
ORIYA

କୋ��କୋ��ନା�  ସଂ�କ୍ରମଣ (COVID-19)    କୋ�ତୁ ତୁ�ଲା�ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା�କୋ� ��ଷ�, ��ଷ� ଓ
   ଆନାଷଙ୍ଗି�� କୋ�ତ୍ର ପା�ଇଁ� ପା��ମର୍ଶ�

   ଭା��ତୁ ସଂ���� ଜା������ଥି�ବ� ନା�କୋ#�ର୍ଶ�ବଳୀ%*      ଯା��� ଦ୍ୱା(��� ନା�#��ଷ୍ଟ ସଂତୁ��ତୁ� ସଂ��ତୁ
       ଗୁ+�ତୁ(ପା,ର୍ଣ୍ଣ� ��ଷ� ଏବ� ଆନାଷଙ୍ଗି�� କୋ�ତ୍ର ��ଯା�/�ଳୀ�ପା ଜା��� ���ବ।   ��ଷ�ଙ୍କ ସଂ+ବ�ଧା� ପା�ଇଁ�,
      ଏଗୁ+ଡି��� ତୁ�ଲା��� ଏଠା�କୋ� ପ୍ରଦ୍ୱାତ୍ତ ���ଗୁଲା� |

ଭା��ତୁ ସଂ����ଙ୍କ ଦ୍ୱା(��� ଜା��� ���ଯା�ଇଁଥି�ବ� ନା�କୋଦ୍ୱା�ର୍ଶ�ବଳୀ%

          ଏ�� ତୁ�ଲା�ବନ୍ଦ� ବ�ଦ୍ୱା ପାଡି�ଥି�ବ� ବ� ପ୍ରଭା�ବ�ତୁ କୋ�ଉନାଥି�ବ� ବ�ଭା�ନ୍ନ ��ଷ� ଓ ଆନାଷଙ୍ଗି��
��ଯା�/କ୍ରମ*     ଗୁ+ଡି�� ନା�ମ8କୋ� ପ୍ରଦ୍ୱା�ନା ���ଗୁଲା�

(�)   ପ୍ର�ଣ% ଚି���ତ୍ସା� କୋ�ନ୍ଦ୍ର

(ଖ)            ��ଷ� ଦ୍ରବ/� ସଂବ�ନା�ମ8 ସଂ��ୟ� ମ,ଲା/ ନା�ର୍ଦ୍ଧା���ଣ ଅନାଯା�ଇଁ ବ�ପାଣନା ସଂ� ଜାଡି�ତୁ ଥି�ବ�
ସଂ�ସ୍ଥା�

(ଗୁ)          ‘ ’��ଷ�ଜା�ତୁ ଦ୍ରବ/ ବ�ପାଣନା �ମ�ଟି� ��ମ୍ବା� ��ଜା/ ସଂ����ଙ୍କ ଦ୍ୱା(��� ସଂ,ଚି�ତୁ ମଣ୍ଡି�

(ଘ)       ��ଷ� ଓ ��ଷ� ଶ୍ରମ��ଙ୍କ ଦ୍ୱା(��� ��ଷ� ��ଯା�/

(ଙ)       ��ଷ� ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ� ଗୁ+ଡି�� ଭାଡି� ସଂ,ତ୍ରକୋ� କୋଦ୍ୱାଉଥି�ବ� ସଂ�ସ୍ଥା�

(ଚି)  ��ସଂ�ୟନା�� ସଂ��,        �%ଟିନା�ର୍ଶ� ଓ ବ��ନା ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱାନା ଏବ� ଏ��� ପ୍ରକ୍ର�ୟ���ଣ ��ଥି�ବ�
ସଂ�ସ୍ଥା�

(ଛ)            ��ଷ� ଓ ଉଦ୍ୱା/�ନା ��ଷ�କୋ� ବ/ବ��ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ� ��ଜା/ ଭା�ତୁକୋ� ଏବ� ��ଜା/ ��ଜା/
  ମଧା/କୋ� ଗୁମନା� ଗୁମନା



