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୧.୧ ଉକ୍ରଭ
ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୟାକ ବାଫୄଯ ଫିସ୍ତୃତ ö ୄକୄତ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଭା କଯାମାଆଛି। ୨୦୦୫ ଭସିହା
ୂଫଦଯୁ ଏହା ଭୁଣ୍ଡିଛା ଖାଦୟ ଉୄଯ ଖର୍ଚ୍ଦ ଥଫା ତାାଙ୍କ (କାୄରାଯୀ) ଖର୍ଚ୍ଦ ଉୄଯ ନିଯୂଣ କଯାମାଉଥିରା।
୧୯୯୦ ଭସିହାୄଯ ଫିଶ୍ୱଫୟାଙ୍କ ୄଦୈନକ
ି ଭୁଣ୍ଡିଛା ଦୁ ଆଡରାଯ ଅୟ ଭାକୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କୄର। ଅଭ
ଟଙ୍କାଯ ନୟ ୄଦଶଯ ଟଙ୍କା ସାୄଥ ଭିି କିଣିଫା ଶକ୍ତି ଉୄଯ ଏହି ସଂ

ଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଯାମାଆଥିରା। ଏହା ୨୦୦୫

ଭସିହାଯୁ ୨୦୧୩ ମଦୟନ୍ତ ଫଫତ୍ତଯ ଯହିରା। ୄକୄତକ ର୍ଦ୍ଦ ଥଦୄନୈତକ
ି ଓ ଣ ଥଦୄନୈତକ
ି ସୂଚନାଙ୍କ ଉୄଯ
ୄଦଶଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କଯାମାଆଛି। ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୂଚନାଙ୍କ ତିଅଯି ାଆଁ ଫିଦୟାୟ ଶିକ୍ଷାକୁ
୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଛି। କିନ୍ତୁ ୄରାକଯ ଥଦୄନୈତକ
ି ସ୍ଥିତଯ
ି ଗୁଯୁତ୍ୱ ଯହିଛ ି ଭାତ୍ର ୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ।
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ଫିବିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଓ ନଭୁନା ସୄଫଦକ୍ଷଣ ନୁ ସାୄଯ ୧୯୫୦ ଭସିହାଯୁ ୨୦୧୦ ଭସିହା ମଦୟନ୍ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଯୂୄଯଖ
ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବାୄଫ ସ୍ଥିଯୀକୃ ତ ୄହାଆଛି। ୨୦୧୨ ଭସିହାୄଯ ବାଯତ ସଯକାଯ ୄରାକସଂଖୟାଯ ୨୧.୯ ପ୍ରତିଶତ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭାୄଯଖା ତୄ ଛନ୍ତି ୄଫାରି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୧୧ ଭସିହାୄଯ ୨୦୦୫ ଯ ସଭତୁ ର କ୍ରୟଶକ୍ତି
ସୂଚନାଙ୍କ ନୁ ମାୟୀ ୨୩.୬ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ ଫା ୨୭୬ ନିୟୁତ ୄରାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭାୄଯଖାତୄ ଛନ୍ତି ୄଫାରି
ଫିଶ୍ୱଫୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି। ଭାୄଯଖା ୄହଉଛି ଭୁଣ୍ଡିଛା ୧.୨୫ ଡରାଯ ଅୟ। ଭିତ
ି ଜାତିସଂଘଯ ସହସ୍ରାଦ୍ଦ

ଉନ୍ନୟନ

କାମଦୟକ୍ରଭ ନୁ ସାୄଯ ୨୭୦ ନିୟୁତ ୄରାକ ଫା ୃଥିଫୀଯ ୄଭାଟ ୄରାକସଂଖୟାଯ ୨୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ
୨୦୧୧-୧୨ ଭସିହାୄଯ ଦଯିଦ୍ର୍ ଯହିଛନ୍ତି। ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂ ଜ୍ଞା ନିଯୂଣ ାଆଁ ଭୁଣ୍ଡିଛା ଅୟ,
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା, ନାହାଯ, ରିଙ୍ଗ ସାଭୟ, ଯିୄଫଶ ସଭତୁ ର ଫୟଫସ୍ଥା ଆତୟାଦି ଭାକ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆଥାଏ।
ୃଥିଫୀଯ ଏକ-ତୃ ତୀୟାଂଶ ଗଯିଫ ୄରାୄକ ବାଯତୄଯ ଯହିଛନ୍ତି। ଏଭାନଙ୍କ ସଂଖୟା ସାହାଯା ସବ୍ନକିତ ଅଫ୍ରି କା
ଭହାୄଦଶଠାଯୁ ଧିକ। ୭୦ ପ୍ରତିଶତଯୁ ଧିକ ୄରାକ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଫାସ କଯନ୍ତି। ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ କୃ ଷି ଓ କୃ ଷି
ସଭବନ୍ୀୟ କାମଦୟାଫୀ ଜିଡ
ି ି ଫା ସଭୂହ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନଯ ୩୩

ପ୍ରତିଶତ ବାଗ ୄମାଗାଆଥାନ୍ତି। କୃ ଷି ଓ କୃ ଷି

ସଭବନ୍ୀୟ କାମଦୟାଫୀୄଯ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ କାମଦୟଯତ ଛନ୍ତି । ୄଦଶଯ ସାଭାଜିକ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ଫିକାଶ
ଫିଷୟୄଯ କଥା ୄହରାୄଫୄ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ୄରାକଙ୍କ ଜୀଫନମାତ୍ରା କିଯି ଯିଫତ୍ତିତ ୄହାଆଛି ତାହାହିଁ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ।
ଜିଡ
ି ି ଯିସଂଖୟାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ଫାସ୍ତଫତାକୁ ରୁ କ୍କାୟି ତ କୄଯ।
ଜିଡ
ି ି ୄେଉଛି ୄଗାଟିଏ ଅଥ୍ନୀତିୄଯ ୄେଉଥିଫା ୄଭାଟ

ଫାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ୄସଫାଯ ଭୁଦ୍ର୍ା ଭୂରୟ।

ଆନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ଭୁଦ୍ର୍ା ାଣ୍ଠିଯ ୃଥିଫୀ ଅଥ୍ୄନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିବଙ୍ଗୀ (ଏପ୍ରି ଲ୍,୨୦୧୫) ଅନୁ ସାୄଯ ବାଯତଯ ଜିଡ
ି ି
୨୦୧୪ ଭସିୋୄଯ ୨୦୪୯.୫ ଫିରିଅନ ଡରାଯ। ଏୋ ଫିଶ୍ୱ ଜିଡ
ି ିଯ ୨.୬୫ ପ୍ରତିଶତ। ବାଯତଯ
ଜନସଂଖୟା ଫିଶ୍ୱ ଜନସଂଖୟାଯ ୧୭.୫ ପ୍ରତିଶତ। ଏୋଯ ଆୟତନ ଫିଶ୍ୱ ଆୟତନଯ ୨.୪ ପ୍ରତିଶତ।
ୄଦଶଯ ୄଗାଟିଏ ଫଡ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଛି

ଏହାଯ ନାଗଯିକଙ୍କ ାଆଁ ମଦୟାପ୍ତ ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ। ୧୯୪୩ ଭସିହାୄଯ

ଫଙ୍ଗା ଦୁ ବିକ୍ଷ ୄମାଗଁୁ ପ୍ରାୟ ୪ ନିୟୁତ ୄରାକ ପ୍ରାଣ ହଯାଆଥିୄର। କିନ୍ତୁ ୧୯୬୭ଯ ସଫୁ ଜ ଫିଲଫ ୄଯ ଧିକ
ଜଭିଚାଷ, ଉନ୍ନତ ଫିହନ, ଦୁ ଆଟି ପସର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନୂ ତନ କୃ ଷି ପ୍ରଣାୀ ୄମାଗଁୁ ୄଦଶ ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନୄଯ
ଅତ୍ମନିବଦଯଶୀ ୄହାଆାଯିଛ।ି
ସଫୁ ଜ ଫିଲଫ ୄମାଗଁୁ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆରା। ବାଯତ ଯି ଫିକାଶଭୁଖୀ ୄଦଶ ଖାଦୟ ସଙ୍କଟ ଦୂ ଯ କଯିାଯିରା।
୧୯୬୦ ଦଶକୄଯ

ସଫୁ ଜ ଫିଲଫ ଞାଫ, ହଯିଅନା ଓ ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶୄଯ ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କରା।

ଅୄଭଯିକୀୟ କୃ ଷିଫତ
ି ଡଃ ନଭଦାନ ୄଫାଯୄରାଗ, ବାଯତୀୟ ଫି

ଜ୍ଞାନୀ ଏଭ.ଏସ. ସ୍ୱାଭୀନାଥନ ଓ ନୟ

ୄଫୈଜ୍ଞାନିକଭାୄନ ଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କଯି ାଯୁଥିଫା ଗହଭ କିସଭଯ ଉଦ୍ଭାଫନ କୄର। ବାଯତୀୟ କୃ ଷି ଗୄଫଷଣା
ଯିଷଦ ୄାକ ରାଗୁନଥିଫା ଗହଭ କିସଭ ଉଦ୍ଭାଫନ କଯି ସଫୁ ଜ ଫିଲଫକୁ ଫିୄଶଷ ସହାୟତା ୄଦଆଥିୄର।
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ଉନ୍ନତ କିସଭଯ ଭ ଞି, ଜୄସଚନ ଓ ଯାସାୟନିକ ସାଯଯ ପ୍ରୄୟାଗ ପୄଯ ୄଦଶ ଖାଦୟଶସୟ

ଉତ୍ପାଦନୄଯ

ସ୍ୱାଫରଭବୀ ୄହାଆାଯିରା। ଯାସାୟନିକ ସାଯ ଓ କୀଟନାଷକ ୄଓୌଷଧ ୄମାଗଁୁ ଜଭି ଓ ଭାଟି ଉୄଯ ନକାଯାତ୍ମକ
ପ୍ରବାଫ ଭଧ୍ୟ ଡିରା।

ସଫୁ ଜ ଫିଲଫଯ ତିୄନାଟି ଧାଯା
ଯିଫର୍ତ୍୍ନ

ୄଜୈଫ

ଧାଯା

ଯାସାୟନିକ

ନଫୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
(Innovation)

ମାନ୍ତ୍ରିକ

ସାଭାଜିକ

ଶଙ୍କଯ ଫିହନ

ଡିୄଜର ଓ

ଜଭିଜଭା

ଚୟନ

ଫିଦୁୟତଚାିତ

ସଂସ୍କାଯ,

ଯାସାୟନିକସାଯ

ବ୍ନଦ୍ୱାଯା

ଋଣ, ଫଣ୍ଟନ

ଓ କୀଟନାଶକ

ଜୄସଚନ,

ପ୍ରଣାୀୄଯ

ଔଷଧଯ ପ୍ରୄୟାଗ

ଗଭନାଗଭନୄଯ

ଯିଫତ୍ତଦନ

ଉନ୍ନତି, ମନ୍ତ୍ରୀକଯଣ

ପାପ :

ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ର୍ଦ୍,ି
ଫଣୁଅ ଗୁମ
ଫିୄରାନ
କୀଟାଣୁଯ ଫିନାଶ,
ଧିକ ଫୟୟ,

କଭ କୃ ଷି େଭିକୄଯ

ଜଭିଜଭା

ଧିକ ଉତ୍ପାଦନ,

ଏକତ୍ରୀକଯଣ,

ଫଜାଯ ଥଦନୀତିୄଯ

ଉନ୍ନତ ଫିହନ

ଧିକ ୄମାଗଦାନ

ଓ ନୟାନୟ

ଯିୄଫଶଯ
ଫକ୍ଷୟ

ସାଭଗ୍ରୀ
ଚାଷୀଙ୍କୁ
ଭିଫ
ି

ଆୄନାୄବସନ ଫା ନଫୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄମାଗଁୁ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ୄହରା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଭଯୁଡି ଫା ଜ ଯ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥ ହ୍ରାସ
ୄହଫା ସଭସୟାକୁ ଭୁକାଫିରା କଯାମାଆ ାଯିରାନାହିଁ। ଗାଅଁୄଯ ଯହୁ ଥିଫା ୩୦ ୄକାଟି ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ଜୀଫନୄଯ
ଉନ୍ନତି ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆାଯିରାନାହିଁ। ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ୄଗାଟିଏ ଚାଯିଜଣ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଫାଯଯ ଅୟ ଦିନକୁ ୄଗାଟିଏ
ଡରାଯ (ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟଙ୍କା)। ୄସଭାନଙ୍କଯ ସାଭାଜିକ ସମ୍ମାନ ୄଗାଭାତା, ସା ଓ ଭାଙ୍କଡଙ୍କଠାଯୁ ଭଧ୍ୟ କଭ। ଉର୍ଚ୍
ୄେଣୀଯ ୄରାକ ଓ ଜଭି ଭାରିକ ଭାୄନ ସଯକାଯୀ କଭଦଚାଯୀଙ୍କ ସହ ସରାସୁତଯା କଯି ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄଶାଷଣ କଯନ୍ତି ।
ୄଦଶୄଯ କବ୍ନୁୟଟଯ ଫିଲଫ ୄହରା। କିନ୍ତୁ ୄସଭାୄନ ୄମତିକି ଯିଭାଣୄଯ ଫୄହିତ ଥିୄର

ଅଜି ଭଧ୍ୟ ୄସତିକି

ଯହିଛନ୍ତି।
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ଏ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯାଜୟ ଓ ୄକନ୍ଧ ସଯକାଯ, ଦ୍ୱିାକ୍ଷିକ ଓ ଫହୁ ଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଭାୄନ ୄନକ ସାହାମୟ କଯୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଗତ ୫୦ ଫଷଦ ବିତୄଯ ହିତାଧିକାଯୀଭାୄନ ସାଭାନୟ ରାବ ହାସର କଯିାଯିଛନ୍ତି। ଗଯିଫ ୄରାକଭାନଙ୍କ ନିୟଭିତ
ଅୟଯ ନ୍ଥା ନାହିଁ। ୄସଭାୄନ ଉତ୍ତଭ ଶିକ୍ଷା ାଆନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଚିତ ସାଭାଜିକ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ଫୟଫସ୍ଥା , ମାହା ଦ୍ୱାଯା
ଜଭି ଭାରିକ ଫୟଫସା ୟୀ, ଭହାଜନ ଓ କଭଦଚାଯୀ ଗଯିଫଙ୍କ ଉୄଯ କ୍ଷଭତା ଓ ଥଦ ଫୄଯ ଯାଜୁ ତି କଯୁଛନ୍ତି।
ଗଯିଫଭାନଙ୍କୁ ୄଶାଷଣ କଯିଛନ୍ତି । କ୍ଷଭତାସୀନଭାୄନ ନିୄଜ କିଣ ନ୍ତି କିଭବା ସଯକାଯଙ୍କଠାଯୁ ରି ଜସୂତ୍ରୄଯ ଜଭି
ଧିକାଯ କଯନ୍ତି ଏଫଂ ଗଯିଫଙ୍କୁ କଭ ଭଜୁ ଯୀୄଯ ଚାକିଯୀ ୄଦଆ ଶୃଂଖା ନାଭୄଯ ଚୂ କଯାଆ ୄଶାଷଣ କଯନ୍ତି।

୧.୨

MâûcúY \ûe\âýe ùa÷gòÂý

୧) ଗଯିଫୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ୄହଉଛନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ଗଯିଫ କୃ ଷି େଭିକ। ୄସଥିଯୁ ର୍ଦ୍ଦାଧିକ ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି
ଓ ଜନଜାତିଯ ୄରାକ। ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଗ୍ରାଭୟ ୄରାକସଂଖୟାଯ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କିନ୍ତୁ ଗଯିଫ
ୄରାକସଂଖୟାଯ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ । ଏଥିାଆଁ ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଙ୍କ ରାଗି ଫହୁ ସକାଯାତ୍ମକ ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ୄଗାଟିଏ ଜଟି ସଭସୟା ୄମଉଁଥିୄଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି , ଥଦୄନୈତକ
ି ଓ ସାଭାଜିକ
ଫୄହା ସମ୍ମିତ
ି ୄହାଆଛି। ଯିସବ୍ନତ୍ତିଯ ବାଫ, ତି କଭ ଅୟଯ ସ୍ତଯ, କ୍ଷୁଧା, ଦୁ ଫଦ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶାଯୀଯିକ ଓ
ଭାନସିକ ଚା, ସାଭାଜିକ କ୍ଷାତିତା, ଫୄହା ଓ ଫଜଦନଶୀତା ଓ ଯାଜୄନୈତକ
ି କ୍ଷଭତାଫିହୀନତା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ
କାଯଣ। ଗଯିଫଙ୍କ ସାୄଥ ସାକ୍ଷାତକାଯୄଯ ଜଣାମାଏ ୄମ ଗଯିଫଭାୄନ ସ୍ୱାଧୀନ ବାୄଫ ନିଯାତ୍ତାଯ ସହ ନିଜ
ଯିସବ୍ନତ୍ତି ଧିକାଯ ସହ ଫ ଞ୍ଚିଫାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ୄତଣୁ ନିଭନ ଅୟ ଓ ଉୄବାଗ ଉୄଯ ୄକଫ କାମଦୟ ଦୄକ୍ଷ
ନୄହାଆ ଜଟି ସାଭାଜିକ ଦିଗକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଦଫାକୁ ୄହଫ। ସଯକାଯୀ ଶାସନ ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସବ୍ନକଦୄଯ
କିଛ ି ଯିଭାଣୄଯ ସାଭାଜିକ ଦିଗକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ୄଦଆଛି। ଦଶଭ ୄମାଜନାଯ ଭୁଖତ୍ର ସୂଚାଆଦିଏ ୄମ ଉନ୍ନୟନ ଯ ସୁପ
ଏଭାନଙ୍କ ାଖୄଯ କଭ ହଞ୍ଚିଛ।ି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଘୄଯ ଓ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସହଯା ଞ୍ଚ ଘୄଯ ଫିଜୁଶ
ି କ୍ତି
ଭିୄନାହିଁ। ଭାତ୍ର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସହଯା

ଞ୍ଚ ଘୄଯ ାଣି ାଆ ଛି। ଫହୁ ତ କଭ ଘୄଯ ାଆଖାନା ଛି।

ଯିୄଫଶ ଫକ୍ଷୟ ମାହା ଏମଦୟନ୍ତ ସଭସୟା ନଥିରା ଏୄଫ ଦୁ ତଗତିୄଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଉଛି। ଜଭି ଓ ଜଙ୍ଗର ଫକ୍ଷୟ,
ବୂଗବଦ ଜସ୍ତଯ ହ୍ରାସ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତାକୁ ଫିନ୍ନ କଯୁଛି। ଘଯ ବିତୄଯ ଭହିାଭାୄନ ୁଯୁଷଙ୍କଠାଯୁ ଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ।
ୄସଭାନଙ୍କଯ ସାକ୍ଷଯତା ହାଯ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ (ୁଯୁଷଙ୍କଯ ୭୬ ପ୍ରତିଶତ) । ଯିଫାଯ ଓ ାଯିଫାଯିକ ସବ୍ନତ୍ତି ଉୄଯ
ୄସଭାନଙ୍କଯ କଭ ଧିକାଯ ଯହିଛ।ି
୨) ତିୄନାଟି ିରାଙ୍କ ବିତଯୁ ୨ଟି ିରା ଳ୍ପ ଫା ଫହୁ ତ ୃଷ୍ଟିହୀନତାଯ ଶିକାଯ ୄହାଆଛନ୍ତି। ଗଯିଫ ଯିଫାଯୄଯ ଏହା
ଏକ ଫିଜ୍ଜନକ ସ୍ତଯୄଯ ଛି।

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ, ଜାତି ଓ ରିଙ୍ଗ ଫୄହାଭାନ ସମ୍ମିତ
ି ବାୄଫ ଗ୍ରାଭା

ଞ୍ଚୄଯ ୄଘାଯ

ସଭସୟା ସୃଷ୍ଟି କଯିଛ ି । ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ନୀତି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏହାକୁ ସାଭନା କଯି ଭୁକାଫିରା କଯିଫାକୁ ଡିଫ।
ଧିକାଂଶ ନିଭନଜାତିଯ ୄରାକ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ଦୂ ଯୄଯ ଫସତି ଫାନ୍ିଯହନ୍ତି। ସାଭାଜିକ ୄସଫାଯ ରାବ ାଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ାଣିବ୍ନ ଓ ଶସ୍ତାଦଯୄଯ ଖାଦୟଶସୟ ୄମାଗାଉଥିଫା ୄଦାକାନ ଆତୟାଦି ସାଭାଜିକ ୄସଫାଯ ରାବ
ାଅନ୍ତି ନାହିଁ।
Odisha State Open University

6

Mâûcû*k aòKûg
ପୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄମାଗଁୁ ଗଯିଫୄରାକଭାୄନ ସହଯକୁ ଫାଧ୍ୟୄହାଆ ଚାରି ମାନ୍ତି। ଚାକିଯୀ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନତି ାଆଁ
ୄସଭାୄନ ସହଯକୁ ଅସିୄର ସହଯା ଞ୍ଚ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଉତ୍କଟତଯ ହୁ ଏ। ସହଯା ଞ୍ଚୄଯ ଯିୄଫଶ ନୁ କୁ ନିୁଣ
ଚାକିଯୀ ୄମାଗାଆଫା ଧିକ ଫୟୟସାୄକ୍ଷ ହୁ ଏ। ସଯକାଯୀ ଓ ଅନ୍ତଜଦାତିକ ସଂସ୍ଥାଭାନ ଏସିଅ, ଅଫ୍ରି କା ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ଅୄଭଯିକା ଭହାୄଦଶୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ାଆଁ ଫହୁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଛନ୍ତି। ଏଯିକି ଉନ୍ନତ ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ
ଭଧ୍ୟ ସ୍ଥାୄନ ସ୍ଥାୄନ ଗଣ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଦଖାମାଆଛି। କିନ୍ତୁ ଫିକାଶଭୁ ଖୀ ଯାଜୟଭାନଙ୍କୄଯ ଏହି ସଭସୟା ଗୁଯୁତଯ ଅକାଯ
ଧାଯଣ କଯିଛ।ି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଭୂ ୄହଉଛି ସାଭନ୍ତଫାଦୀ ପ୍ରଥାଯ ଜଭିଭାରି କ-ଚାଷୀ -କୃ ଷି େଭିକ ସବ୍ନକଦ। ଯାଜନୀତି ଜ୍ଞ,
ଶିକ୍ଷାଫିତ, ୄମାଜନାକାଯ ଓ ସାଭାଜିକ କଭଦୀ-

ଏ ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଆଁ ଏହା ଏକ ୄନୈତକ
ି ଅହବାନ। କୃ ଷି ସହ ସବ୍ନୃକ୍ତ

ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସଫଦଜନଫିଦତ
ି । ଜାତୀୟ , ସାଭାଜିକ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ଜାଗଯଣ ାଆଁ

କାମଦୟକ୍ରଭ ନିତାନ୍ତ

ଅଫଶୟକୀୟ ୄହାଆଛି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଯୂୄଯଖ ତୟନ୍ତ ଜଟି। ବାଯତୀୟ ଥଦନୀତି ୨୦୦ ଫଷଦ ବ୍ରିଟଶ
ି ଭାନଙ୍କଯ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଥିରା। ଏହାଦ୍ୱାଯା ଅନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବାୄଫ ୄଶାଷଣ କଯାମାଉଥିରା। ୧୯୪୭ ଭସିହାୄଯ ସ୍ୱା

ଧୀନତା

ାଆଫା ୄଫୄ ଦୁ ଫଦ ଥଦନୀତି ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଗ୍ରସ୍ତ କୃ ଷି ଫୟଫସ୍ଥା ଅଭକୁ ଭିର
ି ା। ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସ୍ତଯ ତୟନ୍ତ
ଫିକଟ। ଜନସଂଖୟାଯ ୄଫଶିବାଗ ୄରାକ ଖାଦୟଶସୟ, ଡାରି , ଦୁ ଧ, ନିଯିଫା, ରୁ ଗାଟା

ଓ ନୂ ୟନ ୄମତିକି

କାୄରାଯୀ ଭିଫ
ି ା କଥା ୄସତିକି ଭଧ୍ୟ ାଅନ୍ତି ନାହିଁ।

୧.୩ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ]ûeYû
ଫିବିନ୍ନ ସଯକାଯ ଓ ଅନ୍ତଜଦାତିକ ନୁ ଷ୍ଠାନଭାନ ୃଥିଫୀଯୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄରା ାଆଁ ଫହୁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଛନ୍ତି। ତଥାି
ଏସିଅ, ଅଫ୍ରି କା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅୄଭଯିକାଯ ଫହୁ ୄଦଶୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଦୟଭାନ। ଏହା ବାଯତ ଯି ଉନ୍ନୟନଭୁଖୀ
ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ ଏକ ଗୁଯୁତଯ ସଭସୟା। ସାଭନ୍ତଫାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ଯୀତିଯୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଜନମ। ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରାକ ୄମଉଁ
ସ୍ତଯୄଯ ଜୀଆଁଥାନ୍ତି, ତାହା ଭଣିଷଯ ଭୂରୟୄଫାଧ ଉୄଯ ଏକ ଫୀବତ୍ସ ଟିପ୍ପଣୀ।
ଉନ୍ନତ ୄଦଶ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ୄଦଶକୁ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଉନ୍ନତ ୄଦଶ (MEDC) ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ। ଥଦୄନୈତକ
ି
ଉନ୍ନୟନଯ ଭାକାଠି ୄହଉଛି ଜିଡ
ି ି (GDP), ୄଭାଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ (GNP), ଭୁଣ୍ଡିଛା ଅୟ (Per
Capital Income), ଶିଳ୍ପାୟନଯ ସ୍ତଯ, ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଫିକାଶଯ ସ୍ତଯ ଓ ଜୀଫନ ଧାଯଣଯ ଭାନ। ତୃ ତୀୟ ଫିଶ୍ୱ,
ଫିକାୄଶାନମଖ
ୁ ୀ ୄଦଶ ତାରିକାୄଯ ଶିଳ୍ପାୟନଯ ନିଭନସ୍ତଯୄଯ ଥିଫା ୄଦଶକୁ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ କଯାମାଏ। ଏଠାୄଯ ଭାନଫ
ଉନ୍ନୟନ ସୂଚୀ (HDI)ଉନ୍ନତ ୄଦଶଭାନଙ୍କ ତୁ ନାୄଯ କଭ ଥାଏ।
ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ( Mass Poverty) ଏଯି ଏକ ଫସ୍ଥା ୄମଉଁଥିୄଯ ଫହୁ ସଂଖୟକ ୄରାକ ଖାଦୟ ଓ ୄଭୌିକ
ସୁଫଧ
ି ା ମଥା ଘଯ, ରୁ ଗାଟା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ୄସଫା ାଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୄସଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟହୀନତା, ୄଯାଗ, କ୍ଷୁଧା, ଜ୍ଞତା
ଓ ଳ୍ପାୟୁ ଷଯ ଶିକାଯ ହୁ ନ୍ତି। ଗତ ଦୁ ଆ ଶତାବ୍ଦୀୄଯ ୄକୄତକ ୄଦଶୄଯ ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ୄକୄତକ ୄଦଶୄଯ
ପ୍ରାଚୂମଦୟ ୄଦଖାମାଆଛି। ୁଯାତନ କାୄଯ ଏଫଯ ଫିକାୄଶାନମୁଖୀ ୄଦଶ ଭାନଙ୍କୄଯ ସ୍ମଯଣୀୟ ସବୟତା ସିନ୍ୁ
ଉତୟକା ସବୟତା, ନୀନଦୀଯ ଉତୟକା ସବୟତା, ୟାଙ୍ଗସି ଉତୟକା ସବୟତା, ଭାୟା ଓ ଆନକା ସବୟତା

–

ଫିକାଶରାବ କଯିଥିରା।
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ଶିଳ୍ପ ଫିଲଫ ପୄଯ ୟୁ ୄଯାଯ

ଥଦୄନୈତକ
ି ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିୄଯ ଫୟାକ ଯିଫତ୍ତଦନ ୄହରା। ଏହାୄଯ ୄସଭାୄନ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଫିଲଫ ୄଯ ଉନ୍ନତ ଥଦନୀତିୄଯ ଯିଣତ ୄହୄର। ନୟକ୍ଷୄଯ ଧିକାଂଶଫିକାୄଶାନମଖ
ୁ ୀ
ୄଦଶ ଶିଳ୍ପ ଫିଲଫଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ତଯୄଯ ଛନ୍ତି। ଏଥିାଆଁ ଫିକଶିତ ଓ ଫିକାୄଶାନମୁଖୀ ଥଦନୀତି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଡ ଧଯଣଯ
ଫୟଫଧାନ ଯହିଛ।ି
ଏହି ସବ୍ନକଦୄଯ ସୂଚନା ଦିଅମାଆ ାୄଯ ୄମ ଫତ୍ତଦଭାନ ଫିକଶିତ ଥଦନୀତିଭାୄନ

ଉନ୍ନୟନଯ ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ

ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄବାଗିଛନ୍ତି। ଟୁୟବଯ ମୁଗୄଯ ଆଂରଣ୍ଡ ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄବାଗିଛ।ି ସପ୍ତଦଶ ଓ ଷ୍ଟାଦଶ
ଶତାବ୍ଦୀୄଯ ଫୟାକ ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ଉତ୍କଟତଯ କଯିଛ।ି ଶ୍ଚି ଭ ୟୁ ୄଯାୄଯ ଧିକାଂଶ ୄଦଶ ୄସହି
ଦଶା ୄବାଗିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତଯାଷ୍ଟ୍ର ଅୄଭଯିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଭି ଓ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସବ୍ନଦ ସୄତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଦଶା ୄବାଗ କଯିଛ।ି ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ
ଅଫ୍ରି କୀୟ ଦାସ ଓ ୄରାହିତ ବାଯତୀୟ (ୄଯଡ ଆଣ୍ଡିଅନ) ଏହାଯ ଉତ୍କଟ ପ୍ରତିପ ାଆଛନ୍ତି। ଜାାନୄଯ ଭଧ୍ୟ
ୄଟାକୁ ଗାୱା ମୁଗୄଯ ଏଫଂ ୄଭଜିଯାଜ ସଭୟୄଯ ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଥିରା। ୁ

