
ସଂକ୍ଷପି୍ତ ଶକି୍ଷା ଶ�ିବିା
ଜଳ, ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଏବଂ ବଜ୍ଟ୍ୟବସୁ୍ତ ପରଚିାଳନା

ଭାରତର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଖର ଖଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ 
ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣ ବଜି୍ାନ ବ୍ୟବହାର
ଓଡ�ିାମର ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପରୁ େଳିିଥବିା ତଥ୍ୟ  

 

 
ଭଲ ପାଇଁ ଖ�ାଲାଖର ଖଶୌଚ କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବା

ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ େ�ିନ (SBM) ସଫଳତାର ସହ ଘମରାଇ ମ�ୌଚାଳୟ ନେି୍ଟାଣକୁ ସେଥ୍ଟନ କର ି
ଭାରତମର ମଖାଲାମର ମ�ୌଚ ମହବା ସେସ୍ୟାକୁ ସୋଧାନ କରଛି ି। ମତମବ, ଓଡ�ିାମର, 
ମ�ୌଚାଳୟର ସୁବଧିା ଥବିା ମଲାକୋମନ ମସଗୁଡକୁି ସବ୍ଟୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ ିନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ାନରୁ 
ଜଣାପଡଛି ିମେ ଅସମୂ୍ର୍୍ଟ ମ�ୌଚାଳୟ ନେି୍ଟାଣ, ମ�ୌଚାଳୟ କିପର ିବ୍ୟବହାର କରାେବି ମସ ସମ୍ବନ୍ମର 
ଭୁଲ ସୂଚନା, ଜଳର ସୀେତି ଉପଲବ୍ଧତା1 ଏବଂ ମଖାଲା ନଷି୍ାସନ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଏହାର କାରଣ 
ମହାଇପାମର। କର୍୍ଟାରକ ଏବଂ ବହିାରର ସମବ୍ଟଷେଣ ଫଳାଫଳ ସହ ଏହ ିଧାରା ସୋନ ଥଲିା।2

2016 ମର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନସିଏିରଭ୍ି ଫର୍  ଇମ୍ାକ୍ଟ ଏଭାଲୁ୍ୟଏସନ୍ (3ie) ଗ୍ାେୀଣ 
ଭାରତ ପ୍ୋଣ କାେ୍ଟ୍ୟକ୍ରେମର ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ମପ୍ାତ୍ାହନ ମେବା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିଲିା। ଏହାର ଉମଦେ�୍ୟ ଥଲିା ଆଚରଣ-ବଜି୍ାନ-ସୂଚନା ହସ୍ତମଷେପ ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରମର ଉନ୍ନତ ିଆଣପିାରବିା ମନଇ ବୁଝବିା। ଓଡ�ିା, ଗୁଜୁରାର, ବହିାର ଏବଂ 
କର୍୍ଟାରକମର ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ମପ୍ାତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ପଦ୍ଧତ ିବ୍ୟବହାର କରୁଥବିା ଏହ ିକାେ୍ଟ୍ୟକ୍ରେକୁ ଏହ ିକାେ୍ଟ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ର କରାୋଇଥଲିା। 
ହାରାହାରି, ଏହ ିଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପଗୁଡକି ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରମର ମଛାର କିନୁ୍ େହତ୍ତ୍ୱପୂର୍୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିଘରାଇଲା।

ମୁ�୍ୟାଂଶ  

 � ଓଡ�ିାମର ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ହସ୍ତମଷେପ ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ େ�ିନ 
(Swachh Bharat Mission, 
SBM) ଦ୍ାରା ମେଖାୋଇଥବିା 
ତୁଳନାମର ସ୍- ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ 6 ପ୍ତ�ିତ 
ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିକରଛି।ି 

 �ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ େୁଲ୍ଟଭ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟମର ପାଇଖାନା 
ବ୍ୟବହାରକୁ ମପ୍ାତ୍ାହତି କରବିାମର 
ସାହାେ୍ୟ କରପିାମର। 
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ସ୍ାନୀୟ ଆଚରଣ ପରିବର୍୍ଥନ ପାଇଁ ହସ୍ତଖକ୍ଷପ ଡଜିାଇନ୍ କରିବା

