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GOVERNMENT OF ODISHA
ST & SC DEVELOPMENT DEPARTMENT
*****

/ SSD. Bhubaneswar the Dated. IV° O6 - 2020
STSCD-TD-POLICY-0003-2020

From
Ms. Pranati Patro
Dy. Director-cum-Dy. Secretary, (TSP)
To
All PA, ITDAs.
All DWOs.
Sub:- Regarding IEC materials for "GOAL(Going Online As Leaders)"
initiative
Madam/ Sir,
In inviting reference to the subject cited above, I am directed to say that
Ministry of Tribal Affairs and Facebook have launched a digitally enabled Mentorship
programme i.e. GOAL (Going Online As Leaders) for Scheduled Tribe Youth. FAQs
and Flyers containing information about the program both in Odia and English
language are enclosed.
Hence, you are requested to take necessary steps to circulate the IEC
material to generate awareness about the programme. Copies of the same may
please be provided to respective mentees through WEOs, Mentor Teachers, Project
Managers and Subject matter specialists.
ours fait• ully,
\-A`
Dy. Director-cum-Dy. Secretary, (TSP)
Memo No.
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,2020

Copy along with enclosure forwarded to MD, TDCC for information and
necessary action.

-VA

Dy. Director-cum-Dy. Secretary, (TSP)
Memo No.

Li
1

/ SSD, Dt. 2

d6 t

,2020

Copy along with enclosure forwarded to Statistical Officer, SSD Dept.
necessary action.

Dy. Director-cum-Dy. Secretary, (TSP)

Be part of a unique mission to empower
Youth from Tribal Communities across India
ABOUT GOAL
Going Online As Leaders (GOAL) is a digital literacy and
mentorship initiative, under the motto “Education is the
key intervention that will open doors to a better world”.
Driven to empower and enable India's tribal youth, the
key is to identify, mobilise and connect renowned
leaders from the industry, who can personally
mentor youth from tribal communities.

5000 Youth from tribal
communities will be
shortlisted as mentees

2500 Mentors across different
fields will be identified for social
transformation movement

7 month mentorship followed
by 2 month internship

A Pan-India Program for
tribal youths

more than 200,00
hours of guidance (oneon-one mentorship) will
be delivered

Objectives of GOAL
Awareness about
entitlements
Increasing access to
information and skills
and thereby youth’s
access to their
entitlements through
digital mechanisms

Digital Community
Leaders

Enhancing leadership
skills of youth from
tribal communities to
become Digital Village
Leaders and changemakers of tomorrow

goal.tribal.gov.in

Livelihood opportunities

Upskilling and learning
opportunities for
budding and existing
entrepreneurs to build
and grow their
business by leveraging
Facebook

Recognition to Mentors
Opportunity to interact with enthusiastic peer group and industry leaders
Strong visibility and access to like minded mentors and to the GOAL
knowledge base
Priority access to state level events organized by Facebook or MoTA
Certification provided by MoTA and Facebook
GOAL 1
Testimonial

Roshini Bakoriya, 20
years old girl from
Itarsi, Madhya Pradesh

Today I have been put my
village on the map using
Facebook account. I feel
very empowered and
continue to help my village
girls to get a good education
!

Mentees with the
complete GOAL Kit in
GOAL phase 1

Mentees interacting with
mentors via smartphones

Benefits to Mentees
Smartphone and internet for 1 year

Opportunity to intern at either private company or government office
Certificate of participation by MoTA and Facebook
Opportunity to interact with industry leaders during industry visit sessions
Enable individuals to contribute in the development of their own villages
Contact us:
✔Portal : http://goal.tribal.gov.in/
✔Email ID : facebook-goal@tribal.gov.in
✔Facebook : https://www.facebook.com/goingonlineasleaders
✔Nearest Common Service Centre assistance in application
© (Year) KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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ସମଗ୍ର ଭାରତରର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ
ପାଇଁ ଏକ ଅନନୟ ମିଶନର ଅଂଶ ହୁ ଅନ୍ତୁ
GOAL ବିଷୟରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଚ
ୂ ନା

Going Online As Leaders (GOAL) ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦକ୍ଷକ୍ଷପ ଯାହାର ଉକ୍ଷେର୍ୟ
କ୍ଷହଉଛି “ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମକ୍ତ
ୁ ନ୍ିମକ୍ଷେ ର୍ିକ୍ଷା କ୍ଷହଉଛି
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷକ୍ଷପ” । ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନ୍ଙ୍କୁ
ସର୍କ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସକ୍ଷମ କରିବା ନ୍ିମକ୍ଷେ, ର୍ିଳ୍ପ କ୍ଷକ୍ଷତ୍ରକ୍ଷର
ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୟକ୍ତିମାନ୍ଙ୍କୁ ଚୟନ୍ ତଥା ଏକତ୍ରିତ କରି, କ୍ଷସମାନ୍ଙ୍କୁ
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନ୍ଙ୍କୁ ମାର୍ଶଦର୍ଶନ୍ କରିପାରିବା ପାଇଁ
ବୟକ୍ତିର୍ତ ଭାବକ୍ଷର ସଂକ୍ଷଯାର୍ କରିବା ଏହି କାଯଶୟକ୍ରମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ।

ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 5000
ଯୁବକମାନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମଣ୍ଟି ଭାବକ୍ଷର
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ

ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ଶନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷକ୍ଷତ୍ରରୁ
2500 ଜଣ କ୍ଷମଣ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ କ୍ଷହକ୍ଷବ

