
தமிழக அரசு திட்டங்கள் 

ஏழழப்பெண்களுக்குக் ழகபகொடுக்கும் அரசுத் திட்டங்கள் 

▪ அன்ழை பதரசொ நிழைவு ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமண உதவித்திட்டம்: ஆதரவற்ற 

இளம்பெண்களின் திருமணத்துக்கு நிதியுதவி அளிக்கும் ந ொக்கில் 1985ஆம் ஆண்டு 

பதொடங்கப்ெட்டது. மணப்பெண் 18 வயது நிழறவு பெற்றிருக்க நவண்டும். இந்தத் 

திட்டத்திலும் ெட்டதொரிப் பெண்கள் என்றொல் ரூ.50 ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும், 

மற்ற பெண்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும், கூடநவ தொலிக்கு 8 கிரொம் 

தங்கமும் வழங்கப்ெடுகிறது. திருமணத்துக்கு 40  ொட்களுக்கு முன்ெொக 

விண்ணப்பிக்க நவண்டும். தகுந்த கொரணம் இருப்பின் திருமணத்துக்கு முதல் ொள் 

வழர விண்ணப்பிக்கைொம். 

▪ டொக்டர் முத்துைட்சுமி பரட்டி நிழைவு கைப்புத் திருமண உதவித் திட்டம்: சொதி மத, 

இை நவறுெொடுகழளக் கழளந்து சொதி மறுப்புத் திருமணங்கழள ஊக்குவிக்கும் 

ந ொக்கில் 1967ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் திட்டம் அமலில் உள்ளது. ஆண்டு வருமொை 

உச்சவரம்பு இருக்க நவண்டும். சொதி மறுப்புத் திருமணம் பசய்துபகொண்ட தம்ெதியரில் 

ஒருவர் ெட்டியலிை, ெழங்குடியிைத்ழதச் நசர்ந்தவரொகவும், மற்பறொருவர் நெறு 

வகுப்ழெச் நசர்ந்தவரொகவும் இருக்க நவண்டும். அல்ைது ஒருவர் முற்ெட்ட 

வகுப்பிைரொகவும், மற்பறொருவர் பிற்ெடுத்தப்ெட்ட, மிகவும் பிற்ெடுத்தப்ெட்ட வகுப்ழெச் 

நசர்ந்தவரொக இருக்க நவண்டும். ெட்டப்ெடிப்பு ெடித்து இருந்தொல் ரூ.30 ஆயிரம் 

கொநசொழையொகவும், ரூ.20 ஆயிரம் நசமிப்புப் ெத்திரமொகவும் வழங்கப்ெடும். மற்றப் 

பெண்களுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் கொநசொழையொகவும், ரூ.10 ஆயிரம் நசமிப்புப் 

ெத்திரமொகவும் வழங்கப்ெடும். கூடநவ, தொலிக்கொக 8 கிரொம் தங்கம் வழங்கப்ெடும். 

திருமணம் பசய்த  ொளில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் விண்ணப்பிக்க 

நவண்டும்.  

▪ ஈ.பவ.ரொ.மணியம்ழமயொர் நிழைவு ஏழழ விதழவ மகள் திருமண உதவித்திட்டம்: 

ஏழழ ழகம்பெண்களின் மகளின் திருமணத்ழத  டத்த உதவுவதற்கொக 1981ஆம் 

ஆண்டு முதல் இந்தத் திட்டம் அமலில் உள்ளது. குடும்ெ ஆண்டு வருமொைம் 

ரூ.72,000-க்கு மிகொமல் இருக்க நவண்டும். மணப்பெண் 18 வயது 

பூர்த்தியழடந்தவரொக இருக்க நவண்டும். உச்செட்ச வயது வரம்பு எதுவும் இல்ழை. 

இதன்ெடி ெட்டதொரிப் பெண்கள் என்றொல் ரூ.50 ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும், மற்றப் 

பெண்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும், கூடநவ தொலிக்கு 8 கிரொம் 



தங்கமும் வழங்கப்ெடுகிறது. திருமணத்துக்கு 40  ொட்களுக்கு முன்ெொக 

விண்ணப்பிக்க நவண்டும்.  

