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ଧ୍ୟଣନ ାଠ୍ୟକ୍ରଭ, ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଚୀଫନ, ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉୄଯ ଭୂବୂତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା 
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ଉଘତି ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣିଓ ଫୃର୍ତ୍ଓୁି ଫୁଛଫିା ଏଫଂ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ I ଓହଫିା ନାଫର୍ୟଓ ୄମ, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଏଓ କତରି୍ୀ ଯିୄ ଫର୍ୄଯ ଓାମତୟ ଓୄଯ I ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ, 

ଫୟକି୍ତକତ ଧ୍ୟଣନ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଆନ୍-ହାଉସ୍ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଅଆନ ଏଫଂ ଫୟଫହାଯଓି ୄର୍ାୄଯ ୄହଉଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ତନକୁଡଓି ସହତି ଯଘିତି ୄହଫାଓୁ ଡଫି I  
  

ଅଆଅଆଅଆ ଓୁ ଏହ ିଓାମତୟ ନୟସ୍ତ ଓଯଥିିଫାଯୁ ଅୄଭ ଅଆଅଯଡଏିଅଆ ଓୁ ଧନୟଫାଦ ଚଣାଉଙୁ I ସଂସ୍ଥାନ ୄସହ ି
ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ରୁ୍ୄବଙ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ଓଯୁଙ ିୄମଉଁଭାୄନ ଏହ ିାଠ୍ୟକ୍ରଭ ଧ୍ୟଣନ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହଉଙନ୍ତ ିI 
 

ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ସଂସ୍ଥାନ  
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SECTION 1 
 

COMMON CHAPTERS 



 

2 

 

ଧ୍ୟାୟ 1 

ଫୀଭା ଯିଚୟ 

ଧ୍ୟାୟ ଯିଚୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିଯ ସହତି ଯଘିଣ ଓଯାଆଫା, ଏହାଯ କ୍ରଭଫଓିାର୍ ଏଫଂ ଏହା 
ଓିଯ ିଓାମତୟ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ୄଔାଚ ିଫାହାଯ ଓଯଫିା ׀  ଅଣ ଏହା ଭଧ୍ୟ ର୍ଖିିାଯିୄ ଫ ୄମ ଓିଯ ିଫୀଭା ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓ ଖଟଣାସଫୁଯ ଯଣିାଭୄଯ ଉୁଚୁଥିଫା ଅଥଓି ହାନ ି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ 
ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଯ ସାଧନ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

ାଠ୍ୟ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା -ଆତହିାସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫଓିାର୍ 
ଔ. ଫୀଭା ଓିଯ ିଓାମତୟ 
କ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ 
ଖ. ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା 
ଗ. ସଭାଚୄଯ ଫୀଭାଯ ବୂଭିଓା 
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ଓ. ଚୀଫନ ଫୀଭା - ଆତହିାସ ଏଫଂ କ୍ରଭଫଓିାର୍ 

ଅୄଭଭାୄନ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ସଂସାଯୄଯ ଫସଫାସ ଓଯୁଙୁ ׀ ଅୄଭ ନଭିନ ଫରି୍ଣୄଯ ରୁ୍ଣିଫାଓୁ ାଉ : 

 ୄେନକୁଡଓି ଧକ୍କାଔାଆଫା; 
 ଫନୟା ସଭଗ୍ର ଚନସଭୁଦାଣଓୁ ଧ୍ୱଂସ ଓଯିୄ ଦଫା; 
 ବୂଭଓିବ୍ନ ମାହା ଦୁଃଔ ଅଣିଥାଏ;  

 ମୁଫଓ ମୁଫତୀଭାୄନ ପ୍ରାପ୍ତଫଣସୄଯ ହଠ୍ାତ୍ ଭଯମିିଫା; 

ଚତି୍ର 1: ଅଭ ଚାଯିୄଟ ଘଟୁଥିଫା ଘଟଣା 

 

ଏହ ିସଫୁ ଖଟଣା ଅଭଭାନଙୁ୍କ ଓାହିଁଓ ିଫବି୍ରତ  ବଣବୀତ ଓଯଦିଏି ? 

ଓାଯଣ ସଯ ୄଟ ׀  

i. ପ୍ରଥଭତଃ ଏହ ି ଖଟଣାକୁଡଓି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଟନ୍ତ ି ି ମଦ ׀  ଅୄଭ ଏଓ ଖଟଣାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା  
ବଫରି୍ୟତଫାଣୀ ଓଯିାଯୄନ୍ତ ୄତୄଫ ଅୄଭ ଏହାାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହୄନ୍ତ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ, ୄସ ବ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ/ୂଫତାନୁୄଭଣ  ପ୍ରତଓୂି ଖଟଣାସଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଥଓି 
ହାନ ି ଦୁଃଔଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  
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ଏଓ ସଭଦୁାଣ ସହବାକୀତା  ଯସ୍ପଯ ସହାଣତାଯ ପ୍ରଣାୀ ଅୄଣଆ ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ଅସିାୄଯ 
ୄମଉଭଁାୄନ ୄସବ ିଖଟଣାସଫୁୄଯ ପ୍ରବାଫତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭା ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ହଚାଯ ହଚାଯ ଫର୍ତ ୂୄଫତ ଚନମ ୄନଆଥିରା ׀ ତଥାି, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ, ଅୄଭ ଅଚ ି
ୄଓଫ ଦୁଆ ଓଭିା ତନି ିର୍ତାବ୍ଦୀ ଫୂତଯୁ ଚାଣଙୁି ׀  

1. ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

ଫୀଭା ୄଓୌଣସ ିନା ୄଓୌଣସ ିଯୂୄଯ ଖ୍ରୀ.ୂ.3000 ଠ୍ାଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଫାରି ଚଣାଡଙି ି׀ ୄନଓ ସବୟତା, ଫର୍ତ ଫର୍ତ 
ଧଯ,ି ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ  ସହବାକୀତାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକୄଯ ଅଣିଙନ୍ତ,ି ସଭସ୍ତ ହାନଯି ବୁକ୍ତୄବାକୀ 
ସଭଦୁାଣଯ ୄଓୄତଓ ସଦସୟ ୄହାଆଙନ୍ତ ି ି ଘାରନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଉାଣଓୁ ଫୄରାଓନ ଓଯଫିା ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏହ ׀
ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  

2. ମୁଗମୁଗ ଭଧ୍ୟୄଦଆ ଫୀଭା 

ୄଫଫିୄ ରାନୀୟ ଫୟାାଯୀ  
 

ୄଫଫିୄ ରାନୀଣ ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ଥିରା ୄମଉଁଠ୍ ି ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଋଣସଫୁଓୁ ନାଓଘ ଓଯାଆଫାଯ ଭୂରୟ ଯୂୄ, ଋଣଦାତାଭାନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ି
ୄଦଉଥିୄର, ମଦ ି ଏଓ ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ ନିୄ ଔାଚ ୄହରା ଓଭିା ୄଘାଯୀ ୄହରା ׀ 
ଏକୁଡଓୁି „ୄାତଫନ୍ଧ ଋଣ‟ ଓୁହାମାଉଥିରା ׀ ଏହ ିଘୁକି୍ତନାଭା ନ୍ତକତତ, ଚାହାଚ ଓଭିା 
ଏଥିୄଯ ୄଫାୄଛଆ ଚନିରି୍ଯ ଚଭାନତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଋଣ ଯିୄ ର୍ାଧ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄଓଫ ମଦ ି ୄମୄତୄଫୄ ଚାହାଚଟ,ି ଚମାତ୍ରା ୄଯ, ଏହାଯ 
ରକ୍ଷୟସ୍ଥଓୁ ନଯିାଦୄଯ ହଞ୍ଚଫି ׀  

ଫାଯୁଚ  ସଯୁତ ଠ୍ାଯୁ 
ଫୟାାଯୀ 

ବାଯତୀଣ ୄାତକୁଡଓିୄଯ ଶ୍ରୀରଙ୍କା, ଆଚିଟ  ଗ୍ରୀସ୍ ଓୁ ଚମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଫାଯୁଘ 
 ସଯୁତ ଠ୍ାଯୁ ଅସୁଥିଫା ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫଫିୄ ରାନୀଣ ଫୟାାଯୀଭାନଙ୍କ 
ବଅି ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଘତି ଥିରା ׀  

ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାୄନ ଭଯମିାଆଥିଫା ସଦସୟଭାନଙ୍କ ୄନ୍ତୟଷ୍ଟିକ୍ରିଣା -  ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ମତ୍ନ 
ୄନଫା ାଆଁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ 7ଭ ର୍ତାବ୍ଦୀ AD ୄଯ ୄଯାଓାଯୀ ସଂସ୍ଥାକୁଡଓୁି ଅଯମ୍ଭ 
ଓଯଥିିୄର ׀ ଆଂରାଣ୍ଡଯ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ତ ସଭାଚକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ୄସ ବ ିକଠ୍ତି ୄହାଆ ଥିରା ׀ 

ୄଯାୄେସଯ ନଫିାସୀ ୄଯାୄଡସଯ ନଫିାସୀଭାୄନ ଏଓ ଫୟଫସାଣ ଅୄଣଆ ଥିୄର ୄମଉଁଠ୍,ି ମଦ ିଫିର୍ତ୍ ି
ସଭଣୄଯ ୄଚଟସିନ1  ଓଯଫିା ଓାଯଣଯୁ ଓଙି ି ଚନିରି୍ଯ ହାନ ି ୄହରା, ଚନିରି୍ତ୍ରଯ 
ଭାରିଓ ,ଏଯଓି ିୄସଭାୄନ ୄମଉଭଁାୄନ ଓଙି ିହଯାଆ ନ ଥିୄଫୁ ଓଙି ିନୁାତୄଯ 
ହାନଓୁି ଫହନ ଓଯୁଥିୄର ׀  

ଚୀନ ିଫୟାାଯୀ ୁଯାତନ ଓାୄଯ ଘୀନ ି ଫୟାାଯୀଭାୄନ ଫଶି୍ୱାସଖାତଓ ନଦୀ ଉୄଯ ଚମାତ୍ରା 
ଓଯୁଥିଫା ୄନୌଓା ଓଭିା ଚାହାଚକୁଡଓିୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଚନିରି୍ଓୁ ଯଔଥୁିୄର ׀ ୄସଭାୄନ 
ଭୄନ ଓଯୁଥିୄର ୄମ ମଦି ୄନୌଓାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସଟି ି ୄସବ ି ଦୁବତାକୟଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହରା, ଚନିରି୍ଯ ହାନ ି ୄଓଫ ଅଂର୍ଓି ୄହଫ, ସଭଗ୍ର ନୁୄହଁ ׀ ହାନଓୁି 
ଅଫଣ୍ଟତି  ତଦ୍ଦ୍ାଯା ସ କାସ ଓଯାମାଆ ାଯୁଥିରା ׀  
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3. ଫୀଭାଯ ଅଧୁନକି ଧାଯଣା 

ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ବାଯତୀଣ ୄମୌଥ-ଯଫିାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ନୁଷ୍ଠାନୄଯ ପ୍ରତପିତି ୄହଉଥିରା, ମାହା 
ମୁକ ମୁକ ୄଦଆ ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଥିରା ׀ ଏଓ ସଦସୟଯ ଦୁବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଭୃତୁୟ 
ଖଟଣାୄଯ ଦୁଃଔ  ହାନସିଫୁ ଫବିିନ୍ନ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫଣ୍ଟତି ୄହାଆମାଉଥିରା, ମାହାଯ ଯଣିାଭ 
ସ୍ୱଯୂ ଯଫିାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ସୁଯକି୍ଷତ ନୁବଫ ଓଯୁଥିୄର ׀  

ଅଧୁନଓି ମୁକୄଯ ୄମୌଥ-ଯଫିାଯ ପ୍ରଣାୀଯ ବଗ୍ନ  ୄଓୈନ୍ଦ୍ରଓି ଯଫିାଯଯ ଉଦ୍ଭଫ, ତା‟ ସହତି ୄଦୈନନ୍ଦନି ଚୀଫନଯ 
ଭାନସଓି ଉୄର୍ତ୍ଚନା ସଯୁକ୍ଷାଯ ୄଫୈଓଳ୍ପଓି ପ୍ରଣାୀସଫୁଯ ଫଓିାର୍ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଅଣିୄ ଦଆଙ ି׀ ଏହା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ 
ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଅୄରାଓ ାତ ଓଯୁଙ ି׀  

i. ରଏେସ: ଅଚଓିାରି ଫୟଫହାଯୄଯ ଥିଫା ବ ି ଅଧୁନଓି ଫୟାାଯଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉଦ୍ଭଫ ରଣ୍ଡନଯ 
ରଏଡସ ଓପି ହାଉସୄଯ ୄହାଆଥିରା ୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄସଠ୍ ି ଏଓତ୍ର ୄହଉଥିଫା 
ଫୟାାଯୀଭାୄନ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ ୄମାକଁୁ, ଚାହାଚୄଯ ନଅିମାଉଥିଫା ୄସଭାନଙ୍କ ଚନିରି୍ଯ ହାନସିଫୁଓୁ 
ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିାାଆଁ ଯାଚ ିୄହଉଥିୄର ׀ ୄସହସିଫୁ ହାନ ିସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିଦ, ମଥା: ଉଙ୍ଙ ସଭଦୁ୍ରୄଯ ଚଦସୟୁ 
ରୁଟ ଓଯଫିା, ଓଭିା ପ୍ରତଓୂି ସାଭଦିୁ୍ରଓ ାକ ଚନିରି୍ଓୁ ନଷ୍ଟ ଓଯଫିା ଓଭିା ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫିର୍ତ୍ ିୄମାକଁୁ ଚାହାଚ 
ଫୁଡମିିଫା ଓାଯଣଯୁ ଖଟୁଥିରା ׀  

ii. ଏଓ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଭୈତ୍ରୀୂର୍ଣ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ମାହା 1706 ୄଯ ରଣ୍ଡନୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହାଆଥିରା, ତାଓୁ 
ଥୃିଫୀଯ ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଫାରି ଫିୄ ଫଘନା ଓଯାମାଏ ׀ 

4. ବାଯତୄଯ ଫୀଭାଯ ଆତହିାସ 

କ) ବାଯତ: ବାଯତୄଯ ଅଧୁନଓି ଫୀଭା, 1800 ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓାୄଯ ପ୍ରାଣ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଥିଫା ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଭାନଙ୍କ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା ׀  

ଦ ିଯିଏଣ୍ଟର ରାଆପ ଆନସୟୟଯାନସ କବ୍ନାନୀ 
ରିଭିୄଟେ 

ବାଯତୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ଏଓ ଆଂଯାଚୀ ଓବ୍ନାନୀ ଥିରା ׀  

ଟ୍ରାଆଟନ ଆନସୟୟଯାନସ କବ୍ନାନୀ ରିଭିୄଟେ ବାଯତୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଫୄଭେ ଭୁୟଚୁଅର ଏସୁୟଯାନସ ୄସାସାଆଟ ି
ରିଭିୄଟେ 

ପ୍ରଥଭ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ׀ ଏହା 1870 ୄଯ ଭୁଭାଆୄଯ 
କଠ୍ତି ୄହାଆଥିରା  

ନୟାଶନର ଆନସୟୟଯାନସ କବ୍ନାନୀ ରିଭିୄ ଟେ 

 

ବାଯତଯ ସଫତଯୁାତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ׀ ଏହା 1906 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ 
ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭଧ୍ୟ ଫୟଫସାଣୄଯ ଙ ି׀  

ର୍ତାବ୍ଦୀଯ ୄର୍ର୍ ବାକୄଯ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ଅୄନ୍ଦାନଯ ଯଣିାଭସ୍ୱଯୂ କ୍ରଭାନୁସାୄଯ ୄନଓ ନୟାନୟ ବାଯତୀଣ ଓବ୍ନାନୀ 
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହାଆଥିରା ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

1912 ୄଯ, ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧିନଣିଭ  ବଫରି୍ୟତ ନଧିି ଧିନଣିଭ 
ପ୍ରଘତି ୄହରା ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧିନଣିଭ, 1912 ଏହା ନଫିାମତୟ ଓୄର ୄମ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ସାଯଣୀ  
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ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସାଭଣିଓ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହଫା ଉଘତି ׀ ଫର୍ୟ, ବାଯତୀଣ  ଫିୄ ଦର୍ୀ 
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନତା  ୄବଦବାଫ ଘାରୁ ଯହଥିିରା ׀  

ଫୀଭା ଧିନୟିଭ 1938 ୄହଉଛ ିପ୍ରଥଭ ଫନିୟିଭ, ମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା କବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଅଚାଯକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରତି କଯଫିା 
ାଆଁ ରାଗୁ କଯାମାଆଥିରା ׀ ଏହ ିଧିନୟିଭ, ସଭୟ ସଭୟୄଯ ସଂୄଶାଧିତ କଯାମାଆ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଛି ି  ଫୀଭା ׀
ଧିନୟିଭଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତଗତତ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ନୟିନ୍ତ୍ରକଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ଦଅିଗରା ׀  
ଖ) ଜୀଫନ ଫୀଭାଯ ଜାତୀୟକଯଣ: ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ 1ଭ ୄସୄଟଭଯ 1956 ୄଯ ଚାତୀଣଓଯଣ 

ଓଯାକରା ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନକିଭ ,ଏର.ଅଆ.ସିୁ  କଠ୍ତି ୄହରା ׀ ୄସହ ିସଭଣୄଯ 170 ଓବ୍ନାନୀ 
 75 ବଫରି୍ୟତ ନଧିି ସଂସ୍ଥା ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯୁଥିୄର 1950 ׀ ଠ୍ାଯୁ 1999 ମତୟନ୍ତ, ଏର.ଅଆ.ସ.ି 
ାଔୄଯ ବାଯତୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯଫିାଯ ଏଓଭାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧିଓାଯ ଥିରା ׀  

ଗ) ଣ-ଜୀଫନ ଫୀଭାଯ ଜାତୀୟକଯଣ: 1972 ୄଯ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଚାତୀଣଓଯଣ ଧିନଣିଭ 
,GIBNA) ରାକ ୁୄହଫା ସହତି, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ଚାତୀଣଓଯଣ ଓଯାକରା ଏଫଂ ବାଯତୀଣ 
ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନକିଭ ,ଚ.ି ଅଆ.ସ.ିୁ  ଏହାଯ ଘାଯ ିୄକୌଣ ,ସହାଣଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଓଯାକରା ׀ 
ୄସହ ିସଭଣୄଯ, ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓଯୁଥିଫା ବାଯତଯ 106 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ଭିର୍ାଆ ଦଅିକରା 
ମାହାଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀଣ ଚ.ିଅଆ.ସ.ିଯ ଘାଯ ିୄକୌଣ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ କଠ୍ତି ୄହୄର ׀   

ଘ) ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭତି ି ଅଆଅଯେଏି: 1993 ୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକୀତାଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଯ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ସହତି ଉୄଦୟାକଯ 
ଫଓିାର୍ ାଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ତନକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କାଯ  ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ିକଠ୍ତି ୄହରା ׀ ସଭିତ ି
1994 ୄଯ ତାଙ୍କ ଯିୄ ାଟତ ଉସ୍ଥାନା ଓୄର 1997 ׀ ୄଯ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ଅଆ ଅଯ ଏୁ 
ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହରା ׀ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ଧିନଣିଭ, 1999 ,ଅଆ ଅଯ ଡଏିୁ ଯ ପ୍ରଘନ ସହତି ଏପି୍ରର 
2000 ୄଯ ଉବଣ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ଏଓ ସାଂଫଧାନଓି ଫନିଣିାଭଓ ସଂସ୍ଥା ଯୂୄ 
ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ଅଆ ଅଯ ଡଏିୁ କଠ୍ତି ୄହରା ׀ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ.ଓୁ ୄଯ ୄଯ 
2014 ୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ହସିାଫୄଯ ନୁଃନାଭିତ ଓଯାମାଆଙ ିI 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭଓୁ 2015 ୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯ,ି ୄଓୄତଓ ନୁଫନ୍ଧ ୄମାଡ ିଦଅିମାଆଙ ିମାହା ବାଯତୄଯ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଯବିାର୍ା  କଠ୍ନଓୁ ସଂଘାତି ଓଯନ୍ତ ିI 
ଏଓ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ି ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ „ୄମଉଁଥିୄଯ ୄାଟତୄ ପାରି 
ନିୄ ଫଶକଭାନଙ୍କ ସୄଭତ, ଫିୄ ଦଶୀ ନିୄ ଫଶକଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଆକ୍ୱିଟ ିଂଶଯ ୄଭାଟ ସବ୍ନରି୍ତ୍, ୄସବ ିବାଯତୀୟ 
ଫୀଭା କବ୍ନାନୀଯ ୄଡ୍ ପ୍ ଆକ୍ୱଟି ି ୁଞି୍ଜଯ ଣଞ୍ଚାଶ ପ୍ରତଶିତଠ୍ାଯୁ ଧିକ ୄହାଆ ନ ଥାଏ, ମାହା ନଦି୍ଧତାଯତି 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକାୄଯ ବାଯତୀୟ ଧିକୃତ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ୄହାଆଥିଫ‟ I 

     ଫୀଭା ଧିନଣିଭଯ ସଂୄର୍ାଧନ ବାଯତୄଯ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିଭ ରାକୁ ଓୄଯ I ଏଓ 
ଫିୄ ଦର୍ୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ବାଯତୄଯ  ସ୍ଥାିତ ଏଓ ର୍ାଔା ଚଯଅିୄଯ ୁନଃ-ଫୀଭାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ I 
“ୁନଃ - ଫୀଭା” ର୍ବ୍ଦଯ ଥତ ୄହଉଙ ି„ଏଓ ନୟ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଙ୍କଟଯ ଂର୍ଯ ଫୀଭା 
ମିଏ ସଙ୍କଟଓୁ  ଏଓ ାଯସ୍ପାଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ପି୍ରଭଣିଭ ାଆଁ ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାଏ ‟ 
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5. ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାଗ 

ଘତି ସଭଣୄଯ, ବାଯତୄଯ ନଭିନୄଯ ଉଲି୍ଲଖିତ ୄହାଆଥିଫା  24 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓାମତୟ ଓଯୁଙନ୍ତ:ି 

ଓୁ  ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନକିଭ ,ଏର ଅଆ ସିୁ  ୄହଉଙ ିଏଓ ଯାଷ୍ଟ୍ରାଣତ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓବ୍ନାନୀ 

ଔୁ  ଖୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 23 ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଙନ୍ତ ି 

କୁ ବାଯତ ସଯଓାଯ ଧୀନୄଯ, ଡାଓ ଫବିାକ ଭଧ୍ୟ ଡାଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ,ୄାଷ୍ଟାର ରାଆଫ୍ ଆନସୟୟଯାନସୁ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ, ଓନୁି୍ତ (ଫ)ିନଣିାଭଓଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଠ୍ାଯୁ ଫଭିୁକ୍ତ ୄଟ  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ,ଫିୁ ନଣିାଭଓ ୄଟ ? 

I. ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

II. ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ 

III. ବାଯତୀଣ ଚୀଫନ ଫୀଭା ନକିଭ 

IV. ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନକିଭ 

 

ଔ. ଫୀଭା ଓିଯ ିଓାମତୟ ଓୄଯ 

ଅଧୁନଓି ଫାଣିଚୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସ୍ୱାଭୀତ୍ୱଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠତି ୄହାଆଥିରା ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସ ିଏଓ ଖଟଣା 
ୄମାକଁ ୁଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଭରୂୟ ହଯାଏ ,ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଦ୍ୱାଯାୁ, ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଭାରିଓ ଅଥଓି ହାନଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ 
ମଦ ି ଏଓ ସାଧାଯଣ ନଧିି ଚାତ ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ସଫୁଯ ୄସବ ି ୄନଓ ଭାରିଓଙ୍କ ୄଙାଟ 
ୄଙାଟ ଫଦାନ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି ୄହାଆଥାଏ, ଏହ ି ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄଓୄତଓ ବାକୟହୀନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା 
ହାନଯି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଫିାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସଯ ବାର୍ାୄଯ, ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଥଓି କ୍ଷତିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ଫସଯ  ଏହାଯ ଯଣିାଭଓୁ ଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦ୍ୱାଯା 
ଏଓ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ୄନଓଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଯିବାଷା 

ଫୀଭାକୁ ଏ ପ୍ରକାୄଯ ଏକ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଯୂୄ ଫଚିାଯ କଯାମାଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଳ୍ପ ୄକୄତକ, ୄମଉଁଭାୄନ ୄସବ ି
ହାନଯି ଶୀକାଯ ୄହାଆଥିଫା ବାଗୟହୀନ ଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ହାନ ିୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ହୁଏ ୄମଉଭଁାୄନ ୄସବଅି 
ନଶିି୍ଚତ ଘଟଣା/ଯିସି୍ଥତଯି ସମ୍ମଖୁୀନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଚତି୍ର.2: ଫୀଭା କିଯି କାମତୟ କୄଯ 
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ଫର୍ୟ ଏଆଠ୍ ିଏଓ ୄଦାର୍ ଯହଙି ି׀ 

i. ୄରାଓଭାୄନ ୄସ ବ ିଏଓ ସାଧାଯଣ ନଧିି ଚାତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଠ୍ନି ଯଶି୍ରଭୄଯ ଚତି ଧନଓୁ 
ତୟାକ ଓଯାଫା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ ଓ ି? 

ii. ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ି ଫଶି୍ୱାସ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଂର୍ଦାନଓୁ ଅଓାଂକି୍ଷତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫାସ୍ତଫୄଯ 
ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଙ ି? 

iii. ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ିଚାଣିୄ ଫ ୄମ ୄସଭାୄନ ତ ିୄଫର୍ୀ ଓଭିା ତ ିଓଭ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯୁଙନ୍ତ ି? 

ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ୄଓହ ି ଚଣଓୁ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ଅଯମ୍ଭ  ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଏହ ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ସଭଦୁାଣଯ 
ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଏଓାଠ୍ ି ଅଣଫିାଓୁ ଡଫି ׀ ୄସହ ି „ୄଓହ ି ଚଣ‟ ଓୁ „ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା‟ ଓୁହାମାଏ ମିଏ ୄସହ ି ଂର୍ଦାନଓୁ 
ନଦି୍ଧତାଯତି ଓୄଯ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣ କଠ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄଦଫା ାଆଁ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଓୄଯ ୄମଉଭଁାୄନ ହାନଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀   

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଥା ସଭୁଦାଣଯ ଫଶି୍ୱାସ ଚତିଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

1. ଫୀଭା କିଯି କାମତୟ କୄଯ 

ଓୁ  ପ୍ରଥଭତଃ, ୄସକୁଡଓି ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଯ ଓଙି ି ଅଥଓି ଭରୂୟ ଥିଫ ׀ 
ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି: 

i. ୄବୌତଓି ,ୄମଯ ିଓ ିଏଓ ଓାଯ ଓଭିା ଏଓ ଖଯୁ ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା 
ii. ଣୄବୌତଓି ,ୄମଯଓି ିନାଭ  ସଦ୍ଭାଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା  
iii. ଫୟକି୍ତକତ ,ୄମଯଓି ିଚଣଓଯ ଅଖି, ଙ୍ଗ  ର୍ଯୀଯଯ ନୟାନୟ ଂର୍ୁ ୄହାଆାୄଯ 

ଔୁ  ଭୂରୟଫାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଏହାଯ ଭୂରୟ ହଯାଆାୄଯ ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଏଓ ଖଟଣା ଖୄଟ ׀ ହାନଯି ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟତାଓୁ 
ସଙ୍କଟ ଓୁହାମାଏ ׀ ସଙ୍କଟ ଖଟଣାଯ ଓାଯଣଓୁ ଫିଦ ଓୁହାମାଏ ׀  
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କୁ ଏଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଙ ିମାହା ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ଏଥିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଂର୍ଦାନ ,ପି୍ରଭିଣଭ ଯୂୄ ଯଘିତିୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ׀ ଏହ ି ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସଭାନ 
ଯୂଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଥାଏ ମାହା ସଭାନ ଯୂଓ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀  

ଖୁ  ନଧିିକୁଡଓିଯ ଏହ ିସଭୁଙ୍ଙଣଓୁ ୄସହ ିୄଓୄତଓଙ୍କ କ୍ଷତିଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ଉୄମାକୀ ହୁଏ ୄମଉଭଁାୄନ ଏଓ 
ଫିଦ ଓାଯଣଯୁ ହାନଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

ଗୁ  ନଧିିକୁଡଓିଯ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଏଫଂ ଓଙି ି ବାକୟହୀନଙୁ୍କ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ 
ଯଘିତି ଏଓ ନୁଷ୍ଠାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂାଦତି ଓଯାମାଏ ׀ 

ଘୁ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ସହତି ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ ିମିଏ ଏହ ିୄମାଚନାୄଯ ୄମାକଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଘାୄହଁ ׀ ୄସହ ିବାକୀଦାଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁହାମାଏ ׀   

2. ଫୀଭା ବାଯକୁ ହ୍ରାସ କୄଯ 

ସଙ୍କଟଯ ବାଯଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ଏଓ ଦର୍ତ୍ ହାନ ି ଯସିି୍ଥତ ି ଖଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଯ ଯଣିାଭୄଯ ଚଣଓୁ ଫହନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଡୁଥିଫା ଔଙ୍ଙତ, ହାନ ି ଫଓିାଙ୍ଗତା ׀  

ଚତି୍ର 3 : ସଙ୍କଟ ବାଯ ମାହା ଜୄଣ ଫହନ କୄଯ 

 

ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ବାଯ ଙ ିମାହା ଚୄଣ ଫହନ ଓୄଯ – ଭୂଖୟ  ୄଗୌଣ  

କ) ଭଖୂୟ ସଙ୍କଟ ବାଯ 

ଭୂଖୟ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ହାନସିଫୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ୄମଉକଁୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ, ଏଓ 
କୃହସ୍ଥ , ଫୟଫସାଣ ଏଓଓଭାୄନୁ ଫାସ୍ତଫୄଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ହାନସିଫୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସହଚୄଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିୄହାଆାୄଯ  

ଉଦାହଯଣ 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଓାଯଔାନା ନଅଁିୄଯ ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ, ନଷ୍ଟ ଓଭିା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆଥିଫା ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ଫାସ୍ତଫ 
ଭୂରୟଓୁ ଅଓନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄସହ ିକ୍ଷତଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ କ୍ଷତିୂଯଣ 
ଦଅି ମାଆାୄଯ ׀  

ମଦ ିଏକ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡଯ ସଜତଯୀ ହୁଏ, ତାହାଯ ୋକ୍ତଯୀ ଖଙ୍ଙତ ଜଣାୄ଼େ  କ୍ଷତୂିଯଣ ଦଅିମାଏ ׀  

ଏହା ତଯିକି୍ତ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ୍ଷ ହାନକିୁଡଓି ଥାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  
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ଉଦାହଯଣ 

ଏକ ଗି୍ନକାଣ୍ଡ ଫୟଫସାୟ କାମତୟୄଯ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ରାବଯ ହାନ ିୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅକନ 
ଭଧ୍ୟ କଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ୄସହ ି କ୍ଷତଯି ଶୀକାଯ ୄହାଆଥିଫ, ତାକୁ କ୍ଷତୂିଯଣ 
ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  
ଖ)  ୄଗୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ 

ଭୄନଓଯନୁ୍ତ ୄସବ ିୄଓୌଣସ ିଖଟଣା ଖଟନିାହିଁ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ ିୄହାଆନାହିଁ ׀ ଏହାଯ ଥତ ଓ’ଣ ଏଆଣା ୄମ 
ୄମଉଭଁାୄନ ଏହ ି ଫିଦଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି ି ସଭାୄନ ୄଓୌଣସୄ ׀ ୄଫାଛ/ବାଯ ଫହନ ଓଯନ୍ତ ି ନାହିଁ ? ଉର୍ତ୍ଯ 
ୄହଉଙ ିୄମ ଭଔୂୟ ବାଯ ଫୟତୀତ, ଚୄଣ ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ଭଧ୍ୟ ଫହନ ଓଯଥିାଏ ׀  

ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯୄଯ ୄସହ ିଔଙ୍ଙତ  ଘା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ିମାହାଓୁ ଚଣଓୁ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଡ ୄଓଫ 
ଏହ ି ଓାଯଣଯୁ ୄମ ୄସ ଏଓ ହାନ ି ଯସିି୍ଥତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ମଦି ଓଥିତ ଖଟଣା ନ ଖୄଟ, ତଥାି ଏହ ି
ବାଯସଫୁଓୁ ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଏହ ିବାଯ/ୄଫାଛକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଙୁ୍କ ଫୁଛଫିା : 

i. ପ୍ରଥଭତଃ ବଣ  ଫୟଗ୍ରତା ଓାଯଣଯୁ ୄବୌତଓି  ଭାନସଓି ଘା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫୟଗ୍ରତା ଫୟକି୍ତ – ଫୟକି୍ତ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହା ଉସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏଫଂ ଘା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ  ଏଓ 
ଫୟକି୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଓାଆଥାଏ ׀  

ii. ଦ୍ୱତିୀଣତଃ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନଶିି୍ଚତ ୄମ ଏଓ ହାନ ି ଖଟଫି ଓ ି ନାହିଁ, ଫିୄ ଫଓର୍ୀତା ୄହଫ ୄମ 
ୄସବଅି ଅଓସି୍ମଓତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ସଂଯକି୍ଷତ ନଧିି ରକା ଯୂୄ ଯଔାମିଫ ׀ ୄସ ବଅି 
ନଧିି ଯଖିଫାୄଯ ଏଓ ଭୂରୟ ଚଡତି ୄହଫ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସ ବ ିନଧିିସଫୁଓୁ ପ୍ରଫାହୀ ହସିାଫୄଯ 
ଯଔାମାଏ ମାହାଓ ିଳ୍ପ ପ୍ରତପି ୄଦଆଥାଏ ׀  

ସଙ୍କଟଓୁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯିୄ ଦୄର, ଭାନସଓି ର୍ାନ୍ତ ିଉୄବାକ ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ହୁଏ, ନଧିିୄଯ ନିୄ ଫର୍ 
ଓଯଫିା ମାହାଓୁ ନୟଥା ଏଓ ସଂଯକ୍ଷଣ ହସିାଫୄଯ ଯଔା ମାଆଥାନ୍ତା, ଏଫଂ ଚଣଓଯ ଫୟଫସାଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ 
ଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚଣାଏ ଓ ିସଫୁ ଓାଯଣ ାଆଁ  ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ୄଟ ? 

I. ଫୟଫସାଣ ଫୟାଖାତ ଭୂରୟ 
II. ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଚନିରି୍ଯ ଭରୂୟ 
III. ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ହାନସିଫୁଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ରକା ବାୄଫ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯଖିଫା 
IV. ହୃଦ୍ ଖାତ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଔଙ୍ଙତ 
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କ. ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ ୄଓୌର୍ 

ଚୄଣ ଏଓ ନୟ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯିାୄଯ ୄମ ଫୀଭା ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ଯସି୍ଥିତ ିାଆଁ ସଠ୍କି୍ ସଭାଧାନ ୄଟ ଓ ି  ׀
ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ ି„ନା‟ ׀  

ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଥତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଘାହିଁ ାଯନ୍ତ ି ି ଏଆଠ୍ ିୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯନ୍ତ ׀  ׀
ଫର୍ୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟ ୄଓୄତଓ ଦ୍ଧତ ି ଙ,ି ୄମଉଁକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା ତୄ 
ଓଯାମାଆଙ:ି 

1. ସଙ୍କଟ ଯିହାଯ 

ଏଓ ହାନ ିଯସିି୍ଥତଓୁି ଯଫିଚତି ଓଯ ିସଙ୍କଟଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିାଓୁ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚତନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ 
ଫୟକି୍ତ ୄଓୌଣସ ିସବ୍ନର୍ତ୍,ି ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ଓାମତୟଓାଓୁ ଯହିାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯିାୄଯ ମାହା ସହତି ଏଓ ସଙ୍କଟ 
ସଂକୃ୍ତ ଥାଆାୄଯ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

i. ଚୄଣ ନଭିତାଣ ଓାମତୟଓୁ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଚଣଓୁ ଠ୍ଓିାୄଯ ୄଦଆ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନଭିତାଣ ଓାମତୟ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ଫହନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିୄ ଦଆାୄଯ ׀  

ii. ଚୄଣ ଏଓ ଦୁଖତଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ବଣୄଯ ଖଯୁ ଫାହାଯଫିାଓୁ ସାହସ ଓଯ ିନ ାୄଯ ଓଭିା ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଥିଫା 
ସଭଣୄଯ ସୁସ୍ଥତା/ୄଯାକୄଯ ୀଡତି ୄହଫା ବଣୄଯ ୄଭାଟାୄଭାଟ ିମାତ୍ରା ଓଯ ିନ ାୄଯ ׀  

 

ଓନୁି୍ତ ସଙ୍କଟ ଯଫିଚତନ ୄହଉଙ ି ସଙ୍କଟଯ ଭଓୁାଫରିା ଓଯଫିାଯ ଏଓ ନାଓାଯାତ୍ମଓ ଦ୍ଧତ ି  ଫୈଣକି୍ତଓ  ସାଭାଚଓିୄ ׀
ଗ୍ରଣୀଣତା ୄସହ ିଓାମତୟଓାକଡୁଓିଠ୍ାଯୁ ଅୄସ ୄମଉକଁୁଡଓି ଓଙି ିସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ׀
ୄସବ ି କ୍ରଣିାଓାକୁଡଓୁି ଯଫିଚତନ ଓୄର, ଫୟକି୍ତଭାୄନ ତଥା ସଭାଚ ୄସହ ି ରାବସଫୁଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହାଆାଯନ୍ତ ି
ମାହାଓୁ ୄସହ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଯଫିା କ୍ରିଣାଓା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

2. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 

ଚୄଣ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ସଫୁୟଫସି୍ଥତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓୄଯ ଏଫଂ ନିୄ ଚ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ/ଯଣିାଭଓୁ 
ଫହନ ଓଯଫିାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ଏହାଓୁ ସ୍ୱଣଂ-ଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟଫସାଣ କହୃ, ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄଙାଟ ୄଙାଟ କ୍ଷତଓୁି ସହୟ ଓଯଫିାଯ ଏହାଯ କ୍ଷଭତାଯ ନୁବୂତ ି
ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆାୄଯ ׀  
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3. ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ ଏଫଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ଏହା ସଙ୍କଟ ଯଫିଚତନଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୟଫହାଯଓି  ମଥାଥତ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ׀   ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଏଓ ହାନ ିଖଟଫିାଯ 
ଫସଯଓୁ ଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ/ଓଭିା ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା 
ମଦ ିୄସବ ିହାନ ିଖୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଖଟଫିା ଫସଯଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି „ହାନ ିନଫିାଯଣ‟ ଓୁହାମାଏ ׀ ହାନଯି ତୀବ୍ରତାଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ 
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି „ହାନ ିହ୍ରାସ‟ ଓୁହାମାଏ ׀  
 

ସଙ୍କଟ ସ କାସ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କ୍ଷତକିୁଡଓିଯ ଫାଯଭାଯତା ଏଫଂ/ଓଭିା ଅଓାଯଓୁ ସ କାସ 
ଓଯଫିାୄଯ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଥାଏ: 

ଓୁ ଶକି୍ଷା  ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ମଥା: ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଣିଭିତ “ପାଣାଯ ଡ୍ରରି” ଯ ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିା, ଓଭିା 
ଡ୍ରାଆବଯ, ପଓତରିପଟ ୄଯଟଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହରୄଭଟ  ସଟି ୄଫରଟ ିନ୍ଧଫିାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା, ଆତୟାଦ ି׀  

ଏହାଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄହାଆାୄଯ ସ୍କରୁ ମାଉଥିଫା ିରାଭାନଙୁ୍କ ଚଙ୍୍କ ଔାଦୟ ଯଫିଚତନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ର୍କି୍ଷା ୄଦଫା ׀  

ଔୁ ଯିୄଫଶ/ଫାତାଫଯଣ ଯଫିର୍ତ୍ତନ କଯିଫା, ମଥା: “ୄବୌତଓି” ସି୍ଥତ ି ସଫୁଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯଫିା, ଉ.ସ୍ୱ. 
ଓଫାଟସଫୁୄଯ ଉର୍ତ୍ଭ ତାରା, ଛଯଓାସଫୁୄଯ ଫାଯ ,ଙଡୁ ଓଭିା ର୍ଟଯ, ୄଘାଯ ଓଭିା ଗି୍ନ ୄଘତାଫନୀ ଓଭିା 
ନଫିତାଓ ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ ଓଯଫିା ׀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଚନସଭଦୁାଣଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତଓୁି ଉନ୍ନତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଦୂର୍ଣ  ଧ୍ୱନ ି
ସ୍ତଯଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆ ାଯିୄ ଫ ׀ ଭୟାୄରଯଅି ର୍ଧଯ ନଣିଭିତ ଙଞି୍ଚଫିା ଏହ ି
ୄଯାକଯ ପ୍ରସାଯଯ ନଫିାଯଣୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

କୁ ଫିଦଜନକ କଭିୋ ଅଦଜନକ କାମତୟପ୍ରଣାୀୄଯ କଯାମାଆଥିଫା ଯଫିର୍ତ୍ତନସଫୁ, ୄମୄତୄଫୄ ମନ୍ତ୍ରାତ ି
ଓଭିା ଉଓଯଣକୁଡଓୁି ନୟାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଫାନ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ନଫିତାହ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଔାଆଫା 
ୄଯାକଯ ୀଡତି ୄହଫା ଖଟଣାଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

ଖୁ ୃଥକୀକଯଣ, ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ଫବିିନ୍ନ ସାଭଗ୍ରୀଓୁ ୄକାଟଏି ସ୍ଥାନୄଯ ଚଭା ଓଯ ିଯଖିଫା ୄକ୍ଷା ୄସକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥାନୄଯ ପ୍ରସାଯତି ଓଯ ିଯଖିଫା, ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣୄଯ ଯଖିଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି׀ ତାତ୍ପମତୟ 
ୄହଉଙ,ି ମଦ ିଏଓ ଦୁଖତଟଣା ୄକାଟଏି ସ୍ଥାନୄଯ ଖଟରିା, ସଫୁ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିୄକାଟଏି ସ୍ଥାନୄଯ ନ ଯଖି, 
ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ସ କାସ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓୁି ଫବିିନ୍ନ ୄେଯ ହାଉସୄଯ କଙ୍ଚତି ଓଯ ିଯଖି ଚୄଣ ଏହାଯ ହାନଓୁି ସ କାସ ଓଯ ି
ାଯଫି ׀ ମଦି ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ନଷ୍ଟ ୄହରା, ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ମୄଥଷ୍ଟ ବାୄଫ ଓମ୍ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ׀  
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4. ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଥତ ଫୟଫସ୍ଥା 

ଏହା ୄସହ ିହାନସିଫୁ,ଓୁ ମାହା ଖଟିାୄଯ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଧିି ,ପଣ୍ଡୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ଓୁ ସ୍ୱତଃ-ଥତ ୄମାକାଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ, ୄଓୌଣସ ିହାନ ିୄହୄର ସ୍ୱତଃ-ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 
ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ପାଭତ, ହୁଏତ ନଚିଯ ଓଭିା ଧାଯ ୄନଆଥିଫା ପଣ୍ଡ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଏହାଯ ନଚି ସଙ୍କଟଓୁ ସତ ୄଫାରି 
ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ  ଥତ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓୄଯ, ଏହା ସ୍ୱତଃ-ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀ ପାଭତ ହାନ ିପ୍ରବାଫଓୁ ମାହାଓୁ ଧାଯଣ 
ଓଯିାଯଫିା ବ ିଓଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ସ କାସ ଦ୍ଧତ ିଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯିାୄଯ ׀      

ଔୁ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣଯ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ ହାନ ିାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱଓୁ ନୟ ଏଓ 
କ୍ଷଓୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ଏଆଠ୍ ି ୄସହ ି ହାନସିଫୁ, ମାହା ଏଓ ଦୁବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା,ଥଫା 
ଫିଦୁଯ ଯଣିାଭୄଯ ଚାତ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ନୟ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱଓୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଏ  

ଫୀଭା ୄହଉଛ ିଏକ ଫ଼େ ଅକାଯଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ, ଏଫଂ ଏହା ଫୀଭା କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଜଯିଅୄଯ ନଶିି୍ଚତତା ସ୍ଥାନୄଯ 
ନଶିି୍ଚତତାକୁ ପ୍ରତସି୍ଥାନ କଯିଫା ାଆ ଁସ୍ୱୀକୃତ ିଦଏି ׀  

ଫୀଭା ଫନାଭ ପ୍ରତୟାବୂତ ି(ଫଶି୍ୱାସ) 

ଉବଣ ଫୀଭା  ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଥତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଟନ୍ତ ିମାହା ଫୟାାଯଓି ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ଫୃଦ୍ଧକିତ ଯୂୄ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହାଆମାଆଙ ିଏଫଂ ଉବଣଓୁ 
ପ୍ରାଣ ସଦୃର୍ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ଫର୍ୟ ଉବଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ାଥତଓୟ ଯହଙି ି ମାହା ନଭିନୄ ଯ 
ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଫୀଭା ୄସହ ି ଖଟଣା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହା ଖଟିାୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି ୄସହ ି ଖଟଣା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ସୂଘତି ଓୄଯ ମାହା ଖଟଫି ׀ ଫୀଭା ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ି
ଏଓ ଖଟଣାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ନଶିି୍ଚତ ୄଟ, ଉ.ସ୍ୱ. ଭୃତୁୟ, ମାହା ନଶିି୍ଚତ ୄଟ, ୄଓଫ ଖଟଣାଯ ସଭଣ 
ନଶିି୍ଚତ ୄଟ  ׀ ଫୀଭା ରିସୀକଡୁଓି ଚୀଫନ ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀  
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ଚତି୍ର 4: ଫୀଭା ଓିଯ ିଫୀଭିତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ 

 

ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ନୟାନୟ ଉାଣସଫୁ ଙ ି  ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପାଭତ ଏଓ ସଭହୂଯ ׀
ଂର୍ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ଭୂ ସଭୂହଓୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମିଏ ତାୄଯ ହାନ ିାଆଁ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯିାୄଯ ׀  
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ଏପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭା ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଯ ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 3 

ନଭିନଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄଟ ? 

I. ଫୟାଙ୍କ ଏଫ୍.ଡ.ି 
II. ଫୀଭା 
III. ଆଓୁୟଟ ିୄର୍ଣଯ 

IV. ଯଣିର ଆୄଷ୍ଟଟ 

 

ଖ. ସଙ୍କଟ ଯିଘାନ ଓଯିଫାୄଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା 

ୄମୄତୄଫୄ ଅୄଭ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ, ଅୄଭ ୄସହ ିହାନ ିଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ୄଦଉନାହଁୁ  ମାହା ଫାସ୍ତଫୄଯ 
ଖଟଙି ିଓନୁି୍ତ ୄସହ ିହାନ ିଫରି୍ଣୄଯ ଓହୁ ମାହାଯ ଖଟଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ଏପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନ ି
  :ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ହାନଯି ଭରୂୟ ,ମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟ ସହତି ସଭାନୁ ୄହଉଙ ିଦୁଆଟ ିଓାଯଓଯ ଯଣିାଭ ׀

i. ଏହ ିସମ୍ଭାଫୟତା ୄମ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫିଦ ଖଟିାୄଯ, ମାହାଯ ଯଣିାଭ ହାନ ିୄହାଆାୄଯ 

ii. ପ୍ରବାଫ ଓଭିା ହାନଯି ଯଭିାଣ ମାହା ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆାୄଯ 

ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଉବଣ ସମ୍ଭାଫୟତା  ହାନଯି ଯଭିାଣ ସହତି ସଯ ସଭାନୁାତୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄହାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ମଦ ି
ହାନଯି ଯଭିାଣ ତ ିୄଫର୍ୀ ହୁଏ, ଏଫଂ ଏହାଯ ଖଟଫିାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ׀   

ଚତି୍ର 5: ଫୀଭା ଚୟନ କଯଫିା ଫୂତଯୁ ଫଚିାଯ 

 

1. ଫୀଭା ଚୟନ କଯଫିା ଫୂତଯୁ ଫଚିାଯ 

ଫୀଭା ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ ଏହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମିଫା ସଭଣୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିହାନ,ି ମାହା ୄହାଆାୄଯ, ତାଓୁ ନିୄ ଚ 
ଫହନ ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟ ଫିକ୍ଷୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟଓୁ ତଉଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି 
ଓଯଫିାଯ ଭରୂୟ ଫୀଭା ପି୍ରଭିଣଭ ୄଟ - ଏହା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ିଓାଯଓ ଦ୍ୱାଯା 
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ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା ାଆଁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସଭାଧାନ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ି ସମ୍ଭାଫୟତା ଫହୁତ ଓଭ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ହାନ ି
ପ୍ରବାଫ ତ ିୄଫର୍ୀ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଯସିି୍ଥତସିଫୁୄଯ, ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଭରୂୟ 
,ପି୍ରଭିଣଭୁ ଫହୁତ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ଏହାଓୁ ନିୄ ଚ ନିୄ ଚ ଫହନ ଓଯଫିାଯ ଭୂରୟ ତ ି ୄଫର୍ୀ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

କ) ଳ୍ପ ାଆଁ ଫହୁତ ଫେ ସଙ୍କଟ ଫହନ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ: ସଙ୍କଟଓୁ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଭୂରୟ  ପ୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଏଓ ମଧାଥତ ସଭନ୍ଧ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫା ଉଘତି ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏକ ସାଧାଯଣ ଫର ୄନ କୁ ଫୀଭତି କଯଫିାୄଯ କଛି ିଥତ ଛ ିକ ି?  
ଖ) ହଯାଆଫା ାଆଁ ୄମୄତ ସଭଥତ ୄହୄଫ, ତା‟ ଠ୍ାଯୁ ଧିକ ସଙ୍କଟ ଫହନ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ: ମଦ ିଏଓ ଖଟଣାଯ 

ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷତ ିଏୄତ ଫଡ ୄମ ଏହା ପ୍ରାଣ ୄଦଫାଅି ଯସିି୍ଥତ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଏ, 
ସଙ୍କଟଯ ଧାଯଣ ଫାସ୍ତଫଓି  ମଥାଥତ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

କ’ଣ ୄହଫ ମଦ ି ଏକ ୄତୈ ଯଷି୍କଯଣ-ଶାା (ୟର ଯପିାଆୄନଯି) ଧ୍ୱଂସ କଭିୋ ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ? ଏକ 
କବ୍ନାନୀ ଏହ ିହାନକୁି ସହୟ କଯିଫା ାଆଁ ସଭଥତ ୄହାଆ ାଯଫି କ ି 
ଗ) ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯଣିାଭକୁ ମତ୍ନ ସହତି ଫଚିାଯ କଯନୁ୍ତ : ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ 

ମାହା ାଆଁ ହାନ ିଖଟଫିା ,ଫାଯଭାଯତାୁ ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓଭ ଥାଏ ଓନୁି୍ତ ସମ୍ଭାଫୟ ତୀବ୍ରତା ,ପ୍ରବାଫୁ, ୄଫର୍ୀ 
ଯୄହ ׀   

ଉଦାହଯଣ 

ଜୄଣ ଏକ ୄେସ୍ ସୟାୄଟରାଆଟକୁ ଫୀଭିତ ନ କଯିଫା ାଆଁ ସଭଥତ ୄହଫ କ ି? 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ାଆଁ ଫୀଭା ନୟାଣସଙ୍ଗତ ସଦି୍ଧ ୄହଫ ? 

I. ଏଓ ଯଫିାଯଯ ଏଓଭାତ୍ର ନ୍ନଦାତା ସଭଣୄଯ ଭଯମିାଆ ାୄଯ 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ତା‟ ୋୄରଟ ହଚାଆ ାୄଯ 

III. ଷ୍ଟଓ ଭୂରୟଯ ତୀବ୍ର ତନ ୄହାଆ ାୄଯ 

IV. ସ୍ୱାବାଫଓି ଫୟଫହାଯ  ଔଯା ୄହଫା ୄମାକଁୁ ଏଓ ଖଯଯ ଭୂରୟ ଓଭ ୄହାଆାୄଯ 
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ଗ. ସଭାଚୄଯ ଫୀଭାଯ ବୂଭିଓା 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ଅଥଓି ଫଓିାର୍ୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାନଙ୍କ ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତୄ ׀
ଫଦାନ ଯହଙି ି ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାୄଯ ୄମ ୄଦର୍ଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ସୁଯକି୍ଷତ  ସଂଯକି୍ଷତ ଯହୁଙ ି  ସଭାନଙ୍କୄ ׀
ଫଦାନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ନିୄ ଫର୍ ସାଯା ସଭାଚଓୁ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ର୍କି୍ତ ଏହ ିସତୟତା ଉୄଯ 
ଅଧାଯତି ୄମ ପି୍ରଭଣିଭ ଅଓାଯୄଯ ଫଡ ଯଭିାଣଯ ଯାର୍ ିସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏଓାଠ୍ ିସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଔୁ ଏହ ିନଧିିସଫୁଓୁ ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ରାବ ାଆଁ ଯଔାମାଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ 
ଏହ ିତତ୍ତ୍ୱଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ  ଏହ ିନଧିିସଫୁ ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ତ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନିନ୍ତ ି ୄସହ ି ପ୍ରଓାୄଯ ମାହା ଓ ି ଚନ ସଭୁଦାଣଯ ହତିୄଯ ଅସଫି ׀ ଏହା ଏହାଯ ନିୄ ଫର୍କଡୁଓି 
ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ହୁଏ ׀ ୄସହ ି ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ସପ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ନଶିି୍ଚତ/ଫୟଫହାଯଓି 
ଓାମତୟ, ୄମଯଓି ିଷ୍ଟଓ  ୄର୍ଣଯ ୄଯ ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା ୄଦଔାମାଅନ୍ତ ିନାହିଁ ׀  

କୁ ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀ ଫୟକି୍ତ, ତା’ ଯଫିାଯ, ଉୄଦୟାକ  ଫାଣିଚୟ ଏଫଂ ୄଭାଟାୄଭାଟ ିବାୄଫ ସଭଦୁାଣ  ୄଦର୍ଓୁ 
ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ୄଯାକ୍ଷ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଫୀଭିତ - ଉବଣ ଫୟକି୍ତ  ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚ -
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ରାବପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ଓାଯଣ ୄସଭାୄନ ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ଓଭିା ଦୁବତାକୟଚନଓ ଖଟଣା ଓାଯଣଯୁ 
ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନଯି ଯଣିାଭଠ୍ାଯୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଥାଅନ୍ତ ି  ଫୀଭା, ଏ ବ,ି ୄକାଟଏି ପ୍ରଓାୄଯ ଉୄଦୟାକୄଯ ׀
ୁଞି୍ଜଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣ  ଉୄଦୟାକଯ ଅହୁଯ ିପ୍ରସାଯଣ  ଫଓିାର୍ ୄଯ ଉୄମାକ 
ଓୄଯ ׀  

ଖୁ ଫୀଭା ଚଣଓଯ ବଫରି୍ୟତ ସହତି ଚଡତି ବଣ, ଘନି୍ତା  ଫୟଗ୍ରତାଓୁ ଦୂଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟଫସାଣ 
ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚକୁଡଓି ୁଞି୍ଜଯ ଭୁକ୍ତ ନିୄ ଫର୍ ାଆଁ ଦଏି  ଫଦିୟଭାନ ସଂସାଧନସଫୁଯ ଉମୁକ୍ତ ଉୄମାକ 
ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଏି ׀ ଏହବି ିଫୀଭା ନମୁିକି୍ତ ସୁୄମାକ ଚାତ ଓଯଫିା ସହତି ଫୟାାଯଓି  ୄଦୟାକିଓ 
ଫଓିାର୍ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସୁସ୍ଥ ଥତଫୟଫସ୍ଥା  ଫଦ୍ଧତି ଚାତୀଣ ଉତ୍ପାଦଓତାୄଯ ଂର୍ଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

ଗୁ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଓଭିା ଅଥଓି ନୁଷ୍ଠାନ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଉୄଯ ଗ୍ରୀଭ ଋଣଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ ନ ାୄଯ ମଦ ି ଏହା 
ଫୀଭାୄମାକୟ ଫିଦ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ନାହିଁ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ରିସୀଓୁ ସହଫର୍ତ୍ତୀ ଫନ୍ଧଓ ଯୂୄ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ଉୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି׀  

ଘୁ ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂତଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆଂଚନିଣିଯ  ନୟାନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଦ୍ୱାଯା 
ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ମାଉଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ସୄଫତକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣ ାଆଁ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ନାୄ ׀
ୄଓଫ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଅଓନ ଓଯନ୍ତ ିିତୁ ଫୀଭିତଙୁ୍କ, ସଙ୍କଟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଉନ୍ନତଓିଯଣ ାଆଁ 
ଭଧ୍ୟ ସୁାଯରି୍ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭ ହାଯଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ୄହଫ ׀  

ଙୁ ଫୀଭା ୄଦର୍ ାଆଁ ଫିୄ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରାଯ ଚତନଓାଯୀ ଯୂୄ ଯତ୍ପାନୀ ଫୟାାଯ, ଚାହାଚ ୄଫାୄଛଆ  ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 
ୄସଫା ସହତି ସଭାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ବାଯତୀଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 30 ଯୁ ଧିଓ ୄଦର୍ୄଯ ଓାମତୟ 
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ଓଯନ୍ତ ି ଏହ ିଓାମତୟପ୍ରଣାୀକୁଡଓି ଫିୄ ׀ ଦର୍ୀ ଭଦୁ୍ରା ଚତନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଦୃର୍ୟ ଯତ୍ପାନୀକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଚୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄନଓ ଏୄଚନିସ  ନୁଷ୍ଠାନସଫୁ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ଯୂୄ ଚଡତି ଥାଅନ୍ତ,ି ୄମଉଁଭାୄନ ନଅଁି 
ଚନତି ହାନ ିନଫିାଯଣ, ଓାୄକତା ହାନ ିନଫିାଯଣ, ୄଦୟାକିଓ ନଯିାର୍ତ୍ା ଏଫଂ ସଡଓ ନଯିାର୍ତ୍ାୄଯ ନମୁିକି୍ତ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀   

ସୂଚନା 

ଫୀଭା ଏଫଂ ସାଭାଜକି ସୁଯକ୍ଷା  

ଓୁ ଏହା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଚଣାଡୁଙ ିୄମ ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିା ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ଅଆନ ଫୀଭାଯ ଉୄମାକଓୁ, ନଫିାମତୟ ଯୂୄ ଓଭିା ଐଙ୍ଚଓି ଯୂୄ 
ୄହଉ, ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି  ଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓୄ ׀
ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷାଯ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଚଡତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଓୄତଓ ସାଭାଚଓି 
ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସାଭାଚଓି 
ଫଘନଫଦ୍ଧତାଓୁ ଯୂଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ଧିନଣିଭ , 1948 ୄଦୟାକିଓ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ 
ଯଫିାଯ, ୄମଉଭଁାୄନ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ୄଯାକ, ଙ୍ଗତା, ଭାତୃତ୍ୱ  ଭୃତୁୟଯ ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଓଭତଘାଯୀ 
ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭଓୁ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ୄମାଚନା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୂଘୀତ 
ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଦୟାକିଓ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

ଔୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ 
ଓଯନ୍ତ ି  ׀ ପସର ଫୀଭା ୄମାଚନା ,ଅଯ.ୄଓ.ଫ.ିୋଆୁ ୄହଉଙ ିମଥାଥତ ସାଭାଚଓି ଭହତ୍ୱ ଥିଫା ଏଓ ଦୄକ୍ଷ ׀
ଏହ ିୄମାଚନା ୄଓଫ ଫୀଭିତ ଓୃର୍ଓଭାନଙୁ୍କ ନୁୄହଁ, ଓନୁି୍ତ ସଭୁଦାଣଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ ରାବ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୁ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାୄଣାଚତି ନଭିନରିଖିତ ବ ି ସାଭାଚଓି ସୁଯକ୍ଷା 
ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି

1 .  RKBY – ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ଓୃର୍ ିଫୀଭା ୄମାଚନା 
2 . RSBY – ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
3 . PMJBY – ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚୀଫନୄଚୟାତ ିଫୀଭା ୄମାଚନା 
4 . PMSBY – ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା 
 

କୁ ସଭସ୍ତ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄମାଚନା, ମାହା ଫୟାାଯଓି ଅଧାଯୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତ,ି କୁଡଓି ନ୍ତଭିୄଯ ଗ୍ରାଭୀଣ ଯଫିାଯଭାନଙୁ୍କ 
ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଖୁ ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ଏହ ି ସହାଣତା ଫୟତୀତ, ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ସ୍ୱତଃ ଫୟାାଯଓି ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ ନ୍ତଭି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଭାଚଓି ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ ׀ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ:ି ଚନତା 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା, ଚନ ଅୄଯାକୟ ଆତୟାଦ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 
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ନଭିନ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ, ଏଫଂ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ନୁୄହଁ ? 

I. ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭ 

II. ପସର ଫୀଭା ୄମାଚନା 
III. ଚନ ଅୄଯାକୟ 
IV. ଉୄଯାକ୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ତ 

 



  

20 

 

ସାଯାଂଶ 

 ଫୀଭା ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟ ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ ׀  

 ଅଚଓିାରି ଘାରୁଥିଫା ବଅି ଫୟାାଯଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ ିରଣ୍ଡନ ସି୍ଥତ ରଏଡସ ଓପି ହାଉସୄଯ ୄହାଆଙ ି
ୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

 ଏଓ ଫୀଭା ଫୟଫସ୍ଥା ନଭିନରିଖିତ ତତ୍ତ୍ୱସଫୁଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ୄମଯଓି ି:  

 ସବ୍ନର୍ତ୍,ି 
 ସଙ୍କଟ, 
 ଫିଦ, 
 ଘୁକି୍ତ, 
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ 
 ଫୀଭିତ 

 ୄମୄତୄଫୄ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିଫା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ 
ନଧିିକୁଡଓିଯ ଏଓ ସାଧାଯଣ ସଭଙୁ୍ଙଣୄଯ ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଏହାଓୁ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଓୁହାମାଏ ׀  

 ଫୀଭା ଫୟତୀତ, ନୟାନୟ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧ ୄଓୌର୍ୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

 ସଙ୍କଟ ଯଫିଚତନ, 
 ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ, 
 ସଙ୍କଟ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ ଏଫଂ 
 ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ 

 ଫୀଭାଯ ଫୟଫହାଯଓି ନଣିଭକୁଡଓି ୄହଉଙ:ି  

 ଅଣ ହଯାଆଫାଓୁ ୄମୄତ ସଭଥତ , ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ, 
 ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଯଣିାଭଓୁ ମତ୍ନଯ ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
 ଳ୍ପ ାଆଁ ଧିଓ ସଙ୍କଟ ଫହନ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

1. ସଙ୍କଟ 

2. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

3. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

4. ସଙ୍କଟଯ ବାଯ/ୄଫାଛ 

5. ସଙ୍କଟ ଯଫିଚତନ 

6. ସଙ୍କଟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ 
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7. ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 

8. ସଙ୍କଟ ଥତପ୍ରଫନ୍ଧ 

9. ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ 

 

ସ୍ୱୟଂ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ବାଯତଯ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ,ଫିୁ ନଣିାଭଓ/ନଣିନ୍ତ୍ରଓ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍ଓି ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ବଫରି୍ୟତଯ ସମ୍ଭାଫୟ ହାନସିଫୁ ାଆଁ ସଂଯକ୍ଷଣଓୁ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୂୄ ରକା ଓଯ ିଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହଉଙ ି
ଏଓ ୄକୌଣ ସଙ୍କଟ ବାଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ଉର୍ତ୍ଯ 4  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଏଓ ଯଫିାଯଯ ନ୍ନଦାତା ସଭଗ୍ର ଯଫିାଯଓୁ ନଚି ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯଫିା ାଆଁ ଙାଡ ିୄଦଆ ସଭଣୄଯ ଭଯମିାଆାୄଯ, 
ୄସବ ିଏଓ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ନଫିାମତୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ଜନ ଅୄଯାଗୟ ଫୀଭା ୄମାଜନା ଏକ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଯଚିାତି ହୁଏ ଏଫଂ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙଣଓଯଣ ଚଯଅିୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣଓୁ __________ ଓୁହାମାଏ ׀  

I. ସଂଘଣ 

II. ନିୄ ଫର୍ 

III. ଫୀଭା 
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IV. ସଙ୍କଟ ପ୍ରର୍ଭନ 

ପ୍ରଶନ 2 

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିାଯ ଫସଯଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି __________  ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

I. ସଙ୍କଟଧାଯଣ 

II. ହାନ ିନଫିାଯଣ 

III. ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣ 

IV. ସଙ୍କଟ ଯହିାଯ 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା, __________ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

I. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ସାଫଧାନ ୄହଫା 
II. ଏଓ ହାନ ିଖଟଣାୄଯ ଫୀଭାଠ୍ାଯୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା 
III. ଅଭ ସବ୍ନର୍ତ୍ସିଫୁ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିଫା ସମ୍ଭାଫୟ ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିା 
IV. ଭାନସଓି ର୍ାନ୍ତ ିୄବାକ ଓଯଫିା  ନଚି ଫୟଫସାଣଓୁ ଧିଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ୄମାଚନା ଓଯଫିା  

ପ୍ରଶନ 4 

ଅଧୁନଓି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଉତ୍ପର୍ତ୍ ି___________ ୄଯ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

I. ଫଟଭଯୀ 
II. ରଏଡସ 
III. ୄଯାଡସ 
IV. ଭାରୄହାତ୍ରା ସଭିତ ି

ପ୍ରଶନ 5 

ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ „ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ଏଓ ୄସହ ିସି୍ଥତଓୁି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ___________ ׀ 

I. ହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ନ ଥାଏ  
II. ହାନ ିଚାତ ଓଯଥିିଫା ଖଟଣାଯ ଭୂରୟ ନ ଥାଏ 

III. ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସଂଯକି୍ଷତ ୄହାଆଥାଏ  
IV. ଚୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫଓୁ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଆଥାଏ  

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସତୟ?  

I. ଫୀଭା ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ଦଏି 

II. ଫୀଭା ଏହାଯ ହାନଯି ନଫିାଯଣ ଦଏି 
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III. ଫୀଭା ହାନଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ସ କାସ ଓୄଯ 

IV. ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନ ିହୁଏ  

ପ୍ରଶନ 7 

ଟ. 20,000 ୄରଔାଏଁ ଭରୂୟ ଥିଫା 400 ଖଯ ଭଧ୍ୟଯୁ, ପ୍ରତ ି ଫର୍ତ ହାଯାହାଯ ି 4 ଖଯ ଚମିାଏ ମାହା ପୄଯ ଟ 
80,000 ଯ ୄଭାଟ କ୍ଷତ ିହୁଏ ׀ ଏହ ିକ୍ଷତଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଯ ଭାରିଓଯ ଫାର୍ଓି ଂର୍ଦାନ ୄଓୄତ 
ୄହଫା ଉଘତି୍ ? 

I. ଟ 100/- 

II. ଟ 200/-   

III. ଟ 80/-  

IV. ଟ 400/- 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସତୟ ? 

I. ଫୀଭା ୄହଉଙ ି„ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ହାନଓୁି „ୄନଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି 

II. ଫୀଭା  ୄହଉଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଯ ସଙ୍କଟଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

III. ଫୀଭା ୄହଉଙ ି„ୄନଓ‟ ଙ୍କ ହାନଓୁି „ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

IV. ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ରାବଓୁ ୄନଓଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ି

ପ୍ରଶନ 9 

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫୂତଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓାହିଁଓ ିସୄଫତକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯନ୍ତ?ି  

I. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 

II. ଫୀଭିତ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ୄଓଭିତ ିକ୍ରଣ ଓରା, ଏହା ଚାଣଫିା ାଆଁ  

III. ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଙିନ୍ତ ିଓ,ି ଏହା ଚାଣଫିା ାଆଁ 

IV. ୄଡାର୍ୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ଓ,ି ଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ  

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଫୀଭା ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓୄଯ ?  

I. ୄନଓଙ୍କ ହାନଓୁି ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିା 
II. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହାନଓୁି ୄନଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିା 
III. ଳ୍ପ ୄଓୄତଓଙ୍କ ହାନଓୁି ଚଣଓ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିା 
IV. ଅଥଓି ସହାଣତା ଚଯଅିୄଯ ହାନଓୁି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିା 
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟ ସଭୁଙ୍ଙୟକଯଣ ଜଯିଅୄଯ ସଙ୍କଟ ହସ୍ତାନ୍ତଯଣକୁ ଫୀଭା କୁହାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିII ׀  

ସଙ୍କଟ ଖଟଫିାଯ ଫସଯଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ ଦୄକ୍ଷକୁଡଓି ହାନ ିନଫିାଯଣ ଦୄକ୍ଷ ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟକୁ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତଯିତ କଯିଫା ଦ୍ୱାଯା ଭାନସକି ଶାନ୍ତ ି ୄବାଗ କଯିଫା  ନଜି ଫୟଫସାୟକୁ ଧିକ 
ପ୍ରବାଫଶାୀଯୂୄ ୄମାଜନା କଯିଫା ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିII ׀  

ଅଧୁନକି ଫୀଭା ଫୟଫସାୟଯ ଉତ୍ପରି୍ତ୍ ରଏେସୄଯ ୄହାଆଛ ିୄଫାରି ଚହି୍ନଟ କଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିIV ׀  

ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ„ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ‟ ୄସହ ିସି୍ଥତକୁି ସଚୂୀତ କୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିଜୄଣ ସଙ୍କଟ  ଏହାଯ ପ୍ରବାଫକୁ ଫହନ 
କଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ୄନଆଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିIV ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସବ୍ନରି୍ତ୍ଯ ହାନ ିହୁଏ ଫୀଭା ଯାଶ ିପ୍ରଦାନ କୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ି II ׀  

ଟ 200 ପ୍ରତ ିଘଯ ହାନକୁି ଯୂଣ କଯିଫ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିI ׀  
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ଫୀଭା ୄହଉଛ ି„ଳ୍ପ ୄକୄତକ‟ ଙ୍କ ହାନକୁି  „ୄନକ‟ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ୄହଫାଯ ଏକ ଦ୍ଧତ ି׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିI ׀  

ଏଓ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୂତଯୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଅଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସୄଫତକ୍ଷଣ  ନଯିୀକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫକିଳ୍ପ ୄହଉଛ ିII ׀  

ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସହ ିଳ୍ପ ୄଓୄତଓ, ୄମଉଭଁାୄନ ୄସବ ିହାନିୄ ଯ 
ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାାଆଁ ବାକୟହୀନ ଟନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ହାନସିଫୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଣ୍ଟତି ହୁଏ ୄମଉଭଁାୄନ ୄସବଅି 
ନଶିି୍ଚତ ଖଟଣା/ଯସି୍ଥିତଯି ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  
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ଧ୍ୟାୟ 2 

ଗ୍ରାହକ ୄସଫା 
ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅଣ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣିାଯିୄ ଫ ׀ ଅଣ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ 
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଅଣ ଫୀଭା ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ 
ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଓିଯ ିଫାର୍ତ୍ତା ଫନିଭିଣ  ସଭନ୍ଧ 
ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଏହା ଭଧ୍ୟ ର୍ଖିି ାଯିୄ ଫ ׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯଭିାଣ 

ଓ. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା – ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା 

ଔ. ଭହାନ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭଓିା 

କ. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ 

ଖ. ଫାର୍ତ୍ତା -ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା 

ଗ. ଣ –ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଯ ଧ୍ୟଣନ ୄଯ, ଅଣ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

1. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱଓୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚଯଅିୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ 
2. ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଫରି୍ଣୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯଫିା ାଆଁ 
3. ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ ୄସଫାଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ 
4. ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିଓା ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ାଆଁ  
5. ଫୀଭାୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ତନ୍ତ୍ର/ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ନୁଯାଫୄରାଓନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
6. ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ାଆଁ  
7. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ଉଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ  
8. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫା ାଆଁ 

କ. ଗ୍ରାହକ ୄସଫା - ସାଧାଯଣ ଧାଯଣା 

1. ଗ୍ରାହକ ୄସଫା କାହିଁକ ି? 

ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ଫୟଫସାଣଯ ଭୂବୂତ ଅଫର୍ୟଓତା ,ଚୀଫଓିାୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଜ୍ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ଉଦାସୀନ ଭୄନାବାଫ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ବୂଭଓିା  ସଭନ୍ଧ ନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ 
ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଧିଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଟ ׀  
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ଏହାଯ ଓାଯଣ ୄହଉଙ ିୄମ ଫୀଭା ଏଓ ୄସଫା ଏଫଂ ଫାସ୍ତଫ ଚନିରି୍ କଡୁଓିଠ୍ାଯୁ ତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଅସନୁ୍ତ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଏଓ ଓାଯ ଓଣିଫିାଠ୍ାଯୁ ଓିଯ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀ 

ଏକ କାଯ କାଯ ଯ ଫୀଭା 
ଏହା ୄହଉଙ ିସ୍ପର୍ତୄ ମାକୟ ଏଓ ଚନିରି୍, ମାହାଓୁ 
ୄଦଔା ମାଆାୄଯ, ଯୀକ୍ଷଣ ଘାନ 
ଓଯାମାଆ ାୄଯ  ନୁବୂତ  ଓଯାମାଆାୄଯ 
 ׀

ଏହା ୄହଉଙ ି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ଓାଯଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ି ଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
ୄଦଫାଯ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄସହ ିଦୁବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା 
ଖଟଫିା ମତୟନ୍ତ ଫୀଭାଯ ୄଦଖି ାୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ସ୍ପର୍ତ ଓଯ ି
ାୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ନୁବଫ ଓଯ ିାୄଯ ନାହିଁ ׀ 

ଓାଯଯ ୄକ୍ରତାଯ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଓଙି ି ଅନନ୍ଦ 
ାଆଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଥାଏ ׀ ନୁବୂତ ି ଫାସ୍ତଫ 
ୄଟ ଏଫଂ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ସହଚ ׀ 

ଫୀଭାଯ କ୍ରଣ ତୁଯନ୍ତ ଅନନ୍ଦଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଉୄଯ ଅଧାଯତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫଯଂ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଦୁଃଔଦ ଖଟଣା ସଭନ୍ଧୀଣ ବଣ ,ଅର୍ଙ୍କାୁ 
ଫୟିଗ୍ରତା ଉୄଯ ଅଧାଯତି ׀ ଏହା ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ୄମ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭା ଗ୍ରାହଓ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଥତି ିଅସଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଖିଫ 
ୄମଉଁଠ୍ ିରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଏଓ ଓାଯ ଏଓ ଓାଯଔାନା ଏୄସଭିଳ ରାଆନୄଯ 
ନଭିିତ ହୁଏ, ଏଓ ୄର୍ା ଯୁଭ ୄଯ ଏହାଯ ଫକି୍ର ି
ହୁଏ ଏଫଂ ସଡଓୄଯ ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ׀  
ନଭିତାଣ ଓଯଫିା, ଫକି୍ରି ଓଯଫିା  ଫୟଫହାଯ 
ଓଯଫିା - ଏହ ି ତିୄ ନାଟ ି ପ୍ରକ୍ରଣିା ତନି ି ବିନ୍ନ 
ସଭଣୄଯ  ତନି ିବିନ୍ନ ସ୍ଥାନୄଯ ସବ୍ନାଦତି ହୁଏ 
 ׀

ଫୀଭା ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ଉତ୍ପାଦନ  ଉୄବାକ 
ଏଓା ସଭଣୄଯ ହୁଏ ׀ ଉତ୍ପାଦନ  ଉୄବାକୟତାଯ ଏହ ି
ସଭଓାୀନତା ସଭସ୍ତ ୄସଫାଯ ଏଓ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄଟ ׀ 

ଗ୍ରାହଓ ଫାସ୍ତଫୄଯ ଏଓ ୄସଫା ନୁବୂତ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ ମଦ ିଏହା ସନୁ୍ତଷ୍ଟତା ଠ୍ାଯୁ ଓଭ ହୁଏ, ଏହା ସୄନ୍ତାର୍ଯ ଓାଯଣ 
ହୁଏ ׀ ମଦ ିୄସଫା ପ୍ରତୟାର୍ା ୄକ୍ଷା ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଗ୍ରାହଓ ଅନନ୍ଦତି ହୁଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଏଣ୍ଟଯପ୍ରାଆଚଯ ରକ୍ଷୟ ଏହାଯ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଅନନ୍ଦ ୄଦଫା ୄହଫା ଉଘତି ׀ 

2. ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା, ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ  ଫ ିନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସଭାୄନ ଉଙ୍ଙ କୁଣଫର୍ତ୍ା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ  ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଅନନ୍ଦ ୄଦୄଫ ׀ 

କନୁି୍ତ ଉଙ୍ଙ ଗଣୁଫର୍ତ୍ା ୄସଫା କ’ଣ ୄଟ ?  ଏହାଯ ଫିୄ ଶଷତାଗୁେକି କ’ଣ ? 

ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ା ଉୄଯ ଏଓ ସୁଯଘିତି ୄଭାୄଡର [‚SERVQUAL’ ନାଭଓ ] ଅଭଓୁ ଓଙି ି ନ୍ତଜ୍ଞତାନ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ାୄଞ୍ଚାଟ ିଭୂଔୟ ସୂଘଓ ଉୄଯ ଅୄରାଓାତ ଓୄଯ: 

ଓୁ ଫଶି୍ୱସନୀୟତା : ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଅିମାଆଥିଫା ୄସଫାଓୁ ବଯସା ସହତି  ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାଯ 
କ୍ଷଭତା ׀ ଧିଓାଂର୍ ଗ୍ରାହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତାଓୁ ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଦକି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 
ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହା ୄହଉଙ ିଭୂଦୁଅ ମାହା ଉୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ନଭିିତ ହୁଏ ׀  
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ଔୁ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀତା: ୄସଫା ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  ଗ୍ରାହଓଯ 
ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ତତ୍ପଯ ଉତ୍ସାହୂଯର୍ଣ୍ ପ୍ରତକି୍ରିଣା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଆଙ୍ଚା  କ୍ଷଭତାଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ୄସଫା ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ୄଫକ, ସଠ୍ଓିତା, ଏଫଂ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ିବ ିସୂଘଓ କୁଡଓି 
ଦ୍ୱାଯା ଭା ମାଆାୄଯ ׀ 

କୁ ଶ୍ୱାସନା : ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ସାଭଥତୟ/ ୄମାକୟତା  ୄସୌଚନୟତା ଏଫଂ ଫଶି୍ୱାସ  
ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସ ୄଦଔାଆଫାଯ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄସଫା ଓଭତଘାଯୀ ୄଓୄତ 
ବରବାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଫୁଛିାଯଙି ି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ୂଯଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ୄଓୄତଦୂଯ ସକ୍ଷଭ ୄଟ, ଏହା ଉୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଦଅିମାଏ ׀ 

ଖୁ ସଭାନୁବୂତ ି : ଭାନଫ ବାଫନା/ସ୍ପର୍ତ ଯୂୄ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଏ ׀  ଏହା ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫା ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ି ଫୟକି୍ତକତ ଧ୍ୟାନୄଯ ପ୍ରତପିତି ହୁଏ ׀ 

ଗୁ େଶତଗଭୟ/ୄବୌତକି:  ୄବୌତଓି ଯିୄ ଫର୍ ଚନତି ଓାଯଓକୁଡଓୁି ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ 
ୄଦଖିାୄଯ, ରୁ୍ଣିାୄଯ  ସ୍ପର୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀  ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସ୍ଥାନ, ବିନୟାସ  ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ 
ର୍ଙୃ୍ଖା ଓାମତୟଫଧିି  ଫୟଫସାଣିଓତାଯ ୄଫାଧ ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଓାମତୟାଣଓୁ ଯଦିର୍ତନ ଓୄର ାଏ ଏଫଂ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଉୄଯ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା 
ଓାଆାୄଯ ׀  ୄବୌତଓି ଫାତାଫଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ହୁଏ ଓାଯଣ ପ୍ରଓୃତ ୄସଫା 
ନୁବୂତ ୄହଫା ଫୂତଯୁ  ୄଯ ଏହା ପ୍ରଥଭ  ୄର୍ର୍ ପ୍ରବାଫ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀ 

3. ଗ୍ରାହକ ୄସଫା ଏଫଂ ଫୀଭା 

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଗ୍ରଣୀ ଫକି୍ରଣ ନଭିତାତାଭାନଙୁ୍କ ଘାଯନୁ୍ତ ୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଭିତ ିର୍ୀର୍ତଓୁ ହଞ୍ଚଫିାଯ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଓୄର  ୄସଠ୍ ିଯହିୄ ର ׀ ଅଣ ଏଓ ସାଭାନୟ ଉର୍ତ୍ଯ ାଆଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙ,ି ତାହା ୄହଉଙ ିୄମ ଏହା 
ୄସଭାନଙ୍କ ଫଦିୟଭାନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଭଥତନ  ସହାଣତା ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଫିାୄଯ 
ସାହାମୟ ଓରା ׀ 

ଅଣ ଭଧ୍ୟ ଚାଣଫିାଓୁ ାଆୄଫ ୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଣଯ ଧିଓାଂର୍ ଂର୍ ନୁଫନ୍ଧକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄମାକଁ ୁପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହଉଥିଫା ଓଭିର୍ନଠ୍ାଯୁ ଅୄସ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ନୂଅଁ ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ଅଧାଯ ଭଧ୍ୟ ׀ 

ୄସଭାନଙ୍କ ସପତାଯ ଯହସୟ ଓ’ଣ ? 

ସଫୁଠୁ୍ ସମ୍ଭାଫୟ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଭାନଙୁ୍କ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାଯ ଫଚନଫଦ୍ଧତା ׀ 

ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଔସୁ ିଓଯଫିାୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ଓିଯ ିରାବ ହୁଏ ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯୄଯ, ଗ୍ରାହଓଯ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟ ୄଦଖିଫା ଉୄମାକୀ ୄହଫ ׀ 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନାଫଧି ଭୂରୟଓୁ ଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସହତି 
ଏଓ ଦୀଖତ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ସୁସ୍ଥ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଚତି୍ର 1:  ଗ୍ରାହକ ଜୀଫନକା ଭୂରୟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତା ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହତି ଖନଷି୍ଠ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଓୄଯ, ସୁସଭନ୍ଧ  ବ୍ରାଣ୍ଡ 
ଭୂରୟ ନଭିତାଣ ଓୄଯ, ମାହା ଫୟଫସାଣଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 1 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଯ ଥତ ଓ’ଣ ? 

I. ଗ୍ରାହଓଓୁ ତା’ ଚୀଫନଓା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭଣୄଯ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ  

II. ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା 

III. ଅଥଓି ରାବ ସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖତ ଫଧି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର 
ଓଯାମାଆାୄଯ  

IV. ସଫତାଧିଓ ଫୀଭା ମାହା ଗ୍ରାହଓ ଉୄଯ ଅୄଯାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ 

 

 

 

 

 

 

ଏଥିୄଯ ତନି ିବାଗ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ 

ଐତହିାସକି ଭୂରୟ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭୂରୟ 

ପି୍ରଭିୟଭ  ନୟାନୟ ଖଜଣା ମାହା 
ତୀତୄଯ ଗ୍ରାହକଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ 

ୄହାଆଛ ି

ବଫଷିୟତ ପି୍ରଭିୟଭ ମାହା ାଆଫା ାଆଁ 
ଅଶା କଯାମାଏ ମଦ ିଫଦିୟଭାନ 

ଫୟଫସାୟ ଚାରୁ ଯହଥିିଫ 

ସମ୍ଭାଫୟତା ଭୂରୟ 
 

ପି୍ରଭିୟଭସଫୁଯ ଭୂରୟ ମାହା ଗ୍ରାହକକୁ 
ତଯିିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କିଣିଫା ାଆଁ 

ପ୍ରଫର୍ତ୍ତାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ାୄଯ 
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क  ଭହାନ ଗ୍ରାହକ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୂଭିକା 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ଓିଯ ି ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଭହାନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ବୂଭିଓା ଫକି୍ରଣଯ 
ଘଯଣୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ନୁଫନ୍ଧଯ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଘାରୁ ଯୄହ, ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ଘଯଣକୁଡଓୁି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 
ଅସନୁ୍ତ ନୁଫନ୍ଧୄଯ ଥିଫା ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫନୁି୍ଦ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ ଓଯୁଥିଫା ବୂଭଓିା ଓୁ 
ୄଦଖିଫା ׀ 

1. ଫକି୍ରୟଯ ସ୍ଥାନ - ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯାଭଶତ 

ୄସଫା ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ୄହଉଙ ିଫକି୍ରଣଯ ସ୍ଥାନ ׀  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଯ କ୍ରଣୄଯ ଚଡତି ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ଫରି୍ଣ ୄହଉଙ ି
କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥିଫା ଅଫଯଣଯ ଯାର୍ ି[ଫୀଭା ଯାର୍]ିଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ׀ 

ଏଆଠ୍ ିଭନୄଯ ଏଓ ଭୂ ଜ୍ଞାନୄଫାଧ ଯଖିଫା କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ - ଫୀଭା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦିନୁ୍ତ ନାହିଁ ମଦ ିସଙ୍କଟଓୁ 
ନୟ ହସିାଫୄଯ ଫୟଫସ୍ଥିତ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀ ଫୀଭିତ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ସଭନ୍ଧତି ପ୍ରତୟାର୍ତି ହାନ ି
ଫୀଭା ଭରୂୟଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ 

ମଦ ିସଭନ୍ଧତି ହାନ ିୄକ୍ଷା ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ ିୄଦଣ ଧିଓ ହୁଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ସହଚ ଯୂୄ ସହୟ ଓଯଫିାଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦଅି 
ମାଆାୄଯ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ି ୄଓୌଣସ ି ଅଓସି୍ମଓତାଯ ଖଟଣା ଅଥଓି ୄଫାଛଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ, ୄସବ ି ଅଓସି୍ମଓତା 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ୄନଫା ଫଜି୍ଞତାଯ ଓାମତୟ ୄହଫ׀ 

ଫୀଭାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଓ ିନାହିଁ, ଯସି୍ଥିତ ିଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ ମଦ ିଏଓ ଫିଦ ୄମାକଁୁ ଏଓ ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ହାନ ିଓଭିା 
ନଷ୍ଟଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ନକଣୟ ଥାଏ, ଚୄଣ ସଂଓଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯଫିା ଉଘତି୍, ଏହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ୄକ୍ଷା ׀ ୄସହବି,ି 
ମଦ ିଏଓ ସାଭଗ୍ରୀଯ ତୁଙ୍ଚ/ଭହତ୍ତ୍ୱହୀନ ଭରୂୟ ଥାଏ, ଚୄଣ ଏହାଓୁ ଫୀଭତି ଓଯ ିନ ାୄଯ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫନୟା ପ୍ରଫଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ କହୃଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ, ଫନୟା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫୀଭା ଅଫଯଣ ଓଣିିଫା 
ସାହାମୟଓାଯୀ ଯୂୄ ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିକୃହଓର୍ତ୍ତା ୄସହ ିସ୍ଥାନୄଯ ଏଓ ସ୍ଥାନୄଯ ଏଓ ଖଯ ନଏି ୄମଉଁଠ୍ ିଫନୟାଯ ସଙ୍କଟ ନକଣୟ ୄଟ, 
ଓବଯ ,ଅଫଯଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ׀ 

ବାଯତୄଯ, ଅଆନ ନ୍ତକତତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ୄନଫା ନଫିାମତୟ ୄଟ ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଚୄଣ 
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ଓ ିନାହିଁ - ଏହ ିଫାଦଫଫିାଦ ୄମୌକି୍ତଓ ୄଟ ׀ 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଉଘତି ମଦ ିତାଯ ଏଓ କାଡ ିଙ ିଓାଯଣ ଏହା ନଫିାମତୟ 
ୄଟ ମଦ ିୄସ ସାଫତଚନଓି ସଡଓୄଯ ଘାଆଫାଓୁ ଘାୄହଁ ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ନଚି ଦ୍ୱାଯା ୄହଉଥିଫା ଓାଯଯ କ୍ଷତଯି 
ସମ୍ଭାଫୟତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅଫଯଣ ୄନଫା ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ୄହଫ, ମାହା ନଫିାମତୟ ନୁୄହଁ ׀ 

ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ି ସମ୍ଭାଫୟ ହାନଯି ଏଓ ଂର୍ଓୁ ନଚି ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଏଓ 
ଓାଟୄମାକୟ ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ୄନଫା ଭିତଫୟଣିତା ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଓୄତାୄଯଟ ଗ୍ରାହଓଯ ଓାଯଔାନା, ୄରାଓ, ଓାଯ, 
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ଦାଣିତ୍ୱ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା, ଆତୟାଦଠି୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଆାୄଯ, ୄସ ୄନଫା ାଆଁ ଥିଫା 
ଅଫଯଣ  ରିସୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଉଘତି ଯାଭର୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 

ଧିଓାଂର୍ ଣ-ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ ଦୁଆ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଫିଦ ରିସୀ 

 ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ 

ଯଫର୍ତ୍ତୀକୁଡଓି ଧିଓଭୂରୟଯ ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ସଭସ୍ତ ହାନଓୁି ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି ମାହା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରିସୀ 
ନ୍ତକତତ ଫଚତି ନୁହନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ‘ସୂଘୀବୁକ୍ତ’ ଫିଦ ରିସୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିା, ୄମଉଁଠ୍ ିହାନଯି ସଫତାଧିଓ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଓାଯଣକୁଡଓି ରିସୀୄଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିଦକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଅଫୃତ ହୁନ୍ତ,ି ଧିଓ ରାବଦାଣଓ ୄହାଆାୄଯ, 
ୄମୄହତୁ ୄସବ ିଦୄକ୍ଷ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଯକ୍ଷା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଅଧାଯତି ଅଫଯଣ ୄଦଆାୄଯ 
 ׀

ବିଓର୍ତ୍ତା ଫାସ୍ତଫୄଯ ତା’ ଓଭିର୍ନ ଚତନ ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫରି୍ଣ ଉୄଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ 
ଯାଭର୍ତ ଦଏି ׀ ଏହା ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଭୄନ ଯଖିଫା ୄମାକୟ ୄହଫ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫୀଭାଓୁ ସଙ୍କଟ 
ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଦର୍ତ ଦ୍ଧତ ି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓୄଯ, ସଙ୍କଟ ଧାଯଣ ଓଭିା ସଙ୍କଟ ନଫିାଯଣ ବ ି ନୟ 
ଉାଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଙ ିୄମଉଁକୁଡଓି ଫୀଭାଯ ଭରୂୟ ସ କାସ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀ 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଉଘତି ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ୄହାଆାୄଯ : 

 ଓାଟୄମାକୟକୁଡଓୁି ଫଘିାଯଓୁ ୄନୄର ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଘତି ୄହଫ ? 

