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വിദ്യയടട േഹഥായം കൂടതലഥായി 
േഥാധ്യമഥാകഥാനും ഈ സപ്രഥാജക്് 
ലക്്യമിടന്നു. അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട 
പൂര്ണ്ണമഥായ വിവരങ്ങള് ഒരു ക്ികിലൂടട 
ലഭിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. ഇതിലുപരിയഥായി 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടടയം അംഗങ്ങളുടടയം 
ടരെഡിറ് ്അജപ്രേല് എളുപ്തിലഥാകഥാനും 
ഇതുവഴി കഴിയന്നു. അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്കഥായി 
നബഥാര്ഡിടറെ സനതൃത്വതിലുള്ള ഈ 
സപ്രഥാജക്് സകരളതില് കഥാേര്സഗഥാഡ് 
ജി്യിലഥാണ് ഇസപ്ഥാള് കുടംബശ്ലീയിലൂടട 
പരലീക്ണഥാടിസ്ഥാനതില് നടപ്ിലഥാകി 
വരുന്നത്.

2016ലഥാണ് ഇ-ശക്ി സപ്രഥാജക്ിന് സവണ്ി 
കഥാേര്സഗഥാഡിടന ടതരടഞ്ഞടതത്. 
ഇതിടറെ ഭഥാഗമഥായി ആദ്യഘട്ടതില് 342 
ആനിസമറ്ര്മഥാടര ഞങ്ങള് ടതരടഞ്ഞടത്തു. 
ഇവര് എ്ഥാ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങടളയം 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട ഡിജിറ്ജലസേഷന് 
േഥാധ്യമഥാക്കുന്ന, നബഥാര്ഡിടറെ (NABARD- 
National Bank for Agriculture and Rural 
Development) സനതൃത്വതില് തുടങ്ങിയ 
ഒരു പദ്ധതിയഥാണ് ഇ- ശക്ി. എ്ഥാ 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടടയം പണമിടപഥാടകളും 
അംഗങ്ങളുടട വ്യക്ിപരമഥായ വിവരങ്ങളും 
ബഥാങ്് അകൗണ്് വിവരങ്ങളുടമ്ഥാം 
ഡിജിറ്ലഥാകിടകഥാണ്് േഥാമ്പതിക 
ഉ ള് ട പ് ട ത ല്  ( ഫ ി ന ഥാ ല് ഷ ്യല് 
ഇ ന് ക്ലൂ ഷ ന് )  േ ഥാ ധ ്യമ ഥാ ക ഥാ നു ം 
ബഥാങ്കുകളുടട കൂടതല് േഥാമ്പതിക 
സേവനങ്ങള് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക് 
സനടിടകഥാടകഥാനുമഥാണ് ഇ-ശക്ി 
സപ്രഥാജക്് ലക്്യമിടന്നത്. ഇത് കൂടഥാടത 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളും ബഥാങ്കും തമ്മിലുള്ള 
ബന്ധം സുദൃഢമഥാകഥാനും ബഥാങ്ിങ് 
സേവനങ്ങള് സുഗമമഥായി ലഭികഥാനും 
അയല്ക്കൂട്ടഥാംഗങ്ങള്ക് േഥാസങ്തിക 

