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କ ୋଭିଡ-୧୯ ତୋଲୋବନ୍ଦ ପ୍ରତବିନ୍ଧ  ଉଠଯିିବୋ ପକେ ପ୍ରବୋସୀ ଶ୍ରମ ି ଓ ଅନ୍ୟମୋନ୍ଙ୍କ 

ଘେକଲଉଟୋଣ ିଯୋତ୍ରୋ୧  

 

ଓଁମ ଦମ୍ମାଣୀ, ଶ୍ରୀଜତି୍ ମିଶ୍ର, ଜୟେନ୍ଦ୍ରନ ୟେଙ୍କୟେଶ୍ୱରନ ୨ 
 

୪ ମଇ ୨୦୨୦ (ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୭ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୦) 
 

ଉଦୃ୍ଧତୋାଂଶ: ତାଲାବନ୍ଦ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ୟକାହଳ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖିୟର ରଖି ରାଜୟମାୟନ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ 

ଓ ଅନୟମାନଙ୍କର ୟେରବିା ବା ଘରୟଲଉୋଣି ଯାତ୍ରା ୟନଇ ୟଯାଜନା କର ିସାରୟିଲଣ।ି ଏହ ିପରୟିପ୍ରକ୍ଷୀୟର ଏହ ିନୀତପିତ୍ରର ମତ 

ୟଯ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ୟଲଉୋଣୀ କାଯ୍ୟକ୍ରମକୁ  ପଯ୍ୟାେକ୍ରୟମ କରାଯିବା ଦରକାର। ୟେରୁଥିବା ବା ୟେରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 
ୟଲାକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉ। ଏଥିୟର ସୀମିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାବଧାନ  ୟଯପରକି ିବଜତି ବା 
ବଞ୍ଚତି ୟହବାର ତୃେକୁି ଏଡାଇବା ପାଇ ଁକଏି କଏି ୟେରବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତ ିତାକୁ ନୟଦଖି ୟକୟତ ୟଲାକ ୟେରୁଛନ୍ତ ିତାହା ଉପୟର 

ଗୁରୁତ୍ୱୟଦଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହତି ୟସମାନଙ୍କ ୟେରବିା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତକ୍ତା ସହତି ବୟିଶ୍ଷ ବସ ବା  ୟେନ 

ଚଳାଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ଏକକାଳୀନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୟେରବିା ଆଶ୍ଙ୍କାକୁ ୟନଇ ନା ୟକବଳ 

ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର (କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ ୟସଣ୍ଟର) ସହ ଏକାନ୍ତଵାସ ୟକନ୍ଦ୍ର (ଆଇୟସାୟଲସନ ୟସଣ୍ଟର) ରହବିା ଉଚତି ବରଂ 
ୟଛାେ ୟଛାେ ୟଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସବଗୃହ ସଙ୍ଗୟରାଧ (ୟହାମ୍ କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ) ଉପୟର ମଧ୍ୟ ବଚିାର କରବିା ଉଚତି। ଏହ ିସବୁ ୟକନ୍ଦ୍ର 

ଗୁଡକିୟର ୟମୌଳକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟୟସବା ୟଯାଗାଣ ଉପକରଣ, ଅଣ ୟକାେିଡ-୧୯ ଆଧାରତି ୟରାଗ ନରିୀକ୍ଷଣ, ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ 

ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟପ୍ରଦ ରଖ୍ାଯିବା ବୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରୀରୟର ୟରାଗ ପ୍ରତୟିଷଧକ ଶ୍କି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁପୁଷ୍ଟିକାରକ ଖ୍ାଦୟ ବୟବସ୍ଥା ସହତି ଶ୍ାରୀରକି 

ଓ ମାନସକି ସକ୍ରୀେତା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍।   

 

ଉପକ୍ରମଣି ୋ 
ଆଜରି ଦନିୟର (୨୭ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୦) ୟକାେିଡ-୧୯ ମହାମାରୀର ପ୍ରୟକାପ ବଶି୍ୱର ଅନୟାନୟ ୟଦଶ୍ମାନଙ୍କ ତୁଳନାୟର ୋରତୟର 

କମ ରହଛି।ି ବଶି୍ୱସ୍ତରୟର ଏକ ଲକ୍ଷ ୟଲାକୟର ୩୭ ଜଣ ୟକାେିଡ-୧୯ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚହି୍ନତି ୟହାଇଥିବା ୟବୟଳ ୋରତୟର ତାହା ଏକ 

ଲକ୍ଷ ୟଲାକୟର ୨ ଜଣୟର ସୀମତି ରହଛି।ି ୋରତୟର ମଧ୍ୟ ଏଥିୟର େିନ୍ନତା ୟଦଖିବାକୁ ମିଳଥିାଏ। ଏହ ିମହାମାରୀକୁ ପ୍ରସାରତି 

ୟହବାକୁ ୟରାକବିାୟର ଓଡ଼ଶି୍ା ଓ ୟକରଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ୋବୟର ବହୁତ େଲ କରଛିନ୍ତ।ି ୟକରଳ ଓ ୟଦଶ୍ର ଅନୟ ରାଜୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର 

ଥିବା  ତୋତେ ିୟହଉଛ ିୟଯ ୟଦଶ୍ର ଅନୟାନୟ ରାଜୟ ଅୟପକ୍ଷା ୟକରଳ ରାଜୟର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକ ବଶି୍ୱର ବେିିନ୍ନ ୟଦଶ୍ୟର 

ରହଛିନ୍ତ।ି ୋରତର ପ୍ରଥମ ୟକାେିଡ-୧୯ ପଜେିେି ୟକରଳୟର ଚହି୍ନେ ୟହାଇଥିୟଲ। ୟସ ଜୟଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଚୀନ୍ୟର ଅଧ୍ୟେନରତ 