 ଏଓ ହାନ ିନଫିାଯଣ ଓାମତୟଯ ପସ୍ୱଯୂ ପି୍ରଭିଣଭଯ ସ କାସ ୄଓୄତ ଯଭିାଣଯ ୄହାଆାୄଯ ? 

ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଫିୄ କ୍ରତା ଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ନଚିଓୁ ତା’ ନଚି 
ବୂଭଓିା ତଥା ଗ୍ରାହଓଯ ବୂଭିଓା ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି  ସ ୄସଠ୍ଓୁି ୄଓଫ ଏଓ ଫକି୍ରୀୄ ׀
ାଆଫା ାଆଁ ମାଉଙ ିଓ ିଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ପ୍ରର୍କି୍ଷଓ  ଂର୍ୀଦାଯ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ମାଉଙ,ି ମିଏ 
ତା’ ସଙ୍କଟସଫୁଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଯୂୄ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫି ? 

ଗ୍ରାହଓଯ ଦୃଷ୍ଟିୄଓାଣ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀ ୄସ ସଫତାଧିଓ ଫୀଭା ପ୍ରତ ିଔଙ୍ଙତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଟଙ୍କା ୄନଫା ାଆଁ ଏୄତ ଫୟଗ୍ର 
ନୁୄହ,ଁ ଓନୁି୍ତ ସଙ୍କଟ ଓୁ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଯ ଔଙ୍ଙତଓୁ ଓଭ ଓଯଫିାୄଯ ଉତ୍ସାହତି ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଘନି୍ତାଯ ଫରି୍ଣ ୄହଉଙ ିୄସହ ି
ସଙ୍କଟ କୁଡଓୁି ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ନାହିଁ, ୄତଣୁ ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭିତ ୄହଫା 
ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ବୂଭିଓା ୄଓଫ ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ׀ ୄସ ଏଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କଓ, 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ, ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଯାଭର୍ତଦାତା, ଓଷ୍ଟଭାଆଚଡ ସଭାଧାନକଡୁଓିଯ ୄମାଚନାଓର୍ତ୍ତା  ଏଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରତଷି୍ଠାତା 
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ମିଏ ଫଶି୍ୱାସ  ଦୀଖତାଫଧି ସଭନ୍ଧ ଉୄଯ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଓୄଯ, ସଭସ୍ତ କଣୁଯ ଅଧାଯ ୄହାଆ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ଚଯଣ 

ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ ଫୀଭିତଓୁ ତା ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା ଫକ୍ତଫୟକୁଡଓି ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ୄନଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ଫିୄ ׀ ର୍ର୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି 
ଉୄଯ ଧ୍ୟାଣ 5 ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଏହା ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ଫଫିଯଣୀସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ଫୟାଔୟା  ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ, ମଥାଥତ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା ଗ୍ରାହଓଯ ଦାଫୀଓୁ ଓାଭୀ ଓଯ ିୄଦଆାୄଯ ׀  

ୄଫୄ ୄଫୄ ତଯିକି୍ତ ସଘୂନା ଥାଆାୄଯ ମାହା ରିସୀଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସ ବ ି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓଭିା ବିଓର୍ତ୍ତା/ଉୄଦଷ୍ଟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯିାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଘାଯଓିତାକୁଡଓୁି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ଏଯଓି ି
ଏସଫୁ ଓାହିଁଓ ିଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀ 

3. ସ୍ୱୀକୃତ ିଚଯଣ 

କ) କବଯ ୄନାଟ 

ଓବଯ ୄନାଟ ଫରି୍ଣୄଯ ଧ୍ୟାଣ ‘ 5’ ୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି  ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ׀
ଦାଣିତ୍ୱ ୄଟ ୄମ ଓବଯ ୄନାଟ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା, ୄମଉଁଠ୍ ି ପ୍ରମୁଚୟ, ଫୀଭିତଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ି
ସଭନ୍ଧୄଯ ତତ୍ପଯତା ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ୄମ ତାଯ ହତି ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ହାତୄଯ ନଯିାଦୄଯ 
ଙ ି׀ 

क  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଜିଯ ପ୍ରଦାନ 

ରିସୀଯ ପ୍ରଦାନ ୄହଉଙ ିନୟ ଏଓ ସୁୄମାକ ମାହା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସଂଓତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ାଏ ׀ ମଦ ିଓବ୍ନାନୀ ନଣିଭ ଏଓ ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଓୁ ଫୟକି୍ତକତ ଯୂୄ ୄଦଫା ାଆଁ ନୁଭତ ିଦିନ୍ତା, ଏହାଓୁ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା  ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄଦଫା ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଧାଯଣା ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀  

ମଦ ିରିସୀଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ଠ୍ାମାଉଙ,ି ଚୄଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସଂଓତ ଓଯଫିା 
ଉଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଚଣାୄଡ ୄମ ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ଓୁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଆଙ ି  ଏହା ଗ୍ରାହଓଓୁ ׀
ଦର୍ତନ ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚିୄଯ ମାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଯ ଏଓ 
ସୁୄମାକ ୄଟ ׀ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ, ଏଫଂ ରିସୀ ଧାଯୀଯ ଧିଓାଯ  ସଫୁଧିା ମାହାଯ 
ଗ୍ରାହଓ ରାବ ଉଠ୍ାଆ ାୄଯ, ଏସଫୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀ ଏହ ିଓାମତୟ ଫକି୍ରଣ 
ଫାହାୄଯ ଏଓ ସ୍ତଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଆଙ୍ଚାଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଫୈଠ୍ଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସହାଣତା ୄଦଫାଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନଷି୍ଠା ପ୍ରଦର୍ତନ 
ାଆଁ ଫଘନ ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫସଯ ୄଟ ׀  

ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଫ ଗ୍ରାହଓ ଚାଣିଥିଫା ନୟ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ  ଫଫିଯଣୀ ଚାଣଫିାଓୁ ଘାହ ିଁଫା, 
ୄମଉଭଁାୄନ ସମ୍ଭଫତଃ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ୄସଫା ଦ୍ୱାଯା ରାବ ାଆ ାଯୄନ୍ତ ׀ ମଦ ି ଗ୍ରାହଓ ନିୄ ଚ ୄସହ ି
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ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂଓତ ଓଯ ି ବିଓର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗୄଯ ଯଘିତି ଓଯାଆ ଦିନ୍ତା, ଏହାଯ ତାତ୍ପମତୟ 
ଫୟଫସାଣୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସପତା ହୁନ୍ତା ׀ 

ଗ) ରିସୀ ନୂତନୀକଯଣ 

ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତ ିଫର୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନୀଓଯଣ 
ସଭଣୄଯ, ୄସହ ିଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭା ଓଯଫିା ଘାରୁ ଯହଫି ଓ ିନୟ ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫଦାଆଫ, ଗ୍ରାହଓଯ 
ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀ ଏହା ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ଫନୁି୍ଦ ୄମଉଠଁ୍ ି ବିଓର୍ତ୍ତା  ଓବ୍ନାନୀଦ୍ୱାଯା ସଷିୃ୍ଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଦ୍ଭାଫ  ଫଶି୍ୱାସଯ ଯୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ׀  

ମଦି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନାହିଁ ଫୀଭିତଓୁ ଏହା ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାାଆଁ ୄମ ତା’ 
ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହଫାଓୁ ଙ,ି ତଥାି ଏଓ ୄସୌଚନୟତା  ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମାଆଥିଫା 
ଏଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଫୟଫସାଣ ଅଘାଯଯ ଫରି୍ଣ ହସିାଫୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ 
ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯ ିସଭାପି୍ତ ତାଯଔିଯ ଏଓ ଭାସ ୂଫତଯୁ ଏଓ ‚ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା‛ ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଗ୍ରାହଓଓୁ ׀
ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭୄନ ଓାଆଫା ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣଯ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିଯ ୄନଓ ଫୂତଯୁ ବିଓର୍ତ୍ତା 
ଗ୍ରାହଓଯ ସବ୍ନଓତୄ ଯ ଯହଫିା ଅଫର୍ୟଓ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ତାହା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସବ୍ନଓତୄଯ ଯହଫିା ଦ୍ୱାଯା, ଏଓ ଫତ ଓଭିା ଯଫିାଯ ଉତ୍ସଫ ବ ିୄଓୄତଓ 
ଫସଯୄଯ ତାଓୁ ସୁୄବଙ୍ଚା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ସଭନ୍ଧ ଦୃଢୀବୂତ ହୁଏ ׀ ୄସବ ିୄମୄତୄଫୄ ଓଷ୍ଟ ଓଭିା 
ଦୁଃଔଯ ସଭଣ ଅୄସ, ତାଓୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିସଭନ୍ଧଓୁ ଅହୁଯ ିଦୃଢ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

 

4. ଦାଫୀ ଚଯଣ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ ଚଟି ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ତା’ ଓାମତୟ 
ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଖଟଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ସଭସ୍ତ 
ଘାଯଓିତାକୁଡଓି ମତ୍ନ ସହଓାୄଯ ାନ ଓୄଯ  ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସୄଫତକ୍ଷଣୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହାଯ 
ହାନଯି ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାଓୁ ଅଫର୍ୟଓତା ଡିାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 2 

ୄସହ ିଯଦୃିର୍ୟଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ୄମଉଁଠ୍ ିଫୀଭା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଉୄଯ ଏଓ ଫାଦଫଫିାଦ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 

I. ଧନ ଫୀଭା 

II. ଫୟଫସାଣ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା 

III. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା 

IV. ଗି୍ନ ଫୀଭା 
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କ. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାକନ 

ଉଙ୍ଙ ପ୍ରାଥଭଓିତା ଓାମତୟ ାଆଁ ସଭଣ ୄହଉଙ ିୄମୄତୄଫୄ ଗ୍ରାହଓଯ ଏଓ ବିୄମାକ ଥାଏ ׀ ଭୄନଯଔନୁ୍ତ ୄମ ଏଓ 
ବିୄମାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସଫା ଫପିତାଯ ଫରି୍ଣ ,ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄଯଓଡତସଫୁଓୁ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯଫିାୄଯ 
ଫିଭତା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ତତ୍ପଯତାଯ ବାଫ ମତୟନ୍ତ ଫସି୍ତାଯତି ୄହାଆାୄଯୁ ମାହା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଦୁଃଔ 
ୄଦଆଙ,ି ଓାହାଣୀଯ  ଏଓ ଂର୍ ଭାତ୍ର ୄଟ ׀  

ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସବ ି ଫପିତା ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଥତ ଫୟାଔୟା ଓାଯଣଯୁ ଫଘିତି ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ୄକ୍ରାଧିତ 
ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି  ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ବାଫନା  ସଭନ୍ଧୀଣ ଅୄଫକ ଥାଏ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ୄସଫା ଫପିତା ୄମାକଁୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ׀
ହୁଏ : 

 ପ୍ରଥଭତଃ ନୟାଣ/କ୍ଷାତତିାଯ ନୁବୂତ,ି ଠ୍ଓ ିମାଆଥିଫାଯ ବାଫନା  

 ଦ୍ୱତିୀଣ ବାଫନା ୄହଉଙ ି ଅଖାତପ୍ରାପ୍ତ ହଂବାଫ – ନୟଭାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ନଚିଓୁ ୄଙାଟ ୄଫାରି 
ନୁବଫ ଓଯାଆଥିଫା 

ଏଓ ବିୄମାକ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ତାଣଓ ‚ସତୟଯ ଭୂହୁର୍ତ୍ତ‛ ୄଟ; ମଦ ି ଓବ୍ନାନୀ ଏହାଓୁ ଠ୍କି୍ ଓଯାଏ, 
ଫାସ୍ତଫୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଫଶି୍ୱସନୀଣତା ଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏହାଯ ର୍କି୍ତ ଙ ି ି ଏଆଠ୍ ׀ ଭାନଫ ସ୍ପର୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ, 
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭୂରୟଫାନ ୄଫାରି ନୁବଫ ଓଯଫିାଓୁ ଘାହାନ୍ତ ି׀  

ମଦ ିଅଣ ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଫୀଭା ଉୄଦଷ୍ଟା ଟନ୍ତ,ି ଅଣ ପ୍ରଥଭତଃ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଥିତ ିଅସଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଦୄଫ ନାହିଁ ׀ ଅଣ ଏହ ିଫରି୍ଣ ଓବ୍ନାନୀଯ ମଥାଥତ ଧିଓାଯୀ ନଓିଟଓୁ ୄନୄଫ ׀ ଭୄନଯଔନୁ୍ତ, ଓବ୍ନାନୀଯ ନୟ 
ୄଓହ ିଫ ିଗ୍ରାହଓଯ ସଭସୟାଯ ଭାରିଓତ୍ୱ ୄନୄଫ ନାହିଁ ୄମୄତ ୄଫର୍ୀ ଅଣ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀  

ଅର୍ତ୍/ିବିୄମାକକୁଡଓି ଅଭଓୁ ଏହା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିାଯ ସୁୄମାକ ଦିନ୍ତ ିୄମ ଅୄଭ ଗ୍ରାହଓଯ ହତିଯ ୄଓୄତ ଧ୍ୟାନ 
ୄଦଉଁ ׀ ଫାସ୍ତଫୄଯ ୄସଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତ ିନଦିା ସ୍ତମ୍ଭ ମାହା ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ସଦ୍ଭାଫ  ଫୟଫସାଣ ନଭିିତ 
ହୁଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ୄର୍ର୍ୄଯ, ମାହାଓୁ ଦସ୍ତାଫଚି ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନଓୁ ଅଣିଫା ଉଘତି ׀  

ୄଭୌଖିଓ ଫଜି୍ଞାନ ,ଉର୍ତ୍ଭ/ଔଯାୁ ଯ ଫକି୍ରଣ  ୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଯହଙି ି  ଭୄନଯଔନୁ୍ତ ୄମ ׀
ଉର୍ତ୍ଭ ୄସଫା ସଘୂୀତ ୄହାଆଥିଫା 5 ଚଣ ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୁଯସ୍କତୃ ହୁଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଔଯା ୄସଫା 20 ଚଣ 
ୄରାଓଙ୍କ ାଔଓୁ ମାଏ׀ 

2. ସଙ୍କତି ବିୄମାଗ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ.ଜ.ିଏମ୍.ଏସ୍.) 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ୁ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ମାହା ଫୀଭା 
ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ 
ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  
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ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ଏହ ି ସଷି୍ଟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯିାଯିୄ ଫ  ୄସଭାନଙ୍କ 
ବିୄମାକ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ତା ୄଯ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଗ୍ରସାଯତି 
ଓଯାମାଏ ׀ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ ବିୄମାକକୁଡଓୁି  ନଫିାଯଣ ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫା ସଭଣଓୁ ୄଔାଚ ିଫାହାଯ ଓୄଯ ׀ 
ବିୄମାକକଡୁଓି ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ନଭିନରିଖିତୄଯ :  

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

 

3. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନୟିଭ, 1986 

ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ ‚ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ହତିଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫଫିାଦଯ ସଭାଧାନ 
ାଆଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯରି୍ଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିଓଯଣଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ‛ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିକରା ׀ ଏହ ିଧିନଣିଭଓୁ 
ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ,ସଂୄର୍ାଧନୁ ଧିନଣିଭ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

କ) ଧିନୟିଭ ନ୍ତଗତତ ଯବିାଷା 

ଧିନଣିଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯବିାର୍ା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ:ି 

ଯବିାଷା 

‚ୄସଫା‛ ଥତ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଫିଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଫୟାଙି୍କଂ, ଥତ ସଭନ୍ଧୀଣ, ଫୀଭା, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ,ସଂସାଧନୁ, ୄଫୈଦୁୟତଓି ଓଭିା ନୟାନୟ ର୍କି୍ତଯ ଅୂର୍ତ୍,ି 
ଅଫାସ  ଔାଦୟଫୟଫସ୍ଥା ଓଭିା ଉବଣ, କୃହ ନଭିତାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ୄଓୌତୁଓ ଓଭିା ସଭାଘାଯ ଓଭିା ନୟାନୟ ସୂଘନାଯ 
ଫୟଫସ୍ଥା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଫୁଧିାସଫୁଯ ପ୍ରାଫଧାନ ସମି୍ମତି ହୁଏ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ଫନିା ରୁ୍ଳ୍କ ,ଭକୁ୍ତୁ ୄଯ ଦଅିମାଉଥିଫା ୄସଫା 
ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫାଯ ନୁଫନ୍ଧ ନ୍ତକତତ ୄସଫା ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 

ଫୀଭାକୁ ୄସଫା ଯୂୄ ସମି୍ମତି କଯାମାଏ 

‚ଉୄବାକ୍ତା‛ ଥତ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ: 

i. ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିଚନିରି୍ ଓିୄ ଣ  ୄସବ ିଚନିରି୍ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄସବ ି ଚନିରି୍ଓୁ ୁନଃଫକି୍ରଣ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ି ଫୟାାଯଓି 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ତାଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ii. ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄସଫାଓୁ ବଡାୄଯ ଅୄଣ ଓଭିା ତାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଏ ଏଫଂ ୄସସଫୁ 
ୄସଫାଯ ହତିାଧିଓାଯୀ/ରାବାଥତୀ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ 

‚ତୁଟ‛ି ଥତ କୁଣଫର୍ତ୍ା, ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃତ ି ଓାମତୟ ସଂାଦନଯ ୄର୍ୈୀୄଯ ୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ତତା, ତୁଟ,ି ମତୟାପ୍ତତା ମାହାଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ନ୍ତକତତ ଚାଯ ିଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ 
ଓଭିା ନୟଓଙିଯି ନୁସଯଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଦାଣିତ୍ୱ ନଅିମାଆଙ ି׀ 

‘ବିୄମାଗ’ ଥତ ଏଓ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅୄଯା ୄମ: 
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i. ଏଓ ନୁଘତି ଫୟାାଯ ପ୍ରଥା ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ଫୟଫସାଣ ଯବ୍ନଯାଓୁ ଙ୍ଗୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି

ii. ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଓଣିାମାଆଥିଫା ଚନିରି୍ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ତୁଟ ିଯହଙି ି 

iii. ତା’ ଦ୍ୱାଯା ବଡାୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଓଭିା ରାବ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫରି୍ଣୄଯ 
ବାଫ ଯହମିାଆଙ ି 

iv. ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ୄଫୈଧିଓଯୂୄ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଭିା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯଥିିଫା ଭୂରୟ 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄଟ׀ 

ୄସହ ି ଚନିରି୍କୁଡଓି ମାହାଓୁ ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିାୄଯ ଚୀଫନ  ନଯିାର୍ତ୍ା ପ୍ରତ ି ଫିଦଚନଓ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ୄସହ ି
ଅଆନଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ ଉରଖଂନ ଓଯ ିଚନତାଓୁ ଫକି୍ରୀ ାଆଁ ମାଘନା ଓଯାମାଉଙ,ି ମାହା ନୁସାୄଯ ଫୟାାଯୀଓୁ ୄସବ ି
ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ସାଭଗ୍ରୀ, ପ୍ରଓାଯ  ଉୄମାକଯ ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀   

‘ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ’ ଥତ ଏଓ ଫଫିାଦ ୄମଉଁଠ୍ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମାହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଙ,ି ବିୄମାକୄଯ 
ଥିଫା ଅୄଯାକୁଡଓୁି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ  ୄସସଫୁଯ ପ୍ରତଫିାଦ ଓୄଯ ׀ 

ଖ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ବିକର୍ତ୍ତଫୟ 

ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ଥାିତ 
ଓଯାମାଏ ׀ 

i. ଜରିଳା ନୟାୟାଧିକଯଣ(ୄପାଯଭ): ଏହ ି ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ବିୄମାକସଫୁଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ 
ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ିୄମଉଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିା ୄସଫାଯ ଭୂରୟ  ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ 20 
ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀  ଚରିଳା ୄପାଯଭଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଅୄଦର୍/ନରି୍ଣ୍ତଣଯ ନଷି୍ପାଦନ ାଆଁ ଏହାଓୁ ମଥାଥତ 
ସବିିର ୄଓାଟତ ,ଦଫିାନୀ ନୟାଣାଣୁ ଓୁ ଠ୍ାଆଫାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀  

ii. ଯାଜୟ କଭିଶନ: ଏହ ିନଫିାଯଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣଙ୍କ ଭୂବୂତ, ୁନଫଘିାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ 
ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି ଏହା ଚରିଳା ୄପାଯଭଠ୍ାଯୁ ଅସଥିିଫା ନିୄ  ׀ ଫଦନକୁଡଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି  ତାଙ୍କ ׀
ୄସହ ି ବିୄମାକକୁଡଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଫ ି ଭୂ ଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଉଁ ଚନିରି୍/ୄସଫା  
କ୍ଷତିଯୂଣ ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ଯ ଭୂରୟ ଟ 20 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ  ଟ 100 ରକ୍ଷ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ 
ନାହିଁ ׀ ନୟାନୟ ର୍କି୍ତ  ପ୍ରାଧିଓାଯକୁଡଓି ଚରିଳା ୄପାଯଭ ସହତି ସଭାନ ׀   

iii. ଜାତୀୟ କଭିଶନ: ଧିନଣିଭ ନ୍ତକତତ ସ୍ଥାିତ ନ୍ତଭି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ୄହଉଙନ୍ତ ି ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ׀ 
ଣାଙ୍କ ାଔୄଯ ଭୂବୂତ, ୁନଫଘିାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି  ଏହା ׀
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଅୄଦର୍ଠ୍ାଯୁ ଅସଥିିଫା ନିୄ ଫଦନକୁଡଓିଯ ରୁ୍ଣାଣୀ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ୄଭୌଓି ନୟାଣାଧିଓାଯୄଯ ଏହା ୄସହ ିଫଫିାଦକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ିୄମଉଁଠ୍ ିଚନିରି୍/ୄସଫା 
 ଦାଫୀଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀  ଣାଙ୍କ ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ଉୄଯ 
ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଥାଏ ׀ 

ସଭସ୍ତ ତନି ିବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଓ ଦଫିାନୀ ନୟାଣାଣଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ ׀ 
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ଗ) ଏକ ବିୄମାଗ ଦାଏଯ କଯଫିା ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଉୄଯାକ୍ତ ତନି ିନଫିାଯଣ ବିଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଏଯ ଓଯଫିା ପ୍ରକ୍ରଣିା ତ ିସଯ ୄଟ ׀ 
ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଉ ଓଭିା ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ ନଓିଟୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମାକ ଓଭିା ନିୄ ଫଦନ 
ପାଆର ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ ନାହିଁ ׀  

ବିୄମାକ ସ୍ୱଣଂ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଥଫା ତା’ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପାଆର ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
ଏହା ଫୟକି୍ତକତ ଯୂୄ ପାଆର ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ଠ୍ାମାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଧ୍ୟାନୄଯ 
ଯଖିଫା ଉଘତି ୄମ ଏଓ ବିୄମାକ ପାଆର ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଓରିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀ 

ଘ) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଅୄଦଶ 

ମଦ ିୄପାଯଭ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଟନ୍ତ ିୄମ ୄମଉଁ ଚନିରି୍ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଙ,ି ୄସଥିୄଯ ବିୄମାକୄଯ 
ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୂଟ ିଥାଏ ଓଭିା ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଥିଫା ୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଅୄଯା ପ୍ରଭାଣିତ ହୁଏ, ୄପାଯଭ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓଓୁ ଓଯଫିା ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ ୄଦଆ 
ଫିୄ ଯାଧୀ କ୍ଷଓୁ ଅୄଦର୍ ଚାଯୀ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ମଥା : 

i. ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭରୂୟ, (ଓଭିା ଫୀଭା ସନ୍ଦବତୄଯ ପି୍ରଭିଣଭୁ, ଘାଚତଓୁ 
ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄପଯାଆ ୄଦଫା  

ii. ଫିୄ ଯାଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହା ୄମାକଁୁ ଉୄବାକ୍ତା ୄବାକିଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ହାନ ି ଓଭିା କ୍ଷତ ି ାଆଁ 
ଉୄବାକ୍ତାଓୁ ୄସହ ିଯଭିାଣଯ ଯାର୍ ିକ୍ଷତିଯୂଣ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  

iii. ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୂଟ ିଓଭିା ବାଫଓୁ ହଟାଆଫା  

iv. ନୁଘତି ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଥା ଓଭିା ପ୍ରତଫିନ୍ଧାତ୍ମଓ ଫୟଫସାଣ ଯବ୍ନଯାଓୁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଓଯଫିା ଓଭିା 
ୄସକୁଡଓିଯ ନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିନ ଓଯଫିା  

v. କ୍ଷଭାନଙୁ୍କ ମୄଥଷ୍ଟ ଭରୂୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 

ଙ) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ୄେଣୀ 

ତନି ିୄପାଯଭୄଯ ଥିଫା ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନଭିନରିଖିତ ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫବିାଚତି 
ହୁନ୍ତ,ି ୄମୄତ ଦୂଯ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଂକୃ୍ତ ୄଟ : 

i. ଦାଫୀ ସଭାଧାନୄଯ ଫିଭେତା 

ii. ଦାଫୀଯ ଣ-ସଭାଧାନ 

iii. ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀକଯଣ 

iv. ହାନଯି ଭାତ୍ରା/ଯିଭାଣ 

v. ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ, ନୁଫନ୍ଧ ଆତୟାଦ ି

4. ଫୀଭା ୄରାକା (ପ୍ରଶାସନକି ବିୄମାଗ ମାଞ୍ଚ ଧିକାଯୀ) 
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ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ଧିଓାଯ ନ୍ତକତତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ଦନି ର୍ାସଓୀଣ ୄକୄଚଟୄଯ 
ପ୍ରଓାର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଚନତା ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ନଣିଭାଫୀ, 1998 ସ୍ଥାିତ ଓୄର ׀ ଏହ ି ନଣିଭାଫୀ 
ସଭସ୍ତ ଫୟକି୍ତକତ ଙ୍କକି୍ତଯ ଫୀଭା, ଥତାତ୍ ଫୟକି୍ତକତ ଦୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାସଫୁ ାଆଁ ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ 
ଫୀଭା ପ୍ରତ ିରାକୁ ହୁଏ ׀ 

ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓିଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି ତଯପଯୁ ଳ୍ପ ଔଙ୍ଙତୄ ଯ ସକ୍ଷଭ  ନଯିୄକ୍ଷ ବାୄଫ ଦାଫୀଯ 
ସଭାଧାନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ׀ 

ୄରାକା, ଫୀଭିତ  ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯେଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏକ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭଶତଦାତା ଯୂୄ 
କାମତୟ କଯିାୄଯ ׀  

ୄରାକାଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ତୟ, ବିୄମାଗକୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫା କଭିୋ ଗ୍ରାହୟ କଯଫିା ୄହଉ, ନ୍ତଭି ୄଟ ׀ 

କ) ୄରାକାଙ୍କ ନକିଟୄଯ ବିୄମାଗ 

ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମାକ, ଫୀଭତି ଓଭିା ତା’ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ 
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ, ରିଖିତୄଯ ୄହଫା ଉଘତି୍ ମାହା ୄରାଓାଙୁ୍କ ସୄଭାଧିତ ୄହାଆଥିଫ ମାହାଙ୍କ 
ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏଓ ର୍ାଔା/ଓାମତୟାଣ ଥିଫ ׀ ଏହା ସହତି ବିୄମାକ୍ତାଓୁ ୄହାଆଥିଫା 
ହାନଯି ସ୍ୱଯୂ  ଫସି୍ତାଯଯ ଅଓନ ଏଫଂ ଭକାମାଆଥିଫା ଯରିିପ ସହତି ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ସହାଣଓ ଦସ୍ତାଫଚି 
ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ 

ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି: 

i. ବିୄମାକ୍ତା ଫୂତଯୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄଫଦନ ୄଦଆଥିୄଫ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ : 

 ବିୄମାକଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଥିିୄଫ 

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ୄଓୌଣସ ିଉର୍ତ୍ଯ 
ାଆ ନ ଥିୄଫ   

 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହାଆ ନ ଥିୄଫ ׀ 

ii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହୟ ୄହାଆଥିଫା ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଆଥିଫ 
  ׀

iii. ବିୄମାକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟାଣାଣ ଓଭିା ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ ଓଭିା ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ୄଯ ଫଘିାଯାଧୀନ 
ନ ଥିଫ ׀ 

ଖ) ୄରାକା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ/ଯାଭଶତ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ/ୄପ୍ରାୄଟାଓର ,ର୍ଷି୍ଟାଘାଯୁ କୁଡଓି ଯହଙି ି ମାହାଓୁ ୄରାଓା ାନ ଓଯଫିା ପ୍ରତୟାର୍ା 
ଓଯାମାଏ : 

i. ୄସବ ିଏଓ ବିୄମାକଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯରି୍ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍  
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ii. ପ୍ରତରିିିକୁଡଓି ଉବଣ ବିୄମାକ୍ତା  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘତି 

iii. ୄସବ ିସୁାଯରି୍ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତୄଯ ସୁାଯରି୍କୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ 

iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘତି ଏଫଂ ୄସହ ି ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଭକାମିଫା ଉଘତି ׀ 

ମଦ ିଫଫିାଦ ଭଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାଯା ସଭାଧାନ ନ ହୁଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ୄସହ ିରାବ/ନରି୍ଣ୍ତଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଦଫ, 
ମାହା ୄସ ନୟାଣସଙ୍ଗତ ବାଫିୄ ଫ, ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ କ୍ଷତଓୁି ଅଫୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ଯଭିାଣ 
ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥିଫ ׀ 

ଗ) ୄରାକା ଦ୍ୱାଯା ଧିନରି୍ଣ୍ତୟ / ାଯିୄତାଷକି 

ୄରାଓା ଦ୍ୱାଯା ଧିନରି୍ଣ୍ତଣ ନଭିନରିଖିତ ନଣିଭାଫୀ ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ହୁନ୍ତ ି: 

i. ାଯିୄ ତାର୍ଓି ଟ. 20 ରାକ୍ଷ ,ନୁଗ୍ରହ ଫୂତଓ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ 
ସମି୍ମତି ଓଯିୁ  ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଉଘତି ׀  

ii. ୄସବ ି ଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 3 ଭାସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମିଫା ଉଘତି, ଏଫଂ 
ଫୀଭିତ ୄସହ ିାଯିୄ ତାର୍ଓି ଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ ଏଓ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଯୂୄ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ 
ାଯିୄ ତାର୍ଓି ଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ ସ୍ୱୀଓାୄଯାକି୍ତ ୄଦଫା ଉଘତି׀  

iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଧିନରି୍ଣ୍ତଣ ଯ ନୁାନ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄସହ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄରାଓାଙୁ୍କ ଏଓ ରିଖିତ ସଘୂନା ଠ୍ାଆୄଫ ׀  

iv. ମଦ ିଫୀଭିତ ୄସହ ିଧିନରି୍ଣ୍ତଣ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଧିନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୁ 
ରାକ ୁଓଯ ିନ ାଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 3 

ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସାୄଯ, ଓଏି ଏଓ ଉୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. ମିଏ ଫୟକି୍ତକତ ଉୄମାକ ାଆଁ ଚନିରି୍/ୄସଫା ବଡାୄଯ ନଏି 

II. ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କୁଡଓୁି ଓିୄ ଣ 

III. ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଚନିରି୍/ୄସଫା ଓିୄ ଣ  ୄସକୁଡଓିଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ  

IV. ମିଏ ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ନୟ ଚଣଓଯ ୄସଫାଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ 

 

ଘ. ଫାର୍ତ୍ତା ଫନିଭିୟ/ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଗ୍ରାହକ ୄସଫାୄଯ ସୄବ୍ଷଣ ୄକୌଶ 
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ସଫତାଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଭୂହଯ ୄକାଟଏି, ମାହା ଓାମତୟ ସ୍ଥୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓାମତୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା 
ୄସଫା ଓଭତଘାଯୀ ାଔୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ, ୄହଉଙ ିଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ׀ 

ଓଠ୍ନି ୄଓୌର୍ – ମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯଯ ଓାମତୟ ଓଭିା କ୍ରଣିା ସବ୍ନାଦନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ କ୍ଷଭତା ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ଯ ଫିଯୀତୄଯ, ଭଦୁୃ ୄଓୌର୍ ଉବଣ ଓାମତୟୄଯ  ଫାହାୄଯ ନୟ ଓଭତୀ  ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସହତି 
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଫାର୍ତ୍ତାା ଓଯଫିାଯ ଚଣଓଯ କ୍ଷଭତା ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀ ଫାର୍ତ୍ତା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଏହ ି
ଭୃଦୁ ୄଓୌର୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀ 

1. ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଏଫଂ ଗ୍ରାହକ ସଭେନ୍ଧ 

ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ୄହଉଙ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ  ନୁଯାକୀ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ତତ୍ତ୍ୱ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ମୄଥଷ୍ଟ ନୁୄହ ଁ
 ׀ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭନୁର୍ୟ ଟନ୍ତ ିୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସହତି ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ଦୃଢ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀

ଉବୟ ୄସଫା  ସଭେନ୍ଧ ନୁବୂତ ିହ ିଁ ଯିୄ ଶଷୄଯ ଅକାଯ ଦିନ୍ତ ିକ ିଗ୍ରାହକ କବ୍ନାନୀକୁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାୄଯ ୄଦିବଫ ׀ 

ଏଓ ସୁସ୍ଥ ସଭନ୍ଧ କଢଫିାୄଯ ଓଏି ସାହାମୟ ଓୄଯ ? 

ଏହାଯ ହୃତିଣ୍ଡୄଯ, ଫର୍ୟ ଫଶି୍ୱାସ/ନଷି୍ଠା ଥାଏ ׀ ତା’ ସହତି ନୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତ,ି ମାହା ୄସହ ିଫଶି୍ୱାସଓୁ 
ଦୃଢୀଓଯଣ  ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓୁି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ׀ 

ଚତି୍ର 2: ଫଶି୍ୱାସ/ନଷି୍ଠା ାଆଁ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

 

 

 

 

 

 

i. ପ୍ରୄତୟଓ ସଭନ୍ଧ ଅଓର୍ତଣ ସହତି ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ : 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ତାଓୁ ନୟଭାୄନ ସନ୍ଦ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ୄସ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ସଭନ୍ଧ କଢଫିା ାଆଁ 
ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘତି  ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଅଓର୍ତଣ, ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ମାହା ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ 
ଏଓ ସଂକଠ୍ନ ଓଭିା ଏହାଯ ପ୍ରତନିଧିିକୁଡଓି ସଂଓତୄ ଯ ଅସଫିାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ଯ ଯଭିାଣ ୄଟ ׀ 
ଅଓର୍ତଣ ୄହଉଙ ିପ୍ରୄତୟଓ ହୃଦଣଓୁ ୄଔାରିଫାଯ ପ୍ରଥଭ ଘାଫଓିାଠ୍ ି׀ ଏହା ଫନିା ଏଓ ସଭନ୍ଧ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ׀ 
ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତା ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯନୁ୍ତ ମାହାଓୁ ୄରାୄଓ ସନ୍ଦ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ଅଣ ବାଫୁଙନ୍ତ ିଓ ି ୄସ 
ଫିୄ କ୍ରତାଯ ଫୃର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫହୁତ ଅକଓୁ ମିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆ ାଯଫି ଓ ି? 

ଅକଷତଣ 

ଉସ୍ଥିତ ଯହଫିା ସଂୄପ୍ରଷଣ 

ଫଶି୍ୱାସ/ ନଷି୍ଠା 
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ii. ଏଓ ସଭନ୍ଧଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ତତ୍ତ୍ୱ ୄହଉଙ ିଚଣଓଯ ଉସ୍ଥିତ –ଅଫର୍ୟଓ ସଭଣୄଯ ୄସଆଠ୍ ିଉସ୍ଥିତ ଥିଫା 
: 

ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉଦାହଯଣ ୄଫାଧହୁଏ ୄହଉଙ ି ଫଫିାହଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଭୀଯ ଉସ୍ଥିତ ି ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ସ୍ୱାଭୀଯ ଉରବ୍ଧତା କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄଟ ଓ ି? ୄସହିଯ ିଏଓ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ, ଅୄରାଘନାଯ ଫରି୍ଣ 
ୄହଉଙ ି ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ, ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିା ଏହାଯ ପ୍ରତନିଧିି ୄହୄଫ ଓ ି ଏଫଂ ୄଓଭିତ ି  ସୄ ׀
ସଂରୂ୍ଣ୍ତଯୂୄ ଉସି୍ଥତ ଥିୄଫ ଓ ି ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫରି୍ଣୄଯ ରୁ୍ଣୁଥିୄଫ ଓ ି? 

ୄଓୄତଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସଂରୂ୍ଣ୍ତଯୂୄ ଉସି୍ଥତ ନ ଥାଏ ଏଫଂ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ 
ପ୍ରତୟାର୍ାଓୁ ନୟାଣ ଦଏି ׀ ଚୄଣ ତଥାି ଏଓ ଦୃଢ ସଭନ୍ଧ ଯଖିାୄଯ ମଦ ିୄସ ଅଶ୍ୱାସନା ୄଦଫା ହସିାଫୄଯ, ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ତ 
ସାଭାନୁବୂତ ିଥାଆ ଗ୍ରାହଓ ସହତି  ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଫାଧ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ ׀ 

ଉୄଯାକ୍ତ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ତ ୄମଯଓି ି: 

 ଏଓ ଧାଯଣା ମାହା ଚୄଣ ସୃଷ୍ଟି ଓୄଯ ଓଭିା 

 ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଚୄଣ ଉସି୍ଥତ ଯୄହ  ରୁ୍ୄଣ ଓଭିା 

 ସୄନ୍ଦର୍ ମାହା ଚୄଣ ନୟଚଣଓୁ ଠ୍ାଏ 

ୄହଉଙନ୍ତ ିସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ଦକିସଫୁ ଏଫଂ ର୍ଙୃ୍ଖା  ୄଓୌର୍ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ ଥତୄଯ ଚୄଣ ମାହା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଓୄଯ, ୄହଉଙ ିଏଓ ଓାମତୟ ମାହା ଚୄଣ ୄଓଭିତ ିବାୄଫ  ୄଦୄଔ, ଯ ଯଣିାଭ ׀  

ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ଉୄଯ ଫହୁତ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଯଖିଫାଯ ଔଙ୍ଙତ ଏଓ 
ନୂତନ ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯଫିା ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ଓଭ ୄଟ ׀ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧ ୄନଓ ସ୍ପର୍ତ ଫନୁି୍ଦୄଯ ଖୄଟ ଉ.ସ୍ୱ. ଗ୍ରାହଓଯ 
ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିା ସଭଣୄଯ, ଅଫଯଣକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ପଭତକୁଡଓି 
ହସ୍ତାନ୍ତଯତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄତଣୁ, ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏହ ିଫନୁି୍ଦକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓୄଯ ସଭନ୍ଧ ସଦୃୁଢ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄନଓ ସୁୄ ମାକ ଙ ି׀ 

2. ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଫାର୍ତ୍ତା-ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓ’ଣ ? 

ସଭସ୍ତ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଏଓ ୄପ୍ରଯଓ, ମିଏ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାଏ,  ୄସହ ିସୄନ୍ଦର୍ଯ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ୄପ୍ରଯଓଯ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁଛିାୄଯ ׀ 
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ଚତି୍ର 3 :  ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକାଯ 

 

 

 

 

 

 

ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଫବିିନ୍ନ ଯୂୄଯ ୄହାଆାୄଯ 

 ୄଭୌଖିଓ 

 ରିଖିତ 

 ଣ-ୄଭୌଖିଓ 

 ର୍ଯୀଯ ବାର୍ାଯ ଉୄମାକ ଓଯ ି

ଏହା ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆ, ୄପାନ ୄଯ, ୄଭର ଓଭିା ଆଣ୍ଟଯୄନଟ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଘାଯଓି ଓଭିା 
ୄନୌଘାଯଓି ୄହାଆାୄଯ ׀ ସୄନ୍ଦର୍ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଓଭିା ଯୂ ଓଭିା ଭିଡଅି ଭାଧ୍ୟଭ ଫୟଫହୃତ ୄହଉ, 
ସଂୄପ୍ରର୍ଣଯ ସାଯ ୄହଉଙ ିମାହା ପ୍ରାପ୍ତ ଓର୍ତ୍ତା ଫୁଛିାୄଯ ୄମଭିତ ିସଂୄପ୍ରର୍ତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏଓ ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏହା ଘଣନ ଓଯଫିା କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଓ ି ଓିଯ ି  ୄଓୄତୄଫୄ ଏହା ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା 
ାଔଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ାଆଫ ׀  

ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଫଷିୟୄଯ ନଭିନୄଯ ସଚତି୍ର ଫୟାଖୟା କଯାମାଆଛ ି׀ 

ଅସନୁ୍ତ ଘତି୍ରୄଯ ଦକୁଡଓୁି ଯବିାର୍ତି ଓଯଫିା : 

ଚତି୍ର 4: ସଂୄପ୍ରଷଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

 

ସଂୄପ୍ରଷଣ ଯ ପ୍ରକାଯ 

ୄଭୌିବକ ରିିବତ ଣ-ୄଭୌିବକ 
ଶଯୀଯ ବାଷାଯ 

ଉୄମାଗ କଯିଫା 

ଉତ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଏନୄକାେଙି୍ଗ େିୄ କାେଙି୍ଗ େିୄ କାେଙି୍ଗ  

ପିେଫୟାକ  

ସନ୍ଦବତ/ପ୍ରକଯଣ 

ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ ସୄନ୍ଦଶ 
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ଯବିାଷା  

i. ଉତ୍ସ: ସୄନ୍ଦର୍ଯ ଉତ୍ସ ଯୂୄ, ବିଓର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ଓାହିଁଓ ିଫାର୍ତ୍ତା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଓଯୁଙ,ି  
ୄସ ଓ’ଣ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ ଏଫଂ ନଃିସୄନ୍ଦହ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ୄସ ସଂୄପ୍ରର୍ତି ଓଯୁଥିଫା ସଘୂନା 
ଉୄମାକୀ  ସଠ୍ଓି ୄଟ ׀ 

ii. ସୄନ୍ଦହ ୄହଉଙ ିୄସହ ିସୂଘନା ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ ׀ 

iii. ଏୄନକାଡଙି୍ଗ ,ସୄଙ୍କତୀଓଯଣୁ ୄହଉଙ ି ସୂଘନା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ସ୍ୱଯୂୄଯ 
ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ ମାହା ଠ୍ାମାଆ ାଯଫି ଏଫଂ ନୟ ାଶ୍ୱତୄ ଯ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ 
,ସୄଙ୍କତାନୁଫାଦୁ ଓଯାମାଏ ׀ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣଯ ସପତା ଏହା ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ୄମ ଚୄଣ ୄଓୄତ 
ବରବାୄଫ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  ଭ୍ରାନ୍ତଯି ଅଧାଯଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ׀ ଏଥି ାଆଁ ତା’ ୄଶ୍ରାତାକଣ 
ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଏହା ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତାଯ ଯଣିାଭ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄହଫ 
ମାହାଓୁ ବୂର ଯୂୄ ୄଫାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iv. ଏଓ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଏଓ ଘୟାୄନର ,ଭାଧ୍ୟଭୁ ଚଯଅିୄଯ ଠ୍ାମାଏ, ମାହାଓୁ ୄସହ ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ  ׀  ଭାଧ୍ୟଭ ୄଭୌଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ସାଭନା-ସାଭନ ି ୄଫୈଠ୍ଓ, 
ୄଟରିୄପାନ   ଓନଫୄ ଯନିସଙ୍୍ଗ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁଏ, ଓଭିା ରିଖିତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ତ୍ର, ଆ-ୄଭର, 
ୄଭୄଭା,  ଯିୄ ାଟତ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀  

v. ଡିୄ ଓାଡଙି୍ଗ ,ସୄଙ୍କତାନୁଫାଦୁ ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ଘଯଣ ୄମଉଁଠ୍ ି ସୂଘନା ଏହାଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଥୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ  ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଓାଯ ୄଫାଧ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ୄଦଔାମାଏ ୄମ ସୄଙ୍କତାନୁଫାଦ ,ଓଭିା 
ଚୄଣ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଓିଯ ିଗ୍ରହଣ ଓୄଯୁ ୄସୄତ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମୄତ ସୄଙ୍କତୀଓଯଣ ,ଚୄଣ ଏହାଓୁ 
ୄଓଭିତ ିପ୍ରଓାର୍ ଓୄଯୁ ୄଟ ׀  

vi. ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା: ନ୍ତଭିୄଯ ଏଓ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ,ୄଶ୍ରାତାକଣୁ ମାହାଓୁ ସୄନ୍ଦର୍ 
ଠ୍ାମାଏ ׀ ଏହ ି ୄଶ୍ରାତାକଣଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଯ ନଚିଯ ଧାଯଣା/ଭତ, ଫଶି୍ୱାସ  ବାଫନା ଥାଏ ଏଫଂ 
ଏହସିଫୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ଓିଯ ିସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି ତା’ ଉୄଯ ଓାମତୟ ଓଯାମାଆଙ ି  ପ୍ରଯଓଓୁୄ ׀
ଓ’ଣ ସୄନ୍ଦର୍ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ଡଫି ଏହା ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ୄଫୄ ଏହ ିସଫୁ ଓାଯଓକୁଡଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଫଘିାଯଓୁ 
ୄନଫାଓୁ ୄଡ ׀ 

vii. ପିଡଫୟାଓ ,ପ୍ରତିୁଷି୍ଟୁ: ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଠ୍ାମାଏ  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄଭୌଖିଓ  
ଣ-ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ୄପ୍ରଯଓଓୁ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ଠ୍ାଆଫା ଉଘତି ׀ ୄପ୍ରଯଓ ୄସବ ିପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ାଆଫା ଅଫର୍ୟଓ 
 ଏସଫୁ ପ୍ରତକି୍ରିଣାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହତି ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମୄହତୁ ଏହା ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ଏହା ସାହାମୟ 
ଓଯଫି ଓ ିସୄନ୍ଦର୍ଟ ିଓିଯ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହରା  ତା ଉୄଯ ଓିଯ ିଓାମତୟ ଓଯାକରା ׀ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ, ସୄନ୍ଦର୍ 
ଫଦା ମାଆାୄଯ ଓଭିା ରକା ଯୂୄ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 
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3. ପ୍ରବାଫଶାୀ ସଂୄପ୍ରଷଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଘଯଣୄଯ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ/ଫାଧା ଉୁଚିାୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ଫଓୃିତ ୄହାଆାୄଯ ୄପ୍ରଯଓ ଫରି୍ଣୄଯ ସୃଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଧାଯଣା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ସୄନ୍ଦର୍ ଦୁଫତ ବାୄଫ ଯୂାଙି୍କତ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ତ ିୄଫର୍ୀ ଓଭିା ତ ିଓଭ ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଯଣଯୁ, ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ୄପ୍ରଯଓଯ 
ସଂସ୍କତୃଓୁି ଫୁଛ ିନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ׀ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙ ିଏହ ିସଫୁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ହଟାଆଫା ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 4 

ଏଓ ସୁସ୍ଥ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଓଯଫିାୄଯ ଓ’ଣ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ? 

I. ଅଓର୍ତଣ 

II. ଫଶି୍ୱାସ 

III. ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

IV. ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫଶି୍ୱାସ 

 

ଗ. ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ଫଧାଯଣାକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫା ମାହାଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଏକ ଭହାନ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି କଯିଫା 

ଅୄଭ ଫୂତଯୁ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଅଓର୍ତଣ ୄହଉଙ ିୄଓୌଣସ ିସଭନ୍ଧଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ତମ୍ଭ ׀ ଅଣ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଅଣଙୁ୍କ 
ସନ୍ଦ ଓୄଯ ନାହିଁ, ଠ୍ାଯୁ ଫୟଫସାଣ କ୍ୱଘତି୍ ାଆ ାଯିୄ ଫ ׀ ଫାସ୍ତଫୄଯ ୄନଓ ଫୟକି୍ତ ଅଣଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାତ୍ର ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ନଚଯ, ଓଭିା ଓଙି ି ୄସୄଓଣ୍ଡ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାଯନ୍ତ ି
ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ସାକ୍ଷାତ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଅଣ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭତ, ଅଣଙ୍କ ଯୂ, ଅଣଙ୍କ 
ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ , ଅଣଙ୍କ ଅଘାଯ/ଫୟଫହାଯ ଏଫଂ ଅଣ ଓିଯ ି ନ୍ଧଙିନ୍ତ ି  ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯନ୍ତ ି  ଏସଫୁ ଉୄଯ ׀
ଅଧାଯତି ׀ ଭୄନ ଯଔନୁ୍ତ ୄମ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଦୀଖତସ୍ଥାଣୀ ହୁଏ ׀ ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିା ାଆଁ 
ୄଓୄତଓ ଉୄମାକୀ ଯାଭର୍ତ ୄହଉଙ:ି 

i. ସଫତଦା ଠ୍କି୍ ସଭୟୄଯ ଯହନୁ୍ତ ׀ ଓଙି ିସଭଣ ଫୂତଯୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄମାଚନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯନୁ୍ତ ସଫୁ 
ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଫିଭତା ାଆଁ ସି୍ଥତ ିନୁଯୂ ଓାମତୟ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ׀ 

ii. ନଚିଯ ଉସ୍ଥାନା ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଅଣ ପ୍ରତୟାର୍ତି, ମାହା ସହତି ଅଣ ପ୍ରଥଭ ଥଯ 
ସାକ୍ଷାତ ଓଯୁଙନ୍ତ,ି ଅଣଙୁ୍କ ଚାୄଣ ନାହିଁ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଯୂ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରଥଭ ସୄଙ୍କତ ୄଟ 
ମାହା ସହତି ତାଓୁ ଅକଓୁ ଫଢଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

 ଅଣଙ୍କ ଯୂଯଙ୍ଗ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯୁଙ ିଓ ି? 



  

45 

 

 ଅଣଙ୍କ ିନ୍ଧଥିିଫା ୄାର୍ାଓ ୄଫୈଠ୍ଓ ଓଭିା ଫସଯ ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଫାହୟ ଯୂ ଯଙ୍ଗ ସପା  ସୁଫୟଫସି୍ଥତ ଉର୍ତ୍ଭ ଫାଓଟା  ଖିଯ, ସପା  
ଫୟଫସ୍ଥିତ ୄାର୍ାଓ, ସପା  ଫୟଫସ୍ଥିତ ୄଭକ୍ ପ୍ ସହତି ? 

iii. ଏଓ ଊର୍ମ, ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ  ଫଚିଣୀ ଭୁଯୁଓ ିହସ ଅଣଙୁ୍କ  ଅଣଙ୍କ ୄଶ୍ରାତାଓୁ ତଶି୍ରୀଘ୍ର ଯସ୍ପଯ 
ସହତି ସହଚ ସି୍ଥତଓୁି ଅଣଫି ׀ 

iv. ୄଖାରା, ଅତ୍ମ ଫଶି୍ୱାସୀ  ସକାଯାତ୍ମକ ୄହଫା 

 ଅଣଙ୍କ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀ ଅତ୍ମ ଫଶି୍ୱାସ  ଅତ୍ମ-ଅଶ୍ୱାସନଓୁ ଫୟକ୍ତ ଓୄଯ ଓ ି? 

 ଅଣ ସଧିା ଙଡିା ହୁନ୍ତ ିଓ,ି ଭୁଯୁଓ ିହସ ଦିନ୍ତ ିଓ,ି ୄନତ୍ର ସଂଓତ ଓଯନ୍ତ ିଓ,ି ଏଓ ଦୃଢ 
ହସ୍ତଭିନ ଦ୍ୱାଯା ବୟଥତନା ଓଯନ୍ତ ିଓ ି? 

 ଓଙି ି ସଭାୄରାଘନାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହୄର ଫ ି ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ତି ହସିାଫୄଯ ୄଫୈଠ୍ଓ ଠ୍କି୍ 
ହସିାଫୄଯ ମାଉ ନ ଥିୄର ଫ ିଅଣ ସଓାଯାତ୍ମଓ ଯହନ୍ତ ିଓ ି? 

v. ନୟ ଫୟକି୍ତ ଉୄଯ ଅଗ୍ରହ – ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଚନିରି୍ ୄହଉଙ ିନୟ ଫୟକି୍ତଠ୍ାୄଯ ଫାସ୍ତଫଓି ଯୂୄ 
ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯଫିା ׀ 

 ଅଣ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯୂୄ ଗ୍ରାହଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଚାଣିଫା ାଆଁ ଓଙି ିସଭଣ ନିନ୍ତ ିଓ ି? 

 ୄସ ମାହା ଓହୁଙ,ି ତାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ  ସାଫଧାନ ସହତି ରୁ୍ଣୁଙନ୍ତ ିଓ ି? 

 ଅଣ ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଉସି୍ଥତ  ଉରବ୍ଧ ଙନ୍ତ ି ଓ ି ଓଭିା 
ଅଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତଓାଯଯ ଧା ସଭଣୄଯ ଅଣ ୄଭାଫାଆର ୄପାନୄଯ ଫୟସ୍ତ ଯହୁଙନ୍ତ ି׀ 

1. ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାଷା (ଶାଯୀଯିକ ବାଷା) 

ର୍ାଯୀଯଓି ବାର୍ା ଘନ, ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ, ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ଫୟକ୍ତ ସଫୁଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ଅଣ ୄମଉ ଁପ୍ରଓାୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା 
ଓଯନ୍ତ,ି ଘାରନ୍ତ,ି ଫସନ୍ତ ି ଙଡିା ହୁନ୍ତ,ି ସଫୁ ଅଭ ଫରି୍ଣୄଯ, ଏଫଂ ଅଭ ବିତୄଯ ଓ’ଣ ଖଟୁଙ,ି ତା ଫରି୍ଣୄଯ ଓଙି ିଓଙି ି
ଓହନ୍ତ ି׀ 

ୄନଓଥଯ ଏହା ଓୁହାମାଏ ୄମ ପ୍ରଓୃତୄଯ ୄମତଓି ିଓୁହାମାଆଥାଏ, ୄରାୄଓ ତାହାଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄଓଫ ରୁ୍ଣନ୍ତ ି  ׀
ମାହା ଅୄଭ ନ ଓହଁୁ  ଫହୁତ ଓଙି ି ଫହୁତ ୄଚାଯୄଯ ଓୄହ ׀ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ତାହାଯ ର୍ାଯୀଯଓି ,ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀୁ 
ବାର୍ା ଫରି୍ଣୄଯ ତ ିସତଓତ ଯହଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 

କ) ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସ 

ଏଆଠ୍ ିୄଓୄତଓ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଆଙ ିଓ ିଚୄଣ ଓିଯ ିଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ  ଅତ୍ମ–ପ୍ରତରି୍ତୃ ୄଦଔାମିଫ, ନୟଓୁ 
ଏହ ିଧାଯଣା ସୃଷି୍ଟ ଓଯ ିଓ ିତାଓୁ ଧ୍ୟାନଯ ସହତି ରୁ୍ଣାମାଉଙ ି: 

 ଙ୍ଗ-ଫନିୟାସ – ଓାନ୍ଧକୁଡଓି ଙଓୁ ଯଖି ସଧିା ଙଡିା ୄହଫା 

 ଦୃଢ ୄନତ୍ର ସଂଓତ – ଏଓ ‚ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଉଥିଫା‛ ଭୁଔ ସହତି 
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 ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟରୂ୍ଣ୍ତ  ଚାଣି ରୁ୍ଣି ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯୁଥିଫା ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 

क  ଫଶି୍ୱାସ / ନଷି୍ଠା 

ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫିୄ କ୍ରତାଯ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ଫଧିଯଯ ଓାନଓୁ ମାଏ ଓାଯଣ ୄଶ୍ରାତାକଣଙ୍କ ତା’ ଉୄଯ 
ଫଶି୍ୱାସ ନ ଥାଏ – ତା’ ଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୀଯ ବାର୍ା ୄସ ଓହୁଥିଫା ଓଥାୄଯ ନଷି୍ଠା ଙ ିୄଫାରି ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଦଏି ନାହିଁ ׀ 
ୄଓୄତଓ ାଯବ୍ନଯଓି ସୄଙ୍କତ ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହା ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ 
ୄଓୄତୄଫୄ ଚୄଣ ସୄଙ୍ଙାଟ  ଫଶି୍ୱସନୀଣ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୄଘତନ ଯହଫିାଓୁ 
ୄଡ ୄମଭିତ ିଓ ିନଭିନୄ ଯ ସଘୂୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି: 

 ଅଖିକୁଡଓି ଫହୁତ ଓଭ ଓଭିା ନାସି୍ତ ବ ିସଂଓତ ଓଯଫିା, ଓଭିା ର୍ୀଘ୍ର ର୍ୀଘ୍ର ଘକ୍ଷୁ ଘନ 

 ଓହଫିା ସଭଣୄଯ ହାତ ଓଭିା ଙୁ୍ଗକିୁଡଓି ଚଣଓଯ ଭହୁଁ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ନୟ ଚଣଓଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅୄଡ ଫୁରିଥିଫ 

 ଚଣଓଯ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ୄଫକ ଫଢମିାଏ  

 ୄଘୄହଯାଯ ଯଙ୍ଗ ଫଦ ିମାଏ; ଭୁଔଭଣ୍ଡ ଓଭିା ୄଫଓ ରାର ୄହାଆମାଏ  

 ଛା ୄଫାହଫିା ଫଢମିାଏ  

 ସ୍ୱଯ ଫଦମିାଏ ମଥା: ସ୍ୱଯଯ କାଢତା, ଔନାଆଫା, କା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିା 

 ଫଘନ - ସ୍ୱଯ ଧ୍ୱନ ିଭଧ୍ୟଭଯୁ ଓଭୄଯ ଯଖି ଧୀଯ  ସ୍ପଷ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ର୍ାଯୀଯଓି ଘନ, ମାହା ଅତ୍ମଯକ୍ଷାଓାଯତିା  ଣ-ପ୍ରାପ୍ତଓାଯତିାଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ 
ହୁଏ: 

 ହାତ /ଫାହୁଯ ବାଫବଙ୍ଗୀ/ସୄଙ୍କତକଡୁଓି କ୍ଷଦୁ୍ର  ଚଣଓଯ ର୍ଯୀଯଯ ନଓିଟୄଯ ଥାଏ  

 ଭୁଔଭଣ୍ଡୀଣ ବାଫବିଫୟକି୍ତ ତ ିଓଭ ଥାଏ 

 ର୍ଯୀଯ ୄବୌତଓିଯୂୄ ଅଣଙ୍କଠ୍ାଯୁ ନୟ ଅଡଓୁ ୄଭାଡମିାଏ  

 ଫାହୁ ଦୁଆଟ ିର୍ଯୀଯ ସମ୍ମଔୁୄଯ ଙଓ ଅଓାଯୄଯ ଯଔାମାଏ  

 ଅଖିକୁଡଓି ଳ୍ପ ସଂଓତ ଯଔନ୍ତ,ି ଓଭିା ତ ଅୄଡ ୄଦଔନ୍ତ ି

ମଦ ି ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଏଗୁେକି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକୌଣସ ି ବ ି ଫ ି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ ୄଦଖାଏ, ୄଫାଧହୁଏ ସଭୟ ଅସମିାଆଛ ି ୄମ 
ଅଣ ନଜିକୁ ମାଞ୍ଚ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଗ୍ରାହକଯ ଭନୄଯ କ’ଣ ଚାରୁଛ ିଜାଣିଫା ାଆଁ ଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତ ି׀ 

2. େଫଣ ୄକୌଶ  

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଚାଣିଫା ାଆଁ  ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ୄଓୌର୍ କୁଡଓିଯ ତୃତୀଣ ସଭହୂ 
ୄହଉଙ ି ଶ୍ରଫଣ ୄଓୌର୍ ׀ ଏକୁଡଓି ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରବାଫର୍ୀତାଯ ଏଓ ସୁଯଘିତି ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି - 
‘ଫୁଛାମିଫା ୂଫତଯୁ ପ୍ରଥୄଭ ଫୁଛଫିା’ ׀ 
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ୄଓୄତଓ ବବାୄଫ ଅଣ ରୁ୍ଣନ୍ତ,ି ଅଣଙ୍କ ୄଯାଚକାଯ ଓାମତୟଓୁର୍ତା,  ନୟଭାନଙ୍କ ସହତି ଅଣଙ୍କ ସଭନ୍ଧଯ 
କୁଣଫର୍ତ୍ା ଉୄଯ ଏହାଯ ଫଡ ପ୍ରବାଫ ଯହଙି ି׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ଶ୍ରଫଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓୁି ୄଦଖିଫା ׀ 

କ) ସକ୍ରୟି େଫଣ: 

ଏଆଠ୍ ିଅୄଭ ନା ୄଓଫ ସୄଘତନତାଯ ସହତି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ରୁ୍ଣିଫାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁ, ଫଯଂ, ଧିଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ 
ବାୄଫ, ନୟ ଚଣଓ ଦ୍ୱାଯା ୄପ୍ରର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ଯୂା ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ଫୁଛଫିାଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯୁ ׀   

ଅସନୁ୍ତ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ୄଓୄତକୁଡଏି ତତ୍ତ୍ୱ ଉୄଯ ଦୃଷି୍ଟ ଓାଆଫା ׀ ୄସକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:- 

i. ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 

ଅୄଭ ଫକ୍ତା ଉୄଯ ଅଭଯ ଫବିାଚତି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ଏଫଂ ସୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀ ଧ୍ୟାନ 
ଦିନୁ୍ତ, ଣ-ୄଭୌଖିଓ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ ଭଧ୍ୟ ‚ଉଙ୍ଙ ସ୍ୱଯୄଯ‛ ଓୁୄହ ׀ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଯ ୄଓୄତଓ ଦକିକୁଡଓି ନଭିନ 
ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ ି׀ 

 ଫକ୍ତା ଅୄଡ ସଧିା ସରଔ ୄଦଔନୁ୍ତ 

 ଧ୍ୟାନ ହଟାଉଥିଫା ଘନି୍ତାଧାଯାକୁଡଓୁି ନୟ ଅୄଡ ଯଔନୁ୍ତ 

 ଭାନସଓି ଯୂୄ ଏଓ ଔଣ୍ଡନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯନୁ୍ତ ନାହିଁ 

 ସଭସ୍ତ ଫାହୟ ଫଓିର୍ତଣଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଯନୁ୍ତ ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଅଣଙ୍କ ୄଭାଫାଆରଓୁ 
ନଃିର୍ବ୍ଦ ଯୂୄଯ ଯଔନୁ୍ତ ୁ  

 ଫକ୍ତାଙ୍କ ର୍ାଯୀଯଓି ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀଓୁ ‚ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ରୁ୍ଣନୁ୍ତ‛ 

ii. ଅଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତ ିୄଫାରି ପ୍ରଦଶତି କଯିଫା: 

ଏଆଠ୍ ି ର୍ାଯୀଯଓି ବାର୍ା ,ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀୁଯ ଉୄମାକ ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭଓିା ନଫିତାହ ଓୄଯ ׀ ଉଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ: 

 ୄଫୄୄଫୄ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯ ିାୄଯ  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଆ ାୄଯ   

 ଏଓ ୄଔାରା ଭଦୁ୍ରା ଗ୍ରହଣ ଓଯିାୄଯ ମାହା ନୟଓୁ ୄଔାରାୄଔାରି ଫୟକ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓୄଯ   

 କ୍ଷୁଦ୍ର ୄଭୌଖିଓ ଟପି୍ପଣୀ ମଥା ‘ହଁୁ ’ ଏଫଂ ‘ଉଁ ହଁୁ ’ ୄଦଆାୄଯ ׀ 

iii. ପିେଫୟାକ (ପ୍ରତିୁଷ୍ଟି) ପ୍ରଦାନ କଯଫିା: 

ଅୄଭ ମାହା ରୁ୍ଣଁୁ, ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ଅଭଯ ଫୟକି୍ତକତ ପିରଟଯ, ମଥା: ଅୄଭ ଧାଯଣ ଓଯଥିିଫା 
ୂଫତାନୁଭାନ, ନରି୍ଣ୍ତଣ,  ଫଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱାଯା ଫଓୃିତ ୄହାଆମାଏ ׀  ଏଓ ୄଶ୍ରାତା ହସିାଫୄଯ ଅୄଭ ଏହ ି
ପିରଟଯକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ମାହା ପ୍ରଓୃତୄଯ ଓୁହାମାଆଥାଏ, ତାହାଓୁ ଫୁଛଫିା 
ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 
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 ଏଥିାଆଁ ଅଣଙୁ୍କ ସୄନ୍ଦର୍ ଉୄଯ ନୁଃଘନି୍ତନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ମାହା ଓୁହାମାଆଥିଫ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯଫିାଓୁ ଡିାୄଯ ׀   

 ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ନୟଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ଉାଣ ୄହଉଙ ି ଫକ୍ତାଯ 
ଫକ୍ତଫୟଓୁ/ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ସଯ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା  

 ତଥାି ଏଓ ତୃତୀଣ ଉାଣ ୄହଉଙ ିସଭଣ ସଭଣୄଯ ଫକ୍ତାଓୁ ଟଓାଆଫା  ୄସ ମାହା 
ଓହଙି,ି ତାଯ ସାଯାଂର୍ ଓଯଫିା ଏଫଂ ତାଓୁ ୁଣି ରଟାଆ ଓହଫିା ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

େଷ୍ଟତା ାଆ ଁ ଚାଯଫିା – ଭଁୁ ମାହା ରୁ୍ଣିଙ,ି ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଭଁୁ ମାହାଭୄନ ଓଯୁଙ ି ଠ୍କି୍ ତ, ଓ ି ଅଭଯ ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ୄମାଚନାଯ ରାବକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙ୍କ ସଭସୟା ଙ,ି ଅଣ ଧିଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆାଯୄନ୍ତ ଓ ି? 

ଫକ୍ତାଙ୍କ ସରି ଶବ୍ଦଗୁେକୁି ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ କହଫିା - ଭାୄନ ଅଣ ଓହୁଙନ୍ତ ିଓ ି ‘ଅଭଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନାକଡୁଓି ୄସୄତ 
ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁନାହିଁ ମାହା ତ ିଅଓର୍ତଣୀଣ’ - ଭଁୁ ଅଣଙୁ୍କ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ିତ ? 

iv. ଅୄରାଚନାତ୍ମକ ନ ୄହଫା : 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ସଫତଫୃହତ୍ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ୄହଉଙ ିଫକ୍ତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄଭ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ  କ୍ଷାତ ିୄହଫାଯ 
ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି  ଯଣିାଭ ହୁଏ ୄମ ୄଶ୍ରାତା ରୁ୍ଣି ାୄଯ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ ଓନୁି୍ତ ତା’ ନଚି କ୍ଷାତ ିଥତଫୟାଔୟା ׀
ନୁସାୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଆ ତାହା ରୁ୍ୄଣ ଓ ିଫକ୍ତା ଓ’ଣ ଓହୁଥାଆାୄଯ ׀ 

ୄସବ ିଅୄରାଚନାତ୍ମକ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣଯ ଯଣିାଭ ୄୋତା ଫକ୍ତାକୁ ଫକ୍ତଫୟ ଚାରୁ ଯିବଫାୄଯ ନଙୁି୍ଚକ ୄହଫ 
ଏହାକୁ ସଭୟ ନଷ୍ଟ ୄଫାରି ଫଚିାଯ କଯ ି  ଏହାଯ ଯିଣାଭ ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫୟାଘାତ ଅଣଫିା  ୄସ ׀
ସଂୄଦଶକୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ସଂୄପ୍ରଷତି କଯଥିିଫା ୂଫତଯୁ ତାକୁ ଫିଯୀତ ତକତ ଦ୍ୱାଯା ଖଣ୍ଡନ କଯଫିା ଭଧ୍ୟ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଏହା ଫକ୍ତାଓୁ ୄଓଫ ନଯିାର୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ସଂୄନ୍ଦର୍ଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତଯୂୄ ଫୁଛଫିାୄଯ ସୀଭା ଟାଣିୄ ଦଫ ׀ ସକ୍ରିଣ 
ଶ୍ରଫଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ : 

 ଫକ୍ତାଓୁ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯଫିା ୂଫତଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଫନୁି୍ଦଓୁ ୂଯା ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ିୄଦଫା 
 ୄଓୌଣସ ିଫିଯୀତ ତଓତ ଦ୍ୱାଯା ଫକ୍ତାଯ ଫକ୍ତଫୟୄଯ ଫାଧା ନ ୄଦଫା 

v. ମଥାଥତ ଯୂୄ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା/ପ୍ରତକି୍ରୟିା ୄଦଖାଆଫା 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ମାହା ଫକ୍ତା ଓୄହ, ତାହାଓୁ ଭାତ୍ର ରୁ୍ଣିଫାଠ୍ାଯୁ ନୟ ଫହୁତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସଂୄପ୍ରର୍ଣ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄଶ୍ରାତା ୄଓୌଣସ ି ଯୂୄ ଫ ି ୄହଉ, ଓହଫିା 
ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ବାଫ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତକି୍ରଣିା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ନଣିଭଯ ାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଏହା 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଫକ୍ତାଓୁ ନୀଙ୍ଙ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔା ମାଉ ନାହିଁ ଫଯଂ ସମ୍ମାନ  ଭମତୟାଦା ସହତି 
ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଙ ି׀ ଏକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି: 

 ଅଣଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିଣାୄଯ ନଷି୍କଟ/ସସୁ୍ପଷ୍ଟ, ୄଔାରାୄଔାରି,  ସୄଙ୍ଙାଟ ୄହଫା 
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 ଚଣଓଯ ଭତକୁଡଓୁି ସମ୍ମନଚନଓ ଯୂୄ ଦୃଢତା ଫୂତଓ ଓହଫିା 
 ନୟଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄସହ ି ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟଫହାଯ ୄଦଫା ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଅଣ ନିୄ ଚ 

ଫୟଫହାଯ ାଆଫାଓୁ ଘାହାନ୍ତ ି

vi. ସଭାନୁବୂତକି େଫଣ:  

ସଭାନୁବୂତଓି ୄହଫାଯ ଫସୁ୍ତତଃ ଥତ ୄହଉଙ ି ନଚିଓୁ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ ସି୍ଥତିୄ ଯ ଯଖିଫା ଏଫଂ ନୟ ଫୟକି୍ତଯ 
ବାଫନା ନିୄ ଚ ନୁବଫ ଓଯଫିା ୄମଭିତ ିୄସହ ିଫୟକି୍ତ ନୁବଫ ଓଯଥିାନ୍ତା ׀ 

ସଭାନୁବୂତ ିଯୂୄ ଶ୍ରଫଣ ଓଯଫିା ସଭସ୍ତ ଉର୍ତ୍ଭ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଙ୍ଗ ׀ ଏହା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ 
ସୂକ୍ଷ୍ମ /ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ନୟ ଫୟକି୍ତ ବିୄମାକ ଥିଫା  ଫହୁତ ଓଷ୍ଟୄଯ ଥିଫା ଏଓ 
ଗ୍ରାହଓ ହୁଏ ׀  

ସଭାନୁବୂତ ି ୄଧୈମତୟ ସହତି,  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହତି ରୁ୍ଣିଫା ମାହା ନୟ ଫୟକି୍ତଯ ଓହଫିାଓୁ ଥିଫ, ମଦି 
ଅଣ ତା’ ସହତି ସମ୍ମତ ନୁହନ୍ତ ି׀ ୄଶ୍ରାତା ସ୍ୱୀଓୃତଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୂୄ 
ସମ୍ମତ ି ନୁୄହଁ ׀ ୄଓଫ ଭୁଣ୍ଡ ହରାଆ ଓଭିା ‚(ଭଁୁୁ ଫୁଛଙି‛ି ଓଭିା ‚(ଭଁୁୁ ୄଦଔଙୁ‛ି ବ ି ର୍ବ୍ଦକୁଙ୍ଚକୁଡଓି 
ଫୟଫହାଯ ଓଯ ିଓଯ ିଚୄଣ ତାହା ଓଯିାୄଯ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ ? 

I. ଉର୍ତ୍ଭ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
II. ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ୄହଫା 
III. ସଭାନୁବୂତଓି ଶ୍ରଫଣ 
IV. ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆଫା 

 
ଘ. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

1. ଫହିଙ୍ଗାଫୄରାକନ 

ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଭଣୄଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ଭାରିଓାନା ସଭନ୍ଧୀଣ କମ୍ଭୀଯ ଘନି୍ତା ଫୟକ୍ତ ଓଯାମାଉଙ,ି ଓାଯଣ ନୁଘତି ଫୟଫହାଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ାଟତକୁଡଓି ଫଢଫିାୄଯ ରାକିଙ ି  ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୄତଓ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଭିଥୟା ଅଓାଉଣ୍ଟ  ସାଧୁ ׀
ୄରଔା ,ଡଟିୁ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ସାହାମୟୄଯ ଠ୍ଓଥିିଫାଯ ଭିଙି ି  ଓୄତଓ ଫନୁ୍ଧଭାନଙ୍କ ୄରାବଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁୄ ׀
ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫନ୍ଧଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଙ୍କକୁଡଓିଯ ପଣ୍ଡସଫୁଯ ଦୁଯୁୄମାକ ଓଯାମାଆଙ ି  ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୟକି୍ତକତ ׀
ରାବଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫାାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯଯ ଉୄମାକ ଓଯଙିନ୍ତ ି ି ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ, ୄସହ ׀ ୄରାଓଭାୄନ 
ୄମଉଭଁାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ଓାମତୟ ସବ୍ନାଦନ ାଆଁ ଚନ ସଭୁଦାଣ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯନ୍ତ,ି ଫଶି୍ୱାସଓୁ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଥିିଫା 
ୄଦଔାମାଆଙ ି׀ ଫୟକି୍ତକତ ର୍କି୍ତ ଫଦ୍ଧତନ  ୄରାବ ପ୍ରଘତି ଙ ି׀    

ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ, ଦାଣିତ୍ୱ  ଓୄତାୄଯଟ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଫଢ ିଘାରିଙ,ି ୄମଉକଁଡୁଓୁି ଏଓତ୍ର 
ଯୂୄ ଫୟଫସାଣୄଯ ‚ୄନୈତଓିତା‛ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ‘ସୂଘନାଯ ଧିଓାଯ ନଣିଭ’ ବ ିଧିନଣିଭକୁଡଓି  ‘ଚନ ସ୍ୱାଥତ 
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ବିୄମାକ’ ବ ିଫଓିାର୍ସଫୁ ଉର୍ତ୍ଭ ଦାଣିତ୍ୱ  ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ ଭାଧ୍ୟଭ ଯୂୄ ମୄଥଷ୍ଟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ 
ଟନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତଓି ଅଘାଯଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱତଃ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ୄହାଆଥାଏ ׀  ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ 
ଫିୄ ଫଓର୍ୀ  ନଷି୍ଠାଫୂତଓ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ଉର୍ତ୍ଭ ର୍ାସନ ପ୍ରଣାୀ ଓୁହାମାଏ ׀ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଓଭ ସହାନୁବୂତ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ  ନଚି ାଆଁ ଧିଓ ସ୍ୱାଥତ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଚୄଣ ନଚିଯ ସଯଓାଯୀ ଦଫୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ନଚି-ସ୍ୱାଥତ ସାଧନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଣାସ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଓୁହାମାଏ ׀ ନଚିଯ ସ୍ୱାଥତ ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ୄଦଫାୄଯ 
ଓଙି ିୄଦାର୍ ନାହିଁ ׀ ଓନୁି୍ତ ନୟଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥତଯ ଭୂରୟ ଫଦୄଯ ଏହା ଓଯଫିା ନୟାଣ ୄଟ ׀  

ଫୀଭା ଫଶି୍ୱସନୀଣତାଯ ଫୟଫସାଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭାଯ ଏହ ି ଫୟଫସାଣୄଯ ଭାରିଓାନା  ୄନୈତଓିତାଯ ଫରି୍ଣ ତୟନ୍ତ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ଫଶି୍ୱାସଯ ଉରଖଂନ ଠ୍ଓାଭଓୁି ଫୃଦ୍ଧ ିଓୄଯ ମାହା ବୂର ୄଟ ׀ ସଫୁଓଙି ିବୂର ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ 
ପ୍ରତୟାର୍ତିଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରୄରାବନ ୄଦଔାଆ ୄସଭାନଙୁ୍କ ବୂର ସୂଘନା ଦଅିମାଏ ଓଭିା ପ୍ରସ୍ତାଫତି 
ଫୀଭାଯ ୄମାଚନା ପ୍ରତୟାର୍ତିଯ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଯୂଣ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀   

ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଖୄଟ ୄମୄତୄଫୄ ନଚିଯ ସ୍ୱାଥତ ରାବଓୁ ନୟଯ ସ୍ୱାଥତ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଫବିିନ୍ନ ଫନିଣିାଭଓୄଯ ଅଆ.ଅଆ. ଡ.ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଉରିଳଖିତ ୄନୈତଓି ସଂହତିା ,ଧ୍ୟାଣ 4 ୄଯ ଅୄରାଘତି 
ୄହାଆଥିଫାୁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଅୄଡ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ତି ହୁଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଧାଯାଓୁ ଚାଣଫିା ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ 
ସଂହତିାଯ ଉରଖଂନ ନ ୄହଉ ׀ ନୁାନ ସ୍ୱତଃ ହୁନ୍ତା ମଦ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ତାଙ୍କଯ ପ୍ରତନିଧିିଭାୄନ ସଫତଦା 
ପ୍ରତୟାର୍ତିଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔୄନ୍ତ ׀ ଚନିରି୍ସଫୁ ୄନୈତଓି ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଧିଓାଯୀଭାୄନ 
ପ୍ରତୟାର୍ତିଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଫୟଫସାଣଯ ରକ୍ଷୟ ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦିନ୍ତ ି׀ 

2. ଫିୄ ଶଷତା 

ୄନୈତଓି ଅଘଯଣଯ ୄଓୄତଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄହଉଙ:ି 

ଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାଥତ/ହତିଓୁ ଚଣଓଯ ନଚି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବକୁଡଓିଯ ଉୄଯ 
ସ୍ଥାନ ୄଦଫା  

ଔୁ ଗ୍ରାହଓଯ ଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାଣିଓ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନାଓୁ ତୟନ୍ତ ୄକାନୀଣତା ସହତି 
ଯଖିଫା  ୄକୌଯଫାନିତ ଭୄନ ଓଯଫିା  

କୁ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ତଣକୁଡଓୁି ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ତ ତଥୟଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ  
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା 

ନଭିନ ଯସିି୍ଥତସିଫୁୄଯ ୄନୈତଓିତା ସହତି ଭଧ୍ୟଭାକତ ଘଣନ ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଯହ ିାୄଯ: 

ଓୁ ୄକାଟଏି ୄମାଚନା ନୟ ୄକ୍ଷା ଫହୁତ ଓଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଭିା ଓଭିର୍ନ ୄଦଉଥିଫା ଦୁଆ ୄମାଚନା 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଓୁ ଘଣନ ଓଯଫିା  

ଔୁ ଏଓ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ରିସୀଓୁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଓଯ ିଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରୄରାବନ ୄଦଔାଆଫା 
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କୁ ୄସହ ିଯସିି୍ଥତକିୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଫକତ ୄହଫା ମାହା, ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ଚଣାୄଡ, ଗ୍ରାହଓ ଓଭିା 
ଦାଫୀଯ ରାବଗ୍ରାହୀଯ ହତି ଉୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫ ଓାଆାୄଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 6 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄନୈତଓି ଅଘାଯଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ନୁୄହଁ ? 