(ଜା)   ��ଷ� ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ�,     ଏ��� ଅତୁ���କ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ର��ର୍ଶ (     ଏ��� କୋଯା�ଗୁ�ଣ ର୍ଶJଙ୍ଖଳୀ� ଅନ୍ତଭା�,କ୍ତ ���)
     ଏବ� ମ��ମତୁ� କୋଦ୍ୱା���ନା କୋଖ�ଲା� ���ବ |

(ଝ)          ��ଜାପାଥିକୋ� ଟ୍ରକ୍ ମ��ମତୁ� ପା�ଇଁ� ଥି�ବ� କୋଦ୍ୱା���ନାଗୁ+ଡ଼ି�� ବ�କୋର୍ଶଷତୁ କୋପାକୋଟ୍ର�ଲା ପାମ୍ପକୋ�
  କୋଖ�ଲା� ���ବ |

(ଞ)   ବ��କୋ��ପାଣ ସଂ��ତୁ ଚି�'        ର୍ଶ�ଳ୍ପକୋ� ସଂବ��ଧା�� ର୍ଶତୁ�ଡି� ୫୦ ଭା�ଗୁ ଶ୍ରମ��� ବ/ବ���

       ଭା��ତୁ ସଂ����ଙ୍କ ଗୁJ� ମନ୍ତ୍ରଣ�ଳୀୟ� ନା�କୋ#�ର୍ଶ�ବଳୀ% ଅନାଯା�ୟ% ପ୍ରସଂଙ୍ଗି (   � � ଛ),  ଅଡି��
 ନାମ୍ବା� ୪୦-୩/୨୦୨୦-ଡି�ଏମ-ଆଇଁ(�)  ତୁ�.  ୨୪,        ୨୫ ଏବ� ୨୭ ମ�ର୍ଚ୍ଚ� ୨୦୨୦ ��ଖ ସଂ�
 ଧା��� ୨,  ୪,      ୫ ଏବ� ୬ ବ/ତୁ��କୋ�;        ଏବ� ଏମ ଏଚି ଏ ଅଡି�� ନାମ୍ବା� ୪୦-୩/୨୦୨୦-

ଡି�ଏମ-ଆଇଁ(�)  ତୁ�.  ୨୪.୦୩.        ୨୦୨୦ ��ଖ ସଂ� ସଂ�ଯା+କ୍ତ କୋ��ଇଁଥି�ବ� ୪ଥି� କୋଯା�ଗୁପାତ୍ର
  ଅନାଯା�ୟ% ପ୍ରସଂଙ୍ଗି (   ଜା � ଞ)    � ଏ�%ଭା\ତୁ ନା�କୋ#�ର୍ଶ�ବଳୀ% |

          ଏ�� ଛ�ଡିଗୁ+ଡି�� ��ଷ� ଏବ� ��ଷ� ଆନାଷଙ୍ଗି�� ସଂ� ଜାଡି�ତୁ ବ�ଧା�ପ୍ର�ପ୍ତ ��ଯା�/�ଳୀ�ପା� ସଂ�ଜା
         ���ବ ଯା��� ଦ୍ୱା(��� ଅତୁ/�ବର୍ଶ/� ସଂ�ମଗ୍ରୀ% ଏବ� ��ଷ�ମ�କୋନା ତୁ�ଲା�ବନ୍ଦ ସଂମୟକୋ� କୋ�_ଣସଂ�

   ଅସଂ+ବ�ଧା�� ସଂମ୍ମୁ+ଖ%ନା କୋ�କୋବ ନା����।

           ତୁ�ଲା� ବନ୍ଦ ସଂମୟକୋ� ��ଷ� ଓ ��ଷ� ��ଯା�/କୋ� କୋଯାପା�� ବ�ଧା� ନାଆସଂ�ବ ଏବ� ��ଷ�
       ମ�କୋନା କୋଯାପା�� କୋସଂମ�ନାଙ୍କ� ଅତୁ/�ବର୍ଶ/� ଜା�ନା�ଷ ପା�ଇଁବ�କୋ� କୋ�_ଣସଂ� ଅସଂ+ବ�ଧା��

