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୧. ମାଗଗଦଶ ିା  

 ବପିର୍ଯବୟୟ ପରଚିାଳୋନର ନ ାକମାେଙ୍କର ସରକାର ଭାବନର ସ୍ଥାେୀୟ ପ୍ରଶାସେ 

 ସମାେତା, ସମଷ୍ଟି ଏବଂ େରିନପକ୍ଷତା େୀତ ିପ୍ରନୟାଗ କରୁଥିବା ନ ାକଙ୍କ ଦାବ ିଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦବା  

 ଗ୍ରାମୀଣ-ସହରୀ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବକିାର େରିନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନପ୍ରାତ୍ସାହେ 

 ଜଳବାୟୁ ପରବିର୍ତ୍ବେ ଏବଂ ପରନିବଶ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସୟାର ସମାଧାେପାଇ ଁଦୀର୍ବକାଳୀେ ନର୍ଯାଜୋର 

ପ୍ରସୁ୍ତତକିରଣ  
୨.ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା  

 ଜେସାଧାରଣ ବଣ୍ଟେ ବୟବସ୍ଥା (PDS) ପାଇଁ ଅସୁରକି୍ଷତ ପରିବାର ଏବଂ ଅତୟଧିକ ଗରବି ଚହି୍ନଟ 

 କନରାୋ ଭୂତାଣୁ ନରାଗ- ୧୯ (COVID -19) ଉପନର ତଥ୍ୟ ସୂଚୋ, ଶକି୍ଷା ଏବଂ ନର୍ଯାଗାନର୍ଯାଗ (Information 

Education & Communication-IEC)ର ପ୍ରସାର, ବସି୍ତାର ଏବଂ ସବବସାଧାରଣ ସ୍ଥାେନର ଶାରୀରିକ ଦୂରତା  

 ଆନ୍ତଃ- ପ୍ରବାସୀମାେଙୁ୍କ ଗମୋଗମେ ଏବଂ ଗହୃ ପ୍ରବାସ ସୁବଧିାଗୁଡକିନର ପରଚିାଳୋ କରବିା 

 ରାସ୍ତା, େର୍ଦ୍ବମା ଏବଂ ଅେୟାେୟ ସବବସାଧାରଣ ସ୍ଥାେଗୁଡକିର ସଂକ୍ରମଣ େରିାକରଣ 

 ମଖୁା (Mask), ବନିଶାଧକ (Sanitizers), ସାବୁେ ଏବଂ ହାତ ନଧାଇବା ସ୍ଥାେ ଇତୟାଦ ିବୟବସ୍ଥାଗୁଡକିର 

ସୁେଶିି୍ଚତ କରାଇବା 

 ବାର୍ଦ୍ବକୟ, ଅବବିାହତି ଏବଂ ବନିଶଷ ଆବଶୟକତା ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ସୁବଧିା 

 ନ ାକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା େଶିି୍ଚତ କରବିା: ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ନଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ତରୀୟ 
ସଂସ୍ଥାଗୁଡକିର ସକି୍ରୟତା - କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠେ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମାେବ ସମବଳ 

ନଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକି  ଉଭୟ ସୂଚୋ, ଶକି୍ଷା ଏବଂ ନର୍ଯାଗାନର୍ଯାଗ (Information, Education & 

Communication-IEC) ଏବଂ ସ୍ଥାେୀୟ େରିୀକ୍ଷଣ (local surveillance) ର ଏକ 

ସମ୍ଭାବୟ ବାହକ  



 

 

 

୩. କନରାୋ ଭୂତାଣୁ ନରାଗ- ୧୯(COVID 19) ସମୟକର ମନକରଗା (MGNREGA) 
 ମେନରଗା (MGNREGA) କାର୍ଯବୟଗୁଡକି  ର୍ଯାହା ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ତରନର ଶାରୀରକି ଦୂରତା େୟିମକୁ େଶିି୍ଚତ 

ପାଳେ କରାର୍ଯାଇପାରବି, ନର୍ଯପର ିପଡଆି ବନ୍ଧ  (field bonding), ନକୋ  କାର୍ଯବୟ (canal works), 

ଜମି ଉନ୍ନତ ି(land improvement), ନଜୈବକି ଖତ ଓ ପୁେଃ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାୟକ ବସୁ୍ତ (compost & 

recharge puts), ବୃକ୍ଷନରାପଣ (plantations), ଖା ଢପି ସମାେତା କାର୍ଯବୟ (terracing work) 

ଇତୟାଦ ି। 
 କାର୍ଯବୟଗୁଡକିର ନଭୌନଗାଳକି ବନ୍ଧେ (Geo-tagging) ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯବୟର େକ କୁ ଏଡାଇ ନଦଇପାରବି 

 ଶ୍ରମିକମାେଙ୍କ କାର୍ଯବୟପାଇ ଁନଦୟ ପ୍ରଦାେ ସମୟନର ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂଚୋ ପ୍ରାପି୍ତ ଉନର୍ଦ୍ଶୟନର ବନିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ 