I  ସୂଘନାପ୍ରାପ୍ତ ନରି୍ଣ୍ତଣକୁଡଓୁି ୄନଫାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା 
II. ଗ୍ରାହଓଯ ଫୟଫସାଣ  ଫୟକି୍ତକତ ସଘୂନାଯ ୄକାନୀଣତା ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା 
III. ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଥାନ ୄଦଫା 
IV. ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଥାନ ୄଦଫା 

ସାଯାଂଶ 

ଓୁ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା  ସଭନ୍ଧଯ ବୂଭିଓା ନୟ ଉତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତ ିୄଫର୍ୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀  
ଔୁ ୄସଫା କୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାଞ୍ଚ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଘୂଓଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି ଫଶି୍ୱସନୀଣତା, ଅଶ୍ୱାସନା ,ପ୍ରତରୁି୍ତିୁ , 

ପ୍ରତକି୍ରିଣାର୍ୀତା, ସଭାନୁବୂତ ିଏଫଂ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ,ୄବୌତଓିୁ  
କୁ ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନଓା ଭୂରୟଓୁ ୄସହ ିଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ 

ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖତ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୁସ୍ଥ/ଉର୍ତ୍ଭ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ଖୁ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ବୂଭିଓା ତୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ୄଟ ׀ 
ଗୁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍. ଏସ୍ୁ ଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହାଯ 

ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

ଘୁ ୄରାଓା, ଫୀଭତି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯସ୍ପଯ ସମ୍ମତିୄ ଯ, ପ୍ରସଙ୍ଗଯ ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ  ଯାଭର୍ତଦାତା 
ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଙୁ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ମଥାଥତ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆଫା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
  ׀

ଚୁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନଚି ସ୍ୱାଥତ ୄକ୍ଷା ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଓୁ ସ୍ଥାନ ୄଦଫା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ୄଟ ׀ 

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

ଓୁ ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା 
ଔୁ ସଭାନୁବୂତ ି
କୁ ସଙ୍କତି ବିୄମାକ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରଣାୀ , ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍.ୁ 
ଖୁ ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 
ଗୁ ଚଲି୍ଲା ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଧିଓଯଣ 
ଘୁ ଫୀଭା ୄରାଓା/ଫୀଭା ପ୍ରର୍ାସନଓି ବିୄମାକ ମାଞ୍ଚ ଧିଓାଯୀ 
ଙୁ ର୍ାଯୀଯଓି ବାର୍ା/ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ 
ଚୁ ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣ 
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ଛୁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ଗ୍ରାହଓ ଚୀଫନ ଓା ଭୂରୟଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଅଥଓି ରାବସଫୁଯ ସଭଷି୍ଟ ମାହା ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଏଓ ଦୀଖତାଫଧି ସଭନ୍ଧ 
ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାଯା ହାସର ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ାଆଁ ୄଭାଟଯ ଫୀଭା ଅଆନ ନୁସାୄଯ ନଫିାମତୟ ୄଟ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଉୄଯ ଫାଦ ଫଫିାଦଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁୄହଁ  ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଉୄବାକ୍ତା ସଯୁକ୍ଷା ଧିନଣିଭ, 1986 ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ୁନଃଫକି୍ରଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଚନିରି୍କଡୁଓୁି ଓିୄ ଣ, 
ଏଓ ଉୄବାକ୍ତାଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସଂର୍ଣଫାଦ/ଫଶି୍ୱାସ ଏଓ ସୁସ୍ଥ ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ତୟନ୍ତ ଅୄରାଘନାତ୍ମଓ ୄହଫା ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII  ׀  

ଅତ୍ମ-ସ୍ୱାଥତଓୁ ଗ୍ରାହଓଯ ସ୍ୱାଥତଯ ଅକୄଯ ସ୍ଥାନ ୄଦଫା ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ପ୍ରଶନ 1 

____________ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

I. ଖଯ 
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II. ଫୀଭା 
III. ୄଭାଫାଆର ୄପାନ 
IV. ଚନିସଯ ଏଓ ୄମାଡ ି

ପ୍ରଶନ 2 

_______________ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସୂଘଓ ନୁୄହଁ ׀ 

I. ଘତୁଯତା 
II. ଫଶି୍ୱସନୀଣତା 
III. ସଭାନୁବୂତ ି
IV. ପ୍ରତକି୍ରିଣାର୍ୀତା 

ପ୍ରଶନ 3 

ବାଯତୄଯ _____________ ଫୀଭା ନଫିାମତୟ ୄଟ ׀ 

I. ୄଭାଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ 
II. ଖଯ ାଆଁ ଗି୍ନ ଫୀଭା 
III. ଖୄଯାଆ ମାତ୍ରା ାଆଁ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 
IV. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା 

ପ୍ରଶନ 4 

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଉଙ ି_______________ ׀ 

I. ୁନଃଫୀଭା 
II. ଓାଟଫିାୄମାକୟ 
III. ସହ ଫୀଭା 
IV. ଯିୄ ଫଟ/ଙାଡ 

ପ୍ରଶନ 5 

ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକଥିଫା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ନଭିନ ଚଯଅିୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ମତୟନ୍ତ ହଞ୍ଚିାୄଯ ׀ 

I. ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍.ଏସ୍ 
II. ଚଲି୍ଲା ଗ୍ରାହଓ ନୟାଣାଧିଓଯଣ 
III. ୄରାଓା 
IV. ଅଆ.ଚ.ିଏଭ.ଏସ୍ ଓଭିା ଚଲି୍ଲା ଗ୍ରାହଓ ନୟାଣାଧିଓଯଣ ଓଭିା ୄରାଓା 

ପ୍ରଶନ 6 

ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ: 
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I. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହତି 
II. ୄଦାଓାନୀଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହତି 
III. ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହତି 
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ବ୍ରାଣ୍ଡ  ୄଦାଓାନୀଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହତି 

ପ୍ରଶନ 7 

_______________ ଙ୍କ ୄସହ ି ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଉୄଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଉଁଠ୍ ି ଚନିରି୍ 
ଓଭିା ୄସଫାଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଥାଏ׀ 

I. ଉଙ୍ଙ ନୟାଣାଣ 
II. ଚଲି୍ଲା ନୟାଣାଧିଓଯଣ 
III. ଯାଚୟ ଓଭିର୍ନ 
IV. ଚାତୀଣ ଓଭିର୍ନ 

ପ୍ରଶନ 8 

ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ : 

I. ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ 
II. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଥିତ ଯହ ି
III. ଅଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯ ି
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଉସ୍ଥିତ ଯହ ିଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ  ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ 

ପ୍ରଶନ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫକ୍ତଫୟଓୁ ଘଣନ ଓଯନୁ୍ତ : 

I. ଫୀଭା ଫକି୍ରି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ସମ୍ଭଫ ୄଟ 
II. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁ  
III. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ  
IV. ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ୄଓଫ ର୍ୀର୍ତ ପ୍ରଫନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଓଯାମାଏ 

 

ପ୍ରଶନ 10 

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ : 

I. ଫକ୍ତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
II. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯଫିା  ଭୁଯୁଓ ିହସ ୄଦଫା 
III. ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
IV. ଫକ୍ତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯଫିା  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଫା ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 



  

55 

 

ସ୍ୱତଃ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଏଓ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ଚନିରି୍ ନୁୄହଁ  ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଘତୁଯତା ୄସଫା କଣୁଫର୍ତ୍ାଯ ଏଓ ସଘୂଓ ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ବାଯତୄଯ ୄଭାଟଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ ଫୀଭା ନଫିାମତୟ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀   

ଏଓ ଫୀଭିତଯ ଫୀଭା ଭୂରୟ ସ କାସ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ଦ୍ଧତ ିୄହଉଙ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓାଟଫିାୄମାକୟ ଧାଯା ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ  5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକ ଥିଫା ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଅଆ.ଚ.ିଏମ୍. ଏସ୍. ଚଯଅିୄଯ ଅଆ. ଅଯ.ଡ.ିଏ ମତୟନ୍ତ 
ହଞ୍ଚିାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ଗ୍ରାହଓ ସୁଯକ୍ଷା ଧିନଣିଭ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄଦାଓାନୀ,  ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄହାଆଥିଫା ବିୄମାକ ସହତି ଓାଯଫାଯ 
ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଚଲି୍ଲା ନୟାଣାଧିଓଯଣଙ୍କ ୄସହ ିଫରି୍ଣକୁଡଓି ଉୄଯ ସୁଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଉଁଠ୍ ିଚନିରି୍ ଓଭିା 
ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦାଫୀ 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଥାଏ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  
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ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଥଭ ଧାଯଣା ଅତ୍ମଫଶି୍ୱାସୀ ୄହାଆ ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ଉସି୍ଥତ ଯହ ି ଅଗ୍ରହ ୄଦଔାଆ ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9  

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ୄନୈତଓି ଅଘାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସକ୍ରଣି ଶ୍ରଫଣୄଯ ଫକ୍ତା ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ୄଦଫା, ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଭଣୁ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଯଫିା  ଭଯୁୁଓ ିହସ ୄଦଫା ଏଫଂ ପ୍ରତିୁଷି୍ଟ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ׀ 
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ଧ୍ୟାୟ 3 

ବିୄମାଗ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଚୟ 

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ଭଔୂୟତଃ ଏଓ ୄସଫା ଉୄଦୟାକ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍,ି ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ପ୍ରତୟାର୍ାକୁଡଓି 
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଙ ିଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତ ିସୄନ୍ତାର୍ ସଫତଦା ଯହୁଙ ି  ׀
ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଉତ୍ପାଦ ନଫୀନତା  ଅଧୁନଓି ୄଦୟାକିଓୀଯ ଉୄମାକଯ ସହାଣତାୄଯ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫାଯ ସ୍ତଯୄଯ 
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଉନ୍ନତ ିସୄତ୍ତ୍ୱ, ଉୄଦୟାକ ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍  ନଓୃିଷ୍ଟ ଙଫ ିହସିାଫୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି  ׀
ଏହ ିଯସିି୍ଥତଯି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାାଆଁ ସଯଓାଯ  ଫନିଣିାଭଓ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଙ୍କ ନଣିଭାଫୀ ଫବିିନ୍ନ ୄସଫାକୁଡଓି ାଆଁ, ଟର୍ଣ୍ତଏଯାଉଣତ ଟାଆମ୍ ,ଟ.ିଏ.ଟିୁ  କୁଡଓୁି ନୁଫନ୍ଧତି 
ଓଯଙିନ୍ତ,ି ମାହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଏକୁଡଓି ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ 
,ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ ସଯୁକ୍ଷା ନଣିଭାଫୀୁ, 2002 ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ି  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଏଓ ׀
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭଧ୍ୟ ଯହଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ତା’ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ଓିା 
ସୃଷ୍ଟି ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ 

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 
 

A. ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା –ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ, ୄରାଓା 
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A. ବିୄମାଗ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା – ଉୄବାକ୍ତା ନୟାୟାୟ, ୄରାକା 
1. ସଭନିେତ ବିୄମାଗ ଯଚିାନା ପ୍ରଣାୀ (ଅଆ ଜ ିଏମ୍ ଏସ୍) 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ 
ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ 
ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀ 

ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ସହତି ଏହ ି ପ୍ରଣାୀୄଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ଓଯିାଯିୄ ଫ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ସ୍ଥାିତ ଓଯ ି ାଯିୄ ଫ ׀ ତା ୄଯ ବିୄମାକକୁଡଓୁି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ 
ାଔଓୁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

ବିୄମାଗ ନଫିାଯଣ ପ୍ରଣାୀ  

ଅଆଚଏିମ୍ଏସ୍ ବିୄମାକକୁଡଓୁି  ୄସଭାନଙ୍କ ଦୂଯୀଓଯଣ ାଆଁ ରାକୁଥିଫା ସଭଣଓୁ ୄନର୍ଣ ଓୄଯ ׀ 
ବିୄମାକସଫୁଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଣୁ ଅର୍ ଏଲ୍ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯାମାଆାଯଫି: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986 

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଏହ ି ଅଆନକୁ ‚ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାଥତଯ ଉର୍ତ୍ଭତଯ ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଗାଆଫାକୁ ଏଫଂ ଉୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଫଫିାଦଗୁେକିଯ 
ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ାଆ ଁ ଉୄବାକ୍ତା ଯିଷଦ  ନୟାନୟ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ପ୍ରତଷି୍ଠା ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ କଯିଫା ାଆଁ‛ ଫଧିିଫଦ୍ଧ 
କଯାଗରା ׀ ଏହ ିଅଆନକୁ ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା (ସଂୄଶାଧନ) ଅଆନ, 2002 ଦ୍ୱାଯା ସଂୄଶାଧିତ କଯାମାଆଛ ି׀ 
ଅଆନୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଯବିାର୍ାକୁଡଓି ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

ଯିବାଷା 

“ୄସଫା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄଓୌଣସ ିଫଫିଯଣଯ ୄସଫା ମାହାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ 
ଏଫଂ ୄମଉଥଁିୄଯ ଫୟାଙି୍କଂ, ଥତ ୄମାକାଣ, ଫୀଭା, ଯଫିହନ, ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ, ଫଦୁିୟତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭିା ନୟାନୟ ର୍କି୍ତ 
ୄମାକାଣ, ଔାଦୟ ଓଭିା ଅଫାସ ଓଭିା ଉବଣ, କହୃ ନଭିତାଣ, ଭୄନାଯଞ୍ଜନ, ଅୄଭାଦ ପ୍ରୄଭାଦ ଓଭିା ସଭାଦ ଓଭିା 
ନୟାନୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ରୁ୍ଳ୍କ ଭୁକ୍ତ ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ୄସଫାଯ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସ ି
ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭାଓୁ ଏଓ ୄସଫା ଯୂୄ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

“ଉୄବାକ୍ତା” ଯ ଥତ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ 

 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ି କୃୄହାଓଯଣଓୁ ଓିୄ ଣ ଏଫଂ ୄସବ ି କୃୄ ହାଓଯଣଯ ୄଓୌଣସ ି
ଉୄମାକଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମିଏ ୄସବ ି
କୃୄହାଓଯଣ ,ସାଭଗ୍ରୀୁ ଓୁ ନୁଃଫକି୍ରଣ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଫାଣିଚୟିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା  
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 ଏଓ ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄସଫାଓୁ ବଡାୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଏହାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଏ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄସଫାକୁଡଓିଯ ରାବଗ୍ରାହୀଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  

“ତୁଟ”ି ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄଓୌଣସ ିୄଦାର୍, ୂର୍ଣ୍ତତା, ପ୍ରଦର୍ତନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା, ପ୍ରଓୃତ ି ଯୀତିୄ ଯ ରଖ ୁପ୍ରାଘୁମତୟ ମାହାଓୁ 
ୄଓୌଣସ ିଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ତା’ ନ୍ତକତତ ଫଚାଣ ଯଖିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄସଫା ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଘୁକି୍ତ 
ଓଭିା ନୟଥା ନୁମାଣୀ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫ ׀   

“ବିୄମାଗ”ଯ ଥତ ଏଓ ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅୄଯା ୄମ : 

 ଏଓ ନୁଘତି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଓଭିା ନରି୍ଦି୍ଧ ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଙ ି 
 ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଓଣିାମାଆଥିଫା କୃୄ ହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରୀ ୄକାଟଏି ଓଭିା ଧିଓ ତୁଟ ିଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ି 
 ତା’ ଦ୍ୱାଯା ବଡାୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଓଭିା ରାବ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓି ୄଓୌଣସ ି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ନୁୟନତାୄଯ 

ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତ ି 
 ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଭିା ୟାୄଓଚୄଯ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ 

ଫହୁତ ଧିଓ ୄଟ  
 କୃୄହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରୀ ୄମଉଁକଡୁଓି ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଚୀଫନ ଏଫଂ ନଯିାର୍ତ୍ା ାଆଁ 

ଫିଦସଂଓୁ ୄହଫ, ୄସକୁଡଓି ଚନସାଧାଯଣଓୁ ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ୄସହ ି ଅଆନଯ 
ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିଯ ଉରଖଂନ ୄଟ ମାହା ୄସବ ି କୃୄ ହାଓଯଣ ସାଭଗ୍ରାକୁଡଓିଯ ଉୄମାକଯ ଫରି୍ଣ, 
ଯୀତ ି ପ୍ରବାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯଫିା ଫୟଫସାଣୀ ୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ 

“ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ”ଯ ଥତ ୄହଉଛ ି ଏକ ଫଫିାଦ ୄମଉଁଠ୍ ି ୄସହ ି ଫୟକି୍ତ ମାହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଏକ ବିୄମାଗ 
କଯାମାଆଥିଫ, ବିୄମାଗୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଅୄଯାଗୁେକୁି ସ୍ୱୀକାଯ  ଖଣ୍ଡନ କୄଯ ׀ 
a) ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭ/ଶାଖା 

‚ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି‛ ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

i. ଜଲି୍ଲା ୄପାଯମ୍ 

 ଏହ ି ୄପାଯଭଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ବିୄମାକକଡୁଓୁି ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ୄମଉଁଠ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓଭିା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିଯୂଣଯ ଭରୂୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ 
ୄଟ ׀ 

 ଚଲି୍ଲା ୄପାଯମ୍ ଏହାଯ ଅୄଦର୍/ନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ନଷି୍ପାଦନ ାଆଁ ଏହାଓୁ ଉମୁକ୍ତ ସବିିର ନୟାଣାଣଓୁ 
ଠ୍ାଆଫା ାଆଁ କ୍ଷଭତାପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ׀ 

ii. ଯାଜୟ ଅୄୟାଗ 

 ଏହ ିନଫିାଯଣ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି
  ׀

 ଏହା ଚରିଳା ୄପାଯମ୍ ାଔଯୁ ିରକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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 ଏହା ନଓିଟୄଯ ୄସହସିଫୁ ବିୄମାକଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ଭୂ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି ୄମଉଁଠ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ/ୄସଫାଯ ଭରୂୟ ଏଫଂ କ୍ଷତିଯୂଣ, ମଦ ିଓଙି ିଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ଟ. 20 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ 
ଧିଓ ହୁଏ ଓନୁି୍ତ ଟ 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

 ନୟାନୟ କ୍ଷଭତା  ୄଫୈଧାନଓି ଧିଓାଯ ଚରିଳା ୄପାଯମ୍ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀ 

iii. ଜାତୀୟ ଅୄୟାଗ                  

 ଏହ ିଅଆନ ନ୍ତକତତ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ୄହାଆଥିଫା ନ୍ତଭି ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ ଟନ୍ତ ି׀  
 ଏହା ନଓିଟୄଯ ଭୂ, ିର ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି׀  
 ଏହା ଯାଚୟ ଅୄଣାକଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଅୄଦର୍ଠ୍ାଯୁ ିରସଫୁଯ ରୁ୍ଣାଣୀ ଓଯିାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 

ଏହାଙ୍କ ଭୂ ନୟାଣାଧିଓାଯୄଯ ୄସହ ି ଫଫିାଦ, ୄମଉଁଠ୍ ି କୃୄହାଓଯଣ/ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣ ଟ. 100 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥାଏ  

 ଏହା ନଓିଟୄଯ ଯାଚୟ ଅୄଣାକଙ୍କ ଉୄଯ ନଯିୀକ୍ଷଣାତ୍ମଓ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଯହଙି ି׀ 

ସଭସ୍ତ ତନି ିଭାଧ୍ୟଭଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଏଓ ସବିିର ନୟାଣାଣଯ କ୍ଷଭତାସଫୁ ଯହଙି ି׀ 

ଚତି୍ର 1: ବିୄମାଗ ନଫିାଯଣ ାଆଁ ପ୍ରଣାୀ/ଭାଧ୍ୟଭ 

 

b) ଏକ ବିୄମାଗ ଦାଖର କଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପ୍ରଣାୀ 

ଉୄଯାକ୍ତ ସଭସ୍ତ ତନି ିନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫହୁତ ସଯ ୄଟ ׀ 
ଯାଚୟ ଅୄଣାକ ାଔୄଯ ୄହଉ ଥଫା ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ ାଔୄଯ ୄହଉ, ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ଓଭିା 
ଏଓ ିର ,ନୁଫଘିାଯ ାଆଁ ପ୍ରାଥତନାୁ ଦାଔର ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ି ରୁ୍ଳ୍କ ନାହିଁ ׀ ବିୄମାକଓୁ ନିୄ ଚ 
ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ତାଙ୍କ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱାଯା ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି ׀ ଏହାଓୁ ଫୟକି୍ତକତ 
ଯୂୄ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି ଓଭିା ଏଯଓି ିଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆାଯଫି ׀ ଏହା ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔାମାଆ ାୄଯ 
ୄମ ଏଓ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଓରିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀    
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c) ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭଯ ଅୄଦଶଗେୁକି 

ମଦ ି ୄପାଯମ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁନ୍ତ ି ୄମ ମଦ ି ବିମୁକ୍ତ କୃୄ ହାଓଯଣ/ସାଭଗ୍ରୀ ବିୄମାକୄଯ ଉୄରଳଔ ୄହାଆଥିଫା 
ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୁଟ ିଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା ୄସଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ବିୄମାକୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି
ଫ ିଅୄଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆମାଏ, ୄପାଯମ୍ ଫିୄ ଯାଧୀ କ୍ଷଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଓଭିା ଧିଓ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ତି ଓଯ ିଅୄଦର୍ ଚାଯୀ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 

i. ବିୄମାକଓାଯୀଙୁ୍କ ଭୂରୟ, ,ଓଭିା ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ପି୍ରଭଣିଭୁ, ବିୄମାକଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା      
ରୁ୍ଳ୍କଓୁ ୄପଯସ୍ତ ୄଦଫାଓୁ 

ii. ଫିୄ ଯାଧୀ କ୍ଷଯ ଫୄହା ୄମାକଁୁ ଉୄବାକ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିହାନ ିଓଭିା କ୍ଷତ ିାଆଁ       
ଉୄବାକ୍ତାଭାନଙୁ୍କ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଓାଯୄଯ ଏବ ିଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 

iii. ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄସଫାୄଯ ଥିଫା ତୁଟ ିଓଭିା ବାଫକୁଡଓୁି ଦୂଯ ଓଯଫିାଓୁ 
iv. ନୁଘତି ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ଓଭିା ନରି୍ଦି୍ଧ ଫୟାାଯ ଅଘଯଣ ନଫୃିର୍ତ୍ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ୄସକୁଡଓୁି ନୁଫତାଯ ନ      

ଓଯଫିାଓୁ 
v. କ୍ଷଭାନଙୁ୍କ ମତୟାପ୍ତ ଭରୂୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ 

d) ବିୄମାଗଗୁେକିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ତନି ିୄପାଯମ୍ ନ୍ତକତତ ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ନଭିନରିଖିତ 
ଭୂଔୟ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି  

i. ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ ନଷି୍ପତିୄ ଯ ଫିଭ 
ii. ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ ଫୟଫସ୍ଥା/ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
iii. ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ 
iv. କ୍ଷତଯି ଯଭିାଣ/ଭାତ୍ରା 
v. ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଆତୟାଦ ି׀ 

3. ଫୀଭା ୄରାକା 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ , 1938 ଯ କ୍ଷଭତା ନ୍ତକତତ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ନୄବଭଯ 11, 1998 ୄଯ ଯାଚଓୀଣ କୟାୄଚୄେ 
ପ୍ରଓାର୍ତି ଏଓ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ସାଫତଚନୀନ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ନଣିଭାଫୀ, 1998 ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓୄର ׀ ଏହ ିନଣିଭକୁଡଓି 
ଚୀଫନ  ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା, ସଭସ୍ତ ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ, ଥତାତ୍, ଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷଭତାୄଯ 
ନଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ׀ 

ୄରାକା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭା କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଯେଯିକ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱାଯା, କାମତୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏକ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ ଉୄଦଷ୍ଟା 
ଯୂୄ କାମତୟ କଯିାଯିୄ ଫ ׀ 

ୄରାକାଙ୍କ ନଷି୍ପରି୍ତ୍, ବିୄମାଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ କ ିସ୍ୱୀକାଯ କଯାମିଫ, ନ୍ତଭି ୄଟ ׀ 

a) ୄରାକାଙ୍କ ନକିଟୄଯ ବିୄମାଗ 
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ୄରାଓାଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଥିଫା ଉଘତି୍, ମାହା ଫୀଭିତ 
ଓଭିା ତାଙ୍କ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ, ଏଓ ୄରାଓାଙୁ୍କ ସୄଭାଧିତ ଓଯାମାଏ ମାହାଙ୍କ 
ଧିଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ର୍ାଔା/ଓାମତୟାଣ ଥାଏ, ମାହା ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄହାଆଥିଫା ହାନଯି 
ସ୍ୱଯୂ  ଭାତ୍ରା ଏଫଂ ଭାକୁଥିଫା ସହାଣତା ସହତି, ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ୄହାଆଥାଏ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ׀ 

ୄରାଓାଙୁ୍କ ବିୄମାକସଫୁ ଓଯାମାଆାଯଫି ମଦ:ି    

i. ବିୄମାକଓାଯୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ୂଫତଯୁ ଏଓ ରିଖିତ ବିୄମାକତ୍ର ୄଦଆଥିୄର ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ: 

 ବିୄମାକଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଥିିୄର ଓଭିା  
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄକାଟଏି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ୄଓୌଣସ ିଉର୍ତ୍ଯ ପ୍ରାପି୍ତ 

ଓଯ ିନ ଥିୄର 

ii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଉର୍ତ୍ଯୄଯ ବିୄମାକଓାଯୀ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତ ି 

iii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ୱୀଓାଯଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମାକ ଓଯାମାଏ  

iv. ବିୄମାକଟ ିୄଓୌଣସ ିନୟାଣାଣ ଓଭିା ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓଭିା ଭଧ୍ୟସ୍ଥତାୄଯ ଭୀଭାଂସତି ୄହାଆ ଯହ ି

ନାହିଁ 

b) ୄରାକା ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ 

ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ/ଫଧିି ଯହଙି ିମାହାଓୁ ୄରାଓା ନୁସଯଣ ଓଯଫିା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ: 

i. ୄସବ ିଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄକାଟଏି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯରି୍ କୁଡଓି ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ 
ii. ପ୍ରତରିିିକୁଡଓି ଉବଣ ବିୄମାକଓାଯୀ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙୁ୍କ ଠ୍ାମିଫା ଉଘତି୍ 
iii. ୄସବ ିସୁାଯରି୍ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ସୁାଯରି୍କୁଡଓି ବିୄମାକଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ରିଖିତୄଯ ଗ୍ରହଣ ଓଯ ି

ଫାଓୁ ଡଫି 
iv. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ରଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ୄସହ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର 

ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ରିଖିତ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଭକାମିଫା ଉଘତି୍ 

c)  ନଷି୍ପରି୍ତ୍ 

ମଦ ିଫଫିାଦଯ ସଭାଧାନ ଭଧ୍ୟସି୍ଥ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁଏ, ୄରାଓା ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ ମାହା ୄସ 
ନୟାୄଣାଘତି ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯିୄ ଫ, ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତଯ ହାନଯି ପ୍ରତ ି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମତଓି ି
ଅଫର୍ୟଓ, ତା’ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ ନାହିଁ ׀   

ୄରାଓାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଉଥିଫା ନଷି୍ପର୍ତ୍କିୁଡଓି ନଭିନ ନଣିଭକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ:ି 

i. ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଟ. 20 ରକ୍ଷ ,ନୁଗ୍ରହ ଯାର୍ ି ୄଦଣ  ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିୁ  ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘତି୍ 
ନୁୄହ ଁ

ii. ଏବ ିଏଓ ବିୄମାକ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 3 ଭାସଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଦଅି ମିଫା ଉଘତି, ଏଫଂ ଫୀଭତି 
ଏବ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରାପି୍ତଯ ୄକାଟଏି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ହସିାଫୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିପ୍ରାପି୍ତଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଉଘତି୍ 
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iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ନୁାନ ଓଯଫି ଏଫଂ ୄସବ ି ସ୍ୱୀଓୃତ ି ତ୍ରଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄରାଓାଙ୍କ ାଔଓୁ ଏଓ ରିଖିତ ସୂଘନା ଠ୍ାଆୄଫ 

iv. ମଦ ିଫୀଭିତ ୄସବ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ସଘୂୀତ ନ ଓୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଷି୍ପର୍ତ୍ଓୁି ରାକୁ ନ 
ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷା ଓଯନୁ୍ତ 1 

___________ାଔୄଯ ନୟାଣାଧିଓାଯ ସୀଭା ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ବିୄମାକକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା, ୄମଉଁଠ୍ ି
କୃୄହାଓଯଣ ଓଭିା ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତିୂଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

I. ଚରିଳା ୄପାଯମ୍  
II. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ  
III. ଚରିଳା ଯରି୍ଦ  
IV. ଜାତୀୟ ଅୄୟାଗ  

ସାଯାଂଶ 

 ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଏଓ ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍ୁ ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯଙିନ୍ତ ିମାହା 
ଫୀଭା ବିୄମାକ ତଥୟଯ ଏଓ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ବଣ୍ଡାଯ ଏଫଂ ଉୄଦୟାକୄଯ ବିୄମାକ ନଫିାଯଣଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଓ ଉଓଯଣ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

 ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି ପ୍ରୄତୟଓ ଚରିଳା  ଯାଚୟ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

 ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ ଏହ ି ସଫୁ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ 
ହୁନ୍ତ ି ମଥା: ଦାଫୀସଫୁଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫିଭ, ଦାଫୀସଫୁଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍,ି ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାଔୟାନ, କ୍ଷତଯି ଭାତ୍ରା 
ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଆତୟାଦ ି׀  

 ୄରାଓା, ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଯସ୍ପଯଓି ସମ୍ମତ ି ଦ୍ୱାଯା, ଓାମତୟୄକ୍ଷତ୍ର ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଏଫଂ 
ଉୄଦଷ୍ଟା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀  

 ମଦ ିଫଫିାଦଯ ସଭାଧାନ ଭଧ୍ୟସି୍ଥ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁଏ, ୄରାକା ଫୀଭିତକୁ ଏକ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ମାହା ୄସ 
ନୟାୄୟାଚତି ୄଫାରି ଫଚିାଯ କଯିୄ ଫ, ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତଯ ହାନଯି ପ୍ରତୂିରି୍ତ୍ କଯିଫା ାଆଁ ୄମତକି ିଅଫଶୟକ, 
ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଧିକ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

1. ସଭନିତ ବିୄମାକ ଯଘିାନା ପ୍ରଣାୀ ,ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍ୁ 
2. ଉୄବାକ୍ତା ସୁଯକ୍ଷା ଅଆନ, 1986 
3. ଚରିଳା ୄପାଯମ୍ 
4. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ 
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5. ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ 
6. ଫୀଭା ୄରାକା 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ ିI ׀ 

ଜରିଳା ୄପାଯମ୍ ାଖୄଯ ନୟାୟାଧିକାଯ ସୀଭା ୄହଉଛ ି ୄସହ ି ବିୄମାଗଗୁେକିଯ ଫଚିାଯ କଯଫିା,.ୄମଉଠଁ୍ ି
ଗୃୄହାକଯଣ କଭିୋ ୄସଫା ଏଫଂ ଦାଫୀ କଯାମାଆଥିଫା କ୍ଷତୂିଯଣଯ ଭୂରୟ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

ସ୍ୱ - ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

‘ଅଆ ଚ ିଏମ୍ ଏସ୍’ ଦ ଯ ସବ୍ସାଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ׀ 

I. ଆନସୟଯାନସ ୄଚୄନଯାଲ୍ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ 
II. ଆଣି୍ଡଅନ୍ ୄଚୄନଯାଲ୍ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 
III. ଆଣ୍ଟିୄ ଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗି୍ରୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 
IV. ଆୄଣ୍ଟରିୄଚଣ୍ଟ ଗି୍ରୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟଭ 

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ରିଖିତ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ. 100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫା ଭରୂୟଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦଓୁ ସମ୍ଭା ିାଯିୄ ଫ ? 

I. ଚଲି୍ଲା ୄପାଯମ୍ 
II. ଯାଚୟ ଅୄଣାକ 
III. ଚାତୀଣ ଅୄଣାକ 
IV. ଚଲି୍ଲାଯରି୍ଦ 

ପ୍ରଶନ 3 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଟଁା ଏଓ ୄଫୈଧ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ? 

I. I.ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଏଭଅଯି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଭୂରୟ ରାକ ୁଓଯଫିା 
II. ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଫକତୄଯ ଥିଫା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପାଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫା  
III. ୄକାଟଏି ର୍ଧ ୄଫାତର ଉୄଯ ପ୍ରତୁୟଚତତା ୄଘତାଫନୀ ଦଅି ମାଆ ନ ଥିଫା  
IV. ତୁଟମୁିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି 

ପ୍ରଶନ 4 



  

65 

 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄକାଟଏି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ାଆଁ 
ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଉମୁକ୍ତ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଫ ?  

I. ୄାରିସ 
II. ଉଙ୍ଙତଭ ନୟାଣାଣ 
III. ଫୀଭା ୄରାଓା 
IV. ଚରିଳା ନୟାଣାଣ 

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉ ଁଉକି୍ତ ଫୀଭା ୄରାଓାଯ ପ୍ରାୄଦର୍ଓି ନୟାଣାଧିଓାଯ ସଂଫନ୍ଧୄଯ ସଠ୍ଓି ୄଟ ? 

I. ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଚାତୀଣ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି
II. ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଯାଚୟ ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି
III. ଫୀଭା ୄରାଓାଙ୍କ ଚରିଳା ନୟାଣାଧିଓାଯ ଙ ି
IV. ଫୀଭା ୄରାଓା ୄଓଫ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରଣି ସୀଭା ବିତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତ ି

ପ୍ରଶନ 6 

ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ଓିଯ ିବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଏ ? 

I. ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
II. ବିୄମାକ ୄପାନ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
III. ବିୄମାକ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ସାଭନା ସାଭନ ିଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
IV. ବିୄମାକ ଔଫଯଓାକଚ ଫଜି୍ଞାନ ଚଯଅିୄଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ  

ପ୍ରଶନ 7 

ଏଓ ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭା ଓଣ ୄଟ ?  

I. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଦୁଆ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ 
II. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ତନି ିଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ 
III. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ 
IV. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକାଟଏି ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ 

ପ୍ରଶନ 8 

ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ୄକାଟଏି ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯଫିା ାଆଁ ୂଫତ-ଅଫର୍ୟଓତା ନୁୄହ ଁ
? 

I. ବିୄମାକ ଏଓ ‘ଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ’ ଫୀଭା ଉୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄହଫା ଉଘତି 
II. ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ବିୄମାକ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିାଯ ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ବିତୄଯ ବିୄମାକ ନଶି୍ଚଣ ଦାଔର ଓଯଫିା ଉଘତି 
III. ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫତଯୁ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ମିଫାଓୁ ଡଫି 
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IV. ଭାକୁଥିଫା ୄଭାଟ ସହାଣତା ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଭୂରୟ ବିତୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯହଫିା ଉଘତି 

ପ୍ରଶନ 9 

ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ଙ ିଓ ି?  

I. ଟ. 100 ଯ ରୁ୍ଳ୍କ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ 
II. ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହ ଁ
III. ଭକାମାଆଥିଫା ସହାଣତା ଯାର୍ଯି 20% ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ନଶି୍ଚଣ ୄଦଫା ଉଘତି 
IV. ଭକାମାଆଥିଫା ସହାଣତା ଯାର୍ଯି 10% ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ନଶି୍ଚଣ ୄଦଫା ଉଘତି 

ପ୍ରଶନ 10 

ଏଓ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି ଓ ି? 

I. ବିୄମାକ କୁଡଓି ୄଓଫ ସାଫତଚନୀନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
II. ହଁ, ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
III. ଚୀଫନ ଫବିାକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି  
IV. ଣ-ଚୀଫନ ଫବିାକୄଯ ୄଓଫ ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆ ାଯଫି 
 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନଗୁେକିଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ଅଆଚଏିମ୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଟିୄ ଗ୍ରୄଟଡ୍ ଗି୍ରୋନସ ଭୟାୄନଚୄଭଣ୍ଟ ସଷି୍ଟମ୍ ଫଦୄଯ ଉୄମାକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଯାଚୟ ଅୄଣାକ ଟ. 20 ରକ୍ଷ ଏଫଂ ଟ.100 ରକ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଭରୂୟଯ ଉୄବାକ୍ତା ଫଫିାଦଓୁ ସମ୍ଭା ିାଯିୄ ଫ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ୄଦାଓାନୀ ୄକାଟଏି ଫକତୄ ଯ ଥିଫା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉତ୍ପାଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଉୄଦର୍ ନ ୄଦଫା ୄକାଟଏି ୄଫୈଧ ଉୄବାକ୍ତା 
ବିୄମାକ ାଆଁ ଅଧାଯ ୄହାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  
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ବିୄମାକ ୄସହ ି ଫୀଭା ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ଦାଔର ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହାଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ନ୍ତକତତ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଓାମତୟାଣ ଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ଫୀଭା ୄରାଓା ୄଓଫ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୀଣ ସୀଭା ବିତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ବିୄମାକଓାଯୀ ୄରାଓା ନଓିଟଓୁ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିୄମାକଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶି୍ଚଣ 
ହଞ୍ଚଫିା ଉଘତି୍ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 8 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ବିୄମାକଓାଯୀଓୁ ୄରାଓା ୂଫତଯୁ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ଅଫର୍ୟଓ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ୄରାଓା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିରୁ୍ଳ୍କ/ ଘାଚତ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ହଁ, ନଚିସ୍ୱ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଫିକ୍ଷୄଯ ବିୄମାକ ଦାଔର ଓଯାମାଆାଯଫି ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 4 

ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା 
ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା 
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ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା 
 

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ନମୁିକି୍ତ ଫନିଣିଭାଫୀ 1 ଏପି୍ରର 2016 ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହରା ˡ 

ନଭିନ ଯବିାର୍ାକୁଡଓି ପ୍ରାସଙି୍ଗଓ ଟନ୍ତ ିˡ  

1.    ଯବିାଷା : 
1) “ଧିନଣିଭ” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଉଥିଫା ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 

,1938 ଯ 4ୁ ˡ 
2) “ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯା ମାଆଥିଫା ଏଓ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର ˡ 
3) “ିରୀଣ ଧିଓାଯୀ” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିୄ ଯାଧ ତ୍ର  

ିରକୁଡଓିଯ ଫଘିାଯ  ତଥା ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ˡ 
4) “ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ନଯିନ୍ତଯତା, ନୂତନୀଓଯଣ ଓଭିା ୁନଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ 

ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟ  ସହତି ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ମାଘନା ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା 
ନମୁିକ୍ତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ˡ  

5) “ପ୍ରାଧିଓଯଣ” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 1999 ,1999 ଯ 
41ୁ ଯ ନୁବାକ 3 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ସଂସ୍ଥାିତ ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ˡ  

6) “ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ମାହାଓୁ ଦୁଆ ଓଭିା ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଏହ ିସର୍ତ୍ତ 
ନ୍ତକତତ ନମୁିକ୍ତ  ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମ ୄସ ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, 
ୄକାଟଏି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ  ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄକାଟଏି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ାଆଁ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫି ନାହିଁ ˡ 

7) “ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭା ିଯଔାମାଉଥିଫା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ 
ତାରିଓା, ୄମଉଁଥିୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଥାଏ ˡ 

8) “ଓା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ତାରିଓା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭା ି
ଯଔାମାଉଥିଫା ୄସହ ି  ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ତାରିଓା ୄମଉଭଁାନଙ୍କ ନମୁିକି୍ତଓୁ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ଉରଳଖଂନ 
ଏଫଂ/ଓଭିା ଚାରିଅତ ିଓାଯଣଯୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍/ନରିମି୍ବତ ଓଯାମାଆଥାଏ ˡ   

9) “ନାଭାଙି୍କତ/ବିହତି ଧିଓାଯୀ” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ନମୁିକି୍ତ ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ˡ  

10) “ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ”ି ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ଏଓ ନୁଷ୍ଠାନ, ମାହା ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ବର୍ତ୍ ି ଫୂତ 
ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓି ଯଘିାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ମାହା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତପି୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ˡ  
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11) ଏହ ିଫନିଣିଭକୁଡଓି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ “ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 
ଯ ନୁବାକ 2,9ୁ ୄଯ ଯବିାର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ୄକାଟଏି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ଫୟଫସାଣ ୄମଯ ିଓ ିଓୃର୍ ିଫୀଭା, ଏକ୍ସ, ବାୄାଟତ ୄକ୍ରଡଟି୍ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଫୟଫସାଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ିˡ  

12) “ଫହୁସ୍ତଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନା” ଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ଧିନଣିଭଯ ନୁବାକ 42A ଯ ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣୄଯ 
ଯବିାର୍ତି ୄହାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ୄଓୌଣସ ିୄମାଚନା ˡ  
 
 

1. ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତ : 

1) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ନମୁିକି୍ତ ାଆଫାଓୁ ଘାହଁୁଥିଫା ଅୄଫଦଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ 
ାଔୄଯ ପଭତ I-A ୄଯ ଏଓ ଅୄଫଦନ ଦାଔର ଓଯଫି ˡ  

2)  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ, ଅୄଫଦନଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ନଚିଓୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓଯିୄ ଫ ୄମ ଅୄଫଦଓ:- 

a) ସଫୁ ପ୍ରଓାୄଯ ଯୂା ଓଯ ିପଭତ I-A ୄଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି;ି 
b) ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନ ପଭତ ସହତି PAN ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି; 
c) ଫନିଣିଭ 6 ନ୍ତକତତ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଙ ି; 
d) ଫନିଣିଭ 7 ୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄଓୌଣସି ଫ ିୄମାକୟତାୄଯ ୀଡତି ନୁୄହ ଁ; 
e) ତା‟ଠ୍ାୄଯ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ମାଘନା  ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଜ୍ଞାନ ଙ ି ; ଏଫଂ 

ରିସୀଧାଯଓଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓ ୄସଫା ୄମାକାଆଫାୄଯ ୄସ ସକ୍ଷଭ ୄଟ ˡ 
 

3) ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାୄଯ ଓ ି
ଅୄଫଦଓ ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟଏି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  
ପ୍ରୄତୟଓ ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄକାଟଏି ଠ୍ାଯୁ  ଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତ ଧାଯଣ 
ଓଯ ିନାହିଁ ଏଫଂ ଓାସୂଘୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ତାରିଓାୄଯ ନାହିଁ, ଏଥିୄଯ ମଥାଥତ ଓଭତଠ୍ତା 
ୄଦଔାଆୄଫ ˡ  
 

4) ନାଭାଙି୍କତ ଧିକାଯୀ ଏହା ଭଧ୍ୟ ମାଞ୍ଚ କଯିୄଫ ୄମ 

a) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭା ିଯଔାମାଉଥିଫା ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା ୄମଉଥଁିୄଯ ଅୄଫଦଓଯ PAN 

ସଂଔୟା ଥିଫ, ଉୄଯାକ୍ତ ତଥୟଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ˡ   
b) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭା ିଯଔାମାଉଥିଫା ଓା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ତାରିଓା, ଏହା 

ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଅୄଫଦଓ ଓା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ନୁୄହଁ ˡ  

5) ଅୄଫଦଓ ଉୄଯାକ୍ତ ଫନିଣିଭୄଯ ଉରିଳଖିତ ସଭସ୍ତ ସର୍ତ୍ତଯ ନୁାନ ଓଯଙି,ି ଏଫଂ ଧିନଣିଭଯ ନୁବାକ 
42 ଯ ଉ-ନୁବାକ ,3ୁ ୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄମାକୟତାଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆନାହିଁ, ଏହା ଉୄଯ 
ନିୄ ଚ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ୄହରା ୄଯ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଅଯମ୍ଭ ଓଯିାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 
ଅୄଫଦଓଠ୍ାଯୁ ସଭସ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯ ିଅୄଫଦଓଓୁ ଏଓ 
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ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି ˡ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ନମୁିକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ,ଏୄଚନିସୁ ୄଓାଡ ସଂଔୟା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଏୄଚନିସ ୄଓାଡ ସଂଔୟା ଯ ଫୂତୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ 
ନାଭଯ ସଂୄକ୍ଷାକ୍ଷଯ ,ଏବ୍ରବିିଏର୍ନୁ ଓୁ ସଂୄମାଚତି ଓଯାମିଫ ˡ  
 

6) ଉୄଯ ଉରିଳଖିତ ବ ି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ରୄଯ ନମୁିକି୍ତଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଉୄରଳଔ 
ଓଯାମାଆଥିଫ ମାହା ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଅୄଫଦଓଯ ନମୁିକି୍ତ  ଓାମତୟ ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ନଭିନୄ ଯ ଉୄରଳଔ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଘାଯ ସଂହତିାଓୁ ଯଘିାତି ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ˡ ଉୄଯ 
ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତଯ 7 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର ଠ୍ାମିଫ ˡ  

 

7) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଏବ ି ନମୁିକି୍ତ ାଆଥିଫା ଅୄଫଦଓଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ, ମାହା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସହ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଯଘିଣ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫି ମାହାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ୄସ ଓଯୁଙ ିˡ  

 

8) ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ଏଓ ଅୄଫଦଓଓୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଫାଓୁ ଭନା ଓଯିାଯନ୍ତ ି ମଦ ି
ଅୄଫଦଓ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ ୄଯ ଉରିଳଖିତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏିଓୁ ଫ ିଯୂଣ ନ ଓୄଯ ˡ 
ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ, ଅୄଫଦନ ପ୍ରାପି୍ତଯ 21 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ, ରିଖିତ ଯୂୄ ଅୄଫଦଓଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ 
ନମୁିକି୍ତ ାଆଁ ଗ୍ରାହୟତାଯ ଓାଯଣ ସୂଘୀତ ଓଯିୄ ଫ ˡ    

 

9) ଏଓ ଅୄଫଦଓ ମିଏ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫାୄଯ ଭନା ଓଯଥିିଫା ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ଦ୍ୱାଯା ୀଡତି  ୄହାଆଥିଫ, ୄସ ନଷି୍ପର୍ତ୍ଯି ସଭୀକ୍ଷା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନାଭାଙି୍କତ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀଙ୍କ 
ନଓିଟୄଯ ଏଓ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନ ଦାଔର ଓଯିାୄଯ ˡ ଅୄଫଦଓଯ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀଙୁ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ନାଭାଙି୍କତ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ˡ ିରୀଣ ଧିଓାଯୀ 
ଅୄଫଦନଯ ଫଘିାଯ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ସଭୀକ୍ଷା ଅୄଫଦନ ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ନ୍ତଭି 
ନରି୍ଣ୍ତଣଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯିୄ ଫ ˡ  
 

2. ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତ : 

1) ଏଓ „ସଂମୁକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା‟ ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ଅୄଫଦଓ „ସଂମୁକ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନ 
ପଭତ I-B‟ ୄଯ, ସଭନ୍ଧତି ଚୀଫନ, ସାଧାଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଓଯଣ 
ମାହା ଫ ି ୄହାଆଥାଉ, ତାଙ୍କ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫି ˡ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ 
ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ, ଉଯ ୄଯଔାଙି୍କତ ପ୍ରଓାୄଯ  ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ ଅୄଫଦନଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯିୄ ଫ ˡ 
 

3. ଫୀଭା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷା :- 
1) ଏଓ ଫୀଭା ବଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତ ାଆଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହଫାଓୁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା 

ନଦି୍ଧତାଯତି ାଠ୍ୟକ୍ରଭ ନୁସାୄଯ, ଚୀଫନ, ସାଧାଯଣ, ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା, ପ୍ରଓଯଣ ମାହା ଫ ି ୄହାଆଥାଉ, 
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ୄସସଫୁଯ ଫରି୍ଣକୁଡଓିୄଯ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ିଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ଫୀଭା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହଫ ˡ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରାଥତୀ ଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଉମୁକ୍ତ ଫୀଭା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଜ୍ଞାନୄଯ ସଜ୍ଜତି ଓଯଫିାାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄସଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓ ସହାଣତା  ଭାକତଦର୍ତନ ୄଦୄଫ ˡ 

2) ୄସହ ିଅୄଫଦଓ ମିଏ ଉୄଯାକ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ସପତାୂଫତଓ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥିଫ, ତାଓୁ 
ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ିଦ୍ୱାଯା ଏଓ ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ˡ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତଦି୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନମୁିକ୍ତ ୄହଫା 
ାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫାଯ ଭାସଯ ଫଧି ାଆଁ ଫଫର୍ତ୍ଯ ଯହଫି ˡ  

3) ୄଓଫ ୄସହ ି ପ୍ରାଥତୀଭାୄନ ୄମଉଭଁାୄନ ଉୄଯାକ୍ତ ଫୀଭା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄମାକୟତା ହାସର 
ଓଯଥିିୄଫ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷା ସଭିତ ି ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ୄଫୈଧ ାସ୍ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଧାଯଣ 
ଓଯଥିିୄଫ, ୄସଭାୄନ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତ  ାଆଫାଓୁ ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହୄଫ ˡ  
 

4. ଏକ ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା ଯୂୄ କାମତୟ କଯଫିାାଆଁ ୄମାଗୟତା : ୄମାକୟତା ାଆଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଧିନଣିଭଯ 
ନୁବାକ 42,3ୁ  ନ୍ତକତତ ନୁଫନ୍ଧତି ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ ୄହଫ ˡ  
 

5. ଅଚାଯ ସଂହତିା  
 

1) ପ୍ରୄତୟଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ନଭିନୄ ଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ନୁାନ ଓଯଫି :- 

a) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, --- 
i. ନଚିଯ ଏଫଂ ୄସହ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମାହାଯ ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ୄଟ, ତାଯ ଯଘିଣ ୄଦଫ ; 

ii. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ତାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯଘିଣ ତ୍ର ୄଦଔାଆଫ, ଏଫଂ ଦାଫୀ ଓଯାକୄର ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓଓୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ  ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି ; 

iii. ତାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓଯଫି ଏଫଂ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ୄମାଚନାଓୁ ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି  ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫ ;  

iv. ୄମଉଁଠ୍ ି ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓୄଯ, ୄସ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ଏଫଂ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଅଫର୍ୟଓତାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନୁଓୂ ୄହଉଥିଫା ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ 
ନଯିୄକ୍ଷତା ଫୂତଓ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ ˡ 

v. ମଦ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରର୍ନ ଓଯାମାଏ, ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଭରି୍ନଯ ୄସ୍କରସଫୁଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫି ; 

vi. ଫକି୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା 
ପି୍ରଭଣିଭ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଫି ;  
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vii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ସ୍ୱଯୂ, ଏଫଂ ଏଓ 
ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ କ୍ରଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଭହତ୍ୱ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫି; 

viii. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଫୁପ୍ରଓାଯଯ ମଥାଥତ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯ,ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାୄଯ ଚଭା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ସହତି “ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ୄକାନୀଣ ଯିୄ ାଟତ” 
ଓୁହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଯିୄ ାଟତ ଅଓାଯୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ, ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ, ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରାହଓଯ ୄଓୌଣସ ିଔଯା ବୟାସ ଓଭିା ଅଣ ସଙ୍ଗତ ିସହତି, ଫୀଭା  ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ପ୍ରୄତୟଓ ତଥୟ, ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନା ମାହା ପ୍ରସ୍ତାଫଯ  
ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଉୄଯ ଫିଯୀତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫ 
ଓାଆାୄଯ, ଏସଫୁଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଓୁ ଅଣିଫ;  

ix. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ପାଆର ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚି; ଏଫଂ 
ୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଭକାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫି ; 

x. ରିସୀ ନ୍ତକତତ ନାଭିତୀଓଯଣଓୁ ରାକ ୁଓଯଫିାାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ 

; 

xi. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓଭିା ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂୀତ 
ଓଯଫି; 

xii. ତା’ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଭାଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀଧାଯଓଯ ରିସୀଯ ସଭନୁୄଦର୍ନ, 
ଠ୍ଓିଣାଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଭିା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓିଯ ଘଣନ ଓଭିା ୄମଉଁଟା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄଓୌଣସ ି ନୟ ରିସୀ ୄସଫା ସହତି ସଭସ୍ତ ରିସୀ ୄସଫା ଫରି୍ଣ ଉୄଯ, ଅଫର୍ୟଓ 
ସହାଣତା  ଯାଭର୍ତ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି;  

xiii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଫୀସଫୁଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ 
ନୁାନୄଯ ରିସୀଧାଯଓ ଓଭିା ଦାଫୀଦାଯ ଓଭିା ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓ ସହାଣତା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ; 

 

2) ୄକୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା, ---- 
a. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ନମୁିକ୍ତ ନ ୄହାଆ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ମାଘନା ଓଭିା ପ୍ରାପି୍ତ ଓଯଫି 

ନାହିଁ ; 
b. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନାଓୁ ୄରା ଓଯଫିାାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ 

ଉତ୍ ୄପ୍ରଯତି  ଓଯଫି ନାହିଁ ; 
c. ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା 

ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ବୁର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଉତ୍ ୄପ୍ରଯତି ଓଯଫି ନାହିଁ; 
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d. ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ମାଘଫିା ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫହୁସ୍ତଯୀଣ ଫିଣନ ଯ ଅଶ୍ରଣ ୄନଫ ନାହିଁ 
ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଓୌଣସ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓୁ ରିସୀଧାଯଓଓୁ ଏଓ ଫହୁସ୍ତଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନାୄଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ ଓଯଫି ନାହିଁ ;  

e. ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସହତି ବଦ୍ର ବାୄଫ ଫୟଫହାଯ ଓଯଫି ନାହିଁ ; 
f. ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରସ୍ତାଫୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଓଯଫି 

ନାହିଁ ; 
g. ତାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହାଯ, ସଫୁଧିା, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଠ୍ାଯୁ ରକା ପ୍ରଦାନ 

ଓଯଫି ନାହିଁ ; 
h. ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ ରାବଗ୍ରହୀତାଠ୍ାଯୁ ରାବଯ ଓଙି ିଂର୍ ାଆଁ ଦାଫୀ ଓଭିା ତାଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫି 

ନାହିଁ ; 
i. ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଓୁ ସଭାପ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଏଫଂ ୂଫତ ରିସୀଯ ୄସ ବ ିସଭାପି୍ତ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ତନି ିଫର୍ତ 

ଭଧ୍ୟୄଯ ତା‟ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ରିସୀଧାଯଓଓୁ ଫାଧ୍ୟ ଓଯଫି ନାହିଁ ; 
j. ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିାାଆଁ ନୂଅଁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫି ନାହିଁ, 

ମଦ ିନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ତାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତଓୁ ୂୄଫତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଥିଫ, ଏଫଂ ୄସବ ି
ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଫତି ିନ ଥିଫ; 

k. ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଏଓ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ଓ ୄହଫ ଓଭିା ଯହଫି ନାହିଁ ;  
 

3) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, ତା’ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୂତଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ରିସୀଧାଯଓଓୁ ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଓଭିା ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯ,ି ନୁଫନ୍ଧତି ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ପ୍ରଣାସ ଓଯଫି;  
 

4) ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଏଫଂ ତା’ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ଫନିଣିଭକୁଡଓିଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ 
ଉରଳଖଂନ ଓଯ ିଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଦର୍ ହଚାଯ 
ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା 
ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ି ାଆ ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତଓୁ 
ୄସହ ି ଓାମତୟ ାଆଁ ଓଭିା ୄସବ ି ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଚଯଅିୄଯ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ 

ଓଯଫିା ାଆଁ ନମୁିକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଏଓ ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ 
 

5) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ତ ଓାମତୟ  ରୁପ୍ତ ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହିୄ ଫ ମାହା ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ 
ନ୍ତକତତ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ଉରଳଖଂନଓୁ ଫ ିସମି୍ମତି ଓୄଯ, ଏଫଂ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହୄଫ ମାହା ଏଓ 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ  

 

6. ଏକ ବିକର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତଯ ନରିଭେନ :  
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1) ଉଘତି୍ ସୂଘନା ୄଯ ଏଫଂ ତାଓୁ ରୁ୍ଣିଫାଯ ମଥାଥତ ସୁୄ ମାକ ୄଦଫାୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଭିା ନରିମି୍ବତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ମଦ ିୄସ:- 
a. ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ,1938 ଯ 4ୁ, ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଧିନଣିଭ, 

1999 ,1999 ଯ 41ୁ  
     ଓଭିା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହଉଥିଫା ତା‟ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ନଣିଭାଫୀ ଓଭିା ଫନିଣିାଫୀଯ 
ଉରଳଖଂନ ଓୄଯ ; 
b. ଉୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄମାକୟତାଓୁ ଅଓର୍ତି ଓୄଯ ; 
c. ଫନିଣିଭ 8 ୄଯ ନୁଫନ୍ଧତି ଅଘାଯ ସଂହତିାଯ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ 

ଓଯାମାଉଥିଫା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ କୁଡଓିଯ ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ˡ  
d. ନମୁିକି୍ତଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଯ ଉରଳଖଂନ ଓୄଯ ˡ  
e. ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ତାହାଯ ଓାମତୟଓା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ି ତଥୟ, ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା 

ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄହାଆଥାଏ, ତାହାଓୁ ୄମାକାଆଫାୄଯ ଫପି ହୁଏ;  

f. ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍କୁଡଓିଯ ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ; 
g. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନମୁିକି୍ତ ାଆଁ ଦାଔର ଓଯାମାଆଥିଫା ଅୄଫଦନୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ ୄଫୈଧତାଯ 

ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ବୁର ଓଭିା ସତୟ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ; ଥଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ ରୁଘାଏ 
ଓଭିା ଏହାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ; 

h. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଅଫର୍ତ୍ଓି ଯିଟର୍ଣ୍ତ ଚଭା ଓୄଯ ନାହିଁ ; 
i. ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅୄଣାଚତି ୄଓୌଣସ ିନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ନୁସନ୍ଧାନୄଯ ସହୄମାକ ଓୄଯ ନାହିଁ;  
j. ରିସୀଧାଯଓଭାନଙ୍କ ବିୄମାକକଡୁଓୁି ସଭାଧାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ଓଭିା ଏହା ତଯପଯୁ 

ପ୍ରାଧିଓଯଣଓୁ ଏଓ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଫପି ହୁଏ; 

k. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତଯପଯୁ ରିସୀଧାଯଓ/ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କଠ୍ାଯୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯାମାଆଥିଫା 
ପି୍ରଭଣିଭ/ନକଦଯ ୄହଯୄପଯ ଓଯଫିାୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ ଚଡତି ହୁଏ ˡ ଫର୍ୟ 
ଏହ ିପ୍ରାଫଧାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁଜ୍ଞା ଫନିା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନକଦ/ପି୍ରଭିଣଭ 
ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାଯ ନୁଭତ ିଦଏି ନାହିଁ ˡ  

 

7. ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯ ଯଦ୍ଦକଯଣ ାଆଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା : 
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ନ୍ତଭି ଅୄଦର୍ଯ ଚାଯୀ ୄଯ, ନ୍ତଭି ଅୄଦର୍ଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ୄସ 
ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିା ଫନ୍ଦ ଓଯଫି ˡ  
 

8. ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ନମୁିକି୍ତଯ ନରିମି୍ବତକଯଣ/ଯଦ୍ଦକଯଣଯ କାମତୟନେୟନ :  

1) ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯ ନରିଭନ ଓଭିା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ତାଯଔିୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ିତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ, ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା, ଏଓ ଫୀଭା 
ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ  

      ଓାମତୟ ଓଯଫିା ଫନ୍ଦ ଓଯଫି ˡ 
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a. ନମୁିକି୍ତଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯୁଥିଫା ନ୍ତଭି ଅୄଦର୍ଯ ଚାଯୀଯ 7 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄସହ ି
ବିଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର  ଯଘିଣ ତ୍ର ୄପଯସ୍ତ ୄନୄଫ ମାହାଯ ନମୁିକି୍ତଓୁ ଏହ ିଫନିଣିଭାଫୀ 
ନ୍ତକତତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଙ ିˡ 

b. ନରିଭନ/ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ପ୍ରବାଫୀ ଓଯୁଥିଫା ଅୄଦର୍ ୄଯ ତରି୍ୀଘ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଓା 
ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ ୄସହ ି ବିଓର୍ତ୍ତା ମାହାଯ ନମୁିକି୍ତଓୁ ନରିମି୍ବତ/ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଆଙ,ି ତାହାଯ 
ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଉଥିଫା ଓା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଡାଟାୄଫୄେ ଏଫଂ 
ପ୍ରାଧିଓଯଣଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଉଥିଫା ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଓୃତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓା ଡାଟା ୄଫସୄଯ, ନରାଆନ ୄଭାଡୄଯ 
ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯିୄ ଫ ˡ 

c. ମଦ ିନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସି୍ପଓଙ୍ି୍ଗ ଡତଯଯ ଚାଯୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନୁର୍ାସନାତ୍ମଓ ଦୄକ୍ଷଯ 
ସଭାପି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ି 

      ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନରିଭନଓୁ ୁନଃପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଏ, ତାଯ ନରିଭନଓୁ ନୁଃପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ସି୍ପଓଙି୍ଗ 
ଡତଯ ଚାଯୀ ୄହଉ  
      ୄହଉ ତୁଯନ୍ତ ୄସବ ିବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଓା ସଘୂୀବୁକ୍ତ ବିଓର୍ତ୍ତା ତାରିଓାଯୁ ହଟାଆ ଦଅିମିଫ ˡ  
d. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନୟାନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଚୀଫନ ଓଭିା ସାଧାଯଣ ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା ଭୄନା-ରାଆନ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ମାହା ସହତି ୄସ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯୁଙ,ି ୄସ ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄସଭାନଙ୍କ 
ୄଯଓଡତ  ଅଫର୍ୟଓ ଦୄକ୍ଷ ସଓାୄର୍ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଦୄକ୍ଷ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯିୄ ଫ ˡ 

10. ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନମୁିକି୍ତଯ ଆସ୍ତପା/ସଭତଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନୁାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା: 
1) ମଦ ି ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ତାଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ସଭତଣ 

ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ, ୄସ ତା’ ନମୁିକି୍ତ ତ୍ର  ଯଘିଣ ତ୍ରଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄସହ ିନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ 
ସଭତଣ ଓଯଫି ମାହାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ୄସ  ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଧାଯଣ ଓଯଙି ିˡ  

2) ନମୁିକି୍ତଯ ଆସ୍ତପା ଓଭିା ସଭତଣ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 15 ଦନିଯ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ପଭତ I-C ୄଯ ଫସୃି୍ତତ ଯୂୄ 
ଦଅି ମାଆଥିଫା  ହସିାଫୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଭାପି୍ତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଚାଯୀ ଓଯିୄ ଫ ˡ 

3) ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ମିଏ ନଚିଯ ନମୁିକି୍ତଓୁ ସଭତଣ ଓଯଙି ି ˡ ୄସ ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ନୂତନ ନମୁିକି୍ତ 
ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁାୄଯ ˡ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଓିଟୄଯ ତାହାଯ ଅୄଫଦନ 
ପଭତ ସହତି, ତାଯ ୂଫତ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯ ସଭସ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପଭତ I-C ୄଯ 
ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭାପି୍ତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଦାଔର ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ˡ  

4) ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ସଭାପି୍ତ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଚାଯୀ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ନୄଫ ଦନିଯ ସଭଣାଫଧି 
ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଉୄଯାକ୍ତ ଯୂୄଯଔା ନୁସାୄଯ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଅୄଫଦନଯ ଫଘିାଯ ଓଯିୄ ଫ ˡ 
 

11. ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ବିକର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ନମୁିକି୍ତ ାଆଁ ସାଧାଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ: 
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1) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁ ସମି୍ମତି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ „ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃତ ନୀତ‟ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯିୄ ଫ ଏଫଂ 
ପ୍ରତ ିଫର୍ତ 31 ଭାଙ୍ଙତ  ଫୂତଯୁ ତାହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ାଔୄଯ ପାଆର ଓଯିୄ ଫ ˡ „ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃତ ନୀତ‟ି ାଆଁ 
ଭାକତଦର୍ଓିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯାମିଫ ˡ  

2) ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄକାଟଏି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଭୄନା-ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ାଆଁ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ଓାମତୟ 
ଓଯଫି ନାହିଁ ˡ 

3) ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ଏହ ି ଧିନଣିଭଯ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓିଯ ଉରଳଖଂନ ଓଯ ି ଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ 
ଓାମତୟ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ  ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଦର୍ ହଚାଯ ଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ  

4) ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତନିଧିି, ମିଏ ଫୀଭା 
ବିଓର୍ତ୍ତା ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିାଓୁ ନୁଭତ ିାଆ ନ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄସହ ିଓାମତୟ ାଆଁ ଓଭିା ବାଯତୄଯ 
ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ନମୁିକ୍ତ ଓୄଯ, ୄସ ଏଓ ଦଣ୍ଡଯ ାତ୍ର ୄହଫ ମାହା ଏଓ 
ୄଓାଟ ିଟଙ୍କା ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ˡ  

5) ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଫୀଭା ନଣିଭାଫୀ ,ସଂୄର୍ାଧନୁ ଅଆନ, 2015 ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଦଫିସୄଯ ଓଭିା ୄଯ 
ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଧାନ ବିଓର୍ତ୍ତା, ଭଔୂୟ ବିଓର୍ତ୍ତା, ଏଫଂ ଫରି୍ଷି୍ଟ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯଫି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଚଯଅିୄଯ ବାଯତୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଓଯଫି ନାହିଁ ˡ  

6) ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ, ନୟ ଫୟକି୍ତଓୁ ଫହୁସ୍ତଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାଓୁ ଓଭିା 
ନୂତନୀଓଯଣ  ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ଘାରୁ ଯଖିଫାଓୁ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଓଭିା ଏଓ ଉତ୍ ୄପ୍ରଯଣ 
ଯୂୄ ନୁଭତ ିୄଦଫ ନାହିଁ ଓଭିା  ନୁଭତ ିୄଦଫ ନାହିଁ ଓଭିା ନୁଭତ ିୄଦଫାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଫ ନାହିଁ ˡ  

7) ପ୍ରାଧିଓଯଣ ତା‟ ତଯପଯୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଏଓ ଧିଓାଯୀ ଚଯଅିୄଯ, ଫହୁସ୍ତଯୀଣ ଫିଣନ ୄମାଚନାସଫୁୄଯ 
ସଂକୃ୍ତ ଥିଫା ସି୍ତତ୍ୱ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୄଯ ଉମୁକ୍ତ ୄାରିସ ଧିଓାଯୀଙ୍କ ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକ 
ଓଯିାୄଯ ˡ 

8) ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ନାଭାଙି୍କତ ଧିଓାଯୀ ମିଏ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଫାୄଯ 
ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା 
ଏଫଂ ୄସହ ିତାଯଔି ୄମଉ ଁଦନି ତାଯ ନମୁିକ୍ତ ଅଯମ୍ଭ ୄହରା  ୄସହ ିତାଯଔି, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ୄମଉ ଁଦନି 
ତା‟ ନମୁିକି୍ତ ସଭାପ୍ତ ୄହରା, ଏହ ିସଫୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଞି୍ଜଓାଓୁ ସମ୍ଭା ିଯଖିୄଫ ˡ  

9) ଉୄଯ ଉରିଳଖିତ ୄହାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ୄଯଓଡତସଫୁଓୁ, ୄମ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ୄସଫାୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ 
ନମୁିକି୍ତଯ ସଭାପି୍ତଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତଯ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭା ିଯଔାମିଫ ˡ  
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ଧ୍ୟାୟ 5 

ଜୀଫନ ଫୀଭାଯ ୄଫୈଧିକ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 
ଧ୍ୟାୟ ଯିଚୟ 

ଏହ ି ଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅୄଭ ୄସହ ି ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯୁଙୁ ୄମଉଁକୁଡଓି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ 
ଓାମତୟପ୍ରଣାୀଓୁ ଯଘିାତି ଓଯନ୍ତ ି ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ଅୄରାଘନା ଓୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯିଣାଭ 

 

ଓ. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ –ୄଫୈଧିଓ ଦୃଷ୍ଟିୄଓାଣ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ 
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କ. ଫୀଭା ଚୁକି୍ତ – ୄଫୈଧିକ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣ ଏଫଂ ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈଶିଷ୍ଟୟ 

1. ଫୀଭା ଚୁକି୍ତ - ୄଫୈଧିକ ଦୃଷ୍ଟିୄକାଣ 

କ)  ଫୀଭା ଚୁକି୍ତ 

ଫୀଭା ଏଓ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚନିାଭା ସହତି ଚଡତି ୄମଉଁଠ୍ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଭରୂୟ ଓଭିା ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚନିାଭା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଯୂ ନଏି ׀  

ଔୁ  ଏକ ଫୀଭା ଚୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧିକ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣ 

ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ୄଓୄତଓ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟ ଉୄଯ ଦୃଷି୍ଟାତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ତା ୄଯ ୄସହ ିୄଫୈଧିଓ 
ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସଫୁ ଉୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମାହା ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତସଫୁଓୁ ଯଘିାତି/ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହଉଙ ି କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯାଚନିାଭା, ମାହା ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄଟ ׀ ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ 
ଧିନଣିଭ, 1872 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସହତି ବାଯତଯ ସଭସ୍ତ ଘୁକି୍ତଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓୄଯ ׀  
 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଉଙ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ, ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ଦୁଆ କ୍ଷ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ,ି ଥତାତ୍, ଓବ୍ନାନୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଓୁହାମାଏ,  ରିସୀଧାଯୀ, ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ୄଯ ପ୍ରତଷି୍ଠାିତ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଓୁ ୂଯଣ ଓୄଯ ׀  

ଚତି୍ର 1 : ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ  
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ଗ) ଏକ ୄଫୈଧ ଚୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଚତି୍ର 2 : ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ 

 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:  

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀକୃତ ି

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ନୟ ଚଣଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓାମତୟ ଓଯଫିାଓୁ ଓଭିା ଓାମତୟ ଓଯଫିାଯୁ ନଫୃିତ ଯହଫିାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ମାହାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄସହ ିଓାମତୟ ାଆଁ ନୟଠ୍ାଯୁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା, ୄସ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଉଙ ି
ୄଫାରି ଓୁହାମିଫ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରସ୍ତାଫଟ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଏ, ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ଦଅିମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମାହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଏ, ତା‟ ାଆଁ ସମ୍ମତ ି ସୂଘୀତ ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ତା‟ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଫାରି ଭାନ ି ନଅିମାଏ ׀ ଏଣୁଓଯ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପ୍ରତରୁି୍ତ ି
ୄହାଆମାଏ ׀  

ସ୍ୱୀଓୃତ ିଫରି୍ଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଯ ଯଣିାଭୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତଯ କଠ୍ନ ହୁଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ସର୍ତ୍ତସଫୁଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଚଭା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ତା‟ ସମ୍ମତ ି ବିଫୟକ୍ତ ଓୄଯ, ମାହା, ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଯ, ପ୍ରଥଭ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ୄହାଆମାଏ, ପ୍ରସ୍ତାଫ ଏଓ ରିସୀ ୄହାଆମାଏ ׀  

ମଦ ିୄଓୌଣସ ିସର୍ତ୍ତ ଯଔାମାଏ, ଏହା ଏଓ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄହାଆମାଏ ׀  

ରିସୀ ଫଣ୍ଡ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆମାଏ ׀  
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ii. ପ୍ରତପି 

ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଙି ିାଯସ୍ପଯଓି ରାବ ଥିଫା ଉଘତି ׀ ପି୍ରଭିଣଭ  
ୄହଉଙ ି ଫୀଭତି ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତପି ୄଟ, ଏଫଂ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ୄଦଫାଯ ପ୍ରତରୁ୍ତ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଔଯୁ ପ୍ରତପି 
ୄଟ ׀  

iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଜନିାଭା 

ଉବଣ କ୍ଷ ୄସହ ିସଭାନ ଚନିରି୍ଓୁ ୄସହ ିସଭାନ ଥତୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଉଘତି ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଉବଣ 
କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ “ସଫତସମ୍ମତ ି” ୄହଫା ଉଘତି ׀ ଉବଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ରିସୀଧାଯୀ ୄସହ ିସଭାନ ଚନିରି୍ ଉୄଯ 
ୄସହ ିସଭାନ ଥତୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିୄଦଫା ଉଘତି ׀  

iv. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତ ି/ ସମ୍ମତ ି

ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ିଥିଫା ଉଘତି ׀  

ସମ୍ମତଓୁି ଭକୁ୍ତ ୄଫାରି ଓୁହାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ନଭିନ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆ ନ ଥାଏ  

 ଚଫଯଦସି୍ତ/ଉତ୍ପୀଡନ 

 ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ 

 ଓଟ 

 ବୁର ଉସ୍ଥାନା 
 ବୁର 

ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ାଆଁ ସମ୍ମତ ି ଚଫଯଦସି୍ତ ଉତ୍ପୀଡନ, ଓଟ ଓଭିା ବୁରଉସ୍ଥାନା ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥାଏ, ଯାଚନିାଭା ରୂ୍ନୟ /ଓାଭୀ/ଫୟଥତ ୄହାଆମାଏ ׀  

v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା  

ଘୁକି୍ତଯ ଉବଣ କ୍ଷ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ସୁୄ ମାକୟ /ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘତି 
 ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ତାଫୄଯ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଣସ୍କ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ଏଫଂ ׀
ସୁସ୍ଥ ଭନଯ ୄହଫା ଉଘତି  ଅଆନ ନ୍ତକତତ ୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଉଘତି ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, 
ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  

vi. ୄଫୈଧିକତା 

ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ନଶିି୍ଚତଯୂୄ ୄଫୈଧିଓ ୄହଫା ଉଘତି୍, ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄଫୈଧିଓ ଓାମତୟ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା 
ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଯାଚନିାଭା ମାହାଯ ଫରି୍ଣ ଓଭିା ପ୍ରତପି ୄଫଅଆନ ୄଟ, ତାହା ଫୟଥତ /ଭାନୟ 
ୄହଫ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଫରି୍ଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

i. ଚଫଯଦସି୍ତ/ଉତ୍ପୀଡନ – ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘାଓୁ ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  
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ii. ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ନୟ ଚଣଓଯ ଆଙ୍ଚା ଉୄଯ ର୍ାସନ ଓଯିାୄଯ, ତା‟ 
ଦଫୀଓୁ, ନୁଘତି ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ନୟ ଉୄଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ ׀   

iii. ଓଟ – ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଭଥିୟା ଫଶି୍ୱାସ ଉୄଯ ଓାମତୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୟଚଣଓୁ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତାଏ, ମାହା 
ଏଓ ଉସ୍ଥାନା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ୄସ ସତ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହା ହୁଏତ ଚାଣିରୁ୍ଣ ି
ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆଫା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ୄସକଡୁଓୁି ବୁର ଯୂୄ ଉସ୍ଥାନା ଓଯଫିା ଦ୍ୱାଯା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

iv. ବୁର – ଏଓ ଚନିରି୍ ଓଭିା ଖଟଣା ଉୄଯ ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ ଓଭିା ଥତଫୟାଔୟା ୄଯ ତୁଟ ି׀ ଏହା ଘୁକି୍ତଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୁଛଫିାୄଯ ଓଭିା ସମ୍ମତ ିୄହଫାୄଯ ତୂଟ ିଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଆାୄଯ ׀  

3 

2. ଫୀଭା ଚୁକି୍ତ - ଫିୄ ଶଷ ରକ୍ଷଣ 

କ) ୟୁୄଫଯଭିା ପାଆେସ କଭିୋ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ 

ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ଓୁହାମାଏ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ି
ୄମ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରୄତୟଓ କ୍ଷ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ସୂଘନାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଉଘତି ׀  

ସଦ୍ଭାଫ  ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥତଓୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ସଭସ୍ତ ଫୟାାଯଓି ଘୁକି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାନଙ୍କ ଓାଯଫାଯୄଯ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସୂଘନା / ତଥୟ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ଓଟ ଓଭିା ପ୍ରତାଯଣା ନ ଥିଫ ׀ ସଦ୍ଭାଫ ନୁାନ ଓଯଫିାଯ ଏହ ିୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୟତୀତ, ଫିୄ କ୍ରତା ୄକ୍ରତାଓୁ ଘୁକି୍ତଯ 
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିତଥୟ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ନୁୄହଁ ׀  

ଏଆଠ୍ ି ନୁାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ନଣିଭ ୄହଉଙ ି“ୄକବିଟ ଏବ୍ନଟଯ ” ଯ ନୟିଭ ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଛ ି ୄକ୍ରତା 
ସାଫଧାନ ׀ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାୄନ ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯିୄ ଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମ ମତୟନ୍ତ 
ୄକାଟଏି କ୍ଷ ନୟଓୁ ବୁର ଭାକତଦର୍ତନ ନ ଓୄଯ  ଉର୍ତ୍ଯସଫୁ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ଦଅିମାଏ, ନୟ କ୍ଷ ଘୁକି୍ତଓୁ  
ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିାଯ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ନ ନାହିଁ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ : ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଏଓ ନୟ ଅଧାଯୄଯ ଙଡିା ହୁଏ ׀ ପ୍ରଥଭତଃ, ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ସ୍ପର୍ତକଭୟ ୄଟ ଏଫଂ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ନୁବୂତ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହଚୄଯ ଚଣାମିଫ ନାହିଁ ׀ ୁନଃ ୄନଓ କୁଡଏି ତଥୟ 
ଙ,ି ୄମଉଁକୁଡଓି ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ସ୍ୱଯୂ ଦ୍ୱାଯା, ୄଓଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଣା ଡିାୄଯ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ 
ୄନଓ ସଭଣୄଯ ସଘୂନା ାଆଁ ଯୂାୂଯ ିଯଫର୍ତ୍ତୀ ଉୄଯ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

ୄତଣୁଓଯ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ସଘୂନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ମାହା ାଔୄଯ ଏହ ିତଥୟ ନ ଥାଏ, ତାଙୁ୍କ 
ୄଦଫା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଙ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ୄଡବିଡ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦରା ׀ ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄଡବିଡ 
ଭଧୁୄଭହୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ  ଘଓିତି୍ସାଧୀନ ଥିରା ׀ ଓନୁି୍ତ ୄଡବିଡ ଏହ ିତଥୟଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯ ିନ 
ଥିରା ׀ ୄଡବିଡ ତନି ିଦର୍ନ୍ଧିୄ ଯ ଥିରା, ୄତଣୁ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄଡବିଡଓୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଯାଆଫା ାଆଁ 
ନ ଓହ ିରିସୀ ଚାଯୀ ଓରା ׀ ତା ୄଯ ଓଙି ିଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ, ୄଡବିଡ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଯା ଅଡଓୁ କତ ିଓରା ଏଫଂ ତାଓୁ 
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ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିାଓୁ ଡରିା ׀ ୄଡବିଡ ଅୄଯାକୟ ରାବ ଓଯ ି ାଯରିା ନାହିଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଓଙି ି ଦନି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଫଯଣ ଓରା ׀ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଉସ୍ଥାନା ଓଯାକରା ׀  

ୄଡବିଡଯ ନାଭିତ ଅଶ୍ଚମତୟ ୄହରା ୄମ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯିୄ ଦଆଙ ି  ,ତା‟ ନୁସନ୍ଧାନୄଯ ׀
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଚାଣି ାଯରିା ୄମ ୄଡବିଡ ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିା ସଭଣଯ ୂଫତଯୁ ହ ିଁ ଭଧୁୄଭହୄଯ ଗ୍ରସତି 
ଥିରା ଏଫଂ ଏହ ି ତଥୟଟ ି ୄଡବିଡ ଦ୍ୱାଯା ଚାଣିରୁ୍ଣି ରୁଘା ମାଆଥିରା ׀ ଏଣୁ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଓୁ ରୂ୍ନୟ  ନଯିଥତଓ ୄଫାରି 
ୄଖାର୍ତି ଓଯାକରା ଏଫଂ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାକରା ׀  
 

ତଥୟ ସଘୂନା ୄହଉଙ ିୄସହ ିସଘୂନା ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ନଭିନରିଖିତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ :  

 ୄସଭାୄନ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିୄ ଫ ଓ?ି 

 ମଦ ିହଁ, ୄଓଉଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯୄଯ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକତତ? 

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ୄନୈତଓି ଓର୍ତ୍ତଫୟ ସାଧାଯଣ ଅଆନ ନ୍ତକତତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନା ୄଓଫ ତଥୟ ସଘୂନା ଉୄଯ 
ରାକହୁୁଏ, ଓନୁି୍ତ ୄସହ ିତଥୟ ସୂଘନା ମତୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାଯତି ହୁଏ ମାହା ୄସ ଚାଣଫିା ଉଘତି ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ନଭିନକୁଡଓି ତଥୟ ସୂଘନାଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଫା ସଭଣୄଯ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଉଘତି : 

i. ଜୀଫନ ଫୀଭା: ନଚିଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଆତହିାସ, ଫଂର୍କତ ୄଯାକଯ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ଧୂମ୍ରାନ ତଥା ଭଦୟାନ 
ବ ି ବୟାସ, ଓାମତୟୄଯ ନୁସି୍ଥତ,ି ଫଣସ, ସଉଓ, ଅଥଓି ସଘୂନା ୄମଯଓି ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଣ 
ଫଫିଯଣୀ, ଫୂତଯୁ ଥିଫା ଚୀଫନ ରିସୀ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦ ି׀  

ii. ଗି୍ନ ଫୀଭା : କୃହଯ ନଭିତାଣ  ଫୟଫହାଯ, କୃହଯ ଅଣୁ, ଯସିଯୄଯ ଥିଫା ଚନିରି୍କୁଡଓିଯ ସ୍ୱଯୂ/ପ୍ରଓୃତ ି
ଆତୟାଦ ି׀  

iii. ସାଭୁଦି୍ରକ ଫୀଭା: ଚନିରି୍ତ୍ରଯ ଫଫିଯଣ, ୟାଓଙ୍ି୍ଗ ଦ୍ଧତ ିଆତୟାଦ ି׀  

iv. ୄଭାଟଯ ଫୀଭା: ଫାହନଯ ଫଫିଯଣ, କ୍ରଣ ତାଯଔି, ଡ୍ରାଆବଯଯ ଫଫିଯଣୀ ଆତୟାଦ ି׀  
 

ଫୀଭା ଘୁକି୍ତସଫୁ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନ୍ତକତତ ଅସନ୍ତ ି ଫୀଭା ଯିୄ ׀ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକି୍ତସଫୁ ଯଭ 
ସଦ୍ଭାଫ ଘୁକି୍ତ ୄହାଆମାଅନ୍ତ ି׀ 

ଯିବାଷା  

“ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ” ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ “ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥାଉ ଥଫା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତାଫ ଓଯାମାଉଥିଫା 
ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ତ ତଥୟଓୁ, ସଠ୍ଓି ଯୂୄ  ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଏଓ ସଓାଯାତ୍ମଓ 
ଓର୍ତ୍ତଫୟ” ଚଡତି ଥିଫା ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀   
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ମଦ ି ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ନୁାନ ଏକ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ନ ହୁଏ, ଚୁକି୍ତଟ ି ନୟ କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ଏୄେଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ 
ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଓାହାଓୁ ଫ ିତା‟ ନଚିଯ ବୂରଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫା ଉଘତି ନୁୄହ,ଁ 
ଫିୄ ର୍ର୍ତଃ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ׀  

ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତଥୟ, ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ, ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିବୂର 
ଉସ୍ଥାନା ଓଯଫିା ଉଘତି ନୁୄହ ଁ׀ ଫୀଭିତ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଉଘତି ׀ 
ମଦ ି ଏହ ି ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନ ଥାଅନ୍ତା, ଫୀଭା ୄନଉଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ 
ଓାଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆ ଯଔନ୍ତା, ଏଫଂ ନୁଘତି ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତା ׀  
 

ଫୀଭାଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ଫନିା ରୁଘାଆ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ତଯୂୄ ତା‟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ସ୍ଥତି,ି ଯଫିାଯ 
ଆତହିାସ, ଅଣ, ଫୟଫସାଣ ଆତୟାଦଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଉସ୍ଥାନାୄଯ, ମାହା 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ତଣଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାନ୍ତା ׀ ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଘୁକି୍ତଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ 
ାଔୄଯ ଯହଙି ି׀  

ଅଆନ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟଓୁ ଧାମତୟ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଚୄଣ ଏଓିଓୁିୟଟବି ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏୄଫ ଏୄଫ ଏଓ ଭୃଦୁ ହୃଦଖାତଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିୄର 
ମାହା ୄଯ ୄସ ଏଓ ୄଭଡଓିାର ରିସୀ ୄନଫାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନୄର ଓନୁି୍ତ ଏହ ିଫରି୍ଣ ପ୍ରଓଟ ଓୄର ନାହିଁ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, 
ଫୀଭିତଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଉସ୍ଥାନା ୄମାକଁୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫଞ୍ଚତି ୄହାଆ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏକ ଫୟକି୍ତଯ ହୃତିଣ୍ଡୄଯ ଏକ ଜନମଗତ କଣା ଛ ିଏଫଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ପ୍ରକଟ କୄଯ ׀ ଏହାକୁ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା 
ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀକାଯ କଯାମାଏ  ପ୍ରସ୍ତାଫକୁ ସୂଚୀତ କଯାମାଏ ନାହିଁ ୄମ ୂଫତଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାଗଗୁେକି ତ ିକଭୄଯ 4 ଫଷତ 
ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଏ ନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ବୂର ଭାଗତଦଶତନ ୄଟ ׀  

ଖ)   ଅଫଶୟକୀୟ ତଥୟ ସଚୂନା 

ଯିବାଷା  

ଅଫଶୟକୀୟ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ 
ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓଉଁ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ  ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକି୍ତୄଯ, ଏହା ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଯ ଫଘିାଯଓୁ 
ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ ׀  
 

ଏଓ ଣପ୍ରଓଟତି ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ଓ ିନାହିଁ, ଏହା ଫୟକି୍ତକତ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଯିୄ ଫର୍ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓଯିାୄଯ 
ଏଫଂ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄଓଫ ଏଓ ନୟାଣାଣୄଯ ହିଁ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀ ଫୀଭିତଓୁ ୄସହ ିତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଓଟନ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହା ସଙ୍କଟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀  
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ଅସନୁ୍ତ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ଉୄଯ ଦୃଷି୍ଟାତ ଓଯଫିା ମାହାଓୁ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ:   

i. ୄସହ ି ତଥୟ ସଫୁ ମାହା ସଘୂୀତ ଓଯନ୍ତ ି ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଙ୍କଟ ସାଧାଯଣ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ପ୍ରଓଟନ 
ଉସ୍ଥାିତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ  

ସଭୁଦ୍ରୄଯ ନଅିମାଉଥିଫା କାୄଗତାଯ ଅଦଜନକ ପ୍ରକୃତ,ି ୄଯାଗଯ ତୀତ ଆତହିାସ 

ii. ସଭସ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ନଅିମାଆଥିଫା ତୀତ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଦିୟଭାନତା  ୄସକୁଡଓିଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ 
ସ୍ଥିତ ି

iii. ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ଓଭିା ଅୄଫଦନୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ତ ପ୍ରର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, 
ୄମୄହତୁ ଏସଫୁଯ ସଭନ୍ଧ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତଯ ଫବିିନ୍ନ ଦକି ଏଫଂ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରଓଟନ ସହତି ଥାଏ ׀ 
ୄସକୁଡଓିଯ ଉର୍ତ୍ଯ ସତୟତାୂର୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄଦଫା  ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ନଭିନୄ ଯ ୄଓୄତଓ ଯଦୃିର୍ୟଯ ଫତାଯଣା ଓଯାକରା ୄମଉଁଠ୍ ିତଥୟ ସଘୂନାସଫୁଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

ସୂଚନା 

ଅଫଶୟକୀୟ ତଥୟ ସଚୂନା ମାହାଯ ପ୍ରକଟୀକଯଣ ଅଫଶୟକ ନୁୄହଁ  

ଏହା ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଏ ୄମ ମଦ ି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରର୍ନ ଓଯା ନ ମାଏ, ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ନଭିନରିଖିତ ତଥୟକୁଡଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ନୁୄହ:ଁ  

i. ସଙ୍କଟକୁ ହ୍ରାସ କଯିଫା ାଆଁ ରାଗୁ କଯାମାଆଥିଫା ଉାୟ  

ଉଦାହଯଣ: ଏଓ ଗି୍ନ ନଫିତାଓଯ ଉସ୍ଥିତ ି

ii. ତଥୟ ମାହା ଫୀଭିତ ଜାୄଣ ନାହିଁ କଭିୋ ମାହା ଫଷିୟୄଯ ୄସ ଜ୍ଞ ୄଟ 

ଉଦାହଯଣ : ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ, ମିଏ ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଓନୁି୍ତ ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ତା‟ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ 
ଜ୍ଞାତ ଥିରା, ଉୄଯ ଏହ ିତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟନଯ ଅୄଯା ରକା ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

iii. ମଥାଥତ ଉଦୟଭ ଦ୍ୱାଯା ମାହାଯ ଅଫଷି୍କାଯ କଯାମାଆାୄଯ ?  

ପ୍ରୄତୟଓ ୄଙାଟ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ମଦ ି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ଧିଓ ସୂଘନା 
ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାୄନ ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଘାଯଫିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ସଚାକ ଯହଫିା ଉଘତି ׀  

iv. ଅଆନ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଷିୟ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ୄଦର୍ଯ ନଣିଭ/ଅଆନ ଚାଣିଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ: ଫିୄ ଫାଯଓକୁଡଓିଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ନକଯାଓିାଯ ଅଆନ 
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v. ମାହା ଫଷିୟୄଯ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଉଦାସୀନ ୄଦଖାମାଏ (କଭିୋ ଧିକ ସୂଚନା ାଆଁ ଅଫଶୟକତାକୁ ତୟାଗ 
କଯିଛ)ି  

ଉର୍ତ୍ଯଗୁେକି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିରା, ଏହ ିଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିାଯଫି ନାହିଁ 
  ׀
ୄଓୄତୄଫୄ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଥାଏ ?  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉସ୍ଥିତ ଥାଏ 
ୄମମତୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାଫଟ ିସ୍ୱୀଓୃତ ନ ୄହାଆଙ ି ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯା ନ ମାଆଙ ି׀ ଥୄଯ ରିସୀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆ ମିଫାୄଯ, 
ନୟ ତଥୟ ସୂଘନାକୁଡଓୁି ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥାଏ, ମାହାସଫୁ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଔାମାଆ 
ାଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

େୀ ଯାଜନ ନ୍ଦଯ ଫଷତଯ ଫଧି ାଆଁ ଏକ ଜୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଛନ୍ତ ି׀ ରିସୀ ୄନଫାଯ ଛ ଫଷତ ୄଯ, େୀ 
ଯାଜନଙ୍କ କଛି ିହୃତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ୄଦଖାଦଏି ଏଫଂ ତାକୁ କଛି ିଶରୟକ୍ରୟିା ୄଦଆ ଗତ ିକଯିଫାକୁ ୄ଼େ ׀ େୀ ଯାଜନଙୁ୍କ 
ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ନକିଟୄଯ ଏହ ିତଥୟ ପ୍ରକଟ କଯଫିାଯ ଅଫଶୟକତା ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ ମଦ ିନଦି୍ଧତାଯତି ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା ୄମାକଁୁ ରିସୀଟ ିଫୟକତ ଫସ୍ଥାୄଯ 
ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀ ରିସୀ ଘୁକି୍ତଓୁ ୁନଃପ୍ରଘତି ଓଯଫିାାଆଁ  ୁନଃ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄସବ ି
ୁନଃପ୍ରଘନ ସଭଣୄଯ,  ତା‟ ାଔୄଯ ସଭସ୍ତ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଥାଆାୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓି 
ତୟାଫର୍ୟଓ  ମଥାଥତ ୄଟ, ୄମଯ ିଓ ିଏହା ଏଓ ନୂତନ ରିସୀ ୄଟ ׀  

ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ 

ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସହ ିଯସିି୍ଥତକିଡୁଓି ଉୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ମାହା ସହତି ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଉରଙ୍ଘନ ଚଡତି ׀ ୄସ 
ବ ିଉରଙ୍ଘନ ହୁଏତ ଣ –ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଉସ୍ଥାନା ଦ୍ୱାଯା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଣ-ପ୍ରକଟୀକଯଣ: ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ ସାଧାଯଣତଃ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଘୁପ୍ ଯୄହ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରର୍ନ ଘାଯ ିନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ 
ଓୁଟୀ ଉର୍ତ୍ଯ ଚଯଅିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆ ାୄଯ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ନବିୄପ୍ରତ ୄହାଆାୄଯ 
,ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଏହା ଚଣଓଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓଯାମାଆଥାଆାୄଯୁ ଓଭିା ଓାଯଣ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ 
ବାଫରିା ୄମ ତଥୟଟଯି ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥିରା ׀  

ୄସହ ିବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତାର୍ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ତଥୟଓୁ ଚାଣିରୁ୍ଣି ଘାି ଯଔାମାଏ ଏହାଓୁ ରୁଘାମିଫା 
ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମାଏ ׀ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତାଯଣା ଓଯଫିାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଙି ି׀  

ବୂର ଉସ୍ଥାନା/ବୂରଚତି୍ରଣ/ବୂର ଯିୄାଟତ: ୄଓୌଣସ ିଉକି୍ତ ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଏଓୁହା, 
ତାହାଓୁ ଯିୄ ାଟତ/ଘତି୍ରଣ ଓୁହାମାଏ ׀ ଯିୄ ାଟତ ତଥୟଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଉକି୍ତ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ, ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ାଯ ଏଓ 
ଉକି୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ତଥୟ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହା ଅର୍ା ଓଯାମାଏ ୄମ ଉକି୍ତ ଫାସ୍ତଫଓିଯୂୄ ସଠ୍କି୍ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ׀ 
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ୄମୄତୄଫୄ ଯିୄ ାଟତକୁଡଓି, ମାହା ଫଶି୍ୱାସ ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ଥାଏ, ଫରି୍ଣୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ, ଏହା 
ଓୁହାମାଏ ୄମ ଏସଫୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସଦ୍ଭାଫୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ବୂରଘତି୍ରଣ ଦୁଆପ୍ରଓାଯଯ ୄଟ: 

i. ନିୄ ଦତାର୍ ବୂର ଘତି୍ରଣ ମଥାଥତ ଉକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ମାହା ୄଓୌଣସ ି ଓଟରୂ୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ii. ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ବୂରଘତି୍ରଣ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ଭିଥୟା ଉକି୍ତକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମଉକଁୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତାଯତି 
ଓଯଫିାଓୁ ଚାଣିରୁ୍ଣ ି ଓୁହାମାଆଥାଏ ଓଭିା ସତୟ ପ୍ରତ ି ଉଘତି ଧ୍ୟାନ ନୄଦଆ ଫିୄ ଫଓ ହୀନ ବାୄଫ 
ଓୁହାମାଆଥାଏ ׀  

ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସାଧାଯଣତଃ ନଷିି୍କ୍ରଣ/ରୂ୍ନୟ ୄହାଆମାଏ .ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରତାଯଣା ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ରୁଘାଆଫାଯ 
ଏଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଓଯଣ ଥାଏ, ଓଭିା ୄମୄତୄଫୄ ଓଟରୂ୍ଣ୍ତ ବୂରଘତି୍ରଣ ଥାଏ ׀  

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ବିନଫ ସଂୄର୍ାଧନ ,ଭାଙ୍ଙତ, 2015ୁ ୄସହ ିସର୍ତ୍ତକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୄତଓ ଭାକତଦର୍ଓିା 
,ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ଓିାୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି ମାହା ନ୍ତକତତ ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ  ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ ି ଉଠ୍ା 
ମାଆାୄଯ I  ନୂତନ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ ି 
 

ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ  

ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ଅଧାଯୄଯ, ରିସୀଯ ଚାଯୀ ତାଯଔି ଓଭିା ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔି ଓଭିା ରିସୀଯ ନୁଃ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ତାଯଔି 
ଓଭିା ରିସୀଯ ନୁଫୃଦ୍ଧ ିତାଯଔି, ୄମଉଁଟା ଫ ିଙୄଯ ୄହାଆଥିଫ, ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ତନି ିଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ଅର୍ତ୍ ିଉଠ୍ା ମାଆାୄଯ : 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ, ୄସହ ିଓାଯଣ ଓଭିା ତଥୟ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ୄସହ ିନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମାଆଙ,ି ତାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ 
ଓାନୁନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଓଭିା ନାଭୀତ ିଓଭିା ନୁୄଦର୍ତିଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି I 

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ ” ର୍ବ୍ଦଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି  ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଆଙ:ି 

“ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ,ଚାରିଅତିୁ ” ଦଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଫିା ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାଓୁ 
ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଉତୄପ୍ରଯତି ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାହାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦତି ଓଯାମାଆଥିଫା 
ନଭିନରିଖିତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାମତୟ:   

 ,ଓୁ ୄସହ ିଯାଭର୍ତ, ଏଓ ତଥୟ ଯୂୄ ମାହା ସତୟ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ମାହା ଫୀଭିତ ସତୟ ୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓୄଯ 
ନାହିଁ; 

,ଔୁ ତଥୟ ଉୄଯ ଜ୍ଞାନ ଓଭିା ଫଶି୍ୱାସ ଥାଆ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ସକ୍ରଣି ପ୍ରଙ୍ଚନ୍ନତା; 

,କୁ ପ୍ରତାଯତି ଓଯଫିାୄମାକୟ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଓାମତୟ; ଏଫଂ 

,ଖୁ ୄସବ ିୄଓୌଣସ ିଓାମତୟ ଓଭିା ରୁପି୍ତ ମାହାଓୁ ଅଆନ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା ଓୄଯ I  



  

88 

 

 

ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ମାହା ସଙ୍କଟଯ ଭରୂୟାଙ୍କନଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିୄସସଫୁ ପ୍ରତ ିଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଯ ନୀଯଫତା ୄଓଫ 
ଓଟ ନୁୄହଁ, ମଦ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଯସିି୍ଥତ ିୄସବ ିୄହାଆ ନ ଥାଏ, ଏହା ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ 
ୄମ, ଓହଫିାୄଯ ୄଭୌନ ଯହଫିା, ସ୍ୱତଃ ହିଁ, ଓହଫିା ସହତି ସଭାନ ୄଟ I  

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଟ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀଓୁ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ଓଯଫି ନାହିଁ ମଦ ି ଫୀଭତି ପ୍ରଭାଣିତ 
ଓଯିାୄଯ ୄମ ତାହାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଜ୍ଞାନ  ଫଶି୍ୱାସ ହସିାଫୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟ/ସଘୂନାଯ ଭିଥୟା-ଓଥନ ଓଭିା 
ୄକାନ ସତୟ ୄଟ ଓଭିା ତଥୟଓୁ ରୁଘାଆଫାୄଯ ୄଓୌଣସ ି ସଘୁନି୍ତତି ବିପ୍ରାଣ ନ ଥିରା ଓଭିା ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ 
ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ୄସବ ିଭଥିୟା-ଓଥନ ଓଭିା ୄକାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ଥିରା: 

ଏହା ଭଧ୍ୟ ଦଅିମାଆଙ ି ୄମ ଓଟ/ପ୍ରଫଞ୍ଚନାଯ ପ୍ରଓଯଣୄଯ, ମଦ ି ରିସୀଧାଯୀ ଚୀଫତି ନ ଥିଫ, ସତୟଓୁ ଔଣ୍ଡନ 
ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଥାଏ I 

ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ମାଘନା ଓୄଯ ଓଭିା ଓଥାଫାର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଫକି୍ର ି ଓୄଯ, ୄସ ଘୁକି୍ତଯ ଯଘନା 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ୄଟ ୄଫାରି ଭାନ ିୄନଫାଓୁ ୄହଫ I  
 

ଗ) ଫୀଭାୄମାଗୟ ହତି 

„ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି‟ ଯ ଉସି୍ଥତ ିପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ତୟାଫର୍ୟଓୀଣ ଉାଦାନ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ାଆଁ 
ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରାକ୍-ଅଫର୍ୟଓତା ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ହୁଏ ׀ ଅସନୁ୍ତ ୄଦଖିଫା ଫୀଭା ଚୁଅ ୄଔ ଓଭିା ସର୍ତ୍ତ ଯାଚନିାଭାଠ୍ାଯୁ 
ଓିଯ ିବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

i. ଜୁଅୄଖ ଏଫଂ ଫୀଭା 

ଏଓ ତାସ ୄଔଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନିନୁ୍ତ ׀ ୄମଉଁଠ୍ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ହୁଏତ ହାୄଯ ଓଭିା ଚିୄ ତ ׀ ହାନ ିଓଭିା ରାବ ଖୄଟ 
ୄଓଫ ଏହ ିଓାଯଣଯୁ ୄମ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଏହ ିୄଔ ୄଔୄ, ଯ 
ଏହ ିୄଔ ଚତିଫିା ଫୟତୀତ ଏହା ପ୍ରତ ିନୟ ୄଓୌଣସ ିଅଗ୍ରହ ଓଭିା ସଭନ୍ଧ ନ ଥାଏ ׀ ଣ ଯଖିଫା ଓଭିା ସର୍ତ୍ତ 
ଯଖିଫା ଏଓ ଅଆନ ନୟାଣାଣୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହାଯ 
ନୁାନୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଘୁକି୍ତଓୁ ୄଫୈଧ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀ ମଦ ିଚୄଣ ତା‟ ଖଯଓୁ ଣୄଯ ଯୄଔ 
ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ତାସ ୄଔୄଯ ହାଯମିାଏ, ନୟ କ୍ଷ ଏହାଯ ଯୂଣଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୟାଣାଣଓୁ 
ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଏଓ ଖଯ ଏହା ଚମିାଉଥିଫା ଖଟଣାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନିନୁ୍ତ ׀ ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ତା‟ ଖଯଓୁ ଫୀଭିତ ଓୄଯ, 
ଯ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ – ଖଯ ସହତି ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ସଭନ୍ଧ ଥାଏ ׀ ୄସ ଏହାଯ ଭାରିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଅଥଓି 
ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ମଦ ିଏହା ନଷ୍ଟ ଓଭିା ଧ୍ୱଂସ ୄହାଆମାଏ ׀ ଭାରିଓତ୍ୱଯ ଏହ ିସଭନ୍ଧ 
ଫଦିୟଭାନ ଯୄହ, ନଅଁି ରାକ ୁଫା ନ ରାକୁ, ଏଫଂ ଏହା ୄହଉଙ ିୄସହ ିସଭନ୍ଧ ମାହା ହାନ ିଅୄଡ କତ ିଓଯାଏ ׀ 
ଏହ ିଖଟଣା ,ନଅଁି ଓଭିା ୄଘାଯୀୁ ଏଓ ହାନ ିଅଡଓୁ କତ ିଓୄଯ ଏହାଯ ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ୄମ ଚୄଣ ଫୀଭା ୄନଉ ଫା 
ନ ୄନଉ ׀  
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ଏଓ ତାସ ୄଔ, ୄମଉଁଠ୍ ିଚୄଣ ଚତି ିାୄଯ ଓଭିା ହାଯ ିାୄଯ, ଏହାଠୁ୍ ବିନ୍ନ ଏଓ ନଅଁି ଓାଣ୍ଡଯ ୄଓଫ ୄକାଟଏି 
ଯଣିାଭ ୄହାଆାୄଯ – ଖଯଯ ଭାରିଓଯ ହାନ ି׀  

ଭାରିଓ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ନଏି ୄମ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହାନଯି କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାୄଯ ଫ ି
ୄହାଆମାଏ ׀  

ୄସହ ି ହତି/ସ୍ୱାଥତ ମାହା ଫୀଭିତଯ ତା‟ ଖଯ ଓଭିା ତା‟ ଧନୄଯ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଓୁହାମାଏ ׀ 
ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ ଉସି୍ଥତ ିଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଓୁ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ଅଆନ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ଓଯଥିାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଶ୍ରୀ ଘନ୍ଦ୍ରୄର୍ଔଯ ଏଓ ଖଯଯ ଭାରିଓ ଟନ୍ତ ିମାହା ାଆଁ ୄସ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 15 ରକ୍ଷଯ ଏଓ ଫନ୍ଧଓ ଋଣ 
ୄନଆଙନ୍ତ ି׀ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଉୄଯ ଘନି୍ତା ଓଯନୁ୍ତ:  

 ତାଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି?  
 ଫୟାଙ୍କଯ ଖଯ ଉୄଯ ଏଓ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି ? 

