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କ ୋଭିଡ-୧୯ ତୋଲୋବନ୍ଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧ
ଘେକଲଉଟୋଣି ଯୋତ୍ରୋ୧

NCDS

ଉଠିଯିବୋ ପକେ ପ୍ରବୋସୀ ଶ୍ରମି

ଓ ଅନ୍ୟମୋନ୍ଙ୍କ

ଓଁମ ଦମ୍ମାଣୀ, ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର, ଜୟେନ୍ଦ୍ରନ ୟେଙ୍କୟେଶ୍ୱରନ ୨
୪ ମଇ ୨୦୨୦ (ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦)
ଉଦ୍ଧୃ ତୋାଂଶ: ତାଲାବନ୍ଦ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୟକାହଳ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖିୟର ରଖି ରାଜୟମାୟନ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ
ଓ ଅନୟମାନଙ୍କର ୟେରିବା ବା ଘରୟଲଉୋଣି ଯାତ୍ରା ୟନଇ ୟଯାଜନା କରି ସାରିୟଲଣି। ଏହି ପରିୟପ୍ରକ୍ଷୀୟର ଏହି ନୀତିପତ୍ରର ମତ
ୟଯ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ୟଲଉୋଣୀ କାଯ୍ୟକ୍ରମକୁ

ପଯ୍ୟାେକ୍ରୟମ କରାଯିବା ଦରକାର। ୟେରୁଥିବା ବା ୟେରିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା

ୟଲାକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିୟର ସୀମିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାବଧାନ ୟଯପରିକି ବଜିତ ବା
ବଞ୍ଚିତ ୟହବାର ତୃ େିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ୟେରିବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନୟଦଖି ୟକୟତ ୟଲାକ ୟେରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପୟର
ଗୁରୁତ୍ୱୟଦଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ୟସମାନଙ୍କ ୟେରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତକ୍ତା ସହିତ ବିୟଶ୍ଷ ବସ ବା ୟେନ
ଚଳାଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୟେରିବା ଆଶ୍ଙ୍କାକୁ ୟନଇ ନା ୟକବଳ
ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର (କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ ୟସଣ୍ଟର) ସହ ଏକାନ୍ତଵାସ ୟକନ୍ଦ୍ର (ଆଇୟସାୟଲସନ ୟସଣ୍ଟର) ରହିବା ଉଚିତ ବରଂ
ୟଛାେ ୟଛାେ ୟଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସବଗୃହ ସଙ୍ଗୟରାଧ (ୟହାମ୍ କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ) ଉପୟର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସବୁ ୟକନ୍ଦ୍ର
ଗୁଡକ
ି ୟର ୟମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୟସବା ୟଯାଗାଣ ଉପକରଣ, ଅଣ ୟକାେିଡ-୧୯ ଆଧାରିତ ୟରାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ, ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ
ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟପ୍ରଦ ରଖ୍ାଯିବା ବୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀରୟର ୟରାଗ ପ୍ରତିୟଷଧକ ଶ୍କ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଖ୍ାଦୟ ବୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶ୍ାରୀରିକ
ଓ ମାନସିକ ସକ୍ରୀେତା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।

ଉପକ୍ରମଣି ୋ
ଆଜିର ଦିନୟର (୨୭ ଏପ୍ରି ଲ ୨୦୨୦) ୟକାେିଡ-୧୯ ମହାମାରୀର ପ୍ରୟକାପ ବିଶ୍ୱର ଅନୟାନୟ ୟଦଶ୍ମାନଙ୍କ ତୁ ଳନାୟର ୋରତୟର
କମ ରହିଛ।ି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୟର ଏକ ଲକ୍ଷ ୟଲାକୟର ୩୭ ଜଣ ୟକାେିଡ-୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନତ
ି ୟହାଇଥିବା ୟବୟଳ ୋରତୟର ତାହା ଏକ
ଲକ୍ଷ ୟଲାକୟର ୨ ଜଣୟର ସୀମିତ ରହିଛ।ି ୋରତୟର ମଧ୍ୟ ଏଥିୟର େିନ୍ନତା ୟଦଖିବାକୁ ମିଳଥ
ି ାଏ। ଏହି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରସାରିତ

ୟହବାକୁ ୟରାକିବାୟର ଓଡ଼ିଶ୍ା ଓ ୟକରଳ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ୋବୟର ବହୁ ତ େଲ କରିଛନ୍ତି। ୟକରଳ ଓ ୟଦଶ୍ର ଅନୟ ରାଜୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର
ଥିବା ତୋତେି ୟହଉଛି ୟଯ ୟଦଶ୍ର ଅନୟାନୟ ରାଜୟ ଅୟପକ୍ଷା ୟକରଳ ରାଜୟର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକ ବିଶ୍ୱର ବିେିନ୍ନ ୟଦଶ୍ୟର
ରହିଛନ୍ତି। ୋରତର ପ୍ରଥମ ୟକାେିଡ-୧୯ ପଜିେେ
ି ୟକରଳୟର ଚିହ୍ନେ ୟହାଇଥିୟଲ। ୟସ ଜୟଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଚୀନ୍ୟର ଅଧ୍ୟେନରତ

