“ ஜே” மறுவாழ்வு மமயம்

BEST PRIVATE EMPLOYER
“ஜே”மறுவாழ்வு மமயம், மதுரை தேனி நெடுஞ்சாரை, ஆைம்பட்டி, ொகமரை,
புதுக்தகாட்ரை, மதுரை. ரிஹாப் நசன்ைர், மாற்று திறனாளிகளுக்கு தேரைோய்ப்பு
ேழங்கி மிகவும் சிறப்பான முரறயில் நசயல்பட்டு ேருகிறது.
70 பணியாளர்கள் நகாண்டு நசயல்பட்டு ேரும் இந்நிறுேனம் 62 ரக கால்
இயக்க

குரறபாடுரைய

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு

தேரை

ோய்ப்ரப

ேழங்கியுள்ளது. இந்நிறுேனத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூபாய் 10
ஆயிைம்

முேல்

20ஆயிைம்

ேரை

மாே

ஊதியம்

ேழங்கப்பட்டு

ேருகிறது.

அரனேருக்கும் நோழிைாளர் மாநிை காப்பீடு திட்ைம் (இஎஸ்ஐ) மற்றும் ேருங்காை
ரேப்பு நிதி (பிஎஃப்) ஆகியன பிடித்ேம் நசய்யப்படுகிறது.
தமலும், அரனேருக்கும் ஆண்டு தோறும் ரூ.6000 மருத்துேப்படி மற்றும் 20%
தபானஸ் ேழங்கப்படுகிறது. அரனேரும் ஆயுள் காப்பீடு திட்ைத்தில்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிறுேனத்தின் மூைம் தபட்ைரி தகபிள்கள், வீட்டு மின்
இரைப்பு அரமத்ேல், ஏப்ைான் மற்றும் முககேசம் ஆகியரே ேயாரிக்கப்படுகிறது.
மாற்றுதிறனாளிகள் எளிரமயாக பணியாற்றுேேற்கு ேரையற்ற சூழ்நிரையுைன்
ேளாகம் அரமக்கப்பட்டுள்ளது.
தமலும், காரை சிற்றுண்டி மற்றும் மதிய உைவு, தபாக்குேைத்து ேசதி ஆகியன
பணியாளர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் நகாதைானா

நோற்று

காைத்தில்,

அதிக

மாற்றுத்

திறனாளிகளுக்கு

தேரைோய்ப்பு

அளித்ேேற்காக மதுரை மாேட்ை ஆட்சித் ேரைேரின் பாைாட்டு மற்றும் தகையம்
ேழங்கப்பட்டுள்ளது.
எனதே, மாற்றுத்திறனாளிகரள அதிக அளவில் பணியமர்த்தியும், அேர்களுக்கு
சமநிரை ேழங்கியும், ேசதிகள் நசய்து நகாடுத்தும், ஊக்கத்நோரக ேழங்கியும்
மாற்றுத்திறனாளிகரள ஊக்குவிக்கும் ைாஃதப &#39;நெ&#39; ரிஹாப் நசன்ைர்,
நிறுேனத்திற்கு 2022ம் ஆண்டிற்கான, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிக அளவில்
தேரை ோய்ப்பு அளித்ே சிறந்ே ேனியார் நிறுேனம் என்ற ேமிழக அைசின் விருது
ேழங்கப்படுகிறது. எனதே மாற்றுத்திறனாளிகளின் மறுோழ்வு பணிக்காக நீண்ைகாை
தசரே

நசய்துேரும்

இந்நிறுேனத்திற்கு

மாற்றுத்திறனாளிகள்

ெைனுக்காக

அரும்பணி ஆற்றிய சிறந்ே நோண்டு நிறுேனத்திற்கான ேமிழ்ொடு அைசின் விருது
ேழங்கப்படுகிறது.

TAFE “J” REHAB CENTRE, MADURAI has been functioning well by providing
employment opportunities for Differently Abled Persons. It has provided employment for 62
loco motor differently abled employees out of the total 70 staff of the organization. All these
employees have been paid salary ranging from Rs.10,000 to Rs.20,000/- per month; along with
benefits under ESI and provident fund scheme. The employees have been paid Rs.6,000/medical allowances, along with 20% bonus every year. They were also covered under life
insurance scheme. The institution is functioning in the building with barrier free structures and
engaged in production of battery cables, house wiring, apron and masks making. The employer
provides food and transport facilities for their employees. During 2021-22, it has been honored
by the Madurai District Collector for their outstanding performance during covid-19 pandemic
period.
Hence, the “Best Private Employer” award for 2022-23 has been given to TAFE ‘J’ REHAB
centre, Madurai for providing maximum employment opportunities for DAPs.