3ie ଦ୍ାରା ସେଥଥିତ ହସ୍ତମଷେପଗୁଡକି 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରର ଆଚରଣକୁ ଲଷେ୍ୟ 
କରଥିଲିା। ସାେଗ୍ୀ କିମ୍ବା ମସବା ପହଞ୍ଚ ବସି୍ତାର 
କରୁଥବିା ହସ୍ତମଷେପ ତୁଳନାମର, ଆଚରଣ 
ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପ ମଲାକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ 
େମନାଭାବକୁ ପ୍ଭାବତି କରବିାକୁ ମଚଷ୍ଟା 
କମର (ସାରଣୀ 1)। 

3ie ର ଚାମରାର ିଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ହସ୍ତମଷେପ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାବମର ପରକିଳ୍ପନା 

କରାୋଇଥଲିା, ମେଉଁଥମିର ମ�ୌଚାଳୟ 
ଥବିା ସମତ୍ତ୍ୱ େଧ୍ୟ ମଲାକୋମନ ପ୍ମତ୍ୟକ 
ରାଜ୍ୟମର ମସଗୁଡକୁି ବ୍ୟବହାର ନକରବିାର 
କାରଣ ଉମଲ୍ଖ କରାୋଇଥଲିା। ପାଇଖାନା 
ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧମିର ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ପଦ୍ଧତରି କାେ୍ଟ୍ୟକାରତିାକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ, 
ଅନୁସନ୍ାନକାରୀୋମନ ଗ୍ାେଗୁଡକିମର 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଆକଳନ କରଥିମିଲ 
ୋହା ହସ୍ତମଷେପମର ଅଂ�ଗ୍ହଣ କରନିଥଲିା 
- ଉଭୟ ହସ୍ତମଷେପ ପୂବ୍ଟରୁ ଏବଂ ପମର।

ଏହା ମସୋନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ାେଗୁଡକିମର 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରମର ବୃଦ୍ଧ ି(ୋହା SBM 
କାରଣରୁ) ସହ ହସ୍ତମଷେପ ଗ୍ାେଗୁଡକିର 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧ ିସହ ତୁଳନା 
କରବିାକୁ ଅନୁେତ ିମେଲା। ପୂବ୍ଟମର ୋହା 
ମେଖାୋଇଥଲିା, ତା’ଠାରୁ ଅଧକି ବୃଦ୍ଧ ି
ମହଉଛହିସ୍ତମଷେପର ପ୍ଭାବ। ଅନୁସନ୍ାନକାରୀ 
ୋମନ ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଘରର ମ�ୌଚାଳୟ ସ୍ତିରି 
ପରବିର୍୍ଟନ ଅନୁସନ୍ାନ କରଥିମିଲ।

ସାରଣୀ 1: ଆଚରଣ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅଣ-ଆଚରଣ ପରବିର୍ତ୍ତନ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ ତୁଳନା

ଆଚରଣ ପରବିର୍ତ୍ତନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉଦାହରଣ ଅଣ-ଆଚରଣ ପରବିର୍ତ୍ତନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉଦାହରଣ

ମଲାକଙୁ୍କ ମ�ୌଚାଳୟ  ବ୍ୟବହାର କରବିାକୁ େମନ ପକାଇବା ପାଇଁ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର ମନତାୋନଙ୍କର ଏକ ମଗାଷ୍ୀ SBM ପ୍ତଛିବରି ରଙ୍ୀନ 
େୂତଥିଗୁଡକିର ଏକ କ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍।ି 