ଥିୟଲ। ଚୀନୟର କୟରାନା ମହାମାରୀର ରୂପ ୟନବା ପୟର ୟସ ୋରତ ଚାଲି ଆସିଥିୟଲ। ୩ ମଇ ୨୦୨୦ ପୟର ୟଦଶ୍ୟର
ଗମନାଗମନ ୟକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ଭାବୟ କେକଣାମୁକ୍ତ ୟହବା ପୟର ବିହାର, ଓଡିଶ୍ା, ଉତ୍ତର ପ୍ରୟଦଶ୍ ପରି ରାଜୟୟର ୟକାେିଡ-୧୯ର ପ୍ରୋବ
ଅଧିକ ୟହାଇପାୟର କାରଣ ଏହି ରାଜୟଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୟ ରାଜୟୟର ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର ଓ ଅନୟମାୟନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାୟର ୟେରି
ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆୟମ ଏଠାୟର ୟକୟତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖ୍ୁଛୁ।

୧

ଏହି ୟଲଖ୍ା େି ନବକୃ ଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରର ନୀତିପତ୍ର ୧୮କ(18a) ଓ ଏହା ଇଂରାଜୀ ନୀତିପତ୍ର ୧୮ (PB18NCDS, COVID-19: Return

of Migrant Workers and Others after Easing of Lockdown Restrictions, 27 April 2020) ର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକି ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ୟଲଖ୍ାରୁ
ସୁୟରନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆୟର ଅନୁ ବାଦିତ ୟହାଇଅଛି।
୨
ଓଁମ୍ଦମ୍ମାଣୀ ୟହଉଛନ୍ତି ୋରତୀେ୍ୟପ୍ରୌୟଦୟାଗିକୀ୍ସଂସ୍ଥାନ (Indian Institute of Technology), ମୁମବାଇର କମ୍ପୁେର୍ସାଇଁସ୍ଆଣ୍ଡ୍ଇଂଜିନେ
ି ରିଂ ବିୋଗର
ପ୍ରୟେସର ଏବଂ ୟସଣ୍ଟର େର ପଲିସି ଷ୍ଟଡିଜ୍୍ସହିତ ଜଡିତ।୍ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର ୟହଉଛନ୍ତି ନବକୃ ଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରâର୍ନିୟଦ୍ଶ୍କ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା୍
ଗାନ୍ଧୀ୍ବକ
ି ାଶ୍୍ଅନୁ ସନ୍ଧାନ୍ସଂସ୍ଥା,୍ମୁମବାଇର ପ୍ରୟେସର। ଜୟେନ୍ଦ୍ରନ ୟେଙ୍କୟେଶ୍ୱରନ୍ହେଉଛନ୍ତି ୋରତୀେ୍ୟପ୍ରୌୟଦୟାଗିକୀ୍ସଂସ୍ଥାନ, ମୁମବାଇର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୋଲ ଇଂଜିନେ
ି ରିଂ
ଆଣ୍ଡ ଅପୟରସନସ ରିସର୍ଚ୍୍୍ବିୋଗର ପ୍ରୟେସର।
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ପଯ୍ୟୋୟକ୍ରକମ ଗମନ୍ୋଗମନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତ୍ର ଟ ଣୋମୁକ୍ତ କେଉ

ଜାତୀେ ସ୍ତରୟର ଗମନାଗମନ ଓ ଅନୟାନୟ ୟକ୍ଷତ୍ରରୁ ପଯ୍ୟାେକ୍ରୟମ କେକଣା ଉଠାଯିବା ଉଚିତ୍।୩ ସଂକ୍ରମିତ ୟଜାନଗୁଡକ
ି ୟର
ଅତୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ୟସବା ଗୁଡକ
ି ର ନିେମିତ ୟଯାଗାଣର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସାରା ୟକ୍ଷତ୍ରୟର କେକଣାକୁ କଡାକଡି ୋୟବ
ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ୟସହିପରି ଜାତୀେ ସ୍ତରୟର ହେସ୍ପେ ୋୟବ ଚିହ୍ନତ
ି ରାଜୟ ଓ ରାଜୟଗୁଡକ
ି ୟର ହେସ୍ପେ ଚିହ୍ନତ
ି ଜିଲ୍ଲା ଓ ନଗର ଗୁଡକ
ି ୟର କେକଣାକୁ

