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କ ୋଭିଡ-୧୯ ମହୋମୋରୀ ପରିକେକ୍ଷୀକର ଭୋରତକର ମୟୋକେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ୧ 
 
ମଦନ କମୋହନ େଧୋନ, ଅମବରୀଶ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜତି୍ ମିଶ୍ର୨ 
 
୨୮ ମଇ ୨୦୨୦ (ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ, ୧୫ ମଇ ୨୦୨୦) 
 
ଉଦୃ୍ଧତୋଂଶ: ଏହ ିନୀତପିତ୍ରଟ ିଦର୍ଶାଉଛ ି ଯେ ଯ ୈଶ୍ୱକି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏ ଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ଯକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯହଉଥି ା 
ହସ୍ତଯେପ ଯୋଗଁୁଁ ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକି ଉପରୁଁ  ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନ ହଟ ିା ଭଳ ି ଅ ସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟ ି ଯହଉଛ।ି ଏହ ିପରିଯେେୀଯର ଏକ 
ମୟାଯେରିଆମୁଁକ୍ତ ଭ ଷି୍ୟତ େତ ିନଜର ରଖାୋଇ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାଯ  କାେଶୟ ଚଳାଇ ରଖି ା ମଧ୍ୟ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ।  ଯିର୍ଷ୍ କରି ନରିୀେଣ 
 ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ଉପଜେିା ସ୍ତରରୁଁ  ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର ପେଶୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ ିତି କର ିାକୁଁ ଯହ । ମୟାଯେରିଆ େତଯିଷ୍ଧକ ଉପାୟ, ଯେପରିକ ି
କୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀ, ଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ ଆଦ ି କାେଶୟଗୁଁଡକିୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ େତଯିରାଧ ପାଇଁ ଚାେିଥି ା 
କାେଶୟକ୍ରମ ଭିତଯର ଓ ଯସହ ିତତ୍ପରତା ସହତି କର ିାକୁଁ ଯହ । ଏଯ  ମୟାଯେରିଆ େତଯିରାଧ ଏ ଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସଯଚତନତା କାେଶୟକ୍ରମ 
ଅଧିକ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ ମଯନହୁଁଏ କାରଣ ଯକାଭିଡ-୧୯ଏ ଂ ମୟାଯେରିଆର ପାଦୃଭା  (କ ା-କ ାରବଡି଼  ଣ୍ଡସିନ)  ଷି୍ୟଯର ଆମ ପାଖଯର 
ବକିେଷ େମାଣ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମପଂଚାୟତଗୁଁଡକିର  ଭିିନ୍ନ ସମୂହକୁଁ ଏକତ୍ରତି କର ିସହଭାଗିତାଯର  ାର୍୍ଯୟ  ରବିା ୁ ପଡବି। ୋ ତ୍ 
ଏହ ି ାହକ ଜନତି ଯରାଗର ଦ ନ ପାଇଁ ସଯଚତନତାର  ାର୍ତ୍ଶା  ତିରଣ କର ିା ତଥା ସମନିିତ ଯରାଗର ନୀରେିଣ ପାଇଁ େସ୍ତୁଁତ କରି ାକୁଁ 
ଯହ ।  
 
କ ୋଭିଡ-୧୯ 
କଯରାନା ଭୂତାଣୁଁ ଯରାଗକୁଁ (ୋହାକ ିଚୀନର ହୁଁଯ ଇ ୋନ୍ତଯର ଥି ା ଉହାନ ସହରରୁଁ  ଡଯିସମରି ୨୦୧୯ଯର  ାହାରିଥିୋ)  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସଙ୍ଗଠନ ପେରୁଁ  ଯକାଭିଡ-୧୯ ଏ ଂ ଯସହ ିଭୂତାଣୁଁକୁଁ ସଭିିୟର ଆକୁଁୟଟ ଯରସପିଯରଯଟାରୀ ସିଯରାମ କଯରାନା ଭାଇରସ ୨(ସାସଶ-
ଯକାଭ-୨) ଭା ଯର ନାମିତ କରାୋଇଛ।ି ଏହାର େଥମ ସଚୂନା  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର କବଜିିଂ ସ୍ଥିତ ଚୀନକଦେ ପାଇଁ କାେଶୟାଳୟଯର 
୩୧ ଡଯିସମରି ୨୦୧୯ଯର ପହଞ୍ଚଥିିୋ।  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍ଗଠନ ପେରୁଁ  ୩୦ ଜାନୁଁଆରୀ ୨୦୨୦ଯର ଏହାର ସ ୟସୀ ାଯର ଯଘାଷ୍ଣା 
କରାୋଇଥିୋ ଯେ ଏହା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରଯର ଯଦଖାଯଦଇଥି ା ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମନି୍ଧୀୟ ଏକ ଜରୁଁ ରୀ କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତ ି ା ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ 
ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥ୍ା ସୃଷ୍ଟ ିକରିଛ।ି  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ  ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଶ ୨୦୨୦ଯର ଏହାକୁଁ ଏକ  ଶି୍ୱ ମହାମାରୀ ରୂଯପ ଯଘାଷ୍ଣା 
କରାୋଇଥିୋ। ୧୦ ମଇ ୨୦୨୦ଯର ଆସଥିି ା  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର ପାରିସ୍ଥିତକି   ିରଣୀ  ା ସିଚୁଁ ଏସନ ରଯିପାଟଶ ୧୧୧ 
ଅନୁଁୋୟୀ ଯସ ୋ ତ୍  ଶି୍ୱର  ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନଯର ୩୯ େେ ଯୋକ ଯକାଭିଡ-୧୯ଯର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇଥିଯେ ଓ ୨େେ ୭୪ ହଜାର 
ଯୋକଙ୍କର ମତୃୁଁ ୟ ଯହାଇଥିୋ। ଭାରତଯର େଥମ ଯକାଭିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ସୂଚନା ୩୦ ଜାନୁଁଆରୀ ୨୦୨୦ଯର ଯକରଳରୁଁ  ଆସିଥିୋ। 
୧୧ ମଇ ୨୦୨୦ ଯ ଳକୁଁ ଭାରତଯର ୬୭,୧୫୨ ଯୋକ ନଶିି୍ଚତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯହାଇ ସାରିଥିଯେ ଓ ୨,୨୦୬ ଜଣ ଯୋକଙ୍କର ମତୃୁଁ ୟ 
ଯହାଇ ସାରଥିିୋ।  
 
