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ସହରି ନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାଲିମ୍ ଯଯାଜନା – ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ୧
 

 
ଯ୍ୟା ଦ୍ରେଜ୨ 
 

୧ ଯସଯଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ (ମ୍ଳୁ ଇଂରାଜୀ ଯଲଖା ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦) 
 
ସାରବସୁ୍ତ: ଏହ ି ଲେଖାଟ ିସହରାଞ୍ଚଳଲର ସବ୍ସଡ଼ିଯୁିକ୍ତ ସାଧାରଣ ନଯୁିକି୍ତର ଏକ ସରଳ ଲଯାଜନା ପାଇ ଁ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ ି । ଯାହାକ ିଏକାଧିକ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନଜିସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମଲର ଉତ୍ପନ 
ଲହାଇପାରବି । 
 
ପ୍ରସଙ୍ଗ 
୧. ସହରାଞ୍ଚଳଲର ଅଲନୌପଚାରକି ଲେତ୍ରଲର ଲରାଜଗାରର ସଙ୍କଟ ଲଦ୍ଖା ଲଦ୍ଇଛ,ି କାରଣ ସମୟକୁ 

ସମୟ େକ୍ଡ଼ାଉନ୍ ଲଯାଗୁଁ େେ େେ ଶ୍ରମିକ ଲସମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ହରାଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର 
ଲସମାଲନ ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ଲେର ିପାଇଲବକ ିନାହିଁ ତାହା କହ ିଲହବନାହିଁ।  

୨. ଆମର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସବବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ (ଯଥା - ବଦି୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଲକନ୍ଦ୍ର, 
ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲଜଲ୍, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ହଲଷ୍ଟେ, ପାକବ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସରକାରୀ କାଯବୟାଳୟ ଇତୟାଦ୍)ି 
ଗୁଡ଼କିର ଖରାପ ରେଣାଲବେଣର ଏକ ଦ୍ୀର୍ବକାଳୀନ ସମସୟା ରହଛି।ି 

୩. ମାସ ମାସ ଧର ି େକ୍ଡ଼ାଉନ୍ ପଲର ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି ଲଖାୋଯାଉଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ପରସିରଗୁଡ଼କୁି ପୁନସ୍ଥାପିତ କରବିା ପାଇଁ ଅଲନକ ପ୍ରକାର କାଯବୟର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି(ଲଯପରକି ି 
ସୋ କରବିା, ପରମିଳ ସୁଧାରବିା, କାନ୍ଥଲର ଚୂନ ମାରବିା, ର୍ାସ ବାଛବିା, ମରାମତ,ି ରଙ୍ଗ ଲଦ୍ବା, 
ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରବିା ଇତୟାଦ୍)ି। 

୪. ବତବମାନ ସହରାଞ୍ଚଳଲର ନଶିି୍ଚତ ନଯୁିକି୍ତ ଆଇନ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛ,ି କନୁି୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳଲର ରେିିଫ୍ 
କାଯବୟର ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ରହଛି।ି ସହରାଞ୍ଚଳଲର ନଶିି୍ଚତ ଲରାଜଗାର ଦ୍ଗିଲର ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ 
ତାେିମ୍ ଲଯାଜନା ଏକ ପଦ୍ଲେପ ଭାବଲର କାଯବୟ କରପିାଲର।  

ଯମ୍ୌଳକି ଧାରଣା  
୫. ରାଜୟ ସରକାର “ଜବ ଷ୍ଟାମ୍ପ”୍ପ୍ରଦ୍ାନ କରଲିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁଲମାଦ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ - ବଦି୍ୟାଳୟ, 

କଲେଜ, ସରକାରୀ ବଭିାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଲକନ୍ଦ୍ର, ଲପୌରସଂସ୍ଥା, ସଂଙ୍ଗଠନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନକିାୟଗୁଡ଼କୁି 
ବଂଟନ କରଲିବ। ପ୍ରଥଲମ ଅନୁଲମାଦ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲହବ, (ପଲର ର୍ଲରାଇ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅଣ-ୋଭ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କୁି ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇପାଲର)।   