ଞିଫାଦୀ ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ ଦୁ ତ

ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହୁ ସଭୟ ୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ାଆରା। ୄସାବିଏତ ୟୁ ନୟ
ି ନୄଯ ଏହା
ୄକ୍ଷାକୃ ତ କଭ ସଭୟୄଯ ଘଟିରା। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ ଦୁ ଆ ଧଯଣଯ ଧାଯଣା ଯହିଛ ି

– ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ

ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ।
ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ଏଯି ଏକ ଫସ୍ଥା ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟକ୍ତି ଫା ୄଗାଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦାଯିତ ଉୄବାଗ ସଭବ ନଥିୄର
ଗଯିଫ ୄଫାରି ଗଣା ହନ୍ତି। ବାଯତୀୟ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଗୄଫଷଣାୄଯ ଧିକ ବାଗଯ ୄରାକ ମୄଥଷ୍ଟ ଖାଦୟଶକ୍ତି
(କାୄରାଯୀ) ନ ାଆଫାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖାତୄ ୄଫାରି ଗଣାମାଏ। ୄସହି ନୁ ସାୄଯ ଷଷ୍ଠ ଓ
ସପ୍ତକ ଦଶକୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ତୄ ଥିଫା ୄରାକସଂଖୟା ନିଣଦୟ କଯାମାଆଥିରା।

୧.୪ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ]ûeûùe

_¡ZòMZ _eòa©ð^

ଯୀତିଫଧ
ି ାନ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫା ୄମାଗଁୁ ଫିବିନ୍ନ ଗୄଫଷକଭାୄନ ଗ୍ରାଭୟ ଓ ସହଯା

ଞ୍ଚ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫିବିନ୍ନ ହିସାଫ

ୄଦଆଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭୄସ୍ତ ଏକଭତ ୄମ ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ସଂଖୟା ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆଚାରିଛ।ି
ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହିସାଫ ନୁ ସାୄଯ ୄମଉଁ ଯିଫାଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟ ଫା ଉୄବାଗ ଫୟୟ କଯିାଯନ୍ତି ନାହିଁ,
ୄସଭାନଙ୍କୁ ଗଯିଫ ୄଫାରି ଗଣାମାଏ। ୄରାକସଂଖୟାଯ ତ ସ୍ତଯ ଓ ଉଯ ସ୍ତଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁ ନା କଯାମାଆ
ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କଯାମାଏ।
ଫିକାୄଶାନମଖି
ୁ ୄଦଶଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଧାଯଣା ଧିକ ଅଫଶୟକ। ଫିକଶିତ ୄଦଶଭାନଙ୍କ ାଆଁ
ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଧାଯଣା ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ। ଏହାଛଡା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ନୟ ଦୁ ଆଟି ଦିଗ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଭଧ୍ୟ ଛି। ଫୟକ୍ତିଗତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ

– ଫୟକ୍ତିଗତ ଓ ସଭଷ୍ଟିଗତ

ଯିସଯୄଯ ୄସହି ଗଯିଫ ୄରାକଭାୄନ ଅସନ୍ତି ୄମଉଁଭାୄନ

ତୟାଫଶୟକୀୟ ଖାଦୟ, ଫୟଫସ୍ଥାନ ଓ ରୁ ଗାଟା ାଅନ୍ତିନାହିଁ।

୧.୫ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ : ସାଭାଜିକ aýaiÚûଯ ଯିଣାଭ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସାଭାଜିକ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ସନ୍ତାନ। ସଯକାଯ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯି ସାଭାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପୄଯ ଫୟୟ କଯି
ଏହାଯ ଦୂ ଯୀକଯଣ କଯିାଯନ୍ତି। ଫିଫାହ, ଭୃତୁୟ, ଜନମ ଓ ସାଭାଜିକ ଫିଧିୄଯ ମଥା ଫୟୟକୁ ନିଯୁତ୍ସାହିତ କଯି ଭଧ୍ୟ
ଏଥିୄଯ ସାହାମୟ କଯିାଯନ୍ତି।
Odisha State Open University
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ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ ୄକୄତାଟି ଅୄକ୍ଷିକ ପ୍ରଶନ ଯହିଛ।ି
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଶନ : ଗଯିଫ କିଏ ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶନ : ଗଯିଫ ଜଣକ ୄକୄତ ଗଯିଫ ?
ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଶନ ଜୀଫନ ଧାଯଣଯ ସାଧାଯଣ ଭାନ ସହ ସବ୍ନକିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭାୄଯଖା ଯିଫୄତ୍ତଦ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୂଚୀ ସହିତ ସବ୍ନୃକ୍ତ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୂଚୀ ସାଧାଯଣତଃ ସଭାଜଯ ହାଯାହାଯି ଅୟ ଉୄଯ ନିବଦଯ କୄଯ।
ସବ୍ନଦ ଥିଫା ଫା ନଥିଫା ସ୍ଥିତ ି ଉୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଅକାଯ ୄମୄତ ନିବଦଯଶୀ ନୁ ୄହଁ ଗଯିଫ ଓ ଧନୀ ଭାନଙ୍କ ବିତୄଯ
ଅୄକ୍ଷିକ ଫିଷଭତା ଉୄଯ ତାଠାଯୁ ଧିକ ନିବଦଯଶୀ। ସଭଷ୍ଟିଗତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସାଭାଜିକ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପ୍ରତିପ ଓ
ସାଭାଜିକ ଫୟଫସ୍ଥା ଯିଫତ୍ତଦନ କଯି ଏହାକୁ ୄରା କଯିୄହଫ।
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୁ ଆଟି ଭାକାଠିୄଯ ଭାମାଏ। ୄଗାଟିଏ ଭୁଣ୍ଡଗଣା ଭା। ନୟଟି ଫୟକ୍ତି ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ

ଥଦୄନୈତକ
ି

ସ୍ଥିତଯ
ି ଫୟଫଧାନ।
ଭୁଣ୍ଡଗଣା ଭାଯ କ୍ରଭ :
୧) ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ
୨) ଗଯିଫଙ୍କ ସଂଖୟା ଓ ନୟାନୟ ୄରାକଙ୍କ ସାୄଥ ଏହାଯ ନୁ ାତ ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କଯିଫା
ଧିକାଂଶ ବାଯତୀୟ ଥଦଶାସ୍ତ୍ରୀଭାୄନ ଏହି ସଂ ଜ୍ଞା ଫୟଫହାଯ କଯିଛନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୟଫଧାନଯ ଭା ୄହଉଛି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ସୀଭାୄଯଖା ତୄ ହାଯାହାଯି ଅୟଯ ନୁ ାତ। ନିର୍ଦ୍ଦାଯିତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଠାଯୁ ଫୟଫଧାନ ଏହି ପ୍ରଣାୀୄଯ
ଭା ମାଆଥାଏ।
ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄକୌଣସି ନୂ ତନ ଫା ଅକସ୍ମି କ ଘଟଣା ନୁ ୄହଁ। ଥଦୄନୈତକ
ି ବିଫୃର୍ଦ୍ି ଦ୍ୱାଯା ଫହୁ ସଂଖୟକ ୄରାକ
ଉକୃ ତ ୄହାଆନାହାନ୍ତି ୄଫାରି ୄମାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଜଣାଡିରା। ୄଭାଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ( GNP) ଫା ଭୁଣ୍ଡିଛା
ଅୟ ଏୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏକ ସୀଭିତ ଫ ଧାଯଣା। ପ୍ରକୃ ତୄଯ ୄରାକଙ୍କ ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିଫା ଓ
ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ସାଭାଜିକ ଭଙ୍ଗ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆ ାଯିଫ।
ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ ସଯକାଯୀ ନିଣଦୟ

(ୄମାଜନା କଭିଶନ ତଥା – ଏ. ାନଗ୍ରିୟା –India, the emerging giant, ୨୦୦୫ P ୧୩୭ )
Odisha State Open University
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୧.୬ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ତଦ୍ୃ ଷ୍ଟି
ହାଯାହାଯି ଅୟ ଠାଯୁ କଭ ଅୟ କଯୁଥିଫା ୄରାକଙ୍କୁ ଗଯିଫ କୁ ହାମାଏ। ବିକଟଯ ୁଂକ୍ସ

ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ

ୄଗାଟିଏ ବର ସଂ ଜ୍ଞା ୄଦଆଛନ୍ତି। ୄସ କହନ୍ତି ୄମ ୄମଉଁଭାୄନ ଜାତୀୟ ହାଯାହାଯି ଅୟଯ ୄର୍ଦ୍ଦକ ୄଯାଜଗାଯ
କଯନ୍ତି, ୄସଭାୄନ ଗଯିଫ। ଏହି ଅୟଯ ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଫା ଏକ ଚତୁ ଥଦାଂଶକୁ ଅୄଭ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭା
ବିତୄଯ ଯଖି ାଯିଫା।
ଏଥିୄଯ ଦୁ ଆଟି କଥା ଫିଚାଯ କଯିଫାକୁ ୄହଫ- ଯିଫାଯଯ ନିତାନ୍ତ ଅଫଶୟକତା ୄକୄତ

? ୄକତିକି ଫିଷଭତା

ସହନୀୟ ? ସଫୁ ୄଫୄ ୄକୄତ ୄରାକଙ୍କ ଅୟ ହାଯାହାଯି ଅୟ ଠାଯୁ କଭ ୄହଫ। ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣଯୁ ୄଦଖିୄର

ଫିଷଭତା ଥିଫା ମଦୟନ୍ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଯହିଥିଫ । ମଦିଚ ୄଫୈଷଭତା ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସବ୍ନକଦ ଯହିଛ,ି ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ କିଏ
ଭୁଖୟ କିଏ ୄଗୌଣ ଜାଣିଫା କଷ୍ଟକଯ। ସଭାଜଯ ଉର୍ଚ୍ ଅୟକାଯୀ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକଙ୍କ ଠାଯୁ ଯଫତ୍ତଦୀ ୨୦
ପ୍ରତିଶତ ୄରାକଙ୍କ ମଦୟନ୍ତ ଅୟ ହସ୍ତାନ୍ତଯ କୄର ହୁ ଏତ ଅଥିକ ୄଫୈଷଭୟ ହ୍ରାସ ାଆାୄଯ, ୄହୄର ଏହି
ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ାଆଫ ନାହିଁ। ଅୟଯ ସ୍ତଯ ହ୍ରାସ ାଆୄର ୄଫୈଷଭୟ ନୁ ାତ ଯିଫତ୍ତିତ
ୄହାଆାୄଯ। କିନ୍ତୁ ନାହାଯ ଓ ୁଷ୍ଟିହୀନତା ୄମାଗଁୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆାୄଯ। ଅୄଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସବ୍ନକଦୄଯ
ୄଫୈଷଭୟକୁ ଫୄହା କଯିଫା କଥା ନୁ ୄହଁ।
ଥଦୄନୈତକ
ି ୄଫୈଷଭୟ ୄହଉଛି ଅୟ ୄଫୈଷଭୟ, ସବ୍ନତ୍ତି ୄଫୈଷଭୟ ଓ ସବ୍ନତ୍ତି ଫୟଫଧାନଯ ସଭାହାଯ।
ଥଦଶାସ୍ତ୍ରୀଭାୄନ ଥଦୄନୈତକ
ି ୄଫୈଷଭୟ ତିୄନାଟି ସ୍ତଯୄଯ ଫିଚାଯ କଯନ୍ତି – ସବ୍ନତ୍ତି, ଅୟ ଓ ଉୄବାଗ।
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଅୄରାଚନାୄଯ ୄଫୈଷଭୟ ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ ସ୍ଥାନ ଧିକାଯ କୄଯ। ଏହା ସତକଥା ୄମ ଅୟ ସଭାନ
ବାଫୄଯ ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଣ୍ଟନ ୄହାଆନାହିଁ। ୄକଉଁ ଅୟଯ ସ୍ତଯ ଗଯିଫକୁ ନୟଭାନଙ୍କଠାଯୁ ରଗା ଚିହ୍ନାଆଫ
ତାହା ଜାଣିଫା ଅଫଶୟକ। ଜୄଣ ଥଦଶାସ୍ତ୍ରୀ ାଆଁ କାୄରାଯୀ ଓ ୄପ୍ରାଟିନ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ ନୁ ୄହଁ, ଦଯଦାଭ ଓ ଉତ୍ପାଦନ
ଖର୍ଚ୍ଦ ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ୄକୄତାଟି ସାଭଗ୍ରୀ / ୄସଫାୄଯ ଭା ନକଯି ଏହା ାଆଫା ାଆଁ ଦଯକାଯୀ
ଅୟ ହିସାଫୄଯ ଭାିଫାକୁ ୄହଫ।
ଓସ୍ଥାଯ ରିବସ (୧୯୧୪-୭୦) ଜୄଣ
ଅୄଭଯିକୀୟ ନୃ ତତ୍ତ୍ୱଫିତ୍। ୄସ ଫସ୍ତି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ସଭସୟା ଫିଷୟୄଯ ସୁନ୍ଦଯବାୄଫ ଫଣଦନା
କଯିଛନ୍ତି। ୄସ କହନ୍ତି ୄମ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂସ୍କୃତ ି
ୄଦଶ ବିତୄଯ ସୀଭାଫର୍ଦ୍ ନୁ ୄହଁ। ଫୟକ୍ତି
ୄକୈନ୍ଧକ
ି ୁ ଞିଫାଦୀ ସଭାଜୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ
ସଂସ୍କୃତ ି ଏକ ପ୍ରୄୟାଜନାନୁ ମାୟୀ ଯିଫତ୍ତଦନ
ତଥା ଗଯିଫଭାନଙ୍କ ନଗଣୟ ସ୍ଥିତ ି ାଆଁ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରିବସ ୧୯୬୭ ଭସିହାୄଯ
ମୁକ୍ତଯାଷ୍ଟ୍ର ଅୄଭଯିକାଯ ଫିଜ୍ଞାନ, ଦଶଦନ ଓ ଧଭଦ
ସଭବନ୍ୀୟ ଜାତୀୟ ୁସ୍ତକ ୁଯସ୍କାଯ ାଆଛନ୍ତି।
(ଓସ୍ଥାଯ ରିବସ)
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ପ୍ରୄତୟକ ଘୄଯ ଉରବ୍ଧ ଯିସବ୍ନତ୍ତିଯ ଭୂରୟ ଅଭକୁ ତୁ ନା ାଆଁ ୄନଫାକୁ ୄହଫ। ବାଯତୀୟ ଯିଜବଦ ଫୟାଙ୍କ
୧୯୭୧-୭୨ ଭସିହାୄଯ ସୄଫଦକ୍ଷଣ କଯି AIRDIS ୄଯ ତଥୟ ପ୍ରକାଶିତ କଯିଥିରା।
ବାଯତୀୟ ଯିଜବଦ ଫୟାଙ୍କ ବାଯତଯ ସୄଫଦାର୍ଚ୍ ଫୟାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ୄସଭାୄନ ଭୁଦ୍ର୍ା ସବ୍ନକଦୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ
କଯିଥାନ୍ତି। ଏପ୍ରି ର ୧୯୩୫ ଯୁ ଏହା କାଭ କଯି ଅସୁଛ।ି ,ସ୍ୱାଧୀନତା ୄଯ ଜାନୁ ଅଯୀ ୧, ୧୯୪୯ ୄଯ ଏହାଯ
ଜାତୀୟକଯଣ ୄହରା। ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ବାଯତୀୟ ଯିଜବଦ ଫୟାଙ୍କ ଭୁଖୟ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ
କଯିଥାଏ।
ଯିସବ୍ନତ୍ତି- ଟ୫୦୦ଙ୍କା ମଦୟନ୍ତ, ଟ୫୦୦-୧୦୦୦ଙ୍କା ମଦୟନ୍ତ ଓ ଟ୧୦୦୦-୨୫୦୦ଙ୍କା ମଦୟନ୍ତ
ତିୄନାଟି ସ୍ତଯକୁ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ଗଯିଫ ୄଫାରି ଧଯାୄହରା। କିନ୍ତୁ

– ଏହି

AIRDIS ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ଘଯିଛା ଅୟ ସଂଗ୍ରହ

କଯିନାହିଁ। ଥଦଶାସ୍ତ୍ରୀଭାୄନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଭାଠାଯୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଅୄରାଚନା ାଆଁ ଧିକ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିନ୍ତି। ୄତଣୁ ୄମଉଁ
କାଯଣ / ଯିସ୍ଥିତି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୄଯ ତାହା ନୁ ଧ୍ୟାନ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ୄହାଆଛି।

୧.୭ କୃ ର୍ଷି ଜନିତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ୄଗାଟିଏ ଭତଫାଦ ନୁ ସାୄଯ, ଆଂୄଯଜ ଶାସନ ୄମାଗଁୁ କୃ ଷି େଭିକ ଯି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଉଦ୍ଭଫ ୄହରା। ନୟ
ଭତୄଯ କୃ ଷି ୄମାଗଁୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆରା। ଅୄଗ ଜନଗଣନା ନଥିଫାଯୁ ଆଂୄଯଜ ଶାସନ ଅଯମ୍ଭୄଯ କୃ ଷି େଭିକ
ଏକ ୄଛାଟ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄଫାରି ଭୄନ କଯା।ମାଉଥିରା। ଆଂୄଯଜ ଶାସନ ୂଫଦଯୁ ଗ୍ରାଭ ଗୁଡକ
ି ଅତ୍ମନିବଦଯଶୀ ଥିରା।
ଚାଷୀ ଓ କାଯିଗଯଭାୄନ ନିଜ ଦ୍ର୍ଫୟ ଓ ୄସଫା ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫିନଭ
ି ୟ କଯି ଚୁ ଥିୄର।
ପ୍ରୄତୟକ ଚାଷୀ, ଯିଫାଯ ସହିତ ନିଜ ଜଭି ଚାଷ କଯୁଥିୄର। ଯସ୍ପଯ ଉୄଯ ନିବଦଯଶୀ ୄହାଆ ଚୁ ଥିଫାଯୁ ନୟ
ଜଭି ଚାଷ କଯି ଟଙ୍କା ଫା ପସରଯ ବାଗ ାଆ

ଚୁ ଥିଫା କୃ ଷି େଭିକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ତିଅଯି ୄହାଆନଥିରା। ଗ୍ରା

ଭୟ

ସଭାଜୄଯ ୄସଭାୄନ ୄରାକଭାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଭ ଫାହାୄଯ ୄଯାଜଗାଯ ାଆଁ ନ ଠାଆ ୄଭାଟାୄଭାଟି ବରବାୄଫ
ଚୁ ଥିୄର। ଆଂୄଯଜ ଉନିୄଫଶଫାଦ ଶାସନୄଯ ଶସ୍ତା ଶିଳ୍ପଜାତଦ୍ର୍ଫୟ ଭୁକ୍ତ ବାୄଫ ଅଭଦାନୀ ୄହାଆ କାଯିଗଯଙ୍କ
ଫୃ ତ୍ତି ୄେଦ ୄହରା। ତୟଧିକ ଯାଜସ୍ୱ ଦାଫୀ ଓ ୄମୌକ୍ତିକ ସବ୍ନତି ଅଆନ ଓ ଯାଜସ୍ୱ ୄଦଆ ାଯି ନଥିଫା ୄରାକଙ୍କୁ
ୄଜରଦଣ୍ଡ ଏଫଂ ଗଯିଫ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷଜଭି ହଯାଆଥିଫା କୃ ଷି େଭିକୄଯ ଯିଣତ କରା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରଭାଗତ
ବାୄଫ ଚାଷୀ ଓ କାଯିଗଯଭାନଙ୍କୁ କୃ ଷି େଭିକ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ସାଭିର
କୃ ଷିଜାତ ଦ୍ର୍ଫୟଯ ଭୂରୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ନ ାଆଫା କାଯଣ ଓ ଜଭିଜଭା

କଯିଫାୄଯ ରାଗିରା । ଥଦନୀତିଯ ଭୁଦ୍ର୍ାକଯଣ,

ନୁ ାତୄଯ ୄରାକସଂଖୟା ଫୃ ର୍ଦ୍ି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ

ତ୍ୱଯାନିବତ କରା। ଣକୃ ଷି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଯାଜଗାଯ ନ୍ଥା ନଥିଫାଯୁ ଫହୁ ୄରାକ କୃ ଷି ଉୄଯ ନିବଦଯଶୀ ୄହୄର। ଷଷ୍ଠ
ଓ ସପ୍ତଭ ଦଶକୄଯ କୃ ଷି େଭିକ ନୁ ାତ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆଫା ଓ ଚାଷୀ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଆଫା ସ୍ପଷ୍ଟ ୄଦଖାମାଏ। ଏହା
ଗ୍ରାଭୟ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଜଭିଜଭା ଭାରି କାନାଯ ଫିଷଭତା ଫିଷୟୄଯ ସୂଚନା ଦିଏ। ୩ ପ୍ରତିଶତ ଜଭି ଭାରିକ ୨୬.୫
ପ୍ରତିଶତ ଚାଷଜଭି ଧିକାଯ କଯିଛନ୍ତି। ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ନାଭଭାତ୍ର ଜଭି ଭାରିକ ଚାଷଜଭିଯ ୧୦.୭ ପ୍ରତିଶତ ଜଭି ଚାଷ
କଯନ୍ତି। ତିନ-ି ଚତୁ ଥଦାଂଶ ଜଭି ଭାରି କ ଏକ-ଚତୁ ଥଦାଂଶ ଜଭି ଚାଷ କଯନ୍ତି। ୧୯୭୦-୭୧ ଓ ୧୯୭୬-୭୭ ଭଧ୍ୟୄଯ
ନାଭଭାତ୍ର ଜଭି ୨୪.୯ ପ୍ରତିଶତ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆଛି। ଥଚ ନୟ ଅୟତନଯ ଜଭି ୧୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆଛି। ଜଭି
ଫଣ୍ଟନଯ ସଭତା ପ୍ରାୟ ୄସହିଯି ଯହିଛ।ି
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୧.୮ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏଯି ଏକ ସାଭାଜିକ ସ୍ଥିତି ୄମଉଁଥିୄଯ ସଭାଜଯ ୄଗାଟିଏ ବାଗ ୄରାକ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଭୌିକ
ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯି ାଯନ୍ତି ନାହିଁ।


ସି.ଟି. କୁ ଯିଏନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା ନିଯୂଣ କଯି କହନ୍ତି ୄମ ଏହି ସାଭାଜିକ

– ଥଦୄନୈତକ
ି ସ୍ଥିତୄି ଯ

ସାଭାଜିକ ସବ୍ନଦ ଳ୍ପ ୄକୄତଜଣଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ୄଭଣ୍ଟାଉଛି ମଦିଚ ଫହୁ ସଂଖୟକ ୄରାକ ୄସଭାନଙ୍କଯ
ୄଭୌିକ ସୁଫଧ
ି ା ାଉନାହାନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପ୍ରତିପନ ୄହଉଛି କଭ ଅୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଅେୟସ୍ଥ ୀ, ଦୁ ଫଦ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ,
ଶିକ୍ଷାହୀନତା, ଫର୍ଦ୍ିତ ଫା ଭୃତୁୟହାଯ ଓ କମ୍ ଅୟୁ ଷ ଫ ଞ୍ଚିଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ । ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଅଥିକ ସଭତା ଓ
ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ ସ ହ ଜଡିତ। ଧିକ ସଭତା ୄହୄର ଧିକ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଫ। ସାଭାଜିକ ପ୍ରଚିତ

ଯୀତିୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା ନିଯୂଣ କଯାମାଏ। ଥଦୄନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣଯୁ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏଯି ଏକ ସ୍ଥିତି

ୄମଉଁଥିୄଯ ୄରାକ ନିଜଯ ତୟାଫଶୟକ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିାୄଯ ନାହିଁ। ଧିକାଂଶ ସଭାଜଫି ଜ୍ଞାନୀ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ଫ ଞ୍ଚିତ ୄହଫା ଥଦୄଯ ୄନଆଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଫହୁ ଭୁ ଖୀ ସଭସୟା। ଏହାଯ ଥଦୄନୈତକ
ି ,
ସାଂସ୍କୃତକ
ି , ସାଭାଜିକ ଓ ଭନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଯହିଛ।ି


ଭାଟିନ ୄଯନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା ସଭତା ନିଫଦାହୀତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଫାହୟତା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଯୂଣ କଯିଛନ୍ତି।
ନିଫଦାହୀତତ୍ତ୍ୱ ୄହଉଛି ସଫଦନଭ
ି ନ ଅଫଶୟକତା ୄମାଗାଆଫା ମାହା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ କାମଦୟକ୍ଷଭତା କ୍ଷୂଣଦ
ଯହିଫ। ସଭତା ୄହଉଛି ଫିବିନ୍ନ ସ୍ତଯଯ ଅୟ କଯୁଥିଫା ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅୄକ୍ଷିକ ସବ୍ନକଦ। ଫାହୟତା
ୄହଉଛି ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କୁ ଛାଡି ନୟୄରାକଙ୍କ ଉୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସାଭାଜିକ ପାପ। ଏଥିୄଯ ଦୁ ଆଟି
ସଭସୟା ଯହିଛ।ି ୄଗାଟିଏ ୄହଉଛି ଗଯିଫକୁ ଚିହ୍ନଫ
ି ା ଓ ଗଯିଫ ଭା କଯିଫା।



ଯାଉଣ୍ଟି ି ବ୍ରିୄଟନୄଯ ପ୍ରଥୄଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା ଫିଷୟୄଯ ଫିଶଦ ଅୄରାଚନା କୄର। ୄମଉଁ ଯିଫାଯଯ
ଅୟ କାମଦୟକ୍ଷଭତା ାଆଁ ଦଯକାଯ ନୂ ୟନତଭ ଅଫଶୟକତା ୄମାଗାଆ ାୄଯନାହିଁ, ଏହି ସ୍ଥିତକ
ି ୁ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ

ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ। ମୁକ୍ତଯାଷ୍ଟ୍ର ଅୄଭଯିକାଯ ଓସଦାନସ୍କି ଯାଉଣ୍ଟିଙ୍କ
ି ନୁ ଯୂ ସଂଜ୍ଞା- ‘ସଫଦନୂୟନ ଖାଦୟ ଉୄଯ
ଫୟୟ ବିତ୍ତକ
ି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ’ – ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଦଆଛନ୍ତି।
ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନୂ ଅ କିଭବା ଅକସ୍ମି କ ଘଟଣା ନୁ ୄହଁ। ୄଦଶ ଫାହାୄଯ ଓ ୄଦଶୄଯ ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା
ସଭସୟା। ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ ୄରାକସଂଖୟାଯ ୄଗାଟିଏ ଫଡ ଂଶକୁ ସୁଫଧ
ି ା ସୁୄମାଗ

ୄଦଫାୄଯ ସଭଥଦ

ୄହାଆଛି। ସଭୄସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ୄମ ଏଯି ଉନ୍ନୟନ ସୁସ୍ଥ ଥଦୄନୈତକ
ି ଫସ୍ଥାଯ ପ୍ରତୀକ ନୁ ୄହଁ। ଜି.ଏନ୍.ି. ଫା
ୄଭାଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ୄଗାଟିଏ ସୀଭିତ ରକ୍ଷୟ। ସାୄଥ ସାୄଥ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ୄଯାଜଗାଯ
ୄମାଗାଆଫା ଓ ୄଭୌିକ ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଅଫଶୟକ। ଯାଉଣ୍ଟି ି ହୁ ଏତ
ଦଯିଦ୍ର୍ଭାୄନ କିଯି ଚନ୍ତି ୄସହି ଫିଷୟୄଯ ତିଯ

ଞିତ ଫଣଦନା କଯିଛନ୍ତି। ୄଗାଟିଏ ଗଯିଫ ୄରାକ ହୁ ଏତ

ଭଦୁ ଅ ୄହାଆାୄଯ ଫା ସିୄନଭା ୄଦଖୁଥାଆାୄଯ। ୄସ ନିୄଜ ଗଯିଫ ୄହାଆ ନଥିଫାଯୁ ଏଯି ୄହଉଛି କହିଫା
ୄମୌକ୍ତିକ। ଗଯିଫଭାନଙ୍କ ଖାଦୟ ଅଫଶୟକତା ଧିକ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ ୄଫୄୄଫୄ ଣଖାଦୟ ଦ୍ର୍ଫୟ ଉୄଯ
ଖର୍ଚ୍ଦ କଯନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହତୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚୟନ ଭଧ୍ୟ ସୀଭାଫର୍ଦ୍ ୄହାଆଥାଏ।
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ଓସ୍କାଯ ରିଉସ୍ କହନ୍ତି, ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନିଜ ୄବୌତିକ ଚାହିଦା ଫା ବାଫ ୂଯଣ ନ କଯିଫାଯ ସ୍ଥିତି ୄଫାରି ଫଣଦନା କୄର
ଠିକ ୄହଫ। ସଭତା ପ୍ରଣାୀ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା ଦିଏ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସଭତା ସହିତ ଜଡିତ। ଫିକଟ ସଭତା କଭ
ଭୁଣ୍ଡିଛା ଅୟ ସ୍ତଯୄଯ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଯିଦଏ
ି । ଏହାଯ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥଦ ଭଧ୍ୟ ଛି। ୄରାକଙ୍କ ୄଦୈନନ୍ଦିନ

