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ଅଜମି ୍ପ୍ରେମଜୀ ବିଶ ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହତି ପ୍ସଣ୍ଟର ଫର ଆଡପ୍�ୟାକୟାସୀ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (CFAR) ଏବଂ ରେଦୟାନ 
ସହପ୍�ୟାଗପ୍ର COVID-19 ଜନିତ ଲକ୍ ଡୟାଉନ୍ ଦ ୍ବୟାରୟା ପ୍ରୟାଜଗୟାର, ଜୀବିକୟା ତଥୟା ସରକୟାରୀ ରିଲିଫ 
ସବୁିଧୟା ଉପପ୍ର ପଡିଥବିୟା ରେ�ୟାବ କୁ ଜୟାଣବିୟା ପୟାଇ ଁଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ଫୟାନ୍ ସପ୍�ଚ୍ଚ ୫୦୩ ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙ୍କ ସହତି 
କରୟା�ୟାଇଥଲିୟା ଏହ ିଉତ୍ତର ଦୟାତୟାଙ୍କ ଚୟନ ଇଚ୍ୟାକତୃତ ନମନୁୟା ଚୟନ �ୟାପ୍ବ କରୟା�ୟାଇଥଲିୟା ପ୍�ପରି ବି�ିନ୍ନ 
ଅଂଚଳ ଏବଂ କୟା�ଚ୍୍ଚ ର ବି�ିନ୍ନତୟା କୁ ସନିୁଶି୍ତ କରିପ୍ହବ | ଏହ ିନମନୁୟା ରୟାଜ୍ କୁ ରେତିନିଧତି ୍ବ କପ୍ର ନୟାହି ଁ|

ସମଦୁୟାୟ ୧୪ ଟି ଜଲି୍ୟାରୁ ଚୟନ ପ୍ହୟାଇଥବିୟା ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙୁ୍କ ରେଶ୍ନ ପଚରୟା�ୟାଇଥଲିୟା | 
ଉପସ୍ୟାପନ ପ୍ହୟାଇଥବିୟା ତଥ୍ ୨୨ ଏରିେଲ୍ ୨୦୨୦ ଠୟାରୁ ୧୫ ମଇ ୨୦୨୦ ତୟାରିଖ ମଧ୍ୟପ୍ର ସଂଗ୍ରହ 
କରୟା�ୟାଇଥଲିୟା

ରୟାଜ୍ ସ୍ରୀୟ ସପ୍�ଚ୍ଚ ର ଏହୟା ଏକ ଅଂଶବିପ୍ଶଷ | ଏହ ିସମ୍ପକକିତ ତଥ୍ 
cse.azimpremjiuniversity.edu.in ର ପ୍ଡସପ୍ବୟାଡ୍ଚ୍ଚ ପ୍ର ଉପଲବ୍ଧ |

ଅଜମି ୍ପ୍ରେମଜୀ ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟ
COVID-19 ଜୀବକିୟା ସପ୍୍ଭେ

67% 
ପ୍ସମୟାପ୍ନ ଚୟାକିରୀ ହରୟାଇଥବିୟା 
ଜଣୟାଇଛନି୍ |

ଅନୁସନ୍ୟାନ ସିଦ୍ୟାନ୍ତ

80%
କୟାଜଆୁଲ୍ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସ ୍-ୟଂ 
ନି�କୁ୍ତ ଅଣ କତୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହୟାରୟାହୟାରି 
ପ୍ରୟାଜଗୟାରପ୍ର ହ୍ୟାସ |
 

43%
ପରିବୟାରର ଏକ ସପ୍ୟାହ ମଲୂ୍ର 
ଅତ୍ୟାବଶ୍କ ସୟାମଗ୍ରୀ କିଣବିୟା ପୟାଇ ଁ
ପ�ଚ୍୍ଚ ୟାପ୍ ଅଥଚ୍ଚ ନଥଲିୟା |
 

