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சகய ாலட்ட சசயார்களுக்கு்
கநய அபிவிருத்தித் திணைக்கரத்தின் ஆணைார் நாகத்திம் கு்
விலசாத் திணைக்கரத்தின் பைிப் பார் நாகத்திம் கு்
சகய ாகாைங் கரினது் விலசாப் பைிப் பார்களுக்கு்
சகய ாலட்டங் கரினது் விலசாப் பைிப் பார்களுக்கு்
நத்தினநன் டுத்த் ட்ட விவசான கே் திப ிலனத்லதத் தாபித்த்
68 நாடுகரின் அசாங் கங் களுடன் இயங் ணக சச் துசகாை்டுர் ர திமந்த அச
பங் காரித்துல ஒப் பந்தத்தின் (OGP) பிகா் , அணச்சணலமன் அங் கீகா்
லறங் கப் பட்டுர் ர 2019.03.01 முதய் 2021.08.31 ஆ் திகதி லணான டிஜிட்டய்
சபாருராதா திமமுணமத்திட்டத்தின் கீற் த்திப் படுத்தப் பட்ட விலசா
ககந்தி நிணயத்ணத தாபிப் பது இயங் ணகக்கான கட்டா கடணாகு் .
அதம் கிைங் க, சிான தகலய் கணர விலசாமகளுக்கு லறங் குலதன் மூய்
நாட்டின் விலசாப் சபாருராதாத்ணத லலுப் படுத்துலது இந்த அணச்சின்
சபாறுப் பாகு் . இந்த முன் சனடுப் பின் ஆ் ப கட்டாக, விலசாமகரின் காைி
உித்துடண, அல்கரின் உம் பத்தி ம் று் சந்ணதப் படுத்தய் ஆகின பம் றி
தவுகணர அணச்சு கசகித்து கபைவு் ம் று் தவுகரின் பகுப் பா் வுக்கு்
விரக்கத்திம் கு் கதணலான ஒழுங் குகணர கம் சகார் ரவு் கலை்டியுர் ரது.
இந்த நிகற் சசி
் த் திட்டத்தின் முதய் கட்டாக, சநம் காைிகர் சதாட்பான
தவுகணர கசகிக்கு் பைி க் பஹா ாலட்டத்திய் ஆ் பிக்கப் பட்ட அகத
கந் கா் கறி ம் று் பற லணககர் சதாட்பான தவுகணர கசகிக்கு் பைி
பதுணர ாலட்டத்திய் அ் பிக்கப் பட்டது.
விலசாமகளுக்கு் , அச ஊழி்களுக்கு் , உர் ரடு
ீ கணர விநிகாகிக்கு்
தப் புகளுக்கு் , விலசா ண இக்குந் தப் புகளுக்கு் ம் று் சந்ணதப்
படுத்து் நிறுலனங் களுக்கு் நன் ணகணர சபம் றுக் சகாடுப் பது இந்தக் கருத்
திட்டத்தின் கநாக்காகு் . ககய குறிப்பிடப் பட்ட இை்டு ாலட்டங் கரினது்
விலசாமகளு் ம் று் பை்ணை நியங் களு் பம் றி தவுகர் கசகித்தய்
பைி தம் சபாழுது விலசா ம் று் கநயக் காப் புறுதி சணபமனது கூட்டு
ஒத்துணறப் பிய் கம் சகார் ரப் பட்டு லருகின்மது. இந்த சசய் நலடடிக்ணகமய்
கிா உத்திகாகத்த்கரினது் ம் று் விலசா ஆா் ச்சி ம் று் உம் பத்தி
உதவிார்கரினது் (ARPAs) உதவி கநடிாக சபம் றுக் சகார் ரப் படுகின்மது.
இது

தவி,

ாலட்ட
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விலசாப்

சசயார்கரினது் ,

பிகதச

பைிப் பார்கரினது் ,

கநய

சசயார்கரினது் ,
அபிவிருத்தி

ாலட்ட

பிதி/உதவி ஆணைார்கரினது் ம் று் விலசா அபிவிருத்தி பிகதச
உத்திகாகத்த்கரினது் அகத கந் அபிவிருத்தி உத்திகாகத்த்கரினது்
கூட்டுப் பங் கரிப் ணபப் சபம் றுக் சகார் லது் ஒரு ாலட்டத்தினுர் குறித்த
நிகற் சசி
் த் திட்டத்தின் பனுர் ர ம் று் சலம் றிகான சசம் படுத்துணகண
உறுதிசச் லதம் கு மிகவு் இன்றிணாததாகு் . ஆணகாய் அல்கரின்
பங் கரிப் பு பின்லரு் விதத்திய் தி்பா்க்கப் படுகின்மது.
நாவட்ட சசனாப்ேி் ங் ேி் பு
1.

கதணலான சசம் பாடுகர் ம் று் லசதிகணரப் சபம் றுக் சகாடுத்தய்
ஆகின சதாட்பிய் அணச்சின் உத்திகாகத்த்கரினது் அகத கபாய்
கருத் திட்டத்தின் உத்திகாகத்த்கரினது் ஒருங் கிணைப்பின் நிமித்த்
அறிவுணகணர சலரிமடுதய் .

2.