  ସଂମ୍ମୁ+ଖ%ନା ନା �ଅନ୍ତ�,        କୋସଂଥି�ପା�ଇଁ� ଉପାକୋ��କ୍ତ ନା�କୋର୍ଦ୍ଧା�ର୍ଶନା�ମ� ଗୁ+ଡି��� ପା�ଳୀନା ���ବ� ନା�ମକୋନ୍ତ
  ସଂମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣ�ଳୀୟ /       ��ଜା/ ସଂ����ଙ୍କ ଅବଗୁତୁ� ପା�ଇଁ� କୋପ୍ର�ଣ� ���ଯା�ଇଁଛ� |

��ଷ�     ମ�ନାଙ୍କ     ପା�ଇଁ�     ପା��ମର୍ଶ�  

ଫସଂଲା�     ଅମଳୀ     ସଂମ୍ବାନ୍ଧୀ%ୟ     ପା��ମର୍ଶ�     

         କୋ��କୋ��ନା� ସଂ�କ୍ରମଣକୋ� ସଂ��� କୋଦ୍ୱାର୍ଶ �ବଳୀ�ତୁ ଥି�ବ� ଅବସ୍ଥା�କୋ� �ବ� ଫସଂଲା ଧା%କୋ�
    ଧା%କୋ� ଅମଳୀ�ମ କୋ�ବ�କୋ� ଲା�ଗୁ�ଛ� |         ଏଣ+ ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱା�ନାକୋ� ଏ��� ଅମଳୀ ଓ ବ�ପାଣନା ପା�ଇଁ�

     ପା��ବ�ନା ବ/ବସ୍ତ� ଜା��% କୋ��ଇଁ ପାଡି�ବ |      ଏ�� ପା��କୋପ୍ର�%କୋ� ��ଷ� ମ�ନାଙ୍କ ସଂ,ଚି�ତୁ



 ���ଦ୍ୱା�ଆଯା�ଉଛ� ��,          ଏ�� ସଂମୟକୋ� କୋସଂମ�କୋନା ଏ�� ଭାତୁ�ଣ+ ଜାନା�ତୁ କୋ��ଗୁ� ନା�ଜା� ���
       ���ବ� ପା�ଇଁ� ସଂ�ବଧା�ନାତୁ� ଓ ସଂତୁ��ତୁ� ଅବଲାମ୍ବାନା ���କୋବ |    ସଂ�ଧା��ଣ ସଂତୁ��ତୁ� ବ/ବସ୍ତ�

         ଅନାଯା�ଇଁ ସଂ�ମ�ଜା�� ଦ୍ୱା\�ତୁ� ��� ���ବ� ତୁଥି� ର୍ଶ�%� ପା��ଚ୍ଛନ୍ନତୁ�� ବ�ଭା�ନ୍ନ ଉପା�ୟ
କୋଯାମ�ତୁ���,      ବ��ମ୍ବା�� ସଂ�ବନା ଦ୍ୱା(��� ��ତୁ କୋଧା�ଇଁବ�,    ମ+��କୋ� ମ�ସ୍କ ପା�ନ୍ଧୀ�ବ�,   ସଂ+���ତୁ ବସ୍ତ୍ର

          ପା��ଧା�ନା ���ବ� ଏବ� ସଂକୋବ��ପା�� ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ� ଓ ଉପା��ଣ ଗୁ+ଡି�� ବ�କୋର୍ଶ�ଧାନା ��� �ଖ�ବ�
       ପ୍ରଭା�ତୁ�� ଗୁ+�ତୁ� ଭା�କୋବ ଧା/�ନା କୋଦ୍ୱାବ� ପା�ଇଁ� ଉଚି�ତୁ |     ��ଷ�ଜା%ବ% ଶ୍ରମ�� ମ�ନାଙ୍କ ସଂ,କୋଚିଇଁ