ମୋକାନରୁ ଖାେ୍ୟ�ସ୍ୟ ସଂଗ୍ହ ପାଇଁ ବପିଏିଲ୍  ପରବିାରକୁ 
ସବୁଜ ରାସନ କାଡ୍ଟ େଆିୋଏ।

ଏକ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ସଭାମର, ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋମନ ପମଡା�ୀୋନଙ୍କ ଭିଡଓି 
ମେଖନ୍,ି ମେଉଁୋମନ ନୟିେତି ଭାବମର ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍,ି 
ମସୋମନ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ ିମସ ବଷିୟମର ଆମଲାଚନା କରନ୍।ି

ଜିଲ୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧକିାରୀୋମନ ଗ୍ାୋଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମସ୍ଏଜ୍ ଚକିିତ୍ା 
ମୋଜନା ନେି୍ଟାଣ କରୁଛନ୍।ି
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ଓଡଶିାଖର ହସ୍ତଖକ୍ଷପ

ଗ୍ାେୀଣ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ତଷି୍ାନ ଏବଂ ଇମୋରୀ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଅଧକିାରୀଙ୍କ ସହ ଘନଷି୍ ଭାବମର କାେ୍ଟ୍ୟ 
କର ିଅଂ�ଗ୍ହଣ କରୁଥବିା ଗ୍ାେଗୁଡକି ପାଇଁ 
ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପ ଡଜିାଇନ୍ 
କରଥିମିଲ। ପ୍ଥମେ, େଳୀୟ କାେ୍ଟ୍ୟକ୍ରେ 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋନଙୁ୍କ କାହିଁକି ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ ିକିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ ି

ନାହିଁ ତାହା ଚହି୍ନର କରବିାକୁ କହଥିମିଲ। 
ପରବର୍୍ଟୀ ସେୟମର, ଏହ ିକାରଣଗୁଡକିର 
ସୋଧାନ ପାଇଁ େଳ ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ମକୌ�ଳ ଗୁଡକି ଚହି୍ନର କଲା। ମ�ଷମର, 
ସୁନ୍ଦର ଗ୍ାୋ (ସୁନ୍ଦର ଗ୍ାେ) ହସ୍ତମଷେପ (ସାରଣୀ 
2) ର ବକିା� ପାଇଁ ଅଂ�ୀୋରୋମନ ଏହ ି
ଉପାୟଗୁଡକୁି ଏକତ୍ କମଲ। ହସ୍ତମଷେପ 
ଦ୍ାରା କାେ୍ଟ୍ୟକାରୀ ମହାଇଥବିା ସମ୍ପ୍ରୋୟର 

କାେ୍ଟ୍ୟକଳାପମର ମଲାକକଳା ପ୍େ�୍ଟନ, 
ଟ୍ରାନ୍ସମସକ୍ଟ ଚାଲିବା, ୋଆୋନଙ୍କର ସଭା 
ଏବଂ ଏକ ଗ୍ାେ ୋନଚତି୍ ଚତି୍ ଅନ୍ଭୁ୍ଟକ୍ତ। 
ଏହ ିସମ୍ପ୍ରୋୟର କାେ୍ଟ୍ୟକଳାପକୁ ସେଥ୍ଟନ 
କରବିା ପାଇଁ, େଳ ପରବିାରଗୁଡକି ସହତି 
ସାଷୋତ କର ିମସୋମନ ୋହା �ଖିଥିମିଲ ଏବଂ 
ଭଙ୍ା ମ�ୌଚାଳୟଗୁଡକିର େରାେତ ିମନଇ 
ଆମଲାଚନା କରଥିମିଲ। 

ସାରଣୀ 2: କ୍�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନ’କରବିାର କାରଣ ଏବଂ କ୍ସଗୁଡକୁି କିପର ିଓଡ�ିାକ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥଲିା

କ୍�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ନକରବିାର 
କାରଣ (ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ାରା 
ଦଆିଯାଇଥବିା)

ବ୍ୟବହୃତ ଆଚରଣ 
ପରବିର୍ତ୍ତନ କ୍କୌ�ଳ

ବ୍ୟବହାର ନକ୍ହବା କାରଣଗୁଡକିର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାଯତ୍ତ୍ୟକଳାପ 