ପର୍ଦ୍ତକୁି ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇପାରବି। 

 ପରବିାରଗୁଡକି ଖାଦୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅେୟାେୟ ଜରୁରୀ ଜେିଷିଗୁଡକିରୁ ନର୍ଯପର ିବଞ୍ଚତି େ ହୁଅନ୍ତ,ି ନସ ବଷିୟନର 

ଅେୁସନ୍ଧାେ କର ିଅନ୍ତତ ପନକ୍ଷ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଥ୍ା ୩ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯବୟନ୍ତ ଅଗ୍ରୀମ ନଦୟ େଶିି୍ଚତ କରାଇବା ଆବଶୟକ 
 

୪.ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ର  ଆହ୍ୱାନ 

 ସରକାରୀ େନିର୍ଦ୍ବଶ ଉପନର ଉଚ୍ଚ େଭିବରଶୀଳତା – ଅତୟଧିକ କାର୍ଯବୟ ଭାର  
 ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠ ିସ୍ଥାୋନ୍ତର ବୟବସ୍ଥା- ବଳିମବ, ପ୍ରତବିନ୍ଧକ, ଇତୟାଦ ି

 ନଗାଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ନର୍ଯାଜୋପାଇଁ ନଗାଷ୍ଠୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି/ ଜ ିା ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମିତ ନର୍ଯାଗଦାେ (କୃଷି 
ଉତ୍ପାଦ, ଅଥ୍ବେୀତରି ବନିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଅଣ ଜଙ୍ଗ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ / ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ନସବା) 

 ସ୍ଥାେୀୟ ପରଚିାଳୋ ପ୍ରଣାଳୀ ବକିାଶନର ଦୂରଦୃଷି୍ଟର (visualization) ଅଭାବ 
୫. କରାନା ଉପକର ନାଗରି ଙ୍କ  ା ଗୟ ାରୀ ଦଳ (Action Group) - ଓଡଶିା  

 ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଅସୁରକି୍ଷତ ନଗାଷ୍ଠୀ ଉପନର ଧ୍ୟାେ ନଦଇ ବଶି୍ଵ ମହାମାରୀଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି ନ ାକଙୁ୍କ ସହାୟତା 

ଏବଂ ର ିିଫ (Relief) ପ୍ରଦାେ 



 
 କନରାୋ ଭୂତାଣୁ ନରାଗ- ୧୯ (COVID 19)ଦ୍ୱାରା ର୍ଟଥିିବା  ସାମାଜକି ଏବଂ ଅଥ୍ବନେୈତକି ଅବେତକୁି 
ପ୍ରତହିତ କରବିାକୁ  କ୍ଷୟ ରଖାର୍ଯାଇଥିବା େୀତ ିଏବଂ ପଦନକ୍ଷପଗୁଡକିର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯବୟକାରତିା େମିନନ୍ତ 
ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଏବଂ ସୁବଧିାଜେକ କାର୍ଯବୟ ପ୍ରଦାେ କରବିା  

 େୀତଗୁିଡକିର କାର୍ଯବୟକାରତିା ଏବଂ ମୂଳଭିର୍ତ୍ ିଉପନର ରାଜୟ ହସ୍ତନକ୍ଷପ ସମ୍ପକବନର ସମନୟାପନର୍ଯାଗୀ ମତାମତ 

ପ୍ରଦାେ କରବିା 

 ତ୍ୱରତି େୀତ,ି ଆଇେଗତ ପ୍ରତକିାର ଏବଂ ଅେୟାେୟ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯବୟ, ର୍ଯାହା ସୂଚୋ ଅେୁର୍ଯାୟୀ 

ନଦଖାନଦଇଥିବା ଶୂେୟତାକୁ ଦୂର କରବିାର ଆବଶୟକତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚହି୍ନଟ ଏବଂ ବାହୟନରଖା େରି୍ଦ୍ବାରଣ କର  
 ନକାଭିଡ (COVID) ପରବର୍ତ୍ବୀ ଓଡଶିା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ବକାଳୀେ ସାମାଜକି ଏବଂ ଅଥ୍ବନେୈତକି ନର୍ଯାଜୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବିା  

 ନ ାକମାନେ ସମ୍ମଖୁୀେ ନହଉଥିବା ଆହବାେ ଏବଂ ସଂର୍ଷବ କରୁଥିବା ଅଭାବକୁ ଆନ ାକପାତ କରବିାନର 

ନ ାକମାେଙ୍କର, ସମାଜ ଏବଂ ସାମାଜକି ନଗାଷ୍ଠୀପାଇଁ ଏକ ବଶି୍ଵସେୀୟ ସ୍ୱର ନହବା 

 େୀତଗିତ େଷି୍ପର୍ତ୍ ିନେବା ଏବଂ ନସଗୁଡକିର କାର୍ଯବୟକାରତିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ 

ଅନ୍ତଭବୂ କି୍ତକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କରବିା 

 

 