82% 
ପବୂଚ୍ଚ ଅପ୍ପକ୍ୟା କମ ୍ଖୟାଦ୍ ଖୟାଉଥବିୟା 
ପରିବୟାରମୟାପ୍ନ ରିପ୍ପୟାଟଚ୍ଚ କରିଥପି୍ଲ |

89% 
ଅସରୁକି୍ତ ପରିବୟାରଗଡିୁକ ରୟାସନ 
ଗ୍ରହଣ କରିଥପି୍ଲ |

25% 
ଅସରୁକି୍ତ ପରିବୟାରଗଡିୁକ ପ୍ଗୟାଟିଏ ବି 
ନଗଦ ସ୍ୟାନୟାନ୍ର ପୟାଇପ୍ଲ ନୟାହି ଁ|

ଓଡିଶୟା
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ରିଲିଫ୍ ପଦପ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ ପ୍ର ସଂଷିେପ୍ତ ବବିରଣୀ

ରିଲିଫ୍ ମୟାପ ସଚୂନୟା SMS ମୟାଧ୍ୟମପ୍ର ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙୁ୍କ ସପ୍�ଚ୍ଚ କରିବୟାକୁ ପଠୟା�ୟାଇଥଲିୟା |

ପ୍କନ୍ଦୀୟ ସ୍ତର
* ଏରିେଲ୍ ଠୟାରୁ ଜନୁ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟପ୍ର ରେତି ଦିବ୍ୟାଂଗ ଏବଂ ଅପ୍ନ୍ୟାଦୟ ଅନ୍ନ ପ୍�ୟାଜନୟା �ୁକ୍ତ 

ପରିବୟାର ୫ ପ୍କଜ ିଖୟାଦ୍ ଶସ୍ ରେତି ସଦସ୍ ହସିୟାବପ୍ର ଏବଂ ୧ ପ୍କଜି ଡୟାଲି ରେତି ମୟାସ 
ରେତି ପରିବୟାର ହସିୟାବପ୍ର ବିନୟାମଲୁ୍ ପ୍ର ପୟାଇପ୍ବ | ଏହୟା ତୟାଙ୍କର ନିୟମିତ ରେୟାପ୍ ରୟାସନ 
�ୟାହୟା ବତ୍ତଚ୍ଚମୟାନ ପୟାଉଛନି୍ ତୟାହୟା ଠୟାରୁ ଅଲଗୟା �ୟାପ୍ବ ପୟାଇପ୍ବ |

* ମହଳିୟା ଜନ ଧନ ଖୟାତୟା ହତିୟାଧକିୟାରୀ ୫୦୦ ଟଙ୍କୟା ରେତି ମୟାସ ଏରିେଲ୍ ଠୟାରୁ ଜନୁ୨୦୨୦ 
ମଧ୍ୟପ୍ର ପୟାଇପ୍ବ |

* ରେଧୟାନମନ୍ତୀ-କିଷୟାନ ପ୍�ୟାଜନୟା (୨୦୦୦ ଟଙ୍କୟା) ର ଅନି୍ମ କିସି୍ ଏରିେଲ୍ ରେଥମ ସପ୍ୟାହ ପ୍ର 
ଦିଆ�ିବ |

ରୟାଜ୍ ସ୍ତର 
* ରେତି ରୟାସନ କୟାର୍ଚ୍ଚ ଧୟାରୀ ପରିବୟାର ଏକକୟାଳୀନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କୟା ପୟାଇପ୍ବ 
* ରୟାଜ୍ ଖୟାଦ୍ ସରୁକ୍ୟା ପ୍�ୟାଜନୟା ପ୍ର ହତିୟାଧକିୟାରୀ ଅଧକି ୫ ପ୍କଜ ିଚୟାଉଳ ରେତି ସଦସ୍ 

ରେତି ମୟାସ ହସିୟାବପ୍ର ତିନି ମୟାସ ବିନୟାମଲୁ୍ ପ୍ର ପୟାଇପ୍ବ | 
* ରୟାଜ୍ ଖୟାଦ୍ ସରୁକ୍ୟା ପ୍�ୟାଜନୟା ପ୍ର ହତିୟାଧକିୟାରୀ ୧ ପ୍କଜ ିପ୍ଚୟାପୟା ରହତି ହରଡ ଡୟାଲି 