        ଦ୍ୱା�ଆଯା�ଉଛ� �� ଉପାକୋ��କ୍ତ ��ଷ� ��ଯା�/ ସଂମୟକୋ� ପ୍ରକୋତୁ/� କୋସଂ�ପା�ନାକୋ� କୋସଂମ�କୋନା
      ସଂ�ମ�ଜା�� ଦ୍ୱା\�ତ୍ବ� ବଜା�ୟ �ଖ� ��ଯା�/ ���କୋବ | 

         ଉତ୍ତ� ଭା��ତୁ� ଅକୋନା� ��ଜା/କୋ� ଯା�ନ୍ତ୍ର�� ଉପା�ୟକୋ� ଗୁ�ମ ଅମଳୀ ��ଯା�/ ଆ�ମ୍ଭ
 କୋ��ଇଁଗୁଲା�ଣ� |          ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱା�ତୁ ଗୁ�ମ� ମ�ଲାବ��% ଗୁ�ଡି� ମ�ଧା/ମକୋ� ��ଜା/ ମଧା/କୋ� ଓ ଅନା/

     ��ଜା/� ଅନା�ୟସଂକୋ� ପା��ବ�ନା ���ଯା�ଇଁ ପା���ବ |     ଏ�� ସଂମୟକୋ� ଯାନ୍ତ୍ର ଗୁ+ଡି���
ମ��ମତୁ�,          ��ଣ�କୋବ�ଣ� ଓ ଅମଳୀ ��ଯା�/କୋ� ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ସଂମସ୍ତ �ର୍ଶଳୀ% ଶ୍ରମ�� ମ�କୋନା

          କୋ��କୋ��ନା� କୋ��ଗୁ ସଂ�କ୍ରମ�ତୁ ନାକୋ�ବ� ପା�ଇଁ� ସଂବ ପ୍ର��� ସଂ+��� ବ/ବସ୍ତ� ଗ୍ରୀ�ଣ ���ବ�
  ପା�ଇଁ� ଅନାକୋ��ଧା ���ଯା�ଇଁଛ�

       କୋଦ୍ୱାର୍ଶ� ଦ୍ୱା�iତୁ%ୟ ମ+ଖ/ �ବ� ଫସଂଲା କୋ�ଉଛ� କୋସଂ���ଷ |     ଏ��� ଅମଳୀ ��ଯା�/ କୋଯାପା��
 ବ�ଧା�ପ୍ର�ପ୍ତ ନା�ଏ

  ମସଂ+� ଡି�ଲା� ,            ମ�� ଓ ଲାଙ୍କ� ଫସଂଲା� ଅମଳୀ ��ଯା�/ ଚି�ଲା ���ଛ� ଏବ� ଡି�ଲା� ଜା�ତୁ%ୟ
           ଫସଂଲା� ଅମଳୀ ଆସଂନ୍ନ ପ୍ର�ୟ ଏଣ+ ଏ�� ଫସଂଲା ଗୁ+ଡି��� ଅମଳୀ ��ଯା�/ କୋଯାପା�� ସଂ+�ଖ+�କୋ�

     ଚି�ଲା���ବ କୋସଂଥି�ପା�ଇଁ� ଦ୍ୱା�ଷ୍ଟ� କୋଦ୍ୱାବ� ଉଚି�ତୁ |

         ଆଖ+ ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱାନା ଚି�ଲା ���ଥି�ବ�କୋବକୋଳୀ କୋ�କୋତୁ� ସ୍ଥା�ନାକୋ� ଏ��� ଚି��� କୋ��ପାଣ ��ଯା�/
  ମଧା/ ଆ�ମ୍ଭ କୋ��ଇଁଗୁଲା�ଣ�|



