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ଦକି୍ଷଣତଟ ରେଲବାଇ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକ ରେରନ ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁଗତକାଲି ସଦୁ୍ଧା ତାମିଲନାଡୁ ରସକାର ଙ୍କ ରତର ୁ 

େସମାନଙ୍କ ନିକଟକ ୁ େରକୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଆସି ନଥଲିା । ଏହା ପରେ, େକନ୍ଦ୍ର ରସକାର ଙ୍କ ଗହୃ ବିଭାଗ ଏକ ଚଠି ରିେ 

ସ୍ଫଷି୍ଟରକଣ େଦଇ ସବୁ ର  ାଜ୍ୟ ରସକାର ମାନଙୁ୍କ ଜ୍ରଣଇେଲ କି ରେଉମଁାେନ ଅନୟ ର  ାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନ ରଧ ିବାସିନ୍ଦା 

େହାଇ ର ହି ଆସିଛନି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଅଟକ  ରି ହଥ ିବିା ବା ହତାଶ ଜ୍ନକ ସି୍ଥତେିର  ର ହଥ ିବିା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାେବ 

ବେିବଚନା ରକାର  ବିା ନାହ   ି।ଁ 

 

 ଗହୃ ବଭିାଗ ଓ ର  ାଜ୍ୟ ରସକାର  ସ୍ଫଷି୍ଟରକଣ େଦଇ କହଛିନ୍ତ  ରିେ େସମାେନ ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 

େସମାନରଙ୍କ ରପିବହନ ପାଇ ଁବୟବସ୍ଥା ରକିେବ । ଆେମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକ ୁେସ ବିଷୟରେ କଛି  ତିଥୟ େରପ୍ରଣ 

ରକୁଛୁ ର ଦ୍ୱାର  ା ଆପଣମାେନ ନିେଜ୍୍ ତାହା ପଢି ପାର େିବ ଓ ଅଥ୍ଥ ବାହାର  ରକ  ପିାର େିବ । େକନ୍ଦ୍ର ରସକାର  ଓ 

ତାମିଲନାଡୁ ର  ାଜ୍ୟ କହିଛନି୍ତ ରେ େସମାେନ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର ଖାନାଗଡିକ େଖାଲିବା ପାଇ ଁଉଦୟରମତ । 

େଚନ୍ନାଇରେ ବି ନିମଥାଣ କାମ ରଆମ୍ଭ ରକିବା ପାଇ ଁଅନୁମତି ଦିରଆାଇଛି ।  

 

େସହିରପି କାଞ୍ଚପିରୁ ମ, େଚଙ୍ଗଲେପଟ, ତି୍ରପରୁ ରେ କାର ଖାନା େଖାଲିବା ପାଇ ଁକୁହାର  ାଇଛି । ଉକ୍ତ କାର ଖାନାରେ 

ସମଗ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମରଧୟୁ େକେତ ଭାଗ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ବୟବହାର  ରକ  କିାର ଥୟ ରଆମ୍ଭ ରକବିା ପାଇ ଁରୋଜ୍ ନା ଛାଲିଛ  ।ି 

ଅନୟ ପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରମିକମାନରଙ୍କ ରେକୁ େର ିବାର  େନଇ େରକୌଣସ  ଆିଶ୍ୱାସନା ଦଆିର  ାଇନାହ   ି।ଁ ଏହି ପ୍ରକାର  

ଅନିଶି୍ଚତ ରପିସି୍ଥତିରେ ଆପଣମାେନ ର ଦି ତଥ ୍ାପି ଭାବୁଛନି୍ତ ରେ ରେଜ୍୍ ରିେସନ ରକିବା ପାଇ ଁ ମଥ ପରୂ ଣ ରକିେବ, 

େତେବ ଆେମ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ସାହାର ୟ ରକିବାକୁ ର  ାଜ୍୍  ିଅଛୁ ।  ଆେମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ରକିବାକ ୁଚାହ ୁଁଛୁ ରେ 

ଆପଣମାନରଙ୍କ ମାଲିକମାେନ ରେେବ ଆପଣଙୁ୍କ କାମରେ ରୋଗ େଦବା ପାଇ ଁକହିେବ େସଥ ିନମିେନ୍ତ େକେତକ 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସରୁ କ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଅନୁରସଣ ରକିେବ ।   