୭ ମାସର ପରାମର୍ଶ ପକ୍ଷର ୨ ମାସ
ଇଣ୍ଟନ୍ଶସପ୍
ି ।

ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କାଯଶୟକ୍ରମ ।

20000 ରୁ ଅଧିକ
ଘଣ୍ଟା ଐକ୍ଷକୈକ ଭାବକ୍ଷର
ମାର୍ଶଦର୍ଶନ୍ କରାଯିବ ।

Objectives of GOAL
ଅଧିକାର ବିଷୟରର
ସରଚତନତା

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ରନତୃତ୍ୱ

ଜୀବିକା ସୁରଯାଗ

ସୂଚନା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି
ଏବଂ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ
ରକୌଶଳ
ମାଧ୍ୟମରର
ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିରାନ୍ତର
ଉନ୍ନତି ରହବ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଗ୍ରାମ
ରନତା ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ
ରହବା
ପାଇଁ
ଆଦିବାସୀ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ
ଯୁବମାନଙ୍କର
ରନତୃତ୍ୱ ରନବାର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ।

Facebook ବୟବହାରକରି
ଉଦୀୟମାନ ଏବଂ ବିଦୟମାନ
ଉରଦୟାଗୀମାରନ ରସମାନଙ୍କର
ବୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଓ
ଶିକ୍ଷୟା ସୁରଯାଗ ।

goal.tribal.gov.in

ରମଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ଉତ୍ସାହୀ ସାଥୀ ରଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ କରିବାର ସୁରଯାଗ
ଦୃ ଢ ଦୃ ଶୟମାନତା ଏବଂ ସମବିଚାରଧାରା ମାଗତଦଶତକ ଏବଂ GOAL ଜ୍ଞାନ ଆଧାରକୁ ପ୍ରରବଶ
ରେସବୁ କ୍ କିମବା ଜନଜାତି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରୟାଜିତ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ କାଯତୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ରର
ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରରବଶ
ଜନଜାତି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେସବୁ କ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା
GOAL 1 ର
ପ୍ରର୍ଂସାପତ୍ର
ଆଜି ମଁୁ କ୍ଷ ସବୁ କ୍ ବୟବହାର କରି
କ୍ଷମା ର୍ଁାକୁ ମାନ୍ଚିତ୍ରକ୍ଷର ରଖିପାରିଛ ି
। ମଁୁ ବହୁ ତ ସର୍କ୍ତ ଅନ୍ୁ ଭବ କରୁଛି
ଏବଂ କ୍ଷମା ର୍ଁା ଝିଅମାନ୍ଙ୍କୁ ଭଲ
ର୍ିକ୍ଷା ପାଇବାକ୍ଷର ସାହାଯୟ ଜାରି
ରଖିଛି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରକ୍ଷଦର୍ର
ଇଟାରସିର ୨୦ ବର୍ଶ
ବଯସର ଝିଅ କ୍ଷରାର୍ିନ୍ି
ବାକ୍ଷକାରିଆ

GOALପଯଶୟାୟ ୧କ୍ଷର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ GOAL କିଟ୍ ସହିତ
ର୍ିକ୍ଷୟଥଶୀମାକ୍ଷନ୍

ସ୍ମାଟଶକ୍ଷ ାନ୍ ମାଧ୍ୟମକ୍ଷର
ପ୍ରର୍ିକ୍ଷକମାନ୍ଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷଯାର୍ାକ୍ଷଯାର୍
କରୁଥିବା ର୍ିକ୍ଷୟଥଶୀମାକ୍ଷନ୍

ରମଣ୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ
୧ ବର୍ଶ ପାଇଁ ସ୍ମାଟଶକ୍ଷ ାନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରକ୍ଷନ୍ଟ୍
ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀ କିମବା ସରକାରୀ କାଯତୟାଳୟରର Intern କରିବାର ସୁରଯାଗ

ଜନଜାତି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେସବୁ କ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ଶିଳ୍ପ ପରିଦଶତନ ଅଧିରବଶନରର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରଯାଗାରଯାଗ କରିବାର ସୁରଯାଗ
ବୟକ୍ତି ବରି ଶଷଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗଁାର ବିକାଶରର ସହରଯାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହରବ
ରଯାଗାରଯାଗ:
✔Portal : http://goal.tribal.gov.in/
✔Email ID : facebook-goal@tribal.gov.in
✔Facebook : https://www.facebook.com/goingonlineasleaders
✔Nearest Common Service Centre assistance in application
© (Year) KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Frequently Asked Questions – GOAL