 ତାଙ୍କ ୄଡାର୍ୀଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନଫିାସନଙ୍କ ଯଫିାଯୄଯ ତାଙ୍କ ତ୍ନୀ, ଦୁଆ ିରା  ଫୃଦ୍ଧ ିତାଭାତା ଙନ୍ତ ି׀ ନଭିନ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଉୄଯ ଘନି୍ତା 
ଓଯନୁ୍ତ :  

 ୄସଭାନଙ୍କ ଓରୟାଣୄଯ ତାଙ୍କଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି? 

 ଅଥଓି ଯୂୄ ତାଙ୍କଯ ଓଙି ିକ୍ଷତ ିୄହଫ ଓ ିମଦ ିୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓହ ିଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁନ୍ତ ି?  

 ତାଙ୍କ ୄଡାର୍ୀଙ୍କ ିରାଭାନଙ୍କ ଓ‟ଣ ୄହଫ ? ୄସଭାନଙ୍କଠ୍ାୄଯ ତାଙ୍କଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଙି ିଓ ି?  

 

ଏଆଠ୍ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ  ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ାଥତଓୟଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହଫ ׀  

ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତଯ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ ିସହତି ସଭନ୍ଧ ଙ,ି ମାହାଯ ନଚିଯ ନ୍ତନହିତି ଭୂରୟ ଥାଏ ׀  

ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତ, ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫା ଫୀଭତିଯ ଅଥଓି ହତି ୄଟ ׀ ଏହା ୄଓଫ 
ୄସୄତୄଫୄ ଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତଯ ୄସବ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଥାଏ ମାହାଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ତାଯ ୄଫୈଧିଓ ଧିଓାଯ ଥାଏ ׀ ସଠ୍କି୍ ଥତୄ ଯ ଫୀଭା ରିସୀ ସବ୍ନର୍ତ୍ଓୁି ସଯୁକି୍ଷତ ଓୄଯ ନାହିଁ, ଓନୁି୍ତ 
ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଥିଫା ଫୀଭିତଯ ଅଥଓି ହତିଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓୄଯ ׀  

ଚତି୍ର 3: ସାଧାଯଣ ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 
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ii. ଫୀଭାୄମାଗୟ ହତି ୄକଉଁ ସଭୟୄଯ ଯହଫିା ଉଚତି 

ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ, ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯହଫିା ଉଘତି ׀ ସାଧାଯଣ ଫୀଭାୄଯ, ସାଭଦିୁ୍ରଓ 
ରିସୀ ବ ିୄଓୄତଓ ଫୟତକି୍ରଭ ଫୟତୀତ, ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଉବଣ ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ  ଦାଫୀ ଓଯଫିା 
ସଭଣୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଥିଫା ଉଘତି ׀  

ଘ) ଅସନ୍ନ (ନକିଟସ୍ଥ) କାଯଣ 

ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫତୄର୍ର୍ ୄହଉଙ ିଅସନ୍ନ/ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ׀  

ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ୄହଉଙ ି ଫୀଭାଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ହାନ ି ଓଭିା ନଷ୍ଟ ଫାସ୍ତଫୄଯ ଓିଯ ି ଖଟରିା  ଏହା 
ଫାସ୍ତଫୄଯ ଏଓ ଫୀଭତି ଫିଦଯ ଯଣିାଭୄଯ ୄହାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ, ଏହା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ ׀ ମଦ ିହାନ ିଫୀଭିତ ଫିଦ 
ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ ଦାଣୀ ୄଟ ׀ ମଦ ିନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ଏଓ ଫୀଭିତ ଫିଦ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ହାନଯି 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫିା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ, ନୄଘତ୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଏହ ିନଣିଭ ନ୍ତକତତ, ଫୀଭିତ ପ୍ରଧାନ ଓାଯଣଓୁ ୄଔାଚ ିଫାହାଯ ଓୄଯ ମାହା ଖଟଣାକ୍ରଭଓୁ ୄଦଔାଏ ୄମଉକଁୁଡଓି ହାନ ି
ଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ୄର୍ର୍ ଖଟଣା ମାହା ହାନଯି ନଓିଟସ୍ଥ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ୄହାଆଥିଫ, ଥତାତ୍ ଏହା ׀
ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଏଓ ଖଟଣା ମାହା ହାନଯି ଓାଯଣ ାଆଁ ନଓିଟତଭ, ଓଭିା ଫୟଫହତି ଯୂୄ ଦାଣୀ ୄହାଆଥିଫ ׀  

ନୟ ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଦୂଯସ୍ଥ ଓାଯଣ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଉଁକୁଡଓି ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ 
ଟନ୍ତ ି׀ ଦୂଯସ୍ଥ ଓାଯଣକୁଡଓି ଉସି୍ଥତ ଥାଆ ାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଖଟଣା ଖଟାଆଫାୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତ ି׀  
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ଯିବାଷା 

ନକିଟସ୍ଥ (ଅସନ୍ନ) କାଯଣକୁ ସକ୍ରୟି  କାମୟକ୍ଷଭ କାଯଣ ଯୂୄ ଯବିାଷତି କଯାମାଆାୄଯ ମାହା ଅଯମ୍ଭ 
ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିଫଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଫନିା ଏଫଂ ଏ ନୂତନ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସଯୁ ସକ୍ରୟି ଯୂୄ କାମତୟ କଯ,ି ଘଟଣାକ୍ରଭକୁ 
ଏକ ଗତିୄ ଯ ଅୄଣ ମାହା ଏକ ଯିଣାଭ ଅଣିଥାଏ ׀  

ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓିଯ ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ? ସାଧାଯଣତଃ, ୄମୄହତୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାୄଯ 
ଭୃତୁୟଯ ଓାଯଣ ଫଘିାଯଓୁ ନ ୄନଆ, ଭୃତୁୟ ରାବଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥାଏ, ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରାକ ୁ
ୄହାଆ ନ ାୄଯ, ଫର୍ୟ ୄନଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ରାବ ଯାଆଡଯ ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ ି
ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ଫସଯୄଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄସବ ିଏଓ ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ, 
ଓାଯଣଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆମାଏ – ଭୃତୁୟ ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥାଉ ଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉ ׀ 
ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ୄସବ ିସି୍ଥତକିୁଡଓିୄଯ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନଷି୍ଠାଯ ଚୁକି୍ତ 

ନଷି୍ଠା ଘୁକି୍ତସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଉକଁୁଡଓି ଧିଓ ୄସୌଦାଓଯଫିାଯ ରାବଥିଫା କ୍ଷ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯାମାଆଥାନ୍ତ,ି 
ନୟ କ୍ଷଓୁ ୄଓଫ ଏହା ସହତି ନଷି୍ଠା ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯଫିାଯ, ଥତାତ୍ ଘୁକି୍ତଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଯ 
ଫସଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏଠ୍ ିଘୁକି୍ତଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସୌଦା ଓଯଫିାଯ ସଫୁ କ୍ଷଭତା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଥାଏ ׀  

ଏହାଓୁ ନଷି୍ପ୍ରବାଫ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଏଓ ଭକୁ୍ତ-ଫୄରାଓନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଘନ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମଉଁଠ୍ ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ 
ରିସୀଧାଯୀ ାଔୄଯ ଏଓ ରିସୀ ୄନଫା ୄଯ, ସମ୍ମତଯି ଫସଯୄଯ, ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ 15 ଦନି 
ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ ׀ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ  
ଘାଚତସଫୁଓୁ ଓାଟ ିପି୍ରଭିଣଭଓୁ ୄପଯାଆ ଦଅିମାଏ ׀  
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ୁନଃସ୍ଥାନ 

ପ୍ରତସି୍ଥାନା 

ଭଯାଭତ ି

ନଗଦ ଯାଶ ି
ପ୍ରଦାନ 

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 
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ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ଉତ୍ପୀଡନ ,ଚଫଯଦସି୍ତୁ ଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ?  

I. ଉର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଣ୍ଟଯ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଆ ଯୄଭର୍ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ତଔତ ଓୄଯ 

II. ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭାଯଫିା ାଆଁ ବଣ ୄଦଔାଏ ମଦ ିୄସ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ତଔତ ନ ଓୄଯ 

III. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ତଔତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଯୄଭର୍ ତା‟ ଫୟଫସାଣିଓ ୄଓୌର୍ଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ 

IV. ଭୄହର୍ଓୁ ଏଓ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ତଔତ ଓଯାଆଫା ାଆଁ ଯୄଭର୍ ଭିଥୟା ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  
 

ସ୍ୱତଃ -ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ନଭିନ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟଓୁି ଯୄଭର୍ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଓଯାମାଆାଯଫି ନାହିଁ ?  

I. ଯୄଭର୍ଯ ଖଯ 

II. ଯୄଭର୍ଯ ତ୍ନୀ 
III. ଯୄଭର୍ଯ ଫନୁ୍ଧ 

IV. ଯୄଭର୍ଯ ିତାଭାତା 
 

ସାଯାଂଶ 

 ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଚନିାଭା ସଂକୃ୍ତ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ଭୂରୟ ଓଭିା ପ୍ରତପି ଫଦୄଯ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ମତ ହୁଏ ׀  

 ଏଓ ଘୁକି୍ତ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ୄଟ, ମାହା ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତ ନଭିନକୁଡଓୁି ସମି୍ମତି ଓୄଯ:  

i. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

ii. ପ୍ରତପି 

iii. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚନିାଭା 
iv. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ/ିସ୍ୱୀଓୃତ ି
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v. କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ 
vi. ଫରି୍ଣଯ ୄଫୈଧିଓତା 

 ଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଫୈର୍ଷି୍ଟୟକୁଡଓିୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ 
ii. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

iii. ନଓିଟସ୍ଥ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ 

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

2. ୄଫୈଧିଓ ପ୍ରତପି 

3. କ୍ଷଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯାଚନିାଭା/ସମ୍ମତ ି

4. ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ 
5. ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନା 
6. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

7. ନଓିଟସ୍ଥ/ଅସନ୍ନ ଓାଯଣ 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଯୄଭର୍ ଭୄହର୍ଓୁ ଭାଯଫିା ାଆଁ ବଣ ୄଦଔାଆଫା ମଦ ିୄସ ଘୁକି୍ତୄଯ ଦସ୍ତଔତ ନ ଓୄଯ, ଉତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ତଯ ଏଓ 
ଉଦାହଯଣ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀   

ଯୄଭଶ ନକିଟୄଯ ତା’ ଫନୁ୍ଧଯ ଜୀଫନୄଯ ଫୀଭାୄମାଗୟ ହତି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ତାକୁ ଫୀଭିତ କଯିାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ସ୍ୱ- ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ  

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ୄଓଉ ଁତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ?  

I. ପ୍ରସ୍ତାଫ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି

II. ପ୍ରତପି 

III. ଭୁକ୍ତ ସମ୍ମତ ି
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IV. ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ କ୍ଷଭତା 

ପ୍ରଶନ 2  

_______________ ସତୟ ଉକି୍ତ, ୄମଉକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ି ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓୁହାମାଆଥାଏ, ସହତି 
ସଭନ୍ଧ ଯୄଔ ׀  

I. ବୂର ଘତି୍ରଣ ,ବୂର ଯିୄ ାଟତୁ 
II. ଂର୍ଦାନ 

III. ପ୍ରସ୍ତାଫ 

IV. ଯିୄ ାଟତ 

ପ୍ରଶନ 3 

_______________ ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘା ଚଡତି ׀  

I. ଓଟ 

II. ନୁଘତି ପ୍ରବାଫ 

III. ଉତ୍ପୀଡନ/ଚଫଯଦସି୍ତ 

IV. ବୂର 

ପ୍ରଶନ 4  

ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସତୟ ୄଟ ?  

I. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମାହା ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ନୁୄହଁ ׀  
II. ୄସକୁଡଓି ୄଭୌଖିଓ ୄମଉଁକୁଡଓି ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନୀଣ ୄଟ ׀ 
III. ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସାୄଯ ୄସକୁଡଓି ଦୁଆ କ୍ଷ ,ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ୄଟ 

  ׀
IV. ୄସକୁଡଓି ସର୍ତ୍ତ ଘୁକି୍ତ ସଦୃର୍ ୄଟ ׀  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଏଓ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ?  

I. ଟଙ୍କା 
II. ସବ୍ନର୍ତ୍ ି

III. ରାଞ୍ଚ 

IV. ଙ୍କାଯ 

ପ୍ରଶନ 6 

ନଭିନ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାକୟ ନୁୄହଁ ?  

I. ଫୟଫସାଣ ଭାରିଓ 
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II. ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କ 

III. କୃହଣିୀ 
IV. ସଯଓାଯୀ ଓଭତଘାଯୀ 

ପ୍ରଶନ 7 

ନଭିନ ଓାମତୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ି“ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ” ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ?  

I. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଡାକ୍ତଯୀ ସ୍ଥିତ ିଫରି୍ଣୄଯ ଭିଥୟା ଓହଫିା 
II. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ନଓଯଫିା 
III. ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା 
IV. ଠ୍କି୍ ସଭଣୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  

ପ୍ରଶନ 8 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଠ୍କି୍ ନୁୄହଁ ?  

I. ିତା ତାଙ୍କ ୁତ୍ର ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
II. ତିତ୍ନୀ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
III. ଫନୁ୍ଧଭାୄନ ଚୄଣ ନୟଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା  
IV. ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା  

ପ୍ରଶନ 9 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ ଉସି୍ଥତ ିୄଓୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ?   

I. ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ 

II. ଦାଫୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ 

III. ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନ ଥାଏ  
IV. ରିସୀ କ୍ରଣ ସଭଣୄଯ ଥଫା ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ 

ପ୍ରଶନ 10 

ନଭିନ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ ଭୃତୁୟଯ ନଓିଟସ୍ଥ ଓାଯଣ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯନୁ୍ତ ? 

ଚଣ ଏଓ ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡମିାଏ ଏଫଂ ତା ିଠ୍ ିବାଙି୍ଗମାଏ ׀ ୄସ ୄସଆଠ୍ ିଏଓ ାଣ ିୄାଔଯୀୄଯ ଡଯିୄହ  
ନିୄ ଭାନଅିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ׀ ତାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯାମାଏ  ନିୄ ଭାନଅି ଓାଯଣଯୁ ତା‟ ଭୃତୁୟ ହୁଏ ׀  

I. ନିୄ ଭାନଅି 

II. ବାଙି୍ଗମାଆଥିଫା ିଠ୍ ି

III. ୄଖାଡା ଉଯୁ ଡମିିଫା 
IV. ସଚତଯୀ ,ର୍ରୟକ୍ରିଣାୁ 
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଏଓ ୄଫୈଧ ଘୁକି୍ତଯ ତତ୍ତ୍ୱ ମାହାଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ସଭନ୍ଧ ଥାଏ, ୄହଉଙ ିପ୍ରତପି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ବୂର ଘତି୍ରଣ ,ବୂର ଯିୄ ାଟତୁ ସତୟ, ୄମଉକଁୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫନିା ଓୁହାମାଆଥାଏ, ସହତି ସଭନ୍ଧ 
ଯୄଔ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII  ׀  

ଉତ୍ପୀଡନ/ ଚଫଯଦସି୍ତ ୄଯ ଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭ ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘା ଚଡତି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ବାଯତୀଣ ଘୁକି୍ତ ଧିନଣିଭ, 1872 ନୁସାୄଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ୄହଉଙ ିଦୁଆକ୍ଷ ,ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭତିୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଘୁକି୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ରାଞ୍ଚ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ଏଓ ୄଫୈଧ ପ୍ରତପି ନୁୄହଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 6 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ପ୍ରାପ୍ତଫଣସ୍କଭାୄନ ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାକୟ ନୁହଁନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 7 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII  ׀  

ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଜ୍ଞାତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା “ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସ ,ଯଭ ସଦ୍ଭାଫୁ”  
ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ନୁଓୂ ୄଟ ׀   

ଉର୍ତ୍ଯ 8 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ଫନୁ୍ଧଭାୄନ ଚୄଣ ନୟ ଚଣଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ୄନଆ ାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଠ୍ାୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ନ ଥାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 9 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀ 

ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ୄମାକୟ ହତିଯ ଉସି୍ଥତଯି ଅଫର୍ୟଓତା ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 10 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ୄଘାୋ ଉଯୁ େମିିଫା ଜୟଯ ଭୃତୁୟଯ ନକିଟସ୍ଥ କାଯଣ ୄଟ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 6 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯ ଯିଘଣ 

ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଫୀଭା ସଭଣ ନୁକ୍ରୄଭ ୄଓଭିତ ିଫଓିର୍ତି ୄହରା, ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ତା’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅଣଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫି ׀ ଫୀଭା ଓ’ଣ ୄଟ, 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଯ ସ୍ତଯ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ପ୍ରଓାଯ ସଫୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଫୟାଔୟା ଓଯଫି ׀ ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 
ପ୍ରଣାୀ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣ ଫକତ ୄହୄଫ ׀ ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଫଚାଯୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଔାୀ ଭାନଙ୍କ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯଫି ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଓ’ଣ ୄଟ 
B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ସ୍ତଯ 
C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରଓାଯ 
D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓ 
E. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା – ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଠ୍ାଯୁ ପ୍ରକତ ି
F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହଫା ଉଘତି୍ : 

1. ଫୀଭାଯ ଫଓିାର୍ ୄଓଭିତ ିୄହରା, ଏହା ଫୁଛଫିାୄଯ ׀ 
2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ପ୍ରଓାଯ  ସ୍ତଯକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
3. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯୁଥିଫା ଓାଯଓକୁଡଓିଯ ଏଫଂ ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଠ୍ାଯୁ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକତ ିଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ 

ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
4. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ׀ 
5. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ׀  
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା କ’ଣ ୄଟ ? 

ଅଣ ‚ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ହିଁ ସବ୍ନଦ‛ ଓଥନ ଟ ିରୁ୍ଣିଥିୄଫ ׀ ଅଣ ୄଓୄଫ ଫ ିଏହା ଚାଣିଫା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଙିନ୍ତ ିଓ ିଫାସ୍ତଫୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ 
ଥତ ଓ’ଣ ୄଟ ? ‘Health’ ର୍ବ୍ଦ ‘hoelth’ ର୍ବ୍ଦଠ୍ାଯୁ ଉଦୃ୍ଧତ ୄହାଆଥିରା, ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ି‘ର୍ଯୀଯଯ ଦୃଢତା’ ׀ 

ୁଯାତନ ଓାୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଓୁ ଏଓ ‘ସ୍ୱକତୀଣ ଦାନ’ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଉଥିରା ଏଫଂ  ୄଯାକଓୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଫଶି୍ୱାସ ଓଯାମାଉଥିରା ׀ ଏହା ହ ିୄ ାୄକ୍ରଟସ ,ଖ୍ରୀ.ୂ. 460 ଠ୍ାଯୁ 370 ମତୟନ୍ତୁ 
ଥିୄର ମିଏ ୄଯାକ ଙୄଯ ଥିଫା ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଦର୍ତାଆଥିୄର ׀ ତାଙ୍କ ନୁସାୄଯ, ଯିୄ ଫର୍, ସ୍ୱଙ୍ଚତା, ଫୟକି୍ତକତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ-ଫଜି୍ଞାନ 
ଏଫଂ ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଯାକ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ଅଣୁୄଫତଦ ମାହା ହ ିୄ ାୄକ୍ରଟସ ଙ୍କ ୄନଓ ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ୂଫତଯୁ ଫଦିୟଭାନ ଥିରା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓୁ ଘାୄଯାଟ ିତଯ 
ଦାଥତ ,ଯକ୍ତ, ହଦଅି ିର୍ତ୍, ଓା ିର୍ତ୍ ଏଫଂ ଓପୁ ଯ ଏଓ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସନୁ୍ତନ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହ ିତଯ ଦାଥତ 
କୁଡଓିଯ ସନୁ୍ତନ ସ୍ୱସ୍ଥତା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସୁରୁ୍ତ, ବାଯତୀଣ ୄଫୈଦୟ ର୍ାସ୍ତ୍ର ଯ ଚନଓ ଙୁ୍କ ଏଯଓି ି ଚଟି ର୍ରୟ 
ଫଜି୍ଞାନଯ ୄଶ୍ରଣ ଦଅିମାଏ ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ସଭଣୄଯ ାଶ୍ଚାତୟ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞ ଥିରା ׀  

ସଭଣାଫଧି କ୍ରୄଭ, ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ତ୍ର ଏଓ ଚଟି ଫଜି୍ଞାନ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ଏଫଂ ଅଧୁନଓି ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ତ୍ରଯ ରକ୍ଷୟ 
ୄଓଫ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ୄହାଆ ଯହ ିନାହିଁ  ିତୁ ୄଯାକଯ ନଫିାଯଣ ଏଫଂ ଚୀଫନଯ କଣୁଫର୍ତ୍ାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ 
 ି;ଏଓ ଫୟାଓ ଯୂୄ ସ୍ୱଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଯବିାର୍ା ୄହଉଙ ିତାହା ମାହାଓୁ 1948 ୄଯ ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଙ ׀
ଏହା ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄହଉଙ ି ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ର୍ାଯୀଯଓି, ଭାନସଓି  ସାଭାଚଓି ଓୁର୍ତା ଯ ଏଓ ସି୍ଥତ ି ଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯାକଯ ନୁସି୍ଥତ ି ନୁୄହ ଁ ି ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଔାମାଆାୄଯ ୄମ ଅଣୁୄଫତଦ ବ‛׀ ବାଯତୀଣ ପ୍ରଣାୀ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଫଜି୍ଞାନ 
ତପି୍ରାଘୀନ ଓାଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସ ବ ିଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ ସମି୍ମତି ଓଯଥିିରା ׀   

ଯବିାଷା 

ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂକଠ୍ନ ,WHO): ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄହଉଙ ିସଂରୂ୍ଣ୍ତ ର୍ାଯୀଯଓି, ଭାନସଓି  ସାଭାଚଓି ଓୁର୍ତା ଯ ଏଓ ସି୍ଥତ ିଏଫଂ ୄଓଫ 
ୄଯାକଯ ନୁସି୍ଥତ ିନୁୄହଁ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯ ନଦି୍ଧତାଯକ 

ସାଧାଯଣତଃ ଏହା ଫଶି୍ୱାସ ଓଯାମାଏ ୄମ ନଭିନ ଓାଯଓକୁଡଓି ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି: 

a) ଜୀଫନୄଶୈୀ କାଯକ 

ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଓାଯଓ କୁଡଓି ୄହଉଙନ୍ତ ିୄସକୁଡଓି ୄମଉଁକୁଡଓି ଧିଓାଂର୍ତଃ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୟକି୍ତଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି  ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ଫୟାଣାଭ ଓଯଫିା  ସୀଭା ବିତୄଯ ଔାଆଫା, ଫୟସ୍ତତା ଓୁ ଏଡାଆଫା ଏଫଂ ୄସବଅି ଓାମତୟ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅୄଡ କତ ି
ଓଯାନ୍ତ;ି  ଏଫଂ ଔଯା ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ବୟାସ ମଥା: ଧୂମ୍ରାନ, ଡ୍ରଗ୍ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ, ସଯୁକି୍ଷତ ୄମୌନ-ସଭନ୍ଧ  
କତଯିହତି ,ଭନ୍ଦୁ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ,ଫୟାଣାଭ ଯହତିୁ ଆତୟାଦ ି ଓୟାନସଯ, ଏଡସ, ଉଙ୍ଙଯକ୍ତଘା ଏଫଂ ଭଧୁୄଭହ, ଭାତ୍ର 
ୄଓୄତଓ ଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଙ,ି ବ ିୄଯାକ ଅୄଡ କତ ିଓଯାନ୍ତ ି׀  

ମଦି ୄସବ ି ଅଘଯଣ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫିାୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଏଓ ସଂଓଟଓାୀନ ବୂଭିଓା ଯହଙି ି ,ଉ.ସ୍ୱ. 
ୄମଉଭଁାୄନ ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସହ ି ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଚଭାନତୀଣ ଓାଯାଫାସୄଯ ଦଣି୍ଡତ ଓଯଫିା, ତଭାଔ ୁ
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ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ଉଙ୍ଙ ଓଯ ି ରାକଓୁଯଫିା ଆତୟାଦିୁ , ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦାଣିତ୍ୱ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ ଓାଯଓକୁଡଓି 
ୄମାକଁ ୁୄହଉଥିଫା ୄଯାକକୁଡଓୁି ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ନରି୍ଣ୍ତଣାତ୍ମଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀  

b) ଯିୄ ଫଶ ସଭେନ୍ଧୀୟ କାଯକ 

ନଯିାଦ ାନୀଣ ଚ, ସ୍ୱଙ୍ଚତା ଏଫଂ ୄୌଷି୍ଟଓ ଅହାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ମାହାଯ ବାଫ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସଭସୟାକୁଡଓିଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ୄଦଔାମାଏ ׀ 
ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜା  ଘିୄ ଓନପକ୍ସ, ବା ,ୄଙାଟ ଭାତାୁ ଆତୟାଦ ିବ ିସଂକ୍ରାଭଓ ୄଯାକସଫୁ ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ-ଫଜି୍ଞାନ ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ 
ଓଯନ୍ତ,ି ଭୟାୄରଯଅି  ୄଡଙୁ୍ଗ ବ ିୄଯାକସଫୁ ଔଯା ଯିୄ ଫର୍ୀଣ ସ୍ୱଙ୍ଚତା ୄମାକଁୁ ପ୍ରସାଯ ରାବ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ 
ଓ ି ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓକୁଡଓି ୄମାକଁୁ ଭଧ୍ୟ ଚାତ ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି ଉ.ସ୍ୱ. ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦନର୍ୀ 
ଉୄଦୟାକୄଯ ଓାମତୟଯତ ୄରାୄଓ ଫୟଫସାଣିଓ ଅଦ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକକୁଡଓିଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିମଥା: ଅଚୄଫସଟସ୍ 
ନଭିତାଣ ଯ ଶ୍ରଭିଓ ଭାୄନ ଅଚୄଫସଟସ୍ ଏଫଂ ୄଓାଆରା ଔଣି ଶ୍ରଭିଓଭାୄନ ପୁସପୁସ୍ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

c) ଅନୁଫଂଶକି କାଯକ 

ୄଯାକକୁଡଓି ିତାଭାତାଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଙୁଅଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ଚନି୍ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାଯତି ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ି ଅନୁଫଂର୍ଓି 
ଓାଯଓକୁଡଓିଯ ଯଣିାଭୄଯ ଚାତ/ିଓୁ, ୄବୌକଓି ସି୍ଥତ ିଏଫଂ ଏଯଓି ିସଂପ୍ରଦାଣକୁଡଓି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ ସାଯା 
ପ୍ରସାଯତି ଚନ ସଭୁଦାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଫୃତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏହା ତୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ୄଟ ୄମ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ସାଭାଚଓି ତଥା ଅଥଓି ପ୍ରକତ ିଏହାଯ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ 
ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଥ ଚନ ସଭୁଦାଣ ନା ୄଓଫ ଅଥଓି କତଫିଧିି ାଆଁ ପପ୍ରଦ/ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷଭ ଓଭତଘାଯୀ ୄମାକାଆଥାଏ, ିତୁ ଭୂରୟଫାନ୍ 
ସଂସାଧନସଫୁଓୁ ଭୁକ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିାଏ ମାହା ବାଯତ ବ ି ଏଓ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଦର୍ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ତଯୄଯ, ସ୍ୱସ୍ଥତା/ଔଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଚୀଫଓିା ନଫିତାହୄଯ ହାନ,ି ୄଦୈନଓି ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଓାମତୟଓା ସଂାଦନ ଓଯଫିାୄଯ 
କ୍ଷଭତାଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄରାଓଙୁ୍କ ଦାଯଦି୍ରୟ ଅଡଓୁ ୄଠ୍ରି ୄଦଆାୄଯ  ଏଯଓି ିଅତ୍ମହତୟାଯ ଭଧ୍ୟ ଓାଯଣ 
ୄହାଆାୄଯ  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ, ସଯଓାଯଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଚନସଭଦୁାଣଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଓୁର୍ତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ 
ପ୍ରଚାଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାୄଯ ବିକଭନ  ସାଭଥତୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ୄନଆଥାନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାୄଯ  ‘ଔଙ୍ଙତ’ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଦର୍ଯ GDP ଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏହା ଏଓ ପ୍ରର୍ନ ଅୄଣ ୄମ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯସି୍ଥିତ ିାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଓ ି׀  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସ୍ତଯ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତ ି ଓଯଫିା, ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖିଫା, ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ଓଭିା ସଧୁାଯଫିା ାଆଁ ସଯଓାଯଙୁ୍କ 
ସମି୍ମତି ଓଯ ିଫବିିନ୍ନ ଏୄଚନିସ  ପ୍ରଦାନଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ୄସଫା ସଭହୂ ଫୟତୀତ ନୟ ଓଙି ିନୁୄହ ଁ  ׀
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ୄହଫାାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନଭିନସଫୁ ୄହଫା ଉଘତି୍ :  

 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁସାୄଯ ଉମୁକ୍ତ 
 ଫୟାଓ 
 ମତୟାପ୍ତ/ସଭଘୁତି 
 ସହଚ ୄଯ ଉରବ୍ଧ 
 ସଭଥତ 

ଫୟକି୍ତ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟା ାଆଁ ସଭାନ ସ୍ତଯଯ ୂଫତାଫର୍ୟଓତା 
,ଆନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଓଚଯୁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାଆଫା ନା ସଂବଫ ୄଟ ନା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ସଫୁଧିାସଫୁ ଚନସଭୁଦାଣ ାଆଁ 
ୄଯାକ ଯ ଫୟାଓତା ଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ତି ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ୄକାଟଏି ଫର୍ତ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଜ୍ୱଯ, ଥଣ୍ଡା, ଓପ, ଘଭତ ଏରଚ ିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଥଣ୍ଡା  ଓପ ତୁନାୄଯ ୄହାଟାଆଟସି୍ B 
ୄଯ ତାହାଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓମ୍ ୄଟ ׀  

ୄସହବି,ି ୄସହ ିଏଓା ଫୟକି୍ତଯ ୄହାଟାଆଟସି B ତୁନାୄଯ ହୃଦ୍ ୄଯାକ ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ିସଂଓଟଭଣ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ 
ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫୟତା ଓମ୍ ୄଟ ׀ ୄତଣୁ, ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକ୍ଷତ୍ର ଏଓ ଗ୍ରାଭ ଓଭିା ସହଯ ଓଭିା ଯାଚୟ ୄହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ସଫୁଧିା 
କୁଡଓି ଯ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄସହ ି ୄକ୍ଷତ୍ର ଯ ସଘୂଓ ଓୁହାମାଉଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଓାଯଓ ଉୄଯ 
ମତୟୄଫର୍ତି ୄହଫ, ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଚନସଂଔୟା ଯ ଅଓାଯ 
 ଭୃତୁୟ ହାଯ 
 ଋକଣତା ହାଯ 
 ଫଓିାଙ୍ଗତା ହାଯ 
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭାଚଓି ତଥା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
 ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଧାଯଣ ୄୌଷ୍ଟିଓତା ସ୍ଥିତ ି
 ଯିୄ ଫର୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଓ ୄମଯ ିଓ ିଏହା ଏଓ ଔଣି ୄକ୍ଷତ୍ର ଥଫା ଏଓ ୄଦୟାକିଓୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଟ  
 ସମ୍ଭାଫୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଣାୀ, ଉ.ସ୍ୱ. ହୃଦଣୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯଭାୄନ ଏଓ ଗ୍ରାଭ ୄଯ ହଠ୍ାତ୍ 

ଉରବ୍ଧ ୄହାଆ ନ ାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ଚଲି୍ଲା ସହଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆ ାଯିୄ ଫ ׀  
 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ଫୟଫହୃତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଙ ି 
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ଉୄଯାକ୍ତ ଓାଯଓକୁଡଓି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଯଓାଯ ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରସଫୁ 
ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ୄନଆଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସାଭଥତୟ  ବିକଭୟତା ନୁସାୄଯ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 
ୄମାକାଆଫା ାଆଁ ନୟାନୟ ଦୄକ୍ଷ ୄନଆଥାନ୍ତ ି׀  

C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଯ ପ୍ରକାଯ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଓୁ ଭଔୂୟତଃ ନଭିନ ନୁସାୄଯ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଏ: 

1. ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଡାକ୍ତଯ, ନସତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଙାଟ ୄଙାଟ କି୍ଳନକି୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାକୁଡଓୁି ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ, ମାହା ସହତି ୄଓୌଣସ ି ୄଯାକ ାଆଁ ୄଯାକୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଥୄଭ ସଂଓତ ଓଯାମାଏ, ଥତାତ୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 
ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄହଉଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ତ ୄଯାକୀ ାଆଁ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଫନୁି୍ଦ ׀  

ଫଓିର୍ତି ୄଦର୍ କୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଉୄଯ ଧିଓ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟାକୁଡଓି ଫୟାଓ, 
ଚଟି ଏଫଂ ଘଯିଓାୀନ ୄହଫା ଫୂତଯୁ ୄସକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ସଂସ୍ଥାନକୁଡଓି ନଫିାଯଣାତ୍ମଓ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା, ଟୀଓା, ଚାକୃତତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ଆତୟାଦ ି ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄରାଓ ାତ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହୄର ୄଯାକୀଓୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତଯଯ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ାଔଓୁ ଠ୍ାନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ଜ୍ୱଯ ାଆଁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ାଔଓୁ ମାଏ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ନଦିାନ ୄଡଙୁ୍ଗ ଜ୍ୱଯ ଯ ସୂଘଓ 
ୄହାଆଥାଏ, ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓଙି ିର୍ଧ ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫ ଓନୁି୍ତ ୄଯାକୀଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ୀଓୃତ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ 
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ ୄଦଫ ׀ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଡାକ୍ତଯ ଏଓ ‘ଯଫିାଯ 
ଡାକ୍ତଯ’ ବ ିଓାମତୟ ଓଯନ୍ତ ିୄମଉଠଁ୍ ିଯଫିାଯଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟ ୄଓୌଣସ ିୄଙାଟ ୄଯାକ/ସୁସ୍ଥତା ାଆଁ ଫ ିଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ 
ମାଅନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନୁଫଂର୍ଓି ଓାଯଓକୁଡଓି ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ତି ରକ୍ଷଣକଡୁଓି ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାୄଯ ଏଫଂ ଉଘତି୍ ଯୂୄ ଘଓିତି୍ସା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄଭଡଓିାର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଓୁ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଡାକ୍ତଯ ିତା/ଭାତା ଙ୍କ 
ଭଧୁୄଭହ ସଭନ୍ଧୀଣ ଆତହିାସ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକୀଓୁ ୄମୄତଦୂଯ  ସମ୍ଭଫ ଭଧୁୄଭହ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ମୁଫା ଫଣସଯୁ 
ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ପ୍ରତ ିସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦିନୁ୍ତ ׀ 

ଏଓ ୄଦର୍ ସ୍ତଯୄଯ, ପ୍ରାଥଭିଓ ଘଓିତି୍ସା ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓି ଉବଣ ସଯଓାଯୀ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄଔାୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଥାିତ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ସଯଓାଯୀ ପ୍ରାଥଭଓି ଘଓିତି୍ସା ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓୁି ଚନସଂଔୟା ଅଓାଯ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନା 
ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ତଯ ମତୟନ୍ତ ଫଦିୟଭାନ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

2. ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ୄସହ ି  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାକୁଡଓୁି ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହା ୄଭଡଓିାର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୟଫସାଣିଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଉଭଁାନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ ସଂଓତ ସାଧାଯଣତଃ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ସହତି ନ ଥାଏ ׀ 
ଏହା ଏଓ କମ୍ଭୀଯ ୄଯାକ ାଆଁ ଳ୍ପାଫଧି ସଓାୄର୍ ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ, ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
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,ଓନୁି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ନୁୄହଁୁ ଏଓ ନ୍ତଃୄଯାକୀ ଯୂୄ, ୄମଉଁଥିୄଯ ତୀବ୍ର ମତ୍ନ ୄସଫା ,ଆୄଣ୍ଟନିସବ ୄଓଣାଯ ସବିସୁ, ଅଭୟରାନସ 
ସୁଫଧିା, ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ନଦିାନତ୍ମଓ ,ଡାଏୄଗ୍ନାଷି୍ଟକ୍ୁ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ଧିଓାଂର୍ ସଭଣୄଯ, ୄଯାକୀଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ׀ ପ୍ରାଥଭଓି ଘଓିତି୍ସଓ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା 
ୄଓନ୍ଦ୍ରଓୁ ଠ୍ାଆଦଅିମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓି ସଂମୁକ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ 
‘ଆନ୍-ହାଉସ’ ପ୍ରାଥଭଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ସୁଫଧିା ଭଧ୍ୟ ଘାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓି ଚନସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ତାରୁଓା ଫଳକ୍ ସ୍ତଯୄଯ ଫଦିୟଭାନ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

3. ତୃତୀୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 

ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ସାଧାଯଣତଃ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିଓ/ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ 
ଠ୍ାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ଯାଭର୍ତାତ୍ମଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ୄଟ ׀ ତୃତୀଣଓ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓି 
ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ ଯାଚୟ ଯାଚଧାନୀ କୁଡଓିୄଯ ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ଚଲି୍ଲା ଭଔୂୟାଣୄଯ ଫଦିୟଭାନ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓିଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ ିୄସକଡୁଓି ମାହା ାଔୄଯ ଉନ୍ନତ ୄଭଡଓିାର ସୁଫଧିାସଫୁ ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିାର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ଥାଅନ୍ତ ି  ׀ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀକୁଡଓିଯ ଯସିଯ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀
ଉ.ସ୍ୱ. ୄନକାୄରାଚ ି,ଓୟାନସଯ ଘଓିତି୍ସାୁ, ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ସୁଫଧିା, ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଫରି୍ଷି୍ଟ କବତାଧାନ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଆତୟାଦ ି׀  

ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସଫାଯ ସ୍ତଯ ଫଢଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ୄସଫା ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିାଏ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥଭିଓ ୄସଫା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ସଯ ୄହାଆାୄଯ, ୄସଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ ଓଯଫିାଓୁ ଓଷ୍ଟ ୄହାଆମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଭାଧ୍ୟଭିଓ ୄସଫା ମତୟନ୍ତ ଅୄସ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଦାଣଓ ୄହାଆଥାଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ତୃତୀଣଓ ୄସଫା ମତୟନ୍ତ ହୄଞ୍ଚ ׀ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ତଯଯ ୄସଫା ାଆଁ ଫୂତାଫର୍ୟଓତା ,ଅଧାଯଓି ସଂଯଘନାୁ ଭଧ୍ୟ 
ୄଦର୍ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ, ଗ୍ରାଭୟ- ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସାଭାଚଓି-ଅଥଓି ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ଏହାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  
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D. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ କୁ ପ୍ରବାଫତି କଯୁଥିଫା କାଯକ 

ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ୄନଓ ସଭସୟା ତଥା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିରା ଏଫଂ ୄହାଆ ଅସୁଙ ି  ଏକୁଡଓି, ୄକାଟଏି ׀
ୄଯ ୄକାଟଏି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ପ୍ରଣାୀଯ ଏଫଂ ସଂଯଘନାତ୍ମଓ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ସଂକଠ୍ନ ଯ ସ୍ୱଯୂ  
ଫସି୍ତାଯ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ଉୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି:  

1. ୄେୄଭାଗ୍ରାପିକ୍ କଭିୋ ଜନସଂଖୟା ସଭେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

a) ବାଯତ ୄହଉଙ ିଫଶି୍ୱଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫୃହର୍ତ୍ଭ ଚନସିଂଔୟା ଫହୁ ୄଦର୍ ׀ 

b) ଏହା ଅଭଓୁ ଚନସଂଔୟା ଫୃଦ୍ଧ ିସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାକୁଡଓି ସହତି ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯାଏ ׀ 

c) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସକ୍ଷଭତା ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ଦାଯଦି୍ରୟ ସ୍ତଯଯ ପ୍ରବାଫ ଯହଙି ି ׀ 

2. ସାଭାଜକି ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ 

a) ସହଯୀଓଯଣ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଭିା ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ସହଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ 
ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଠ୍ଅି ଓଯଙି ି׀ 

b) ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭୂଔୟତଃ ୄଭଡଓିାର ସଫୁଧିା ସଫୁଯ  ଉରବ୍ଧତା ଏଫଂ ବିକଭୟତା ତଥା ସାଭଥତୟ ଯ ବାଫ 
ଓାଯଣଯୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟାସଫୁ ଯହଥିାଏ ׀ 

c) ନିୄ ଚ ଫୟାଣାଭ ଓଯଫିାଯ ଓଭ ଅଫର୍ୟଓତା ସହତି ଧିଓ କତହିୀନ ,ଭନ୍ଦୁ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଅଡଓୁ କତ ି ନୂତନ 
ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ ୄମଯଓି ି ଭଧୁୄଭହ  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘା ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଙ ି׀ 

3. ଜୀଫନ ପ୍ରତୟାଶା 

a) ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ୄସହ ିପ୍ରତୟାର୍ତି ଫର୍ତ ସଂଔୟା ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହା ଅଚ ିଚନମ ୄହାଆଥିଫା ର୍ରୁି୍ ଫଞ୍ଚ ିଯହଫି ׀  

b) ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ସ୍ୱାଧିନତା ସଭଣଯ 30 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଅଚ ି 60 ଫର୍ତଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଙ ି ଓନୁି୍ତ ୄସହ ି ଦୀଖତତଯ 
ସଭଣାଫଧି ଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟାକୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନ ଦଏି ନାହିଁ ׀  

c) ଏହାଯ ପସ୍ୱଯୂ ‘ନୀୄଯାକ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା’ ଯ ଏଓ ନୂତନ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଅସଙି ି׀ 

d) ଏହା ‘ୄକଯଅିେକି୍’ ,ଫୃଦ୍ଧ ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ଫୂତାଫର୍ୟଓତା ଯ ସୃଷି୍ଟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 
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E. ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫକିାଶ 

ୄମୄତୄଫୄ ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଉୄଯ ତାଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ସିଫୁ ସହତି ଫୟସ୍ତ ଥିୄର, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ଭହତ୍ତ୍ୱ 
ଭଧ୍ୟ ସଘୂୀତ ଓୄର ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ୄଓଫ ୄଯ ୄଯ ଅଣିୄର ׀ ବାଯତୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓିଯ ିଫଓିର୍ତି ୄହରା, ତାଯ ଫଫିଯଣ ଏଠ୍ ିଦଅିମାଆଙ:ି  

a) କଭତଚାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଜନା 

ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଘାଯଓି ଯୂୄ ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ସହତି ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା, 
ମାହାଓୁ 1947 ୄଯ ୄଦର୍ଯ ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ଓଙି ିସଭଣ ୄଯ, ଆ.ଏସ୍. ଅଆ. ଧିନଣିଭ, 1948 ନୁମାଣୀ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ 
ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଏହ ି ୄମାଚନା ଘାଯଓି ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫଳ ୟ-ଓରାଯ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରାକ ୁ
ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଏହାଯ ନଚିସ୍ୱ ଡିୄ ସ୍ପନସାଯୀ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ୄନଟେଓତ ଚଯଅିୄଯ ଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

ESIC ,ଓଭତଘାଯୀ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଫୀଭା ନକିଭୁ ୄହଉଙ ି ପ୍ରୄଣାକ ଓଯଫିା ଏୄଚନିସ ମିଏ ଏହାଯ ନଚି ଡାକ୍ତଯଔାନା  
ଡିୄ ସ୍ପନସାଯୀକୁଡଓି ଘାଏ ଏଫଂ ସଯଓାଯୀ/ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ   ଘୁକି୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିଏହାଯ 
ନଚି ସଫୁଧିାକୁଡଓି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଟ. 15,000 ମତୟନ୍ତ ଭଚୁଯୀ ଚତନ ଓଯୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ଓଭତଘାଯୀଙୁ୍କ ଂର୍ଦାଣୀ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଠ୍ ିଓଭତଘାଯୀ  ନମୁିକି୍ତଦାତା ମଥାକ୍ରୄଭ ୄଦଣ ୄଯାର ଯ 1.75%  4.75% ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ;ି ଯାଚୟ 
ସଯଓାଯଭାୄନ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ ଯ 12.5%  ଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଫୁଧିାସଫୁୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ESIS ସୁଫଧିାୄଯ ଭୁକି୍ତ ଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା 

b) କବତାଫସ୍ଥା ରାବ 

c) ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ 

d) ୄଯାକ  ଉର୍ତ୍ଯଚୀଫତିା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଭଚୁଯୀ ୄଯ ହାନ ିାଆଁ ନକଦ କ୍ଷତିଯୂଣ ଏଫଂ 

e) ଓଭତଘାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ନ୍ତଭି ସଂସ୍କାଯ/ୄନ୍ତୟଷ୍ଟି କ୍ରଣିା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ 

ଏହା ଫୟତୀତ ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄଭଡଓିାର ଏୄଟଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ୄସଫାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଏ ׀ ଭାଙ୍ଙତ 2012 ମତୟନ୍ତ ESIS 65.5 ନଣୁିତ ରାବଗ୍ରାହୀଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଙି ି׀  

b) ୄକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଜନା 

ESIS ଯ ଠ୍କି୍ ୄଯ ୄଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା ,CGHS) ଅସରିା, ମାହାଓୁ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ 
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ 1954 ୄଯ ରାକ ୁଓଯାକରା ׀ ମାହା ୄନର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତଓାଯୀ ତଥା ସବିିରିଏନ୍ ଓାମତୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫା 
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ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ׀ ଏହାଯ ରକ୍ଷୟ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଙୁ୍କ ଫୟାଓ 
ୄଭଡଓିର ୄସଫା ୄମାକାଆୄଦଫା ଏଫଂ ଅଂର୍ଓିଯୂୄ ଏହାଯ ନଧିି ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ  ଧିଓାଂର୍ 
ଯୂୄ ନମୁିକି୍ତଦାତା ,ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯୁ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଏ ׀  

CGHS ଯ ନଚିସ୍ୱ ଡିୄ ସ୍ପନସାଯୀ, ୄାରିକି୍ଳନକି୍  ସଘୂୀବୁକ୍ତ ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫାକୁଡଓି ପ୍ରଦାନ  
ଓଯାମାଏ ׀ 

ଏହା ସଫୁ ପ୍ରଣାୀଯ ର୍ଧ, ଏୄରାୟାଥିଓ ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄସଫା, ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରକସ, ୟାୄଥାୄରାଚ ି  
ୄଯଡିୄରାଚ,ି କମ୍ଭୀଯଯୂୄ ସୁସ୍ଥ ୄଯାକୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଫିାସ ସ୍ଥାନୀଣ ଦର୍ତନ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଯାଭର୍ତ ଆତୟାଦ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଂର୍ଦାନ ତ ି ନାଭଭାତ୍ର ୄଟ ମଦି ଉର୍ତ୍ୄଯାର୍ତ୍ଯ ଏହାଓୁ ୄଫତନ ଭାନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯାମାଏ – ଟ. 15 ପ୍ରତଭିାସ ଠ୍ାଯୁ ଟ. 150 ପ୍ରତଭିାସ ମତୟନ୍ତ ׀  

2010 ୄଯ, CGHS ୄଯ 3 ନଣୁତ ରାବଗ୍ରାହୀ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଓୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯୁଥିଫା 8 00,000 ଯଫିାଯ ଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତଯ 
ଏଓ ସଦସୟତା ଅଧାଯ ଯହଥିିରା ׀  

c) ଫାଣିଜୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ଯ ଚାତୀଣ ଓଯଣ ଫୂତଯୁ ତଥା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫାଣିଚୟିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓୁ ୄଓୄତଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଓନୁି୍ତ, ୄମୄହତୁ ଏହା ଧିଓାଂର୍ ବାୄଫ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ହାନ ିଓାଯଓ ଥିରା, ଅଯମ୍ଭ 
ୄଯ, ଏହା ଫୟାଓ ଯୂୄ ୄଓଫ ଓୄତାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଫଂ ତାହା ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଉରବ୍ଧ 
ଥିରା ׀  

1986 ୄଯ, ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଭାନଓୀଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଓୁ ସଭସ୍ତ ଘାଯ ି
ଚାତୀଣଓୃତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯାକରା ׀ ,ଏଭାୄନ ୄସୄତୄଫୄ 
ବାଯତୀଣ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ନକିଭଯ ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀ ଥିୄରୁ׀ ଏହ ି ଉତ୍ପାଦ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଫାର୍ଓି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ରାକୁ ଓଯାକରା, ୄମଉଥଁିୄଯ 
କବତାଧାନ, ଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଆତୟାଦ ି ବ ି ୄଓୄତଓ ଫଚତନ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ׀ ଫଚାଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫା ସହତି ଏହା 
ସଂୄର୍ାଧନଯ ୄନଓ ଘକ୍ର ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି,ି ନ୍ତଭି ୄକାଟଓି 2012 ୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀  

ଫର୍ୟ, ୄନଓ ସଂୄର୍ାଧନ ୄଦଆ କତ ି ଓରାୄଯ ଭଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍-ିଅଧାଯତି ଫାର୍ଓି ଘୁକି୍ତ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଯ ଘତି ସଂସ୍କଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ବାଯତୄଯ ସଫତାଧିଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓାଯଯ 
ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଯହ ିଅସଙି ି׀ ଏହ ିଉତ୍ପାଦ ଏୄତ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହାଆଙ ିୄମ ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ୄକ୍ଷା ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯ,ି 
ଫାଯଭାଯ ୄନଓ ୄରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ‘ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓବଯ’ ଯୂୄ ନାଭିତ ଓଯାମାଏ ׀  

2001 ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ୄଫସଓାଯୀ ଫୟଫସାଣୀଭାୄନ ଅସଫିା ୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫହୁଭାତ୍ରାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଙ ିଓନୁି୍ତ 
ଅଚ ି ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଫୃହତ୍ ଙୁଅଁ ଫଚାଯ ଯହମିାଆଙ ି  ଓବଯ, ଫଚତନ ଏଫଂ ନୂତନତଯ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ କୁଡଓିୄଯ ׀
ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବିନ୍ନତାସଫୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୟାଣ କୁଡଓିୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମିଫ ׀  
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ଅଚ,ି ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ 300 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଉରବ୍ଧ ଙ ି׀  

F. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଜାଯ 

ଅଚଓିାରି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄଔାୀ ସମି୍ମତି ଙନ୍ତ,ି ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି
ମାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଓୁହାମାଏ, ନୟଭାୄନ ଫୀଭା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଭଧ୍ୟ ଙନ୍ତ ି  ଓୄତଓୄ ׀
ଭୂବୂତ ଅଧାଯ ିସଂଯଘନା ୄହାଆଥାନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିନୟଭାୄନ ସହାଣତା ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ସଯଓାଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିନୟଭାୄନ ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଙନ୍ତ ି  ଏକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ନଭିନୄଯ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଯୂୄ ׀
ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆଙ ି:  

A. ଅଧାଯିକ ସଂଯଚନା : 

1. ସାଫତଜନକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର 
ସାଫତଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରଣାୀ ଚାତୀଣ ସ୍ତଯ, ଯାଚୟ ସ୍ତଯ, ଚରିଳା ସ୍ତଯ ଏଫଂ ଏଓ ସୀଭିତ ଭାତ୍ରାୄଯ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ତଯୄଯ ଓାମତୟ ଓୄଯ 
ୄମଉଁଠ୍,ି ଚାତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀସଫୁ ଓୁ ଗ୍ରାଭ କୁଡଓିୄଯ ରାକୁ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଗ୍ରାଭୟ ସଭୁଦାଣ  ସଯଓାଯୀ  ଆନଫରାଷ୍ଟ୍ରଓଚଯ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିାଓୁ ସାଭଦୁାଣିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ଭାନଙୁ୍କ ସଂକୃ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏସଫୁୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଅଙ୍ଗନଫାଡ ିଓଭତଘାଯୀ ,ପ୍ରତ ି1000 ୄରାଓସଂଔୟା ାଆଁ 1ୁ ୄମଉଭଁାନଙୁ୍କ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫଓିାର୍ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଯ 
ୄାର୍ଣ ଯିଯୂଓତା ଓାମତୟକ୍ରଭ ଏଫଂ ସଭନିତ ର୍ରୁି୍ ଫଓିାର୍ ୄସଫା ୄମାଚନା ,ICDS) ନ୍ତକତତ ନାଭାଙି୍କତ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

b) ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ଚନମ ଯଘିାଯଓ ,TBA) ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ କାଆଡ ,ଯାଚୟ କୁଡଓି ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫବିାକକୁଡଓିଯ ଫୂତଯ ଏଓ 
ୄମାଚନା ୁ ׀  

c) ଅର୍ା (ASHA) (ଧିଓୃତ ସାଭାଚଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓାମତୟଓର୍ତ୍ତାୁ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀଭାୄନ, ୄମଉଁଭାୄନ NRHM (ଚାତୀଣ 
ଗ୍ରାଭୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଭିର୍ନୁ ଓାମତୟକ୍ରଭ ନ୍ତକତତ ସଭଦୁାଣ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ଏଫଂ ଗ୍ରାଭୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫବିାକଯ ସଂଓତ ଯୂୄ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ନୂତନ, ଗ୍ରାଭୟ-ସ୍ତଯଯ, ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା 
ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ର କୁଡଓି ପ୍ରତ ି5000 ଚନସଂଔୟା ,ାହାଡ,ି ଅଦଫିାସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 3000ୁ ାଆଁ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଏ 
ଏଫଂ ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା, ମାହାଓୁ ଓିିରିଅଯୀ ନସତ ଭିଡ୍-ୋଆଫ୍ (ANM) ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଯୁୁର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରାଥଭିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄଓନ୍ଦ୍ର ୄମଉଁକୁଡଓି ପ୍ରାଣ ଙ ଉ-ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓିଯ ୄଯପଯାର ଣୁନଟି ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି 30,000 
ଚନସଂଔୟା ,ାହାଡ,ି ଅଦଫିାସୀ  ଙୁଅ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 20,000ୁ ାଆଁ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଏ ׀ ସଭସ୍ତ PHC ଫାହୟୄଯାକୀ 
ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ସ୍ଥାନୄଯ ଘାଯ ିଠ୍ାଯୁ ଙ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଭଧ୍ୟ ଥାଏ ׀ ୄସଭାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚୄଣ 
ୄଭଡଓିର ପିସଯ  14 ାଯା-ୄଭଡଓିର ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଯୁୁର୍  ଏଓ ଭହିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସହାଣଓ, ଏଓ ନସତ 
ଭିଡ-ୋଆଫ୍, ଏଓ ରାୄଫାୄଯଟଯୀ ୄଟଓନସିଅିନ୍, ଏଓ ପାଭତାସଷି୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସହାଣଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଥାଅନ୍ତିୁ , ଏଭାନଙୁ୍କ 
ୄନଆ କଠ୍ତି ׀  
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ଓଭୁୟନଟି୍ ୄହରଥ ୄସଣ୍ଟଯ କୁଡଓି ଘାଯ ିPHC ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ୄଯପଯାର ଣୁନଟି୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ନଣିଭ ନୁସାୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ CHC ,ପ୍ରତ ׀ 1 ରକ୍ଷ ଚନସଂଔୟା ାଆଁ ୁ ୄଯ ନୂୟନ 30 ର୍ମୟା, ୄକାଟଏି 
ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ, ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ୄଭସନି, ପ୍ରସୂତ ି ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ଏଫଂ ୄରୄଫାୄଯଟଯୀ ସଫୁଧିା ଥିଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ନୂୟନ ଘାଯ ି
ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଥତାତ୍ ଏଓ ସଚତନ, ଏଓ ପିଚସିଅିନ୍, ଏଓ କାଆୄନୄଓାୄରାଚଷି୍ଟ ,ପ୍ରସୂତରି୍ାସ୍ତ୍ରୀୁ ଏଫଂ ଏଓ ର୍ରୁି୍ ଘଓିତି୍ସଓ ଥିଫା ଉଘତି୍ 
ୄମଉଭଁାୄନ 21 ାଯା-ୄଭଡଓିର  ନୟାନୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାଯା ସହାଣତାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

ଗ୍ରାଭୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ଉ-ଭଣ୍ଡୀଣ/ତାରୁଓ ,ତହସରିୁ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା/ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ୄଦର୍ଯ ପ୍ରାଣ 2000 ଥିଫା ଅଓତିୁ ଯୂୄ ଓୁହାମାଉଥିଫା ଉ-ଚରିଳା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି; 

ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଏଫଂ ର୍କି୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ଥାଅନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏସଫୁୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି ୄଭଡଓିର ଓୄରଚ 
,ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଂଔୟା ପ୍ରାଣ 300ୁ ଏଫଂ ନୟାନୟ ତୃତୀଣଓ ୄଯପଯର ୄଓନ୍ଦ୍ରକୁଡଓି ׀ ଏକୁଡଓି ଭଔୂୟତଃ ଚରିଳା ସହଯ  ସହଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯହଥିାନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ତ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତାପ୍ରାପ୍ତ  ଉନ୍ନତ ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ସଯଓାଯ ଧୀନୄଯ ଥିଫା ନୟାନୟ ଏୄଚନିସ, ମଥା: ୄଯରୄେ ସୁଯକ୍ଷା  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ଫବିାକ,ଫନ୍ଦଯ/ଔଣ ିଆତୟାଦିୁ   
ଡିୄ ସ୍ପନସଯୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭାନଙ୍କ ୄସଫାକୁଡଓି ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂକଠ୍ନ ଯ ଓଭତଘାଯୀ  ୄସଭାନଙ୍କ ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ׀  

2. ୄଫସଯକାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଫଧାନ କର୍ତ୍ତା 

ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଫଡ ପ୍ରାଆୄବଟ/ୄଫସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ଙ ିମାହା ସଭସ୍ତ ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା-ପ୍ରାଥଭିଓ, 
ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ୄଶ୍ରଣୀ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ, ଣ-ରାବ ସଂକଠ୍ନ  ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ରାବଥିଫା 
ଓୄତାୄଯଟ, େଷ୍ଟ, ୄସାୄରା ପ୍ରାଓିଟର୍ନ୍ ଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ୄସଫା, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ, ପଭତାସୀ ୄଦାଓାନ, ଏଫଂ 
ଣୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ,ଠ୍ଓ ଘଓିତି୍ସଓୁ ମତୟନ୍ତ ଫସି୍ତାଯତି ׀ ବାଯତୄଯ ଏୄରାୟାଥିଓ ,ଏମ୍.ଫ.ିଫ.ିଏସ୍ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୁ 
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ପ୍ରାଣ 77%  ୄଫସଯଓାଯୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଙନ୍ତ ି  ପ୍ରାଆୄବଟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙତ ବାଯତ ୄଯ ସଭସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙତଯ ׀
75% ଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ପ୍ରାଆୄବଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙତ ସଭସ୍ତ ଫାହୟୄଯାକୀ ଅକଭନ ଯ 82% ଏଫଂ ସଭଗ୍ର ବାଯତ ସ୍ତଯୄଯ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣଯ 52%  ୄଟ2  ׀ 

ବାଯତୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫଦିୟାଯ ନୟାନୟ ପ୍ରଣାୀ ,ଅଣୁୄଫତଦ/ସଦି୍ଧ/ଣୁନାନୀ/ୄହାଭିାଥିୁ ୄଯ ଫହୁତ ଧିଓ ସଂଔୟାୄଯ 
ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙନ୍ତ ି ମାହାଯ ସଂଔୟା 7 ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ସାଫତଚନଓି ତଥା ୄଫସଯଓାଯୀ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫସ୍ଥିତ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଯ ରାବ-ସଓାୄର୍ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଫୟତୀତ, NGO ଏଫଂ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ର ଓୁ ଫ ିଚନସଭୁଦାଣ ଓୁ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାକାଆଫାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଏହା ଅଓନ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମ 7,000 ଯୁ ଧିଓ ୄସ୍ୱଙ୍ଚାୄସଫୀ ଏୄଚନିସଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟଓାୄଯ ସଂକୃ୍ତ 
ଙନ୍ତ ି  ଫହୁତ ଧିଓ ସଂଔୟଓ ଭାଧ୍ୟଭଓି  ତୃତୀଣଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାକଡୁଓୁି ଭଧ୍ୟ ଣ-ରାବ ସଂସ୍ଥା ଓଭିା େଷ୍ଟ ଯୂୄ ଞି୍ଜଓୃତ ׀
ଓଯାମାଆଙ,ି ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ୄସଫାସଫୁଯ ପ୍ରାଫଧାନୄଯ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକଦାନ ଦିନ୍ତ ି׀  

3. ପାଭତାସୁୟଟକିର ଉୄଦୟାଗ 
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ର୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦଯ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଓହଫିାଓୁ କୄର, ବାଯତୄଯ ଏଓ ଫୃହତ୍ ପାଭତାସୁୟଟଓିର 
ଉୄଦୟାକ ଯହଙି,ି ମାହା 1950 ୄଯ ଟ. 10 ୄଓାଟ ିଯ ଉୄଦୟାକ ଠ୍ାଯୁ ଅଚ ିଟ.55,000 ୄଓାଟ ିଯ ଫୟଫସାଣ ,ଯତ୍ପାନୀ ଓୁ 
ସମି୍ମତି ଓଯିୁ  ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଙ ି׀  ଏହା ପ୍ରାଣ 5 ନଣୁିତ ୄରାଓଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆଙ,ି ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦନ 6000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଣୁନଟି୍ ୄଯ ଘାରୁ 
ଯହଙି ି׀  

ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ସ୍ତଯଯ ଭୂରୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ୄହଉଙ ି ନୟାର୍ନର ପଭତାସୁୟଟଓିରସ ପ୍ରାଆସଙ୍ି୍ଗ ଥଯଟିୀ ,NPPA), 
ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିପାଭତା ୄକ୍ଷତ୍ର ଯସାଣନ ଭନ୍ତ୍ରାଣ ଧୀନୄଯ ଙ ି  ଓଫ ଏଓ ଳ୍ପ ସଂଔୟଓ ଡ୍ରକସ/ର୍ଧ ,500 ଓଭିାୄ ׀
ୄସବ ିଫଲ୍କ ଡ୍ରକସ ଭଧ୍ୟଯୁ 76 ୁ ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ,ି ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଡ୍ରକସ  ଉତ୍ପାଦନ ଭକୁ୍ତ-ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧତାଯଣ ପ୍ରର୍ାସନ ଧୀନୄଯ ଙନ୍ତ ି׀ ମାହା ଉୄଯ ଭରୂୟ ନଣିନ୍ତ୍ରଓ ଙ୍କ ସତଓତ ଦୃଷି୍ଟ ଥାଏ ׀ ଯାଚୟଭାନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ ନଣିନ୍ତ୍ରଓଭାୄନ 
ୄକ୍ଷତ୍ର ଫ ଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯନ୍ତ ି ମିଏ ଡ୍ରଗ୍ କୁଡଓିଯ କୁଣ  ଭୂରୟନଦି୍ଧତାଯଣ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁଡଓିୄଯ 
ନଣିଭ/ସୂତ୍ରୀଓଯଣ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯନ୍ତ ି׀  

B. ଫୀଭା ପ୍ରଦାନକାଯୀ  : 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄସଫାଯ ସଭହୂ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓୁି ୂଫତଯୁ 
ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି  ମାହା ସଫୁଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ସାହଚନଓ ୄଟ, ତାହା ୄହଉଙ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର/ନାଶି୍ରତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ׀
ଉସ୍ଥିତ ି – ଅଦ ି ତାଯଔି ମତୟନ୍ତ ାୄଞ୍ଚାଟ ି – ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄନଟେଓତ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଫିାଓୁ ଓଙି ି ଧିଓ ଅସଫିାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ଥାଆ ׀  

C. ଭଧ୍ୟସ୍ଥ : 

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ଂର୍ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ୄରାଓ ଏଫଂ ସଂକଠ୍ନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ 
ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସଭସ୍ତ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଭାୄନ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ ି׀ ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମି୍ମତି ହୁନ୍ତ ି:  

1. ଫୀଭା ୄରାକଯ (ଦରାର) ୄମଉଁଭାୄନ ଫୟକି୍ତ କଭିୋ କୄତାୄଯଟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭା କବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଯୂୄ କାମତୟ କଯନ୍ତ ି ି ସଭାୄନ ୄସହୄ ׀ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓଯନ୍ତ ିୄମଉଭଁାୄନ ଫୀଭା ଘାହାଁନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିତଥା ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯୄଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସମ୍ଭଫ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଫୀଭା ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ହାନଯି ସଭଣୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓଯଫିାୄଯ ଫ ିସହାଣତାୄ ׀
ଦିନ୍ତ ି ି ବ୍ରାଓଯଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ୄସହ ିଫୟଫସାଣ ଯଖିାଯନ୍ତୄ ׀  ׀
ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙୁ୍କ ାଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମାଏ ׀  

2. ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି କନୁି୍ତ ୄକୄତକ କୄତାୄଯଟ ବିକର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି  ׀
ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙ୍କ ଫିଯୀତ, ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭା ଯଖିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄଓଫ ୄସହ ି
ଓବ୍ନାନୀ ସହତି ଯଖିାଯିୄ ଫ ମାହା ାଆଁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ବିଓର୍ତ୍ତଫୟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଙ ି׀ ଘତି ଫନିଣିଭନ ନୁସାୄଯ, 
ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ସଫତାଧିଓ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ୄକାଟଏି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଭାୄନା ରାଆନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄରଔାଏଁ କ୍ଷଯୁ ଓାମତୟ ଓଯିାୄଯ ׀ ୄସଭାନଙୁ୍କ 
ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓଭିର୍ନ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶି୍ରଭଓି ଦଅିମାଏ ׀  
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3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସକଭାୄନ ୄହଉଛନ୍ତ ି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାଯଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄମଉଭଁାୄନ ଫୟଫସାୟୄଯ 2001 
ଠ୍ାଯୁ ଅସଛିନ୍ତ ି  ସଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ଫକି୍ରି ଓଯଫିାାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମାଆନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କୄ ׀
ପ୍ରର୍ାସନଓି ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି  ଥୄଯ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଫକି୍ରି ୄହାଆକୄର, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ׀
ଏଓ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମାଏ ମିଏ ତାୄଯ ଡାଟା ୄଫସ୍ ,ତଥୟ ଅଧାଯୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତ 
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄହରଥ୍ ଓାଡତ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୄସବଅି ୄହରଥ ଓାଡତ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା  କି୍ଳନଓି କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ,ତୁଯନ୍ତ ନକଦ ପ୍ରଦାନ ନ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସାୁ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ ମଦି ଫୀଭିତ 
ଫୟକି୍ତ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ଯ ଉୄମାକ ନ ଓୄଯ, ୄସ ଫରିକୁଡଓି ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ନମୁିକ୍ତ ଟ.ିି.ଏ. ଠ୍ାଯୁ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିାଆାୄଯ ׀ ଟ.ିି.ଏ. ଭାନଙୁ୍କ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତି ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଣ୍ଡ ଦଅିମାଏ 
ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ହସିାଫୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ାଯଶି୍ରଭିଓ ଦଅିମାଏ ମାହା ପି୍ରଭଣିଭଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

4. ଫୀଭା ୄେଫ ଏଗି୍ରୄକଟଯକୁଡଓି IRDAI ଫନିଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହଉଥିଫା ସଫତୁଯାତନ ପ୍ରଓାଯଯ ୄସଫା 
ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ୄଟ   ׀ ୄସଭାନଙ୍କ ୄେଫ ସାଆଟ୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଟରିଭାୄଓତଟଙ୍ି୍ଗ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମଔୁଓୁ ନ ଅସ ିଦୂଯ ଫିଣନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ିତ ଓଯଥିାନ୍ତ ିଏଫଂ ଅଗ୍ରହୀ 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଗ୍ରଣୀଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚାତ ଓଯଥିାନ୍ତ ିମାହା ସହତି ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ହୁଏ ׀ 
ୄସଭାୄନ ତୁନା ାଆଁ ୄସବ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦର୍ତି ଭଧ୍ୟ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ୄଟରିଭାୄଓତଟଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନରାଆନ ୄାଟତର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସଂଗ୍ରହ, ପି୍ରଭଣିଭ ନୁସ୍ମାଯଓ ୄପ୍ରଯଣ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରଓାଯଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄସକଡୁଓୁି ବ ି ଅଉଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମତୟ ସଭାଦତି ଓଯଫିା ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ନୁଜ୍ଞା ଭଧ୍ୟ 
ଘାହିଁଥାନ୍ତ ି׀ ଗ୍ରଣୀଭାୄନ ଫୟଫସାଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହଫା, ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦସଫୁଯ ପ୍ରଦର୍ତନ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସବ୍ନାଦତି 
ଓଯାମାଉଥିଫା ଅଉଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଅଧାଯୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ାଯଶ୍ରଭିଓ 
ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ 

5. ଫୀଭା ଫିଣନ ପାଭତକୁଡଓି  IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହଉଥିଫା ସଫତାଧୁନଓି ପ୍ରଓାଯଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଟନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ି
ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ନଭିନ ଓାମତୟଓାକୁଡଓୁି ସବ୍ନାଦତି ଓଯନ୍ତ ି ୄମଉଁଭାନଙୁ୍କ ୄସବ ି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ, 
ଫତିଯଣ ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

ଫୀଭା ଫକି୍ରଣ ଓାମତୟଓା: ଫୀଭା ୄସରସ ଫୟକି୍ତ ,ISP) ନମୁିକ୍ତ ଓଯ,ି ଧିଓାଯୀଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯ,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ 
ଦୁଆଟ ିଫୀଭା, ଦୁଆଟ ିସାଧାଯଣ ଏଫଂ ଦୁଆଟ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫକି୍ର ିଓଯଫିା ׀ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା 
ସଭନ୍ଧୄଯ,  IMF ଓୁ ୄଭାଟଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା, କୃହଭାରିଓ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ୄସବ ିନୟାନୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ବ ିପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ଓିାୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁଯୂ ୄଓଫ 
ଔଘୁୁଯା ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକଡୁଓୁି ତଣ ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି 
ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫଘନଫଦ୍ଧତା ଓୁ ୄଓଫ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫତ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଏଫଂ ୄସଫା ୄଦଉଥିଫା ଫଦିୟଭାନ 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓଯାମାଉଥିଫା ଉମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ଫୀଭା ୄସଫା ଓାମତୟଓା: ଏହ ିୄସଫା ଓାମତୟଓାକୁଡଓି ୄଓଫ ୄସହ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ସହତି 
ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ତଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓଭିା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଘୁକି୍ତନାଭା ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ତାରିଓା 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 
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a. ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଉଟୄସାସଙ୍ି୍ଗ ଓାମତୟଓା ଉୄଯ 
ଭାକତଦର୍ଓିା ୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଦଅିମାଆଥିଫା ନୁମାଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଯ ଫୟାକ୍ ପିସ୍ ଓାମତୟଓାକୁଡଓୁି 
ହାତଓୁ ୄନଫା; 

b. ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ କୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୟକ୍ତ ୄହଫା; 

c. ୄସଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ୄଯ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ସୄଫତକ୍ଷଓ  ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ ନମୁିକି୍ତ ୄଦଆ ସୄଫତକ୍ଷଣ  
ହାନ ିଭରୂୟାଙ୍କନ ଓାମତୟଓୁ ହାତଓୁ ୄନଫା; 

d. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଭତପି୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାମତୟଓା ׀ 

ଅଥକି ଉତ୍ପାଦ ଫତିଯଣ : ଅଥଓି ୄସଫା ଏଓଚଓୁିୟଟବି (FSE) ନମୁିକ୍ତ ଓଯ ିଫତିଯଣ ଓଯଫିା ୄମଉଁଭାୄନ ନଭିନ ଅଥଓି 
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ, ଫତିଯଣ ଏଫଂ ୄସଫା ଓଯଫିା ାଆଁ ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି:  

a. SEBI ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭୁୟଘୁଅର ପଣ୍ଡ; 
b. PFRDA ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ୄନର୍ନ ଉତ୍ପାଦ; 
c. SEBI ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଯାଭର୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫତିଯଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଅଥଓି ଉତ୍ପାଦ; 
d. RBI ଦ୍ୱାଯା ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଫୟାଙ୍କ/NBFC ଯ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ /ଅଥଓି ଉତ୍ପାଦ; 
e. ବାଯତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଡାଓ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଣ-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ; 
f. ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଭତପି୍ରାପ୍ତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଅଥଓି ଉତ୍ପାଦ ଓଭିା ଓାମତୟଓା ׀  

D. ନୟାନୟ ଭହତ୍ତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ସଂଗଠ୍ନ 

ଓଙି ିଧିଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଙନ୍ତ ିୄମଉଭଁାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

1. ବାଯତୀୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭକ  ଫକିାଶ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ଅଆ.ଅଯ.େ.ିଏ.ଅଆ.) ମାହା ୄହଉଛ ିାରିଅୄଭଣ୍ଟଯ ଏକ ଅଆନ 
ଦ୍ୱାଯା ଗଠ୍ତି ଫୀଭା ଫନିୟିାଭକ ମାହା ଫୀଭା ଫଜାଯୄଯ ସଭସ୍ତ ଫୟଫସାୟ  ଫୟଫସାୟୀଭାନଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରତି କୄଯ ׀ ଏହା 
2000 ୄଯ ସ୍ଥାିତ ୄହରା ଏଫଂ ନା ୄଓଫ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ିତୁ ଏହାଓୁ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଏହା ଉୄଯ ଓାମତୟ ବାଯ ନୟସ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

2. ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଏଫଂ ଜୀଫନ ଫୀଭା ଯିଷଦ ׀ ୄମଉଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ସଭନ୍ଧତି ଚୀଫନ ଓଭିା ସାଧାଯଣ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣଓୁ ଯଘିାତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ଓୁ ସୁାଯରି୍ ଭଧ୍ୟ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

3. ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସଘୂନା ଫୁୟୄଯାଓୁ ଅଆଅଯଡଏି ଦ୍ୱାଯା ଫର୍ତ 2009 ୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯାମାଆଥିରା ଏଫଂ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭା 
ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଅସଥିିଫା 20 ସଦସୟ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଏଓ ଯଘିାନା ଯରି୍ଦ ଥିଫା ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସଂସ୍ଥା ୄଟ ׀ ଏହା ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ 
 ଫୟଫସାଣ ଯଣନୀତ ିକଠ୍ନ ସୄଭତ ତଥୟ – ଅଧାଯତି  ୄଫୈଜ୍ଞାନଓି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଗ୍ରହଣଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର 
ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ର – ସ୍ତଯୀଣ ଯିୄ ାଟତକୁଡଓୁି ସଂଗ୍ରହ, ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ସୃଷି୍ଟ ଓୄଯ ׀  ଏହା ଫନିଣିାଭଓ ଏଫଂ ସଯଓାଯଙୁ୍କ, 
ୄସଭାନଙ୍କ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତଓିଯଣ ୄଯ ସହାଣତା ୄଦଫା ାଆଁ, ଭୂଔୟ ଆନୁଟସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଉୄଦୟାକଯ ରାବ 
ାଆଁ, ଫୁୟୄଯା ୄନଓ ଯିୄ ାଟତ, ଉବଣ ଅଫର୍ତ୍ତଓ ଏଫଂ ଥଯଓ ାଆଁ, ଚାତ ଓଯଙି ି׀ 

IIB ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡକ୍ସ, ବା ସବତଯ ଓୁ ସଂଘାତି ଓୄଯ ମାହା ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ପ୍ରଧାନ ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ଓାମତୟ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ନୂତନ ଅଓାଉଣ୍ଟ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିା ଫସ୍ଥାୄଯ ଡଭିାଟ୍ ଅଓାଉଣ୍ଟକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରତଯୂି ଓଯଣୄଯ ସାହାମୟ 
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ଓୄଯ ׀ ୄଓନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆୄଣ୍ଡକ୍ସ, ବା ସବତଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ବଣ୍ଡାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ରିସୀ ଉୄଯ ଓାଯଫାଯ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନାଯ ପ୍ରସାଯଣ/ଯାଉଟଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଏଓ ଫନିଭିଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

IIB ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଘଣନତି ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ’ ୄଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ 
ଓଯ,ି ଏହାଯ ହସି୍ପଟର ଣୁନକି୍ ଅଆଡ.ି ଭାଷ୍ଟଯ ଓାମତୟକ୍ରଭ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଓଯ ିସାଯଙି ି׀  

IIB ଯ ସଫତାଧୁନଓି ସୂତ୍ରାତ ୄହାଆାୄଯ TPA, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙୁ୍କ ସଂମୁକ୍ତ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଗ୍ରୀଡ୍ ଯ ୄଦଔାୄଯଔା ଓଯଫିା ׀ ସୂତ୍ରାତଯ ରକ୍ଷୟ ୄହଉଙ ି ଘଓିତି୍ସା ଭରୂୟୄଯ ାଯଦର୍ତିା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ସୁଦକ୍ଷ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ସହତି ଫୀଭା ଦାଫୀ ଯଘିାନଯ ଏଓ ପ୍ରଣାୀ ଅଣଫିାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ 
ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ 

4. ର୍କି୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ୄମଯଓି ି ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ସଂସ୍ଥାନ ଏଫଂ ଚାତୀଣ ଫୀଭା ଏଓାୄଡଭୀ ମିଏ ଫସୃି୍ତତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା  
ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ୄଫସଯଓାଯୀ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭହୂ ମିଏ ସମ୍ଭାଫୟ 
ବିଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

5. ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସଂଓଟକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭଣୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଂଓଟସଫୁଯ 
ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଟ.ିି.ଏ. ଭାନଙୁ୍କ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦାଫୀକୁଡଓି 
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙୁ୍କ ଯାଭର୍ତ ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି׀  

6. ୄଫୈଧାନଓି ତତ୍ତ୍ୱ ୄମଯଓି ି ଫୀଭା ୄରାଓା, ଉୄବାକ୍ତା ନୟାଣାଣ ଏଫଂ ସବିିର ୄଓାଟତଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଫଚାଯୄଯ ଏଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଉୄବାକ୍ତା ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ଯ ସଭସୟା ଅସଥିାଏ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ଫୀଭା ୄଓୌଣସ ିନା ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ୄନଓ ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ଫୂତଯୁ ଫଦିୟଭାନ ଥିରା ଓନୁି୍ତ ଏହାଯ ଅଧୁନଓି ସ୍ୱଯୂ ୄଓଫ ଓଙି ି
ର୍ତାଦ୍ଦ୍ୀ ଯୁାତନ ׀ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ସଯଓାଯୀ ନଣିଭନ ସହତି ୄନଓ ଫସ୍ଥା ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି ି׀  

b) ଏହାଯ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ତ ି ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଣାୀ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ 
ସଯଓାଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

c) ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ସ୍ତଯ ଏଓ ୄଦର୍ଯ ୄରାଓସଂଔୟା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ଓାଯଓ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀  

d) ତନି ିପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ୄହଉଙନ୍ତ ିପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭିଓ ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ, ମାହା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିାର ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ତଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ଔଙ୍ଙତ ଫଢ ିଥାଏ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃତୀଣଓ ୄସଫା ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

e) ବାଯତଯ ନଚିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୟାୄରଙ୍ଗସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଯଓି ି ଚନସଂଔୟା ଫୃଦ୍ଧ ି ଏଫଂ ସହଯୀଓଯଣ ୄମଉକଁୁଡଓି ଉମୁକ୍ତ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀  

f) ସଯଓାଯ ଫ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄମାଚନାକୁଡଓି ଅଣିଫାୄଯ ପ୍ରଥଭ ଥିୄର ମାହାଙୁ୍କ ୄଯ ୄଯ ୄଫସଯଓାଯୀ ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫାଣିଚୟିଓ ଫୀଭା ନୁସଯଣ ଓରା ׀  

g) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯ ୄନଓ ୄଔାୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଠ୍ତି, ୄଓୄତଓ ୂଫତାଫର୍ୟଓ/ଅଧାଯଓି ସଂଯଘନା ,ଆନଫରାଷ୍ଟ୍ରଓଘଯୁ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ନୟଭାୄନ ଫୀଭା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ୄବ୍ରାଓଯ, ବିଓର୍ତ୍ତା  ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ବ ିଭଧ୍ୟସ୍ଥଭାୄନ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ନୟ ଫନିଣିାଭଓ, ର୍କି୍ଷଣ ତଥା ୄଫୈଧାନଓି ତତ୍ତ୍ୱଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ନଚି ନଚି 
ବୂଭଓିା ସଂାଦତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

 

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

a) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା 
b) ଫାଣିଚୟିଓ ଫୀଭା 
c) ଚାତୀଣଓଯଣ 
d) ପ୍ରାଥଭିଓ, ଭାଧ୍ୟଭଓି ଏଫଂ ତୃତୀଣଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା 
e) ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
f) ୄବ୍ରାଓଯ ,ଦରାରୁ 
g) ବିଓର୍ତ୍ତା 
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h) ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ 
i) ଅଆ. ଅଯ. ଡ.ିଏ. 
j) ୄରାଓା   
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ଧ୍ୟାୟ 7 
ଫୀଭା ଦରିରୀଓଯଣ  

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଫୀଭା ଉୄଦୟାକୄଯ, ଅୄଭଭାୄନ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପଭତ, ଦସ୍ତାଫଚି ଆତୟାଦ ି ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓଯୁ ׀ ଏହ ି ଧ୍ୟାଣ ଫବିିନ୍ନ 
ଦସ୍ତାଫଚି /ଓାକଚତ୍ର ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ୄସସଫୁଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ୄଦଆ ଅଭଓୁ ୄନଆମାଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ପଭତଯ ସଠ୍କି୍ 
ସ୍ୱଯୂ, ଏହାଓୁ ଓିଯ ିଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ /ସୂଘନା ଭାକିଫାଯ ଓାଯଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ଭଧ୍ୟ ଏହା ନ୍ତଜ୍ଞତାନ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ 
B. ପ୍ରସ୍ତାଫ ,ସଙ୍କଟାଙ୍କନୁ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା 
D. ପି୍ରଭଣଭ ଯସଦି 
E. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି 
F. ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି
G. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
H. ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫୟାଔୟା 
I. ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା 
J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ‘ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଚାଣନୁ୍ତ’ଭାକତଦର୍ଓିା 
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ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ : 

a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
b) ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓାଯ ଭହତ୍ୱ ଉୄଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ପି୍ରଭଣିଭ ଯସଦି ଏଫଂ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ଯ ନୁବାକ 64VB ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
d) ଫୀଭା ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ  ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
e) ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଫଂ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
f) ଷୃ୍ଠାଙ୍କନକୁଡଓି ଓାହିଁଓ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
g) ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ଅଆନ ନୟାଣାଣୄଯ ୄଓଉଁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ୄଦଔାମାଏ, ଏହାଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ׀ 
h) ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଓାହିଁଓ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ׀ 
i) ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓ’ଣ ୄଟ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଙୁ୍କ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକତଦର୍ଓିା ସଭନ୍ଧୄଯ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓ’ଣ ଓଯଫିା 

ଅଫର୍ୟଓ, ଏହାଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ׀ 
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A. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ 

ୄମଯଓି ିୂୄ ଫତ ଓୁହାମାଆଙ,ି ଫୀଭା ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ ମାହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଏଓ ରିସୀୄଯ ସ କାସ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଫୀଭା 
ଦରିରୀଓଯଣ ରିସୀଯ ନକିତଭ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ନୁୄହଁ ׀ ୄମୄହତୁ ୄବ୍ରାଓଯ  ବିଓର୍ତ୍ତା ବ ି ୄନଓ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଥାଅନ୍ତ ି
ୄମଉଭଁାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଛିୄ ଯ ଓାମତୟ ଓଯନ୍ତ,ି ଏହା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄଫ ଫ ିସାକ୍ଷାତ ଓଯ ିନ 
ାଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଗ୍ରାହଓ  ତାଯ ଫୀଭା ଅଫର୍ୟଓତା ସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓଫ ୄସହ ିଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଠ୍ାଯୁ ଚାଣିଫାଓୁ ାଏ ମାହାଓୁ 
ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ୄସବ ିଦସ୍ତାଫଚିସଫୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ ବ ବାୄଫ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ 
ସାହାମୟ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଏପ୍ରଓାୄଯ, ଦରିରୀଓଯଣ ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛାଭଣା  ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଣିଫା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ׀
ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଙ ିମାହା ପ୍ରଥାକତ ଯୂୄ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ନଓିଟତଭ ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଗ୍ରାହଓଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଓୁ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି 
ଫରି୍ଣୄଯ ସଭସ୍ତ ସୄନ୍ଦହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ  ୄସକୁଡଓି ଯୂଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 
ସଭନ୍ଧତି ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଏଫଂ ଫୀଭାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନାଯ 
ଭହତ୍ୱ  ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ଫୁଛଫିା ଉଘତି୍ ׀  

1. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ 

ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ଫସ୍ଥା ଭୂତଃ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ୄଟ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ସଘୂୀତ ଓୄଯ :  

 ୄସ ଓଏି ୄଟ 

 ୄଓଉଁ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄସ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ  

 ୄସ ଓ’ଣ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ, ତାହାଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ 

 ୄଓୄତ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ  

ସଂରୂ୍ଣ୍ତ  ଫଫିଯଣୀଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତଯ ୄଭୌଦି୍ରଓ ଭୂରୟ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନା ׀  

a) ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

i. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ପଭତଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନଭିନ ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭା ୄଦଫା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ଏଫଂ 

 ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଦଅିମିଫାଓୁ ଥିଫା ସୁଯକ୍ଷାଯ ହାଯ, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା  

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ୄସହ ିତଥୟକୁଡଓୁି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁକୁଡଓି ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଉୄମାକ ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି  ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ /ସୂଘନାଯ ׀
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁନ୍ତ ି׀  
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ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ୂଫତଯୁ ପ୍ରଓଟ ହୁଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ଫଧି ସାଯା  
ଏଯଓି ିଘୁକି୍ତଯ ସଭାପି୍ତ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘାରୁ ଯହଥିାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ମଦ ିଫୀଭିତ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ୄଖାର୍ଣା ଓଯଙି ିୄମ ୄସ ୄଭାଟଯ ୄସ୍ପାଟତସ ଓଭିା 
ଶ୍ୱାୄଯାହଣ ୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଯୄହ ନାହିଁ , ତାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ରିସୀ ଫଧି ସାଯା ୄସ ୄସବ ିଧନ୍ଦାୄଯ ସଂରଗ୍ନ 
ଯହଫି ନାହିଁ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟ ୄଟ ମିଏ ଏହ ିସଫୁ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ 
ଓଯଫି ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯଫି ׀  

