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জর জীফন মভন (JJM)
জর জীফন মভন র নযানার রুযার মিমকিং যাটায প্রাগ্রাভ (NRDWP) রকল্পেয একমট িংল্পামধত এফিং আল্পগ্রড
িংস্কযণ। বাযত যকায 2024 াল্পরয ভল্পধয "য ঘয নর প্ জর" (HGNSJ) নাল্পভ রমতমট গ্রাভীণ মযফাযল্পক
কামযকযী প্াভ টযা িংল্পমাগ (FHTC) রদাল্পনয উল্পেল্পয NRDWP-প্ক জর জীফন মভল্পন (JJM) ুনগযঠন কল্পযল্পে।

জর জীফন মভন মক?
বাযত যকাল্পযয একমট ফ্ল্যাগম প্রাগ্রাভ জর জীফন মভন (JJM) 15 ই আগস্ট, 2019 এ ভাননীয রধানভন্ত্রী
নল্পযন্দ্র প্ভাদী চারু কল্পযমেল্পরন।
● 2019 াল্পর, রকে জর জীফন মভন চারু কযা ল্পযল্পে।
● JJM জল্পরয জনয একমট জন আল্পদারন রমতষ্ঠা কযল্পত চায, মা প্দল্পয রমতমট গ্রাভীণ মযফাল্পযয জনয এমট
একমট ীলয অগ্রামধকায ততময কল্পয।
● মভনমট জরমি ভন্ত্রল্পকয একমট অিং মা রকেমট ফাস্তফাযল্পনয জনয প্নাডার ভন্ত্রক।

জর জীফন মভন
জর জীফন মভন র যাষ্ট্রীয জর জীফন প্কাল্পয মবমি। 2019 াল্পরয 15 আগস্ট বাযল্পতয ভাননীয রধানভন্ত্রী একমট
যকাময কভযূমচ ম্পপ্কয একমট ফড় প্ঘালণা প্দন। জর জীফন মভল্পনয ভূ র উল্পেয র 2024 াল্পরয ভল্পধয
পািংনার াউল্পাল্ড টযা কাল্পনকন (FHTC) এয ভাধযল্পভ রমতমট গ্রাভীণ মযফাল্পয রমতমদন জনরমত 55 মরটায
জর যফযা কযা।
● ফৃ মিয জর িংযক্ষণ এফিং জর িংযক্ষণ এই মভল্পনয ফল্পচল্পয গুরুত্বূ ণয মদক।
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● ুনফযযফহৃত জর ফযফায এফিং মযচামজযিং কাঠাল্পভা
● জরল্পথয উন্নযন
● গাে রাগাল্পনায মদল্পক ভল্পনামনল্পফ কযা।
● ঐমতযফাী  অনযানয জরায িংস্কায কযা ল্পে।

জর জীফন মভন গ্রাভীণ উল্পেয
জর জীফন মভল্পনয ভূ র উল্পেয র দীঘযল্পভযাল্পদ গ্রাভীণ বাযল্পতয ভস্ত মযফাযল্পক প্দযা শুরু কযা।
● 2024 াল্পরয ভল্পধয ৃথক টযা িংল্পমাল্পগয ভাধযল্পভ মফশুদ্ধ, মনযাদ এফিং মযাপ্ত ানীয জর যফযা কযা।
● এয রক্ষয র পািংনার াউল্পাল্ড টযা কাল্পনকল্পনয (FHTC) ভাধযল্পভ রমতমদন জনরমত 55 মরটায জর
যফযা কযা।
● উন্নত ভাল্পনয জীফনমাত্রায জনয জর কতটা অমযাময তা মযকেনা এফিং কামযকয কযা।
● মভল্পনয জনয তাল্পদয আমথযক তমফর এফিং িংস্থানগুমর িংগমঠত কযায জনয যাজয  প্কন্দ্রামত
অঞ্চরগুমরয কাে প্থল্পক াযতা।