1. What is the GOAL program?
GOAL (Going Online as Leaders) is a digitally enabled mentorship initiative of
Facebook India under the guidance of Ministry of Tribal Affairs for empowering
5000 youth from tribal communities to become leaders for tomorrow by
leveraging the power of digital technology. GOAL Project is aimed at identifying
and mobilizing 2500 renowned people from industry (policy makers and
influencers), teachers, artists, entrepreneurs, social workers etc. known for their
achievements in their domain areas, to personally mentor tribal youths across
India. The initiative has been designed to allocate two mentees to a mentor.
2. Who is anchoring/running this program?
This program is being anchored by the Ministry of Tribal Affairs, Government of
India in partnership with Facebook India Pvt. Ltd.
3. What are the objectives of this program?
The initiative primarily targets at capacity building of youths living in tribal areas
which will inspire, guide and encourage them to boost their confidence level and
ignite higher aspirations among them. The acquired skills and abilities will help
them gain leadership skills, identify problems in their society, find solutions to
fight the challenges and use their knowledge to support their livelihood as well
as the society’s socio-economic status. The core areas of mentorship program are
Digital Literacy, life Skills and Leadership & Entrepreneurship.
4. What is the Programme Design?
The program targets to work in structured phases including preparatory and
design phase; selection of mentors and mentees; execution that includes
mentoring, training, internships; and follow-up youth economic and leadership
activities. The program also seeks to provide handholding support to the youth
even after they graduate out for upcoming jobs or self-employment /
entrepreneurial initiatives through government schemes. The program seeks to
have a strong component of quality assurance, monitoring, concurrent
evaluation protocols and uses analytics and technology for continuous
improvement, decision making and sustainability.
It is targeted to have a 1:2 ratio of mentors and mentees. Each engagement with
mentee will be of nine months or 36 weeks:
•
•

Month 1 to Month 7 (28 weeks): Mentees from tribal communities will be
connected to mentors
Month 8 and Month 9 (8 weeks): Shortlisted mentees will get internship
opportunities in reputed organizations

5. Who can apply to become a mentee?
Any youth from tribal communities between 18-35 years of age who has keen
interest in business, education, art, culture, dance, health, politics, research,
entrepreneurship can apply as mentee.
6. Who can apply to become a mentor?
Experts in the field of business, education, health, politics, arts and
entrepreneurship among others and can inspire, guide and encourage the tribal
youth to become village-level digital young leaders for their communities can
apply to become a mentor. The program requires time commitment from mentor
for whole program duration.
7. Where can I apply as a mentor or a mentee?
Applicants can register on the portal goal.tribal.gov.in by providing basic
information about themselves.
8. Most of the tribal communities don't have access to technology, how will
this program reach them?
MoTA has partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology
for leveraging strong network of its Common Service Centres (CSCs). Youths from
tribal communities can visit their nearest CSC to apply under this program.
Once tribal youth is selected in program, they will be provided smartphones with
internet access for one year. The project will be delivered digitally using videobased mechanisms such as Facebook Messenger and WhatsApp. Mentors and
mentees will interact through these apps, and all material will be provided in
digital format only.
9. Where can I connect with GOAL program if I have any queries?
The interested tribal youth, can write at facebook-goal@tribal.gov.in if they have
any queries related to GOAL program or through ‘Contact Us’ section on GOAL
portal.
10. What are the benefits a mentee will get from this program?
Mentees will get following benefits:
• Smartphone with one-year internet access

•
•
•
•
•
•

Joint certificate of participation by MoTA and Facebook
Letter of recognition by Mentor
Opportunity to intern in a reputed private / government organization
Strong visibility and recognition at local/ state/ national level
Opportunity to interact with industry leaders
Priority access to Facebook and MoTA events at State/ National level

11. What is the proposed recognition for mentors under this program?
The following will be the recognition for mentors under this program-

•
•
•
•
•

Joint Certificate of participation by MoTA and Facebook
Opportunity to interact with like-minded peer group including industry
professionals, influencers etc.
Priority access to state level events organized by MoTA or Facebook
Profile will be showcased on Portal as Mentor
Opportunity to meet business and political leaders

12. What will be the methodology for selection of mentors and mentees?
Selection will be based on predefined criterion according to a standard
methodology finalized by the project committee.
13. How many mentors and mentees will be selected under this program?
The program will select 5000 mentees and 2500 mentors. Accordingly, each
mentor will be assigned 2 mentees.
14. What are the proposed areas of mentorship?
The proposed areas of mentorship are digital literacy, life skills, leadership &
entrepreneurship. Digital Literacy module would cover fundamental topics of
basics of computer, smart phone functioning and online safety. Life skills module
to include topics like thinking, managing and critical aspects like relating &
caring. Modules of leadership & entrepreneurship would impart problem solving
issues like problem identification and strategic planning.
Apart from above three core modules, special sessions such will be delivered
regarding various schemes of MoTA, other Central and State Government
schemes and Fundamental duties etc.
15. Which sectors are proposed to be covered under the GOAL Project?
Sectors proposed to be included for the project is as under:
I. Agriculture and allied activities
● Horticulture,
● Animal husbandry
● Bamboo products
● Food processing
● Beekeeping
II. Art & Culture
● Painting
● Music
● Tribal dance
III. Handicrafts & textile
● Art & Artifacts
● Fashion
● Jewellery

IV. Health, Nutrition and education
● Traditional medicine
● Medicinal practices
● Skill up gradation
V. General leadership
VI. Entrepreneurship
VII. Any other relevant field.
16. What guidance/support to be provided to the mentors for delivering this
program?
The mentors will be provided with content for modules, relevant presentations
and related materials such as videos, case studies and assessment guides. The
mentor will be provided with an orientation about the GOAL program and its
objectives which would enable them to provide mentorship to mentees as
required.
17. Where will the mentoring sessions take place?
Each mentee will be provided with a smartphone and internet access for a period
of 1 year. The mentoring sessions will take place digitally through Facebook
family of apps such as Facebook messenger, Whatsapp etc. where the mentor will
connect with mentees and deliver training sessions.
18. Is this initiative implemented before? If yes, what is the impact?
Facebook had undertaken a pilot project on its own in 5 states of India i.e.
Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Maharashtra during
February 2019 to October 2019. In this phase, 25 women leaders mentored 100
tribal girls. The program received an enthusiastic response and has many
success stories, such as:
• At the end of the program, 70% of the women cohort wanted to set up their
own business
• On completion of the program, every woman has started actively using the
Internet as compared to none at the start of the program. 82% of them use
the internet to highlight issues their community faces
• All participants developed public speaking skills, on their way to becoming a
community leader
• 63% women now have enhanced understanding of their community,
government and local institutions