କଡାକଡି କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଆନ୍ତଃରାଜୟ ବା ଆନ୍ତଃଜିଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟକୌଣସି ହେସ୍ପେ ଚିହ୍ନତ
ି ଜିଲ୍ଲା ବା ସହର ୟଦଇ ଯାତ୍ରା
କରିବାକୁ ପଡୁ ଥାଏ ୟତୟବ ଯାତ୍ରାପଥରୁ ସ୍ଥାନୀେ ୟଲାକମାନଙ୍କୁ ଦୂ ୟରଇ ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସବୁ ଠାରୁ େଲ ୟହବ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ୟଦବା ପୂବ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନିଆଯିବ। ଯାତ୍ରାପାଇଁ ବୟବହୃ ତ ବାହନକୁ
େଲୋୟବ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯିବା, ବାହନୟର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକ ଦୁ ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ୟକବଳ ୨ ବଷ୍ ବେସରୁ କମ ଶ୍ିଶ୍ୁ
ଓ ୟଯଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ୟନବାୟର ସମସୟା ସୃଷ୍ଟି ୟହବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ମନା କରାଯାଇଅଛି
ୟସମାନଙ୍କୁ ବାଦ ୟଦଇ ଅନୟ ସମୟସ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚିତ। ୟଯଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀରୟର ୟକୌଣସି
ଅସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛ ି ୟସମାୟନ ଯାତ୍ରାୟର ସାମିଲ ୟହବା ଅନୁ ଚତ୍
ି । ୟତୟବ ଯଦି ୟକହି ୟକାେିଡ-୧୯ୟର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୟହାଇ ନ
ଥିୟବ ୟତୟବ ୟସମାନଙ୍କର ଅନୟାନୟ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ ଥିୟଲ ମଧ୍ୟ ୟସମାନଙ୍କୁ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୁ ରତା ରଖ୍ାଯାଇ ଯାତ୍ରାୟର ସାମିଲ
କରାଯାଇପାୟର।
କେେୁଥିବୋ ପ୍ରବୋସୀମୋନ୍ଙ୍କେ ପାଂଜି େଣ
ପ୍ରଶ୍ାସନର େବିଷୟତ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ରାଜୟକୁ ୟକୟତଜଣ ପ୍ରବାସୀ ୟେରୁଛନ୍ତି, ୟସମାୟନ ୟକଉଁଠାରୁ ୟେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟସମାନଙ୍କର
ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ୟକଉଁଠି ଏ ସବୁ ର ତଥୟ ପଞ୍ଜି କୃତ ୟହାଇଥିୟଲ ତାହା େବିଷୟତର ୟଯାଜନାକାର ମାନଙ୍କପାଇଁ ସହାେକ ୟହବ। ୟସମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ ୟକୟତକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ସଙ୍ଗୟରାଧର ପ୍ରସ୍ତୁ ତକ
ି ରଣକୁ ୟନଇ ଜ୍ଞାନ ରହିଛ ି । ୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀମାୟନ ୟକୌଣସି ହେସ୍ପେ ଚିହ୍ନତ
ି ରାସ୍ତା
ୟଦଇ ୟେରିଛନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦିନର ସଙ୍ଗୟରାଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାୟର। ୟସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳରୁ

ଜଣାପଡିବ ୟଯ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର େି ୟସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନିକେୟର ରହିଛ ି କି ଦୂ ରୟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୟରାଧ ସମେ ୟଶ୍ଷ
ୟହାଇଯିବା ପୟର ୟସମାନଙ୍କୁ ୟସମାନଙ୍କ ଘରକୁ ୟେରିବାପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ୟଯାଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।

ସମ୍ପ୍ରତି ସବୁ ଠାରୁ ବଡ କଥା ୟହଉଛି ୟଯ ୟକୟତଜଣ ୟଲାକ ୟେରୁଛନ୍ତି ୟସକଥା ଜଣାଯିବା ଦରକାର । ବିେିନ୍ନ ପଞ୍ଚାେତ ର ସରପଞ୍ଚ
ହୁ ଅନ୍ତୁ ବା ୱାଡ୍ ୟମମବର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ୟମାୋୟମାେି ସୂଚନା ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ୟଯ ୟସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାେତ ବା ୱାଡ୍ରୁ

ୟକୟତୟଲାକ ପ୍ରବାସରୁ ୟେରି ପାରନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ୋବୟର ୟଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକମାୟନ ୟେରୁଛନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କ ବିଷେୟର
ସୂଚନା ୟଦବାପାଇଁ ଜୟଣ ସଂୟଯାଗକାରୀ ବୟକ୍ତି ବା ୟୋନନମବର ୟଯାଗାଡ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟେରୁଥିବା

ୟଲାକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ ବିଷେୟର ଜଣାପଡିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୟତୟକେି ବଜିତ ତୃ େି ହ୍ରାସ କରିପାୟର,
ୟଯୟତୟବୟଳ କି ନକଲ ୟହତୁ ଦ୍ୱିତୀେେି ମଧ୍ୟ ଅତୟଧିକ ଆକଳନ କରିପାୟର।
ଓଡିଶ୍ା ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ୟପାେ୍ାଲ ୟଖ୍ାଲି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟମାେ ୟକୟତ ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକ ୟେରିୟବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ
ରାଜୟକୁ ୟେରିବାପାଇଁ ବୟଗ୍ର ପ୍ରୟତୟକ ୟଲାକଙ୍କ ବିଷେୟର ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ େିତୟର ପ୍ରକୃ ତୟର ୟକୟତ
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ୟେରିୟବ ୟସ ବିଷେୟର ତଥୟ ମିଳି ପାରିବ। ୟତୟବ ୟସମାନଙ୍କ ସଠିକ ପରିଚେ ମାଧ୍ୟମୟର ତଥୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା
ୟଯତିକି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୟସତିକି ସମେ ସାୟପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ୟହବ। ୟସହିେଳି ୟକୟତକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାବଧାନ ୟଯାଗୁ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ୟଲାକଙ୍କର
୩

