উর্জ া-আত্মনির্জ রশীল গ্রামীি র্ারত

ভারতের বিবভন্ন প্রাতে এখনও অতনক গ্রাম আতে যেখাতন বিদ্যুেশবি য ৌোয়বন। ঐসি গ্রামতক বিকবিক শবির
মাইতরাগ্রীড দ্বারা আত াবকে করার উতেশু বনতয় ২০০৮ সাত

"গ্রামউর্জা" (Gram Oorja) এর স্থা না হয়।

এই প্রবেস্ঠান ভারতের বিবভন্ন প্রাতে অবভোন চাব তয় গ্রামিাসীতের বচোধারাও সমসুা িু ঝতে সক্ষম
হতয়তে। যসই আবভোতনর আবভজ্ঞোতক কাতে

াবিতয় আমরা ভারতের বিবভন্ন গ্রাতম

েতক্ষ বনতয়বে।

ু তন যে ার দারেবােী (Darewadi) গ্রাতমর বিেুু্ৎ শবির সমসুা িু ঝতে য তর যসখাতন যসা ার মাইতরাগ্রীড াোতনা
হতয়তে। যসই যসৌরশবি প্রকতির অবধতন সমস্ত গ্রামিাসীর েীিতন অত া ভযর যিতে। গ্রামিাসীরা োতের ঘতর বিবভন্ন
বিেুবেক েন্ত্র াবে, যেরকম যেব বভষন, যরবডও, কবিউোর চা াতে সক্ষম হতয়তে এিং োর ফত

োতের

বশক্ষািুািস্থার উন্নবে হতয়তে। যসই রকম ভাতিই আমরা কননােতকর ববোল (Viral) নামক গ্রাতম, মধুপ্রতেশ এিং
উত্তরপ্রতেতশর বিবভন্ন গ্রাতম গ্রামউেনা দ্বারা যসৌরশবিতক কাতে াবিতয় বিবভন্ন প্রকি চা ু কতরবে।
আমরা যসৌর াতির সহায়োয় যসচিুািস্থা এিং ানীয় েত র সু িুািস্থার কাে শুরু কতরবে। মহারাতের থাতন যে ার
েওহর ো ু কাতে বিবভন্ন গ্রাতম যসৌর াতির স্থা না করা হতয়তে। যসখাতনর গ্রামিাসীতের ২-৩ বকত াবমোর যেঁতে
ানীয় ে

আনতে যেতে হে। শুধু ে

আনতেই োতের সমস্ত শবি বনিঃতশষ হতয় যেে। গ্রামউেনা একটি

সামাবেক সংস্থা "প্রিবে প্রবেস্ঠান" এর সতহােিীোয় গ্রাতম যসৌর াি য ৌতে বেতয়তে এিং অনু গ্রাতম প্রবেষ্ঠার কাে
করতে । িুাতয়ািুাস (যিািরিুাস) এখন এ ব েী এর বরিেন তন িুািহার করতে ারা োয়। আমাতের সংিঠন
মহারাতের এিং মধুপ্রতেতশর বিবভন্ন গ্রাম এিং যিাশা ায় েতিনক্ষন কতরতে। বেআইতেে (GIZ) এক োমনান সংস্থা
যিািরিুাস প্রকি চা ু কতরতে ক ালবান (Kolvan) গ্রাম, ু তনতে। আমরা োতের সহায়োয় ঘতর ঘতর,বিবভন্ন
যহাতেত ,স্কুত - কত তে যিাির িুাস য ৌতে বেতয়বে। যসই যিাির িুাস দ্বারা চারশে যথতক যিশী োত্রোত্রীর বমড-যড
বম প্রকি সু ন্দরভাতি চ তে। আমরা কমোতম প্রাকৃবেক সিতের িুাু্িহার করতে ারবে এ ,ব ,বের বরিতেন
িুাতয়ািুাস িুািহার কতর ।

এই সি বকেু র মাধুতম গ্রামউেনা এখন উেনা আত্মবনভন রশী গ্রামীন ভারতের কিনা করতে। এই সিই সম্ভি সকত র
বমব ে প্রয়াতস এিং গ্রাম িাসীতের সহতোিীোয়।
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