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സഹാെടിക്കുന്നതടിയനക്കുറടിച്ച് ഇയന്നഴുതാും.

നദശരീെ ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന ദൗതഷ്യത്ടിയറെ 
(നാഷണല് റൂറല് ടലവ് ലടിഹുെ് മടിഷന്- 
എന്ആര്എല്എും) ഭാഗമായുള്ള ഈ പദ്തടി 
പ്രവര്ത്നും ത്ടിപുര സുംസ്ാന ഗ്ാമരീണ 
ഉപജരീവന ദൗതഷ്യ(എസ്ആര്എല്എും)വമാെടി 
നെര്ന്നാണ് എന്ആര്ഒ നെത്തുന്നത്. ഒരു 
പ്രനദശയത് പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെ 
കുടുംബങ്ങയള (പടെടികവര്ഗ, പടെടികജാതടി, 
പ്രാക്തന നഗാത്വടിഭാഗും, സ്ത്രീ 
കുടുംബനാഥൊെത്, മനഷഷ്യക്കെത്ടിന് 
ഇരൊെവര് ഉള്യപ്ടെത്, ശാരരീരടിക-
മാനസടിക യവല്ലുവടിളടി നനരടിടന്നവര് 
ഉള്യപ്ടെത് എന്നടിങ്ങയനയുള്ള കുടുംബങ്ങയള) 
മുഖഷ്യധാരെടിനലക്ക് യകാണ്ടുവരുന്നത് 
ലക്ഷ്യമടിട്ടുള്ള പദ്തടിൊണ് വടിആര്പടി. 
ഓനരാ പഞ്ാെത്ടിലുമുള്ള പത്് മുതല് 
15 വയര സ്െും സഹാെ സുംഘങ്ങള് 
(യസല്ഫ് യഹല്പ്് ഗ്രൂപ്കള്- 

ഇ്ഷ്യെടിയല വടിവടിധ സുംസ്ാനങ്ങളുയെയുും 
നകന്്ര ഭരണ പ്രനദശങ്ങളുയെയുും 
ആവശഷ്യപ്രകാരും കുടുംബശ്രീ മാതൃക ആ 
ഇെങ്ങളടിനലക്ക് പകര്ത്തുന്ന ഞങ്ങളുയെ 
നാഷണല് റടിനസാഴ് സ് ഓര്ഗടനനസഷന് 
(എന്ആര്ഒ) അവടിെങ്ങളടില് നെത്തുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളടില് മയറ്റാന്ന് ഇന്ന് 
നടിങ്ങള്ക്ക് പരടിെെയപ്ടത്ാും. നകരളത്ടില് 
കുടുംബശ്രീയുയെ ആഭടിമുഖഷ്യത്ടില് 
രൂപരീകരടിക്കുന്ന ബാലസഭകളുയെ 
പതടിപ്കള് കുടുംബശ്രീ എന്ആര്ഒയുമാെടി 
കരാറടിയലത്ടിെടിരടിക്കുന്ന സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
ഉള്യപ്ടെ നാല് സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
ആരുംഭടിച്ചതടിയനക്കുറടിച്ചുള്ള ഇന്നലയത് 
നലഖനും (Making an Impact 323) 
ഏവരുും വാെടിച്ചടിരടിക്കുയമന്ന് കരുതയടെ. 
എന്ആര്ഒയുമാെടി കരാറടിനലര്യപ്ടെടിരടിക്കുന്ന 
ത്ടിപുരെടില് അരക്ടിതാവസ് ലഘൂകരണ 
പദ്തടി (വള്ണറബടിളടിറ്റടി റടിെക്ന് 
പ്ാന്- വടിആര്പടി) നെപ്ടിലാക്കാന് 

ത്കിപുരയകില് അരക്കിതാവസ്ാ 
ലഘൂകരണ പദ്തകി രൂപഷീകരണത്കിനും 

എന്ആര്ഒ സ�ായം
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വടിആര്പടി പ്ാനകള് തൊറാക്കാനള്ള പൂര്ണ്ണ 
സഹാെവും കുടുംബശ്രീ എന്ആര്ഒ യെയ്് 
നല്കുന്നു. നകരളത്ടില് ആശ്െ പദ്തടി 
നെപ്ടിലാക്കടിെതടിയറെ അനഭവസമ്പത്ടിയറെ 
ബലത്ടിലാണ ്എന്ആര്ഒ യമറെര്മാര്മാരുും 
നകാര്െടിനനറ്റര്മാരുും ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
യെയ്് നല്കുന്നത്. മതബാരടി നബ്ാക്കടിയല 
കുന്ജാബന് ഗ്ാമ പഞ്ാെത്ടില് 2018 
നവുംബര് 28നാണ് ഇത്രത്ടില് ആദഷ്യ 
പ്രവര്ത്നും നെത്ടിെത്. വനൊജന 
യപന്ഷന് മാത്ും ആശ്െടിച്ച് ബൗദ്ടിക 
യവല്ലുവടിളടി നനരടിടന്ന 21കാരടിൊെ 
മകള്യക്കാപ്ും ജരീവടിക്കുന്ന 65 വെസ്സുള്ള 
ഹടിരണ് ബല ദാസ്, ഭാരഷ്യയുയെ മരണനശഷും 
ഒറ്റയപ്ടെ് ജരീവടിക്കുന്ന വനൊജന യപന്ഷന് 
മാത്ും ആശ്െമായുള്ള 71കാരനാെ 
ധരീനരന്്ര ദാസ്...എന്നടിങ്ങയന നടിരവധടി 
നപര്ക്കാെടി പ്ാന് രൂപരീകരടിച്ചു.