GOAL(Going Online As Leaders) - ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡକ
ି
1. GOAL ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ କ’ଣ?
GOAL (Going Online As Leaders) ହେଉଛି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହଟହ୍ନାହ ାଜି ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରି ଆଦିବ୍ାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 5000
ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା୍ା ିର ହନତା ହେବ୍ା ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସକ୍ଷମ ୍ରିବ୍ା୍ୁ ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିହଦେଶନାହର ହେସବ୍ୁ କ୍ ଇଣ୍ଡିଆର
ନୂ ତନ ପଦହକ୍ଷପ । ଶିଳ୍ପ ପ୍ର୍ଳ୍ପ (ନୀତି ନିମାେ ତା ଏବ୍ଂ ପ୍ରଭାବ୍ଶାଳୀ), ଶିକ୍ଷ୍, ୍ଳା୍ାର, ଉହଦୟାଗୀ, ସାମାଜି୍ ୍ମେୀ ଇତୟାଦି ହକ୍ଷତ୍ରରୁ 2500 ଜଣ
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବ୍ଂ ସଂଗୃେତ
ି ୍ରି ଆଦିବ୍ାସୀ ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାହବ୍ ପରାମଶେ ପ୍ରଦାନ ୍ରିବ୍ା ହେଉଛି GOAL ହପ୍ରାହଜ୍ଟର
ମୁଖ୍ୟ ଉହଦଶୟ । ଜହଣ ହମଣ୍ଟରଙ୍କୁ ଦୁ ଇଟି ହମନିଟ ବ୍ଣ୍ଟନ ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଏେି ପଦହକ୍ଷପ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ୍ରାଯାଇଛି ।
2. ଏହି ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ କିଏ ଆଙ୍କରିିଂ / ପରିଚାଳନା କରୁଛି ?
ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମ୍ୁ ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସର୍ାର ଏବ୍ଂ ହେସବ୍ୁ କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭାଗିତାହର ପରିଚାଳନା ୍ରାଯାଉଛି।
3. ଏହି କାଯ୍ୟକ୍ରମ୍ର ଉପ୍େଶ୍ୟଗୁଡକ
ି କ’ଣ?
ଏେି ପଦହକ୍ଷପ ମୁଖ୍ୟତ ଆଦିବ୍ାସୀ ଅଞ୍ଚଳହର ବ୍ାସ ୍ରୁଥିବ୍ା ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବ୍ି୍ାଶ ଉପହର

କ୍ଷୟ ରଖିଛି ଯାୋ ହସମାନଙ୍କୁ

ଆତ୍ମବ୍ିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର୍ୁ ବ୍ଢାଇବ୍ା ଏବ୍ଂ ହସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଉଚ୍ଚ ଆ୍ାଂକ୍ଷା୍ୁ ଉତ୍ସାେିତ ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ହପ୍ରରଣା ହଯାଗାଇବ୍, ମାଗେଦଶେନ ୍ରିବ୍ ଏବ୍ଂ
ଉତ୍ସାେିତ ୍ରିବ୍ । ୋସ ହୋଇଥିବ୍ା ହ୍ୌଶଳ ଏବ୍ଂ ଦକ୍ଷତା, ହସମାନଙ୍କୁ ହନତୃ ତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ୋସ ୍ରିବ୍ାହର, ହସମାନଙ୍କ ସମାଜହର ସମସୟା ଚିହ୍ନଟ
୍ରିବ୍ାହର ସାୋଯୟ ୍ରିବ୍, ଚୟାହ ଞ୍ଜଗୁଡ୍
ି ର ମୁ୍ାବ୍ି ା ପାଇଁ ସମାଧାନ ହଖ୍ାଜିବ୍ା ଏବ୍ଂ ହସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ୍ୁ ହସମାନଙ୍କର ଜୀବ୍ି୍ା ତଥା ସମାଜର
ସାମାଜି୍-ଆଥି୍ ସ୍ଥିତ୍
ି ୁ ସମଥେନ ୍ରିବ୍ା୍ୁ ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରିହବ୍ । ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମର ମୂଳ ହକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା, ଜୀବ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଏବ୍ଂ
ହନତୃ ତ୍ୱ ଓ ଉହଦୟାଗୀତା ।
4. ଏହି ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ କ’ଣ?
ହପ୍ରାଗ୍ରାମଟି ଗଠନମୂଳ୍ ପଯେୟାୟହର ୍ାଯେୟ ୍ରିବ୍ା୍ୁ

କ୍ଷୟ ରଖିଛି; ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏବ୍ଂ ଡିଜାଇନ୍ ପଯେୟାୟ ହର ହମଣ୍ଟର ଏବ୍ଂ ହମନିଟ ଚୟନ;

