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പഞ്ാെത്രീരാജ് മന്ത്ാലെത്ടിയറെ 
നടിര്നദേശ പ്രകാരും 2015 മുതല് ഇ്ഷ്യെടിയല 
എല്ാ ഗ്ാമ പഞ്ാെത്തുകളുും സാമ്പത്ടികവും 
സാമൂഹടികവമാെ വടികസനും ലക്ഷ്യമടിടെ ്ഗ്ാമ 
പഞ്ാെത്് വടികസന പദ്തടി (ജടിപടിെടിപടി) 
ഓനരാ സാമ്പത്ടിക വര്ഷനത്ക്കുും 
തൊറാക്കടി വരുന്നു. ജനങ്ങളുയെ നനരടിട്ടുള്ള 
പങ്ാളടിത്ും ഉറപ്വരുത്തുന്ന രരീതടിെടില് 
ഗ്ാമസഭകള് വടിളടിച്ചുനെര്ത്് െര്ച്ച 
യെയ്ാണ് ഈ പദ്തടി തൊറാക്കല് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്നത്. 2018-19 
മുതല് ജനകരീെ ആസൂത്ണ കഷ്യായമ്പെ് യറെ 
ഭാഗമാെടി ഓനരാ പഞ്ാെത്തുകളടിയലയുും 
സ്െും സഹാെ സുംഘങ്ങള് നകന്്രരീകരടിച്ച് 
ഗ്ാമരീണ ദാരടി്ര്െ ലഘൂകരണ പദ്തടിയുും 
(വടിപടിആര്പടി) തൊറാക്കണയമന്ന് 

കഴടിഞ്ഞ ര്് ദടിവസങ്ങളടില് ഞങ്ങളുയെ 
നാഷണല് റടിനസാഴ് സ് ഓര്ഗടനനസഷന് 
(എന്ആര്ഒ) ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
നെത്തുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങയളക്കുറടിച്ച് 
എഴുതടിെടിരുന്നുവനല്ാ. കുടുംബശ്രീ 
എന്ആര്ഒയുമാെടി കരാറടിയലത്ടിെടിരടിക്കുന്ന 
സുംസ്ാനങ്ങളടില് െടിലതടില് ഞ 
ങ്ങള് യെയ്യുന്ന മയറ്റാരു പ്രധാന നസ 
വനയത്ക്കുറടിച്ച് ഇയന്നഴുതാും. ഈ 
സുംസ്ാനങ്ങളടിയല സ്െും സഹാെ 
സുംഘങ്ങള് നകന്്രരീകരടിച്ചുള്ള ഗ്ാമരീണ 
ദാരടി്ര്െ ലഘൂകരണ പദ്തടി (വടിനല്ജ് 
നപാവര്ടെടി റടിെക്ന് പ്ാന്- വടിപടിആര്പടി) 
തൊറാക്കുന്നതടിനും കുടുംബശ്രീ എന്ആര്ഒ 
എല്ാവടിധ പടിന്തുണാ നസവനങ്ങളുും 
നല്കുന്നു.

ഉത്ര്പ്രമദശം ത്കിപുരയും അടക്ം അഞ്് 
സംസ്ാനങ്ളകില് ഗ്ാേഷീണ ദാരകി്ര്യ 
ലഘൂകരണ പദ്തകി തയാറാക്ാനും 

എന്ആര്ഒ കകത്ാങ്്
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ഈ അഞ്് ഘെകങ്ങള് ഉള്യപ്ടന്ന 
പ്ാനകള് കൃതഷ്യമാെ നഫാര്മാറ്റടില് 
തൊറാക്കുന്നതടിനള്ള പരടിശരീലനും 
വടിനല്ജ് ഓര്ഗടനനസഷനകള്ക്ക് 
എന്ആര്ഒ നല്കടി വരുന്നു. ത്ടിപുര, 
അസും, മണടിപ്പൂര്, മടിനസാറാും, 
ഉത്ര്പ്രനദശ് എന്നരീ സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
വടിപടിആര്പടികള് തൊറാക്കാനള്ള സഹാെും 
എന്ആര്ഒ നല്കടി. ആയക 7911 സ്െും 
സഹാെ സുംഘങ്ങളുും 1459 വടിനല്ജ് 
ഓര്ഗടനനസഷനകളുും ഉള്യപ്ടന്ന 
482 തനദേശ സ്ാപനങ്ങളടിയല ഗ്ാമരീണ 
ദാരടി്്രെ ലഘൂകരണ പ്ാനകളാണ് 
എന്ആര്ഒയുയെ സഹാെത്ാല് 
തൊറാക്കടിക്കഴടിഞ്ഞടിരടി ക്കുന്നത്. 
വടിവടിധ സുംസ്ാനങ്ങള് തൊറാക്കടിെ 
ജടിപടിെടിപടികള് https://planningonline.
gov.in/ReportData.do… എന്ന ലടിങ്ടില് 
ലഭഷ്യമാണ്.