 

 
୧ଏହ ିନୀତ ିପତ୍ରଯର େକାର୍ତି ମତଗୁଁଡକି ଯେଖକମାନଙ୍କର ଅଯଟ ଏ ଂ ଯସମାଯନ ସଂପକୃ୍ତ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଁଡକିର ମତାମତକୁଁ େତନିଧିିତ୍ୱ କଯର ନାହିଁ। 
ସାଧାରଣ େତୟାଖୟାନ େଯୟାଗ ହୁଁଏ। ଏହ ି ଯେଖାଟ ିନ କୃଷ୍ଣ ଯଚୌଧୁଁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯ ଷ୍ଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର ନୀତପିତ୍ର ୧୯କ(19a) ଓ ଏହା ଇଂରାଜୀ 
ନୀତପିତ୍ର ୧୯ (PB19NCDS, Malaria Control in India against the backdrop of COVID-19 Pandemic, 15 May 2020) 

ର ଓଡଆି ସଂସ୍କରଣ, ୋହାକ ିସୁଁଯରନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଁ ାଦତି, ନରିଞ୍ଜନ  ହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଉନକି ାଡ ଟାଇପକସଟକର େସ୍ତୁଁତ ଏ ଂ ବଶି୍ୱବାସ 
ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀୋକୃତ। ବଭିିନ୍ନ େମାଣ ଓ  ତର  ୂଳ କେଖା ପାଇଁ ପାଠ   ାକନ ଇିଂରାଜୀ ସିଂସ୍କରଣକର ଦଆିୋଇଥି ା ହାଇପରେିଙ୍କ କଦଖି 
ପାରିକବ ।    
୨ମଦନ ଯମାହନ େଧାନ ଯହଉଛନ୍ତ,ି ଓଡରି୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ାର ଅତରିିକ୍ତ ନଯିଦଶର୍କ ଏ ଂ ଓଡରି୍ାର ଯ ୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଲାର  ସହକାରୀ ଜଲି୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅଧିକାରୀ 
( ାହକ ଜନତି ଯରାଗ),  ତଥା ପୂ ଶତନ କାେଶୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ  ାହକ ଜନତି ଯରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ। ଅମିରିର୍ ଦର୍ତ୍ ଯହଉଛନ୍ତ ିଭାରତୀୟ 

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂସ୍ଥା, ଭୁଁ  ଯନଶ୍ୱର (ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫାଉଯେସନ୍ ଅଫ୍ ଇେିଆ) ର ଏପିଯଡଯମାଯୋଜ ିର ଅତରିିକ୍ତ େଯଫସର। ଶ୍ରୀଜତି୍ ମିଶ୍ର ଯହଉଛନ୍ତ ିନ କୃଷ୍ଣ 

ଯଚୌଧୁଁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗଯ ଷ୍ଣା ଯକନ୍ଦ୍ରର ନଯିଦଶର୍କ ଏ ଂ ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ  କିାର୍ ଅନୁଁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା, ମୁଁମିାଇର େଯଫସର । 