 

ର ଥ ୍ା, ଡାରକ୍ତ ନିର  ୁକ୍ତ ରକିବା, କାର ଥସ୍ଥଳକୁ ବାର ମୱାର  ସାନିଟାଇଜ୍୍ (େଶାଧନ) ରକିବା, ଉରପକୁ୍ତ ପଷିୁ୍ଟରକ ଖାଦୟ, 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟରକ ଶବରି  ରି  ବୟବସ୍ଥା, ପାଇଖାନା, କାମ ମଧ୍ୟରେ ର େଥ୍୍ଟ ରବରିତ ିବୟବସ୍ଥା ରକବିା । ମଜ୍୍ ୁର  ୀ େଦବା ସହ 

ଏହି ସବୁ ସରୁ କ୍ଷାତ୍ମକ ପଦେକ୍ଷପଗଡୁିକୁ େନବା େସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବିେଧୟ । ଏହା ପାଇ   ଁେସମାେନ ମଜ୍୍ ୁର  ୀ କାଟ ି

ପାର  େିବ ନାହି ଁ । ର ଦି େକହି ମାଲିକ ଏହି ସବୁ ସବିୁଧା େଦବା ପାଇ ଁମଜ୍୍ ୁର  ୀ କାଟିବା ପାଇ ଁେଚଷ୍ଟା କରେ, େତେବ 

ତାହା େସ ଠକିବା ପାଇ ଁରକଛିୁ ।  

 

ଆପଣମାେନ ରେକୁ ର  ବିାକୁ ଚାହୁଞ୍ଚନି୍ତ ବା ର ହିବା ପାଇ ଁଚାହୁଞ୍ଚନି୍ତ, ତାହା ବାଦ, େ ବୃୟାର  ୀ, ମାଚ୍ ୍ଥଓ ଏପି୍ରଲ ମାରସ 

ରଦମା ପାଇବା ପାଇ  ଆଁପାଣମାେନ ହକ ଦାର  ।  େଶଷରେ, ଏତିକି କହିବୁ ରେ ବର୍ତ୍ମ୍ାନ ସଦୁ୍ଧା ରେକୁ ର  ାତ୍ରା ରକିବା 

ସମୱନ୍ଧରେ ର ଦିଓ ରସକାର ରଙ୍କ ମାଗଥଦଶକାି (ଗାଇଡ ଲାଇନ)ରେ ସ୍ଫଷ୍ଟତା ନାହ,  ି ଁତଥ ୍ାପି ଏହାର  ଅଥ୍ଥ ନୁେହ ଁ ରେ 

ମାଲିକ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା  ନିଷ୍ପତ୍ ୍ ିରକେିଦବ । ରସକାର  ୀ ଗାଇଡ ଲାଇନରେ େସ କଥ ୍ା ଉରେଖ ନାହ   ି।ଁ 



 

ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନ ୌଟିସ 

ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ର  ୂଆ ନ ାଟିସ ଅ ୁଯାୟୀ ନ ାକଡାଵ  ନର ଘର କୁ ଯିବା ପାଇ ଁ ମିଳିଥବିା ଅ ୁମତି ଖାରଚ କରା 

ଗ ା. 

ତାଜ୍ା ଆରଦଶ ଅନୁସାରେ ଯଉ ଁମାରନ କାମ ପାଇ ଁଅନୟ ୋଜ୍ୟ ରେ େହୁ ଛନି୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁେେ କୁ ର େିବା େ ଅନୁମତି 

ନାହି.ଁ 

ଗହୃ ସଚିବ ଅଯୟ ଭଲଲା ଙ୍କ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କୋ ଯାୟୀ ଚି ରଯ ରଲାକଡାଵନ ସମୟ ରେ ରଯଉ ଁମାରନ ରକୌଣସି 

କାେଣ ନ ଥାଇ େେକ ୁଯିବା କ ୁଚାହ ଁୁ ଛନି୍ତ, ରସ ମାରନ ଙ୍କ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହି ଁ 

