SESSION -9
COVID 19- ପ୍ରତିକ୍ଷରାଧକ ପଦକ୍ଷେପ |
ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ପାଇ ଁଗାଇଡ୍ |

ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କ: କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା |

ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା
ପଦକ୍ଷେପ

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF KERALA
1
KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

09/04/2020

 ଅତିଥ ି

ଶ୍ରମିକମାକ୍ଷନ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ|

 କ୍ଷସମାନଙ୍କର

ଆମର

ଶ୍ରମଶକ୍ତି

ର

ଏକ

କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁରୋ ଆମର ଦାୟି ତ୍। |

 କ୍ଷସମାନଙ୍କୁ

ବିକ୍ଷଶଷ ଧ୍ୟାନ କ୍ଷଦବା ଜରୁରୀ ଏଇ COVID 19
ବିକ୍ଷଫାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷରାଧ କାଯଣୟକଳାପକ୍ଷର
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 ଅତିଥ ି

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତା, କଲ୍ୟାଣ
ଏବଂ ସୁରୋ କରି ବାର ଦାୟି ତୂ
ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ
ଦିଆଯାଇଛି



ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶିବର
ି ର
ବୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାଯଣୟଗୁଡିକ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକ୍ଷଦଣଶ ଅନୁ ଯାୟୀ କ୍ଷହବା ଜରୁରୀ
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ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଶାସନ ଗୁଡିକୁ ନିମ୍ଲ୍
ନ ି ଖତ
ି ନିୟମ ଧ୍ୟାନ
ରଖିବାକୁ ପଡିବ:
(G.O (Rt) No. 417/2020/LBR)


ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ବିଷୟରର ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ - କାହା
ଅଧୀନରର କାମ କରୁଛନ୍ତି -କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ର ାଷ୍ଠୀ ରହିବା, ସ୍ୱାଧୀନ?



ରେଉମାରନ
ଁ
ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଧୀନରର କାମ କରନ୍ତି ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଦିଆୋଇଥ ିବା ସୁବିଧା ପରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ



ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ରେ ଏହି ର୍ିବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କ ପାଇ ଁ ସଜ୍ଜିତ
ରହାଇଛି



ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ରେ ଏହି ର୍ିବିରରର ଅତି ଆବର୍ୟକ ଜିନିଷ ର ବୟବସ୍ଥା
ରହାଇଛି
4
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ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଶାସନ ଗୁଡିକୁ ନିମ୍ଲ୍
ନ ି ଖତ
ି ନିୟମ ଧ୍ୟାନ
ରଖିବାକୁ ପଡିବ:


କରରାନା ପ୍ରତିରରାଧ ଉପରର ସରେଦନର୍ୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ



ରୋ ାରୋ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା କର



ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ରପାଲ୍ି ସ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭା ସହିତ ସମନ୍ ୱୟ ରକ୍ଷା
କରି କୟାମ୍ପ ଡ
ୁ ିକ ପରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ



ଉଚ୍ଚ ପଦାଧ ିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରର ରି ରପାଟଶ ଦାଖଲ୍ କରନ୍ତୁ (ତାଲ୍ୁ କ

ସ୍ତରକ କମିଟି) ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା
କରାୋଇଥ ିବା ସୁବିଧା ଉପରର
5
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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକ ସମ୍ବନ୍ଧକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ
ଥିବା ତଥୟ


ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ର୍ାସନ ସୀମା ଭି ତରର ରକରତ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କ
ଅଛନ୍ତି ?



ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରକରତଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରର ଆସନ୍ତି?



ରକରତ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି ?



ରକରତ ଜଣ ର ାଷ୍ଠୀ ଭାବରର ରୁହନ୍ତି?



ରକଉ ଁ ସବୁ ରାଜୟ ରସମାନଙ୍କର?



ରସମାରନ ରକଉ ଁ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି / କଥାବାର୍ତ୍ଶା କରନ୍ତି?