ରେତି ପରିବୟାର ରେତି ମୟାସ ତିନି ମୟାସ ବିନୟାମଲୁ୍ ପ୍ର ପୟାଇପ୍ବ | 
* ଆକସ୍ୟାତ୍ ମତୃତୁ୍ ପ୍କ୍ତ୍ରପ୍ର ଅଗଆୁଧୟାଡି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବୟାର ପୟାଇ ଁ୫୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କୟାର ବୀମୟା 

ବ୍ବସ୍ୟା
* ପଂଜକିତୃତ ନିମଚ୍ଚୟାଣ �ିତି୍ତକ ଶ୍ରମିକ ଏକକୟାଳୀନ ୧୫୦୦ଟଙ୍କୟା ପୟାଇପ୍ବ |
* ପଂଜକିତୃତ ରୟାସ୍ୟାକଡ ବ୍ବସୟାୟୀ ଏକକୟାଳୀନ ୧୫୦୦ଟଙ୍କୟା ପୟାଇପ୍ବ |
* ଆଂଗନବୟାର୍ୀ ହତିୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ ଘରପ�ଚ୍୍ଚ ନ୍  ପ୍ଟକ୍ ପ୍ହୟାମ ୍ରୟାସନ ପହଂଚୟାଇ ଦିଆ�ିବ |

ଉତ୍ସ: covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

ସପୁୟାରିଶ

* ଜନ ବିତରଣ ରେଣୟାଳୀ କୁ ସମସ୍ଙ୍କ ପୟାଖପ୍ର ପହଂଚୟାଇବୟା ପୟାଇ ଁଏହୟାକୁ ସୟାବଚ୍ଚଜନୀନ କରିବୟା ଏବଂ 
ପ୍ଘୟାଷିତ ଅଧକି ରୟାସନ ସବୁିଧୟା ଅତିକମପ୍ର ୬ ମୟାସ ପୟାଇ ଁପ୍�ୟାଗୟାଇପ୍ଦବୟା | 

* ବ୍ୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମପ୍ର ଅତିକମପ୍ର ୭୦୦୦ଟଙ୍କୟା ରେତି ମୟାସ ରେତି ହତିୟାଧକିୟାରୀ କୁ ଦୁଇ ମୟାସ ପ�ଚ୍୍ଚ ନ୍ ରେଦୟାନ 
ର ବ୍ବସ୍ୟା |

* ବ୍ୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମପ୍ର ଅଥଚ୍ଚ ପ୍�ୟାଗୟାଣ କୁ ରେସମିତ କରିବୟା ପୟାଇ ଁନପ୍ରଗୟା, ଉଜ୍ଜଲୟା ପ୍�ୟାଜନୟା, ଜନ ବିତରଣ 
ରେଣୟାଳୀ ଏବଂ ଆଂଚଳିକ ପଂଜକିରଣ ତଥ୍ ର ବ୍ବହୟାର କରିବୟା |

* ଜରୁରୀ �ିତି୍ତପ୍ର ସହରୟାଂଚଳ ଗରିବଙ୍କ ପୟାଇ ଁମଧ୍ୟବତ୍ତକି କୟାଳୀନ ପ୍�ୟାଜନୟା ନିମପ୍ନ୍ ଧ୍ୟୟାନ ପ୍ଦବୟାକୁ ପଡିବ, 
କି୍ୟୟାନୁଶୀଳ ପଦପ୍କ୍ପ ସ ୍ବରୁପ ନପ୍ରଗୟା ର ବିସ୍ୟାର, ସହରୟାଂଚଳ ନି�କିୁ୍ତ ଗ୍ୟାପ୍ରଣି୍ଟ ଏବଂ ସୟାଧୟାରଣ 
ପ୍ମୌଳିକ ସବୁିଧୟା ନିମପ୍ନ୍ ପଞିୁ୍ ନିପ୍ବଶ ଆଦିର ଆବଶ୍କତୟା ରହଛିି |
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 ଜୀବକିୟା ଉପପ୍ର ରେ୍ୟାବ