ଗହୃ ସଚିବ  

ଭାେତ ସେକାେ  

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ  

୩ ରମ ୨୦୨୦  

ଆଦେଣୀୟ ଚି  ରସରକ୍ରଟାେୀ , 

କୃପା କେି ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ମହା) େ ଅରଡେ ନମ୍ବେ ୪୦-୩/୨୦୨୦-DM-୧(ଏ) ତାେିଖ ୨୯ ଏପି୍ରଲ ୨୦୨୦ ଏବଂ ୧ ରମ 

୨୦୨୦, ଅନୁଯାୟୀ ନମି୍ନ ଲିଖତି ଙ୍କ ପାଇ ଁଯାତାୟାତ ମଞ୍ଜେୁୀ: ପ୍ରଭାସୀ ମଜୁ୍େିଆ, ତୀଥଯ୍ାତ୍ରୀ, ପଯୟ୍ଟନକାେୀ, ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ, 

ଏବଂ ଅନୟ ରଯଉ ଁ ମାରନ ରଯ ରକୌଣସି ସ୍ଥାନ ରେ ଲକ ଡାଉନ ପାଇ ଁଅଟକିଚନି୍ତ.  

୨. ଏହି MHA ଅଡେ୍ ଅନୁଯାଇ ଯାତାୟାତ ରସହି ମାନକ ପାଇ ଁରଯଉ ଁମାରନ ଲକ ଡାଉନ ଠିକ ପବୂେୁ୍ ନିଜ୍ ବାସ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା 

କାଯ ୍ସ୍ଥଳ କ ୁରପେିଁ ପାେିରଲ ନାହି ଁ ଗାଡି ରମାଟେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଧ ରହବା ରଯାଗ ଁ ୁ. ତାଜ୍ା ଆରଦଶ ଅନୁସାରେ ଯଉ ଁ ମାରନ 

କାମ ପାଇ ଁଅନୟ ୋଜ୍ୟ ରେ େହୁ ଛନି୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁେେ କୁ ର େିବା େ ଅନୁମତି ନାହି.ଁ 

୩. ରମାହେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତ ୋଜ୍ୟ ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ଶାସିଥା ପ୍ରରଦଶ ସେକାେ ମାନଙୁ୍କ, ସଙ୍କଟ ରେ ଥବିା ବୟକି୍ତ 

ମାନଙୁ୍କ ଯାତାୟାତ େ ସବିୁଧା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ . 

ଆପଣଙ୍କ େ, 

ଅଜ୍ୟ ଭଲା, IAS 

Source: https://www.workersunity.com/news/governments-new-order-workers-cannot-go-home/ 
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ଶ୍ରମିକ କାମକ ୁନେରନ୍ତୁ ଏହା ସ ିୁଶି୍ଚତ କରାଯିବ: ନଚନ୍ନାଇ  ଗର  ିଗମ   

 

କମିଶନେ ଜି୍ ପ୍ରକାଶ େବିବାେ ଦିନ କହିଛନି୍ତ ରଯ ରଚନ୍ନାଇ କରପା୍ରେସନ ସନୁିଶି୍ଚତ କେିବ କି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଗଣ ନିତୟ 

କାଯୟ୍କୁ ର େନ୍ତୁ.   

 

ଲକଡାଉନ ରଯାଗ ଁ ୁରଚନ୍ନାଇରେ  ସିଥବିା ଶ୍ରମିକ ନିଜ୍ ନିଜ୍ େେକୁ ର େିବା ଲାଗି ଶହେେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ାଗାରେ ପ୍ରଦଶନ୍ 

କେିଥରିଲ. ଏହା ଲାଗି ଉରଦୟାଗପତିମାରନ ଚିନ୍ତାବୟକ୍ତ କେିଥବିାେୁ ନଗେ ନିଗମ ତେ େୁ ଏହି ବକ୍ତବୟ ଆସିଛି.  

 

https://www.workersunity.com/news/governments-new-order-workers-cannot-go-home/


"ଆରମ ଆଥକି ଗତିବିଧ ିପନୁାେମ୍ଭ କେିବାଲାଗି ନିଷ୍ପତି୍ତ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କେୁଛ.ୁ ସାଧାେଣ ଜ୍ୀବନ ର େିବା ବି ଆବଶୟକ. 