ଫୟଫହାମଦୟ ଦ୍ର୍ଫୟ ମୄଥଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ନ ୄହଫା ୄକଫ କଭ ସଭବ ୄମାଗଁୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ୭୦ ଫଷଦ
ୄଯ ୄମାଜନା ପ୍ରଣୟନକାଯୀଙ୍କ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ ଧାଯଣା ଯିଫତ୍ତିତ ୄହଫା ଅଫଶୟକ। ଦିୄନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ
ସୀଭାୄଯଖା ଭାସିକ ଟ୪୦ଙ୍କା ଅୟୄଯ ନିଣଦୟ ୄହାଆଥିରା। ୄଯ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ୄଦୈନକ
ି ୨୪୦୦ କାୄରାଯୀ
(ଶକ୍ତି) ଓ ସହଯା ଞ୍ଚୄଯ ୄଦୈନକ
ି ୨୧୦୦ କାୄରାଯୀ (ଶକ୍ତି) ହିସାଫୄଯ ନିଣଦୟ କଯାଗରା। ୄକଫ ଅଭ
ୄଦଶଯ ନୁ ୄହଁ ପ୍ରାୟ ସଫୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଫିକାଶଭୁ ଖୀ ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ ଏହା ଥଦଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାଜ ଫି ଜ୍ଞାନୀଭାନଙ୍କ
ାଖୄଯ ଏକ ଫିଫାଦଭାନ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହାଆ ଯହିଛ।ି ଉନ୍ନତ ୄଦଶୄଯ ୄମୄକୌଣସି ସଭୟୄଯ
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଅୟ ଓ ସାଭାଜିକ ଥଦୄନୈତକ
ି ଯୁୄଯଖ ଫିଷୟୄଯ

ଦଯିଦ୍ର୍ଙ୍କ ସଂଖୟା,

ସଫିୄଶଷ ତଥୟ ଭିୄ। ଅଭ ୄଦଶୄଯ

ଏଯି ତଥୟ ଭିୄି ର ବଫିଷୟତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଥ ସୁଗଭ ହୁ ନ୍ତା।
ଥଦନୀତିୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଥଦ ୄହଉଛି ୄଗାଟିଏ ଅୟସ୍ତଯ ଫା ଉୄବାଗ ଖର୍ଚ୍ଦ କଯିଫା ସ୍ତଯୄଯ ନଥିଫା

ୄରାକଙ୍କ ଫସ୍ଥା। ଏହି ୄରାକଭାୄନ ଦଯିଦ୍ର୍। ଫୟକ୍ତି ାଖୄଯ ସଭବ ନଥିଫା ଫା ଳ୍ପଥିଫା, ୄବୌତିକ
ଦ୍ର୍ଫୟ ନ ାଆଫା, ଫଞ୍ଚିଫାଯ ଧାଯା ନିଭନଭାନଯ ୄହଫାକୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ।

୧.୯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ : ଫିବିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣ I

_âKûeùb\

ନିଫଦାହକ ଫା ଜୀଫ ଫିଜ୍ଞାନୀ ସଭବନ୍ୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ :
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ନିଫଦାହକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏୄଫ ଧିକ ସଭାୄରାଚିତ ୄହଉଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱୄଯ ଭୄନ କଯାମାଏ ୄମ ସଫୁ ୄରାକ ତାଙ୍କ
ଖାଦୟ ବରବାୄଫ ଚୟନ କଯନ୍ତି ଓ ଅଫଶୟକୀୟ କାୄରାଯୀ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଖାଦୟ ଖାଆଥାନ୍ତି। କାୄରାଯୀ ୄଗାଟାଏ
ନିଣଦାୟକ ତଥୟ। ନୟଟି ୄହଉଛି ୄରାକଙ୍କ ଯୁଚି। କାୄରାଯୀ ଫଞ୍ଚିଫାକୁ ଦିଏ, ଯୁଚି ଭାନସିକ ସୄନ୍ତାଷ ଦିଏ। ଅୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି
ୄହୄର ଗଯିଫଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯୁଚି କାୄରାଯୀଠାଯୁ ଧିକ ନିଣଦାୟକ ୄହଫ। ଜୀଫଫି ଜ୍ଞାନୀ ସଭବନ୍ୀୟ ତତ୍ତ୍ୱୄଯ ନୂ ୟନ
କାୄରାଯୀ ମାହାକି ଭଣିଷ ଫଞ୍ଚି ଯହିଫା ାଆଁ ଅଫଶୟକ ନିଣଦାୟକ ବୂଭିକା ନିଏ। ଏୄଫ ସଭୄସ୍ତ ଏକଭତ ୄମ
ସାଧାଯଣ ୄରାକ ାଆଁ ୄଦୈନକ
ି ଭୁଣ୍ଡିଛା ୨୨୫୦ କାୄରାଯୀ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଖାଦୟ ଦଯକାଯ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱୄଯ କାୄରାଯୀ ଫା
ୃଷ୍ଟିସାଯ ଫଶୟକତାଯ ବୂଭିକା ଯହୁ ଛ।ି
୧୯୦୧ ଭସିହାୄଯ ଯାବଣ୍ଟି ି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ କହନ୍ତି ୄମ ମଦି ୄଗାଟିଏ ଯିଫାଯଯ ଅୟ ୄସଭାନଙ୍କ ଜୀଫନ
ଧାଯଣଯ ସଫଦନଭ
ି ନ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିଫାକୁ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ ୄସହି ଯିଫାଯ ପ୍ରାଥଭିକ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ମଦୟାୟୄଯ

ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ୄଫାରି କହି ୄହଫ।
ୄଫୈଜ୍ଞାଭିନ ସିୄଫାମ୍ ଯାଉଣ୍ଟି ି (୧୮୭୧-୧୯୫୪) ଜୄଣ ଆଂୄଯଜ ସଭାଜତତ୍ତ୍ୱ ଗୄଫଷକ, ସାଭାଜିକ ସଂସ୍କାଯକ
ଓ ଶିଳ୍ପତି, ୄସ ୧୮୯୯, ୧୯୩୫ ଏଫଂ ୧୯୫୧ ଭସିହାୄଯ ୟକଦ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସବ୍ନକଦୄଯ ତିୄନାଟି ଧ୍ୟୟନ

କଯିଥିୄର। ପ୍ରଥଭ ଧ୍ୟୟନୄଯ ୟକଦଯ ପ୍ରୄତୟକ ଗଯିଫଙ୍କ ଘଯକୁ ମାଆ ଫୟାକ ସୄଫଦକ୍ଷଣ ୄହାଆଥିରା।
ଯାବଣ୍ଟିଙ୍କ
ି ମୁକ୍ତି ୄହଉଛି ୄମ ଳ୍ପ ଭଜୁ ଯୀ ୄମାଗଁୁ ୄରାକ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄବାଗୁଛନ୍ତି। ଗଯିଫ ୄରାକ ନିଜ ୄମାଗଁୁ ହିଁ

ଦଯିଦ୍ର୍ ୄହାଆ ଯହିଥାନ୍ତି ବି ପ୍ରଚିତ ଭତଯ ଏହା ଫିୄଯାଧୀ।
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ଜୀଫତତ୍ତ୍ୱ ସବ୍ନକଦୀୟ ତଥୟ ୄହଉଛି ଫ ଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଫା କାମଦୟଦକ୍ଷତା ାଆଁ ଅଫଶୟକତା। ଏହା ଏୄଫ ଫହୁ ତ
ସଭାୄରାଚିତ ୄହାଆଛି। ଏହି ତଥୟ ଫୟଫହାଯ କୄର ୄକୄତ ଗୁଡଏ
ି ସଭସୟା ଉୁୄଜ। ପ୍ରଥଭତଃ ଶଯୀଯ ଗଠନ,
ଜଫାୟୁ ଓ କାମଦୟ ପ୍ରଣାୀ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଥାନୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ। ଏଯିକି ୄଗାଟିଏ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି  ଞ୍ଚୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆଁ
ଭଧ୍ୟ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଅଫଶୟକତା ନିଣଦୟ କଯିଫା କଷ୍ଟକଯ ଫୟାାଯ। ଫହୁ ତ କଭ ୁଷ୍ଟିସାଯୄଯ ୄରାୄକ ଦ୍ଭୁତ
ବାୄଫ ଫ ଞ୍ଚି ଯହିଥାନ୍ତି ଓ ଖାଦୟଭାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆୄର , ୄସଭାନଙ୍କଯ ଅୟୁ ଷ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଏ। ଅୄଭଯିକା, ୟୁ ୄଯା ଓ
ଜାାନଯ ୄରାକଙ୍କ ହାଯାହାଯି ଅୟୁ ଷ ଖାଦୟଯ ଭାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ୄମାଗଁୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଫଢି ଚାରି ଛନ୍ତି।


ସଫଦନୂୟନ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଅଫଶୟକତା ଧାଯଣାୄଯ ନ୍ତଦନହ
ି ତ
ି ଦ୍ୱନ୍ନ ଯହିଛ।ି



ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସଫଦନୂୟନ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଅଫଶୟକତା ନୁ ସାୄଯ ଖାଦୟ ଦାଥଦ ଚୟନ କରାୄଫୄ ସଭସୟା
ଉୁୄଜ। ସାଧାଯଣତଃ ଏସଫୁ

ଦ୍ର୍ଫୟ କଭଦାଭଯ ଦାଥଦ ୄହାଆଥାଏ। ୄରାକଙ୍କ ଖାଦୟଯୁଚି ଏଯି

ଖର୍ଚ୍ଦକାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ତିଅଯି ୄହାଆନଥାଏ। ୄରାକଙ୍କ ଖାଦୟାବାସ ଉୄଯ ହିଁ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଓ
ଅଫଶୟକୀୟ ଅୟ ନିବଦଯ କୄଯ।


ତୃ ତୀୟୄଯ, ଣଖାଦୟ ଦାଥଦ ାଆଁ ସଫଦନଭ
ି ନ ଅଫଶୟକତା ନିଣଦୟ କଯିଫା କଷ୍ଟକଯ। ଏହି ସଭସୟା
ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅୟଯ ୄଗାଟିଏ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଂଶ ଖାଦୟ ାଆଁ ଖର୍ଚ୍ଦ ହୁ ଏ ୄଫାରି ଭୄନ କଯାମାଏ। ଖାଦୟ
ାଆଁ ଖର୍ଚ୍ଦଯ ହିସାଫ ୄକଫ ଖାଦୟାବାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉୄଯ ନିବଦଯ କୄଯନାହିଁ। ଦାଥଦ /ୄସଫା ଭିଫ
ି ାଓ
ତାଯ ଅୄକ୍ଷିକ ଦଯଦାଭ ଉୄଯ ନିବଦଯ କୄଯ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭହାମୁର୍ଦ୍ ସଭୟୄଯ ରଡଦ ୄଫୄବଯିଜ ଅୟଯ
ୄମଉଁ ନିଫଦାହୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଫାଢିଥିୄର ତାହା ଠିକ ନଥିରା। କାଯଣ ବ୍ରିଟଶ
ି ଭାୄନ ଖାଦୟ ାଆଁ ଅୟଯ ଫହୁ କଭ
ଂଶ ଫୟୟ କଯୁଥିୄର।

ସଭାୄରାଚନା :


ପ୍ରଥଭତଃ ୁଷ୍ଟିକଯ ଅଫଶୟକତା ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିଷୟୄଯ ଧାଯଣା

– ଏହି ଦୁ ଆଟି ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ। ୄତଣୁ

ୁଷ୍ଟିକଯ ଅଫଶୟକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ନୁ ୄହଁ ଏହା ସଭସୟା ନୁ ୄହଁ।


ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଦାଥଦ ାଆଫା ାଆଁ ଅୄଭ ୄରାକଙ୍କ ଅୟସ୍ତଯ ଓ ୄସଥିୄଯ ଖାଦୟ ଦାଥଦ
କିଣି ୄହଫକି ଯୀକ୍ଷା କଯିଫା କଥା ନୁ ୄହଁ। ଅୄଭ ୄକଫ ୄଦଖିଫା କଥା, ୄରାକଭାନଙ୍କ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ
ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ ୄହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏଯିକି ଗଯିଫ ୄଦଶୄଯ ଭଧ୍ୟ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ତଥୟ ଫିସ୍ତୃତ
ବାୄଫ ଅୄରାଚନା କଯିଫା କଥା। ଏହାକୁ ଅୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅୄରାଚନା କଯିଫା ନାଫଶୟକ।



ତୃ ତୀୟତଃ ଅୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ ଓ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ନିଣଦୟ କଯିଫା ପ୍ରଣାୀଯ

ସଯୀକଯଣ କଯାମାଆାୄଯ। ସଭାଜଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉୄବାଗ ଯୀତି ଦ୍ୱାଯା ଏହା କଯାମାଆାୄଯ। ପ୍ରକୃ ତ
ବୟାସ ଓ ଚଣି ଦ୍ୱାଯା ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟସ୍ତଯ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟଯ ଅଫଶୟକତା ୂଣଦ କଯି ାଯିଫ ନା ନାହିଁ
ତାହା ସ୍ଥିଯ କଯିୄହଫ।


ଚତୁ ଥଦୄଯ ୁଷ୍ଟିହୀନତା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଧାଯଣାଯ ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ ଦିଗ। ଫିକାୄଶାନମୁଖୀ ୄଦଶଙ୍କ ାଆଁ ଏହା
ପ୍ରକୃ ତୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ। ଏହା
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ୁଷ୍ଟିହୀନତାଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ନିଣଦୟସାୄକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥୟ ୄମ ଫତ୍ତଦଭାନ ାଆଁ ନାଫଶୟକ ଏଯି କହିଫା
ଠିକ ନୁ ୄହଁ।

୨) ଅସଭତା @ûbòcêLý :
ସଭତା ୄମାଗଁୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ ସଭସୟାୄଯ ଯିଣତ ୄହାଆଛି । ଧନୀଭାନଙ୍କ ଠାଯୁ ଗଯିଫଭାନଙ୍କୁ

ଅୟଯହସ୍ତାନ୍ତଯ ଦ୍ୱାଯା ଧିକାଂଶ ସଭାଜୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫହୁ ବାଗୄଯ ହ୍ରାସ ାଆଛି । ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଏଯି
ବାୄଫ ନିଣଦୟ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ୄମଉଁଥିୄଯ ତି ଗଯିଫ ୄରାକ ଓ ସଭାଜୄଯ ନୟାନୟ ଫଗଦଙ୍କ ସଭତା ଦ୍ୱାଯା
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଭା କଯାମିଫ। ସଭତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅୄକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ କୁ ହାମାଏ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସଭତା ସହ ସବ୍ନୃକ୍ତ। ସଭତା
ହାଯ ଧିକ ୄହୄର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଅୟ ଯିୄପ୍ର କ୍ଷୀୄଯ ଫୟାକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୂଚନା ଦିଏ। ସଭତା ତତ୍ତ୍ୱଯ ନୀତିଗତ
ଥଦ ଯହିଛ।ି ସଭବହୀନତା ୄମାଗଁୁ ସାଧାଯଣ ୄରାକଙ୍କ ଫୟଫହାମଦୟ ଦାଥଦ ୄମ ମୄଥଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ୄହଉନାହିଁ ୄଫାରି
ବାଫିଫା ଠିକ ନୁ ୄହଁ। ସଭଷ୍ଟି ଗତ ଥଦନୀତି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣଯୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସଭବଫିହୀନତା ୄମାଗଁୁ ନା ସଭ ସଭବ ଫଣ୍ଟନ
ୄମାଗଁୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଉଦ୍ଭଫ ୄହାଆଛି ତାହା କହିଫା କଷ୍ଟକଯ। ସଭ ସଭବ ଫଣ୍ଟନ ୄମାଗଁୁ ଧନୀ ୄରାକଙ୍କଯ ଚାହିଦା
ଦ୍ର୍ଫୟ ଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ୄହଉଛି।
ଉର୍ଚ୍ ଅୟସ୍ତଯଯୁ ଭଧ୍ୟଭ ଅୟ ସ୍ତଯକୁ ଅୟ ହସ୍ତାନ୍ତଯ କୄର

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପୄଯ

ଯିଫତ୍ତଦନ ୄହଉନାହିଁ। ସଭତା ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଯସ୍ପଯ ସାୄଥ ସବ୍ନୃକ୍ତ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ାଆଁ
ନିତାନ୍ତ ଅଫଶୟକ। ଅୄଭ ସଭତାକୁ ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫା ଦଯକାଯ।

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସଭତା ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ହିସାଫୄଯ ଏକ

ନୁ ୄହଁ କିନ୍ତୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ନୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ସଭତା ୄଗାଟିଏ ଗୁଯୁତ୍ୱୂଣଦ ସ୍ଥାନ ଧିକାଯ କୄଯ।

୩) ଆୄକ୍ଷିକ ଓ iõ_ì‰ð @ûbòcêLý:
ଚଯଭ ଓ ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ – ଦୁ ଆ ଧାଯଣା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଭାନ୍ତି। ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଥଦ ଖାଦୟ, ାନୀୟ, ଫସଫାସ,
ରୁ ଗାଟା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ଅଦି ଜୀଫ ତତ୍ତ୍ୱ ସବ୍ନକଦୀୟ ଅଫଶୟକତାଯ ବାଫ। ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ସୀଭାୄଯଖା, ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟ ମାହାକି ୄରାକଙ୍କଯ ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ୄଭଣ୍ଟାଆ

ାଯିଫ। ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ

ୄହଉଛି ୄଭୌିକ ସଭବଯ ବାଫ। ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ଅୟଯ ସଭତା।
ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏଯି ୄକୄତକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଫସ୍ଥା ଯ ସଭାହାଯ ମାହା ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶୄଯ ଫିଦୟଭାନ ଓ ସଭୟ
ନୁ ସାୄଯ ଏହା ଯିଫତ୍ତିତ ହୁ ଏନାହିଁ। ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏଯି ୄକୄତାଟି ଫସ୍ଥାକୁ ଫୁ ଝାଏ ମାହା ଯ ସ୍ୱଯୂ
ୄଦଶ ୄଦଶ ବିତୄଯ ଫଦୁ ଥାଏ ଏଫଂ ସଭୟ ନୁ ସାୄଯ ଫଦୁ ଥାଏ। ମଥା ସହଯଭାନଙ୍କୄଯ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ
ଗଭନାଗଭନ ାଆଁ ଖର୍ଚ୍ଦ ଧିକ ହୁ ଏ। ୄତଣୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଧନୀ ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ ଗଯିଫ ୄଦଶ ତୁ ନାୄଯ
ଧିକ ୄହଫ। ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ାଆଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଯଖା ଫିଶ୍ୱଫୟାୀ ଥଦାତ ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶ ାଆଁ

ସଫଦନଭ
ି ନ ଭାନ ଯହିଛ।ି ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄରାକଙ୍କ ଅୟ ଯହିଛ ି କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟ ଠାଯୁ କମ୍। ୄମୄହତୁ
ୄରାକ ଗଯିଫ , ୄସଭାୄନ ସଭାଜ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କଯିଥିଫା ସଭବ ାଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନୀ ସଭାଜୄଯ ଜଣକଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟ
ଯହିାୄଯ ଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ୄସ ନିଜଯ ସଫୁ ୄଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିାୄଯ। କିନ୍ତୁ ୄସ ସଭାଜଯ ନୟ
ୄରାକଙ୍କ ଯି ଫିାସ ସାଭଗ୍ରୀ ା ଉ ନଥିଫାଯୁ ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄବାଗୁଛନ୍ତି ୄଫାରି କୁ ହାମାଉଛି। ନୟକ୍ଷୄଯ
ୄମଉଁଭାୄନ ଅଫଶୟକତା ାଆଁ ସଭବ ାଉନାହାନ୍ତି, ୄସଭାୄନ ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄବାଗୁଛନ୍ତି ୄଫାରି କୁ ହାମାଉଛି।
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ଉତ୍ତଯ ଦି। ଏକକ ଛୄଯ ଉତ୍ତଯ ଛି। ଭିାଆ ଦିö
୧) ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂଜ୍ଞା କଣ ?

C©e _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
୨) ଚଯଭ ଓ ଅୄକ୍ଷିକ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଦକୟ କଣ ?

C©e _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

୧. ୧୦ ସାଯାଂଶ
 ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିସ୍ତୃତ। ଫହୁ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଏହାଯ ଭା କଯାମାଏ। ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ୨୦୦୫ ଭସିହା
ୂଫଦଯୁ ସଯକାଯୀ ସୂତ୍ରୄଯ ଭାକାଠି ୄହଉଛି ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ଭୁଣ୍ଡିଛା କାୄରାଯୀ (ଶକ୍ତି)।

 ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଗଯିଫ ଥଦୄନୈତକ
ି ଫୄହିତ କୃ ଷି େଭିକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ। ର୍ଦ୍ଦାଧିକ ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ
ଜନଜାତି ୄଗାଷ୍ଠୀଯ। ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଗ୍ରାଭ ୄରାକସଂଖୟାଯ

୨୫ ପ୍ରତିଶତ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚ

ଗଯିଫଙ୍କ ସଂଖୟାଯ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ।
 ୄଗାଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁ ସାୄଯ, ଆଂୄଯଜ ଶାସନ ୄମାଗଁୁ କୃ ଷି େଭିକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଉଦ୍ଭଫ ୄହରା। ନୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ
ନୁ ସାୄଯ, କୃ ଷି ହିଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ। ୄକୌଣସି ଯିସଂଖୟନ ନଥିଫାଯୁ ଜନଗଣନା ୂଫଦଯୁ ଆଂୄଯଜ ଶାସନ
ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ କୃ ଷି େଭିକ ଳ୍ପ ଥିୄର ୄଫାରି ଭୄନକଯାମାଉଛି।

୧.୧୧ _âcêL

g±ûakú

 ସହସ୍ରାଦ୍ଦ ଉନ୍ନୟନ ରକ୍ଷୟ : ଏହା ଚଯଭ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ଫିବିନ୍ନ ଅଧାଯ ମଥା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ୄଯାଗ, ଫସଫାସ
ନଥିଫା ସ୍ଥିତି –ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସଭୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୂ ଯ କଯିଫାଯ ରକ୍ଷୟ। ରିଙ୍ଗ ସଭତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭତୁ ର ଯିୄଫଶ ଫିକାଶ
ଏହାଯ ଂଶ।
 ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ : ଫହୁ ଦିଗୀୟ ଧାଯଣା – ୄମଉଁଥିୄଯ ସାଭାଜିକ, ଥଦୄନୈତକ
ି ଓ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଦିଗ ଯହିଛ।ି ନିଜ
ାଖୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଯିଭାଣଯ ଯିସବ୍ନତ୍ତି ଫା ଅୟ ନଥିଫା ୄହଉଛି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ।
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 ଉଦାଯୀକଯଣ : ସାଭାଜିକ, ଯାଜୄନୈତକ
ି ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ନୀତିଯୁ ସଯକାଯୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୄକାହ କଯିଫା ୄହଉଛି
ଉଦାଯୀକଯଣ। ଏହାକୁ ଡିୄଯଜୁ ୄରସନ ୄଫାରି ଭଧ୍ୟ କୁ ହାମାଆାୄଯ।
 ଜଗତୀକଯଣ : ଫିବିନ୍ନ ୄଦଶଯ ସଯକାଯ, କବ୍ନାନୀ ଓ ୄରାକ ସହିତ ଅନ୍ତଦଜାତିକ ଫୟଫସାୟ ଓ ୁଞି ଫିନୄି ମାଗ
ଦ୍ୱାଯା କବ୍ନୁଟଯ ଓ ୄଟରି ୄମାଗାୄମାଗ ସାହାମୟୄଯ ଏକିବୂତ ୄହଫା।

୧.୧୨ ijûdK

Mâ^ÚiP
ì ú

ଗ୍ରୱାର ଏ.ଏନ (୧୯୮୦)- Indian Agriculture: problem, progress and prospects, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ,
ଫିକାଶ ଜିତ ୄକ ଦଣ୍ଡା (୧୯୮୪)- Studies on Rural Development experience and issues, ଦିଲ୍ଲୀ,
ଆଣ୍ଡଯ ଆଣ୍ଡିଅ ଫିଲୄକଶନସ୍
ଫଜାଜ ୄଜ.ଏର ଓ ସି. ଶାସ୍ତ୍ରୀ (୧୯୮୫) Rural Poverty : issues and options, ରୄକ୍ଷନୌ, ପ୍ରି ଣ୍ଟ ହାଉସ
ଫର୍ଦ୍ଦନ ି.ୄକ (୧୯୮୬)- Poverty and trickle down in rural India, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, କ୍ସୄପାଡଦ
ୄକଲଭିଟସ
ି ଡିବ, (୨୦୦୭)-

Poverty alleviation and social disadvantage, Analysis, case

studies and policies, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, ସିଯିଅର ଫିଲୄକଶନସ୍
ୄହଭଯାଜ ଭୀନ ଓ କାନ୍ତା ଭୀନା,(୨୦୧୧)- Women employment and self- help Groups (Gender
Disparity and Democratic Safety) ଜୟୁଯ
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\ßòZúd GKK
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ ଓ ପାପ
ଠନ ଉୄେଶୟ :

Gjò GKK _Xÿòaû _ùe @ûùc RûYòaûKê _ûAaû


ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫିବିନ୍ନ ଉାଦାନ



ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ



ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ

aòhd MV^

୨.୧ ଉକ୍ରଭ
୨.୨
୨.୩

MâûcúY ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଉାଦାନ
MâûcúY bûeZùe ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ

୨.୪ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ
୨.୫ ସାଯାଂଶ
୨.୬
୨.୭

cìLý g±ûakú
ijûdK Mâ^ÚiìPú

୨.୧ ଉକ୍ରଭ
ଅଗଯୁ କୁ ହାମାଆଛି ୄମ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସଭତା ଉବୄୟ ୄଗାଟିଏ ୄଗାଟିଏ ଜଟି ସଭସୟା। ୄଗାଟିଏ
ଦୄକ୍ଷୄଯ ଏହାଯ ସଭାଧାନ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫହୁ ତ ଦିଗ ଛି। ୄଗାଟିଏ ଦିଗଯୁ ଏହାଯ
ସଭାଧାନ ମଥାଥଦ ୄହଫନାହିଁ। ୄତଣୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଂ ଜ୍ଞା ନିଯୂଣ କଯି ତାହାଯ ଉାଦାନକୁ ଧ୍ୟୟନ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।
ୄକୄତାଟି ଉାଦାନ ଯିଭାଣତ୍ମକ, ନୟ ୄକୄତାଟି ଗୁଣାତ୍ମକ।

୨.୨ MâûcúY ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଉାଦାନ
ନିଭନରିଖିତ ୯ଟି ଉାଦାନ ସୄନ୍ତାଷ ଓ ଫଞ୍ଚିତ ୄହଫା କ୍ରଭୄଯ ଚୟନ କଯାମାଆଛି। ପ୍ରୄତୟକ ଉାଦାନ କିଯି
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି / ଫୃ ର୍ଦ୍ି କୄଯ ତାହା ଯୀକ୍ଷା କଯିଫା।

୧. aé©ò ଓ ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ :


କାଭ : ୄଦଖିଫାକୁ ୄହଫ ୄମ ଗଯିଫ ୄରାକ ୄକଉଁ ଧଯଣଯ କାଭ କଯନ୍ତି, କାହିଁକି କଯନ୍ତି, କାଭଯ
ଗତିଶୀତା ଓ କାଭ କଯିଫାୄଯ ସୄନ୍ତାଷ ୄକୄତ



ୄଫକାଯ ସଭସୟା : ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସାଧାଯଣ ୄରାକଙ୍କ ବିତୄଯ ୄଫକାଯ ୄକୄତଜଣ ଓ ୄକୄତଜଣ
ୄଯାଜଗାଯ କଯନ୍ତି।
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aé©ò ଓ ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ
ଅୟ ଓ ଯିସବ୍ନତ୍ତି
ଖାଦୟ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଉାଦାନ

ଶିକ୍ଷା
cìfýùaû], @ûMâj ଓ କାମଦୟକା

aûiMéj
କ୍ଷଭତା ଓ ଯାଜନୀତି
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ଜନସଂଖୟା ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
୨. ଆୟ ଓ ଯିସମ୍ପର୍ତ୍ି :


ଅୟ : ସଫୁ ସୂତ୍ରଯୁ ଗଯିଫ ୄରାକଟିଯ ଅୟ ୄକୄତ ? ଏହି ଅୟ ନିୟଭିତ କି ? କଭ ଅୟଯ କାଯଣ ?



ଜଭିଭାରିକ : ଫୟକ୍ତି ଜଣକ ୄକୄତ ଯିଭାଣଯ ଜଭିଯ ଭାରିକ ଓ ସଭାଜଯ ପ୍ରଚିତ ଜଭି ଫଣ୍ଟନ ଫୟଫସ୍ଥା ?



ଶୁ ସବ୍ନଦ : ୄକୄତ ଶୁ ାନ୍ତି, ଭାସିକ ରାବଖର୍ଚ୍ଦ ?



ସଞ୍ଚୟ : ୄକୄତ ସଞ୍ଚୟ କଯନ୍ତି, ୄକଉଁ ୄମାଜନାୄଯ ସଞ୍ଚୟ କଯନ୍ତି ?



କଯଜ : ୄକୄତ କଯଜ ନିଅ ମାଆଛି, ୄଦଣାଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ, କିଯି ଋଣ ୄପଯସ୍ତ ଦିଅମାଉଛି ?