http://ncds.nic.in/?q=node/511
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ମୟୋକେରିଆ 
ମୟାଯେରିଆ ଯହଉଛ ିଏକ ଜୀ ନ ନାର୍କ ଯରାଗ ୋହାକ ିପଲାସଯମାଡୟିମ କୀଟାଣୁଁ ଦ୍ୱାରା ଯହାଇଥାଏ ଓ  ମାଇ ଆଯନାଫିେିସ ନାମକ 
ଏକ ମର୍ା ଏହାର  ାହକ ଯହାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ବହୁ ପରୁାତନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସ ସୟା ୋହାକ ି ଯିର୍ଷ୍ କରି କ୍ରାନ୍ତ ି ଳୟ ଅଂଚଳର ନମିନ 
ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ  ଗଶର ଯଦର୍ଗୁଁଡକିଯର େେ େେ ଯୋକଙ୍କୁଁ ସଂକ୍ରମତି କର ିମତୃୁଁ ୟ ମୁଁଖକୁଁ ଯନଇୋଏ।  ଶି୍ୱ ମୟାଯେରିଆ   ିରଣୀ 
(ୱାେଶଡ ମୟାଯେରିଆ ରଯିପାଟଶ) ୨୦୧୯ ମୁଁତା କ ୨୦୧୮ଯର ପଥୃି ୀର ୮୬ଟ ିଯଦର୍ ମୟାଯେରିଆଯର େଭା ତି ଯହାଇଥିଯେ ଓ ୪ 
େେ ଯୋକ ଏଥିଯର ୋଣ ହରାଇଥିଯେ। ଯେଉଁଥିରୁଁ  ଦୁଁଇ-ତୃତୀୟାଂର୍ ଥିଯେ ୫  ଷ୍ଶରୁଁ  କମ  ୟସର ର୍ରି୍ୁଁ। ଆହୁଁରି ମଧ୍ୟ ୧୯ଟ ିସାହାରା 
ଉପମହାଯଦର୍ୀୟ (ସ -ସାହାରା) ଅଞ୍ଚଳଯର ଓ ଭାରତଯର ଥିଯେ ପଥୃି ୀର ୮୫ େତରି୍ତ ମୟାଯେରିଆ େଭା ତି। ଭାରତଯର ୪୬ ରୁଁ  
୯୪ େେ ଯୋକ ମୟାଯେରିଆ ଗ୍ରସ୍ତ ଯହାଇ ୋୟ ୧୮ ହଜାର ପେଶୟନ୍ତ ଯୋକ ମତୃୁଁ ୟ  ରଣ କରିଛନ୍ତ।ି ଏହ ିଯରାଗର ସ ସୟା ୁ କନଇ 
ଏହ ି  ିରଣୀର ମଳୂ କଥାଟ ିଥିୋ ଯେ –  
 

“ଯ ୈଶ୍ୱକି ସ୍ତରଯର ୨୦୦୦ ରୁଁ  ୨୦୧୫ ମଧ୍ୟଯର  ହୁଁ  ସଂଖୟାଯର ମୟାଯେରିଆ ଯରାଗୀଙ୍କୁଁ   ଞ୍ଚାଇ ା ସମ୍ଭ  ଯହାଇଥିୋ। 
 ହୁଁଯଦର୍ କର ଯେଉଁଠ ିମୟାଯେରଆିର ସ ସୟା ଏକବ ଯସଯତଟା ଅଧିକ ନୁଁଯହ ଁଯସସ ୁଁ ଯଦର୍ରୁଁ  ମୟାଯେରିଆ ଖୁଁ  
ର୍ୀଘ୍ର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ନମିଶୁଁଳ ଯହ ା ଦଗିଯର ଗତ ିକରୁଁ ଛ।ି ଯତଯ  ଏହ ିଦଗିଯର ଯହଉଥି ା େଗତରି ପରମିାଣ କମ ଯହ ାଯର 
ୋଗିଛ।ି ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପଣୂଶ େେୟ ଗୁଁଡକିୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କର ିା ହୁଁଏତ ସମ୍ଭ  ନ ଯହାଇପାଯର।” 

 
ଯକାଭିଡ-୧୯ ଆସ ିା ପ ୂଶରୁଁ  ଏକ ମୟାଯେରିଆ ମୁଁକ୍ତ  ଶି୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ ଆ ର୍ୟକ ସମ୍ପଦ  ା ସାଧନ ସୀମିତ ଯହାଇ ସାରିଥିୋ। ୋହାକ ି
ଏହ ିଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁକା େିା ପାଇଁ ଏକ ଆହିାନ ସୃଷ୍ଟ ିକରଥିିୋ। ଯକଭିଡ-୧୯ ପଯର ଏହା ଆହୁଁରି ଉଗ୍ର ଯହ ।  
 
ମୟୋକେରିଆ ଉପକର କ ୋଭିଡ-୧୯ର େଭୋବ 
ସମ୍ପ୍ରତ ିକଯରାନା ମହାମାରୀର ତୀବ୍ର ଓ ଅଦ୍ଭୁଁ ତପୂ ଶ େସାର ଯହତୁଁ  ଏହାକୁଁ ଯରାକ ିା ପାଇଁ  ଶି୍ୱର ଅଧିକାଂର୍ ଯଦର୍ଯର ଦୃଢ େତଯିଷ୍ଧକ 
ପଦଯେପ ନଆିୋଇଛ।ି ଏଯ  ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂର୍ ଅଂଚଳଯର ତାୋବନ୍ଦ ପାଳନ କରାୋଉଛ।ି ୋହା ଫଳଯର  ଶି୍ୱର ଅଧିକାଂର୍ 
ଯଦର୍ଯର ଏହା ଜୀ ନ, ଜୀ କିା ଓ ଫୁଁସଶତ ସମ୍ପକତି କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ  େଭା ତି କରଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ା ଯକ ଳ ଏହ ିମହାମାରୀକୁଁ 
ଯରାକ ିା କାେଶୟଯର  ୟସ୍ତ ରହୁଁଛ।ି ସି୍ଥତକିୁଁ ଯଦଖି ୋହା ଜଣାପଡୁଁ ଛ ି ଶି୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ା  ୟ ସ୍ଥା 
ଏହ ିମହାମାରୀ ପାଇଁ ପୂ ଶରୁଁ  େସ୍ତୁଁତ ନ ଥିୋ ୋହାପାଇଁ ଏଯ  ଆମକୁଁ ଆମର ଜନସ୍ୱାସ୍୍ଥୟଯସ ା ଉପଯର ଥି ା ଚନି୍ତାକୁଁ ଆମୂଳଚୁଁ ଳ  
ପର ିର୍ତ୍ଶନ କରି ାକୁଁ ପଡୁଁ ଛ।ି ଏହା ସହତି ସମ୍ପ୍ରତ ିଆମର ଅଧିକାଂର୍ ଧ୍ୟାନ ଯକାଭିଡ-୧୯ ଉପଯର ସନ୍ନଯି ର୍ତି ଯହ ା ଫଳଯର ନମିନ ଓ 
ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ  ଗଶର ଯଦର୍ଗୁଁଡକିଯର ଅନୟାନୟ ସଂକ୍ରାମକ ଯରାଗ ଯେପରିକ ିହୁଁୟମାନ ଇମୁଁୟଯନାଯଡଫିସଏିନସୀ ଭୂତାଣୁଁ (ଏଚଆଇଭି), 
ଟୁଁ ୟ ରଯକାଯୋସିସ (ଟ ି)ି, ମୟାଯେରିଆ ଆଦରି େଭା କୁଁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିାପାଇଁ ଚାେିଥି ା କାେଶୟରୁଁ  ଧ୍ୟାନ ଓ ସାଧନ ଅନୟତ୍ର ହଟ ିାଯର 
ୋଗିଛ।ି ୋହା ଫଳଯର ଭାରତଯର ଯ ର୍ ସଫଳ ଭା ଯର  ଚାେିଥି ା ମୟାଯେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ହୁଁଏତ  ାଧାୋପ୍ତ ଯହାଇପାଯର। 
 