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ନାଭ, ୄରାୄକା, ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ଏହାଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା 
ଫୀଭା/ଉତ୍ପାଦଯ ଫକତ/ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ପି୍ରଣ୍ଟଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ 
ୄମାଡଫିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥାକତ ୄଟ, ମଦ ିଏହ ିସଭନ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଅଦର୍ତ ପଭତାଟ୍ ଓଭିା ପ୍ରଥା ନାହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ୄସବ ିଟପି୍ପଣୀ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ:ି  

 ‘ସଙ୍କଟ ଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟସଫୁଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ, ଫିଥକାଭୀ ଓଯୁଥିଫା ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା, ଫୀଭିତ 
ଦ୍ୱାଯା ଓଟ ଓଭିା ସହୄମାକ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଭାନୟ ଓଯିୄ ଦଫ’, 

 ‘ଓବ୍ନାନୀ ସଙ୍କଟୄଯ ଯହଫି ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ’ ׀    

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ୄଘାଷଣାତ୍ର : ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡଥିାନ୍ତ ି
ମାହା ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ପଭତଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ୂଯଣ ଓଯଫିାଯ ଓଷ୍ଟ 
ଉଠ୍ାଆଙ ିଏଫଂ ୄସଥିୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ସଫୁଓୁ ଫୁଛଙି,ି ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ତଥୟଯ ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓାଯଣଯୁ 
ସମ୍ମତ ିାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫସଯ ଯହଫି ନାହିଁ ׀  

ଏହା ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଭଔୂୟ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ଫୀଭିତ କ୍ଷୄଯ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଉୄଯ କୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫାଯ 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫଯ ଘୁକି୍ତଣ ଓର୍ତ୍ତଫୟୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓୄଯ ׀  

ୄଘାଷଣାତ୍ରଯ ଅଦଶତ ପଭତ 

IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ସି୍ଥତ ଅଦର୍ତ ୄଖାର୍ଣାତ୍ରଯ ପଭତାଟ ନଭିନ ଯୂୄ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଙିନ୍ତ ି:  

1. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ, ୄଭା ତଯପଯୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ସଭସ୍ତ ଫୟକି୍ତ ତଯପଯୁ, 
ୄମ ୄଭା/ଅଭ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଉୄଯାକ୍ତ ଫକ୍ତଫୟ, ଉର୍ତ୍ଯ ଏଫଂ/ଓଭିା ଫଫିଯଣୀ, ୄଭାଯ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ 
ହସିାଫୄଯ ସତୟ ଏଫଂ ସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄମ ଏହ ିନୟ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଯପଯୁ ଭଁ/ୁଅୄଭ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ୄଟ /ଟୁ ׀ 
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2. ଭଁୁ ଫୁଛୁଙ ିୄମ ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ/ସୂଘନା ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଧାଯ ୄହଫ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ 
ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ 
ୄଓଫ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀ 

3. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଅହୁଯ ିୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ୄମ ପ୍ରସ୍ତାଫଟ ିଉସ୍ଥାିତ ଓଯ ିସାଯରିା ୄଯ ଓନୁି୍ତ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସଙ୍କଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତଯି ସଘୂନା ୂଫତଯୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ସାଭାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄଯ ୄହଉଥିଫା 
ୄଓୌଣସ ିଯଫିର୍ତ୍ତନ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫି ି/ଓଯଫୁି ׀ 

4. ଭଁ/ୁଅୄଭ ୄଖାର୍ଣା ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ଏଫଂ ୄସହ ିଓବ୍ନାନୀ ସହତି ସମ୍ମତ ୄହଉଙ/ିୄହଉଙୁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯ ଓଭିା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର ତଥୟ ଘାୄହଁ ମିଏ ୄଓୌଣସ ି ସଭଣୄଯ ଫ ି ଫୀଭତି ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ 
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିଫ ଥଫା ୄଓୌଣସ ିତୀତ ଓଭିା ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ ନମୁିକି୍ତଦାତାଠ୍ାଯୁ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟ 
ଘାୄହଁ ମାହା ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଓଭିା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ଏଫଂ 
ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ସୂଘନା ଘାୄହଁ ମାହା ାଔୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓଭିା ଦାଫୀ ସଭାଧାନ 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ଚୀଫନ/ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଉୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀  

5. ଭଁ/ୁଅୄଭ ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିସଯଓାଯୀ ଏଫଂ /ଓଭିା ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ପ୍ରସ୍ତାଫ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ/ଓଭିା 
ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡତ ସହତି ୄଭାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓୃତ 
ଓଯୁଙ/ିଓଯୁଙୁ ׀ 

b) ଏକ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ପ୍ରଶନଗୁେକିଯ ସ୍ୱଯୂ 

ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା  ସ୍ୱଯୂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଯ ଫକତ ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଫୟକି୍ତକତ ପ୍ରଓାଯ ୄମଯଓି ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଏଫଂ ମାତ୍ରା ଫୀଭାୄଯ,. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତକୁଡଓି ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, 
ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ  ବୟାସ, ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ,ି ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ, ଅନୁଫଂର୍ଓି କଣୁ, ତୀତ ଫୀଭା ନୁବୂତ ି
ଆତୟାଦ ିଫରି୍ଣୄଯ ସୂଘନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏକ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ତତ୍ତ୍ୱ  

i. ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫକଯ ନାଭ 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ନଚିଯ ଯଘିଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ୄଦଫାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏହା ଚାଣଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ 
ୄମ ଓାହା ସହତି ଘୁକି୍ତୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାମାଆଙ,ି ମାହା ଦ୍ୱଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ରାବସଫୁ ୄଓଫ ଫୀଭିତ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଓଯିାଯଫି ׀ ଯଘିଣ ସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ୄସହସିଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ ି ୄଓହ ି ନୟ ଚୄଣ ,ଭୃତୁୟ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ବିୁ  ସଙ୍କଟ ଫୀଭିତୄଯ ଏଓ ହତି ହାସର ଓଯଥିାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯ ି
ଥାଆ ାୄଯ ׀  

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫକଯ ଠ୍କିଣା ଏଫଂ ସଂକତ ଫଫିଯଣୀ 

ଉୄଯ ଉରିଳଖିତ ଓାଯଣସଫୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓତ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  
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iii. ପ୍ରସ୍ତାଫକଯ ୄଶା, ଜୀଫକିା କଭିୋ ଫୟଫସାୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା ବ ିୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄର୍ା/ଫୃର୍ତ୍,ି ଚୀଫଓିା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ 
ୄଟ ୄମୄହତୁ ସଙ୍କଟ ସହତି ୄସକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓ ସଭନ୍ଧ ଥାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପାଷ୍ଟ ପୁଡ୍ ୄଯଷୁ୍ଟଯାଣ୍ଟଯ ଏଓ ୄଡରିବଯୀ ଭୟାନ୍, ମାହାଓୁ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଔାଦୟ ଫତିଯଣ ାଆଁ ଉଙ୍ଙ ୄଫକୄଯ ୄଭାଟଯ 
ଫାଆକ୍ ୄଯ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରା ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ, ତାହା ାଆଁ ୄସହ ିୄଯଷୁ୍ଟଯାଣ୍ଟଯ ଅଓାଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ ୄକ୍ଷା ଦୁଖତଟଣାଯ ସମ୍ମଔୁୀନ 
ୄହଫାଯ ଅର୍ଙ୍କା ଧିଓ ଯୄହ ׀  

iv. ଫୀଭାଯ ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ଯଚିୟ 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ୄସହ ିଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ମାହାଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ଏହା ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଏହା :  

i. ଏଓ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମାତ୍ରା ,ଓାହା ଦ୍ୱାଯା, ୄଓୄତୄଫୄ, ୄଓଉଁ ୄଦର୍ଓୁ, ୄଓଉଁ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯୁ ୄଟ ଥଫା 

ii. ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ,ଫୟକି୍ତଯ ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ଯଘିଣ/ଘହି୍ନଟ ସହତି ) ଆତୟାଦ ିୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ ି

v. ଫୀଭା ଯାର୍ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯ ସୀଭା ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ସଫୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘଓିତି୍ସାଯ ଭରୂୟ ୄହାଆାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା 
ାଆଁ ଏହା ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଚୀଫନ ହାନ,ି ଏଓ ଙ୍ଗ ହାନ,ି ଓଭିା ଦୃଷି୍ଟ ହାନ ି ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ି ଯଭିାଣ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

vi. ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ତାଯ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫଫିଯଣୀଯ ସୂଘନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି  ଏହା ׀
ତାଯ ଫୀଭା ଆତହିାସଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ୄଟ ׀ ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ ସଷି୍ଟଭସଫୁ ଯହଙି ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫୀଭତି 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ୄକାନୀଣ ଯୂୄ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ଏହା ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଙି,ି 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତ ରାକ ୁ ଓଯଙି,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଫଦ୍ଧତି ପି୍ରଭଣିଭ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଙି ି ଓଭିା ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯଫିାୄଯ ଭନା ଓଯଙି ିଓଭିା ତାଓୁ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯଙି ିଓ ି׀  



  

124 

 

ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଘତି ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄମଉଁଥିୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଭ ସମି୍ମତି ଥିଫ, ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ 
ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଫୀଭାୄଯ ଏଓ ସମ୍ଭାଫନା ଯୄହ ୄମ ଫୀଭିତ ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ 
ରିସୀ ୄନଆ ଥାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ହାନ ିଖୄଟ, ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିସୂଘନା ׀
ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଂର୍ଦାନଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଉଙ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତଓୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି
ଓଯାମାଉଙ ିଏଫଂ ୄସହ ିୄକାଟଏି ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଫହୁଫଧି ରିସୀ ଓାଯଣଯୁ ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉ ନାହିଁ ׀  

ୁନଶ୍ଚ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭାୄଯ ୄସହ ିଚୄଣ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ନୟାନୟ PA ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଯାର୍ ି,ଫୀଭା ଯାର୍ିୁ  ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀ 

vii. ହାନ ିନୁବୂତ ି

ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓୁ ୄସ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ହାନଯି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୁହାମାଏ, ୄସକୁଡଓି ଫୀଭତି 
ୄହାଆଥାଅନୁ୍ତ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାନୁ୍ତ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ତୀତୄଯ ଓିଯ ି
ସଙ୍କଟଓୁ ସଞ୍ଚାତି ଓଯଥିିରା, ଏହାଯ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସସଫୁ ଉର୍ତ୍ଯଠ୍ାଯୁ ସଙ୍କଟଓୁ ଧିଓ 
ବରବାୄଫ ଫୁଛ ି ାଯିୄ ଫ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅୄଣାଚତି ଓଯଫିା ଓଭିା ଅହୁଯ ି ଧିଓ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 
ଉୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନିନ୍ତ ି׀  

viii. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷଣାତ୍ର 

ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ୄଟ, ପଭତୄଯ 
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ସମି୍ମତି ଓଯାମାଏ ୄମ ଉର୍ତ୍ଯକୁଡଓି ସତୟ  ସଠ୍କି୍ ୄଟ ଏଫଂ ୄସ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯୁଙ ିୄମ ଏହ ିପଭତ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ୄହଫ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ବୂର ଉର୍ତ୍ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ଘୁକି୍ତଓୁ ଫଜ୍ଞା ଓଯଫିାଯ 
ଧିଓାଯ ୄଦଫ ׀ ନୟାନୟ ନୁବାକ ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ସାଧାଯଣ ୄହାଆଥାଏ, ୄସସଫୁ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ, ତାଯଔି ଏଫଂ 
ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ସୁାଯରି୍ ୄଟ ׀  

ix. ୄମଉଁଠ୍ ିଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ଉୄମାକ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ଥଫା ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଘୂନାଓୁ 
ୄଯଓଡତ ଓଯଫି, ଏଫଂ ଏହାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ାଔଯୁ 15 ଦନିଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୁଷି୍ଟ ଓଯଫି ଏଫଂ ସଘୂନା/ତଥୟଓୁ ଏହାଯ 
ରିସୀୄ ଯ ସମି୍ମତି ଓଯଫି ׀ ୄମଉଁଠ୍ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଯ ଦାଫୀ ଓୄଯ ୄମ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ୄଓୌଣସ ି ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟ/ସୂଘନାଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯ ିନାହିଁ ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଭ୍ରଭାତ୍ମଓ ଓଭିା ଭଥିୟା ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି,ି ଏହାଓୁ ପ୍ରଭାଣତି ଓଯଫିାଯ ବାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଉୄଯ ୄଡ ׀ 

ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଏଯଓି ିୄଭୌଖିଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ସଭସ୍ତ ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ ୄଯଓଡତ ଓଯଫିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ 
ଯହଙି ି׀ ମାହାଓୁ ପୄରା-ପ୍ ଚଯଅିୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀   

ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ୄଓୄତଓ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

1. ପ୍ରସ୍ତାଫପଭତ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ସମି୍ମତି ଓୄଯ ମାହା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିସୁଯକ୍ଷା, 
ଫଚତନ, ପ୍ରାଫଧାନ ଆତୟାଦ ି  ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ଏହାଯ ׀
ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଓୁ ଚାଣିଙ ିୄଫାରି ଏହା ଉୄଯ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ 
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2. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା, ଫୟଫସାଣ, ଚନମ ତାଯଔି, ରିଙ୍ଗ, ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ସହତି ସଭନ୍ଧ, 
ହାଯାହାଯ ିଭାସଓି ଅଣ ଏଫଂ ଅଣ ଓଯ ୟାନ୍ ନଂ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଙ୍କ ନାଭ  ଠ୍ଓିଣା, ତାଙ୍କ ୄମାକୟତା  
ଞି୍ଜଓଯଣ ନଭଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଏଓତ୍ରତି ଓୄଯ ׀ ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଫୟାଙ୍କ 
ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଚଓିାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ଏଓତ୍ରତି ଓଯାମାଏ ׀ 

3. ଏହା ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଭଡଓିର ସି୍ଥତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଥାଏ ׀ ପଭତୄଯ ଥିଫା ଏହ ିଫସୃି୍ତତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ତୀତ 
ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଉୄଯ ଅଧାଯତି ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସଙ୍କଟଯ ମଥାଥତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଥାଏ ׀ 

4. ୄସ ପଭତୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥିରା ଓ ିନାହିଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏହାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫଫିଯଣୀ 
ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ 

5. ୁନଶ୍ଚ, ୀଡତି ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିନୟ ୄଯାକ ଓଭିା ଫୟାଧି ଥଫା ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖତଟଣାଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ 
ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଭକାମାଆଥାଏ : 

a. ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା 
b. ପ୍ରଥଭ ଘଓିତି୍ସା ଯ ତାଯଔି 
c. ମତ୍ନ ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା 
d. ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଅୄଯାକୟ ରାବ ଓଯଙି ିଓ ି

6. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ତଥୟଓୁ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ 
ଏଫଂ ତାଯ ଜ୍ଞାତସାଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଯ ୄଓୌଣସ ିନଶିି୍ଚତ ଫଦିୟଭାନତା ଓଭିା ଉସ୍ଥିତ ିଙ ିଓ ିମାହା ାଆଁ 
ଡାକ୍ତଯୀ ଧ୍ୟାନ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

7. ପଭତ ତୀତ ଫୀଭା  ଦାଫୀ ଆତହିାସ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ତଯିକି୍ତ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ 
ପ୍ରର୍ନସଫୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

8. ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ କୁଡଓୁି ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଉଘତି୍ ׀ 

9. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସମ୍ମତ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସହ ି ଡାକ୍ତଯଔାନା/ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର 
ତଥୟ/ସୂଘନା ଭାକିଫା ାଆଁ ଧିଓାଯ ୄଦଆଥାଏ ମିଏ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ୄସହ ିୄଯାକ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଙିନ୍ତ ିଓଭିା ଓଯିାଯନ୍ତ ିମାହା ତାଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଓଭିା ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀ 

10. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ୁଷି୍ଟ ଓୄଯ ୄମ ୄସ ପଭତଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ ଯହଥିିଫା ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓାଓୁ ାଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ସର୍ତ୍ତ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଆଙୁ୍ଚଓ ୄଟ ׀ 

11. ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ସ୍ୱଯୂ ଫକ୍ତଫୟ କୁଡଓିଯ  ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ସତୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସାଧାଯଣ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁ 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ୄଭେକିର ପ୍ରଶନାଫୀ  
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ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଓୁ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଙାତ ି ଦଯଚ ଓଭିା 
ଓୄଯାନଯୀ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓଭିା ଭାୄଣାଓାଡନିର ଆନଫାଓତର୍ନ ବ ିୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଫସୃି୍ତତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ 
  ׀
ଏକୁଡଓି ଏଓ ପଭତ ଦ୍ୱାଯା ସଭଥତି ୄହଫାଓୁ ୄଡ ମାହାଓୁ ଓନସରିଟଙ୍୍ଗ ପିଚସିଅିନ୍ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିପଭତଓୁ 
ଓବ୍ନାନୀଯ ୟାୄନର ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଭତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସ୍ୱୀଓୃତ,ି ଫଚତନ, ଆତୟାଦ ିଯ 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅିମାଆଥାଏ ׀  

IRDAI ନୁଫନ୍ଧ ରକାଆଙନ୍ତ ିୄମ ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ସହତି ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ଏଓ ପ୍ରତରିିି  ତାଯ ଯରି୍ଷି୍ଟ କୁଡଓୁି ସଂରଗ୍ନ ଓଯଫିାଓୁ 
ଡଫି ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭିତ ାଔଓୁ ତାଯ ୄଯଓଡତ ାଆଁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମିଫା ଉଘତି୍ ׀  

2. ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ବୂଭିକା 

ଉବଣ କ୍ଷ ଥତାତ୍ ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ ିଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଥିାଏ ׀  

ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା ଏଓ ୄବ୍ରାଓଯ, ମିଏ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତାଯ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି ୄମ ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ  ତଥୟ/ସୂଘନା ଓୁ  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  
IRDAI ଫନିଣିଭନ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ପ୍ରତ ିଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହକ (କ୍ଳାଏଣ୍ଟ) ପ୍ରତ ିଏକ ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ କର୍ତ୍ତଫୟ 

IRDAI ଫନିଣିଭନ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ୄମ ‚ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଏହାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ନୟ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସଯୁକ୍ଷା ମାହା 
ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଯ ହତିୄଯ ୄହଫ, ତାହା ଉୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାୄଯ ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ସଓାୄର୍ ଏଓ 
ପ୍ରସ୍ତାଫତି ସଯୁକ୍ଷା ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ /ସୂଘନା ପ୍ର ׀   ଦାନ ଓଯଫି‛ ׀   

ୄମଉଁଠ୍ ି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ତାଯ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଏଓ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟସ୍ଥଯ ଯାଭର୍ତ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ , 
ୄସବ ିଫୟକି୍ତ ଉର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାୄଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯାଭର୍ତ ୄଦଫା ଉଘତି୍ ׀  

ୄମଉଁଠ୍,ି ୄଓୌଣସ ିଫ ିଓାଯଣଯୁ ୄହଉ, ପ୍ରସ୍ତାଫ  ନୟାନୟ ସଭନ୍ଧତି ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯାମାଆନାହିଁ, 
ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଗ୍ରାହଓଠ୍ାଯୁ ଏଓ ପ୍ରଭାଣତ୍ରଓୁ ସଭାଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମ ପଭତ  ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ 
ସଭନ୍ଧୄଯ ତାହାଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ୄମ ୄସ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଘୁକି୍ତଯ ଭହତ୍ୱଓୁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫୁଛଙି ି׀ 
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B. ପ୍ରସ୍ତାଫ (ସଙ୍କଟାଙ୍କନ) ଯ ସ୍ୱୀକୃତ ି

ଅୄଭ ୄଦଖିଙୁ ୄମ ଏଓ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ ନଭିନ ସୂଘନା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ : 

 ଫୀଭିତଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ 
 ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରଓାଯ 
 ୄବୌତଓି ରକ୍ଷଣକୁଡଓିଯ ରକ୍ଷଣ ଉବଣ ସଓାଯାତ୍ମଓ ଏଫଂ ନଓାଯାତ୍ମଓ 
 ଫୀଭା ଏଫଂ ହାନଯି ୂଫତ ଆତହିାସ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ ଉ.ସ୍ୱ. 45 ଫର୍ତଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଫଣସ୍କଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଏଓ 
ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ାଔଓୁ ଭଧ୍ୟ ଠ୍ାଆାୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫୄଯ ଉରବ୍ଧ ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ, ୄମଉଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଯାଭର୍ତ 
ଦଅିମାଆଙ,ି ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ  ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ସୁାଯରି୍ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, ୄମଉଁଠ୍ ି
ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ନୄହଁ, ସମ୍ଭାଫୟ ଓଲାଏଣ୍ଟ ଠ୍ାଯୁ  ଧିଓ ସୂଘନା ାଆଫା ାଆଁ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଭଧ୍ୟ 
ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତାୄଯ ସଙ୍କଟ ଓାଯଓ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଭୂରୟ / ହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ଏଫଂ 
ଫବିିନ୍ନ ଓାଯଓ ଅଧାଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ତାୄଯ ଫୀଭିତଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଦୂତ ୄଫକ  ଦକ୍ଷତା ସହତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାଫକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ତା’ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ସଭସ୍ତ ନରି୍ଣ୍ତଣଓୁ ଏଓ ମଥାଥତ 
ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯଥିାଏ ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫଗୁେକିଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଉୄଯ ଟପି୍ପଣୀ 

IRDAI ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ 15 ଦନି ଯ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ବିଓର୍ତ୍ତା 
ଏହ ିସଫୁ ସଭଣୄଯଔାଯ ୋକ୍ ଓଯଫିା, ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଯୂୄ ପୄରା-ପ୍ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓ ଗ୍ରାହଓ 
ୄସଫା ଯୂୄ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓ / ଫୀଭିତ ସହତି ସଂଓତ ଯଖିଫାଯ ଅର୍ା ଯଔାମାଏ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଫରି୍ଣୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାଯ ଏହ ିସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ___________ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

I. 7 ଦନି 
II. 15 ଦନି 
III. 30 ଦନି 
IV. 45 ଦନି 
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C. ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତକା 

ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଏହା ତଯପଯୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ 
ଦସ୍ତାଫଚି ׀ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ୄବ୍ରାଘଯ ଓଭିା ରିପୄରଟ୍ ଅଓାଯୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ୄସବ ି ସମ୍ଭାଫୟ ୄକ୍ରତାଭାନଙୁ୍କ ଏଓ 
ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ ଯଘିଣ ଓଯଫିାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ଓୄଯ ׀ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓାଯ ନକିତଭ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ତଥା 
IRDAI ଙ୍କ ରିସୀଧାଯୀଯ ସ୍ୱାଥତ ସଯୁକ୍ଷା ଧିନଣିଭ 2002 ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଧିନଣିଭ 2013 ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ରାବଯ ଯସିଯ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଫସି୍ତାଯଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ 
ଏଫଂ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ୋୄଯଣ୍ଟ,ି ଫଚତନ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  

ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଯାଆଡଯ ,ଅଡ-ନ ଓବଯ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଉଥିଫାୁ କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ୄସକୁଡଓିଯ ରାବଯ ଯସିଯ 
ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀ ଅହୁଯ ି ଭଧ୍ୟ, ସଫୁ ଯାଆଡଯ ଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ିନଦି୍ଧତାଯତି ପି୍ରଭିଣଭ ଭୂଔୟ 
ଉତ୍ପାଦଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 30% ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ 

ନୟାନୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ତଥୟ/ସୂଘନା ୄମଉସଁଫୁଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ପ୍ରଓଟନ ଓଯଫିା ଉଘତି୍, ୄସକୁଡଓି ୄହଉଙ ି: 

1. ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଣୁ ଫକତ ାଆଁ ଓଭିା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ାଆଁ ଓବଯ ଏଫଂ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିାଥତଓୟ 
2. ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ 
3. ୄଓୄତଓ ଯସି୍ଥିତ ିନ୍ତକତତ ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଯ ଫଧି/ସର୍ତ୍ତାଫୀ 
4. ଫବିିନ୍ନ ଯସିି୍ଥତ ିନ୍ତକତତ ରାକୁ ୄହଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଓଭିା ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଯ ଫଫିଯଣୀ 
5. ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା 
6. ୄସହ ି ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ର୍ୀଘ୍ର ପ୍ରୄଫର୍, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ନୁଓୂ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ଆତୟାଦ ି ାଆଁ 

ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିୄପ୍ରାତ୍ସାହନ  
7. ଏଓ ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ୄମ ଏହାଯ ସଭସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତ ିମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି 

ୄଓୌଣସ ି ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ମିଏ ୄସହ ି ଏଓା ରାବ ଥିଫା ୄସବଅି ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ୄସ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଫୀଭା ଘାରୁ ଯଖିଥିୄର ଉୄବାକ ଓଯଥିାନ୍ତା ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଗୁେକିଯ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଗୁେକି ସଭେନ୍ଧୀୟ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତକା 
ପ୍ରକାଶତି କଯିଥାନ୍ତ ି  ସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄଯ ଏକ ୄଘାଷଣାତ୍ର ସମି୍ମତି ହୁଏ ୄମ ଗ୍ରାହକ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତକାକୁୄ ׀
ାଠ୍ କଯିଛ ିଏଫଂ ଏହା ସହତି ସମ୍ମତ ୄଟ ׀  
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D. ପି୍ରଭୟିଭ ଯସଦି 

ୄମୄତୄଫୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଯସଦି ୄଦଫା 
ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄଟ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପି୍ରଭଣିଭ ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସୄତୄଫୄ ଫ ିଏଓ ଯସଦି ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀  

1. ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ (ଫୀଭା ଧିନୟିଭ, 1938 ଯ ନୁବାଗ 64 VB) 

ଫୀଭା ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫତଯୁ, ଗ୍ରୀଭ ଯୂୄ ପି୍ରଭିୟଭକୁ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଏଓ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନ ୄଟ, ମାହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ଏଓ ୄଫୈଧ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସଙ୍କଟଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଧାଯଣ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହ ି
ନୁବାକ ବାଯତଯ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ରକ୍ଷଣ ୄଟ ׀  

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

a) ଫୀଭା ଧିନଣିଭ-1938 ଯ ନୁବାକ 64 VB ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟ ଧାଯଣ 
ଓଯଫି ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ୄଫାରି କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଦଅିମାଆ 
ନାହିଁ ଓଭିା ନଦି୍ଧତାଯତି ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରୀଭୄଯ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀ 

b) ୄମଉଁଠ୍ ିଏଓ ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ତଯପଯୁ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଉୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଚଭା ଓୄଯ, ୄସ ଫୟାଙ୍କ 
ଓଭିା ୄାଷ୍ଟର ଙୁଟ ିଦନି ଫୟତୀତ ନୟ ଦନିକୁଡଓିୄଯ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଘଫରି୍ ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଯ ଓଭିର୍ନ ଓୁ ଫନିା ଓାଟ ି
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯଫି ଓଭିା ତା ାଔଓୁ ଡାଓ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାଆଫ ׀  

c) ଏହାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔାମାଆଙ ିୄମ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓଫ ୄସହ ିତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ତାଯଔିୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ନକଦ ଯୂୄ ଓଭିା ୄଘାକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀ 

d) ୄମଉଁଠ୍ ିପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଡାଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄାଷ୍ଟାର ଓଭିା ଭନ ିଡତଯ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ି
ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ୄମଉଁ ତାଯଔିୄଯ ଭନ ି ଡତଯଓୁ ଫୁକ୍ ଓଯାମାଆଥିଫ ଓଭିା ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ 
ଓଯାମାଆଥିଫ, ୄମଭିତ ିଫ ିପ୍ରଓଯଣ ୄହାଆଥାଉ ׀ 

e) ପି୍ରଭଣିଭଯ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ,ୄପଯସ୍ତୁ ମାହା ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଓଭିା ଏହାଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଭିା 
ନୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଓାଯଣ ୄମାକଁ ୁଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଦଣ ୄହାଆ ାୄଯ, ଏହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ କ୍ରସଡ ଓଭିା ଡତଯ 
ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ୄାଷ୍ଟାର/ଭନ ିଡତଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭତି ଠ୍ାଯୁ 
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ଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଯସଦି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫି ׀ ଅଚଓିାରି ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଯାର୍ଓୁି ସଧିା ବାୄଫ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା 
ଙ ି׀ ୄସବ ିଯପିଣ୍ଡ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫ ିବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଯ ଚଭା ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀ 

ଉୄଯାକ୍ତ ଫୂତ-ସର୍ତ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ୄଯ ଫଚତନ କୁଡଓି ଯହଙି,ି ମାହା ଫୀଭା ନଣିଭାଫୀ 58 ଏଫଂ 59 ୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି׀ 
ୄକାଟଏି ୄହଉଙ ି ୄସସଫୁ ରିସୀ ମାହା 12 ଭାସଯୁ ଧିଓ ସଭଣ ାଆଁ ଘାରୁ ଯୄହ ୄମଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ, 
ୄସକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓସିି୍ତୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ׀ ନୟସଫୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିୄଓୄତଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ଚଯଅିୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄମଉଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ଥଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି 
କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ନକଦ ଚଭା ଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଯ ୄଡଫଟି୍ ଚଯଅିୄଯ ׀  

2. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଦ୍ଧତ ି

ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନଭିନ 
ଦ୍ଧତକିୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଓଭିା ଧିଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଦଅିମାଆାୄଯ :  

a) ନକଦ; 

b) ୄଓୌଣସ ିଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକାର୍ଏିଫଲ୍ ସାଧନ ୄମଯ ିଓ ିବାଯତଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିନୁସୂଘୀତ ଫୟାଙ୍କ ୄଯ 
ଡ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଘକ୍., ଡଭିାଣ୍ଡ ଡ୍ରାପଟ, ୄ ଡତଯ, ଫୟାଙ୍କସତ ୄଘକ୍ ;  

c) ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡତଯ; 

d) ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓଭିା ୄଡଫଟି ଓାଡତ; 

e) ଫୟାଙ୍କ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଓଭିା ନକଦ ଚଭା; 

f) ଆଣ୍ଟଯୄନଟ; 

g) ଆ-ୋନସପଯ; 

h) ଫୟାଙ୍କ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓଭିା ରିସୀଧାଯୀ ଓଭିା ଚୀଫନ ଫୀଭିତଯ ସ୍ଥାଣୀ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ 
ୄକ୍ରଡଟି; 

i) ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଉଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଓଭିା ୄଦଣପ୍ରଦାନ ׀  

IRDAI ଫନିୟିଭନ ନୁସାୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ତାଫକ/ରିସୀଧାଯୀ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କଭିୋ ୄକ୍ରେଟି୍/ୄେଫଟି୍ କାେତ ଜଯିଅୄଯ 
ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନଯ ଚୟନ କୄଯ ׀ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄକଫ ୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଅକାଉଣ୍ଟ କଭିୋ ୄସହ ିପ୍ରସ୍ତାଫକି/ ରିସୀଧାଯୀଯ 
ନାଭୄଯ ଜାଯୀ କଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରେଟି୍/ୄେଫଟି୍ କାେତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ କଯାମିଫା ଉଚତି୍ ׀  
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ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ମଦ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ, ୄତୄଫ ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସତୟ ୄହଫ ?  

I. ସଂଓଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ୄାଷ୍ଟ ଓଯାମାଏ 

II. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଏ 

III. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଟ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ 

IV. ସଙ୍କଟଓୁ ୄସହ ିତାଯଔିୄଯ ଧାଯଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁ ଦନି ୄଘକ୍ ଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ 
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E. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଜି 

ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଜି 

ରିସୀ ୄହଉଙ ିଏଓ ଘାଯଓି ଦସ୍ତାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଦସ୍ତାଫଚି ୄଯ ବାଯତୀଣ ଷ୍ଟାବ୍ନ 
ଅଆନ, 1899 ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ନୁସାୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ରକାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀  

ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହତି ଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ IRDAI ଫନିଣିଭନ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯଙି ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଓ’ଣ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ୄହଫା ଉଘତି୍ : 

a) ଫୀଭିତ ଏଫଂ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିନୟ ଫୟକି୍ତଯ ନାଭ ,କୁଡଓିୁ ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା ,କୁଡଓିୁ 
b) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଓଭିା ହତି ଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଫିଯଣୀ 
c) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ/ଓଭିା ଫିର୍ତ୍ ିନୁସାୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି 
d) ଫୀଭା ଫଧି 
e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫିର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଫଚତନ 
f) ପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ / ଓାଟୄମାକୟ 
g) ୄଦଣ ୄମାକୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଫଂ ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟ ଧୀନୄଯ ୄମଉଠଁ୍ ି ପି୍ରଭିଣଭ ସାଭଣିଓ ୄହାଆଥାଏ, ପି୍ରଭିଣଭ 

ଏଡଚଷ୍ଟୄଭଣ୍ଟଯ ଅଧାଯ  
h) ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ି
i) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଉୁଚଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ଏଓ ଅଓସି୍ମଓତାଯ ଖଟଣାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄନଫାଓୁ ଥିଫା 

ଦୄକ୍ଷ 
j) ଦାଫୀ ଉୁଚାଉଥିଫା ଏଓ ଖଟଣା ଖଟଫିାୄଯ ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣ ଫସୁ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୀଭିତଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଏଫଂ ୄସହ ି

ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଧିଓାଯ  
k) ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତ 
l) ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ସହୄମାକ ୄମାକଁୁ ରିସୀଯ 

ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ 
m) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଠ୍ଓିଣା ୄମଉଁଥିୄଯ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ସଘୂନା ଠ୍ାମାଆାୄଯ  
n) ଯତାଆଡଯକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
o) ବିୄମାକ ନଫିାଯଣ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ୄରାଓାଯ ଠ୍ଓିଣା 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉୁଚୁଥିଫା ଏଓ ଦାଫୀ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ 
ଥିଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ର୍ୀଘ୍ର ଓଯଫିାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂନା ୄଦଫାଓୁ ଏଫଂ ,ଫୀଭିତଓୁୁ ଅଫର୍ତ୍ତଓ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  
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F. ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ୱାୄଯଣ୍ଟ ି

ଏଆଠ୍,ି ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନା ୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦୁଆଟ ିଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦ ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 
ୄଟ ׀ ଏକୁଡଓୁି ସର୍ତ୍ତ ଏଫଂ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଓୁହାମାଏ ׀  

1. ସର୍ତ୍ତ 

ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ମାହା ଯାଚନିାଭାଯ ଅଧାଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ : 

a. ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଅଦର୍ତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଉୄରଳଔ ଓୄଯ: 

ମଦ ି ଦାଫୀଟ ି ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଦକିଯୁ ଓଟୂର୍ଣ୍ତ/ଚାରିଅତ ି ହୁଏ, ଓଭିା ମଦ ି ତାଯ ସଭଥତନ ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଭିଥୟା 
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦଅିମାଏ ଓଭିା ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ଓଭିା ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓଙି ିରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ଥଫା ତା ତଯପଯୁ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିଓଟରୂ୍ଣ୍ତ ସାଧନ ଓଭିା ଉଓଯଣଯ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯାମାଏ ଓଭିା ଫୀଭିତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଭୂଓ ଓାମତୟ ଥଫା ୄଭୌନ ସମ୍ମତ ିଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିହାନ ିଓଭିା ନଷ୍ଟ ୄହାଆଥାଏ, 
ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଭସ୍ତ ରାବଯୁ ଫଞ୍ଚତି ଓଯାମିଫ ׀  

b. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ସୂଘନା ସର୍ତ୍ତ ଉୄରଳଔ ଓଯିାୄଯ : 

ଦାଫୀଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଡସିଚାଚତ ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଓଙି ିଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପାଆର ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଏହ ି ସର୍ତ୍ତଯ ୄେବଯ ଓୁ ଫିର୍ତ୍ ି / ଓଷ୍ଟଯ ଘଯଭ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ି ଏହା 
ଓବ୍ନାନୀଯ ସୄନ୍ତାର୍ ାଆଁ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଏ ୄମ ୄମଉଁ ଯସିି୍ଥତିୄ ଯ ଫୀଭିତଓୁ ଯହଥିିରା, ୄସଥିୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି 
ସଭଣ – ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତା’ ାଆଁ ଓଭିା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ାଆଁ ୄସବ ିସୂଘନା ୄଦଫା ଓଭିା ଦାଫୀ ପାଆର 
ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ନ ଥିରା ׀  

ସର୍ତ୍ତଯ ଉରଖଂନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀଓୁ ନଷି୍କ୍ରଣି ଓଯ ିଦଏି ׀  

2. ୱାୄଯଣ୍ଟ ି

ୄଓୄତଓ ଯସିି୍ଥତ ିନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତୄଯ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ 
ଅଦଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଏଓ ରିସୀୄଯ ନ୍ତବତୁ ׀ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିସହତି, ଫୀଭିତ 
ୄଓୄତଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ନଏି ମାହାଯ ନୁାନ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ରିସୀ 
ଫଧିୄଯ ଭଧ୍ୟ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଏହ ିଓର୍ତ୍ତଫୟ କୁଡଓୁି ଫୀଭିତଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ 
ୋୄଯଣ୍ଟକିୁଡଓି ସଙ୍କଟଓୁ ଯଘିାତି ଏଫଂ ଉନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଅଫର୍ୟଓ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ମାହାଯ ନୁାନ ଘୁକି୍ତଯ ୄଫୈଧତା 
ାଆଁ ଫସୁ୍ତତଃ ଓଯାମାଏ ׀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏଓ ରକା ଦସ୍ତାଫଚି ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀ ଏହା ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଂର୍ ୄଟ ׀ ଏହା ଘୁକି୍ତଯ 
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ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତ ୄଟ ,ମାହା ଘୁକି୍ତଯ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତଯ ଫୂତଯୁ ଓାମତୟ ଓୄଯ ୁ ׀ ଏହାଓୁ  ଓୄଠ୍ାଯ ବାୄଫ  ଫସୁ୍ତତଃ ନଯିୀକ୍ଷଣ  
ନୁାନ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ ଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉ ׀  

ମଦ ିଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଓୁି ଯୂଣ ଓଯା ନ ମାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଆଙ୍ଚାୄଯ ରିସୀ ନଷିି୍କ୍ରଣ ୄହାଆମାଏ ମଦ ିଏହାଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ 
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଉରଖଂନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ହାନ ିୄହାଆନାହିଁ ଓଭିା ଏଥିୄଯ ତାହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ ׀ ଫର୍ୟ, 
ଫୟଫହାଯଓି ଯୂୄ, ମଦ ିୋୄଯଣ୍ଟଯି ଉରଖଂନ ସଂରୂ୍ଣ୍ତଯୂୄ ୄଫୈର୍ଣିଓ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଯୂୄ ଫ,ି ହାନିୄ ଯ 
ଏହାଯ ଫଦାନ ନାହିଁ ଓଭିା ହାନ ିଯ କମ୍ଭୀଯତାଓୁ ଫଢାଆ ନାହିଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ନଚିଯ ଫିୄ ଫଓ ନୁସାୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ରିସୀଯ 
ଭାନଦଣ୍ଡ  ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯିାଯନ୍ତ ି ି ସବୄ ׀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ହାନକିୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭାକତ ଦାଫୀ ଯୂୄ 
ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ ଦାଫୀଯ ଧିଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଯ ସଭାଧାନ ଓଯାମାଏ, 100 ପ୍ରତରି୍ତୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ଏକ ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା ରିସୀୄଯ ନଭିନ ୱାୄଯଣ୍ଟ ିଥାଆ ାୄଯ :  

ଏହାଯ ଧିତ୍ର ଦଅିମାଉଙ ି ୄମ ାଞ୍ଚଚଣ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଏଓାଠ୍ ି ୄସହ ି ଏଓା ସଭଣୄଯ ୄସହ ି ସଭାନ 
ଫାଣୁମାନୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ୋୄଯଣ୍ଟ ିଏହା ଓହ ିାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ୄଓଭିତ ିସଭାଧାନ ଓଯାମିଫ ମଦ ି
ଏହ ିୋୄଯଣ୍ଟଯି ଉରଖଂନ ହୁଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତକଡୁଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ?  

I. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଯ ନହିତିାଥତ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯଫିା ଫନିା ଚଣା ଡଥିାଏ 
II. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ 
III. ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ିୄହଉଙ ିଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଓୁ ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯା ମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ ରକା ଯୂୄ 

ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ, ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁୄହ ଁ
IV. ମଦ ିଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟଯି ଉରଖଂନ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଓୁ ତଥାି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିଏହା ସଙ୍କଟ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ 

ୄହାଆ ନ ଥାଏ 
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G. ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ରିସୀକୁଡଓୁି ଏଓ ଅଦର୍ତ ପଭତୄ ଯ ଚାଯୀ ଓଯଫିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ୄଟ ; ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଙି ି ଫିର୍ତ୍ଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ  ନୟ ୄଓୄତଓଓୁ ଫଚତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଯବିାଷା  

ମଦ ିଜାଯୀ ସଭୟୄଯ ରିସୀଯ ୄକୄତକ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧକୁ ଯଫିର୍ତ୍ତନ କଯିଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଥାଏ, ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ କୁହାମାଉଥିଫା 
ଏକ ଦସ୍ତାଫଜି ଜଯିଅୄଯ ସଂୄଶାଧନ/ଯିଫର୍ତ୍ତନଗୁେକୁି ନଦି୍ଦଷି୍ଟ କଯି ଏହା କଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହାଓୁ ରିସୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଏହାଯ ଂର୍ ହୁଏ ׀ ରିସୀ ଏଫଂ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଏଓତ୍ର ଘୁକି୍ତ କଠ୍ତି ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ׀
ଯଫିର୍ତ୍ତନ /ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ୄଯଓଡତ ଓଯଫିା ାଆଁ ରିସୀ ଘାରୁ ଯହଥିିଫା ସଭଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ କଡୁଓୁି ଚାଯୀ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ମିଏ ଏହାଓୁ 
ଧ୍ୟାନୄଯ ୄନଆଥାଏ ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସମି୍ମତି ଓଯଥିାଏ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ କୁଡଓି ନଭିନ ସଭନ୍ଧୄଯ ୄ ହାଆଥାନ୍ତ ି:  

a) ଫୀଭାଯାର୍ିୄ ଯ ବିନ୍ନତା/ଯଫିର୍ତ୍ତନ 

b) ଏଓ ଋଣ ୄନଫା ଏଫଂ ରିସୀଓୁ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଫନ୍ଧଓ ଯଖିଫା ଅଓାଯୄଯ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ 

c) ତଯିକି୍ତ ଫିଦ ଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଯ ଫୃଦ୍ଧ/ିରିସୀ ଫଧିଯ ଫୃଦ୍ଧ ି

d) ସଙ୍କଟ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ, ଉ.ସ୍ୱ. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ରକ୍ଷୟସ୍ଥ ଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ 

e) ନୟ ଏଓ ସ୍ଥାନଓୁ ସବ୍ନର୍ତ୍ ିଯ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ 

f) ଫୀଭା ଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 

g) ନାଭ ଓଭିା ଠ୍ଓିଣା ଆତୟାଦ ିୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ 

ନଭନୂା ୃଷ୍ଠାଙ୍କନ 

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ୄଓୄତଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଯ ନଭନୂା ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ୁନଃପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯାକରା :  

ରିସୀଯ ଯଦ୍ଦ କଯଣ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯାଧୄଯ ଏହ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭାଓୁ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା < ତାଯଔି > ଠ୍ାଯୁ ଓଯାକରା ୄଫାରି ୄଖାର୍ଣା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ ଫୀଭା ନ ଭାସଯୁ ଧିଓ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରବାଫୀ ଯହଥିିଫାଯୁ, ଫୀଭିତ ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଯପିଣ୍ଡ ,ୄପଯସ୍ତୁ ୄଦଣ ନାହିଁ 
  ׀
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ରିସୀୄଯ ତଯିିକ୍ତ ସଦସୟ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫସି୍ତାଯ  

ଫୀଭିତଯ ନୁୄଯାଧୄଯ, ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ସୁଶ୍ରୀ ଯତ୍ନା ଭିସ୍ତ୍ରୀ, 5 ଫର୍ତ ଫଣସ୍କା ଫୀଭିତ ଯ ୁତ୍ରୀ ଓୁ <ତାଯଔି > ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରବାଫ ସହତି ଟ 3. 
ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସମି୍ମତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଙ ି׀  

ପ୍ରତପି ସ୍ୱଯୂ, ଫୀଭିତ ଉୄଯ ଏତଦ୍ଦ୍ାଯା ଟ. ................................... ଯ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯାମାଉଙ ି׀  

 

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 4 

ମଦ ିଚାଯୀ ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ, ____________ 
ଚଯଅିୄଯ ସଂୄର୍ାଧନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯ ିଏହା ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

I. ୋୄଯଣ୍ଟ ି

II. ଯଫିର୍ତ୍ତନ 

III. ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 

IV. ଯଫିର୍ତ୍ତନକୁଡଓି ସମ୍ଭଫ ନୁୄହ ଁ
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H. ରିସୀଗୁେକିଯ ଫୟାଖୟା 

ଫୀଭାଯ ଘୁକି୍ତକୁଡଓି ରିଖିତ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭା ରିସୀ ର୍ବ୍ଦ-ୄମାଚନାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି କଠ୍ନ ଓଭିା ଫୟାଔୟାଯ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ନଣିଭାଫୀ ନୁସାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ 
ଡଫି ମାହାଓୁ ଫବିିନ୍ନ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯାମାଆଙ ି ି କଠ୍ନ ଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ନଣିଭ ୄହଉଙ ׀ କ୍ଷଭାନଙ୍କ 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିରିସୀଟ ି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ନୟାଣାଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ଯ କ୍ଷୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଫିକ୍ଷୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମିଫ 
ଏହ ିସାଧାଯଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ୄମ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଡ୍ରାପଟ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  

ରିସୀ ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ନଭିନ ନଣିଭାଫୀ ନୁମାଣୀ ଫୁଛାମାଏ ଏଫଂ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ :  

a) ପ୍ରଓଟତି ଓଭିା ରିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ନହିତି ସର୍ତ୍ତଯୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓଯଥିାଏ ୄଓଫ ୄସହ ିସ୍ଥାନ ଫୟତୀତ ୄମଉଁଠ୍ ି ୄସ ବ ି
ଓଯଫିାୄଯ ସଙ୍ଗତ ିଯହଥିାଏ ׀ 

b) ଅଦର୍ତ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ ପଭତ ଏଫଂ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ହସ୍ତରିଖିତ ଂର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ କୁଡଓିୄଯ 
ନ୍ତଫିୄ ଯାଧ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ହସ୍ତରିଖିତ ଂର୍ ୄସହ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଘୁକି୍ତୄଯ କ୍ଷକୁଡଓିଯ 
ବିପ୍ରାଣଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ୄଫାରି ଧଯାମାଏ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓିଯ ଥତ ଭୂ ଯୂୄ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦକୁଡଓିଯ 
ଥତଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ׀ 

c) ମଦ ି ଏଓ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଘୁକି୍ତଯ ନୟାନୟ ଂର୍ଯ ଫିୄ ଯାଧ ଓୄଯ, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନଯ ଥତ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ୄମୄହତୁ ଏହା 
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦସ୍ତାଫଚି ୄଟ ׀ 

d) ଆଟାରିକ୍ସ, ବାୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ,କ୍ଳଜ୍ୁ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ଙାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀଓୁ ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିୄସକୁଡଓି 
ସଙ୍ଗତ ଥାଅନ୍ତ ି׀  

e) ରିସୀଯ ଭାଚନି ୄଯ ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଭିା ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓୁି ରିସୀଯ ଓାଣା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ 
ୄକ୍ଷା ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

f) ରିସୀୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଭିା ରଟଓାମାଆଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓି ଉବଣ ଭାଚନିୄଯ ଥିଫା ଧାଯା ଏଫଂ ରିସୀଯ 
ଓାଣା ୄଯ ଥିଫା ଧାଯାକୁଡଓୁି ବଯଯାଆଡ୍ ଓୄଯ ׀ 

g) ପି୍ରଣ୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ସବ୍ଦାଫୀଓୁ ଟାଆପ୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଓଭିା ଏଓ ସୟାହମୁିକ୍ତ ଯଫଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଘହି୍ନତି 
ର୍ବ୍ଦାଫୀ ବଯ ଯାଆଡ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

h) ଟାଆପ୍ ଓଭିା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ର୍ବ୍ଦାଫୀ ଉୄଯ ହସ୍ତୄରଔାଯ ପ୍ରାଧାନୟ ଯୄହ ׀ 

i) ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫୟାଓଯଣ ଏଫଂ ଫଯିାଭ ଘହି୍ନଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭକୁଡଓୁି ରାକୁ ଓଯାମାଏ ମଦ ିୄଓୌଣସ ିୄନଓାଥତତା 
ଓଭିା ସ୍ପଷ୍ଟତାଯ ବାଫ ଥାଏ ׀ 
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ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 

1. ରିସୀଗୁେକିଯ ଗଠ୍ନ 

ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ଫାଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଟ ଏଫଂ ନୟାଣାଣଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା କଠ୍ନ ଏଫଂ 
ଫୟାଔୟାଯ ସାଧାଯଣ ନଣିଭସଫୁଓୁ ନୟାନୟ ଘୁକି୍ତ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଥିଫା ବ ିଫୀଭା ଘୁକି୍ତକୁଡଓିୄଯ ରାକ ୁଓଯାମାଏ ׀  

କଠ୍ନଯ ଭଔୂୟ ନଣିଭ ୄହଉଙ ିୄମ ଘୁକି୍ତଯ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ୄସହ ିବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀ 
ଦସ୍ତାଫଚି ଏଫଂ ଏହା ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା  ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ, ଧାଯା, ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ, ୋୄଯଣ୍ଟ ି
ଆତୟାଦ ିଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ׀  

2. ଶବ୍ଦ – ୄମାଜନା / ଶବ୍ଦାଫୀ ଯ ଥତ 

ଫୟଫହୃତ ଶବ୍ଦଗୁେକୁି ୄସଗୁେକିଯ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ୄରାକପି୍ରୟ ଥତୄ ଯ ଫୟାଖୟା କଯିଫାକୁ ଼େଥିାଏ ׀ ର୍ବ୍ଦକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟଫହାଯ 
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଥତ ୄସହ ିଥତ ୄହାଆଥାଏ ମାହାଓୁ ଯାସ୍ତାଯ ସାଧାଯଣ ୄରାଓ ଥତ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ନୟ କ୍ଷୄଯ, ୄସହ ିଶବ୍ଦ ୄମଉଗଁେୁକିଯ ଏକ ସାଧାଯଣ ଫୟଫସାୟିକ କଭିୋ ଫୟାାଯିକ ଥତ ଥାଏ, ୄସଗେୁକିଯ ଫୟାଖୟା ୄସହ ି
ଥତୄଯ କଯାମିଫ ମଦ ି ଫାକୟଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୟଥା ସୄଙ୍କତ ନ କୄଯ ׀ ୄମଉଁଠ୍ ି ର୍ବ୍ଦକୁଡଓୁି ଅଆନ ଦ୍ୱାଯା ଯବିାର୍ତି 
ଓଯାମାଆଥାଏ, ଅଆନ ହସିାଫୄଯ ୄସହ ିଯବିାର୍ାଯ ଥତଓୁ ଉୄମାକ ଓଯାମିଫ ׀  

ଫୀଭା ରିସୀଗୁେକି ୄଯ ଉୄମାଗ କଯା ମାଉଥିଫା ୄନକ ଶବ୍ଦ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ୄଫୈଧାନକି ନରି୍ଣ୍ତୟ ଯ ଫଷିୟ ୄହାଆଛନ୍ତ ିମାହାକୁ 
ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ରାଗୁ କଯାମିଫ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଏକ ଉଙ୍ଙତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ତୟ/ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ଏକ ନଭିନତଯ ନୟାୟାୟଯ ନରି୍ଣ୍ତୟ 
ଉୄଯ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫ ׀ ୄଫୈଷୟିକ ଦାଫୀକୁ ସଫତଦା ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ୄସଗୁେକିଯ ୄଫୈଷୟିକ ଥତ ୄଦଫା ଉଚତି୍, ମଦ ିୄକୌଣସ ି
ଫିୄ ଯାଧାଫାସଯ ସୄଙ୍କତ ଭିୄ ׀  
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I. ନୂତନୀକଯଣ ସୂଚନା (ୄନାଟସି) 

ଧିକାଂଶ ଣ-ଜୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀଗୁେକି ଫାଷକି ଅଧାଯୄଯ ଜାଯୀ କଯାମାଏ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄକ୍ଷ ଏହା ଫୀଭତିଓୁ  ଯାଭର୍ତ ୄଦଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ନ ଥାଏ ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତାଯଔିୄଯ ତାଯ ରିସୀ ସଭାପ୍ତ 
ୄହଫାଯ ୄମାକୟ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ର୍ଷି୍ଟାଘାଯ ଏଫଂ ସୁସ୍ଥ ଫୟଫସାଣ ପ୍ରଥାଯ ଫରି୍ଣ ଯୂୄ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି 
ୂଫତଯୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି ,ସୂଘନାୁ ଚାଯୀ ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଉଭଁାୄନ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣଓୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄନାଟସି 
ରିସୀଯ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ମଥା: ଫୀଭା ଯାର୍,ି ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ, ଆତୟାଦ ିପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ׀ ଫୀଭିତଓୁ ଯାଭର୍ତ 
ୄଦଆ ଏଓ ଟପି୍ପଣୀ ସମି୍ମତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଯହଙି ିୄମ ୄସ ସଙ୍କଟୄଯ ଥିଫା ୄଓୌଣସି ଫ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଫରି୍ଣୄଯ 
ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  

ୄସହ ିୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଫଧାନ ଅୄଡ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭିତଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟଓୁ ଧାଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ 
ାୄଯ ମଦ ିପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ନ ମାଏ ׀  

ସ୍ୱଣଂ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 5 

ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଠ୍ ିସଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 30 ଦନି ଫୂତଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

II. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 15 ଦନି ଫୂତଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସୂଘନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ 
ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

III. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଯ 7 ଦନି ୂଫତଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 

IV. ଧିନଣିଭ ନୁସାୄଯ ରିସୀ ସଭାପି୍ତ ଫୂତଯୁ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ନୂତନୀଓଯଣ ସଘୂନା ଠ୍ାଆଫାଯ ୄଫୈଧିଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଥାଏ 
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J. ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ କୁ ଜାଣନୁ୍ତ ଭାଗତଦଶକିା 

ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଫୈଧ ଓାମତୟଓା ଚଯଅିୄଯ ନଧିିପ୍ରାପ୍ତ ହୁନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ୄଫୈଧ ଥତ 
ଯୂୄ ୄଦଆଥାନ୍ତ ିମାହାଓୁ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ ଓୁହାମାଏ ׀ 

ଭନ ି ରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ୄହଉଙ ି ୄସହ ି ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହାଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଭାୄନ ଯାଧିଓ ଓାମତୟଓାଯ ସର ଉତ୍ପର୍ତ୍ ି  ରାବସଫୁଯ 
ଭାରିଓତ୍ୱ ଓୁ ରୁଘାଆ ନଧିିସଫୁଓୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ ଓଯନ୍ତ ି  ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ସାହାମୟୄଯ, ଥତ ଏହାଯ ଯାଧିଓ ଯଘିଣ ହଯାଆଥାଏ ׀
ଏଫଂ ୄଫୈଧ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ׀  

ଯାଧୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଓୁ ୄଫୈଧ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫୟାଙ୍କ  ଫୀଭା ସୄଭତ ଅଥଓି ୄସଫା କୁଡଓିଯ ଉୄମାକ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯନ୍ତ ି  ସଭାୄନ ଭଥିୟା ଯଘିଣ ଯ ଉୄମାକ ଓଯ ିଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତ,ି ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯୄ ׀
ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା  ତାୄଯ ୄସହ ିଟଙ୍କାଓୁ ଫାହାଯ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ଏଫଂ ତା ୄଯ ଥୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ 
ସାଧିତ ୄହାଆକୄର ଦୃର୍ୟ ୄହାଆମିଫା ׀  

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଯୁ ୄସବ ିପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓୁ ୄଯାଓଫିା ାଆଁ ବାଯତ ସହତି ଫଶି୍ୱଫୟାଓ ଯୂୄ ସଯଓାଯଙ୍କ ସ୍ତଯୄଯ ଦୄକ୍ଷସଫୁ 
ନଅିମାଉଙ ି׀ 

ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ନଫିାଯଣ ଅଆନ ଯ ଫଧିାନ ଓୁ 2002 ୄଯ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ତା ୄଯ ତୁଯନ୍ତ 
IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗ ଭାକତଦର୍ଓିା,  ଫୀଭା ୄସଫା ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙ୍କ 
ସରି ଯଘିଣ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ, ସନ୍ଦଗି୍ଧ ଓାଯଫାଯ ଯିୄ ାଟତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗୄଯ ଚଡତି ଥିଫା ଓଭିା ଚଡତି 
ଙନ୍ତ ିୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଥିଫା, ଏସଫୁଯ ଉମୁକ୍ତ ୄଯଓଡତ ଯଖିଫା ାଆଁ ଉଘତି୍ ଦୄକ୍ଷସଫୁ ସୂଘୀତ ଓଯଙି ି׀  

ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ, ନଭିନ ଦସ୍ତାଫଚିକଡୁଓୁି ଏଓତ୍ରତି ଓଯ ି ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଉମୁକ୍ତ ବାୄଫ 
ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ :  

1. ଠ୍ଓିଣା ସତୟାନ 

2. ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ 

3. ଅଥଓି ସ୍ଥିତ ି

4. ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଯ ବିପ୍ରାଣ 

ୄତଣୁ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଯଘିଣଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ତାଓୁ ଫୟଫସାଣୄଯ ଅଣିଫା ସଭଣୄଯ ବିଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି 
ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି:  

1. ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଫୀଭିତ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ନାଭ, ଠ୍ଓିଣା, ସଂଓତ ନଭଯ ID ଏଫଂ ଠ୍ଓିଣା ପ୍ରଭାଣ ସହତି, ୟାନ୍ ନଭଯ 
ଏଫଂ NEFT ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 

2. ଓୄତାୄଯଟଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସଂସ୍ଥାନ ଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ଜ୍ଞାନ  ସଂଖଯ ଧାଯା ,ନୁୄଙ୍ଚଦୁ, ଫୟଫସାଣୄଯ 
ଓାଯଫାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟାନ,ି ୟାନ୍ ଓାଡତଯ ପ୍ରତରିିି ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 
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3. ଂର୍ୀଦାଯୀ/ସହବାକୀ ପାଭତକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ,ମଦ ି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଥାଏୁ, ସହବାକିତା 
ଘୁକି୍ତ, ଏହା ତଯପଯୁ ଫୟଫସାଣଯ ଓାଯଫାଯ ଘାଆଫା ାଆଁ ଂର୍ୀଦାଯ ଓଭିା ପାଭତଯ ଏଓ ଓଭତଘାଯୀଓୁ ଭଞ୍ଜଯୁ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ାୋଯ ଫ୍ ଅୄଟତାନ,ି ୄସହ ିଫୟକି୍ତଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିା 

4. େଷ୍ଟ ଏଫଂ ପାଉୄଣ୍ଡର୍ନ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ – ସହବାକୀତା ଯ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ସଦୃର୍ 

ଏଠ୍ ିଏହା ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ୄସବ ିତଥୟ/ସଘୂନା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ କ୍ରସ-ୄସରିଙ୍୍ଗ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ସହାଣତା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ସହାଣଓ ଫିଣନ ଉଓଯଣ ୄଟ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ଦରିରୀଓଯଣଯ ପ୍ରଥଭ ୄସାାନ ୄହଉଙ ିପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫୀଭିତ ନଚି ସଂଓତୄ ଯ ଏଫଂ ୄସ ୄଓଉଁ ଫୀଭା 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ତା ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ ଓଯଥିାଏ ׀ 

b) ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସୂଘନାଯ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ୂଫତଯୁ ହ ିଁ ଉୁଚଥିାଏ, ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି 
ସାଯା ଘାରୁ ଯୄହ ׀ 

c) ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄମାଡ ିଥାଅନ୍ତ ିମାହା ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓୁ 
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଓଯଫିାଓୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

d) ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ଯ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି: 

i. ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ନାଭ 

ii. ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ଠ୍ଓିଣା ଏଫଂ ସଂଓତ ଫଫିଯଣୀ 

iii. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୟାଙ୍କ ଫଫିଯଣୀ 

iv. ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ା, ଧନ୍ଦା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ 

v. ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯଘିଣ 

vi. ଫୀଭା ଯାର୍ ି

vii. ୂଫତଯ  ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଫୀଭା 

viii. ହାନ ିନୁବୂତ ି

ix. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ୄଖାର୍ଣାତ୍ର 

e) ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା, ମିଏ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତାହାଯ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ଥାଏ ୄମ ଫୀଭିତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ 
ସଙ୍କଟ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ/ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙି ି׀ 

f) ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀  

g) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଏଓ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫୄଯ ୄଖାର୍ଣା 
ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ୄମ ୄସ ଏହାଓୁ ାଠ୍ ଓଯଙି ିଏଫଂ ଫୁଛଙି ି׀  

h) ପି୍ରଭଣିଭ ୄହଉଙ,ି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଯ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରତପି ଓଭିା ଯାର୍ ିଯଭିାଣ ׀ 

i) ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ନକଦ ଯୂୄ, ୄଓୌଣସ ିଭାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୄନୄକାର୍ଏିଫଲ୍ ସାଧନ, ୄାଷ୍ଟାର ଭନ ିଡତଯ, ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଓଭିା ୄଡଫଟି୍ ଓାଡତ, ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍, ଆ-ୋନସପଯ, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ୄକ୍ରଡଟି୍ ,ଚଭାୁ ଓଭିା ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସଭଣ ସଭଣୄଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମାଉଥିଫା ନୟ ୄଓୌଣସ ିଦ୍ଧତ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  
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j) ଏଓ ଫୀଭା ପ୍ରଭାଭତ୍ର ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ୄଦଆଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ ିଏହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହାଆାୄଯ ׀  

k) ରିସୀ ୄହଉଙ ିଏଓ ଘାଯଓି ଦସ୍ତାଫଚି ମାହା ଫୀଭା ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

l) ଏଓ ୋୄଯଣ୍ଟ ି ୄହଉଙ ି ରିସୀୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ ସର୍ତ୍ତ ମାହାଯ ନୁାନ ଫସୁ୍ତତଃ ଘୁକି୍ତଯ 
ୄଫୈଧତା ାଆଁ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

m) ମଦ ି ଚାଯୀ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ଏହାଓୁ ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
ଓୁହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ/ଯଫିର୍ତ୍ତନକୁଡଓୁି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯ ିଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

n) କଠ୍ନଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ନଣିଭ ୄହଉଙ ି ୄମ କ୍ଷଭାନଙ୍କ ବିପ୍ରାଣ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଏହ ି
ବିପ୍ରାଣଓୁ ସ୍ୱଣଂ ରିସୀୄଯ ହିଁ ୄଔାଚଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

o) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙି୍ଗଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଯାଧିଓ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଥତଓୁ ୄଫୈଧ ଥତୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ଏଫଂ 
ଏହା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ରଢଫିା ାଆଁ ଅଆନକୁଡଓି ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ତଥା ବାଯତୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

p) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ ଭାକତଦର୍ଓିା ଯ ନୁାନ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଏହ ି ଭାକତଦର୍ଓିା ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା 
ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତାଯ ଦାଣିତ୍ୱ ୄଟ ׀  

 

ଭୂଖୟ ଦାଫୀ 

a) ରିସୀ ପଭତ 
b) ପି୍ରଭଣିଭଯ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦାନ 
c) ଫୀଭା ପ୍ରଭାଣତ୍ର 
d) ନୂତନୀଓଯଣ ୄନାଟସି/ସୂଘନା  
e) ୋୄଯଣ୍ଟ ି
f) ସର୍ତ୍ତ 
g) ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ 
h) ଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗ 
i) ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଚାଣନୁ୍ତ  
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ଧ୍ୟାୟ 8 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଅଣଙୁ୍କ ବାଯତୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ଏଓ ଫୟାଓ ନ୍ତଦତୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଉତ୍ପାଦ- ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ଠ୍ାଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ର୍ହ ର୍ହ ଉତ୍ପାଦ ମତୟନ୍ତ, 
ଉମୁକ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ଘଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଏଓ ଫୟାଓ ୄଶ୍ରଣୀ ଯହଙି ି ି ଏହ ׀ ଧ୍ୟାଣ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓୄଯ ମାହା ଫୟକି୍ତ, ଯଫିାଯ ଏଫଂ ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫକତୀଓଯଣ 
B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭାକତଦର୍ଓିା 
C. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ଓିଯଣ,ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଉତ୍ପାଦ 
D. ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓଭିା ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
E. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓି ରିସୀ 
F. ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓବଯ –ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ସୁସ୍ଥତା 
G. ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଉତ୍ପାଦ 
H. ୄଓାଭି -ଉତ୍ପାଦ 
I. ୟାୄଓଚ ରିସୀ 
J. ଦଯଦି୍ର ଫକତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା 

L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଚନା  
M.  ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଚନ ଧନ ୄମାଚନା 
N. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଏଫଂ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା 
O. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 
P. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା  
Q. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂଘଣ ଔାତା 
R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ହସିାଫୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘତି୍:  

a) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକତ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଅଆ. ଭାକତଦର୍ଓିା ଓୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ଫର୍ତ୍ତଭାନ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
e) ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ,ଫିୄ ଦର୍ୁ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଉୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
f) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ ଥିଫା ଭୂଔୟ ଦ ଏଫଂ ନୁୄଙ୍ଚଦ କୁଡଓୁି ଫୁଛଫିାୄଯ 
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A. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଗୁେକିଯ ଫଗତୀକଯଣ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଗୁେକିଯ ଯଚିୟ 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ନଭିନ ଭୄତ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ  

ଯବିାଷା 

 ‚ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ‛ ଥଫା ‚ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯୁକ୍ଷା‛ ଯ ଥତ ଫୀଭା ଘୁକି୍ତ ଓୁ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଓଯଫିା ମାହା ୄଯାକ ରାବ ଓଭିା 
ୄଭଡଓିର, ସଚଓିର ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙତ ରାବସଫୁଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ମାହା ଫୀଭିତ ରାବ  ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା, ମାତ୍ରା ଫୀଭା 
ଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ 

ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ,ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିୁ  ଉତ୍ପାଦଯ 
ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ସଭଣୄଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ଫଢୁଥିଫା ଭୂରୟ, ସଚଓିର ,ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣୁ ପ୍ରକ୍ରଣିା, ଫଚାଯଓୁ ଅସୁଥିଫା ନୂତନ 
 ଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଟୄଓନାୄରାଚ ିଏଫଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନଯ ର୍ଧସଫୁଯ ଭୂରୟ ଓାଯଣଯୁ ଏ ପ୍ରଓାଯ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ତୟଧିଓ ଏଫଂ 
ସାଧାଯଣତଃ ସାଧାଯଣ ୄରାଓଯ ହୁଞ୍ଚ ଯ ଫାହାୄଯ ୄଟ ׀ ଫାସ୍ତଫୄଯ, ଏହା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହଉଙ ି
ମଦି ୄସ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିା ଭଧ୍ୟ ୄସ ବ ିଉଙ୍ଙ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ଫହନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଥଓି ଯୂୄ ସ୍ୱଙ୍ଚ ୄଟ ׀  

ୄତଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭୂଔୟତଃ ଦୁଆଟ ିଓାଯଣ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ: 

 ୄଓୌଣସ ିସୁସ୍ଥତା/ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ାଆଁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଅଥଓି ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ׀  

 ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସଂଘଣ ଓୁ ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯ ିଯଖିଫା ମାହା ନୟଥା ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୂୄାଙ ୄହାଆମାଆଥାନ୍ତା ׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଔଘୁୁଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ – ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଓୁ 1986 ୄଯ 4 
ସାଫତଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଘତି ଓଯାକରା ׀ ଏହ ିଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ନୟ ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଘତି ଓୄର 
ୄମଯଓି ିପ୍ରସ୍ତାଫଓଭାନଙ୍କ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ମୁଫା ଫଣସଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା 
ବଫରି୍ୟ ଅୄଯାକୟ ରିସୀ, ମାତ୍ରା ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ,ଫିୄ ଦର୍ୁ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଏଫଂ କଯଫି 
ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରିସୀ ׀ 

ୄଯ ୄଯ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉନମୟକ୍ତ ଯହରିା, ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ 
ଫହୁତ ଧିଓ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄର ׀ ତାହା ସହତି ଏହ ି ଫୟଫସାଣଯ ଅହୁଯ ି ଧିଓ ପ୍ରସାଯ ୄହରା, ଏହ ି ଫୀଭା 
କୁଡଓିୄଯ ୄନଓ କୁଡଏି ଫବିିନ୍ନତା ଏଫଂ ଓଙି ିନୂତନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ଅସରିା ׀  

ଅଚ,ି ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ତ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ିତ ର୍ହ ର୍ହ 
ଉତ୍ପାଦ ସହତି, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫବିାକ ଧିଓ ଫସୃ୍ତତ ଯୂୄ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ଫର୍ୟ, ୄଭଡିୄ ׀ କ୍ଳଭ ରିସୀ ଯ ଭୂବୂତ ରାବ 
ସଂଯଘନା, ଥତାତ୍ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତ ଫିକ୍ଷୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏମତୟନ୍ତ ସଫୁଠୁ୍ ୄରାଓପି୍ରଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭା ୄହାଆ ଯହଙି ି׀  
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ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୁ ଫନିଣିଭନ, 2013 ନୁସାୄଯ 

1. ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦୀଖତାଫଧି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ୄସବ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ 
ପି୍ରଭଣିଭ ନୂୟନ ତନି ି ଫର୍ତଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫଳକ୍ ଫଧି ାଆଁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଯହଫି, ତା ୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ନୁସାୄଯ 
ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷା  ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀ 

2. ଣ-ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄକାଟଏି ଫର୍ତଯ ସଫତନଭିନ ଫଧି ଏଫଂ ତନି ିଫର୍ତଯ ସଫତାଧିଓ 
ଫଧି ଥିଫା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ,ି ମଦ ିସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଧି ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ଯଫିର୍ତ୍ତି 
ଯହଫି ׀ 

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଗୁେକିଯ ଫିୄ ଶଷତା  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ୄଯାକ ଏଫଂ ୄତଣୁଓଯ ିୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସହତି ଓାଯଫାଯ ଓୄଯ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ, 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକ, ପ୍ରତଦିନି ଯ ଚୀଫତି/ସକ୍ରିଣ ଓାମତୟଓା ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ନୁସାୄଯ ଘଯିସ୍ଥାଣୀ 
ଓଭିା ଦୀଖତ ସ୍ଥାଣୀ, ଅଚୀଫନ ଓଭିା ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଦୁଖତଟଣାଚନତି କ୍ଷତ ଓଭିା ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା କ୍ଷଭତା 
ଓାଯଣଯୁ ଔଙ୍ଙତ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଚୀଫନ ୄର୍ୈୀ, ଯାର୍ପି୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ି ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା 
ଥାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା 
ଉମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଓଯାମାଏ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଫୟାଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଆଙ୍ଚା 
ଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତାଓୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଓଯଫି ׀ ତତ୍ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, ଧିଓ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା  ଧିଓ ଯଭିାଣ 
ହାସର ଓଯଫିା ାଆଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ର୍ସ୍ତା ଯଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ,ି ୄସକୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଏଫଂ ଫିଣନ 
ଓଯଫିାଓୁ ଫିୄ କ୍ରତା ସଭୂହ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ସହଚ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀  

ଏସଫୁ ୄହଉଙ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ୄଓୄତଓ ଫାଞ୍ଛତି ଫିୄ ର୍ର୍ତା ମାହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ 
ଯୂୄଯ ହାସର ଓଯଫିାଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

3. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଗୁେକିଯ ଫସୃି୍ତତ ଫଗତୀକଯଣ 

ଉତ୍ପାଦ ଡଚିାଆନ ମାହା ଫ ିୄହାଆଥାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଫସୃି୍ତତ ଯୂୄ 3 ଫକତୄ ଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

a) କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ କବଯ 

ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯଯ ସଭୂହ ଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄମାକଁ ୁୄହାଆଥିଫା ଫାସ୍ତଫ 
ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

b) ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧତାଯିତ ରାବ କବଯ 

‘ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ’ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଉଥିଫା, ଏହ ି ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧତାଯତି ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଧତାଯତି ୄଗ୍ରୄଡଡ ସଚତଯୀ ରାବ ଭଧ୍ୟ ସମି୍ମତି ଥାଏ ׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାଗ କବଯ 
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ହୃଦ୍ ଖାତ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍, ଓୟାନସଯ ଅଦ ି ବ ି ୂଫତ-ନଦି୍ଧତାଯତି ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଖଟିୄ ର ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ାଆଁ ଏହା ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧତାଯତି ରାବ ୄମାଚନା ୄଟ ׀  

ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ଏଓାସାଙ୍ଗୄଯ ମାଅନ୍ତ ିଓନୁି୍ତ ବାଯତୄଯ, ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଓବଯ ଓୁ ାଯବ୍ନଯଓି 
ବାୄଫ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ବାଯତ ଫାହାୄଯ ଥିଫା ୄଫୄ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଏହ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ, ନୟ ଏଓ ଉତ୍ପାଦ-
ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓଭିା ମାତ୍ରା ଫୀଭା-କ୍ରଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ୄଓଫ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଓଙି ିଉଙ୍ଙ ଯଣିାଭ ଫରି୍ଷି୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ, ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକତତ, ନଣିଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

4. ଗ୍ରାହକ ନୁବାଗ ଅଧାଯୄଯ ଫଗତୀକଯଣ 

ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ରକ୍ଷୟଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଓୁ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ଭଧ୍ୟ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଏ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ାଆଁ ରାବ ସଂଯଘନା, ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧତାଯଣ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ଫିଣନ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରକା ୄହାଆଥାଏ ׀ ଗ୍ରାହଓ ନୁବାକ ଅଧାଯୄଯ ଫକତୀଓୃତ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି 
ୄହଉଙନ୍ତ:ି  

a) ୄଫୈୟକି୍ତକ କବଯ ମାହାଓୁ ଔଘୁୁଯା ଗ୍ରାହଓ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 

b) ସଭହୂ କବଯ ମାହାଓୁ ଓୄତାୄଯଟ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଓଭତଘାଯୀଫୃନ୍ଦ  ସଭୂହକଡୁଓୁି, ୄସଭାନଙ୍କ 
ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  

c) RSBY ବ ିସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ାଆଁ ଫୟାଓ ରିସୀସଫୁ ମାହା ଚନସଭଦୁାଣ ଯ ତୟନ୍ତ କଯଫି ଫକତଭାନଙୁ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନକୀକଯଣ ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.େ.ିଏ. ଭାଗତଦଶକିା 

ଫହୁସଂଔୟଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଥିଫାୄମାକଁୁ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତାଫୀ  ଫଚତନଯ ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଯବିାର୍ା ଥିଫା ୄମାକଁୁ, ଫଚାଯୄଯ ସ୍ତଫୟସ୍ତତା ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହରା ׀ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ତୁନା ଓଯଫିା ଏଫଂ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଫିକ୍ଷୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆକରା ׀ 
ଏହା ଫୟତୀତ, ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୁଛାଭଣା ନ ଥିରା ୄମ ୄଓଉଁଟା ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄଓଉଁଟା ନୁୄହଁ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉୄଦୟାକ ାଆଁ ଆୄରୄଓଟରାନକି୍ ତଥୟ ଯଖିଫା ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହଉଥିରା ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଟ.ିି.ଏ. ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫଭି୍ରାନ୍ତଓୁି  ଡାକ୍ତଯଔାନା ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଉଥିଫା ଚନତାଙ୍କ 
ବିୄମାକଓୁ ଦୂଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ., ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄପୄଡୄଯର୍ନ ଫ୍ ଘୟାଭସତ ଫ୍ ଓଭସତ 
ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଦଷ୍ଟା ସଭିତ ିବ ିଫବିିନ୍ନ ସଂକଠ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଓଙି ିପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ, ଏଓତ୍ର ୄହୄର ׀ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଫୁଛାଭଣା ଅଧାଯୄଯ, ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. 2013 ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ 
ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓୄର ׀  

ଭାକତଦର୍ଓିା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ନଭିନସଫୁଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ : 

1. ସାଧାଯଣଯୂୄ ଫୟଫହୃତ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦକୁଡଓିଯ ଯବିାର୍ା 
2. ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଯବିାର୍ା 
3. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫଚତି ଔଙ୍ଙତଯ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓା 
4. ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଧିଓୃତ ିପଭତ 
5. ଫରି ଓଯଫିା ପଭତାଟକୁଡଓି 
6. ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଡସିଚାଚତ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଫଫିଯଣ 
7. ଟ.ିି.ଏ., ଫଭିାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଭାନଓ ଘୁକି୍ତ 
8. ନୂତନ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ IRDAI ାଆଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପଭତାଟ୍ 

ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରାଫଧାନ ଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭା ଉୄଦୟାକଯ ୄସଫାଯ କୁଣଫର୍ତ୍ାଓୁ ଉନ୍ନତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଫଡ ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ 
ସାଥତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓଯଫି ׀  
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C. ୋକ୍ତଯଖାନା ବରି୍ତ୍କଯଣ (ହେଟିାରାଆୄଜଶନ୍) କ୍ଷତୂିରି୍ତ୍ ଉତ୍ପାଦ 

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄହଉଙ ିବାଯତୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଏଫଂ ସଫତାଧିଓ ଫକି୍ରି ୄହଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଉତ୍ପାଦ ׀ ଷ୍ଟାଦର୍ ଅୄଡ PSU ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ ସଫତଯୁାତନ ଭାନଓ 
,ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦ ଥିରା ଏଫଂ ଦୀଖତ ସଭଣ ଧଯ ିଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଓଭାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଥିରା ׀ ମଦି ଏହ ିଉତ୍ପାଦଓୁ 
ୄଓୄତଓ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ସହତି, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଭ ନ୍ତକତତ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ, ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ 
ୄଦର୍ୄଯ ସଫତାଧିଓ ଫକି୍ରିୄହଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୂୄ ଘାରୁ ଯହଙି ି׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄସହ ିଔଙ୍ଙତସଫୁ ଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିମାହାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ବର୍ତ୍ ି ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫୟଣ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀ ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଭାୄନ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ୂୄଫତ  ୄଯ ଓଙି ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଓନୁି୍ତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙତଓୁ ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄସବ ି ସୁଯକ୍ଷା ଏଓ ‘କି୍ଷତିୂର୍ତ୍’ି ଅଧାଯୄଯ ଥତାତ୍, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫହନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଓଭିା ଫୟଣ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଯି ଓଙି ିଂର୍ ଓଭିା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯାର୍ଯି ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଓଯ,ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  ଏହାଯ ଫରି୍ଭତା ‘ରାବ’ ଅଧାଯୄଯ 
ଦଅିମାଉଥିଫା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଦର୍ତାମାଆାୄଯ ׀ ୄମଉଁଠ୍ ି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଖଟଣା ଖଟଫିା ଉୄଯ ,ୄମଯଓି ି
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ନଦିାନ ଓଭିା ବର୍ତ୍ଯି ପ୍ରୄତୟଓ ଦନିୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ ିଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ 
ଉଲି୍ଲଖିତବ ିହୁଏ ଏଫଂ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙତ ସହତି ଏହାଯ ସଭନ୍ଧ ନ ଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଯଖଯୁ ଏଓ ୄଙାଟ ଯଫିାଯ ଙ ିୄମଉଁଥିୄଯ ତା’ ତ୍ନୀ ଏଫଂ ଏଓ 14 ଫର୍ତଯ ୁ ସମି୍ମତି ׀ ୄସ ଟ.1 ରକ୍ଷ ୄରଔାଏ ଁଯ ଏଓ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ, ତା’  ଯଫିାଯଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା, ଏଓ 
ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀ ୄନଆଙ ି׀ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଟ.1 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ୄଭଡଓିର 
ଔଙ୍ଙତଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଥାୄନ୍ତ ׀  

ହୃଦ୍ ଖାତ ଓାଯଣ ଯଖଓୁୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯାକରା ଏଫଂ ସଚତଯୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହରା ׀ ୄଭଡଓିର ଫରି ଟ.1.25 ରକ୍ଷ 
ମତୟନ୍ତ ଉଠ୍ରିା ׀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାଚନା ନୁସାୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଟ.1.ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓରା ଏଫଂ ଟ 25,000 ଯ ଫର୍ଷି୍ଟ 
ଯାର୍ଓୁି ଯଖ ୁଓୁ ତା' ନଚି ୄଓଟଯୁ ୄଦଫାଓୁ ଡରିା ׀  

କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ ଅଧାଯିତ ୄଭେିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ଭଖୂୟ ଫିୄ ଶଷତାଗୁେକିଯ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଛ,ି ମଦି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ସୀଭା, ତଯିକି୍ତ ଫଜତନ କଭିୋ ରାବ କଭିୋ କଛି ିଅେ-ନ୍ ୄଯ ବିନ୍ନତାକୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ କଯାମାଉଥିଫା 
ଉତ୍ପାଦଗୁେକି ଉୄଯ ରାଗୁ କଯାମାଆାୄଯ ׀ ଙାତ୍ରଓୁ ଏହ ିଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଉଙ ିୄମ ନଭିନରିଖିତ ୄହଉଙ ିଉତ୍ପାଦ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄଓଫ ଏଓ ସାଭାନୟ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସ ନିୄ ଚ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄସହ ିଉତ୍ପାଦ ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିା ଉଘତି୍ 
ମାହା ଫରି୍ଣୄଯ ୄସ ଧିଓ ଚାଣିଫା ାଆଁ ଘାୄହ ଁ׀ ୄସ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ଦ/ଶବ୍ଦ ଫଷିୟୄଯ ଭଧ୍ୟ ନଜିକୁ ଶକିି୍ଷତ କଯଫିାଯ 
ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ିମାହାଯ ଉୄମାଗ ୄସ କଯିାୄଯ ׀  

1. ଅନ୍ତଃୄଯାଗୀ ହେଟିାରାଆୄଜଶନ୍ ଖଙ୍ଙତ 
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ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ୄଯାକ/ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଔଙ୍ଙତଯ ଭୂରୟଓୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସଭସ୍ତ ଔଙ୍ଙତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ ଧିଓାଂର୍ ଉତ୍ପାଦ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଯବିାର୍ତି ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଉଁଥିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି  

i. ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂିୄହାମ୍ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଉଥିଫା ବ ିୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନସଂି ଔଙ୍ଙତ ׀ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁଏ 
ନସଂି ୄସଫା, RMO ଘାଚତ, IV ତଯ ଦାଥତ/ଯକ୍ତ ସଂଘାଯଣ/ଆୄଞ୍ଜଓଵନ ୄଦଫା ଘାଚତ ଏଫଂ ୄସବ ିଔଙ୍ଙତ 

ii. ଆୄଣ୍ଟନିସବ ୄଓଣାଯ ଣୁନଟି ,ICU) ଔଙ୍ଙତ 

iii. ସଚତନ, ଏୄନୄସ୍ଥଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ତଦାତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ 

iv. ଏୄନୄସ୍ଥଟକି୍, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄ ଚନ, ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚତ, ସଚଓିର ଉଓଯଣ 

v. ର୍ଧ ଏଫଂ ଡ୍ରକସ 

vi. ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି 

vii. ୄୄସ୍ମଓର୍, ୄଥତାୄଡକି୍ ଆଭପ୍ଳାଣ୍ଟ, ଆନଫ୍ରା ଓାଡଅିକ୍ ବାରଭ ପ୍ରତସି୍ଥାନ, ବାସ୍କୟୁରାର୍ ୄସଟଣ୍ଟ 

viii. ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ରାୄଫାୄଯୄଟଯୀ/ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯୀକ୍ଷା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ 

ix. ଫୀଭିତ ଓୁ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାନଓର୍ତ୍ତା ,ୄଡାନର୍ୁ ଉୄଯ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ବର୍ତ୍ ିଔଙ୍ଙତ ,ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ ଫହବିତୂ ତ ଓଯିୁ   

ଏଓ ନଣିଭିତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ଔଙ୍ଙତକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ଦଏି ୄଓଫ ମଦ ିଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହଫିା ଫଧି 24 
ଖଣ୍ଟା ଓଭିା ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ୄଭଡଓିର ୄଟୄଓନାୄରାଚ ି ଯ ଉନ୍ନତଓଯଣ ସହତି, ୄନଓ ସଚତଯୀ ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଅଫର୍ୟଓ  ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଦଫିସୄସଫା ପ୍ରକ୍ରଣିା ଯୂୄ, ୄସକୁଡଓିଯ ସଂଘାନ ଫିୄ ର୍ର୍ତାପ୍ରାପ୍ତ 
ଦଫିସ ୄସଫାୄଓନ୍ଦ୍ର ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସାୄଯ ׀ ଘକ୍ଷୁ ସଚତଯୀ, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ଡାଏରିସସି୍ 
ବ ିଘଓିତି୍ସା ସଫୁ ଓୁ ଦଫିସୄସଫା ସଚତଯୀ ନ୍ତକତତ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ତାରିଓା ସଫତଦା ଫଢୁଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ 
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫାହୟୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଏମତୟନ୍ତ ବାଯତୄଯ ତ ିସୀଭିତ ଙ,ି ୄସବ ିତ ିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ .ି.ଡ.ି ସଯୁକ୍ଷା ଦିନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ 
ୄଓୄତଓ ୄମାଚନା ଯହଙି ିମାହା ଫାହୟୄଯାକୀ ହସିାଫୄଯ ଘଓିତି୍ସା ଏଫଂ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଡାକ୍ତଯ ଅକଭନ, ନଣିଭିତ ୄଭଡଓିର 
ଯୀକ୍ଷଣ, ୄଡଣ୍ଟର  ପାଭତାସୀ ଭରୂୟ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 

2. ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଖଙ୍ଙତ 

i. ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଖଙ୍ଙତ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ହୁଏତ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଓଭିା ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ମଦ ିଏଓ ୄଯାକୀ ଏଓ 
ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ସଚତଯୀ ାଆଁ ମାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ଫୂତଯୁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଔଙ୍ଙତ ୄହାଆଥାଆାୄଯ ׀  
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ଯବିାଷା 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ହସି୍ପଟାର ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ନଭିନଭୄତ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ : 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫା ୂଫତଯୁ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତସଫୁ, ଏହ ିସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ:  

a) ୄସବ ିୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄସହ ିସଭାନ ସି୍ଥତ ିାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହରା,ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମତୟ ହୁଏ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯୀକ୍ଷଣ, ର୍ଧ, ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଦ ିଯୂୄ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙତ, ମାହା 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ  ୄସହ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଟ, ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଏ ׀      

ii. ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଖଙ୍ଙତ 

ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ, ଯହଫିା ୄଯ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରାବ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଦୄକ୍ଷ ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଯବିାର୍ା 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଭୁକି୍ତ ାଆଫା ,ଡସିଚାଚତ ୄହଫାୁ ୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତସଫୁ,ଏହ ିସର୍ତ୍ତୄଯ 
ୄମ: 

a) ୄସବ ି ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄସହ ି ସଭାନ ସି୍ଥତ ି ାଆଁ ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା, ଏଫଂ 

b) ୄସବଅି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓାମତୟ ହୁଏ 

ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଖଙ୍ଙତସଫୁ ୋକ୍ତଯଖାନାୄଯ ବରି୍ତ୍ ୄହଫା ୄଯ ନଦି୍ଧତାଯିତ ସଂଖୟକ ଦନି ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟୟ 
କଯାମାଆଥିଫା ଅଫଶୟକୀୟ ୄଭେକିର ଖଙ୍ଙତସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସସଫୁକୁ ଦାଫୀଯ ଏକ ଂଶ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଚତି କଯାମିଫ ׀ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯୁ ଡସିଚାଚତ ୄହରା ୄଯ ର୍ଧ, ଡ୍ରକସ, ଡାକ୍ତଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭୀକ୍ଷା ଅଦ ି
ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄସବ ିଔଙ୍ଙତସଫୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ୄହଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ 
ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସଭଣାଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ 
ଏଫଂ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ୄହାଆଥାଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ତଯିରି୍ ଦନି 
ାଆଁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ର୍ାଠ୍ଏି ଦନି ାଆଁ ׀  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ସଭଗ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଂର୍ ହୁନ୍ତ ିମାହା ାଆଁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା  ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀  
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a) ଅଫାସକି ହେଟିାରାଆୄଜଶନ୍ 

ମଦି ଏହ ିରାବ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ନ ୄହାଆ ଖୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଧ୍ୟାନ 
ଯଖିଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଙ ି׀ ଫର୍ୟ, ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙ ିୄମ ମଦି ୄଯାକ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ୄଯାକୀଯ 
ସି୍ଥତ ିଏବ ିୄଟ ୄମ ତାଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନଅିମାଆ ନ ାୄଯ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନଫିାସ ଯ ବାଫ ଙ ି׀  