জর জীফন মভল্পনয তফমিযভূ
এই মভনমট টযা যাটায কাল্পনকল্পনয ভাধযল্পভ কল্পরয জল্পরয িংল্পমাল্পগয অবাল্পফয ভাধান কযল্পফ।
● কতটা জর ফযফায য এফিং কতটা উরব্ধ উবল্পযয উয মবমি কল্পয এই ফযফস্থানা কযা য।
● এই মভনমট জর িংগ্র, যাময ৃমথফীল্পত জর স্থান এফিং গৃস্থারী ফজযয জর মযচারনা কযায ভল্পতা
মজমনগুমরয জনয স্থানীয অফকাঠাল্পভা ততময কযল্পফ মাল্পত এমট আফায ফযফায কযা মায।
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● 2024 াল্পরয ভল্পধয, একমট গ্রাভীণ ফামড়য রমতমট ফযমি একমট টযা িংল্পমাগ প্থল্পক রমতমদন 55 মরটায জর
প্ল্পত ক্ষভ ল্পফন।
● এই রকল্পে ৩ রক্ষ প্কামট টাকা প্দযা ল্পযমের।
● মভারয  উিয-ূ ফযাঞ্চরীয যাজযগুমরয জনয, তমফরমট প্কন্দ্র  যাল্পজযয ভল্পধয 90:10, ফামক যাজযগুমরয জনয
50:50 এফিং প্কন্দ্রামত অঞ্চরগুমরয জনয 100% মফবি।

জর জীফন মভন ফাস্তফাযন
জরজীফন মভল্পনয আতায, রমতমট গ্রাভীণ মযফাযল্পক, এভনমক তামভরনাড়ু এফিং ভাযাল্পষ্ট্রয SC/ST-অধুযমলত
গ্রাভগুমরল্পত নরকূল্পয জর প্দযা য, মাল্পত "প্কউ ফাদ না মায। এোড়া, ভরুবূমভ এফিং খযা-রফণ এরাকা,
SC/ST িংখযাগমযষ্ঠ গ্রাভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এফিং JE-AES রবামফত প্জরা, নদ আদয গ্রামভন প্মাজনা গ্রাভ ইতযামদয
ভল্পতা জাযগাগুমরল্পত জল্পরয গুণভান খাযা এভন জাযগাগুমরল্পত নরকূল্পয জরল্পক ল্পফযাচ্চ অগ্রামধকায প্দযা য।
● ামন মভমতয মযকেনায গ্রাল্পভয জর যফযা ফযফস্থা বার অফস্থায যল্পযল্পে, প্মখাল্পন তাযা িংগমঠতবাল্পফ
মল্পস্টভমট মযচারনা কল্পয।
● এই মভমতগুমরয ভল্পধয কভল্পক্ষ অল্পধযল্পকয ভল্পধয 10 প্থল্পক 15 জন দয যল্পযল্পে, মাল্পদয ভল্পধয কভল্পক্ষ
অল্পধযকই ভমরা।
● অনযানয দযযা স্বমনবযয প্গাষ্ঠী, স্বীকৃত াভামজক  স্বাস্থযকভযী, অঙ্গনযামড় মক্ষক এফিং অনযানয জাযগা
প্থল্পক আল্প।

জাতীয গ্রাভীণ ানীয জর মভন ফাস্তফাযন ভযা
জাতীয গ্রাভীণ জর যফযা  যামনল্পটন মভনল্পক কামযকয কযায মকেু ভযা র মনবযযল্পমাগয ানীয জল্পরয
উল্পসয অবাফ।
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● জল্পরয চামুি, খযা-রফণ এফিং উক্রান্তীয অঞ্চল্পর, বূগবযস্থ জল্পর অফস্থান-মনমদযি দূ লণকাযীয উমস্থমত,
অভ বূখণ্ড এফিং মফমক্ষপ্ত গ্রাভীণ জনফমত।
● এোড়া, গ্রাভীণ জর যফযা মযকাঠাল্পভা মযচারনা  মযচারনা কযল্পত স্থানীয গ্রাভ ম্প্রদাল্পযয
অক্ষভতা।
● মকেু যাল্পজয, মফপ্লত COVID-19 ভাভাযীয ল্পয মভমরত যাজয প্যায রকাল্প মফরম্ব।