 ଯିର୍ଷ୍କରି ତାୋବନ୍ଦ କାରଣରୁଁ   ମୟାଯେରିଆ ଚହି୍ନଟ ଉଯଦର୍ୟଯର କରାୋଉଥି ା ରକ୍ତପରୀୋ ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆ ର୍ୟକ ଯହଉଥି ା 
ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ଗୁଁଡକିର ଯୋଗାଣଯର  ାଧା ପହଞ୍ଚୁଁଛ।ି   ଯିର୍ଷ୍କରି ମୟାଯେରିଆର ନଦିାନ  ା ଚହି୍ନଟ ଏ ଂ ଔଷ୍ଧ କଣିାଯର 
ସମସୟା ସୃଷ୍ଟ ି ଯହଉଛ।ି ଯସହପିର ିଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଯର ମୟାଯେରିଆ େତଯିଷ୍ଧକ କାେଶୟଯର ୋଗିଥି ା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକମଶୀମାଯନ ଏଯ  
ଯକାଭିଡ-୧୯ େତଯିରାଧକ କାେଶୟଯର ୋଗିରହ ିା ଫଳଯର ନୟି ିତ ମୟାଯେରିଆ ନରିୀେଣ ଓ େତଯିଷ୍ଧକ କାେଶୟକ୍ରମଯର  ାଧା 
ପହଞ୍ଚ ିା ସ୍ୱାଭା କି। କନି୍ତୁଁ  ନରିନ୍ତର ଚାେିଥି ା ସଠକି୍ େେଣ ଆଧାରିତ ନରିୀେଣ ଓ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ଚକିତି୍ସା ଫଳଯର ଏହ ିକୀଟାଣୁଁ ାହତି ଯରାଗର 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭ  ଯହାଇ ପାରୁଁ ଥିୋ। ଏହା  ୟତୀତ ଅନୟାନୟ ମୟାଯେରଆି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯେପରିକ ିଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ 
ସିଞ୍ଚନ, ସକ୍ରୀୟ ନରିୀେଣ ଆଦ ିମଧ୍ୟ  ାଧାୋପ୍ତ ଯହ ।  
 
ଏ ସ ୁଁର ଉଦ୍ଧଶଯର ଯକଯତକ ଯେତ୍ରଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ ଯକାଭିଡ-୧୯ର େେଣ ଗୁଁଡକି ମଧ୍ୟ ଏକାପର।ି ଯେପରିକ ିର୍ରୀରଯର େଗାତର 
ଜ୍ୱର, ଫଲ ୁବା ଥଣ୍ଡା ଓ କାର୍ ପରି େେଣ ଓ ନଶି୍ୱାସେଶ୍ୱାସଯର କଷ୍ଟ ଯହ ା ପରି େେଣ ଘଟଣାକୁଁ ଅଧିକ ଜଟଳି କରୁଁ ଛ।ି ସାମ୍ପ୍ରତକି ମହାମାରୀ 
ପରିସ୍ଥିତଯିର ଏହ ିେେଣ ସହତି ଯରାଗୀଟଏି ଆଉ ହୁଁଏତ ମୟାଯେରିଆର ସଠକି୍ ନଦିାନ ଓ ଚକିତି୍ସା ପାଇ ନ ପାଯର।  ରଂ ଏପରି େେଣ 
ଥି ା  ୟକି୍ତମାନଙ୍କୁଁ  ସଙ୍ଗକରାଧକର ରଖାୋଇ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଚକିତି୍ସା କରାୋଇପାଯର। ଯସହ ିସମୟଯର ଯକାଭିଡ-୧୯ର ୋଥମକି 
ଚକିତି୍ସା କାଳଯର ମୟାଯେରିଆ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ  ୟ ହୃତ ଔଷ୍ଧକୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଚକିତି୍ସା ଓ ଯୋଫିୋକ୍ସସି (ବା ପ୍ରତକିରାଧ  ଭାକବ 
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ବୟବହୃତ, ବକିେଷ  ରି କ ାଭିଡ-୧୯ ଜନତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ  ୍ୀଙ୍କ) ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଗୋ। ୋହାଫଳଯର ଏହା ସ ୁଁ ଔଷ୍ଧର ଚାହଦିା 
 ୃଦ୍ଧ ିପାଇୋ। ଏହ ିସ ୁଁ  ଷି୍ୟଗୁଁଡକି ମୟାଯେରିଆ ନରିାକରଣ କାେଶୟକ୍ରମଗୁଁଡକିର ପେଯେଦ କର ି।  
 