 
୧ ଏହ ିଓଡ଼ଆି ଲେଖାଟ ିଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଲଜନା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ରାଜକଲିଶାର ମିଶ୍ର ଏହାର ସଂଲଶାଧନ କରିଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଲେଖାଲର ଦ୍ଆିଯାଇଥିବା 
ମତାମତ ସମୁ୍ଫର୍ଣ୍ବ ଲେଖକଙ୍କର, ଏହା ନବକୃଷ୍ଣ ଲଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଲବଷଣା ଲକନ୍ଦ୍ର ବା ଏହା ସହତି ସଂସିିଷ୍ଟ ବା କାମକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନର 

ମତାମତକୁ ଦ୍ଶବାଏନାହିଁ।  
୨ ଯଁୟା ଦ୍ରେଜ ରାଞ୍ଚ ିବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଲର ଭିଜଟିଙ୍ି୍ଗ ପ୍ରଲେସର ଓ ଦ୍ଲି୍ଲୀ ସ୍କେୁ ଅେ ଇଲକାଲନାମିକସ୍୍ଲର ଅନରାରି ପ୍ରେସର ଭାଲବ କାଯବୟରତ। 
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୬. ଅନୁଲମାଦ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି ଲରାଜଗାରର ବୟବସ୍ଥା କରଲିବ ଓ ସରକାର ମଜୁରୀ (ସବବନମିନ ମଜୁରୀ) 
ପ୍ରଦ୍ାନ କରବିା ସହତି, ପ୍ରଲତୟକ ଜବ ଷ୍ଟାମ୍୍ପ୍କୁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ଲଗାଟଏି କାଯବୟଦ୍ବିସଲର 
ପରଣିତ କରାଯାଇ ପାରବି। ଅନୁଲମାଦ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି ଏପର ିକାଯବୟର ବୟବସ୍ଥା କରଲିବ।  ଜବ 
ଷ୍ଟାମ୍୍ପ ଓ ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତାଙ୍କ ଠାରୁ କାଯବୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପଲର, ସରକାର ସଧିାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 
ବୟାଙ୍୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ମଜୁରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରଲିବ।  

୭. ଅନୁଲମାଦ୍ତି ନଯୁିକି୍ତ ଦ୍ାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକସମହୁ ମଧ୍ୟରୁ କାମ କରବିା ପାଇ ଁଶ୍ରମକିମାନଙୁ୍କ 
ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚତି, କମିବା ଚୟନଲର ଅନମିିୟତା ବନ୍ଦ କରବିା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଲପେସ୍୍ଲମଂଟ 
ଏଲଜନସୀ’୍ମାଧ୍ୟମଲର ଶ୍ରମକି ଚୟନ କରାଯିବ - ନମିନଲର ଦ୍ଆିଯାଇଛ।ି  

ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ  
୮. ଅନୁଲମାଦ୍ତି ନଯୁିକି୍ତ ଦ୍ାତାଙୁ୍କ ଅଧିକ ମାତ୍ରାଲର ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରଲିେ, ବହୁ ନଯୁିକି୍ତ ସଷୃ୍ଟ ିକରବିାଲର 

ସାହାଯୟ କରବି।  
୯. କାଯବୟ େଳପ୍ରଦ୍ ଓ ପ୍ରଭାବ ିଲହବା ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହବି। 
୧୦. ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କି ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତା ଲହାଇଥିବାରୁ ଏହ ିଲଯାଜନା କାଯବୟକାରୀ କରବିା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ 

କମବଚାରୀ ଆବଶୟକ ଲହବ। 
୧୧. ଠକି ସମୟଲର ସବବନମିନ ମଜୁରୀ ହାରଲର ଲଦ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇପାରବି ଏବଂ ଶ୍ରମକିମାନଙୁ୍କ 

