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ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଭାରତ ସରକାର

“ଭାରତର କୃ ଷି ଶିଳ୍ପ, କୃ ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି
ଏହାର ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧାର। ଯଦି ସେମାନେ
ମଜଭୁତ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଭାରତର ମୂଳଦୁ ଆ ମଜଭୁତ ହେବ।”

ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ରହିଛ ି
●

ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର

ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ,
କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ● ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ● ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoTA) ର ଭୂମିକା ● ସଫଳ କାହାଣୀ

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଏବଂ
ଗ�ୋଷ୍ଠି ଶ�ୌଚାଳୟ ଇ-ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ କରୁଛନ୍ତି

- ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର

କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁ ସରଣ କଲେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଜଭୁତ କରାଯାଇ
ପାରିବ। ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଶର କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ
ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଗତିର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ
ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ
ତ�ୋମାର କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କ�ୌଣସି
ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏହା ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ
ଦେଶର ଅଧା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିକାଶ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି,
କାରଣ ଲ�ୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁ ସାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦେଶର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠି
ଶ�ୌଚାଳୟ ଗୁଡକ
ି ୁ ଇ-ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ କଲାବେଳେ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର ଏହା କହିଥିଲେ। ଏହି
ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯ�ୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯ�ୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ
କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଏହି ଇ-ଉତ୍ସଗୀକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ଗରୀବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ
କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଗ�ୋଷ୍ଠିଗତ ଶ�ୌଚାଳୟ ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ
ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା
ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ
ଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଯ�ୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ
କହିଲେ ଯେ ଏହି ନବ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଅପଟିକାଲ୍ଫାଇବର
ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସଖୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ୪୩% ମହିଳା ଗ୍ରାମପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯ�ୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା
ଛଳରେ ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର
ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଯ�ୋଜନାର ନମୁନା ଅନୁ ସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ
କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ କହିଲେ ଯେ
ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ରହିଛ ି
ଆନ୍ତୋଦୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁ ସରଣ କରି ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଏବଂ କର�ୋନା ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର କଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି ସଂକଳ୍ପ
କରି ଦେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃ ଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶକୁ ବଡ଼ ବଡ଼
ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ନଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ
ସମସ୍ୟା ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରି ପାରିବ।
ଅଲଗା ଅଲଗା କରା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ କରାଯିବ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ପାଇଁ ୬୫ ହଜାର କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆଗାମୀ ୧୦୦ ଦିନ
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଭିତରେ ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛ।ି
ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ସେହି ଟଙ୍କା ପରିମାଣକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ୨,୦୦,୨୯୨
ଉତ୍ସ: ପ୍ରେସ ଇନଫର୍ମେଶନ ବ୍ ୟୁର�ୋ (PIB)
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୬୦,୭୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ
ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ୩୦,୩୭୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି।
ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ
ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ଯ�ୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ
ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ
ଯେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃ ଢ଼ ସଂକଳ୍ପ
ଅଟେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
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The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of
Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant
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ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର

ବାର୍ତ୍ତା

ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ,
କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ, ଭାରତ ସରକାର

'ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ' ର ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ। ଆମର ଜାତିର ପିତା,
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ସବୁ ବେଳେ କହୁ ଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ
ଗ୍ରାମକୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳତା
ଉପରେ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି,
ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ରୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରିବା
ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ର�ୋଗ
ବ୍ୟାପିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଏକ ଅଭୁତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତର
ି ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜୀବନଶ�ୈଳୀରେ
ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା।
ଏହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ର�ୋଗ ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ସଫଳତାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି
ଏବଂ “ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ” ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ, ସହର ଏବଂ ନଗରୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ
ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି "ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ" (ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନଷ
ି ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ) ମନ୍ତ୍ରର
ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମର ଘର�ୋଇ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛ ି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା
କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିଛ।ି
ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତର ମଜଭୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହ�ୋଇ ଆମ ଦେଶ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର
ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି ର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛ।ି “ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ” ର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି।
ଏଥିରେ ବୁ ଦ୍ଜ
ଧି ୀବିମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର
ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇ
ଥିବା ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭାରତର ସର୍ବ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ
ମ�ୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।

(ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର)

4

ଡିସେମ୍ବର 2020

ସୁନୀଲ କୁମାର, ଆଇଏଏସ୍

ବାର୍ତ୍ତା

ସଚିବ,
ଭାରତ ସରକାର,
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଆମର ପାଠକମାନଙ୍କୁ “ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ” ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ “ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ” ଏହି ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ
ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁ ଭବ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ର�ୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଏକ
ଅଭୁତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତର
ି ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାମାରୀ ର�ୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ
ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନକଳକୁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରି ବ୍ୟାପକ
ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ଘଡିସନ୍ଧି ସମୟରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ
ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଯେପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼କ
ି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇ ପାରିବେ। ଏହା ଯେ କେବଳ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବ ତାହା ନୁ ହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ
ଅର୍ଥନିତୀ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହ�ୋଇପାରିବ। ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚାୟତ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲ�ୋକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ନିମ୍ନତମ ବ୍ୟକ୍ତି "ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର" ହ�ୋଇପାରିବ, ତାହା ହେଲେ ହିଁ
ପ୍ରକୃ ତରେ "ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ" ହ�ୋଇପାରିବ।
ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲିଖନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ବିଶେଷ ସଂସ୍କରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର
ଭାରତ ଦିଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ସଫଳତା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା
ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ।ି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମଭାବେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଯ�ୋଜନା କରିପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସଂସ୍କରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

(ସୁନୀଲ କୁମାର)
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ - ଭାରତକୁ ମଜଭୁ ତ କରିବାର
ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ

–ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର*

“ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଶ ପାଇଁ
ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଏଣ୍ଟ୍ ହିସାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଏଣ୍ଟ? ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ”

ଏ

– ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି

ହି ଦେଶ ନିଜକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର।

କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥିଲୁ । ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ହେଉଛି ଦେଶର

ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏକବିଂଶ

ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚଆଶା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକି ଏକବିଂଶ

ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀ ହିଁ ହେବ। ସମୟ, ପରିସ୍ତ
ଥି ,ି

ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଦ୍ରୁ ତ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ସଙ୍ଗେ-

ବିକାଶ, କର୍ମଶୀଳତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକ
ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏକବିଂଶ

ଶତାବ୍ଦୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଦେଶ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ
କରିବ।
ବିଗତ ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଦୁ ର୍ବିପାକର
ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶ�ୈଳୀକୁ
ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ
ଯେ କେବଳ ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା
ତାହା ନୁ ହେଁ, "ଲକ୍ଡାଉନ୍" କାରଣ ରୁ କ�ୋଟି-କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କ
ର�ୋଜଗାର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତିର
ଗତି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଭାବରେ ମନ୍ଥର କରି ଦେଇଥିଲା, ଅନେକ ଶିଳ୍ପ
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ, ଆମେ ଦୁ ଇ ପ୍ରକାର
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲୁ । ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ�ୋଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଅନେକ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତି କୁ
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦିଗରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି
ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁପରି

ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃ ତ୍ୱ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଏହି ଡାକରା କେବଳ କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିବା
କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂ ଆ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା, ଯାହାର
ଫଳାଫଳ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ହ�ୋଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସମାଜର ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ
ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ଭୟ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍
କୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ
ସ୍ତରରେ ନୂ ତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା।
୨୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ଏଭଳି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ତଥ୍ୟକୁ ତୁ ଳନା କରିବା ଏହା
ଜାତୀୟ ମ�ୋଟ ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଏଥିରୁ
ବୁ ଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ ର କାର୍ଯ୍ୟ

ଭାବରେ ଆମେ ଦେଶ ସାହସର ସହିତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ

ପରିସର କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ

ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ଭବ

ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ

ହ�ୋଇଥିଲା, ସେସବୁ ର ପଛରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ

ମଜଭୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା,

ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଏବଂ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃ ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ

କୃ ଷ,ି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ର�ୋଜଗାର ପ୍ରଭୃତି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଅନୂ କୁଳ

ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୃ ଢ଼ ନେତୃ ତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ କ�ୋଭିଡ୍-

ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଡିସନ୍ଧି ସମୟରେ

୧୯ ମହାମାରୀକୁ ଦୃ ଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇପାରିଲୁ ତାହା

“ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ” (ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା)

ନୁ ହେଁ, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ବିଶ୍ୱ

*ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ସରକାର
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ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସମତୁ ଲ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କର୍ମଶୀଳ ମାନବ

ନୂ ଆ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରିଛ ି ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱ

ସମ୍ବଳ। ଆମର କାରୀଗର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଳା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ

ସ୍ତରରେ ପରିଚତ
ି ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁ ଭବ କରୁଛୁ । ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଜମି, ଶ୍ରମିକ, ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ
ଏବଂ ଆଇନ ସଂଶ�ୋଧନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃ ତରେ
ସର୍ବ ଦିଗୀୟ ଉନ୍ନତି ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ରୁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ।

ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର
କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ର ଉତ୍ସ। ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର
ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି "ଚାହିଦା ଏବଂ ଯ�ୋଗାଣ"। ଚାହିଦା
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦ ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯ�ୋଗାଣ
ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ
ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆପେ ଆପେ ହାସଲ
ହ�ୋଇପାରିବ।

#AatmaNirbharDesh

କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ ସମୟରେ ଭାରତର

କୃ ଷ:ି କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ
ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ

ଆତ୍ମ-ନିଭର ଶୀଳତାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ଭେକ୍ସିନ୍ କୁ ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍

ଲକ୍ଡାଉନ୍ସମୟରେ ନ୍ୟୁନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ
(MSP) ରେ ୭୪,୩୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୟ
ପିଏମ କିଷାନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୧୮,୭୦୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ

କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଜେନେରାଲ୍ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଦେବା ଯ�ୋଗୁଁ ଆମେ କ�ୋଭିଡ୍
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛୁ।
ଏହି ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଟୀକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତର
ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ତାହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛି,

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ
୬୪୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି
୩

୨୦୨୦ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ତାରିଖ : ୧୫ ମଇ, ୨୦୨୦

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୧୨ ମେ, ୨୦୨୦ ଦିନ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ
ଅଭିଯାନର ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଆଠ ମାସ ଭିତରେ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ତରରେ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର

ଯାହାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କ�ୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ସାରିଛ ି ଏବଂ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଗର୍ବର ବିଷୟ। କ�ୋର�ୋନା ମହାମାରୀ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ
ଏହି ଟୀକାକୁ କେବଳ ଯେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର
#AatmaNirbharBharatPackage

ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘ�ୋଷଣା କଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ
ଯେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଞ୍ଚୋଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଧାରିତ
ହେବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି "ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା"। ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତର

କୃ ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ପାଇଁ ଦ�ୈନଦିନ
ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ସହାୟତା
ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ୍୨୦୨୦ ରେ ୮୬,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ୬୩
ଲକ୍ଷ କୃ ଷି ଲ�ୋନ୍ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହ�ୋଇଛି

ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ରେ କ�ୌଣସି
ପ୍ରକାର କ୍ରମିକଭାବେ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ କ�ୋ-ଅପରେଟିଭ୍ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନାବାର୍ଡ୍୨୯,୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରିଫାଇନାନ୍ସ
ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି

ବୃ ଦ୍ଧି କରିଚାଲିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘ�ୋଷଣା ଅନୁ ସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ
ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି "ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା" ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ପରିଚୟ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ୪,୨୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ବିକାଶ ଫଣ୍ଡ୍ଯ�ୋଗାଣ କରାଯାଇଛି

ହେବ। "ସିଷ୍ଟମ୍" ହେଉଛି ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ତୃ ତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ
ଏବଂ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ପ୍ରଗତିବଦ
ି ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବ,

କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ରେ ରାଜ୍ୟ
ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ୬,୭୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କାମଚଳା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି

ଯେପରିକି ଏହା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଚତୁ ର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ
ହେଉଛି "ଜନସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ"। ଆମେ ହେଉଛୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼

୨

୨୦୨୦ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ତାରିଖ : ୧୪ ମଇ, ୨୦୨୦

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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କରୁଛୁ ତାହା ନୁ ହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମଧ୍ୟ

କୃ ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘର�ୋଇ ନିବେଶ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ,

ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛୁ ।

ଏହା ହିଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା।

ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା କୁ ହନ୍ତି ଯେ

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃ ଷକ
ି ୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ

ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ

କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଏବଂ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ

ଜନତା, ଗରିବ, କୃ ଷକ, କୃ ଷି ଏବଂ ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ

ଯଥେଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି - ସେଥିରେ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମିଲ ହ�ୋଇପାରିବେ। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କୃ ଷି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ।
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହା ଅନୁ ଭବ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
ପାଇଁ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା, କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଏବଂ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗର
ସୁବଧ
ି ା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର,
ଗ�ୋଦାମ ଘର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନଟ୍
ି  କେବଳ ନଗରୀ ଏବଂ

ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା,
ଔଷଧୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ ୪,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା, ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ
୨୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (୧୧,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସାମୁଦ୍ରିକ,
ଘର�ୋଇ ଏବଂ ଉପକୂ ଳ ବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପାଇଁ ଏବଂ ୯,୦୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ୫୦୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ୧୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ଼
ଇନ୍ସର
ୁ ାନ୍ସ୍ସ୍କି ମ୍(PLI) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛ�ୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ,

ସହର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ୱା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଔପଚାରିକତା

ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇନାହିଁ। ଏମିତ ି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ଦେଶର ୮୫%

ସ୍କି ମ୍ (PMFME) ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଶୀଳ୍ପ ଏବଂ

କୃ ଷକଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦ

ସେଲଫ୍ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସବ୍ସଡ
ି ି ଦେବା

ପାଇଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ୱା ଅଧିକ ଆୟ ଅର୍ଜନ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହ�ୋଇଛି - ଦଶ

କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ

ହଜାର ରୁ ଅଧିକ ନୂ ଆ କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥା (FPO) ସ୍ଥାପନ

ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏହି ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଅଭାବରୁ

କରାଯାଇଛି। ଏହି FPO ମାନଙ୍କ ଉପରେ ୬,୮୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ଦେଶର ୧୫ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଉଛି। ଏହି

ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକି କୃ ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ

ଦିଗରେ, ୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ସହିତ ଏକ କୃ ଷି ନିବେଶ

ଏକ ବିପ୍ଳବକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।

ଫଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ଅତୁ ଳନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ, କୃ ଷି ଖେତ ଏବଂ
#AatmaNirbharBharatPackage

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ହେଉଛି କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିତ, ଗରିବ ଏବଂ
ଅଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଯେପରିକି
ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିବ। ୧.୭୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟଣ ଯ�ୋଜନା

କୃ ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ
ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ
ସହାୟତା

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି କର�ୋନା ଜନିତ ସମସ୍ୟା
ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଇ ପାରିବ।

୩ କ�ୋଟି କୃ ଷକଙ୍କୁ ୪.୨୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର କୃ ଷି
ଋଣ ବାବଦରେ ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ ରୁ
ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି
ସୁଧ ସବ୍ସଡ
ି ି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଋଣ ପରିଶ�ୋଧ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୁ
୩୧ ମେ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି

କର�ୋନା ଯ�ୋଦ୍ଧା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାର
ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ସେମାନେ
ସାହସିକତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ - କ�ୋଭିଡ୍୧୯ ଟୀକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି

୨୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଲ�ୋନ୍ ସୀମା ଥିବା ୨୫ ଲକ୍ଷ
ନୂ ଆ କିଶାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆ ହ�ୋଇଛି

ଅନୁ ସାରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି।
ଆତ୍ମ
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୨୦୨୦ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା

ତାରିଖ : ୧୪ ମଇ, ୨୦୨୦

ନିର୍ଭର

ଭାରତ

ଅଭିଯାନ

ଅନ୍ତର୍ଗତ

ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନିଆହ�ୋଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର ପରିବାର ପିଛା ପ୍ରାୟ ମ�ୋଟ ୮୦
କ�ୋଟି ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ ୫କିଲ�ୋ ଗହମ ଏବଂ

ଡିସେମ୍ବର 2020

ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁଁ ର�ୋଜଗାର ସାଧନ ହରାଇଥିବା
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MINISTRY OF

FINANCE

esjh ljdkj

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ
ପ୍ୟାକେଜ୍ର ପ୍ରଗତି

ନାବାର୍ଡ୍ମାଧ୍ୟମରେ କୃ ଷକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଅତିରକ୍ତ
ି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମଚଳା
ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ�ୋ-ଅପରେଟିଭ୍ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୁ
୩୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂ ଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲ�ୋଡେଡ୍ବିଶେଷ
ପୁନଃଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
୩ କ�ୋଟି କୂ ଷକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ଖରିଫ୍ଚାଷ ପାଇଁ ୦୬। ୦୭। ୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ
୩୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨୪,୮୭୬.୮୭ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି

ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ କୁ ଫେରିଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ
ର�ୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା। ଏହା
ଏକ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ
କର୍ମଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ
୧୨ଟି ରାଜ୍ୟର ସ୍କି ମ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରି ୬ ରାଜ୍ୟର ୧୧୬ ଟି
ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କୁ
ଅନେକ ସାହଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ର�ୋଜଗାର ଅଭିଯାନ
ଅନ୍ତର୍ଗତ, ୧୨୫ ଦିନରେ ୫୦ କ�ୋଟି ଶ୍ରମ-ଦିବସର ର�ୋଜଗାର
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ
କର୍ମଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଗତ ଦଶ ମାସରେ ୧୦ କ�ୋଟି
ରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରଯାଇ ଥିଲା ଏବଂ ୩୧୫
କ�ୋଟି ଶ୍ରମ-ଦିବସର ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହା
ହେଉଛି ଏକ ରେକର୍ଡ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନା ବଜେଟ୍
ମଞ୍ଜୁରୀ ବୃ ଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷର ୬୧,୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବଜେଟ୍ମଞ୍ଜୁରୀ ହ�ୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୩,୦୦୦ କ�ୋଟି

ଚାଉଳ ଏବଂ ୧ କିଲ�ୋ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରେ ଏହି

ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁଁ ପୁଣି

ସୁବଧ
ି ା ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ

ଥରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ୧,୧୧,୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି

ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ "ଗ�ୋଟିଏ ଦେଶ ଗ�ୋଟିଏ ରେସନ

ର�ୋଜଗାରର ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ

କାର୍ଡ" ସ୍କି ମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସର୍ବ ସାଧାରଣ

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ।

ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃ ଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାପାଇଁ ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନଧନ ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୦.୬୫ କ�ୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରେ ମାସିକ ୫୦୦
ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତିନମ
ି ାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁ ଗ୍ରହ ରାଶି ହିସାବରେ
ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାବଦରେ ୩୧,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଉପଲବ୍ଧ କରଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ, ସରକାର ୨.୮୨
କ�ୋଟି ବରିଷ୍ଟ ନାଗରୀକ, ବିଧବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ
ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦୁ ଇଟି କିସ୍ତିରେ ୧୦୦୦

ଭାରତ କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ସମସ୍ୟା ଦୃ ଢ଼ତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା
କରିଛ।ି ଆଜି ଆମେ କ�ୋର�ୋନା ବ୍ୟାପିବାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛୁ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଗତି
ପଥରେ ଦ୍ରୁ ତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ । ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଭିତ୍ତିଭୂମୀ
ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ବ�ୈଭବଶାଳୀ ଏବଂ ମଜଭୁତ ଦେଶ
ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛ।ି "ଦୃ ଢ଼ ଭାରତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାରତ"
ର ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ପ୍ରାବଧାନ ୨୦୨୧-୨୨ କେନ୍ଦ୍ର

ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଥିଲେ। ଏହି ବାବଦରେ

ବଜେଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି - ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର

୨,୮୧୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଥିଲା। ଦେଶର ୮ କ�ୋଟି ଗରିବ

ମ�ୋଦିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମଶୀଳ ନେତୃ ତ୍ୱ ଅଧିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ

ପରିବାରଙ୍କୁ ତିନ ି ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଯ�ୋଗାଇ

ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ ହିଁ ହେବ ଏବଂ

ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଆମର ବିଜୟ ଗାଥା ସାରା ସଂସାର କରିବ।

କୃ ଷି ସୁଧାର ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ
ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦି କଣ
କହିଥିଲେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡଓ
ି ଦେଖନ୍ତୁ

ଭିଡଓ
ି କନଫରେନସିଙ୍ଗ୍ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ
କଲ୍ୟାଣ ଯ�ୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା: ଗ୍ରାମକୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ
ଉଚ୍ଚ ମାନର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା

– ସୁନଲ୍
ି କୁମାର*

ଯଦି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଏବଂ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ ପାଇଁ ଅପ୍ଟକ
ି ାଲ ଫାଇବର
ସଂଯ�ୋଗ ରହିବ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲମ୍ୱା
ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ରହିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ି ଯ�ୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ।
– ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବି

ଗତ କିଛ ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃ ଷ,ି ଗ୍ରାମୀଣ
ବିକାଶ, ଦରିଦ୍ର ଦୂ ରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷା,ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା
ସହିତ ଅଭୁତପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିଛ।ି ଅବଶ୍ୟ
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ�ୋଇଥିବାରୁ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲ�ୋକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେଠାରେ ବାସ କରିଥିବା ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହ�ୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଣ ହ�ୋଇପାରିବ ଫଳରେ (କ) ଲ�ୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହ�ୋଇପାରିବେ; (ଖ)
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତମ
ସେବା ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇପାରିବ (ଗ) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା
ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ର ମୁକାବିଲା କରି
ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂ-ପରିବେଶ, ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ଜ�ୈବ-ବିଭିନ୍ନତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ
ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହ�ୋଇପାରିବ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇ ପାରିବ,
ଯେପରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରିଛ।ି

ସମ୍ବିଧାନରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା
ମାଧ୍ୟମରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଦିଗରୁ

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିମ୍ୱା ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ
ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛ,ି ଯେପରିକି ସଂଗଠିତ ମ�ୌଳିକ

ଘର ପଛପଟେ ଘର�ୋଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଦା କରିବା

ଖ�ୋଲା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଦା କରିବା

*ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
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ରୁ ଅଧିକ ଯାନ-ବାହାନ (କାର, ଟ୍ରକ୍) ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର
ବିକାଶ କରି, ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି
ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି:
i.

ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଗାଈଗ�ୋରୁମାନକୁ ଗାଧ�ୋଇବା

ସୁବଧ
ି ାର ଉନ୍ନତି ସହିତ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଯ�ୋଜନାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆ ଯାଇପାରିବ; ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବିତରଣ ସୁବଧ
ି ା ସହିତ
ଉଚ୍ଚମାନର ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ; ଭବିଷ୍ୟତ ପଲିସି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ
ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଜଭୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ
ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୃହ ଯ�ୋଗାଣ ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏବଂ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ମଜଭୁତ କରାଯାଇ
ପାରିବ। ଫଳରେ ଅତିରକ୍ତ
ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହ�ୋଇପାରିବ,
ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗରେ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ
ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ସାମାଜିକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଲ�ୋକ ରହିପାରିବେ, ଏବଂ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ,
ଆସାମ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ,
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ,
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିମ୍ୱା ରାଜ୍ୟ
ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ୩୪ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ
ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧୭ଟି
ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗୃହ, ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ଚାକିରୀ
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର
ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା

ii.	କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ି ଗୃହ ଏବଂ ର�ୋଜଗାରର ଆବଶ୍ୟକତା

ଖାଲି ଜାଗାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଦା କରିବା

ପୂରଣ କରିବା
iii.	ଦେଶସାରା କ�ୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେବା ଦିନଠାରୁ
ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସଫଳ
ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା
ଅନୁ ସାରେ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶର ନିତାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ।ି
iv.

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା
ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ-ଅନୁ କୂଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା

ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ
ନିକଟରେ ଥିବା ଜମି ଗୁଡ଼କ
ି ର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ କରି, ଅଧିକ

ଗ୍ରୀନ-ଫି ଲ୍ଡ୍ରେ ପଲିଥିନ୍ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଦା କରିବା

ଗ�ୋଶାଳା ଏବଂ ଜ�ୈବକ
ି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ
ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଆଧାର କରି କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ୱା
ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ
ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଜମି ମାଲିକ, ଡେଭେଲପର୍
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ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁ ଳିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ
ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ର�ୋଜଗାର, ଗୃହ, ଶକ୍ତି,
ପରିଷ୍କାର- ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଆମ�ୋଦ-ପ୍ରମ�ୋଦ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ଯ�ୋଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ-ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ
ହେବ-ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ, ଗ�ୋଷ୍ଠୀ-ଗତ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସ୍ଥାନୀୟ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ କ�ୌଶଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ�ୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳତ
ି ସହଯ�ୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ନଳକୂ ପ ରୁ ପ୍ରଦୂ ଷତ
ି ଜଳ

ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖ�ୋଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରୀକ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅନୁ କରଣ କରି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର
ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ
ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କୃ ଷ,ି ଆବାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ପାର୍କ,
ଜଳାଶୟ, କୃ ଷ-ି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଲଘୁ-କ୍ଷୁଦ୍ର-ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ,
ପ�ୋଷ୍ଟ-ଅଫି ସ୍, ଅଙ୍ଗନାୱାଡି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍
ପାଇଁ ଅଲଗା-ଅଲଗା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ କଡେ କଡେ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ କିମ୍ୱା ସେବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରକ
ି ୃତ
ରହିବ। ଉପଲବ୍ଧ ସିମୀତ ସମ୍ବଳ ଉପଯ�ୋଗ କରି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ରଣ କ�ୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ କରିବ। ଏଭଳି ଯ�ୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀର
ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ହେବ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ
ସୂତ୍ର (OSR) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ-ଚିତ୍ର ଗଠନ
କରାଯାଇ ପାରିବ।
ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀତି-ନିୟମ

ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କ�ୋଠାଘର

ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଥା ଭ�ୌତିକ,
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସଂଯ�ୋଗ (ସହରାଞ୍ଚଳର ର ସୁବଧ
ି ାସୁଯ�ୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା) ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା ଦୃ ଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ।
PURA ମିଶନ୍ର ଏହି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ
ଆର୍ଥିକ ସଂଯ�ୋଗକୁ ସହଜ କରିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃ ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଲେ, ତାହା
କ୍ଷୁଦ୍ର-କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ
ହେବ, ଶେଷରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ
ଅଭିଯାନ, ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର
କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ।

ମନ୍କି ବାତ:
କୃ ଷକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ
ହେବେ, କୃ ଷି ବିଲ୍ଉପରେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦି କହିଛନ୍ତି
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ପନ୍ଦରତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିମଖେ
ୂ ଅଗ୍ରସର

– MoPR* (ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ)

ଧାଡି ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହ�ୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା-ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ରହିଛ ି
ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତମ ଶାସନ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୧.

ପୃ ଷ୍ଠଭୂମୀ

୧.୧
ବିଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ରୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼କ
ି ରେ
ରାଜନ�ୈତକ
ି , ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ ପ୍ରାଧିକାର ସ୍ଥାନୀୟ
ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଏକକ ଗୁଡ଼କ
ି ର ହସ୍ତାନ୍ତରିତକରଣ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବାର
ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଐତିହାସିକ ୭୩ତମ ଏବଂ
୭୪ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଧାରାରେ ନିଜକୁ
ସାମିଲ କରିଛ।ି ୭୩ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପଞ୍ଚାୟତି
ରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ୁ (PRI) ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ
ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ରେ
ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ୱୟଂ-ଶାସିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ
ଲ�ୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜଭୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ୭୩ତମ
ସମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ,
ଆଇନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାରଦର୍ଶିତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସମାନତା, କୁ ଶଳତା,
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ପରି ସୁଶାସନର ମୂଖ୍ୟ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଉପସ୍ଥାପନ
କରିଛ।ି ୭୩ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆର�ୋପ କରିଛ।ି
୧.୨	କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଘ�ୋଷଣା କଲେ, ଯାହା
ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବା ଏବଂ
ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଗମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯେପରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି “ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ଭାରତ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱପାଇଁ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ
କରିବା ନୁ ହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ବଳବପୁକୁ ନେଇ ଆଗକୁ
ବଢ଼ିବା, କାହା କାନ୍ଧରେ ଭରାଦେଇ ନୁ ହେଁ। ଆମେ ସେହି ନୀତି
ଅନୁ ସରଣ କରିବୁ ଯାହା ଦକ୍ଷତା, ସମାନତା ଏବଂ ନମନୀୟତାକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। କାରଣ କର୍ମଜୀବୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁ ଳ ଅଂଶ
ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସଫଳ
ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରୁଥିବା
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର ଭୂମିକାକୁ ଏକ ପ୍ରମୂଖ ଭୂମିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୧.୩
ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLB) ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ,
ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାନ୍ତରିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସହଯ�ୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼କ
ି ପୂରଣ କରିବା
ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇବା,
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧିନତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମ�ୌଳିକ ସେବା
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼କ
ି ଅଧିକ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହା ଯେ କେବଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ
ହିତାଧିକାରୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ନୁ ହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ
ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ
ହେବ ଯାହା ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ବିକାଶରେ ତଥା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ମଧ୍ୟ
ସହାୟକ ହେବ।
୧.୪
୭୩ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶ�ୋଧନ ଅଧିନିୟମ ୧୯୯୩
ଜରିଆରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୮୦ (୩) (bb)
ଅନୁ ଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର
ସମ୍ବଳ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶ
କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ସଞ୍ଚିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ
କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଯଦିଓ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତରିକରଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଦଶମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛି (ଅବଧି ୧୯୯୫-୨୦୦୦), ତଥାପି ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ
(ଅବଧି ୨୦୦୫-୧୦) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLB)
ମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ କିଛ ି ପରିମାଣରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରଯାଇଥିଲା।
୨. ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଏବଂ ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (XIII ଏବଂ XIV
FC) - ଅବଧି ୨୦୧୦-୧୫ ଏବଂ ୨୦୧୫-୨୦
୨.୧
ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (XIII FC ), ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ
ସଂସ୍ଥା (RLB) ମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭାଜିତ ପୁଲ୍ର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଶତକଡ଼ା ଭାଗ
ଯେପରିକି (a) ବିଭାଜନ ପୁଲ୍ ର ୧.୫% ମ�ୌଳିକ ଅନୁ ଦାନ (b)
୨୦୧୧-୧୨ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଅନୁ ଦାନ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବିଭାଜିତ ପୁଲ୍ର
 ୦.୫% ଏବଂ
ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ପୁଲ୍ର ୧% ହାରରେ ପ୍ରଦାନ

*ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ
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କରିଛ।ି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁ ସଚ
ି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ
ୂ ତ
IX ଏବଂ IXA ରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଏହି
ଆୟ�ୋଗ ପୃଥକ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମ�ୌଳିକ ଅନୁ ଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛ।ି
ତ୍ରୟ�ୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ର ମ�ୋଟ ୬୫୧୬୦.୭୬ କ�ୋଟି
ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮୨୫୬.୬୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ
ସଂସ୍ଥା (RLB) ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏବଂ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର।
୩.୨
ଏହାର ଅନ୍ତିମ ରିପ�ୋର୍ଟରେ, ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ
ସମୟ ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (୨୦୨୧-୨୬) ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ
ସଂସ୍ଥା ଅନୁ ଦାନ ବାବଦରେ ୨,୩୬,୮୦୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ
କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧-୨୬ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅନୁ ଦାନ
ତୁ ଳନାରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିତ ଅନୁ ଦାନର ଅନୁ ପାତ ୪୦%: ୬୦%
ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

୨.୨
ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ସମ୍ବିଧାନ ର ଭାଗ-୯ ଅଧିନରେ
ଗଠିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ୪୮୮ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା
ରୂପରେ ୨,୦୦,୨୯୨.୨୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୬ ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୧,୮୦,୨୬୨.୯୮ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ହେଉଛି ମ�ୌଳିକ ଅନୁ ଦାନ ରୂପରେ ଏବଂ ୨୦,୦୨୯.୨୨ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁ ଦାନ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇ ଥିଲା। ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ଏଥିରୁ ଟିକଏ
ି ଅଲଗା ହ�ୋଇ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ
ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଲା ଏବଂ ସୁପାରିଶ କଲା ଯେ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଅଂଶକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ, କାରଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ନାଗରିକଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ସିଧାସଳଖ ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁ ଦାନଗୁଡ଼କ
ି ଜଳ
ଯ�ୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା,
ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପତ୍ତିର
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରାସ୍ତା, ଫୁ ଟପାଥ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲ�ୋକୀକରଣ,
ସମାଧି ଏବଂ ଶବଦାହ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନ ଅଧିନରେ
ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେ କ�ୌଣସି ମ�ୌଳିକ ସେବା ଗୁଡ଼କ
ି ର
ବିକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁ ର୍ଦ୍ଦଶ
ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ୨୦୧୫-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କୁ
୧,୮୩,୨୪୮.୫୪ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା (ସମୂଦାୟ ଆବଣ୍ଟନ ର ୯୧.୪୯
ଶତକଡା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

୩.୩
ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଅଛି କି ସର୍ତ୍ତ
ରହିତ ଅନୁ ଦାନର ଉପଯ�ୋଗ କେବଳ ବେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକାଦଶ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
୨୯ ଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ବାହାର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖାତାର ଲେଖା ଯାଞ୍ଚ
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁ ଦାନ ରୁ ପୂରଣ
କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLB) ଗୁଡକ
ି ୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଫ�ୋକସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ�ୋଷଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତରହିତ
ଅନୁ ଦାନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ସର୍ତ୍ତ
ସହିତ ଅନୁ ଦାନ (tied fund) ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା
ମ�ୌଳିକ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବ ଯଥା: (କ) ଖ�ୋଲାରେ
ଶ�ୌଚ ମୁକ୍ତ (ODF) ସ୍ଥିତର
ି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ(ଖ) ପାନୀୟ ଜଳ
ଯ�ୋଗାଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି।

୩. ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (XV FC) ୨୦୨୦-୨୬

୩.୫
୨୦୨୪-୨୫ ଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ
(SFC) ର ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଆଉମଧ୍ୟ, କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟ/ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLB)
ଏହି ଅନୁ ଦାନଗୁଡ଼କ
ି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୧-୨୨ ରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଡ�ୋମେନରେ ଅନଲାଇନରେ
ଉଭୟ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅଡିଟେଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିପ�ୋର୍ଟ ଥିବ।

୩.୧
ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (XV FC) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀୟ ରିପ�ୋର୍ଟ୍ରେ
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ
୬୦,୫୭୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁ ଦାନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ
ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପାରମ୍ପାରିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅନୁ ଦାନ ଦୁ ଇଟି ଭାଗରେ ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦୨୧ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼କ
ି
ହେଲା – ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅନୁ ଦାନ (ବେତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ) ଏବଂ ମ�ୌଳିକ
ସେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିତ ଅନୁ ଦାନ ଯଥା - (କ) ପରିମଳ ଏବଂ
ଖ�ୋଲା-ଶ�ୈଚ ମୁକ୍ତ (ODF) ସ୍ଥିତର
ି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ (ଖ)
ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ସମାନ ଅନୁ ପାତ ଭାବେ ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
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୩.୪
୨୦୨୧-୨୬ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ୬୦% ସର୍ତ୍ତସହିତ
ଅନୁ ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦% ପାନୀୟ ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ
ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବଂ ୩୦% ପରିମଳ ଏବଂ ଖ�ୋଲାଶ�ୌଚ ମୁକ୍ତ (ODF) ସ୍ଥିତର
ି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
ଯଦି କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ�ୌଣସି କାମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏଥିରେ ସୁଚତ
ି ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି
ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ନିରକ୍ଷ
ି ଣ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରି ଗ୍ରାମସଭା ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବ।

୩.୬
ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା
ପାଇଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ, ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ୭୦,୦୫୧ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପୃଥକ ଭାବେ ‘ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଅନୁ ଦାନ’ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା
ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୩,୯୨୮ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ର�ୋଗ ନିରୂପଣର ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା

ପାଇଁ ସହାୟତା, ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସହାୟତା କରିବା,
କ�ୋଠା ନଥିବା ଉପ-କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼କ
ି ର କ�ୋଠା ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରାଥମିକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପ-କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
ୱେଲ୍ନେସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଣ୍ଟନ
କରାଯିବ।

ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୁ ଳିତ
ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି।

୪. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା (GPDP)ର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଯ�ୋଗର ତଦାରଖ ଏବଂ
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦିଗରେ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟ ି ଗଠନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ
ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥ
ଇତ୍ୟାଦି ପରି ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼କ
ି ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ
କମିଟ ି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିର ଏକକାଳୀନ
ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ବ�ୈଠକ କରିବେ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା
ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନର ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ
ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟ ି
ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟ ି ସଚିବ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସି ଆଣ୍ଡ
ଏଜି, କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ପ୍ରତିନଧ
ି ୀ
ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାତ�ୋଟି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନଧି
ି
ରହିବେ।

୪.୧
ଅନୁ ଦାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଯ�ୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ
ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଅନୁ ଦାନଗୁଡ଼କ
ି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର
କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ (MoPR)
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାରେ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିକାଶ
କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା
ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ପାଣ୍ଠି, ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ

୫. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର ଅନୁ ଦାନ ରାଶିର ତଦାରଖ ଏବଂ
ଏହାର ବ୍ୟବହାର
୫.୧	ପ୍ରଶାସନତନ୍ତ୍ର

୫.୨ ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଯ�ୋଜନା

କର୍ମଯ�ୋଗାଣ ଯ�ୋଜନା ପାଣ୍ଠି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଣ୍ଠି, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ପାଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଂସାଧନ
ଗୁଡକ
ି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ଗୁଡ଼କ
ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ଖ�ୋଜିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟ�ୋଜିତ କରିବ
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଅଟେ। ସଂପୃକ୍ତ ସହନୀୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
(SDG) କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା
ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା
ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
୪.୨
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂପୃକ୍ତ ଜନ ଯ�ୋଜନା
ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ
ସଂସାଧନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଧନରାଶିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ
ରଖି ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡକ
ି ସେହି
ଅନୁ ଦାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ
ଏବଂ ଏକୀକୃ ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇଥାଏ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ନିୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯ�ୋଜନାରୁ ମିଳଥି
ି ବା ରାଶିକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଥାଏ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିଥାଏ ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ
ସଦୁ ପଯ�ୋଗ ହେଉ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଧନରାଶିର ଅଭାବରେ ପୁରା ହେବାରୁ
ବଞ୍ଚିତ ନରହୁ ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା
ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୀର୍ଘ
ଦିନରୁ ଅନୁ ଭବ କରାଯାଉଥିଲା। ଇ-ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ - ଜନସାଧାରଣ
ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣାଳୀ (ଇଜିଏସ–ପିଏଫଏମଏସ)
ଏହି ଦୁ ଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଇ-ଜିପିଆଇ) ହେଉଛି ଏକ ଧାରଣ କରିଥିବା
ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃ ତ ସମୟ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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କରାଯାଏ। ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା
ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର ଅନୁ ଦାନ ରୁ ବିକ୍ରେତା/ ସେବା
ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇ-ଜିପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛ।ି
ଅଧିକନ୍ତୁ , ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି ଦିଗରେ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଆପ୍–ଏମ-ଆକଶନସଫ୍ଟ ସହିତ ପାଣ୍ଠିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ସମସ୍ତ
ଭ�ୌତିକ ସଂପତ୍ତିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
୬. ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ
୬.୧
ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିନରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ, କ୍ଷମତା
ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନର ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ
କିଛ ି ଟିକସ, ଶୁଳ୍କ, ଟ�ୋଲ୍ ଏବଂ ଫି ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ
ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କରର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି।
୬.୨
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ (ଆରଏଲବି) ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ରାଜସ୍ୱ
(ଓଏସଆର) ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ
ଆବଶ୍ୟକତା । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ବିତରଣର ଗୁଣବତ୍ତାରେ
ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡ�ୋମେନରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଜିପି)ପାଖରେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ
(ଆଇପି) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ (ଜେଡପି) ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇଟି ସ୍ତର
ତୁ ଳନାରେ ଟିକସ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ଭଳ ରହିଛ।ି ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି
ସମ୍ବଳ (ସିପିଆର) ପରିଚାଳନା ଯେପରିକି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିଲାମ, ଗଛ
ବିକ୍ରୟ/ ଲିଜ୍, ପ�ୋଖରୀ ଏବଂ ଜମି ଲିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୁ ଗ୍ରାମୀଣ
ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା
ଦିଆଯାଇଛି। ଅତିରକ୍ତ
ି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ (ପିଆରଆଇ)ଗୁଡ଼କ
ି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନ
ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁ ଦାନକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ�ୋଠା ତିଆରି,
ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବଧ
ି ା, ବଜାର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଭଡ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସୁବଧ
ି ା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
୬.୩.	ଦେଶରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର
ହାରାହାରି ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ରାଜସ୍ୱ (ଓଏସଆର) ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର
ମ�ୋଟ ବଜେଟର ପ୍ରାୟ ୧୦% ପରିଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି । ଏଣୁ, ଆନ୍ଧ୍ର
ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର,
ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗର ଗ୍ରାମୀଣ
ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ
ରାଜସ୍ୱ (ଓଏସଆର) ବୃ ଦ୍ଧିରେ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ
ଉତ୍ସ ରାଜସ୍ୱ (ଓଏସଆର) ବୃ ଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ
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ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ
ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ରାଜସ୍ୱ
(ଓଏସଆର) ଉତ୍ପାଦନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛ।ି
୭. ଅଡିଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ - ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଡିଟ୍
୭.୧
୧୫ତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଏହାର ସୁପାରିଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ସଂସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କ
ି ର ଅନୁ ପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ
ଉଦ୍ୱେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍କାରର
ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତ
ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କ
ି ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଡିଟ୍
ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ,ି ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଥିକ
ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଆହୁ ରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଅଡିଟ୍
ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନା ଯେ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼କ
ି ର ଅଡିଟ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା
କରିବ ତାହା ନୁ ହେଁ ବରଂ ଏହା କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼କ
ି
ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଅଡିଟ୍ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ,
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଡିଟ୍ ରିପ�ୋର୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ପାରା ଇତ୍ୟାଦି
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁ ପ୍ରୟ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇଛି। ଅଡିଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି,
ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସଯ�ୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟ�ୋଗ ଯଥା ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ର ଅଡିଟ୍
ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନୁ ପ୍ରୟ�ୋଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ/ ବିନ୍ୟାସ
କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରୟ�ୋଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା
ରାଜ୍ୟ ଅଡିଟରମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଡିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଡିଟ୍
ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ/ ପାରମ୍ପାରିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା
(ଟିଏଲବି) ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଡିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଲେ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼କ
ି ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବାର
ଏକ ସଶକ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ (ସିଏଫସି) ଅନୁ ଦାନର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଉପଯ�ୋଗ ହେବ।
୮. ୧୫ତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ର ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍
୮.୧
ସାମାଜିକ ଅଡ଼ିଟ୍ ର କ�ୌଶଳ ଏକ ସୁଦୃଢ ଅଭ୍ୟାସ
ହ�ୋଇସାରିଛ ି
ଯେ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡକ
ି ର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ

ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଶୁଣାଣୀ

ଜ�ୈବକ
ି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି
କ�ୌଶଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ତରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।
୯.୨ ସ�ୋଲାର୍ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ୍

ଏର�ୋବିକ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ୟୁ ନଟ୍
ି , ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଜୁ କ�ୋନେ (କ�ୋଲାମ୍, କେରଳ)

ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃ ତରେ ହାସଲ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ
ଯ�ୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛ।ି ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍
ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏସ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ତମ ଅର୍ଥ
ଅନୁ ଦାନର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏବଂ ଯ�ୋଜନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।
ବିସ୍ତୃତ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯାହା ପନ୍ଦରତମ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ
ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ।

ରାମଗଡ ଜିଲ୍ଲା (ଝାଡଖଣ୍ଡ) ରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ
ଜାଲ ମିନାର (ସ�ୋଲାର ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ
ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜାଲ୍ ମିନାର୍ ହେଉଛି ଏକ
ନିର୍ମାଣ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳମଗ୍ନ ଜଳ ପମ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଜଳ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ସ�ୌର
ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସ�ୌର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପାନୀୟ
ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର।
ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ଅନୁ କରଣ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହ�ୋଇପାରେ,
ଯେଉଁଠାରେ ସୀମିତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯ�ୋଗାଣ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ।