ଯସଇଥିପାଇଁ  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନର  ଶି୍ୱ ମୟାଯେରିଆ କାେଶୟକ୍ରମର ନଯିଦ୍ଧଶର୍କ, ଡା ଯପଯରା ଆଯୋଂଯସା ଗତ ୨୫  ାର୍ଚ୍୍ ୨୦୨୦ 
ତାରଖିଯର େତ ିମୟାଯେରିଆ େଭା ତି ଯଦର୍କୁଁ ଏକ  ାର୍ତ୍ଶା ଯଦଇଛନ୍ତ ିଯେ – 
 

“ଅପଣ ାନଙ୍କର ମୟାଯେରିଆ ନରିାକରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଯେପରି େତଯିଷ୍ଧକ, ନଦିାନ ଏ ଂ ଚକିତି୍ସା 
କାେଶୟଗୁଁଡକିୁଁ ଦୁଁ ଶଳ କରାଅ ନାହିଁ। େଦ ିଯକହ ିମୟାଯେରିଆ େ ଣ ଅଞ୍ଚଳଯର ରହୁଁଛନ୍ତ ିଓ ତାଙ୍କୁଁ ଜ୍ୱର ଯହଉଛ ିଯତଯ  
ତାଙ୍କର ତୁଁ ରନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ ପରୀୋ କରାୋଇ ଆ ର୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ା ଯୋଗାଇ ଦଆିେି ା ଉଚତି।“ 

  
୨୫ ଅଯେେ ୨୦୨୦ଯର  ଶି୍ୱ ମୟାଯେରିଆ ଦ ିସ ଅ ସରଯର  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ  ଏକ ସତକଶ ାଣୀ ଦଆିୋଇ 
କୁଁହାୋଇଥିୋ ଯେ ୨୦୧୮ ତୁଁ ଳନାଯର ସାହାରା ଉପମହାଯଦର୍ୀୟ (ସ -ସାହାରା) ଅଂଚଳଯର କୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀ  ଣ୍ଟନ 
ଅଭିୋନ ଗଭୀର ଭା ଯର େଭା ତି ଯହ ା ସହତି ନଦିାନ ଓ ଔଷ୍ଧ  ତିରଣ େଭା ତି ଯହ ା ଫଳଯର ଏହା ମୟାଯେରିଆ ଜନତି 
ମତୃୁଁ ୟକୁଁ ଦ୍ୱଗିୁଁଣିତ କରିପାଯର।  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ  ଯଦର୍ ଗୁଁଡକିୁଁ ତୀବ୍ର ଗତଯିର ଆଯଗଇ ସ -ସାହାରା ଆଫି୍ରକୀୟ 
ଯଦର୍ଗୁଁଡକିଯର ଯକାଭିଡ-୧୯କୁଁ ଯନଇ ଯଦଖା ଯଦଇଥି ା ଏହ ିଘଡସିନ୍ଧ ିମୁଁହୁଁର୍ତ୍ଶଯର ମୟାଯେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ସଠକି ଭା ଯର 
ଚଳାଇ ରଖି ା ଦର ାର ଓ କସଥିପାଇଁ ଅତୟା ର୍ୟକ ମୟାଯେରିଆ େତଯିଷ୍ଧକ ଓ ଚକିତି୍ସା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ା ଉଚତି। ଏହ ିସଯନ୍ଦର୍ 
ସଠକି୍ ସମୟଯର େଦାନ କରାୋଇଛ ିକନି୍ତୁଁ  ଅଧିକ ମୟାଯେରିଆ େ ଣ ଓ ମୟାଯେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଥଶଦାନ କରୁଁ ଥି ା 
ଯଦର୍ମାନଙ୍କ ଭିତକର ସା ଞ୍ଜସୟ ରହବି   ିନାହିଁ ତାହା ଚନି୍ତାର  ଷି୍ୟ।  
 