ଏହ ିଅନୁପ୍ଛଦ ଦଶଚ୍ଚୟାଉଛି ପ୍� ଲକ୍ ଡୟାଉନ୍ ଦ ୍ବୟାରୟା ଜୀବିକୟା ଏବଂ ଆୟ ଉପପ୍ର କ’ଣ ରେ�ୟାବ ପଡିଛି | ଆପ୍ଭେ 
ଲକ୍ ଡୟାଉନ୍ ଆରଭେ ଠୟାରୁ ପ୍ରୟାଜଗୟାର ଏବଂ ଆୟ ର ସ୍ର ମୟାପିଥଲୁି ଏବଂ ଏହୟାକୁ ପ୍ଫବତୃଆରୀ ମୟାସର 
ପରିସି୍ତି ସହତି ତୁଳନୟା କରିଥଲୁି | 

ସହରୟାଂଚଳ ଓଡିଶୟା ରପ୍ ଅତି 
ପ୍ର�ୟାବିତ ୭୭ ପ୍ରତିଶତ 
ଉତ୍ତରଦୟାତୟା ତୟାଙ୍କର ଚୟାକିରୀ 
ହରୟାଇଥିଲପ୍ | 

ସହରୟାଂଚଳ ର ୯୬ ପ୍ରତିଶତ 
ସ୍ବରୋଜଗୟାରୀ ଶ୍ରମିକ ସବୁଠୟାରୁ 
ବପ୍ଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 
ତୟାଙ୍କର ଜୀବିକୟା ହରୟାଇଥିଲପ୍ | 

ଅନିୟମିତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ 
ସ୍ବରୋଜଗୟାର �ିତ୍ତିକ କତୃଷି 
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହୟାରୟାହୟାରି ସୟାପ୍ତୟାହିକ 
ରୋଜଗୟାର ରପ୍  ୮୦ ପ୍ରତିଶତ 
ହ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲୟା | 

୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରୟାମୟାଂଚଳର ବପ୍ତନ �ିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକ 
କହିଥିଲପ୍ ଲକ୍ ଡୟାଉନ୍ ସମୟରପ୍ ତୟାଙ୍କୁ ବପ୍ତନ ମିଳିନୟାହିଁ 
ଅଥବୟା କମ୍ ବପ୍ତନ ମିଳିଛି | 

୧୦ ଜଣ ରୁ ୯ ଜଣ କତୃଷକ କହିଥିଲପ୍ ସପ୍ମୟାନପ୍ ତୟାଙ୍କ 
ଉତ୍ପୟାଦ କୁ ଉଚିତ ମୁଲ୍ୟ ରପ୍ ବିକି ପୟାରୁନୟାହୟାନ୍ତି | 

ଚିତ୍ର 1: କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସି୍ତ ିଦ୍ାରା ଚାକରିୀ ହରାଇଥବିା ଶ୍ରମିକମାନେ ନେବୃଆରୀନର 
ରିନପାର୍ଯ କରିଥନିେ (%)

ଚିତ୍ର 2: ନବତେ ଶ୍ରମିକ ନରଉମଁାନେ େିଙ୍ଗ ଦ୍ାରା ଚାକରିୀ 
ହରାଇନେ (%)

68
64

67

n = 457

75 77
73

63

96

45

n = 453
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ପରିବୟାର ଉପରପ୍ ପ୍ର୍ୟାବ

ଏହି ଅନୁଛପ୍ଦ ପରିବୟାର କିପରି ଚଳୁଛି �ପ୍ମିତି ଲକ୍ ଡୟାଉନ ସମୟରପ୍ ତୟାଙ୍କର ଖୟାଦ୍ୟର ଉପ�ୋଗ 
ଏବଂ ସଂଚୟ ଓ ରୁଣ ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ରପ୍ ଦର୍ଶୟାଉଛି |