ଥିୟଲ। ଚୀନୟର କୟରାନା ମହାମାରୀର ରୂପ ୟନବା ପୟର ୟସ ୋରତ ଚାଲି ଆସଥିିୟଲ। ୩ ମଇ ୨୦୨୦ ପୟର ୟଦଶ୍ୟର 

ଗମନାଗମନ ୟକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ଭାବୟ କେକଣାମୁକ୍ତ ୟହବା ପୟର ବହିାର, ଓଡଶି୍ା,  ଉତ୍ତର ପ୍ରୟଦଶ୍ ପର ିରାଜୟୟର ୟକାେିଡ-୧୯ର ପ୍ରୋବ 

ଅଧିକ ୟହାଇପାୟର କାରଣ ଏହ ିରାଜୟଗୁଡକୁି ଅନୟ ରାଜୟୟର ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର ଓ ଅନୟମାୟନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାୟର ୟେର ି
ପାରନ୍ତ।ି  ଏଥିପାଇ ଁଆୟମ ଏଠାୟର ୟକୟତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁ୍ଛୁ। 

 
 

 
୧ଏହ ିୟଲଖ୍ା େ ିନବକୃଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରର ନୀତପିତ୍ର ୧୮କ(18a) ଓ ଏହା ଇଂରାଜୀ ନୀତପିତ୍ର ୧୮ (PB18NCDS, COVID-19: Return 

of Migrant Workers and Others after Easing of Lockdown Restrictions, 27 April 2020) ର ଓଡ଼ଆି ସଂସ୍କରଣ, ଯାହାକ ିମୂଳ ଇଂରାଜୀ ୟଲଖ୍ାରୁ 
ସୁୟରନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ଆିୟର ଅନୁବାଦତି ୟହାଇଅଛ।ି 
୨ଓଁମ୍ଦମ୍ମାଣୀ ୟହଉଛନ୍ତ ିୋରତୀେ୍ୟପ୍ରୌୟଦୟାଗିକୀ୍ସଂସ୍ଥାନ (Indian Institute of Technology), ମୁମବାଇର କମୁ୍ପେର୍ସାଇଁସ୍ଆଣ୍ଡ୍ଇଂଜନିେିରିଂ ବେିାଗର 

ପ୍ରୟେସର ଏବଂ ୟସଣ୍ଟର େର ପଲିସି ଷ୍ଟଡଜି୍୍ସହତି ଜଡତି।୍ଶ୍ରୀଜତି୍ ମଶି୍ର ୟହଉଛନ୍ତ ିନବକୃଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରâର୍ନୟିଦ୍ଶ୍କ ଏବଂ ଇନ୍ଦରିା୍
ଗାନ୍ଧୀ୍ବକିାଶ୍୍ଅନୁସନ୍ଧାନ୍ସଂସ୍ଥା,୍ମୁମବାଇର ପ୍ରୟେସର। ଜୟେନ୍ଦ୍ରନ ୟେଙ୍କୟେଶ୍ୱରନ୍ହେଉଛନ୍ତ ିୋରତୀେ୍ୟପ୍ରୌୟଦୟାଗିକୀ୍ସଂସ୍ଥାନ, ମୁମବାଇର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୋଲ ଇଂଜନିେିରିଂ 
ଆଣ୍ଡ ଅପୟରସନସ ରସିର୍୍ଚ୍୍ବେିାଗର ପ୍ରୟେସର। 

http://ncds.nic.in/?q=node/502
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ପଯ୍ୟୋୟକ୍ରକମ ଗମନ୍ୋଗମନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତ୍ର  ଟ ଣୋମୁକ୍ତ କେଉ 

ଜାତୀେ ସ୍ତରୟର ଗମନାଗମନ ଓ ଅନୟାନୟ ୟକ୍ଷତ୍ରରୁ ପଯ୍ୟାେକ୍ରୟମ କେକଣା ଉଠାଯିବା ଉଚତି୍।୩ ସଂକ୍ରମିତ ୟଜାନଗୁଡକିୟର 

ଅତୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ୟସବା ଗୁଡକିର ନେିମିତ ୟଯାଗାଣର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସାରା ୟକ୍ଷତ୍ରୟର କେକଣାକୁ କଡାକଡ ିୋୟବ 

ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚତି୍।  

 

ୟସହପିର ିଜାତୀେ ସ୍ତରୟର ହେସ୍ପେ ୋୟବ ଚହି୍ନତି ରାଜୟ ଓ ରାଜୟଗୁଡକିୟର ହେସ୍ପେ ଚହି୍ନତି ଜଲି୍ଲା ଓ ନଗର ଗୁଡକିୟର କେକଣାକୁ 

କଡାକଡ ିକରାଯିବା ଉଚତି୍। ଯଦ ିଆନ୍ତଃରାଜୟ ବା ଆନ୍ତଃଜଲିା ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ୟକୌଣସ ିହେସ୍ପେ ଚହି୍ନତି ଜଲି୍ଲା ବା ସହର ୟଦଇ ଯାତ୍ରା 
କରବିାକୁ ପଡୁଥାଏ ୟତୟବ ଯାତ୍ରାପଥରୁ  ସ୍ଥାନୀେ ୟଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂୟରଇ ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।   

 

ସବୁଠାରୁ େଲ ୟହବ ଯଦ ିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିୟଦବା ପୂବ୍ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନଆିଯିବ। ଯାତ୍ରାପାଇଁ ବୟବହୃତ ବାହନକୁ 

େଲୋୟବ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯିବା, ବାହନୟର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକ ଦୁରତା ରକ୍ଷା କରବିା, ୟକବଳ ୨ ବଷ୍ ବେସରୁ କମ ଶ୍ଶି୍ ୁ

ଓ ୟଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ୟନବାୟର ସମସୟା ସଷୃ୍ଟ ିୟହବା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବିାକୁ ମନା କରାଯାଇଅଛ ି