জরজীফন মভল্পন এখন মযন্ত অগ্রগমত
প্ম ভল্পয জরজীফন মভন প্ঘালণা কযা ল্পযমের, প্ই ভল্পয 18.93 প্কামট গ্রাভীণ মযফাল্পযয 17.1% কল্পরয জল্পরয
িংল্পমাগ মের। এয অথয র 3.23 প্কামট গ্রাভীণ মযফাল্পযয কল্পরয জল্পরয িংল্পমাগ যপ্যল্পে৷
● প্জল্পজএভ-এয অধীল্পন, এখন মযন্ত 5.38 প্কামট (28%) গ্রাভীণ মযফাল্পযয কল্পরয জল্পরয িংল্পমাগ স্থান
কযা ল্পযল্পে।
● ু তযািং, প্দল্পয 19.22 মফমরযন গ্রাভীণ মযফাল্পযয ভল্পধয, 8.62 মফমরযন (ফা 44.84 তািং) ানল্পমাগয কল্পরয
জর যল্পযল্পে ফল্পর জানা প্গল্পে।
● প্গাযা, প্তল্পরঙ্গানা, আদাভান  মনল্পকাফয দ্বীুঞ্জ এফিং ুদুল্পচমযয ভল্পতা যাজযগুমরয গ্রাভীণ অঞ্চল্পর কর প্থল্পক
রফামত জর  ফামড়য িংখযা 100% প্ৌঁল্পেল্পে। ‘য ঘয জর’ ফায ীলযস্থানীয ল্পয উল্পঠল্পে।

জর জীফন মভল্পনয জনয অথযাযন
প্কন্দ্রামত অঞ্চরগুমর তাল্পদয ভস্ত অথয প্কন্দ্রীয যকাল্পযয কাে প্থল্পক াল্পফ।
● প্কন্দ্রীয যকায উিয ূ ফয  াফযতয যাল্পজয 90% রকল্পেয জনয অথয রদান কযল্পফ।
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● প্কন্দ্রীয অথযাযন ল্পফ 10,00,000-এয কভ প্রাল্পকয যগুমরয জনয 50%, 10,00,000 প্থল্পক 1,00,00,000
জনিংখযায যগুমরয জনয 1/3 এফিং 10,00,000 ফা তায প্ফম প্রাল্পকয যগুমরয জনয 25%৷
পরাপর মবমিক তমফর:
● যকায 20:40:40 এয মতনমট অিংল্প রকল্পে অথয প্দল্পফ।
● তৃতীয মকমস্তয য প্থল্পক, পরাপল্পরয মবমিল্পত অথয রদান কযা ল্পফ, মখন অথযাযন এফিং মফশ্বাল্পমাগয ফজযন
রল্পযাগ কযা ল্পফ।

জর জীফন মভন নগয মফলযক
2021-22 াল্পরয ফাল্পজল্পট, বাযত যকায প্টকই উন্নযন রক্ষয- 6 অনু মাযী ভস্ত মযফাল্পয জর যফযাল্পয
াফযজনীন কবাল্পযজ রদাল্পনয জনয জর জীফন মভন (হুল্পয) প্ঘালণা কল্পযল্পে। রকেমট আফান  নগয মফলযক
ভন্ত্রণারয প্ঘালণা কল্পযল্পে। জরজীফন মভন আযফান মস্কল্পভয ভূ র মফলযগুমর র
● টযা এফিং নদযভা িংল্পমাগ ু যমক্ষত কযা
● জরাল্পযয ুনরুজ্জীফন
● একমট ফৃ িাকায জর অথযনীমত ততময কযা
জর জীফন মভন আযফান WBPSC মফলয কাল্পযন্ট অযাল্পপযায ফা যকাযী নীমতয অধীল্পন মরমরভ এফিং প্ভইন্স উবয
যীক্ষায মজজ্ঞাা কযা য। রধান তফমিযগুমর র অতযাধুমনক রমুমি ফযফায, গণল্পচতনতা, নযাযঙ্গত ফন্টন
জময কযা, হুল্পয স্থানীয িংস্থাগুমরল্পক মিারী কযা এফিং মমম ভল্পডল্পরয রচায।

