ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ
ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜି କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରାତ୍ସାହନ ଦ ାଷଣା ଉଲଂ ନକାରୀ େଣ୍ଡିତ ଦହଦବ
ଭୁବନେଶ୍ବର, ତା.୧୬.୦୩.୨୦୨୦
ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତନି ର ଅସାଧାରଣ ପଦନେପ ଜରୁରୀ ଅନେ  ଓଡିଶ୍ାବାସୀଙ୍କ
ଜୀବେକୁ ସୁରେିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦନେପ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି 
ରାଜୟନର COVID-19ର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନରାକିବା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରତିନେଧମୂଳକ ପଦନେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  ବର୍ତ୍ତମାେ ପରିସ୍ଥିତନି ର ବିନଦଶ୍ରୁ ଓଡିଶ୍ାକୁ
ଆସୁଥିବା ବୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅେନ୍ତି  କନରାୋ ଭାଇରସର
ସଂକ୍ରମଣକୁ ନରାକିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବର ବିଭନ୍ନ
ି ନଦଶ୍ନର ସ୍କୁଲ କନେଜ ବନ୍ଦ ନହବା ସହିତ
ଘନର ରହି ଅଫି ସ କାର୍ଯତୟ ସଂପାଦେ କରିବା ପାଇଁ Professional ମାେଙ୍କୁ ପରାମଶ୍ତ
ଦିଆର୍ଯାଇଛି  ଏହି ପରିନପ୍ରେୀନର ବିନଦଶ୍ରୁ ବହୁ ସଂଖୟାନର ନୋକ ଓଡିଶ୍ାକୁ ନଫରି
ଆସିବାର ସମ୍ଭାବୋ ରହିଛ ି 
ବିନଦଶ୍ରୁ ରାଜୟକୁ ଆସୁଥିବା ର୍ଯାତ୍ରୀମାେଙ୍କୁ ସନେତେ କରିବା, ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତକରିବା
ଏବଂ Quarantineନର ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜୟ ଓ ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ
ସତକତତାମୂଳକ ପଦନେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 
ପରିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବନର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାଜୟ ସରକାର େିନମନାକ୍ତ
େିୟମାବଳୀ ୋଗୁ କରିବା ପାଇଁ େିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି  ନସଗୁଡକ
ି ନହୋ ;

୧) ବିନଦଶ୍ରୁ ଓଡିଶ୍ାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ Tollfree No.104
କିମବା Online Portal https://covid19.odisha.gov.in
ଜରିଆନର
ନସମାେଙ୍କ ପଞ୍ଜି କରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାର୍ଯାଇଛି 