ୟସମାନଙୁ୍କ ବାଦ ୟଦଇ ଅନୟ ସମୟସ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବିାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚତି। ୟଯଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀରୟର ୟକୌଣସ ି

ଅସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ଲକ୍ଷଣ ରହଛି ିୟସମାୟନ ଯାତ୍ରାୟର ସାମିଲ ୟହବା ଅନୁଚତି୍। ୟତୟବ ଯଦ ିୟକହ ିୟକାେିଡ-୧୯ୟର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୟହାଇ ନ 

ଥିୟବ ୟତୟବ ୟସମାନଙ୍କର ଅନୟାନୟ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ ଥିୟଲ ମଧ୍ୟ ୟସମାନଙୁ୍କ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୁରତା ରଖ୍ାଯାଇ ଯାତ୍ରାୟର ସାମିଲ 

କରାଯାଇପାୟର।  

 

କେେୁଥିବୋ ପ୍ରବୋସୀମୋନ୍ଙ୍କେ ପାଂଜ ିେଣ  

ପ୍ରଶ୍ାସନର େବଷିୟତ ସୁବଧିା ପାଇଁ ରାଜୟକୁ ୟକୟତଜଣ ପ୍ରବାସୀ ୟେରୁଛନ୍ତ,ି ୟସମାୟନ ୟକଉଁଠାରୁ ୟେରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ୟସମାନଙ୍କର 

ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ୟକଉଁଠ ିଏ ସବୁର ତଥୟ ପଞି୍ଜକୃତ ୟହାଇଥିୟଲ ତାହା େବଷିୟତର ୟଯାଜନାକାର ମାନଙ୍କପାଇ ଁସହାେକ ୟହବ। ୟସମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରୁ ୟକୟତକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ସଙ୍ଗୟରାଧର ପ୍ରସୁ୍ତତକିରଣକୁ ୟନଇ ଜ୍ଞାନ ରହଛି ି। ୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀମାୟନ ୟକୌଣସ ିହେସ୍ପେ ଚହି୍ନତି ରାସ୍ତା 
ୟଦଇ ୟେରଛିନ୍ତ ି ୟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦନିର ସଙ୍ଗୟରାଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡପିାୟର। ୟସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତମି ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳରୁ 

ଜଣାପଡବି ୟଯ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର େ ିୟସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନକିେୟର ରହଛି ିକ ି ଦୂରୟର ଅଛ।ି କନୁି୍ତ ସଙ୍ଗୟରାଧ ସମେ ୟଶ୍ଷ 

ୟହାଇଯିବା ପୟର ୟସମାନଙୁ୍କ ୟସମାନଙ୍କ ଘରକୁ ୟେରବିାପାଇଁ ସୁବଧିା ୟଯାଗାଇ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍।  

 

ସମ୍ପ୍ରତ ିସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ୟହଉଛ ିୟଯ ୟକୟତଜଣ ୟଲାକ ୟେରୁଛନ୍ତ ି ୟସକଥା  ଜଣାଯିବା ଦରକାର । ବେିିନ୍ନ ପଞ୍ଚାେତ ର ସରପଞ୍ଚ 

ହୁଅନୁ୍ତ ବା ୱାଡ୍ ୟମମବର ମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିଏକ ୟମାୋୟମାେ ିସୂଚନା ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚତି୍ ୟଯ ୟସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାେତ ବା ୱାଡ୍ରୁ 

ୟକୟତୟଲାକ ପ୍ରବାସରୁ ୟେର ିପାରନ୍ତ।ି ବକିଳ୍ପ ୋବୟର ୟଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହ ିପ୍ରବାସୀ ୟଲାକମାୟନ ୟେରୁଛନ୍ତ ିୟସମାନଙ୍କ ବଷିେୟର 

ସୂଚନା ୟଦବାପାଇଁ ଜୟଣ ସଂୟଯାଗକାରୀ ବୟକି୍ତ ବା ୟୋନନମବର ୟଯାଗାଡ କରାଯାଇ ପାରବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟେରୁଥିବା 
ୟଲାକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ ବଷିେୟର ଜଣାପଡବି। ଏହ ିପଦ୍ଧତଗୁିଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୟତୟକେ ିବଜତି ତୃେ ିହ୍ରାସ କରପିାୟର, 

ୟଯୟତୟବୟଳ କ ିନକଲ ୟହତୁ ଦ୍ୱତିୀେେ ିମଧ୍ୟ ଅତୟଧିକ ଆକଳନ କରପିାୟର। 

 

ଓଡଶି୍ା ସରକାର ଏଥିପାଇ ଁଏକ ୟପାେ୍ାଲ ୟଖ୍ାଲି ସାରଛିନ୍ତ।ି କିନୁ୍ତ ୟମାେ ୟକୟତ ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକ ୟେରୟିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇ ଁ

ରାଜୟକୁ ୟେରବିାପାଇଁ ବୟଗ୍ର ପ୍ରୟତୟକ ୟଲାକଙ୍କ ବଷିେୟର ସୂଚନା ଏକତ୍ରତି କରାଯାଉଛ ିଯାହାକୁ େିତୟର ପ୍ରକୃତୟର ୟକୟତ 

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ୟେରୟିବ ୟସ ବଷିେୟର ତଥୟ ମିଳ ିପାରବି। ୟତୟବ ୟସମାନଙ୍କ ସଠକି ପରଚିେ ମାଧ୍ୟମୟର ତଥୟ ଏକତ୍ରତି କରବିା 
ୟଯତକି ିକଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୟସତକି ିସମେ ସାୟପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ୟହବ।  ୟସହେିଳ ିୟକୟତକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାବଧାନ ୟଯାଗୁ ମଧ୍ୟ କଛି ିୟଲାକଙ୍କର 