ଅନୟାନୟ ସୁବଧିା ଲଯାଗାଇ ଦ୍ଆିଯାଇ ପାରବି।  
ଟରବତତୀ ସମ୍ଭାବନା  
୧୨. ଅପବୟବହାରକୁ ଏଲଡ଼ଇବା ପାଇଁ, ଜବ ଷ୍ଟାମ୍ପଗୁଡ଼କିର ବୟବହାର ଅନୁଲମାଦ୍ତି କାଯବୟ ତାେିକାଲର 

ସୀମିତ ଲହାଇପାଲର। କନୁି୍ତ ତାେିକାଟ ିଯଲଥଷ୍ଟ ବସୃି୍ତତ ଲହବା ଉଚତି ଏବଂ ରେଣାଲବେଣ କାଯବୟଲର 
ସୀମିତ ଲହବା କଥା ନୁଲହଁ।  

୧୩. ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କିଲର କାଯବୟ ତାେିକା ଏଲତ ବୟାପକ ଲହବା ଉଚତି ନୁଲହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 
ବତବମାନ ଲହବାକୁ ଥିବା କାମଗୁଡ଼କି ବାଦ୍ପଡ଼ଯିିବ। 

୧୪. ସମସ୍ତ ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାେିମ୍ ଲଯାଜନାଲର ଲରାଜଗାର, ଶ୍ରମକି ସୁରୋ ଓ କେୟାଣ ଏବଂ ଶ୍ରମ 
ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ଲହବା ଉଚତି। 

୧୫. ୧୮ବଷବ ବୟସରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସନି୍ଦା ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାେିମ୍ ଲଯାଜନା ଅଧିନଲର 
ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲହବାକୁ ଲଯାଗୟ ଲହବା ଉଚତି, କନୁି୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡ଼୍ରାଇଭ୍ କମିବା ଲେସ୍୍ଲମଂଟ 
ଏଲଜନସୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଅଂଚଳଲର ବା ଅଧିକ ଗରବି ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଂଚଳ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଧ୍ୟାନ 
ଲଦ୍ବା ଦ୍ରକାର।  

୧୬. ଏହ ିଲଯାଜନା ଉଭୟ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣ-କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କରବି। ଯଦ୍ ିଜଲଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମକି 
ନଲିୟାଜତି ଲହଲବ, ଏହ ିଲଯାଜନାଲର ତାେିମ୍ ଓ ଦ୍େତା ବକିାଶର ଏକ ଉପାଦ୍ାନ ଭାଲବ  ତାଙ୍କ 
ପାଖଲର ଜଲଣ ସହକାରୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ନଲିୟାଜତି କରାଯାଇପାଲର। ପରବତବୀ ତାେିମ୍ 
ସୁବଧିାଗୁଡ଼କି ସମୟ ସହତି ବକିଶତି କମିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାଲର। ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଣ-
ୋଭ ଲପେସ୍୍ଲମଂଟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କୁି ନଲିୟାଜତି କରାଯାଇପାଲର। 
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୧୭. ମୂେୟ ଲସୟାରଂି (କଷ୍୍ଟ ଲସୟାରଂି) ବୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରବି, ଅନୁଲମାଦ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜବ 
ଷ୍ଟାମ୍୍ପ ମାଗଣାଲର ପାଇବା ପରବିଲତବ ମଜୁରୀର ଏକ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପ୍ରଦ୍ାନ କରଲିବ। ଏହା କାଯବୟ 
େଳପ୍ରଦ୍ ଲହବାକୁ ସାହାଯୟ କରବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲରାଜଗାର ସଷୃ୍ଟି ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ରହବି। ମୂେୟ 
ଲସୟାରଂି ଏକ ଜଟଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲତଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭଲର ଏହାକୁ ଏଲଡ଼ଇଯିବା ଉଚତି। 

୧୮. ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟଲର ଜବ ଷ୍ଟାମ୍୍ପ ଆବଟଂନ ପାଇଁ ସରଳ ମାନଦ୍ଣ୍ଡ ଆବଶୟକ। ଏହ ି
ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟଲର ଜବ ଷ୍ଟାମ୍୍ପ୍ଗୁଡ଼କିର କଛି ିସୀମିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବଚିାର କରାଯାଇପାଲର।  