୯. ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନୁ ଦାନରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶର ସଫଳତା କାହାଣୀ
୯.୧ ଜ�ୈବକ
ି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍
କ�ୋଲାମ (କେରଳ) ର ଏଜୁ କ�ୋନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜ�ୈବକ
ି
ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏର�ୋବିକ୍
କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ୟୁ ନଟ୍
ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ‘କର୍ଶିକା କର୍ମ ସେନା’
(ଫାର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ୍ ଆର୍ମି) ର ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ
ମହିଳା) ଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜମି ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ-ଟେକ୍
ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃ ଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

୧୦. ଉପସଂହାର

ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅଧିନରେ, ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହଯ�ୋଗରେ
“ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ରୂପରେ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି
ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତ କ�ୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ୫୦୦
କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଓଦା ଜ�ୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରିପାରେ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ି ଅନୁ କୂଳ ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍
କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃ ତ ହୁ ଏ। ଉଦାହରଣ
ସ୍ୱରୁପ, ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ୮କେଜି ମାଟି, ୧-୫ନଡିଆ କତା,
୩୦୦ ଗ୍ରା ଗାଈର ଗ�ୋବର (ଶୁଖିଲା), ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଅସ୍ଥି ଚୁର୍ଣ୍ଣ, ନିମ,
୧୦ଗ୍ରାମ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜ�ୈବକ
ି
କମ୍ପୋଷ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ।

୧୦.୧	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗର ପୁରସ୍କାର, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁ
ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଯ�ୋଗାଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ
ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯ�ୋଗରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ମ�ୌଳିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବ�ୋଲି
ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅନୁ ଦାନର ପ୍ରଭାବଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ
ନଜର ରଖୁଥିବା ବାସ୍ତବିକ ସମୟର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରେ ରହୁ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁ ରି ସୁଗମ
କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଆଧାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଦିଗରେ ମଜଭୁତ
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ସ�ୋଲାର ୱାଟର ପମ୍ପ ଏବଂ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ�ୋସ�ୋ
(ରାମଗଡ୍, ଝାରଖଣ୍ଡ)
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ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଟିଏ ) ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
(ପିଆରଆଇ)ଗୁଡ଼କ
ି ର ଭୂମିକା

– ଏମଓଟିଏ *

“ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ୱାଇଟୁକେ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା
କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାର ବ�ୈଷୟିକ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଉପଯ�ୋଗ କରିଛ।ି ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ
ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହ�ୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୁ ନଆ
ି ଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୃ ହତ ସ୍ତରରେ ଅବଦାନ କରିପାରିବ”।
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅ

ନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି (ଏସଟି)ଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମ�ୋଟାମ�ୋଟି
ୂ ତ
ନୀତିନୟ
ି ମ, ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
(ଏମଓଟିଏ) ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ୨୦୧୧ର ଜନ ଗଣନା
ଅନୁ ସାରେ ଦେଶର ମ�ୋଟ ଲ�ୋକସଂଖ୍ୟାର ୮.୬% ହେଉଛନ୍ତି
ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି(ଏସଟି), ଯାହା ୧୦.୪୫କ�ୋଟି ଲ�ୋକ ଗଠନ
ୂ ତ
କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୭୦୫ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ / ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସହିତ
୭୫ଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ / ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁ ର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ (ପିଭିଟଜ
ି )ି କୁ ହାଯାଏ,
ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ୧୫% ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ପ୍ରାୟ ୭୫% ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସବୁ ଠାରୁ
ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପୁର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୦%
ବାସ କରନ୍ତି।

ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏ
ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଅଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ସହଯ�ୋଗ, ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ସଂଗଠନ ସହ ସହଭାଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛନ୍ତି।
ତିନ-ି ସ୍ତରର ବିଶଷ୍ଟ
ି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ (ପିଆରଆଇ)
ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ୱନଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ୱ-ଅର୍ଜନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ନୀତିନୟ
ି ମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧମରେ ଆତ୍ମ
ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା
ନେଇ ଆସୁଛ।ି
ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ�ୋଭିଡ୍ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ
ନିଜ-ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଶହ-ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ସମାଧାନ କରିବାରେ ପାଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରାପ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍
ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ୍(ସିଓଇ) ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ/ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ/
*ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ
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ସଂସ୍ଥା ଯେ କି ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟୟନ
କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯ�ୋଜନା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ମଜଭୁତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ
ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା (କେନ୍ଦ୍ର
ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର) ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ସିଂ ସରୁତା
(କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର) ଦୁ ଇଟି ସେଣ୍ଟର୍ଅଫ୍ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ୍
(ସିଓଇ) ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼କ
ି ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ
କୃ ଷକମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃ ଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରବଧି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
(ଏସଏସଆଇଏଏସଟି) ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚାଷ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୧୦,୦୦୦ ଆଦିବାସୀ କୃ ଷକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି କୃ ଷି
କ�ୌଶଳରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ
ମାର୍କେଟିଂ ସୁଯ�ୋଗ ସହିତ ପରିଚତ
ି କରାଇବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଆର୍ଟ
ଅଫ୍ଲିଭିଙ୍ଗ୍, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃ ଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରବଧି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଟିମ୍
ପ୍ରଥମ ମାଇଲ୍ଖଣ୍ଟ
ୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ
ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ରାଓସାହେବ୍ଦାହାତ�ୋଣ୍ଡେ ଏବଂ ପ�ୋଲିସ୍ପାଟିଲ୍
ଶ୍ରୀ ଜସ୍ୱାନ୍ତ ଶେଲକେଙ୍କ ଗ�ୌରାବନ୍ତ
ୱି ଉପସ୍ଥିତରେ
ି କନଡ୍ତାଲୁ କ,
ଅଉରଙ୍ଗାବାଦ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୯ କୃ ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି କୃ ଷି ବିଷୟରେ
ପୃଷ୍ଠଭୂମୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି କୃ ଷର
ି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁ ଝାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ

ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଜମ୍
ି  ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅମୃତ୍ ରସାୟନ,
ଗାଇଗ�ୋରୁ ଆଧାରିତ କୃ ଷ,ି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃ ତ
ତଥ୍ୟ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରି ମାଇକ୍ରୋବ୍କଲ୍ଚର୍କରିବା,
କୃ ଷି ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟ�ୋଗରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି
ବିଷୟରେ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

୨୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ବିଶାଲ କୁ ମାର
ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିହାରର ପଶ୍ଚି ମ ଚମ୍ପରଣର ଗଉନାହା
ବ୍ଲକର ଦୁ ରାନ୍ତ ଜାମୁନଆ
ି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଏହି ଯୁବା
କ�ୋଭିଡ୍- ୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସୂତ୍ର
ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଥାଇ କୁ ଜନ୍
ି (ଖାଦ୍ୟ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା
ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍ଖ�ୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲେ।

କୃ ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଏବଂ ଏହାର ଚାହିଦା ସହିତ ଏକ ବଜାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ
ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଚାଷର ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆର୍ଥିକ
ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୃ ତ ହେବେ।

ବିଶାଲ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁଁ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାର
କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାହେଲା, ତେଣୁ ସେ
ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାମା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ କ�ୌଣସି
ନୂ ଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। କେତେକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ
ସମ୍ପର୍କୀୟ
ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛ�ୋଟ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍ ଖ�ୋଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି କୃ ଷି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ କୃ ଷକ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛ ି ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ
ି ଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିଭୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିନଜ
ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକାରୀ, ସୁଧିର ଚାପତେ, କୃ ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ- ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ଛ�ୋଟ ପ୍ଲଟ୍ଲିଜ୍ରେ ନେଲେ।
ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ୍କ�ୌଶଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ,
ସେ କହିଲେ "ଲ�ୋନ୍ ନେଇ ପ୍ଲଟ୍ କୁ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍ ହିସାବରେ
ଯେପରିକି କୃ ଷକମାନେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ସଜାଇବା ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ।"
ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁ କୂଳ ମନ�ୋଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
କୁ ମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ଯ�ୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ
ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍ ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ
କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆଶ�ୋଚାମ (ସିଓଇ) ଭାରତ କରିବାକୁ ଲ�ୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏକ
ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହ�ୋଇଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ନୂ ଆ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲ�ୋକମାନେ ଦ୍ୱିଧା କରୁଥିଲେ।
ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ, ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
କୁ ମାର କହିଲେ ଯେ; କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ଯେ
ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା
ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛ ି ନା କିଛ ି ଟଙ୍କା
ପାଇଁ ଭାରତର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଅଧିକତର ଅବଦାନ
ମିଳବ
ି ା ଦରକାର। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ
କରିପାରିବେ। “ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ” ର
ଲକ୍ଡାଉନ୍ଖ�ୋଲିଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡରେ
ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ ମଜଭୁତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ସଫଳ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା
ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
୩୫ ବର୍ଷ ପୁର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା
ଏଠାରେ ଦୁ ଇଟି କାହାଣୀ ଦିଆ ହ�ୋଇଛି, ଯାହାକି ମାରାତ୍ମକ- ଆର୍ଟ ଝାରଖଣ୍ଡର ଜ�ୋରଖାଟ୍ ରେ ବାସ
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କରଥିବା ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ରଧାନ
ୁ
ୁ
ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ କିପରି ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ଭବ କରି ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ
ପାରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଏ।
ହେଲା।
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ
ବିଶାଲ କୁମାର ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯ�ୋଗ ଆଣିଥିଲା।

ବିଶାଲ୍ କୁ ମାର ତାର ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍ ରେ

ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ନେସ୍ ପାଇଁ
ରୁଧାନ ଦେବୀ
କ�ୋଭିଡ୍ ଅନେକ ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ
ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ୫୦ ବର୍ଷ
ବୟସ୍କା ରୁଧାନ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହ�ୋଇ ନଥିଲା ଯିଏ କେବଳ
ଝାଡଖଣ୍ଡର ନିଜ ଗାଁ ଜ�ୋରହାଟରେ ନୁ ହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱର
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳା ରୂପ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା
ରୁଧାନ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ଚାଲୁ ରଖିଲେ ଏବଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ହ୍ୱାଟସାପ୍ରେ ପିକ୍ଚର ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ
ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଶେଷରେ ରୁଧାନ ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍  ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରେ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

19

ଏବଂ ରାଞ୍ଚି) ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ୍
ବିର୍ସ
 ା ଜାଇଭିକ୍ ଉଦୟନ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଏୟାରପ�ୋର୍ଟ (ରାଞ୍ଚି),
ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ହଜାରିବାଘ) ର ମୁର୍ତ୍ତିରେ
ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍କରିଥିଲେ।
ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆଗକୁ
ଅଧିକ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗମୀ ପୀଢିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିସାରିଲେଣି। “ମ�ୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମ�ୋର ବ�ୋହୁ ମାନଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ ନିପୁଣ କରି ଦେଇଛି” ସେ କହିଲେ।
ରୁଧାନ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କି ତ ଚିତ୍ର

ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ।

ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା

ବିଗତ ତିନ ି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍
ଏକ୍ସିଲେନ୍
ସ୍
 (ସିଓଇ) ଭାବରେ ଇଣ୍ଟର୍ନେସ୍ନାଲ୍ କ୍ରପସ୍ ରିସର୍ଚ
୩୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ମନେ
ପକାଇ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଟ ଶିଖିଥିଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ସେମି-ଆରିଡ୍ ଟ୍ରପିକ୍ (ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି)
ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍କରିବା ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ।
ଆସୁଛ।ି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ଛ�ୋଟ
ରୁଧାନ ଦେବୀ ମୟୂ ର ଏବଂ ହାତୀ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଭଲ
ଛ�ୋଟ ଅନେକ ବିଜ୍ନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟ�ୋଜିତ କରି ଏବଂ ସେହି
ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ଅଟେ।ବାଘ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି, ସେମାନଙ୍କ
ଏକ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲ�ୋକପ୍ରିୟ
ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଷ୍ଟିସାରତା ଏବଂ ମ�ୋଟାମ�ୋଟି
ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ଯାହାକି ସେ ଏକ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଜୀବନଧାରଣ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଠଟି ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
କରିଛନ୍ତି।
ୟୁ ନଟ୍
ି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ସହାୟତା କରିଛ,ି
ଯାହାକି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ତାଙ୍କର ପୁଅ ବ�ୋହୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ
ି ଗୁଡ଼କ
ି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍କରିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ। “ଜ�ୋରାକାଥ୍ର କୁ ର୍ମି ଖ�ୋଭର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଛି। ଏହି ୟୁ ନଟ୍
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ଯ
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ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ
ୁ
ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବିବାହ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ
ଭାଗରେ ଘର ଗୁଡ଼କ
ି ସଜାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣୁଛ ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକଳୀନ ବଜାରଏହି ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଖ�ୋବର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୁପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ
କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି କମ୍ବ-କଟ୍-ୱାର୍କ ବ�ୋଲି ସେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯ�ୋଗରେ “ଆଶାମୂଳକ
ଜିଲ୍ଲା” ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିଭୂତ କରିବାରେ
ସୂଚନା ଦେଲେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଠଟି ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନଟ୍
ି  କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରୁଧାନ୍ ଦେବୀ କହିଲେ ନିଆହେଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି
ଯେ କଳା-ମାଟିରେ ମାଟି କାନ୍ଥକୁ କଭର କରି ମାଟି କାନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି
ପ୍ରସୁତ କରାଯାଏ, ତା ଉପରେ ହଳଦିଆ ମାଟି କ୍ରିମ୍ର ଏକ ପତଳା ର ଏଗ୍ରି ବିଜ୍ନ େସ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ�ୋଭେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ
କ�ୋଟ କପଡ଼ାଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ “ତାପରେ ସେହି ଓଦା କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
କ୍ରିମ ସ୍ତର କ�ୋଟିଙ୍ଗ୍କଟାଯାଏ କିମ୍ୱା ଏକ ଭଙ୍ଗା ପାନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାରରେ ଏକ ସେଣ୍ଟର୍ଅଫ୍ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ୍।
ଆଞ୍ଚୁଡା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଶୁର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଯାହାକି
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଚାଲମ୍, ଉତନୂ ର ଏବଂ ଇଟୁରନଗରମର
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ମ�ୋଟ ୮୦ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କୃ ଷକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ସାଧାରଣତଃ ହାତୀ, ବାଘ, ହରୀଣ, ମୟୁ ର, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏପରିକି
ୟୁ ନଟ୍
ି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ
ବୃ କ୍ଷଲତା ହ�ୋଇଥାନ୍ତି” ସେ କହିଲେ।
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଫଏସଏସଏଆଇ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ
ଯେ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାଇ କମିଶନ (ଦିଲ୍ଲୀ) ରେ ୧୯୯୩-୯୪ରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସଜ୍ଜିତ
ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୧୧୯୯୫ ମସିହା ହ�ୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ
ଠାରୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୁଖିଲା ଫସଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁଷ୍ଟିକର
କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିଛ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ଆତ୍ମ-ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି
ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ
ଏହି ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିଥାଏ।
ଏବଂ ୟୁ ର�ୋପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଲଲିତ୍ କଳା
ଉତ୍ପାଦନ, ର�ୋଜଗାର ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
ଏକାଡେମୀ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଲ�ୋକ-କଳା ସମ୍ମେଳନ(ଭ�ୋପାଲ
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ଅବଦାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ଆକଳନରୁ ଜଣା ପଡିଛ ି ଯେ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପାଦର ମ�ୋଟ ମୂଲ୍ୟର ୪୦ ଶତକଡ଼ା
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ରହିଛ।ି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ର�ୋଜଗାର
ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ହତ ଶିଳ୍ପ ତୁ ଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା
ଅଛି ଯାହା ଶେଷରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି କଠିନ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ମିଲେଟ ରୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକଶିତ କରିଛ ି ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର
ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ପରିପୁରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ବିଦ୍ୟାଳୟର
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭ�ୋଜନ, ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ଡଂି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଇସିଡ଼ଏ
ି ସ
ଇତ୍ୟାଦି) ରେ ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ବ୍ୟବହୃ ତ
ହେଉଅଛି।
ଆଇଟିଡ଼ଏ
ି , ଗିରଜ
ି ାନ୍ କ�ୋପରେଟିଭ୍ କର୍ପୋରେସନ୍
(ଜିସସ
ି )ି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯ�ୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ
ତିନ�ୋଟି ଚୟନିତ ଆଇଟିଡ଼ଏ
ି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ଛ�ୋଟ ୟୁ ନଟ୍
ି ଗଠନ
କରିଅଛି। ଏହି ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ସ୍ଥିତରେ
ି
ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାନ୍ତି।
ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ର ମଡେଲ୍ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ମିଳତ
ି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ (ଜେଏଲଜି) ନାମକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାରେ
ସଂଗଠିତ କରିଛ,ି ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି
ଯ�ୋଗାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ର�ୋଜଗାର
ଆଡ଼କୁ ସୁଯ�ୋଗ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ଅଧିନରେ ଖ�ୋଲା
ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଥ
ି ାଏ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା।
ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ରୁ ତାଲିମ ପାଇବା ସହିତ ସେମାନେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷଜମି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା, ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରସ୍ତୁତ-ରାନ୍ଧିବା/
ଖାଇବା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା କରିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ
ଉତ୍ପାଦକୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର (ଅଙ୍ଗନୱାଡି)କୁ ଯ�ୋଗାଇବା ଏବଂ
ବାକି ଏକ ସମବାୟ ସମିତ ି ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରକୁ ପଠାଇବାକୁ
ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାଦାନ
ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ “ନ୍ୟୁଟ୍ରି-ଫୁ ଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍” ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ
ପ�ୋଷଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିଛ।ି ନ୍ୟୁଟ୍ରି-ଫୁ ଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ
ଅତିରକ୍ତ
ି ଶକ୍ତି, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ-ପୁଷ୍ଟିକର ଯ�ୋଗାଇବା
ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍
ହ�ୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଆରଟିଇ) ଏବଂ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
(ଆରଟିସ)ି ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼କ
ି ଆଗରୁ ଥିବା ଜିସସ
ି ି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧିନରେ
ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ
କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହାକୁ ଖ�ୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତିତ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତଜେଏଲଜି ୟୁ ନଟ୍
ି କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ଛ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର କିଛ ି ଲାଭ ଏବଂ
ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼କ
ି ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଖ�ୋଲା ବଜାରରେ ଏକ ପରିଚୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଛ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକ ବୃ ହତ
ଉପାୟରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ
ନିୟ�ୋଜିତ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ବିକାଶ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ
ଉଦ୍ୟୋଗୀତା ବିକାଶ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ମନ୍ଥର କରିବା କାରଣ ୟୁ ନଟ୍
ି
ଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ
କରିବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଭିମଖ
ୁ ୍ୟରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର
ବିବଧ
ି ତା, ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ଆଦିବାସୀ
ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର
ସ୍ଥିତ ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ (ପ୍ରଚୁର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏବଂ
ରକ୍ତହୀନତା କମ୍ କରି) ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି।

ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ୟୁ ନଟ୍
ି ସାମ୍ନାରେ
ଛିଡା ହ�ୋଇଛନ୍ତି। © ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି

ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ୟୁ ନଟ
ି ରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି
କରୁଛନ୍ତି। © ଆଇସିଆରଆଇଏସଏଟି
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ସଫଳ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼କ
ି

- ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

“ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭାରତ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ମ�ୋର ସାଥୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଉପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଥରେ ଆମେ କିଛ ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହୁ ଁ।”
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ସଫଳତା କାହାଣୀ : ରାଜସ୍ଥାନ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା: ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଆସେଟ୍ ର ନାମ : ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ତାଲିମ
ଆସେଟ୍ ର ଅବସ୍ଥାନ: ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଦାଦିଆ
ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ: ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା/ ରାଜ୍ୟ: ଉଦୟପୁର, ରାଜସ୍ଥାନ
ମଲ
ୂ ୍ୟ : ୧.୬୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଲ�ୋକନ:
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚୟ :
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ-ସହରାଞ୍ଚଳ
ମିଶନ୍ (ଏସପିଏମଆରଏମ) ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛ ି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ
ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠି (ଏସଏଚଜି) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା
ଉପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ�ୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ
କରିବାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠି (ଏସଏଚଜି) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ କରିପାରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା :
ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ଏବଂ
ଦ୍ରୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ�ୈଷୟିକ ପରିବେଶ ସହିତ ସନ୍ତୁ ଳନ କରିବା
ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠି (ଏସଏଚଜି)ମାନଙ୍କୁ କ�ୌଶଳ ଏବଂ ଜୀବିକାର ସୁଯ�ୋଗ
ଯ�ୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ
ଏହା ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।
ସମଖି
ି :
ୂ ନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼କ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଉଦୟପୁର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ
ଗ୍ରାମୀଣ ଆଜୀବିକା ବିକାଶ ପରିଷଦ ( ରାଜୀବିକା) ର ସହଯ�ୋଗରେ
ଉଦୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗ�ୋଷ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଚଲାଯାଉଅଛି।
ସମ୍ବନ୍ତ
ଧି ବିଭାଗର ସହଯ�ୋଗ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ରହିଅଛି।
ସମ୍ମିଳତ
ି ବିଭାଗ:
•

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଉଦୟପୁର

•

ରାଜୀବିକା( ଗ�ୋଗୁଡା) ଉଦୟପୁର

•

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଉଦୟପୁର

•

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡା

କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏଜେନ୍ ସି : ରାଜସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଜୀବିକା ବିକାଶ
ପରିଷଦ (ରାଜୀବିକା) ଉଦୟପୁର
ପ୍ରଭାବ :
•	ମ�ୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ
ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ।
•	ଗ�ୋଟିଏ ବ୍ୟାଚରେ ୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
•

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍
ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛ।ି

•

ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବୃ ତ୍ତି, ଯାହା ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା।

ଗାଁରୁ ସ୍ୱର:

ମୂଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼କ
ି ନିମ୍ନରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଗଲା :
•

ସଚେତନତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ।

•

ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯେପରି ମହିଳା ଏବଂ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ
ପୂର୍ବ ଧାରଣା

•	ର�ୋଜଗାର ପାଇବା କାରଣରୁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
ଆଖପାଖର ସହରକୁ ପଳାୟନ।
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
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ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡା ଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର

ଗ୍ରାମବାସୀ / ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ:
କିରଣ ଗ�ୋସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ�ୋଗୁଣ୍ଡାର ରାଜୀବିକାରେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖି କ୍ୟାଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ
ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା
ତାଲିମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର

ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜରିଆରେ ର�ୋଜଗାର ଅର୍ଜନ
କରାଯାଇପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇସାରିବା ପରେ ମ�ୌଳିକ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଛି।