      କୋଯାଉ� ��ଷ� ଶ୍ରମ�� ମ�କୋନା ବ�ଭା�ନ୍ନ ପ୍ର��� ଫସଂଲା,  ମ�ଛ,     ଅଣ୍ଡି� ଓ ଅନା/�ନା/ ସଂ�ମଗ୍ରୀ%
     ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱାନା ଓ ଅମଳୀ ��ଯା�/କୋ� ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ଅଛନ୍ତ�,     କୋସଂମ�କୋନା ��ଯା�/�ତୁ ସଂମୟକୋ� ସଂମସ୍ତ

          ପ୍ର��� ର୍ଶ�%�� ପା��ଚ୍ଛନ୍ନତୁ� ଓ ସଂ�ମ�ଜା�� ଦ୍ୱା\�ତୁ( ବଜା�ୟ �ଖ�ବ� ବ�କୋଧାୟ ଅକୋଟି |

           ଶ୍ରମ��ଙ୍କ ଦ୍ୱା(��� ଫସଂଲା ��ଟି�ବ� ସଂମୟକୋ� ୪ � ୫ ଫ+ଟି ବ/ବଧା�ନାକୋ� ପାଟି�ଳୀ% ���
          ପ୍ରତୁ� ପାଟି�ଳୀ%କୋ� ଜାକୋଣ କୋଲାଖ�ଏ� ଶ୍ରମ�� ���କୋବ କୋଯାମ�ତୁ��� ଉଚି�ତୁ ସଂ�ମ�ଜା�� ଦ୍ୱା\�ତୁ�

 ���ପା���ବ |

          ସଂମସ୍ତ ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ଶ୍ରମ�� ��ଯା�/ ���ବ� ସଂମୟକୋ� ମ+��କୋ� ମ�ସ୍କ ପା�ନ୍ଧୀ�ବ� ସଂ� ନା�ୟମ�ତୁ
      ଅନ୍ତ��ଳୀକୋ� ସଂ�ବନାକୋ� ଭାଲାଭା�କୋବ ��ତୁ କୋଧା�ଇଁବ� ଉଚି�ତୁ |

   ଶ୍ରମ��ମ�କୋନା ବ�ଶ୍ର�ମ କୋନାବ� ସଂମୟକୋ�,    ଖ�ଦ୍ୱା/ ଖ�ଇଁବ� ସଂମୟକୋ�,   ��ଷ�ଜା�ତୁ ଦ୍ରବ/
   ମ+ଣ୍ଡିକୋ� ପା��ବ�ନା ���ବ� ସଂମୟକୋ�,      ଗୁ�ଡ଼ି�କୋ� ମ�ଲା ଉକୋଠାଇଁବ� ଏବ� ଓକୋଲାjଇଁବ� ସଂମୟକୋ�

         ୩ � ୪ ଫ,ଟି ସଂ�ମ�ଜା�� ଦ୍ୱା\�ତୁ� ବଜା�ୟ �ଖ�ବ� ଦ୍ୱା���� |

         ଫସଂଲା କୋ�ତୁ ��ମକୋ� ଆବର୍ଶ/� ସ୍ଥାକୋଳୀ କୋଦ୍ୱାkନା�� ��ଯା�/କୋ� ଅଧା�� ସଂ�ଖ/� ଶ୍ରମ��
   ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ���ବ�� ମନା� ���ଯା�ଇଁଛ�

          ଜାଣ�ର୍ଶ+ଣ� ବ/କ୍ତ�ଙ୍କ ��ଯା�/ କୋ� ଲାଗୁ�ଇଁବ� ସଂ� ସଂ�କ୍ରମ�ତୁ ଆର୍ଶଙ୍କ� ଥି�ବ� ଅବ� ସଂନ୍ଦ�ଗ୍ଧ
   ବ/କ୍ତ�ଙ୍କ ��ମକୋ� ନାଲାଗୁ�ଇଁବ� ଉଚି�ତୁ