୯୨ ପ୍ରତିଶତ ସହରୟାଂଚଳ ପରିବୟାର 
ଗୁଡିକ ପୁର୍ବପପ୍କ୍ଷୟା କମ୍ ଖୟାଦ୍ୟ 
ଖୟାଉଛନ୍ତି |

୧୦ ଜଣ ରୁ ୯ ଜଣ ପ୍ରବୟାସୀ କମ୍ 
ଖୟାଦ୍ୟ ଖୟାଉଛନ୍ତି |

ସୟାପ୍ତୟାହିକ ଗୁଜୁରୟାଣ ନିମନ୍ତପ୍ 
୪୩ ପ୍ରତିଶତ ପରିବୟାର ପୟାଖରପ୍ 
�ଥପ୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନୟାହିଁ, ଏହି ଅବସ୍ଥୟା 
ସହରୟାଂଚଳ ରପ୍ ଆହୁରି ଖରୟାପ 
ରହିଛି �ପ୍ଉଁଠୟାରପ୍ ଏହି ହୟାର ୬୬ 
ପ୍ରତିଶତ | 

ଦୁଇ ତତୃତୀୟୟାଂଶ ପରିବୟାର �ପ୍ଉଁମୟାନପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆୟ 
ହିସୟାବରପ୍ ବପ୍ତନ �ିତ୍ତିକ ଥିଲପ୍ ତୟାଙ୍କ ପୟାଖପ୍ ଗୋଟିଏ 
ସପ୍ତୟାହ ରୁ ବପ୍ଶୀ ଦିନ ଗୁଜୁରୟାଣ ମପ୍ଣ୍ଟୟାଇବୟାକୁ ଅର୍ଥ 
ନୟାହିଁ |

୮୭ ପ୍ରତିଶତ ଘର କହିଥିଲପ୍ ସପ୍ମୟାନପ୍ ଆସନ୍ତୟା ମୟାସର 
ଘର �ଡୟା ଦପ୍ବୟାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି |

ଚିତ୍ର 3: ପରିଜେ ଅଂଶୀଦାର ରନଥଷ୍ଟ ରଙ୍ା ବିୋ ସପ୍ାନହ ର ଘରର ମଖୁ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସ 
ଦ୍ଵାରା ଏନସନ୍ିଆେ୍ ର ମେୂ୍ୟ ଅଧକି କଣିବିାକୁ (%)

ଚିତ୍ର 4: ପବୂ୍ଯ ତୁଳୋନର କମ ୍ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥବିା ପରିବାରର 
ଅଂଶ (%)

19

50

66

43

50

41

83

nv= 445  ;  nm= 77

90

n = 503
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ରିଲିଫ୍ ସୟାମଗ୍ୀ ରେୟାପି୍ତ ସମ୍ବନ୍ୀୟ 

ଏହ ିଅନୁପ୍ଛଦ ସରକୟାର ଦ ୍ବୟାରୟା ପ୍ଘୟାଷଣୟା କରୟା�ୟାଇଥବିୟା ରିଲିଫ୍ ଜନିତ ପଦପ୍କ୍ପ ପ୍ଲୟାକଙ୍କ ପୟାଖପ୍ର 
ପହଂଚିବୟା ଏବଂ ଏହୟା ଉପପ୍ର ପଡିଥବିୟା ରେ�ୟାବ ବିଷୟପ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କପ୍ର | ଆପ୍ଭେ ଖୟାଦ୍ ରୟାସନ୍ ର 
ଉପଲବ୍ଧତୟା, ହତିୟାଧକିୟାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମପ୍ର ଅଥଚ୍ଚ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଅତିଗରିବ ପରିବୟାରକୁ 
ଦିଆ�ୟାଉଥବିୟା ସବୁିଧୟା ବିଷୟପ୍ର ଧ୍ୟୟାନ ପ୍କନ୍ଦୀ�ୁତ କରୁ |

ପୟାଖୟାପୟାଖି ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣରୁ ୯ ଜଣ ଅତିଗରିଵ ପରିବୟାର 
ରୟାସନ ପୟାଇଥିଲପ୍ |

୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସହରୟାଂଚଳ ର ପରିବୟାର ରୟାସନ ପୟାଇନଥିଲପ୍ | 

୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିଗରିଵ ପରିବୟାର ଙ୍କ ଜନ ଧନ ଖୟାତୟା 
ନଥିଲୟା, କିନ୍ତୁ ଜନ ଧନ ଖୟାତୟା ଥିବୟା ପରିବୟାର ମଧ୍ୟରୁ ୮୩ 
ପ୍ରତିଶତ ପରିବୟାର ବ୍ୟୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମରପ୍ ଅର୍ଥ 
ପୟାଇଥିଲପ୍ |

୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିଗରିଵ ପରିବୟାର ବ୍ୟୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମରପ୍ 
କୌଣସି ଅର୍ଥ ପୟାଇ ନଥିଲପ୍ |

୩୬ ପ୍ରତିଶତ ସହରୟାଂଚଳରପ୍ ବସବୟାସ କରୁଥିବୟା 
ଅତିଗରିବ ପରିବୟାର ବ୍ୟୟାଙ୍କ ମୟାଧ୍ୟମରପ୍ କୌଣସି ଅର୍ଥ 
ପୟାଇ ନଥିଲପ୍ ସପ୍ହି ତୁଳନୟା ରପ୍ ଗ୍ରୟାମୟାଂଚଳ ରପ୍ ଏହୟା ୧୭ 
ପ୍ରତିଶତ ପରିବୟାର ରହିଥିଲୟା |

ମୟାତ୍ର ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ଚୟାଷୀ ପ୍ରଧୟାନମନ୍ତ୍ରୀ-କିଷୟାନ 
�ୋଜନୟା ମୟାଧ୍ୟମରପ୍ ବ୍ୟୟାଙ୍କ ରପ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟାପ୍ତି 
କରିଥିଲପ୍ |

ଚିତ୍ର 5: ଜେ ଧେ ସ୍ାୋନ୍ତର ପାଇଥବିା ଦୁବ୍ଯଳ ପରିବାରଗଡୁକି  
(%)

ଚିତ୍ର 6: େଗଦ ସ୍ାୋନ୍ତର (%)

" ଆପ୍ଭେ ଆମର ଉତ୍ୟାଦ ଗଡିୁକୁ ବିକ୍ୀ କରି ପୟାରୁନୟାହୁ ଁ| ଘପ୍ର 
ମହଜଦ୍ୁ ଜନିିଷ ସବୁ ସରି ଆସିଲୟାଣ ି| ପ୍କବଳ ଚୟାଉଳ ଆମର 
ଏକ ମୟାତ୍ର ଆବଶ୍କତୟା ନୁପ୍ହ ଁ|" 
(ପରୁୁଷ, ୫୦, ରେୟାପ୍ ମିଳିନଥବିୟା ପ୍ହଲପର୍)

nf = 156, np = 178

n = 327

2

9

30

28

68

63

0 20 40 60 80 100

Urban

Rural

%

Account, but did not receive Receive No account

13

11

0 5 10 15

%

Pension PM-KISAN



6

ସପ୍୍ଭେ ପରିସୀମୟା
ରେୟାୟ ୬୦ ରେତିଶତ ଉତ୍ତରଦୟାତୟା ଗ୍ରୟାମୀଣ ଅଂଚଳ ପ୍ର 
କୟା�ଚ୍୍ଚ  କରୁଥପି୍ଲ |

୨୮ ରେତିଶତ ଉତ୍ତରଦୟାତୟା ପରୁୁଷ ଥପି୍ଲ , ୭୧ ରେତିଶତ 
ମହଳିୟା ଏବଂ ୧ରେତିଶତ ତତୃ ତୀୟ ଲିଂଗ ଥପି୍ଲ |

ସମସ୍ ଉତ୍ତର ଦୟାତୟା ଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ର ୯୨ରେତିଶତ ହନୁି୍ , ୬ 
ରେତିଶତ ଖ୍ୀଷି୍ଆନ ଏବଂ ୧ ରେତିଶତ ମସୁଲିମ ଥପି୍ଲ |