ମ�ୌଚାଳୟ ଗୁଡକି କିପର ିବ୍ୟବହାର 
କରାେବି ମସ ସମ୍ବନ୍ମର ଭୁଲ ସୂଚନା 

ମ�ୌଚାଳୟ ଗୁଡକି କିପର ି
ବ୍ୟବହାର କରାେବି ମସ ସମ୍ବନ୍ମର 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋନଙୁ୍କ 
ବ୍ୟବହାରକି ଜ୍ାନ ପ୍ୋନ କରନ୍ି

ଏକ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ସଭାମର, ସ୍ାନୀୟ ଟୁ୍ରପ୍ ଦ୍ାରା ପ୍େ�ଥିତ ଏକ ପାଲା 
(ପାରମ୍ାରକି ମଲାକକଳା ପ୍େ�୍ଟନ) ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର, 
ସୁରଷେତି ଗର୍୍ଟ ମଖାଳିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ��ିୁ େଳଗୁଡକିର 
ନରିାପେ ନଷି୍ାସନ ବଷିୟମର ସୂଚନା ପ୍ୋନ କରଥିଲିା।

ମଖାଲା ନଷି୍ାସନ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋନଙୁ୍କ ମଖାଲା 
ନଷି୍ାସନର ଅନ୍ରାଳ ମେଖାନୁ୍, 
ଘୃଣାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟ ିକରନୁ୍

କେୁ୍ୟନରି ିମୋବାଇଲସ୍ଟୋମନ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମସକ୍ଟ ପେୋତ୍ା 
କରଥିମିଲ ମେଉଁଠାମର ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋନଙୁ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ରଙ୍ର ମହାଲି ପାଉଡର ସହତି େଳଗୁଡକିର ଗୋ 
ଚହି୍ନର କରବିାକୁ ନମିଦେ୍ଟ� େଆିୋଇଥଲିା। ଏହା ପମର, 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋମନ ପେୋତ୍ା ଉପମର ମସୋନଙ୍କ 
ପ୍ତକିି୍ରୟା ବଷିୟମର ଆମଲାଚନା କରଥିମିଲ।

ପାଇଖାନା ଗୁଡକି କାେ୍ଟ୍ୟଷେେ ନୁମହଁ ମ�ୌଚାଳୟର ରଷେଣାମବଷେଣ 
ଏବଂ େରାେତ ିବଷିୟମର 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋନଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରନୁ୍

ଘମରାଇ ପରେି�୍ଟନ ସେୟମର, ସ୍ାନୀୟ ଚୁକି୍ତଭିର୍କି 
ଅଂ�ୀୋର ଦ୍ାରା ମ�ୌଚାଳୟ େରାେତ ିକରାୋଇଥଲିା।
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ଆଚରଣ ପରିବର୍୍ଥନ ହସ୍ତଖକ୍ଷପ ସ୍ୱ - ରିଖପାଟ୍ଥ  ଖହାଇରବିା ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରଖର ଉନ୍ନତି ଆଖଣ

ସେସ୍ତ ହସ୍ତମଷେପ କାେ୍ଟ୍ୟକଳାପ କାେ୍ଟ୍ୟକାରୀ 
ମହବା ପମର, ଅନୁସନ୍ାନକାରୀ େଳ ସ୍-
ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର 
ଉପମର ହସ୍ତମଷେପର ପ୍ଭାବକୁ େୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 
କରଥିମିଲ।

ହସ୍ତମଷେପ ଗ୍ାେଗୁଡକିମର, ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ାୟ 20 ପ୍ତ�ିତ 
ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଲା; ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ାେଗୁଡକିମର 
ଏହା 14 ପ୍ତ�ିତ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ଏହ ି
ପ୍ତ�ିତ ପଏଣ୍ଟ ପାଥ୍ଟକ୍ୟ ସୂଚତି କମର ମେ 
ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପଗୁଡକି SBM 