ଲାନହସଟହର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ସାହର ଚୀନର ହକାଭିଡ-୧୯ର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ ୱୁୋନ ସେରହର ରେିଥିଲା। ଖାଲି ହସତିକି ନୁ ହେେଁ, ନବକୃ ଷ୍ଣ୍
ୟଚୌଧୁରୀ୍ଉନ୍ନେନ୍ଗୟବଷଣା୍ୟକନ୍ଦ୍ରର୍ନୀତିପତ୍ର୍ ୧୨ (PB12NCDS) ଅନୁ ସାହର ୱୁୋନ ସହମତ ୮୪୍ପ୍ରତିଶତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ େୁ ହବଇ ପ୍ରହେଶହର ଥିଲା
ଏବଂ ଚୀନର ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ ୩୧ ଟି ପ୍ରହେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଟିହର ସୀମିତ ରେିଥିଲା। ଏୋ ଗମନାଗମନ ଉପହର କଡାକଡି କଟକଣା ପାଇେଁ ହୋଇ ପାରିଥିଲା।
ଗାଡିଆନହର ଏକ ୟଲଖ୍ା ଅନୁ ଯାେୀ୍ୟକବଳ୍ଏପ୍ରିଲ୍ପ୍ରାରମ୍ଭୟର୍ହିଁ୍୍ତିନ୍ି ମାସର୍ପ୍ରତିବନ୍ଧକ୍ପୟର୍ୱୁହାନର୍ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ୍ସହର୍ବାହାୟର୍ଯାତ୍ରା୍କରିବାକୁ ୍୍ଆବଶ୍ୟକୀେ୍
ଯାଞ୍ଚ୍ଓ୍୍ଅନୟାନୟ୍ପ୍ରତିବନ୍ଧକ୍ସହିତ୍ଅନୁ ମତି୍ଦିଆଯାଇଥିଲା।
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ବଞ୍ଚିତ ୟହବାର ସମସୟା ୟଦଖ୍ାୟଦଇପାୟର, କାରଣ କିଛ ି ୟଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ହୁ ଏତ ୟୋନନମବର ନ ଥିବ ବା ଆଧାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍
ସୂଚନା ନ ଥିବ। କିଛ ି ୟଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ୟୋନ ଥିୟଲ ମଧ୍ୟ ୟସଥିୟର ଆବଶ୍ୟକ ବାଲାନସ ନ ଥିବ। କିଛ ି ୟଲାକଙ୍କର ଠିକଣାୟର
ୟଯାଗାୟଯାଗ ବୟକ୍ତିେଏ
ି ମଧ୍ୟ ହୁ ଏତ ନ ଥିୟବ, ଅଥବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନୟର େମ୍ େରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ଇଣ୍ଟରୟନଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଇପାୟର। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ପଂଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଥିବା ୟଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବୟର ୟକୟତ
ୟଲାକ ୟେରିୟବ ୟସ ବିଷେୟର ସଠିକ ହିସାବ ହୁ ଏତ ମିଳି ନ ପାୟର ବା ସଂଖ୍ୟା କମ ୟହାଇଯାଇପାୟର।
ଏେଳି ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମେୟର କମ ୟଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କରି ଅଧିକ ୟଲାକ ୟେରିବାକୁ ୟନଇ ସମସୟାର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ୟହବା ଅୟପକ୍ଷା
ବାସ୍ତବୟର ୟଯତିକି ୟଲାକ ୟେରିବାର ସୂଚନା ରହିଛ ି ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକଙ୍କ ୟେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କରିୟନବା େଲ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଳ/ବସ ବୟବସ୍ଥୋ
ୟଗାେିଏ ନିଦଷ୍ଟ
ି ସ୍ଥାନରୁ ୟକୟତ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକ ୟେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟସ ବିଷେୟର ନିଶ୍ଚିତ ୟହାଇଯିବା ପୟର ୟଗାେିଏ ସ୍ଥାନରୁ
ଆଉ ୟଗାେିଏ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳଗାଡି ବା ବସ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାୟର। ଏହାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ୟରାତ ଓ ୟସମାୟନ
ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଦି ବିଷେୟର (ମୟାପୟର ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାପକ ସୂଚନା ଆଧାରୟର) ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାୟର। ଆଉେଲୁ କ
ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ୟଲଖ୍ାୟର ପ୍ରକାଶ୍ିତ ତଥୟ ଅନୁ ଯାେୀ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ମୁତାବକ ୟଦଶ୍ୟର ୬ ରୁ ୭ ୟକାେି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ
ରହିଛନ୍ତି। ୟସଥିରୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶ୍ତ ୟହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରୟଦଶ୍ର ଏବଂ ୧୫ ପ୍ରତିଶ୍ତ ୟହଉଛନ୍ତି ବିହାରର। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର
ଓଡିଶ୍ାର ଉପକୂ ଳବତ୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେସ୍ପେ ଏବଂ କାମଧନ୍ଦା ନଥିୟଲ ଓଡ଼ିଶ୍ାର ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାୟନ କାଯ୍ୟ
ଅୟନବଷଣୟର ବାହାର ରାଜୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି।୪