ନିଷ୍ପାଦନ ପଯେୟାୟହର ହଯଉଁଥିହର ହମଣ୍ଟରିଂ, ହେନିଂ, ଇଣ୍ଟନେସିପ୍ ଏବ୍ଂ ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କର ଅଥେନତ
ି ୍
ି ଓ ହନତୃ ତ୍ୱ ୍ାଯେୟ୍ଳାପ ଅନୁ ସରଣ ୍ରିବ୍ା
ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ । ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମହର ସ୍ନାତ୍ ୋସ ୍ରିବ୍ା ପହର ମଧ୍ୟ ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ିଷ୍ୟ ଚା୍ିରି ୍ିମବା ସ୍ଵୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ୍ିମାବ ହଯାଜନା ୍ିମାବ ଉହଦୟାଗ
ସ୍ଥାପନ ୍ରିବ୍ାହର ସର୍ାରୀ ହଯାଜନା ମାଧ୍ୟମହର ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ ୍ରାଯିବ୍ । ହପ୍ରାଗ୍ରାମଟି ଗୁଣାତ୍ମ୍ ନିଶ୍ଚିତତା, ମନିଟରିଂ, ଏ୍୍ାଳୀନ ମୂ ୟାଙ୍କନ
ହପ୍ରାହଟା୍ ଗୁଡ୍
ି ର ଏ୍ ଦୃ ଢ ଉପାଦାନ ଏବ୍ଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହନବ୍ା ଏବ୍ଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆନା ିଟକ୍ସ
ି ଏବ୍ଂ ହଟହ୍ନାହ ାଜି ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ହର
।
ହମଣ୍ଟର ଏବ୍ଂ ହମଣ୍ଟିମାନଙ୍କର ଅନୁ ପାତ ୧:୨ ରେିବ୍ା୍ୁ କ୍ଷୟ ରଖ୍ାଯାଇଛି । ହମଣ୍ଟି ସେିତ ପ୍ରହତୟ୍ ହଯାଗଦାନ ନଅ ମାସ ୍ିମବା ୩୬ ସପ୍ତାେ ହେବ୍:
•

୧ମ ମାସ ରୁ ୭ମ ମାସ (୨୮ସପ୍ତାେ): ଆଦିବ୍ାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହମଣ୍ଟିମାହନ ହମଣ୍ଟର ସେିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ୍ ।

•

୮ମ ଏବ୍ଂ ୯ମ ମାସ (୮ସପ୍ତାେ): ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ି୍ାଭୁକ୍ତ ହମଣ୍ଟିମାହନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ୍
ି ହର ଇଣ୍ଟନେସିପ୍ ସୁହଯାଗ ପାଇହବ୍ ।

5. ପ୍ମ୍ଣ୍ଟି ପ୍ହବାକୁ କିଏ ଆପ୍ବଦନ କରିପାରିବ?

18-35 ବ୍ଷ୍େ ବ୍ୟସ ମଧ୍ୟହର ଆଦିବ୍ାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଯହ୍ୌଣସି ଯୁବ୍୍, ହଯଉଁମାହନ ବ୍ୟବ୍ସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ୍ଳା, ସଂସ୍କୃତ,ି ନୃ ତୟ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ,
ରାଜନୀତି, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ, ଉହଦୟାଗ ଇତୟାଦି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରେ ହଦଖ୍ାଉଛନ୍ତି ହସମାହନ ହମଣ୍ଟି ଭାବ୍ହର ଆହବ୍ଦନ ୍ରିପାରିହବ୍ ।
6. ଜପ୍ଣ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟର ପ୍ହବାକୁ କିଏ ଆପ୍ବଦନ କରିପାରିବ?
ବ୍ୟବ୍ସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ରାଜନୀତି, ୍ଳା ଏବ୍ଂ ଉହଦୟାଗ ଇତୟାଦି ହକ୍ଷତ୍ରହର ବ୍ିହଶଷ୍ଜ୍ଞ ହଯଉଁମାହନ ଆଦିବ୍ାସୀ ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କୁ ହସମାନଙ୍କ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଯୁବ୍ ହନତା ହେବ୍ା୍ୁ ହପ୍ରରଣା, ମାଗେଦଶେନ ଏବ୍ଂ ଉତ୍ସାେିତ ୍ରିପାରିହବ୍। ଆଶାୟୀ ହମଣ୍ଟର ୭ ମାସ ଅବ୍ଧି
ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ହଦହବ୍ ହବ୍ା ି ଆଶା ୍ରାଯାଉଛି ।
7. ମ୍ୁ ଜପ୍ଣ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟର କିମ୍ବା ପ୍ମ୍ଣ୍ଟି ଭାବପ୍ର ପ୍କଉଠାପ୍ର ଆପ୍ବଦନ କରିପାରିବ?
ି
ଆହବ୍ଦନ୍ାରୀମାହନ ନିଜ ବ୍ିଷ୍ୟହର ହମୌଳି୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ୍ରି http://goal.tribal.gov.in/