ଏହ ିଫୀଭା ସାଧାଯଣତଃ ତନିଠି୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ଦନି ଯ ଏଓ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଙ୍ଚଦ ନଏି ମାହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ପ୍ରଥଭ ତନିଠି୍ାଯୁ 
ାଞ୍ଚ ଦନି ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙତଓୁ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଏହ ିଫୀଭା ୄଓୄତଓ ଘଯିସ୍ଥାଣୀ ଓଭିା ସାଧାଯଣ 
ୄଯାକ ୄମଯଓି ି ଅଚମା, ୄବ୍ରାଙ୍କାଆଟସି୍, ୄକ୍ରାନକି୍ ୄନଫି୍ରଟସି ଏଫଂ ୄନଫି୍ରଟକି୍ ସିୄ ନଡରାମ୍, ଡାଏଯଅି ଏଫଂ 
କୟାୄସଟରାଏୄଣ୍ଟଯଟିସି୍, ଡାଏୄଫଟସି୍ ୄଭରିଟସ୍, ସ୍ମାଯ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ଆନପଳ ୟଏଞ୍ଜା, ଓପ  ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱଯ ସହତି ସଫୁ 
ପ୍ରଓାଯଯ ତଯ ଛାଡା ାଆଁ ଅଫାସଓି ଘଓତି୍ସା କୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫଚତି ଓୄଯ ׀  

b) ସାଧାଯଣ ଫଜତନ 

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକତତ ୄଓୄତଓ ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓି ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ.ି IRDAI 
ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ଓିା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସଂରଗ୍ନ IV ୄଯ ଫସୃି୍ତତ 
ଯୂୄ ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଫଚତନ ଉୄଯ ଏକୁଡଓି ଅଧାଯତି ୄଟ ׀ IRDAI ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ 
ଭାକତଦର୍ଓିା ସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଉଙ ି׀ 

ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଉଘତି୍ ୄମ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକିତା ସ୍ୱୀଓୃତ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁମାଣୀ ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫଚତନଓୁ ହଟାଆ ଦଅିମାଏ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିତଯିକି୍ତ ଫଚତନଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଏ, ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହଓ ସଘୂନା ର୍ୀଟ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ରକା ଯୂୄ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 

1. ୂଫତଯୁ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାଗ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଣତଃ ସଫତଦା ଫଚତନ ଓଯାମାଏ .ୄମୄହତୁ ନୟଥା ଏହାଯ ଥତ ଏଓ 
ନଶିି୍ଚତତା ଓୁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଉଙ ି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ୄଯାକ/କ୍ଷତକୁଡଓି ୂଫତଯ ଆତହିାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ׀ ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ 
ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଉୄଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନଫାାଆଁ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଭାନଓୀଓଯଣ ଉୄଯ ଅଆ ଅଯ ଡଏି ଭାକତଦର୍ଓିା ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓୄଯ: 

‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଥା ,ସ୍ଥିତିୁ , ୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଓଭିା ୄସ ସଭନ୍ଧତି ସି୍ଥତ ି ,କୁଡଓିୁ ୄମଉଁଥି ାଆଁ ଅଣଙ୍କ ାଔୄଯ ଘହି୍ନ ଓଭିା 
ରକ୍ଷଣ ଥିରା, ଏଫଂ/ଓଭିା ୄସକୁଡଓି ଘହି୍ନଟ ୄହାଆଥିରା, ଏଫଂ/ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ 
ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ତ/ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିୄର ׀ ׀  ‛  
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ଫଜତନ ୄହଉଛ ି: କବ୍ନାନୀ ସହତି ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ, ୄମ ମତୟନ୍ତ ତାଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ 
48 ଭାସ ଫତି ିନାହିଁ, ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ସି୍ଥତ ି(ଗୁେକି) ׀  

1. ଚନ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄପ୍ରାଗ୍ରାଭ/ଫତିଯଣ/ୄସଫା 
2. ଘର୍ଭା/ ଓଣ୍ଟାଓଟ ୄରନସ/ଶ୍ରଫଣ ସହାଣଓ ଆତୟାଦଯି ଭୂରୟ 
3. ଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙତ ୄମଉଁଥିୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ  
4. ହୄଭତାନ ପ୍ରତସି୍ଥାନ 
5. ୄହାମ୍ ବିଚଟି୍ ଘାଚତ 
6. ଫନ୍ଧୟତା/ଉଫନ୍ଧୟତା/ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତକବତଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
7. ୄଭାଟାଣିଅ/ୄଫସଟି ି,ଯୁକଣ  ୄଫସଟି ିସହତିୁ ଯ ଘଓିତି୍ସା 
8. ଭାନସଓି ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ  ଭୄନାୄଦୈହଓି ସଭସୟା  
9. ଯଫି୍ରାଓିଟବ ତୂଟ ିାଆଁ ସଂୄର୍ାଧନାତ୍ମଓ ସଚତଯୀ 
10. ୄମୌନ କ୍ରଣିା ସଂଘଯତି ୄଯାକକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସା 
11. ୄଡାନର୍ ସି୍କନିଙ୍ି୍ଗ ଘାଚତ 
12. ବର୍ତ୍/ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚତ 
13. ଭୂରୟାଙ୍କନ/ ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
14. ୄସହ ିୄଯାକ ୄମଉଁଥି ାଆଁ ବର୍ତ୍ ିଓଭିା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ଓଯାକରା, ତାହା ାଆଁ ନାଫର୍ୟଓ ମାଞ୍ଚ/ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଔଙ୍ଙତ 
15. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଔଙ୍ଙତ ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯୄୋ ବାଆଯସ ଙ ିୄଫାରି ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ହୁଏ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄସ 

HIV/ଏଡସ ଆତୟାଦିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷଯୂୄ ଘହି୍ନଟ ହୁଏ  
16. ୄଷ୍ଟମ୍ ୄସଲ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚତଯୀ ଏଫଂ ସଂଯକ୍ଷଣ 
17. ମୁଦ୍ଧ  ଅଣଫଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ 
18. ସଭସ୍ତ ଣ-ଡାକ୍ତଯୀ ଅଆଟମ୍ ମଥା: ଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚତ, ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ, ୄଟରିୄପାନ, ୄଟରିବିଚନ ଘାଚତ, ଟାଣୄରେଜି୍, 

ଆତୟାଦ ି
19. ୄଓୌଣସ ିଫ ିଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଂର୍ ରସୀ ୄଯ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା 

ଫଧି ସାଧାଯଣତଃ ରାକୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫର୍ୟ ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ାଆଁ 
ରାକ ୁୄହଫ ନାହିଁ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଭୀଯା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଆଥିରା ׀ ରିସୀୄଯ 
30 ଦନିଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଥିରା ׀  

ଦୁବତାକୟଫର୍ତଃ,  ୄସ ରିସୀ ୄନଫାଯ 20 ଦନି ୄଯ, ଭୀଯା ଭୟାୄରଯଅି ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହରା ଏଫଂ 5 ଦନିୄଯ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହରା ׀ ତାଓୁ ବାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫରି ୄଦଫାଓୁ ଡରିା ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ଦାଫୀ ଓରା, ୄସଭାୄନ ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହୟ ଓୄର ଓାଯଣ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଖଟଣା ରିସୀ ୄନଫାଠ୍ାଯୁ 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିରା ׀  
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i. ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି : ଏହା ୄସହ ିୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରମୁମୟ ହୁଏ ମାହା ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଫିମି୍ବତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ତା’ ାଆଁ ୄମାଚନା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ, ୄକାଟଏି/ ଦୁଆ/ଘାଯ ି ଫର୍ତଯ 
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ, ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟକି୍ ହାଆଯେପି, ୄଭୄନାଯତାକିଅ ଓଭିା ପାଆୄବ୍ରାଭିଭା ାଆଁ 
ହସିଟୄ ଯୄଓଟାଭି, ହାଚଅି, ହାଆୄଡ୍ରାସରି, ଚନମଚାତ ଅନ୍ତଯଓି ୄଯାକ, ଭଦ୍ୱାଯୄଯ ନାଡୀବ୍ରଣ, ଭଓଣ୍ଠ,କବତଦାହ ଏଫଂ 
ତତ୍ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସୟା, କର ଫଳାଡଯ ଥଯୀ ନଷି୍କାସନ, ସନ୍ଧଫିାତ  କଣ୍ଠଫିାତ, ଥଯୀ ୄଯାକ, ଫଣସ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ସି୍ଥସନ୍ଧଫିାତ, ଅସିଟୄାୄଯାସସି୍ ବ ିୄଯାକକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ׀  

c) ଉରବ୍ଧ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଫକିଳ୍ପ 

i. ୄଫୈୟକି୍ତକ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ଯଫିାଯ ସଦସୟ ୄମଯଓି ି ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରଓ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତ,ି ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତା, ଅଶି୍ରତ 
ର୍ାରୁ୍ର୍ରୁ୍ଯ, ଅଶି୍ରତ ବାଆବଉଣୀ ଆତୟାଦ ି ସହତି ନଚି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄନଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ 
ଅଶି୍ରତଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ ୄମଉଁଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମଅଆାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଯାର୍ ି ଥିଫା ୄଓଫ ୄକାଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄସବ ି ଅଶି୍ରତ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ୄସବଅି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ୄଯ, ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୟକି୍ତ ରିସୀ 
ଘାରୁଥିଫା ଫଧିୄଯ ତା’ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ସଫତାଧିଓ ଭାତ୍ରା ମତୟନ୍ତ ଦାଫୀ ଓଯିାୄଯ ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭିତ ାଆଁ 
ତା’ଫଣସ  ଘଣନତି ଫୀଭାଯାର୍ ିଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଭୂରୟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ׀  

ii. ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ 

ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯୂୄ ଯଘିତି ଏଓ ପ୍ରଓାଯ ଫୀଭାୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଅଶି୍ରତ 
ିତାଭାତା ଥିଫା ଯଫିାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯଫିାଯ ୄଯ ପ୍ରଫାହତି ହୁଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚାଯି ଫୟକି୍ତ ଫଶିଷି୍ଟ ଏକ ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ଏକ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ନଅିମାଏ, ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଛ ିୄମ ରିସୀ 
ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ, ଏହା ଏକାଧିକ ଯିଫାଯ ସଦସୟ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦାଫୀଗୁେକି ାଆଁ କଭିୋ ଯଫିାଯଯ ୄକଫ ଜୄଣ ସଦସୟଯ 
ଫହୁଫଧି ଦାଫୀ ାଆଁ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ କଯଫି ׀ ଏସଫୁ ଏକତ୍ର ଟ. 5 ରକ୍ଷଯ ୄଭାଟ ସୁଯକ୍ଷା ଠ୍ାଯୁ ଧିକ ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ ׀ ଫୀଭା 
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଯିଫାଯଯ ଫୄୟାୄଜୟଷ୍ଠ ସଦସୟଯ ଫୟସ ଉୄଯ ଅଧାଯ କଯି ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭୟିଭ କୁ ରାଗୁ କଯାମିଫ ׀  

ଏହ ିଉବଣ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  ଫଚତନକୁଡଓି ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀସଫୁ 
ଫଚାଯୄଯ ୄରାଓପି୍ରଣ ୄହଉଙ ିୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯଫିାଯ ଏଓ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ 
ଏଓ ଉଘତି୍ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସ୍ତଯୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

d) ଫଶିଷି୍ଟ ରକ୍ଷଣଗେୁକି 

ୂଫତଯ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ଉତ୍ପାଦ ନ୍ତକତତ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଭୂବୂତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାୄଯ ୄନଓ 
କୁଡଏି ଯଫିର୍ତ୍ତନ  ନୂତନ ଭରୂୟ ୄମାଡା ମାଆଥିଫା ରକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄମାକ ଓଯାମାଆଙ ି  ଅୄଭ ଏହ ିଯଫିର୍ତ୍ତନକଡଓି ׀
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ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ୄମ ସଫୁ ଉତ୍ପାଦୄଯ ନଭିନରିଖିତ ସଫୁ ରକ୍ଷଣ ଥାଏ 
ନାହିଁ, ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

i. ଉସୀଭା ଏଫଂ ୄଯାଗ ଫନିଦି୍ଧଷି୍ଟ କୟାିଙ୍୍ଗ 

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦୄଯ ୄଯାକ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓୟାିଙ୍ଗ ଙ,ି ଉ.ସ୍ୱ. ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ׀ ୄଓୄତଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଉୄଯ ଉ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଙ;ି ଉ.ସ୍ୱ. ପ୍ରତଦିନିଯ ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 1% ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଏଫଂ 
ଅଆ.ସ.ିଣୁ. ଘାଚତ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 2% ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ICU ଘାଚତ, OT ଘାଚତ ଏଫଂ ଏଯଓି ି ସଚତନଯ 
ପିଜ୍ ବ ି ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠଯ ପ୍ରଓାଯ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ, 
ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ନୟାନୟ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଏଫଂ ୄତଣୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ 
ସୀଭିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

ii. ୄକା-ୄୄଭଣ୍ଟ (ସାଫତଜନକି ଯୂୄ ୄକା-ୄ କୁହାମାଉଥିଫା) 

ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଭରୂୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ 
ୄମ ରିସୀଧାଯୀ/ଫୀଭିତ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦାଫୀ ଯାର୍ଯି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଫହନ ଓଯଫି ׀ ଏଓ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି 
ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯୁଙ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ 
ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃତ ବାୄଫ ତାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଓୁ ଓମ୍ ଓଯୁଙ ି׀ 

iii. କାଟୄମାଗୟ 

ଓାଟୄମାକୟ ୄହଉଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଭୂରୟ-ଅଫଣ୍ଟନ ଅଫର୍ୟଓତା ମାହା ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ୄମ 
କି୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଟଙ୍କା ଯାର୍ ିାଆଁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ 
ଦନି/ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଣୀ ଯହଫି ନାହିଁ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ଫୂତଯୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀ 
ଏଓ ଓାଟୄମାକୟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଓମ୍ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀  

ପ୍ରତ ି ଫର୍ତ, ପ୍ରତ ି ଚୀଫନ, ପ୍ରତ ି ଖଟଣା ାଆଁ ଓାଟୄମାକୟ ରାକୁ ଓଯାମିଫ ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ହୁଏ ׀  

iv. ନୂତନ ଫଜତନଗୁେକୁି ପ୍ରଫରି୍ତ୍ତ କଯାମାଆଛ ିଏଫଂ ୄଯ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନକୀକୃତ କଯାମାଆଛ ି: 

 ଅନୁଫଂର୍ଓି ସଭସୟା ଏଫଂ ୄଷ୍ଟମ୍ ୄଓାର୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ/ସଚତଯୀ 

 ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫାହୟ ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ଥାଣୀ 
ୄଭଡଓିର/ ଣ-ୄଭଡଓିର ଉଓଯଣ ମାହା CPAP, CAPD ଆନଫ ୟୟଚନ୍ ବ୍ନ ଅଦ,ି ଅଭୟରାନସ ସଭନ୍ଧୀଣ 
ଉଓଯଣ ଥତାତ୍ ୋଓର୍, ଓୁୄଘସ୍, ୄଫରଟ, ଓରାଯ, ଓୟାପ୍, ସି୍ପଣ୍ଟ, ସିଳଙ୍୍ଗ ୄବ୍ରସ୍, ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫ ିଷ୍ଟଓଙି୍ଗସ, 
ଡାଆୄଫଟଓି ପୁଟ ୄେର୍, ଗ୍ୁୄ ଓାଭିଟଯ/ଥୄଭତାଭିଟଯ  ୄସବ ି ସଭନ୍ଧୀଣ ସାଭଗ୍ରୀକୁଡଓି ଆତୟାଦ ି ଏଫଂ 
ୄଓୌଣସ ିଫ ି ୄଭଡଓିର ଉଓଯଣ ମାହାଓୁ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଖୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ଆତୟାଦ ିଏସଫୁଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ׀  
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 ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରଓାଯଯ ସବିସ ଘାଚତ, ସଘତାଚତ, ବର୍ତ୍ ି ରୁ୍ଳ୍କ/ ଞି୍ଜଓଯଣ 
ଘାଚତ ଆତୟାଦ ି 

 ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଖଯ ଅକଭନ ଘାଚତ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫଧିୄଯ ଯଘିାଯଓ/ନସ ିଘାଚତ 

v. ୄଜାନ୍ ନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସାଧାଯଣତଃ, ପି୍ରଭିଣଭ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ ଏଫଂ ଘଣନତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିଉୄଯ ନବିତଯ ଓଯଥିାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଚାନ୍ ୄଯ 
ଧିଓ ଦାଫୀ ଭରୂୟ ସହତି ପି୍ରଭଣିଭ ନ୍ତଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙ,ି ଉ.ସ୍ୱ. ଚରିଳା  ଭଭୁାଆ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା 
ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ଉଙ୍ଙତଭ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଚାନ୍ ଯ ଂର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ 

vi. ୂଫତ – ଫଦିୟଭାନ ୄଯାଗଗୁେକି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ଫନିଣିାଭଓ ଅଫର୍ୟଓତା ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓି ୂୄ ଫତ ଫହବିତୁ ତ ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସକୁଡଓୁି 
ଘାଯ ିଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଉଲି୍ଲଖିତ ଓଯାମାଆଙ ି׀ ଓଙି ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଙି ିହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ 
ଏହ ିଫଧିଓୁ 2 ଏଫଂ 3 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ସ କାସ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

vii. ନୂତନୀକଯଣନୀୟତା 

ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣନୀଣତାଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାକରା ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ, ସଫୁ ରିସୀ ାଆଁ IRDAI 
ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ନଫିାମତୟ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

viii. ଦଫିସ ୄସଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ଉତ୍କର୍ତ ସହତି ଦଫିସ ୄସଫା ଫକତୄ ଯ ୄନଓ କୁଡଏି ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ସଭାୄଫର୍ ୄଦଔାମାଆଙ ି׀ ୂୄଫତ ଦଫିସ 
ୄସଫା ନ୍ତକତତ ୄଓଫ ସାୄତାଟ ି ପ୍ରକ୍ରିଣା ଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିରା – ୄଭାତଅିଫନୁି୍ଦ, D ଏଫଂ C, 
ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ରିୄଥାେପି୍ସ ିଏଫଂ ଟନିସୄ ରୄଓଟାଭି ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ, 150 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓୁ 
ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାକାଆ ଦଅିମାଆଙ ିଏଫଂ ତାରିଓା ଧିଓ ଯୁ ଧିଓ ଫଢ ିଘାରିଙ ି׀  

ix. ରିସୀ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ 

ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣଯ ଭୂରୟଓୁ ୂୄଫତ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଓଲାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯାମାଉଥିରା ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭୂରୟ ଯ 
ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଓୄଯ, ମଦ ି ପ୍ରସ୍ତାଫଟ ି ସଙ୍କଟାଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି 50%  ଠ୍ାଯୁ 100% ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଏହା ଭଧ୍ୟ ଅୄଦର୍ନାଭା ଦଅିମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ ଔଙ୍ଙତଯ ନୂୟନ 
50% ଫହନ ଓଯଫି ׀  

x. ୋକ୍ତଯଖାନା ୂଫତ-ଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି 

ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଭାନଙ୍କ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡଓଟ ୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ଫଧିଓୁ 60 ଦନି  90 ଦନି ମତୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦଅିମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସଫତାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭା 
ଯାର୍ଯି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏହ ିଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସୀଭତି ,ଓୟାପ୍ୁ ଭଧ୍ୟ ଓଯ ିୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

xi. ଅେ ନ୍ ସଯୁକ୍ଷା 
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ଅଡ-ନ୍ ସୁଯକ୍ଷା ଓୁହାମାଉଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ନୂତନ ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଓୁ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙ ି׀ 
ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତ:ି  

 ପ୍ରସୂତ ି/କବତାଫସ୍ଥା ସଯୁକ୍ଷା : ୂୄ ଫତ ଔଘୁୁଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରସୂତ ିଓୁ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଓଯାମାଉ ନ ଥିରା ଓନୁି୍ତ 
ଫର୍ତ୍ତଭାନ, ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି, ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଓଯାମାଉଙ ି׀  

 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସୁଯକ୍ଷା : ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଉଁକୁଡଓି ଚୀଫନ ାଆଁ ବଣଙ୍କଯ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଏଫଂ ଧିଓ ଭରୂୟଯ 
ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ାଆଁ ହାଆ ଏଣ୍ଡ ବସତନ ପ୍ରଡଓଟ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଫଓିଳ୍ପ ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ׀  

 ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ୁନଃ ସ୍ଥାନ : ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଯ, ଧିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆ, ଫୀଭା ଯାର୍ ି,ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ୄଯ ମାହା ଓମ୍ ୄହାଆମାଆଥାଏ ୁ ଓୁ ଭୂ ସୀଭା ୄଯ ନୁଃସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

 ଅଣୁର୍ ,AYUSH)- ଅଣୁୄଫତଦଓି-ୄମାକ –ଣୁନାନୀ –ସଦି୍ଧ – ୄହାଭିାଥ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା :  ୄଓୄତଓ 
ରିସୀ AYUSH ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ମତୟନ୍ତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

xii. ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା  

ୄଓୄତଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଉତ୍ପାଦ ନଭିନୄ ଯ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭରୂୟ ମୁକ୍ତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନ୍ତଯବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ ରାବକୁଡଓି 
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫିକ୍ଷୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄଦଣ ୄହାଆଥାଏ,ମାହା 
ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

 ଫାହୟୄଯାକୀ ଫୀଭାସୁଯକ୍ଷା: ୄମଭତିଓି ିଅୄଭ ଚାଣଁୁ ବାଯତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ୄଓଫ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଓଙି ିଓବ୍ନାନୀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄଓୄତଓ ହାଆ-ଏଣ୍ଡ ପ୍ଳାନ ନ୍ତକତତ ଫାହୟ-
ୄଯାକୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ ସୀଭିତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

 ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ: ଏହା ଏଓ ନଦି୍ଧତାଯତି ଫଧି ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ନଶିି୍ଚତ ଏଓ ୄଭାଟା 
ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 2/3 ׀ ଦନିଯ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଓୁ ଙାଡ ି ସାଧାଯଣତଃ 7 ଦନି ାଆଁ ଫଧିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ଦଅିମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ରାବ ପ୍ରବାଫ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଓାଟୄମାକୟ ଫଧି ଯ 
ଫାହାୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଦାଫୀଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ଓନୁି୍ତ ରିସୀଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଭଧ୍ୟୄଯ 
ଓଭିା ଏଓ ରକା ଉ-ସୀଭା ସହତି ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ଅୄଯାକୟପ୍ରାପି୍ତ ରାବ: ଏଓ ୄଭାଟା ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦ ିୄଯାକ ,ସୁସ୍ଥତାୁ ଏଫଂ/ଓଭିା ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଯ ୄଭାଟ ଫଧି 10 ଦନିଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆ ନ ଥିଫ ׀  

 ଦାତା ,ୄଡାନଯୁ ଯ ଔଙ୍ଙତ: ରିସୀ ୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନୁସାୄଯ ଫଡ ଙ୍ଗ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄଡାନଯ ଯ ଔଙ୍ଙତ ଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ରିସୀ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀  

 ଅଭୟରାନସଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍:ି ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଅଭୟରାନସ ାଆଁ ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଯ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ରିସୀଯ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

 ସାଙ୍ଗୄଯ ଅସଥିିଫା ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ : ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଯ ୄସଫା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 
ଔାଦୟ, ଯଫିହନ ଫାଫଦୄଯ ସାଥୀ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 
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ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ ନୁସାୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିଓଭିା ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଦଣ, ରିସୀଯ ନୁସୂଘୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ, 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

 ଯଫିାଯ ଯବିାର୍ା : ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉତ୍ପାଦୄଯ ଯଫିାଯଯ ଯବିାର୍ା ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହାଆମାଆଙ ି  ୂୄଫତ, ଭଔୂୟ ׀
ଫୀଭିତ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିରା ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄନଓ ରିସୀ ଙ ି
ୄମଉଁଠ୍ ିିତାଭାତା ଏଫଂ ର୍ାରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ୄସହ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

D. ଟପ୍-ପ୍ କବଯ କଭିୋ ଉଙ୍ଙ କାଟୄମାଗୟ ଫୀଭା ୄମାଜନା 

ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ରିସୀ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ׀ ଅନ୍ତଚତାତଓି ଫଚାଯୄଯ ଧିଓାଂର୍ ୄରାୄଓ ଉଙ୍ଙ 
ୄଓା – ୄ ରିସୀ ଓଭିା ଣ ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ତଯିକି୍ତ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ କ୍ରଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ ବାଯତୄଯ, 
ଟପ୍ –ପ୍ ସଯୁକ୍ଷା ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଯ ଭୂଔୟ ଓାଯଣ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ବାଫ ୄଫାରି ଚଣା ଡୁଥିରା, 
ମଦି ସ୍ଥିତ ିଅଉ ଧିଓ ୄସବ ିନାହିଁ ׀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ ିଫହୁତ ସଭଣ ଧଯ ିଟ5, 
00,000 ଯହଥିିରା ׀ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ସୁଯକ୍ଷା ଘାହଁୁଥିଫା ଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଦୁଆକୁଣ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଆ ଦୁଆଟ ିରିସୀ ଓଣିିଫା ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ 
ଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭ ୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଫଓିାର୍ ୄହରା, ମାହା ପ୍ରୄଫର୍ଦ୍ୱାଯ / 
ୄେର୍ୄହାରଡ ଓୁହାମାଉଥିଫା  ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଯ ଉୄଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଯ ଉଙ୍ଙ ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଏହ ି ରିସୀ ଏଓ ଳ୍ପ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଥିଫା ଏଓ ଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯୁକ୍ଷା ସହତି ଓାମତୟ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଉଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଅୄସ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ୄସଭାନଙ୍କ ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ 
ତଯିକି୍ତ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ଯ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି,ପ୍ରଥଭ ରିସୀଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ୄେର୍ୄହାରଡ ହସିାଫୄଯ 
ଯଖିୁ ׀ ଏହ ିନଚି ତଥା ଯଫିାଯ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ, ମାହା ଉଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଘଓିତି୍ସାଯ ଦୁବତାକୟରୂ୍ଣ୍ତ ଯସିି୍ଥତିୄ ଯ ସୁଫଧିାୄଯ ଅସଥିାଏ 
  ׀

ଟପ୍ – ପ୍ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପି୍ତଯ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ , ୄଭଡଓିର ଭୂରୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକତତ ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଟୄମାକୟ ,ଓଭିା ୄେର୍ୄହାରଡୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ନ୍ତକତତ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଯାର୍,ି ଥତାତ୍ ଓାଟୄମାକୟ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏକ ଫୟକି୍ତକୁ ତା’ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଟ.3.ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାଶ ି ାଆ ଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଏ ׀ ୄସ ଟ. ତନି ି ରକ୍ଷ 
ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 ରକ୍ଷଯ ଏକ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀ ଯ ଚୟନ କଯିାୄଯ ׀   
ମଦ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଭୂରୟ ଟ. 5 ରକ୍ଷ ହୁଏ, ଭୂବୂତ ରିସୀ ୄଓଫ ଟ.  ତନି ିରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ସଯୁକ୍ଷା 
ୄଦଆାୄଯ ׀ ଟପ୍ –ପ୍ ଓବଯ ସହତି, ଟ. ଦୁଆ ରକ୍ଷଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ଓୁି ଟପ୍- ପ୍ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀସଫୁ ଶସ୍ତାୄଯ ଅୄସ ଏଫଂ ୄକଫ ଏକଭାତ୍ର ଟ. 10 ରକ୍ଷ ରିସୀଯ ଭୂରୟ ଟ. ତନି ିରକ୍ଷ ତଯିିକ୍ତ ଟ. 10 
ରକ୍ଷଯ ଟପ୍-ପ୍ ରିସୀଠ୍ାଯୁ ଧିକ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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ଏହ ିଓବଯକୁଡଓି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଯଫିାଯ ଅଧାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ସଦସୟ 
ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଭିା ଯଫିାଯୄଯ ପ୍ରସାଯତି ୄହଉଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓୁ ଅଚଓିାରି ଫଚାଯୄଯ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ମଦ ିଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଖଟଣାୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଯାର୍ଓୁି ଟି ମିଫା ଅଫର୍ୟଓ 
ଓୄଯ, ପ୍ଳାନ ଓୁ ଫବିୀର୍ଓିା ଅଧାଯତି ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ୄଦଣ ୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ, 
ଉୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଉଦାହଯଣ ୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଦାଫୀ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଟ.3 ରକ୍ଷ ଓୁ ଟିମିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ଫର୍ୟ ଟପ୍-ପ୍ ପ୍ଳାନ ୄମଉକଁୁଡଓି ଓାଟୄମାକୟଓୁ ଟିମିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ିରିସୀ ଫଧି ସଭଣୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ 
ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ଅଣନ୍ତ ି ମାହାଓୁ ହାଯାହାଯ ି ୄଭାଟ ଯାର୍ ି ଅଧାଯତି ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ପ୍ଳାନ୍ ୄମଭିତ ି ଓ ି ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ 
ଯଘିତି ସୁଯ ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ି ୄମ, ଉୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ଉଦାହଯଣ ୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ 
ୄକାଟଏି ୄକାଟଏି ଦାଫୀ ଓୁ ୄମାକ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଟ. 3 ରକ୍ଷ ଟିମାଏ, ଟପ୍-ପ୍ ଓବଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଦିଏ ׀  

ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀଯ ଧିଓାଂର୍ ଭାନଓ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ଫଚତନ ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀ 
ୄଓୄତଓ ଫଚାଯୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ିଭୂବୂତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ , ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ଯୂୄ 
ୄଓଫ ଟପ୍-ପ୍ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଓାଯଫାଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  
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E. ଫଯଷି୍ଠ ନାଗଯିକ ରିସୀ 

ଏହ ି ପ୍ଳାନକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମଉଁଭାନଙୁ୍କ ୄନଓ 
ସଭଣୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଣସ ୄଯ ଫୀଭା ାଆଁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଏ ,ଥତାତ୍ 60 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତୁ ׀ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଫଚତନ କୁଡଓିଯ ସଂଯଘନା ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ରିସୀ ବ ି׀ 

ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା  ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଭଣ ଫୟଫସି୍ଥତ ଓଯଫିା ୄଫୄ  ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠଭାନଙ୍କ ୄଯାକକୁଡଓି ଉୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ 
 ଫୀଭା ଯାର୍ ିଟ.50, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ 5.00,00 ଯ ׀ ପ୍ରୄଫର୍ ଅଣୁ ଭଔୂୟତଃ 60 ଫର୍ତ ୄଯ ଏଫଂ ଅଚୀଫନ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ׀
ୄଶ୍ରଣୀ ୄଯ ଯୄହ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ଉୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଉଦାହଯଣ : ୄକାଟଏି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ାଆଁ ୄଭାତଅିଫନୁି୍ଦଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 1 ଫର୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 2 ଫର୍ତଯ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ଅହୁଯ,ି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନ ଥାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ି ନୟ ଏଓ ଯ 
ଥାଆାୄଯ ׀ ଉଦାହଯଣ : ସାଆନୁସାଆଟସି୍ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦ ୄଯ ଅୄସ ନାହିଁ ଓନୁି୍ତ ନୟ 
ୄଓୄତଓ ଏହାଓୁ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ନୁୄଙ୍ଚଦୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକଯ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ଏଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥଫା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ଥାଆାୄଯ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ – 
ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିା ଏଓ ଉ ସୀଭା ଯୂୄ ୄମଉଟଁା ଫ ିଧିଓ, ୄସହ ି
ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ରିସୀୄଯ ୄସଭାୄନ ାଯବ୍ନଯଓି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ପ୍ଳାନ ସଫୁଓୁ ନୁସଯଣ ଓଯନ୍ତ ି
ୄମଯଓି ି30/60 ଦନି ଓଭିା 60/90 ଦନି ଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ׀  

IRDAI ୄସହ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓୁି ରାକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଉଭଁାୄନ ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓି ଟନ୍ତ ି:  

1. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ରାକ ୁଓଯାମାଉଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ନଯିୄକ୍ଷ, ନୟୄଣାଘତି, ାଯଦର୍ତୀ ଏଫଂ ଉଘତି୍ ଯୂୄ ଗ୍ରୀଭୄଯ ପ୍ରଓଟୀଓୃତ ୄହଫ ׀  

2. ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄ ଯ ରାକ ୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭତିଓୁ ରିଖିତ 
ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ଚାଯୀ ୂଫତଯୁ ୄସସଫୁ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ି
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ ׀  

3. ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ  ବିୄମାକକୁଡଓି ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭସ୍ତ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ TPA ଏଓ ରକା ଘୟାୄନର ସ୍ଥାିତ ଓଯିୄ ଫ ׀ 
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F. ୋକ୍ତଯଖାନା ନଗଦ, ସଂଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାଗ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ସଫୁଠୁ୍ ଫଡ ସଙ୍କଟ ୄହଉଙ ିରିସୀ ରାବସଫୁଯ ନାଫର୍ୟଓ  ନୁଘତି 
ଉୄମାକ ׀ ୄଯାକଟ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଫାରି ଚାଣି, ଡାକ୍ତଯ, ସଚତନ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାୄନ ତାଓୁ 
ଅଫର୍ୟଓତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ିୄଦଔାନ୍ତ ି  ି,ସଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଯହଫିାଯ ଦୀଖତତା ଓୁ ଫଢାଆଦିନ୍ତୄ ׀
ନାଫର୍ୟଓ ଡାଏୄଗ୍ନାଷି୍ଟଓ  ରାୄଫାୄଯୄଟାଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ସଫୁ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଘଓିତି୍ସାଯ ଭରୂୟଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ 
ଧିଓ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯ ିଦିନ୍ତ ି  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଭରୂୟ ଉୄଯ ନୟ ଏଓ ଫଡ ପ୍ରବାଫ ୄହଉଙ ିଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଭରୂୟୄଯ ରକାତଯ ׀
ଫୃଦ୍ଧ,ି ସାଧାଯଣତଃ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିୄକ୍ଷା ଧିଓ ׀  

ଏହାଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ ିନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧତାଯତି ରାବ ଓବଯ ׀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ, 
ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓବଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ ମଥାଥତ ଫଧି ାଆଁ ତାଯ ରିସୀଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସହାଣଓ ହୁଏ ׀ ଏହ ିଉତ୍ପାଦୄଯ, ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ୄହଉଥିଫା ଘଓିତି୍ସାକଡୁଓୁି ପ୍ରୄତୟଓ ସଷି୍ଟଭ ନ୍ତକତତ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି, 
ୄମଯ ିଓ ିENT,  ଥାରୄଭାୄରାଚ ି,ଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସାୁ, ଫସୄଟେକି୍ସ, ବା ,ପ୍ରସୂତିୁ , କାଆୄନୄଓାୄରାଚ ି,ପ୍ରସୂତ ିର୍ାସ୍ତ୍ରୁ, 
ଆତୟାଦ ିଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ରିସୀୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟ ଉଲି୍ଲଖିତ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ/ନଦି୍ଧତାଯତି ଯାର୍ ିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ 
ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ୄଦଣ ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ସାଧାଯଣତଃ ଉମୁକ୍ତ ଭରୂୟଯ ଧ୍ୟଣନ ଉୄଯ ଅଧାଯତି 
ୄହାଆଥାଏ ମାହା ୄସହ ିଫସ୍ଥାଓୁ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ଭୂରୟଯ ସଫୁ ଖଟଓଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯଫି ୄମଯ ିଓ ି:  

a) ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା 
b) ପ୍ରୄପସନର ରୁ୍ଳ୍କ 
c) ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ବା 
d) ର୍ଧ  
e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଆତୟାଦ ି

ୟାୄଓଜ୍ ଘାଚତ ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଥୟ, ଯଫିହନ, ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ, ଅଦ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀  

ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଓୁ ଯଘିାତି ଓଯଫିା ାଆଁ ସଯ ୄଟ ୄମୄହତୁ ୄଓଫ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ରିସୀ 
ନ୍ତକତତ ୄଯାକଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ାଆଁ ମୄଥଷ୍ଟ ୄଟ ׀  

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ନଶିି୍ଚତ ରାବ ସଯୁକ୍ଷା ସହତି  ଏଓ ୄଦୈନଓି ନକଦ ରାବଯ ୟାୄଓଜ୍ ଦିନ୍ତ ି׀ ଉତ୍ପାଦୄଯ ଥିଫା ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ 
ଯବିାର୍ା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ପ୍ରାଣ 75 ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାଣ 200 ମତୟନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄସହ ିସଚତଯୀ/ଘଓିତି୍ସା ୄମଉକଁୁଡଓି ରିସୀୄଯ ଉରିଳଖିତ ସୂଘୀୄଯ ସ୍ଥାନ ାଆ ନାହାନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯାମାଆଙ ି  ଫର୍ୟ, ଦାଫୀକୁଡଓି ׀ ରିସୀ ଫଧିୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଏଓାଧିଓ ଦାଫୀ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀
ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଘଣନତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିଦ୍ୱାଯା ସୀଭିତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙନ୍ତ:ି  
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 ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା 
 ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ନକଦ ଫୀଭା ୄମାଚନା  

1. ୋକ୍ତଯଖାନା ୄଦୈନକି ନଗଦ ରିସୀ 

a) ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ଯାଶ ିସୀଭା 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ସଯୁକ୍ଷା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରତ ିଦନି ନକଦ ସୁଯକ୍ଷା ,ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂୁ ଟ. 1500 ପ୍ରତ ିଦନି ଠ୍ାଯୁ ଟ.5, 000 ଓଭିା ଧିଓ ପ୍ରତ ିଦନି ୄହାଆାୄଯ 
 ,ପ୍ରୄତୟଓ ୄଯାକ ାଆଁ ୄଦୈନଓି ନକଦ ପ୍ରଦାନ ଉୄଯ ଏଫଂ ରିସୀଯ ଫଧି ାଆଁ ଏଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀
ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄହାଆଥାଏ ׀  

b) ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ଦଫିସ ସଂଖୟା 

ଏହ ିରିସୀଯ ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯୄଯ, ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଦୈନଓି ନକଦ ଯ ଦଫିସ ସଂଔୟା ଓୁ ୄସହ ିୄଯାକ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ 
ମାହା ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ନଅି ମାଉଥାଏ ׀ ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓିଯ ଫସୃି୍ତତ ତାରିଓା ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ନଫିାସ ଫଧି ଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି 
ଓଯାମାଏ ମାହା ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରଓାଯଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ୄଯାକ ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ନକଦ ରାବ ଓୁ ସୀଭତି ଓଯଥିାଏ ׀  

c) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓବଯ ଓଭିା ଅଡ୍-ନ୍ ଓବଯ 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରିସୀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସୀ 
ଯୂୄ ଉରବ୍ଧ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଓ,ି ନୟ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହା ଏଓ ନଣିଭିତ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ 
ଓବଯ ହୁଏ ׀ ଏହ ିରିସୀସଫୁ ଫୀଭିତ ଓୁ ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ହୁନ୍ତ ିୄମୄହତୁ 
ୄଦଣ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିୄଟ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସାଯ ଫାସ୍ତଫ ଭରୂୟ ସହତି ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୀଭା ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଓୌଣସ ିସଯୁକ୍ଷା ତଯିକି୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଏି ׀  

d) ଯିଯୂକ ସୁଯକ୍ଷା 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ନଣିଭିତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ଓୁ ଯିୂଯଣ ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ଏହା ର୍ସ୍ତା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ 
ଅଓସି୍ମଓ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ  ଫଚତନ, ୄଓା-ୄ ଆତୟାଦ ିବ ିକ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙତ 
ସଫୁ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ  ׀  

e) ସୁଯକ୍ଷା ଯ ନୟାନୟ ରାବ 

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଯ ଦୃଷି୍ଟୄଓାଣଯୁ, ଏହ ିପ୍ଳାନଯ ୄନଓ ରାବ ଯହଙି ିୄମୄହତୁ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏହା ଫୁଛାଆଫା ସହଚ ୄଟ 
ଏଫଂ ୄତଣୁ ଧିଓ ସହଚୄଯ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓୁ ହଯାଏ ୄମୄହତୁ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଫଧି ାଆଁ ପ୍ରତଦିନି ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ପ୍ରଓୃତ ଔଙ୍ଙତ ମାହା ଫ ିୄହାଆ ଥାଉ ନା 
ଓାହିଁଓ ି׀ ଅହୁଯ,ି ୄସବ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ଦାଫୀ ସଭାଧାନ କୁଡଓି ଫାସ୍ତଫୄଯ ସଯୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

2. ସଂକଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାଗ ରିସୀ 

ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁ ବୟାନକ ୄଯାଗ ସଯୁକ୍ଷା କଭିୋ ବିଘାତ (ୄଟ୍ରୌଭା) ୄସଫା ସୁଯକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ କୁହାମାଏ ׀  
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ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ଉତ୍କର୍ତ ସହତି, ୄରାଓଭାୄନ ଓୟାନସଯ, ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍  ହୃଦ୍ ଖାତ ଆତୟାଦ ିବି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଯୁ ଫଞ୍ଚ ି
ମାଉଙନ୍ତ ି , ୄମଉଁକୁଡଓିଯ ଯଣିାଭ ଅକ ଓାୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଥାନ୍ତା ׀ ୁନଶ୍ଚ,  ୄସବ ିଫଡ ଫଡ ୄଯାକକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଫଞ୍ଚମିିଫା ୄଯ ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ମୄଥଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଙ ି  ଫର୍ୟ ଏଓ ଫଡ ୄଯାକଯୁ ଫଞ୍ଚମିିଫା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ׀
ତୟଧିଓ ଔଙ୍ଙତ ତଥା ଘଓିତି୍ସା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଚୀଫନ ଧାଯଣ ଔଙ୍ଙତ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଏପ୍ରଓାୄଯ ସଂଓଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଅକଭନ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ  ଅଥଓି ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ବଣବୀତ ଓଯ ିଦଏି ׀  

a) ସଂଓଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଓୌଣସ ି ଉରିଳଖିତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ୄଟ ׀  

b) ଏହାଓୁ ଫକି୍ରୀ ଓଯାମାଏ : 

 ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ,ନାଶି୍ରତୁ ରିସୀ ଯୂୄ ଓଭିା 
 ୄଓୄତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ସହତି ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିା 
 ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ୍ ଓବଯ ଯୂୄ ଓଭିା  

ବାଯତୄଯ, ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରାବସଫୁଓୁ ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତୟନ୍ତ ସାଧାଯଣ ବାୄଫ ଚୀଫନ ରିସୀକୁଡଓିଯ 
ନୁଫୃଦ୍ଧ ି ,ଯାଆଡଯୁ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଦୁଆଟ ିପଭତ ଦଅିମାଏ – ତ୍ୱଯାନିତ CI ରାବ 
ୄମାଚନା ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CI ରାବ ୄମାଚନା ׀ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯବିାର୍ା ଏଫଂ ଉର୍ତ୍ଭ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଏହ ିରାବଟ ିଫକି୍ର ିଓଯାମାଏ ׀ ଭ୍ରାନ୍ତ ିଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ , ଅଆଅଯଡଏି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ 20 ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଯ ଯବିାର୍ାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି
 ׀ ଦଣାଓଯ ିୄର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ୄଯ ରକ୍ଷୟ ଦିନୁ୍ତୁ, ׀

ଫର୍ୟ, ଚାଯୀ ଘଯଣ ୄଯ ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ,ୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରବାଫତି ୄହଫାଯ ଫହୁତ ସମ୍ଭାଫନା ଥିଫା ୄରାୄଓ ଭୂଔୟତଃ 
ଏହ ିଫୀଭା ୄନଆଥାନ୍ତିୁ  ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ ିନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ମୄଥଷ୍ଟ 
ତଥୟଯ ବାଫ ୄମାକଁୁ, ଘତି ସଭଣୄଯ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ନୁଃଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ତଥୟ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଙ ି׀  

c) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓି ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ ଟନ୍ତ ିମାହା ନା ୄଓଫ ବାଯୀ ଧିଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଭରୂୟ ଅୄଡ 
କତ ି ଓଯାନ୍ତ,ି ିତୁ ଫଓିାଙ୍ଗତା, ଙ୍ଗ ହାନ,ି ଉାଚତନ ହାନ ି ଆତୟାଦଯି ଓାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାଯନ୍ତ ି ଏଫଂ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ଦୀଖତ ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀ 

d) ଏଓ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ଓୁ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ରିସୀ ତଯିକି୍ତ ୄନଫାାଆଁ 
ସୁାଯରି୍ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ରିସୀ ନ୍ତକତତ କ୍ଷତିଯୂଣ ଏଓ ଯଫିାଯଯ ଅଥଓି ୄଫାଛ ଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାୄଯ 
ସାହାମୟ ଓୄଯ ମାହାଯ ସଦସୟ ୄସବ ିୄଯାକ ଦ୍ୱାଯା ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

e) ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ,ି 
ଓନୁି୍ତ ସାଧାଯଣ ୄଯାକକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ:ି 

 ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓୄଠ୍ାଯତା ଥିଫା ଓୟାନସଯସଫୁ 
 ତୀବ୍ର ଭାୄଣାଓାଡନିର ଆନଫାଓତର୍ନ 
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 ୄଓାୄଯାନାଯୀ ଅୄଟତଯୀ ସଚତଯୀ 
 ହୃତି୍ପଣ୍ଡ ବାରଭ ପ୍ରତସି୍ଥାନ 
 ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ କମ୍ଭୀଯତା ଯ ୄଓାଭା  
 ୄଯନାର ଘତା 
 ୄଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ମାହାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ଥାଣୀ ରକ୍ଷଣ ୄହାଆଥାଏ  
 ଭୂଔୟ ଙ୍ଗ /ୄଫାନ୍ ଭୟାୄଯା ପ୍ରତୟାୄଯାଣ 
 ଫହୁଫଧି ଓାଠ୍ନିୟ 
 ୄଭାଟଯ ନୁୟଯନ୍ ୄଯାକ 
 ଙ୍ଗକୁଡଓିଯ ସ୍ଥାଣୀ ାଯାରିସସି୍ 
 ଫଡ ଫଡ ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା 

ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ସି୍ଥଯ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଫଢ ି ଫଢ ି ମାଉଥାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଚତାତଓି ଫଚାଯୄଯ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସି୍ଥତକିୁଡଓୁି ‘ଭୂ ,ୄଓାର୍ୁ’ ଏଫଂ ‘ତଯିକି୍ତ’ ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯନ୍ତ,ିଏଯଓି ିଅରୄଚୈଭର୍ ସ ୄଯାକ 
ବ ିସି୍ଥତ ିଓୁ ଫ ିସଯୁକ୍ଷା ଦିନ୍ତ ି ଫୄ ୄଫୄ ‘ଘଯଭ ୄଯାକ’ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ନ୍ତବତୁୄ ׀ କ୍ତ ଓଯାମାଏ ମଦି 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀   

f) ୄମୄତୄଫୄ ଧିଓାଂର୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଙ ିୄମଉକଁୁଡଓି ଔଙ୍ଙତସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଅଓାଯୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ ି  ଳ୍ପ କୁଡଏି ଉତ୍ପାଦ ଉବଣ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସଂୄମାକ, ଥତାତ୍ ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ׀
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଏଫଂ ରିସୀୄଯ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ଥିଫା ଫଡ ଫଡ ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ, ଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିନ୍ତ ି׀ 

g) ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଅଣୁ ଫକତ 21 ଫର୍ତ ଠ୍ାଯୁ 65 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

h)  ଏହ ି ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ତୟନ୍ତ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସବ ି ଏଓ ରିସୀଯ ଭଔୂୟ ଓାଯଣ 
ୄହାଆାୄଯ ୄସବ ିୄଯାକକୁଡଓି ସହତି ଚଡତି ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫାଯ  ଅଥଓି ୄଫାଛ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା ׀ 

i) ଏହ ିରିସୀକଡୁଓି ନ୍ତକତତ ଏଓ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ନଦିାନ ଘହି୍ନଟ ୄହଫାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 100% 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯାକଯ କମ୍ଭୀଯତା ଅଧାଯୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ 
25%  ଠ୍ାଯୁ 100% ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

j) ଞ୍ଜୁ ସଭସ୍ତ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄଯ ୄଦଔାମାଆଥିଫା ଏଓ ଭାନଓ ସର୍ତ୍ତ ୄହଉଙ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସ ି
ରାବ ୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫା ାଆଁ ରିସୀ ଅଯମ୍ଭ ଠ୍ାଯୁ 90 ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ୄଯାକଯ ନଦିାନ ୄଯ 30 
ଦନିଯ ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ׀ ଏହ ି ରାବ ଯୂୄ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଚୀଫତି ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ‚ଭୃତୁୟ 
ରାବ‛ସହତି ଭ୍ରାନ୍ତ ୄହଫା ଉଘତି ନୁୄହଁ ଏଫଂ ଧିଓ ଯୂୄ ଏଓ ‚ଚୀଫତି ,ଫଞ୍ଚଥିିଫାୁ ରାବ‛ ଥତାତ୍ ୄସହ ିଓଷ୍ଟଦାଣଓ 
ଯସିି୍ଥତକିୁଡଓୁି ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ରାବ ମାହା ଏଓ ସଙ୍କଟଭଣ ୄଯାକ ୄଯ ଅସଥିାଏ, 
ଏହ ିଥତୄଯ ଧିଓ ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 
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k) ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 45 ଫର୍ତଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଫଣସଯ ଫୟକି୍ତ ୄମଉଭଁାୄନ ସଙ୍କଟ ରୂ୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄନଫାାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ,ି 
ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଓୄଠ୍ାଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ଭାନଓ ଫଚତନ କୁଡଓି ଠ୍କି୍ ୄସ ବଅି ମାହା 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିୄଯ ଥାଏ, ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣ ଯାଭର୍ତ ାଆଫାୄଯ ଓଭିା ନୁାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପିତା, 
ଓଭିା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଓୁ ଟାଫିା ାଆଁ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସା ୄଯ ଫିଭ ଓଯଫିା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଚତି 
ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

l) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭିତଓୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଯାକକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଓଭିା ଧିଓ ାଆଁ ୄଓଫ ଥୄଯ 
କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଆାୄଯ ଓଭିା ଭରିଟର ୄଅଉଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟା ମତୟନ୍ତ ׀ ୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥୄଯ କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓରା ୄଯ, ରିସୀ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀ 

m) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀଓୁ ସଭୂହଭାନଙୁ୍କ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଓୄତାୄଯଟ ଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ୄମଉଁଭାୄନ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ରିସୀସଫୁ ନିନ୍ତ ି׀ 
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G. ଦୀଘତାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା 

ଅଚଓିାରି, ଚୀଫନ ପ୍ରତୟାର୍ା ଫଢଫିା ସହତି, ଫଶି୍ୱୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଙ ି  ଫଦ୍ଧତି ଅଣୁଯ ୄରାଓସଂଔୟା ׀
ସହତି, ସାଯା ଥୃିଫୀୄଯ, ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଫୀଭା ଯ ଭହତ୍ୱ ଭଧ୍ୟ ଫଢୁଙ ି׀ ଫୄଣାୄଚୟଷ୍ଠ ୄରାଓଭାୄନ ଏଫଂ ୄସହ ିୄରାୄଓ ଭଧ୍ୟ 
ୄମଉଭଁାୄନ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଙ୍ଗତାୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଟନ୍ତ,ି ଦୀଖତାଫଧି ମତ୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି  ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା/ମତ୍ନ ଥତ ׀
ୄହଉଙ ିୄସହ ିୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୟକି୍ତକତ ଓଭିା ନସଂି ୄସଫା ୄମଉଁଭାୄନ ସହାଣତା ଯ ଭାତ୍ରା ଫନିା ନିୄ ଚ ନଚିଯ 
ମତ୍ନ ୄନଫାାଆଁ ସଭଥତ ଓଭିା ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବଫରି୍ୟତୄଯ ଅହୁଯ ିବର ୄହଫା ାଆଁ ମାଉନାହିଁ ׀  

ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ାଆଁ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ୄମାଚନା ଙ:ି  

a) ୂଫତଯୁ ନଧିି ପ୍ରାପ୍ତ ୄମାଚନା ୄମଉକଁୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଫାନ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା, ୄସଭାନଙ୍କ ବଫରି୍ୟତ ଯ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ 
ଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, କ୍ରଣ ଓଯାମାଆଥାଏ, ଏଫଂ 

b) ଅସନ୍ନ ଅଫର୍ୟଓତା ୄମାଚନା ୄମଉଁକୁଡଓୁି ଏଓ ୄଭାଟା ପି୍ରଭଣିଭ ଦ୍ୱାଯା କ୍ରଣ ଓଯାମାଏ ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭତି 
ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ 

ଙ୍ଗତାଯ ଓୄଠ୍ାଯତା ,ଏଫଂ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଫଞ୍ଚଫିା ଫଧିୁ ରାବଯ ଯଭିାଣ ଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ନଏି ׀ ଦୀଖତାଫଧି ୄସଫା ଉତ୍ପାଦ କୁଡଓି 
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ଫଓିର୍ତି ୄହଫାଓୁ ଙ ି׀  

ବଫଷିୟତ ଅୄଯାଗୟ ରିସୀ 

ପ୍ରଥଭ ଫୂତ–ନଧିି ପ୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଥିରା ଘାୄଯାଟ ି ସାଫତଚନଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ସାଧାଯଣ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବଫର୍ୟତଅୄଯାକୟ ରିସୀ 1990 ׀ ୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଥିଫା, ଏହ ି ରିସୀ ଭୂଔୟତଃ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ 
ଫସଯପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄସ ତା’ ଉାଚତନକ୍ଷଭ 
ଚୀଫନ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀  ଏହା ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା ସଦୃର୍ ୄଟ ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ଏହା 
ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷା ବଫରି୍ୟତଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

a) ଫିମି୍ବତ ୄଭେିୄ କ୍ଳଭ 

ରିସୀ ଟ ିଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଫିମି୍ବତ ଓଭିା ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଟ ଏଫଂ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ବଅି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ 
ପ୍ରସ୍ତାଫଓ 25 ଏଫଂ 55 ଫର୍ତ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଏହ ିୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଆ ାୄଯ ׀  

b) ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅୟୁ 

ୄସ 55 ଏଫଂ 60 ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଘଣନ ଓଯିାୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ତୄଯ ୄମ ୄମାକ ୄଦଆଥିଫା ତାଯଔି 
ଏଫଂ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟୄଯ 4 ଫର୍ତଯ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଫୟଫଧାନ ଥିଫା ଉଘତି୍ ׀ ରିସୀ ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଅଣୁଯ ଥତ 
ୄହଉଙ ିପ୍ରସ୍ତାଫୄଯ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ରାବ ଅଯମ୍ଭ 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଅଣୁ ׀ ଏହ ିଅଣୁ ଓୁ ଅକଓୁ ଫଢା ମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

c) ଫସଯଗ୍ରହଣ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ସଭୟାଫଧି 
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ଫସଯ ଗ୍ରହଣ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣାଫଧି ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ନୁସଘୂୀୄଯ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ରିସୀ ଫସଯଗ୍ରହଣ ଅଣୁ ସହତି ସଭାପି୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣାଫଧି ׀ ଏହ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ ଫୀଭିତ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଉଥିଫା 
ନୁସାୄଯ ଓସିି୍ତ/ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫ ׀ ଫୀଭିତ ାଔୄଯ ୄକାଟଏି ଏଓ ଭୁସ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ 
ଓଭିା ଓସିି୍ତ ହସିାଫୄଯ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ ׀  

d) ସାଯଣ/ପ୍ରତୟାହଯଣ 

ମଦ ିଫୀଭିତ ଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆମାଏ ଓଭିା ୄସ ଘଣନତି ଫସଯଗ୍ରହଣ ଫଣସ ଯ ଫୂତଯୁ ଓଭିା ଏହାଯ ୄଯ ୄମାଚନା ଠ୍ାଯୁ 
ସାଯତି/ ପ୍ରତୟାହୃତ ୄହଫା ାଆଁ ଘାୄହଁ, ୄତୄଫ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ୄହାଆ ନ ଥିଫା ଓାଯଣଯୁ ପି୍ରଭଣିଭ 
ଯ ଉମୁକ୍ତ ୄପଯସ୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହଫ ׀ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଫିଭ ାଆଁ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ଓାଯଣ ଫସଯୄଯ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ 
ାଆଁ 7 ଦନି ଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

e) ସଭନୁୄଦଶନ 

ୄମାଚନାୄଯ ସଭନୁୄଦର୍ନ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯହଙି ି׀  

f) ଫଜତନ 

ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ୄଯ ଥିଫା ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ, 30 ଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଏଫଂ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକକୁଡଓି ାଆଁ ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ 
ଫଚତନ ବ ିଏହ ିରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଚତନ ନାହିଁ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହା ବଫରି୍ୟତ ୄଭଡିୄ କ୍ଳଭ ରିସୀ, ଏହା ସଂରୂ୍ଣ୍ତ 
ତଓତ ସଙ୍ଗତ ୄଟ ׀  

g) ସଭହୂ ଫୀଭା ପ୍ରକାଯ 

ରିସୀ ଓୁ ସଭହୂ ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ୄମଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟଯ ସୁଫଧିା ଉରବ୍ଧ ଙ ି׀  
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H. ୄକାଭିେ-ଉତ୍ପାଦ 

ୄଫୄ ୄଫୄ, ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଭନ୍ଧୀଣ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ସହତି ସଂୄମାଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ଦୁଆ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓତ୍ର ୄହାଆ  ଏଓ ଫୁଛାଭଣାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଓ ୟାୄଓଚଡ ଉାଣୄଯ ଧିଓ ଉତ୍ପାଦଓୁ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିାଯ ଏହା ୄହଉଙ ିଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଦ୍ଧତ ି׀  

ୄହରଥ ପ୍ଳସ୍ ରାଆଫ୍ ୄକାଭିେ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄସହ ିଉତ୍ପାଦସଫୁ ୄମଉକଁୁଡଓି ଏଓ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଏଓ 
ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଏଫଂ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ,ନାଶି୍ରତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଦୁଆୄକାଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଂମୁକ୍ତ ଯୂୄ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଫତିଯଣ ଘୟାୄନର 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଣନ ଓଯାମାଏ ׀ ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ ଦୁଆ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫନ୍ଧନ ୄହଫ ଏଫଂ ଫର୍ତ୍ତଭାନଯ 
ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ, ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିୄକାଟଏି ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଣ-ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓଫ 
ୄସବ ି ଫନ୍ଧନ ଯ ନୁଭତ ି ଦଅିମାଆଥାଏ ׀ ଫିଣନ, ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ  ସାଧାଯଣ ଔଙ୍ଙତକଡୁଓିଯ ଫଣ୍ଟନ ୄଓଉ ଁ
ଉାଣୄଯ ଓଯାମିଫ ଏଥିାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଭାଦଣ୍ଡ  ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଂଘାଯଣ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ୄସବ ି
ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୁଛାଭଣାଯ ଏଓ ଜ୍ଞାନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଥିଫା ଉଘତି୍ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି 
ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ ଫନ୍ଧନ ାଆଁ IRDAI ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଘୁକି୍ତନାଭା ଏଓ ଦୀଖତାଫଧି ସ୍ୱଯୂଯ ୄହଫା 
ଉଘତି୍ ଏଫଂ ସାଧାଯଣ ଯସି୍ଥିତ ି IRDAI  ଙ୍କ ସନୁ୍ତଷି୍ଟ ଫୟତୀତ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସିି୍ଥତିୄ ଯ ଫନ୍ଧନଠ୍ାଯୁ ପ୍ରତୟାହାଯଯ ନୁଭତ ି
ଦଅିମିଫ ନାହିଁ ׀ 

ୄଓାମି୍ବ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ସଂଓତ ଫନୁି୍ଦ ଯୂୄ ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିାଓୁ ଏଓ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯୂୄ ଓାମତୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀକୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଓୁ ାଯସ୍ପଯଓି ଯୂୄ ସମ୍ମତ ିଦଅିମାଆାୄଯ ׀ ଗ୍ରଣୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  ରିସୀ ୄସଫାଓୁ ସକୁଭ 
ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ବୂଭିଓା ଗ୍ରହଣ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀଯ ୄଓଉ ଁଫବିାକ ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆଙ,ି ଏହା ଉୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ,ି ଦାଫୀ  ଓଭିର୍ନ ୄଦଣପ୍ରଦାନକୁଡଓି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

‘ୄଓାମି୍ବ ଉତ୍ପାଦ’ ପାଆରିଙ୍୍ଗ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକିତା ଭାକତଦର୍ଓିାଯ ନୁାନ ଓଯଫି 
ଏଫଂ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ହଟାମିଫ ׀ ଉବଣ ସଙ୍କଟଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଖଟଓକଡୁଓୁି ରକା ରକା ବାୄଫ ଘହି୍ନଟୄମାକୟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି 
ଏଫଂ ଉବଣ ଫକି୍ରଣ-ୂଫତ ଫସ୍ଥା  ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଥାୄଯ  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି, ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟ ଆତୟାଦ ି ବ ିସଭସ୍ତ 
ଦସ୍ତାଫଚି ୄଯ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଓଟ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

ଉତ୍ପାଦଓୁ ଉବଣ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଯୂୄ  ସଭୂହ ଫୀଭା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ୄପଳାଟଯ ରିସୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ରୁ୍ଦ୍ଧ ଫଧି ଚୀଫନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯଫିାଯଯ ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ 
ଚଣଓଯ ଚୀଫନ ଉୄଯ ଦଅିମାଏ ମିଏ ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଏଫଂ ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ନୟାନୟ ପ୍ରମୁଚୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଭାନଦଣ୍ଡ ନ୍ତକତତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
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ଭୁକ୍ତ ଫୄରାଓନ ଫଓିଳ୍ପ ଫୀଭିତ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଏଫଂ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ‘ୄଓାଭି ଉତ୍ପାଦ’ ଉୄଯ ରାକ ୁଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 
ଫର୍ୟ, ‘ୄଓାମି୍ବ ଉତ୍ପାଦ’ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫଓିଳ୍ପଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତା ଯ ାତ୍ରତା ସଭନ୍ଧତି ଣ-ଫୀଭା/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ଠ୍ାଯୁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫଓିଳ୍ପୄଯ ଥିଫ ׀ 

ୄଓାମି୍ବ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଫିଣନ ଘୟାୄନର, ୄବ୍ରାଓଯ ଏଫଂ ସଂମୁକ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ  ଓୄତାୄଯଟ ବିଓର୍ତ୍ତା, 
ୄମଉଭଁାୄନ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଧାଯଣ ଟନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଫୟାଙ୍କ ୄଯପଯାର ଫୟଫସ୍ଥା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନୁୄହଁ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସଭାୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ୄହାଆାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଉତ୍ପାଦଯ 
ଫିଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓୃତ ନୁହନଁ୍ତ ି׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ଏଫଂ ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହସିଫୁ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ଫରି୍ଣୄଯ 
ୄମଯଓି ିଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଚଡତି ଙନ୍ତ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ନୟଠ୍ାଯୁ ରକା ୄଟ, ଓଏି ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ଓଯଫି, 
ଫୀଭିତଯ ଫଓିଳ୍ପ ୄଯ ଉବଣ ଓଭିା ୄକାଟଏି ସଯୁକ୍ଷାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଫରି୍ଣ, ୄସଫା ସଫୁଧିା ଆତୟାଦ ି׀ 

ଏହ ିଫୟଫସାଣୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ IT ସଷି୍ଟଭ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଦୃଢ ଏଫଂ ଫାଧ ୄହଫା ଉଘତି୍ ୄମୄହତୁ ଏହାଯ ଥତ 
ଅଫର୍ୟଓ ନୁସାୄଯ ଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟଯ ସଭନଣ ଏଫଂ IRDAI ାଆଁ ତଥୟ ଚାତ ୄଟ ׀ 
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I. ୟାୄକଜ୍ ରିସୀ  

ୟାୄଓଜ୍ ଓଭିା ଙତ୍ର ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓି, ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଦସ୍ତାଫଚି ନ୍ତକତତ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା କୁଡଓିଯ ଏଓ ସଂୄମାଚନ, ପ୍ରଦାନ 
ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ନୟାନୟ ୄଶ୍ରଣୀଯ ଫୟଫସାଣୄଯ, କୃହସ୍ଥ ରିସୀ, ୄଦଓାନୀ ରିସୀ, ପିସ୍ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଆତୟାଦ ି
ବ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଯହଙି ି ୄମଉଁକୁଡଓି, ୄକାଟଏି  ରିସୀ ନ୍ତକତତ, କହୃ, ଫସୁ୍ତ ଅଦ ି ସହତି ଫବିିନ୍ନ ୄବୌତଓି ସବ୍ନର୍ତ୍ ି ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିରିସୀକୁଡଓି ଓଙି ିଫୟକି୍ତକତ ଙି୍କ୍ତ ଓଭିା ଦାଣିତ୍ୱ ସୁଯକ୍ଷାସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ଯ ଉଦାହଯଣକୁଡଓି ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ରାବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିରିସୀକୁଡଓି 
ସହତି ଏଫଂ ଏଯଓି ି ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ  ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦୈନଓି ନକଦ ରାବକୁଡଓୁି କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀକୁଡଓି ସହତି 
ସଂୄମାଚତି ଓଯ ିନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ପ୍ରସ୍ତାଫତି ରିସୀ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ୟାୄଓଜ୍ ରିସୀ ୄଟ ମାହା ନା ୄଓଫ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା, ିତୁ ଦୁଖତଟଣା 
ଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା  ରାବ କଡୁଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ସହତି ୄଯାକ/ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ, ମାଞ୍ଚ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନ ିଓଭିା ହଞ୍ଚଫିାୄଯ ଫିଭ, ାୄସ୍ପାଟତ  ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ହାନ,ି ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ କ୍ଷତ ିାଆଁ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ , ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଏଫଂ ଏଯଓି ିହଯଣ ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ׀  
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J. ଦଯିଦ୍ର ଫଗତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଗ୍ରାଭୀଣ  ୄନୌଘାଯଓି  ୄକ୍ଷତ୍ର ନଭିନ ଅଣ ଫକତ ୄରାଓଭାନଙ୍କ 
ସୁଯକ୍ଷା ଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖି ଓଯାମାଆଙ ି  ନଭିନ ଅଣଫକତଯ ୄରାୄଓ ଅଭ ଚନସଂଔୟାଯ  ଏଓ ଫଡ ଅଓାଯ କଠ୍ନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ׀
ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯୁକ୍ଷା ଓବଯ ୄସଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ନ ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ , ଏହ ିନଭିନ ଭୂରୟଯ ଉତ୍ପାଦ ଓୁ ଏଓ ର୍ସ୍ତା 
ପି୍ରଭଣିଭ ରାବ ୟାୄଓଚ ସହତି, ଏହ ିୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ାଆଁ ଏଫଂ ଏକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ 
ଫଞ୍ଚଫିା ୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଙ ି  ,ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଅଆ.ଅଯ. ଡ.ିଏ. ଭାଆୄକ୍ରା ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ׀
2005 ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ׀  

ଏହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଏଓ ଳ୍ପ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଅସନ୍ତ ିଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ, ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ, 2005 
ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁମାଣୀ ଫୀଭାଯାର୍ ି ଟ.30,000 ଯୁ ନଭିନୄ ଯ ଥାଏ ׀ ୄସବ ି ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ଫବିିନ୍ନ ସବ୍ଦାଣ 
ସଂକଠ୍ନ ଓଭିା ଣ-ସଯଓାଯୀ ସଂକଠ୍ନ ,NGO) ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ଅଧାଯୄଯ ନଅିମାଏ ׀ 
ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ ଯ ଗ୍ରାଭୀଣ  ସାଭାଚଓି ୄକ୍ଷତ୍ର ଓର୍ତ୍ତଫୟ ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଫୀଭାଯ ଫୟାଓ ହୁ ଞ୍ଚ ଓୁ ସକ୍ଷଭ ଓଯଫିା 
ାଆଁ,  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନଦି୍ଧତାଯତି ନୁାତ ଓୁ ଭାଆୄକ୍ରା-ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଯୂୄ ଫକି୍ରି ଓଯଫିା 
ଉଘତି୍ ׀  

ସଭାଚଯ ଦଯଦି୍ର ଫକତ ଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା ଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫିା ାଆଁ PSU ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୃଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦୁଆଟ ି
ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନୄ ଯ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆଙ:ି 

1. ଜନ ଅୄଯାଗୟ ଫୀଭା ରିସୀ 

ନଭିନ କୁଡଓି ଚନ ଅୄଯାକୟ ଫୀଭା ରସୀଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି: 

a. ସଭାଚଯ କଯଫି ଫକତଯ ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ର୍ସ୍ତା ୄଭଡଓିର ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନା ଓଯାମାଆଙ ି׀ 

b. ସୁଯକ୍ଷା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ରିସୀଯ ପ୍ରଓାଯକୁଡଓି ବ ିୄଟ ׀ ସଂଘତି ୄଫାନସ ଏଫଂ ୄଭଡଓିର ମାଞ୍ଚ ରାବସଫୁ 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି׀ 

c. ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ତଥା ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ 

d. ଅଣୁ ସୀଭା ାଞ୍ଚ ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ୄଟ ׀ 

e. ତନି ିଭାସ  ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ଯ ଫଣସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ାୄଯ ଏହ ିସର୍ତ୍ତୄ ଯ ୄମ ଚୄଣ ଓଭିା ଉବଣ 
ିତାଭାତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମିଫ ׀ 

f. ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଟ. 5,000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭ ନଭିନ ୄଟଫୁର ନୁମାଣୀ 
ୄଦଣ ହୁଏ ׀ 

ୄଟଫୁର 2.1 

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଣସ 46 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ 46-55 56-65 66-70 
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ଯଫିାଯ ଯ ଭୂଔୟ 70 100 120 140 
ତ/ିତ୍ନୀ 70 100 120 140 
25 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ/ସନ୍ତତ ି 50 50 50 50 
2+1 ଅଶି୍ରତ ିରା ଯ ଯଫିାଯ ାଆଁ 190 250 290 330 
2+2 ଅଶି୍ରତ ିରା ଯ ଯଫିାଯ ାଆଁ  240 300 340 380 

 ଅଣଓଯ ଧିନଣିଭ ଯ ନୁବାକ 80 D ନ୍ତକତତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଯ ରାବ ାଆଁ ୄମାକୟ ହୁଏ ׀   

 ରିସୀ ାଆଁ ୄସଫା ଓଯ ପ୍ରମୁଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ ׀ 

2. ସାଫତୄବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ୄମାଜନା (UHIS) 

ଏହ ି ରିସୀ 100 କଭିୋ ଧିକ ଯିଫାଯଯ ସଭୂହ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଭଣୄଯ ୄଫୈଣକି୍ତଓ UHIS 
ରିସୀକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଚନତା ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ରାବ 

ନଭିନକୁଡଓି ସାଫତୄ ବୌଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବ ଟନ୍ତ ି:  

 ୄଭେକିର କ୍ଷତିୂରି୍ତ୍ 

ରିସୀ ନଭିନ ଉ ସୀଭାକୁଡଓି ନ୍ତକତତ ଫୟକି୍ତ/ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ମତୟନ୍ତ ଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ 
କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ୄଟଫୁର 2.2 

ଫଫିଯଣୀ ସୀଭା 
ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡଙି୍ଗ ଔଙ୍ଙତ ଟ 150 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ମଦ ିICU ୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଟ. 300 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି 
ସଚତନ, ଏୄନୄସ୍ଥଟଷି୍ଟ. ଓନସରଟାଣ୍ଟ, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ, ନସଂି ଔଙ୍ଙତ 4,500 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯାକ/କ୍ଷତ 
ଏୄନୄସ୍ଥସଅି, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄ ଚନ୍, OT ଘାଚତ, ର୍ଧ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ 
ସାଭଗ୍ରୀ  ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ଡାଏରିସସି୍, ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, 
ୄୄସ୍ମଓଯ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗଯ ଭୂରୟ, ଆତୟାଦ ି

ଟ. 4,500 ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିୄଯାକ/କ୍ଷତ  

ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ୄଯାକ ାଆଁ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ୄଭାଟ ଔଙ୍ଙତ ଟ. 15, 000 ମତୟନ୍ତ 
 

 ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ସଯୁକ୍ଷା 

ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁୁ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଉାଚତନଓାଯୀଯ ଭୃତୁୟ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ,ନୁସଘୂୀ ୄଯ ଉଲି୍ଲଖିତ ନୁଯୂୁ :ଟ 25, 000/- 

 ଙ୍ଗତା/ଫକିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା 
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ମଦ ି ଏଓ ଦୁଖତଟଣା/ୄଯାକ ୄମାକଁୁ ଯଫିାଯଯ ଭଔୂୟ ଉାଚତନ ଓାଯୀ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯାମାଏ, 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ, ତନି ିଦନିଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄଯ ସଫତାଧିଓ 15 ଦନି ମତୟନ୍ତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଯୂୄ 
ଟ.50/-ପ୍ରତ ିଦନି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ  ׀ 

 ପି୍ରଭୟିଭ 
ୄଟଫୁର 2.3 

ତତ୍ତ୍ୱ ପି୍ରଭୟିଭ 
ଏଓ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଟ.365/- ପ୍ରତ ିଫର୍ତ 
ାଞ୍ଚ ଚଣ ମତୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ,ପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରାଙୁ୍କ 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିୁ   
 

ଟ.548/- ପ୍ରତ ିଫର୍ତ 

ସାତ ଚଣ ମତୟନ୍ତ ଏଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ,ପ୍ରଥଭ ତନି ି ିରା  
ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତାଙୁ୍କ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯ ିୁ  

ଟ.730/- ପ୍ରତ ିଫର୍ତ 

BPL ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ସଫିସଡ ି ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ସଯଓାଯ ଏଓ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫିସଡ ିପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ ׀  
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K. ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଜନା 

ସଯଓାଯ ଭଧ୍ୟ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄମାଚନା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ୄମଉକଁୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଯାଚୟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରମୁମୟ ୄହଫ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରାବଯ ଫସି୍ତାଯ ଓୁ ଚନ ସଭଦୁାଣ ମତୟନ୍ତ ଫସି୍ତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ, ସଯଓାଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହୄମାକୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରିଣ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ରାକୁ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତ (BPL) ଯ ଯଫିାଯଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ׀
ଓଯଫିାଓୁ, ଶ୍ରଭ  ନମୁିକି୍ତ ଭନ୍ତ୍ରାଣ, ବାଯତ ସଯଓାଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା RSBY ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ନଭିନକୁଡଓି ଯାଷି୍ଟ୍ରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା  ଯ ରକ୍ଷଣ ଟନ୍ତ ି:  

a. ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ BPL ଯଫିାଯ ାଆଁ ଟ. 30, 000 ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ି׀ 

b. ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀ 

c. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଯ ଏଫଂ ସଚଓିର ,ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ସଭନ୍ଧୀଣୁ ପ୍ରଓୃତଯି ୄସଫା ଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ମାହାଓୁ ଦଫିସ-ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

d. ସଭସ୍ତ ୄମାକୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଯ ନକଦହୀନ ସଯୁକ୍ଷା ׀ 

e. ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀ 

f. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ׀ 

g. ପ୍ରୄତୟଓ ବିଚଟି୍ ାଆଁ ଟ. 100/- ଯ ଯଫିହନ ବର୍ତ୍ା 

h. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସଯଓାଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

i. ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଫଡିଙ୍ି୍ଗ ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘଣନତି ହୁନ୍ତ ି׀ 

j. ରାବଗ୍ରହୀତା ାଆଁ ସାଫତଚନଓି  ୄଫସଯଓାଯୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଭଧ୍ୟୄଯ ଘଣନ 

k. ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 3:1 ନୁାତୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଓୁ ଫହନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓନ୍ଦ୍ର ସଯଓାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ 
ାଆଁ ଟ. 565/-ଯ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ ିଂର୍ଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀ 

l. ଯାଚୟ ସଯଓାଯଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ: ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ ଏଫଂ ଟ.750 ୄଯ ଓଙି ିତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ׀ 

m. ଞି୍ଜଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ/ନୂତନୀଓଯଣ ରୁ୍ଳ୍କ ଯୂୄ ରାବଗ୍ରହୀତାଓୁ ଫାର୍ଓି ଟ.30/- ୄଦଫାଓୁ ଡଫି ׀ 

n. ପ୍ରର୍ାସନଓି ଭରୂୟଓୁ ଯାଚୟ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫହନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 

o. ଏହ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଯ ଭରୂୟ ଟ. 60/- ଯ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିପ୍ରତ ିରାବଗ୍ରହୀତା ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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p. ୄମାଚନାଟ ି ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ ଚାଯୀ ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଭାସ ୄଯ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ଓାମତୟ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫି ׀ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ, ମଦ ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଚରିଳାୄଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ସ୍ମାଟତ ଓାଡତ କୁଡଓି ୄପଫୃଣାଯୀ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଚାଯୀ 
ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄମାଚନାଟ ିଏପି୍ରରଯ ହରିା ଠ୍ାଯୁ ରାକୁ ୄହଫ ׀ 

q. ୄମାଚନାଟ ି ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ାଆଁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଯ  31 ଭାଙ୍ଙତ ମତୟନ୍ତ ରାକୁ ଯହଫି ׀ ଏହା ୄସହ ି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଚଲି୍ଲାୄଯ 
ୄମାଚନାଯ ନ୍ତଭି ତାଯଔି ୄହଫ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓାଡତ କୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତଭି 
ତାଯଔି ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଯ 31 ଭାଙ୍ଙତ ୄହଫ ׀ 

ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ନୁସଘୂୀୄଯ ଉରିଳଖିତ TPA ଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ୄହଫ ׀ ୄମୄତ ଦୂଯ ସମ୍ଭଫ 
ସଭାଧାନ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନକଦହୀନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ୄଓୌଣସ ିଫ ିୄକାଟଏି ୄଯାକ ଯ ଥତ ୄଯାକଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫଧି ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ଏଫଂ ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ୄର୍ର୍ 
ଯାଭର୍ତ ତାଯଔି ଠ୍ାଯୁ 60 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀  
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L. ପ୍ରଧାନ ଭନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭା ୄମାଜନା  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଭୃତୁୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଉଥିଫା ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଆଥିଫା PMSBY 
ତୟଧିଓ ଯୁଘ ିଅଓୃଷ୍ଟ ଓଯଙି ିଏଫଂ ୄମାଚନା ଫଫିଯଣୀ ନଭିନ ବ ିଟନ୍ତ ି:  

ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ : ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓିଯ 18 ଠ୍ାଯୁ 70 ଫର୍ତ ଫଣସୄଯ ଥିଫା ସଭସ୍ତ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଧାଯଓଭାୄନ 
ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ଟନ୍ତ ି  ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଫନ୍ଧନ ׀
ଯଖିଫା ଉଘତି୍ ମିଏ ୄସବ ିଫୟାଙ୍କ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଏଓ ଭାଷ୍ଟଯ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୟକି୍ତ ୄଓଫ ୄକାଟଏି 
ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଚଯଅିୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମଦ ିୄସ ଏଓାଧିଓ ଫୟାଙ୍କୄଯ 
ନାଭାଙି୍କତ ଓୄଯ, ୄସ ତଯିକି୍ତ ରାବ ାଆଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭଯ ଧିଓାଯଯୁ ଫଞ୍ଚତି ୄହଫ ׀  
ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ାଆଁ ଅଧାଯ ଭଔୂୟ  KYC ୄହଫ ׀  

ନାଭାଙ୍କନ ପ୍ରକାଯ/ଫଧି : ସୁଯକ୍ଷା 1 ଚୁନ ଠ୍ାଯୁ 31 ଭଆ ମତୟନ୍ତ ୄକାଟଏି ଫର୍ତଯ ଫଧି ାଆଁ ୄହଫ ମାହା ାଆଁ ୄମାକ 
ୄଦଫା/ନଦି୍ଧତାଯତି ପଭତୄ ଯ ନାଭାଙି୍କତ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ୄଟା-ୄଡଫଟି୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫର୍ତ 31 ଭଆ ସୁଦ୍ଧା ୄଦଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ୄହଫ, ମାହା ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫର୍ତୄଯ 31 କଷ୍ଟ 2015 ମତୟନ୍ତ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀ 
ଅଯମ୍ଭୄଯ ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭଣୄଯ, ୄମାକୄଦଫା ସଭଣଓୁ ବାଯତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅହୁଯ ି ତନି ି ଭାସ ମତୟନ୍ତ, ଥତାତ୍ 30 
ଡିୄ ସଭଯ, 2015 ମତୟନ୍ତ ଫଢାଆ ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

ୄଯ ୄଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ସହତି ୄମାକ ୄଦଫା ନଦି୍ଧତାଯତି ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନୁସାୄଯ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
ଅୄଫଦଓଭାୄନ ନାଭାଙ୍କନ/ ୄଟା-ୄଡଫଟି୍ ାଆଁ ଏଓ ନଦିଷି୍ଟ/ଦୀଖତସଭଣଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯ ିାଯନ୍ତ,ି ମାହା ସର୍ତ୍ତାଫୀ 
ସହତି ୄମାଚନା ଘାରୁ ଯହଫିା ଧୀନୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ତୀତ ନୁବୂତ ିଅଧାଯୄଯ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଯାମାଆାୄଯ 
ି ସହୄ ׀ ଫୟକି୍ତ ୄମଉଭଁାୄନ ୄମାଚନାଓୁ ଙାଡ ି ୄଦଆଥିୄଫ, ୄସଭାୄନ ଉୄଯାକ୍ତ ପ୍ରଓାଯୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଫନୁି୍ଦୄଯ ବଫରି୍ୟତ 
ସଭଣୄଯ ୄମାଚନାୄଯ ନୁଃ ୄମାକ ୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି ଫର୍ତଓୁ ଫର୍ତ ୄମାକୟ ଫକତୄ ׀ ଯ ନୂତନ ପ୍ରୄଫର୍ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓଭିା ଫର୍ତ୍ତଭାନ 
ସଭଣଯ ୄମାକୟ ଫୟକି୍ତ ୄମଉଭଁାୄନ ୄମାକ ୄଦଆ ନ ଥିୄର, ୄସଭାୄନ ବଫରି୍ୟତ ସଭଣୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ସଭଥତ 
ୄହୄଫ ୄମୄତୄଫୄ ୄମାଚନାଟ ିଘାରୁ ଯହଥିିଫ ׀  

ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ରାବସଫୁ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  
ରାବଗୁେକିଯ ସାଯଣୀ ଫୀଭା ଯାଶ ି
ଭୃତୁୟ  ଟ. 2 ରକ୍ଷ 
ଉବଣ ଅଖିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ  ପ୍ରତରିବୟ ହାନ ିଓଭିା ଉବଣ ହାତ 
ଓ ିାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନ ିଓଭିା ୄକାଟଏି ଅଖିଯ ଦୃଷ୍ଟି ହାନ ି
ଏଫଂ ହାତ ଓ ିାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନ ି 

ଟ. 2 ରକ୍ଷ 

ୄକାଟଏି ଅଖିଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ  ପ୍ରତରିବୟ ହାନ ିଓଭିା ୄକାଟଏି ଟ. 1 ରକ୍ଷ 
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ହାତ ଓଭିା ାଦଯ ଉୄମାକଯ ହାନ ି
ୄମାକ ୄଦଫା ଏଫଂ ନାଭୀତଓିଯଣ ସୁଫଧିା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଆୄଭର ଓଭିା ଫୟକି୍ତକତ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାଯା ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ : ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଟ. 12/- ପ୍ରତ ିଫର୍ତ, ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରୄତୟଓ ଫାର୍ଓି ଫୀଭା ଫଧିଯ 1 ଚୁନ ଦନି ଓଭିା ତା’ ଫୂତଯୁ 
ୄକାଟଏି ଓସିି୍ତୄଯ ‘ୄଟା ୄଡଫଟି୍’ ସୁଫଧିା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଧାଯଓଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଠ୍ାଯୁ ଓାଟ ିଦଅି ମିଫ ׀ ଫର୍ୟ, 
ୄସହ ିସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିୄଟା ୄଡଫଟି୍ 1 ଚୁନ୍ ୄଯ ହୁଏ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଟା ୄଡଫଟି୍ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଭାସଯ ପ୍ରଥଭ ଦନି 
ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ୄହଫ ׀ ସହୄମାକୀ ଫୟାଙ୍କ କୁଡଓି ପି୍ରଭଣିଭ ଯାର୍ଓୁି ୄସହ ିଭାସଠ୍ାଯୁ ଓାଟିୄ ଫ ମାହା ାଆଁ ୄଟା ୄଡଫଟି୍ ଫଓିଳ୍ପ 
ଦଅିମାଆଥିଫ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପ୍ରୄତୟଓ ଫର୍ତଯ ଭଆ ୄଯ, ଏଫଂ ୄସହ ିଭାସୄଯ ହିଁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ଠ୍ାଆୄଫ ׀  

ଫାର୍ଓି ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଅଧାଯୄଯ ପି୍ରଭଣିଭଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରୄଘଷ୍ଟା ଓଯାମାଆାୄଯ 
ୄମ ପ୍ରଥଭ ତନି ିଫର୍ତୄଯ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତକାଭୀ ସଂୄର୍ାଧନ ୄହାଆନାହିଁ ׀  

ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସଭାପି୍ତ : ସଦସୟ ାଆଁ ଦୁଖତଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହଫ :  

1. ସଦସୟ 70 ଫର୍ତଯ ଅଣୁ ,ଚନମ ଦନି ନଓିଟତଭ ଫଣସୁ ୄଯ ହଞ୍ଚକିୄର ଓଭିା 

2. ଫୟାଙ୍କୄଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ ଓଭିା ଫୀଭାଓୁ ପ୍ରବାଫୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଫାରାନସ ,ୄଦଣ ଯାର୍ିୁ  ଯ ମୄଥଷ୍ଟତା ଓଭିା 

3. ମଦ ିଚୄଣ ସଦସୟ ଏଓାଧିଓ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ୄକାଟଏି ୄଯ ସୀଭିତ ଯହଫି 
ଏଫଂ ନୟ ସଯୁକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମିଫ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିସଦସୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ହଯାଆଫ ׀ 

ମଦ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓୌଣସ ିୄଫୈର୍ଣିଓ ଓାଯଣ ୄମଯଓି ିୄଦଣ ତାଯଔିୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଯାର୍ ିଓଭିା ୄଓୌଣସ ିପ୍ରର୍ାସନଓି ସଭସୟା 
ୄମାକଁ ୁ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମାଏ, ତାହାଓୁ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଧୀନୄଯ, ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫାର୍ଓି ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ 
ୁନଃସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ, ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ନରିଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଯ ୁନଃସ୍ଥାନ 
ୄଓଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱନରି୍ଣ୍ତଣ ଉୄଯ ହିଁ ଯହଫି ׀  
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M. ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଧନ ୄମାଜନା  

ଏଓ ର୍ସ୍ତା ଉାଣୄଯ ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସଂଘଣ ଏଫଂ ଚଭା ଅଓାଉଣ୍ଟ, ୄପ୍ରର୍ଣ, ୄକ୍ରଡଟି୍, ଫୀଭା ଏଫଂ ୄନର୍ନ ୄଯ ଥିଫା ବାଯତୀଣ 
ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏହ ିଅଥଓି ସଭାୄଫର୍ ବିମାନ ଓୁ 15 କଷ୍ଟ 2014 ୄଯ ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ସ୍ୱାଧିନତା ଦଫିସ ବାର୍ଣୄଯ 
ୄଖାର୍ତି ଓଯାମାଆଥିଫା ହସିାଫୄଯ 28 କଷ୍ଟ 2014 ଦନି ବାଯତଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ, ନୄଯନ୍ଦ୍ର ୄଭାଦଙି୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୄହାଆଥିରା 
 ׀ ଏହ ିୄମାଚନା ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ସପ୍ତାହ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ୄଔାରିଫାୄଯ ଏଓ ଫଶି୍ୱ ୄଯଓଡତ ସୃଷ୍ଟି ଓଯଥିିରା ׀
ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଭଔୂୟୄୋତୄଯ ଧିଓାଂର୍ ସଂଔୟଓ ୄରାଓଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓଯଫିାଯ ରକ୍ଷୟ ଯଖିଙ ି 

ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଫୟାଙ୍କ ର୍ାଔା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ସଂଓତୀଣ ,ଫୟାଙ୍କ ଭତି୍ରୁ ଅଉଟୄରଟ୍ ୄଯ ଏଓ ଔାତା ୄଔାରାମାଆାୄଯ ׀ 
PMJDY ଅଓାଉଣ୍ଟସଫୁ ଚିୄ ଯା ଫାରାନସ ,ରୂ୍ନୟ ଯାର୍ିୁ  ୄଯ ୄଔାରା ମାଉଙ ି ି ଫର୍ୟ, ମଦ ׀ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଧାଯଓ ୄଘକ୍ ଫୁକ୍ 
ାଆଫା ାଆଁ ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ତାଓୁ ସଫତନଭିନ ଫାରାନସ ଭାନଦଣ୍ଡ ଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ୄହଫ ׀  

PMJDY  ୄମାଜନା ନ୍ତଗତତ ଫିୄ ଶଷ ରାବ 

1. ଚଭା ଉୄଯ ସଧୁ 

2. ଟ. 1. 00 ରକ୍ଷଯ ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

3. ୄଓୌଣସ ିସଫତନଭିନ ଫାରାନସଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ 

4. ଟ. 30,000/- ଯ ଚୀଫନ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

5. ସାଯା ବାଯତୄଯ ଟଙ୍କାଯ ସହଚ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ 

6. ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ ରାବଗ୍ରହୀତାଭାୄନ ଏହ ିଅଓାଉଣ୍ଟକୁଡଓିୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରାବ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଣ ାଆୄଫ 

7. 6 ଭାସ ାଆଁ ଅଓାଉଣ୍ଟଯ ସୄନ୍ତାର୍ଚନଓ ସଂଘାନ ୄଯ, ଏଓ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ 

8. ୄନର୍ନ, ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ୄଯ ବିକଭନ 

9. ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

10. ଯୁୄ ,Ru Pay) ୄଡଫଟି ଓାଡତ ମାହାଓୁ 45 ଦନି ୄଯ ତ ିଓମ୍ ୄଯ ଥୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  

11. ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ାଆଁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଯଫିାଯ ଯ ଭହିା ଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଟ. 5000/- 
ମତୟନ୍ତ ବଯଡ୍ରାପଟ ସୁଫଧିା ଉରବ୍ଧ ଙ ି׀ 

13 ଭଆ 2015 ସୁଦ୍ଧା, 15.59 ୄଓାଟ ିଅଓାଉଣ୍ଟ ୄଔାରାମାଆଥିଫାଯ ଏଓ ୄଯଓଡତ ୄହାଆଙ ିମାହାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟ ଫାରାନସ ଟ. 
16,918.91 ୄଓାଟ ିୄଟ ׀ ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ, 8.50 ୄଓାଟ ିଅଓାଉଣ୍ଟଓୁ ଚିୄ ଯା ଫାରାନସ ସହତି ୄଔାରାମାଆଙ ି׀  
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N. ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା ଏଫଂ ଫକିାଙ୍ଗତା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖତଟଣା ଖଟଫିା ୄମାକଁୁ ଭୃତୁୟ  ଙ୍ଗତା ାଆଁ କ୍ଷତିୂଯଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
   ׀ି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଏସଫୁ ରିସୀ ଦୁଖତଟଣା ରାବ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଭଡଓିର ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ׀

