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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକ: କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷା |
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥବିା

ପଦକ୍ଷେପ
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SESSION -9

COVID 19- ପ୍ରତକି୍ଷରାଧକ ପଦକ୍ଷେପ |

ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ପାଇ ଁଗାଇଡ୍ |



ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାକ୍ଷନ ଆମର ଶ୍ରମଶକି୍ତ ର ଏକ

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ|

କ୍ଷସମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସରୁୋ ଆମର ଦାୟିତ୍। |

କ୍ଷସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ଷଶଷ ଧ୍ୟାନ କ୍ଷଦବା ଜରୁରୀ ଏଇ COVID 19
ବକି୍ଷଫାରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତକି୍ଷରାଧ କାଯଣୟକଳାପକ୍ଷର
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ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସନୁଶିି୍ଚତା, କଲ୍ୟାଣ

ଏବଂ ସରୁୋ କରିବାର ଦାୟିତୂ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ

ଦଆିଯାଇଛି

 ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶବିରିର

ବୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥବିା କାଯଣୟଗଡୁିକ

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନକି୍ଷଦଣଶ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷହବା ଜରୁରୀ
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(G.O (Rt) No. 417/2020/LBR)

 ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବଷିୟରର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ - କାହା

ଅଧୀନରର କାମ କରୁଛନି୍ତ -କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ର ାଷ୍ ଠୀ ରହବିା, ସ୍ୱାଧୀନ?

 ରେଉମଁାରନ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଧୀନରର କାମ କରନି୍ତ ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ

ଦିଆୋଇଥବିା ସବୁିଧା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରେ ଏହି ର୍ବିିର ସ୍ୱାଧୀନ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକ ପାଇ ଁ ସଜି୍ଜତ

ରହାଇଛି

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରେ ଏହି ର୍ବିିରରର ଅତି ଆବର୍ୟକ ଜିନିଷ ର ବୟବସ୍ଥା

ରହାଇଛି

ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଶାସନ ଗଡୁିକୁ ନମି୍ ନଲି୍ଖତି ନୟିମ ଧ୍ୟାନ

ରଖବିାକୁ ପଡିବ:

02/04/2020

4



 କରରାନା ପ୍ରତିରରାଧ ଉପରର ସରେଦନର୍ୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ

 ରୋ ାରୋ ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା କର

 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ରପାଲି୍ସ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭା ସହତି ସମନ୍ ୱୟ ରକ୍ଷା

କରି କୟାମ୍ପ ଡିୁକ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ

 ଉଚ୍ଚ ପଦାଧକିାରୀଙ୍କ ନିକଟରର ରିରପାଟଶ ଦାଖଲ୍ କରନ୍ତୁ (ତାଲୁ୍କ

ସ୍ତରକ କମିଟି) ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା

କରାୋଇଥବିା ସବୁିଧା ଉପରର
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ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଶାସନ ଗଡୁିକୁ ନମି୍ ନଲି୍ଖତି ନୟିମ ଧ୍ୟାନ

ରଖବିାକୁ ପଡିବ:



ଅତଥିି ଶ୍ରମିକ ସମ୍ବନ୍ଧକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ

ଥବିା ତଥୟ

 ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ର୍ାସନ ସୀମା ଭିତରର ରକରତ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକ

ଅଛନି୍ତ ?

 ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରର ଆସନି୍ତ?

 ରକରତ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନି୍ତ ?

 ରକରତ ଜଣ ର ାଷ୍ ଠୀ ଭାବରର ରୁହନି୍ତ?

 ରକଉ ଁସବୁ ରାଜୟ ରସମାନଙ୍କର?

 ରସମାରନ ରକଉ ଁଭାଷା ଜାଣନି୍ତ / କଥାବାର୍ତ୍ଶା କରନି୍ତ?

 ସଂ ହୃତି ତଥୟ ଉପରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରର୍ାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ

ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ଏକ ରିରପାଟଶ ଦିଅ
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ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବିରି ବୟବସ୍ଥା କରିବା

ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷିଗଡୁିକର ଯତ୍ନ ନଆିଯିବା

ର୍ବିିରର ସହଜ ଆଚରଣ ପାଇ ଁରଛାଟ ର ାଷ୍ ଠୀରର ଅତିଥ ି

ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ |

 ରସମାନଙ୍କ କଥତି ଭାଷା, କାେଶୟ ଇତୟାଦି;ଅନୁୋୟୀ
ର ାଷ୍ ଠୀ କର, ଏବଂ ର ାଷ୍ ଠୀ କରିବା ସମୟରର
ରସମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ବିଚାର କର

େଦି ରସଠାରର ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକ ଅଛନି୍ତ, ରେଉମଁାରନ
ରସମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହତି ରୁହନି୍ତ , ରସମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର

ରହବିା ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା କର |
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ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବିରି ବୟବସ୍ଥା କରିବା

ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷିଗଡୁିକର ଯତ୍ନ ନଆିଯିବା

ଶବିରି ଭିତକ୍ଷର ସ୍ଥାନ

ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରହବିା ସବୁିଧା ୋହା COVID
ରପ୍ରାରଟାକଲ୍୍ ଅନୁୋୟୀ ର୍ାରୀରିକ ଦୂରତା

ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରର |

ବିଦୁୟତ୍, ଜଳ ଇତୟାଦି ଉପଲ୍ବ୍ଧତା

ରଲ୍ାକଙ୍କ ସଂଖୟା ସହତି ଅନୁପାତ ସ୍ୱଚାଳୟ

ରମାବାଇଲ୍୍ ରଫାନ୍ ଚାଜଶ କରିବାକୁ ପ୍ ଲ ୍ ସବୁିଧା

କରନ୍ତୁ |
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ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୟବସ୍ଥା

 BREAK THE CHAIN ଅଭିୋନ ପାଇ ଁସାବୁନ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର

 ମହଳିା ସବୁିଧା ପାଇ ଁସାନିଟାରୀ ପୟାଡ୍ ଉପଲ୍ବ୍ଧ କର

ଏବଂରସ ଡିୁକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା

 ରଜୈବିକ ଏବଂ ଅରଜୈବିକ ବଜଶୟବସୁ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁସବୁିଧା |

 ବଜଶୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ର୍ତ୍ଶକୁ ଭିଜାନ୍ତୁ

ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା

 ଦିନକୁ 3 ଥର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଭଲ୍ ଖାଦୟ ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ |
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ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବିରି ବୟବସ୍ଥା କରିବା

ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷିଗଡୁିକର ଯତ୍ନ ନଆିଯିବା



ଶବିରିକ୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନଶିି୍ଚତ କରାଯିବାକୁ

ଥବିା ଜିନଷିଗଡୁିକ

ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧୀମାରନ ସିଧାସଳଖ

ର୍ବିିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରେ

ସରକାରୀ ନିରଦଶର୍ ଅନୁୋୟୀ ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଉପଲ୍ବ୍ଧ

ଅଛି ; ଅନୟଥା କରଠାର ନିରଦଶର୍ ଦିଅ ନିୟମ ଅନୁସରଣ

କରିବାକୁ |

େଦି ଏହା ରଦଖାୋଏ ରେ ଶ୍ରମିକମାରନ ର ାଷ୍ ଠୀ ରର

ରହଛିନି୍ତ ଏବଂ COVID ରପ୍ରାରଟାକଲ୍୍ ଅନୁସରଣ ନକରି

ମଇଳା ଅବସ୍ଥା ରର ଅଛନି୍ତ, ରସମାନଙୁ୍କ ସବୁିଧାଜନକ

ର୍ବିିର କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବୟବସ୍ଥା କର
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ସାଧାରଣ ନକି୍ଷଦଣଶାବଳୀ

 ସହଜରର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏକ ର୍ବିିର କାେଶୟନିବଶାହୀ କମିଟି

 ଠନ କରନ୍ତୁ, କୟାମ୍ପରର ଥବିା ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହତି

ରେଉମଁାରନ ମାଲ୍ାୟାଲ୍ମ୍ ଭାଷା କହପିାରିରବ

 ତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହତି ରୋ ାରୋ କରିବାକୁ,
ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀମାନଙୁ୍କ ବାଛନ୍ତୁ, ରେଇଉମଁାନନ୍କୁ ଉଭୟ ମାଲ୍ାୟାଲ୍ମ୍

ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଜଣାଥବି

 ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡୁିକ ଖାଦୟର ବୟବସ୍ଥା

କରିପାରନି୍ତ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆବର୍ୟକତା ର ବୟବସ୍ଥା କରିପାରିରବ

ରବେଚ୍ଛାରସବୀ ଏବଂ ର୍ବିିର କାେଶୟକାରିତା କମିଟି ସାହାେୟରର

ଶବିରିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିକ୍ଷବ?
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ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା

 ରେରହତୁ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଖାଦୟ ଅଭୟାସ ରକରାଲ୍ାଇଟ୍ ସ

ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅରଟ | ନିରଜ କୟାମ୍ପ ରର ଖାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା

ଅଧକି ସବୁିଧାଜନକ ରହବ |

 ଅଟ୍ଟା (ମଇଦା), ଡାଲି୍, ବଡ ପିଆଜ, ରତଲ୍ ଇତୟାଦି କୁ  ରୁୁତ୍ୱ ଦିୟନ୍ତୁ

; ଆବର୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରନ୍ଧନ  ୟାସ୍ ନା ରିକ

ରୋ ାଣ, ଉପରଭାକ୍ତା ଫିଡ୍, ରହାଟି କପଶ ପରି ସଂ ଠନ ଡିୁକ ଠାରୁ

କିଣନ୍ତୁ |

 ଖାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ପାଇ ଁ ଏକ ରରାରଷଇ ଦଳ  ଠନ

କରାୋଇପାରର, ଅରନ୍ତବାସୀ ରେଉମଁାରନ ରରାରଷଇ କରିବାକୁ

ଜାଣନି୍ତ ରସମାନଙୁ୍କ ଏହି ଦଳ ରର ରଖାୋଇପାରର

ଶବିରିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିକ୍ଷବ?
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ପାଣ୍ଠରି ଉପକ୍ଷଯାଗ