          ��ଷ� ��ଯା�/କୋ� ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ�� ବ/ବ��� ଅଧା�� ��� ଏବ� ଏ��� ଚିଳୀ�ଇଁବ� ପା�ଇଁ� ଅତୁ�
      �ମ ସଂ�ଖ/� ବ/�ଙ୍କ�ଙ୍କ ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ���ବ� ଆବର୍ଶ/� |

         ଫ�ମ� � ପ୍ରକୋବର୍ଶ ଦ୍ୱା(��କୋ� ��ଷ� ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ�� ନା�ୟମ�ତୁ ବ�କୋର୍ଶ�ଧାନା ���ଯା�ବ� ସଂ�
          ପା��ବ�ନା ପା�ଇଁ� ଉ#�ଷ୍ଟ ଗୁ�ଡି� ଓ ବସ୍ତ� ଗୁ+ଡି�� ମଧା/ ବ�କୋର୍ଶ�ଧାନା ���ଯା�ବ� ଉଚି�ତୁ

           ଅମଳୀ କୋ��ଇଁଥି�ବ� ��ଷ�ଜା�ତୁ ପାଦ୍ୱା�ଥି�� ୩ � ୪ ଫ,ଟି ବ/ବଧା�ନାକୋ� କୋଛ�ଟି କୋଛ�ଟି ଗୁଦ୍ୱା�
             ��� �ଖ�ବ� ସଂ� ପ୍ରକ୍ର�ୟ���ଣ ���ବ� ପା�ଇଁ� ଗୁଦ୍ୱା� ପା�ଛ� ଜାକୋଣ � ୨ ଜାଣ ଶ୍ରମ�� ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ

  କୋ�ବ� ଆବର୍ଶ/� |



  ଅମଳୀ କୋ��ଇଁଥି�ବ� ମ��,       ଚି�ନା�ବ�ଦ୍ୱା�ମ ପ୍ରଭା�ତୁ� ଫସଂଲାକୋ� ମଞ୍ଜି� ଛଡ଼ି�ଇଁବ� ପା�ଇଁ�
         ବ/ବ��ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରପା�ତୁ�� ��ତୁକୋ� ଲା�ଗୁ+ଥି�ବ� ଅ�ର୍ଶ� ନା�ୟମ�ତୁ ସଂ�ବନାକୋ� କୋଧା�ଇଁବ� ଆବର୍ଶ/� |

     ଅମଳୀ ପା�ବତ୍ତ�% ସଂ���ଣ ଓ ବ�ପାଣନା ବ/ବସ୍ଥା�

   ��ଷ�ଜା�ତୁ ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱା ଗୁ+ଡି�� ର୍ଶ+କୋଖଇଁବ�, ଉଡ଼ି�ଇଁବ�,  ସଂଫ� ���ବ�,    ବ�ଛ�ବ� ଏବ� ସଂ+���ତୁ
            ଭା�ବକୋ� �ଖ�ବ� ସଂମୟକୋ� ମ+��କୋ� ଜାଳୀ%ୟ ବ�ଷ୍ପ �ଣ� ଓ ଧା,ଳୀ� ନା ପାର୍ଶ�ବ� ପା�ଇଁ� ମ�ସ୍କ
   ବ/ବ��� ���ବ� ଉଚି�ତୁ |