୩. ଖାଦୟ ଉୄବାଗ :
କି ଧଯଣଯ ଖାଦୟ, ୄକୄତ ଯିଭାଣଯ ଖାଦୟ, ୄକୄତ ଥଦ ଖାଦୟ ଉୄବାଗ ାଆଁ ଫୟୟ କଯିଫାକୁ ହୁ ଏ?

୪. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ :


ଚିକତ୍ସ
ି ା : ୄକଉଁଠାୄଯ ଚିକତ୍ସ
ି ା କଯାମାଏ ? କି କି ଔଷଧ ଦଯକାଯ ?



ପ୍ରତିୄଷଧକ ଦୄକ୍ଷ : ୄଯାଗ ନ ଫୟାିଫା ାଆଁ ଗଯିଫ ୄରାକ କି ପ୍ରତିୄଷଧକ ଦୄକ୍ଷ ୄନଉଛନ୍ତି ?



ସ୍ୱାସ୍ଥୟତତ୍ତ୍ୱ : ଗଯିଫଭାନଙ୍କ ଘଯ ଓ ଯିୄଫଶୄଯ କି ଧଯଣଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୟଫସ୍ଥା ଯହିଛ ି ?



ଡାକ୍ତଯ ୄସଫା : ୄସଭାନଙ୍କ ଫସଫାସସ୍ଥାନକୁ ଡାକ୍ତଯ / ସହୄମାଗୀ କଭଦଚାଯୀ ମାଅନ୍ତି କି ?

୫. ଆଶ୍ରୟ :


ଘଯ ଭାରିକାନା : କିଯି ଘୄଯ ଗଯିଫ ୄରାୄକ ଯହନ୍ତି ? ୄକୄତାଟି ୄକାଠଯୀ, ତାଯ ଫୟଫହାଯ ? ୄକୄତ
ୄରାକ ଯହନ୍ତି ?
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ୄଭୌିକ ନାଗଯିକ ସୁଫଧ
ି ା - ଘୄଯ ଦ୍ୱାଯ ଝଯକା, ିଆଫା ାଣି, ଅୄରାକ, ାଆଖାନା ଛିକି ?



ୄବୌତିକ ସବ୍ନଦ : ଘୄଯ କି କି ଅସଫାସ, ଫାସନକୁ ସନ, ଗାଡି, ଅୄଭାଦ ପ୍ରୄଭାଦଯ ଭାଧ୍ୟଭ ଛି ?

୬. ଶିକ୍ଷା :


ଶିକ୍ଷାଯ ସ୍ତଯ : ଶିକ୍ଷାଯ ସ୍ତଯ, କାହିଁକି ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷା ୄନଆ ାଯିୄର ନାହିଁ, ିରାଭାନଙ୍କୁ କି ଧଯଣଯ
ଫିଦୟାୟୄଯ ଢାନ୍ତି ?



ଭହିାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା : ଭହିାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଫିଷୟୄଯ ଗଯିଫଭାନଙ୍କ ଭତାଭତ ?

୭. ଜନସଂଖୟା ସଭବନ୍ଧୟ
ି ୄଫୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ:


ଯିଫାଯ : ୄକୄତ ଫଡ ଯିଫାଯ, ଯିଫାଯ ସବ୍ନକଦ, ୄମୌଥ ଯିଫାଯ ସଭବନ୍ୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭତ ?



ଫିଫାହ : ଫିଫାହିତ କି ? ଫିଫାହକୁ ୄକଉଁ ଦୃ ଷ୍ଟିୄଯ ୄଦଖନ୍ତି ?



ଫିଫାହ ଫିୄେଦ ଓ ଫିଧଫା ଫିଫାହ : ଫିଫାହ ଫିୄେଦ ହୁ ଏ କି ? ୄକଉଁ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଫାହ ଫିୄେଦ ହୁ ଏ ?
ଫିଧଫା ଫିଫାହ ସବ୍ନକଦୄଯ ଭତାଭତ ?



ୄଦଶାନ୍ତଯ : ୄକଉଁଠି ଜନମ ? ୄଦଶାନ୍ତଯ ୄକୄତଥଯ ୄହାଆଛନ୍ତି ?କାହିଁକି ୄଦଶାନ୍ତଯ ? ୄଯ ୄକଉଁଠି
ଫସଫାସ କଯନ୍ତି ? ସହଯୄଯ କିଯି ଯହନ୍ତି ? ୄକଉଁଥି ାଆଁ ସହଯକୁ ଫାଛନ୍ତି ? ସହଯଯୁ ୄକୄତଥଯ
ନିଜଯ ଜନମସ୍ଥାନ ମାଆଥାନ୍ତି?

୮. cìfýùaû] @ûMâj I Kû~ðýKkû_


ଧଭଦଫଶ୍ୱ
ି ାସ : ୄକୄତ ଧଭଦଫଶ୍ୱ
ି ାସୀ ? ୄସଭାନଙ୍କ ଫିଶ୍ୱାସ, ଧଭଦଯୀତିନୀତି ାନ ଓ କଯିଥିଫା ବରକାଭଯ
ଫିବିନ୍ନ ଦିଗ



ୄଗାଷ୍ଠୀ ଭତାନ୍ତା : ଗଯିଫଭାନଙ୍କଯ ଣଗଯିଫଭାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଫୟଫହାଯ, ଫିଦୟାଫୁ ର୍ଦ୍,ି ଓ ନୟାନୟ ସୁଫଧ
ି ା
ସୁୄମାଗ ଉୄଯ ଭୄନାବାଫ



ଅଧୁନକ
ି ତା : ଗଯିଫ ୄକୄତଦୂ ଯ ଅଧୁନକ
ି

? ୄକୄତ ଶୀଘ୍ର ୄସଭାୄନ ଆୄନାୄବସନ ଫା ନୂ ତନ

ପ୍ରଫତ୍ତଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଫିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣ ଯହିଛ ି କି ?

୯. କ୍ଷଭତା ଓ ଯାଜନୀତି :


ଯାଜୄନୈତକ
ି ଭତ : ୄକଉଁ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଦ ସନ୍ଦ

? କିଯି ଯାଜୄନୈତକ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄସଭାୄନ

ଂଶଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତି ?


ଅନୁ ଷ୍ଠାନିକ ୄମାଗାୄମାଗ : ଗଯିଫଭାୄନ ୟୁ ନୟ
ି ନ ଓ ନୟ ଅୄସାସିଏସନୄଯ କିଯି ୄମାଗଦାନ କଯନ୍ତି
? ଜାତୀୟ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଫୟାାଯ ସବ୍ନକଦୄଯ ଜାଣିଫା ାଆଁ ଅଗ୍ରହ ଛିକି ?



ସଯକାଯ ସଭବନ୍ୄଯ ଉରବ୍ଧି : ଏକ ୄରାକପ୍ରି ୟ ସଯକାଯ ସବ୍ନକଦୄଯ ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ଉରବ୍ଧି



ୄନତା ସବ୍ନକଦୄଯ ଉରବ୍ଧି : ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ବର ୄନତା ସବ୍ନକଦୄଯ ଧାଯଣା ଓ ଉରବ୍ଧି। ନିୄଜ ଚୟନ
କଯିଥିଫା ୄନତାଙ୍କୁ ନିଫଦାଚିତ କଯିଫାଯ ଉାୟ

୨.୩ MâûcúY bûeZùe ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ ଓ ପାପଯ ାଯସ୍ପଯିକ ୄେଦୟ ଚକ୍ରାକାଯ ସବ୍ନକଦ ( Vicious Circle) ଯହିଛ।ି
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫିବିନ୍ନ କାଯଣ ଯହିଛ।ି ୄକୄତଜଣ ୄଗାଟିଏ କାଯଣକୁ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କଯନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିଗ ଯହିଛ।ି
ୄତଣୁ ଫିବିନ୍ନ କାଯଣ ଛି। ୄହୄନଯୀ ଜଜଦଙ୍କ ଭତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଭୁଖୟ କାଯଣ ୄହଉଛି ଜଭି ଉୄଯ ଳ୍ପ ୄରାକଙ୍କ
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ଫୟକ୍ତିଗତ ଓ ଏକଚାଟିଅ ଭାରି କାନା। ଫଡ ସହଯ ଭାନଙ୍କୄଯ ଜଭି ଏୄତ ଭୂରୟଫାନ ୄମ ପୁ ଟୄଯ ହିସାଫ
କଯାମାଆଥାଏ। ୄସଠାୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଫିାସ ଉବୄୟ ଭାତ୍ରାଧିକ ଯିଭାଣୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ଭିନ୍ତି। ଭାକଦସ କହନ୍ତି
ୄମ ୁଞ
ି ତିଭାୄନ େଭିକଙ୍କୁ ୄଶାଷଣ କଯିଫା ୄହଉଛି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଭୁଖୟ କାଯଣ। ଭାରଥସ୍ କହନ୍ତି ୄମ ଖାଦୟ
ଉତ୍ପାଦନ ଗାଣିତକ
ି ବାଫୄଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଏ, ୄରାକସଂଖୟା ଜୟାଭିତକ
ି ବାଫୄଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଏ। ୄସଥିାଆଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି
ାଏ।
ଏ ସଫୁ ଭତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଗାଟିଏ କାଯଣଯୁ ହୁ ଏ। ଅଧୁନକ
ି ସଭାଜଫିଜ୍ଞାନୀଭାୄନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫିବିନ୍ନ କାଯଣଯୁ ହୁ ଏ
ୄଫାରି ଭତ ଦିନ୍ତି।

୧. କୃ ର୍ଷି େିଁ ଭୁଖୟ କାଯଣ
ସଯକାଯ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଫୃ ର୍ଦ୍କ
ି ଯି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କଯିାଯିଥାୄନ୍ତ। ଚୀନ ନୄଫ ଦଶକୄଯ ଏହା
କଯିଛ।ି ସଯକାଯ ସହଯକୁ ମଥା ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦୄର। ୄସଫାୄକ୍ଷତ୍ର ମଥା ଫୟାଙ୍କ, ଫୀଭା, ଅଆ.ଟି, ଯିଏର
ଏୄଷ୍ଟଟଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ମଥା ପ୍ରାଧାନୟ ଭିର
ି ା। କୃ ଷିଯୁ ଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପଯୁ ୄସଫାୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ଯ
ି ଦିଗ
ଯିଫତ୍ତିତ ୄହାଆ ଥିୄର ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଣାୀ ଠିକ ୄହାଆଥାନ୍ତା।

୨. bûeZùe @[ðù^÷ZòK iõÄûe Gaõ \ûeò\âýe KûeY
ଗ୍ରାଭଯୁ ୄମଉଁ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରାକ ସହଯକୁ ଅସିଥାନ୍ତି, ୄସଭାୄନ

ଶିଳ୍ପୄଯ ନିୄୟାଜିତ ୄହୄର ବର ହୁ ନ୍ତା।

ୄସଫା, ଅଆ.ଟି, ଅଥିକ ୄକ୍ଷତ୍ର ଚାକିଯୀ କଭ ୄରାକଙ୍କୁ ୄଦଆଥାନ୍ତି। ୄସଫାୄକ୍ଷତ୍ର ଜି.ଡି.ି.ଯ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅୟ
ୄମାଗାଏ କିନ୍ତୁ ଭାତ୍ର ୨୦ ରକ୍ଷ ୄରାକଙ୍କୁ ଚାକିଯୀ ୄଦଆଥାଏ। ୄତଣୁ ଜଗତୀକଯଣ ଓ ଅଧୁନକ
ି କଯଣ ୄକଫ
ଧନୀଙ୍କୁ ସୁଫଧ
ି ା ସୁୄମାଗ ୄଦଆଛି ୄଫାରି ବିୄମାଗ ଠିକ ଭୄନହୁ ଏ।

୩. Meòauê @aùjkû Keòaû
ଶିଳ୍ପ ୄକ୍ଷତ୍ର ଫିକଶିତ ୄହଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାଯା ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ ସଭସୟା ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସଭାଧାନ ୄହାଆାଯନ୍ତା।
ଚୀନ ସହିତ ତୁ ନା କୄର ୄଦଖାମି ଫ ୄମ ଚୀନ

ସଯକାଯ ୄଦଶଯ ଥଦନୀତିକୁ ଅନ୍ତଦଜାତିକ ଫାଣିଜୟ ାଆଁ

ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ୄଖାରି ୄର। ଚୀନ ୄରାକ ଯିଫତ୍ତଦନ ସହିତ ଖା ଖାଆଫାକୁ ୄଗାଟିଏ ଦଶନ୍ିଯୁ ଧିକ ସଭୟ
ାଆୄର। ବାଯତୄଯ ଗଯିଫ ଭାନଙ୍କୁ ନିୄଜ ନିୄଜ ଜଗତୀକଯଣ ସହିତ ଭୁକାଫିରା କଯିଫାକୁ ଛାଡି ଦିଅଗରା।
ୄସଥିାଆଁ ୄସଭାୄନ ସ୍ୱାବାଫିକ ବାୄଫ ଜଗତୀକଯଣଯ ଫିୄଯାଧ କଯୁଛନ୍ତି। ସାଭାଜିକ ନିଯାତ୍ତା ଫୟଫସ୍ଥା
ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ୄତଣୁ ୄରାକ ଜଗତୀକଯଣକୁ ଫିୄଯାଧ କଯୁଛନ୍ତି।

୪. aRûe C\ûeòKeY Gaõ RMZòKeY
ଉନ୍ନୟନ ଓ ଉଦାଯୀକଯଣ ବାଯତୄଯ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଛ।ି ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଭାୄନ ସଭତା ଫୃ ର୍ଦ୍ି

କଯିଛନ୍ତି। ସଯକାଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷବାଫୄଯ ୄମଯି ଉନ୍ନୟନ କଯୁଥିୄର ତାହାକୁ ୄସଭାୄନ ସଙ୍କୁ ଚତ
ି କଯିଛନ୍ତି।
ଉଦାଯୀକଯଣୄଯ କିଛ ି ବୂର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିକାୄଶାନମୁଖୀ ୄଦଶୄଯ ଏହାଦ୍ୱାଯା ଫଜାଯ ୄକଫ ୄମଉଁଠାୄଯ

ୄଫଶି ରାବ ଭିଫ
ି , ୄସଥିୄଯ ହିଁ ୁଞି ଫିନୄି ମାଗ କଯିଫ। ପୄଯ ଫହୁ ୄରାକ ଫୄହିତ ୄହାଆ ଯହୁ ଛନ୍ତି।
ସଯକାଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସଶସ୍ତ୍ରୀକଯଣ କଯିଫା କଥା ମାହାପୄଯ କି ସଫୁ ୄରାକ ଉନ୍ନୟନଯ ସୁପ
ାଆାଯିଥାୄନ୍ତ। ନିଜ କାମଦୟକା ସଙ୍କୁ ଚତ
ି ୄହଫା ୄମାଗଁୁ ସଯକାଯ ଏହା କଯିାଯୁନାହିଁ।
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ଥଦନୀତି
ଜଗତୀକଯଣ
ଜ୍ଞାନ

ୄଫାଯ

- ଦୁ ତଗତିୄଯ ଫଢୁ ଛି

- ସୀଭାଶୁଳ୍କ ଉଠିଛ ି

- ୄନଣୄଦଣ ଖର୍ଚ୍ଦ

- ଅନ୍ତଦଜାତିକ

କଭିଛ ି

ନୁ ଷ୍ଠାନଯ (WTO)
ଉଦ୍ଭଫ

- ଡଟକଭ ଥଦନୀତିଯ

- ୃଥିଫୀ ଥଦନୀତି ଭୁକ୍ତ

ପ୍ରସାଯ ୄହାଆଛି

ୄହାଆଛି

ଫିତ୍ତ

େଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ

- ଫିତ୍ତୟ
ି ଫଜାଯୄଯ

- ୁଞ ି ଓ େଭ ବିତୄଯ

ସଂହତି

ଉଚିତ ଅନୁ ାତିକ

- ୁଞ ି ଫଜାଯୄଯ
ଉଦାଯୀକଯଣ

ଫିନୟାସ ୄହାଆନାହିଁ
- େଭ ଶକ୍ତିଯ
ଫିନୄି ମାଗୄଯ

ଦୄକ୍ଷ

ନିଭନସ୍ତଯୄଯ ହଞ୍ଚିଛ ି

୫. ଜଭିଜଭା ଅସଭତା ଓ ସାଭାଜିକ ନୟାୟ
ୄସଫାୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୁ ତ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଫହୁ ୄଫକାଯ / ୄଫୄଯାଜଗାଯ ଛନ୍ତି। ୄସଠାୄଯ
ଜଭିଭାରିକାନାଯ ସଭତା ୄଗାଟିଏ ଫଡ ସଭସୟା। ପ୍ରୄତୟକ ଗ୍ରାଭୄଯ ଭୁଷ୍ଟିୄଭୟ ଜଭିଭାରି କଙ୍କ ନିକଟୄଯ ଫହୁ
ଜଭି ଯହିଛ।ି ୄସଭାୄନ ଚଢାଦଯୄଯ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ୄଦଆଥାନ୍ତି। ସାଭନ୍ତଫାଦୀ ସଭାଜୄଯ ୄମଯି ଜଭିଭାରି କ
ଚଢାଦଯୄଯ ଜଭି ଚାଷ କଯିଫାକୁ ଦିଏ ଏଫଂ ମାହା ଉଦଫୃ ତ୍ତ ତାହାକୁ ୁଞନ
ି ୄି ଫଶ କୄଯନାହିଁ, ନୁ ଯୂ ଫସ୍ଥା
ଏଠି ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଛି। ଏଥିୄଯ ଗ୍ରାଭୟ ସଭାଜ ବିତୄଯ ସଭ କ୍ଷଭତା ଫଣ୍ଟନଯ ପ୍ରତିପନ ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୄ।

୬. Rcò a<^ aòKûge GK _âZòK
ଉନ୍ନତ ୄଦଶ ଭାନଙ୍କୄଯ ଜଭିଜଭା ଫଣ୍ଟନଯ ୭୫ /୮୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକଙ୍କ ଜଭିଯ ଜଭିଭାରିକାନା ଛି।

ଜଭି

ନିଜଯ ୄହଫା ୄମାଗଁୁ କୃ ଷିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଧିକ। ଏହା ସାଭାଜିକ ୁଞି ଫୃ ର୍ଦ୍ି କୄଯ। ିରାଭାୄନ ବର
ସ୍କୁର ମାଆାଯନ୍ତି ଓ ଚାଷୀ ଘଯ ସାଭାଜିକ ସଭନାନ ରାବ କୄଯ। ଜଭିଜଭାଯ

ସଭଫଣ୍ଟନ ସାଭାଜିକ ଶକ୍ତି ଓ

ସାଭାଜିକ ସଭନାନ ସହିତ ଓତୄପ୍ରାତ ବାୄଫ ଜଡିତ। ଫଶୟ ବୂସଂସ୍କାଯଯ ପାପ ାଆଫା ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଫା
ଦୁ ଆଟି ଦଶନ୍ି ରାଗିମାଏ। ତତ୍କାିକ ଯାଜନୀତି ାଆଁ ଏୄତ ରଭବା ସଭୟ ୄକ୍ଷା କଯିଫା କଷ୍ଟକଯ।

୭. ଜଭିଭାରି କ ଓ ପ୍ରବାଫଶାୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ
ସ୍ୱାଧୀନତାଠାଯୁ ବୂସଂସ୍କାଯ ଯାଜୄନୈତକ
ି ଏୄଜଣ୍ଡା ବିତୄଯ ଯହୁ ଛ ି କିନ୍ତୁ

ଜଭିଭାରିକ ଭାନଙ୍କ ଉଦୟଭ ପୄଯ

ଏହାଯ ସପ ପ୍ରଣୟନୄଯ ଫାଧାଫିଘ୍ନ ଉୁଜଛ
ି ।ି ସଯକାଯ ଫିନା କ୍ଷତିୂଯଣୄଯ ଜଭି ୄନଫାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ସ୍ଥାନୀୟ କଭଦଚାଯୀଭାୄନ ଫିରଡଯ ଭାନଙ୍କ ସହୄମାଗୄଯ ଗଣିତ ଗଯିଫ ଯିଫାଯଙ୍କ ଘଯୁ ୄଫଦଖର କଯିଛନ୍ତି।
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ୁଣି ଫିନା କ୍ଷତିୂଯଣୄଯ ତାହା ଘଟିଛ।ି ଧନୀ ଚାଷୀଭାୄନ ଏଯି କାମଦୟକା ଦ୍ୱାଯା ସଭାଜଯ କ୍ଷଭତା

ଢାଞ୍ଚା

ଧିକାଯ କଯି ଯଖିଛନ୍ତି।

୮. Rcò Rae\Lk \ûeò\âýe @^ýZc KûeY
ଜଭି ଫଦୄଯ ମାହା କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦୄର ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ। ଫାଷିକ କ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଆାଯିୄର ନୟାୟ
ୄହାଆଥାନ୍ତା। ସବ୍ନତ୍ତି ଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୟାୟସିର୍ଦ୍ ୄହଫା ଉଚିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରୄଯ ଫୟକ୍ତିଗତ ସବ୍ନତ୍ତି ଦାଫୀକୁ ସମ୍ମାନ
ନକୄର ୄରାୄକ ଜଭିଜଭାୄଯ ୁଞନ
ି ୄି ଫଶ କଯିୄଫ ନାହିଁ। ୄସଭାୄନ ସଯକାଯ ଫା ଯାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଫିଶ୍ୱାସ
କଯନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମଦୟନ୍ତ ୄଦଶଯ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅଆନ ଅଧାଯ ସବ୍ନତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତଯକୁ ସୁଷଭ କଯି

ବୂସଂସ୍କାଯକୁ

କାମଦୟକାଯୀ କଯିଫା ାଆଁ ଫିଷ୍ଠ ୄହାଆାଯିନାହିଁ।

୯. ଜାତିଗତ ୃ ଥକୀକଯଣ
ବାଯତୀୟ ସମ୍ବି ଧାନ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଆୄଦଆଛି। କିନ୍ତୁ ଦିତଭାୄନ (ପ୍ରାୟ ୧୫ ୄକାଟି ୄରାକ) କୃ ଷିକଭଦୄଯ
ଭଧ୍ୟ ନିୄୟାଜିତ ହୁ ନ୍ତି ନାହିଁ। ସଭୄସ୍ତ ଗୁଜଫ ଉଠାନ୍ତି, ୄସଭାୄନ କାଭ କଯନ୍ତି ନାହିଁ, ୄଚାଯି କଯନ୍ତି।
ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନୄଯ ଦିତ ଭାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିଯୀ ଭିଫ
ି ା ାଆଁ ହଯହ ଉଦୟଭ ୄହାଆଛି। ୄସାଭାନଙ୍କଯ
ନାଗଯିକ ଧିକାଯ ାଆଁ ଦାଫୀ ୄହାଆଛି। ଅଭ ୄଦଶ ଏୄତ ଫଡ ୄମ ସଫୁ ୄରାକ ଚାହିଁୄର ହିଁ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ
କିଛ ି କଯିୄହଫ।

୧୦. iûcûRòK I @û^êÂû^òK ùb\bûa
ସାଭାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ଓ ସବ୍ନକଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଏକ କାଯଣ। କ୍ଷାତିତା ୄମାଗଁୁ ଜାତି ଓ ରି ଙ୍ଗ ୄବଦୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫଢୁଛି।
ସ୍ୱାଧୀନତା ୄଯ ାକିସ୍ଥାନ ତିଅଯି ୄହଫାୄଯ ଭୁସରଭାନ ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଶିକାଯ ୄହଉଛନ୍ତି। ଭହିାଭାୄନ ଓ
ସଭାଜଯ ନିଭନତଭ ଫଗଦଯ ୄରାକ ଥଦନୀତିୄଯ ସକ୍ରିୟ ଂଶଗ୍ରହଣ ନ କଯି ାଯିଫା ଭଧ୍ୟ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ନୟତଭ
କାଯଣ। ୄସଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷା ସୁଫଧ
ି ା ନଥିଫାଯୁ ୄସଭାୄନ ଯିଫାଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସବ୍ନକଦୀୟ କାମଦୟକ୍ରଭଯୁ

ଦୂ ଯୄଯ ଯହନ୍ତି।

୨.୪ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ
୧. ନିଯକ୍ଷଯତା : ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ସଂଖୟା ନିଯକ୍ଷଯଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଧିକ। ଜୀଫନଯ ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ନ
ାଆୄର ଶିକ୍ଷା ସୁଫଧ
ି ା ାଆଫା କଷ୍ଟକଯ ହୁ ଏ।

୨. gògê

gâcòK

ଫହୁ ଶିଶୁ େଭିକଯୂୄ ନିୄୟାଜିତ ୄହାଆଛନ୍ତି। ୨୦୦୯-୧୦ ଭସିହାୄଯ ୄଗାଟିଏ ସୄଫଦକ୍ଷଣଯୁ ଜାଣିୄହରା
ୄମ ୪.୯୮ ନିୟୁତ ଫାେଭିକ ୄଦଶୄଯ ଛନ୍ତି। ୨୦୧୧ ଜନଗଣନାୄଯ ଫାେଭିକ (୫ ଯୁ ୧୪ ଫଷଦ
ଭଧ୍ୟୄଯ) ୪.୩୫ ନିୟୁତ ୄଫାରି ଜଣାଡିରା। ସଭୁଦାୟ ିରାଙ୍କ ସଂଖୟା (୫ ଯୁ ୧୪ ଫଷଦ ବିତୄଯ)
୨୫୯.୬୪ ନିୟୁତ।
୩. ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ : ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄମାଗଁୁ ଅଫଶୟକୀୟ ଖାଦୟ ଓ ୁଷ୍ଟିସାଯ ାଅନ୍ତି ନାହିଁ।
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୪. ଫସଫାସ ସଭସୟା : ଫହୁ ଗଯିଫ ୄରାକ ୄଗାଟିଏ ୄକାଠଯୀ ଥିଫା ଘୄଯ ଯହନ୍ତି। ଫୄଜଟୄଯ ସଯକାଯ
୨୦୨୨ ସୁର୍ଦ୍ା ୨.୯୫ ୄକାଟି ଘଯ

ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ତିଅଯି ୄହଫ ୄଫାରି ୄଘାଷଣା କଯିଛନ୍ତି। ଏଥିାଆଁ

୨୦୧୬-୧୯ ଭସିହାୄଯ ଖର୍ଚ୍ଦୄହଫ ୮୧,୯୭୫ ୄକାଟି ଟଙ୍କା। ୨୦୧୨ ଯୁ ୨୦୧୯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏକ ୄକାଟି
ଯିଫାଯଙ୍କୁ କ୍କା ଘଯ ତିଅଯି ାଆଁ ସାହାମୟ ଦିଅମି ଫ।
୫. ùaùeûRMûe: ଗଯିଫ ୄରାକ ଗ୍ରାଭଯୁ ସହଯକୁ ୄଯାଜଗାଯ ାଆଁ ଫୁ ରନ୍ତି। ୄସଭାୄନ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଣକୁ ଶୀ
େଭିକ। ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ଭିଫ
ି ା କଷ୍ଟ। ୧୯୮୩

ଭସିହାଯୁ ୨୦୧୧ ମଦୟନ୍ତ ୄଫକାଯୀ ହାଯ ୯

ପ୍ରତିଶତ ମାହାକି ଡିୄସଭବଯ ୨୦୧୦ ୄଯ ଖୁଫ ଧିକ ୄହାଆ ୯.୪ ପ୍ରତିଶତ ୄହରା ଓ ଡିୄସଭବଯ ୨୦୧୧
ୄଯ କଭି ୩.୮ ପ୍ରତିଶତ ୄହରା। ବାଯତୄଯ ୄଫକାଯୀ ହାଯ ସୂଚାଏ ୄକୄତ ସଂଖୟକ ୄରାକ ୄଯାଜଗାଯ
କଯିଫା ାଆଁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ାଅନ୍ତି ନାହିଁ।
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୬. ÊzZû

Gaõ _eòck :

ଗଯିଫ ୄରାକଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ନିୟଭ ାନ୍ତି ନାହିଁ। ୄସଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକଯ

ଯିୄଫଶୄଯ ଯହନ୍ତି ନାହିଁ। ସଯକାଯ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଫିୄଶାଧିତ ାନୀୟ ଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକଯ ଅଫଜଦନା ନିଷ୍କାସନ
ୄସଫା ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ନୁ ଦାନ ୄଦଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ବାଯତଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ୄକଟାଫଯ ୨, ୨୦୧୪ ୄଯ ସ୍ୱେ ବାଯତ ଭିଶନ
ଉଦଘାଟନ କଯିଛନ୍ତି। MDWS ଯ ସ ଚିଫ ଏହି ଭିଶନଯ ସଭନବୟକାଯୀ ୄହୄଫ। ୨୦୧୯ ସୁର୍ଦ୍ା ସ୍ୱେ
ବାଯତ ଭିଶନ (ଗ୍ରାଭୀଣ), ସ୍ୱେ ବାଯତ ଭିଶନ (ସହଯ) ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ିଙ୍କ ୧୫୦ ତଭ ଜନମଦଫ
ି ସ ଉରୄକ୍ଷ
କାମଦୟକାଯୀ ୄହଫ। ଏହା ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ସପାସୁତୁଯା ସ୍ଥିତ ି ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଫ।
୭. ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ

^ûeúKeY

: ଭହିାଭାୄନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫହୁ  ବାୄଫ ଶିକାଯ ହୁ ନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୁଯୁଷଙ୍କଠାଯୁ

ଭହିାଭାନଙ୍କୁ ୄଫଶି ପ୍ରବାଫିତ କୄଯ। ଗଯିଫ ଭହିାଙ୍କ ସଂଖୟା ଗଯିଫ ୁଯୁଷଙ୍କଠାଯୁ ଧିକ। କଭ ଅୟ,
ରିଙ୍ଗଗତ ସଭତା ଆତୟାଦି ଏହାଯ କାଯଣ। ୄସଭାୄନ ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟ, ଔଷଧ,

ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ

ଫୄହିତ ୄହାଆଥାନ୍ତି।
୮. ସାଭାଜିକ

Cù©R^û

: ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହତୁ ଅୟ ସଭତା ଓ ଜାତୀୟ ସବ୍ନତ୍ତିଯ ସଭ ଫଣ୍ଟନ ୄହାଆଥାଏ।

ୄକୄତଜଣ ଧନୀ ୄରାକଙ୍କ ନିକଟୄଯ ସବ୍ନତ୍ତି ଏକତ୍ରୀକଯଣ ସାଭାଜିକ ଉଦୄଫଗ ଫିଲଫଯ କାଯଣ ହୁ ଏ। ସବ୍ନତ୍ତି
ସଭଫଣ୍ଟନ ୄରାକଙ୍କ ଜୀଫନ ଧାଯଣଯ ଭାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କୄଯ।

@ûcô_eúlY _âgÜûakú - 2
ଦିଅମାଆଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ଉତ୍ତଯ ୄରଖö
ଏକକ ଛୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉତ୍ତଯ ସହ ଭିାö
୧) ଗ୍ରାଭୟ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଉାଦାନ କଣ?
C©e :

୨) ବାଯତଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ କଣ
C©e :

Odisha State Open University

25

Mâûcû*k aòKûg

୩) ବାଯତଯ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ କଣ
C©e :

୨.୫ ସାଯାଂଶ


ଜିଡ
ି ି ୯ ପ୍ରତିଶତ ହାଯୄଯ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆୄର ଭଧ୍ୟ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ୄମଉଁଠି ୄଦଶଯ ୧.୨ ଫିରିୟନ ୄରାକଙ୍କ
ଭଧ୍ୟଯୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ ଯହନ୍ତି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଯହିଛ।ି ବାଯତୀୟ ଥଦନୀତି ୃଥିଫୀଯ ନୟତଭ ଦୁ ତଫର୍ଦ୍ିତ
ଥଦନୀତି। କିନ୍ତୁ ୄଦଶଯ ସବ୍ନତ୍ତି ଫଣ୍ଟନୄଯ ସଭତା ସ୍ପଷ୍ଟ।



ଗ୍ରାଭୟ ଗଯିଫ ଭାନଙ୍କଯ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଥଦୄନୈତକ
ି ନଗ୍ରସଯ କୃ ଷିେଭିକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ। ଏଥିଯୁ ର୍ଦ୍ଦାଧିକ
ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ୄଗାଷ୍ଠୀଯ। ୄସଭାୄନ ଗ୍ରାଭା

ଞ୍ଚ ୄରାକସଂଖୟାଯ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କିନ୍ତୁ

ଗଯିଫଙ୍କ ସଂଖୟାଯ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ।


ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ : କଭ କୃ ଷି ଉତ୍ପାଦନ, ଜଗତୀକଯଣ, ଉଦାଯୀକଯଣ ଆତୟାଦି



ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ ୄହଉଛି ନିଯକ୍ଷଯତା, ଫାେଭିକ, ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ, ୄଛାଟ ଅଫାସ, ସାଭାଜିକ
ଉଦୄଫଗ ଆତୟାଦି

୨.୬ cìLý


g±ûakú

ଉଦାଯୀକଯଣ : ସାଭାଜିକ, ଯାଜୄନୈତକ
ି ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ନୀତିଯୁ ସଯକାଯୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୄକାହ କଯିଫା
ୄହଉଛି ଉଦାଯୀକଯଣ। ଏହାକୁ ଡିୄଯଜୁ ୄରସନ ୄଫାରି ଭଧ୍ୟ କୁ ହାମାଆାୄଯ।



ଜଗତୀକଯଣ : ଫିବିନ୍ନ ୄଦଶଯ ସଯକାଯ, କବ୍ନାନୀ ଓ ୄରାକ ସହିତ ଅନ୍ତଦଜାତିକ ଫୟଫସାୟ ଓ ୁଞି
ଫିନୄି ମାଗ ଦ୍ୱାଯା କବ୍ନୁଟଯ ଓ ୄଟରି ୄମାଗାୄମାଗ ସାହାମୟୄଯ ଏକିବୂତ ୄହଫା।




ସଫୁ ଜ ଫିଲଫ : ସଫୁ ଜ ଫିଲଫ ସଭୟୄଯ ଉନ୍ନତଭାନଯ ଫିହନ, ପ୍ରଫିଧିଫିଜ୍ଞାନଯ ପ୍ରୄୟାଗ ପୄଯ ଉତ୍ପାଦନ
ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆରା। ଏହାଦ୍ୱାଯା ବାଯତ ଯି ଫିକାୄଶାନମଖ
ୁ ୀ ଯାଷ୍ଟ୍ରଭାନଙ୍କ ଖାଦୟ ସଭସୟା ସଭାଧାନ କଯିାଯିରା।

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଭହିାକଯଣ : ଭହିାଭାୄନ ୃଥିଫୀଯ ଗଯିଫ ଭାନଙ୍କଯ ଫଡ ଂଶ। ୟୁ ନୄି ପଭ ( UNIFEM)
ଭତୄଯ ଭହିାଭାୄନ ଫିକାୄଶାନମୁଖୀ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ବାଯ ଫହନ କଯନ୍ତି।
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2.7 ijûdK Mâ^ÚiìPú
ଗ୍ରୱାର ଏ.ଏନ (୧୯୮୦)- Indian Agriculture: problem, progress and prospects, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ,
ଫିକାଶ ଜିତ ୄକ ଦଣ୍ଡା (୧୯୮୪)- Studies on Rural Development experience and issues, ଦିଲ୍ଲୀ,
ଆଣ୍ଡଯ ଆଣ୍ଡିଅ ଫିଲୄକଶନସ୍
ଫଜାଜ ୄଜ.ଏର ଓ ସି. ଶାସ୍ତ୍ରୀ (୧୯୮୫) Rural Poverty : issues and options, ରୄକ୍ଷନୌ, ପ୍ରି ଣ୍ଟ ହାଉସ
ଫର୍ଦ୍ଦନ ି.ୄକ (୧୯୮୬)- Poverty and trickle down in rural India, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, କ୍ସୄପାଡଦ
ୄକଲଭିଟସ
ି ଡିବ, (୨୦୦୭)-

Poverty alleviation and social disadvantage, Analysis, case

studies and policies, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, ସିଯିଅର ଫିଲୄକଶନସ୍
ୄହଭଯାଜ ଭୀନ ଓ କାନ୍ତା ଭୀନା,(୨୦୧୧)- Women employment and self- help Groups (Gender
Disparity and Democratic Safety) ଜୟୁଯ
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ZéZúd GKK
ସଯକାଯଙ୍କ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣ କାମ୍ୟକ୍ରଭ: ସପତା ଓ ଫିପତା
ଠନ ଉୄେଶୟ
ଏହି ଏକକ ଢିଫା ୄଯ




@ûùc RûYòaû

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ ଫିଷୟୄଯ ଧାଯଣା ଭିଫ
ି ।

Gjò Kû~ðýKâcMêWÿòKe _âKéZò Gaõ _eòie aòhdùeö

କାମଦୟକ୍ରଭ ସଂକଦୄଯ ଫିଶଦ ଫିଫଯଣୀ ଓ ତାହାଯ ସପତା ଓ ଫିପତା ଫିଷୟୄଯ RûYòaûKê

_ûAaû ।

aòhd MV^
୩.୧ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ
୩.୨ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭଯ ଯିସଯ
୩.୩ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ : ସପତା ଓ ଫିପତା
୩.୪ Êû]úù^û©e ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ
୩.୫ ସାଯାଂଶ
୩.୬ cìLý g±ûakú
୩.୭ ijûdK Mâ^ÚiìPú

3.8 @ûcô-_eúlY _âgÜûakú-i¸ûaý C©e

୩.୧ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
ଶତାବ୍ଦୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଦାଯିତ ଉୄବାକ୍ତା ଦ୍ର୍ଫୟ କ୍ରୟ କଯିଫ। କ୍ଷଭତା ୨୬
ୄକାଟି ୄରାକଙ୍କଯ ନଥିରା। ୄସଥିଯୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ। ୃଥିଫୀଯ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଗଯିଫ ୄରାକ ଅଭ
ୄଦଶୄଯ ଛନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାଯ ଭୁଖୟ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ଫିସ୍ତୃତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଚିନ୍ତାଯ
ଫିଷୟ ୄହାଆଛି। ଫାସ୍ତଫୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଗାଟିଏ ଅନ୍ତଜଦାତିକ ସଭସୟା। ଭାନଫଜାତିଯ ସଭତୁ ର ଫିକାଶ ାଆଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ଦୂ ଯୀକଯଣ ତୟନ୍ତ ଅଫଶୟକ ଭୄନକଯାମାଏ। ୄତଣୁ ଅନ୍ତଜଦାତିକ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଚଯିତାଥଦ ାଆଁ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ଦୂ ଯୀକଯଣ ଯିହାମଦୟ।
ୄଛାଟ ଓ ନାଭଭାତ୍ର ଚାଷୀ, କୃ ଷି େଭିକ ଓ ଣକୃ ଷି

କାମଦୟକଯୁଥିଫା ନିୟଭିତ େଭିକଭାୄନ ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ

ଦଯିଦ୍ର୍ ଯୂୄ ଯିଗଣିତ ହୁ ନ୍ତି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ : କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଚାଷ ଜଭି ଓ ନିଭନ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି। ଶି କ୍ଷା ଓ ଫୃ ତ୍ତଭ
ି ୂକ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଯ ଫିସ୍ତୃତ ବାଫ ୄମାଗଁୁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଛି। ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଓ ସାଭାଜିକ ୁ ଞି ବାଫ ୄମାଗଁୁ ଫହୁ ୄରାକ
ନିଭନ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଓ

କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ୄଯାଜଗାଯଯ ନ୍ଥା ୄଖାଜନ୍ତି। ଦକ୍ଷତାଫିହୀନ ୄରାକଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆ

Odisha State Open University

ଫା,
28

Mâûcû*k aòKûg
ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାକାଯୀ ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ାଆଁ ଫଡ ଅହବାନ। ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ନୁ ସାୄଯ ୄଦଶୄଯ କଭଦଯତ
୪୮୧ ନିୟୁତ ୄରାକଙ୍କଯ ୨୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ୧୧୮.୯ ନିୟୁତ ୄରାକ କୃ ଷିକଭଦୄଯ ରି ପ୍ତ।

୩.୨ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭଯ ଯିସଯ
ୄମାଜନା ର୍ଦ୍ତିୄଯ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ଏକ ଭାଗଦଦଶଦକ ନୀତି। ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନତି ୄରାକଙ୍କୁ

ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆଥାଏ। ଉନ୍ନୟନଭୂକ ଅବିଭଖ
ୁ ୟ ସହିତ ୄରାକଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ ର୍ଦ୍ତି ସହ ୄମାଡିଫା ଉୄଯ
ଗୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଛି। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିଗ- ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ୄଭୌିକ ସୁଫଧ
ି ାକୁ ୄମାଜନା
ର୍ଦ୍ତିୄଯ ସଭୁଚତ
ି ଗୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଛି। ୄକନ୍ଧ ଓ ଯାଜୟ ସଯକାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ୄଭୌିକ ସୁଫଧ
ି ା ାଆଁ
ଧିକ ଥଦ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଅସୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାଯା ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ସଭତୁ ର ଫିକାଶ ୄହାଆଛି। କୃ ଷି, ଫନୀକଯଣ ଓ
ଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ୁଞନ
ି ୄି ଫଶ ୄଯାଜଗାଯ ଓ ଅୟଫୃ ର୍ଦ୍ୄି ଯ ସହାୟକ ୄହାଆଛି। ତପସିରବୁକ୍ତ ଜନଜାତି,
ଦିଫୟାଙ୍ଗ ଓ ନୟାନୟ ଦୁ ଫଦ ୄଗାଷ୍ଠୀାଆଁ ଫିୄଶଷ

କାମଦୟକ୍ରଭ ହାତକୁ ନିଅମାଆଛି। ଯିସବ୍ନତ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ଫୃ ର୍ଦ୍ି

କଯୁଥିଫା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ ଓ ଅତ୍ମନିମୁକ୍ତି ୄମାଗାଉଥିଫା କାମଦୟକ୍ରଭ ଫୃ ହତ୍ତଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ
କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ। ଦଯଦାଭଫୃ ର୍ଦ୍ି ସଭୟୄଯ ୄରାକଙ୍କୁ କଭ ଦାଭୄଯ ୁଷିକଯ ଖାଦୟ ୄମାଗାଣ ାଆଁ
ଟି.ି.ଡି.ଏସ୍ (ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଫଣ୍ଟନ ଫୟଫସ୍ଥା)ଯ ଫତାଯଣା କଯାମାଆଛି।

୩.୩ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣ କାମ୍ୟକ୍ରଭ : ସପତା ଓ ଫିପତା
୧୯୯୩-୯୪ ୄଯ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହାଯ ୩୭.୨ ୭% ଥିରା। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ୄଯ ଏହା ହ୍ରାସ

ୄହାଆ ୨୭.୦୯% ୄଯ ହଞ୍ଚିଛ ି। ଏହା ଦଯିଦ୍ର୍ ଦୂ ଯୀକଯଣ ଯଣନୀତିଯ ସପତା ସୂଚାଏ। ୧୯୭୩-୭୪ ଭସିହାଯୁ
ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ଦଯିଦ୍ର୍ ୄରାକ ସଂଖୟା ୨୦ ୄକାଟିଯୁ କମ୍ ୄହାଆଛି। କିନ୍ତୁ ନଫଭ 

ଞ୍ଚଫାଷିକ

ୄମାଜନାଯ ରକ୍ଷୟଠାଯୁ ଏହା କମ୍। ନଫନ ୄମାଜନା ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ ଫାଷିକ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ସହ ରକ୍ଷୟ ଧାମଦୟ
କଯାମାଆଥିରା ୄମ ୨୦୦୧ ଭସିହା ସୁର୍ଦ୍ା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହାଯ ୧୮.୬୧% ୄହଫ। ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୟୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ
ରକ୍ଷୟ ହାସରୄଯ ଯିଣାଭ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ୄଦଶଯ ୬୯

% ଗଯିଫ ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶ,

ଫିହାଯ, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ, ଶ୍ଚି ଭଫଙ୍ଗ ଓ ଓଡିଶାୄଯ ଯହିଛନ୍ତି।
୩.୨.୧ ସାଯଣୀ ୧୯୯୩-୯୪ ଓ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଗ୍ରାଭା

ଞ୍ଚ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଅକନ ଦିଏ।

ୄକଯ, ହଯିଅନା, ଫିହାଯ, ହିଭାଚ ପ୍ରୄଦଶ, କଣଦାଟକ ଓ ଯାଜସ୍ଥାନ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫହୁ ଯିଭାଣୄଯ ଦୂ ଯ
କଯିାଯିଛନ୍ତି। (ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ାଆଛି) ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶ, ଶ୍ଚି ଭଫଙ୍ଗ ଓ ତାଭିରନାଡୁ ଭଧ୍ୟ ୮-୧୨
ପ୍ରତିଶତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କଯିାଯିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଓ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ ପ୍ରାୟତଃ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କଯିାଯି ନାହାନ୍ତି।
୧୯୯୩-୯୪ ଓ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହା ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରକୃ ତୄଯ ଏହି ଯାଜୟଭାନଙ୍କଯ ଦଯିଦ୍ର୍ଙ୍କ ସଂଖୟା ଫୃ ର୍ଦ୍ି
ୄହାଆଛି।

୩.୪


Êû]úù^û©e ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
ସଭନିବତ ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭ/ସ୍ୱଣଦନଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାଭ ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ୧୯୭୮-୭୯ ଭସିହାୄଯ
ୄକୄତାଟି ଫଲକୄଯ ଓ ୧୯୮୦ ଭସିହା ୄକଟାଫଯ ୨ (ଗାନ୍ି ଜୟନ୍ତୀ ) ଠାଯୁ ସାଯା ୄଦଶୄଯ ସଭନିବତ
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ଗ୍ରାଭୟ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ପ୍ରଫତ୍ତଦନ କଯାଗରା। ରାବଜନକ ଫୟଫସାୟ ାଆଁ ଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ନୁ ଦାନ
ୄମାଗାଆ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ଦଯିଦ୍ର୍ଙ୍କୁ ସାହାମୟ କଯିଫା ଥିରା ଏହାଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ। ୄଯ ୄଯ ଟ୍ରାଆୄସସ
(ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ାଆଁ ଗ୍ରାଭ ମୁଫକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ) ଡକ୍ରା (ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ଭହିା ଓ ଶିଶୁ ଫିକାଶ ୄମାଜନା), ସିତ୍ରା
(ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ କାଯିଗଯ ାଆଁ ଉନ୍ନତ ମନ୍ତ୍ରାତି ୄମାଗାଣ ଫୟଫସ୍ଥା) ଓ ଗଙ୍ଗା କରୟାଣ ୄମାଜନା ଭାନଙ୍କୁ
ସଭନିବତ ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭ (ଅଆ.ଅଯ.ଡି.ି.) ୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ କଯାମାଆ ଗ୍ରାଭା

ଞ୍ଚଯ ଫିୄଶଷ

ଚାହିଦାକୁ ବଯଣା କଯାଗରା। ନଫଭ ୄମାଜନାଯ ଭଧ୍ୟଫତ୍ତଦୀକାୀନ ଭୂରୟାଙ୍କନୄଯ ଦଶଦାମାଆଛି ୄମ ଏହି
ୄମାଜନାଭାନ ଠିକ ବାଫୄଯ ସଭନିବତ ୄହରାନାହିଁ। ଅଫଶୟକୀୟ ଯିଭାଣ ୁ ଞି, ଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଫିନୄି ମାଗ
ୄହରାନାହିଁ। ଫଜାଯ ସହିତ ୄମାଗାମାଗ ଭଧ୍ୟ ୄହରାନାହିଁ। ପୄଯ ଏହା ନୁ ଦାନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ସୀଭିତ
ଯହିରା। ଋଣ ୄମାଗାଣ ୄଯ ଅନୁ ସଙ୍ଗି କ ଦୄକ୍ଷ ଓ ଋଣଦାତା ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନିଯଫେିନ୍ନ
ୄମାଗାୄମାଗ ବାଫୄଯ କାମଦୟକ୍ରଭଭାନ ସପତା ାଆରା ନାହିଁ। ୄତଣୁ ୧୯୯୭ ଭସିହାୄଯ ୄମାଜନା
କଭିଶନ ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ଓ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଉଥିଫା

କାମଦୟକ୍ରଭଯ ସଭୀକ୍ଷା ାଆଁ ୄଗାଟିଏ କଭିଟି

ଫସାଆୄର। କଭିଟି ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ସଫୁ ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନାଭାନ ସମ୍ମିେଣ କଯି ୄଗାଟିଏ ୄମାଜନା
କଯିଫା ଓ ଫୟକ୍ତିଗତ ବାୄଫ ହିତାଧିକାଯୀଙ୍କୁ ସାହାମୟ କଯିଫା ସକ୍ଷୄଯ ଭତୄଦୄର। ସଯକାଯ କଭିଟଯ
ି
ପ୍ରଭୁଖ ସୁାଯିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କୄର। ୧୯୯୯ ଭସିହା ଏପ୍ରି ର ହିରାଯୁ ସଭନିବତ ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ଓ
ନୟାନୟ କାମଦୟକ୍ରଭ ସମ୍ମିେଣ ୄହାଆ ୄଗାଟିଏ

କାମଦୟକ୍ରଭ- ସ୍ୱଣଦ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାଭସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା

(ଏସଜିଏସୱାଆ) ପ୍ରଫତ୍ତଦନ କଯାଗରା।

Ê‰ðRd«ú ଗ୍ରାଭସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା :


ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଗଯିଫ ଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂଗଠିତ କଯି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଭଦକୁଶତା, ଋଣ
ୄମାଗାଆ, ଫଜାଯ ସହିତ ସଭନବୟଯକ୍ଷା ଓ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିଯ ଫିକାଶ କଯି ତିକ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଉୄଦୟାଗଯ ଫିକାଶ
କଯାମିଫ।



ଡି.ଅର୍.ଡି.ଏ., ଯାଜୟ ସଯକାଯଙ୍କ ଫିବିନ୍ନ ଫିବାଗ, ଫୟାଙ୍କ, ୄଫସଯକାଯୀ ସଂସ୍ଥା ଓ 

ଞ୍ଚାୟତି ଯାଜ

ନୁ ଷ୍ଠାନଭାନଙ୍କଯ ସଭନବୟ କଯି କାମଦୟକ୍ରଭ ସବ୍ନାଦନ କଯାମିଫ।


ଭୁଖୟ ଓ ଅନୁ ସଙ୍ଗି କ କାମଦୟାଫୀ ଉୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମି ଫ। ଦୁ ଫଦୄେଣୀ ୄରାକଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟଫସ୍ଥା
କଯାମାଆଛି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ୫୦

ପ୍ରତିଶତ ୄକଫ ଭହିାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗଠିତ ୄହଫ।

ସଭୁଦାୟ ସାହାମୟଯ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ତପସିରବୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄହଫ। ଦିଫୟାଙ୍ଗଭାନଙ୍କ
ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫ। ଋଣଦ୍ୱାଯାହିଁ କାମଦୟକ୍ରଭ ଯିଚାନା କଯାମି ଫ। ନୁ ଦାନ ଋଣ ଯିୄଶାଧ
ସଭୟୄଯ ଦିଅମିଫ। ଋଣ ନୁ ଦାନ ନୁ ାତ ୩ :୧ ୄହଫ। ପ୍ରକଳ୍ପଯ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ (ଫୟକ୍ତିଗତ ବାୄଫ
ସଫଦାଧିକ ଟ୭୫୦୦ ନୁ ଦାନ) ସାଧାଯଣଫଗଦଯ ହିତାଧିକାଯୀଙ୍କୁ ଦିଅମି ଫ। ତପସିରବୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ
ାଆଁ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଦାଧିକ ଟ୧୦୦୦୦ଙ୍କା ଭିଫ
ି । ୄଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପୄଯ ନୁ ଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପଯ
୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଦାଧିକ ୧.୫ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାଫୄଯ ଭିଫ
ି । ଏଥିାଆଁ ୄକନ୍ଧ ଓ ଯାଜୟ ସଯକାଯଙ୍କ ାଣ୍ଠି
ନୁ ାତ ୄହଉଛି ୭୫ :୨୫ । ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ କାମଦୟକ୍ରଭ ହିତାଧିକାଯୀଙ୍କ

ସଶକ୍ତିକଯଣ କଯିଥିଫା

ଏସଜିଏସୱାଆଯ ତାଭିରନାଡୁଯ ସଭୀକ୍ଷାଯୁ ଜଣାୄଡ (ସାଯଣୀ ୩.୨.୧) କାମଦୟକାଯୀ କଯିଫା ସଭୟୄଯ
୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଓ ୨୦୦୧-୦୨ ଭସିହାୄଯ ୄଦାଷତୁଟ ି ଭଧ୍ୟ ରକ୍ଷୟ କଯାମାଆଛି।

ଫରାଙ୍ଗୀଯ ଜିଲ୍ଲା(ଓଡିଶା)ୄଯ ସ୍ୱୟଂସୋୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ
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ନଭୁନା ଅଧ୍ୟୟନ (ୄକସ୍ ଷ୍ଟଡି): ୄଗାଟିଏ ଭହିା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗ୍ରାଭୄଯ ଫିଲଫ ୄନଆଅସିଛ।ି

ଓଡିଶାଯ

ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ୄଗାଟିଏ ଭହିା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯିଫତ୍ତଦନଯ ଫାତ୍ତଦା ୄନଆଅସିଛ।ି ାଞ୍ଚଫଷଦ ୂୄଫଦ ୄଗାଟିଏ
ୄଫସଯକାଯୀ ସଂସ୍ଥା ଅଯ.ସି.ଡି.ସି (RCDC) ସିଅିୄମାଡି ଗ୍ରାଭୄଯ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ତିଅଯି ାଆଁ ଭହିାଙ୍କୁ
ସାହାମୟ ୄଦୄର। ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବାତି ଫଟ ଗଡୁଅ କହନ୍ତି ୄମ ୄଗାଷ୍ଠୀ ତିଅଯି ୂଫଦଯୁ ଫହୁ ଯିଫାଯ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ
ଥିୄର। ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଯିଫାଯୄଯ ଭୃତୁୟ, ଏଯିକି ଖାଦୟ ସାଭଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କଯିଫା ାଆଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହୁ କାଯଭାନଙ୍କ ଠାଯୁ
ଭାସିକ ଶତକଡା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହାଯୄଯ ସୁଧ ଗଣି ଋଣ ଅଣୁଥିୄର। ଋଣ ସୁଝଫ
ି ା ାଆଁ ୄସଭାୄନ ଜଭି ଫନ୍କ
ୄଦଉଥିୄର ଫା ଫିକ୍ରି କଯୁଥିୄର ଫା କାଭ ାଆଁ ନୟ  ଞ୍ଚକୁ ଚାରି ମାଉଥିୄର। ସଭସ୍ତଙ୍କଠାଯୁ ଫୟସ୍କ ସବୟ ୫୫
ଫଷିୟ ରିତା ଫାଯିକ କହନ୍ତି ୄମ ୫୦ ଫଷଦ ତୄ ଏଯି ଋଣ ୄନଫା ଅଯମ୍ଭ ୄହରା। ଚାଷୄଯ ରାବ ୄହରାନାହିଁ।
ଜଭି ୄଛାଟ ୄହାଆଅସିରା, ଜଙ୍ଗର କଟାକଟି ଫୟାହତ ୄହାଆ ଚାରିରା, ଭାଟିଯ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି କଭିଗରା। ଅୄଭ
ଖାଆଫାକୁ ାଆରୁ ନାହିଁ, ଜଭିୄଯ କାଭକୄର ଖାଆଫା ଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ାଆରୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗରଜାତ
ଦାଥଦ ୄଖାିତାଡି ସଂଗ୍ରହ କଯି ଚିରୁ। ନୄହୄର ଋଣ କରୁ । ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ନାଭ ଭା ଦୁ ଗଦା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ।
ଜୄଣ ଅଦିଫାସି ସବୟକୁ ଭିଶାଆ ୧୩ ଜଣ ସଦସୟ। ପ୍ରୄତୟକ ସବୟ କିଛ ି ଭାସିକ ଚାନ୍ଦା ଦିନ୍ତି, ୄସଥିୄଯ କିଛ ି
ସଞ୍ଚୟ ୄହରା ଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଫିନା ସୁଧୄଯ ଋଣ ଦିଅଗରା। ଜୄଣ ଭହିା ହାତୄଯ ଫୟାୄଣ୍ଡଜଫାନ୍ି ଫସିଥିୄର।
ୄଗାଡ ଖସିଗରା ଯାସ୍ତାୄଯ। ଡି ହାତ ବଙ୍ଗି ରା। ୄଗାଷ୍ଠୀଯୁ ଟଙ୍କା ୄନଆ ୄସ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଖକୁ ଗୄର

। “ଅୄଭ

ଏୄଫ ନିଜ ଉୄଯ ନିବଦଯଶୀ। ୄକହି ସାହୁ କାଯ ାଖକୁ ଋଣ ାଆଁ ମାଉନାହାନ୍ତି“ କହିୄର ୄଗାଷ୍ଠୀ ସବ୍ନାଦିକା।

Ê‰ðRd«ú

ସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନାକୁ ଅଯସିଡସ
ି ିଯୁ ସାହାମୟ ଭିର
ି ା। ୄଛି ାିଫା ାଆଁ, ଧିକାଂଶ ୄଗାଷ୍ଠୀ

ସଦସୟ ୄଛି ାିୄର ଓ ଫୟଫସାୟୄଯ ରାବକଯି ଋଣ ସୁଝୄି ର। ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅଯସିଡସ
ି ି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିନ୍ତି ଓ
ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ୄନଆ ୄରାକ କିଯି ସାହାମୟ ାଆ ନିୄଜ ସ୍ୱେୄଯ ଚୁ ଛନ୍ତି ତାଯ ଉଦାହଯଣ ୄଦଖାନ୍ତି। ୄଗାଷ୍ଠୀ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗାଅଁୄଯ କୄବ୍ନାଷ୍ଟ ଖତ କିଯି ତିଅଯି ୄହଫ, ଫାଡିୄଯ ଫଗିଚା କିଯି କଯିଫ, ଏଯିକି କିଯି ସ୍ୱାକ୍ଷଯ
ୄହଫ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିନ୍ତି। ଜୄଣ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସବୟ ଫୁ ଝାଆ କହିୄର,

“ଅୄଭ ଭିଭ
ି ିଶି କାଭ କଯୁ। ଏକା ସାଥୀୄଯ

ସଯକାଯୀ କଭଦଚାଯୀ ଫା ଫୟାଙ୍କ କଭଦଚାଯୀଙ୍କୁ ୄଦଖାକଯୁ। ଅଭ କଥାକୁ ୄସଭାୄନ ଗୁଯୁତ୍ୱ ସହକାୄଯ ନିନ୍ତି।

”