ସଫଳତାର କାହାଣୀ: ଛତିଶଗଡ଼
ଡାଏରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠି (ଏସଏଚଜି ) ର ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ - “ଦୁ ଧ ସାଗର” କ୍ଲଷ୍ଟର ବିବରଣୀ: - ରଘୁନାଥପୁର,
ପର୍ଯ୍ୟାୟ-II, ଆଦିବାସୀ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲା: ସୁରଗୁଜା (ସି.ଜି)
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା:• କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ : ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୮
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୃ ଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା
ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ମଜବୁ ତ କରିବା
ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁ ଗ୍ଧ କୃ ଷର
ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ
ହ�ୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବହନର ଅଭାବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ
ଦଲାଲ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେତୁ କୃ ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ
ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦଲାଲ୍ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨୫ ରୁ ୨୮ ଟଙ୍କା ଦରରେ କ୍ଷୀର କିଣି ତାକୁ ଲିଟର
ପିଛା ୪୦ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯ�ୋଗାଣ
ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଧିନରେ ଦୂ ଧ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ
ଦେବାପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା।
କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଫପିଓ ନାମକ ଏକ ଦୁ ଗ୍ଧସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ
ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଏରୀ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା
ସହକାରୀ ସ�ୋସାଇଟି ଅଧିନିୟମ ୧୯୬୦ ଅଧିନରେ ପଞ୍ଜି କୃତ ଥିଲା।
ଏହି ଏଫପିଓକୁ ସୁର୍ଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାର ପଶୁ ଚିକତ୍ସା
ି ବିଭାଗର ସହଯ�ୋଗରେ
ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ରୁର୍ବାନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା।
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିବରଣୀ :-

ବିବଧ
ି କାର୍ଯ୍ୟ :•

ଡିଜାଇନ୍: ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି
କରିବାକୁ ଥିବା କୃ ଷକମାନଙ୍କର ସହକାରୀ ସ�ୋସାଇଟି
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ।

•

ଡ଼ିଇଡ଼ିଏସ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ
ସହିତ ସମ୍ମିଳନୀ

•

ଗାଈ ର ପ୍ରକାର:- ଜର୍ସୀ, ହ�ୋଲ୍ଷ୍ଟେନ୍ ଫ୍ରି ଏସିଆନ୍,
ସହିୱାଲ୍ ଏବଂ ଗିର

•

ସମଦ
ୂ ାୟ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈ :- ୧୪୦-୧୫୦

•

ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉଥିବା ସମଦ
ୂ ାୟ ଦୁ ଗ୍ଧ:- ଦିନକୁ ୮୫୦
ଲିଟର

•

ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର:- ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ର

•

ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍:ଆଉଟ୍ଲେଟ୍

•

ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର:- ଦୁ ଗ୍ଧ କୃ ଷକ ପରିଚାଳନା କମିଟର
ି
ଦାୟିତ୍ୱ

•

ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି:- କଣ୍ଟେନର, ଲାକ୍ଟୋମିଟର
ଫ୍ୟାଟ୍ କାଲକୁ ଲେଟର୍ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର

ଜିଲ୍ଲାରେ

୨ଟି

•

ଉପାଦାନର ନାମ : କୃ ଷି ସେବା ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ଏବଂ
ସହଯ�ୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

•

•

ସସହ-ଉପାଦାନର ନାମ : ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ୱୟଂ-ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠିର ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ
ମାର୍କେଟ୍ ଆଉଟ୍ଲେଟ :- ୧୧

•

•

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଖର୍ଚ୍ଚ (ସିଜଏ
ି ଫ ରାଶି) : ୪୨.୨୩
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଦିନକୁ ୫୦ ଲିଟର ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା ଏବଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତ ି କୃ ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦିନକୁ ୮୦୦୮୫୦ଲିଟର କ୍ରୟ କରୁଛି।

•

ସିଜଏ
ି ଫ ଫଣ୍ଡ୍ :- ୪୨.୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

•

କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ଏଜେନ୍ସି : ପଶୁ ଚିକତ୍ସା
ି ବିଭାଗ

•

ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନ ଏଜେନ୍ସି : ଦୁ ଗ୍ଧ ସାଗର
ସହକାରୀ ସମିତ ି

•	ସ�ୋସାଇଟିର ନାମ : ଦୁ ଗ୍ଧ ସାଗର ସହକାରୀ ସମିତ ି
ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ
•	ସ�ୋସାଇଟି ର ପଞ୍ଜି କରଣ : ୨୪ ଫେବୃ ଆରୀ ୨୦୧୮

ପ୍ରଭାବ/ଲାଭ:•

୧୨ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠିରୁ ୬୫ ଜଣ ମହିଳା
ହେଉଛନ୍ତି ସ�ୋସାଇଟିର ପଞ୍ଜି କୃତ ସଦସ୍ୟ ତା’ସହ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଯ�ୋଗାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ।

•

ଦୁ ଧ ସାଗର ସହକାରୀ ସମିତ,ି କୃ ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ୩୨ ଟଙ୍କା ଦରରେ ଦୁ ଧ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଯ�ୋଗାଣ ଚେନ୍ରେ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କମ୍
ହ�ୋଇଯିବା କାରଣରୁ, କୃ ଷକ ଅଧିକା ଲିଟର ପ୍ରତି
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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୪-୭ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି।
•

•

ଦୁ ଧ ସାଗର ସହକାରୀ ସମିତ ି ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ
ସଂପ୍ରେଷଣ ଗୃହକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ
ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ମ�ୋଟା ପରିମାଣରେ
ଦୁ ଧ କ୍ରେତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିତ ସମିତ ି ସ�ୋସାଇଟିର
୪୫୦ଟି ଘରକୁ ତାଜା ଦୁ ଧ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ
ଏବେ ଏହା ଅମ୍ବିକାପୁର ସିଟ ି ଏବଂ ପାଖାପାଖି
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଖୁବ୍ଲ�ୋକପ୍ରିୟ ହ�ୋଇଗଲାଣି।

ଡାଏରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ସଂଲଗ୍ନ
ହ�ୋଇ ରହିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମିଳଥ
ି ାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯ�ୋଜନାଗୁଡ଼କ
ି ର
ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟଦା ମିଳଥ
ି ାଏ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ
ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବୃ ଦ୍ପ
ଧି ାଇଥାଏ। ଦୁ ଧ ସାଗର ସମିତର
ି
ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ ପାଉଥିବା ନେଟ୍ ଲାଭକୁ ସ�ୋସାଇଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ:ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ

ମ�ୋଟ ଆୟ
(ଟଙ୍କାରେ)

କୃ ଷକ
ପେମେଣ୍ଟ୍ 
(ଟଙ୍କାରେ)

ମ�ୋଟାମ�ୋଟି
ଲାଭ
(ଟଙ୍କାରେ)

୨୦୧୮-୨୦୧୯
(୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍୨୦୧୮ - ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯)

୪୫୪୩୬୩୦

୩୪୫୦୮୪୦

୧୦୯୨୭୯୦

୯୮୧୫୧୫

୧୧୧୨୭୫

୨୦୧୯-୨୦୨୦
(୧ ଏପ୍ରିଲ୍୨୦୧୯ - ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦)

୭୦୩୬୧୧୫

୫୪୬୮୧୭୪

୧୫୬୭୯୪୧

୧୪୯୭୦୦୭

୭୦୯୩୪

୨୦୨୦-୨୦୨୧
(୧ ଏପ୍ରିଲ୍୨୦୨୦ - ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦)

୩୩୮୨୨୫୫

୨୬୯୯୦୦୪

୬୮୩୨୫୧

୫୮୨୫୯

୧୦୦୬୫୫

୧୪୯୬୨୦୦୦

୧୧୬୧୮୦୧୮

୩୩୪୩୯୮୨

୩୦୬୧୧୧୮

୨୮୨୮୬୪

ସମୁଦାୟ

ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ :•

ଦୁ ଧ ସାଗର ସହକାରୀ ସମିତ ି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିଚାଳନା
ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ
ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ
ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ସେଗମେଣ୍ଟ୍ (ମରାମତି, ଯାନ ତେଲ ଏବଂ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେୟ) ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହ�ୋଇଛି କିନ୍ତୁ
ସର୍ବନିମ୍ନ ୫% ନେଟ୍ ଲାଭ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତ ି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରକୃ ତ
ଲାଭ
(ଟଙ୍କାରେ)

ମଖ
ୂ ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥି:•

ଦୁ ଧ ସାଗର ସହକାରୀ ସମିତ,ି ବଟ୍ୱାହ,ି ଲୁ ନ୍ଦ୍ରା (ସୁର୍ଗୁଜା)

ହିତାଧିକାରୀ :•

ରୁର୍ବାନ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠି (ଏସଏଚଜି) ମହିଳା

ରେଫରେନ୍ସ୍ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ:-

ପଡିବ, ସମିତ ି ଏହି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

•	ନାମ – ରାହୁ ଲ୍ ମିଶ୍ର, ଡ଼ିପିଏମ ଜୀବିକା, (ସୁର୍ଗୁଜା) (ସିଜ)ି

ପାଇଁ ୫%ର ସୀମାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ।

ଇମେଲ୍ :- rahulwadrafnagar@gamil.com

ଦୁ ଧ ସାଗର ସମିତର
ି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ�ୋଶାଳା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି
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ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରିକି : ଷ୍ଟାଫ ପେମେଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ିରେ
ତେଲ, ମରାମତି କରିବା, ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ୍ପଦାର୍ଥ
(ଟଙ୍କାରେ)

ଡିସେମ୍ବର 2020

ଦୁ ଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର

ସମିତ ି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ବାର୍ଷିକ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମିତ ି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫି କେଟ୍ବିତରଣ

ସଫଳତା କାହାଣୀ : ଓଡ଼ିଶା
ଡ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଜ�ୋନ୍ : ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମଲ
ୂ ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନାମ: କେଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାଛ ଶୁଖାଇବା
ସ୍ଥାନ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସ୍ଥାନ:
ଗ୍ରାମ : କେଶପୁର,
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ : କେଶପୁର,
ଏସପିଏମଆରଏମ କ୍ଲଷ୍ଟର: କେଶପୁର,
ବ୍ଲକ୍ : ଖଲ୍ଲିକ�ୋଟ,
ଜିଲ୍ଲା/ରାଜ୍ୟ : ଗଞ୍ଜାମ, ଓଡିଶା
ମଲ
ୂ ୍ୟ: ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପ୍ରକଳ୍ପର ର ଅବଲ�ୋକନ:
କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ:
ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ, ସେଥିରେ
ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ�ୋଜାଲ୍ ବିନ୍ ରହିଛ,ି ଯେପରିକି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ
ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ୧୦ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ବିନମ
ି ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୃ ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେହେତୁ ଶୁଖା ମାଛର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂ ଳ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ, ଏହି ପ୍ଲାଟ୍ଫ
 ର୍ମ
ମାଛକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛ
ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ
ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ
ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା: ଚିଲିକା ନିକଟରେ ଥିବା
ଜମି ଚିଲିକା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧୀନରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର
କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅନୁ ମ�ୋଦନ।
କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତହସିଲଦାର
ଅଫି ସ ଏବଂ ଚିଲିକା ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ସିଡ଼ଏ
ି ) ଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସଭାର
ରିଜ�ୋଲ୍ୟୁସନ୍ପଠାଇବା, ସିଡ଼ଏ
ି ର ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପ�ୋର୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜୁ ନଅ
ି ର
ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର

ଜାରି କରାଇବା ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ସମଗ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା: ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ
ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର।
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ/କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୁ ଳନୀୟ ଅବଦାନ:
ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଆରଆଇ ସଦସ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଭାବ:
୧.	ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ପରିବାରକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ।
୨.

ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ।

୩.

ଅନୁ କୂଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ।

୪.

ମାଛ ମାରିବା ଏବଂ ମାଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।

୫.

ମାଛ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧୀ।

୬.	ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗତ ନିୟ�ୋଜିତତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୁର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ:
ମାଛ ଶୁଖାଇବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ପୁର୍ବରୁ, ମାଛ ଶୁଖାଇବା
ଏବଂ ମାଛ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ
ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ଶୁଖାଇବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି
ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନଥିଲା ଏବଂ ମାଛ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ
ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଛ ଶୁଖାଇବା
ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼କ
ି ହ୍ରଦ କୂ ଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂ ରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ
ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା।
ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂ ଳରେ ହିଁ ମାଛ ଶୁଖାଇବା ପଏଣ୍ଟ୍ନିର୍ମାଣ ହେବା
ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକା ସୁବଧ
ି ାଜନକ ହ�ୋଇଛି। ମାଛ
ଶୁଖାଇବା ପଏଣ୍ଟ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ହ�ୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ମାଛର ଆଦ୍ରତା ଶୀଘ୍ର
ଅବଶ�ୋଷଣ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ଅପେକ୍ଷା କଂକ୍ରିଟ୍ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର
ଗରମ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରଖିପାରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ଜନିତ
ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ହ�ୋଇଯାଇଛି।
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ର ବ�ୈଧୀକରଣ ଏବଂ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ

– ଡଃ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା*

"ଆଜି, ସାରା ଦୁ ନଆ
ି ଁ ରୁ ବହୁ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ “ମେକ୍ଇନ୍ଇଣ୍ଡିଆ” ଏବଂ
ମେକ୍ଫର୍ୱାର୍ଲଡ୍” ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚୟ

(ପିଏମକେଏସଉଆଇ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧିକ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା
ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଗା ଫୁ ଡ୍ ପାର୍କ (ଏମଏଫପି) ସହିତ ସାଧାରଣ
୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ଭାରତ ୧୪୦୮୧୪ କ�ୋଟି
ଉପଯ�ୋଗିତା/ସୁବଧ
ି ା ଯେପରିକି ସଡ଼କ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟ,ି ଜଳ
ଟଙ୍କା ମୂଳ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋସେସ୍ଡ୍ ଫୁ ଡ୍ (ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ
ଯ�ୋଗାଣ, ଡ୍ରେନ୍ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ପଲପିଙ୍ଗ୍ (ମାଂସଳ ଅଂଶ ବାହାର
କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ) ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା (ଖାଇବା କୃ ଷଜ
ି ାତ
କରିବା), ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍, କ�ୋଲ୍ଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଡ୍ରାଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ
ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ)। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାର୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲଟ୍ରେ,
ଅନେକ ପ୍ରକାର କୃ ଷି ଏବଂ ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ
ସମସ୍ତ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ସହିତ ଫାକ୍ଟ୍ରି ସେଡ୍କୁ
ଅମଳ ଏବଂ ଅମଳ ପର ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯାଉଛି। ଏହି କାରଣ
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ
ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ଏବଂ
ଏବଂ ସେମାନେ “ପ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ମଡେଲ୍”ରେ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
ସଂରକ୍ଷଣ ନକରି ପାରିବା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ନକରି
ି  ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏମଏଫପି ଯ�ୋଜନା
ପାରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛ,ି ଯେପରିକି ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ାର ୟୁ ନଟ୍
ଅଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ଶଳତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅନେକ ସ୍କି ମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ହେଉଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ର
ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ରୁଣ ଉପଲବ୍ଧତାର ଅଭାବ, କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଫୁ ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ/ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ରେ ଥିବା ଅଭାବ ଏବଂ ତୃ ଟି ଦୂ ର କରିବା
ି ାର ବିକାଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ
ଏକାଠି କରିବା ସମସ୍ୟା ବନାମ ଅସଂଗଠିତ ଅନେକ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସର୍, ତାଜା ଖାଦ୍ୟର ପସନ୍ଦ ବନାମ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ୍ଫୁ ଡ୍ର ଏମଓଏଫପିଆଇ ତରଫରୁ ନିବେଶୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦିଆଯୀବ ଯେପରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍/ସଂରକ୍ଷଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଏଫପିଆଇ)ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଫୁ ଡ୍ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ଲାବ�ୋରାଟ�ୋରୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।
ଦେଶରେ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ସ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର
ଭାରତରେ ଫୁ ଡ୍-ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ପରିବେଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ
ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କୃ ଷି ଏବଂ
ଲକ୍ଷଣଗତ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଦେଶରେ ଥିବା ମ�ୋଟ ଫୁ ଡ୍
ଅନ୍ୟ କୃ ଷି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅମଳ ପର ନଷ୍ଟ କମ୍ କରିବ, କୃ ଷି
ପ୍ରୋସେସର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୮% ହେଉଛନ୍ତି ଅଣସଂଗଠିତ
ଉତ୍ପାଦ ଶିଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, କୃ ଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ଦେଶରେ ୨୫
ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ର�ୋଜଗାରର ସୁଯ�ୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି
ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍-ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନଟ୍
ି  ରହିଛ,ି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର
କରିବ ଏବଂ କୃ ଷକ ମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ, ଯେପରିକି କୃ ଷକଙ୍କ
୪୦,୦୦୦ୟୁ ନଟ୍
ି  ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଜି କୃ ତ/ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ।
ଆୟ ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ଦୁ ଇଗୁଣ କରିବାର ମହତ୍ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା
ଏହି ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୬% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ
ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ।
ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦% ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ।
ି  ଗୁଡ଼କ
ି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଇକ୍ରୋ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି।
ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଏହି ୟୁ ନଟ୍
ସେମାନଙ୍କର
ଆକାର
ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ଅସୁବଧ
ି ା ହେତୁ
ନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା
ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡକ
ି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତ ବିକାଶମୁଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଦେଶର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ�ୈତୀକ ବିକାଶରେ ଫୁ ଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା ହ�ୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ
ଏହି ୟୁ ନଟ୍
ି  ଗୁଡ଼କ
ି ଆଧୁନକ
ି ଟେକ୍ନ�ୋଲ�ୋଜି ଏବଂ
ଭାରତର ମ�ୋଟ ଜିଡ଼ପ
ି ିରେ ଏହାର ଅଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି କରି, "ମେକ୍ ଇନ୍
ଇଣ୍ଡିଆ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପକରଣ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ଲ�ୋନ୍, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣମାନ
କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା, ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ୍ ଦକ୍ଷତା
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅବଗତ ହ�ୋଇ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟଧାରା
ପାଇଁ, ଏମଓଏଫପିଆଇ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ (ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁ ଡ୍
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ାର ବିକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋସେସର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଅର୍ଦ୍ଧକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶାନ୍ ସମ୍ପଦ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଅର୍ଦ୍ଧ-ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ହ�ୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ବଡ଼
*ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପାଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ପୁର୍ବତନ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଏମଓଏଫପିଆଇ
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ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସରଙ୍କୁ ଯ�ୋଗାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁ ଅନ୍ତି
ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଅର୍ଦ୍ଧ-ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ହ�ୋଇଥିବା
ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ
ପାରିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନଟ୍
ି  ଗୁଡ଼କ
ି ଆଧୁନକ
ି କ
ି ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସମସ୍ତ ଦୃ ଷ୍ଟି କ�ୋଣରୁ ଅପରେସନ ସ୍ତରର ଆଧୁନକ
ି କ
ି ରଣ ପାଇଁ,
ସେମାନେ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସହାୟତା

vi)

ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ମଜଭୁତ କରିବା; ଏବଂ
ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପେଶାଗତ ଏବଂ ବ�ୈଷୟିକ ସହାୟତା
ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା

ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
ଶିଳ୍ପର ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ମନ�ୋଭାବ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା
ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଔପଚାରିତାକରଣ; କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
(FPOs), ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ (SHGs) ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ
ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସହାୟତା କରିବା।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପରେ, PMFME ଅଧୀନରେ “ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ”
ଭାରତ ସରକାର MoFPI ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯ�ୋଜନା ଚିନ୍ତାଧାରା
ଯ�ୋଜନା “ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ
ଉତ୍ପାଦନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ, ସାଧାରଣ
ଔପଚାରିକତାକରଣ ଯ�ୋଜନା (PMFME)” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।
ପୁର୍ବ ଚମ୍ପରଣରେ
ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
ଆଖୁ କ୍ଲଷ୍ଟର
ଦରଭଙ୍ଗାରେ ମଖନା
ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆର୍ଥିକ, ବ�ୈଷୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା
କ୍ଲଷ୍ଟର
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ତାହାର ନବୀକରଣ କରି
ମୁଜାଫରପୁର୍ରେ
ପାରିବେ। ୧୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ଏହି
ଲି ଚ ି କ୍ଲଷ୍ଟର
ଯ�ୋଜନା ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୦-୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ବ�ୈଶାଳୀରେ କଦଳୀ
୨୫ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଦୁ ଇ ଲକ୍ଷ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍
କ୍ଲଷ୍ଟର୍
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଋଣ ଏବଂ ସବ୍ସଡ
ି ି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି/
ୂ ଼ତ
ନାଳନ୍ଦାରେ ଆଳୁ
ଜନଜାତି, ମହିଳା, ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା, କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ
କ୍ଲଷ୍ଟର୍
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ
କରୁଛି। ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା - TRIFED, ଜାତୀୟ ଅନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
ବିହାରର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼କ
ି ରେ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ଆପ୍ରୋଚ୍(ODOP)
ଜନଜାତି ବିକାଶ ଫାଇନାନ୍ସ୍କର୍ପୋରେସନ, NCDC, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ
କୃ ଷ-ି ବ୍ୟବସାୟ ଫ�ୋରମ (SFAC) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା, ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ
ମିଶନ ଏହି ଯ�ୋଜନାରେ ସାମିଲ ରହିବେ।
ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇପାରିବ ପାଇଁ ଏହି ଯ�ୋଜନା “ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା
ଗ�ୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ” ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁଛି। ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଂଳର
PMFME ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ବିକାଶ ଏବଂ ସହାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ODOP
ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦିଗରେ ଦେଖା
ଗ�ୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ODOP ଉତ୍ପାଦ କ୍ଲଷ୍ଟର (ବହୁ
ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ସହାୟତା ଏବଂ
ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା) ଏକାଧିକ ହ�ୋଇପାରେ। କୃ ଷକ ଏବଂ
ସେବାର ମାଧ୍ୟମରେ MoFPI ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି।
ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାରଣ ସହ
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
ଆମ୍ୱ, ଆଳୁ , ଲିଚ,ି ଟମାଟ�ୋ, ପାଳୁ ଅ, କିନୁ, ଭୁଜିଆ, ପେଠା (ପାଣି
i)
ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟୋଗ, କୃ ଷକ କଖାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା) ପାପଡ୍, ଆଚାର, ମିଲେଟ୍ ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦ,
ଉତ୍ପାଦକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ (SHG) ଏବଂ ମାଛ, କୁ କୁଡା, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ୟୁ ନଟ୍
ି  ସ୍ଥାପନ
ସମବାୟ ସମିତ ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅଧିକ ସୁବଧ
ି ାର ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ-ପୁର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକରିବା;
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜଭୁତ କରିବା, ସାଧାରଣ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ଉଷୁମାଇବା କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ,
ii)
ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ବିପଣନ କୁ ମଜଭୁତ କରି ସଂଗଠିତ ଯ�ୋଗାଣ ସୁବଧ
R&D, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଭୃତିରେ ସହାୟତା କରିବାର
ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ସମନ୍ନୟ ଆଣିବା;
iii)
ବର୍ତ୍ତମାନର ୨,୦୦,୦୦୦ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଔପଚାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ- ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାବଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ODOP ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ
ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ।
ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା;
iv)

v)

ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବଧ
ି ା, ଲବ�ୋରେଟ�ୋରୀ,
PMFME ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହାୟତା
ଭଣ୍ଡାରଣ, ବିପଣନ ଏବଂ ଉଷୁମାଇବା ସେବା ପ୍ରଭୃତି ଅଧିକ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସହାୟତା:
i)
ରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା;
• ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକଳ ର @୩୫% ଲ�ୋନ୍ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ,
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସମ୍ପର୍କିତ ମୂଳଧନ ସବ୍ସଡ
ି ,ି ସର୍ବାଧିକ ୟୁ ନଟ୍
ି  ପିଛା
୧୦ ଲକ୍ଷ

ଉପଯ�ୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ୟୁ ନଟ୍
ି 
ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଇନ୍କୁବେସନ ସେଣ୍ଟର୍ (ଉସୁମାଇବା କେନ୍ଦ୍ର) ର
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏକ କିମ୍ୱା ଏକାଧିକ
ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନରେ ଉପଯ�ୋଗ ହେବ। ଇନ୍କୁବେସନ
ସେଣ୍ଟର୍ (ଉସୁମାଇବା କେନ୍ଦ୍ର) ଆଂଶିକ ଭାବରେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଅବଶ୍ୟ, ଏହା
ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳନା ହେବା ଉଚିତ।

•	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ - ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳର ସର୍ବନିମ୍ନ
୧୦%, ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଲ�ୋନ ହିସାବରେ
ii)

FPOs/ SHGs/ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା: ଲ�ୋନ୍-

ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁ ଦାନ, କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଏବଂ FPOs/ SHGs/
ଉତ୍ପାଦକ, ସମବାୟ ସମିତ ି ଏବଂ ତା ସହିତ ସର୍ଟିଙ୍ଗ୍,
ଗ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ, ସାଧାରଣ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍, ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍,
ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ୍, ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ପ୍ରଭୃତି ସମଗ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ପାଇଁ ୩୫
ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ସହାୟତା।
iii)

SHGs କୁ ସହାୟତା:
•	ଦ�ୈନଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଧନରାଶି ଏବଂ
ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି SHG ସଦସ୍ୟ
ପାଇଁ @ Rs. ୪୦,୦୦୦/- ମୂଳ ଧନରାଶି
• SHG ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଲ�ୋନ୍ ହିସାବରେ ଦେବା ପାଇଁ
SNA/ SRLM ଦ୍ୱାରା SHG ମହାସଂଘକୁ ଅନୁ ଦାନ
ହିସାବରେ ମୂଳ ଧନରାଶି ଦିଆଯିବ।

iv)

v)

iv) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ ର ୩୫% ଲ�ୋନ୍-ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁ ଦାନ
ହିସାବରେ SHG ସଦସ୍ୟ ଙ୍କୁ ଏକକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। SHG ମହାସଂଘକୁ ମୂଳଧନ
ନିବେଶ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସଂପର୍କିତ ଅନୁ ମ�ୋଦନର ୩୫%
ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ।
ସାଧାରଣ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ସହାୟତା: ମ�ୌଳିକ
ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ FPOs, SHGs, ସମବାୟ
ସମିତ,ି କ�ୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ୱା ଘର�ୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ
ମାନଙ୍କୁ @ ୩୫% ଲ�ୋନ୍-ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
କ୍ଷମତା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଆଧାରରେ
ଉପଯ�ୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ୟୁ ନଟ୍
ି  ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ
ୟୁ ନଟ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯିବ। :
• କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦ, ସର୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଗ୍ରେଡିଂ, ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ
ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପରିସରର
ଉପଲବ୍ଧତା;
• ODOP ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବଧ
ି ା;
• ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଆଧାରରେ
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vi)

ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା: FPOs/ SHGs/
କ�ୋ-ଅପରେଟିଭ୍ କିମ୍ୱା ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍
ଉଦ୍ୟୋଗର SPV ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା
ବାବଦରେ ୫୦% ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ୱା ଆଞ୍ଚଳିକ
ସ୍ତରରେ ODOP ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

vii)

କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି: ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ PMFME
ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
(EDP+) ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି:
i. ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇକ୍ରୋ-ଫୁ ଡ୍
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଲ�ୋନ୍-ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରାଣ୍ଟ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ii. ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇକ୍ରୋ-ଫୁ ଡ୍
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯ�ୋଜନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲ�ୋନ୍ ନେଉ ନାହାଁନ୍।ତି
iii. ମାଇକ୍ରୋ-ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ SHGs/
FPOs/କ�ୋ-ଅପରେଟିଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା।
iv. SHGs/FPOs/କ�ୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ର ସଦସ୍ୟ
ଯେଉଁମାନେ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ
ସଂପୃକ୍ତ
v. ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯେଉଁମାନେ PMFME ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ଯ�ୋଜନାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ
ସଂପୃକ୍ତ

PMFME ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର ଭୂମିକା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ୨,୦୦,୦୦୦
ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯ�ୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ
ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ SHGs, FPOs ଗ୍ରୁପ୍
ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି ମ�ୋଟ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁ ଡ୍
ପ୍ରୋସେସର୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୬୬% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୮୦% ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ
ସ୍ତରର PRIs ଏହି ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି
କରିପାରିବେ ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ର ସଫଳ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼କ
ି
– ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ “ଭ�ୋକାଲ ଫର ଲ�ୋକାଲ” (ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ) ହେବା ଉଚିତ୍
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

୧ . ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା
ବିଶାଖାପଟଣାରେ ମିଲେଟ୍FPO କାହିଁକ?
ି
କୃ ଷି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ବୃ ଦ୍,ଧି ଫୁ ଡ୍ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ ନହେବା ଏବଂ
କ୍ଷେତ ଦ୍ୱାର ରୁ ସିଧା ସଳଖ ମିଲେଟ୍ରେ କ୍ରୟ ଯ�ୋଗ୍ୟ କୃ ଷକଙ୍କ
ପ୍ରକୃ ତ ଆୟ କମ୍ହ�ୋଇଯାଉଛି। ମିଲେଟ୍ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ହେଲେ
ହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃ ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ। ତେଣୁ,
ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେ ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ , ଏକତ୍ରିତ କରି
ଆଧୁନକ
ି ଟେକ୍ନ�ୋଲ�ୋଜି ପ୍ରୟ�ୋଗ, ଉତ୍ପାଦକତା ବୃ ଦ୍,ଧି ଉତ୍ପାଦକ
ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇପାରିବ, ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାର ସହିତ
ଯ�ୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୃ ଷକ ଆୟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା
ଏକ FPO ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ
ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରୁଥିବା କୃ ଷକ ଏକାଠି ହେବା, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ
ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସାମୁହକ
ି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ଏବଂ
ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ୍କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
କିପରି ICAR-IIMR ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍FPO ଗଠନ କରିଥିଲେ!
ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍ FPO ୧୫th ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୯ ଦିନ
କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୩, (୧୮ of ୨୦୧୩) ରୁଲ୍ ୧୮ of
୨୦୧୪ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ICAR-IIMR,
ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍ଟର୍ଣ୍ଣର ସାରଦା ଭ୍ୟାଲି ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସମିତ,ି ଯେକି
ବିଗତ ତିରଶ
ି ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟଣା ଜିଲ୍ଲା,

ଅନକାପାଲି ମଣ୍ଡଳର ଥୁମାପାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରିତ
ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମିଳତ
ି ସହଯ�ୋଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ICAR-IIMR
ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଟେକ୍ନ�ୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଛ�ୋଟ
ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ବ�ୈଷୟିକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍FPO ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ�ୋଲ୍ଡଙ୍ଗ୍
ି
ଗ�ୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଲେଟ୍
ଭଳି ଏକାଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏକା ସମୟରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ
SVDS NGO ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ମନ�ୋବୃ ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଚାଷ ଋତୁ ରେ ICARIIMR ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥାର
ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଫକ୍ସଟେଲ୍ ମିଲେଟ୍, ଲିଟଲ୍
ି  ମିଲେଟ୍, ପିଅର୍ଲସ୍
ମିଲେଟ୍ ଏବଂ ଫି ଙ୍ଗର ମିଲେଟ୍ ର ଉଚ୍ଚମାନର ମିଲେଟ୍ ବୀଜ
ଯ�ୋଗଣ କରିଥିଲେ। ମିଲେଟ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା
ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଲେ। ICAR-IIMR
ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିହ୍ୟୁଲର, ଡିଷ୍ଟୋନର୍,
ଗ୍ରେଡର୍, ଆସ୍ପିରେଟର୍ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ନଟ୍
ି 
ଫାର୍ମ ଗେଟ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଥିଲେ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ICAR-IIMR
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ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍, ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଥିବା
ଟେକ୍ନ�ୋଲ�ୋଜି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। FPOର ସଦସ୍ୟ ମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ।
ମିଲେଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉତ୍ପାଦ, ଯେପରିକି ମିଲେଟ୍ ଅଟା,
ମିଲେଟ୍ ରାୱା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଟ୍ଲି ମିକ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ

ଆତ୍ମ-ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ

ଉନ୍ନତ୍ତତର କୃ ଷି କାର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ବଜାର

ଅଭ୍ୟାସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ

ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା

ଉତ୍ପାଦନ, ପୁଷ୍ଟିସାରଗତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ୍
ବିଷୟରେ ସଚେତନତା

କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ

ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍
FPO ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯ�ୋଡ଼ିବା

ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ଉତ୍ପାଦକ ପଦାର୍ଥ

ମିଲେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ମୁଲ୍ୟର
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଚୟନ କରିବା
ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସେବା
ବିଷୟରେ ସଚେତନତା
କୃ ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁ ଟ
କରିବା ଏବଂ NFSM
ସହିତ ସଂଯ�ୋଗ କରିବା

କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ
ବ�ୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ବିଶାଖା ମିଲେଟ୍ FPO ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ FPO
କୁ ICAR-IIMR ଟେକ୍ନ�ୋଲ�ୋଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହ�ୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ FPO ର ସଦସ୍ୟ

ଏହି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ICAR-ଭାରତୀୟ ମିଲେଟ୍ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ,
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ

୨. ମେଲି ଫେରାର ସଫଳ କାହାଣୀ,
ବାଥିଣ୍ଡାରୁ ଚାରିଜଣ ମହୁ ମାଛିପାଳକଙ୍କର କଥା
ସବୁ ଜ ବିପ୍ଳବ ପରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମହୁ ମାଛି ଚାଷକୁ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ପଞ୍ଜାବ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳଅ
ି ଛି।
ଅନେକ ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବାଥିଣ୍ଡାର କାନକୱାଲା ଗାଁର, ଚାରିଜଣ
ମହୁ ମାଛିପାଳକଙ୍କର ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସାୟର କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ
୨୦୧୪-୧୫ ମସିହାରେ ୧୦୦ଟି ମହୁ ମାଛି ବାକ୍ସରୁ ୨-୩ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ
ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ “ମେଲିଫେରା”
ଅଧୀନରେ ଖୁଚୁରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ,
ସେମାନେ ‘ମେଲିଫେରା ଇଣ୍ଡିଆ’ ନାମ ଅଧିନରେ ଏକ MSME
ୟୁ ନଟ୍
ି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦-୧୨-୨୦୧୯
ରୁ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଥିବା
‘ସ�ୋସାଇଟି' କାଟାଗ�ୋରୀ ଅଧୀନରେ ଏକ ‘କୃ ଷକ ଉତ୍ପାଦକ
କମ୍ପାନୀ' (FPC) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟ ଭିତରେ, FPC ର ସଦସ୍ୟମାନେ ହଳଦୀ,
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ଚାଟ୍ ମସଲା, ମେଥି, ମହୁ , ବେସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଭୁଜିଆ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ,
୧୪ ପ୍ରକାରର ଆଚାର, ଦଲିଆ, ମିଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ
ପଦାର୍ଥକୁ ୨୦୦ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ୬୨ଟି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼କ
ି ତଲ୍ୱାଣ୍ଡି ସାବ�ୋ,

ବାଥିଣ୍ଡା ରେ ଅବସ୍ଥିତ। FPC ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼କ
ି ମି.
ଶ�ୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିଧୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ହେଉଅଛି। ମହୁ ମାଛି ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଜାରରେ
‘ମହୁ ମାଛି ପଲିନ୍' ପରିଚତ
ି କରାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ବାଥିଣ୍ଡାରେ
ତାଙ୍କର ନିଜର ଖୁଚୁରା ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ସା, ନଭା, ଏବଂ
ସାଙ୍ଗୁର ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ର�ୋଡ୍ ସାଇଡ୍
ଆଉଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ କିରାନା ଦ�ୋକାନକୁ ଚାହିଦା
ଅନୁ ଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇଥାନ୍ତି।
ଫେବୃ ଆରୀ ୨୦୨୦ ରେ ମେଲିଫେରା ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀର
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା

ମିଳତ
ି ଭାବେ ଆୟ�ୋଜିତ ଜ�ୈବକ
ି ଖାଦ୍ୟ ମହ�ୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁ ଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ
ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ମେଲିଫେରାର ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ କାରବାର ୩୦ ଲକ୍ଷ
ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, FPC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର
କ୍ରେଡିଟ/ଋଣ ନେଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି।
ଉଭୟ ମହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛ ି ଅଧିକ
ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ କିଣି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମେଲିଫେରାର ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯ�ୋଜନା ଅଛି।
(ପଞ୍ଜାବ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲି ମିଟେଡ୍,
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି)

୩. ନେଟିଭ୍ ଆରାକୁ କଫି ର ଆରମ୍ଭ
ଭାରତର ଆରାକୁ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର
ବିଶାଖାପଟଣାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆଲ�ୋଚନାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି
ନେଟିଭ୍ ଆରାକୁ କଫି ର ଆରମ୍ଭ।
ଏକ ସାଧାରଣ ଖରା ଛୁ ଟରେ
ି , ୧୮ ଜୁ ଲାଇ, ୨୦୧୭ ରେ
“ରାମ କୁ ମାର ଭର୍ମା” ଯିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନେଟିଭ୍ ଆରାକୁ କଫି ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା,
ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଆରାକୁ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ
ଅନନ୍ତଗିରି ପାହାଡ଼ରେ (ଆରାକୁ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ୨୦ କିଲ�ୋମିଟର
ଦୂ ରରେ) ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଛ ି ସମୟ ଅଟକିଥିଲେ। ସେ
ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ
ତାଙ୍କ ସହ କିଛ ି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରାକୁ
କଫି ର କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହା କିପରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଲା ସେ ବିଷୟରେ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କୃ ଷକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସେ ୧୯୫୦

କଫି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରବାହ

ଶ୍ରୀ ରାମ କୁ ମାର୍ ବର୍ମା (ପଛରେ) ଆଦିବାସୀ କଫି ଚାଷୀ ଙ୍କ ସହ

ମସିହାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଫି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି
ବଢୁ ଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଗରିବ
ଭାବରେ ରହିଅଛି। ଅନେକ ଦଲାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ
କିଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃ ତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ

ନେଟିଭ୍ ଆରାକୁ କଫି ର ଉତ୍ପାଦ

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି।

ହ�ୋଇ ରହିଛ।ି

ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣାତ୍ମକ ଆଲ�ୋଚନା
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ ଛୁ ଇଁଲା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛ ି କରିବା
ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୭ ରେ ନେଟିଭ ଆରାକୁ କଫି ନାମକ ଏକ
କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଯାହାର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା କି
ସିଧାସଳଖ କୃ ଷକଙ୍କଠାରୁ କଫି କିଣିବା ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ
ପଠାଇବା। ଏହା ବଦଳରେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦେୟ ସିଧାସଳଖ କୃ ଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରାଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ କଫି ପରିବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି:

ନେଟିଭ୍ ଆରାକୁ କଫି ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଜଟ
ି ାଲ
ମିଡଆ
ି ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
ଦେଶର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁ ମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଧାର

•
ଗ୍ରାହକ - ୩୫୦୦+
•
କର୍ପୋରେଟ୍ ଗ୍ରାହକ - ୧୦+
•
ଷ୍ଟାର୍ ହ�ୋଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍– ୮
•
ବିମାନ ଶିଳ୍ପ - ୧
•	ଜ�ୈବକ
ି ଭଣ୍ଡାର - ୨୦+
•
ଖୁଚୁରା ଭଣ୍ଡାର - ୧୦+
•
କାରବାର - ୧୮,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (୨୦୨୦-୨୦୨୧)
(ନେଟିଭ ଆରାକୁ କଫି ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମ
କୁମାର ବର୍ମା ପି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ)

୪. ଶ୍ରମ – ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ
ଶ୍ରମ- ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ-ରିସାଇକ୍ଲିଙ୍ଗ୍ , ଅଲଟରିଂ ଏବଂ
ମାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକରିଂ ଗ୍ରୁପ୍MBA ପିୟୁଶ ଅଭି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା
ଯାହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାଟାମାଣ୍ଡି ଗାଁର ଏକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ
ଗ�ୋଷ୍ଠିଙ୍କର ଲୁ କ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ�ୌଶଳକୁ ବାହାରକୁ ଜଣାଇବା
ପାଇଁ ସଂଯ�ୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଟି ୧ ଜୁ ନ୍ ୨୦୦୮ ରେ
ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହିତ ସ୍ଥାପିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ-ମାନର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍
ଜଣାଶୁଣା।
ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ
ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଧ
ି ହ�ୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ
ପ୍ରମାଣୀକୃ ତ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ।
ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଚାର, ଚକ�ୋଲେଟ, ଚଟନି,
ଭଜା ସ୍ନାକ୍ସ ଯେପରିକି ପଫ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଚାଉଳ, ପଫ୍ ବାଜରା, ଭଜା
ଗହମ ଏବଂ ସ�ୋୟା ବିନ୍, ଚୁଡାରୁ ତିଆରି ନମକିନ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପଫ୍ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ଭଜା ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ସଚେତନ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ
ଚର୍ବିମୁକ୍ତ।ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବଜାର ଧାରା ସହିତ ଗତି କରିବା ପାଇଁ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ନୂ ତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।
ଖାକ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ହିମାଚଳ
ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଟିନ୍ସେଲ୍ ସହରରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏହାର
କୁ ଡଡି
୍ କୁ ପଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଖାକ୍ରା ର
ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଜ�ୈବକ
ି ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାର
ହର୍ବ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଖାକ୍ରା ସହ ଖାକ୍ରା ପରି କିଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ରହିଛ।ି
ପିନଟ୍ ବଟର ସହିତ ଚାଉଳ କ୍ରାକରଗୁଡ଼କ
ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ଏକ
ବିଶେଷତା। ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜା କ୍ରାକରସ୍ର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ। ଅଟାରୁ ତିଆରି ଜ�ୈବକ
ି ନୁ ଡୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ
ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ନୁ ଡୁଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର
ବିକ୍ରୟକାରୀ ଜିନଷ
ି ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଜ�ୈବକ
ି ଉପାଦାନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ
ଘିଅରୁ ପିନ୍ନି ଏବଂ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି ଦେଶୀ ଘିଅରେ
ତିଆରି ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପାରକ
ି ଲଡୁ ଏବଂ ପିନ୍ନିଗୁଡ଼ିକୁ ଓଟସ୍-ପିନ୍ନି
ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଗ୍ରେନ୍ ଲଡୁ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତାଲିକାର
ସୀମା ନାହିଁ।
ଆଜିକାଲି ଲ�ୋକମାନେ କ୍ୱିକ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯାହା
ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ଗ୍ ଲୁଟେଣ୍ ମୁକ୍ତ ମୁସଲି ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି
ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ, ବୀଜ ଏବଂ ବାଦାମ ରହିଛ।ି ଏହା
ମଧ୍ୟ ହାଲୁ କା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ ।
(ଶ୍ରମ-ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି)
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ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା

ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଫଳ କାହାଣୀ
“ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯ�ୋଗାଣ, ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯ�ୋଗ ଭଳି ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗାଁରେ ରହୁ ଥିବା ପିଲା ସହରର ବଢୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଲାବ�ୋରେଟ�ୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଆଇଟି ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ୍।"
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ: ମି. ଏଲିଜାବେଥ୍ ବ�ୈରାମ୍
ବାସିନ୍ଦା: ତାମେଙ୍ଗ୍ଲଙ୍ଗ୍, ମଣିପୁର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗ ଓ PIA: ଥିଙ୍କ୍ ସ୍କିଲ୍ସ୍କନ୍ସଲଟିଙ୍ଗ୍ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଲିମିଟେଡ୍ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ
ଏବଂ ପାନୀୟ (ଇମ୍ଫାଲ୍କେନ୍ଦ୍ର) ସେବା ସଂପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : BLR ଲାଉଞ୍ଜ, ବାଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୮୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ସେ ଗ�ୋଟିଏ BPL ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ
୭୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା କି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଜମିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ପାରିବାରିକ ଆୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ଆୟରେ ଘର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁ ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ DDU-GKY
ଅଧୀନରେ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର
ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ DDU-GKY କୁ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁର BLR ଲାଉଞ୍ଜ “ଆଟାଚ୍” ଭାବରେ ଚାକିରୀ ପାଇ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ଏଲିଜାବେଥ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧିନ। BLR ଲାଉଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ,ି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ
ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ DDU-GKY ଅଧୀନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବାରୁ ସେ PIA (ଥିଙ୍କ୍ ସ୍ କିଲ୍ସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ପ୍ରତି କୃ ତଜ୍ଞତା
ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୭୦୮୫୭୪୨୪୩୯ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ: ମିସ୍ ଅଙ୍ଗିତା ଯାଦବ
ବାସିନ୍ଦା: ମାଲାନିପୁର କାଟ୍କୁଇ, ବେତୁ ଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ PIA: ଇଲେକ୍ଟରି୍କାଲ୍ ଟେକ୍ନିସଆ
ି ନ୍, କ୍ୱେସ୍ କର୍ପ, ଭ�ୋପାଳ କେନ୍ଦ୍ର
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ଡି-ମାର୍ଟ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୧,୪୩୪/- ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ଅଙ୍ଗିତା ଗ�ୋଟିଏ BPL ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆୟ ଋତୁ କାଳୀନ
ଚାଷ ରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ। DDU- GKY ରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ
ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହ�ୋଇଛି। ସେ ୧୨ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେହି ସମାନ ଚାକିରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଚାକିରୀରେ ଗ୍ରାହକ ସେଲ୍ସ
ଆସ�ୋସିଏଟ୍ ଭାବେ ପଦ�ୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି।
ସେ “ସେଲ୍ସ ଆସ�ୋସିଏଟ୍” ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଚାକିରୀରେ ରହି ଏକ ପଦ�ୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ,
ରାଜ୍ୟ SRLM ଏବଂ PIA (କ୍ୱେସ୍ କର୍ପ) ପ୍ରତି ସେ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ଆୟ ଦିଗରେ ସହଯ�ୋଗ କରିବାକୁ
ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୯୫୧୬୦୨୬୨୩୩ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍ ମମତା ମାର୍ଥା
ବାସିନ୍ଦା : ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ PIA : ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ଭେଣ୍ଟୋରୀ କ୍ଲର୍କ୍,
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସ୍କି ଲ୍ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ୍ (ASD), ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ର
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ମିନ୍ତ୍ରା, ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୭,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ମମତା ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣପ�ୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଚାକିରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆୟ ପାଇଁ ଋତୁ କାଳୀନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଭରଣପ�ୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ DDU-GKY ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସମୟରେ ପାଇଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
ହେତୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ କ୍ଲର୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଧୀନରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ତାହା ସେ ସଫଳତାର ସହିତ
ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସେ ମିନ୍ତ୍ରାରେ ଏକ “ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ଅଫି ସର୍” ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ�ୋଷାକ ଦ�ୋକାନ ଅଟେ।
ସବୁ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨ ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାକିରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧତା
ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମମତା ଏବେ ବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାକିରୀ ହେତୁ ହାସଲ ହ�ୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା
ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ PIA (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସ୍କି ଲ୍ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ୍) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇବା ସହିତ ଚାକିରୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୭୨୦୫୩୮୫୧୯୧ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମି. ବସନ୍ତ ଚେତ୍ରି
ବାସିନ୍ଦା : ରକ୍ଡ�ୋଙ୍ଗ୍, ପୂର୍ବ ସିକମ୍
ି
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ PIA : ର�ୋଷେଇଆ (ସାଧାରଣ)
ରିଗାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍
(ଜରାସିକ୍ ପାର୍କ, ସାମ୍ଡ�ୋଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟର)
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ସ�ୋଡେକ୍ସୋ ଗ୍ରୁପ୍, ମୁମ୍ବାଇ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୫,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ସହିତ ମାସିକ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭସ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ବସନ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର ଘଟଣାମୟ ଯାତ୍ରା। ସେ ଜଣେ ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ DDU-GKY ଅଧୀନରେ ତାଲିମ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପିତାମାତା ପରିବାରର
ଅଟନ୍ତି। DDU-GKY ଅଧୀନରେ ନାମଲେଖା ପରେ, ବସନ୍ତ ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ
ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ ଫ୍ରେଶର୍ ଭାବରେ, ସେ ଏକ ହସପିଟାଲିଟ ି କର୍ପୋରେଟ୍ ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। DDU-GKY
ର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ PIA ଆଉ ରାଜ୍ୟ SRLM ର ଅପାର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଥିଲା।
ବସନ୍ତ ସ�ୋଡେକ୍ସୋ ଗ୍ରୁପରେ “ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ” ଭାବରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଚାକିରୀରେ
ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ DDU-GKY ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ
ଆଉ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ହସ୍ପିଟାଲିଟ ି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହ�ୋଇ
ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁ ଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜର ଅତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ
ସଂପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୯୦୮୩୨୧୪୧୮୮ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
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ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍ ସିମା ନାଥ୍
ବାସିନ୍ଦା : କଦମ୍ତଲା, ଉତ୍ତର ତ୍ରିପୁରା
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ PIA : ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସର୍ଭିସେସ୍
ଟିମ୍ ଲିଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (କାଶିପୁର୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଅଗରତାଲା, ତ୍ରିପୁରା)
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ଜିପ୍ ସି ଟର୍ଟଲ୍ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍, ବାଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
(ଏକେ ହସ୍ପିଟାଲିଟ)ି
ବେତନ : ମାସିକ ୧୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଖାଇବା ଏବଂ ରହିବା ମାଗଣା ସହ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ସିମା ଗ�ୋଟିଏ କୃ ଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭରଣପ�ୋଷଣ ପାଇଁ ଚାଷରୁ ଅର୍ଜିତ ଅଳ୍ପ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ।
ସେ ତ୍ରିପୁରାର ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ କଦମତଲା ନାମକ ଏକ ଦୂ ର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାବେଳେ, ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଜଣେ ପରିଚତ
ି
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ DDU-GKY ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। PIA ରୁ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ
ଦୃ ଢ଼ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁରେ ଜଣେ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ ଭାବରେ
ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସୀମା ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ ଭାବରେ ଯ�ୋଗଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପରତା ହେତୁ
ତାଙ୍କୁ “ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫି ସ୍ ଆସ�ୋସିଏଟ୍” ଭାବରେ ପଦ�ୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ
DDU-GKY ସମୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାରିଛ ି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ�ୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। DDU-GKY ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୃ ତଜ୍ଞ। ଜୀବନରେ
ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସୀମା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୮୪୧୩୮୮୮୧୮୪ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍. ନାଗେଶ୍ୱରୀ
ବାସିନ୍ଦା : ସାଲେମ୍, ତାମିଲନାଡୁ
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ PIA : ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୋଏଡ୍ ୟୁ ଥ୍
ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ - (CUYD ଟ୍ରଷ୍ଟ)
ତରଫରୁ ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : କଉଭେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (ସାଲେମ୍)
ବେତନ : ମାସିକ ୮,୮୦୦/- ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମେଟୁର ସାଲେମ୍, ରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ
ସାହାଯ୍ୟ ମିଳି ନଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ
ହ�ୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧିନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହ�ୋଇ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ କୃ ଷକ। ଗରିବ
ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେ DDU-GKY ର କ�ୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ
ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (GDA) ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯ�ୋଗଦାନ
କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଳଥି
ି ବା ସହଯ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ବଢୁ ପାରିଥିଲେ।
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ସେ ସାଲେମର କାଉଭେରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ “ର�ୋଗୀ ସେବା ସହାୟକ” ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। DDU-GKY ରେ ନାମ
ଲେଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପାଇଥିବା କ�ୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ସେଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଉପଯ�ୋଗୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
ଯତ୍ନର ସହ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶ�ୈଳୀ ଏବଂ କ�ୌଶଳ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରୀରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି।
ସେ DDU-GKY, TNSRLM ଏବଂ CUYD ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତି କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୯୦୪୭୨୪୩୩୬୬ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍ ହର୍ଜିନ୍ଦର କ�ୌର୍
ବାସିନ୍ଦା : ବସ୍ତି ବ�ୋହରିଆ, ପଞ୍ଜାବ
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ PIA : ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଏଜୁ କେଶନ୍ ସ�ୋସାଇଟି
(ଜଳନ୍ଧର) ତରଫରୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ (ନର୍ସିଙ୍ଗ୍ ଏଡ୍ସ)
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : DDU_GKY ସେଣ୍ଟର୍,
ଭାରତ ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଏଜୁ କେସନ୍ ସ�ୋସାଇଟି
ବେତନ : ମାସିକ ୧୦,୦୦୦/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ଶ୍ରୀମତୀ ହରଜିନ୍ଦର କ�ୌର ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ BPLରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ି ଭଲ ନଥିଲା। ପରିବାର ତାଙ୍କ
ପିତା ଜଣେ (ଶ୍ରମିକ), ତାଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
ପରିସ୍ଥିତ ି ଥିଲା, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଥରେ ସେ DDU-GKY ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ତାହା
ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରୀ ପାଇବା
ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କଲେ ତାହା ନୁ ହେଁ ବରଂ
ଭାରତ ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଏଜୁ କେସନ୍ ସ�ୋସାଇଟି, ଜଳନ୍ଧରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇଲେ।
ସେ ମାସକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଭରତ ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଏଜୁ କେସନ୍ ସ�ୋସାଇଟିରେ “ରିସେପ୍ସନଷ୍ଟ
ି ” ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ DDU-GKY, ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ PIA (ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଏଜୁ କେଶନ୍ ସ�ୋସାଇଟି) ପ୍ରତି କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦରମା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅନୁ ଭୂତି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ
୮୪୩୭୩୪୨୭୪୫ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମି. ମହାନନ୍ଦା ରାଭା
ବାସିନ୍ଦା : ବରଝରା ନଂ ୧, ଗ�ୋଲପାରା, ଆସାମ
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ୍ PIA : ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସର୍ଭିସେସ୍-ଇଣ୍ଡିଆ
କ୍ୟାନ୍ ଏଜୁ କେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ୍
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ହଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ରେଷ୍ଟୁ ରାଣ୍ଟ୍, ତିରୁପତି,
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୩,୦୦୦/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ସହ ମାସିକ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାରଝରା ନଂ ୧, ଦ୍ୱାରକା, ଗ�ୋଲପାରା, ଆସାମରୁ ମହାନନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହାନନ୍ଦା ସର୍ବଦା କିଛ ି
ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦିଗହୀନ ଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇନଥିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ (PIA) ଗ୍ରୁପ୍ ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା
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ହ�ୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି DDU-GKY ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା
ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁ ଝଥି
ି ଲେ। ସେ DDU-GKY ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ କ୍ୟାଫେ କଫି ଡେ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚାକିରୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ
କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଫେ କଫି ଡେ’ରେ ଜଣେ “ଆସ�ୋସିଏଟ୍” ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ
ସେ କିଛ ି ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ମାସକୁ ବେତନ ଥିଲା ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଖୁସି ହ�ୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା' ପରେ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରୁପତି ସ୍ଥିତ ପାଏ ଭିକେର�ୋ ହ�ୋଟେଲରେ କାମ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଲେ
ଯେଉଁଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ କ୍ୟାରିୟରର ସୁଯ�ୋଗ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ
ସେଠାରେ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ମହାନନ୍ଦା କାମ ଆରମ୍ଭ
କରିବା ଏବଂ ଆହୁ ରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାର ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତଗ
ି ଲାଣି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ
ଏବଂ ସେ ଏହି କାମ ଜାରି ରଖିବେ ବ�ୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୬୩୦୦୮୬୩୭୧୨ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍. ଲେଖନୀ ସାହୁ
ବାସିନ୍ଦା : ରାଇପୁର୍, ଛତିଶଗଡ଼
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ PIA : ଓରିଅନ୍ ଏଡୁଟେକ୍ (ରାଇପୁର୍ ସେଣ୍ଟର୍)
ତରଫରୁ ନନ୍-ଭଏସ୍ BPO
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା: ଟେଲି ପରଫରମାନସ୍ପ�ୋଲିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଏମରଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ
ବେତନ: ମାସିକ ୧୨,୦୦୦/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ସହ ମାସିକ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ଲେଖନୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧାମତରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁ ବେଳେ ବଡ଼ କିଛ ି ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ ସବୁ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଦୃ ଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତଥାପି ତାହା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିଲା। ଗ�ୋଟିଏ ଝିଅ ହିସାବରେ
ସେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ନିଜେ କିଛ ି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସେ ଟିକ୍ଏ ଡରୁଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ପଥକୁ ଅନୁ ସରଣ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସାଧାରଣ ପରିବାର ତାଙ୍କ
ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସାହସର ସହ ସାମନା କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାକିରୀ କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତ କମ୍ ଥିଲା ଯାହା
ତାଙ୍କୁ ଆହୁ ରି ହତାଶ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଓରିଅନ୍ ଏଡୁଟେକ୍ (PIA) ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ସଚ଼େତନତା ଶିବର
ି ରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ
ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ�ୈଶଷ୍
ି ଟ୍ୟ ଏବଂ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୭ ରେ ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ, PIA ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଜା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଚାକିରୀ ମିଳଲା
ି ,
ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ବର୍ଷ କାମ କରିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଟେଲିପରଫର୍ମାନ୍ସ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର ପ�ୋଲିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ
ସେବା ୧୧୨ ପାଇଁ “ଟେଲି-କଲର୍” ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ
ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସମାଜରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିଜ
ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସେ DDU-GKY କୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେ କେବଳ
କ�ୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ନୁ ହେଁ ବରଂ କୁ ଶଳୀ ଆଚରଣ, ବୃ ତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ଆମର ସାମଗ୍ରି କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ବହୁ ତ କିଛ ି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୮୭୭୦୪୨୬୧୧୦ ରେ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
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ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ : ମିସ୍. ମ�ୋହିନୀ ଦେବୀ
ବାସିନ୍ଦା : ବାରାଲମିଲିୟା ବୁ ଜର୍ଗ, ଜାଲାଉଁ (ୟୁ ପି)
ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ PIA : ହସ୍ପିଟାଲିଟ ି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍
ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ବ
ଧି ନା
ି ୟକ ଏଜୁ କେସନ ସ�ୋସାଇଟି
ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା : ରାମକଲୀ ଦେବୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ
ବେତନ : ମାସିକ ୧୫,୦୦୦/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା :
ଜଣେ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ମ�ୋହିନୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁ ତ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ
କହୁ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବର ଖ�ୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ
ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇସାରିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦୂ ରକୁ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି, ଲ�ୋକମାନେ
ମଜା ଉଡାଉଥିଲେ ବ�ୋଧହୁ ଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ଇର୍ଷା ଅନୁ ଭବ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସହଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ସେ ବୁ ଝାଇଥିଲେ
ଯେ, ଯଦି ସେ ଆହୁ ରି ଭଲ କ୍ୟାରିଅର୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର
ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପେଶା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂ ରଦୃ ଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ DDU-GKY ତାଲିମରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ
ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟ ି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ରାମକଲି ଦେବୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାନରେ “ଆସ�ୋସିଏଟ୍” ଭାବରେ ଚାକିରୀ ପାଇଲେ। DDU-GKY ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସେ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼କ
ି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁ ଝବ
ି ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି
ଭଲ ବେତନ ପାଇ ଚାକିରୀ

ମୂଖ୍ୟ କୃ ଷଲ
ି ବ୍ଧ ଆୟ
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା

ପାଇଲେ। ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ
ନାମ ଲେଖାଇବା ଦିନଠାରୁ

ଇନ୍ପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବା (ଶସ୍ତା
ସାର ଏବଂ ମଞ୍ଜି , ବ�ୈଷୟିକ ଭାବରେ
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ସ�ୌର ପମ୍ପ)

ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି
ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା

ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଗକୁ
ବଢିବାକୁ ଯ�ୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସୁଯ�ୋଗ ପାଇଁ ସେ
DDU-GKY, UPSDM
ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ
କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ
୮୯୪୮୯୬୩୭୩୪
ରେ

ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ

କରାଯାଇପାରିବ।

(ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃ ଦ୍)ଧି

ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ
ସୁଯ�ୋଗ

ଚାଷୀ ଆୟକୁ
ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା

ଆନୁ ଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ଦୁ ଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ,
ମହୁ ମାଛି ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ)
ଅଭିନବୀକରଣ (ଇଥାନଲ୍
ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଲି ଜମିରେ ସ�ୌର
ପ୍ୟାନେଲ୍)

ବଜାର ସୁବଧ
ି ାଓ
ସଂଯ�ୋଗ ପଦ୍ଧତି
APMC ମଣ୍ଡି ଏବଂ ବାହାରରେ
ମାଗଣାରେ ବିକ୍ରି
ଠିକା ଚାଷ ( ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଆଇନ୍ଗତ
ଢାଞ୍ଚା)
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ସଂୟ�ୋଗ
(ମେଗା ଫୁ ଡ୍ ପାର୍କସ୍)

କ୍ଷତି କମ୍ କରିବା
ସିଧାସଳଖ ଆୟ ସହାୟତା
(PM-KISAN)
ଗ�ୋଦାମ ଗୃହ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର
( କ�ୋଲ୍ଡ୍ ଚେନ୍)
ବୀମା (PMFBY ର
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଭରେଜ୍)
ଚିନ୍ତା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ( ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
କ୍ଷତିପୂରଣ ବୃ ଦ୍କ
ଧି ରିବା)
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ସଫଳ କାହାଣୀ

ନମାନା ନର୍ସରୀ - ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମ୍ପଦ ପରିଚଳନାରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର
ନୂତନ ଉଦାହରଣ

– ଚନ୍ଦ୍ର କନୱାର୍*

“ଆମ ପାଇଁ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସମ୍ପଦ ରହିଛ ି କାରଣ ଆମ
ପୁର୍ବ ବଂଶଧରମାନେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।”
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନ

ମାନା ନର୍ସରୀ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜସମାନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଖାମନ�ୋର୍
ପାସେହାୟତ କମିଟ ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାନସ ନଦୀକୂ ଳରେ
ଅବସ୍ଥିତ। ନମାନା ଗ୍ରାମ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗନ୍ତାଘର। ନଦୀ ଉପକୂ ଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖେ
ଥିବା ୧୦ ରୁ ୧୫ ବିଘା ଚାରଣ ଜମିକୁ କୃ ଷି ବ୍ୟବହାର ଯ�ୋଗ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଅନୁ ମ�ୋଦନ କଲା। ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ
ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ର କନୱାର୍ଏବଂ ପରିବେଶ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ସିଂ ଏବଂ
ଆଉ କେତେକ ଜନ ପ୍ରତିନଧି
ି ମିଶି ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି
ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ, ଏହି ଜମି ଉପଯ�ୋଗ କରି ଏକ ନର୍ସରୀ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। MNREGA ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧ
ପାଣ୍ଠିକୁ ଉପଯ�ୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ୧୫ ତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଦ୍ୱାରା
ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ମୃତ୍ତିକା-ସଂରକ୍ଷଣ
ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ବାୟୁ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ
ଉପଯ�ୋଗ କରାଯିବ।

ସେହି ଅନୁ ସାରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କଲେ
ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁ ମାର ପ�ୋଶ୍ୱାଲଙ୍କ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପାଇଁ
ପଠାଇଲେ। ଏହି ସମନ୍ତ
ୱି ଯ�ୋଜନା ପାଇଁ ୨୨.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ୧୯.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା MNREGA
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୧୫ ତମ ଅର୍ଥ ଆୟ�ୋଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ, ନଦୀ ଉପକୂ ଳରେ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରିବା ଉଚିତ
ଯେପରିକି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ରୂପ

ନେବା ପାଇଁ, ଗ�ୋଟେ ନର୍ସରୀ ବୃ ଦ୍ଧି ଜରୁରୀ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ CEO
(ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ) ଶ୍ରୀମତି ନିମିଶା ଗୁପ୍ତା ଗ୍ରାମର
କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ପ୍ରଥମେ ନର୍ସରୀର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା,
ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯ�ୋଗ ଏବଂ
ଜଳସେଚନ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନର୍ସରୀ
ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଏଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି
ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା:
୧.

ସ୍ଥାନ : ନର୍ସରୀ କୁ ରାଜସମୁନ୍ଦ ଏବଂ ବିଜ୍ନ�ୋଲ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା,
ଯେପରିକି ଗଛ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ହେବ।

୨.

ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା: ଯେହେତୁ ନର୍ସରୀ ବାନସ ନଦୀ ଉପକୂ ଳରେ
ଅବସ୍ଥାପିତ ହ�ୋଇଥିଲା, FFC ହେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୂ ଅ ଖ�ୋଳି
ପାଇପ୍ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜଳ
ଯ�ୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା

୩.	ଯେହେତୁ ନର୍ସରୀ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଜଳ ଆପେ
ଆପେ ନିଷ୍କାସିତ ହ�ୋଇଯାଉଥିଲା। ନର୍ସରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା
ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି ଜିଲ୍ଲାର
ଭ�ୌଗଳିକ ସ୍ଥିତ ି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନୁ କୂଳ ରହିବ।
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ, ଚାରା-କ୍ଷେତ
*ସରପଞ୍ଚ, ନମାନା ଗ୍ରାମ, ଖାମାନ�ୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ,ି ନାଥଦ୍ୱାର ତହସିଲ, ରାଜସମାନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ଥାନ
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ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବୀଜ କ୍ରୟ କରିବା, ଅଙ୍କୁର�ୋଦ୍ଗମ କରିବା
ପୁର୍ବରୁ ବୀଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବୁ ଣିବା, ପୁନଃର�ୋପଣ କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ସାଇଜର ଗଛ/ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଅନର୍ଭୂକ୍ତ କରାଗଲା
ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ୧୦
ବିଘା ଅଞ୍ଚଳ ବାଡ ଦେଇଥିଲା। ର�ୋପଣ ପାଇଁ ଚୟନ କରା ଯାଇଥିବା
ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ବୃ କ୍ଷ
ର�ୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ନର୍ସରୀ ଦୁ ଇ ବିଘା ଜମିରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ, ନିମ, ପିଜୁଳ,ି
ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତେନ୍ତୁ ଳି, ଗୁଲମ�ୋହର, ଅଏଁଳା, ସେଜନ୍, ଆଶାପଲ,
କରଦାଲ୍, ବାଉଁଶ, ତୁ ଳସୀ, ର�ୋଜ/ଗ�ୋଲାପ, ପିପଲ, କନିର ପ୍ରଭୃତି
ଲଗା ଯାଇଥିଲା । ତ୍ରିପୁରାରୁ ବାଇବୁ ନ୍ସା ତୁ ଲବା ପ୍ରକାରର ବାଉଁଶ
ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ଲଗା ଯାଇଥିଲା । ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିବା
ରେ ସହାୟକ ହେବାପାଇଁ, ଏପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦିଆଯାଇଥିଲ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଗାତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରିବେଶ
ପ୍ରହରୀଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ ମନ�ୋଭାବ ଯ�ୋଗୁଁ, ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୦
ରୁ ଅକ୍ଟ�ୋବର, ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ ଗଛ ବିକ୍ରୟ
ହ�ୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟ ରୁପରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରାୟ ୩୫୦୦୦ ଗଛବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ

ମ�ୌସୁମୀ ଋତୁ ରେ ସେଗୁଡ଼କ
ି ବିକ୍ରୟ କରାଯିବ।
ନର୍ସରୀରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟତିତ, ଜ�ୈବୀକ ସାର,
ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ/ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ଜିଆ ପ�ୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ଏକ ପକ୍କା ଚଟ୍ଟାଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏହା କୃ ଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର,
ରାଜସମୁନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ହ�ୋଇଛି।
ଏହି ନର୍ସରୀର ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ, ପଞ୍ଚାୟତର
ଶୁଷ୍କ ଜମି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଷ୍ଟ ଜମି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ
ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗଛ/ ଚାରା
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି।
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ୧୪ ଗ�ୋଟି ନର୍ସରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନମାନା ନର୍ସରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛ।ି ଅନ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ MNREGA ଯ�ୋଜନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯ�ୋଗୁଁ
ଏହି ନର୍ସରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁରୀ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇପାରିବା ଯ�ୋଗୁଁ ନଦୀ କୂ ଳରେ
ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଅନେକ ସହାୟକ ହ�ୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍
(ଚାରା) ଉପଲବ୍ଧ ହ�ୋଇପାରୁଛି, ଲ�ୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ
ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ହେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବୃ କ୍ଷ, ବାୟୁ ,
ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ
ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

ଆସନ୍ତୁ ବୃ କ୍ଷ ର�ୋପଣ
କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ
ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ରଖିବା।
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ବସନ୍ତପୁର ଗ�ୋଶାଳା କେନ୍ଦ୍ର - ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦିଗରେ
ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା

– ଅରୁଣ କୁମାର ସିଂ*

"ଯଦି ମାଟି ଦୀପ ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦ ସହରରେ ‘ଫେସନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ମେଣ୍ଟ୍ ’ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ,
ତେବେ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। "

ବେ

ଦ କାଳରୁ ହିଁ ଗାଈ କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ
ସ୍ୱଚ୍ଛଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ।
UP ର ଳକ୍ଷ୍ମୀପର
ୁ ଖେରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଈପରିବାର ବନାମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ
ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ
ଅନାଥ ବାଛୁ ରୀ/ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ
ଏବଂ ଲ�ୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ
ଯେପରିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ
କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଧରୁହେରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ୨୧୦ ଅନାଥ ବାଛୁ ରୀ/ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ
ଦେବା ପଇଁ ଗାଈ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଗାଈ ବଂଶ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ) ନିର୍ମାଣ
କରାଗଲା।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସଇଳେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଙ୍କ ମତରେ
ଗ�ୋ-ବଂଶଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏହି
ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଯେପରିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଖପାଖ

- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଚାଷୀ ଏହି ଗ�ୋଶାଳାରେ ସଂପୃକ୍ତ
ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଈ ଗ�ୋବରରୁ ତିଆରି ଖତ କୁ ସେମାନେ ସାର
ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ରାସାୟନିକ ସାର
ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ�ୈବୀକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଗ�ୋ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲାଭ ଏବେ ମିଳବ
ି ାକୁ
ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏହି ଗ�ୋ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର
ଭାବରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଗ�ୋ ସଂରକ୍ଷଣ
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ ତାହା ନୁ ହେଁ, ଅନ୍ୟ
ଗ�ୋଶାଳା ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ହେବ।
ଧାରୁହେରା ଗ�ୋ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ମଡେଲ ହିସାବରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ, BDO ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁ ମାର ସିଂ ଗାଈମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଖ�ୋଳାଯାଇଥିବା ଜଳାଶୟରେ ଏକ ମାଛ ଚାଷ ଯ�ୋଜନା
ନମ୍ବେମ୍ବର ୨୦୧୯ ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଗ�ୋଶାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ଷକୁ ତିନ-ି ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଛ ଚାଷରୁ ର�ୋଜଗାର କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କୁ କୁଡା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ�ୋଶାଳା ରେ ଆରମ୍ଭ

*ବ୍ଲକ୍ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଅଫି ସର, ଧଉରାହର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି
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କରାଯାଇଛି। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯ�ୋଗୁଁ କଦକନାଥ ପ୍ରକାରର କୁ କୁଡାର
ଚାହିଦା ଅଧିକ ଅଛି। ଗ�ୋଶାଳାରେ ଏକ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରି କୁ କୁଡା
ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଗ�ୋ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷସାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ନାପିଅର ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘାସ ଗ�ୋ ଶାଳାର କଡେ
କଡେ ଲଗାଯାଇଛି।
ଗ�ୋ ଶାଳା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇପାରିବ।
ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହଜନ ଭାଟିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ
ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଏକର ଜମିର ଜଳାଶୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି
ଭାଟିକା ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ, ଗ�ୋ
ଶାଳାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
କରିବାକୁ ଯାଇ, CDO ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ, ଧରୁହେରା, BDO ଅରୁଣ
କୁ ମାର ସିଂ, ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଗ�ୋ ଶାଳା ରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ
କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଆହେଲା, ସହଜନ ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲାସହଜନ
ବାଟିକା କାରଣ ଏହାର ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ରହିଛ ି ଏବଂ ବଜାରରେ
ଚାହିଦା ରହିଛ।ି ସାହଜନ ଭାଟିକା ଏକ ଏକର ଜମି ଉପରେ ତିଆରି
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଛଡା ଜଲାଶୟର କଡେ କଡେ ଏହି ଶାହଜନ
ଗଛ ଲଗା ଯାଇଛି। ଗ�ୋ ଶାଳାର ଏହି ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର
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ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ
ପ୍ରକୃ ତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ଅଟେ।
ଗ�ୋବର ଚକି/ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ଧଉରସରା ବ୍ଲକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର
ସାତ ଜଣ ମହିଳା ଗ�ୋବର ଚକି/ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିୟ�ୋଜିତ
ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ�ୋବର ଚକି/ ଘଷି କିଲ�ୋ ପିଛା ୨୦ ଟଙ୍କାରେ
ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଗ�ୋବର ଚକି/ ଘଷି ଆମାଜନ
ଏବଂ ଫ୍ଲିପ୍କ
 ାର୍ଟ ଭଳି MNC ମାଧ୍ୟମରେ କିଲ�ୋ ପିଛା @ ୬୦
ରୁ ୭୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଗ�ୋ ଶାଳାରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଉଛି। ଏହାଛଡା ବିଜାମୃତ ଉତ୍ପାଦନ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ/
ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ଆଜ�ୋଲା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ
ଯ�ୋଜନା ଚାଲିଛ,ି ଯେପରିକି ଏହି ଗ�ୋ ଶାଳା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃ ଷ୍ଟି
କ�ୋଣରୁ ଲାଭଜନକ ହ�ୋଇପାରିବ।

ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର:
ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର GPର ରିପ�ୋର୍ଟ

– ଡଃ ଆର୍. ରମେଶ*

“ଆମେ ଏକ ଚାହିଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ମଡେଲ୍ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିଁ କହିବେ
କଣ କରାଯିବ ଏବଂ କଣ କରା ନଯିବ)”
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଅଭିଯାନ ର ଚିନ୍ତାଧାରା
କ�ୋଭିଡ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗର
ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଠାରେ
ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
ରିପ�ୋର୍ଟ।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କିମ୍ୱା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ
ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜାନ ଯାହାକି
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ପ୍ରଭାବ ଯ�ୋଗୁଁ ଲ�ୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା
ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ
ଏବଂ ଛ�ୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥିଲାଯେ ଏହା ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ
ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ
କ�ୋରନା ଭାଇରସ୍ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା।

ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନଷ
ି ର ମାଗଣା ବିତରଣ

ଆଧାରିତ (ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ାର ବିକାଶ, ବିକାଶ
ଏବଂ ବଳବତ୍ତର କରିବା ସିଷ୍ଟମ, କର୍ମଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚାହିଦା
ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା)
ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର
କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯ�ୋଗୁଁ ର�ୋଜଗାର ହରାଇଥିବା

ଅନେକ ଦୃ ଷ୍ଟିକ�ୋଣ ରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ/ଅନନ୍ୟ
ଅଟେ ଯେପରିକି ଏହି ଅଭିଜାନର ସମୟ, ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍,
ଅନେକ ସୁଧାର/ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସକ୍ଷମକାରୀ ଯାହା ଏହି ଗ୍ରୁପସହ
ଆସିଥିଲାI ଆତ୍ମ-ନିର୍ଭର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଞ୍ଚୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ

ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭ�ୋକ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଏହି
ଅଭିଯାନ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ, ଏଥିରେ ଗହମ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ,

କ�ୋଭିଡ ପ୍ରତିଷେଧକ ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ରାଉଣ୍ଡ

ଦୁ ର୍ବଳ, ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ବିତରଣ କରଯାଇଥିଲା

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ

*ଆସ�ୋସିଏଟ୍ପ୍ରୋଫେସର, CRI, NIRDPR ହାଇଦ୍ରାବାଦ-୩୦ (ତା ସହିତ ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା)

ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ଭାଇରସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା /ନିଯଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ

ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ (NFSA) ଅନୁ ସାରେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଶ୍ରମିକମାନେ
ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକ,ି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଚଣା ଡାଲି ଜାତୀୟ
ଶସ୍ୟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନଷ
ି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସବୁ ଜିନଷ
ି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ
କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କ�ୋଭିଡ୍ ଯ�ୋଗୁଁ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର ବହନ
କରିବେ। କ�ୋଭିଡ୍ମହାମାରୀ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା ଯେ ରାସନ୍
କାର୍ଡ ଦେଶସାରା ଯେ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପଯ�ୋଗ କରାଯାଇ
ପାରିବ।
ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାରର
ସାଧନ ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ MGNREGS ପାଣ୍ଠିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରଯାଇଥିଲା। ଯେଉଠାରେ ସେଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ
କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍/ସଙ୍ଗୋର�ୋଧ ରେ ଥିଲେ, ସେହି ସ୍କୁଲ ଏବଂ
ଅଙ୍ଗନାୱାଡି ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
ଦିଆଯାଇଥିଲା। MGNREGS ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ହାରାହାରୀ
ଦ�ୈନକ
ି ମଜୁ ରୀ ୧୮୨ ଟଙ୍କାରୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ୨୦୨ ଟଙ୍କା କରାହେଲା।
MGREGS ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାଲିକା ଭୂକ୍ତିକରଣ
୪୦ ରୁ ୫୦% କୁ ବ୍ରୁ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ମତି କ୍ରମେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି (DRF) ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରବାସୀ
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥଳ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି (DRF) ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅତିରକ୍ତ
ି ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି (DRF) ପାଣ୍ଠି ଉପଯ�ୋଗ କରି
ରାଜ୍ୟଗୁଡକ
ି ଲକ୍ଡାଉନ/ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆଶ୍ରମ
ସ୍ଥଳ ରେ ନିଜ ଘର ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ତିନଥ
ି ର ଖାଇବାକୁ
ଦେଉଥିଲେ।
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ କ�ୋହଳ ଭାବରେ
ରୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର
ଜୀବିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ ସମସ୍ୟାର
ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ପ୍ରଭୃତି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
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ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକ�ୋଣ
ଭୂମୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଯାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪
ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକଦ୍ୱିପ୍ ଡେଭେଲପ୍ମେଣ୍ଟ୍ ବ୍ଲକ ର
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜନଗହଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହା ହେଉଛି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣ ବସତି ଏବଂ ଜନ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳI ଏବଂ ଏଠାରେ ୨୧ ଟି
ଗ୍ରାମ ସଂସଦ ଏବଂ ୨୮ ଟି ଛ�ୋଟ ଛ�ୋଟ ଗ୍ରାମ ରହିଛ।ି ଘରପରିବାର
ର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କୃ ଷ,ି ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆନୁ ସଙ୍ଗିକ ଛ�ୋଟ
ଛ�ୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କ�ୋଭିଡ୍ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା ବ�ୈଠକଆଇ
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ ହ�ୋଇଥିବାରୁ, ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ଏହା ଅନୁ ଭବ କଲେ ଯେ କ�ୋଭିଡ୍କ
 ୁ ସଫଳତାର ସହିତ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ତାହା ମହାମାରୀ ରେ ପରିଣତ ହ�ୋଇଯିବ। ତେଣୁ
ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ/ ୱାର୍ଡ୍ମେମ୍ବର୍ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମିଶ,ି ଏକ ଜରୁରୀକାଳିନ ମିଟଙ୍ଗ୍
ି କଲେ। ଏକ
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜିତ କରଯାଇଥିଲା Iବିଭିନ୍ନ
ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂଚନା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ
ଯେ ଭାଇରସ୍କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଭାଗରୁ ଔପଚାରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ
ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡଏ
ି ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ
କରାଗଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯ ଦିନଠାରୁ କ�ୋର�ୋନା ମହାମାରୀ
କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାହେଲା।
ସୃ ଷ୍ଟି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା
ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ: (i) ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରିବା; (ii) ପ୍ରବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସୁବଧ
ି ା
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା; (iii) ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଉପଯ�ୋଗ
କରି ର�ୋଜଗାର ହରାଇଥିବା/କାମ ଏବଂ ର�ୋଜଗାର ରୁ ବଞ୍ଚିତ
ହ�ୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା; (iv) ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା

ଘର ପଛପଟେ ହିଁ କୁ କୁଡା ପାଳନ କରିବା ଏକ ବ�ୈକଳ୍ପିକ ଜୀବିକା ରୂପେ
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା

ବ�ୈକଳ୍ପିକ ଜୀବିକା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା

ଘର ପଛପଟେ ହିଁ କୁ କୁଡା ପାଳନ ପାଇଁ କୁ କୁଡା ଚିଆଁ ବିତରଣ- ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଏବଂ ଜୀବିକା ପ୍ରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ; (v)
MGNREGS ଫଣ୍ଡ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁ ପଯ�ୋଗ; (vi) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଷୟରେ ସଚେତନତା, ମାସ୍କ ବିତରଣ, ରେସନ ଦ�ୋକାନ ଏବଂ
ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ବଜାୟ ରଖିବା; (vii)
ସମସ୍ତ ବଜାର କମିଟ ି ଏବଂ ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦ�ୋକାନ ଖ�ୋଲିବା
ନେଇ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର

ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ
MGNREGS ପାଣ୍ଠି କୁ ଅତି ବୁ ଦ୍ମ
ଧି ତ୍ତାର ସହିତ ଉପଯ�ୋଗ
କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ (OSR) ହ�ୋଇଥିବା ଅର୍ଥ
ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗରର ଘର ପରିବାରଙ୍କର, ବ�ୈକଳ୍ପିକ ଜୀବିକା
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଏହା
କଲାବେଳେ କ�ୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ
ସରକାରଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ଗ୍ରାମ ସୟମ୍ବର
ଯ�ୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ�ୈକଳ୍ପିକ ଜୀବିକା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ/ଏକାଧିକ ଜୀବିକା
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍/
ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି
ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ: ଯେପରିକି ଛେଳି ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, କୁ କୁଡା ପାଳନ,
କଦଳୀ ଚାଷ, ନର୍ସରୀ, ମାଛ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି- ଏହା ସହିତ ମାସ୍କ ଏବଂ
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଲକ୍ଡାଉନ୍/ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମବିସ୍ତାର ଭାବରେ

ଔପଚାରିକତା ବିଷୟରେ ନ�ୋଟିସ୍ ଜାରୀ କରିବା; (viii) କ�ୋଭିଡ୍ •
ସଂକ୍ରମିତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା/ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷଣ
ଅନୁ ସାରେ ରିପ�ୋର୍ଟ ହ�ୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇସ�ୋଲେସନ (ଅଲଗା

ରଖିବା) କରି ରଖିବା; (ix) କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ନକରିବା

ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଗା ଯାଗାରେ ପ�ୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା; (x)
ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକ/ମନ୍ଦିର କମିଟଙ୍କ
ି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ସବ

•

୩୧୪ ଗରିବ ପରିବାଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଜବ୍-କାର୍ଡ ଦିଆ ହ�ୋଇଥିଲା
ଏବଂ ସେମାନେ MGNREGS ଅନ୍ତର୍ଗତ ର�ୋଜଗାର
ପାଇଥିଲେ।

•

୬୦୦ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ
କୁ କୁଡା ସେଡ୍, ଛେଳି ସେଡ୍, କୁ କୁଡା ଚିଆଁ ଏବଂ ଛେଳି ଛୁ ଆ
ଦିଆଯାଇଥିଲା। MGNREGS ପାଣ୍ଠି ଉପଯ�ୋଗ କରି
ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁ କୁଡା ଚିଆଁ ଏବଂ
ଛେଳି ଛୁ ଆ କିଣିବା ପାଇଁ ହ�ୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ

କୁ ବାତିଲ କରିବା; (xi) ବିଭିନ୍ନ ସଂସଦର ଘର ପରିବାର ରେସନ୍
ଦ�ୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ଅନୁ ମତି ମିଳବ
ି ା ଏବଂ
ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସାମାଜିକ
ଦୂ ରତାକୁ ଆଖ୍ ଆଗରେ ରଖି କେତେଜଣ ଲ�ୋକ ଧାଡିରେ ଛିଡା
ହ�ୋଇପାରିବେ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା; (xii) ଦୁ ର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା; (xiii)
ଗ୍ରାମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ; (xiv) MGNREGS ପାଣ୍ଠି ଉପଯ�ୋଗ

୬୪୦ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୃ ଷି ଜଳାଶୟ ଖ�ୋଳିବା,
ଜଳସେଚନ କେନାଲ୍ଖ�ୋଳିବା, ନଦୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ / ପାଚେରି
ମଜଭୁତ କରିବା ପ୍ରଭୃତି MGNREGS ର ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ୬୪୦୦୦ ଶ୍ରମଦିବସର ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

କରି ରାସ୍ତା କଡରେ ବୃ କ୍ଷ ର�ୋପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୃ କ୍ଷ ଲତା ଲଗାଇବା;
(xv) ଦୁ ଇଟି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ପଏଣ୍ଟ ରେ/ (ଗମନା ଗମନ ସ୍ଥାନ/ଯାତାୟତ
କେନ୍ଦ୍ର)-ଯେପରିକି ଗ�ୋଟିଏ ହେଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ଅନ୍ୟଟି
ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ
ଦୁ ଇଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବର
ି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା;
ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରଅ
ି ଡ୍ରେ

ଗ୍ରାମ

ପଞ୍ଚାୟତ

ସାମୁହକ
ି

ର�ୋଷେଇର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ�ୋଭିଡ୍ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥିବା
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ-ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁ ଇମାସ କାଳ
ଦ�ୈନଦିନ ୩୦୦-୩୫୦ ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ
ହେଉଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ସୂତ୍ରରୁ
(OSR) ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ ଲାଇଥିଲା।

ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୁ କୁଡା ଚିଆଁ ସେଡ – ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ସହାୟତାରେ
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ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ଲ�ୋନ୍ରୁ/ରୁଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ
ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାଯତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବ�ୈକଳ୍ପିକ
ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
•

୪୭ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାନ-ବରଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ
ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନବରଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧.୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଥାଏ,
ଯାହାର କିଛ ି ଅଂଶ MGNREGS ରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

•

୫୫ ନିଃସହାୟ ବୃ ଦ୍ଧ ଲ�ୋକ (୨୧ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩୪
ମହିଳା)ଙ୍କୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ରୁ ସେମାନଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରେ ମାସିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍
ଜମା କରାଯାଉଥିଲା।

•

•

•

ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର SLWM ପ୍ରକଳ୍ପ
ରୁ ମାଗଣାରେ ଭର୍ମି-କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର / ଜିଆ ଖତ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ୭୦୦ ଜଣ ଚାଷୀ
ଲାଭକୃ ତ ହ�ୋଇଥିଲେ।
MGNREGS ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫.୫ କିଲ�ୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା
କଡ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଯତ୍ନ
ନେବା ପାଇଁ ୨୨୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୃ କ୍ଷ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ�ୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ
ରହିବ।

ଜୀବିକା ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

•

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ର�ୋଜଗାର ଯ�ୋଗାଇ ୮୫ କୃ ଷି ପ�ୋଖରୀ
ଖ�ୋଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା MGNREGS ଅନ୍ତର୍ଗତ
୧୭୦୦୦ ଶ୍ରମ-ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

•

୬୦ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍/ତାଲା ବନ୍ଦ
ସମୟରେ ରେ ପରିବା ବିକବ
ି ା ପାଇଁ ନିଯ�ୋଜିତ
କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ପଦାର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ।

•

ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ
ଆୟରୁ ୧୦ ଜଣ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଇଓ-ଫ୍ଲକ୍ ମାଛ
ଚାଷ ୟୁ ନଟ୍
ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଉ ନଥିବା ୬୪ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ •
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ରୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ପୁଷ୍ଟିସାର-ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍
ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେପରିକି ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର
ପାଇପାରିବେ।

୧୫୦ ଟି ଦୁ ର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ଟିସୁ କଲ୍ଚର୍ କଦଳୀ
ଅର୍ଚାର୍ଡ ଗାର୍ଡେନ୍ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ

ରାସ୍ତାପାଖ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ

MGNREGS ରୁ ଏବଂ ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର
ନିଜସ୍ୱ ଆୟରୁ ଦିଆ ହ�ୋଇଥିଲା।
•	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯ�ୋଜନା ରେ ୩୦୦୦
ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା I ;
•

ଯୁବା ର�ୋଜଗାର ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ (କଲ୍ଚର୍)
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ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର
ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡ�ୋନେସନ/ଦାନ
ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଥିଲା।