 
୩ ଲାନହସଟହର ପ୍ରକାଶତି ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାହର ଚୀନ ର ହକାଭିଡ-୧୯ର ୬୦ ପ୍ରତଶିତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ ୱୁୋନ ସେରହର ରେଥିିଲା। ଖାଲି ହସତକିି ନୁହେେଁ, ନବକୃଷ୍ଣ୍
ୟଚୌଧୁରୀ୍ଉନ୍ନେନ୍ଗୟବଷଣା୍ୟକନ୍ଦ୍ରର୍ନୀତପିତ୍ର୍ ୧୨ (PB12NCDS) ଅନୁସାହର ୱୁୋନ ସହମତ ୮୪୍ପ୍ରତଶିତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ େୁହବଇ ପ୍ରହେଶହର ଥିଲା 
ଏବଂ ଚୀନ ର  ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହକବଳ ୩୧ ଟ ିପ୍ରହେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଟହିର ସୀମିତ ରେଥିିଲା। ଏୋ ଗମନାଗମନ ଉପହର କଡାକଡି କଟକଣା ପାଇେଁ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। 
ଗାଡଆିନହର ଏକ ୟଲଖ୍ା ଅନୁଯାେୀ୍ୟକବଳ୍ଏପି୍ରଲ୍ପ୍ରାରମ୍ଭୟର୍ହିଁ୍୍ତନି୍ିମାସର୍ପ୍ରତବିନ୍ଧକ୍ପୟର୍ୱୁହାନର୍ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ୍ସହର୍ବାହାୟର୍ଯାତ୍ରା୍କରିବାକୁ୍୍ଆବଶ୍ୟକୀେ୍
ଯାଞ୍ଚ୍ଓ୍୍ଅନୟାନୟ୍ପ୍ରତବିନ୍ଧକ୍ସହତି୍ଅନୁମତ୍ିଦଆିଯାଇଥିଲା। 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30744-3/fulltext
http://ncds.nic.in/?q=node/494
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/wuhan-celebrates-its-liberation-as-covid-19-lockdown-ends
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ବଞ୍ଚତି ୟହବାର ସମସୟା ୟଦଖ୍ାୟଦଇପାୟର, କାରଣ କଛି ିୟଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ହୁଏତ ୟୋନନମବର ନ ଥିବ ବା ଆଧାରର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ ୍

ସୂଚନା ନ ଥିବ। କଛି ିୟଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ୟର ୟୋନ ଥିୟଲ ମଧ୍ୟ ୟସଥିୟର ଆବଶ୍ୟକ ବାଲାନସ ନ ଥିବ। କଛି ିୟଲାକଙ୍କର ଠକିଣାୟର 

ୟଯାଗାୟଯାଗ ବୟକି୍ତେଏି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ନ ଥିୟବ, ଅଥବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ପାଇ ଁ  ଅନଲାଇନୟର େମ୍ େରବିାକୁ ଆବଶ୍ୟକ 

ଇଣ୍ଟରୟନଟ୍ ସୁବଧିା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଇପାୟର। ଏହ ିସବୁ କାରଣରୁ ପଂଜକିରଣରୁ ବଞ୍ଚତି ରହଯିାଉଥିବା ୟଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବୟର ୟକୟତ 

ୟଲାକ ୟେରୟିବ ୟସ ବଷିେୟର ସଠକି ହସିାବ ହୁଏତ ମିଳ ିନ ପାୟର ବା ସଂଖ୍ୟା କମ ୟହାଇଯାଇପାୟର।  

 

ଏେଳ ିଏକ ଅନଶିି୍ଚତ ସମେୟର କମ ୟଲାଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ିକର ିଅଧିକ ୟଲାକ ୟେରବିାକୁ ୟନଇ ସମସୟାର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ୟହବା ଅୟପକ୍ଷା 
ବାସ୍ତବୟର ୟଯତକି ିୟଲାକ ୟେରବିାର ସୂଚନା ରହଛି ିତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକଙ୍କ ୟେରବିା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ିକରୟିନବା େଲ।  

 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଳ/ବସ ବୟବସ୍ଥୋ 
ୟଗାେଏି ନଦିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ୟକୟତ ସଂଖ୍ୟକ ୟଲାକ ୟେରବିାକୁ ଯାଉଛନ୍ତ ିୟସ ବଷିେୟର ନଶିି୍ଚତ ୟହାଇଯିବା ପୟର ୟଗାେଏି ସ୍ଥାନରୁ 

ଆଉ ୟଗାେଏି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳଗାଡ ିବା ବସ ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାୟର। ଏହାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ୟରାତ ଓ ୟସମାୟନ 

ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଦ ିବଷିେୟର (ମୟାପୟର ଦଆିଯାଇଥିବା ବୟାପକ ସୂଚନା ଆଧାରୟର) ସି୍ଥର କରାଯାଇପାୟର। ଆଉେଲୁକ 

ଇଣି୍ଡଆର ଏକ ୟଲଖ୍ାୟର ପ୍ରକାଶ୍ତି ତଥୟ ଅନୁଯାେୀ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ମୁତାବକ ୟଦଶ୍ୟର ୬ ରୁ ୭ ୟକାେ ିପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ 

ରହଛିନ୍ତ।ି ୟସଥିରୁ ୩୩ ପ୍ରତଶି୍ତ ୟହଉଛନ୍ତ ିଉତ୍ତର ପ୍ରୟଦଶ୍ର ଏବଂ ୧୫ ପ୍ରତଶି୍ତ ୟହଉଛନ୍ତ ିବହିାରର। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୟକ୍ଷତ୍ରୟର 

ଓଡଶି୍ାର ଉପକୂଳବତ୍ତ୍ୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେସ୍ପେ ଏବଂ କାମଧନ୍ଦା ନଥିୟଲ ଓଡ଼ଶି୍ାର ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାୟନ କାଯ୍ୟ 
ଅୟନବଷଣୟର ବାହାର ରାଜୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ।ି୪ 