  ଅମଳୀ ���ଯା�ଇଁଥି�ବ� ର୍ଶସଂ/,  ମ�ଣ୍ଡି�ଆ,      ଡି�ଲା� ଜା�ତୁ%ୟ ଫସଂଲା� ଟି�ଣ ଖ��କୋ�
  ର୍ଶ+ଖ�ଇଁବ� ଉଚି�ତୁ |        ପା,ବ�� ବ/ବ��ତୁ କୋଝ�ଟି ବସ୍ତ� ବ/ବ��� ��ନ୍ତ ନା����,   ଏଥି�କୋ� କୋପା��
    ଲା�ଗୁ�ବ�� ସଂମ୍ଭ�ବନା� ଅଧା�� ଥି�ଏ |     ପ୍ରକୋତୁ/� ର୍ଶ+ଖ�ଲା� ବସ୍ତ�ଗୁ+ଡି�� 5    ପ୍ରତୁ�ର୍ଶତୁ ଲା�ମ୍ବା କୋତୁଲା
       ଦ୍ରବଣକୋ� ଭା�ଜା�ଇଁ ଏବ� ର୍ଶ+ଖ�ଇଁ ର୍ଶସଂ/ ସଂ����ତୁ �ଖନ୍ତ |

         ଭାବ�ଷ/ତୁକୋ� ଅଧା�� ଦ୍ୱା�କୋ� ବ�କ୍ର� ପା�ଇଁ� ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱା � ନା��ଟିସ୍ଥା ର୍ଶ%ତୁଳୀ ଭାଣ୍ଡି��, ସଂ����%
         କୋଗୁ�ଦ୍ୱା�ମ ��ମ୍ବା� ଭାଡି� ସଂ,ତ୍ରକୋ� ଦ୍ୱା�ଆଯା�ଉଥି�ବ� କୋଗୁ�ଦ୍ୱା�ମ ଗୁ+ଡି��କୋ� ଗୁଛ�ତୁ �ଖନ୍ତ |

   ��ଷ� ଜା�ତୁ ଦ୍ରବ/� ପା��ବ�ନା,       ବ�କ୍ର�ବଟି� ଓ ନା�ଲା�ମ ସଂମୟକୋ� ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ବ/କ୍ତ�ଙ୍କ ପା�ଇଁ�
      ସଂମ୍ଭ�ବ/ ସଂ�କ୍ରମଣ� ସଂ+��� ପ୍ରଦ୍ୱା�ନା ���ଯା�ବ ଆବର୍ଶ/� |

         ବ��ନା ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱାନା���% ନା�ଜା� ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱା�ତୁ ଦ୍ରବ/ ଗୁ+ଡି�� ବ��ନା ଉକୋଦ୍ୱା/�ଗୁ ଗୁ+ଡି�� ପା��ବ�ନା
           �ଲା� ସଂମୟକୋ� ତୁଦ୍ୱାସଂମ୍ବାଧା%ୟ ଅନାକୋମ�ଦ୍ୱାନା ପାତ୍ର ଓ ��ଗୁଜାo ଗୁ+ଡି�� ନା�ଜା ପା�ଖକୋ� �ଖ�ବ� ସଂ�
          ଟିଙ୍କ� ���ବ�� ସଂମୟକୋ� ସଂ�କ୍ରମ�ତୁ ନା କୋ�ବ� ପା�ଇଁ� ଯାତ୍ନର୍ଶ%ଳୀ କୋ�ବ� ଉଚି�ତୁ |

      ବତ୍ତ�ମ�ନା ସଂମୟକୋ� କୋ�ତୁକୋ� ଥି�ବ� ଫସଂଲା� ପା��ଚି�ଳୀନା� ପା��ମର୍ଶ�

         ଗୁ�ମ ଉତ୍ପା�ଦ୍ୱା�ତୁ କୋ�ଉଥି�ବ� ଅଞ୍ଚଳୀଗୁ+ଡି��କୋ� ଏଇଁ ବଷ� ତୁ�ପାମ�ତ୍ର� �������� ଠା�� �ମ
      ��ଥି�ବ�� ଗୁ�ମ ଅମଳୀ ସଂମୟ� ଅନା�ୟସଂକୋ� ଏପ୍ର�ଲା ୨ 0    ପାଯା�/ନ୍ତ ଘ+ଞ୍ଚ�ଯା�ଇଁପା���ବ |