ଭୋରତ ତଥୋ ଓଡ଼ଶିୋ ପରି ମୟୋକେରିଆ େବଣ ରୋଜୟକର ଏହୋର େଭୋବ  
ଭାରତର ଉର୍ଚ୍ ମୟାଯେରିଆ େ ଣ ରାଜୟ ଓଡରି୍ାଯର ଫାେସଫିାରମ ମୟାଯେରିଆର େଭା  ରାଜୟର ଦୁଁଇ-ତୃତୀୟାଂର୍ ଜଲି୍ଲାଯର ଅନୁଁଭୂତ 
ଯହାଇଥାଏ। କନି୍ତୁଁ  ସମ୍ପ୍ରତ ି ଓଡରି୍ାଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ ତଦଜନତି ମତୃୁଁ ୟର େଭା   ହୁଁ  ପରମିାଣଯର କମ ଯହାଇସାରିଛ।ି ୨୦୧୬ 
ତୁଁ ଳନାଯର ୨୦୧୯ଯର ମୟାଯେରଆି ମତୃୁଁ ୟ ପରିମାଣ ୯୦ େତରି୍ତ କମଛି।ି କନି୍ତୁଁ  େଦ ିେତଯିଷ୍ଧକ  ୟ ସ୍ଥା ଦୁଁ ଶଳ ହୁଁଏ ଯତଯ  
ରାଜୟଯର ମୟାଯେରିଆ େତୟା ର୍ତ୍ଶନର ଅଯନକ ଆର୍ଂକା ରହୁଁଛ।ି ୨୦୧୭ ରୁଁ  ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟଯର ଓଡରି୍ାଯର ମୟାଯେରିଆର େଭା  ହ୍ରାସ 
ଏକ ଐତହିାସିକ ମାଇେଖୁଁଣ୍ଟ ଥିୋ।  ଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ପେରୁଁ  େକାର୍ତି  ଶି୍ୱ ମୟାଯେରିଆ   ିରଣୀ  (ୱାେଶଡ ମୟାଯେରିଆ ରିଯପାଟଶ) 
୨୦୧୮ ମୁଁତା କ ଓଡରି୍ାଯର ମୟାଯେରିଆ ହ୍ରାସ ପାଇ ା କାରଣରୁଁ  ଭାରତର ମୟାଯେରିଆ ମାନଚତି୍ରଯର ପର ିର୍ତ୍ଶନ ଆସିଛ।ି ଭାରତଯର 
୨୪ େତରି୍ତ ମୟାଯେରିଆ ହ୍ରାସ ପାଇ ାର ଏକ  ଡ କାରଣ ଯହଉଛ ିଯେ ଓଡରି୍ାଯର ମୟାଯେରିଆର େଭା  ୮୧ େତରି୍ତ କମି ୋଇଛ।ି 
ଓଡରି୍ାଯର କରାୋଇଥି ା ଦୁଁଗଶମ ଅଂଚଳଯର ମୟାଯେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ (ଦମନ) ଯୋଜନାଯର ସମୂହ ମୟାଯେରଆି ଚହି୍ନଟ ଓ ଚକିତି୍ସା ଯୋଗୁଁ 
ଏହା ସମ୍ଭ ପର ଯହାଇ ପାରିଛ।ି ଏହ ିକର୍ଯାଜନାକର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ୨୦୧୭ ମସିହାଯର ଏ  ବଶି୍ୱ ପାଣ୍ଠ ିବା କ୍ଲାବାେ ଫୁଣ୍ଡରୁ 
ମୟାଯେରିଆ ଆଦରି ଦମନ ପାଇଁ ଓଡରି୍ାକୁଁ ୧.୧ ଯକାଟ ିଟଙ୍କାର କୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀ  ତିରଣ ମଧ୍ୟ ସାହାର୍ଯୟ  ରିଥିୋ । ଯସ 
ୋହାଯହଉ ଓଡରି୍ାଯର ଚାେିଥି ା ନୟି ିତ ମୟାଯେରିଆ ସଯ ଶେଣ  ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ଭୁଁ େିେି ା ଯକୌଣସ ିମଯତ ଠକି ନୁଁଯହ ଁଯେଯହତୁଁ  ରାଜୟଯର 
ମୟାଯେରିଆ ଯ ାଝ କମି ାର ଏହା ଯଗାଟଏି  ଡ କାରଣ।  
 