ପ୍ରୄତୟକ ସପ୍ତାହୄଯ ଦିୄନ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାୄନ ସବାକଯି ଏ ସଭସ୍ତ କଥା ଫୁ ଝଥ
ି ାନ୍ତି। ୄକୄତଜଣ ସଦସୟ ପ୍ରତିଦନ
ି
ସଯକାଯଙ୍କ ଭଧ୍ୟାହ୍ନୄବାଜନ ୄମାଜନାୄଯ ସ୍କୁର ିରାଙ୍କୁ ଖାଆଫା ଯାନ୍ିଥାନ୍ତି। ୄସଭାୄନ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତା କଭିଟ,ି
ଜଙ୍ଗର ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭିତ ି ଓ ଶସୟଫୟାଙ୍କ ସଭିତଯ
ି କାମଦୟଭାନ ଭଧ୍ୟ କଯିଥାନ୍ତି। ଶସୟଫୟାଙ୍କ ୄମାଜନା ନୁ ସାୄଯ,
ଗାଅଁୄରାକ ପ୍ରତିଘଯୁ କିଛ ି ଖାଦୟଶସୟ ୄମାଗାନ୍ତି

। ୄମଉଁଭାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଅଫଶୟକ, ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄମାଗାଆ

ଦିଅମାଏ। “ଅୄଗ ଫଷଦୄଯ ଛ ଋତୁ ଥିରା, ଏୄଫ ଜଫାୟୁ ଫଦି ତିୄନାଟି ଋତୁ ଭାତ୍ର ଛି। ଫଷଦା ଖୁଫ କଭ ଦିନ
ାଆଁ ୄହଉଛି। ଖଯା ୄଫଶି ଦିନ ାଆଁ ୄହଉଛି। ପୄଯ ଶସୟ, ଶୁ ଓ ଭଣିଷଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଯାଗ ଭଧ୍ୟ ରଗା
ୄହଉଛି। ଏଯିକି ଘଯଫାଡିଯ କୀଟଭାନ ଭଧ୍ୟ ରଗା ୄଦଖାମାଉଛି। “ ଏହା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟ ଫଟ ଗଡୁଅ କହନ୍ତି।
ପୄଯ ୄଦଶଯ ନୟାନୟ ଞ୍ଚଯି ଏଠାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜଫାୟୁ ଯ ଯିଫତ୍ତଦନ ୄହାଆଛି। ଏୄଫ ୄଭୄରଯିଅ ଓ ୄଡଙ୍ଗୁ
ଜ୍ୱଯ ୄଫଶି ୄଦଖାୄଦଉଛି। ନୟ ଜୄଣ ସଦସୟ କହିୄର ୄମ ଗାଅଁୄଯ ଅଉ କାହା ାଖୄଯ କାଭ କଯିଫା
ଅଫଶୟକ ଡୁନାହିଁ। ଅୄଭ ଭଧ୍ୟ ଚାହଁୁଛୁ ୄମ ଅଭ ୁଝିଭାୄନ ାଠ ଢନ୍ତୁ ଓ କାଭ କଯନ୍ତୁ। ରିତା ଫାଯିକ
କହିୄର “ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄଭା ଅଖି ପି ୄଟଆ ୄଦଆଛି। ସଫୁ ଗାଅଁଫାରା ୄଭା ୁଝି, ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄଭା ଘଯ। ସଫୁ ୄଫୄ
ଖାଦୟ ଓ ଥଦ ାଆଁ ଚିନ୍ତା କଯିଫା ଦଯକାଯ ୄହଉନାହିଁ। ଭଁୁ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତା କଭିଟଯ
ି ସଦସୟ। ୄଭାୄତ
ଫିଧଫା ୄନସନ ୄମାଜନାୄଯ ଆସା ଭିୁଛ।ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ଫା ନୟାନୟ ସୁଫଧ
ି ା ାଆଁ ଭଁୁ ୄଗାଷ୍ଠୀଠାଯୁ ଋଣ
ାଉଛି। ୄତଣୁ ସଫୁ ଗ୍ରାଭଫାସୀଭାୄନ ୄଭାଯ ସନ୍ତାନ ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଘଯ ୄହାଆଛି।”
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Ê‰ðRd«ú ଗ୍ରାଭସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ଭନ୍ତ୍ରାୟଯ ଅତ୍ମନିମୁକ୍ତି ୄମାଜନା
ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କୁ ଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ନୁ ଦାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଫୁ ୄଫୄ ୄଯାଜଗାଯ ୄହାଆାଯିଫା

ଯିସବ୍ନତ୍ତି(Asset) ୄମାଗାଆଦିଏ। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାନ ସାଭାଜିକ ଉୄଦ୍ଦଶୟୄନଆ ତିଅଯିହୁଏ।
ୄସଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ୄମାଗାଣ, ଋଣ ଓ ପ୍ରଫିଧିଫି

ଜ୍ଞାନ(Technology)ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯ

କଯିଫା ାଆଁ ସଫୁ ନିଷ୍ପତି ୄନଫାକୁ ସାହାମୟ କଯାମାଏ।
ୂଫଦଯୁ ସଭନିବତ ଗ୍ରା ଭୟ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ୄଯ ଫୟକ୍ତିଗତ ହିତାଧିକାଯୀଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ

କାମଦୟକାଯୀ କଯା

ୄହଉଥିରା। ସ୍ୱଣଦନଜୟନ୍ତୀ ୄମାଜନା ଦ୍ୱାଯା ୄଗାଷ୍ଠୀ ଉୄଯ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଅଗରା। ଡିଅଯଡିଏ ( DRDA)ଯ ସଯକାଯୀ
କଭଦଚାଯୀଭାୄନ ସାଭାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବ୍ନକଦୄଯ ନବି ଜ୍ଞ ଥିଫାଯୁ ଏନଜିଓଭାନଙ୍କୁ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ କଯାଗରା। ପି ରଡ
ପି ସ ଗୁଡକ
ି ଅଫଶୟକ ସଂଖୟକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ତିଅଯି ନକଯି ାଯିଫାଯୁ ଧାମଦୟଋଣ ୯୬୧୧ ୄକାଟି
ଟଙ୍କା ଫଦୄଯ ୩୨୩୫ ୄକାଟି ଋଣ(ପ୍ରାୟ ଏକତୃ ତୀୟାଂଶ) ଦିଅମାଆ ାଯିରା। ନଫଭ ୄମାଜନାଯ ୄଶଷ ତିନି
ଫଷଦୄଯ, ୭,୬୭,୧୪୧ ୄଗାଷ୍ଠୀ ତିଅଯି ୄହରା। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ୯,୩୪,୦୦୦ ୄରାକଙ୍କୁ ସାହାମୟ
ଦିଅଗରା। ୨୦୦୦-୦୧ ଭସିହାୄଯ, ୧୦,୩୨,୦୦୦ ୄରାକଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଦିଅଗରା। ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନାୄଯ
ସଭନିବତ ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାୄଯ ପ୍ରତିଫଷଦ ୨୨ ରକ୍ଷ ୄରାକଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଦିଅମାଆାଯିଥିରା।

୨. ଭଜୁ ଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଆତ୍ମନିମୁକ୍ତି ୄମାଜନା
ଭଜୁ ଯୀଦ୍ୱାଯା ଅତ୍ମନିମକ୍ତ
ୁ ି ଓ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କଯାମାଉଛି। ଫଷଦଯ ୄମଉଁ ସଭୟୄଯ
ଚାଷୄଫଉସା ାଆଁ ସୁୄମାଗ ନଥାଏ ୄସତିକୄି ଫୄ ଫା ଫନୟା, ଦୁ ବିକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଫିମଦୟୟ ସଭୟୄଯ
ୄରାକଙ୍କୁ ଏହି ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାହାମୟ ୄମାଗାଆଦିଅମାଏ। ୄସଭାୄନ ଗ୍ରାଭୄଯ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କଯନ୍ତି ଓ ବଫିଷୟତ ଥଦୄନୈତକ
ି କାମଦୟକା ାଆଁ ଭୂଦୁ ଅ କାନ୍ତି। ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ଏହି ୄମାଜନାଭାନ
ଭଜୁ ଯୀ ହାଯ ଫଢାନ୍ତି। ସଯକାଯଙ୍କ ୄମାଜନାୄଯ କାଭ ଭିୁଥିଫାଯୁ ୄରାକ ଉଚିତ ଭଜୁ ଯୀ ଅନ୍ତି। ଖାଦୟୄଯ
୧୯୭୦ ଭସିହାଯୁ ଅତ୍ମନିବଦଯଶୀ ୄହଫା ୄଯ ଏ ସଫୁ ୄମାଜନା ଅଯମ୍ଭ କଯାମାଆଛି। ଏସଫୁ ୄହରା
ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୟ କଭଦନୄି ୟାଗ ୄମାଜନା(ଏନଅଯଆି) ଓ ଗ୍ରାଭ ଜଭିହଯା କଭଦନୄି ୟାଗ ପ୍ରତିଶୁତ ି ୄମାଜନା
(ଅଯଏରଆଜିି) ଏହି ୄମାଜନାଭାନ ମଥାକ୍ରୄଭ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତଭ ୄମାଜନାଭାନଙ୍କୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା।
୩. ଜଫାେଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା / ଜଫାେଯ ଗ୍ରାଭ ସଭୃ ଦ୍ଧି ୄମାଜନା
ଏନଅଯଆି ( NREP) ଓ ଅଯଏରଆଜିି ( RLEGP) ଭିଶି ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ନାଭୄଯ
୧୯୮୯ ଭସିହାୄଯ ପ୍ରଚିତ ୄହରା। ଥଦୄନୈତକ
ି ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଏଫଂ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସାଭାଜିକ ଯିସବ୍ନତ୍ତି (
ଫିକାଶ କଯି ୄଫକାଯ ଓ

Asset)

ର୍ଦ୍ଦ/ପ୍ରେନ୍ନ ବାୄଫ ୄଫକାଯ ମୁଫକ ଭାନଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆଫା ଏହାଯ ଭୁଖୟ

ଉୄଦ୍ଦଶୟ। ଆନ୍ଦିଯାଅଫାସ ୄମାଜନା ଓ ଏଭଡଫଲଏସ
ୁ ଭଧ୍ୟ ଏହି ୄମାଜନାୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ କଯାଗରା।

ଜଫାହଯ

ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ୄଯ ୧୯୯୮-୯୯ ମଦୟନ୍ତ ୭୩୭୬୪.୮୩ ରକ୍ଷ େଭଦିଫସ ୄରାକଙ୍କୁ ୄମାଗାଆ
ଦିଅମାଆଥିରା। ଯାସ୍ତାଘାଟୄଯ ୄମାଜନାଯ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ବାଗ ଖର୍ଚ୍ଦ ୄହାଆଥିରା। ଏହି ୄମାଜନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ତପସିରବୁକ୍ତ
ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ନିମୁକ୍ତି ସଂଖୟା ୄହରା ୪୭
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%। କିନ୍ତୁ
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ଗ୍ରାଭଞ୍ଚାୟତଯ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ ୄଯାଜଗାଯ

ଅଫଶୟକ କଯୁଥିଫା ୄଫୄ ଏହି ୄମାଜନାୄଯ ଭାତ୍ର ୧୫

ପ୍ରତିଶତ ନିମୁକ୍ତି ାଆଥିୄର।
ଏପ୍ରି ଲ ୧, ୧୯୯୯ ୄଯ ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ଜଫାହଯ ଗ୍ରାଭ ସଭୃର୍ଦ୍ି ୄମାଜନା ୄଯ ଯୂାନ୍ତଯିତ

ୄହରା। ଫସ୍ତୁ ତଃ ଏହା ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚୄଯ ଥିକ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ୄମାଗାଣ ାଆଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄହରା । ଏହାଛଡା ନିମୁକ୍ତି ସୁୄମାଗ
ତିଅଯି କଯିଫା ଭଧ୍ୟ ନୟତଭ ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଥିରା।
୬୦:୪୦ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଯିଫତ୍ତଦନ କଯାଗରା। ଗ୍ରାଭ

ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ଯ ଭଜୁ ଯୀ ଉାଦାନ ନୁ ାତ
ଞ୍ଚାୟତଭାନ ଏହା କାମଦୟକାଯୀ

କଯୁଥିୄର। ଅଦିଫାସୀ ଓ

ତପସିରବୁକ୍ତ ଜାତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଦିଅମାଉଥିରା। ୧୯୯୩-୯୪ ଭସିହାଯୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫଷଦ ୨୭ ୄକାଟି େଭଦିଫସଯ
ୄଯାଜଗାଯୀ ୄରାକଙ୍କୁ ଭିଥି
ି ରା। ଗୁଣାତ୍ମକବାୄଫ ୄଯାଜଗାଯଯ ସଭୟକ ଭୂରୟାଙ୍କନ କଯାମାଆନାହିଁ। ଫହୁ  ଞ୍ଚାୟତ
ଫାଷିକ ୧୦ ହଜାଯ ଟଙ୍କାଯୁ କଭ ାଅନ୍ତି। ଏଯିକି ୄକଯ, ଶ୍ଚି ଭଫଙ୍ଗ ଓ ଓଡିଶା ୄମଉଁଠାୄଯ  ଞ୍ଚାୟତଭାନଙ୍କ
ଅୟତନ ଓ ଜନସଂଖୟା ଧିକ ୄସହି ଯାଜୟଭାନଙ୍କୁ ଛାଡିୄଦୄର ନୟ ଯାଜୟଯ 

ଞ୍ଚାୟତଭାନ ଫାଷିକ

ଟ୫୦୦୦୦/- ଯୁ କଭ ାଆଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଫୟୟ ଓ ଯିସବ୍ନତ୍ତି ଉୄଯ ୄହଉଥିଫା ଖର୍ଚ୍ଦ ଫହନ କଯିଫା ୄଯ
ଉନ୍ନୟନ ାଆଁ ାଣ୍ଠିଯ ବାଫ ୄହାଆଛି।

୪. ନିଶ୍ଚିତ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା
୧୯୯୩ ଭସିହା ୄକଟାଫଯ ୨ଯୁ ୧୭୭୮ ଦୁ ବିକ୍ଷଗ୍ରସ୍ତ, ଭଯୁବୂଭି, ଅଦିଫାସୀ ଜନଜାତି ଓ ଗିଯିଜନ
ଧୁୟଷିତ ଫଲକଭାନଙ୍କୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା (EAS) ପ୍ରଚିତ କଯାଗରା। ୄମଉଁ କୃ ଷିଋତୁ ୄଯ ୄଯାଜଗାଯ
ଭିୄନାହିଁ ୄସହି ଋତୁ ୄଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମା ଗାଆଫା ଏହାଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ। ଏହା ସାଭାଜିକ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି
ତିଅଯି କଯିଫା ଓ ୄରାକଙ୍କ ନିତାନ୍ତ ଫଶୟକୀୟ ଉାଦାନ ୄମାଗାଆ

ଫା ାଆଁ ବିୄପ୍ରତ ୄହାଆଥିରା। ଧାଭିକ

ୀଠ, ସ୍ମାଯକୀ, ସ୍ୱାଗତ ଦ୍ୱାଯ,  ଞ୍ଚାୟତଘଯ, ସଯକାଯୀ ପି ସ ଓ ଉର୍ଚ୍ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଫିଦୟାୟ ଓ ଭହାଫିଦୟାୟ
ତିଅଯି ାଆଁ ଏହି ାଣ୍ଠି ଫିନୄି ମାଗ ୄହଫନାହିଁ ୄଫାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୄଦ୍ଦଦଶନାଭା ଥିରା। ପ୍ରଥୄଭ ଏହା ୄରାକଙ୍କ ଦାଫୀ
ଉୄଯ କାମଦୟକାଯୀ ୄହଉଥିରା। ୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଧିକ ଥିଫା ଯାଜୟକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ୄଦରା।
ଆଏଏସ୍ ୄକନ୍ଧ ସଯକାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ୄମାଜନା। ୄକନ୍ଧ

ଅଫଶୟକ ାଣ୍ଠିଯ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ୄମାଗାଆଦିଏ।

ଫାକି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଯାଜୟ ସଯକାଯ ଫହନ କଯନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାଯା ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନା କାୄଯ ୧୦୭୧୯.୫୯ ରକ୍ଷ
ୄଯାଜଗାଯଯ େଭଦିଫସ ୄରାକଙ୍କୁ ଭିର
ି ା। ନଫଭ ୄମାଜନାଯ ପ୍ରଥଭ ଫଷଦୄଯ ଏହା ୪୭୧୭.୭୪ ରକ୍ଷ
େଭଦିଫସୄଯ ଯିଣତ ୄହରା। ନୟଫଷଦ ଭାନଙ୍କୄଯ ସଭନିବତ ତିତଜଭି ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ାଆଁ କିଛ ି କାମଦୟକ୍ରଭ
ଏଥିଯୁ ଫାହାଯ କଯିଫା ୄଯ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଓ ୨୦୦୧-୦୨ ୄଯ ଆଏଏସଯ ାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ ାଆରା।
ସାଭାଜିକ ଯିସବ୍ନତ୍ତି ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଫା ଉୄଦ୍ଦଶୟ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ ୄଯାଜଗାଯ ଓ ଅୟଫୃ ର୍ଦ୍ୄି ଯ ଏହା ଫିୄଶଷ
ସହାୟକ ୄହରାନାହିଁ। ଫହୁ ତସ୍ଥାନୄଯ ଏହା ପ୍ରଫତ୍ତଦନ କଯିଫା ପୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ଓ ୄଫକାଯୀ

ଫହୁ   ଞ୍ଚକୁ

ପ୍ରାଧାନୟ ଭିର
ି ା ନାହିଁ। ଅ ଞ୍ଚିକ ଫିଷଭତା ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ାଣ୍ଠି ୄମାଗାଣ ୄହରାନାହିଁ। ଏଯିକି ଗଯିଫ ଫହୁ 
ଞ୍ଚୄଯ ଏହା ଭାତ୍ର ୩୧ ଦିନ ାଆଁ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆରା। (ିଆଓ ୨୦୦୧ ଭସିହାଯ ନୁ ଧ୍ୟାନ) ଫହୁ
ଯାଜୟୄଯ େଭପ୍ରଧାନ କାଭ ଗୁଡକ
ି କାମଦୟକାଯୀ ୄହରାନାହିଁ। ନାଭ ନଥିଫା ୄରାକଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ୄଦଫା ଓ
ୄଯାଜଗାଯ ଯିସଂକ୍ଷଣ ତାରିକାୄଯ ଭନଭୁ ଖୀ ଯିଫତ୍ତଦନ କଯିଥିଫା ସଭବାଦ ଭିର
ି ା। ନୁ ଚତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଫଦାଚନ ଓ
ଦୀଘଦକାୀନ ଉନ୍ନୟନ ଯଣନୀତି ସହ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ୄମଜନାଯ ସଭନବୟ ଏହି ୄମଜନାଯ କାମଦୟକାଯୀତାକୁ ସୀଭିତ କରା।
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କିଛ ି ତୁଟ ି ସୄତ୍ତ୍ୱ େଭଦାନ ୄଯାଜଗାଯ ୄମଜନାଦ୍ୱାଯା ୄରାକଙ୍କ ହିତ ୄହାଆଛି। ଗ୍ରାଭୟ

ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ତିଅଯି

ୄହାଆ ାଯିଛ।ି ଏଥିୄଯ ଗଯିଫ ୄରାକହିଁ ସଫଦନଭ
ି ନ ଭଜୁ ଯୀ ହାଯୄଯ େଭଦାନ କଯନ୍ତି। ଏହା ଣକୁ ଶ
ଚାହିଦା ଓ ଭଜୁ ଯୀ ଫଢାଆରା। ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଫିମଦୟୟ ସଭୟୄଯ ଏହା ଗ୍ରାଭା
ଯଖିାଯିଥିରା। ଯାଜସ୍ଥାନଯ ଚାୄଯାଟି ଦୁ ବିକ୍ଷ ପ୍ର

ୀ େଭିକଙ୍କ

ଞ୍ଚଯ ଗଯିଫଙ୍କ କ୍ରୟଶକ୍ତି ଫଜାୟ

ୀଡିତ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ନୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଜଣାଗରା ୄମ ଖାଦୟ

ଉୄବାଗ ଦୁ ବିକ୍ଷ ଫଷଦ ଭାନଙ୍କୄଯ ସାଧାଯଣ ଫଷଦ ଭାନଙ୍କଠାଯୁ ଧିକ ଥିରା। ଏହା େଭଦାନ ୄଯାଜଗାଯ ୄମଜନା
ୄମାଗୁ ହିଁ ସମ୍ଭଫ ୄହରା। ଯାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶୄଯ ଆଏଏସ ଓ ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା କାମଦୟକାଯିତା
ଫିଷୟୄଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ କଯାମାଆଥିଫା ନୁ ଧ୍ୟାନଯୁ ଫିୄଶଷ ଫିଫଯଣୀ ନିଭନ ସାଯଣୀୄଯ ଦିଅଗରା।

MâûcúY ଭଜୁ ଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଆତ୍ମନିମୁକ୍ତି ୄମାଜନାଯ bò©òbìcò, ପାପ _âbûa
୧୯୯୫-୨୦୦୧ ଭସିହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଆ.ଏ.ଏସ୍

ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ଓ ଜଫାହଯ ଗ୍ରାଭ ସଭୃର୍ଦ୍ି

ୄମାଜନାଯ ାଣ୍ଠି କିଯି ଅଜଭିଯ, ଉଦୟୁଯ, ାରି ଓ ଜୟସାରିଭାଯୄଯ ଫିନୄି ମାଗ ୄହାଆଥିରା

ତାହା

ନୁ ଧ୍ୟାନ କଯାମାଆଛି। ାଣ୍ଠି ଫିଦୟାୟ ଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄକନ୍ଧ ଫା ଥଦୄନୈତକ
ି ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ାଆଁ ଫିନୄି ମାଗ
କଯାମାଆଛି। ଫିଦୟାୟ ଗୃହ ତିଅଯି ଭାନଫ ସଭବ ଫିକାଶ, ଫିୄଶଷତଃ କନୟାଙ୍କ ାଆଁ ସାହାମୟ କଯିଛ।ି ଭାଟି
ଓ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ୄମାଜନା ଜୄସଚନ ଓ ଜଭିଯ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଛ।ି ଗ୍ରାଭଫାସୀଭାୄନ ଏଥିୄଯ
ସୄନ୍ତାଷ ପ୍ରକାଶ କଯି ଥିୄର ଭଧ୍ୟ

ାଆଫା ାଣି ଯି ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ଏହି ୄମାଜନାଭାନଙ୍କୄଯ

ବଯଣୂଯଣ ୄହାଆନାହିଁ। ଗାଅଁିଛା ୫ ଫା ୬ ଜଣ ୩୦ ଦିନ ାଆଁ ନିମୁକ୍ତି ାଆଛନ୍ତି। ଭଯୁବୂଭି ଉନ୍ନୟନ
କାମଦୟକ୍ରଭ(ଡିଡ
ି ି), ସୀଭାନ୍ତ 

ଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭ(ଫିଏଡିି)ଆତୟାଦି ାରି ଓ ଜୟସାରିଭାଯ

ଜିଲ୍ଲାଭାନଙ୍କୄଯ କିଛ ି ଯିଭାଣୄଯ ଜ ଯି ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ୄମାଗାଆୄଦଆଛି। ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫବାଗ
ଯସ୍ପଯ ସହିତ ସଭନବୟ ଯଖି ୄମାଜନା କାମଦୟକାଯୀ କଯିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶଯ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାଯ ମଥା ଫୄଯରି ,
ଅରିଗଡ, ଭିଯଟ, ଫାଘତ, ୄଦଓଯିଅ, ୄଜୌନୁଯ, ଅହ୍ଲାଫାଦ(ୄକୌଶାମ୍ଭୀ), ପୄତୁଯ, ବନ୍ନାଓ, ହଭିଯୁଯ ଓ
ିୄଥାଯଗଡ ଦଶଟି ଗ୍ରାଭୄଯ ନୁ ଧ୍ୟାନ କଯାମାଆଥିରା। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ପ୍ରୄତୟକ ଗ୍ରାଭୄଯ କିଛ ି
କାଭ ୄହାଆଛି। ଗଁା ବିତୄଯ କର୍ଚ୍ା ଫା ଗ୍ରାଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂୄମାଗକାଯୀ ଯାସ୍ତା ତିଅଯି ୄହାଆଛି। ହାତବ୍ନ
ଫସାଆଫା, ାଣି ାଆଁ ୁଯୁଣା କୂ ଯ ୁନଯୁର୍ଦ୍ାଯ, ଫିଦୟାୟ ଗୃହ ନିଭଦାଣ, ାଣିନା ନିଭଦାଣ... ଏସଫୁ କାଭ
ପ୍ରାୟତଃ ୄହାଆଛି। ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଫିକାଶୄଯ କିଛ ି ନିୟଭିତ େଭିକ ରାବ ାଆଛନ୍ତି। ନଭୁନା ହିତାଧିକାଯୀଭାୄନ
୧୪.୭ ଦିନ ାଆଁ ନିମୁକ୍ତି ାଆଛନ୍ତି।

C›:

(I) Institute of Development Studies, Jaipur. countering uncertainties for

sustainable livelihood; an assessment of the compact of poverty reduction
programmes on the poor in Rajasthan
(II) Institute of Human Development, Near Delhi, Anti-poverty programmes in
Uttar Pradesh

୫. କାଭ ାଇଁ ଖାଦୟ ୄମାଜନା
ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭ ୨୦୦୦-୦୧ ୄଯ ଛତିଶଗଡ, ଗୁଜୁଯାଟ, ହିଭାଚ ପ୍ରୄଦଶ, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ, ଓଡିଶା, ଯାଜସ୍ଥାନ,
ଭହାଯାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତଯା ଞ୍ଚଯ ଭଯୁଡି ପ୍ରୀଡ଼ିତ ଜିଲ୍ଲାଭାନଙ୍କୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା। କାଭୄଦଆ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତା
Odisha State Open University
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ୄମାଗାଆଫା ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭଯ ରକ୍ଷୟ। କିନ୍ତୁ ବଯତୀୟ ଖାଦୟ ନିଗଭ (ଏପସିଅଆ)ଯୁ ଖାଦୟ ଉଠାଣ କଭ ୄହାଆଛି।
ଧାମଦୟ ୩୫.୩୦୨ ୄଯ ଜାନୁ ଅଯୀ ମଦୟନ୍ତ ୨୧୦୨ ରକ୍ଷ ଟନ ଉଠାମାଆଛି।

୬. ସମ୍ପୂଣ୍ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା : (ଏସଜିଆଯୱାଇ)
ୄଜଜିଏସୱାଆ, ଆଏଏସ ଓ କାଭାଆଁ ଖାଦୟ ୄମାଜନା ଭିଶାଆ ସବ୍ନୂଣଦ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ୄସୄଟଭବଯ
୨୦୦୧ ଭସିହାୄଯ ଅଯମ୍ଭ କଯାଗରା। ୄମାଜନାଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ

: ଭଜୁ ଯୀ ୄଦଆ ନିମୁକ୍ତି ସୁୄମାଗ ସୃଷ୍ଟି , ଚିଯସ୍ଥାୟୀ

ଥଦୄନୈତକ
ି ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ତିଅଯି ଓ ଗ୍ରାଭୀଣ ଗଯିଫଙ୍କୁ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଯିଫା। ଏଥିୄଯ େଭପ୍ରଧାନ କାଭୄଯ
େଭିକଙ୍କୁ ଯାଜୟଯ ସଫଦନଭ
ି ନ ଭଜୁ ଯୀ ଅଆନ ନୁ ସାୄଯ ନିମୁକ୍ତି ୄମାଗାଆଦିଅମାଏ। ଏଥିୄଯ ୫
ଓ ଫାକି ଆସା ନଗଦ ଅକାଯୄଯ ଦିଅମାଏ। ୄକନ୍ଧ ଓ ଯାଜୟ

କିୄରା ଖାଦୟଶସୟ

୭୫:୨୫ ନୁ ାତୄଯ ନଗଦ ୄଦଆଥାନ୍ତି। ଏହି

କାମଦୟକ୍ରଭ ାଆଁ ୨୦୦୧-୦୨ ଭସିହାୄଯ ୩୭୫୦ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଫୟଫସ୍ଥା କଯାଗରା। ନଫଭ ୄମାଜନାୄଯ ଥଦ
ଯିଭାଣ ମୄଥଷ୍ଟ ହ୍ରାସୄହରା। ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା ୄଯ ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନାୄଯ ୧୮୬୯୧ ୄକାଟି ଟଙ୍କା

ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ୄହରା।, ନଫଭ ୄମାଜନାୄଯ ଏହା ୄହରା ୧୧୬୮୮ ୄକାଟି ଟଙ୍କା । ଆଏଏସ ୄମାଜନା ଚାହିଦା ଭୁତାଫକ
ୄହଉଥିଫାଯୁ ତାହା ଷ୍ଟଭ

ୄମାଜନା ଓ ନଫଭ

ୄମାଜନାୄଯ ତୁ ନାତ୍ମକ ବାୄଫ ୄଦଖିୄହଫନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଫଭ

ୄମାଜନାୄଯ ଏହା ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନାଯ ୮୮ % ୄହରା। ପୄଯ ଷ୍ଟଭ

ୄମାଜନାୄଯ ୫୧୩ ୄକାଟି େଭଦିଫସ

କାମଦୟ ଦିଅମିଫା ସ୍ଥୄ ନଫଭ ୄମାଜନାୄଯ ସମ୍ମିତ
ି ୄଜଅଯୱାଆ, ୄଜସିଏସୱାଆ ଓ ଆଏଏସୄଯ ଭାତ୍ର ୨୮୬
ୄକାଟି େଭଦିଫସ କାମଦୟ ୄମାଗାଆ ୄହରା।
ଏଥିୄଯ ାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ ୄହଫା ସାୄଥ ସାୄଥ ନୟ

ୄମାଜନା ମଥା ଅଆଏୱଆ ( IAY)ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ାଣ୍ଠି