ସମସ୍ ନମନୁୟା ତଥ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ରେତିଶତ ରେବୟାସୀ 
ରହଥିପି୍ଲ ପ୍�ଉମଁୟାପ୍ନ ମଖୁ୍ତଃ ସହରୟାଂଚଳ ପ୍ର 
ରହୁଥପି୍ଲ |

ପୟାଖୟାପୟାଖ ି୬୦ ରେତିଶତ ଉତ୍ତରଦୟାତୟା ଅନୁସଚୁିତ ଜୟାତି/
ଅନୁସଚୁିତ ଜନଜୟାତି ବଗଚ୍ଚ ର ଥପି୍ଲ |

୯୧ ରେତିଶତ ନମନୁୟା ପରିବୟାର ଅତିଗରିଵ ଥପି୍ଲ ଅଥଚ୍ଚୟାତ୍ 
ପ୍ସମୟାପ୍ନ ପ୍ଫବତୃଆରୀ ମୟାସପ୍ର ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କୟା ରୁ କମ ୍
ଆୟ କରିଥପି୍ଲ |

ଚିତ୍ର 7: ନେବୃଆରୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସି୍ତ ିଅେୁରାୟୀ 
ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍ ଅଂଶ (%)

n = 503

  25

  7

  14

  8

  37

  6   4

ରୟାଜ୍ ପ୍ର ଚୟାଲୁଥବିୟା ଅନ୍ୟାନ୍ ସପ୍୍ଭେ ର ପରିଣୟାମ

* ପ୍ସବୟା �ୟାରତ ଦ ୍ବୟାରୟା ଅପ୍ୟୟାଜତି ପ୍ହୟାଇଥବିୟା ଏକ ସପ୍�ଚ୍ଚ ପ୍ର ଉତ୍ତରଦୟାତୟା କହଥିପି୍ଲ ରୟାଜ୍ 
ସରକୟାର ରୟାସନ ବିତରଣ ପ୍ର ବହୁତ କି୍ୟୟାନୁଶୀଳ ଥପି୍ଲ ଏହୟା ଦ ୍ବୟାରୟା ସମପ୍ସ୍ ରୟାସନ ସଚୁୟାରୁରୁପ୍ପ 
ପୟାଇପୟାରିଥପି୍ଲ |

* ପ୍କୟା�ିର୍-୧୯ ରେ�ୟାବ ର ଅଧ୍ୟୟନ ଡୟାଲବଗ୍ଚ୍ଚ,ପ୍ରୟାଡ୍ ସ୍କଲୟାର ଗରୁ୍ପ ୍ଏବଂ ମିଳିତ �ୟାପ୍ବ ଟ୍ୟାନ୍ସ ୍ଫମ୍ଚ୍ଚ 
ରୁରୟାଲ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଫୟାଉପ୍ଣ୍ଡସନ, ବିକୟାଶପ୍୍ ୍ବଷ ଫୟାଉପ୍ଣ୍ଡସନ ଏବଂ ସପ୍୍ୟାଧ ିଦ ୍ବୟାରୟା ବି�ିନ୍ନ ରୟାଜ୍ରୁ ନିଆ 
�ୟାଇଥବିୟା ନମନୁୟା ତଥ୍ ମଧ୍ୟପ୍ର ଓଡିଶୟା ର ତଥ୍କୁ  ଉପସ୍ୟାପନ କରିଥପି୍ଲ |

ସମଗ୍ର ପ୍ଦଶପ୍ର କରୟା�ୟାଇଥବିୟା ବି�ିନ୍ନ Covid-19 ସପ୍ବଚ୍ଚକ୍ଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନଗରିୁ୍କର ସଂକଳନ ପୟାଇ ଁ
ଦୟୟାକରି ପରିଦଶଚ୍ଚନ କରନ୍ତୁ: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analy-
sis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys

ପ୍ରଶ୍ନଗଡୁକି ପାଇ ଁ: Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University
cse.azimpremjiuniversity.edu.in |  cse@apu.edu.in
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