വടിപടിആര്പടികള് തൊറാക്കുന്നതടില് 
ഇ്ഷ്യെടിയല എല്ാ സുംസ്ാനങ്ങള്ക്കുും 
ഓടണലൈനാെടി പരടിശരീലനും നല്കുന്ന 
പ്രവ ര് ത് ന ും  ഓ ഗ സ്റ്  മു ത ല് 
കുടുംബശ്രീ എന്ആര്ഒ ആരുംഭടിക്കുും. 
അഞ്് സുംസ്ാനങ്ങളടിയല വടിവടിധ 
പഞ്ാെത്തുകളടിയല വടിപടിആര്പടി 
രൂപരീകരണത്ടില് എന്ആര്ഒ നല്കടിെ 
പടിന്തുണാ നസവനങ്ങളുയെ ഫലപ്രാപ്ടി 
ക്റടിഞ്ഞ് നകന്്ര ഗ്ാമവടികസന 
മ ന് ത്ാ ല െ ത് ടി യ റെ  പ്രന ത ഷ്യക 
ആവശഷ്യപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങള് ഈ പുതടിെ 
ചുവടവെ്പ്് നെത്തുന്നത്. ഇങ്ങയനയൊരു 
നനടെും  ടകവരടിച്ച എന്ആര്ഒ 
പ്രവര്ത്കര്ക്ക് ആശുംസകള് നനരുന്നു.

പഞ്ാെത്രീരാജ് മന്ത്ാലെവും 
ഗ്ാ മ വ ടി ക സ ന  മ ന് ത്ാ ല െ വ ും 
നടിഷ് കര്ഷടിക്കുകൊെടിരുന്നു. അതടിനാല് 
തയന്ന നദശരീെ ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന ദൗതഷ്യും 
വടിപടിആര്പടി ക്ക് കൂടതലാെടി പ്രധാനഷ്യും 
നല്കടിത്തുെങ്ങുകയുും സ്െും സഹാെ 
സുംഘങ്ങള് വടിപടിആര്പടി തൊറാക്കുന്നത് 
നടിര്ബന്മാക്കുകയുും യെെ്ത. വടിനല്ജ് 
ഓര്ഗടനനസഷനകള് (വടിഒ) വടിപടിആര്പടി 
തൊറാക്കടി പഞ്ാെത്ടിന് സമര്പ്ടിക്കുന്നു. 
പദ്തടി വടിശകലനും നെത്ടിെ നശഷും 
പഞ്ാെത്് ജ ടിപ ടിെടിപടിയുമാെടി 
സുംനൊജടിപ്ടിക്കുകൊണ് യെയ്യുന്നത്.

എല്ാ പഞ്ാെത്തുകളടിലുും വടിപടിആര്പടി 
രൂപരീകരണും നടിര്ബന്മാക്കുന്നതടിന് 
മുമ്പ് തയന്ന, അതാെത് 2015 മുതല് 
എന്ആര്ഒ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്ന 
സുംസ്ാനങ്ങളടിയല നബ്ാക്കുകള്ക്ക് 
ക രീ ഴ ടി ലു ള്ള  പ ഞ് ാ െ ത്തു ക ള ടി ല് 
എസ്എച്ച്ജടികള് നകന്്രരീകരടിച്ച് വടിപടിആര്പടി 
തൊറാക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഞങ്ങള് 
യെെ്തവന്നടിരുന്നു. ഉപജരീവന മാര്ഗങ്ങള്, 
അെടിസ്ാന സൗകരഷ്യ വടികസനും, പ്രകൃതടി 
വടിഭവ വടികസനവും പരടിപാലനവും, 
സാമൂഹഷ്യ വടികസനും, സ്െും സഹാെ 
സുംഘങ്ങള് മുനഖന നെപ്ടിലാക്കുന്ന 
വടിവടിധ പദ്തടികള് എന്നടിങ്ങയന അഞ്് 
ഘെകങ്ങളാണ് വടിപടിആര്പടിക്ക് ഉള്ളത്. 
എസ്എച്ച്ജടികളടില് അുംഗങ്ങളാെ 
സ്ത്രീകളുയെ ആവശഷ്യങ്ങള് മാത്മല് 
ഈ പ്ാനടില് ഉള്യപ്ടന്നത്. അതാത് 
പ്രനദശയത് പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെതും 
അരക്ടിതരുമാെ ജനസമൂഹത്ടിയറെ 
ആവശഷ്യങ്ങളുും പദ്തടികളടില് ഉള്യപ്ടത്തുന്നു.