ଫିନୄି ମାଗ ୄହରା। IAY ୄଯ ଘଯ ତିଅଯି, ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚ ସଂୄମାଗୀକଯଣ ଓ ଜ ଫିବାଜିକା ଫିକାଶ କାମଦୟକା
ଫୃ ର୍ଦ୍
ି ାଆ ନିମୁକ୍ତି ଯ ସୁୄମାଗ ଫଢାଆରା। କିନ୍ତୁ ଭଜୁ ଯୀଦ୍ୱାଯା ୄଯାଜଗାଯଯ ନିମୁକ୍ତି ହ୍ରାସକୁ ଏହା ବଯଣ କଯିାଯିରା
ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ଡିନାହିଁ।

୭. MâûcúY

Neù~ûMûY ù~ûR^û:

୧୯୮୫-୮୬ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିଫା

IAY ଯ ଭୂକାମଦୟକ୍ରଭ ୄହଉଛି ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚୄଯ ଫି.ି.ଏର ଯିଫାଯ ଓ

ଫିୄଶଷତଃ ତପସିରବୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଏଫଂ ଭୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄଗାତି େଭିକଭାନଙ୍କୁ ଘଯ ୄମାଗାଆଫା। ପ୍ରଥୄଭ
୧୯୮୯ ଭସିହାୄଯ ଏହାକୁ ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନାୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ କଯାଗରା। ଓ ୄଯ ୧୯୯୬ ଭସିହାୄଯ
ଗ୍ରାଭଞ୍ଚଯ ଗଯିଫଙ୍କୁ ଘଯୄମାଗାଣ ନାଭୄଯ ରଗା କଯାଗରା। ଜାତୀୟ ଘଯୄମାଗାଣ ନୀତି, ୧୯୯୮ ନୁ ସାୄଯ
ନଫଭ ୄମାଜନା ୄଶଷ ସୁର୍ଦ୍ା ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଘଯ ୄମାଗାଆ ୄଦଫା କଥା। ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନାୄଯ ୨୬ ରକ୍ଷ ଘଯ ୄମାଗାଣ
ୄହାଆଥିଫା, ନଫଭ ୄମାଜନାୄଯ ୧୦୯.୫ ରକ୍ଷ ନୂ ଅ ଘଯ ଓ ସଜଡା ୄହାଆଥିଫା ଘଯ ତୁ ନାୄଯ ଭାତ୍ର ୪୫ ରକ୍ଷ
ଧିକ ଘଯ ୄମାଗାଆ ୄହରା।
ଅଆଏୱଆ ୄମାଜନାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ନୁ ସାୄଯ ାଣ୍ଠି ବାଫ ୄମାଗଁୁ ଫି.ି.ଏର ହିତାଧିକାଯୀଭାନଙ୍କୁ ମୄଥଷ୍ଟ ଘଯ
ୄମାଗାଆ ୄହରାନାହିଁ। ନୁ ମୁକ୍ତ ହିତାଧିକାଯୀଭାୄନ ଫହୁ ସଂଖୟାୄଯ ଘଯ ାଆୄର। ଘଯ ଭାଗଣାୄଯ ଭିୁଥିଫାଯୁ
ନୁ ଦାନ ସହିତ ଋଣ ୄମାଗାଣ ୄରାକ ଗ୍ରହଣ କୄରନାହିଁ। ଘଯ ାଆଁ ଟ୪୦,୦୦୦ଙ୍କା ଋଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାଗରା ଓ
ଟ୧୦,୦୦୦ଙ୍କା ନୁ ଦାନ ଦିଅଗରା। ଏହି ୄମାଜନାୄଯ ୧୯୯୯ ଓ ୨୦୦୧ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାତ୍ର ୪୨୦୦୦ ଘଯ
ତିଅଯି ୄହରା। ସଭଗ୍ର ଅଫାସ ୄମାଜନା ଘଯ ସହିତ ଆଫା ାଣି ଓ ଶୁର୍ଦ୍ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥା ୄମାଗାଆଫାଯ
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ୄମାଜନା କଯାଗରା। ପାପ ସୄନ୍ତାଷଜନକ ନୁ ୄହଁ। ୩୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପୄଯ ୭.୦୭ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ୄମାଗାଆ ଦିଅଗରା।
ୄସହିଯି ଫିବିନ୍ନ ୄମାଜନା ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ଶସ୍ତା ଓ ଯିୄଫଶ ନୁ କୁ ଗ୍ରାଭ ଗୃହ ୄମାଗାଣ ଫିୄଶଷ ପଫତା
ୄହରାନାହିଁ।
ନଫଭ ୄମାଜନାୄଯ ହୁ ଡୄକା (HUDCO) ଗ୍ରାଭଞ୍ଚୄଯ ନିଭନଅୟକାଯୀଙ୍କ ାଆଁ ଯିହାତି ସୁଧୄଯ ଥଦ ଫୟଫସ୍ଥା
କଯିଛ।ି

ନିଗଭକୁ ସଯକାଯ ୩୫୦ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଥଦଫୟଫସ୍ଥା କଯିଛନ୍ତି। ୧୯୯୭-୨୦୦୨ ଭଧ୍ୟୄଯ ହୁ ଡୄକା ୫୦.୯୭ ରକ୍ଷ
ଘଯାଆଁ (୭୯୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପୄଯ) ୩୯୯୧୭୩ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ୄଦଆଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ୍ର, ତାଭିରନାଡୁ, କଣଦାଟକ, ୄକଯ,
ଓଡିଶା ଓ ଶ୍ଚି ଭଫଙ୍ଗ ଏହି ୄମାଜନାୄଯ ବାଗ ୄନଆଛନ୍ତି। ଫିହାଯ, ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶ, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ, ଯାଜସ୍ଥାନ ଓ
ଅସାଭ ୄମାଜନାୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ୄହାଆନାହାନ୍ତି। ହୁ ଡୄକା ଘଯୄମାଗାଣୄଯ ଋଣ ଓ ନୁ ଦାନ ଉାଂଶ ଯହିଛ।ି କିନ୍ତୁ
ଯାଜୟ ସଯକାଯଭାନ ନୁ ଦାନ ବିତ୍ତକ
ି କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ଅଗ୍ରହୀ।

୮. ସାଭାଜିକ ନିଯାର୍ତ୍ା କାମ୍ୟକ୍ରଭ :
ନୄଫ ଦଶକୄଯ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷଭତା ଫିୄକନ୍ଧୀକଯଣ ଓ ୄକନ୍ଧ ସଯକାଯଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସାଭାଜିକ ନିଯାତ୍ତା
କାମଦୟକ୍ରଭ ଦୁ ଆଟି ଫିୄଶଷ ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ସାଭାଜିକ ସହାୟତା (

National Social Assistance

Programme - NSAP) ୧୯୯୫ ଭସିହା ଗଷ୍ଟ ଭାସୄଯ ତାୄନାଟି ଉାଂଶ ୄନଆ କାମଦୟକାଯୀ କଯାଗରା।–
କ) ଜାତୀୟ ଫାର୍ଦ୍ଦକୟ ୄନସନ ୄମାଜନା (NOAPS)
ଖ) ଜାତୀୟ ଯିଫାଯ ଉକାଯ ୄମାଜନା (NFBS)
ଗ) ଜାତୀୟ ଭାତୃ ତ୍ୱ ଉକାଯ ୄମାଜନା (NMBS)
ଏନଏସଏି (NSAP) ୄକନ୍ଧ ପ୍ରୄମାଜିତ କାମଦୟକ୍ରଭ। ଯାଜୟଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭବ ନୁ ସାୄଯ ୄମତିକି ସାଭାଜିକ
ସାହାମୟ ଦିନ୍ତି, ଏହା ୄସଥିୄଯ ଧିକ ଉୄମାଗ ୄମାଗାଆଦିଏ। ୬୫ ଫଷଦଯୁ ଉର୍ଧ୍ଦ ଫି.ି.ଏର ୄରାକଙ୍କୁ ୄନାସ
(NOAPS) ଭାସିକ ୭୫ ଟଙ୍କା ୄନସନ ଦିଏ। ଏନଏପଫିଏସ (NFBS) ଫି.ି.ଏର ଯିଫାଯ ମାହାଙ୍କ ଅୟକାଯୀ
ୄରାକ ଭଯିମାଆଥାନ୍ତି ୄସଭାନଙ୍କୁ ୧୦୦୦୦ଟଙ୍କା ୄମାଗାଆଦିଏ। ଏନଏଭଫିଏସ (NMBS) ଗବଦଫତୀ ଭହିାଙ୍କୁ
୫୦୦ଟଙ୍କା ୁଷ୍ଟିକଯ ଖାଦୟାଆଁ ୄଦଆଥାଏ।
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ାଣ୍ଠି ସଭସୟା ୄମାଗଁୁ ଏନଏସଏି (

NSAP) ଫିସ୍ତାଯ ରାବ କଯି ାଯିନାହିଁ। ଧାମଦୟ ରକ୍ଷ ୮.୭୧ ନିୟୁତ

ହିତାଧିକାଯୀଭାନଙ୍କ ବିତଯୁ ଭାତ୍ର ୫ ନିୟୁତ ୄରାକଙ୍କୁ

ୄକନ୍ଧୀୟ ାଣ୍ଠିଯୁ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ୄମାଗାଆ

ଦିଅମାଆଛି। ଧିକାଂଶ ଯାଜୟୄଯ ଏଯି ୄମାଜନା ନାହିଁ। ୄକନ୍ଧଯ ଭାସିକ ୄନସନ ଟ୭୫ଙ୍କା ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ।
ତଥାି ନୟାନୟ ସଯକାଯୀ କାମଦୟକ୍ରଭଠାଯୁ ଏହି ୄମାଜନାଯ ସୁପ ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କୁ ଧିକ ଭିଛ
ି ।ି
ଏପ୍ରି ର ୧, ୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକଭାନଙ୍କ ଖାଦୟ ନିଯାତ୍ତା ାଆଁ ନ୍ନୂଣଦା ୄମାଜନା ଅଯମ୍ଭ
କଯାୄହାଆଛି। ୄମଉଁଭାୄନ ୄନାସ ( NOAPS)ୄଯ ୄନସନ ାଆଫା ାଆଁ ହକଦାଯ, ୄସଭାୄନ ାଣ୍ଠି ବାଫ
ୄମାଗଁୁ ନ୍ନୂଣଦା ୄମାଜନାୄଯ ସାହାମୟ ାଆଛନ୍ତି। ୄନାସଯ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାଯୀ ନ୍ନୂଣଦା ୄମାଜନାୄଯ
ସାହାମୟ ାଅନ୍ତି। ହିତାଧିକାଯୀଭାୄନ ଭାଗଣାୄଯ ଭାସିକ ୧୦

କିୄରା ଖାଦୟଶସୟ ାଆଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଯିୟାନା,

କଣଦାଟକ, ତାଭିରନାଡୁ ଯାଜୟଭାନ ଏହି ୄମାଜନାକୁ କାମଦୟକାଯୀ କଯିଫାକୁ ଚାହିଁୄର ନାହିଁ। ନୟ ୄକୄତକ ଯାଜୟ
ଏହାଯ ଯିଫତ୍ତଦନ ଚାହିଁୄର। ୨୦୦୦-୦୧ ଭସିହାୄଯ ୧୦ଟି ଯାଜୟ ଭାତ୍ର ୧୯୦୦୦ ୄଭଟ୍ରିକଟନ ଖାଦୟଶସୟ
ଉଠାଆୄର। ସଂସ୍ଥାିତ ାଣ୍ଠି ୯୯.୦୫ ୄକାଟି ଟଙ୍କାଯୁ ଭାତ୍ର ୧୭.୪୪ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଫୟୟ କଯାମାଆଛି। ୨୦୦୧୦୨ ଭସିହାୄଯ ଫସ୍ଥା ସୄନ୍ତାଷଜନକ, ଧାମଦୟ ରକ୍ଷୟ ୧.୩୪ ନିୟୁତ ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଭତ୍ର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ
୨୦୩୦୦୦ ୄରାକଙ୍କୁ ସାହାମୟ ଦିଅଗରା।

୯. ବୂସଂସ୍କାଯ :
ଅଭ ଥଦନୀତିୄଯ ୄରାକ ସଂଖୟାଯ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ୄରାକ କୃ ଷି ଉୄଯ ନିବଦଯଶୀ। ୄତଣୁ ଜଭିସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଢା
ୄରାକଙ୍କ ାଆଁ ଗୁଯୁତ୍ୱୁଣଦ । ସଯକାଯ ଜଭିସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଢା ଞ୍ଚା ଫଦାଆଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ପାପ ାଆଛନ୍ତି। ଜଭିଦାଯି ଉୄେଦଦ୍ୱାଯା

ଞ୍ଚା

ଏୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୀଭିତ

ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଫତ୍ତଦୀ କାୄଯ ଚାଷଜଭିଯ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଭିୄଯ

ବୂସଂସ୍କାଯ ୄହାଆଥିରା। କିନ୍ତୁ ବୂସଂସ୍କାଯ କାମଦୟକ୍ରଭଯ ନୟାନୟ ଂଶକ ମଥା ଜଭିଜଭାଯ ସୄଫଦାର୍ଚ୍ସୀଭା ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ,
ବାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଯାତ୍ତା, ଜଭିଜଭାଯ

ଚକଫନ୍ଦୀ ଆତୟାଦିୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଗ୍ରଗତି ୄହାଆାଯିନାହିଁ। ଜଭିଦାଯି

ଉୄେଦୄଯ କୃ ଷି େଭିକଭାୄନ କିଛ ି ରାବ ାଆୄରନାହିଁ। ସଂଯକ୍ଷିତ ଜାତି / ଜନଜାତି ୄରାକ ୄମଉଁଭାନ ଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ସଂଖୟାଧିକ େଭିକୄେଣୀଯ ୄରାକ, ୄସଭାନଙ୍କଯ ଯିସବ୍ନତ୍ତି( Asset) ନାହିଁ ଫା ଫିବିନ୍ନ ୄଯାଜଗାଯ ନ୍ଥାୄଯ ନିମୁକ୍ତ
ୄହଫାାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ାୄଖ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ୄଭାଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନୄଯ କୃ ଷିଯ ବାଗ ୧୯୫୧ ଭସିହାୄଯ ୫୦
ପ୍ରତିଶତ ଥିରା। ୨୦୦୦-୦୧ ୄଯ ୨୫ ପ୍ରତିଶତୄଯ ଯିଣତ ୄହରା।
ପ୍ରସ୍ତୁ ତୄି ଯ ତଦନୁ ଯୂ ଯିଫତ୍ତଦନ ୄହାଆନାହିଁ। କୃ ଷି ଉୄଯ ନିବଦଯ

ଭାତ୍ର ୄଯାଜଗାଯ କଯିଫାଯ ସୁୄମାଗ

ଶୀ ୄରାକଙ୍କ ସଂଖୟା ୧୯୫୧ ଭସିହାୄଯ

ୄରାକ ସଂଖୟାଯ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିରା। ୨୦୦୧ ଭସିହାୄଯ ଏହା ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ୄହାଆଛି।
ସ୍ୱାଧିନତା ଯଫତ୍ତଦୀ କାୄଯ କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଓ ନାଭଭାତ୍ର ଚା ଷୀଙ୍କୁ ବୁସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଧିକାଯ ୄଦଫା ନୀତି କାମଦୟକାଯୀ ୄହାଆଥିରା।
ଏୄଫ କିନ୍ତୁ ଜଭିଜଭା ଅଆନ ଫଡ କୄଦାୄଯଟଭାନଙ୍କ ଚାଷଜଭି ଫଢାଆଫାକୁ ତିଅଯି ୄହାଆଛି। ଜଭିଜଭା ସିରିଂ ହ୍ରାସ
ୄହଫାଯୁ ଓ ୄରାକସଂଖୟା ଫୃ ର୍ଦ୍ି ୄହଫାଯୁ ଜଭିଜଭା ଫିବକ୍ତିକଯଣ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଫିବାଜନ ୄହରା। ପୄଯ ସିରିଂ
ୁନଶ୍ଚ ହ୍ରାସ କଯିଫା ସମ୍ଭଫ ୄହରାନାହିଁ। ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନା ୄଶଷୄଯ ୭୪.୯ ରକ୍ଷ ଏକଯ ଉଦଫୃ ତ୍ତ ଜଭିଯୁ ୫୨.୧୩
ରକ୍ଷ ଏକଯ ଜଭି ୫.୫ ନିୟୁତ ୄରାକଙ୍କ ବିତୄଯ ଫଣ୍ଟାଗରା। ନଫ

ଭ ୄମାଜନା ୄଶଷୄଯ କିଛ ି ଗ୍ରଗତି

ୄହାଆାଯିରା ନାହିଁ।
ବୂସଂସ୍କାଯ କାମଦୟକ୍ରଭ ଭଧ୍ୟ ସୄନ୍ତାଷଜନକ ନୁ ୄହଁ। ଜଭିଜଭା ଯାଜୟଭାନଙ୍କଯ କ୍ଷଭତା ଯିସଯ ବିତୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ।
ୄକୄତକ ଯାଜୟ ମଥା ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶ, ଫିହାଯ ଓ ଓଡିଶା ଯୟତି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଫନ୍ଦ କଯିୄଦଆଛନ୍ତି ଫା ଫହୁ ପ୍ରତିଫନ୍କ
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ରଗାଆଛନ୍ତି। ୄସଠାୄଯ ଜଭି କାହାକୁ ଅଆନତଃ ଚାଷାଆଁ ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ ୄହାଆଛି। ପୄଯ ଏହା ରୁ ାଛାୄଯ

ଭୀଯ ଏକ ନୁ ଧ୍ୟାନ ଜାଣିଫାକୁ ାଆଛି ।

ୄହଉଛି ୄଫାରି ରାଲ-ଫାହାଦୁ ଯ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏକାୄଡ

ଫିହାଯୄଯ ଜଭିଯ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଏଯି ରୁ କ୍କାୟି ତ ସ୍ୱତ୍ୱ ନୁ ସାୄଯ ଚାଷ କଯାମାଉଛି ।
ବାଗଚାଷ ଅଆନ ବାଗଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ତିଅଯି ୄହାଆଥିରା

।

ଏୄଫ ବାଗଚାଷୀଯ ଭାନୟତା ନ

ାଆଫାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଥଦୄନୈତକ
ି ସ୍ୱାଥଦ ଫିନ୍ନ ୄହାଆଛି। ୄମଉଁ ଅଆନ ଖଜଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ଓ ବାଗଚାଷଯ
ନିଯାତ୍ତା ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ତିଅଯି ୄହାଆଥିରା ତାଯ ସୁଫଧ
ି ା ୄସଭାୄନ ାଉନାହାନ୍ତି। ଜଭି ଏକୀକଯଣ
(Consolidation) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଜୟଭାନଙ୍କୄଯ ୁଯାଫନ୍ଦ ୄହାଆଗରାଣି। ଭାର୍ଚ୍ଦ ୩୧, ୨୦୦୨ ସୁର୍ଦ୍ା ୧୪୨ ନିୟୁତ
ୄହକଟଯ ଚାଷଜଭି ବିତଯୁ ୬୬.୧ ନିୟୁତ ୄହକଟଯୄଯ ଏକୀକଯଣ ୄହାଆଛି।
ଜନଜାତିଭାନଙ୍କଯ ଜଭି ୄସଭାନଙ୍କ ାଖଯୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯ ୄହାଆମି ଫା ୄହଉଛି ଅଦିଫାସୀ 

ଞ୍ଚଯ ଭୁଖୟ ସଭସୟା।

ୄସଭାନଙ୍କୁ ଜଭି ୄପଯସ୍ତ କଯିଥିଫା ଦୄକ୍ଷ କୄଚ ଯୀୄଯ ଫଷଦ ଫଷଦ ଧଯି ଫିଚାଯା ଧୀନ ୄହାଆ ଯହିଛ।ି ନଫଭ
ୄମାଜନା କାୄଯ ୄକାଟଦ ୧.୬୩ ରକ୍ଷ ୄକଶଯ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୄନଆଥିୄର ଓ ସଯକାଯୀ ଦୄକ୍ଷ ୄମାଗଁୁ ୧,୭ ୫,୨୮୬
ୄହକଟଯ ଜଭି ଦିଫାସୀଭାନଙ୍କୁ ୄପଯସ୍ତ କଯାମାଆାଯିରା। କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଚ୍ଦ ୩୧, ୨୦୦୨ ସୁର୍ଦ୍ା ୫୭୫୨୧ ୄକଶ
ଫିଚାଯାଧିନ ଥିରା। ୫୮,୨୬୦ ୄହକଟଯୄଯ ୄକାଟଦୄଯ ଫିଫାଦ ରାଗିଯହିଥିରା। ୧୯୮୭-୮୮ ଭସିହାୄଯ
ଏସଅଯଏ ଓ ମୁଏରଅଯ ୄମାଜନା ଓଡିଶା ଓ ଫିହାଯୄଯ ପ୍ରଫତ୍ତିତ ୄହରା। ଯାଜସ୍ୱ ଫିବାଗ
ଜଭିଜଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର

ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କଯିଫା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ

ଯ ସଶକ୍ତିକଯଣ ଓ

। ସୄବଦ ଓ ଥଆଥାନ ଫୟଫସ୍ଥା, ଯାଜସ୍ୱ ଓ

ୄସଟରୄଭଣ୍ଟ କଭଦଚାଯୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ - ଚାକିଯୀ ୂଫଦଯୁ ଓ ଚାକିଯୀସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

- ଯାଜସ୍ୱକକୁ ଗ୍ରାଭସ୍ତଯୄଯ

କାମଦୟକ୍ଷଭ କଯିଫା ାଆଁ ାଣ୍ଠି ୄମାଗାଆଦିଅଗରା। ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନାୄଯ ୮.୨୩ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଯାଜୟ ଓ ୄକନ୍ଧ
ଶାସନାଞ୍ଚାଆଁ ଦିଅଗରା। ସିଏରଅଯ ( CLR) ୄମାଜନାୄଯ ଜଭିଜଭା ୄଯକଡଦଯ ଅଧୁନି କୀକଯଣ ାଆଁ ାଣ୍ଠିଯ
ଫୟଫସ୍ଥା କଯାଗରା। କବ୍ନୁଟଯୄଯ ଜଭିଜଭା ୄଯକଡଦ ଉନ୍ନତ କଯି ଜଭି ଏକୀକଯଣକୁ ସାହାମୟ କଯିଫା ଓ ଯାଜସ୍ୱ

ଶାସନକୁ ଦୃ ଢୀବୂତ କଯିଫା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ । ଷ୍ଟଭ ୄମାଜନା କାୄଯ ୩୩୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିଶାଆ ୄଭାଟ ୫୭୧
ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଏହା କାମଦୟକାଯୀ ୄହରା। ୧୬୭.୫୨ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ୄମାଗାଆଦିଅଗରା। କିନ୍ତୁ ଯାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ

ଯ

ସଶକ୍ତିକଯଣ କଯିଫାାଆଁ ଏତିକି ଥଦ ମୄଥଷ୍ଟ ନୁ ୄହଁ।

୧୦. ଞ୍ଚାୟତିଯାଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
୭୩ତଭ ସମ୍ବି ଧାନ ସଂୄଶାଧନ ଅଆନ  ଞ୍ଚାୟତିଯାଜ ନୁ ଷ୍ଠାନକୁ କ୍ଷଭତା ଫିୄକ ନ୍ଧୀକଯଣ କଯି ୄସଭାନଙ୍କୁ ସମ୍ବି ଧାନ
ସମ୍ମତ ଦ ୄଦଉଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶମୀଯ, ଯୁଣାଚ ପ୍ରୄଦଶ ଓ ୄକନ୍ଧ ଶାସନା ଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡିୄଦୄର ନୟ ସଭସ୍ତ
ଯାଜୟ ଓ ୄକନ୍ଧ ଶାସିତ  ଞ୍ଚ ଅଆନ ପ୍ରଣୟନ କଯି ସାଯିଛନ୍ତି। ଡିୄସଭବଯ ୩୧, ୧୯୯୬ ଭସିହାୄଯ ଏହା
ଅଦିଫାସୀ ଧୁୟଷିତ ଅଠଟି ଯାଜୟ – ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରୄଦଶ, ଫିହାଯ, ଗୁଜୁଯାଟ, ହିଭାଚ ପ୍ରୄଦଶ, ଭହାଯାଷ୍ଟ୍ର, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ,
ଯାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡିଶା ୄଯ କାମଦୟକାଯୀ କଯାଗରା।

ଏହା ପୄଯ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସଂଯକ୍ଷଣ ସାୄଥ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସବ୍ନଦ

ଉୄଯ ାଯବ୍ନଯିକ ଦାଫି କ୍ଷୂଣଦ ଯଖି ନିଜ ବଫିଷୟତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ସୁୄମାଗ ଅଦିଫାସୀ ସଭାଜକୁ ଭିି ାଯିଛ।ି
ସମ୍ବି ଧାନଯ ୨୪୩(୧) ଧାଯା ନୁ ସାୄଯ ଯାଜୟ ଅଆନ କଭିଶନ ଯାଜୟ ସଯକାଯ ଓ 

ଞ୍ଚାୟତ ବିତୄଯ ଟିକସ

ଫିବାଗ ନୁ ଦାନଯ ବାଗ ଆତୟାଦି ସବ୍ନକଦୄଯ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଯିଥାନ୍ତି। ଯୁଣାଚ ପ୍ରୄଦଶ ଓ ଫିହାଯକୁ ଛାଡିୄଦୄର
ନୟ ସଫୁ ଯାଜୟୄଯ ଯାଜୟ ଥଦ କଭିଶନ ନିମୁକ୍ତି ାଆଛନ୍ତି। ସିକ୍କିଭ ଓ ୄଗାଅ ଯାଜୟ

କୁ ଛାଡିୄଦୄର ସଫୁ

ସଯକାଯଙ୍କୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଥଦ କଭିଶନ ଯିୄାଟଦ ୄଦଆଛନ୍ତି। ୄକୄତକ ଯାଜୟ ଯିୄାଟଦଯ ସୁାଯିଶକୁ
Odisha State Open University

ସବ୍ନୂଣଦ ଫା
38

Mâûcû*k aòKûg
ଅଂଶିକ ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯିଛନ୍ତି। ନୟ ୄକୄତକ ଯାଜୟୄଯ ସୁାଯିଶଭାନ ଯୀକ୍ଷା କଯାମାଉଛି। ୄକଯ ଯି
ଯାଜୟୄଯ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥଦ କଭିଶନ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୄହାଆଛି। ୭୩ତଭ ସମ୍ବି ଧାନ ସଂୄଶାଧନଯ ୨୪୩(ଜି) ଧାଯା
ନୁ ସାୄଯ  ଞ୍ଚାୟତିଯାଜ ନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ଥଦୄନୈତକ
ି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷଭତା ଦିଅମାଆଛି। ସମ୍ବି ଧାନୄଯ ଏକାଦଶ
ନୁ ସୂଚନାୄଯ ଥଦୄନୈତକ
ି ଫିକାଶ ଓ ସାଭାଜିକ ନୟାୟ ସବ୍ନକଦୄଯ ୨୯ ଟି ଫିଷୟ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ। ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୟୄଯ ଏହା
ଫିବିନ୍ନ ସ୍ତଯୄଯ କାମଦୟକାଯୀ ୄହାଆଛି। ୄକଯ, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ, ଉତ୍ତଯ ପ୍ରୄଦଶ ଓ ତାଭିରନାଡୁୄଯ କ୍ଷଭତା, ାଣ୍ଠି ଓ
ଦାୟିତ୍ୱଯ ସୁଚାଯୁଯୂୄ ଫିୄକନ୍ଧୀକଯଣ କଯାମାଆଛି।
୭୪ତଭ ସମ୍ବି ଧାନ ସଂୄଶାଧନ ଅଆନଯ ୨୪୩(ୄଜଡ୍)ଓ(ଘ) ଧାଯା ନୁ ସାୄଯ ଯାଜୟଭାୄନ ଜିଲ୍ଲା ୄମାଜନା
କଭିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଯିଛନ୍ତି। ହଯିଅନା (୩ଟି ଜିଲ୍ଲା), କଣଦାଟକ (୨୭ଯୁ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲା),ୄକଯ, ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଦଶ, ଯାଜସ୍ଥାନ,
ସିକ୍କିଭ, ତାଭିରନାଡୁ, ତ୍ରିୁଯା, ଶ୍ଚି ଭଫଙ୍ଗ ଓ ଦୁ ଆ ୄକନ୍ଧ ଶାସିତ ଯାଜୟ ଅଣ୍ଡାଭାନ ଓ ନିୄକାଫଯ, ଡାଭନ ଓ ଡିଉୄଯ
ଜିଲ୍ଲା ୄମାଜନା କଭିଟ ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୄହାଆଛି। ଏହାକୁ ଯାଜୟ ସଯକାଯଭାୄନ ପ୍ରାଥଭିକତା ୄଦଫା ଉଚିତ।
୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଗ୍ରାଭସବା ଫଷଦ ୄଫାରି ୄଘାଷଣା କଯାଗରା। ଗ୍ରାଭସବା କ୍ଷଭତା ଫିୄକ ନ୍ଧୀକଯଣଯ ଏକ ପ୍ରଭୁଖ
ନୁ ଷ୍ଠାନ। ଏହା ଯ ସଶକ୍ତିକଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଯାଜୟସଯକାଯଙ୍କୁ ନୁ ୄଯାଧ କଯାମାଆଛି। ଡିଅଯଡିଏଯ ଢା