୧୯. କାଯବୟଗୁଡ଼କିର ତଦ୍ାରଖ, ଯାଂଚ, ଅଡ଼ଟି୍ ଏବଂ ମୂେୟାଙ୍କନ କରବିା ପାଇଁ ମୁୟନସିପିାେିଟ ିସ୍ତରଲର ଏକ 
ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାଧିକରଣ ନଯୁିକ୍ତ କରାଯାଇପାଲର। 

୨୦. ଜାତୀୟ ସହରୀ ଜୀବକିା ମଶିନ ସମ୍ଭବତଃ ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାେିମ୍ ଲଯାଜନା ଲର ମଧ୍ୟ ଏକ 
ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରପିାଲର। 

୨୧. ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଜଲି୍ଲା କମିବା ଏକ ମୁୟନସିପିାେିଟ ିଅଂଚଳଲର ପରୀୋମୂଳକ ଭାଲବ ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ 
ତାେିମ୍ ଲଯାଜନା ସହଜଲର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାଲର।  

ଯଟେସ୍ଯମ୍ଂଟ ଏଯଜନସୀ 
୨୨. ଲପେସ୍୍ଲମଂଟ ଏଲଜନସୀର ପ୍ରାଥମକି ଭୂମିକା ଲହଉଛ ି ଲଯଲତଲବଲଳ ଆବଶୟକ, ଅନୁଲମାଦ୍ତି 

ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତାଙୁ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଲଯାଗାଇ ଲଦ୍ବାର ବୟବସ୍ଥା କରବିା। ଏହା ବୟତୀତ ଅନୟ କାଯବୟ 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦ୍ନି କରପିାରବି ଯଥା-ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ଦ୍େତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରବିା, ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଲଶାଷଣରୁ 
ରୋ କରବିା ଏବଂ ଲସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜକି ୋଭର ବୟବସ୍ଥା କରବିା। 

୨୩. ଲପେସ୍୍ଲମଂଟ ଏଲଜନସୀ ପାଇ ଁବଭିିନ୍ନ ବକିଳ୍ପକୁ ବଚିାର କରାଯାଇପାଲର, ଲଯପରକି ି (୧) ସ୍ଥାନୀୟ 
ସ୍ୱାୟତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି ପ୍ରଲତୟକ ମୁୟନସିପିାେିଟ ିପାଇଁ ଏକ ଏଲଜନସୀ, (୨) ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ, 
(୩) ଏକାଧିକ ଲପେସ୍୍ଲମଂଟ ଏଲଜନସୀ , ଅଣ-ୋଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା କମିବା ସମବାୟ। 

ପ୍ରାଥମ୍କିତା 
୨୪. କଲତକ ଲଦ୍ଶଲର ସମାନ ଧରଣର ଲରାଜଗାର ସବ୍ସଡ଼ି ିଲଯାଜନା ଅଛ,ି ଉଦ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଲନକ 

ୟୁଲରାପୀୟ ଲଦ୍ଶଲର “ସଭିସ୍ ଭାଉଚର ସି୍କମ୍୍”୍ ଅଛ।ି ଲବେଜୟିମ୍୍ଲର ଏକ ଲୋକପି୍ରୟ “ସଭିସ୍ 
ଭାଉଚର ସି୍କମ୍୍”୍ଅଛ,ି ଯାହାକ ିର୍ଲରାଇ ଲସବା ଯଥା ସୋ କରବିା ଏବଂ ଆଇରନ୍ କରବିା ଭଳ ିକାଯବୟ 
ପ୍ରଦ୍ାନ କଲର। ୨୦୧୬ ମସହିାଲର ଏହ ିଲସବା ଲଦ୍ଶର ୫ଟ ିପରବିାର ମଧ୍ୟରୁ ଲଗାଟଏି ପରବିାର 
ଉପଲଯାଗ କରଥିିଲେ। 