ସଂ ହ
ୃ ତ
ି ତଥୟ ଉପରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରର୍ାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ରି ରପାଟଶ ଦିଅ
6
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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବ
ି ର
ି ବୟବସ୍ଥା କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷ
ି ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା
 ର୍ିବିରର

ସହଜ ଆଚରଣ ପାଇ ଁ ରଛାଟ ର ାଷ୍ଠୀରର ଅତିଥ ି
ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତୁ |

 ରସମାନଙ୍କ

କଥ ିତ ଭାଷା, କାେଶୟ ଇତୟାଦି;ଅନୁ ୋୟୀ
ର ାଷ୍ଠୀ କର, ଏବଂ ର ାଷ୍ଠୀ କରି ବା ସମୟରର
ରସମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ବିଚାର କର

 େଦି

ରସଠାରର ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କ ଅଛନ୍ତି, ରେଉମାରନ
ଁ
ରସମାନଙ୍କ ପରି ବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି , ରସମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର
ରହିବା ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା କର |
7
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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବ
ି ର
ି ବୟବସ୍ଥା କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷ
ି ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା

ଶିବର
ି ଭି ତକ୍ଷର ସ୍ଥାନ
 ସଫା

ଏବଂ ପରି ଷ୍କାର ରହିବା ସୁବିଧା ୋହା COVID
ରପ୍ରାରଟାକଲ୍୍
ଅନୁ ୋୟୀ ର୍ାରୀରି କ ଦୂ ରତା
ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରର |

 ବିଦୁୟତ୍ ,

ଜଳ ଇତୟାଦି ଉପଲ୍ବ୍ଧତା

 ରଲ୍ାକଙ୍କ

ସଂଖୟା ସହିତ ଅନୁ ପାତ ସ୍ୱଚାଳୟ

 ରମାବାଇଲ୍୍

କରନ୍ତୁ |

ରଫାନ୍ ଚାଜଶ କରି ବାକୁ

ପ୍ଲ ୍ ସୁବିଧା
8
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ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଶବ
ି ର
ି ବୟବସ୍ଥା କରି ବା
ପାଇ ଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନଷ
ି ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୟବସ୍ଥା


BREAK THE CHAIN ଅଭି ୋନ ପାଇ ଁ ସାବୁ ନ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର



ମହିଳା ସୁବିଧା ପାଇ ଁ ସାନିଟାରୀ ପୟାଡ୍ ଉପଲ୍ବ୍ଧ କର
ଏବଂରସ ଡ
ୁ ିକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା



ରଜୈବିକ ଏବଂ ଅରଜୈବିକ ବଜଶୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ସବ
ୁ ିଧା |



ବଜଶୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ର୍ତ୍ଶକୁ ଭି ଜାନ୍ତୁ

ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା


ଦିନକୁ 3 ଥର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଭଲ୍ ଖାଦୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
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ଶିବର
ି କ୍ଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାକୁ
ଥିବା ଜିନଷ
ି ଗୁଡିକ
 ସ୍ଥାନୀୟ

ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧୀମାରନ ସି ଧାସଳଖ
ର୍ିବିର ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ରେ
ସରକାରୀ ନିରଦଶର୍ ଅନୁ ୋୟୀ ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଉପଲ୍ବ୍ଧ
ଅଛି ; ଅନୟଥା କରଠାର ନିରଦଶର୍ ଦିଅ ନିୟମ ଅନୁ ସରଣ
କରି ବାକୁ |

 େଦି

ଏହା ରଦଖାୋଏ ରେ ଶ୍ରମି କମାରନ ର ାଷ୍ଠୀ ରର
ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ COVID ରପ୍ରାରଟାକଲ୍୍ ଅନୁ ସରଣ ନକରି
ମଇଳା ଅବସ୍ଥା ରର ଅଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ
ର୍ିବିର କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବାକୁ ବୟବସ୍ଥା କର
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ଶିବର
ି କୁ କିପରି ପରି ଚାଳନା କରି କ୍ଷବ?
ସାଧାରଣ ନିକ୍ଷଦଣଶାବଳୀ