ଞ୍ଚାୄଯ

ଯିଫତ୍ତଦନ କଯାମାଆଛି। ଫତ୍ତଦଭାନ ୄସଭାୄନ ଜିଲ୍ଲା ଯିଷଦ  ଧୀନୄଯ କାମଦୟ କଯିୄଫ। କ୍ଷଭତା ଫିୄକ ନ୍ଧୀକଯଣଯ
ସପତା ାଆଁ ନୂ ତନ କଭଦକତ୍ତଦାଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ କାମଦୟକ୍ରଭ , କାଯିଗଯୀ ୄକୌଶ ଆତୟାଦି ଫିଷୟୄଯ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ୄଦଫାଯ
ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଛି।

୧୧) ceêWÿò

_âaY ଅଞ୍ଚ ନିଭିର୍ତ୍ କାମ୍ୟକ୍ରଭ (ଡିିଏି)

ନାଫୃ ଷ୍ଟି ଗ୍ରସ୍ତ  ଞ୍ଚୄଯ ଶସୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଶୁାନ, ଉତ୍ପାଦନଶକ୍ତି ଓ ଜ ଓ ଭାନଫ ସବ୍ନଦ ଉୄଯ ନାଫୃ ଷ୍ଟିଯ

ପ୍ରୄକା ହ୍ରାସକଯିଫା ାଆଁ ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ କଯା ମାଆଥିରା । ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନସହ ସଭବହୀନ ଗଯିଫ
ଓ ଫୄହିତ ୄଗା ଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭ ପ୍ରଚନ କଯାମାଆଛି। ୧୩ଟି ଯାଜୟଯ ୧୬୧ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଓ
୯୪୭ ଫଲକୄଯ ଏହା କାମଦୟକାଯୀ ୄହାଆଛି। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ଏଥିୄଯ ୮୯୪୪ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଦ
କଯାମାଆଛି। ୨୦୦୦-୦୧ ଭସିହାୄଯ ଏଥିାଆଁ ୄକନ୍ଧ ଟକ ୧୯୦ ୄକାଟି ଟଙ୍କା, ଭଯୁବୂଭି ଉନ୍ନୟନ
କାମଦୟକ୍ରଭ ାଆଁ ୯୫ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଭାତ୍ର।
ଭଯୁବୂଭି ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭ (ଡିିଏି) ଭୁଖୟତଃ ଜଭିୄକୈନ୍ଧକ
ି କାମଦୟକ୍ରଭ। ଦୀଘଦକାୀନ ଦୄକ୍ଷ
ହିସାଫୄଯ ଜଭି, ଜ, ଶୁ ଓ ଭାନଫ ସବ୍ନଦଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ କଯିଫା ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ। ଏହି
କାମଦୟକ୍ରଭଯ ଭୁଖୟ ଉୄଦ୍ଦଶୟଭାନ ୄହୄର :


ନାଫୃ ଷ୍ଟି ଓ ଭଯୁବୂଭି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ରଢିଫା



ଯିୄଫଶ ସଭତୁ ର ଯକ୍ଷା କଯିଫା



ନାଫୃ ଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରତିକୁ ଜଫାୟୁ ଯ ପ୍ରୄକାକୁ ହ୍ରାସ କଯିଫା ଓ ଶସୟସବ୍ନଦ, ଶୁ ସବ୍ନଦ ଓ ଜଭିଯ
ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି, ଜ ଓ ଭାନଫ ସବ୍ନଦ ଉୄଯ ଏହାଯ ପ୍ରତିକୁ ପ୍ରବାଫ ହ୍ରାସ କଯିଫା



ଗ୍ରାଭଯ ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ କଯିଫା



ସବ୍ନଦହୀନ ଓ ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ଫୄହିତ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାନଙ୍କଯ ସାଭାଜିକ ଓ ଥଦୄନୈତକ
ି ଜୀଫନଯ
ଫିକାଶ କଯିଫା
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ଭଯୁବୂଭି ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ୪୯.୨୨ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଦ ୄହାଆଛି। ୨୦୦୦୦୧ ଫାଷିକ ୄମାଜନାୄଯ ୄକନ୍ଧ ୧୩୫ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଟକ କଯିଛନ୍ତି। ଗତଫଷଦ ୮୫ ୄକାଟି ଟଙ୍କାଯ ଫୟଫସ୍ଥା
କଯାମାଆଥିରା। ନାଫୃ ଷ୍ଟି ଗ୍ରସ୍ତ  ଞ୍ଚ ଓ ଭଯୁବୂଭି ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ଜିଲ୍ଲା ଯିଷଦ ଓ ଡିଅଯଡିଏକୁ
ସିଧାସଖ ାଣ୍ଠି ୄମାଗାଆ ଦିଅମାଏ। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାଯୁ ଏଥିୄଯ ୄକନ୍ଧ :ଯାଜୟ ଙ୍କ ନୁ ାତ ୄହଉଛି
୭୫:୨୫ ବାଗ।

୧୨. ସଭନିବତ ତିତଜଭି ଉନ୍ନୟନ କାମ୍ୟକ୍ରଭ (ଆଇଡଫଲଡିୁ ି)

୧୯୮୯-୯୦ ଭସିହାଯୁ ଏହି କାମଦୟକ୍ରଭ ଫିବିନ୍ନ ବାଗିଦାଯ ମଥା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ, ଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜଭି ଫୟଫହାଯ
କଯୁଥିଫା ୄଗାଷ୍ଠୀଭାନଙ୍କ ସାହାମୟୄଯ କାମଦୟକାଯୀ କଯାମାଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପଭାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମଦୟକାଯୀ କାମଦୟାୟ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାଯା ୄଦଶୄଯ କାମଦୟକାଯୀ କଯାମାଏ। ଏହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ୄକ

ନ୍ଧୀୟ ୄମାଜନା। ୄହକଟଯ ିୋ

୪୦୦୦ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଦ ହୁ ଏ। ବା ଗୀଦାଯଭାୄନ ଜଭିଯ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୄୟାଜନ
ତିତଜଭି ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତି। ଏଥିୄଯ ପ୍ରତିସ୍ତଯୄଯ ୄରାକ

ହିସାଫୄଯ ସଭନିବତ

ଭାନଙ୍କ ସହୄମାଗ ଭିୄ। ଗଯିଫ

ୄରାକଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଗାଆଫାୄଯ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଭାନ ସାହାମୟ କୄଯ। ଏହା ଦ୍ୱାଯା ସଭତୁ ର ଫିକାଶ ହୁ ଏ ଓ
ପ୍ରକଳ୍ପଯ ରାବ ସଭାନବାଫୄଯ ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଥ
ି ାଏ।
ଏହି ୄମାଜନାଯ ଭୁଖୟ କାମଦୟକ୍ରଭଭାନ ୄହଉଛି


ଭୂତ୍ତକ
ି ା ଓ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ। ୄଟଯାସ ଚାଷ (ଉର୍ଚ୍ୄସାାନ ଉୄଯ ଚାଷ), ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଷ ଆତୟାଦି ସଂଯକ୍ଷଣ
ପ୍ରଣାୀ ଦ୍ୱାଯା ଭୃତକ
ି ା ଓ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯିଫା



ଫହୁ ଭଖ
ୁ ୀ ଗଛ ୄଯାଣ, ଘାସ, ଫୁ ଦା, ଗୁମ ଓ ଶୁ ଚାଯଣ ଜଭି ଫିକାଶ କଯିଫା



ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଉାୟୄଯ ଫୃ କ୍ଷ ୁନଫିନୟାସ କଯିଫା



କୃ ଷି ବିତ୍ତକ
ି ଜଙ୍ଗର ଓ ଉଦୟାନଯ ଫିକାଶ



କାଠଯ ଫିକଳ୍ପ ଫିକାଶ କଯିଫା ଓ ଜାୄଣୀ କାଠ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯିଫା



ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାଯଣଦ୍ୱାଯା ଜ୍ଞାନୄକୌଶ ୄରାକଙ୍କ ାଖୄଯ ହୄଞ୍ଚଆଫା



ଜନସାଧାଯଣଙ୍କୁ ସହୄମାଗ କଯିଫା ାଆଁ ଉତ୍ସାହିତ କଯିଫା।

୧୯୯୯ ଭସିହା ଭାର୍ଚ୍ଦ ୩୧ ସୁର୍ଦ୍ା ୨୫ଟି ଯାଜୟୄଯ ୨୪୭ ସଭନିବତ ତିତଜଭି ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ୧୫.୯୮
ରକ୍ଷ ୄହକଟଯ ଜଭି ଫିକାଶ କଯିଫାକୁ ୭୭୮.୧୨ ୄକାଟି ଟଙ୍କା ଟକ କଯାଗରା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଭାନ ଫିବିନ୍ନ
ଫସ୍ଥାୄଯ ଯହିଛ।ି ୧୯୯୫ ଭସିହା ଭାର୍ଚ୍ଦ ୩୧ ତାଯିଖ ୂଫଦଯ ପ୍ରକଳ୍ପଭାନ ପ୍ରାୟତଃ ୄଶଷ ୄହାଆଛି। ଫତ୍ତଦଭାନ ୧୧
ରକ୍ଷ ୄହକିଯ ସାଧାଯଣ ନିୄଦ୍ଦଦଶନାଭା ନୁ ସାୄଯ କାମଦୟକାଯୀ ୄହଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଜୁ ଯୀ କଭିଟ ି ୩୯ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାହାକି
୩.୮୩ ରକ୍ଷ ୄହକଟଯ ଜଭି ାଆଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃ ତି ୄଦଆଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ୮ ରକ୍ଷ ୄହକଟଯ ଯିଭିତି ଜଭିଯ ପ୍ରକଳ୍ପ
୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଫଷଦ ାଆଁ ନୁ ୄଭାଦନ ାଆଛି ଓ ଜାନୁ ୟାଯୀ ୨୦୦୦ ସୁର୍ଦ୍ା ୪୦.୭୨ ୄକାଟି ଟଙ୍କା
ଏଫାଫଦୄଯ ଖର୍ଚ୍ଦ ୄହାଆଛି। ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ଭସିହାୄଯ ଫୟୟ ୮୨ ୄକାଟି ୄହୄର ଭଧ୍ୟ ୨୦୦୦-୦୧ ଫାଷିକ
ୄମାଜନା ାଆଁ ୄକନ୍ଧ ାଣ୍ଠି ୪୮୦ ୄକାଟି ଟଙ୍କାକୁ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯାମାଆଛି। ସଯକାଯୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁ ସାୄଯ ଫିବିନ୍ନ
ଭନ୍ତ୍ରଣାୟ / ଫିବାଗ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ତିତଜଭି ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭକୁ ଏକତ୍ରିକଯଣ କଯି ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ଓ କୃ ଷି
ଭନ୍ତ୍ରଣାୟଯ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ଏକକ ଜାତୀୟ ୄମାଜନା ହିସାଫୄଯ ଯିଣତ କଯିଫା ାଆଁ ଉଦୟଭ କଯାମାଉଛି।
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ସଯକାଯଙ୍କ ାଆଁ ଏ ମଦୟନ୍ତ ଏକ ଫଡ ସଭସୟା। ଗତ ଦୁ ଆ ଦଶନ୍ିୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ
ୄହାଆ ଭଧ୍ୟ ୧୯୯୩-୯୪ ସୁର୍ଦ୍ା ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଯ ୨୪ ୄକାଟି ୄରାକ ଗଯିଫ ୄହାଆ ଯହିଛନ୍ତି। ୄସଭାୄନ ଗ୍ରାଭ ଜନ
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ସଂଖୟାଯ ଶତକଡା ୩୭ ପ୍ରତିଶତ। ଦୀଘଦକାୀନ ବିତ୍ତୄି ଯ ନିୄୟାଜନ ଅବିଭୁଖୟ ଥିଫା ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନତି କାମଦୟକ୍ରଭ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ୄହଫ। କିନ୍ତୁ ଯଣନୀତିଦ୍ୱାଯା ୄରାକଙ୍କୁ ୄଭୌିକ ସୁଫଧ
ି ା ୄମାଗାଆ ଜୀଫନ
ଧାଯଣଯ ଭାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଫାକୁ ୄହଫ ଏଫଂ ସଯକାଯୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାଯା ସିଧାସଖ ଦଯିଦ୍ର୍ଭାନଙ୍କୁ ସାଭାଜିକ ନିଯାତ୍ତା
ୄମାଗାଆଫାକୁ ୄହଫ ଓ ନିୄୟାଜିତ ଅୟଯ ଦୁ ତ ହ୍ରାସଫୃ ର୍ଦ୍ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫାକୁ ୄହଫ। ଅତ୍ମନିମୁକ୍ତି ଓ ଭଜୁ ଯୀ ାଆଁ
ନିମୁକ୍ତି ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯି ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ସଭତୁ ର ଫିକାଶ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

@ûcô-_eúlY _âgÜûakú
କ) ଉତ୍ତଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସୀଭିତ ସ୍ଥାନୄଯ ଦି
ଖ) ଏକକ ଛୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଉତ୍ତଯ ସହ ନିଜ ଉତ୍ତଯ ଭିା
୧) ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭଯ ଥଦ କଣ? ଏହାଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଓ ଯିସଯ ସବ୍ନକଦୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ

C©e :

୨) ବାଯତୄଯ କାମଦୟକାଯୀ ୄହଉଥିଫା ୄମ ୄକୌଣସି ା

ଞ୍ଚଟି ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ୄମାଜନାଯ

ସପତା ଓ

ଫିପତା ଅୄରାଚନା କଯ

C©e :

୩.୫ ସାଯାଂଶ
 ଶତାବ୍ଦୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭୄଯ ୄଦଶଯ ୨୬ ୄକାଟି ୄରାକ ଦଯିଦ୍ର୍ ଥିୄର। ୄସଥିଯୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ
ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚୄଯ ଫାସ କଯନ୍ତି। ୃଥିଫୀଯ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଗଯିଫ ୄରାକ ବାଯତୀୟ।
 କୃ ଷି େଭିକ, ୄଛାଟ ଓ ନାଭଭାତ୍ର ଚା ଷୀ, ଣକୃ ଷିବିତ୍ତକ
ି କାମଦୟ କଯୁଥିଫା ସାଭୟିକ େଭିକଭାୄନ
ୄହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚଯ ଦଯିଦ୍ର୍ ୄରାକ।
 ଜଭିଯ କ୍ଷୁଦ୍ର୍ ଅୟତନ ଓ ନିଭନ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି କୃ ଷି ଉୄଯ ନିବଦଯଶୀ ୄରାକଙ୍କୁ ଦଯିଦ୍ର୍ କଯିଛ।ି
ଶିକ୍ଷା ଓ ଫୃ ତ୍ତଭ
ି 
ି ଓ ସାଭାଜିକ
ୂ କ ନିୄୟାଜନଯ ବାଫ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଛ।ି ପ୍ରାକୃ ତକ
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ନିୄଫଶ ବାଫଯୁ ଫହୁ ୄରାକ ଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି କଭ ଓ ୄସଭାୄନ ଫାଧ୍ୟ ୄହାଆ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭଜୁ ଯୀୄଯ
ନିୄୟାଜିତ ୄହାଆଥାନ୍ତି।
 ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ବାଯତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାଭାନଙ୍କଯ ଫିୄେଦୟ ଂଶ। ଥଦୄନୈତକ
ି
ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାଯା ନିୄୟାଜନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି କଯିଫା ଏହାଯ ନୟତଭ ଅବିଭଖ
ୁ ୟ। ୄମଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄରାକଙ୍କୁ
ଉନ୍ନୟନ କାମଦୟକ୍ରଭୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ୄହାଆାଯିଫ, ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରଭାନଙ୍କୁ ୄମାଜନାୄଯ ଫିୄଶଷଧ୍ୟାନ
ଦିଅମାଆଛି।
 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ୄଭୌିକ ୄସଫା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣୄଯ ସାହାମୟ କଯୁଥିଫା ୄହତୁ
ୄମାଜନା ର୍ଦ୍ତିୄଯ ତାହାକୁ ଗୁଯୁତ୍ୱ ଦିଅମାଆଛି।

୩.୬ cìLý g±ûakú
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ : ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଅୟ ୁନଃଫିନୟାସ ଯଣନୀତି ୄନଆ ସଯକାଯ
ଓ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଅନ୍ତଜଦାତିକ ନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାଯା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ
ଞ୍ଚଫାଷିକ ୄମାଜନା : ଥଦୄନୈତକ
ି ବିଫୃ୍ୃ ର୍ଦ୍ି ାଆଁ ୄମାଜନା କଭିଶନ (ୄଯ ନୀତି ଅୄୟାଗ,୨୦୧୪)ଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରୄମାଜିତ, କାମଦୟକାଯୀ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ  ଞ୍ଚଫାଷିକ ୄମାଜନା, ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଏହାଯ ୄଚୟାଯଭୟାନ।
କଭିଶନଯ ଭୄନାନିତ ୄଡୁଟ ି ୄଚୟାଯଭୟାନ କୟାଫିୄନଟ ଭନ୍ତ୍ରୀ ାହୟାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତି।

୩.୭ ijûdK Mâ^ÚiìPú
1. ୄଯାଯା ଅଯସି(୧୯୭୯) - Integrated Rural Development, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, ଏସଚାନ୍ଦ
ଅଣ୍ଡ କବ୍ନାନୀ ରିଃ
2. ଅଜାଦ ଅଯଏନ (୧୯୭୯) -

Integrated Rural Development in Backward

Area Development, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, କନୄସଟ ଫିଲସଂି କବ୍ନାନୀ
3. ଅଜିଅ ସଯତାଗ(୧୯୭୮) - Rural Development learning from China, ରଣ୍ଡନ,
ଭୟାକଭିରନ୍ ୄପ୍ରସ ରିଃ
4. ଫଜାଜ ୄଜ.ଏର ଓ ସି. ଶାସ୍ତ୍ରୀ (୧୯୮୫)

– Rural Poverty : issues and options,

ରୄକ୍ଷନୌ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହାଉସ୍
5. ଫରଯାଭୁରୁ ସି.ଏଚ ., (୧୯୯୧) public policies, an evaluation of Integrated
Rural Development Programme, ଦିଲ୍ଲୀ, ଜନ୍ତା ଫିଲୄକଶନ
6. ଫରଯାଭୁରୁ ସି.ଏଚ.(୧୯୮୪) – Administration of Anti-poverty program : a
study of SFDA, ୱାଯାଙ୍ଗର, ୄଶାକ ପ୍ରିଣ୍ଟସଦ
7. ବଟାଚାଜଦ ଏସ, (୧୯୮୯)- Rural Poverty in India, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, ଅଶିଷ ଫିଲସଂି ହାଉସ୍
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8. ରାୱାନିଅ ଫିୄନାଦ କୁ ଭାଯ (୧୯୯୨) -

Rural Development in India, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ,

ଅଶିଷ ଫିଲସଂି
9. ଭିେ ି.ି. ଓ ୄକ.ି ଶଭଦା (୧୯୮୦)

– Problems and property of Rural

Development in India, ନୂ ଅଦିଲ୍ଲୀ, ୄହଯିୄଟଜ ଫିଲଶସଦ

୩.୮ i¸ûaý C©e:
ସମ୍ଭାଫୟ ଉତ୍ତଯ –I
1. ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଉୄବାଗ ଖର୍ଚ୍ଦ ଦ୍ୱାଯା ଭା କଯାମାଏ। ୄମଉଁ ଫୟକ୍ତି ଫା ୄଗାଷ୍ଠୀ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଉୄବାଗ ଖର୍ଚ୍ଦ
କଯିଫାକୁ ସଭଥଦ ନୁ ହନ୍ତି, ୄସଭାନଙ୍କୁ ଗଯିଫ ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସବ୍ନକଦୄଯ ଗୄଫଷଣା,
ସାଧାଯଣତଃ ଖାଦୟ କାୄରାଯୀ(ଶକ୍ତି) ଦ୍ୱାଯା ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭାୄଯଖା ନିର୍ଦ୍ଦାଯଣ କଯିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଓ
ସପ୍ତଭ ଦଶକୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ସୀଭାୄଯଖା ତଯ ଗଯିଫ ୄରାକସଂଖୟା ଏହିଯି ନିଣଦୟ
କଯାମାଆଥିରା।
2. ସବ୍ନୂଣଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଓ ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ – ଦୁ ୄହଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭାନ୍ତି। ସବ୍ନୂଣଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି –
ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଅଫଶୟକତା ମଥା ଖାଦୟ, ଜ, ରୁ ଗାଟା, ଫାସଗୃହ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା

ଫୟଫସ୍ଥାଯ

ନୁ ସ୍ଥିତ ି । ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି – ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଓ ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା
ୂଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଦଯକାଯୀ ଅୟ। ସବ୍ନୁଣଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ୄଭୌିକ ସବ୍ନଦଯ ବାଫ।
ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଅଥିକ ସଭାନତାଯ ପ୍ରତିପନ।
ସବ୍ନୂଣଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଏଯି ୄକୄତଗୁଡଏ
ି  ଫସ୍ଥା ମାହା ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶୄଯ ଭିୄ ଓ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସଭୟ

ବିତୄଯ ଯିଫତ୍ତିତ ହୁ ଏନାହିଁ। ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଛି ୄକୄତକ  ଫସ୍ଥା ମାହା ପ୍ରୄତୟକ
ୄଦଶ, ସଭାଜୄଯ ଫଦୄ ଓ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସଭୟ ବିତୄଯ ନିଶ୍ଚୟ ଫଦୄ।

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ସହଯୄଯ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ଗଭନାଗଭନ ଖର୍ଚ୍ଦ ଧିକ ୄହାଆ ଥାଏ । ୄତଣୁ ଧନୀ
ୄଦଶଭାନଙ୍କୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସୀଭାୄଯଖା ଗଯିଫ ୄଦଶଭାନଙ୍କଠାଯୁ ଏଠାୄଯ ଧିକ ସ୍ତଯୄଯ ଯୄହ।
ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ସାଧାଯଣତଃ ୄଦଶ ଧନୀ ୄହଫା କ୍ଷଣି ହ୍ରାସାଏ। ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଦଯିଦ୍ର୍
ୄରାକଙ୍କ ଅୟ କଭ। ୄସଭାନଙ୍କୁ ଦଯିଦ୍ର୍ କୁ ହାମାଏ କାଯଣ ୄସଭାୄନ ସଭାଜ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସବ୍ନଦଭାନ
ାଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ଧନୀ ସଭାଜୄଯ ଜୄଣ ୄରାକଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଅୟ ଯହିଛ।ି
ଫଞ୍ଚିଫାାଆଁ ତାହା ମୄଥଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନୟଭାନଙ୍କ ଯି ୄସଭାୄନ ଫିାସଦ୍ର୍ଫୟ ଉୄବାଗ କଯିାଯନ୍ତି
ନାହିଁ। ୄତଣୁ ୄସଭାୄନ

ୄସହି ୄଦଶଯ ନୟଭାନଙ୍କ ତୁ ନାୄଯ

ୄକ୍ଷାକୃ ତ ବାୄଫ ଦଯିଦ୍ର୍

ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ। ନୟ କ୍ଷୄଯ ମଦି ୄକହି ୄଭୌିକ ଅଫଶୟକତା ଭଧ୍ୟ ାଆାୄଯ ନାହିଁ, ୄସ
ସବ୍ନୂଣଦ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟୄଯ ନ୍ତବଦୁକ୍ତ ୄଫାରି କୁ ହାମାଏ।
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@býûi Ke«ê (II)
1. ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଉାଦାନ
ଫୃ ତ୍ତି
ଅୟ ଓ ଯିସବ୍ନଦ
ଖାଦୟ ଉୄବାଗ
ଜନ ସାଂଖିୟକ ଯୂୄଯଖ
ଭାନ, ନୁ ଯାଗ ଓ କାମଦୟକା
କ୍ଷଭତା ଓ ଯାଜନୀତି
2. ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ
କୃ ଷି
ଥଦୄନୈତକ
ି ସଂସ୍କାଯ ଓ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ କାଯଣ
ଗଯିଫଙ୍କୁ କ୍ରଭାଗତବାୄଫ ଣୄଦଖା
ଉଦାଯୀକଯଣ ଓ ଜଗତୀକଯଣ
ଜଭିଜଭା ୄଫୈଷଭୟ ଓ ସାଭାଜିକ ନୟାୟ
ଜଭି ଫଣ୍ଟନ – ଉନ୍ନୟନଯ ଯିଚାୟକ
ଜଭିଭାରିକ ଓ ଶକ୍ତିଶାୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ
ଫ ପ୍ରୄୟାଗ ୂଫଦକ ଜଭି ଅହଯଣ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ନୟତଭ କାଯଣ
ଜାତିବିତ୍ତକ
ି ୃଥକୀକଯଣ
ସାଭାଜିକ ଓ ନୁ ଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷାତିତା
3. ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ପାପ
ନିଯକ୍ଷଯତା
ଫାେଭିକ
ଖାଦୟ ଓ ୁଷ୍ଟିହୀନତା
ନୁ ନ୍ନତ ଫଞ୍ଚିଫାଯ ଭାନ ଓ ଯହିଫା ଘଯ ସଭସୟା
ୄଫୄଯାଜଗାଯୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଫହୁ ସଂଖୟକ ଭହିାଙ୍କ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ
ସାଭାଜିକ ସଂକଟ

@býûi Ke«ê (III)
1.

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ୄହଉଛି ଉନ୍ନୟନ ଭୂକ ୄମାଜନାଯ ନୟତଭ ଭୁଖୟ ରକ୍ଷୟ। ପ୍ରକୃ ତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ୄଗାଟିଏ

ଅନ୍ତଜଦାତିକ ସଭସୟା। ଭାନଫ ସଭାଜଯ ସଭତୁ ର ଫିକାଶ ାଆଁ ବାଯତୄଯ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ୄହଫା ନିତାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ।
ଏଥିାଆଁ ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ କାମଦୟକାଯୀ କଯାମାଉଛି।
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Mâûcû*k aòKûg
ଯିସଯ
ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ବାଯତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନାଯ ଏକ ଭୁଖୟ ଉୄଦ୍ଦଶୟ। ଥଦୄନୈତକ
ି ଉନ୍ନୟନ ୄହୄର ଫହୁ
ୄରାକଙ୍କୁ ୄଯାଜଗାଯ ଭିଥ
ି ାଏ। ଏହି ଅବିଭୁଖୟ ସହ ୄମଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫହୁ ୄରାକ ୄମାଜନା ଯିସଯୄଯ
ୄହାଆାଯିୄଫ ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଅଗରା। ଦାଯିଦ୍ର୍ୟଯ ଫହୁ ଭୁଖି ଦିଗ

ନ୍ତବଦୁକ୍ତ

– ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ୄଭୌିକ

ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ୄସହିଭାନଙ୍କୁ ୄମାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଉମୁକ୍ତ ଭାନ ଦିଅଗରା। ୄକନ୍ଧ ଓ ଯାଜୟ
ସଯକାଯଭାନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ୄସଫାୄଯ ଫର୍ଦ୍ିତ ଟକ କଯି ଗଯିଫଙ୍କ ଉନ୍ନୟନୄଯ ସାହାମୟ
କୄର। କୃ ଷି,  ଞ୍ଚ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା ଓ ଫନୀକଯଣୄଯ ୁ ଞି ନିୄଫଶ ୄହଫାଦ୍ୱାଯା ୄଯାଜଗାଯ ଓ ଅୟଯ ନ୍ଥା
ଭିର
ି ା। ତପସିରବୁକ୍ତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ନୟାନୟ ଗଯିଫ ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆଁ ଫିୄଶଷ

କାମଦୟକ୍ରଭ ହାତକୁ ନିଅଗରା।

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ କାମଦୟକ୍ରଭ ୄମଉଁଥିଯା ଯିସବ୍ନତି ଓ ଦକ୍ଷତା ଫିକଶିତ ୄହଫ, ଜନଭଙ୍ଗ

କାମଦୟକ୍ରଭ ଏ ସଫୁ

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ଯୀକଯଣ ଯଣନୀତିଯ ଂଶଫିୄଶଷ ୄହରା। ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ରକ୍ଷୟ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ସୁଷଭଫଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାୀ ଗଯିଫ ୄରାକଙ୍କୁ
ଦଯଦାଭ ଫୃ ର୍ଦ୍ଯ
ି ୁ ଯକ୍ଷାକରା ଓ ଖାଦୟ ଓ ୁଷ୍ଟିସାଯତା କଭ ଦାଭୄଯ ହଞ୍ଚାଆରା।
2.

ଦାଯିଦ୍ର୍ୟ ଦୂଯୀକଯଣ କାମ୍ୟକ୍ରଭ :

1.

ସଭନିବତ ଗ୍ରାଭ ଉନ୍ନୟନ ୄମାଜନା / ସ୍ୱଣଦଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାଭସ୍ୱୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା

2.

ଭଜୁ ଯୀ ବିତ୍ତକ
ି ୄଯାଜଗାଯ କାମଦୟକ୍ରଭ

3.

ଜଫାହଯ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା / ଜଫାହଯ ଗ୍ରାଭ ସଭୃର୍ଦ୍ି ୄମାଜନା

4.

ନିଶ୍ଚିତ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା

5.

ଖାଦୟ ାଆଁ କାମଦୟ ୄମାଜନା

6.

ସବ୍ନୂଣଦ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄଯାଜଗାଯ ୄମାଜନା(SGRY)

7.

ଗ୍ରାଭୟ ଗୃହନିଭଦାଣ

8.

ସାଭାଜିକ ନାଯାତ୍ତା କାମଦୟକ୍ରଭ

9.

ଜଭିଜଭା ସଂସ୍କାଯ

10.

ଞ୍ଚାୟତି ଯାଜ ନୁ ଷ୍ଠାନ

11.

ଭଯୁଡିଗ୍ରସ୍ତ ଞ୍ଚ କାମଦୟକ୍ରଭ(DPAP)

12.

ସଭନିବତ ତିତଜଭି ଫିକାଶ କାମଦୟକ୍ରଭ (IWDP)
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