ସଫଳ କାହାଣୀ

ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସଫଳ କାହାଣୀ

ସୁ

ନ୍ଦରବନ ପଟୁଭୂମିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ
ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, କାକଦ୍ୱୀପ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକଦ୍ୱୀପ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ଲକର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଏବଂ ଜନବହୁ ଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର
ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୨୯୩୨ ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଯାହାକି ୪୩.୩୫ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ୨୧ଟି
ଗ୍ରାମ ସଂସଦ ଏବଂ ୨୮ଟି ବସ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାଳନାଗିଣୀ ନଦୀ
ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତିନ ି ପଟୁ ଘେରି ରହିଛ।ି ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୧୩୯ ଟି ଘରେ ୩୨୯୩୨ ଜଣ ଲ�ୋକ ଶାନ୍ତିରେ
ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ହେଲା ଚାଷ ଏବଂ
ମାଛଧରିବା। ଅନୁ ପ୍ରବେଶ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତକ
ି
ଦଳ ଏକ ବିରଳ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ତଥା ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବର ବାତାବରଣ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ।

ଅଧିକ ଜନବହୁ ଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହ�ୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏକ
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ
ସମସ୍ୟା ଯେଭଳିକି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହ�ୋଇଥିବା ନଳକୂ ପର ମରାମତି,
ଅଳିଆଗଦା ସଫା କରିବା, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ପ୍ରଶାସନ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୪୬ ଅନୁ ସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ
ଭୂମି ଏବଂ ଭବନ କର ଆଦାୟ କରିଛ।ି ଉପ-ଧାରା (ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗ
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୪୭) ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ବାହନ ପଞ୍ଜି କରଣ, ବ୍ୟବସାୟ ଚଳେଇବା, ପରିମଳ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା
ପ୍ରବନ୍ଧନ, ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
ଦେୟ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚି ମ ବଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ
ଅନୁ ସାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ
ମାତ୍ର ଦୁ ଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି - ଗ�ୋଟିଏ ହେଲା ଜମି ଯାହା
ଏକ ଟିକସଯ�ୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିଲଡ଼ିଙ୍ଗ କର ଯାହା ଏକ
ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱ I ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଜମି ଏବଂ ଘର ଟିକସ
ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏକ ନୂ ତନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ।ି ଗ୍ରାମ

- ଡଃ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଭଞ୍ଜ*

ପଞ୍ଚାୟତ କମିଶନ ନେଇ କର ଆଦାୟକାରି ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଛ,ି
ଯେଉଁମାନେ ମନି ରସିଦ ଜାରି କରି ଉଭୟ ଟିକସ ଏବଂ ଅଣ ଟିକସ
ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ବକେୟା ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବାକୁ
ଯାଇ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ସଂସଦ ସଭା (ୱାର୍ଡ ମିଟଂି ) ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ
ଡିଫଲଟର/ଖିଲାପକାରୀମାନଙ୍କର ସୂଚ ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକାଶିତ
କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବକେୟା କର ଆଦାୟ ଶିବର
ି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ
ସଂସଦ (ୱାର୍ଡ)ରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମ�ୋଡରେ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ,
୯୫% ରୁ ଅଧିକ କର ସଂଗ୍ରହ ହ�ୋଇପାରିଛ।ି ପୁନଃ, ଅନଟିକସ
ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଉପ-ଧାରା ପସ୍ତୁତ
କରିଛ ି ଯାହା ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ହ�ୋଇଛି। ଅନଟିକସ
ରାଜସ୍ୱ ର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାଲୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ର ପଞ୍ଜି କରଣ, ଘର
ନିର୍ମାଣ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ, ଅଣ ମ�ୋଟର ଚାଳିତ ଜନସାଧାରଣ
ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମ�ୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି,
ଆବର୍ଜନାର ନିରାପଦ ବର୍ଜୀକରଣ, ହ�ୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଇତ୍ୟାତି। ଗତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେ୧୦ ଟି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚଳୟ
ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶ�ୌଚଳୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ
ଅନଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପ-ଧାରାରେ ରଖାଯାଇଛି
ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲିଜ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାୟତ ରୁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ନେବାକୁ ହେଲେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ
ଅଦ୍ୟତନ ଟିକସ ରସିଦ ସହିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫି ସକୁ ପରିଦର୍ଶନ
କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ଆଦାୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୃ ଦ୍ଧି ହ�ୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷ ୨୦୧୭-୧୮ ରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ସଂଗ୍ରହ
୮୨୩୨୩୮୮.୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏହା ବର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ

*ଆସ�ୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କେନ୍ଦ୍ର, ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ବିତରଣ (CPRDP & SSD) NIRDPR, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗର,
TS - ୫୦୦୦୩୦
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୧୦୦୫୫୫୬୫.୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୧୯୨୦ ରେ ଏହା ଥିଲା ୧୧୨୬୦୯୩୮.୦୦ ଟଙ୍କା।ବର୍ଷ ୨୦୧୮-

୧୯ ରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ଆଦାୟ ଏବଂ
ଉପଯ�ୋଗୀକରଣର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହ�ୋଇଛି:

ବର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ଆଦାୟ ଏବଂ ଉପଯ�ୋଗୀକରଣ

ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ
ଜମି ଏବଂ ବିଲଡିଙ୍ଗ କର

ସଂଗୃ ହୀତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷକ
ରାଶି

ଖର୍ଚ୍ଚ
ରାଶି

୧୨୧୫୯୫୩.୦୦ ନଳକୂ ପ ମରାମତି

୫୯୧୬୩୭.୦୦

ଘର/ ବିଲଡିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ
ପାଇଁ ଅନୁ ମତି

୩୯୮୭୩୮.୦୦ ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

୯୮୩୯୧.୦୦

ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ

୬୫୫୩୯୫.୦୦ ଗରିବ, ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ

୬୪୧୫୦୦.୦୦

ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲିଜ୍

୭୬୫୨୦୦.୦୦ ମଶା/ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା

୧୫୫୨୯୫.୦୦

ମ�ୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି
ସକାଶେ ଶୁଳ୍କ
ବାହନ ପଞ୍ଜି କରଣ
ସ୍ଥାନୀୟ ମେଳାରେ ଦେଇଥିବା
ଦ�ୋକାନ ରୁ ଆୟ

ପେନସନ/ଭତ୍ତା

ର�ୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା

୧୪୯୨୫୦୦.୦୦ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୩୭୬୭୦.୦୦ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
୨୪୭୦୦୦.୦୦ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବର
ି

ହ�ୋର୍ଡିଂ, ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ

୭୧୦୦୦.୦୦ ସାମାଜିକ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ

ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଶୁଳ୍କ

୧୮୦୮୨୫୭.୦୦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି

ଅଣ-ଜ�ୈବ ବିଘଟନଶୀଳ ଆବର୍ଜନା
ଏବଂ ସାରର ବିକ୍ରୟ
ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ବିଳମ୍ବରେ
ଜାରି କରିବା ଶୁଳ୍କ

୧୯୮୬୦୭.୦୦ ବିଦ୍ୟାଳରେ ଖେଳକୁ ଦ ଆୟ�ୋଜନ
୧୪୫୩.୦୦ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ତାଲିମ

୪୭୧୬୭୪୫.୦୦
୪୧୯୩୯୦.୦୦
୨୪୯୨୬୧.୦୦
୭୬୭୩୫.୦୦
୩୩୨୬୦୬.୦୦
୨୬୦୫୧୦.୦୦
୪୩୯୦୦.୦୦

ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର ବିକ୍ରୟ

୬୮୭୦୦.୦୦ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା କମ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ପୁରୁଣା ମେସିନେରୀର ବିକ୍ରି

୧୨୦୦୦.୦୦ ବିଭିନ୍ନ ବ�ୈଠକଗୁଡ଼ିକର ଆୟ�ୋଜନ

୩୪୦୧୫୬.୦୦

୩୦୧୧୮୭୧.୦୦ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ

୨୩୧୯୭୬.୦୦

ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମା
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୭୧୨୨୧.୦୦ କର ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କର କମିଶନ

୫୯୨୭୪.୦୦

୨୯୮୪୩୪.୦୦

ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ
ମ�ୋଟ ରାଜସ୍ୱ

ସଂଗୃ ହୀତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷକ
ରାଶି
୧୦୦୫୫୫୬୫.୦୦

ଆତିଥ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚ
ମ�ୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏକ କ�ୋଟି ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର
ଜମି ଏବଂ ବିଲଡିଙ୍ଗ କର/ଟିକସ
ଜମି ଏବଂ ବିଲଡିଙ୍ଗ କର/ଟିକସ ପାଇଁ ମ�ୋଟ ଆକଳନ
ମୂଲ୍ୟ (ଡିମାଣ୍ଡ) ବର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ ୧୫.୬୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା,
ଯେଉଁଥିରୁ ୧୨.୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୭୮%) ଆଦାୟ ହ�ୋଇପାରିଥିଲା।
ଜମି ଏବଂ ବିଲଡିଙ୍ଗ କର/ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର ସଂଗ୍ରହ/
ଅଦାୟ ଶିବର
ି ବର୍ଷତମାମ ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ
୨୦୧୮-୧୯ ରେ, ବ୍ୟବସାୟ ପଞ୍ଜୀକରଣର ମ�ୋଟ
ଆକଳନ ୬.୯୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ମ�ୋଟ ୬.୫୫ ଲକ୍ଷ (୯୪%) ସଂଗ୍ରହ
କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁ କୂଳ ସେବା ଯ�ୋଗାଇଦେବା
ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ବୃ ଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପାରିଥିଲା।
ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨ଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ଶ�ୌଚାଳୟ ଏବଂ
୭ଟି ମତ୍ସ୍ୟ-ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ
ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଷ ୨୦୧୮୧୯ ରେ ୭.୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ବର୍ଷ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣଜ�ୈବ
ବିଘଟନଶୀଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ ରୁ ୧.୯୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର�ୋଜଗାର
କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିଚାଳନା
ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ହିସାବରେ ୧୮.୦୮
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିଛ।ି

ଖର୍ଚ୍ଚ
ରାଶି
୭୬୬୬୫.୦୦
୮୯୭୩୮୦.୫୦
୯୬୪୨୦୫୨.୫୦

ଛୟାନବେ ଲକ୍ଷ ବୟାଳିଶ ହଜାର ବାବନ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଚାଶ
ପଇସା ମାତ୍ର
ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସିକ
ପେନସନ(ଭତ୍ତା) ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ, ଗରିବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସକାଶେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ରୁ କୁ କୁଡ଼ା, ଛେଳି ଚାଷ, ବାୟ�ୋ ଫ୍ଲକ ମାଛ ଚାଷ
ୟୁ ନଟ୍
ି ଯ�ୋଗାଇ ଆସୁଛ।ି
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୮୮ ଟି ଗରିବ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ
କରିବାକୁ , ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍
ତିଆରି, ବିଉଟିସଆ
ି ନ୍, ସିଲେଇ ତାଲିମ, ସଫ୍ଟ ଟୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ,
କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆୟ�ୋଜିତ କରିଥିଲା। ଉପର�ୋକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ର
ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲ। ଏହି ଗ�ୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼କ
ି
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼କ
ି ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମଜବୁ ତ କରିବା
ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଛ।ି
ଏକ ଉପ-ପ�ୋଷ୍ଟ ଅଫି ସ୍ ଏକ ଭଙ୍ଗା କ�ୋଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ
ଚାଲୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ରୁ ଉପ-ପ�ୋଷ୍ଟ ଅଫି ସ୍ ପାଇଁ ଏକ କ�ୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଛ।ି

ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR)ର ଉପଯ�ୋଗ/ବିନଯ�ୋ
ି ଗ
ଏହି OSR ରୁ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛ ି
ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ର କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ-ଯାପନକୁ
ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ
ପାଞ୍ଚାୟତ ୬୪ ଟି ଅଣ- ବିପିଏଲ ପରିଣତ ବୟସ୍କ, ବିପତ୍ନୀକ ଏବଂ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଙ୍କଳ୍ପ
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ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦକ୍ଷେପ
ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଋତୁ ସ୍ରାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃ ତ ନାପକିନ ଗୁଡ଼ିକର
ଅସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଜୀକରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,
ଋତୁ ସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ-ପୁରୁଣା ଗୁଜବ କଥା ରହିଛ।ି ଏହି
ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, IEC କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ଶିଶୁ,
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଅନେକଗୁଡାଏ କର୍ମଶାଳା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହିତ,
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ୫ ଗ�ୋଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଇନସିନେରେଟର
ସ୍ଥାପନ କରିଛ।ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃ ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବର
ି ,
ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବର
ି , ପୁଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବର
ି ଆୟ�ୋଜନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ
ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ(OSR) ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ର
ଏକାଭିମଖ
ୁ ୀକରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ
କ�ୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ
ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR)
ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ�ୋପ/ଉପଶମ କରାଯାଇଥାଏ । ୨୦୧୬ ରେ, ଏହି
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା
ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ
ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ(OSR) ରୁ
ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ , ଗତ ବର୍ଷ MGNREGS ଯ�ୋଜନା
ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ୫୩ଟି ଫାର୍ମ ପ�ୋଖରୀ
ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛ�ୋଟ ମାଛ
ଯାଁଳ (ମିନ�ୋ) OSR ପାଣ୍ଠି ରୁ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁନଃ
ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍କ
ଧି ୁ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ(OSR), ୧୪ ତମ
ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ MGNREGS ର ଏକାଭିମଖ
ୁ ୀକରଣ
ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛିI ନିକଟରେ
ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜ�ୈବକ
ି ଚାଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି
କୃ ଷି ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପଞ୍ଚାୟତ ୨ ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମ ସଂସଦ (ୱାର୍ଡ) ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲା। MGNREGS & ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR)
ର ଏକାଭିମଖ
ୁ ୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାପନ, ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍
ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜ�ୈବକ
ି ବିହନ ଏବଂ ଖତ ଯ�ୋଗାଣ
ଆଦିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଗରିବ, ବୃ ଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ(ଭତ୍ତା)
ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି କର�ୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତରେ
ି ଏବଂ
ଆମ୍ଫାନ (ମହାବାତ୍ୟା) ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗରିବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ
ବିକଳ୍ପ ଜୀବିକା ଯ�ୋଗାଊଛି। ୧୦୦୦ ଟି ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ପରିବାର
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ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ MGNREG ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ
କୁ କୁଡ଼ା ଶେଡ୍, ଛେଳି ଶେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଦଅ
ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ
ପଞ୍ଚାଯତର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ଦ୍ୱାରା କୁ କୁଡ଼ା ଛୁ ଆ, ଛେଳି ମଧ୍ୟ
ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗରିବ
ଏବଂ ଦୁ ଃଖୀ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର�ୋଷେଇ ଘର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ।ି କେବଳ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନୁ ହେଁ, ଅନ୍ୟ
ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦନ
ି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଭ�ୋଜନ ପରିବେଷଣ
କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁ ହେଁ, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ୧୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉପର�ୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାଯତର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR)
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ର କରିବା,
ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଅଭିଶାପ ଦୂ ର କରିବା, କ୍ଷୁଧା ଦୂ ର କରିବା, ଖାଦ୍ୟ
ନିରାପତ୍ତା ହାସଲ କରିବା, ଉନ୍ନତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା
ଏବଂ ନିରନ୍ତର କୃ ଷକ
ି ୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ
କରିବା ଏବଂ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗଗତ
ସମାନତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ
କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକରଣ ତଥା ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ର�ୋଜଗାର ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟନଗର ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାଯତର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ତଥା ଶିଶୁ ଚାଲାଣ, ଶିଶୁ
ବିବାହ, ସ୍କୁଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି
ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଶାପ ଦୂ ର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶ, କର୍ମଶାଳା,
ସଭା ସବୁ ଆୟ�ୋଜନ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ
ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାଯତର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ରୁ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା
ସୃଷ୍ଟି କରିବାପାଇଁ ୧୧ ଜୁ ଲାଇରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ
କରାଯାଇଛି; ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉପରେ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ , ୫ ଜୁ ନ୍ ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି; ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ
୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା
ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ, ୩୦ ଜାନୁ ଆରୀରେ ଜାତୀୟ
କୁ ଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ର ମହିଳା, ଆଶା
ଏବଂ ଆଈସିଡଏ
ି ସ କର୍ମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ
ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶ, ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଆଲ�ୋଚନା, କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଘର ଘର
ବୁ ଲି ତଦାରଖ କରିବା ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ (OSR) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଛି।
ଏଥିରୁ ଉପନୀତ ହେଉଅଛି ଯେ ପ୍ରତାପାଦିତ୍ୟୟନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆବାସ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା (PMAY) ଗ୍ରାମୀଣ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି

କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ ମଙ୍ଗଳ
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର
“ଆବାସ ଦିବସ” ଉପଲକ୍ଷେ ଭିଡଓ
ି କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ
ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବ�ୈଠକ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ
ଯେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା - ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୃହ ଯ�ୋଗାଇବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ
ରକ୍ଷା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ଛାପ ଛାଡିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ।
ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡକ
ି
ତୁ ଳନାରେ, ଆବାସ ଦିବସ ଟି କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଯ�ୋଜନା ବିଷୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସୁଯ�ୋଗ ଅଟେ। ଅନେକ
ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ “୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ
ନିର୍ମାଣ” ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୬-୧୭ ରୁ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ ଏକ
କ�ୋଟି ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି
୧.୯୫ କ�ୋଟି ଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆର୍ଥାତ ୨୦୧୯-୨୦୨୦
ରୁ ୨୦୨୧-୨୨ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଯ�ୋଜନା ରହିଛ।ି ମ�ୋଟ
୨.୨୬ କ�ୋଟି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ PMAY-G ଅଧୀନରେ ୧.୭୫
କ�ୋଟି ଘର ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧.୨୦ କ�ୋଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇସାରିଛ।ି

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧ୍ୱୀ
ନିରଂଜନ ଜ୍ୟୋତି, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା,
ଅତିରକ୍ତ
ି ସଚିବ (ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ) ଶ୍ରୀମତୀ ଅଲକା ଉପାଧ୍ୟାୟ,
ଉପ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ) ଶ୍ରୀ ଗୟା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଷ�ୋଳଟି
ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଆବାସ ଦିବସ/ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼କ
ି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି:

୨୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୬ ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ
PMAY-G ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ
କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା “୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ
ପାଇଁ ଗୃହ” ନିର୍ମାଣ। ସେହିସମୟରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦ ନଭେମ୍ବରକୁ
“ଆବାସ ଦିବସ” ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା।
୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବଧ
ି ା ସହିତ ୨.୯୫ କ�ୋଟି
ହାଉସିଂ ୟୁ ନଟ୍
ି (ଘର) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ

ସରକାର ଏହି ଯ�ୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ରୁ ତ ଗତିରେ ଗୃହ
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା,
ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ,
ବେନେଫି ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବ�ୈଷୟିକ ସହାୟତା
ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଅନେକ
ପାରାମିଟର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏମଆଇଏସ୍-ଏରିଆ
ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଆୱାସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଗତା/ତଦାରଖ
ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

•	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ PMAY-G ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା
ପ୍ରଦାନ।
•	ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହନର୍ମା
ି ଳ ସ୍ଥଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ
ପାଇଁ ଭ୍ରମଣରେ ନେବା।
•	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ସକାଶେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ
ଆଲ�ୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।
•
ଭୂମି ପୂଜନ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିବା।
•
ଏହି ଅବସରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଉତ୍ସ: PIB
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ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁ ଳନ ହଟାଇବା ପାଇଁ
ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ

କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, କୃ ଷି ଓ କୃ ଷକ କଲ୍ୟାଣ
ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ�ୋମାର କହିଲେ
ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁ ଳନ ଜାରି ରହିଛ,ି କାରଣ ପୂର୍ବ
ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଟିକେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯଦିଓ ଦେଶର
୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲ�ୋକ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସରକାର କୃ ଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି
ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ବିକାଶ ତଥା ସେଠାରେ ମ�ୌଳିକ
ସୁବଧ
ି ା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗତ ସାଢ଼େ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ
ବ�ୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କନଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ (CII) ଦ୍ୱାରା "ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି: ଅର୍ଥନ�ୈତକ
ି ପୁନର୍ଜୀବନ
ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସମାନ ବିକାଶର ଚାବି" ଉପରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ ଜାତୀୟ
ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର
ବିକାଶ ନକରି ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ।

ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ
ତ�ୋମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କ�ୋଭିଡ୍-୧୯ ସଙ୍କଟ ଯ�ୋଗୁଁ
MNREGA ବଜେଟରେ
୫୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଅଦ୍ୟାବଧି
୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୫୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନା ଏବଂ ଦୀନ ଦୟାଲ ଗ୍ରାମୀଣ
କ�ୌଶଳ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲ�ୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି
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ଶ୍ରୀ ତ�ୋମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼
କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ ଆଇନରେ ସଂଶ�ୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ତଥା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ�ୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାମ ଗ୍ରହଣ କରି ର�ୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ନୂ ତନ କୃ ଷକ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶ�ୌଚାଳୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମ�ୌ ଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ୧ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସୁବଧ
ି ା ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩ କ�ୋଟି ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ମଧ୍ୟ ସହିତ ଏକ କୃ ଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର PMAY-G ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ
ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁ ନଟ୍
ି
ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିସବୁ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ�ୌଳିକ
ସ୍ଥାପନ କରିବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ
ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ CII ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୭ କ�ୋଟି ୬୩ ଲକ୍ଷ ମହିଳା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥ ସହିତ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ(SHG) ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ମିଶନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼କ
ି ର ମାର୍କେଟିଂ (କିଣାବିକା) ହେବା
ଏହି ଯ�ୋଜନାର ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜରୁରୀ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ର�ୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଅନ୍ତତଃ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ୱା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଆଇଆଇ ଗ୍ରାମୀଣ
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦୦ କିଲ�ୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ଆର୍ଥିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏସ୍ ଘ�ୋଷ, କେପିଏମଜି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ
ହ�ୋଇସାରିଛ।ି
ଶ୍ରୀ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର ଦେବରାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମତ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼କ
ି ର ବିକାଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

Ministry of Panchayati Raj
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
www.facebook.com/IndiaRuralDev
@mord_goi

ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିଛନ୍ନତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
www.facebook.com/MODWS
@swachhbharat

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ
ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ
ଗ୍ରାମ�ୋଦୟ ସଂକଳ୍ପ
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଆପ୍

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଛପାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ
ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ: ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା
ମୁଦ୍ରଣ: ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରେସ, ଏ-୧, ମାୟାପୁରୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଫେଜ-୧,
ମାୟାପୁରୀ, ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦୦୬୪
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ: ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର,
ଟାୱାର-II, ୧ମ ମହଲା, ଜୀବନ ଭାରତୀ ବିଲଡିଂ, କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ,
ନୂ ଆ ଦିଲ୍ଲୀ-୧୧୦୦୦୧
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unintentional
not meant
to hurt any feelings and therefore may be excused.