ଏହି ସମେୟର ଯଦି ପ୍ରବାସୀମାୟନ ଅୟପକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳଗାଡି ବା ବସର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନପାୟର ୟତୟବ
ବିେିନ୍ନ ରାଜୟର ସୀମା ବା ସୀମାନ୍ତ ୟରଳୟଷ୍ଟସନ ଗୁଡକ
ି ରୁ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ ବା ଅନୟାନୟ ବାହନର ବୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇପାୟର। ଏହି ସବୁ ୋଂଜିେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାୟର ସାବୁ ନ/ସାନିୋଇଜର, ମଁୁହ, ନାକ ୟଘାୟଡଇ
ୟହାଇପାରୁଥିବା ମୁଖ୍ା ବା ମାସ୍କ, ଜରୁରୀ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକାନ୍ତବାସ ଏବଂ ସଙ୍ଗୟରାଧ
ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ୁ ପଠାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସଙ୍ଗକେୋଧ (କ୍ଵୋେୋଣ୍ଟୋଇନ୍)
ୟଯୟତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଅନୟାନୟ ୟଲାକ ରାଜୟକୁ ୟେରୁଛନ୍ତି ୟସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବାର
ବୟବସ୍ଥା ପୂବ୍ରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ହଠାତ୍ ଏୟତ ୟଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମେୟର ଏୟତଗୁଡଏ
ି ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର କରିବା
ହୁ ଏତ ସମ୍ଭବ ୟହାଇ ନ ପାୟର।
ଏଥିପାଇଁ ୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀମାୟନ ୟକାେିଡ-୧୯ ହେସ୍ପେ ଅଂଚଳରୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ୟଯଉଁମାନଙ୍କ ଠାୟର କୟରାନାର ୟକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ
ପରିଲକ୍ଷିତ ୟହଉ ନାହିଁ ୟସମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜ ଘୟର ସ୍ୱଗୃହ ସଙ୍ଗୟରାଧ (ୟହାମ୍ କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ) ୟର
ରଖ୍ାଯାଇପାୟର । ୟତୟବ ଏହି ୟଲାକମାୟନ ୟଯପରି ହାଇରିସ୍କ ଥିବା ୟଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ୟର ନ ଆସିୟବ ତା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ
ୟଦବାକୁ ୟହବ ।

ଏୟବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁ ମୁଖ୍ୀ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର (କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ ୟସଣ୍ଟର) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ୟଯଉଁମାୟନ
ହାଇରିସ୍କ ୟଜାନୟର ଅଛନ୍ତି ବିୟଶ୍ଷକରି ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ୟଦଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ରଖ୍ା
ନ ଯାଇ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟଯଉଁମାୟନ ୟକାେିଡ-୧୯ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ନୁ ହନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କୁ ୟକାେିଡ-୧୯

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜୟ ବାହାୟର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକ ୟେରିୟବ। ଓଡିଶାର ୪.୫ ୟକାେି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏୋ ୧.୧
ପ୍ରତିଶ୍ତ। ହେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୟତୟବ ଏହା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାେତୟର ପିଛା ପ୍ରାେ ୭୫ ଜଣ ବୟକ୍ତି (ଓଡିଶାୟର ୬୭୯୮ଟି ଗ୍ରାମ
ପଞ୍ଚାେତ ଅଛି)। ଗଞ୍ଜାମର (ସୁରତ ସେିତ ସମ୍ପକକ ପାଇେଁ) ଓ ବାୟଲଶ୍ୱର ଏବଂ େଦ୍ରକର (କଲିକତା ସେିତ ସମ୍ପକକ ପାଇେଁ) ଅଧିକ ହଲାକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୪
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ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହିତ ରଖ୍ାଯିବା ଅନୁ ଚତ୍
ି । ଏେଳି ୟଲାକମାନଙ୍କୁ ୟସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟପରୀକ୍ଷା ପୂବ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକାନ୍ତବାସ ୟକନ୍ଦ୍ର
(ଆଇୟସାୟଲସନ ୟସଣ୍ଟର) ଗୁଡକ
ି ୟର ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକାନ୍ତବାସ ପାଇଁ ଏକ େଲୋବୟର ମୁକ୍ତ ବାେୁ ଚଳାଚଳ
କରୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପାଇଖ୍ାନା ସଂଲଗ୍ନ ୟକାଠରୀକୁ ବୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ।୫

ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଅସୁବଧ
ି ାେି ୟହଉଛି ୟଯ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ୟର ୟଲାକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ୟୋଜନ କରିବାକୁ
ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିୟର ୟକାେିଡ-୧୯ ବୟାପିବାର ଆଶ୍ଙ୍କା ରହୁ ଛ।ି ୟସେଳି ୟକୌଣସି ଆଶ୍ଙ୍କା ୟଦଖ୍ାଯିବା କ୍ଷଣି ଆଶ୍ଙ୍କା ଥିବା
ୟଲାକମାନଙ୍କୁ ୟଛାେ ୟଛାେ ୟଗାଷ୍ଠୀୟର ରଖ୍ାଯିବା ଉଚିତ୍।

ସଙ୍ଗୟରାଧର ଅବଧି ଅତିକମୟର ୧୪ ଦିନ ୟହବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ୧୪ ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟୟର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀରୟର ପୁଣି
ୟକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ା ୟଦଲା ୟତୟବ ସଙ୍ଗୟରାଧର ସମେକୁ ଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ାଯିବା ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ ୧୪ ଦିନ ପଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯିବା
ଉଚିତ୍। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ାଯାଇଥିବା ବୟକ୍ତି ହେସ୍ପେ ଅଂଚଳରୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି ଓ ଅନୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାଆନ୍ତି ୟତୟବ
ତାଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଅଲଗା ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟଗାେିଏ ଦୁ ଇେି ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ସମେ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବା
ଦରକାର। ୬
ସ୍ୱୋସ୍ଥୟପେୀେୋ ଯନ୍ତ୍ରପୋତି ଓ କେୋଗ ନ୍ିେୀେଣ
ଏକାନ୍ତବାସ, ସଙ୍ଗୟରାଧ ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ୟଲାୟକ ଏକତ୍ରିତ ୟହଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ ସୁବଧ
ି ା ଓ
ୟକନ୍ଦ୍ରୟର:
•

ଅନ୍ତତଃ ପୟକ୍ଷ ଦୁ ଇେି ଇନ୍ଫ୍ରାୟରଡ ଥୟମ୍ାମିେର (ୟଗାେିଏ ବୟବହାରୟର ଲାଗିବା ୟବୟଳ ୟଗାେିଏକୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ୋବୟର)
ରଖ୍ାଯିବ। ଅଥବା ପ୍ରତି ବୟକ୍ତି ପାଇଁ ୟଗାେିଏ କରି ଥୟମ୍ାମିେର ରଖ୍ାଯିବ ଓ କିଛ ି ପରିମାଣୟର ଥୟମ୍ାମିେର ଆବଶ୍ୟକତା

•
•

ୟମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ି ୋୟବ ରଖ୍ାଯିବ।
ଋକ୍ତୟର ଅମଳଜାନର ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାପିଡ ୟେଷ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ୋବୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାୟର ପଲସ ଅକ୍ସିମିେର
ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ
ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକମ୍ୀ ଓ ୟସବା ୟଯାଗାଉଥବା କମ୍ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣୟର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ
ରଖ୍ାଯିବା ଜରୁରୀ।

ରାଜୟକୁ ୟେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର କାହା ଶ୍ରୀରୟର କିଛ ି ୟରାଗ ରହିଛ ି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ

ଆଦବ କାଇଦାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ୟରାଗ ଚିହ୍ନବ
ି ା ପ୍ରକ୍ରିୋ ୟକବଳ ୟକାେିଡ-୧୯ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁ ୟହଁ।
ଅନୟାନୟ ୟରାଗର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ୟହବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜଳ, ପେିମଳ ଏବାଂ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟେେୋ
ପ୍ରଥମତଃ ବୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ୟରକ୍ଷା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସହିତ ବିୟଶ୍ଷକରି ୟଯଉଁମାୟନ ସଙ୍ଗୟରାଧ ଓ

ଏକାନ୍ତବାସୟର ରହିଛନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍। ଏହାର ନୁ ୟନତମ କଥାେି ୟହଉଛି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି, ସାବୁ ନ ମିଳବ
ି ା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପାଣିର ଅୋବ ରହିଛ ି ୟତୟବ ସାନିୋଇଜର ମିଳବ
ି ା ନିହାତି ଦରକାର। ୟତୟବ
ୟଯଉଁମାୟନ ସାନିୋଇଜର ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ୟସମାୟନ ମଧ୍ୟ ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବା ପୂବ୍ରୁ ବା ୟରାୟଷଇ ଘୟର କିଛ ି କାଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରିବା ପୂବ୍ରୁ ପାଣି ଏବଂ ସାବୁ ନ ସହାେତାୟର ହାତକୁ େଲ ୋବୟର ସୋ କରିୟନବା ଆବଶ୍ୟକ। (ଧ୍ୟାନ ୟଦବାକୁ ୟହବ ୟଯ
୫