portal ହର ପଞ୍ଜୀ୍ୃ ତ

୍ରିପାରିହବ୍ ।
8. ଅଧିକାିଂଶ୍ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍େପ୍କନାପ୍ ାଜିର ସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ, ଏହି କାଯ୍ୟକ୍ରମ୍ ପ୍ସମ୍ାନଙ୍କ ନିକେପ୍ର କିପରି ପହଞ୍ଚିବ?
ଇହ ହ୍ଟ ରାନିକ୍ସ ଏବ୍ଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବ୍ଦ
ି ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାଧାରଣ ହସବ୍ା ହ୍ନ୍ଦ୍ର(CSC) ଗୁଡ୍
ି ୁ ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଆଦିବ୍ାସୀ
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେଭାଗୀ ହୋଇଛି । ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମ ଅଧୀନହର ଆହବ୍ଦନ ୍ରିବ୍ା୍ୁ ଆଦିବ୍ାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବ୍୍ମାହନ ହସମାନଙ୍କର
ନି୍ଟତମ CSC ପରିଦଶେନ ୍ରିପାରିହବ୍ ।
୍ାଯେୟକ୍ରମହର ଆଦିବ୍ାସୀ ଯୁବ୍୍ ଚୟନ ହେବ୍ା ପହର ହସମାନଙ୍କୁ ଏ୍ ବ୍ଷ୍େ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରହନଟ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା ସେିତ ସ୍ମାଟେହୋନ୍ ହଯାଗାଇ
ଦିଆଯିବ୍ । ହେସବ୍ୁ କ୍ ହମହସଞ୍ଜର ଏବ୍ଂ WhatsApp ଭଳି ଭିଡଓ
ି ଆଧାରିତ ଯନ୍ତ୍ରହ୍ୌଶଳ ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରି ଏେି ପ୍ର୍ଳ୍ପ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ିତରଣ
୍ରାଯିବ୍। ଏେି ଆପ୍ସଗୁଡ୍
ି ମାଧ୍ୟମହର ହମଣ୍ଟର ଏବ୍ଂ ହମଣ୍ଟି ମାହନ ପାରସ୍ପର ସେ ହଯାଗାହଯାଗ ଓ ୍ାଯେୟ ୍ରିହବ୍ ଏବ୍ଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ହ୍ବ୍ଳ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େମୋଟହର ପ୍ରଦାନ ୍ରାଯିବ୍ ।
9. ଯଦି ପ୍ମ୍ାର ପ୍କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍େପ୍ବ ମ୍ୁ ପ୍କଉଠାପ୍ର GOAL ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ସହିେ ପ୍ଯାଗାପ୍ଯାଗ କରିପାରିବ?
ି
ଆଗ୍ରେୀ ଆଦିବ୍ାସୀ ଯୁବ୍୍ମାନଙ୍କର GOAL ହପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ସମବଦୀୟ ହ୍ୌଣସି ପ୍ରଶନ ଅଛି ହତହବ୍ facebook-goal@tribal.gov.in
୍ିମାବ GOAL ହପାଟୋ ହର Contact Us ବ୍ିଭାଗ ମାଧ୍ୟମହର ହଯାଗାହଯାଗ ୍ରିପାରିହବ୍ ।
10. ଏହି ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ରୁ ଜପ୍ଣ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟି କ’ଣ ାଭ ପାଇପ୍ବ?
ହମଣ୍ଟୀମାହନ ନିମନ ିଖିତ ସୁବ୍ଧ
ି ା ପାଇହବ୍ •

ଏ୍ ବ୍ଷ୍େର ଇଣ୍ଟରହନଟ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା ସେିତ ସ୍ମାଟେହୋନ୍ ।

•

ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବ୍ଂ ହେସବ୍ୁ କ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରେଣର ମିଳତ
ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।

•

ହମଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵୀ୍ୃ ତି ପତ୍ର ।

•

ଏ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ୍ସର୍ାରୀ / ସର୍ାରୀ ସଂଗଠନହର ଇହଣ୍ଟନିପ
ି ୍ରିବ୍ାର ସୁହଯାଗ

•

ସ୍ଥାନୀୟ / ରାଜୟ / ଜାତୀୟ ସ୍ତରହର ମାନୟତା ଏବ୍ଂ ସ୍ଵୀ୍ୃ ତ ି

•

ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସେିତ ହଯାଗାହଯାଗ ୍ରିବ୍ାର ସୁହଯାଗ ।

•

ରାଜୟ / ଜାତୀୟ ସ୍ତରହର ହେସବ୍ୁ କ୍ ଏବ୍ଂ ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆହୟାଜିତ ୍ାଯେୟକ୍ରମ ଗୁଡ୍
ି ହର ପ୍ରାଥମି୍ତା ପ୍ରହବ୍ଶ ।

11. ଏହ ପ୍ପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନପ୍ର ପ୍ମ୍ଣ୍ଟରମ୍ାନଙ୍କ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତାବିେ ସ୍ୱୀକୃ େ ି କ’ଣ?
ନିମନ ିଖିତ ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମ ମିଳତ
ି ଅଧୀନହର ଥିବ୍ା ହମଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵୀ୍ୃ ତ ି ହେବ୍ –

•

ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବ୍ଂ ହେସବ୍ୁ କ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରେଣର ମିଳତ
ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।

•

ଶିଳ୍ପ ପ୍ରହେସନା , ପ୍ରଭାବ୍ଶାଳୀ ଇତୟାଦି ସେିତ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ିଶଷ୍ଟ
ି ସାଥୀ ହଗାଷ୍ଠୀ ସେିତ ହଯାଗାହଯାଗ ୍ରିବ୍ାର ସୁହଯାଗ ।

•

ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୍ିମବା ହେସବ୍ୁ କ୍ ଦ୍ୱାରା ଆହୟାଜିତ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ଇହଭଣ୍ଟଗୁଡ୍
ି ହର ପ୍ରାଥମି୍ତା ପ୍ରହବ୍ଶ ।