2019 ജൂടല 31ന് മുഹടിരടിപുര് ഗ്ാമ 
പഞ്ാെത്ടിയല യജാടലബാരടി നബ്ാക്കടില് 
മാ ദുര്ഗ വടിനല്ജ് ഓര്ഗടനനസഷന് 
മുനഖന വടിആര്പടി പ്രവര്ത്നും നെത്ടി. 216 
കുടുംബങ്ങളുയെ വടിശദാുംശങ്ങള് ഇത്രത്ടില് 
നശഖരടിച്ചു. വടിശദമാെ പഠനത്ടിന് നശഷും 12 
കുടുംബങ്ങള് ഏയറ അരക്ടിതരായണന്നുും 
ഉെന് സഹാെും ആവശഷ്യമുള്ളവരായണന്നുും 
കയ്ത്ടി അവര്ക്കാെടി പ്രനതഷ്യക പ്ാനും 
തൊറാക്കടി. 58,000 വള്ണറബടിളടിറ്റടി 
റടിെക്ന് ഫ്് (വടിആര്എഫ് ) ആയുും 
നല്കടി. െടില പഞ്ാെത്തുകളടില് അവരുയെ 
വാര്ഷടിക പദ്തടിയുയെ ഭാഗമാെടി വടിആര്പടി 
പ്ാനകളുും സമര്പ്ടിക്കാന് കഴടിഞ്ഞു. 
ഇപ്രകാരും ത്ടിപുരെടില് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്ാന് മുന്ടകയെടത് എന്ആര്ഒ 
െരീമടിന് എല്ാവടിധ അഭടിനന്ദനങ്ങളുും.

എസ്എച്ച്ജടി- അെല്ക്കൂടെത്ടിന് 
സമാനമാെ സുംഘങ്ങള്) നെര്ന്ന 
വടിനല്ജ് ഓര്ഗടനനസഷനകളുയെ (വടിഒ) 
നനതൃത്ത്ടിലാണ് ആ പ്രനദശത്് വടിആര്പടി 
നെപ്ടിലാക്കുന്നത്. വടിവടിധ മാനദണ്ഡങ്ങള് 
അനസരടിച്ച് പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെ 
കുടുംബങ്ങയള കയ്ത്തുകയുും ഈ 
കുടുംബങ്ങളുയെ ലടിസ്റ് തൊറാക്കുകയുും 
ഇതടില് ഏറ്റവും അരക്ടിതമാെ കുടുംബങ്ങയള 
യതരയഞ്ഞടത്് ആ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 
നവ്ടി അവരുയെ ആവശഷ്യങ്ങള് 
അനസരടിച്ചുള്ള വള്ണറബടിളടിറ്റ ടി 
റടിെക്ന് പ്ാനകള് തൊറാക്കുകയുും 
യെയ്യുന്നു. ഈ ആവശഷ്യങ്ങളടില് െടിലത് 
എസ്ആര്എല്എമ്മടിയറെ ഭാഗമാെടി 
നെപ്ാക്കാനാകുന്നതാകുും, െടിലത് വടിവടിധ 
വകുപ്് പദ്തടികളുയെ ഭാഗമാെമാെടി 
നെപ്ടിലാക്കാനാകുന്നതാകുും െടിലത് 
വടിനല്ജ് ഓര്ഗടനനസഷനകള്ക്ക് 
നനരടിടെ് യെയ്ാനാകാകുന്നതാകുും...
ഇത്രത്ടില് പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെ 
കുടുംബങ്ങളുയെ ആവശഷ്യങ്ങള് പരമാവധടി 
നടിറനവറ്റടി നല്കുകയുും അവയര സ്െും 
സഹാെ സുംഘങ്ങളുയെ ഭാഗമാക്കുകയുും 
മുഖഷ്യധാരെടിനലയക്കത്ടിക്കാനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുകയുും യെയ്യുന്നു.

ത്ടിപുരെടില് എന്ആര്ഒ പ്രവര്ത്ടിക്കുന്ന 
ന ബ് ാ ക്കു ക ള ടി യ ല  വ ടി ന ല് ജ് 
ഓര്ഗടനനസഷനകള്ക്ക ്നവ ട്ി വടിആര്പടി 
നെത്തുന്നതടിന് നടിരവധടി സഹാെങ്ങളാണ് 
എന്ആര്ഒ നല്കടിെത്. ഇതടിനാെടി പ്രനതഷ്യക 
യമാെ്യൂള് തൊറക്കടി നല്കടിെതടിയനാപ്ും 
പാര്ശ്വത്ക്കരടിക്കയപ്ടെ കുടുംബങ്ങയള 
കയ്ത്തുന്നതടിനള്ള നബാധവത്ക്കരണും 
നല്കല്, പരടിശരീലനും നല്കല് കൂൊയത 


