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ഗ്രാമീണ ദരാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി 
(വിപിആരപി) കുടുംബശ്ീയിലൂടട,
ഗ്രാമകം കര്യരാടപെയ്ന  പുരരരാഗമിക്ുന്ു
തരദേശ സ്രാപനങ്ങളുമരായി സംരയരാജിപ്ിച്രാണ്ന 
കുടുംബശ്ീയുടട തരാരേത്തട്ിലുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് 
സരാധര്യമരാക്ുന്ത്ന. ഒരു ഗ്രാമത്തിടല ഏറ്റവും 
സരാധരാരണക്രാരരായ ആളുകളുടട ആവശര്യങ്ങള്ക്്ന 
മുഖര്യപരിഗണന നലകരാനരവണ്ി ജനങ്ങളുടട 
ആവശര്യങ്ങള് തരദേശ സ്രാപനത്തിടറെ 
ശ്ദ്ധയിലടപ്ടുത്തരാന കുടുംബശ്ീ സംഘടനരാ 
സംവിധരാനം നിരന്തരം ശ്മിക്രാറുണ്്ന. ഈ പ്രവരത്തനം 
രദശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗതര്യ(നരാഷണല റൂറല 
ലലവ്ന ലിഹുഡ്ന മിഷന- എനആരഎലഎം)ത്തിടറെ 
കൂടി നിരരദേശ പ്രകരാരം ഗ്രാമീണ ദരാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ 
പദ്ധതി(വിരലേജ്ന രപരാവരട്ി റിഡക്ഷന പ്രാന- 
വിപിആരപി)യരായി നടപ്ിലരാക്രാനുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് 
ഞങ്ങള് ഇരപ്രാള് നടത്തിവരികയരാണ്ന. അരതക്ുറിച്്ന 
ഇന്ടത്ത രലഖനത്തില എേുതരാം. 

ഓരരരാ ഗ്രാമതലത്തിലും വര്യതര്യസ്തങ്ങളരായ 
ആവശര്യങ്ങളരായിരിക്ും ടപരാതുജനങ്ങള്ക്ും 
കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനുമുണ്രാകുക. വിവിധ 
രക്ഷമ ടപനഷനുകള് ലഭിക്ുക, ഇനഷ്വറനസ്ന 
പരിരക്ഷ ലഭിക്ുക, ടതരാേിലുറപ്്ന കരാരഡ്ന ലഭിക്ുക 
തുടങ്ങീ വര്യക്ികള്ക്്ന അവകരാശടപ്ട്ിട്ുള്ള 
ധരാരരാളം രസവനങ്ങള് ലഭിരക്ണ്തുണ്്ന. ഇപ്രകരാരം 

ഓരരരാ വര്യക്ിക്ും അരഹമരായ അവകരാശങ്ങള് 
വിപിആരപിയുടട ഒരു ഭരാഗത്ത്ന ഉള്ടപ്ടുത്തും. 
അവകരാശങ്ങള് സംബന്ിച് പദ്ധതികള് കൂടരാടത 
ഓരരരാ വര്യക്ിക്ും ഉപജീവനത്തിന്ന രവണ്ിയുള്ള 
പദ്ധതികള് കൂടട ഗ്രാമതലത്തിലുള്ള ഈ ആസൂത്രണ 
പ്രക്ിയയുടട പ്രധരാന ഭരാഗമരാകും. കരാരഷികം, 
മൃഗസംരക്ഷണം, ടെറുകിട സംരംഭം, വിപണനം 
എന്ിങ്ങടനയുള്ള രമഖലകളില വര്യക്ികള്ക്ും 
കുടുംബങ്ങള്ക്ും കൂട്രായ്മകള്ക്ുടമരാടക് 
എടന്തരാടക്യരാണ്ന ആവശര്യങ്ങളുള്ളടതന്്ന 
മനസ്ിലരാക്ി ആ ആവശര്യങ്ങള് െിട്ടപ്ടുത്തി 
പഞ്രായത്ത്നതലത്തില പദ്ധതി രൂപീകരണത്തില 
ഉള്ടപ്ടുത്തും. 

ഇത്ന കൂടരാടത ഒരു സമൂഹത്തിടറെ ടപരാതുവരായ 
വളരച്യും വികസനവും സരാധര്യമരാക്ുന് 
ആവശര്യങ്ങളുമുണ്രാരയക്രാം. മദര്യപരാനം, പരിസ്ിതി 
പ്രശ്ന നങ്ങള്, പരിസര മലിനീകരണം തുടങ്ങീ 
പ്രരാരദശികമരായ ടപരാതുസരാമൂഹര്യ പ്രശ്ന നങ്ങള്ക്്ന 
പരിഹരാരം കരാണരാനുള്ള പദ്ധതികള് ആവശര്യമരായി 
വരന്ക്രാം. ഇതിലുപരിയരായി ടപരാതു ആസ്തികള് 
നിരമിക്രാനും ജനങ്ങള്ക്്ന വിവിധ രസവനങ്ങള് 
ലഭിക്രാനും രറരാഡ്ന, തടയിണ നിരമരാണം, കുടിടവള്ളം, 
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വേിവിളക്ുകള്, വരായനശരാല, ടപരാതു ഇടങ്ങള്, 
ടപരാതു കളിസ്ലം എന്ിങ്ങടനയുള്ള വര്യതര്യസ്തമരായ 
അടിസ്രാന സൗകരര്യങ്ങള് നിരമിച്്ന ലഭിക്രാനുമുള്ള 
ആവശര്യം തരാരേത്തട്ിലുണ്രാകും. 

