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மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மமயார் நிமைவு  

திருமண நிதி உதவித் திட்டம்-1989 ’JUNE 

Moovalur Ramamirtham Ammaiyar Ninaivu Marriage Assistance Scheme 

MARRIAGE ASSISTANCE SCHEME  

The announcement of 8 gram gold for Thirumangalyam along with financial 

assistance for marriage by the Hon’ble Chief Minister of Tamilnadu for marriage 

conducted from 17-05-2011 onwards is a flagship scheme implemented by the 

Social Welfare Department. This scheme has been extended to 8 grams gold 

from 23-05-2016 onwards. Under the scheme, Marriage Assistance of 

Rs.25,000/- and 8 gram gold is given for brides who have studied 10th and 12th 

and Rs.50,000/- and 8 gram gold for Degree / Diploma holders. 

1. MOOVALUR RAMAMIRTHAM AMMAIYAR, MEMORIAL 

MARRIAGE ASSISTANCE SCHEME  

The Moovalur Ramamirtham Ammaiyar, Memorial Marriage Assistance Scheme 

I being implemented by the Tamil Nadu Government to improve the educational 

status of the poor girls. The assistance is given to girls who have completed 10th 

Standard, +2, Diploma or Degree. 

SCHEME – I  

Objectives of the Schemes To help financially poor parents in getting her 

daughter’s married and to promote the educational status of poor girls.  

Assistance Provided and eligibility Cheque of Rs.25,000/- and gold coin of 8 

grams. The bride should have Completed 10th Std, at the time of marriage. If the 

Bride belongs to ST, She should have completed Vth Std. Parent’s income 

should not exceed Rs.72,000/- per annum. The bride should have completed 18 

years and bridegroom should have completed 21 years at the time of marriage. 

Only one girl from a family is eligible. Application should be received before 40 

days or atleast one day prior to the marriage incase of un avoidable 

circumstances. 

 

Documents to be enclosed 10th Marksheet, Transfer Certificate, Community 

Certificate, Income Certificate, . Ration Card Photo Copy, Marriage invitation, 

Passport size photo of the applicant and parents. 

 

SCHEME – II  

Objectives of the Schemes To help financially poor parents in getting their 

daughter’s married and to promote the educational Degree / Diploma, status of 

poor girls.  

Assistance Provided and eligibility Cheque of Rs.50,000/- and gold coin of 8 

grams. The bride should have passed Degree / 

Diploma, at the time of marriage. Parent’s income should not exceed Rs.72,000/- 

per annum. Parent’s income should not exceed Rs.72,000/- per annum. The bride 

should have completed 18 years and bridegroom should have completed 21 years 
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at the time of marriage. Only one girl from a family is eligible. Application 

should be received before 40 days or atleast one day prior to the marriage incase 

of un avoidable circumstances. Documents to be enclosed 10th Marksheet, 

Degree Cerficate, Provisional Certificate, Transfer Certificate, Community 

Certificate, Income Certificate, . Ration Card Photo Copy, Marriage invitation, 

Passport size photo of the applicant and parents. 

 

திட்டம் வழங்கப்படும் உதவி 
திட்டத்தின் 
ந ோக்கம் 

ஏழழப் பபண்களின் திருமணத்திற்கு அவர்களின் பபற்ந ோர்களுக்கு 
நிதியுதவி  

 வழங்குதலும், பபண்களின் கல்வி நிழைழை உைர்த்துதலும் 
வழங்கப்படும் 
உதவி திட்டம் 1 

 

ரூ.25,000 – கோந ோழை மற்றும் 23.05.2016 முதல் திருமோங்கல்ைம் 
ப ய்வதற்கோக 1  வரன் 

 (8 கிரோம்) 22 கோரட் தங்க  ோணைம் 

 திட்டம் 2 

 

ரூ50,000 – கோந ோழை மற்றும் 23.05.2016 முதல் திருமோங்கல்ைம் 
ப ய்வதற்கோக 1  வரன் 

 (8 கிரோம்) 22 கோரட் தங்க  ோணைம். 
திட்டத்தில் 
பைன்பபறுவதற்கோன 
தகுதிகள் திட்டம் 1 

 

1. மணப்பபண் 10-ஆம் வகுப்பு பள்ளியில் படித்து நதர்ச்சி அல்ைது 
நதோல்வி பபற்றிருக்க 

 நவண்டும். 

 

2. தனிைோர் பதோழைதூரக் கல்வி மூைம் படித்து இருந்தோல் 10-ஆம் வகுப்பு 
நதர்ச்சி 

 அழடந்திருத்தல் நவண்டும் 

 3. பழங்குடியினரோக இருந்தோல் 5-வது படித்திருத்தல் நவண்டும். 

 திட்டம் 2 

 

1. பட்டதோரிகள் கல்லிலூரியிநைோ அல்ைது பதோழை தூரக்கல்வி மூைநமோ 
அல்ைது அர ோல் 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தி ந்தபவளி பல்கழைக் கழங்களிநைோ படித்து நதர்ச்சி 
பபற்று 

 இருத்தல் நவண்டும். 

 

2. பட்டைப் படிப்பு (னுiயீடடிஅை ழடிடன  ள) நதர்ச்சி பபற் வரோக 
இருத்தல் நவண்டும். 

 

பட்டைப் படிப்பு எனில், தமிழக அரசின் பதோழில்நுட்ப கல்வி 
இைக்க ரகத்தோல் 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் படித்து நதர்ச்சி பபற்றிருத்தல் 
நவண்டும். 

 பபோது 

 1. குடும்ப ஆண்டு வருமோனம் 72,000 க்கு மிகோமல் இருத்தல் நவண்டும். 

 

2. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பபண்ணுக்கு மட்டும் உதவித் பதோழக 
வழங்கப்படும். 

 

3. திருமணத் நததிைன்று மணமகளுக்கு 18 வைது நிரம்பியிருக்க 
நவண்டும். உச்  வைது 
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 வரம்பு இல்ழை. 
 மர்ப்பிக்க 
நவண்டிை 
 ோன்றுகள் 1. பள்ளி மோற்றுச்  ோன்று  கல் 

 2. மதிப்பபண் பட்டிைல்  கல். பத்தோம் வகுப்பு திட்டம் – 1 

 3. பட்டப்படிப்பு பட்டைப்படிப்பு நதர்ச்சி  ோன்று  கல் திட்டம் – 2 

 4. வருமோனச்  ோன்று 

 

5. திருமண அழழப்பிதழ் (திருமணத்திற்கு 40  ோட்களுக்கு முன் 
விண்ணப்பிக்க 

 நவண்டும்) 
விண்ணப்பிக்க 
நவண்டிை கோை 
அளவு திருமணத்திற்கு 40  ோட்களுக்கு முன் விண்ணப்பிக்கைோம். 

 

சி ப்பு ந ர்வுகளில் தக்க கோரணங்கள் இருந்தோல் திருமணத்திற்கு முதல் 
 ோள் வழர 

 விண்ணப்பிக்கைோம், 
பதோடர்பு 
அலுவைரின் பதவி மோ கரோட்சி ஆழணைர் (மோ கரோட்சிப் பகுதிகளில்) 

 

https://bit.ly/2Xq78ct
http://bit.ly/2ZpYUlr