ପ୍ୟାସ (ସାରଣୀ 3) ବାହାମର ଆତ୍ମ-ରମିପାର୍ଟ  
ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ େଧ୍ୟେ 
ଭାବମର ସୁଧାର କରଛି।ି ଘମରାଇ ମ�ୌଚାଳୟ 
ଗୁଡକିର ମେଖାୋଇଥବିା ଅବସ୍ାମର ମକୌଣସ ି
ବମି�ଷ ପରବିର୍୍ଟନ ମହାଇନାହିଁ। 

ବପିୁଳ ସାଂସ୍ କୃତକି ଏବଂ ସାୋଜିକ-ଅଥ୍ଟମନୈତକି 
ପାଥ୍ଟକ୍ୟ ସମତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ�ିାମର ଅଧ୍ୟୟନର 
ଫଳାଫଳ ଗୁଜୁରାର ଏବଂ କର୍୍ଟାରକର 
ଫଳାଫଳ ସହତି ସୋନ ଥଲିା। ଚାମରାର ି
ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପ, ମେମତମବମଳ 
ସାେୂହକି ଭାବମର ବଚିାର କରାୋଏ, 

ଆତ୍ମ-ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାର (ଚତି୍ 1) େଧ୍ୟେ ଭାବମର ସୁଧାର 
ମହାଇଛ।ି ଏହ ିଅନୁସନ୍ାନରୁ ଜଣାପଡଛି ି
ମେ ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପ ସେଗ୍ 
ଭାରତମର ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ 
ପ୍ଭାବ�ାଳୀ ଭାବମର ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାର ଷେେତା 
ରଖଛି।ି ମତମବ ବହିାରମର ମକୌଣସ ିବମି�ଷ 
ପରବିର୍୍ଟନ ମହାଇନାହିଁ। ବହିାର କୁ ୋଇଥବିା 
ଅଂ�ଗ୍ହଣକାରୀୋମନ ବୁଝ ିଅନୁଭବ କମଲ 
ମେ, ମ�ୌଚାଳୟ ଗୁଡକି ଅପରଷି୍ାର ଏବଂ 
ଅସୁବଧିାଜନକ।3

ସାରଣୀ 3: ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିପର ିଆତ୍ମ-ରକି୍ପାରତ୍ତ  କ୍ହାଇଥବିା 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବଦଳାଇଲା

ଆତ୍ମ-
ରକି୍ପାରତ୍ତ କ୍ହାଇଥବିା 
କ୍�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରକ୍ର 
ଗ୍ାମକ୍ର ପରବିର୍ତ୍ତନ

ଆତ୍ମ-ରକି୍ପାରତ୍ତ  
କ୍ହାଇଥବିା 
କ୍�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରକ୍ର 
ଗ୍ାମକ୍ର ପରବିର୍ତ୍ତନକୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ

ଆଚରଣ 
ପରବିର୍ତ୍ତନ 
ହସ୍ତକ୍ଷେପର 
ପ୍ରଭାବ

ରାଜ୍ୟ କ୍ବରା

ବହିାର

କର୍୍ଟାରକ

ଓଡ�ିା

ଗୁଜୁରାର

ମେରା-ପ୍ଭାବ

ହାରାହାର ିଅନ୍ରମର ଅନ୍ର

ଚତି୍ର 1: ଆତ୍ମ-ରକି୍ପାରତ୍ତ  କ୍ହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଉପକ୍ର 
ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ (ବୃହତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡକି ବ୍ୟବହାରକ୍ର ବୃଦି୍ କ୍ଦଖାଏ) | 
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ଓଡଶିାକୁ ଖ�ାଲା-ନଷି୍ାସନ ମୁକ୍ତ ର�ବିା

ଆମେ ମେଖାଉଛୁ ମେ ଆଚରଣ-
ବଜି୍ାନ-ସୂଚନାପ୍ାପ୍ତ ହସ୍ତମଷେପଗୁଡକି 
ଆତ୍ମ-ରମିପାର୍ଟ  ମହାଇଥବିା ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢାଇପାମର, େେଓି 
ମସୋମନ ଘରର ମ�ୌଚାଳୟର 
ପେ୍ଟ୍ୟମବଷେଣ ସ୍ତିକୁି ପରବିର୍୍ଟନ କରନ୍ ି
ନାହିଁ। SBM ର ସ୍ାରକୀ ସଫଳତା 
ଉପମର ନେି୍ଟାଣ, ଆଚରଣଗତ ପରବିର୍୍ଟନ 
ହସ୍ତମଷେପ, ବମି�ଷକର ିମକାଭିଡ୍-