ଏଓ PA ରିସୀୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଭୃତୁୟ ରାବ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 100% ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥାଏ, ଙ୍ଗତା/ଫଓିାଙ୍ଗତା ଯ 
ଫସଯୄଯ, କ୍ଷତିଯୂଣ ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ଥାଣୀ ଙ୍ଗତା ାଆଁ 
ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିୂଯଣ ଥତ ଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସପ୍ତାହୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ/ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ମାହା ସପ୍ତାହ ସଂଔୟା, ୄମଉଥଁି 
ାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ୄଦଣ ୄହଫ, ତା’ ହସିାଫୄଯ ଏଓ ସଫତାଧିଓ ସୀଭା ନ୍ତକତତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

1. ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥିଫା ଫକିାଙ୍ଗତା ଯ ପ୍ରକାଯ 

ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫଓିାଙ୍ଗତା ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄସକୁଡଓିଯ ପ୍ରଓାଯ ୄହଉଙନ୍ତ ି:  

i. ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫକିାଙ୍ଗତା (PTD) : ଥତ ୄହଉଙ ି ଅଚୀଫନ ାଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫଓିାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା, ଉଦାହଯଣ 
ସ୍ୱଯୂ, ସଭସ୍ତ ଘାୄଯାଟ ିଙ୍ଗଯ ାଯାରିସସି୍, ୄଓାଭାୄଟାଜ୍ ଫସ୍ଥା, ଉବଣ ଅଖି/ଉବଣ ହାତ/ଉବଣ ଙ୍ଗ ଯ ହାନ ି
ଓଭିା ୄକାଟଏି ହାତ  ୄକାଟଏି ଅଖି ଓଭିା ୄକାଟଏି ଅଖି  ୄକାଟଏି ୄକାଡ ଓଭିା ୄକାଟଏି ହାତ  ୄକାଟଏି ୄକାଡ 
ଯ ହାନ ି׀ 

ii. ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶକି ଫକିାଙ୍ଗତା ,PPD) : ଥତ ୄହଉଙ ି ଅଚୀଫନ ାଆଁ ଅଂର୍ଓି ଯୂୄ ଫଓିାଙ୍ଗ ୄହାଆମିଫା, 
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଙୁ୍ଗ,ି ାଦଯ ଅଙୁ୍ଗ,ି ପାରାଙ୍୍ଗ କୁଡଓି ଆତୟାଦ ିଯ ହାନ ି

iii. ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫକିାଙ୍ଗତା (TTD) : ଥତ ୄହଉଙ ି ଏଓ ସ୍ଥାଣୀ ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଫଓିାଙ୍ଗ 
ୄହାଆମିଫା ׀ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏହ ିନୁବାକ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଧିୄଯ ଅଣ ଯ ହାନ ିଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ାଔୄଯ ୄଓଫ ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ଥଫା ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି 
ଭୃତୁୟ ଥଫା ସ୍ଥାଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଘଣନ ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଥାଏ ׀  

2. ଫୀଭା ଯାଶ ି

PA ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭାଯାର୍ସିଫୁଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଭାଟ ଭାସଓି ଅଣ ଅଧାଯୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମାଏ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ଏହା 
ୄଭାଟ ଭାସଓି ଅଣଯ 60 କଣୁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଅଣ ସ୍ତଯ ଓୁ ଫଘିାଯ ଓୁ ନ ୄନଆ ନଶିି୍ଚତ ୄମାଚନା 
ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ସବ ିରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ନୁବାକ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଘଣନୄ ׀
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄମାଚନା ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

3. ରାବ ୄମାଜନା 
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ଏଓ ରାବ ୄମାଚନା ୄହାଆଥିଫାଯୁ, PA ରିସୀକୁଡଓି ଂର୍ଦାନ ଯ ୄମାଚନା ଯଔନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ଏ ବଅି, ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ 
ାଔୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଏଓାଧିଓ ରିସୀ ଥାଏ, ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, PTD ଓଭିା PPD ଦାଫୀକୁଡଓି  
ସଭସ୍ତ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ׀  

4. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ଏହ ିରିସୀକୁଡଓୁି ୄନଓ ଥଯ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ତାଯତି ଓଯାମାଏ, ୄମଉଁ କୁଡଓି ଦୁଖତଟଣା 
ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓଯଥିାନ୍ତ ି  ଅଚଓିାରି ଅଭ ାଔୄଯ ׀
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄମଉକଁଡୁଓୁି ଏଓ ଦୁଖତଟଣା ପରୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ୄଦଫା ାଆଁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ୄଯାକ  ୄସକୁଡଓିଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ଏଫଂ 
ତା’ ଯଫିୄର୍ତ୍ତ ୄଓଫ ଦୁଖତଟଣା ସଭନ୍ଧତି ୄଭଡଓିର ଭରୂୟସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ଭୂରୟ ସଂକତି ରାବ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ସହତି, ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭୂରୟ ସଂଓତି ରାବସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି ୄମଯ ି ଓ ି ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁ ୁ
ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓାଯଣଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ, ଭୃତଓ ଯ ଫୄର୍ର୍ ସଫୁଯ ଯଫିହନ ଔଙ୍ଙତ, ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିଯ 
ର୍କି୍ଷା ରାବ, ଫାସ୍ତଫ ଔଙ୍ଙତ ଥଫା ନଦି୍ଧତାଯିତ ସୀଭା, ୄମଉଁଟ ିଓମ୍ ତାହା ଅଧାଯୄଯ ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ ׀  

6. ଫଜତନ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓି ୄହଉଙନ୍ତ ି: 

i. ରିସୀ ଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ୂଫତଯୁ ଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫଦିୟଭାନ ଫଓିାଙ୍ଗତା 
ii. ଭାନସଓି ଫୟଫସ୍ଥା ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା 
iii. ୄଭୈଥୁନ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ, ୄମୌନ ସଂଘାଯତି ୄଯାକ ,STDୁ, ଏଡସ (AIDS) ଓଭିା ାକାଭୀ ଓାଯଣଯୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ 

ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା 
iv. ଫଓିୀଯଣ, ସଂକ୍ରଭଣ, ଫରି୍ାକ୍ତ ୄହାଆମିଫା ଓାଯଣ ଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଭତୁୃୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ 

ୄମଉଁଠ୍ ିଏକୁଡଓି ଏଓ ଦୁଖତଟଣାଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫ ׀ 
v. ଫୀଭିତ ଓଭିା ତା’ ଯଫିାଯଯ ୄଓୌଣସ ିସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧିଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଅଆନ ଯ ଉରଙ୍ଘନ ଓଯାମାଆଥିଫା 

ଖଟଣାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିକ୍ଷତ ׀ 
vi. ମୁଦ୍ଧ, ଅକ୍ରଭଣ, ଫିୄ ଦର୍ୀ ର୍ତୁଯ ଓାମତୟ, ର୍ତୁତା ,ମୁଦ୍ଧ ୄଖାର୍ତି ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ୄହାଆ ନ ଥାଉୁ, କୃହ ମୁଦ୍ଧ, 

ଫିୄ ଦ୍ରାହ, ଫପି୍ଳଫ, ଯାଚୄଦ୍ରାହ, ୄସୈନଓି ଫିୄ ଦ୍ରାହ ୄସନା ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଚଫଯଦସି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ର୍କ୍ତ, ଚଫତ, ଫନ୍ଦୀ 
ଓଯଫିା, କିଯପ ଓଯଫିା, ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଏଫଂ ଫୄଯାଧ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଓଭିା 
ନୁୄଯଔଣୀଣ ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖତଟଣାଚନତି ହାନ ି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ଭୃତୁୟ ଓଭିା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଓଭିା 
କ୍ଷଣକ୍ଷତ ି׀ 

vii. ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଯାଧିଓ ନଯହତୟା, ଥତାତ୍ ହତୟା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ଖଟଣାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ଧିଓାଂର୍ ରିସୀୄଯ, 
ଏଓ ହତୟା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ନିୄ ଚ ଯାଧିଓ ଓାମତୟଓାୄଯ ଚଡତି ନ ଥାଏ, ଏହାଓୁ ଏଓ ଦୁଖତଟଣା 
ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
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viii. ର୍ରୁି୍ ଚନମ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା କବତଧାଯଣ ଠ୍ାଯୁ ଓଭିା ତା’ ଯଣିାଭ ଯୁ, ଉୄର୍ତ୍ଚତି ୄହାଆଥିଫା ଓଭିା ଫକିିଡ ିମାଆଥିଫା ଓଭିା 
ରଭା ଟାଣୁଥିଫା ଓାଯଣ ଯୁ ,ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଥଫା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ, ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫାୁ, 
ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ׀ 

ix. ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭିତ/ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ଯୂୄ ୄଓୌଣସ ିୄଔଓୁଦ ୄଯ ବାକ ୄନଆଙ ିଓଭିା ତା’ ାଆଁ 
ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ ୄନଉଙ ି  ି,ଓୌଣସ ିୄଦର୍ୄଯ ୄସନା ଓଭିା ସର୍ସ୍ତ୍ର ୄସୈନଓି ଫ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିର୍ାଔାୄଯ ୄସଫା ଓଯୁଙୄ ׀
ର୍ାନ୍ତ ିୄଯ ୄହଉ ଥଫା ମୁଦ୍ଧୄଯ ୄହଉ ׀ 

x. ୄସ୍ୱଙ୍ଚାନୁଯୂ ଅତ୍ମ-ହାନ,ି ଅତ୍ମ ହତୟା ଓଭିା ପ୍ରଣାସ ଓଯଥିିଫା ଅତ୍ମହତୟା  ,ସ୍ୱସ୍ଥ ଘରି୍ତ୍ୄଯ ୄହଉ ଥଫା ାକାଭୀ 
ଯୂୄ ୄହଉୁ 

xi. ଭାଦଓ / ନରି୍ା ଦ୍ରଫୟ ଓଭିା ଡ୍ରକସ ଓଭିା ଭଦୟ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ 
xii. ଫଭିାନ ଘାନ ଓଭିା ୄଫରୁନ ଘାନ ୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଥିଫା ସଭଣୄଯ, ଫଶି୍ୱଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ଥାନୄଯ ୄଓୌଣସ ିମଥାଫଧିି 

ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫାଣୁମାନୄଯ ଏଓ ମାତ୍ରୀ ,ବଡା ୄଦଆ ଓଭିା ନୟ ପ୍ରଓାଯୄଯୁ ଫୟତୀତ ନୟ 
ଯୂୄ ଘଢଫିା ସଭଣୄଯ ତା’ ଠ୍ାଯୁ ହଳାଆଫା ସଭଣୄଯ ଓଭିା ୄସଥିୄଯ ମାତ୍ରା ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ 

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ଭାନୟ ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ ନ ଥାଆ ୄଓୌଣସ ିକାଡ ିଘାଆଫା ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ହାନ ିଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ଫହବିତୂ ତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

PA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟକି୍ତ, ଯଫିାଯ ଏଫଂ ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄକଜ ସଯୁକ୍ଷା 

ଯଫିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିନଭିନ ପ୍ରଓାଯୄଯ ଦଅିମାଆାୄଯ : 

 ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟ ,ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତୁ ଏଫଂ ତ୍ନୀ, ମଦ ିଉାଚତନ ଓଯୁଥାଏ : ପ୍ରୄତୟଓ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓୟାିଟର 
ଫୀଭା ଯାର୍,ି ଘାହଁୁଥିଫା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ୄଯ ଥିଫା ବ ିସାଧାଯଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀ 

 ତ୍ନୀ ,ମଦ ିଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟ ନ ହୁଏୁ : ସାଧାଯଣତଃ ଉାଚତନଓାଯୀ ସଦସୟଯ ଓୟାିଟାର ଫୀଭା ଯାର୍ଯି 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ׀ ଏହା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା, ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 1, 00, 000 ଓଭିା ଟ 3, 00, 000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ,5 ଫର୍ତ ଏଫଂ 25 ଫର୍ତ ଯ ଅଣୁ ଭଧ୍ୟସ୍ଥୁ: ସାଧାଯଣତଃ ଉାଚତନଓାଯୀ ିତା/ଭାତା ଯ ଓୟାିଟାର 
ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ 25 ପ୍ରତରି୍ତ, ମାହା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସୀଭା ଉ.ସ୍ୱ. ଟ. 50, 000 ପ୍ରତ ିସନ୍ତାନ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ׀  

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା ରିସୀ 

ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀ କୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ମାହାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ୄଓଫ ଫାର୍ଓି 
ଦଫିସୄଯ ହିଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଣ-ଚୀଫନ  ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଖଟଣାଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄକାଟଏି ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଥିଫା ସଭହୂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଉତ୍ପାଦ ସଫୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ନଭିନ ସଫୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ରିସୀ ଟନ୍ତ ି: 

 ନମୁିକି୍ତଦାତା ଏଫଂ କଭତଚାଯୀ ସଭେନ୍ଧ 
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ନଭିନଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ପାଭତ, ସଂଖ ଆତୟାଦଭିାନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ :   
o ନାଭାଙି୍କତ ଓଭତଘାଯୀ 
o ଣ-ନାଭାଙି୍କତ ଓଭତଘାଯୀ 

 ଣ ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ 

ନଭିନଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ସଂଖ, ସଂସ୍ଥା, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦଭିାନଙୁ୍କ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ  

o ନାଭାଙି୍କତ ସଦସୟ 

o ନାଭ ଦ୍ୱାଯା ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆ ନ ଥିଫା ସଦସୟ 

,ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ଓଭତଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ରକା ଯୂୄ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ାୄଯୁ 

ବଗ୍ନ ସ୍ଥି ରିସୀ ଏଫଂ ୄଦୈନକି କାମତୟକାଯ ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ 

ଏହା ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ PA ରିସୀ ୄଟ ׀ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ସି୍ଥବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହ ିରିସୀଯ ଯଓିଳ୍ପନା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

i. ଦାଫୀ ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄତୟଓ ସି୍ଥବଙ୍ଗ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଉରିଳଖିତ ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଓଭିା ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ 

ii. ରାବଯ ଯଭିାଣ ସଯୁକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ସି୍ଥଯ ପ୍ରଓାଯ ଏଫଂ ଯହଥିିଫା ବଗ୍ନ ସି୍ଥଯ ସ୍ୱଯୂ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ 

iii. ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ଧିଓ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ କୄର, ସଯ ସି୍ଥବଙ୍ଗ ୄକ୍ଷା ୄମୌକିଓ ସି୍ଥବଙ୍ଗକ ୄଯ ଧିଓ 
ପ୍ରତରି୍ତ ଯ ରାବ ଥାଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଚଙ୍ଘ ହାଡ ାଆଁ ରାବ ଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଙୁ୍ଗ ିହାଡଯ ରାବ ୄକ୍ଷା ଧିଓ ୄହଫ ׀ 

iv. ଏହ ି ରିସୀ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଓାମତୟଓା ମଥା: ଔାଆଫା, ୄର୍ୌଘ ଓଯଫିା, ୄାର୍ାଓ ିନ୍ଧଫିା, ସଂମଭ ,ଛାଡା ଯେିାଓୁ 
ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ଯଖିଫା କ୍ଷଭତାୁ ଓଭିା କତହିୀନତା ଯ ହାନ ିାଆଁ ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ନଶିି୍ଚତ ରାବସଫୁଓୁ ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ମାହା ପୄଯ ଫୀଭତି ତା’ ଚୀଫନ ନଫିତାହ ସହତି ଚଡତି ଔଙ୍ଙତଯ ଧ୍ୟାନ ଯଖି ାଯଫି ׀ 

v. ଏହା ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରାବ ଏଫଂ ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦଏି ׀ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଏଫଂ ରାବ ପ୍ରଦାନ ଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄମାଚନା ଉରବ୍ଧ ଙ ି׀ 
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O. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ରିସୀ ଯ ଅଫଶୟକତା 

ଫୟଫସାଣ, ଙୁଟ ି ଓଭିା ଧ୍ୟଣନ ାଆଁ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ବାଯତୀଣ ନାକଯଓି ତାଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ 
ଫଧିୄଯ ଦୁଖତଟଣା, କ୍ଷତଫକି୍ଷତ ଓଭିା ୄଯାକ ବ ିସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄଭଡଓିର ୄସଫାଯ ଭୂରୟ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଣୁ.ଏସ୍.ଏ.  ଓାନାଡା ବ ି ୄଦର୍ୄଯ, ଫହୁତ ଧିଓ ୄଟ ଏଫଂ ଫଡ ଅଥଓି ସଭସୟାକୁଡଓି ଚାତ ଓଯ ି ାୄଯ ମଦ ି ଏହ ି
ୄଦର୍କୁଡଓୁି ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଏଓ ଦୁବତାକୟଚନଓ ଦୁଖତଟଣା/ୄଯାକଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁଏ ׀ ୄସବ ିଦୁବତାକୟୂର୍ଣ୍ତ ଖଟଣା 
କୁଡଓି ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ମାତ୍ରା ରିସୀ ଓଭିା ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ,ଫିୄ ଦର୍ୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଦୁଖତଟଣା ରିସୀ ସଫୁ 
ଉରବ୍ଧ ୄଟ ׀  

2. ସୁଯକ୍ଷାଯ ଯସିଯ 

ୄସବ ିରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁଖତଟଣା  ୄଯାକ ରାବସଫୁ ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ଓନୁି୍ତ ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ଧିଓାଂର୍ ଉତ୍ପାଦ 
ୄକାଟଏି ଉତ୍ପାଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫୀଭାସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ୟାୄଓଚ ଓଯ ି ଯଔନ୍ତ ି  ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓି ׀
ୄହଉଙ:ି  

i. ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ/ଫଓିାଙ୍ଗତା 
ii. ୄଯାକ/ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ 
iii. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଜ୍ ଯ ହାନ ି
iv. ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାଗ୍ ଯ ଅକଭନ ୄଯ ଫିଭ 
v. ାୄସ୍ପାଟତ ଏଫଂ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ହାନ ି
vi. ସବ୍ନର୍ତ୍/ିଫୟକି୍ତକତ ହାନ ିାଆଁ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ଦାଣିତ୍ୱ 
vii. ମାତ୍ରାଯ ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
viii. ହଯଣ ,ହାଆଚାକ୍ୁ ସଯୁକ୍ଷା 

3. ୄମାଜନା ଗୁେକିଯ ପ୍ରକାଯ 

ୄରାଓପି୍ରଣ ରିସୀକୁଡଓି ୄହରା ଫୟଫସାଣ  ଙୁଟ ିୄମାଚନା, ଧ୍ୟଣନ ୄମାଚନା ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତ ୄମାଚନା ׀  

4. କଏି ଏହ ିଫୀଭା ପ୍ରଦାନ କଯି ାଯଫି 

ଫିୄ ଦର୍ୀ ଓଭିା ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀକଡଓୁି ୄଓଫ ଣ-ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଉତ୍ପାଦନ ଯୂୄ ଓଭିା ଏଓ ଫଦିୟଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ୄଯ ଏଓ ଅଡ-ନ ଓବଯ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦ ିଅଡ-ନ 
ଓବଯ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନ୍ତକତତ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
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5. ଏହ ିରିସୀକୁ କଏି ୄନଆାୄଯ 

ଫୟଫସାଣ, ଙୁଟ ିଓଭିା ଧ୍ୟଣନ ସଓାୄର୍ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ଚୄଣ ବାଯତୀଣ ନାକଯଓି ଏହ ିରିସୀ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆାୄଯ 
ଫିୄ ׀ ଦର୍ଓୁ ଘୁକି୍ତ ,ଓଣ୍ଟାିଓଟୁ ୄଯ ଠ୍ାମାଉଥିଫା ବାଯତୀଣ ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆାୄଯ ׀  

 

6. ଫୀଭା ଯାଶ ିଏଫଂ ପି୍ରଭିୟଭ 

ସୁଯକ୍ଷା ଓୁ ଣୁ.ଏସ୍. ଡରାଯ ୄଯ ନୁୄଭାଦତି ହୁଏ ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ USD 100,000 ଠ୍ାଯୁ USD 500,000 
ମତୟନ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄଭଡଓିାର ଔଙ୍ଙତ, ନଓିାସ, ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯୁଥିଫା ନୁବାକ ଭୂଔୟ ନୁବାକ 
ୄଟ ׀ ନୟସଫୁ ନୁବାକ ାଆଁ , ଦାଣିତ୍ୱ ସଯୁକ୍ଷା ଫୟତୀତ S.I. ,ଫୀଭା ଯାର୍ିୁ  ଓମ୍ ୄଟ ׀ ପି୍ରଭିଣଭ ସଫୁ ବାଯତୀଣ 
ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ, ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତ ୄମାଚନା ୄକ୍ଷତ୍ରଓୁ ଙାଡ ି ୄମଉଁଟ ି ପି୍ରଭିଣଭଓୁ ଡରାଯ 
ଅଓାଯୄଯ ୄଦଫାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ୄମାଚନାକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଦୁଆ ପ୍ରଓାଯଯ ଟନ୍ତ:ି 

 USA/ଓାନାଡାଓୁ ଫହବିତୂ ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ 
 USA/ଓାନାଡାଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯ ିଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ 

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ୄଓଫ ଏସୀଣ ୄଦର୍କୁଡଓି, ୄଓଫ ୄସ୍କୄନନି ୄଦର୍କୁଡଓି ଆତୟାଦ ିୄଦର୍କୁଡଓିୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି
  ׀

1. କୄତାୄଯଟ ଫାଯଭୋଯ ମାତ୍ରା ୄମାଜନା  

ଏହା ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ ି ଏଓ ଓୄତାୄଯଟ/ନମୁିକି୍ତଦାତା ତା’  ଏଓିିଓୁୟଟବିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ନିନ୍ତ ି ୄମଉଭଁାୄନ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭଧ୍ୟ 
ନଅିମାଆାୄଯ ୄମଉଭଁାୄନ ଏଓ ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄନଓ ଥଯ ଫିୄ ଦର୍ ାଆଁ ଫଭିାନ ମାତ୍ରା ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ପ୍ରୄତୟଓ ମାତ୍ରାଯ ׀
ସଫତାଧିଓ ଫଧି ଉୄଯ ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଫର୍ତୄଯ ଉରବ୍ଧ ଓଯାମାଆାଯୁଥିଫା ମାତ୍ରାକୁଡଓିଯ ସଫତାଧିଓ ସଂଔୟା ଉୄଯ ଭଧ୍ୟ 
ସୀଭା ଙ ି׀  

ଅଚଓିାରି ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଥିଫା ଏଓ ୄରାଓପି୍ରଣ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄହଉଙ ିଏଓ ଫାର୍ଓି ୄଖାର୍ଣା ତ୍ର ରିସୀ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଯ 
ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଓତି ମାତ୍ରାଯ ଭାନଫ ଦଫିସକୁଡଓିଯ ଅଧାଯୄଯ ଏଓ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ୄଖାର୍ଣାତ୍ର କୁଡଓି ଓଭତଘାଯୀ କ୍ରଭୄଯ ମାତ୍ରା ଦଫିସ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ସାପ୍ତାହଓି ଯୂୄ/ାକି୍ଷଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଗ୍ରୀଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ଫୟଫସି୍ଥତ ଓଯାମାଏ ׀ ରିସୀ ଘାରୁଥିଫା ଫଧିଯ ଭାନଫ ଦଫିସଯ ସଂଔୟାୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଁ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଦଅିମାଏ ׀ ୄମୄହତୁ ଏହା ତଯକି୍ତ ଗ୍ରୀଭ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଉୄଯାକ୍ତ ରିସୀକୁଡଓି ୄଓଫ ଫୟଫସାଣ  ଙୁଟ ିମାତ୍ରା ାଆଁ ନୁୄଭାଦତି ଓଯାମାଏ ׀  

OMP ନ୍ତକତତ ସାଧାଯଣ ଫଚତନ କୁଡଓିୄଯ ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକସଫୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଥିଫା 
ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  
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ଏହ ି ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକତତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓି ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନକଦ ହୀନ ଟନ୍ତ ି ୄମଉଁଠ୍ ି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ୄନଟେଓତ ଥିଫା ଏଓ ଅନ୍ତଚତାତଓି ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହତି ସଭନ୍ଧ ସଂମୁକ୍ତ ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ 
ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄସଫା ଦିନ୍ତ ି׀  

 

 

P. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା 

1. ସଭହୂ ରିସୀ 

ୄମଭିତ ିଓ ିଧ୍ୟାଣ ଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆଙ ିଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଏ ମିଏ ଏଓ 
ନମୁିକି୍ତଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡତ ଫବିାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ିୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କଯ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ସଭହୂ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓୁି ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ମଦ ିୄସବ ିସଭସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ 
କୁଡଓି ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫର୍ତଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ ୄହାଆଥିଫ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀଗୁେକିଯ ରକ୍ଷ- ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ׀ 

1. ସୁଯକ୍ଷା ଯ ଯସିଯ 

ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭହୂ ଫୀଭା ୄହଉଙ ି ନମୁିକି୍ତଦାତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ରିସୀ ମାହା ଓଭତଘାଯୀ  
ୄସଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ୄମଉଁଥିୄଯ ଅଶି୍ରତ ତ/ିତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ିତାଭାତା/ର୍ାରୁ୍ଶ୍ୱରୁ୍ଯ 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି׀  

2. ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାଗୟ ସୁଯକ୍ଷା 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ଥଯ ସଭୂହଯ ଅଫର୍ୟଓତାସଫୁଯ ଉମୁକ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
ଟନ୍ତ ି׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ସଭହୂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ 
ଯ ୄନଓ ଭାନଓ ଫଚତନ ାଆଫ ׀  

3. ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ଫଚତନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଉଙ ିପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ׀ ଏହାଓୁ ଅଚଓିାରି 
ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ, ଓନୁି୍ତ ଦୁଆ ଯୁ ତନି ିଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଙ ି׀ 
ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ନ ଭାସଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଥାଏ, ଏଫଂ ୄଓୄତଓ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ 
ହଟାଆ ଦଅିମାଏ ׀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ର୍ରୁି୍ଯ ପ୍ରସଫ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ 
ଯୄଔ ଏଫଂ C-ନୁବାକ ପ୍ରସଫ ଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିସୁଯକ୍ଷା ସାଧାଯଣତଃ ଯଫିାଯ ଯ ୄଭାଟ ଫୀଭା ଯାର୍ ିବିତୄଯ ଟ 
25, 000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 50, 000 ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ ׀  

4. ଶଶୁି ସୁଯକ୍ଷା 
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ିରାଭାୄନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ତନି ି ଭାସଯ ଅଣଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି  ସଭହୂ ׀
ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଦନିଯୁ ହ ିଁ ର୍ରୁି୍ଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଏ, ୄଫୄୄଫୄ ପ୍ରସୂତ ିସଯୁକ୍ଷା ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଯୄହ 
ଏଫଂ ୄଫୄ ୄଫୄ ଯଫିାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫସି୍ତାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  

5. ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାଗ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ହଟାଆ ଦଅିମାଏ 

ୄଓୄତଓ ଫଚତନ ମଥା: ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚତନ, ତଯିରି୍ ଦନି ଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି, ଦୁଆ ଫର୍ତଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି, 
ସହଚାତ ୄଯାକକୁଡଓୁି ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅି ମାଆ ାୄଯ ׀   

6. ପି୍ରଭୟିଭ ନଦି୍ଧତାଯଣ 

ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ସଭହୂ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫଣସ ୄପ୍ରାପାଆର, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ 
ଧିଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସଭୂହଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିଉୄଯ ଅଧାଯତି ହୁଏ ׀ ୄମୄହତୁ ପି୍ରଭିଣଭ ନୁବୂତ ିଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି
ଫର୍ତଓୁ ଫର୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ତଯିକି୍ତ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓି ସଭହୂକୁଡଓୁି ଭୁକ୍ତ ବାୄଫ 
ଦଅିମାଏ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ବିତୄଯ ତା’ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ସଭୂହ ରିସୀଧାଯୀଯ 
ହତିୄଯ ଥାଏ ׀  

7. ଣ-ନମୁିକି୍ତଦାତା କଭତଚାଯୀ ସଭୂହ 

ବାଯତୄଯ, ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନକୁଡଓି ଭୂଔୟତଃ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄନଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭହୂକୁଡଓିଯ କଠ୍ନ ଓୁ 
ଓଡାଓଡ ି ଯୂୄ ଫିୄ ଯାଧ ଓଯନ୍ତ ି  ମୄତୄଫୄ ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନମୁିକି୍ତଦାତା ଫୟତୀତ ନୟଭାନଙୁ୍କ ଦଅିମାଏ, ଏହାଯୄ ׀
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ସହତି ସଭୂହ ଭାରିଓଯ ସଭନ୍ଧଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏହାଯ ସଂଘଣ ଫୟାଙ୍କ ଅଓାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ଓଭିା ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓାଡତ ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫା ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ 
ସଭଧଭତୀ ସଭୂହ କଠ୍ନ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫଡ ସଭହୂ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ସହତି ନୁଓୂ ୄହଫା ାଆଁ ଏଓ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄମାକୟ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ରାବ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ସଭଥତ ହୁଏ ׀  

ଏଆଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଅଓାଉଣ୍ଟଧାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ହୁଏତ ଫହୁତ ଓମ୍ ୄହାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏଓ 
ସଭହୂ ହସିାଫୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ମତୟାପ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କ ଏଓ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ରିସୀ 
ଅଓାଯୄଯ ଏଫଂ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯୄଯ ଏହାଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଏଓ ଭୂରୟ ମୁକ୍ତ ଓଯଥିାଏ ׀  

8. ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ସଭୂହଯ ଅଓାଯ ଏଫଂ ସଭହୂଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି ଅଧାଯୄଯ ଭଧ୍ୟ ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଯ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟଯ 
ପ୍ରାଫଧାନ ଙ ି׀ ସଭୂହ ଫୀଭା ଫିଯୀତ ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ କାସ ଓୄଯ, ୄମୄହତୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭହୂ ୄକାଟଏି ରିସୀୄଯ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଭହୂ ଧାଯୀ ଓୁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ସର୍ତ୍ତ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯଥିାଏ, ଫର୍ୟ ଏଆ 
ଫର୍ତକୁଡଓିୄଯ ଏହ ି ଔଣ୍ଡ ଭୂଔୟତଃ ପ୍ରତିୄ ମାକିତା ୄମାକଁୁ ପି୍ରଭିଣଭଯ ଓମ୍ ଭୂରୟନଦି୍ଧତାଯଣ ଓାଯଣଯୁ, ଉଙ୍ଙ ହାନ ି ନୁାତ 
ୄଦଖିଙ ି׀ ୄମୄତୄଫୄ, ଏହା ୄଓୄତଓଙୁ୍କ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭଣିଭ  ସଯୁକ୍ଷା ଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଅଡଓୁ ୄନଆଙ ି׀ 
ଏହା ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄଟ ୄମ ଯସିି୍ଥତ ିୄସ ସଭଣଯୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ୄହାଆଙ ି׀  
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9. ପି୍ରଭୟିଭ ପ୍ରଦାନ 

ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ଥଫା ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଓନୁି୍ତ ଏହା ସାଧାଯଣତଃ 
ଓଭତଘାଯୀ ଓଭିା ସଭୂହ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଂର୍ଦାନ ଅଧାଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଏହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ୄଓଫ 
ୄକାଟଏି ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ ି ନମୁିକି୍ତଦାତା/ସଭହୂ ଭାରିଓ ପି୍ରଭଣିଭ ଏଓତ୍ର ଓୄଯ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଚଭା ଓୄଯ ମାହା ସଭସ୍ତ 
ସଦସୟଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

 

10. ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ 

ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ବାୄଫ ୄମାକୟ ସଭୂହ ରିସୀକୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷା ସଫୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଯ ିଓ ିଦନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ମତ୍ନ, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ, ଏଫଂ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ ଯ ଭୂରୟ  ୄଫୄ ୄଫୄ, ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିା ସମ୍ମାନାଥତ ରାବ ଯୂୄ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ସଯୁକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ : 

IRDA ସଭୂହ ଦୁଖତଟଣା  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ାଆଁ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓି ଉୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ଏହା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ୄଫୈଧ ׀
ଏଫଂ ଥତ ଅଣଓାଯୀ ସଭହୂ ରିସୀ ୄମାଚନା କୁଡଓିୄଯ ୄମାକ ୄଦଫା ାଆଁ ଠ୍ଓ/ଓଟୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଥକାଭୀ 
ୄହଫାଠ୍ାଯୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଯଓାଯୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା ଏଫଂ ସାଭହୂଓି ଉତ୍ପାଦସଫୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସୁଯକ୍ଷା ଯୂୄ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀକୁଡଓି ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭଗ୍ର ଚନସଭଦୁାଣ ାଆଁ କ୍ରଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ଯବିାଷା 

ସଭହୂ ଯବିାର୍ାଓୁ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ସାଯାଂର୍ଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ:  

a) ଏଓ ସଭହୂ ଏଓ ସାଧାଯଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍, ଏଫଂ ସଭହୂ ସଂକଠ୍ଓଙ୍କ ାଔୄଯ 
ସଭହୂଯ ଧିଓାଂର୍ ସଦସୟଠ୍ାଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ଫୀଭାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ-ତ୍ର ଥିଫା ଉଘତି୍ ׀ 

b) ଫୀଭାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ କଠ୍ତି ୄହଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀ 

c) ରାକ ୁଓଯାମାଉଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ଏଫଂ ଉରବ୍ଧ ରାବସଫୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭୂହ ରିସୀୄଯ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ୄହାଆଥିଫା ଉଘତି୍ ׀ 

d) ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟସଫୁଓୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଡଓୁ ଫଢାଆ ଦଅିମିଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ରାକ ୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଧିଓ ନ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ 

2. କୄତାୄଯଟ୍ ଫପର୍ ଥଫା ୄପଳାଟଯ ସଯୁକ୍ଷା  

ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ରିସୀୄଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିାଯ ଏଓ ନଦି୍ଧତାଯତି ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ମାହା ଟ. ଏଓ 
ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ାଞ୍ଚ ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ସି୍ଥତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ୄମଉଁଠ୍ ି ଯଫିାଯଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ୄର୍ର୍ 
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ୄହାଆମାଏ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଏଓ ଯଫିାଯ ସଦସୟଯ ଫଡ ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ׀ ୄସ ବ ିଯସିି୍ଥତ ିସଫୁୄଯ, ଫପର୍ ସଯୁକ୍ଷା 
ଅଯାଭ ୄଦଆଥାଏ, ୄମଉଁଠ୍ ିଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଉଯ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ତୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ଏହ ିଫପଯ ଯାର୍ ିଠ୍ାଯୁ ଯୂଣ 
ଓଯାମାଏ ׀  

ସଂକି୍ଷପ୍ତୄଯ ଓହଫିାଓୁ କୄର, ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ଟ. ଦର୍ ରକ୍ଷଠ୍ାଯୁ ଏଓ ୄଓାଟ ିଓଭିା ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଥିଫ ׀ ଥୄଯ ଏଓ 
ଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିୄର୍ର୍ ୄହାଆକୄର, ଯାର୍ ିସଫୁଓୁ ଫପଯ ଠ୍ାଯୁ ଫାହାଯ ଓଯାମାଏ, ଫର୍ୟ ଏହ ିଉୄମାକ ସାଧାଯଣତଃ 
ଫଡ ୄଯାକ/ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ଔଙ୍ଙତ ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ୄର୍ର୍ 
ଓଯଦିଏି ׀  

ୄସହ ିଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଏହ ିଫପର୍ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ୄହାଆ ାଯଥିାନ୍ତା, ତାହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ ିମତୟନ୍ତ ଓୟାପ୍ ,ସୀଭିତୁ ଓଯଦିଅିମାଏ ׀ ୄସ ବ ିଫପଯ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟଭ ଅଓାଯଯ ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ 
ଦଅିମିଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଚୄଣ ଫିୄ ଫଓର୍ୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଳ୍ପ ଫୀଭାଯାର୍ଯି ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ଏହ ିସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯ ିନ 
ାୄଯ ׀  

 

Q. ଫଶିଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ 

1. ୄଯାଗ ସଯୁକ୍ଷା 

ଏଆ ଓଙି ିଫର୍ତ ବିତୄଯ, ଓୟାନସଯ, ଭଧୁୄଭହ ବ ିୄଯାକ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଯୁକ୍ଷାସଫୁ ଭୂଔୟତଃ ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ବାଯତୀଣ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହାଆଙ ି  ସୁଯକ୍ଷା ଦୀଖତାଫଧି ୄଟ – 5 ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ 20 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଏଫଂ ଏଓ ଅୄଯାକୟତା ׀
ରାବ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯାମାଆଙ ି – ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ନଣିଭିତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଯାର୍ ି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ ଯକ୍ତ 
ଗ୍ୁୄ ଓାଚ, LDL, ଯକ୍ତ ଘା ଆତୟାଦ ିବ ିଓାଯଓୄଯ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ରିସୀଯ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ତ ଯଠ୍ାଯୁ ସ କାସ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭ ଅଓାଯୄଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙ ି ୁ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ନଷି୍ଫ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ׀
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

2. ଭଧୁୄଭହ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ ଯକିଳ୍ପତି ଉତ୍ପାଦ 

ଏହ ିରିସୀଓୁ 26  65 ଫର୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ିଏଫଂ 70 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣୀଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଟ. 50,000 ଠ୍ାଯୁ ଟ. 5,00,000 ଯ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଯୄହ ׀ ପ୍ରୄଓାଷ୍ଠ ବଡା ଉୄଯ ଓୟାିଙ୍୍ଗ ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ ׀ ଉତ୍ପାଦଟ ି
ଡାଆୄଫଟକି୍ ୄଯଟିୄ ନାାଥି ,ଘକ୍ଷୁୁ, ମଓୃତ୍, ଡାଆୄଫଟକି୍ ାଦ, ୄଡାନର୍ ଔଙ୍ଙତ ସହତି ମଓୃତ୍ ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ବ ିଭଧୁୄଭହ ଯ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଚଟିତାକୁଡଓି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ׀ 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 1 

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଥାଏ, ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସଯୁକ୍ଷା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ୍ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ _____________ ାଆଁ ଙ ି׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 
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II.  ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘାରି୍ ଦନି 

IV. ର୍ାଠ୍ଏି ଦନି 

R. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଗୁେକିୄଯ ଭୂଖୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀ 

1. ୄନଟୱକତ ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା 

ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାମ୍/ଦଫିସ ୄସଫା ୄଓନ୍ଦ୍ର ମାହା ଫୀଭିତ ୄଯାକୀଙୁ୍କ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟ.ିି.ଏ. ସହତି ଫନ୍ଧନ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା / ଟ.ିି.ଏ. ଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄସବ ି
ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଘାଚତ  ରୁ୍ଳ୍କ ଉୄଯ ନୁଓୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯନ୍ତ ିୄମଉଭଁାୄନ ଉର୍ତ୍ଭ ସ୍ତଯଯ ୄସଫା 
ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତ ି ି ଯାକୀଭାୄନ ୄନଟେଓତ ଫାହାଯଯ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଔଓୁ ମିଫା ାଆଁ ଭୁକ୍ତ ଟନ୍ତୄ ׀ ଓନୁି୍ତ ୄସଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ସାଧାଯଣତଃ ତ ିଉଙ୍ଙତଯ ରୁ୍ଳ୍କ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀  

2. ସନ୍ଦ କଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା ୄନଟୱକତ ,PPN) 

ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଭରୂୟୄଯ କୁଣଫର୍ତ୍ା ଘଓିତି୍ସା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ ଏଓ 
ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓତ ସୃଷ୍ଟ ିଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଥିାଏ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ନୁବୂତ,ି ଉୄମାକ  ୄସଫା ପ୍ରଦାନଯ ଭୂରୟ 
ଅଧାଯୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏହ ିସଭହୂ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ଓଙି ିଭୄନାନୀତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ସୀଭିତ ଯୄହ, ୄସୄତୄଫୄ 
ଅଭ ାଔୄଯ ସନ୍ଦଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ ଯୂୄ ଯଘିତି ଫଓିଳ୍ପ ଯୄହ ׀  

3. ନଗଦହୀନ ୄସଫା 

ନୁବୂତଯୁି ଚଣାଡଙି ି ୄମ ଋଣଯ ୄକାଟଏି ଓାଯଣ ୄହଉଙ ିୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଧାଯ ଓଯଫିା ׀ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା 
ଫୀଭିତ ଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ୄଓୌଣସ ି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫନିା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀ 
ଫୀଭିତ ଓୁ ମାହା ସଫୁ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ତାହା ୄହଉଙ ିଏଓ ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ଏଫଂ ଫୀଭାଯ ପ୍ରଭାଣ ସ୍ୱଯୂ 
ତା’ୄଭଡଓିର ଓାଡତ ଓୁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଓୁ ଏଓ ନକଦହୀନ ବିକଭନ ୄଯ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଯାର୍ ିାଆଁ ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ରିସୀ ସୀଭା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ 
ଯାର୍ ିାଆଁ ଏଫଂ ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ ନୁସାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ନ ଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

4. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ (TPA) 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ଭଔୂୟ ଫଓିାର୍ ୄହଉଙ ିତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ (TPA) ଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ׀ ଫଶି୍ୱ ସାଯା ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଠ୍ନଭାନଙ୍କ ୄସଫାଯ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଏୄଚନିସ କୁଡଓି TPA 
ଯୂୄ ଯଘିତି ׀  

ବାଯତୄଯ, ୄସହସିଫୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ TPA ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଏ ମାହା ନୟ 
ଚନିରି୍କୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯନ୍ତ ି:  
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i. ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ମାହା ତା’ ଫୀଭା ରିସୀଯ ପ୍ରଭାଣ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏଓ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ii. ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା କୁଡଓିୄଯ ଏଓ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା  
iii. ଦାଫୀ କୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା  

TPA ଭାୄନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ା ଟନ୍ତ ି ୄମଉଁଭାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଏଫଂ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ TPA ଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ ି ାଆଁ ଫିୄ ର୍ର୍ 
ଯଘିଣ ତ୍ରଯ ଚାଯୀ ଠ୍ାଯୁ ଅଯମ୍ଭ ଓଯ ି ନକଦ ହୀନ ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ ଥଫା କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ ଦାଫୀସଫୁଯ 
ସଭାଧାନ ମତୟନ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙୁ୍କ ଫର୍ତ 2001 ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଉଥିରା ׀ ୄସଭାୄନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ 
ନଣିନ୍ତ୍ରତି/ଯଘିାତି ହୁନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଧିଓାଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଟନ୍ତ ି  ଏଓ TPA ଯୂୄ ୄମାକୟତା ׀
ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଫତନଭିନ ୁଞି୍ଜ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓୁି IRDAI ଦ୍ୱାଯା ନଦି୍ଧତାଯତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ୄସଫାଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା, ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭଯ ାଞ୍ଚ-ଙ ପ୍ରତରି୍ତ ଯ 
ାଯଶି୍ରଭଓି ୄଯ, TPA ଭାନଙୁ୍କ ଅଉୄଟସାସତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଭାୄନ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଏଓ MOU ୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯନ୍ତ ି
ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାଓୁ ନକଦହୀନ ୄସଫା 
ଦଅିମାଏ ׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ,ଭାନଙ୍କୁ ଏଫଂ ଫୀଭିତ ,ଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଟନ୍ତ,ି ମିଏ ଡାକ୍ତଯଔାନାଭାନଙ୍କ ସହତି 
ସଭନଣ ସ୍ଥାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ନ୍ତଭି ସଭାଧାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

5. ୋକ୍ତଯଖାନା 

ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ହସି୍ପଟାରୁ ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄଯାକ ,ସୁସ୍ଥତାୁ ଏଫଂ/ଓଭିା କ୍ଷତ ଯ ଅନ୍ତଃ – ୄଯାକୀ ୄସଫା  ଦଫିସ ୄସଫା 
ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସ୍ଥାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଂସ୍ଥାନ ଏଫଂ ମାହାଓୁ ସ୍ଥାନୀଣ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ସହତି ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆଥିଫ, ୄମଉଁଠ୍ ି
ପ୍ରମୁଚୟ ୄଟ, ଏଫଂ ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ  ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନର୍ ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନ ଧୀନୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ନଭିନୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା ବ ିସଭସ୍ତ ସଫତନଭିନ ଭାଦଣ୍ଡ ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ନୁାନ ଓଯୁଥିଫ:  

a) ଏଥିୄଯ 10,00,000 ଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄରାଓସଂଔୟା ଥିଫା ସହଯକୁଡଓିୄଯ ନୂୟନ 10 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଏଫଂ ନୟ 
ସଫୁ ସ୍ଥାନୄଯ ନୂୟନ 15 ଅନ୍ତଃୄଯାକୀ ର୍ମୟା ଥିଫ; 

b) ଏହାଯ ନମୁିକି୍ତ ନ୍ତକତତ 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯ ିୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସଂି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିୄଫ; 
c) 24 ଖଣ୍ଟା ଧଯ ିୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ,ଭାୄନୁ ଥିୄଫ; 
d) ଏହାଯ ନଚିଯ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସସୁଜ୍ଜତି ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଥିଫ ୄମଉଁଠ୍ ି ର୍ରୟ ଘଓିତି୍ସା ,ସଚଓିରୁ ପ୍ରକ୍ରଣିା 

ସଂାଦନ ଓଯାମାଏ ; 
e) ୄଯାକୀଭାନଙ୍କଯ ୄଦୈନଓି ୄଯଓଡତ ଯୄଔ ଏଫଂ ଏକୁଡଓୁି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଙ୍କ ାଆଁ ବିକଭୟ 

ଓଯଫି ׀ 
6. ୄଭେକିର ପ୍ରାକିିଶନଯ 
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ଏଓ ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ୄହଉଙ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯାଚୟଯ ୄଭଡଓିର ଓାଉନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ 
ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ତା’ ଦ୍ୱାଯା ଏହାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଫୟଫସାଣ ଓଯଫିାଓୁ ଧିଓାଯପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଥାଏ; ଏଫଂ ତା’ ରାଆୄସନସଯ ଯସିଯ  ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଏହ ି
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଫା ାଆଁ ଭକୁ୍ତ ଟନ୍ତ ିୄମ ଞି୍ଜଓୃତ ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିନଓିଟ ିଯଫିାଯ ସଦସୟ ନ ୄହଫା ଉଘତି୍ 
 ׀

7. ୄମାଗୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସତ 

ୄମାକୟତାପ୍ରାପ୍ତ ନସତ ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ବାଯତୀଣ ନସଂି ଓାଉନିସର ଓଭିା ବାଯତଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଯାଚୟଯ ନସଂି 
ଓାଉନିସର ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ୄଫୈଧ ଞି୍ଜଓଯଣ ଧାଯଣ ଓଯଥିାଏ ׀  

8. ମୁକି୍ତମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଅଫଶୟକ ଖଙ୍ଙତ 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସଫତଦା ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ୄସହ ିଔଙ୍ଙତସଫୁଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
ମାହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ମଥାଥତ ୄଟ ୄଫାରି ଭୄନ ଓଯାମିଫ ׀  

ଏଓ ସାଧାଯଣ ଯବିାର୍ା ୄହାଆାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄସହସିଫୁ ଘାଚତ ମାହା ୄସହ ି ସି୍ଥତ ି ଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାଓୁ ଘଓିତି୍ସାର୍ାସ୍ତ୍ର 
ନୁଯୂ ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ, ୄସହ ିସ୍ଥାନ ୄମଉଁଠ୍ ିଏହା ଓଯାମାଆଥିରା, ୄସଆଠ୍ ିୄସ ବ ିଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ସାଧାଯଣ 
ସ୍ତଯଯ ଘାଚତ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄସହ ିସଫୁ ଘାଚତ ଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ନାହିଁ ମାହା ଓଯାମାଆ ନ ଥାନ୍ତା ମଦ ିୄଓୌଣସ ି
ଫୀଭା ନ ଥାଅନ୍ତା ׀  

IRDAI ୄସଫା ଓଭିା ଫତିଯଣ ାଆଁ ଘାଚତ ଯୂୄ ଉମୁକ୍ତ ଘାଚତ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄମଉଁକୁଡଓି ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ାଆଁ ଭାନଓ 
ଘାଚତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ୄଯାକ/କ୍ଷତ ଯ ସ୍ୱଯୂଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଆ, ୄସହ ି ସଭାନ ଓଭିା ସଦୃର୍ୟ ୄସଫାକୁଡଓି ାଆଁ 
ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଘତି ଘାଚତକୁଡଓି ସହତି ସସୁଂକତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଏହ ିନୁୄଙ୍ଚଦ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫଲି୍ ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭିତଓୁ 
ଭଧ୍ୟ ସାଧାଯଣ ୄଯାକ ଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଉଙ୍ଙ ସ୍ତଯଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ମିଫାଯୁ ନଫିାଯଣ ଓୄଯ, ମାହାଓୁ ନୟଥା ମଥାଥତ ଯୂୄ ଓମ୍ 
ଭୂରୟୄଯ ଓଯାମାଆ ାଯଥିାନ୍ତା ׀  

9. ଦାଫୀ ଯ ସଚୂନା 

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଦାଫୀଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନା  ଦସ୍ତାଫଚି ଉସ୍ଥାନା ାଆଁ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣ ସୀଭା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯୄଔ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ କୁଡଓିୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ିଗ୍ରାହଓ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଆଙ୍ଚା ଓୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଉଘତି୍ ସଭଣ ଫୂତଯୁ 
ସୂଘନା ଦଅିମାଏ, ଫର୍ୟ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭିତ ୄଫୄୄଫୄ ଦାଫୀଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ଭୄନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓୁି ୄନଓ ଦନି/ଭାସଯ ଫତି ି ମିଫା ୄଯ ଚଭା ଓୄଯ ׀ ଫରି କୁଡଓୁି ଚଭା 
ଓଯଫିାୄଯ ଫିଭଯ ଯଣିାଭ ଫରି ସଫୁଯ ଫୀତ,ି ଫୀଭିତ/ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଙ ଓଟ ଆତୟାଦ ିୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଠ୍କି୍ ପ୍ରାଫଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ ସଘୂନା ଉୄଯ ୄଚାଯ ଦିନ୍ତ ି  ଦାଫୀ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଯ ଚଭା ାଆଁ ସଭଣ ସୀଭାଓୁ ସାଭାନୟତଃ ׀
ଡସିଚାଚତଯ ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ 15 ଦନିୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ତୁଯନ୍ତ  ସଠ୍କି୍ ଯିୄ ାଟତ ଓଯଫିାାଆଁ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ, ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ୄମଉଁଠ୍ ିଫ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ଭଧ୍ୟ ସକ୍ଷଭ ଓୄଯ ׀  
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IRDA ଭାକତଦର୍ଓିା ଏହ ି ସର୍ତ୍ତ ଯୄଔ ୄମ ନଦି୍ଧତାଯତି ସଭଣ ଫାହାୄଯ ଦାଫୀ ସଘୂନା/ଓାକଚତ୍ର ଚଭା ଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫା 
ଉଘତି୍ ମଦ ିତାହା ାଆଁ ଏଓ ତଓତସଙ୍ଗତ ଓାଯଣ ଥାଏ ׀  

10. ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ  

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀସଫୁୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ରିସୀଧାଯୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ 
ଏଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଉରବ୍ଧ ଥାଏ ׀ ୄନଓ ରିସୀ ଘାୄଯାଟ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ, ଦାଫୀ ଫହିୀନ ରିସୀ ଫଧିଯ ସଭାପି୍ତୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷଣ 
ଯ ଭୂରୟଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଥାନ୍ତ ି׀ ଏହାଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ତନି ିଫର୍ତଯ ହାଯାହାଯ ିଫୀଭା ଯାର୍ଯି 1% ୄଯ 
ସୀଭିତ ଯଔାମାଏ ׀  

11. ସଂଚତି ୄଫାନସ  

ଏଓ ଦାଫୀ ଭକୁ୍ତ ରିସୀଧାଯୀ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିାଯ ନୟ ଏଓ ଉାଣ ୄହଉଙ ିପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିଉୄଯ ଏଓ ସଂଘତି ୄଫାନସ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଫୀଭା ଯାର୍ ି ନୂତନୀଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ପ୍ରତରି୍ତ, ଧଯନୁ୍ତ ଫାର୍ଓି 5% ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ଦର୍ ଦାଫୀ-ଫହିୀନ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସଫତାଧିଓ 50% ମତୟନ୍ତ 
ନୁୄଭାଦତି ହୁଏ ׀ ଫୀଭିତ ଭୂ ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଓ ଉଙ୍ଙତଯ ସଯୁକ୍ଷା ଉୄବାକ ଓୄଯ ׀  

IRDAI ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ସଂଘତି ୄଫାନସ ୄଓଫ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ି ଅଧାଯତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକଡୁଓି ଉୄଯ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ରାବ ରିସୀକୁଡଓି ଉୄଯ ,PA ରିସୀକୁଡଓି ଫୟତୀତୁ ନୁୄହ ଁ  ସଂଘତି ୄଫାନସଯ ସଂଘାନ ׀
ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା  ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉରିଳଖିତ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ ଏହା ଉୄଯ, ମଦ ିଦାଫୀ ୄଓୌଣସ ି
ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫର୍ତୄଯ ଓଯାମାଏ, ଉାଚତି ୄହାଆଥିଫା ସଂଘତି ୄଫାନସ ଓୁ ୄସହ ି ସଭାନ ହାଯୄଯ ସ କାସ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଉ ଁ
ହାଯୄଯ ଏହା ଉାଚତି ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଉଦାହଯଣ 

ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 5.000 ଯ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ାଆଁ ଏଓ ରିସୀ ନଏି ׀ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ତୄଯ, ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତୄଯ ଦାଫୀ ନ ଥିଫା 
ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ, ୄସ ଟ 5,000 ଯ ୄସହ ିଏଓା ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଟ. 3.15 ରକ୍ଷ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ 5 % ଧିଓ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି
ପ୍ରାପ୍ତ  ହୁଏ ׀ ଏହା ଏଓ ଦର୍ ଫର୍ତଯ ଦାଫୀ ଭୁକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଉୄଯ ଟ. 4.5 ରକ୍ଷ ମତୟନ୍ତ ଫଢିାୄଯ ׀  

12. ଭାରସ୍ / ୄଫାନସ  

ୄମଭିତ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଓୁ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଙ,ି ଠ୍କି୍ ୄସଭିତ ିତା’ ଫିଯୀତ ଓୁ ଭାରସ୍ ଓୁହାମାଏ 
 ଏଆଠ୍,ି ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀକୁଡଓି ତ ିଧିଓ ହୁନ୍ତ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଏଓ ଭାରସ୍ ଓଭିା ପି୍ରଭିଣଭଯ ׀
ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏହା ଦୃଷ୍ଟିୄଯ ଯଖି ଓ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ଏଓ ସାଭାଚଓି ରାବ ରିସୀ ୄଟ, ଏ ମତୟନ୍ତ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଭାରସ୍ 
ରାକ ୁଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ, ଦାଫୀ ନୁାତ ଓୁ ଉଘତି୍ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖିଫା ାଆଁ ମଥାଥତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭୄଯ 
ୄରାଡଙି୍ଗ ଅଓାଯୄଯ ଭାରସ୍ ରାକ ୁଓଯାମାଏ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ମଦ ିନୁବୂତ ିଉର୍ତ୍ଭ ହୁଏ, ପି୍ରଭଣିଭ ଦଯୄଯ ଏଓ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ମାହା ୄଫାନସ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ୄହାଆଥାଏ ׀  
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13.  ଣ ଦାଫୀ େସି୍କାଉଣ୍ଟ 

ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଉୄଯ ଏଓ ୄଫାନସ ୄଦଫା ଯଫିୄର୍ତ୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଫହିୀନ ଫର୍ତ ାଆଁ ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଯ 
ଏଓ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

 

 

14. ୄ କା-ୄୄଭଣ୍ଟ/ୄକା-ୄଶୟଯିଙ୍୍ଗ  

ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ୄହଉଙ ିଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀୄଯ ଫୀଭତି ଏଓ ଂର୍ ଧାଯଣ ଓଯୁଥିଫାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ׀ ଏହା 
ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ନଫିାମତୟ ଓଭିା ୄସ୍ୱଙ୍ଚାଓୃତ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନାଫର୍ୟଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ଏଡାଆଫା 
ାଆଁ ଫୀଭିତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନୁର୍ାସନ ଅଣିଥାଏ ׀  

ଫଚାଯୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦୄଯ ୄଓଫ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ ୄମଯଓି ି ଫଡ ଫଡ ସଚତଯୀ, ଓଭିା ସାଧାଯଣବାୄଫ 
ୄହଉଥିଫା ସଚତଯୀ, ଓଭିା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଅଣୁଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଯହଙି ି׀ 

15. କାଟୄମାଗୟ / ତଯିିକ୍ତ 

ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀୄଯ, ତଯିକି୍ତ ଯୂୄ ଯଘିତି, ଏହା ୄହଉଙ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଥତ ଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ 
ପ୍ରଦାନ ୂଫତଯୁ ଫୀଭିତଓୁ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ମଦ ି ଏଓ ରିସୀୄଯ 
ଓାଟୄମାକୟ ଟ. 10, 000 ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭିତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତ ହାନ ିାଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ଟ. 10, 000 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହାଓୁ ଉଦାହଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାଓୁ କୄର, ମଦ ିଦାଫୀ ଟ. 80, 000 ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭତି 
ପ୍ରଥଭ ଟ 10, 000 ଫହନ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଟ. 70, 000 ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ଓାଟୄମାକୟ ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟଓ ଦନି/ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଦ୍ୱାଯା ୄଓୌଣସ ିରାବ ୄଦଣ ୄହଫା ୂଫତଯୁ ରାକ ୁଓଯାମିଫ ׀ 

16. ୄ କାଠ୍ଯୀ ବୋ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ନ୍-ଏୄଣ୍ଡଡ୍ ଟନ୍ତ ିୄମଉଁଥିୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ ୄଦଣୄମାକୟ ସଫତାଧିଓ ଯାର୍ ିଫୀଭା 
ଯାର୍ ିୄହାଆଥାଏ, ୄଓୄତଓ ଉତ୍ପାଦ ଅଚଓିାରି ଏହାଓୁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯ ିଫୀଭିତ ଘଣନ ଓଯଥିିଫା ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକତ 
ଉୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଥାନ୍ତ ି  ନୁବୂତଯୁି ଚଣାୄଡ ୄମ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ସଭଣ ଔଙ୍ଙତ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡାଯ ନୁକାଭୀ ׀
ହୁଏ, ଧିଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ଔଙ୍ଙତକଡୁଓିଯ ସଭସ୍ତ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଅନୁାତଓି ଯୂୄ ଧିଓ ଘାଚତ ଅଡଓୁ କତ ିଓଯାଏ ׀ ୄତଣୁ 
ଏଓ ରକ୍ଷଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଟ 1, 000 ପ୍ରତଦିନି ଯ ଏଓ ୄଓାଠ୍ଯୀ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ୄହଫ ମଦ ିରିସୀୄଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଫୀଭାଯାର୍ଯି 1% ଯ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଥାଏ ׀ ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯୂୄ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ୄମ ମଦ ିଚୄଣ ଉଙ୍ଙ 
ୄଶ୍ରଣୀଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ରକଚଯୀ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ସନ୍ଦ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ରିସୀଓୁ ଭଧ୍ୟ ମଥାଥତ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା 
ଯାର୍ ିାଆଁ କ୍ରଣ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀  

17.  ନୂତନୀକଯଣୀୟତା ନୁୄଙ୍ଚଦ 
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ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣୀଣତା ଉୄଯ ଅଆ.ଅର୍.ଡ.ିଏ. ଭାକତଦର୍ଓିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ଅଚୀଫନ 
କୟାୄଯଣ୍ଟମୁିକ୍ତ ନୂତନୀଓଯଣ ଓୁ ନଫିାମତୟ ଓୄଯ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଫୀଭା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା 
ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ୄସ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଓୌଣସ ିଫରି୍ଣୄଯ ଫୀଭିତ ଓଭିା ତାଙ୍କ କ୍ଷଯ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଓଟ ଓଭିା ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଭିା ରୁଘାଆ 
ଯଖିଫା ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯ ିାୄଯ ׀  

18.  ଯଦ୍ଦକଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ 

ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫନିଣିାଭଓ ପ୍ରାଫଧାନ ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା 
ବୂର ଘତି୍ରଣ, ଓଟ ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓାଯଣଯୁ ୄଓଫ ରିସୀଓୁ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ିଯଦ୍ଦ୍ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଫତୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞାତ ଠ୍ଓିଣାୄଯ ୄଯୄଚଷ୍ଟ୍ରଓୃିତ A/D ଦ୍ୱାଯା ନୂୟନ ନ୍ଦଯ ଦନିଯ ରିଖିତ ଅଓାଯୄଯ ସଘୂନାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ୄମଉଁଠ୍ ିଏଓ ରିସୀଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମାଏ, ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭତି ଓୁ ସଫତୄର୍ର୍ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ ଓଙି ି
ନୁାତ ୄପଯସ୍ତ ଓଯଫି ମାହା ଫୀଭାଯ ସଭାପ୍ତ ଫଧି ଯ ନୁଯୂ ୄହାଆଥାଏ, ମଦ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫ ׀  

ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆଥିଫା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ଖଟଣାୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ତ ଳ୍ପାଫଧି ଦଯ ଉୄଯ ୄହାଆଥାଏ, ମାହାଯ ଥତ 
ୄହଉଙ ିଫୀଭିତ ୄପ୍ରା-ଯାଟା ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ପ୍ରତରି୍ତଯ ପି୍ରଭିଣଭ ୄପଯସ୍ତ ାଆଫ ׀ ମଦ ିଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄଓୌଣସ ି
ୄପଯସ୍ତ ଦଅିମିଫ ନାହିଁ ׀  

19. ଭୁକ୍ତ ରୁକ୍-ଆନ୍ ଫଧି 

ମଦ ିଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ନୂତନ ଫୀଭା ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଙି ି ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଙି ିଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦୄଔ ୄମ ସର୍ତ୍ତ  
ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ସଫୁ ୄସବଅି ନୁହଁ ୄମଭତି ିୄସ ଘାହିଁଥିରା, ତାଯ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଓ’ଣ ୄଟ ?  

IRDAI ଏହାଙ୍କ ଫନିଣିାଭଓ ବିତୄଯ ଏଓ ଉୄବାକ୍ତା-ନୁଓୂ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଙନ୍ତ ିମାହା ଏହ ିସଭସୟାଯ ଧ୍ୟାନ ଯୄଔ ׀ ଗ୍ରାହଓ 
ଏହାଓୁ ୄପଯାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ନଭିନ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ୄପଯସ୍ତ ାଆାୄଯ:  

1. ଏହା ନୂୟନ ୄକାଟଏି ଫର୍ତଯ ଫଧି ଥିଫା ଚୀଫନ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ଉୄଯ ୄଓଫ 
ପ୍ରମୁଚୟ ୄହାଆଥାଏ ׀  

2. ଗ୍ରାହଓ ଏହ ିଧିଓାଯଓୁ ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ପ୍ରାପି୍ତଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଓାମତୟଓାଯୀ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 

3. ତାଓୁ ଏହାଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଙୁ୍କ ସଘୂୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି 

4. ପି୍ରଭଣିଭ ୄପଯସ୍ତ ,ଯପିଣ୍ଡୁ ଉରବ୍ଧ ୄହଫ ୄଓଫ ମଦ ି ରିସୀ ଉୄଯ ୄଓୌଣସ ି ଦାଫୀ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ଏଫଂ 
ଫୟଫସ୍ଥିତ ଓଯାମିଫ 

a) ସୁଯକ୍ଷା ୄଯ ଥିଫା ଫଧି ାଆଁ ସଭାନୁାତଓି ସଙ୍କଟ ପି୍ରଭଣିଭ 

b) ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷଣ ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ 

c) ଷ୍ଟାବ୍ନ ଡଉିଟ ିଘାଚତ 
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20. ନୂତନୀକଯଣ ାଆଁ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ରକ୍ଷଣ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତାଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ׀ ୄମୄହତୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ 
ରାବ ସଫୁଓୁ ସୁଯକି୍ଷତ ଯଔାମାଏ ୄଓଫ ମଦ ି ରିସୀକୁଡଓୁି ଫନିା ନ୍ତଯା ୄଯ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାହୁଏ, ସଭଣାନୁସାୄଯ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତ ିଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀  

IRDAI ଭାଦତର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଓାୄର୍ 30 ଦନିଯ ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହାଆଙ ି׀  

ସଭସ୍ତ ଫଙି୍ଚନି୍ନତା ରାବକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯାମିଫ ମଦ ିଫୂତଯ ଫୀଭାଯ ସଭାପି୍ତ ଠ୍ାଯୁ 30 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ରିସୀଯ ନୂତନୀଓଯଣ 
ଓଯାମାଏ ׀ ନ୍ତଯା ଫଧିୄଯ ମଦ ିଓଙି ିଦାଫୀ ଥାଏ, ତାଓୁ ଫଘିାଯ ଓୁ ନଅି ମିଫ ନାହିଁ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ଧିଓ ଦୀଖତ ନୁଗ୍ରହ ଫଧିଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ାଯନ୍ତ ି׀  

ଉୄଯାକ୍ତ ଭଔୂୟ ନୁୄଙ୍ଚଦ, ଯବିାର୍ା, ଫଚତନ କୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଧିଓାଂର୍ଓୁ ଅଆ ଅଯ ଡ ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫନିଣିାଭଓ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି  ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ତାହାଓୁ ׀
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭାକତଦର୍ଓିା ତଥା ଯିତ୍ର 
,ସଓତୁୟରାଯୁ କୁଡଓି ଉୄଯ ନଚିଓୁ ୄଡଟ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଉଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  2 

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓି ଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ, ଏଓ __________ 
ନୁଗ୍ରହ ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀  

I. ନ୍ଦଯ ଦନି 

II. ତଯିରି୍ ଦନି 

III. ଆଁଘାରି୍ ଦନି 

IV. ଠ୍ଏି ଦନି 
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ସାଯାଂଶ 

a) ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅୄଡ କତ ି ଓଯାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରତୟାର୍ତି  ହଠ୍ାତ୍ ଦୁଖତଟଣା/ୄଯାକ 
ଖଟଫିାଯ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ଅଥଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

b) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଅଧାଯୄଯ ଫକତୀଓୃତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ : ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ, ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀ, ସଭହୂ ରିସୀ ׀  

c) ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ,ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ିୁ  ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ଓଭିା ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍ ୄଯାକ/ଦୁଖତଟଣା ଓାଯଣଯୁ ଫୟଣ 
ଓଯାମାଉଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତଯ ଭରୂୟ ଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଓୄଯ ׀  

d) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତ ଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ,ସାଧାଯଣତଃ 30 ଦନିୁ 
ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନଦି୍ଧତାଯତି ସଂଔୟଓ ଦଫିସ ,ସାଧାଯଣତଃ 60 ଦନିୁ 
ମତୟନ୍ତ ଫଧିୄଯ ଫୟଣ ୄହାଆଥିଫା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ସଫୁ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଂର୍ ଯୂୄ 
ଫିୄ ଫଘତି ୄହଫ ׀  

f) ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀୄଯ, ତ/ିତ୍ନୀ, ଅଶି୍ରତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ି ଏଫଂ ଅଶି୍ରତ ିତାଭାତାଙୁ୍କ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯୁଥିଫା 
ଯଫିାଯ ଓୁ ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଫୀଭା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମାହା ସଭଗ୍ର ଯଫିାଯୄଯ ପ୍ରଫାହତି ହୁଏ ׀  

g) ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ରିସୀ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ׀  

h) ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକ ରିସୀ ୄହଉଙ ିନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୂଘୀବୁକ୍ତ ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି ୄଯ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଥିଫା ଏଓ ରାବ ରିସୀ ׀  

i) ଉଙ୍ଙ ଓାଟୄମାକୟ ଥଫା ଟପ୍-ପ୍ ସୁଯକ୍ଷାକୁଡଓି ୄେୄର୍ହାରଡ ଓଭିା ଓାଟୄମାକୟ ଓୁହାମାଉଥିଫା ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଘଣନତି 
ଯାର୍ଯି ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄ ଯ ଉଙ୍ଙତଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

j) ନଶିି୍ଚତ ରାବ ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଓୁ ମତୟାପ୍ତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ତା’ ରିସୀ ଯ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ 
ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ଯୂୄ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

k) ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ,PA) ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଦୁଖତଟଣା ୄମାକଁ ୁଭୃତୁୟ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ରାବ ଅଓାଯୄଯ କ୍ଷତିୂଯଣ 
ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  
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l) ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ସଯୁକ୍ଷା ସଫୁ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା, ଦୃଷି୍ଟ ମତ୍ନ ଔଙ୍ଙତ, ନଣିଭିତ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ଆତୟାଦ ିବ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିୄମଉକଁୁଡଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀  

m) ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀଓୁ ଏଓ ସଭହୂ ଭାରିଓ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଏ ମିଏ ଏଓ ନମୁିକି୍ତ ଦାତା, ଏଓ ସଂଖ, ଏଓ ଫୟାଙ୍କଯ ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡତ 
ଫବିାକ ୄହାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ିୄଓଫ ୄକାଟଏି ରିସୀ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ସଭହୂଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

n) ଓୄତାୄଯଟ ୄପଳାଟଯ ଓଭିା ଫପଯ ସୁଯକ୍ଷା ଯଫିାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄ ଯ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙତଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାୄଯ 
ସହାଣଓ ହୁଏ ׀  

o) ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ,ଫିୄ ଦର୍ୁ ୄଭଡିୄ କ୍ଳମ୍/ମାତ୍ରା ରିସୀକୁଡଓି ଏଓ ଫୟକି୍ତଓୁ ତାଯ ଫିୄ ଦର୍ ଯହଣୀ ଫଧି ୄଯ ଦୁଖତଟଣା, କ୍ଷତ 
ଏଫଂ ୄଯାକ ଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

p) ଓୄତାୄଯଟ ଫାଯଭାଯ ମାତ୍ରୀ ୄମାଚନା ଏଓ ଫାର୍ଓି ରିସୀ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ ିଏଓ ଓୄତାୄଯଟ ଏହାଯ ଏକିିଓୁୟଟବିଭାନଙ୍କ 
ାଆଁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀ ନଏି ୄମଉଭଁାୄନ ଫାଯଭାଯ ବାଯତ ଫାହାଯଓୁ ମାତ୍ରା ଓଯନ୍ତ ି׀  

q) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ୄନଓକୁଡଏି ଦଓୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ି ଦୂଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଫନିଣିଭନ ଦ୍ୱାଯା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  
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ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀ 

ମଦି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଧି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା 
ରିସୀୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ ସୁଯକ୍ଷା ୄହଉଙ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ତଯିରି୍ ଦନି ାଆଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ଏଓ ତଯିରି୍ ଦନି ନୁଗ୍ରହ 
ଫଧି ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଠ୍କି୍ ? 

I. ୄଓଫ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
II. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁଓୁ ସୁଯକ୍ଷା 
III. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୀଭିତଯ 

ଭୃତୁୟ ଖଟଣାୄଯ ଯଫିାଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
IV. ପ୍ରଥଭ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଦ୍ୱତିୀଣ ଫର୍ତଠ୍ାଯୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 

ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ମଦ ିପ୍ରଥଭ ଫର୍ତ ଦାଫୀ ଭକୁ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ପ୍ରଶନ 2 

ନଭିନ ଉକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଠ୍କି୍, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
II. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭତୁୃୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି 
III. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଏଫଂ ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  
IV. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ନା ଯୁକଣତା ସହତି ନା ଭୃତୁୟହାଯ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି  
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ପ୍ରଶନ 3 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ନକଦହୀନ ୄସଫା ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଠ୍କି୍ ୄଟ ? 

I. ଆୄରୄଓଟରାନକି୍ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଆଥିଫା ଏଓ 
ଯିୄ ଫର୍ ନୁଓୂ ୄକା-ଗ୍ରୀନ୍ ସୂତ୍ରାତ ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄବୌତଓି ନକଦ ୄନାଟକୁଡଓିଯ ଭଦୁ୍ରାଘନ ଓୁ ସ କାସ ଓଯାମାଆ 
ାୄଯ ଏଫଂ ଫୃକ୍ଷକୁଡଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ 

II. ଫୀଭିତଓୁ ୄସଫା ଫନିା ଭୂରୟୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ନକଦ ୄଦଫାଓୁ ୄଡ ନାହିଁ ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫରି୍ଷି୍ଟ 
ୄମାଚନା ନ୍ତକତତ ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓଯାମାଏ ׀  

III. ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଉଥିଫା ସଭସ୍ତ ୄୄଭଣ୍ଟ ଓୁ ୄଓଫ ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍ ଫୟାଙି୍କଂ ଓଭିା ଓାଡତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଏ ୄମୄହତୁ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ନକଦ ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

IV. ଫୀଭିତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରିଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ଓୄଯ ׀  

ପ୍ରଶନ 4 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭନ୍ଧୄଯ PPN ଯ ସଠ୍କି୍ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଅଓାଯ ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

I. ଫିଳକ୍ ପି୍ରପଡତ ୄନଟେଓତ ,ସାଫତଚନଓି ଯୂୄ ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄନଟେଓତୁ 
II. ପି୍ରପଡତ ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓତ ,ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତୁ 
III. ଫିଳକ୍ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ୄନଟେଓତ ,ସାଫତଚନଓି ୄଫସଯଓାଯୀ ୄନଟେଓତୁ 
IV. ୄପ୍ରାବାଆଡର୍ ପି୍ରପୄଯନିସଅଲ୍ ୄନଟେଓତ ,ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ୄନଟେଓତୁ  

ପ୍ରଶନ 5 

ନଭିନ ଉକି୍ତଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିବୂର ୄଟ, ଘହି୍ନଟ ଓଯନୁ୍ତ ? 

I. ଏଓ ନମୁିକି୍ତଦାତା ତାଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି 
II. ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀ ୄନଆ ାୄଯ 
III. ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ସଭୂହ ରସୀ ୄନଆ ାଯନ୍ତ ି 
IV. ନମୁିକି୍ତ ଦାତା ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଅିମାଆଥିଫା ଏଓ ସଭୂହ ରିସୀଓୁ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯ 

ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଫସି୍ତାଯତି ଓଯାମାଆ ାୄଯ  
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ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ ରିସୀୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଔଙ୍ଙତ ସଫୁଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ,ୄଯାକ ୄହଫାଯ ହାଯୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫଫିଯଣ ଦଏି ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ନକଦହୀନ ୄସଫା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭତି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରି ଯ ସଭାଧାନ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାୄଫ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ଓୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

PPN ପି୍ରପଡତ ୄପ୍ରାବାଆଡଯ ୄନଟେଓତ ,ସନ୍ଦ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରଦାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତୁ ାଆଁ ଉୄମାକ ହୁଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ଉକି୍ତ I, II ଏଫଂ IV ସଠ୍କି୍ ଟନ୍ତ,ି ଉକି୍ତ III ବୂର ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏଓ ୄଦାଓାନୀ ତା’ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄନଆ 
ାଯଫି ନାହିଁ ׀  
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ଧ୍ୟାୟ 9 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

 

ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣ ଯ ରକ୍ଷୟ ଅଣଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫସୃି୍ତତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ପ୍ରଓାଯଯ ଫୀଭାୄଯ ଏଓ ଫହୁତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ୄଟ ଏଫଂ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀ ଚାଯୀ ଓଯଫିାୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ବୂଭିଓା 
ସଂାଦନ ଓୄଯ ׀ ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ, ଅଣ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ, ସାଧନ, ଦ୍ଧତ ିଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫରି୍ଣୄଯ ୄଫାଧ 
ରାବ ଓଯିୄ ଫ ׀ ଏହା ଅଣଙୁ୍କ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫରି୍ଣୄଯ ଭଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 
 

A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓ’ଣ ୄଟ ? 
B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ –ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 
C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ଓିା  
D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  
E. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ତା’ାଆଁ ସାଧନ 
F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା 
G. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
H. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ / ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  
I. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନ ଭୄତ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘତି୍ :  

a) ସଙ୍କଟାଙ୍କନଯ ଥତ ଓ’ଣ ଏହା ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭୂବୂତ ଧାଯଣାକୁଡଓୁି ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫବିିନ୍ନ ସାଧନକୁଡଓୁି ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ 
e) ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀକୁଡଓୁି ଓିଯ ିସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
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ଏହ ିଯିଦୃଶୟକୁ ୄଦଖନୁ୍ତ 

48 ଫର୍ତୀଣ ଭନୀର୍, ମିଏ ଏଓ ସପଟୄେଯ ଆଞି୍ଜନଣିଯ ଯୂୄ ଓାମତୟ ଓୄଯ, ତା’ ନଚି ାଆଁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄନଫା 
ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିୄନରା ׀ ୄସ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ କରା, ୄମଉଁଠ୍ ିୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ୄଦୄର ୄମଉଁଥିୄଯ 
ତାଓୁ ତା’ ର୍ାଯୀଯଓି କଠ୍ନ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଭାନସଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ, ତା’ ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ବୟାସ ଏଫଂ ୄସବ ି
ୄନଓ ଓଙି ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହରା ׀  

ତାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ତାଓୁ ୄନଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଭଧ୍ୟ ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଡରିା ୄମଯଓି ିଯଘିଣ  
ଫଣସ ପ୍ରଭାଣ, ଠ୍ଓିଣା ଯ ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡତ ׀ ତାୄଯ ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ  ୄଓୄତଓ 
ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଯାଆଫାଓୁ ଓହିୄ ର ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସ ହୄତାତ୍ସାହତି ୄହରା ׀  

ଭନୀର୍, ମିଏ ନଚିଓୁ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଫାନ  ଏଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଅଣ ଫକତ ଯ ଫୟକି୍ତ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯୁଥିରା, ଘନି୍ତା ଓଯଫିା ଅଯମ୍ଭ ଓରା ଓ ି
ତା’ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓାହିଁଓ ିୄସବ ିଏଓ ରଭା ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ନୁାନ ଓଯାମାଉଙ ି׀ ଏହ ିସଫୁ ୄଦଆ ମିଫା ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ତାଓୁ ଓହରିା ୄମ, ତା’ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାକୁଡଓିୄଯ ଉଙ୍ଙ ୄଓାୄରଷ୍ଟ୍ରର  ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତ ଘାଯ ନଦିାନ ପ୍ରାପ୍ତ 
ୄହାଆଙ,ି ମାହା ଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଭଣୄଯ ହୃଦ ୄଯାକ କୁଡଓିଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓରା ׀ ମଦି ୄସଭାୄନ ତାଓୁ ଏଓ ରିସୀଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦୄର, ତା’ ଫନୁ୍ଧ ୄମଉଁ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଆଥିରା, ତା’ ୄକ୍ଷା ତାଯ ,ଭନୀର୍ୁ ଯ ପି୍ରଭିଣଭ ଫହୁତ ଧିଓ ୄହରା ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄସ ରିସୀ ୄନଫା ାଆଁ ଭନା ଓରା ׀  

ଏଆଠ୍,ି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏହ ିଘଯଣକୁଡଓୁି ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ଂର୍ ଯୂୄ ନୁାନ ଓଯୁଥିରା ׀ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଓଯଫିାଯ  ଉଘତି୍ ରାବ ଭଧ୍ୟ ାଆଫାଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା  ଯୄହ ׀ ମଦ ିସଙ୍କଟଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯା ନ ମାଏ ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ ଅୄସ, ଏହାଯ ଯଣିାଭ କ୍ଷତ ି
ୄହଫ ׀ ଧିଓନୁ୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ସଭସ୍ତ ଫୀଭାଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ କ୍ଷଯୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯନ୍ତ ି ଏଫଂ ଏହ ି
ଟଙ୍କାକୁଡଓୁି ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏଓ େଷ୍ଟ ବ ିସମ୍ଭାଫିାଓୁ ୄଡ ׀  
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A. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ କ’ଣ ୄଟ ?  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄସହ ି ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ି ୄମଉଭଁାୄନ ୄସହ ି ସଙ୍କଟଯ ନୁାତୄଯ ଉଘତି୍ 
ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓ ିଯଔାମାଏ ମାହାଓୁ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ସଭୁଙ୍ଙଣ ଭଧ୍ୟଓୁ ଅଣିଥାନ୍ତ ି׀ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ସଓାୄର୍ 
ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା  ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁହାମାଏ ׀ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଏଓତ୍ର ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଅଧାଯୄଯ, ୄସଭାୄନ ନରି୍ଣ୍ତଣ ନିନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାୄନ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓୁ ଫୀଭିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହଁାନ୍ତ ିଓ ି
ନାହିଁ ׀ ମଦ ିୄସଭାୄନ ତାହା ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ, ୄତୄଫ ୄଓଉଁ ପି୍ରଭିଣଭ, ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ହସିାଫୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄସବ ି
ସଙ୍କଟ ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା ପୄଯ ଏଓ ମଥାଥତ ରାବ ାଆ ାଯିୄ ଫ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତା ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ତି ୄଟ ׀ ଏଆଠ୍ ିଯୁକଣତା ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସୁସ୍ଥ ଓଭିା ୄଯାକୀ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫୟତା  ସଙ୍କଟ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ୄସ ଘଓିତି୍ସା ଓଭିା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହ ିଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀ 
ଫୟାଓ ଯୂୄ, ଯୁକଣତା ଅଣୁ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ ,ସାଧାଯଣତଃ ମୁଫା ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷା ଫଯଷି୍ଠ ନାକଯଓିଭାନଙ୍କ ଠ୍ାୄଯ 
ଧିଓ ଥାଏୁ ଏଫଂ ୄନଓ ନୟ ପ୍ରତଓୂି ଓାଯଓ ୄମାକଁୁ ଫଢଥିାଏ, ୄମଯଓି ିଧିଓ ଚନ ଓଭିା ଓମ୍ ଚନ ଯ ୄହଫା, 
ୄଓୄତଓ ତୀତ  ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ୄଯାକ ଓଭିା ଓଷ୍ଟଯ ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ, ଧୂମ୍ରାନ ବ ିଫୟକି୍ତକତ ବୟାସ, ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ି
ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟ ମଦ ିଏହାଓୁ ଫିଦଚନଓ ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମାଏ ׀ ଫିଯୀତ ବାୄଫ, ଯୁକଣତା ହାଯ ୄଓୄତଓ 
ନୁଓୂ ଓାଯଓ ମଥା : ଓମ୍ ଅଣୁ, ଏଓ ସ୍ୱସ୍ଥ ଚୀଫନୄର୍ୈୀ ଆତୟାଦ ିୄମାକଁୁ ଓମ୍ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଛ ିସଙ୍କଟକୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ କଯିଫା ଏଫଂ ୄସହ ିସର୍ତ୍ତଗୁେକୁି ନରି୍ଣ୍ତୟ କଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା ଉୄଯ 
ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀକୃତ ିଦଅିମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରକାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟ ଚୟନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଯ ଏକ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଟ ׀  

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଅଫଶୟକତା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଭଯୁଦଣ୍ଡ ୄଟ ୄମୄହତୁ ସାଫଧାନତା ସହତି ଓଭିା ମୄଥଷ୍ଟ ପି୍ରଭିଣଭ ଥିଫା ସଙ୍କଟଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଯଣିାଭ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ୄହଫ ׀ ନୟ କ୍ଷୄଯ, ତରି୍ଣ ଘଣନାତ୍ମଓ ଓଭିା ସତଓତ ୄହଫା ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀଓୁ ସଙ୍କଟଓୁ ସଭାନ ଯୂୄ ପ୍ରସାଯତି ଓଯଫିା ୄଯ ସଭଥତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ସଭୁଙ୍ଙଣ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିାୄଯ ଫାଧା ୄଦଫ ׀ 
ୄତଣୁ ଓଯ ି ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ସଙ୍କଟୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫସାଣ 
ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଥାଆ ଭଧ୍ୟ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସନୁ୍ତନ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦର୍ତନ, ନୀତ ି  ସଙ୍କଟ କ୍ଷଧୁା ନୁସାୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଯାମାଏ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯ  ଓାମତୟ ୄହଉଙ ିସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ଠ୍କି୍ ଭୂରୟୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ 
ଓଯଫିା ׀ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଯଖିଫା ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିବଫରି୍ୟତ ଫୀଭା ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଦଫା ବ ି
ୄଟ ׀  
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3. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ି ସଙ୍କଟ ଘଣନଯ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହା ଏଓ ସଭୂହ ଓଭିା ଫୟକି୍ତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓି ଉୄଯ ଅଧାଯତି 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏଆଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫି ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓଉଁ ଭରୂୟୄଯ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ 
ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଏି ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯସି୍ଥିତିୄ ଯ, ସ୍ୱୀଓାଯ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ନଷି୍ପକ୍ଷତା ସହଓାୄଯ  ନୟାଣସଙ୍ଗତ ଅଧାଯୄଯ ଓଯଫିାଓୁ 
ୄଡ, ଥତାତ୍ ପ୍ରୄତୟଓ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ୄଓୌଣସ ି କ୍ଷାତତିା ଫନିା ସଭାନ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ 
ଫକତୀଓଯଣ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଭାନଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଘାଚତ ଚଯଅିୄଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଥାିତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା 
ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ପି୍ରଭିଣଭସଫୁଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ׀  

ମଦି ଅଣୁ ୄଯାକ ତଥା ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ, ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫାଓୁ ୄହଫ ୄମ ୄଯାକ ଭୃତୁୟଯ 
ଫହୁତ ଫୂତଯୁ ଅୄଭ ଏଫଂ ଫାଯଭାଯ ୄହାଆାୄଯ ׀ ୄତଣୁ, ଏହା ତୟନ୍ତ ତଓତସଂକତ ୄଟ ୄମ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାନଦଣ୍ଡ  
ଭାକତଦର୍ଓିା କୁଡଓି ଭୃତୁୟ ସଯୁକ୍ଷା ୄକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଧିଓ ଓଠ୍ନି ଟନ୍ତ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଏକ ଫୟକି୍ତ ମିଏ ଭଧୁୄଭହ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାଯ ଭୃତୁୟଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄକ୍ଷା ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ଅଫଶୟକ କଯୁଥିଫା ଏକ ହୃତିଣ୍ଡ 
କଭିୋ ଫୃକକ୍ ସଭେନ୍ଧୀୟ ଜଟିତା ଫକିଶତି କଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ମୄଥଷ୍ଟ ୄଫଶୀ, ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରକଯଣ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଚାରୁ 
ଯହଥିିଫା ଫଧିୄଯ ୄନକ ଥଯ ଘଟିାୄଯ ׀ ଏକ ଜୀଫନ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାଗତଦଶକିା ଏହ ିଫୟକି୍ତକୁ ଏକ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ 
ଯୂୄ ଭୂରୟାଙି୍କତ କଯିାୄଯ ׀ ଫଶୟ, ୄଭେକିର /ୋକ୍ତଯୀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ, ତାକୁ ଏକ ଉଙ୍ଙ ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
କଯାମାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ, ଅଥଓି ଓଭିା ଅଣ ଅଧାଯତି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄକ୍ଷା ୄଭଡଓିର ଓଭିା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ – ଯଣିାଭ ଉୄଯ ଧିଓ 
କୁଯୁତ୍ୱ ଦଅିମାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ଅଥଓି ଓଭିା ଅଣ ଅଧାଯତି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ଏଡାଆ ଦଅି ମାଆ ନ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ଏଓ 
ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ଯଖିଫାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯଫିାୄଯ  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଫଙି୍ଚନି୍ନତା ଓୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄଯ ଅଥଓି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀  

4. କାଯକ ୄମଉଁଗୁେକି ୄଯାଗଯ ସମ୍ଭାଫନା କୁ ପ୍ରବାଫତି କଯନ୍ତ ି

ସଙ୍କଟଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ୄସହ ିଓାଯଓ ୄମଉଁକୁଡଓି ଯୁକଣତା ,ୄଯାକୄଯ ଡଫିାଯ ସଙ୍କଟୁ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ,ି 
ୄସକୁଡଓୁି ସାଫଧାନତା ସହତି ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ଉଘତି, ୄମଉକଁୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଟନ୍ତ:ି  

a) ଅୟୁ/ଫୟସ : ପି୍ରଭଣିଭ ସଫୁ ଫଣସ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ଭାତ୍ରା ନୁଯୂ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀ ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ସଂକ୍ରଭଣ 
 ଦୁଖତଟଣାଯ ଫଢୁଥିଫା ସଙ୍କଟ ୄମାକଁୁ ର୍ରୁି୍  ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯୁକଣତା ପି୍ରଭଣିଭ ମୁଫା ଫଣସ୍କ ୄକ୍ଷା ଧିଓ 
ୄଟ ׀ ୄସ ବଅି, 45 ଫର୍ତଯୁ ଧିଓ ଫଣସ୍କଭାନଙ୍କ ାଆଁ, ପି୍ରଭଣିଭସଫୁ ଧିଓ ଥାଏ, ୄମୄହତୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ 
ଭଧୁୄଭହ, ଏଓ ତୁଯନ୍ତ ହୃଦ୍ ଖାତ ଓଭିା ୄସବ ିନୟାନୟ ଯୁକଣତା ବ ିଏଓ ଦୀଖତଓାଓି ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ 
ସମ୍ଭାଫନା ତ ିଧିଓ ଥାଏ ׀  

b) ରିଙ୍ଗ : ସ୍ତ୍ରୀ ୄରାଓଭାୄନ କବତ ଧାଯଣ ସଭଣୄଯ ଯୁକଣତାଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ ି׀ ଫର୍ୟ, ୁଯୁର୍ଭାୄନ 
ହୃଦଖାତ ୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓଭିା ଓାମତୟ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦୁଖତଟଣା ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା ସ୍ତ୍ରୀ ୄରାଓଙ୍କ ୄକ୍ଷା 
ୁଯୁର୍ଭାନଙ୍କ ଧିଓ ଥାଏ ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଫିଦଚନଓ ନମୁିକି୍ତୄଯ ଧିଓ ସଂକିୃ୍ତ ଥାଆ ାଯନ୍ତ ି׀  
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c) ବୟାସ : ୄଓୌଣସ ିଫ ିଯୂୄଯ ତଭାଔ,ୁ ଭଦୟ ଓଭିା ନରି୍ା ଦ୍ରଫୟଯ ୄସଫନ ଯ ଯୁକଣତା ସଙ୍କଟ ଉୄଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରବାଫ 
ଥାଏ ׀  

d) ଫୟଫସାୟ : ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣୄଯ ଦୁଖତଟଣା ଯ ତଯିକି୍ତ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ; ଉ.ସ୍ୱ. ଡ୍ରାଆବଯ, ଫଳାଷ୍ଟଯ, ଫଭିାନ 
ଘାଓ ଆତୟାଦ ି׀ ୄସବ,ି ୄଓୄତଓ ଫୟଫସାଣ/ଓାଭୄଯ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍କଟ ଥାଆାୄଯ, ୄମଯ ିଓ ିଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ 
ୄଭସନି ୄଯଟଯ, ଅଚୄଫଷ୍ଟସ୍ ଉୄଦୟାକ ଶ୍ରଭିଓ, ଔଣି ଶ୍ରଭିଓ ଆତୟାଦ ି׀ 

e) ଯଫିାଯ ଆତହିାସ : ଏହାଯ ଧିଓ ଭହତ୍ୱ ଙ,ି ୄମୄହତୁ ଅନୁଫଂର୍ଓି ଓାଯଓ କୁଡଓି ଅଚମା,ଭଧୁୄଭହ  ୄଓୄତଓ 
ଓୟାନସଯ ବ ିୄଯାକ କୁଡଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯୁକଣତା ଉୄଯ ଥାଏ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା 
ସଭଣୄଯ ଏହାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଫା ଉଘତି୍ ׀  

f) ଗଠ୍ନ: ୄଭାଟା ,ଫଫାନୁ, ତା ଓଭିା ଭଧ୍ୟଭ କଠ୍ନ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ୄଓୄତଓ ସଭୂହୄଯ ଯକଣତା ସହତି ସଂମୁକ୍ତ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

g) ତୀତଯ ୄଯାଗ କଭିୋ ସଜତଯୀ : ଏହାଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଙ ିଓ ିତୀତ ୄଯାକ ଓାଯଣଯୁ ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଥିଫା ର୍ାଯୀଯଓି 
ଦୁଫତତା ଚାତ ୄହଫାଯ ଓଭିା ଏଯଓି ିନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫାଯ ଓଙି ିସମ୍ଭାଫନା ଙ ିଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ରିସୀ 
ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀ ଉ.ସ୍ୱ. ଓଡିନୀ ୄଷ୍ଟାନ ,ଫୃଓକ୍ ଥଯୀୁ କୁଡଓିଯ ନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହଫା ଚଣା ଙ ି
ଏଫଂ ୄସହିଯ,ି ୄକାଟଏି ଅଖିୄଯ ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ନୟ ଅଖିୄଯ ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିାଏ 
  ׀

h) ଚତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥତି ିଏଫଂ ନୟ କାଯକ କଭିୋ ବିୄମାଗ : ସଙ୍କଟଯ ଭାତ୍ରା/ତୀବ୍ରତା  ଫୀଭାୄମାକୟତା ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ମଥାଥତ ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ  ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାଯା ଏହାଓୁ ସଦି୍ଧ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

i) ଯିୄ ଫଶ ଏଫଂ ଅଫାସ : ଏକୁଡଓିଯ ଭଧ୍ୟ ଯୁକଣତା ହାଯ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ ଥାଏ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ _____________ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀  

I. ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଫିଣନ ଓଯଫିା  
II. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପି୍ରଭିଣଭ ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା 
III. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ 
IV. ଫବିିନ୍ନ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଫକି୍ରି ଓଯଫିା 
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B. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ – ଭୂବୂତ ଧାଯଣା 

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ସହତି ଅୄଭ ଅଯମ୍ଭ ଓଯୁଙୁ ׀ ଏହାଯ ଦୁଆଟ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଯହଙି ି 

i. ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଥତାତ୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଘଣନ ୄଯ ଫାଧା ୄଦଫା 
ii. ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତା/ସଭାନତା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା  

ଯବିାଷା 

ସଙ୍କଟଯ ଘଣନ ଦ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଏହା ଉସ୍ଥାିତ ଓଯୁଥିଫା ସଙ୍କଟଯ ତୀବ୍ରତା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ଫୀଭାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ଙ ିଓ ିନାହିଁ  ୄଓଉଁ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ, ଏହାଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄନଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ସୂଘୀତ 
ଓୄଯ ׀  

ଫିଯୀତ-ଚୟନ (କଭିୋ ପ୍ରତକୂି ଚୟନ) ୄହଉଛ ିୄସହ,ି ୄମଉଁଭାୄନ ସୄନ୍ଦହ କଯନ୍ତ ିକଭିୋ ଜାଣନ୍ତ ିୄମ ଏକ ହାନ ିନୁବୂତ 
କଯଫିାଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଫନା ଧିକ ଛ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରହ ସହତି ଫୀଭା ାଆଫା  ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ରାବ ାଆଫାଯ ପ୍ରଫୃରି୍ତ୍ ׀  
 

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓାହାଓୁ  ଓିଯ ି ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯିୄ ଫ, ୄସ ଫରି୍ଣୄଯ ୄସଭାୄନ ଘଣନାତ୍ମଓ ନ ୄହୄଫ, ଏଓ 
ସମ୍ଭାଫନା ଯହିାୄଯ ୄମ ଭଧୁୄଭହ, ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଘା, ହୃତିଣ୍ଡ ସଭସୟା ଓଭିା ଓୟାନସଯ ବ ି ୄଯାକ ଥିଫା ୄରାଓଭାୄନ, 
ୄମଉଭଁାୄନ ଚାଣନ୍ତ ି ୄମ ୄସଭାୄନ ର୍ୀଘ୍ର ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିୄ ଫ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓଣିଫିା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ହାନ ିଉତ୍ପନ୍ନ ଓଯିୄ ଫ ׀   

ନୟ ଶବ୍ଦୄଯ, ମଦ ିଏକ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ଯ ଉୄମାଗ ନ କୄଯ ଏହା ପ୍ରତକୂି ଯୂୄ ଚୟନତି ୄହଫ ଏଫଂ ୄସ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ 
ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହଫ ׀  

2. ସଙ୍କଟଗୁେକିୄଯ ଆକ୍ୱିଟୀ (ନଷି୍ପକ୍ଷତା/ନୟାୟସଙ୍ଗତତା) 

ଅସନୁ୍ତ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଙ୍କଟ କୁଡଓିୄଯ ନଷି୍ପକ୍ଷତା ଉୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ׀ ‚ଆକ୍ୱିଟୀ‛ ର୍ବ୍ଦଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ୄସହ ିଅୄଫଦଓ 
ୄମଉଭଁାୄନ ସଭାନ ଭାତ୍ରାଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ହୁନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ସଭାନ ପି୍ରଭଣିଭ ଫକତୄଯ ନଶି୍ଚଣ ଯଔାମିଫା ଉଘତି୍ ׀ ରାକ ୁ
ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ପି୍ରଭିଣଭକୁଡଓୁି ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଓଙି ିପ୍ରଓାଯଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯଖିଫା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ ׀ ଏ 
ପ୍ରଓାୄଯ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିଫା ୄରାୄଓ ସଭାନ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଫା ଉଘତି୍ ୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟ ଥିଫା 
ୄରାୄଓ ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ୄଦଫା ଉଘତି୍ ׀ ୄସଭାୄନ ୄସହ ିଫୟାଓ ଧିଓାଂର୍ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଭାନଓୀଓଯଣଓୁ ରାକ ୁ
ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହାଁନ୍ତ ିୄମଉଭଁାୄନ ଭଧ୍ୟଭ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ଙନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିଧିଓ ସଙ୍କଟଭଣ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ଉୄଯ 
ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା ାଆଁ ତଥା ୄସକୁଡଓିଯ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାୄନ ଧିଓ ସଭଣ ୄଦଆ ାଯୄନ୍ତ ׀  
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a) ସଙ୍କଟ ଫଗତୀକଯଣ 

ଆକ୍ୱିଟୀ ଓୁ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯାଆଫା ାଆଁ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଯୄହ ମାହାଓୁ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ଓୁହାମାଏ 
ଥତାତ୍ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଉଥିଫା ସଙ୍କଟ କୁଡଓିଯ ଭାତ୍ରା ଉୄଯ ଅଧାଯ 
ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯାମାଅନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିଘାଯିୄ କାଟ ିସଙ୍କଟ ଫକତ ଙ ି׀  

i. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାେତ (ଭାନକ) ସଙ୍କଟ 

ଏହା ୄସହ ିୄରାଓଭାନଙୁ୍କ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ୄମଉଭଁାନଙ୍କ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା ,ୄଯାକୄଯ ୀଡତି ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନାୁ ଭଧ୍ୟଭ 
ୄଟ ׀  

ii. ଫାଞ୍ଚତି ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଉଁକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା/ଫୟାଧିଗ୍ରସ୍ତତା ଭଧ୍ୟଭ ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ଓମ୍ ଥାଏ ଏଫଂ 
ୄତଣୁ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ୁଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iii. ସଫଷ୍ଟାଣ୍ଡାେତ (ଉଭାନକ) ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ି ସଙ୍କଟ ସଫୁ ଟନ୍ତ ି ୄମଉଁ କୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯୁକଣତା ଭଧ୍ୟଭଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ୄତୄଫ ଫ ି
ଫୀଭାୄମାକୟ ୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓୁି ଧିଓ ,ଓଭିା ତଯିକି୍ତୁ ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ଓଭିା ଓଙି ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ନ୍ତକତତ 
ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମାଆାୄଯ ׀  

iv. ସ୍ୱୀକୃତ ସଙ୍କଟ 

ଏକୁଡଓି ୄସହ ିସଙ୍କଟସଫୁ ଟନ୍ତ ିୄମଉଁକୁଡଓିଯ ହାନ ି ପ୍ରତୟାର୍ତି ତଯିକି୍ତ ଯୁକଣତା ଏୄତ ଫଡ ୄଟ ୄମ ୄସକୁଡଓୁି ଏଓ 
ର୍ସ୍ତା ଭୂରୟୄଯ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ଭଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣୀଯୂୄ 
ଗ୍ରାହୟ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିୄସ ଏୄଫ ଏୄଫ ୄଯର୍ନ ବ ିଏଓ ୄଭଡଓିର ଖଟଣା ୄଦଆ କତ ିଓଯଙି ି׀  

3. ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଭିା ଘଣନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଦୁଆଟ ିସ୍ତଯୄଯ ହୁଏ ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ :  

 ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତଯ ୄଯ 

 ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକ ସ୍ତଯୄଯ 
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ଚତି୍ର 7: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ କଭିୋ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

 
b) ୄକ୍ଷତ୍ର କଭିୋ ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯ 

ୄକ୍ଷତ୍ର ସ୍ତଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓୁ ପ୍ରାଥଭଓି ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭଧ୍ୟ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଅୄଫଦଓ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଫା 
ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଓ ିନୁୄହଁ ଏହା ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ବିଓର୍ତ୍ତା ଥଫା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତନିଧିି ଦ୍ୱାଯା ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ ଓୁ ଏହା 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରାଥଭିଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ସଂୄଫଦନର୍ୀ ବୂଭଓିା ନବିାଏ ׀ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା 
ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣଫିା ାଆଁ ୄସ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ସ୍ଥାନୄଯ ଥାଏ ׀  

ୄଓୄତଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ିୄମ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଫାଓୁ ଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ 
ତଥୟ, ଭତ  ସୁାଯରି୍ ଭାକୁଥିଫା ଏଓ ଉକି୍ତ ଓଭିା ୄକାନୀଣ ଯିୄ ାଟତ ଓୁ ବିଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯନୁ୍ତ ׀  

ୄସ ପ୍ରଓାଯଯ ଏଓ ଯିୄ ାଟତ, ମାହାଓୁ ୄନୈତଓି ଅଦ ଯିୄ ାଟତ ଓୁହାମାଆଙ,ି ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଏଓ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା 
ଦ୍ୱାଯା ଭକା ମାଆାୄଯ ׀ ଏହ ିଯିୄ ାଟତକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଚୀଫନଯ ଫୟଫସାଣ, ଅଣ ଏଫଂ ଅଥଓି ସି୍ଥତ ି 
ଔୟାତ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୄନୈତକି ଅଦ କ’ଣ ୄଟ ?  