 

ଏହ ିସମେୟର ଯଦ ିପ୍ରବାସୀମାୟନ ଅୟପକ୍ଷା କର ିରହଥିିବା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳଗାଡ ିବା ବସର ବୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନପାୟର ୟତୟବ 

ବେିିନ୍ନ ରାଜୟର ସୀମା ବା ସୀମାନ୍ତ ୟରଳୟଷ୍ଟସନ ଗୁଡକିରୁ ବେିିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ ବା ଅନୟାନୟ ବାହନର ବୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇପାୟର। ଏହ ି ସବୁ ୋଂଜେି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡକିୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାୟର ସାବୁନ/ସାନେିାଇଜର, ମୁଁହ, ନାକ ୟଘାୟଡଇ 

ୟହାଇପାରୁଥିବା ମୁଖ୍ା ବା ମାସ୍କ, ଜରୁରୀ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକାନ୍ତବାସ ଏବଂ ସଙ୍ଗୟରାଧ 

ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକୁି ପଠାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଥିିବା ଆବଶ୍ୟକ ।  

 

ସଙ୍ଗକେୋଧ (କ୍ଵୋେୋଣ୍ଟୋଇନ୍) 

ୟଯୟତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଅନୟାନୟ ୟଲାକ ରାଜୟକୁ ୟେରୁଛନ୍ତ ିୟସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବାର 

ବୟବସ୍ଥା ପୂବ୍ରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ହଠାତ୍ ଏୟତ ୟଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ସମେୟର ଏୟତଗୁଡଏି ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର କରବିା 
ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ୟହାଇ ନ ପାୟର।  

 

ଏଥିପାଇ ଁୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀମାୟନ ୟକାେିଡ-୧୯ ହେସ୍ପେ ଅଂଚଳରୁ ଆସ ିନାହାନ୍ତ,ି ୟଯଉଁମାନଙ୍କ ଠାୟର କୟରାନାର ୟକୌଣସ ିଲକ୍ଷଣ 

ପରଲିକି୍ଷତ ୟହଉ ନାହିଁ ୟସମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ସହତି ନଜି ଘୟର ସ୍ୱଗୃହ ସଙ୍ଗୟରାଧ (ୟହାମ୍ କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ) ୟର 

ରଖ୍ାଯାଇପାୟର । ୟତୟବ ଏହ ିୟଲାକମାୟନ ୟଯପର ିହାଇରସି୍କ ଥିବା ୟଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ୟର ନ ଆସୟିବ ତା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ 

ୟଦବାକୁ ୟହବ ।  

 

ଏୟବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁମୁଖ୍ୀ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର (କ୍ଵାରାଣ୍ଟାଇନ ୟସଣ୍ଟର) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚତି୍। କାରଣ ୟଯଉଁମାୟନ 

ହାଇରସି୍କ ୟଜାନୟର ଅଛନ୍ତ ିବୟିଶ୍ଷକର ିବୃଦ୍ଧ ଓ ଅତ ିଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ୟଦଇ ଗତ ିକରୁଛନ୍ତ ିୟସମାନଙୁ୍କ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏକତ୍ର ରଖ୍ା 
ନ ଯାଇ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟଯଉଁମାୟନ ୟକାେିଡ-୧୯ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ନୁହନ୍ତ ିୟସମାନଙୁ୍କ ୟକାେିଡ-୧୯  

 
୪ ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୟ ବାହାୟର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକ ୟେରିୟବ। ଓଡଶିାର ୪.୫ ୟକାେ ିଜନସଂଖ୍ୟାର ଏୋ ୧.୧ 

ପ୍ରତଶି୍ତ। ହେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୟତୟବ ଏହା ପ୍ରତ ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାେତୟର ପିଛା ପ୍ରାେ ୭୫ ଜଣ ବୟକ୍ତି (ଓଡଶିାୟର ୬୭୯୮ଟ ିଗ୍ରାମ 

ପଞ୍ଚାେତ ଅଛ)ି। ଗଞ୍ଜାମର (ସୁରତ ସେତି ସମ୍ପକକ ପାଇେଁ) ଓ ବାୟଲଶ୍ୱର ଏବଂ  େଦ୍ରକର (କଲିକତା ସେତି ସମ୍ପକକ ପାଇେଁ) ଅଧିକ ହଲାକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି 

https://twitter.com/ChinmayTumbe/status/1244244943666700288
https://www.livemint.com/Politics/8WPPsZygqR7Mu6e3Fgy55N/A-million-migrations-Journeys-in-search-of-jobs.html
https://health.odisha.gov.in/pdf/news-covid-19-press-meet-22042020Eng.pdf
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ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହତି ରଖ୍ାଯିବା ଅନୁଚତି୍। ଏେଳ ି ୟଲାକମାନଙୁ୍କ ୟସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟପରୀକ୍ଷା ପୂବ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକାନ୍ତବାସ ୟକନ୍ଦ୍ର 

(ଆଇୟସାୟଲସନ ୟସଣ୍ଟର) ଗୁଡକିୟର ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକାନ୍ତବାସ ପାଇ ଁଏକ େଲୋବୟର ମୁକ୍ତ ବାେୁ ଚଳାଚଳ 

କରୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପାଇଖ୍ାନା ସଂଲଗ୍ନ ୟକାଠରୀକୁ ବୟବହାର କରାଯାଇ ପାରବି।୫  

 

ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯିବାର ଅସୁବଧିାେ ିୟହଉଛ ିୟଯ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିୟର ୟଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ୟୋଜନ କରବିାକୁ 

ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏଥିୟର ୟକାେିଡ-୧୯ ବୟାପିବାର ଆଶ୍ଙ୍କା ରହୁଛ।ି ୟସେଳ ିୟକୌଣସ ିଆଶ୍ଙ୍କା ୟଦଖ୍ାଯିବା କ୍ଷଣି ଆଶ୍ଙ୍କା ଥିବା 
ୟଲାକମାନଙୁ୍କ ୟଛାେ ୟଛାେ ୟଗାଷ୍ଠୀୟର ରଖ୍ାଯିବା ଉଚତି୍।  

 

ସଙ୍ଗୟରାଧର ଅବଧି ଅତକିମୟର ୧୪ ଦନି ୟହବା ଜରୁରୀ। ଯଦ ିପ୍ରଥମ ୧୪ ଦନିର ଅବଧି ମଧ୍ୟୟର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀରୟର ପୁଣି 

ୟକୌଣସ ିଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ା ୟଦଲା ୟତୟବ ସଙ୍ଗୟରାଧର ସମେକୁ ଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ାଯିବା ଦନିଠାରୁ ଅଧିକ ୧୪ ଦନି ପଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯିବା 
ଉଚତି୍। ଯଦ ିଲକ୍ଷଣ ୟଦଖ୍ାଯାଇଥିବା ବୟକି୍ତ ହେସ୍ପେ ଅଂଚଳରୁ ଆସଥିାଆନ୍ତ ିଓ ଅନୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆସଥିାଆନ୍ତ ିୟତୟବ 

ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ଅଲଗା ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ୟଗାେଏି ଦୁଇେ ିସପ୍ତାହ ଅଧିକ ସମେ ପାଇ ଁସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବା 
ଦରକାର। ୬

  

 

ସ୍ୱୋସ୍ଥୟପେୀେୋ ଯନ୍ତ୍ରପୋତ ିଓ କେୋଗ ନ୍େିୀେଣ  

ଏକାନ୍ତବାସ, ସଙ୍ଗୟରାଧ ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇ ଁୟଲାୟକ ଏକତ୍ରତି ୟହଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡକି ସହତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯାଞ୍ଚ ସୁବଧିା  ଓ 

ୟକନ୍ଦ୍ରୟର: 
 

• ଅନ୍ତତଃ ପୟକ୍ଷ ଦୁଇେ ିଇନ୍ଫ୍ରାୟରଡ ଥୟମ୍ାମିେର (ୟଗାେଏି ବୟବହାରୟର ଲାଗିବା ୟବୟଳ ୟଗାେଏିକୁ ଅତରିକି୍ତ ୋବୟର) 

ରଖ୍ାଯିବ। ଅଥବା ପ୍ରତ ିବୟକି୍ତ ପାଇଁ ୟଗାେଏି କର ିଥୟମ୍ାମିେର ରଖ୍ାଯିବ ଓ କଛି ିପରମିାଣୟର ଥୟମ୍ାମିେର ଆବଶ୍ୟକତା 
ୟମଣ୍ଟାଇବା ପାଇ ଁଅତରିକି୍ତ ୋୟବ ରଖ୍ାଯିବ।  

• ଋକ୍ତୟର ଅମଳଜାନର ପରମିାଣ ମାପିବା ପାଇ ଁଏବଂ ରାପିଡ ୟେଷ୍ଟର ବକିଳ୍ପ ୋବୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାୟର ପଲସ ଅକ୍ସମିିେର 

ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 
• ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକମ୍ୀ ଓ ୟସବା ୟଯାଗାଉଥବା କମ୍ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ପରମିାଣୟର ନଜିସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ 

ରଖ୍ାଯିବା ଜରୁରୀ।  

ରାଜୟକୁ ୟେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ୟଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟୟର କାହା ଶ୍ରୀରୟର କଛି ିୟରାଗ ରହଛି ିକ ିନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ 

ଆଦବ କାଇଦାକୁ ମାନବିା ଉଚତି୍। ଏହ ିୟରାଗ ଚହି୍ନବିା ପ୍ରକି୍ରୋ ୟକବଳ ୟକାେିଡ-୧୯ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମତି ରହବିା ଉଚତି୍ ନୁୟହଁ। 

ଅନୟାନୟ ୟରାଗର ମଧ୍ୟ ଚହି୍ନେ ୟହବା ଆବଶ୍ୟକ।  

 
ଜଳ, ପେିମଳ ଏବାଂ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟେେୋ 
ପ୍ରଥମତଃ ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱାସୁ୍ଥୟରକ୍ଷା ଉପୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିଯିବା ନହିାତ ିଦରକାର, ତା ସହତି ବୟିଶ୍ଷକର ିୟଯଉଁମାୟନ ସଙ୍ଗୟରାଧ ଓ 

ଏକାନ୍ତବାସୟର ରହଛିନ୍ତ ିୟସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷା ପ୍ରତ ିନଜର ଦଆିଯିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍।୍ ଏହାର ନୁୟନତମ କଥାେ ିୟହଉଛ ି

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପାଣ,ି ସାବୁନ ମିଳବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦ ିପାଣିର ଅୋବ ରହଛି ିୟତୟବ ସାନେିାଇଜର ମିଳବିା ନହିାତ ିଦରକାର।  ୟତୟବ 

ୟଯଉଁମାୟନ ସାନେିାଇଜର ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ିୟସମାୟନ ମଧ୍ୟ ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବା ପୂବ୍ରୁ ବା ୟରାୟଷଇ ଘୟର କଛି ିକାଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 

କରବିା ପୂବ୍ରୁ ପାଣ ିଏବଂ ସାବୁନ ସହାେତାୟର ହାତକୁ େଲ ୋବୟର ସୋ କରୟିନବା ଆବଶ୍ୟକ। (ଧ୍ୟାନ ୟଦବାକୁ ୟହବ ୟଯ 