•

ହପ୍ରାୋଇଲ୍ GOAL ହପାଟୋ ହର ହମଣ୍ଟର ଭାବ୍ହର ପ୍ରଦଶିତ ହେବ୍ ।

•

ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଏବ୍ଂ ରାଜହନୈତ୍
ି ହନତାମାନଙ୍କୁ ହଭଟିବ୍ାର ସୁହଯାଗ ।

12. ପ୍ମ୍ଣ୍ଟର ଏବିଂ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟି ଚୟନ ପାଇ ପଦ୍ଧେି କ’ଣ ପ୍ହବ?
ପ୍ର୍ଳ୍ପ ୍ମିଟ ି ଦ୍ୱାରା ଚୂ ଡାନ୍ତ ମାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଚୟନ ପୂବ୍େ ନିର୍ଦ୍ାେ ରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପହର ଆଧାରିତ ହେବ୍ ।
13. ଏହି କାଯ୍ୟକ୍ରମ୍ ଅଧୀନପ୍ର ପ୍କପ୍େଜଣ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟର ଏବିଂ ପ୍ମ୍ଣ୍ଟି ଚୟନ କରାଯିବ?
ଏେି ୍ାଯେୟକ୍ରମହର 5000 ହମଣ୍ଟି ଏବ୍ଂ 2500 ହମଣ୍ଟର ଚୟନ ୍ରାଯିବ୍ । ହସେି ଅନୁ ଯାୟୀ, ପ୍ରହତୟ୍ ହମଣ୍ଟରଙ୍କୁ 2 ଟି ହମଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ୍ ।
14. ପରାମ୍ଶ୍୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିେ ପ୍େତ୍ରଗୁଡକ
ି କ’ଣ?
ପରାମଶେର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ିତ ହକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ୍
ି ହେଉଛି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା, ଜୀବ୍ନ ହ୍ୌଶଳ, ହନତୃ ତ୍ୱ ଏବ୍ଂ ଉହଦୟାଗୀତା । ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା
ମଡୁ ୟ ହର ୍ମ୍ପ୍ୁୟଟରର ହମୌଳି୍ ବ୍ିଷ୍ୟ, ସ୍ମାଟେ ହୋନ୍ ୍ାଯେୟ ଏବ୍ଂ ଅନ ାଇନ୍ ନିରାପତ୍ତାର ବ୍ିଷ୍ୟବ୍ସ୍ତୁ ୍ୁ ଆବ୍ୃ ତ ୍ରିବ୍ । ଜୀବ୍ନ ହ୍ୌଶଳ ମଡୁ ୟଲ୍
ହର ହଯପରି ଚିନ୍ତାଧାରା, ପରିଚାଳନା ଏବ୍ଂ ଗୁରୁତପୂର୍ଣ୍େ ଦିଗଗୁଡ୍
ି ସମବନ୍ଧୀୟ ଏବ୍ଂ ଯତ୍ନ ହନବ୍ା ଭଳି ବ୍ିଷ୍ୟଗୁଡ୍
ି ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ । ହନତୃ ତ୍ୱ ଏବ୍ଂ
ଉହଦୟାଗର ମଡୁ ୟ ଗୁଡ୍
ି ସମସୟା ଚିହ୍ନଟ ଏବ୍ଂ ରଣନୀତି୍ ହଯାଜନା ପରି ସମସୟାର ସମାଧାନ ବ୍ିଷ୍ୟହର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ୍ରିବ୍ । ଉପହରାକ୍ତ
ତିହନାଟି ମୂଳ ମଡୁ ୟଲ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ିଭିନ୍ନ ସ୍କି ମ୍, ଅନୟାନୟ ହ୍ନ୍ଦ୍ର ଏବ୍ଂ ରାଜୟ ସର୍ାରୀ ହଯାଜନା ଏବ୍ଂ ହମୌଳି୍
୍ତ୍ତେବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ହେବ୍ ।
15. ପ୍କଉ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡକ
ି GOAL ପ୍ପ୍ରାପ୍ଜକଟ ଅଧୀନପ୍ର ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ ପ୍ହବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି?
ଏେି ପ୍ର୍ଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ହେବ୍ା୍ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ିତ ବ୍ିଭାଗଗୁଡ୍
ି ଅଧୀନହର ଅଛି,
1. ୍ୃ ଷ୍ି ଏବ୍ଂ ସେହଯାଗୀ ୍ାଯେୟ୍ଳାପ
•