ഇ-ശക്ി
സരോജക്ക്െ്ക്
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പ ര ലീ ക് ണ ഥാ ട ി സ് ഥാ ന ത ി ല് 
നടപ്ിലഥാക്കുന്നതിടറെ ഭഥാഗമഥായി 
സകരളതില് കഥാേര്സഗഥാഡ് ജി്യില് 
ആരംഭിച് ഇ- ശക്ി പദ്ധതി മികച് 
ഫ ല മ ഥാ ണു ണ് ഥാ ക ി യ ി ര ി ക്കു ന്ന ത് . 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട േഥാമ്പതിക 
പ്രവര്തനങ്ങള് േംബന്ധിച് മികച് 
മ ഥാ സ ന ജ്  ട മ റെ്  ഇ ന് ഫ ര് സ മ ഷ ന് 
േിസ്റം (എംഐഎേ് ) ലഭ്യമഥാകഥാനും 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക് േഹഥായകമഥാകുന്ന 
ഇടടപടലുകള് നടതഥാനും മറ്് 
പദ്ധതികളുമഥായി േംസയഥാജിപ്ിച്് 
േഥാമൂഹിക-േഥാമ്പതിക ശഥാക്ലീകരണം 
സനടഥാനുടമഥാടക ഇ-ശക്ി സപ്രഥാജക്് മൂലം 
േഥാധിക്കുന്നു. കൃത്യമഥായ വിവരങ്ങളുടട 
അടിസ്ഥാനതില് സമഥാണിറ്ര് ടചയ്ഥാനും 
പുസരഥാഗതി വിലയിരുതഥാനുടമഥാടക 
േഥാധിച്ത് ഇ-ശക്ി സപ്രഥാജക്ിടറെ 
പ്രധഥാന വിജയമഥാണ്. കഥാേര്സഗഥാഡ് 
ജി്യില് പരലീക്ണഥാടിസ്ഥാനതില് 
നടതിയ ഇ-ശക്ി പദ്ധതിടയ 
വ ി ജ യ ത ി സ ല ട ക ത ി ക്കു ന്ന 
എ്ഥാ ആനിസമറ്ര്മഥാര്ക്കും ജി്ഥാ ടലീം 
അംഗങ്ങള്ക്കും എ്ഥാ അഭിനന്ദനങ്ങളും 
സനരുന്നു. കഥാേര്സഗഥാഡിടറെ വിജയമഥാതൃക 
മനസ്ിലഥാകി സകരളതിടല കൂടതല് 
ജി് കളില് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങഥാന് നബഥാര്ഡ് 
േന്നദ്ധത അറിയിച്ിട്ടുമുണ്്.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് പ്രസത്യക 
സഫഥാര്മഥാറ്ില് തയഥാറഥാകിടകഥാണ്് 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട പണമിടപഥാടകള് 
ഉള്ടപ്ടടയള്ള വിവരങ്ങള് ഡിജിറ്ജലേ് 
ടചയ്ത് ഇ-ശക്ി സപഥാര്ട്ടലില് അപ് സലഥാഡ് 
ടചയ്തു. ഇപ്രകഥാരം അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് 
ആരംഭിച്ത് മുതല് സപഥാര്ട്ടലില് അപ് 
സലഥാഡ് ടചയ്യുന്ന ദിനം വടര നടന്ന 
എ്ഥാ പ്രവര്തനങ്ങളും ഡിജിറ്ജലേ് 
ട ച യ്ത്  ഇ - ശ ക് ി  സ പ്രഥാ ജ ക് ി ന് 
തുടകമിടകയഥായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇസത 
ആനിസമറ്ര്മഥാര് ടഥാടലെറ്് ഉപസയഥാഗിച്് 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട എ്ഥാ മഥാേടതയം 
പണമിടപഥാടകള് നിരന്രമഥായി 
അപ് സഡറ്് ടചയ്യുകയം അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട 
വിവരങ്ങടള്ഥാം ഡിജിറ്ലഥാക്കുകയം ടചയ്യുന്ന 
പ്രവര്തനങ്ങള് നടതിവരുന്നു.

കഥാേര്സഗഥാഡ് ജി്യില് ഇ-ശക്ി 
സപ്രഥാജക്് ആരംഭിച് സശഷം 342 
ആനിസമറ്ര്മഥാരിലൂടട ജി്യിടല 9960 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട വിശദഥാംശങ്ങള് 
പൂര്ണ്ണമഥായം ഡിജിറ്ലഥാകികഴിഞ്ഞു. 
ഇസപ്ഥാള് എ്ഥാമഥാേവം 90 ശതമഥാനസതഥാളം 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടട േഥാമ്പതിക 
ഇടപഥാടകടള്ഥാം അതഥാത് മഥാേം 
തടന്ന അപ് സലഥാഡ് ടചയ്തുവരുന്നു. 
ഇന്്യയിടല വിവിധ േംസ്ഥാനങ്ങളില് 