கதணலான தவுகணரயு் தகலய் கணரயு் லறங் கு் நிமித்த் பிகதச
சசயார்களுக்கு அறிவுணகணர லறங் குதய் .

பிபகதச சசனாப்ேி் ங் ேி் பு
1.

உி பிிவினுர் தவுகணரயு் தகலய் கணரயு் லறங் கு் நிமித்த் உி
உத்திகாகத்த்களுக்கு அறிவுணகணர லறங் குதய் .

2.

கருத் திட்டத்திம் கு கதணலான தவுகணரயு் தகலய் கணரயு் லறங் கு்
நிமித்த் கநய அபிவிருத்தி பிதி/உதவி ாலட்ட ஆணைார்களுக்கு
அறிவுணகணர லறங் குதய் .

நாவட்ட விவசான் ணி் ாப்ேி் ங் ேி் பு
1.

தவுகணர கசகிக்கு் நடபடிக்ணகமய் உதவுதய் .

ேந அபிவிருத்தி பிபதி/உதவி ஆலணனாப்ேி் ங் ேி் பு
1.

கதணலான சசம் பாடுகர் ம் று் லசதிகணரப் சபம் றுக் சகாடுத்தய்
ஆகின சதாட்பிய் அணச்சின் உத்திகாகத்த்களுடனு் ம் று் கருத்
திட்டத்தின் உத்திகாகத்த்களுடனு் ஒருங் கிணைந்து சதாழிம் படுதய் .

2.

ாலட்டத்தினுர் கதணலான தவுகணரயு் தகலய் கணரயு் லறங் குதய் .

3.

கருத் திட்டத்திம் கு கதணலான தவுகணரயு் தகலய் கணரயு் லறங் கு்
நிமித்த் விலசா ஆா் ச்சி, உம் பத்தி உதவிார்களுக்கு கம் பித்தய் /
கபாதித்தய் .

4.

கருத் திட்டத்ணத திட்டமிடப் பட்டலாறு நிணமவு சச் லதம் கு கதணலான
ஒழுங் குகணர கம் சகார் ரய் .

5.

ஒல் சலாரு பம் சச் ணக கபாகத்திலு் தவுத் தரத்ணத இம் ணமப் படுத்து்
படி உத்திகாகத்த்களுக்கு அறிவுறுத்துதய் .

ேந அபிவிருத்தி பிபகதச உத்திகனாேத்தப்ேி் ங் ேி் பு
1.

முணமணமனுர் தவுகணர உர் ர
ீ ப
் ் பணத கம் பா்ணல சச் தய் .

2.

விலசா ஆா் ச்சி, உம் பத்தி உதவிார்கணரயு்

கருத் திட்டத்தின்

உத்திகாகத்த்கணரயு் ஒருங் கிணைத்தய் .
3.

ஒல் சலாரு பம் சச் ணக கபாகத்திலு் தவுத் தரத்ணத இம் ணமப் படுத்து்
படி உத்திகாகத்த்களுக்கு அறிவுறுத்துதய் .

அபிவிருத்தி உத்திகனாேத்தப்ேி் ங் ேி் பு
1.

தவுகணர கசகிக்கு் நடபடிக்ணகமய் உதவுதய் .

விவசான் காதேப்ேி் ங் ேி் பு
1.

தவுகணர கசகிக்கு் நடபடிக்ணகமய் உதவுதய் .

கிபாந உத்திகனாேத்தப்ேி் ங் ேி் பு
1.

கதசி அணடார அட்ணடகர் இய் யாய் சபம் றுக் சகார் ர உதவுதய் .

2.

விலசாமகர் பம் றி தவுகணர கிணடக்கச்சச் தய் .

3.

கட்டுநிய விலசாப் பதிவுகணர கைனிமய் உர் ர
ீ ்க்கு் நடபடிக்ணகமய்
கருத் திட்டத்தின் உத்திகாகத்த்களுக்கு உதவுதய் .

4.

தவுகணர கசகிக்கு் நடபடிக்ணகமய் உதவுதய் .

விவசான ஆபான் ச்சி, உ் த்தி உதவினாப்ேி் ங் ேி் பு
1.

விலசாமகர் பம் றி தகலய் கணர லறங் குதய் .

2.

விலசா நியங் கர் பம் றி தகலய் கணர லறங் குதய் .

3.

விலசா நியத்ணத லணபடாக்குலதம் கு நியத்ணத இனங் காணுலதிய்
உதவுதய் ம் று் கதணலான ணன தகலய் கணர லறங் குதய் .

4.

ஒல் சலாரு பம் சச் ணக கபாகத்திலு் தவு தரத்ணத இம் ணமப் படுத்துதய் .

கம் குறித்த கருத் திட்டத்ணத சலம் றிகாக சசம் படுத்துலதம் கு நீ ங் கர்
நய் கு் ஒத்துணறப் பு சபிது் திக்கப் படு் .

ஒப் ப் : கக.டீ.ஸ். ருலன் சந்தி
சசயார்
கத்சதாழிய் , கிாமி விலகாங் கர் , நீ ்ப்பாசன் ம் று் மீன்பிடி ம் று்
நீ ிய் லரங் கர் அபிவிருத்தி அணச்சு
பிபதிே் :
சகய ாகாை சசயார்களுக்கு் - தகலலுக்காக