          ଏ��ଦ୍ୱା(��� ଚି�ଷ%ମ�କୋନା କୋ�_ଣସଂ� �ତୁ�� ସଂମ୍ମୁ+ଖ%ନା ନା କୋ�ବ� ସଂ� ଅମଳୀ ପା�ବତ୍ତ�% ବ�କ୍ର�ବଟି�
       ଓ ଅନା/�ନା/ ପା��ଚି�ଳୀନା� ବ/ବସ୍ତ� ପା�ଇଁ� ଯାକୋଥିଷ୍ଟ ସଂମୟ ମ�ଳୀ�ବ|



          ଦ୍ୱା��ଣ ଭା��ତୁକୋ� �ବ� ଧା�ନା ଫସଂଲା� ଦ୍ୱା�ନା� ପା,�ଣ ଅବସ୍ଥା�କୋ� ଏ�� ସଂମୟକୋ� ଗୁଳୀ�
    ମ��ଷ� କୋ��ଗୁ ଆକ୍ର�ନ୍ତ କୋ��ଇଁଅଛ� |        କୋତୁଣ+ ଏ�� କୋ��ଗୁ ନା�ୟନ୍ତ୍ରଣ ପା�ଇଁ� ଅନାକୋମ�ଦ୍ୱା�ତୁ ଫ�ମ୍ପ�
         ନା�ର୍ଶ� ପ୍ରକୋୟ�ଗୁ ସଂମୟକୋ� ନା�କୋୟ�ଜା�ତୁ ଶ୍ରମ�� ନା�ଜା� ସଂ(�ସ୍ଥା/ଗୁତୁ ସଂ+��� ଦ୍ୱା�ଗୁକୋ� ଧା/�ନା

   କୋଦ୍ୱାବ� ନା���ତୁ� ଆବର୍ଶ/� |

          ଧା�ନା ପା�ଚି� ଯା�ଇଁଥି�ବ� ଅବସ୍ଥା�କୋ� ଯାଦ୍ୱା� ଅଦ୍ୱା�ନା�ଆ ବଷ�� କୋ��ଇଁ ଧା�ନା ଗୁଜା� କୋ�ବ��
 ସଂମ୍ଭ�ବନା� ଥି�ଏ,          କୋତୁକୋବ ଏ��� ନା�����ଣ ପା�ଇଁ� ୫ ପ୍ରତୁ�ର୍ଶତୁ ଲାଣ ପା�ଣ�� ଦ୍ରବଣ ଫସଂଲାକୋ�

   ସଂ�ଞ୍ଚନା ���ବ� ଆବର୍ଶ/� |

          ଆମ୍ବା ଭାଳୀ� ଉଦ୍ୱା/�ନା ଭା�ତ୍ତ�� ଫସଂଲାକୋ� ଫଳୀ ଧା��ବ� ସଂମୟକୋ� ଖ�ଦ୍ୱା/ ସଂ�� ଓ
         �%ଟିନା�ର୍ଶ� ପ୍ରକୋୟ�ଗୁ କୋବକୋଳୀ ଯାକୋଥିଷ୍ଟ ସଂତୁ��ତୁ� ଅବଲାମ୍ବାନା ପା,ବ�� ବ/ବ��� ପାକୋ� କୋrsୟ�

     � ଭାଲାଭା�ବକୋ� ଡି�ଟି�କୋଜାଣ୍ଟକୋ� କୋଧା�ଇଁବ� ଆବର୍ଶ/� |

        ଖ��ଟି�ଆ ଡି�ଲା� ଜା�ତୁ%ୟ ଫସଂଲାକୋ� ଧାଳୀ�ମ�ଛ� ଜାନା�ତୁ ସଂ�କୋ�ବ� କୋ��ଗୁ ପା��ଚି�ଳୀନା�
         ���ଯା�ବ� ସଂମୟକୋ� ସଂ(�ସ୍ଥା/ ସଂ+��� ବ/ବସ୍ତ� ପ୍ରତୁ� ଧା/�ନା କୋଦ୍ୱାବ� ଆବର୍ଶ/� |