୨) ବିନଦଶ୍ରୁ ଓଡିଶ୍ାନର ପହଞ୍ଚିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟନର ଏହି ପଞ୍ଜି କରଣ କରାର୍ଯିବା
ଆବଶ୍ୟକ  ଏଥିନର ସଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କର Telephone Number ଏବଂ ସମସ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ  ପହଞ୍ଚିବାର ୧୪ ଦିେ ପର୍ଯତୟନ୍ତ ନସମାନେ େିଜ ଘନର
ସଂପୁର୍ଣ୍ତ ଅେଗା ରହିବା (Home Quarantine) ଆବଶ୍ୟକ  ଓଡିଶ୍ାରେ ପହଞ୍ଚିବା
ପୂବବେୁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜି କେଣ ଏକ ସ୍ବାଗତର ାଗୟ ପଦରେପ ରହବ ଏବଂ ପେିସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ଭଲଭାବରେ ତଦାେଖ କେିବାପାଇଁ ସ୍ହାୟକ ରହବ 
୩) ପଞ୍ଜି କେଣ ଏବଂ Home Quarantine ପାଇଁ ସ୍ଂପୃକ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପନ୍ଦେ ହଜାେ
ଟଙ୍କା ରରାତ୍ସାହନ ଭାବରେ ଦିଆ ିବ 
୪) Home Quarantine ସ୍ମୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରସ୍ମାନଙ୍କେ ଅବସ୍ଥିତି
ସ୍ଂପକବରେ ାଞ୍ଚ କୋ ିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସ୍ଂଖୟକ phone call ଜରିଆନର ନସମାେଙ୍କ
ଉପନର େଜର ରଖାର୍ଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମଶ୍ତ ଦିଆର୍ଯିବ 
୫) ମାର୍ଚ୍ତ ୪ ତାରିଖ ଦିେ କିମବା ତା ପନର ରାଜୟନର ପ୍ରନବଶ୍ କରିଥିବା ବୟକ୍ତିମାେଙ୍କୁ
ପଞ୍ଜି କରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାେି ସକାଳ ୬ ୋରୁ ମାର୍ଚ୍ତ ୧୯ ସକାଳ ୬ୋ ପର୍ଯତୟନ୍ତ ୪୮
ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆର୍ଯାଇଛି  ଏହାଦବାରା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟନର ବିନଦଶ୍ରୁ ରାଜୟନର ପ୍ରନବଶ୍
କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକ୍ତିମାେଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ର୍ଯାଞ୍ଚ କରାର୍ଯିବା ସହିତ ନସମାେଙ୍କ ସବାସ୍ଥୟ ଉପନର
େଜର ରଖାର୍ଯାଇପାରିବ  ନସମାେଙ୍କୁ Home Isolation ସଂପକତନର ସନେତେ
କରାର୍ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତର
ି ଫଳପ୍ରଦ ତଦାରଖ କରାର୍ଯାଇପାରିବ 
୬) ଆବଶ୍ୟକ ନେତ୍ରନର ର୍ଯାତ୍ରୀମାେଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନସମାେଙ୍କ ପାଇଁ
ପଞ୍ଜି କରଣ କରିପାରିନବ 

୭) ଏହି େିୟମାବଳୀକୁ ଉେଂଘେ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତିମାେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ନକାଡତ ଓ
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇେ ଅେୁ ର୍ଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାର୍ଯିବ 

୮) ବିନଦଶ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ର୍ଯାତ୍ରୀମାନେ COVID-19େ ବାହକ ରହବାେ ବହୁ ତ
ଆଶ୍ଂକା େହିଛି ରତଣୁ ଓଡିଶ୍ାବାସ୍ୀଙ୍କୁ ସ୍ଂକ୍ରମଣେୁ େୋକେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସ୍େକାେ
ଏହିସ୍ବୁ ପଦରେପ ଗ୍ରହଣ କେିଛନ୍ତି 
ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଆସ୍ନ୍ତା ଅରରଲ ୧୫ ତାେିଖ ପ ବୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତେ େହିବ 
ଆବଶ୍ୟକ ରହରଲ ଏହି ସ୍ମୟ ସ୍ୀମା ଆହୁ େି ବୃ ଦ୍ଧି କୋ ାଇପାରେ 
ବିରଦଶ୍େୁ ଓଡିଶ୍ାକୁ ଆସ୍ୁଥିବା ସ୍ମସ୍ତ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମାବଳୀକୁ
କଡାକଡିଭାରବ ପାଳନକେିବା ପାଇଁ ୋଜୟ ସ୍େକାେ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା
ଭାଇେସ୍ସ୍ଂକ୍ରମଣେୁ ଓଡିଶ୍ା ବାସ୍ୀଙ୍କୁ ସ୍ୁେେିତ େଖିବାପାଇଁ ୋଜୟ ସ୍େକାେଙ୍କ ଉଦୟମରେ
ସ୍ମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ହର ାଗ କାମନା କେୁଛନ୍ତି 
ଆପଣଙ୍କ କା ବୟଦବାୋ ଆପଣ ନିଜକୁ , ନିଜ ପେିବାେକୁ , ନିଜ ପରଡାଶ୍ୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ
ସ୍ରବବାପେି ଓଡିଶ୍ାକୁ ସ୍ୁେେିତ େଖିପାେିରବ 
ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଂପକବରେ ବୟାପକ ରଚାେ ଓ ରସ୍ାେପାଇଁ ୋଜୟ ସ୍େକାେ
ପଞ୍ଚାୟତିୋଜ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ବିରଦଶ୍ରେ ଥିବା ଓଡିଆ ଆରସ୍ାସ୍ିଏସ୍ନ୍ମାନଙ୍କୁ
ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛନ୍ତି 