 
୫ ପୂବ୍ରୁ େଶକାଯାଇଥିବା ଲାନହସଟ୍ ହପପର ଅନୁଯାେୀ, ୱୁହାନୟର ୋଙ୍ଗକାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରେସ୍ଥଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାଗୁଡ଼କିୟର ହକବଳ ୟକାେିଡ-୧୯ୟର ସଂକ୍ରମିତ ହରାଗୀଙ୍କ ପାଇେଁ 
ଥିଲା। ଏହା ଅନୟାନୟ କାରଣରୁ ଥ୍ଣ୍ଡା ବା ଜର  ହୋଇଥିବା ହରାଗୀଙ୍କ ପାଇେଁ ନଥିଲା କାରଣ ୟସମାନଙ୍କର  ଶରୀରର ଜୀବାଣୁ  ପ୍ରତୟିରାଧକ ଶ୍କ୍ତି େୁବକଳ ହୋଇ ଯାଇଅଛ ି
ଓ ହସମାହନ ୟକାେିଡ-୧୯ ହରାଗହର ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ ିଥ୍ାଏ।  
୬ ଓଡଶି୍ାୟର କଛି ିବନିା ଲକ୍ଷଣାତ୍ମକ ୟକାେିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମିତ ହରାଗୀଙ୍କ ଚହି୍ନଟ ପୟର କଛି ିପ୍ରଶନ ଉଠିଅଛ ିକାରଣ ଏହା ୟସମାନଙ୍କର ଓଡଶି୍ା ହେରିବାର ତନି ିସପ୍ତାହ 

ପୟର ଜଣାପଡଥିିଲା ହଯହତହବହଳ ତାଲାବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ସମେୟର ହସମାହନ କଛି ିପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିୟଲ। 
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ଆୟମ ବୟବହାର କରୁଥିବା ସାନେିାଇଜର ଗୁଡକିୟର ୟଯୟହତୁ ଆଲୟକାହଲ ମିଶ୍କିର ିଥାଏ ୟତଣୁ ଏହା ପ୍ରଜ୍ୱଳନକ୍ଷମ ୟହାଇ 

ରହଥିାଏ, ସତକ୍ ନୟହୟଲ ନଆି ଁଲାଗିଯିବାର ମଧ୍ୟ େେ ରହଥିାଏ) ୟଯଉଁମାୟନ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରହୁଛନ୍ତ ିୟସମାନଙୁ୍କ ପୁନଃ ପୁନଃ 
ବୟବହାରକ୍ଷମ ଦୁଇେ ିମାସ୍କ ଅନ୍ତତଃ ଦଆିଯିବା ସହତି ୟସଗୁଡକୁି ସଠକି୍ ୋବୟର ପରସି୍କାର କରାଯିବାର ବୟବସ୍ଥା ରହବିା ଆବଶ୍ୟକ।  

 

ପ୍ରତ ିସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ପଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପଲବ୍ଧ ୟହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା େଳୟର ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରହୁଥିବା 
ବୟକି୍ତମାୟନ ଅନୟ ୟକୌଣସ ିୟରାଗୟର ଆକ୍ରାନ୍ତ ୟହବାରୁ ବଂଚ ିପାରୟିବ ଏବଂ ଏହସିବୁ ୟରାଗର ପ୍ରାଦୁେ୍ାବ ୟଦଖିବାକୁ ମିଳବି ନାହିଁ।  

 

ସମ୍ପ୍ରତ ିପ୍ରାକ-ୟମୌସୁମୀ ବଷ୍ା ଆରମ୍ଭ ୟହାଇ ସାରଲିାଣ।ି ଯଦ ିୟକୌଣସି ପ୍ରୋବତି ବୟକି୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୟରାଧ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯିବାର 

ଅଛ ିୟତୟବ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକି ୟଯପର ିଓଦା ନ ରହନ୍ତ ିୟସଥିପ୍ରତ ିଲକ୍ଷୟ ରଖ୍ବାକୁ ପଡବି ।  

 

କେୋଗ ପ୍ରତକିେୋଧ  ଶକି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ି 

ଶ୍ରୀରୟର ୟରାଗ ପ୍ରତୟିରାଧକ ଶ୍କି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ଁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି୭ ଅୟନକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳୟର 

ପ୍ରାେତଃ ତାଜା  ପରବିା ଓ େଳର ବଜାରମାନ ୟଦଖିବାକୁ ମିୟଳ ନାହିଁ । ୟତଣୁ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକି ପାଖ୍ ବଜାରରୁ ତାଜା େଳ 

ଓ ପରବିା କଣି ିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ୟକବଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ୟରାଗ ପ୍ରତୟିରାଧକ ଶ୍କି୍ତ ବୃଦ୍ଧ ିକରବି ୟବାଲି ନୁୟହଁ ଏହା େଳୟର 

ସ୍ଥାନୀେ ଅଥ୍ନୀତରି ମଧ୍ୟ ବକିାଶ୍ ଘେବି।  

 

ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରକି ଓ ମାନସକି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ ିସବୁମୟତ ଧ୍ୟାନ ରଖିôବାକୁ ୟହବ। ଶ୍ାରୀରକି 

ବୟାୋମ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜକି ଦୂରତା ବଜାେ ରଖ୍ାଯାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପକ୍ୀେ ବା ସମାଜର ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶ୍ବିାକୁ 

ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍। ୟକହ ିକାହାର ିସଂସ୍ପଶ୍୍ୟର ନ ଆସ ିମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ବୟକି୍ତମାୟନ କଛି ିକାଯ୍ୟକ୍ରମୟର ୋଗ ୟନୟଲ ତାହା 
ୟବଶ୍ ଉପକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ୟହାଇ ପାରବି। ଅୟନକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୃଷିକାଯ୍ୟ ସହତି ସମ୍ପକତି ନୁହନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ୟସମାୟନ ବତ୍ତ୍ମାନ 

ପୁଣି ଥୟର କାମ ପାଇ ଁବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତ ି ୟତଣୁ ଯଦ ି ୟସମାୟନ  କୃଷିକାଯ୍ୟକୁ ଆପୟଣଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତ ିଓ ୟଯୟହତୁ 