ନଗେ ନିଗମ କୟାମ୍ପ ରେ ୫୦୦୦ ଶ୍ରମିକ ଅଛନି୍ତ ଆଉ ଆରମ ୯୦% ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ରନବୁ. ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସବିୁଧା ପବୂକ୍ 

ନିତୟକାଯୟ୍ ଆେମ୍ଭ କେିବାଲାଗି ଆରମ ତାଙୁ୍କ ପେୂା ସହରଯାଗ ଦବୁ ଏବଂ ଯଦି କିଏ ନିହାତ ିନିଜ୍ ୋଜ୍ୟକୁ ର େିବାକ ୁ

ଚାରହ, ଆରମ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତି୍ତ ନବୁ," ପ୍ରକାଶ ପତ୍ରକାେଙୁ୍କ କହିଛନି୍ତ.  

 

କରେନରମେ ରଜ୍ାନ ବାହାରେ ରସାମବାେଠୁ ନିମା୍ଣ କାଯୟ୍ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଯିବ. ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ରୋଜ୍ଗାେ 

ରଯାରଗଇବ ଏବଂ ସାମାନୟ ସି୍ଥତିକୁ ର େିବାଲାଗି ସାହାଯୟ କେିବ ରବାଲି ଜି୍ ପ୍ରକାଶ କହିଛନି୍ତ.  

 

ଶନିବାେ ଦିନ ସହ ସହ ଶ୍ରମିକ ମାରନ ରବଳାରଚେୀ, ପଲାବେମ ଏବଂ ଗିଣି୍ଡରେ ଧେଣା ପ୍ରଦଶନ୍ କେିଥରିଲ. ଅନୟ ବହୁ 

ରଲାକ କରପା୍ରେସନ ରହଡକ୍ୱାଟେ୍ େିପନ ବିଲଡିଂଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢିଯାଇଥରିଲ.  

 

କମିଶନେ କହିରଲ ରଯ ସହେ ଛାଡିବା ଲାଗି ପଯୟ୍ଟକ ଏବଂ ଅଟକି ଯାଇଥବିା ଛାତ୍ର ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଆଯିବ, ଏହା 

ସଂରଗ ରସ ଭେସା ରଦଇଥରିଲ ରଯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାରନ ଶୀଘ୍ର ନିତୟ ଜ୍ୀବନଜ୍ାପାନ କେିପାେିରବ.   

 

ନଗେ ନିଗମ ଏକ ରଷ୍ଟଟରମେରେ କହିଛି ରଯ େପ୍ତାନି ଉରଦୟାଗଯାକ ୨୫% ଷ୍ଟା  ସହିତ କାମ ଆେମ୍ଭ କେି ପାେିରବ 

ଏବଂ ଆଇଟ ିକମ୍ପାନୀମାରନ ୧୦% ଷ୍ଟା  ସହିତ.   

 

ଏତଛଡା, କରେନରମେ ରଜ୍ାନ ବାହାରେ ସବୁ ରଦାକାନ କାଯୟ୍ ଆେମ୍ଭ କେିରବ. ସବଓଏ ଏବଂ ରସତୁ ନିମା୍ଣ ଲାଗି ଇଟା 

ଆଉ ପଥେ ରଯାଗାଉଥବିା ଖଣ ିମଧ୍ୟ କାଯୟ୍ ପନୁୋମ୍ଭ କେିପାେିରବ.  

 

କମିଶନେ େେମାଲିକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େରେ କାମ କେୁଥବିା ରଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁପାସ ନବାକ ୁପୋମଶ ୍ରଦଇଛନି୍ତ. "େେ 

ମାନଙ୍କରେ କାମ କେୁଥବିା ରଲାକମାରନ ପାସ ନବାେ ବୟବସ୍ଥା ଜ୍ାଣ ିନ ଥରିବ. ରସରହତୁ େେ ମାଲିକମାରନ ତାଙୁ୍କ 

ସାହାଯୟ କେିରବ," ରସ କହିଥରିଲ.  