ନଶିି୍ଚତ ଯରାଜଗାର ଆଡ଼କୁ  
୨୫. ସହରାଞ୍ଚଳଲର ନଶିି୍ଚତ ଲରାଜଗାର ଦ୍ାବ ି ପୂରଣ କରବିା ପାଇ ଁଏହ ିସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାେିମ୍ 

ଲଯାଜନା କାଯବୟକ୍ରମ ସହାୟକ ଲହବ। ଲରାଜଗାର ନମିଳବିା ସମୟଲର ଲଶଷଲର ମୁୟନସିପିାେିଟ ି
ଏକ ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତା (Last-resort employer) ଭାଲବ କାଯବୟ କରବି। କାରଣ ଲଯଉଁମାଲନ କାମ 
ଦ୍ାବ ିକରୁଛନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ଅନୁଲମାଦ୍ତି ନଯୁିକି୍ତଦ୍ାତା ଲସମାନଙୁ୍କ କାମ ନଲଦ୍ବା ସ୍ଥଲଳ, ମୁୟନସିପିାେିଟ ିକାମ 
ଲଯାଗାଇ ଲଦ୍ବାପାଇଁ ପ୍ରତଶିତୁବିଦ୍ଧ ଲହବ। ସହରାଞ୍ଚଳଲର ସହର ିନଯୁିକି୍ତ ଏବଂ ତାେିମ୍ ଲଯାଜନା ଏକ 
ବସୃି୍ତତ ନଶିି୍ଚତ କମବ ନଯୁିକି୍ତ କାଯବୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଲହାଇପାରବି। 
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This is the twelfth NCDS policy brief in the COVID-19 series and the second on re-purposing economy. It has an 

English version (PB23NCDS, 29 August 2020) and a Hindi version (ह िंदी सिंस्करण, PB23aNCDS, 31 August 2020).  The 

other eleven have been on analysis of cases across countries and Hindi version provinces of China (PB12NCDS, 20 
March 2020), on behavioural biases that could lead to panic like asking health care professionals to leave rented 
premises (PB13NCDS, 25 March 2020), on strengthening COVID hospitals and concerns of community 

transmission in Odisha (PB14NCDS, 28 March 2020), ଦ୍ର ୋଭିଡ-୧୯ ମହୋମୋରୀ ସମୟଦ୍ରର ପୁଷି୍ଟ ର ଖୋଦ୍ୟର ଉପଦ୍ର ୋଗିତୋ 
(PB15NCDS, 7 April 2020), which is an Odia translation of “Maintaining a healthy diet during COVID-19 pandemic” 
prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, a cross-country analysis of positive 
cases and testing (PB16NCDS, 11 April 2020), frequently asked questions on rapid antibody test (PB17NCDS, 20 

April 2020;  ୋହୋର ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣ, PB17aNCDS, 23 April 2020), on movement of migrant labourers (PB18NCDS, 27 

April 2020;  ୋହୋର ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣ, PB18aNCDS, 3 May 2020), on implications for malaria (PB19NCDS, 15 May 2020; 

 ୋହୋର ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣ, PB19aNCDS, 28 May 2020), on ଦ୍ର ୋଭିଡ-୧୯ର ମୁ ୋବଲିୋ: ଦ୍ରଖୋରୋ , ପୁଷି୍ଟସୋର ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମପୁଷି୍ଟସୋର 
(ମୋଇଦ୍ରରୋନୁ୍ୟଟ୍ରଏିଣ୍ଟ)ର ୧୦ ଦ୍ଫୋ ସମବଳତି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବବିରଣୀ (PB20NCDS, 25 May2020) which is translation of a 10-pointer on 

diet and nutrition from NNEdPro, Cambridge), on dos and don’ts for media (PB21NCDS, 16 June 2020;  ୋହୋର ଓଡଆି 

ସଂସ୍କରଣ, PB21aNCDS, 26 June 2020) and on life and livelihood as key to a post-pandemic economy (PB22NCDS, 16 

June 2020). 
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