
 

மானியங்கள் 
நாங்கள் வருடம் முழுவதும் இந்திய ருபாய் 12,000 (பனிரெண்டாயிெம் மட்டும்) வரெ தனி 
நபர் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு சிறு மானிய உதவியாக ரெய்து வருகிற ாம். இந்த இந்தியா 
லிப்ட்ஸ் இந்தியா திட்டம், றதசிய அளவிலான  எப்.சி.ஆர்.ஏ ரகாள்ரககரள கருத்தில் 
ரகாண்டு வடிவரமக்கப்பட்டதாகும். உள்நாட்டு உதவியாளர்களிடம் திெட்டப்பட்ட நிதி 
உதவிறயாடு, நாடு முழுவதும் உள்ள துடிப்பான ரெயல்பாட்டாளர்கரள  ரகாண்டு  எங்கள் 
திட்டங்கரள விரிவிக்க இப்படி ரெய்கிற ாம். 

இந்த திட்டம் மூலம் ஆெம்பித்து ஐந்து வருடங்களுக்கு றமல் ஆகாத சிறு ரதாண்டு 
நிறுவனங்களளுக்கு பணம்  மற்றும் தி ன் றமம்பாட்டு  ஆதெவுகரள அளிக்கிற ாம். றமலும் 
எஸ்.டி.ஜி 17ஐ ஆதரிக்கும் வரகயில் இரண-நிதி உதவிகரளயும் ரெய்கிற ாம். ஆண்டு 
முழுவதும் விண்ணப்பங்கரள ஏற் ாலும், ஜனவரி - மார்ச், றம-ஜூன், ரெப்டம்பர்-நவம்பர் 
ஆகிய காலங்களில் மட்டுறம அரவகரள மதிப்பிடுகிற ாம்.   

அறநக விண்ணப்பங்கரள நங்கள் ரபறுவதால், சிறு தவறு கூட உங்கள் விண்ணப்பத்திரன 
நிொகரிக்க காெணமாகி விடும். விண்ணப்பிக்கறவா அல்லது எங்கரள ரதாடர்பு ரகாள்வதற்கு 
முன்பு  இந்த பக்கத்திரன ரதளிவாக படிக்கவும். றதரவயற்  றகள்விகரள தவிர்க்கவும். 

 

விண்ணப்ப வழிகாட்டுதல்கள்  

 

1. உங்கள் நிறுவனம் இந்திய ெங்கம்/அ க்கட்டரள/நிறுவன பிரிவு 25 ெட்டத்தின் கீழ்பதிவு 
ரெய்யப்பட்டு, அந்த அரமப்பின் றபரில் வங்கி கணக்கும் றபன் எண்ணும் ரவத்திருந்தால் 
றபாதுமானது 

2. உங்கள் ஆண்டறிக்ரக உங்களது திட்ட ரெயல்பாட்டு தி ரன றநர்ரமயுடனும், 
ரவளிப்பாட்டுடனும் காட்ட றவண்டும்  

3. நீங்கள் எளிய மக்களுக்கு உதவ தனிநபொக கூட இருக்கலாம். உங்கள் வயது 18 பூர்த்தி 
அரடந்திருக்க றவண்டும். 

4. உங்கள் திட்ட வரெவு எங்கள் குழந்ரதகள் அல்லது ரபண்கள் நல திட்டங்கரள 
பிெதிபலிக்க றவண்டும். றமலும் 1,2,3,4,5,8,10,16 ஆகிய எஸ்.டி.ஜி இலக்குகரள 
நிர றவற்  ரெயல்பட றவண்டும். 

5. உங்கள் திட்டவரெவு ஒரு ஆண்டுக்கு 50 பயனாளிகரள ரென் ரடய றவண்டும். 

6. எங்களிடம் உள்ள குர ந்த பணத்ரத ரகாண்டு ஒரு சில திட்டங்களுக்கு மட்டுறம உதவ 
முடியும். அதனால் 12,000க்கு றமல் நிதிவரெவு இருந்தால் அந்த திட்டம் நிொகரிக்கப்படும்.  

7. அெசு ொர்ந்த மற்றும் லாப றநாக்குரடய நிறுவங்களுக்கு நங்கள் உதவுவதில்ரல  

8. உங்கள் விண்ணப்பத்திரன காெணத்றதாடு நிொகரிக்க எங்களுக்கு அதிகாெம் உண்டு  

9. ரவளி நன்ரகாரடயாளர்கரள நம்பிறய இந்த திட்டம் ரெயலில் உள்ளது. அதனால் 
உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்று ரகாள்ளப்படும் பட்ெத்தில் உங்களுக்கு ரகாடுக்க றவண்டிய 
பணத்ரத நாங்கள் காலவரெயின்றி  நிறுத்தி ரவக்கலாம். 