ୟସମାନଙ୍କର ଅଣକୃଷି ୟରାଜଗାର ଏୟବର ଖ୍ର୍୍ଚ୍ବହୁଳ କୃଷିକାଯୟ୍ ପାଇ ଁ ସଠକି ୟହାଇ ନ ପାୟର ୟସଥିପାଇଁ ୟସମାନଙୁ୍କ 

ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ଥିବା ଅବସ୍ଥାୟର ହିଁ କୃଷିକାଯ୍ୟ ଉପୟର ତାଲିମ ଦଆିଯିବା ଦରକାର। ଯାହା େଳୟର ସଙ୍ଗୟରାଧରୁ ବାହାରବିା ୟବଳକୁ 

ୟସମାୟନ କୃଷିକାଯ୍ୟ ପାଇ ଁଶ୍ାରୀରକି ୋୟବ ପାରଙ୍ଗମ ୟହାଇ ପାରୟିବ। 

 

ବାସ୍ତବୟର ୟଯଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାୟନ ୟେର ିଆସୁଛନ୍ତ ିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ସଙ୍ଗୟରାଧ ୟକନ୍ଦ୍ରୟର ରହୁଛନ୍ତ ିୟସମାୟନ 

ନଜିକୁ ୟରାୟଷଇ, ଲୁଗାପୋ ସୋ କରବିା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରବିା, ପରୟିବଶ୍କୁ, ନଜିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରହତି କରବିା ଆଦ ିକାଯ୍ୟୟର 

ସଂଗଠତି କରବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିୟର ବାହୟ ଅନୁପ୍ରୟବଶ୍କୁ ୟଯୟତ କମ କରାଯାଇ ପାୟର ୟସୟତ େଲ। ଏେଳ ିକାଯ୍କ୍ରମ 

ୟସମାନଙୁ୍କ ଶ୍ାରୀରକି ଏବଂ ମାନସକି ରୂପୟର ନୟିୋଜତି ରଖି ପାରବି।  

 

ଉପସାଂେୋେ  

ଥୟର ୋରତୟର ତାଲାବନ୍ଦ ସହଜ ୟହାଇଗଲା ପୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାୟର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାୟନ ୟେରବିା ଆରମ୍ଭ କରୟିବ। ୟସେଳ ି

ୟକ୍ଷତ୍ରୟର ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ୟହଉଛ ି ହେସ୍ପେ ଗୁଡକିୟର ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ ଜାରୀ ରଖ୍ାଯିବା ଉଚତି ଓ ୟେରବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ 

ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ନେିନ୍ତ୍ରିତ ୋୟବ ୟେରବିାପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୟେରନ୍ତା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପଞି୍ଜକରଣ ୟବୟଳ ବଜତି ତୃେ ି

କୁ କମ କରବିା ପାଇ ଁ  ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସତ୍ତ୍ଗୁଡ଼କୁି ସୀମିତ ରଖ୍ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ିସମସେୟର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ସହତି 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟରଳ/ବସ ଆଦ ିଚଳାଯିବା ଦରକାର। ବହୁ ପରମିାଣୟର ସଂକ୍ରମିତ ୟଲାକଙୁ୍କ ସଙ୍ଗୟରାଧୟର ରଖ୍ାଯିବା ସମେୟର ୟଯପର ି

ଅଧିକ ୟଲାକ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତ ିତା ପ୍ରତ ି  ନଜର ରଖିବାକୁ ୟହବ। ଏଥିପାଇ ଁ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ପ୍ରକି୍ରୋ ଓ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା 

 
୭ ଜାତସିଂଘର ଖ୍ାଦୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମଶ୍୍ ଆଣିଛ,ି ଯାହାକ ିନବକୃଷ୍ଣ ୟଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନେନ ଗୟବଷଣା ୟକନ୍ଦ୍ରର ନୀତପିତ୍ର ୧୫  (PB15NCDS) 

ୋବୟର ଓଡଆିୟର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛ।ି ୟକମି୍ବ୍ଜି୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳେର ପୁଷି୍ଟକର ଶକି୍ଷା ର ହଯାଜନା ପାଇ ଁୟଗଲାବାଲ୍ ହକନ୍ଦ୍ରର ହକାଭିଡ-୧୯ ପାଇେଁ ପୁଷି୍ଟର ଉପହଯାଗୀ କୁ 
ହନଇ ଏକ ୧୦-ପଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

https://health.odisha.gov.in/pdf/Use-of-Cloth-Face-Mask-to-Help-Slow-the-Spread-of-COVID-19.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8380en/
http://ncds.nic.in/?q=node/498
https://www.nnedpro.org.uk/post/combatting-covid-19
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ଆପଣାଯିବା ଉପୟର ବଚିାର କରବିାକୁ ୟହବ। ଏହା ସହତି, ୟକୟତକ ୟମୌଳକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଅଣ-ୟକାେିଡ ୟରାଗ 

ସହତି ସମସ୍ତ ୟରାଗ ନରିୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦଆିଯିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ୍ଷା ଉପୟର ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯିବା ସହତି ୟରାଗ ପ୍ରତୟିଷଧକ ଶ୍କି୍ତ 

ବୃଦ୍ଧ ିକରାଯିବା କଥା ଉୟଲ୍ଲଖ୍ କରାଯାଇଅଛ।ି 
______________________________________________________________________________________________ 

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 ପୁଷି୍ଟକର 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 ଓଡ଼ଆି 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. ଏହ ିନୀତପିତ୍ରର ଇଂରାଜୀ 
ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପହର ଏଥିହର ଥିବା କଛି ିପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ହରଳବାଇଙ୍କର କଛି ିଆହେଶ ଓ ନରି୍ଣ୍କାୟହର ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି  
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