
 

 

ଜ ହିଁ ଜୀଫନ । ଫଶିୁଦ୍ଧ ଜ ଅଥଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ । ଆୄଭ ସବିଏଁ ଫଞ୍ଚଫିା ାଇଁ ାଣି ଦଯକାଯ କଯୁ । 
ଆଭଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ୄଦୈନନ୍ଦନି କାମଥୟ , କକାଯଖାନା, ଉୄଦୟାଗ ାଇଁ ଫ ିୄସହ ିାଣି ହିଁ 
ୄରାଡା ଡଥିାଏ । ୄହୄର ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ଆୄଭ ଭଣିଷ ସ୍ୱାଥଥୄଯ ଅନ୍ଧ ୄହାଇ ୄକଫ ଆଉ 
ୄକଫ ପ୍ରକୃତ ିସମ୍ପତ୍ତ ିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଥ କଯଚିାରିୄେ । ଏଭିତ ିଦନି ନଆସ ୁୄମୄଫ ଭୁୄ ନ୍ଦ ାଣି ାଇଁ 
ଆୄଭ ସଭୄସ୍ତ ଫକି ୄହଉଥିଫା ଆଉ ବାଫୁଥିଫା ୄମ ମଦି , ହଁ ମଦ ିମଥା ୂଫଥଯୁ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ 
ଫଷିୟକୁ ଗୁଯୁତ୍ଵ ୄଦଇଥାୄେ ୄତୄଫ ହୁଏତ ଏ ସଙ୍କଟ ଆସ ିନଥାୋ ! 

 

ୄତଣୁ ଆସେୁ , ସଭୄସ୍ତ ଭିଭିିଶ ିନଜି ନଜିଯ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଜୀଫନୄଯ ୄୋଟ ୄଗାୄଟ ସ୍ଥ୍ାୟୀ 
ଯଫିତ୍ତଥନ ଆଣିଫାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କଯଫିା । ଆଭଯ ଫହୁଭରୂୟ ଜ ଉତ୍ସକୁ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷା 
କଯଫିା, ଜୀଫନ ଯକ୍ଷା କଯଫିା । ଜ ଏକ ସଫଥସାଧାଯଣ ସମ୍ପଦ , ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପଦ । ଆଫଶୟକ 
ଅନୁମାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଥ କଯଫିା ଫିୄ ଧୟ କେୁି ଅଫୟଫହଯ କଯ ିଜୀଫନ ୄଫାରାଉଥିଫା ଜକୁ ଅମଥା 
ନଷ୍ଟ କଯଫିା ଅଥଥ ନଜି ୄଗାଡୄଯ ନିୄ ଜ କୁଯାଢ ିଭାଯଫିା, ନୁୄହଁ କ ି! 

 

ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇଁ ପ୍ରୄତୟକଙ୍କଯ ବୂଭିକା ଯହେି ି: 

ଭିତି ଜାତସିଂଘ ଅନୁମାୟୀ ଆଜ ିଫଶି୍ୱୄଯ ପ୍ରତ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଜୄଣ ସଯୁକି୍ଷତ ାନୀୟ ଜ 
ାଏନା, ଏ କଥା ଆଣଙୁ୍କ ଅୄଗାଚଯ ଥିଫ ନଶି୍ଚୟ । ଫଶିୁଦ୍ଧ ଜ ଆଭଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଏୄତ 
ସହଜୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଇମାଇଥାଏ ୄମ ଜ ଫନିା ଜୀଫନ କ ’ଣ, ୄସ ଫଷିୟୄଯ ୄଫାଧ ହୁଏ 
ୄକୄଫ ଆୄଭ ଫଚିାଯ ଭଧ୍ୟ କଯୁନା । ମଥାସଧ୍ୟ ାଣି ଫଞ୍ଚାଇ ୄମଭିତ ିଅଧିକଯୁ ଅଧିକ ୄରାକ 
ାଣି ାଇଫାକୁ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ ନଜି ତଯପଯୁ ନିୄ ଜ ଆସେୁ ପ୍ରତଶିୁତଫିଦ୍ଧ ୄହଫା । 

  



 

 

କଣ କଯଫିା ଉଚତି :  

 ଗାୄଧାଇଫା ାଇଁ ନଜିକୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଭିନଟି ହିଁ ସଭୟ ଦଅିେୁ । କାଯଣ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଫଜଥୟଜ ଆଉଥୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄହାଇାୄଯ ନାହିଁ । ୄତଣୁ ଗାୄଧାଇଫାୄଯ ୄଫଶୀ ାଣି 
ଖର୍ଚ୍ଥ କଯେୁ ନାହିଁ । 

 ଆଣ ଫୟଫହାଯ କଯୁଥିଫା ଇୄରୄକ୍ରାନକି ଜନିଷିଗୁଡକି ଫୟଫହାଯ ୄଯ ତୁଯେ ଫନ୍ଦ 
କଯଦିଅିେୁ । କାଯଣ ଫଦୁିୟତ ଉତ୍ପାଦନ ାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତଶିତ ାଣି ଖର୍ଚ୍ଥ ୄହାଇଥାଏ । 

 କଡା କଣିିରାୄଫୄ ଧ୍ୟାନ ଯଖି କଣିେୁ । ଆଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚମଥୟ ୄହୄଫ ୄମ ୄଗାଟଏି 
ହ ଜନିସ ତଆିଯ ିାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦୦ ରିଟଯ ାଣି ଖର୍ଚ୍ଥ ୄହାଇଥାଏ । 

 ଖାଦୟ ନଷ୍ଟ କଯେୁ ନାହିଁ । ମାହାପୄଯ ଶସୟ ଉତ୍ପାଦନ କଭିଫ ଓ ତଦନୁସାୄଯ ାଣି ଖର୍ଚ୍ଥ 
ଫ ି। 

ଏଭିତ ିଏ ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠୄଯ ୄକହ ିନାହାେ ିମିଏ ଏ ଯଫିତ୍ତତି ଜଫାୟୁ ପ୍ରବାଫଯୁ ଭକୁ୍ତ । ଜ ଓ 
ଜଫାୟୁ ଦୁୄହଁ ଦୁହିଁଙ୍କଯ ଯିୂଯକ କହିୄ ର ଠକି୍ ୄହଫ । ାଣିକୁ ନୟାୟୂର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ ଫୟଫହାଯ 
କଯଫିାକୁ ପ୍ରତଶିୁତ ିଦଅିେୁ ଏଫଂ ନଶିି୍ଚତ କଯେୁ ୄମ ଆଣଙ୍କ ଘୄଯ ୄକୌଣସ ିପ୍ରକାଯ ାଣି ନଷ୍ଟ 
ନୄହଉ । କାଯଣ ଆଭ ଦ୍ଵାଯା ଫୟଫହୃତ ଜ ହିଁ ଫନୟା , ଦୁଫକି୍ଷ, ଅବାଫ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଫଂ ତୀବ୍ର 
ୄଫଗୄଯ ଜଫାୟୁ ଯଫିତ୍ତଥନ ଆଦ ିଦାୟୀ ଯୁୄହ ।   