ପୂବ୍ରୁ େଶକାଯାଇଥିବା ଲାନହସଟ୍ ହପପର ଅନୁ ଯାେୀ, ୱୁହାନୟର ୋଙ୍ଗକାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରେସ୍ଥଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାଗୁଡ଼କ
ି ୟର ହକବଳ ୟକାେିଡ-୧୯ୟର ସଂକ୍ରମିତ ହରାଗୀଙ୍କ ପାଇେଁ
ଥିଲା। ଏହା ଅନୟାନୟ କାରଣରୁ ଥ୍ଣ୍ଡା ବା ଜର ହୋଇଥିବା ହରାଗୀଙ୍କ ପାଇେଁ ନଥିଲା କାରଣ ୟସମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିୟରାଧକ ଶ୍କ୍ତି େୁ ବକଳ ହୋଇ ଯାଇଅଛି
ଓ ହସମାହନ ୟକାେିଡ-୧୯ ହରାଗହର ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢି ଥ୍ାଏ।
୬
ଓଡିଶ୍ାୟର କିଛ ି ବିନା ଲକ୍ଷଣାତ୍ମକ ୟକାେିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମିତ ହରାଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପୟର କିଛ ି ପ୍ରଶନ ଉଠିଅଛି କାରଣ ଏହା ୟସମାନଙ୍କର ଓଡିଶ୍ା ହେରିବାର ତିନି ସପ୍ତାହ
ପୟର ଜଣାପଡିଥିଲା ହଯହତହବହଳ ତାଲାବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ସମେୟର ହସମାହନ କିଛ ି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିୟଲ।
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ଆୟମ ବୟବହାର କରୁଥିବା ସାନିୋଇଜର ଗୁଡକ
ି ୟର ୟଯୟହତୁ ଆଲୟକାହଲ ମିଶ୍କ
ି ରି ଥାଏ ୟତଣୁ ଏହା ପ୍ରଜ୍ୱଳନକ୍ଷମ ୟହାଇ
ରହିଥାଏ, ସତକ୍ ନୟହୟଲ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ େେ ରହିଥାଏ) ୟଯଉଁମାୟନ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରହୁ ଛନ୍ତି ୟସମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ
ବୟବହାରକ୍ଷମ ଦୁ ଇେି ମାସ୍କ ଅନ୍ତତଃ ଦିଆଯିବା ସହିତ ୟସଗୁଡକ
ି ୁ ସଠିକ୍ ୋବୟର ପରିସ୍କାର କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତି ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧ ୟହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା େଳୟର ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରହୁ ଥିବା
ବୟକ୍ତିମାୟନ ଅନୟ ୟକୌଣସି ୟରାଗୟର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୟହବାରୁ ବଂଚି ପାରିୟବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ୟରାଗର ପ୍ରାଦୁ େ୍ାବ ୟଦଖିବାକୁ ମିଳବ
ି ନାହିଁ।
ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାକ-ୟମୌସୁମୀ ବଷ୍ା ଆରମ୍ଭ ୟହାଇ ସାରିଲାଣି। ଯଦି ୟକୌଣସି ପ୍ରୋବିତ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୟରାଧ ଅବଧି ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯିବାର
ଅଛି ୟତୟବ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକ
ି ୟଯପରି ଓଦା ନ ରହନ୍ତି ୟସଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ବାକୁ ପଡିବ ।
କେୋଗ ପ୍ରତିକେୋଧ ଶକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି

ଶ୍ରୀରୟର ୟରାଗ ପ୍ରତିୟରାଧକ ଶ୍କ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ।ି ୭ ଅୟନକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳୟର

ପ୍ରାେତଃ ତାଜା ପରିବା ଓ େଳର ବଜାରମାନ ୟଦଖିବାକୁ ମିୟଳ ନାହିଁ । ୟତଣୁ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକ
ି ପାଖ୍ ବଜାରରୁ ତାଜା େଳ
ଓ ପରିବା କିଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ୟକବଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ୟରାଗ ପ୍ରତିୟରାଧକ ଶ୍କ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ ୟବାଲି ନୁ ୟହଁ ଏହା େଳୟର
ସ୍ଥାନୀେ ଅଥ୍ନୀତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ୍ ଘେିବ।

ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସବୁ ମୟତ ଧ୍ୟାନ ରଖିôବାକୁ ୟହବ। ଶ୍ାରୀରିକ
ବୟାୋମ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ବଜାେ ରଖ୍ାଯାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପକ୍ୀେ ବା ସମାଜର ଅନୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ବ
ି ାକୁ

ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ୟକହି କାହାରି ସଂସ୍ପଶ୍୍ୟର ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ବୟକ୍ତିମାୟନ କିଛ ି କାଯ୍ୟକ୍ରମୟର ୋଗ ୟନୟଲ ତାହା
ୟବଶ୍ ଉପକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ୟହାଇ ପାରିବ। ଅୟନକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୃ ଷିକାଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପକିତ ନୁ ହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟସମାୟନ ବତ୍ତ୍ମାନ
ପୁଣି ଥୟର କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ୟତଣୁ ଯଦି ୟସମାୟନ କୃ ଷିକାଯ୍ୟକୁ ଆପୟଣଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ୟଯୟହତୁ
ୟସମାନଙ୍କର ଅଣକୃ ଷି ୟରାଜଗାର ଏୟବର ଖ୍ର୍ଚ୍୍ବହୁ ଳ କୃ ଷିକାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ ୟହାଇ ନ ପାୟର ୟସଥିପାଇଁ ୟସମାନଙ୍କୁ
ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ଅବସ୍ଥାୟର ହିଁ କୃ ଷିକାଯ୍ୟ ଉପୟର ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯାହା େଳୟର ସଙ୍ଗୟରାଧରୁ ବାହାରିବା ୟବଳକୁ
ୟସମାୟନ କୃ ଷିକାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ାରୀରିକ ୋୟବ ପାରଙ୍ଗମ ୟହାଇ ପାରିୟବ।
ବାସ୍ତବୟର ୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାୟନ ୟେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ରହୁ ଛନ୍ତି ୟସମାୟନ
ନିଜକୁ ୟରାୟଷଇ, ଲୁ ଗାପୋ ସୋ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା, ପରିୟବଶ୍କୁ , ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରହିତ କରିବା ଆଦି କାଯ୍ୟୟର
ସଂଗଠିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିୟର ବାହୟ ଅନୁ ପ୍ରୟବଶ୍କୁ ୟଯୟତ କମ କରାଯାଇ ପାୟର ୟସୟତ େଲ। ଏେଳି କାଯ୍କ୍ରମ
ୟସମାନଙ୍କୁ ଶ୍ାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପୟର ନିୟୋଜିତ ରଖି ପାରିବ।
ଉପସାଂେୋେ
ଥୟର ୋରତୟର ତାଲାବନ୍ଦ ସହଜ ୟହାଇଗଲା ପୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାୟର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାୟନ ୟେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିୟବ। ୟସେଳି
ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ୟହଉଛି ହେସ୍ପେ ଗୁଡକ
ି ୟର ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଜାରୀ ରଖ୍ାଯିବା ଉଚିତ ଓ ୟେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିେନ୍ତ୍ରିତ ୋୟବ ୟେରିବାପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟେରନ୍ତା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପଞ୍ଜି କରଣ ୟବୟଳ ବଜିତ ତୃ େି
କୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସତ୍ତ୍ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସୀମିତ ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମସେୟର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ସହିତ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳ/ବସ ଆଦି ଚଳାଯିବା ଦରକାର। ବହୁ ପରିମାଣୟର ସଂକ୍ରମିତ ୟଲାକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବା ସମେୟର ୟଯପରି
ଅଧିକ ୟଲାକ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁ ଅନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବାକୁ ୟହବ। ଏଥିପାଇଁ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୋ ଓ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା
୭

ଜାତିସଂଘର ଖ୍ାଦୟ ଏବଂ କୃ ଷି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମଶ୍୍ ଆଣିଛ,ି ଯାହାକି ନବକୃ ଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରର ନୀତିପତ୍ର ୧୫ (PB15NCDS)
ୋବୟର ଓଡିଆୟର ଅନୁ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ୟକମ୍ବ୍ିଜ୍
ି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳେର ପୁଷ୍ଟିକର ଶିକ୍ଷା ର ହଯାଜନା ପାଇଁ ୟଗଲାବାଲ୍ ହକନ୍ଦ୍ରର ହକାଭିଡ-୧୯ ପାଇେଁ ପୁଷ୍ଟିର ଉପହଯାଗୀ କୁ
ହନଇ ଏକ ୧୦-ପଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

COVID-19

5/6

Policy Brief 18a

NCDS

ଆପଣାଯିବା ଉପୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ୟହବ। ଏହା ସହିତ, ୟକୟତକ ୟମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଅଣ-ୟକାେିଡ ୟରାଗ
ସହିତ ସମସ୍ତ ୟରାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷା ଉପୟର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ୟରାଗ ପ୍ରତିୟଷଧକ ଶ୍କ୍ତି
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯିବା କଥା ଉୟଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଅଛି।

______________________________________________________________________________________________
This is the seventh NCDS policy brief in the COVID-19 series. The other six have been on analysis of cases across
countries and 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), ୟକାେିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ
ସମେୟର ପୁଷ୍ଟିକର ଖ୍ାଦୟର ଉପୟଯାଗିତା (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), and frequently asked questions
on rapid antibody test (PB17NCDS, 20 April 2020; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB17aNCDS, 23 April 2020).
After publication of the English version of this policy brief, some of the suggestions are there in the decisions
taken by Government of India’s Order on movement of migrant labour, Government of Odisha’s Order to bring
back stranded Odias in other states, and Indian Railways has also started running special trains. ଏହି ନୀତିପତ୍ରର ଇଂରାଜୀ
ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପହର ଏଥିହର ଥିବା କିଛ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ହରଳବାଇଙ୍କର କିଛ ି ଆହେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍କାୟହର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
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