 

୫୦,୦୦୦ ଖଟ ନମ ମାସ ସଦୁ୍ଧା -  

 

ନଗେ ନିଗମ ତେ େୁ କୁହାଯାଇଛି ରଯ ଲକ୍ଷଣ େହିତ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ୱାେନ୍ ଟାଇନ ସବିୁଧା ଲାଗି ରମ ମାସ ସଦୁ୍ଧା ୫୦,୦୦୦ 

ଅତିେିକ୍ତ ଖଟ ବୟବସ୍ଥା କୋଯିବ.  

 

"ବତମ୍ାନ ୪୦୦୦ ଟି ଖଟ ଅଛି. ଆରମ ୭୫୦ ବାହାେେ ହଲ ନଜି୍ ହାତକୁ ରନଇଛ ୁଏବଂ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ 

ରକାଭିଡ-୧୯  କ୍ୱାେନ୍ ଟାଇନ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ପେିଣତ କେିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ," କମିଶନେ କହିଥରିଲ.  

 

ରଚନ୍ନାଇ ନଗେ ନିଗମ ଏରବ ସଦୁ୍ଧା ରଲାୟଲା କରଲଜ୍, ଡ ିଜି୍ ରବୈଷ୍ଣବ କରଲଜ୍, କଣକିା ପେରମଶ୍ୱେୀ କରଲଜ୍ ଏବଂ 

ଭାେତୀ ମହିଳା ଆର୍ଟ୍ ସ କରଲଜ୍ ନଜି୍ ହାଥକ ୁରନଇ ରନଇଛି. "ସେକାେୀ ଏବଂ ରବସେକାେୀ ବିଦୟାଳୟମାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 

ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କେିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିେହିଛି," ପ୍ରକାଶ କହିରଲ.  

 

ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଘର ପଠାଯାଉ ନବା ି ଭିସିନକଙ୍କ ସରକାରଙୁ୍କ ଅ ୁନରାଧ -  

 

ନଚନ୍ନାଇ - ଭିସିରକ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ କେିଛନି୍ତ ରଯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ୋଜ୍ୟ ପଠାଯାଉ ଏବଂ 

ତାମିଲ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଅନୟ ୋଜ୍ୟେୁ ର ୋଇ ଅଣାଯାଉ. 

 

ପାଟ ିରପ୍ରସିରଡେ ଥଲ ଥେୁିମାବଳବନ େବିବାେ ଦିନ ଏକ ରପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପି୍ତରେ କହିଛନି୍ତ, "ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିରର୍ଦ୍ଦଶ୍ାବଳୀ 

ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ୋଜ୍ୟମାରନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େରୋଇ ୋଜ୍ୟକୁ ପରଠଇବା ବୟାବୟସ୍ଥା ଆେମ୍ଭ କେିରଲଣ.ି 

ତାମିଲନାଡୁ ସେକାେ ତେ େୁ ଜ୍ରଣ ରନାଡାଲ ଅ ିସେଙୁ୍କ ଏହି ଉରର୍ଦ୍ଦଶୟ ଲାଗି ନିଯକୁ୍ତ କୋଯାଇଛି. କିନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ 

କୟାମ୍ପରେ ଆଶ୍ରୟ ରନଇଥବିା ୫ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ତାଙ୍କ େରୋଇ ୋଜ୍ୟ ପରଠଇବା ପାଇ ଁସେକାେୀ ପଦରକ୍ଷପ 

ଏରବ ପଯୟ୍ନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇ ନାହି.ଁ" 

 

ରସ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙୁ୍କ ତାମିଲବାସିଙୁ୍କ ର ୋଇ ଆଣବିାକ ୁମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କେିଛନି୍ତ.  

 



Source: https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2020/may/04/will-ensure-migrants-
return-to-work-routine-chennai-corporation-on-lockdown-2138829.html 

------------------- 

https://rtos.nonresidenttamil.org ତାମିଲନାଡୁ ସେକାେ ତେ େୁ ଆପଣକଂ ଓଡିଶା ଗମନ ପାଇ ଁଜ୍ାେି ଓପରୋକ୍ତ 

ପଞ୍ଜୀକେଣ  ାମକ୍ ୁଭେିବା ପାଇ ଁରୟ ନିରର୍ଦ୍ଦଶ୍ାବଳୀ ଦୀୟ ଯାଇଛି। 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUMuAtyMH84&feature=youtu.be 
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