▪ மூவலூர் இரொமொமிர்தம் அம்ழமயொர் நிழைவு திருமண உதவித்திட்டம்: ஏழழப் 

பெண்களின் கல்வி மற்றும் திருமண உதவிக்கொக 1989 ஆம் ஆண்டு இந்தத் திட்டம் 

பதொடங்கி ழவக்கப்ெட்டது. ெட்டதொரி மற்றும் ெட்டயப் ெடிப்பு ெடித்து இருந்தொல் ரூ.50 

ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும், ெத்தொம் வகுப்பு வழர ெடித்தவர்களுக்கு ரூ.25 

ஆயிரத்துக்கொை கொநசொழையும் இத்திட்டத்தின்கீழ் திருமண நிதியுதவியொக  

▪ வழங்கப்ெடுகிறது. ெழங்குடியிைர் எனில் ஐந்தொம் வகுப்புப் ெடித்து இருந்தொல் நெொதும். 

நமலும், தொலிக்குத் தங்கம் திட்டத்தின்கீழ் 8 கிரொம் தங்கமும் வழங்கப்ெடுகிறது. 

இதற்குக் குடும்ெ ஆண்டு வருமொைம் ரூ.72,000-த்துக்கு மிகொமல் இருக்க நவண்டும். 

ஒரு குடும்ெத்தில் ஒரு பெண் மட்டுநம இந்தத் திட்டத்தின் மூைம் ெயன்பெற முடியும் 

மணப்பெண்ணுக்கு 18 வயதும், மணமகனுக்கு 21 வயதும் பூர்த்தியழடந்து இருக்க 

நவண்டும். நதழவயொை அழைத்து சொன்றிதழ்கழளயும் நசர்த்து விண்ணப்பிக்க 

நவண்டும். ஒரு சொன்றிதழ் இல்ழை என்றொலும் விண்ணப்ெம் நிரொகரிக்கப்ெடும். 

இத்திட்டத்தில் ெயன்பெற 40  ொட்களுக்கு முன்ெொகநவ விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 

தகுந்த கொரணம் ஏற்கும்ெடியொக இருப்பின் திருமணத்துக்கு முதல் ொள் வழர 

விண்ணப்பிக்கைொம். 

▪ டொக்டர் தர்மொம்ெொள் அம்ழமயொர் நிழைவு விதழவ மறுமண உதவித்திட்டம்: 

ழகம்பெண்களின் மறுமணத்துக்கு நிதியுதவி அளிப்ெதற்கொக 1975ஆம் ஆண்டு முதல் 

இந்தத் திட்டம் அமலில் உள்ளது. மறுமணத்தின்நெொது பெண்ணுக்குக் குழறந்தெட்ச 

வயது 20ஆக இருக்க நவண்டும். மணமகனின் வயது 40-க்கு மிகொமல் இருக்க 

நவண்டும். கணவன் இறந்ததற்கொை சொன்று, மறுமணப் ெத்திரிழக, வயதுச்சொன்று 

ஆகியழவ இருக்க நவண்டும். ெட்டப்ெடிப்பு ெடித்து இருந்தொல் ரூ.30 ஆயிரம் 

கொநசொழையொகவும், ரூ.20 ஆயிரம் நசமிப்புப் ெத்திரமொகவும் வழங்கப்ெடும். மற்றப் 

பெண்களுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் கொநசொழையொகவும், ரூ.10 ஆயிரம் நசமிப்புப் 

ெத்திரமொகவும் வழங்கப்ெடும். கூடநவ, தொலிக்கொக 8 கிரொம் தங்கம் வழங்கப்ெடும். 

மறுமணம் பசய்த  ொளில் இருந்து 6 மொதத்துக்குள் விண்ணப்பிக்க நவண்டும். 

 


