இல்லரதவர்களுக்கு
மட்டுகம வீடுகள் வழங்குவது முக்கிய அம்சமரகும்.
PMAY(G) திட்டத்தில் திட்டம் பசயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்கரைிப்புக்கரக Awaas
soft பசயலி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கமலும் இத்திட்டத்தில் புவிசரர் குறியீடு மற்றும்
Awaas soft என்ற பமன்பபரருளின் மூலம் பைி முன்கனற்றத்திமன கண்கரைித்தல் கபரன்ற
பைிகளுக்கரக பகரண்டுவரப்பட்டுள்ளது. Awaas soft MIS ல் பயனரளியின் வங்கிக் கைக்கு

எண்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டு அமனத்து மரனியங்களும் கநரடியரக வங்கி கைக்கிற்கு
விடுவிக்கப்படுகிறது. கமலும் விருப்பமுள்ள பயனரளிகளுக்கு வங்கிகள் மூலம் ரூ.70,000/வமர கடன் உதவி பபறவும் ஏற்பரடு பசய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் பசயல்படுத்தப்படுவது மின்னணு முமறயில் மட்டுமல்லரமல் சமூக
தைிக்மக, நரடரளுமன்ற உறுப்பினர்கள்,

(திஷர குழு) மத்திய மற்றும் மரநில அரசு

அதிகரரிகள் மற்றும் கதசிய அளவிலரன கண்கரைிப்பரளர்கள் ஆகிகயரர் மூலமரகவும்
கண்கரைிக்கப்படுகிறது.

பயனரளிகமள அமடயரளம் கரணுதல் மற்றும் கதர்வு பசய்தல்
PMAY(G)
பயனரளிகள்

திட்டத்தில்

2011

இன்

படி

சமூக

மற்றும் பபரருளரதரர கைக்பகடுப்பின்
அடிப்பமடயில்

குடிமச

வீடு

மண்

சுவருடன் கூடிய வீடு, ஒன்று மற்றும்
இரண்டு

அமறகள்

பகரண்ட

கூமர

வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் வீடு
இல்லரத

குடும்பங்களும்

அடங்கும்.

தரழ்த்தப்பட்ட,

பழங்குடியினர்

மற்றும்

சிறுபரன்மமயினருக்கு உரிய முன்னுரிமம வழங்கப்படும்.
1. நிரந்தர வீடு இல்லரத குடும்பங்கள்.
2. ஆதரவற்ற / பிச்மச எடுத்து பிமழப்பவர்கள் .
3. மககளினரல் துப்புரவு பைி பசய்யும் பைியரளர்கள் .
4. பழமமயரன பழங்குடி இன குழுக்கள் .
5. பகரத்தடிமமகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் .
6. குடும்பத்தில் 16 முதல் 50 வயது வமர உறுப்பினர்கள் இல்லரத குடும்பங்கள் .
7. ஒரு குடும்பத்தில் 16 முதல் 59 வயதுவமர ஆண் உறுப்பினர் இல்லரத பபண்
தமலமமயிலரன குடும்பங்கள்.

8. 25 வயதுக்கு கமற்பட்ட கல்வியறிவற்ற பபரியவர்கள் இல்லரத குடும்பங்கள் .
9. மரற்றுத்திறனரளிகமள பகரண்ட குடும்பங்கள் .
10. நிலமற்ற குடும்பத்மத பகரண்ட குமறந்த கூலி பபறும் சரதரரை பதரழிலரளிகள்
பகரண்ட குடும்பங்கள் .
11. SECC 2011 Data ன்

படி 60 சதவிகிதம் எஸ்சி /எஸ்டி வகுப்பிற்கு ஒதுக்கப்பட

கவண்டும் .
12. மரற்றுத்திறனரளிகளுக்கு 4 சதவீத ஒதுக்கப்பட கவண்டும்.