ଉଷ୍ମ ମେଳୀୟ ଜଳ ାୟୁଁଯର ଓଡରି୍ାର ଯେଉଁ ଅଂଚଳଯର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ,  ଷ୍ଶା ଅଧିକ, ଜଙ୍ଗେୀ ଓ ପାହାଡଆି ଅଂଚଳ ଯସଠାଯର ଯମୌସୁଁମୀ  
ଆଗମନ ପଯର ଜୁଁନରୁଁ  ଆରମ୍ଭ କରି ତନିମିାସ ପେଶୟନ୍ତ ମୟାଯେରିଆର ଭୟ ୋଗି ରୁଁ ଯହ। ଯସଥିପାଇଁ ତାର ତନିମିାସ ପବୂ୍ରୁ ମୟାଯେରିଆ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ଅଧିକ କ୍ରୟିାର୍ୀଳ କରାୋଇଥାଏ ଓ ମାର୍ଚ୍ଶ ଠାରୁଁ  ମଇ ମାସ ପେଶୟନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ ଦମନ କାେଶୟଯର ୋଗୁଁଥି ା 
ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଯେପରକି ିରକ୍ତ ପରୀୋ ସରଞ୍ଜାମ (ଯଟଷ୍ଟ କଟି), ମୟାଯେରିଆ େତଯିଷ୍ଧକ ଔଷ୍ଧ ଯେପରିକ ିଯକଲାଯରାକୁଁଇନ ଓ 
ହାଇଯରାକ୍ସଯିକଲାଯରାକୁଁଇନ, ଘର ଭିତଯର କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ କରାୋଉଥି ା ଔଷ୍ଧ ସହତି େନ୍ତ୍ରପାତ ିଏ ଂ କୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀ 
ଯୋଗାଇ ଦଆିେି ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହଛି।ି  
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କନି୍ତୁଁ  ସାରା ଯଦର୍ ୟାପୀ ୋଗୁଁ କରାୋଇଥି ା ତାୋବନ୍ଦକର ଏହ ିସ ୁଁ ଗୁଁରୁଁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ େସ୍ତୁଁତ ିେଭା ତି ଯହାଇଛ ି। ଆହୁଁର ିମଧ୍ୟ ୨୦୧୭ 
ମସହିାରୁଁ  ଯୋକଙ୍କୁଁ  ତିରଣ କରାୋଇଥି ା ମର୍ାରୀ ଗୁଁଡକି ପାଖାପାଖି ଅଯଢଇ  ଷ୍ଶ ପଯର ନଷ୍ଟ ଯହାଇ ୋଇ ସାରି ଣି। କର୍ଯାଜନା 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେରୁଁ  ପୁଁଣ ିଥଯର ୨୦୨୦ ମସହିାଯର ମର୍ାରୀ ଯୋଗାଇଯଦ ା ପାଇଁ ସ୍ଥରି କରାୋଇଥିୋ। ଏଥିପାଇଁ 
ସଯ ଶେଣକାରୀମାଯନ େତ ିଜଲି୍ଲାଯର ଘରକୁଁ ଘର ୋଇ ସଯ ଶେଣ   ିରଣୀ ଓଡରି୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଭିାଗ ନଯିଦଶର୍କଙ୍କୁଁ  ପଠାଇ ା କଥା। କନି୍ତୁଁ  
ତାୋବନ୍ଦ ସମୟଯର ୋତାୟାତ ଉପଯର େଗାୋଇଥି ା  ଭିିନ୍ନ େତ ିନ୍ଧକ କାରଣରୁଁ  ଏହ ିସଯ ଶେଣ  ାଧାୋପ୍ତ ତଥା  ଳିମି୍ବତ ଯହ । 
ଯସଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତଯର କୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀ ମିଳ ିା େକ୍ରିୟା  ଳିମି୍ବତ ଯହ । ସମ୍ପ୍ରତ ିସଯନ୍ଦହ ମଧ୍ୟ ଉପୁଁଜେିାଣି ଯେ 
ମୟାଯେରିଆ ଦମନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦଆିୋଉଥି ା ମର୍ାରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଥଶ ସମସୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ିଯହାଇପାଯର। ସାରା  ଶି୍ୱ ଯକାଭିଡ-
୧୯ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୋଗିପଡଥିି ା କାରଣରୁଁ  ମୟାଯେରିଆ ଓ ଅନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମିଦ୍ଧୀୟ ସମସୟାଗୁଁଡକି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠ ିଯୋଗାଣ ଯେତ୍ରରୁଁ  
ଧ୍ୟାନ    କହଇଛ।ି ଯସହପିରି ମଇ ଏ ଂ ଜୁଁନ ମାସଯର ଓଡରି୍ାଯର ଅନୟରାଜୟରୁଁ  ଆସିଥି ା େ ାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ  ଧ୍ୟ ମୟାଯେରଆି 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣର ଉଦୟମ ଏକ ଅତରିିକ୍ତ ଆହିାନ ହବା ଦର ାର। 
 
ଯର୍ଷ୍ଯର, େଦ ି ଯ ୈଶ୍ୱକି, ଜାତୀୟ ଏ ଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଯର ସଠକି୍ ଉଦୟମ କରା ନ ୋଏ ଯତଯ  ସମ୍ପ୍ରତ ିଚାେିଥି ା ଯକାଭିଡ-୧୯ 
ମହାମାରୀର (ୋହାର ଅନ୍ତ ଏଯତ ର୍ୀଘ୍ର ଯହ ାର ଆର୍ା ଯଦଖାୋଉ ନାହିଁ) ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଚାେିଥ ା କାେଶୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟଯର ମୟାଯେରଆି 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶକ୍ରମ  ାଧାୋପ୍ତ ଯହ । ଯତଣୁଁ ଏହ ିପରୁାତନ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମସୟା ରହଥିି ା ମୟାଯେରିଆକୁଁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣଯର ରଖି ା ପାଇଁ 
ଚାେିଥି ା  ଭିିନ୍ନ କାେଶୟକ୍ରମକୁଁ ଚାେୁଁ  ରଖି ା ପାଇଁ ଏଠାଯର ଯକଯତକ ପରା େ୍ ଦଆି ର୍ଯାଇଛ।ି 
 

• ଏଯ ର ଯକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀରୁଁ  ଯଗାଟଏି ର୍େିା ମିଳଛି ିଯେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯସ ାକୁଁ ଆହୁରି ୍ରୁୁତ୍ୱପୂଣ୍ ଭାକବ ଚନି୍ତା କରି ାକୁଁ 
ଯହ ।  

• ଯକାଭିଡ-୧୯ର େତଯିଷ୍ଧକ ଓ ଅ ଯରାଧ ସହତି ମୟାଯେରିଆ େତଯିରାଧୀ କାେଶୟକ୍ରମ ଉପଯର ବକିେଷ  ର ିମୟାଯେରିଆ 
େ ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯର ଆ ର୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦଆିେି ା ଉଚତି। ଏଠାଯର ମୟାଯେରିଆ ନରିୀେଣ  ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ସକ୍ରୀୟ ରଖାେି ା, 
ଯରାଗଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ନଦିାନ  ୟ ସ୍ଥାକୁଁ ମଜ ୁଁତ କରାଇ ା, ଯଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ତରଯର ଚକିତି୍ସା  ୟ ସ୍ଥା ଚାେୁଁ  ରଖି ା ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯସ ାର 
ସ୍ତରକୁଁ ଠକି ରଖି ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହଛି।ି  