19 ବଶି୍ୱ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଙ୍କର ପରମିପ୍ଷେୀମର 
ମ�ୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାରମର ଲାଭ ଥବିା 
ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଷେେତା ରଖଛି।ି 
ସହଭାଗୀ ସ୍ାନଗୁଡକି ବ୍ୟବହାର କର ି
ମକାଭିଡ୍-19 ର ବସି୍ତାର ବଷିୟମର 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ବାର୍୍ଟା ସବ୍ଟସାଧାରଣ ମ�ୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବହାରକୁ ନରୁିତ୍ାହତି କରପିାମର।4 
ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପଗୁଡକି ସ୍ଳ୍ପ 
େୂଲ୍ୟର, ସହାୟକ ଉପକରଣ ୋହା ଏହ ି

ଆ�ା କରାୋଉଥବିା ହ୍ାସକୁ ପ୍ତହିତ 
କରବିା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମହାଇପାମର। 
େୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଫଳାଫଳ ପରାେ�୍ଟୋୟକ 
ମହାଇଥବିାମବମଳ, ମଖାଲା-ମ�ୌଚେୁକ୍ତ 
ଗ୍ାେଗୁଡକିର ରଷେଣାମବଷେଣ ଏବଂ 
ମଖାଲାମର ମ�ୌଚ ୋନସକିତାକୁ ସମୂ୍ର୍୍ଟ 
େୂର କରବିା ପାଇଁ ଆଚରଣ ପରବିର୍୍ଟନ 
ହସ୍ତମଷେପ େୂଲ୍ୟବାନ ମହାଇପାମର।
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ଏହ ିଶକି୍ଷଣ ସାରାଂଶ ବଷିୟଖର

ଏହ ିସଂଷେପି୍ତ ଚାମରାର ିକ୍ଲଷ୍ଟର-ରାମ୍ାୋଇଜଡ୍ 
ପରୀଷେଣରୁ େଳିିଥବିା ତଥ୍ୟର ସାରାଂ�, 
ଓଡ�ିା, ଗୁଜୁରାର, ବହିାର ଏବଂ କର୍୍ଟାରକମର 
ମ�ୌଚାଳୟ  ବ୍ୟବହାର ଉପମର ଆଚରଣ 
ପରବିର୍୍ଟନ ହସ୍ତମଷେପର ପ୍ଭାବକୁ ଆକଳନ 
କରଥିାଏ। ଏହ ିଚାମରାର ିପରୀଷୋ ଅକ୍ସମଫାଡ୍ଟ 
ପଲିସ ିେ୍ୟାମନଜମେଣ୍ଟ, ସ୍ସି୍ ମଫମଡରାଲ୍ 
ଇନଷ୍ଟଚୁି୍ୟର୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ାରକ୍ି ସାଇନ୍ସ 
ଆ୍ ମରମକନାମଲାଜି (EWAG), ଇମୋରୀ 
ୟୁନଭିରସରି ିଏବଂ ଲ୍ନ ସ୍ଲ୍ୁ ଅଫ୍ ହାଇଜିନ୍ 
ଆ୍ ଟ୍ରପକିାଲ୍ ମେଡସିନ୍ି ପରଚିାଳିତ 

କରାୋଇଥଲିା ଏବଂ ଗ୍ାେୀଣ କଲ୍ୟାଣ 
ପ୍ତଷି୍ାନ, ଭାରତୀୟ ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ପ୍ତଷି୍ାନ, 
ଗାନ୍ନିଗର (Indian Institute of Public 
Health, Gandhinagar - IIPHG), ୱାରର୍  
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