ସହଜରର ପରି ଚାଳନା କରି ବାକୁ ଏକ ର୍ିବିର କାେଶୟନିବାଶ ହୀ କମିଟି
ଠନ କରନ୍ତୁ, କୟାମ୍ପରର ଥ ିବା ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ସହିତ
ରେଉମାରନ
ଁ
ମାଲ୍ାୟାଲ୍ମ୍ ଭାଷା କହିପାରି ରବ



ତିଥ ି
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ
ସହିତ
ରୋ ାରୋ
କରି ବାକୁ,
ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ, ରେଇଉମାନନ୍
ଁ
କୁ ଉଭୟ ମାଲ୍ାୟାଲ୍ମ୍
ଏବଂ ରସମାନଙ୍କର ମାତୃ ଭାଷା ଜଣାଥ ିବ



ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଡ
ୁ ିକ ଖାଦୟର ବୟବସ୍ଥା
କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆବର୍ୟକତା ର ବୟବସ୍ଥା କରି ପାରି ରବ
ରବେଚ୍ଛାରସବୀ ଏବଂ ର୍ିବିର କାେଶୟକାରି ତା କମି ଟି ସାହାେୟରର
11

02/04/2020

ଶିବର
ି କୁ କିପରି ପରି ଚାଳନା କରି କ୍ଷବ?
ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା


ରେରହତୁ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କର ଖାଦୟ ଅଭୟାସ ରକରାଲ୍ାଇଟ୍ ସ
ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭି ନ୍ନ ଅରଟ | ନିରଜ କୟାମ୍ପ ରର ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା
ଅଧ ିକ ସୁବିଧାଜନକ ରହବ |



ଅଟ୍ଟା (ମଇଦା), ଡାଲ୍ି , ବଡ ପି ଆଜ, ରତଲ୍ ଇତୟାଦି କୁ ର
ୁ ୁ ତ୍ୱ ଦିୟନ୍ତୁ
; ଆବର୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରନ୍ଧନ ୟାସ୍ ନା ରି କ
ରୋ ାଣ, ଉପରଭାକ୍ତା ଫିଡ୍ , ରହାଟି କପଶ ପରି ସଂ ଠନ ଡ
ୁ ିକ ଠାରୁ
କିଣନ୍ତୁ |



ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ରରାରଷଇ ଦଳ
ଠନ
କରାୋଇପାରର, ଅରନ୍ତବାସୀ ରେଉମାରନ
ଁ
ରରାରଷଇ କରି ବାକୁ
ଜାଣନ୍ତି ରସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଳ ରର ରଖାୋଇପାରର
12
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ଶିବର
ି କୁ କିପରି ପରି ଚାଳନା କରି କ୍ଷବ?
ପାଣ୍ଠିର ଉପକ୍ଷଯାଗ


ରସମାନଙ୍କ ଖାଦୟ ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚଶ ରାଜୟ ସରକାର ରଦରବ
ର୍ିବିର ଡ
ୁ ିକ କାେଶୟକାରୀ କରି ବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ଆବର୍ୟକତା
ଏବଂ ଖଚ୍ଚଶ ପୂରଣ ରାଜୟ ବିପେଶୟୟ ମୁକାବିଲ୍ା ପାଣ୍ଠି (SDRF)
ଅଧୀନରର “2245-05-101-94 ବନୟା ଅନୟାନୟ ଆଇଟମ୍ ” ରୁ
ରହବ | ଏଇ ରାର୍ି ନିମ୍ ନ ହାର ରର ବୟବହାର କରାୋଇପାରି ବ :
60 ଟଙ୍କା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇ ଁ & 45 ଟଙ୍କା ଏକ ନାବାଳକ ପାଇ ଁ



ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପାଣ୍ଠିର ଉପରୋ କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ୍
କରାେି ବା ଉଚିତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍୍ / ଭାଉଚର୍ ଏବଂ ଖଚ୍ଚଶ ବିବରଣୀ
ଦାଖଲ୍ ପରର ଜିଲ୍ଲା କରଲ୍କ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ରାର୍ି ରଫରସ୍ତ କରାେି ବ |
13
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ଶିବର
ି କୁ କିପରି ପରି ଚାଳନା କରି କ୍ଷବ?
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କ୍ଷସବା


ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କମଶୀମାରନ ସପ୍ତାହରର ଅତିକମରର ଥରର କୟାମ୍ପ
ପରି ଦର୍ଶନ କରି ବା ଜରୁରୀ | ଅରନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉପରର
ନଜର ରଖ ିବା ପାଇ ଁ
ମନିଟରି ଂ ସି ଷ୍ଟମ୍



ର୍ିବିରର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ କାେଶୟକଳାପ ଡ
ୁ ିକ ସଠିକ୍
ଭାବରର ନଜର ରଖାେି ବ | ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ରପାଲ୍ି ସ, ଶ୍ରମ, ଏବଂ
ରାଜସ୍ୱ ବିଭା ଡ
ୁ ିକ ସହିତ ସମନ୍ ୱୟ ରଖ ି କରି ରହବା
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ଶିବର
ି କୁ କିପରି ପରି ଚାଳନା କରି କ୍ଷବ?
ଅଭି କ୍ଷଯାଗ ସମାଧାନ


ଥାନୀୟ ସୟଂ ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଡ
ୁ ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ
ପଡିବ ରେ ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାୋଇଥ ିବା ସମସୟା
ଓ ଅଭି ରୋ ର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ବୟବସ୍ଥା ଅଛି;ରସମାନଙ୍କର
ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରକାର୍ିତ ରହାଇପାରର
ରହଲ୍ପଲ୍ାଇନ ନେର |

15

02/04/2020

କୟାମ୍ପକ୍ଷର କିପରି ସକ୍ଷମ୍ବଦନଶୀଳ /
କ୍ଷଯାଗାକ୍ଷଯାଗ କରି କ୍ଷବ ?
 ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ

ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସାହାେୟରର BREAK THE CHAIN
ଅଭି ୋନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

 ର୍ିବିର

ଭି ତରର ମାତୃ ଭାଷାରର ରପାଷ୍ଟର ଲ୍ ାନ୍ତୁ

 ସମାନ

କୟାମ୍ପରର ଥ ିବା ରଲ୍ାକଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ ହ୍ ଆଟସ୍ ଆପ୍
(Whatsapp)ଆରମ୍ଭ
କରନ୍ତୁ,
ସ୍ୱୟଂ
-ସରକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଡ
ୁ ିକ ଡ
ୁ ିକ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରି ପାରି ରବ

 ସରକାର

ଦ୍ୱାରା ମାତୃ ଭାଷା ରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭି ଡିଓ, ରପାଷ୍ଟର
ଇତୟାଦି ଏହି (Whatsapp) ର ାଷ୍ଠୀରର ଦିଆୋଇପାରର
16

02/04/2020

 ଅତିଥ ି

ଶ୍ରମି କମାରନ ଏହିସମୟରର ଚିନ୍ତିତ ରହରବ
ସ୍ୱାଭାବିକ ରେରହତୁ ରସମାରନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ ମସ୍ଥାନରର
ନାହାନ୍ତି
ଁ

 ଅଧ ିକାରୀମାରନ

ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ -ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ ଡ
ୁ ିକ
ଅତିଥ ି ଶ୍ରମି କମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ର ଭା ି ଦାର ରହବା କଥା |

 ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ

/ ରପୌରପାଳିକା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ପଡିବ
ରେ ଏହି ର୍ିବିର ମାନବ ଅଧ ିକାର ମୂଲ୍ୟରବାଧ ରର
ପରି ଚାଳିତ ରହାଉଛି, ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ କୁ ସମଥଶନ କରର
ଏବଂ ମହାମାରୀ ବିସ୍ତାର ରରାକିବକୁ
ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ପାରି ବ
17
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“ଆମର ଅତିଥ ି ଶ୍ରମିକମାଙ୍କ ମନକ୍ଷର ବିଶ୍ୱାସ
ନିମାଣ ଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଷକରଳ ସରକାର କ୍ଷସମାନଙ୍କ
ସହିତ ଅଛନ୍ତି “
କ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆମର କ୍ଷକାକ୍ଷରାନା (CORONA)
ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷର ସହକ୍ଷଯାଗ କରି ବା |
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