 ରସମାନଙ୍କ ଖାଦୟ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚଶ ରାଜୟ ସରକାର ରଦରବ

ର୍ବିିର ଡିୁକ କାେଶୟକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଆବର୍ୟକତା

ଏବଂ ଖଚ୍ଚଶ ପରୂଣ ରାଜୟ ବିପେଶୟୟ ମକୁାବିଲ୍ା ପାଣ୍ଠି (SDRF)
ଅଧୀନରର “2245-05-101-94 ବନୟା ଅନୟାନୟ ଆଇଟମ୍ ” ରୁ
ରହବ | ଏଇ ରାର୍ି ନିମ୍ ନ ହାର ରର ବୟବହାର କରାୋଇପାରିବ :
60 ଟଙ୍କା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇ ଁ& 45 ଟଙ୍କା ଏକ ନାବାଳକ ପାଇ ଁ

 ପ୍ରମାଣ ସହତି ପାଣ୍ଠରି ଉପରୋ କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ୍

କରାେିବା ଉଚିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍୍ / ଭାଉଚର୍ ଏବଂ ଖଚ୍ଚଶ ବିବରଣୀ

ଦାଖଲ୍ ପରର ଜିଲ୍ଲା କରଲ୍କ୍ଟରଙୁ୍କ ଏହି ରାର୍ି ରଫରସ୍ତ କରାେିବ |

02/04/2020
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ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କ୍ଷସବା

 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କମଶୀମାରନ ସପ୍ତାହରର ଅତିକମରର ଥରର କୟାମ୍ପ

ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଜରୁରୀ | ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପରର

ନଜର ରଖବିା ପାଇ ଁ

ମନଟିରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍

 ର୍ବିିରର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ କାେଶୟକଳାପ  ଡିୁକ ସଠିକ୍

ଭାବରର ନଜର ରଖାେିବ | ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ରପାଲି୍ସ, ଶ୍ରମ, ଏବଂ
ରାଜସ୍ୱ ବିଭା  ଡିୁକ ସହତି ସମନ୍ ୱୟ ରଖ ି କରିରହବା

02/04/2020
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ଅଭିକ୍ଷଯାଗ ସମାଧାନ

 ଥାନୀୟ ସୟଂ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିୁକ ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ

ପଡିବ ରେ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାୋଇଥବିା ସମସୟା

ଓ ଅଭିରୋ ର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି;ରସମାନଙ୍କର
ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରକାର୍ତି ରହାଇପାରର

ରହଲ୍ପଲ୍ାଇନ ନେର |
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 ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସାହାେୟରର BREAK THE CHAIN
ଅଭିୋନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

ର୍ବିିର ଭିତରର ମାତୃଭାଷାରର ରପାଷ୍ଟର ଲ୍ ାନ୍ତୁ

ସମାନ କୟାମ୍ପରର ଥବିା ରଲ୍ାକଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ହ୍ଆଟସ୍ ଆପ୍

(Whatsapp)ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡୁିକ  ଡିୁକ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିରବ

ସରକାର ଦ୍ୱାରା ମାତୃଭାଷା ରର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଭିଡିଓ, ରପାଷ୍ଟର
ଇତୟାଦି ଏହି (Whatsapp) ର ାଷ୍ ଠୀରର ଦିଆୋଇପାରର

କୟାମ୍ପକ୍ଷର କିପରି ସକ୍ଷମ୍ବଦନଶୀଳ / 
କ୍ଷଯାଗାକ୍ଷଯାଗ କରିକ୍ଷବ ?
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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାରନ ଏହସିମୟରର ଚନିି୍ତତ ରହରବ

ସ୍ୱାଭାବିକ ରେରହତୁ ରସମାରନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ ମସ୍ଥାନରର

ନାହ ଁାନି୍ତ

ଅଧକିାରୀମାରନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡୁିକ
ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ର ଭା ିଦାର ରହବା କଥା |

ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ / ରପୌରପାଳିକା ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ପଡିବ

ରେ ଏହି ର୍ବିିର ମାନବ ଅଧକିାର ମଲୂ୍ୟରବାଧ ରର

ପରିଚାଳିତ ରହାଉଛି, ସଠିକ୍ ମଲୂ୍ୟ କୁ ସମଥଶନ କରର

ଏବଂ ମହାମାରୀ ବିସ୍ତାର ରରାକିବକୁ ସନିୁଶି୍ଚତ

କରିପାରିବ
02/04/2020
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“ଆମର ଅତଥିି ଶ୍ରମିକମାଙ୍କ ମନକ୍ଷର ବଶି୍ୱାସ
ନମିଣାଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଷକରଳ ସରକାର କ୍ଷସମାନଙ୍କ

ସହତି ଅଛନ୍ତି “

କ୍ଷସମାନଙୁ୍କ ଆମର କ୍ଷକାକ୍ଷରାନା (CORONA)
ବରୁିଦ୍ଧ ଯଦୁ୍ଧକ୍ଷର ସହକ୍ଷଯାଗ କରିବା |
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