இதர இனங்கமள கசர்ந்தவர்களில் கீழ்கண்ட அவர்களுக்கு முன்னுரிமம
அளித்தல் கவண்டும்
 கைவமன இழந்த குடும்பத்தமலவிகள் .
 கதரல் கநரய் புற்றுகநரய் மற்றும் எய்ட்ஸ் கநரயினரல் பரதிக்கப்பட்டவர்கள் .
 ஒரு பபண் குழந்மதயுடன் உள்ள குடும்பங்கள் .


பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் பரரம்பரிய மமலவரழ் மக்கள்.

 திருநங்மககள்.

வீடு கட்டுவதற்கரன அளவீடுகள்
 குமறந்தபட்சம் 25 சதுர மீட்டர் மற்றும் 269 சதுர அடிக்கு குமறயரமல் வீடு கட்ட
கவண்டும் .
 வீடுகள் கட்ட ஒப்பந்ததரரர்கள் ஈடுபடுத்தக்கூடரது .
 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் அடிப்பமடயிகலகய வீடுகள் கட்ட கவண்டும் .
 பரிந்துமரக்கப்பட்ட அளவீடுகளில் வீடுகள் கட்டப்பட கவண்டும் இருப்பினும்
ஒட்டு பமரத்த பரப்பளவில் 269 சதுரடிக்குள் சிறிய மரற்றங்கள் பசய்யப்படலரம்.

கவமல உத்தரவு வழங்குதல்
 சம்பந்தப்பட்ட பயனரளி எங்கு வீடு கட்ட உத்கதசித்து உள்ளரகரர அகத
இடத்தில் பயனரளிகமள நிறுத்தி புமகப்படம் எடுத்து புவிசரர் குறியீடு
பசய்தபின் Awaas soft மூலமரக பைி ஒப்பமடப்பு ஆமைகள் கைினி மூலம்
தயரர் பசய்யப்பட்டு பயனரளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
 Awaas softல் பயனரளிகளின் பபயர், வங்கி கைக்கு எண், ஆதரர் எண்,
வரரிசுதரரர் விவரம், மகரத்மர கரந்தி கவமலவரய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்ட
கவமல அமடயரள அட்மட எண் ஆகியமவகள் பதிவு பசய்யப்பட கவண்டும்.

வீடுகளின் கட்டுமரன கரலம்
கவமல உத்தரவு ஆமை வழங்கப்பட்ட நரளிலிருந்து 12 மரதங்களுக்குள் பயனரளிகள்
தங்கள் பசரந்த பசலவில் வீடுகமள கட்டி முடித்துக் பகரள்ள கவண்டும் .

PMAY(G) இத்திட்டத்திற்கு நிதி பங்குத்பதரமக
 மத்திய அரசின் பங்கு பதரமக

ரூ.

72,000/-

 மரநில அரசின் பங்கு பதரமக

ரூ. 48,000/-

 மத்திய அரசரல் நிர்ையம் பசய்யப்பட்ட பமரத்த அலகு பதரமக ரூ.1,20,000/ மரநில அரசின் கமற்கூமர கட்டுமரன கூடுதல் பதரமக

ரூ. 50,000/-

 தமிழ்நரட்டின் ஒரு வீட்டிற்கு பமரத்த அலகு பதரமக

ரூ. 1,70,000/-

தூய்மம பரரத இயக்கம் அல்லது மகரத்மர கரந்தி கதசிய ஊரக கவமலவரய்ப்பு
உறுதித் திட்ட நிதி உதவி மூலம் கழிப்பமற கட்டப்படும். கழிப்பமறகள் கட்டப்பட்டு
பின்னகர வீடு கட்டி முடிக்கப்பட்டதரக கருதப்படும் .

ஆவரஸ் திவரஸ்
ஒவ்பவரரு வருடமும் குடியிருப்பு திட்ட பதரடர்பரக உைர மவக்கும் விதமரக ஆவரஸ்
தினம்(வீட்டுவசதி தினம் )வட்டரர வரரியரகவும், ஊரரட்சி வரரியரகவும் பகரண்டரடப்பட்டு
வருகிறது.