 

10. ரவளிநாட்டு விண்ணப்பதாெர்களுக்கு நாங்கள் உதவுவதில்ரல  

11. பல்விண்ணப்பங்கரள தவிர்க்கவும்  

12. நங்கள் சிறு கடன் மற்றும் சுழற் கடன் மானியம் ரகாடுப்பதில்ரல  

13. நிர்வாக மற்றும் குர  கண்டறியும் ரெலவுகரள நாங்கள் ஏற்பதில்ரல   

 

பரிந்துரெவுகள்  

 

1. ஊர் தரலவர்கள், அெசு நிர்வாகிகள், உள்ளூர் அதிகாரிகள், அனுபவமுள்ள ரதாண்டு 
நிறுவனங்கள், வங்கிகள், மதத்தரலவர்கள், முன்னுதவி அளித்த நிதி நிறுவனங்கள், 
நீதிபதிகள் ஆகிறயார் உங்கரளறயா உங்கள் நிறுவனத்ரதறயா பரிந்துரெக்கலாம்  

2. றமற்ரொன்னவர்களிடமிருந்து 2 கடிதங்கரள ெமர்ப்பிக்க றவண்டும். கடிதம் இல்லாத 
விண்ணப்பங்கள் நிொகரிக்கப்படும். 

 

பி  ஆவணங்கள்  

 

உங்கள் விண்ணப்பத்ரத நாங்கள் ஏற்  பின்னர், கீழ்க்காணும் ஆவண நகல்கரள 
மின்னஞ்ெல் மூலம் அனுப்ப றவண்டும்  

நிறுவன விண்ணப்பதாெர்கள்  

1. நிறுவன பதிவு ொன்று  

2. வங்கி நிதி அறிக்ரக  

3. ஆண்டு அறிக்ரக/திட்ட ரெயல்பாட்டு அறிக்ரக  

4. றபன் அட்ரட  

5. நிர்வாகக்குழு விபெம்  

6. ஊழியர் விபெம் (ஏறதனும் இருந்தால்) 

7. புரிதல் ஒப்பந்தம்  

தனிநபர் விண்ணப்பதாெர்கள்  

1. ஆதார்  

2. றபன்  

3. வங்கி  நிதி அறிக்ரக 

4. புரிதல் ஒப்பந்தம் 

 



 

விண்ணப்பம் நிெப்பும் வழிமுர   

 

முதல் பிரிரவ தனிநபர், நிறுவன விண்ணப்பர் இருவருறம நிெப்ப றவண்டும்  

1. திரு/திருமதி மற்றும் உங்கள் முழு ரபயர்  

2. உங்கள் தனிப்பட்ட/றவரல மின்னஞ்ெல் முகவரி  

3. உங்கள் ரகறபசி எண் (இருக்குமாயின் - வாட்ஸாப் எண்) 

4. உங்கள் விண்ணப்ப பிரிவு  

5. பி ந்த றததி  

6. உங்கள் வீடு/அலுவலக முகவரி  

7. உங்கள் தனிப்பட்ட ெமூக வரலதள இரணய முகவரி (அவசியமில்ரல) 

இெண்டாம் பிரிரவ  நீங்கள் நிறுவன விண்ணப்பதாெொய் இருந்தால் மட்டும் நிெப்பவும். 
தனிநபர் இந்த பிரிரவ  நிெப்ப றதரவயில்ரல    

8. உங்கள் நிறுவனத்தின் முழு ரபயர் (பதிவுச்ொன்றில் உள்ளவாறு) 

9. உங்கள் நிறுவன பதிரவண் மற்றும் பதிவு நாள் (| - இந்த றநர்றகாட்ரட ரகாண்டு 
இெண்ரடயும் பிரிக்கவும்) 

10. கடந்த நிதியாண்டில் உங்கள் நிறுவன றெரவகரள ரதரிவிக்கவும்  

11.  உங்கள் நிறுவன ரதாரலறபசி, முகவரி, பதியப்ரபற்  முகவரி (கதவு எண், ரதரு எண், 
பகுதி, மாவட்டம், அஞ்ெல் எண், மாநிலம்), இரணய முகவரி, ெமூக வரலதள பக்க முகவரி 
(இருக்குமாயின்) மற்றும் உங்கள் ெொெரி ஆண்டு வருமானம். உங்கள் நிறுவன வயது ஒரு 
ஆண்டுக்கு கீழ் இருக்குமாயின், இன்ர ய றததி வரெயில் உங்கள் வருமானத்ரத 
குறிப்பிடவும். 