ഇത്തരത്തില ഒരു നരാടിടറെ അവകരാശ പദ്ധതികള്, 
ഉപജീവന പദ്ധതികള്, സരാമൂഹര്യ പദ്ധതികള്, 
ടപരാതു ആസ്തി നിരമരാണം തുടങ്ങിയ ആവശര്യങ്ങള് 
കുടുംബശ്ീ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ും സ്വീകരിച്ുടകരാണ്്ന 
കുടുംബശ്ീയുടട രനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാനരായി 
പഞ്രായത്തിന്ന സമരപ്ിക്ുന് പ്രക്ിയയരാണ്ന 
വിപിആരപിയിലൂടട ഞങ്ങള് ഉരദേശിക്ുന്ത്ന. 

ഗ്രാമീണ ദരാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി (വിപിആരപി) 
പ്രകരാരം രകരളത്തിടല 941 പഞ്രായത്തുകളുടടയും 
ഈ ദരാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പ്രാന തയരാറരാക്ുന്തിനുള്ള 
പ്രവരത്തനം കുടുംബശ്ീ ആരംഭിച്ു കേിഞ്ു. 
'ഗ്രാമകം' എന് രപരില ഒരു കര്യരാടപെയ്ന നും ആരംഭിച്ു. 
ഇതിനരായി പരിശീലന ടീം അംഗങ്ങളരായ 320 
റിരസരാേ്ന സ്ന രപേ്ന സണമരാടര ടതരടഞ്ടുത്തു. ഇവര 
സിഡിഎസ്ന തലത്തില പരിശീലനം നലകുന്ു. 
തുടരന്്ന വിപിആരപി തയരാറരാക്ുന്തിനരായി പ്രരതര്യക 
അയലക്ൂട് രയരാഗം രെരന്്ന വിവിധ ആവശര്യങ്ങള് 
വിവരരശഖരണ ര�രാമില പൂരിപ്ിടച്ടുക്ുന്ു. ഈ 
ര�രാമുകള് എഡിഎസ്ന തലത്തില രക്രാഡീകരിച്ു 
ടകരാണ്്ന വരാരഡ്നതല പദ്ധതി തയരാറരാക്ുകയും തുടരന്്ന 
ഈ പദ്ധതികള് രക്രാഡീകരിച്്ന പഞ്രായത്ത്നതല 
പദ്ധതി തയരാറരാക്ുകയും ടെയും. 

ഇപ്രകരാരം വിപിആരപി യില സിഡിഎസ്തല പരിശീലനം 

പൂരത്തിയരാക്ിക്േിഞ്ു. എഡിഎസ്ന പരിശീലനങ്ങള് 
പുരരരാഗമിക്ുകയരാണ്ന. ഇതും പൂരത്തിയരായിക്േിഞ്്ന 
അയലക്ൂട്തല പ്രരതര്യക രയരാഗങ്ങളും രെരന്്ന 
2021 ജനുവരി 26ഓട്ന കൂടി രകരളത്തിടല 941 
പഞ്രായത്തുകളുടടയും മുന്ില കുടുംബശ്ീ 
സിഡിഎസ്ന ടെയരരപേ്ന സണമരാരുടട രനതൃത്വത്തില 
ആ പ്രരദശടത്ത ജനങ്ങളുടട ആവശര്യങ്ങളും 
പ്രശ്ന ന പരിഹരാരങ്ങളുടമരാടക് അടങ്ങിയ ദരാരിദ്ര്യ 
ലഘൂകരണ പദ്ധതി അവതരിപ്ിക്രാനരാണ്ന ഞങ്ങള് 
ലക്ഷര്യമിട്ിരിക്ുന്ത്ന. പുതുതരായി സ്രാനരമടറ്റടുത്ത 
ജനപ്രതിനിധികളുടട മുന്ില ഏറ്റവും തരാരേത്തട്ില 
നിന്ുള്ള ആസൂത്രണത്തിന്ന പ്രരാധരാനര്യം 
ടകരാടുത്ത്ന ടകരാണ്്ന തയരാറരാക്ിയ വിപിആരപി 
അവതരിപ്ിക്ടപ്ടുരപെരാള് ജനങ്ങള്ക്്ന ആവശര്യമുള്ള 
പദ്ധതികള് ഏടതരാടക്ടയന്്ന തിരിച്റിയരാനും 
പഞ്രായത്ത്ന മുനഗണന നലകി ഏടറ്റടുരക്ണ് പദ്ധതി 
ഏടതരാടക്ടയന്്ന മനസ്ിലരാക്രാനും പഞ്രായത്ത്ന 
ഭരണസമിതിക്്ന കേിയുന്ു. കുടുംബശ്ീ സംഘടനരാ 
സംവിധരാനവും പഞ്രായത്തും തമിലുള്ള ബന്ം 
ഊഷ്മളമരാകുകയും ഊട്ി ഉറപ്ിക്ടപ്ടുകയും 
ടെയുന് .ു കൂടരാടത ആസൂത്രണം ടെയുന് പദ്ധതികള് 
ജനങ്ങള്ക്്ന രവണ്ിയുള്ളതരാടണന്്ന സ്വരമധയരാ 
ഉറപ്രാക്ുകയും ടെയുന്ു. ഇത്തരത്തിലുള്ള 
ഈ ബൃഹത്ന പ്രവരത്തനം കുടുംബശ്ീ 
അയലക്ൂട്രാംഗങ്ങടളലേരാം ആത്രാരത്ഥതരയരാടട 
ഏടറ്റടുക്ണടമന്ും ആസൂത്രണത്തില മികച് 
പങ്രാളിത്തമുണ്രാകണടമന്ും അഭര്യരത്ഥിക്ടട്. 

വിപിആരപി മരാരഗ്ഗനിരരദേശങ്ങളും മറ്റും www.
kudumbashree.org/pages/476 എന് ലിങ്ില ലഭര്യമരാണ്ന.