ଉଦୟାନ ୍ୃ ଷ୍ି

•

ପଶୁପାଳନ

•

ବ୍ାଉଁଶ ଦ୍ରବ୍ୟ

•

ଖ୍ାଦୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା୍ରଣ

•

ମେୁ ମାଛି

2. ୍ଳା ଏବ୍ଂ ସଂସ୍କୃତି
•

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

•

ସଙ୍ଗୀତ

•

ଆଦିବ୍ାସୀ ନୃ ତୟ

3. େସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବ୍ଂ ବ୍ସ୍ତ୍ର
•

୍ଳା ଏବ୍ଂ ୍ଳା୍ୃ ତି

•

େୟାଶନ୍

•

ଅଳଙ୍କାର

4. ସ୍ଵାସ୍ଥୟ, ଆୋର ଏବ୍ଂ ଶିକ୍ଷା

•

ପାରମ୍ପ୍ରି୍ ଔଷ୍ଧ

•

ଔଷ୍ଧୀୟ ଅଭୟାସ

•

ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନୟନ

5. ସାଧାରଣ ହନତୃ ତ୍ୱ
6. ଉହଦୟାଗୀ
7. ଅନୟ ହ୍ୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗି ୍ ହକ୍ଷତ୍ର
16. ଏହି କାଯ୍ୟକ୍ରମ୍ ବିେରଣ ପାଇ ପରାମ୍ଶ୍୍ଦାୋଙ୍କୁ ପ୍କଉ ମ୍ାଗ୍ଦଶ୍୍ନ / ସମ୍ର୍୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ?
ମଡୁ ୟଲ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗି ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବ୍ଂ ଆନୁ ଷ୍ଙ୍ଗି ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହଯପରି୍ି ଭିଡଓ
ି , ହ୍ସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏବ୍ଂ ମୂ ୟାଙ୍କନ ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ ହମଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ
ବ୍ିଷ୍ୟବ୍ସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ୍ରାଯିବ୍ । ହଗାଲ୍ ହପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଏବ୍ଂ ଏୋର ଉହଦଶୟ ବ୍ିଷ୍ୟହର ହମଣ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ୍ରାଯିବ୍ ଯାୋ ହସମାନଙ୍କୁ
ଆବ୍ଶୟ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ହମଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନସି୍ତା ପ୍ରଦାନ ୍ରିବ୍ାହର ସକ୍ଷମ ୍ରିବ୍ ।
17 ପରାମ୍ଶ୍୍ଦାୋ ଅଧିପ୍ବଶ୍ନ ପ୍କଉଠାପ୍ର ପ୍ହବ?
ପ୍ରହତୟ୍ ହମଣ୍ଟିଙ୍କୁ 1 ବ୍ଷ୍େ ପାଇଁ ଏ୍ ସ୍ମାଟେ ହୋନ୍ ଏବ୍ଂ ଇଣ୍ଟରହନଟ୍ ସୁବ୍ଧ
ି ା ହଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ୍ । ହେସବ୍ୁ କ୍ ହମହସଞ୍ଜର,
WhatsApp ଇତୟାଦି ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମହର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଅଧିହବ୍ଶନଗୁଡ୍
ି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଭାବ୍ହର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେବ୍ ହଯଉଁଠାହର ହମଣ୍ଟର ହମଣ୍ଟି ସେିତ
ସଂହଯାଗ ୍ରିହବ୍ ଏବ୍ଂ ତା ିମ ଅଧିହବ୍ଶନ ବ୍ିତରଣ ୍ରିହବ୍ ।
18. ଏହି ପଦପ୍େପ ପୂବ୍ରୁ କାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ହାଇଛି କି? ଯଦି ହ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ଥି ା?
ହେସବ୍ୁ ୍ ଭାରତର 5 ଟି ରାଜୟହର ଯଥା ମୋରାଷ୍ଟ୍ର , ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶ, ଝାଡଖ୍ଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚି ମବ୍ଙ୍ଗ ଏବ୍ଂ ଓଡିଶା ହର ହେବ୍ୃ ଆରୀ 2019 ରୁ
ଅହ୍ଟାବ୍ର 2019 ମଧ୍ୟହର ନିହଜ ଏ୍ ପାଇ ଟ୍ ହପ୍ରାହଜ୍ଟ ସମ୍ପ୍ୂଣେ ୍ରିସାରିଛ ି । ଏେି ପଯେୟାୟହର, 25 ମେିଳା ହନତା 100 ଆଦିବ୍ାସୀ ବ୍ାଳି୍ାଙ୍କୁ
ପରାମଶେ ହଦଇଥିହ । ହପ୍ରାଗ୍ରାମ ଏ୍ ଉତ୍ସାେଜନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରେଣ ୍ ା ଏବ୍ଂ ଏଥିହର ଅହନ୍ ସେଳତାର ୍ାୋଣୀ ଅଛି, ହଯପରି୍:ି
•

୍ାଯେୟକ୍ରମ ହଶଷ୍ହର, 70% ମେିଳା ସମବ୍ାୟ ସମିତ ି ନିଜର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୍ରିବ୍ା୍ୁ ଚାେଁୁଥିହ ।

•

୍ାଯେୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବ୍ା ପହର, ପ୍ରହତୟ୍ ମେିଳା ସକ୍ରିୟ ଭାବ୍ହର ଇଣ୍ଟରହନଟ୍ ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରିବ୍ା ଆରମ୍ଭ ୍ରୁଛନ୍ତି ।ହସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
82% ଇଣ୍ଟରହନଟ୍ ବ୍ୟବ୍ୋର ୍ରି ହସମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ହେଉଥିବ୍ା ସମସୟା୍ୁ ଆହ ା୍ିତ ୍ରନ୍ତି ।

•

ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରେଣ୍ାରୀ ଏ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହନତା ହେବ୍ାର ପଥହର ସବ୍େସାଧାରଣହର ୍େିବ୍ା ଦକ୍ଷତା ବ୍ି୍ାଶ ୍ରନ୍ତି ।

•

63% ମେିଳା ବ୍ତ୍ତେମାନ ହସମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସର୍ାରୀ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ବ୍ିଷ୍ୟହର ବ୍ୁ ଝାମଣା ବ୍ୃ ର୍ଦ୍ି ୍ରିଛନ୍ତି ।