மூன் ாம் பிரிவு உங்கள் திட்டத்ரத நங்கள் ஏற்க உதவும். ஆகறவ சுருக்கமாக, றநெடியாக 
உங்கள் திட்டத்ரத விவரிக்கவும். பழரமாழி, றமற்றகாள், மற்றும் றதரவயற்  வரிகரள 
தவிர்க்கவும். ஐ.நா ெரபயின் ஆர்.பி.எம்.எஸ் வழிமுர ரய நன் ாக புரிந்து ரகாண்டு இந்த 
பகுதிரய நிெப்பவும்  

12. உங்கள் திட்டத்தின் ரபயர் (விளக்கமான ஆங்கில ரபயர்) 

13. உங்கள் ரமாத்த திட்ட நிதி (இந்திய ரூபாய் மதிப்பில்) 

14. றேப் நிறுவனம் இந்த நிதியில் எவ்வளவு ரகாடுக்க றவண்டும்? 

15. உங்கள் திட்ட பிெச்ெரனகள்/றதரவகள் மற்றும் அரவகரள ெந்திக்கும்  உங்கள் 
வழிமுர கள்   

16. உங்கள் திட்ட முயற்சியின் பின்னணி தகவல் மற்றும் காெணங்கள் (ரதளிவாக விவரிக்க) 

17. உங்கள் திட்ட இலக்குகள் மற்றும் றநாக்கங்கள்  

18. உங்கள் பயனாளிகளின் பின்னணி, திட்ட பகுதி மற்றும் பி  விபெங்கள்  



 

19. 17ம் றகள்வியில் உள்ளரவகரள ரெய்ய உங்கள் தின/வாெ/மாத காலவரெவு  

20. எங்கள் இலக்குகரள உங்கள் திட்டம் எப்படி பிெதிபலிக்கின் து? இரத உறுதிப்படுத்த 
உங்கள் மூறலாபாயம் என்ன?   

21. உங்கள் உடனடி, குறுகிய கால, நீண்ட கால திட்ட தாக்கங்கள்  

22. உங்கள் திட்டத்தில் உள்ள அெசியல், ெமூக, ரபாருளாதாெ சிக்கல்கள் மற்றும் அரவகரள 
றமற்ரகாள்ள உங்கள் உத்தி  

23. உங்கள் திட்ட தாக்கத்ரத எப்படி அளப்பீர்கள்? 

24. றமற்கூறிய இெண்டு பரிந்துரெ கடிதங்கரள பதிறவற் வும்   

25. இந்த திட்டத்ரத நிர றவற்  உங்கள் ரபாருளாதாெ/நிதி/றவரல தி ன்  

தனிப்பட்ட நபர் - உங்கள் திட்டத்ரத நங்கள் ஏன் றதர்ந்ரதடுக்க றவண்டும்? இந்த 
திட்டத்ரத நிர்வாகம் ரெய்ய உங்கள் தி ன் என்ன? 

நிறுவனம் - இந்த திட்டத்ரத நிர றவற்  உங்கள் நிறுவனத்தின் தி ன்கள் யாரவ? 

28. றேப் நிறுவனம் லாபறநாக்கற் து, அதனால் உங்கள் விண்ணப்பங்கரள இலவெமாக 
மதிப்பிட இயலாது. நாங்கள் ரவளி மதிப்பீட்டாளருக்கு பணம் ரகாடுத்து உங்கள் திட்ட 
ஆவணத்ரத மதிப்பீடு ரெய்கிற ாம். இதற்காக உங்கள் உதவி றதரவ. இதனால் அரனத்து 
விண்ணப்பதாெர்களும் திரும்ப ரப  இயலாத ரதாரக ரூபாய் 220ஐ (கட்டணம் + வரி)  
கட்ட றவண்டும். எங்கள் நரடமுர கரள பற்றி றமலும் ரதரிந்து ரகாள்ள இந்த பக்கத்ரத 
பார்க்கவும். 

 

https://shapecharity.org/grants/