• ଯେ ଯକୌଣସି ମଯତ ମୟାଯେରିଆ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଯେପରିକ ିକୀଟନାର୍କ  ୟ ହୃତ ମର୍ାରୀର  ତିରଣ ଏବିଂ ଘର ଭିତଯର 
କୀଟନାର୍କ ସିଞ୍ଚନ ଚାେୁଁ  ରହ ିା ଆ ର୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଯକାଭିଡ-୧୯ର ଯମଡକିାେ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ା  ୟ ସ୍ଥାର 
ବୟବହାର  ରି ଯହ ।  

• ଯକାଭିଡ-୧୯ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନଆିୋଉଥି ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯଚତନତା କାେଶୟକ୍ରମଗୁଁଡକି ସହତି ସମନିିତ ଢଙ୍ଗଯର ମୟାଯେରିଆ ଓ 
ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକିର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦଯେପ ଚାେୁଁ  ରହ ିା ଆ ର୍ୟକ। ଏହାକୁଁ ଆମ ଯଦର୍ଯର ୋଥମିକତା ଯଦ ାକୁଁ 
ଯହ  କାରଣ ଅନୟାନୟ ଯଦର୍ ଯେପରିକ ିଚୀନ, ୟୁଁଯରାପ ଏ ଂ ଆଯମରକିାଯର ମୟାଯେରିଆ େଭା ତି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। କସଥିପାଇଁ 
ଯକାଭିଡ-୧୯ଏ ଂ ମୟାଯେରିଆର ପାଦୃଭା  (କ ା-କ ାରବଡି଼  ଣ୍ଡସିନ)  ଷି୍ୟଯର ଆମ ପାଖଯର  ଯିର୍ଷ୍ େମାଣ ନାହିଁ।   

• ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟଯର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଁଡକିୁଁ  ହୁଁ ଅତରିକି୍ତ େମତା ମିଳଛି।ି ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତଯର ମୟାଯେରିଆ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉନମଳନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହତି ମିର୍ ିସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଜନାମାନ ତଆିରି କର ିା ଉଚତି।  ାସ୍ତ ଯର ଏହାକୁଁ 
ସ୍ୱେତାର ଏକ  ୟାପକ କାେଶୟକ୍ରମ ଭା ଯର େସ୍ତୁଁତ କରାେି ା ଉଚତି ୋହାଦ୍ୱାରା  ଭିିନ୍ନ ସିଂକ୍ର ଣ ଓ  ୀଟାଣୁ  ାହତି 
ଯରାଗଗୁଁଡକିର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭ  ଯହାଇ ପାରି ।  

• ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ  ାହକ ଜନତି ଯରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାେଶୟକ୍ରମ ଏ ଂ ଏ  ୃିତ କରା୍ ନରିୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମ ପେରୁଁ  ତୁଁ ରନ୍ତ ମୟାଯେରିଆ 
ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସମନିୟ ରୋକର ିକାେଶୟକ୍ରମ କରାେି ା ଆ ର୍ୟକ। ୋହାଫଳଯର ଏହାର ତୁଁ ରନ୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରାେି ା ସମ୍ଭ  ଯହାଇ ପାର ି। ଇତ ିମଧ୍ୟଯର ଏ  ୃିତ କରା୍ ନରିୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମ ତାର ସାପ୍ତାହକି କରା୍ ୋଦୁଁଭଶା  ସମ୍ପକତି 
ବବିରଣୀ ୨୦୨୦ ମସିହାର ଅଷ୍ଟ  ସପ୍ତାହ ର୍ଯାଏ େକାର୍ କରିଅଛ ି। (କସଥି  ଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟ ିବବିରଣୀ, ଏହ ିନୀତପିତ୍ରର ଇିଂରାଜୀ 
ସିଂସ୍କରଣ କେଖା କହୋ ପକର ପ୍ର ାେ ପାଇଛ)ି। ଅଥଚ ଏହ ିସଂସ୍ଥାକୁଁ ଯକାଭିଡ-୧୯, ମୟାଯେରିଆ ଓ ଅନୟାନୟ ଯରାଗଗୁଁଡକିର 
ଆ ଭିଶା   ଓ ୋଦୁଁଭଶା  ଉପଯର େମାଣ ଯଦ ାର ଆ ର୍ୟକତା ରହଛି।ି ଏ  ୃିତ କରା୍ ନରିୀେଣ କାେଶୟକ୍ରମର ରାଜୟ ତଥା 
ଜେିାସ୍ତରୀୟ ର୍ାଖାଗୁଁଡକି ଏହ ିସମୟଯର ଅଧିକ ସକ୍ରୀୟ ଯହାଇ ଏହ ିସବୁ େମାଣ େସ୍ତୁଁତ କରି ା ଉଚତି। 
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This is the eighth NCDS policy brief in the COVID-19 series. The other seven 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), କ ାଭିଡ-୧୯  ହା ାରୀ ସ ୟକର ପୁଷି୍ଟ ର ଖାଦୟର ଉପକର୍ଯା୍ିତା (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; ର୍ଯାହାର ଓଡ଼ଆି ସିଂସ୍କରଣ, 
PB17aNCDS, 23 April 2020), and on movement of migrant labourers (PB18NCDS, 27 April 2020; ର୍ଯାହାର ଓଡ଼ଆି 
ସିଂସ୍କରଣ, PB18aNCDS, 3 May 2020).  
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