ୄମୄତୄଫୄ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ ଆତୟାଦ ିବ ିଓାଯଓକୁଡଓି ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍କଟଯ ୄବୌତଓି ଅଦଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯନ୍ତ,ି 
ନୟ ଓଙି ିୄକାଟଏି ଚନିରି୍ ଙ ିମାହାଓୁ ନଓିଟଯୁ ୄଦଖିଫାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ି׀ ଏହା ୄହଉଙ ିକ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଯ ୄନୈତଓି ଅଦ 
ମାହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଫହୁତ ଭହଙ୍ଗା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଔଯା ୄନୈତଓି ଅଦଯ ଏଓ ଘଯଭ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ ିଏଓ ଫୀଭିତ ଯ ଉଦାହଯଣ ମିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ନଏି ଏହା ଚାଣ ି
ୄମ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଓୁ ଏଓ ସଚଓିର ୄଯର୍ନ ୄଦଆ କତ ିଓଯଫି ଓନୁି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏହା ପ୍ରଓଟ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 
ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ଏହା ୄଓଫ ଏଓ ଦାଫୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭା ୄନଫାଯ ଏଓ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଟ ׀  
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ହାନ ି ପ୍ରତ ି ଉଦାସୀନତା ନୟ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ׀ ଫୀଭାଯ ଉସ୍ଥିତ ି ଓାଯଣଯୁ, ଫୀଭିତ ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପ୍ରତ ି ଏଓ 
ସାଫଧାନ ଭୄନାଫୃର୍ତ୍ ିୄାର୍ଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରୄରାବିତ ୄହାଆାୄଯ ଏହା ଚାଣ ିୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫରି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

‘ଭୄନାଫ ଅଦ’ ଓୁହାମାଉଥିଫା ନୟ ଏଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଭଧ୍ୟ ଉୄରଳଔନୀଣ ୄଟ ׀ ଏଠ୍ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିଓଟ/ 
ଘାାଓ ିଓଯ ିନ ାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଏହା ଚାଣି ୄମ ତା’ାଔୄଯ ଏଓ ଫଡ ଭାତ୍ରାଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଙ,ି ୄସ ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା  
ଘଓିତି୍ସା ଗ୍ରହଣ ଓଯଫିା, ସଫତାଧିଓ ଭହଙ୍ଗା ୄଓାଠ୍ଯୀୄଯ ଯହଫିା, ଆତୟାଦ ିଓୁ ସନ୍ଦ ଓଯିାୄଯ ମାହା ୄସ ଓଯ ିନ ଥାନ୍ତା ମଦ ି
ୄସ ଫୀଭତି ୄହାଆ ନ ଥାନ୍ତା ׀   

କଟ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଥଭିକ ସଙ୍କଟାଙ୍କକ ଯୂୄ ବିକର୍ତ୍ତା ଯ ବୂଭିକା  

ଏଓ ସଙ୍କଟ ଯ ଘଣନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଯ ଧିଓାଂର୍ ୄସହ ିତଥୟ ସଫୁ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ .ମାହା ସଫୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ମିଏ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକୄଯ ଫସଥିିଫ, ତା’ ାଆଁ ଏହା ଚାଣଫିା 
ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହ ିତଥୟ ସଫୁ ସତୟ ୄଟ ଏଫଂ ଠ୍ଓଫିାଯ ବିସନ୍ଧଭିୂଓ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ ଓଟରୂ୍ଣ୍ତ 
ବାୄଫ ଏକୁଡଓିଯ ବୂରଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ବିଓର୍ତ୍ତା ଏଆଠ୍ ିଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ବୂଭଓିା ଗ୍ରହଣ ଓୄଯ ׀ ୄସ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଫତୄଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୄଯ ଙ ିୄମ 
ୄସହ ିତଥୟସଫୁ ୄମଉ ଁସଫୁ ଓୁ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଙ ିୄସକୁଡଓି ସତୟ ୄଟ, ୄମୄହତୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ସହତି ବିଓର୍ତ୍ତାଯ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ  ଫୟକି୍ତକତ ସଂଓତ ଥାଏ ଏଫଂ ଏପ୍ରଓାୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯିାୄଯ ୄମ ବୂର ଭାକତ ୄଦଔାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ବିଷ୍ଟ 
ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଭିା ବୂର ଘତି୍ରଣ ଓଯାମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ  ׀  

c. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାଗ ସ୍ତଯ 

ଦ୍ୱତିୀଣ ସ୍ତଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିଫବିାକ ଓଭିା ଓାମତୟାଣ ସ୍ତଯ ୄଯ ׀ ଏହା ୄସହ ିଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ  ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ 
ଓୄଯ ୄମଉଁଭାୄନ ୄସ ବ ିଓଯାମୟୄଯ ଦକ୍ଷ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ୄସଭାୄନ ପ୍ରଓଯଣ ଉୄଯ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟଓୁ 
ଫଘିାଯ ଓଯନ୍ତ ି ଏହା ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଫୀଭା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମିଫ ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ମଦ ି ସ୍ୱୀଓାଯ 
ଓଯାମିଫ ୄଓଉ ଁସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ׀  
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C. ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାଗ ଭାଗତଦଶକିା 

ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଭୄନ ଯଖିଫା ଉଘତି୍ ୄମ ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ୄସକୁଡଓିଯ ଫିଣନ ଫୂତଯୁ ତାଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓୁି ଚାତ 
ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ଏଫଂ ଏହା ଭଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫବିାକଯ ଓାମତୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄଟ ׀ ଏଥି ାଆଁ IRDAI  ଭାକତଦର୍ଓିା 
ଚାଯୀ ଓଯଙି ିୄମଉକଁୁଡଓିଯ ସାଯାଂର୍ ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

ପ୍ରୄତୟଓ ଓବ୍ନାନୀ ରକ୍ଷୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଅଫର୍ୟଓତା, ପ୍ରୄଣାଚନ  ପ୍ରାପି୍ତର୍ଓୟତା, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯ, ଫୀଭାଙି୍କଓ ଭରୂୟ 
ନଦି୍ଧତାଯଣ, ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ସି୍ଥତ ି ଆତୟାଦଓୁି ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖି ଏହାଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଡଚିାଆନ ଓଯଥିାଏ ׀ ଏହ ି
ପ୍ରଓାୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଫକତଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ସଓାୄର୍ ଘଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫଓିଳ୍ପ ୄଦଖିଫାଓୁ ାଉ ମଦି ଅଧାଯ 
ସ୍ତଯୄଯ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଔଙ୍ଙତ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଉତ୍ପାଦସଫୁ ବାଯତୀଣ ଫଚାଯଓୁ ର୍ାସନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ୄହଫା ଫୂତଯୁ IRDA ଙ୍କ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀ ଉତ୍ପାଦଓୁ ନଭିନୄଯ ଉୄରଳଔ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ‘ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ’ପ୍ରାଫଧାନ ନ୍ତକତତ ଫନିଣିାଭଓ ୄଯ ପାଆର ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀ ଥୄଯ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ତି ୄହାଆକୄର, ଉତ୍ପାଦ ସାଯଣ ଭଧ୍ୟ ଭାକତଦର୍ଓିାଯ ନୁାନ ଓୄଯ ׀ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ଓିା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଫଧାନ, ପଭତ, ଯଟିର୍ଣ୍ତ ଆତୟାଦ ିସହତି ନଚିଓୁ ଯଘିତି ଓଯଫିାାଆଁ ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଉଙ ି׀  

IRDA ଭାଗତଦଶକିା ନୁସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଗୁେକି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାଗ ପ୍ରକ୍ରୟିା : 

a) ୄଓୌଣସ ିଫ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଓୁ  ୄଓୌଣସ ିଫ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫିଣନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ  ମଦ ିଏହା ାଔୄଯ 
ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନୁମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୂତ ନୁଭତ ିନ ଥିଫ ׀ 

b) ୄଓୌଣସ ିସ୍ୱୀଓୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଯ ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ତୀ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ସଭଣ ସଭଣୄଯ 
ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁମାଣୀ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୂତ ନୁଭତ ିଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

1. ଏଓ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ମାହା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫ, ତାହାଓୁ 
ୄସବ ି ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବାଫୀ ୄହଫା ତାଯଔିଠ୍ାଯୁ ନୂୟନ ତନି ି ଭାସ ୂଫତଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ 
ରିସୀଧାଯୀ ଙୁ୍କ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀ ସୂଘନା ୄସବ ିସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଯ ଓାଯଣ ସଫୁଓୁ ଦର୍ତାଆଫ, 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄସହ ିଫୃଦ୍ଧଯି ଯଭିାଣ ଯ ଓାଯଣ ׀  

2. ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ସୄଭତ ସଂୄର୍ାଧନ ଓଭିା ଯଫିର୍ତ୍ତନଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫଫିଯଣୀ 
ୁସି୍ତଓାୄଯ ପ୍ରଓଟତି ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  

c) ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଅୄଫଦନ ପଭତଓୁ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ଡାଟାୄଫସ ର୍ୀଟ  
ଗ୍ରାହଓ ସୂଘନା ର୍ୀଟ ସୄଭତ ନୟାନୟ ସଂରଗ୍ନ ସହତି ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀  
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ଗ୍ରାହଓ ସଘୂନା ର୍ୀଟ ମାହାଓୁ ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା  ରିସୀ ସହତି ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଙୁ୍କ ୄଦଫାଓୁ ହୁଏ, ୄସଥିୄଯ ଫୀଭା 
ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫଫିଯଣୀ, ଫଚତନ, ଦାଫୀ ୄଦଣ ୄହଫା ଫୂତଯୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ୄଦଣପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି
ଅଧାଯୄଯ ଓଭିା ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ିଯୂୄ ଓଯାମିଫ, ନୂତନୀଓଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ  ରାବ, ୄଓା-ୄ ଓଭିା ଓାଟୄମାକୟ 
ଯ ଫଫିଯଣୀ  ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଆତୟାଦ ିନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଥାଏ ׀  

ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ୂଫତ ନୁଭତ ି ାଆଁ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଅୄଫଦନ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଙ୍କ 
CEO ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣୀଓୃତ ୄହଫ ଏଫଂ ଏହା ୄସବ ିପଭତାଟ  ସଭଣ ସଭଣୄଯ ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଫନ୍ଧତି 
ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସବ ିଦରିରୀଓଯଣ ସହତି ୄହଫ ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ 

1. ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦଓୁ ପ୍ରତୟାହୃତ ଓଯଫିା ାଆଁ; ପ୍ରତୟାହଯଣଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ଫଦିୟଭାନ 
ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘଓିତି୍ସାଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଧିଓାଯୀଙ୍କ ଫୂତ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄନୄଫ ׀  

2. ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚି ବଫରି୍ୟତୄଯ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରତୟାହଯଣ ଏଫଂ ଫଓିଳ୍ପସଫୁ ମାହା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରତୟାହଯଣୄଯ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ, ଏସଫୁଯ ସମ୍ଭାଫନା ଫରି୍ଣୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସୂଘୀତ 
ଓଯଫି ׀  

3. ମଦ ି ଫଦିୟଭାନ ଗ୍ରାହଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ସୂଘନା ପ୍ରତ ି ପ୍ରତକି୍ରଣିା ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ନାହିଁ, ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ 
ତାଯଔିୄଯ ପ୍ରତୟାହୃତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ସଫୁାହୟତା ସି୍ଥତ ିଧୀନୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଉରବ୍ଧ ଥିଫା 
ଏଓ ନୂତନ ରିସୀଓୁ ୄନଫା ାଆଁ ଡଫି ׀  

4. ପ୍ରତୟାହୃତ ଉତ୍ପାଦଓୁ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ׀  

e) ୄଓୌଣସ ି ଫ ିଉତ୍ପାଦଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ ୄଯ ଏହାଯ ସଭସ୍ତ ଫଫିଯଣୀଓୁ ଫର୍ତଓୁ  ନୂୟନ ଥୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଦ୍ୱାଯା 
ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମିଫ ׀ ମଦ ି ଉତ୍ପାଦଟ ି ଅଥଓି ଯୂୄ ଫୟଫହାମତୟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ି ଫଫିଯଣୀଯ ବାଫ ଙ ି ୄଫାରି 
ଚଣାୄଡ ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ଉତ୍ପାଦଓୁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ ପାଆର  ଉୄମାକ ପ୍ରକ୍ରିଣା 
ନ୍ତକତତ ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାୄଯ ׀  

f) ଏଓ ଉତ୍ପାଦ ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ସ୍ୱୀଓୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫାଯ ାଞ୍ଚ ଫର୍ତ ୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ଫୀଭାଙ୍କଓ ୄସହ ିଉତ୍ପାଦଯ 
ଡଚିାଆନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଭୂ ଓଳ୍ପନା ତୁନାୄଯ ଯୁକଣତା, ଫୟକଭନ, ସଧୁ ହାଯ, ଭଦୁ୍ରାଫୀତ,ି ଔଙ୍ଙତ 
ଏଫଂ ନୟାନୟ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀ ନୁସାୄଯ ପ୍ରଦର୍ତନଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯଫି ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ୄମୌକି୍ତଓତା ଓଭିା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୂଫତ ଓଳ୍ପନାୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ସହତି ନୂତନ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଫା ାଆଁ ଘାହିୄଁ ଫ ׀  
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D. IRDAI ଙ୍କ ନୟାନୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିୟିାଭକ  

ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ଓିା ଫୟତୀତ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓୄଯ ନଭିନକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ :  

a. ସଭସ୍ତ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଫଓିର୍ତି ଓଯଫି ୄମଉଁଟା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଫାଡତ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ 
ୄହଫ ׀ ରିସୀ ନୟ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ ୄମଉଁଥିୄଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି 
ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ କ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀ ୄସହ ିପଭତ ଓବ୍ନାନୀଯ ଉରିଳଖିତ ରିସୀ 
ନୁସାୄଯ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ଧାଯଣ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  

b. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀଓୁ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ ପାଆର ଓଯାମିଫ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଫ, ରିସୀଓୁ 
ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଧିଓାଯ ଥାଏ, ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ଯଫିର୍ତ୍ତନଓୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାଧିଓାଯୀ ାଔୄଯ 
ପାଆର ଓଯାମିଫ ׀  

c. ୄଫାଡତ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀ ଅଧାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଭିା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ, ସ୍ୱୀଓାଯଯ ଓାଯଣକୁଡଓୁି ଉୄରଳଔ ଓଯ,ି ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ଫରି୍ଣୄଯ ରିଖିତ ଯୂୄ 
ପ୍ରତୟାର୍ତି ଗ୍ରାହଓଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମିଫ ׀  

d. ଫୀଭିତଓୁ ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଯ ଏଫଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଫରି୍ଣୄଯ ସଘୂୀତ 
ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଏଓ ରିସୀ ନକିତଭ ୂଫତଯୁ ୄସବ ିୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯାମିଫ ׀  

e. ମଦ ିଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଏଓ ରିସୀଯ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫସ୍ଥାୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ୄଓୌଣସ ିଧିଓ 
ସୂଘନା, ୄମଯ ିଓ ିଫୟଫସାଣୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ, ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, ଏହା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଯୂଣ ୄହଫା ାଆଁ ଭାନଓ ପଭତ 
ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫି ଏଫଂ ଏହ ିପଭତକଡୁଓୁି ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ ଂର୍ ଓଯଫି, ୄସହ ିଖଟଣାକୁଡଓୁି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ 
ଓୄଯ ମାହା ୄସବ ିସଘୂନାଯ ଉସ୍ଥାନ  ୄସ ବ ିଖଟଣାୄଯ ପ୍ରମୁଚୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀଓୁ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

f. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଫଷି୍ଟ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ନୂତନୀଓଯଣ, ୄସହ ି ଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ନୁଓୂ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି
ଆତୟାଦ ିାଆଁ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କତୃ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଭିା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଯ ଫଘିାଯ ଓଯିାଯନ୍ତ ି 
ପାଆର ଏଫଂ ଉୄମାକ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ, ଫଫିଯଣୀ ୁସି୍ତଓା  ରିସୀ 
ଦସ୍ତାଫଚିୄଯ ୄସହ ିପ୍ରଣାୀ/ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓଭିା ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ସଭନ୍ଧୄଯ ଅକଯୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଗୁେକିଯ ସଫୁାହୟତା ସଭେନ୍ଧୀୟ ଭାଗତଦଶକିା 

IRDAI ଚୀଫନ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ସଫୁାହୟତା ସଭନ୍ଧୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକତଦର୍ଓିା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ଏକୁଡଓି ନଭିନୄଯ 
ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଙ ି:   

1. ନଭିନରିଖିତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ :  
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a. ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀକୁଡଓି ସୄଭତ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ 

b. ଏଓ ଣ-ଚୀଫନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓୌଣସ ିସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଯଫିାଯ ସଦସୟ 
ସହତି, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ୄସହ ିଏଓା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ୄସବଅି ଏଓ ସଭହୂ ରିସୀ ଠ୍ାଯୁ 
ଏଓ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଓଭିା ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟଯ ରିସୀଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଥିଫ ׀ 
ତା’ୄଯ, ତାଓୁ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନୂତନୀଓଯଣୄଯ ସଫୁାହୟତା ାଆଁ ଧିଓାଯ ଦଅିମିଫ ׀  

2. ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସୁଫାହୟତା ଯ ଘଣନ ୄଓଫ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ଓଯାମାଆାୄଯ, ରିସୀ ଘାରୁଥିଫା ଫଧିୄଯ 
ନୁୄହଁ ׀  

3. ତାଯ ରିସୀ ଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ୄାଟତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାହଁୁଥିଫା ଏଓ ରିସୀଧାଯୀଓୁ, ଯଫିାଯଯ ସଭସ୍ତ 
ସଦସୟ ମଦ ି ଓଙି ି ଥାଅନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂୂର୍ଣ୍ତ ରିସୀଓୁ ୄାଟତ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଯ ପି୍ରଭିଣଭ 
ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔିଯ ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫତଯୁ ୄସହ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

4. ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଫୁାହୟତା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ଓଯ ିନ ାୄଯ ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ପି୍ରଭିଣଭ ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔିଯୁ 
ନୂୟନ 45 ଦନି ୂଫତଯୁ IRDAI – ନଦି୍ଧତାଯତି ପଭତୄଯ ଅୄଫଦନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ ׀  

5. ୄସବ ିସଘୂନାଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଅୄଫଦଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ସହତି IRDAI ଭାକତଦର୍ଓିା ସ୍ଥିତ ସଂରଗ୍ନ ‘I’ 
ୄଯ ଥିଫା ବ ିସୁଫାହୟତା ପଭତ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ଉତ୍ପାଦ ସାହତିୟ ମାହାଓୁ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆାୄଯ, ଏସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

6. ରିସୀଧାଯୀ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ସହତି ସଫୁାହୟତା ପଭତଓୁ ଯୂଣ ଓଯଫି ଏଫଂ ତାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ାଔୄଯ ଚଭା ଓଯଫି ׀  

7. ସୁଫାହୟତା ପଭତଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସଭନ୍ଧତି ରିସୀଧାଯୀଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ  ଦାଫୀ ଆତହିାସ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓ ଫଫିଯଣୀ ଭାକି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ୄଦଫ ׀ ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟତର 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମିଫ  

8. ସୁଫାହୟତା ୄଯ ୄସବ ିଏଓ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପି୍ତଯ 7 ଓାମତୟ ଦଫିସ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଅଆ ଅର୍ ଡ ି ଏ ଙ୍କ ୄେବ୍ ୄାଟତର ୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓିଯ ୄାଟତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାଟା ପଭତାଟ ୄଯ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟକୁଡଓୁି ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ׀  

9. ମଦ ି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଡାଟା ପଭତାଟୄଯ ନୂତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ 
ତଥୟସଫୁଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ଫପି ହୁଏ, ଏହାଓୁ ଅଆ ଅର୍ ଡ ିଏ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍କଡୁଓି ଉରଖଂନ 
ୄଫାରି ୄଦଔାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭା ଧିନଣିଭ, 1938 ନ୍ତକତତ ଦଣ୍ଡାତ୍ମଓ ପ୍ରାଫଧାନଯ ଧୀନୄଯ ୄହଫ ׀  

10. ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ନୂତନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ 
ଅଆଅଯଡଏି ,ରିସୀଧାଯୀଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ ସୁଯକ୍ଷାୁ ଫନିଣିଭନ, 2002 ଯ ଧିନଣିଭ 4 ,6ୁ ନୁସାୄଯ ରିସୀଧାଯୀଓୁ 
ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଚଣାଆାୄଯ ׀  
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11. ମଦ ିଉୄଯାକ୍ତ ସଭଣ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ପ୍ରାଧୀଓାଯୀଙ୍କ ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ ପାଆର 
ଓଯଥିିଫା ଯୂୄ ଏହାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନୀତ ିନୁସାୄଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄଯାଧ ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀଓୁ ଏହାଯ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ସୂଘୀତ ନ ଓୄଯ, ୄତୄଫ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ୄସବ ିପ୍ରସ୍ତାଫ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାଯ ଧିଓାଯ ଯଖିଫ ନାହିଁ ଏଫଂ ତାଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓୁ 
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

12. ୄମଉଁଠ୍ ିନୂତନୀଓଯଣ ଯ ତାଯଔିୄଯ ସୁଫାହୟତାଯ ସ୍ୱୀଓୃତଯି ଯଣିାଭ ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ଏ ମତୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକି୍ଷତ ଥାଏ  

a. ମଦ ିରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଓୁ ଏଓ ଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଏଓ ୄପ୍ରା-ୄଯଟ୍ ପି୍ରଭଣିଭଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆ ୄସହ ିଳ୍ପାଫଧି ାଆଁ ଫସି୍ତାଯ ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ, ମାହା ନୂୟନ ୄକାଟଏି ଭାସ ାଆଁ ୄହଫ 
ଏଫଂ  

b. ଫଦିୟଭାନ ରିସୀଓୁ ୄସହ ିସଭଣ ମତୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦ୍ ଓଯାମିଫ ନାହିଁ ୄମ ମତୟନ୍ତ ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ 
ରିସୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ଫୀଭିତଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ରିଖିତ ନୁୄଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆ ନାହିଁ  

c. ନୂତନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ୄସ ସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓ, ଳ୍ପାଫଧି ଯ ସଭାପି୍ତଯ ତାଯଔି ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫା 
ାଆଁ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭ ତାଯଔିଓୁ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯଫି ׀  

d. ମଦ ିୄଓୌଣସ ିଓାଯଣ ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ରିସୀଓୁ ଧିଓ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ବିପ୍ରାଣ ଯୄଔ, 
ଏଓ ନଣିଭିତ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକ ୁଓଯ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିନୂଅଁ ସର୍ତ୍ତ ରାକୁ ନ ଓଯ ିଏହାଓୁ ଘାରୁ ଯଖିଫାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମିଫ ׀  

13. ମଦ ି ରିସୀଧାଯୀ ଉୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ବ ି ଳ୍ପାଫଧି ଫସି୍ତଯଯ ଫଓିଳ୍ପ ଘଣନ ଓଯଙି ି ଏଫଂ ଏଓ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଙ,ି ୄତୄଫ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ରିସୀ ଫର୍ତଯ ଫର୍ଷି୍ଟ ଂର୍ ାଆଁ ଫର୍ିଷ୍ଟ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକ ୁଓଯ ିାୄଯ ମଦ ି
ଦାଫୀଟ ି ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ ׀ ୄସବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ରିସୀଧାଯୀ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫଧି ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ୄସହ ିରିସୀ ଫର୍ତ ାଆଁ ଫଦିୟଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ଚାଯୀ ଯଖିଫା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯୄହ ׀  

14. ଏଓ ରିସୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ମାହା ୄାଟଙ୍ି୍ଗ-ଆନ୍ ୄଟ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓଫ ୄାଟଙ୍ି୍ଗ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଓୌଣସ ି
ତଯିକି୍ତ ୄରାଡଙ୍ି୍ଗ ଓଭିା ଘାଚତ ରାକୁ ଓଯଫି ନାହିଁ ׀  

15. ଏଓ ୄାୄଟତଡ୍ ରିସୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଉୄଯ ୄଓୌଣସ ିଭଧ୍ୟସ୍ଥଓୁ ୄଓୌଣସ ିଓଭିର୍ନ ୄଦଣ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

16. ୄଓୌଣସ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ, ୂଫତ –ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫଦିୟଭାନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୟକତ 
ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚତନକୁଡଓୁି ଫଘିାଯଓୁ ନଅିମିଫ ଏଫଂ ନୂତନଯୂୄ ୄାୄଟତଡ ରିସୀ 
ନ୍ତକତତ ୄସହ ିସୀଭା ମତୟନ୍ତ ସ କାସ ଓଯାମିଫ ׀  

ଟପି୍ପଣୀ 1 : ମଦ ିନୂତନ ରିସୀୄଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ୄସହ ିସଭାନ ୄଯାକ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା 
ାଆଁ ଫୂତ ରିସୀୄଯ ଥିଫା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧିଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଦୀଖତ ୄହାଆଥାଏ, ତଯିକି୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି ଫରି୍ଣୄଯ ୄାଟତ 
ଓଯୁଥିଫା ରିସୀଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯଫିାଓୁ ଥିଫା ସୁଫାହୟତା ପଭତୄ ଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ଉଘତି୍  

ଟପି୍ପଣୀ 2 : ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାକୁଡଓି ାଆଁ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଉୄଯ ଉୄଲ୍ଲଔ ଓଯାମାଆ ଥିଫା ଯୂୄ ୄକ୍ରଡଟି୍ 
ଦଅିମିଫ, ମାହା ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ରିସୀୄଯ ୄଓୌଣସ ିୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଫଚତନ/ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଫଚତନ ଥିରା 
ଓ ିନାହିଁ, ଏହାଯ ନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ, ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ଫର୍ତ ସଂଔୟା ଉୄଯ ଅଧାଯତି ୄଟ ׀  
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17. ସୁଫାହୟତା ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଯାର୍ ିପ୍ରତ ିଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଉୄଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଚୟ ୄହଫ, ମଦ ି
ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଏ, ମାହା ଫୂତ ରିସୀକୁଡଓି ନ୍ତକତତ ୂଫତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ,କୁଡଓିୁ ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା 
ସଂଘତି ୄଫାନସଯ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ – ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଟ. A ସହତି 2 ରକ୍ଷ ଯ SI  ଟ. 50, 000 ଯ ଉାଚତି 
ୄଫାନସ ଥାଏ; ୄମୄତୄଫୄ ୄସ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ଓୁ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ହୁଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ଓୁ ଟ. 
2.50 ରକ୍ଷ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭଣିଭ ରାକୁ ଓଯ ିତାଓୁ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ SI ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀ ମଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B 
ାଔୄଯ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷଯ ୄଓୌଣସ ିଉତ୍ପାଦ ନ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B, ଟ. 3 ରକ୍ଷ SI ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକୁ ଓଯ ି
ଫୀଭିତଓୁ ନଓିଟତଭ ଉଙ୍ଙତଯ ସଳାବ୍, ଧଯନୁ୍ତ ଟ. 3 ରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ସୁଫାହୟତା ୄଓଫ ଟ. 2.50 ରକ୍ଷ 
ମତୟନ୍ତ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆାୄଯ ׀  

18. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରିସୀ ଘୁକି୍ତ ଏଫଂ ଫଫିଯଣୀୁସି୍ତଓା, ଫକି୍ରଣ ସାହତିୟ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିଫ ି ଯୂୄଯ ୄହଉ ନୟ ୄଓୌଣସ ି
ଦସ୍ତାଫଚି ବ ିୄପ୍ରାତ୍ସାହନାତ୍ମଓ ସାଭଗ୍ରୀ ୄଯ ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ରିସୀଧାଯୀଯ ଧ୍ୟାନ ଅଓର୍ତି ଓଯିୄ ଫ ୄମ :  

a. ସଭସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ସୁଫାହୟ ଟନ୍ତ ି; 

b. ନୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଯ ଫିଭତା ଓାଯଣଯୁ ରିସୀ ସୁଯକ୍ଷାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫଙି୍ଚନି୍ନତା ଓୁ ଏଡାଆଫା 
ାଆଁ ନୂତନୀଓଯଣ ତାଯଔି ଯ ଫହୁ ୂଫତଯୁ, ସଫୁାହୟତାଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ, ରିସୀଧାଯୀ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ାଔଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ଓୁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଫିା ଉଘତି୍  
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E. ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଫଂ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ  

1. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ୄଓୌଣସ ିପ୍ରଓାଯଯ ଫ ିଫୀଭାୄଯ, ଏହା ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄହାଆଥାଉ ଥଫା ସାଧାଯଣ ଫୀଭା, ୄଓୄତଓ ୄଫୈଧିଓ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ ମାହା 
ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିସହତି ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭଧ୍ୟ ସଭାନ ଯୂୄ ଏହ ିସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ହୁଏ ଏଫଂ 
ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓିଯ ୄଓୌଣସ ି ଫ ି ଉରଖଂନ ଯ ଯଣିାଭ ହୁଏ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଣିତ୍ୱ ଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା, ମାହାଦ୍ୱାଯା 
ରିସୀଧାଯୀଭାୄନ ତୟନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ତଥା ନଯିାର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀ ଏହ ିଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:  

i. ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ,ଣୁୄଫଯଭିା ପାଆଡସୁ ଏଫଂ 2. ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି 

2. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସାଧନ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ତଥୟଯ ଉତ୍ସ କଡୁଓି ଥାଏ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ସଙ୍କଟ ଫକତୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ନ୍ତଭିୄଯ ପି୍ରଭଣିଭସଫୁଯ 
ନରି୍ଣ୍ତଣ ନଅିହୁଏ ׀ ନଭିନସଫୁ ୄହଉଙନ୍ତ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନ/ଉଓଯଣ ׀  

a) ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ 

ଏହ ି ଦସ୍ତାଫଚି ଘୁକି୍ତଯ ଅଧାଯ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ ି ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ କୁଯୁତଯ 
ତଥୟ/ସୂଘନା ,ଥତାତ୍ ଅଣୁ, ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ,ି ଅଣ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଦଣ ଆତୟାଦିୁ  ଓୁ ସଂଗ୍ରହ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଏହା ଉତ୍ପାଦ  ଓବ୍ନାନୀଯ ଅଫର୍ୟଓତା/ନୀତ ି ନୁସାୄଯ ସଯ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓି ଯ ଏଓ ସଭହୂଠ୍ାଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ 
ଫଫିଯଣୀ ଥିଫା ଏଓ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ୄହାଆାୄଯ, ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନାଯ 
ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି ଏଫଂ ତଦନୁସାୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଉଙ ି ି ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ତଥୟଯ ୄଓୌଣସ ׀ ଉରଖଂନ ଓଭିା 
ଣପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ରିସୀ ଓୁ ନଯିଥତଓ/ନଷି୍କ୍ରଣ ଓଯିୄ ଦଫ ׀  

b) ଅୟୁ ପ୍ରଭାଣ 

ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ ଅଧାଯୄଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହା ନଫିାଣତ ୄଟ ୄମ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରଓଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଅଣୁ ଓୁ ଏଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଉସ୍ଥାନା ଚଯଅିୄଯ ସତୟାିତ ଓଯାମାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ବାଯତୄଯ, ୄନଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଓୁ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘତି ଓଯାମାଏ ଓନୁି୍ତ ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଫୁଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓାମତୟ ନୁୄହଁ ׀ ଭୂଔୟତଃ ୄଫୈଧ/ଭାନୟ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓି ଦୁଆ ଭୂଔୟ ଫକତୄ ଯ ଫବିାଚତି ଓଯାମାଏ ׀ ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ବ ି:  
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a) ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙ ିସ୍କରୁ ସାଟପିିୄଓଟ, ାସୄାଟତ, ନଫିାସୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, 
ୟାନ୍ ଓାଡତ ଆତୟାଦ ି׀  

b) ଔ. ଣ-ଭାନଓ ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ : ୄସକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙ ିଯାର୍ନ ଓାଡତ, ୄବାଟଯ ଯଘିଣ ତ୍ର, ଫଯଷି୍ଠ ଙ୍କ 
ୄଖାର୍ଣାତ୍ର, ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାଣତ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଆତୟାଦ ି׀  

 

 

c) ଥତ-ସଭେନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାଫଜି 

ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ଅଥଓି ସି୍ଥତ ିଚାଣିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ରାବ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ାଆଁ ଏଫଂ ୄନୈତଓି ଅଦଓୁ ସ କାସ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ସାଭାନୟତଃ ଥତ-ସଭନ୍ଧୀଣ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ୄଓଫ ନଭିନ ପ୍ରଓଯଣ ାଆଁ ଭକାମାଏ  

a) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା 
b) ଉଙ୍ଙ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସୁଯକ୍ଷା ଓଭିା 
c) ୄମୄତୄଫୄ ଘାହଁୁଥିଫା ସଯୁକ୍ଷା ତୁନାୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଉଥିଫା ଅଣ ଓଭିା ଫୟଫସାଣ, ଏଓ ସନୁ୍ତନ 

ୄଦଔାଏ ׀  

d) ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ 

ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ କୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ତି, ଏଫଂ ସାଧାଯଣତଃ 
ଫୀଭିତଯ ଅଣୁ  ୄଫୄ ୄଫୄ ଘଣନତି ସଯୁକ୍ଷାଯ ଯାର୍ ିଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା 
ୄଓୄତଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଭଧ୍ୟ ଓଙି ିତଥୟ ସମି୍ମତି ଓଯନ୍ତ ିଭକାମାଉଥିଫା ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ ଅୄଡ ମାଏ ׀  

e) ଫକି୍ରଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄସରସ ସତନରୁ ଯ ଯିୄ ାଟତ 

ଫକି୍ରଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା ,ୄସରସ ସତନରୁ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଓବ୍ନାନୀ ାଆଁ ଭୂବୂଭି ସ୍ତଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଯୂୄ ନଅିମାଆାୄଯ ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିୄ ାଟତୄ ଯ ଦଅିମାଆଥିଫା ତଥୟ ଏଓ ଭହତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫଘିାଯ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ଧିଓ 
ଫୟଫସାଣ ଚାତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସକ୍ସ, ବା ସତନରଭାନଙ୍କ ଏଓ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଥାଏ, ହତିଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଯହଥିାଏ ମାହାଓୁ ୄଦଖିଫାଓୁ 
ଡଫି ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 2 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତଓୁ ___________ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  
I. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
II. ଫୀଭିତ 
III. ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭତି 
IV. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଓ  

  



  

219 

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ - 3 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ___________ ଓୁ ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀  

I. ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତି 

II. ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ ିମାହା ୂଫତଯୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆ ଯହଙି ି

III. ୄମୄତୄଫୄ ଏଓାଧିଓ ଓବ୍ନାନୀ ୄସହ ିସଭାନ ହାନଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି

IV. ହାନ ିଯାର୍ ିମାହାଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନୁଃପ୍ରାପି୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ  

F. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ଥୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୄଯ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ସାଧାଯଣ ପଭତକୁଡଓି ନଭିନ ବ ି: 

1. ୄଭେକିର (ୋକ୍ତଯୀ) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମଉଁଥିୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସି୍ଥତ ି ଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଠ୍ାଯୁ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତକୁଡଓୁି ଭକାମାଆଥାଏ ׀ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ଓୁ ତା ୄଯ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫ ଓ ିନାହିଁ, ମଦ ିଓାଯାମିଫ ୄଓୄତ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ ଏଫଂ 
ୄଓଉ ଁ ସର୍ତ୍ତ  ଫଚତନ ୄଯ, ଏ ସଫୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିଏଫଂ ସଯୁକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯିାୄଯ ׀  

ଫର୍ୟ, ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା  ଯୀକ୍ଷା ଓଯଫିା ଅଓାଯୄଯ ଉଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଚଡତି ଥାଏ ׀ 
ଅହୁଯ ିଭଧ୍ୟ, ୄମୄତୄଫୄ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଏଓ ଉଙ୍ଙ ଭାତ୍ରାଯ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ‘କ୍ରିମ୍-
ସି୍କଭିଙ୍୍ଗ’,ୄଓଫ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା  ନୟକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାୁ ାଆଁ ସଭାୄରାଘନା ଓଯାମାଏ, 
ଏହା ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ରାଏଣ୍ଟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ନଯିାର୍ା ଭଧ୍ୟ ଚାତ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄସହ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସହତି ଫୀଭିତ ୄହଫାାଆଁ 
ଆଙୁ୍ଚଓ ୄରାଓଭାନଙ୍କ ସଂଔୟା ଓମ୍ ଓଯଦିଏି ୄମୄହତୁ ୄସଭାୄନ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଘୂନା/ତଥୟ  ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଏଫଂ 
ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଯୀକ୍ଷଣକୁଡଓି ୄଦଆ ମିଫାଓୁ ଘାହାଁନ୍ତ ିନାହିଁ  ׀ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ ି ଅଣୁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଫନୁି୍ଦ ଟନ୍ତ ି׀ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ,ି ଫୟକି୍ତକତ  
ଯଫିାଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଓଭିା ସ୍ଥିତ ିଏଫଂ ପତଃ ବଫରି୍ୟତ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟା ଯ ସମ୍ଭାଫନା ମାହା ସଓାୄର୍ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଭିା ସଚଓିର ହସ୍ତୄକ୍ଷ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଏକୁଡଓୁି 
ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ୁନଶ୍ଚଃ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତଓୁ ଏବ ିପ୍ରଓାୄଯ ଡଚିାଆନ ଓଯାମାଆଙ ିମାହା ତୀତୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ  
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଚତଯୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ ପ୍ରଓଟ ଓଯିାୄଯ ׀ ଏହା ଏଓ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଓୁ ୂଫତଯୁ ଥିଫା ଏଓ ୄଯାକ ଯ ୁନଯାଫୃର୍ତ୍,ି 
ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଓଭିା ବଫରି୍ୟତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ ି ଓଭିା ବଫରି୍ୟତ ଚଟିତା ଉୄଯ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଯ ସମ୍ଭାଫନା ଓୁ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
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ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ହୁଏ ׀ ୄଓୄତଓ ୄଯାକ, ମାହା ସଓାୄର୍ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ୄଓଫ ର୍ଧ ୄନଉଥାଏ, ର୍ୀଘ୍ର ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଫ ି
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ଏହାଯ ନୁଯାଫୃର୍ତ୍ ିୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଉଙ୍ଙ ଯକ୍ତଚା, ଧିକ ଜନ/ୄଭାଟାଣିଅ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ ଶକତଯା ସ୍ତଯ ବ ିୄଭେକିର ସି୍ଥତସିଫୁ ୄମାଗଁୁ ହୃତିଣ୍ଡ, ଫୃକକ୍  
ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ୄଯାଗଗୁେକି ାଆ ଁବଫଷିୟତୄଯ ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ଯ ଧିକ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ, ୄଭେକିର 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ସଙ୍କଟ ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ କଯଫିା ସଭୟୄଯ ଏହ ିସି୍ଥତଗୁିେକୁି ସାଫଧାନତା ସହତି ଫଚିାଯ କଯିଫା ଉଚତି୍ ׀  

ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତିୄ ଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଫିର୍ତ୍ତନ, ଭଔୂୟତଃ ସାଭାନୟ ଫଣସ ଫଢଫିା ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମାକଁୁ, ସାଧାଯଣତଃ 40 ଫର୍ତ ୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 45 ଫର୍ତ ଫଣସ ଠ୍ାଯୁ ୂୄଫତ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଓୌଣସ ିଡକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓଭିା ଯୀକ୍ଷଣ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ,ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏହ ିଅଫର୍ୟଓତାଓୁ 50 ଓଭିା 55 ଫର୍ତ ମତୟନ୍ତ ଭଧ୍ୟ ଫଢାଆ ୄଦଆ ାଯନ୍ତିୁ  ଭଡଓିାରୄ ׀ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକତଦର୍ଓିା ତା’ ଯଫିାଯ ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତଯି ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଭଧ୍ୟ ଅଫର୍ୟଓ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

ବାଯତୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫଚାଯୄଯ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଭୂଔୟ ୄଭଡଓିାର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓାଯଓ ୄହଉଙ ିଫୟକି୍ତଯ ଅଣୁ ׀ 
ପ୍ରଥଭଥଯ ାଆଁ ନାଭାଙି୍କତ ଓଯୁଥିଫା, 45-50 ଫର୍ତ ଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ଅଣୁଯ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ  ୄସଭାନଙ୍କ ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ିଉୄଯ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ, ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ୟାୄଥାୄରାଚଓିର ମାଞ୍ଚ ୄଦଆ କତ ି
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ ׀ ୄସ ବ ିମାଞ୍ଚ ୄଓୌଣସି ଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଭଡଓିର ସ୍ଥିତ ିଓଭିା ୄଯାକଯ ପ୍ରଫତା ଯ ସଂୄଓତ 
ଭଧ୍ୟ ୄଦଆଥାଏ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଡ୍ରକସ୍, ଭଦୟ  ତଭାଔ ୁ ୄସଫନ ଓୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯଫିା ଓଷ୍ଟଓଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତୄ ଯ କ୍ୱଘତି୍ 
ୄଖାର୍ଣା ଓଯାମାଏ ׀ ଏକୁଡଓିଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କନାଙ୍କନୄଯ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଦଔାଆଥାଏ ׀ 
ୄଫସଟି ି ନୟ ଏଓ ସଭସୟା ୄଟ ମାହା ଏଓ ଫଡ ସାଫତଚନଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟା ୄହଫା ାଆଁ ବଣବୀତ ଓୄଯ ଏଫଂ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ ଏଥିଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହଉଥିଫା ଚଟିତାସଫୁଓୁ ମତୟାପ୍ତ ବାୄଫ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧନକୁଡଓୁି ଫଓିର୍ତି ଓଯଫିାୄଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

2. ଣ-ୄଭେକିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ୄମଉଁଭାୄନ ଫୀଭା ାଆଁ ଅୄଫଦନ ଓଯନ୍ତ,ି ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ମଦ ିଏଓ ଉଘତି୍ 
ଭାତ୍ରାଯ ସଠ୍ଓିତା ସହତି ଏହା ଚଣା ଡନ୍ତା ୄମ ୄସବ ିପ୍ରଓଯଣ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଫ ଏଓ-ଦର୍ାଂର୍ ଓଭିା ଓମ୍ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା 
ସଭଣୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଯଣିାଭ ୄଦଫ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଧିଓାଂର୍ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଓୁ ଙାଡ ିଦିୄନ୍ତ ׀  

ଏଯଓି,ି ମଦ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଏଫଂ ସତୟତା ସହତି ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ଓଯନ୍ତା ଏଫଂ ତାହାଓୁ 
ବିଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସାଫଧାନତା ସହତି ମାଞ୍ଚ ହୁନ୍ତା, ୄତୄଫ ଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ତ ି ଓମ୍ ୄହାଆାଯନ୍ତା ׀ 
ଫାସ୍ତଫୄଯ, ଦାଫୀ ନୁାତୄଯ ଳ୍ପ ଫୃଦ୍ଧଓୁି ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚଯ ଭୂରୟ ନୟାନୟ ଔଙ୍ଙତୄଯ, ଭଧ୍ୟ 
ସଂଘଣ ଯହନ୍ତା ୄମୄହତୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ୄହଉଥିଫା ସୁଫଧିାଓୁ ଓମ୍ ଓଯଫି ׀  
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ୄତଣୁ, ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ୄଓୄତଓ ୄଭଡଓିର ରିସୀ ୄନଆ ଅସଙୁନ୍ତ ିୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ଭଧ୍ୟ 
ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ׀ ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଓଉଁ ଫଣସ  ଫସ୍ଥାୄଯ ଏଓ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଓଯାମିଫା 
ଉଘତି୍, ଏହାଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ‘ୄଭଡଓିର ଗି୍ରଡ୍’ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯଥିାନ୍ତ,ି ଏଫଂ ୄସଥିାଆଁ 
ଫୟଫସାଣ  ସଙ୍କଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଠ୍କି୍ ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏହ ି ଣ-ୄଭଡଓିର ସୀଭାକୁଡଓି ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଡଚିାଆନ 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

ମଦ ିଚୄଣ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି  ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄଯ ଫିଭ ଯ ଏଓ ଦୀଖତ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଦଆ କତ ିନ ଓଯ ି
ତୁଯନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ୄନଫାଓୁ ୄଡ, ୄତୄଫ ୄସ ଏଓ ଣ-ୄଭଡଓିର ରିସୀଯ ଘଣନ ଓଯ ି ାୄଯ ׀ ଏଓ ଣ-
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ରିସୀୄଯ, ପି୍ରଭିଣଭ ଦଯ  ଫୀଭା ଯାର୍ ି ଓୁ ଭୂଔୟତଃ ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଧୂମ୍ରାନ ଫକତ, କଠ୍ନ ଆତୟାଦ ି
ଅଧାଯତି ଓଙି ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯ ଉର୍ତ୍ଯ ଅଧାଯୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପ୍ରକ୍ରିଣାଟ ିତୀବ୍ର ୄଟ ଓନୁି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭକୁଡଓି ୄକ୍ଷାଓୃତ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

3. ସଂଖୟାତ୍ମକ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତ ି

ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କନୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ, ୄମଉଁଠ୍ ିସଂଔୟାତ୍ମଓ ଓଭିା ପ୍ରତରି୍ତ ଭୂରୟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଯ 
ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  

ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ଚାତ,ି ଫୟଫସାଣ, ନଫିାସ, ଯିୄ ଫର୍, କଠ୍ନ, ବୟାସ, ଯଫିାଯ  ଫୟକି୍ତକତ ଆତହିାସ ବ ିଓାଯଓକୁଡଓି ମାଞ୍ଚ 
ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫୂତ-ନଦି୍ଧତାଯତି ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିୟଓ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ଦଅିମାଏ ׀  

4. ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ନରି୍ଣ୍ତୟ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟ ଫକତୄ ଯ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଏ ׀ ଉୄଯାକ୍ତ ସାଧନ  ତା’ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ,ି ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ସଙ୍କଟଓୁ ନଭିନରିଖିତ 
ଫକତକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯଥିାଏ :  

a) ଭାନଓ ହାଯୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା 
b) ଏଓ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ,ୄରାଡଙି୍ଗୁ ୄଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା, ମଦି ଏହାଓୁ ସଭସ୍ତ ଓବ୍ନାନୀୄଯ ଭ ଓଯା 

ମାଏ ନାହିଁ  
c) ଏଓ ନୁଫନ୍ଧ/ଫଧି ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ସ୍ଥକିତ ଓଯଫିା 
d) ସୁଯକ୍ଷାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା 
e) ଫିଯୀତ ପ୍ରସ୍ତାଫ ,ସୁଯକ୍ଷାଯ ଏଓ ଂର୍ୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ରକାଆଫା ଓଭିା ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିାୁ 
f) ଏଓ ଧିଓ ଓାଟୄମାକୟ ଓଭିା ୄଓା-ୄ ରାକୁ ଓଯନୁ୍ତ 
g) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସ୍ଥାଣୀ ଫଚତନ ,କୁଡଓିୁ ରାକୁ ଓଯଫିା 

ମଦ ିଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ସ୍ଥାଣୀ ଯୂୄ ଫଚତି ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ରିସୀ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ୄଯ ଷୃ୍ଠାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ׀ ଭାନଓ ରିସୀ 
ଫଚତନ ଫୟତୀତ ଏହା ଏଓ ତଯିକି୍ତ ଫଚତନ ହୁଏ ଏଫଂ ଘୁକି୍ତଯ ଏଓ ଂର୍ ୄହାଆମିଫ ׀  
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ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଣୁ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଏହା 
ଫୀଭା ପ୍ରଣାୀଓୁ ସନୁ୍ତନୄଯ ଯୄଔ ׀ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙୁ୍କ ସଭାନ ସ୍ତଯଯ ପ୍ରତୟାର୍ତି ସଙ୍କଟ ଥିଫା ୄରାଓଭାନଙୁ୍କ 
ସାଭୂହଓି ଯୂୄ ଏଓତ୍ରତି ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଘଣନ ଓଯଥିିଫା ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ସଭାନ ପି୍ରଭିଣଭ ରାକ ୁଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ 
ଓୄଯ ׀ ରିସୀଧାଯୀ ାଆଁ ରାବ ୄହଉଙ ିଏଓ ଉଘତି୍  ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ଭରୂୟୄଯ ଫୀଭାଯ ଉରବ୍ଧତା ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଆଁ ରାବ ୄହଉଙ ିଯୁକଣତା ଫୂତ-ଓଳ୍ପନା ନୁଯୂ ଏହାଯ ୄାଟତୄ ପାରିଯ ନୁବୂତଓୁି ଯକ୍ଷା ଓଯଫିାଯ ସକ୍ଷଭତା ׀  

5. ସାଧାଯଣ କଭିୋ ଭାନକ ଫଜତନ ଯ ଉୄମାଗ 

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫଚତନ ରାକ ୁଓଯନ୍ତ ିମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ସଭସ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ରାକ ୁହୁଏ ׀ ଏକୁଡଓୁି ଭାନଓ ଫଚତନ 
ଓୁହାମାଏ ଓଭିା ୄଫୄ ୄଫୄ ସାଧାଯଣ ଫଚତନ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଭାନଓ ଫଚତନକୁଡଓିଯ 
ପ୍ରୄଣାକ ଦ୍ୱାଯା ୄସଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟଓୁ ସୀଭିତ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏହ ିସଫୁ ଫରି୍ଣୄଯ ୂଫତ ଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟା ବୂର ୄଟ ? 

I. ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତକୁଡଓି ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିାୄଯ  ଭୂରୟାଙି୍କତ ଓଯଫିାୄଯ ଏହା ଧିଓ ଭୂରୟ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀  

II. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ି ଅଣୁ ଭଔୂୟ ଓାଯଓ ଟନ୍ତ ି׀  

III. ୄସଭାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍କଟ ୄପ୍ରାପାଆର ଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଭାନଙୁ୍କ ୄଭଡଓିର  ୟାୄଥାୄରାଚଓିର 
ମାଞ୍ଚକୁଡଓି ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

IV. ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଚତି୍ର 1: ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
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G. ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

1. ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 

ସଭହୂ ଫୀଭାଓୁ ଭଔୂୟତଃ ଭଧ୍ୟଭ/ହାଯାହାଯ ିନଣିଭ ଉୄଯ ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନହିତିାଥତ ୄହଉଙ ିୄମୄତୄଫୄ 
ଏଓ ଭାନଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ନ ଓଯୁଥିଫା 
ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଏଓ ସଭହୂଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ି
ୄଦଫା ସଭଣୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭୂହୄଯ ୄସହ ିୄଓୄତଓ ସଦସୟଙ୍କ ଉସି୍ଥତଯି ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଫଘିାଯଓୁ ନିନ୍ତ ିୄମଉଭଁାନଙ୍କ 
କମ୍ଭୀଯ  ଫାଯଭାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଭସୟା ଥାଆାୄଯ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଭହୂଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏହାଓୁ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄମ ଏହା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଭାକତଦର୍ଓିା ତଥା ଫୀଭା ନଣିାଭଓ ଦ୍ୱାଯା ସଭୂହ ଫୀଭା ାଆଁ ଉଲି୍ଲଖିତ ଭାକତଦର୍ଓିା 
ନ୍ତକତତ ଅୄସ ଓ ିନାହିଁ ׀  

ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ାଆଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ନଭିନରିଖିତ ଓାଯଓ ଉୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫତି ସଭୂହ ଯ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା 
ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

a) ସଭହୂ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

b) ସଭହୂ ଯ ଅଓାଯ 

c) ଉୄଦୟାକ ଯ ପ୍ରଓାଯ 

d) ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄମାକୟ ଫୟକି୍ତ 

e) ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ସଭହୂ ଫୀଭିତ ୄହଉଙନ୍ତ ିଓ ିସଦସୟଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଘଣନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଓୌଣସ ିଫଓିଳ୍ପ ଙ ି  

f) ସୁଯକ୍ଷାଯ ସ୍ତଯ – ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଆଁ ସଭାନ ଓ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 

g) ରିଙ୍ଗ, ଫଣସ, ୄକାଟଏି ଭାତ୍ର ଓଭିା ଫହୁଫଧି ସ୍ଥାନ, ସଭହୂ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଅଣ ସ୍ତଯ, ଓଭତଘାଯୀ ଓାଯଫାଯ ହାଯ, 
ପି୍ରଭଣିଭ ଓୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ସଭୂହ ଧାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ଓ ିପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନୄଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ୄମାକଦାନ 
ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି,ି ଏସଫୁ ଅଧାଯୄଯ ସଭହୂ ଯ ଯଘନା  

h) ଫବିିନ୍ନ ୄବୌକଓି ସି୍ଥତ ିୄଯ ପ୍ରସାଯତି ଫହୁଫଧି ସ୍ଥାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଞ୍ଚ ନୁସାୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଭୂରୟୄଯ ାଥତଓୟ 

i) ସଭହୂ ଫୀଭାଯ ପ୍ରର୍ାସନ ାଆଁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,ତାଙ୍କ ସନ୍ଦଯ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଘଣନ 
ଓଯାମାଆଥିଫାୁ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ନିୄ ଚ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସଭହୂ ଧାଯୀ ଯ ଘଣନ  

j) ପ୍ରସ୍ତାଫତି ସଭୂହ ଯ ତୀତଯ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ି 

ଉଦାହଯଣ 

ଫାତାନୁଓୂ ଓାମତୟାଣ ୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ୄକ୍ଷା ଔଣି ଓଭିା ଓାଯଔାନାୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା 
ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ଉଙ୍ଙତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଙ୍କଟୄଯ ଥାଅନ୍ତ ି  ଅହୁଯ ିୄଯାକକୁଡଓି ,ପୄଯ ଦାଫୀକୁଡଓିୁ ଯ ସ୍ୱଯୂ ଭଧ୍ୟ ׀
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ଉବଣ ସଭୂହ ାଆଁ ତ ି ବିନ୍ନ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀ ୄତଣୁ, ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଭୂରୟ 
ନଦି୍ଧତାଯଣ ତଦନୁସାୄଯ ଓଯଫି ׀  

ଠ୍କି୍ ୄସହ ିପ୍ରକାୄଯ IT କବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ବ ିଉଙ୍ଙ କାଯଫାଯ ଥିଫା ସଭୂହଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତକୂି ଚୟନ କୁ ଏୋଆଫା ାଆ,ଁ 
କଭତଚାଯୀଭାୄନ ଫୀଭା ାଆ ଁୄମାଗୟ ୄହଫା ୂଫତଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଯୀକ୍ଷଣାଧୀନ (ୄପ୍ରାୄଫସନାଯୀ) କାୄଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆ ଁ
ଅଫଶୟକ କଯୁଥିଫା ସତକତତା ୂର୍ଣ୍ତ ଭାନଦଣ୍ଡକୁ ଫୀଭାକର୍ତ୍ତାଭାୄନ ରାଗୁ କଯିାଯନ୍ତ ି׀  
ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ତୟଧିଓ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଭୂଓ ସ୍ୱଯୂ ୄମାକଁୁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓି 
ଯ ରାବ ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ନଭନୀଣତା  ନୁଓୂନ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦିନ୍ତ ି׀ ନମୁିକି୍ତଦାତା –ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିୄଯ, 
ରାବ ଡଚିାଆନ ଓୁ ସାଧାଯଣତଃ ଫହୁ ସଭଣ ଧଯ ିଫଓିର୍ତି ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନମୁିକି୍ତଦାତାଙ୍କ ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା 
ଓଭତଘାଯୀ ଧାଯଣ ସାଧନ ଯୂୄ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀ ୄନଓ ସଭଣୄଯ, ନଭନୀଣତା, ଫୟଫସାଣ ଓୁ ଧଯ ି ଯଖିଫା ଓଭିା 
ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫଦିୟଭାନ ସଭୂହ ଫୀଭା ୄମାଚନାଯ ରାବସଫୁଓୁ ନୟ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ରାବ 
ସହତି ୄଭ ଔଅୁଆଫା ାଆଁ ଓଭିା ତା’ ଠ୍ାଯୁ ଉନ୍ନତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତିୄ ମାକିତାଯ ଯଣିାଭ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

2. ନମୁିକି୍ତଦାତା – କଭତଚାଯୀ ସଭୂହ ଫୟତୀତ ନୟ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 

ନମୁିକି୍ତଦାତା –ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତ ିାଯବ୍ନଯଓି ଯୂୄ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ସାଧାଯଣ 
ସଭହୂ ׀ ଫର୍ୟ, ୄମୄହତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଔଙ୍ଙତ ାଆଁ ଥତସହାଣତା ୄଦଫାଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ସାଧନ ଯୂୄ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ି ରାବ ଓଯଙି,ି ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ କୁଡଓି ଏୄଫ ଫଓିର୍ତି ୄହାଆଙ ି ି ଏ ବ ׀ ଯଦୃିର୍ୟୄଯ, ସଭହୂଓୁ 
ସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ସଭହୂ ସଂଯଘନା ଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା: ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଥା, 
ଫହୁଫଧି – ନମୁିକି୍ତଦାତା ସଭହୂ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଆଜ୍ ଡରିଯ, ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, ଫଳକ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନଭାନଙୁ୍କ ସଭୂହ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄମାକାଆ ୄଦଆଙନ୍ତ ି׀  

ଫବିିନ୍ନ ୄଦର୍ୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ ସଭାଚଯ ତ ିକଯଫି ଫକତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷାଯ ୄକ୍ରତା ୄହାଆଙନ୍ତ ି  ׀
ବାଯତୄଯ, ଉବଣ ୄଓନ୍ଦ୍ର  ଯାଚୟ ସ୍ତଯୄଯ ସଯଓାଯଭାୄନ କଯଫିଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନା, ଉ.ସ୍ୱ. RSBY, 
ମର୍ସି୍ୱନୀ ଆତୟାଦ ିଓୁ ୄଚାଯୄସାଯୄଯ ପ୍ରାୄଣାଚତି ଓଯୁଙନ୍ତ ି׀ 

ମଦି ୄସବ ି ଫଫିଧି ସଭୂହକୁଡଓି ାଆଁ ଭୂବୂତ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯକୁଡଓି ସାଧାଯଣଯୂୄ ସ୍ୱୀଓୃତ ସଭୂହ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ 
ଓାଯଓକୁଡଓି ସହତି ସଭାନ, ତଯିକି୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁଡଓିୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ସଭହୂ ଯ ଅଓାଯ ,ୄଙାଟ ସଭୂହ ଅଓାଯ ଫାଯଭାଯ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆାୄଯୁ 
b) ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄବୌକଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସ୍ତଯଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଭୂରୟ 
c) ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଯ ସଙ୍କଟ ମଦ ିସଭସ୍ତ ସଭହୂ ସଦସୟ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄମାଚନାୄଯ ଂର୍ଗ୍ରହଣ ନ ଓଯନ୍ତ ି
d) ରିସୀୄଯ ସଭହୂ ଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନତିୟ ସଭନ୍ଧ/ନଯିନ୍ତଯତା 
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ର୍ସ୍ତା ଭରୂୟୄଯ ୄସବ ିସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରାବ ଯ ୄଓଫ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ନଣିଭିତ ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ କଠ୍ନ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ୄହାଆଙ ି ; ମାହାଓୁ ‘ସୁଫଧିା ଯ ସଭହୂ’ ଓୁହାମାଏ ׀ ୄତଣୁ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ ଅଆ.ଅଯ.ଡ.ିଏ. ଫବିିନ୍ନ ସଭୂହ ସହତି ଫୟଫହାଯ 
ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରତି ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ସଭୂହ 
ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବଅି ଣ –ନମୁିକି୍ତଦାତା ସଭହୂୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି: 

a) ନମୁିକି୍ତଦାତା ଓରୟାଣ ସଂଖ 
b) ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄକ୍ରଡଟି୍ ଓାଡତ ଧାଯୀଭାୄନ 
c) ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄମଉଁଠ୍ ିଫୀଭାଓୁ ଏଓ ଅଡ୍-ନ୍ ରାବ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  
d) ଏଓ ଫୟାଙ୍କ ଏଫଂ ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ ଓଭିା ସଂସ୍ଥାକୁଡଓିଯ ଉଧାଯଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ 

 ସଭହୂ ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ଓିାଯ ଘତିୟ ୄହଉଙ ିୄଫୈଣକି୍ତଓ ରିସୀକୁଡଓିୄଯ ରାବକୁଡଓିଯ ସୁଯକ୍ଷା ଉରବ୍ଧ ୄହଉ ନ ଥିଫା ୄମାକଁୁ, 
ନଭନୀଣ ଡଚିାଆନଯ ରାବ ଥିଫା ଫୀଭା ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ୄଓଫ ସଭୂହକୁଡଓିଯ କଠ୍ନୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ରକାଆଫା ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ସଂଘଣ ׀ ଏହା ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯାମାଆଙ ି ୄମ ୄସ ବ ି ‘ସୁଫଧିା ଯ ସଭହୂ’ ୄନଓ ସଭଣୄଯ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଏଫଂ ପସ୍ୱଯୂ ଉଙ୍ଙ ଦାଫୀ ନୁାତ ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆଙନ୍ତ ି  ଫନିଣିାଭଓ ׀
ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଙ୍କ ସଭହୂ ଫୀଭା ଭାକତଦର୍ଓିାକୁଡଓି, ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦାଣିତ୍ୱଫାନ୍ ଫିଣନ ଅଘଯଣ ୄଯ 
ସହାଣଓ ହୁନ୍ତ ି׀ ୄସଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଏଫଂ ସଭୂହ ୄମାଚନାସଫୁ ାଆଁ ପ୍ରର୍ାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
ଓଯ ିସଭହୂ ଫୀଭା ୄମାଚନାକୁଡଓିଯ କ୍ଷ ପ୍ରଘାଯ ଓଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁର୍ାସନଯ ପ୍ରବାଫ ଓାନ୍ତ ି׀  
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H. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ / ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ୄମୄହତୁ ସଭଦୁ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ  ନ୍ତକତତ ଭୂଔୟ ସୁଯକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ, ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସାଧାଯଣଯୂୄ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ୄର୍ୈୀ ଯ ନୁାନ ଓୄଯ ׀  

ପି୍ରଭଣିଭ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ  ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ ୄହଫ ଓନୁି୍ତ ୄଓୄତଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଫଘିାଯଓୁ 
ନଭିନୄ ଯ ଦଅିମାଆଙ ି: 

1. ପି୍ରଭଣିଭ ହାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଅଣୁ ଏଫଂ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରାଯ ଫଧି ଉୄଯ ନବିତଯ ଓଯଫି ׀  

2. ୄମୄହତୁ ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ଧିଓ ଭୂରୟଯ ଥାଏ, ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯସଫୁ ସ୍ୱୄଦର୍ୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି 
ତୁନାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ତୟନ୍ତ ଧିଓ ୄଟ ׀  

3. ଏଯଓି ିଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ର, USA ଏଫଂ ଓାନାଡାୄଯ ପି୍ରଭଣିଭ ତୟଧିଓ ୄଟ ׀  

4. ଫିୄ ଦର୍ୄଯ ଡାକ୍ତଯୀ ଘଓିତି୍ସା ୄନଫା ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ରିସୀଯ ଉୄମାକ ଓଯଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନାଓୁ ଏଡାଆଫା ାଆଁ 
ମତ୍ନ ୄନଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ୄତଣୁ ୄଓୌଣସ ିୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକଯ ଉସି୍ଥତଓୁି ପ୍ରସ୍ତାଫ ଫସ୍ଥାୄଯ ଧ୍ୟାନ ଫୂତଓ ଫଘିାଯ 
ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  
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I. ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା ଫୀଭାଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ  

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀକୁଡଓି ାଆଁ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଫଘିାଯକୁଡଓୁି ନଭିନୄ ଯ ଅୄରାଘନା ଓଯାମାଆଙ ି:  

ହାଯ /ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭାୄଯ, ଫଘିାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ଭୂଔୟ ଓାଯଓ ୄହଉଙ ି ଫୀଭିତଯ ଫୟଫସାଣ ׀ ସାଧାଯଣ ହସିାଫୄଯ 
ଓହଫିାଓୁ କୄର ଖୄଯ, ଯାସ୍ତା ଆତୟାଦିୄ ଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣାଯ ସମ୍ଭାଫନା ସଫୁ ଫୟକି୍ତ ାଆଁ ସଭାନ ୄଟ ׀ ଓନୁି୍ତ ଫୃର୍ତ୍ ିଓଭିା 
ଫୟଫସାଣ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟ କୁଡଓି ସଂାଦନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଓାମତୟଯ ସ୍ୱଯୂ ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି  ׀
ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ, ଏଓ ପିସ ଭୟାୄନଚଯ ଯ ଓାମତୟୄଯ ସଙ୍କଟଯ ସମ୍ଭାଫନା ଏଓ ୄଓାଠ୍ାଖଯ ନଭିିତ ୄହଉଥିଫା ସାଆଟ୍ ୄଯ 
ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ସବିିର ଆଞି୍ଜନଣିଯ ୄକ୍ଷା ଓମ୍ ଥାଏ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୃର୍ତ୍/ିୄର୍ା ଓଭିା ଫୟଫସାଣ ାଆଁ ଏଓ ହାଯ/ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ଫୟଫହାଯଓି ନୁୄହଁ ׀ ୄତଣୁ, ଫୟଫସାଣକୁଡଓୁି 
ଫବିିନ୍ନ ସଭହୂୄଯ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ,ି ୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରୄତୟଓ ସଭୂହ, ଧିଓ ଓଭିା ଓଭ ୄହଉ, ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ସଙ୍କଟ ସମ୍ଭାଫନା 
ଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓୄଯ ׀ ନଭିନ ପ୍ରଣାୀଯ ଫକତୀଓଯଣ ସଯ ୄଟ ଏଫଂ ଓାମତୟୄଯ ଫୟଫହାମତୟ ୄଟ ୄଫାରି ୄଦଖିଫାଓୁ ଭିୄ ׀ 
ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ାଔୄଯ ଫକତୀଓଯଣ ଯ ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଅଧାଯ ଥାଏ ׀  

ସଙ୍କଟଯ ଫଗତୀକଯଣ 

ଫୟଫସାଣ ଅଧାଯୄଯ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି  ତନି ିସଭହୂୄଯ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ I 

ଅଓାଉୄଣ୍ଟଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତଯ, ଓରି, ଅଓିୄ ଟଓଟ, ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ର୍କି୍ଷଓ, ଫୟାଙ୍କଯ, ପ୍ରର୍ାସନ ଓାମତୟୄଯ ନମୁିକ୍ତ 
ଫୟକି୍ତ, ଭୂଔୟତଃ ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଦ ଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ II  

ୄଓଫ ଧୀକ୍ଷଣ ଓାମତୟୄଯ ନମୁିକ୍ତଥିଫା ନଭିତାତା, ଠ୍ଓିାଦାଯ  ଆଞି୍ଜନଣିଯ, ରୁ୍ ଡାକ୍ତଯ, ୄଭାଟଯ ଓାଯ  ରାଆଟ୍ 
ୄଭାଟଯ କାଡ ିଯ ୄଫତନପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଆବଯ ଏଫଂ ୄସହ ିପ୍ରଓାଯଯ ଅଦଯ ଫୟଫସାଣୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ 

ର୍ାଯୀଯଓି ଶ୍ରଭୄଯ ନମୁିକ୍ତ ସଭସ୍ତ ଫୟକି୍ତ ,ସଭୂହ III ୄଯ ଅସଥୁିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଫୟତୀତୁ, ନକଦ ୄନଉଥିଫା 
ଓଭତଘାଯୀ, କୟାୄଯଚ  ୄଭାଟଯ ୄଭଓାନଓି , ୄଭସନି ୄଯଟଯ, େକ୍ ଓଭିା ରଯ ି  ନୟାନୟ ଚନଅି 
କାଡକିୁଡଓିଯ ଘାଓ, ପ୍ରୄପସନର ଅୄଥଲଟ୍ ଏଫଂ ୄସ୍ପାଟତସୄଭନ, ଓାଠ୍ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ୄଭସନିଷି୍ଟ ଏଫଂ ୄସବ ି
ଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣସଫୁୄଯ ନମୁିକ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  

 ସଙ୍କଟ ସଭୂହ III  

ବୂଭିତ ଔଣି, ଫିୄ ଷ୍ଫାଟଓ ଭୟାକାଚନି ୄଯ ଓାମତୟଯତ ଫୟକି୍ତ, ଉଙ୍ଙ ୄଟନସନ ସପ୍ଳାଆ ଥିଫା ୄଫୈଦୁୟତଓି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, 
ୄଚାଓ,ି ସଓତସ ୄଔାୀ, ଘଓ ଉୄଯ ଓଭିା ଶ୍ୱଷୃ୍ଠ, ୄଯସଙ୍ି୍ଗ, ର୍ଓିାଯ, ଫତତାୄଯାହଣ, ର୍ୀତଓାନି କ୍ରୀଡା, 
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ସି୍କଆଙ୍୍ଗ, ଅଆସ୍ ହଓ,ି ୄଫରୁନଙ୍ି୍ଗ, ହୟାଙ୍୍ଗ ଗ୍ାଆଡଙ୍ି୍ଗ, ଯବିଯ ଣତାପିଟଙ୍୍ଗ, ୄାୄରା ବ ିଓାମତୟଓାୄଯ ରିପ୍ତ ଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ୄସବ ିଅଦ ଫରି୍ଷି୍ଟ ଫୟଫସାଣ/ଓାମତୟଓା ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ  

ସଙ୍କଟ ସଭୂହକୁଡଓି ମଥାକ୍ରୄଭ ‘ସାଭାନୟ, ‘ଭଧ୍ୟଭ’ ଏଫଂ ‘ଉଙ୍ଙ’ ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଯଘିତି ଟନ୍ତ ି׀ 

ଫୟସ ସୀଭା  

ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଫଂ ନୂତନୀଓୃତ ୄହଫା ାଆଁ ସଫତନଭିନ ଏଫଂ ସଫତାଧିଓ ଫଣସ ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ 5 ଫର୍ତ ଯ ଫୟାଣ୍ଡ ଭାନଦଣ୍ଡ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄସହ ିଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଭଁାନଙ୍କ ଫୂତଯୁ ଫୀଭା ଙ,ି 
ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭଯ ୄରାଡଙି୍ଗ ନ୍ତକତତ ୄସଭାୄନ 70 ଫର୍ତ ୂଯା ଓରା ୄଯ ଓନୁି୍ତ 80 ଫର୍ତ ଫଣସ ମତୟନ୍ତ ରିସୀକୁଡଓୁି 
ନୂତନୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ନୂତନୀଓଯଣ ଓଭିା ନୂଅଁ ଫୀଭା ାଆଁ ସାଧାଯଣତଃ ୄଓୌଣସ ିୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷା ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ୄଭେକିର ଖଙ୍ଙତ 

ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ସୁଯକ୍ଷା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  

 ଦୁଖତଟଣାଚନତି ର୍ାଯୀଯଓି କ୍ଷତ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫିା ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯ,ି ଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀଓୁ ଫଢାମାଆାୄଯ ׀  

 ଏହ ିରାବକୁଡଓି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଥିଫା ନୟାନୟ ରାବ କୁଡଓିଯ ତଯିକି୍ତ ୄଟ ׀  

 ଏହା ଚଯୁଯୀ ନୁୄହଁ ୄମ ଫୟକି୍ତଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ମୁଦ୍ଧ ଏଫଂ ସହୄମାଗୀ ସଙ୍କଟ 

ମୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ସଯୁକ୍ଷାଓୁ ଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ସବିିରଅନ ଓାମତୟୄଯ ଓାଭ ଓଯୁଥିଫା ବାଯତୀଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତା/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞଭାନଙୁ୍କ ତଯିକି୍ତ 
ପି୍ରଭଣିଭ ସହତି ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ׀  

 ର୍ାନ୍ତ ିସଭଣ ଓଭିା ସାଭାନୟ ଓାୄଯ ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 50 
ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ,ଥତାତ୍ ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 150 ପ୍ରତରି୍ତୁ ୄହାଆାୄଯ ׀  

 ସାଧାଯଣ/ବଣାନଓ ସଭଣୄଯ ,ଥତାତ୍ ୄସହ ି ସଭଣୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ଫିୄ ଦର୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ମୁଦ୍ଧ ବ ି ଫସ୍ଥା 
ଉନୀତ ୄହାଆସାଯଙି ି ଓଭିା ନଓିଟ ୄହାଆଙ ି ି ଥତାତ୍ ୄମଉଁଠ୍ ׀ ବାଯତୀଣ ଓଭତଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସବିିରିନ ଓାମତୟୄଯ 
ଓାଭ ଓଯୁଙନ୍ତିୁ  ଚାଯୀ ଓଯାମାଉଥିଫା ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣ ହାଯଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 150 ପ୍ରତରି୍ତ ଧିଓ ,ଥତାତ୍ 
ସାଧାଯଣ ହାଯଯ 250 ପ୍ରତରି୍ତୁ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ  

ପଭତ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ : 

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ 
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 ର୍ାଯୀଯଓି ସ୍ଥିତ ି

 ବୟାସ  ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ 

 ନୟାନୟ ଓଭିା ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫୀଭା 

 ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଦୁଖତଟଣା ଓଭିା ୄଯାକ 

 ରାବ  ଫୀଭାଯାର୍ଯି ଘଣନ 

 ୄଖାର୍ଣାତ୍ର 

ଉୄଯାକ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆାୄଯ:  

 ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ଫଣସ, ଉଙ୍ଙତା  ଚନ, ଫୟଫସାଣଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ହାଯାହାଯ ିଭାସଓି ଅଣ ସଭନ୍ଧୄଯ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ବିଷ୍ଟ ରିସୀ ସଓାୄର୍ ନଫାନୁ୍ତଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଫଣସ ସୀଭା ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଙ ି ଓ ି ନାହିଁ, ଏହାଓୁ 
ଫଣସ/ଅଣୁ ପ୍ରଦର୍ତି ଓଯଫି ׀ ଚନ ଏଫଂ ଉଙ୍ଙତାଓୁ ରିଙ୍ଗ, ଉଙ୍ଙତା  ଅଣୁ ାଆଁ ଥିଫା ହାଯାହାଯ ିଚନଯ ୄଟଫୁର 
ସହତି ତୁନା ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଧିଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓ ହାଯାହାଯ ିଠ୍ାଯୁ ଧଯନୁ୍ତ 15 
ପ୍ରତରି୍ତ ଓଭିା ତୄତାଧିଓ ଧିଓ ଓଭିା ଓମ୍ ଚନଯ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ର୍ାଯୀଯଓି ସି୍ଥତ ିଫଫିଯଣୀ ୄଓୌଣସ ିର୍ାଯୀଯଓି ଦୁଫତତା ଓଭିା ତୁଟ,ି ସ୍ଥାଣୀ ୄଯାକ ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ୄସହ ି ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ୄମଉଭଁାୄନ ଏଓ ଙ୍ଗ ଓଭିା ଏଓ ଘକ୍ଷୁଯ ଦୃଷି୍ଟ ହଯାଆଙନ୍ତ,ି ୄସଭାନଙୁ୍କ ନୁୄଭାଦତି ପ୍ରଓଯଣ 
କୁଡଓିୄଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ସର୍ତ୍ତୄଯ ୄଓଫ ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄସଭାୄନ ଅସାଧାଯଣ ସଙ୍କଟ ୄହାଆଥାନ୍ତ ିଓାଯଣ 
ୄସଭାୄନ ‚ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦୁଖତଟଣାଓୁ ଏଡାଆଫାୄଯ ଓଭ ସକ୍ଷଭ ହୁନ୍ତ ିଏହ ିଦୃଷି୍ଟଯୁ ଓ ିମଦ ିଫର୍ଷି୍ଟ ଫାହୁ ଓଭିା 
ୄକାଡ କ୍ଷତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଦୃଷି୍ଟ ଥଫା ଫର୍ଷି୍ଟ ଅଖି ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ, ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ ତୀବ୍ରତା  ଦୀଖତତା ସାଭାନୟ 
ଠ୍ାଯୁ ତୟଧିଓ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ ׀   

 ଭଧୁୄଭହ ଅୄଯାକୟତା ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧଓ ହୁଏ ୄମୄହତୁ କ୍ଷତ ର୍ୀଘ୍ର ଅୄଯାକୟ ୄହାଆ ନ ାୄଯ ଏଫଂ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ମଥା ଦୀଖତଦନି ଯହିାୄଯ ׀ କ୍ଷତ ଓଭିା ୄଯାକସଫୁ ବଫରି୍ୟତ ଦୁଖତଟଣା ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ପ୍ରବାଫତି ଓଯଫି 
ଓ ି ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଦୂଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହାଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ୄଭଡଓିର ଆତହିାସଓୁ ନଶିି୍ଚତ 
ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ ସଙ୍କଟ ଫୀଭାୄମାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସବ ିସ୍ପଷ୍ଟ କମ୍ଭୀଯ ସ୍ୱଯୂଯ ୄନଓ କୁଡଏି 
ବିୄମାକ ଯହଙି,ି ଉ. ସ୍ୱ. ହୃତିଣ୍ଡଯ ବାରବ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ 

 ଫତତାୄଯାହଣ, ୄାୄରା, ୄଭାଟଯ ୄଯସିଙ୍୍ଗ, ଏୄକ୍ରାଫୟାଟକି୍ସ, ବା ଆତୟାଦ ି ବ ି ଫିଦସଙୁ୍କ ଅୄଭାଦପ୍ରୄଭାଦ ୄଯ 
ଧିଓ ପି୍ରଭିଣଭ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ଏଓ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀ ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ସତଓତତା ସହତି ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ, ୄମୄହତୁ ୄସକୁଡଓି ରାବ 
ରିସୀ ଟନ୍ତ ିଏଫଂ ଓୄଠ୍ାଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଧୀନୄଯ ନ ଥାନ୍ତ ି  ରାବରୂ୍ଣ୍ତ ନମୁିକି୍ତ’ଚଯଅିୄଯ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ‘ ׀
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ସତଓତତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀ ନୟ ର୍ବ୍ଦୄଯ, ଅଣ ମାହା ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ଦୁଖତଟଣା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ୄହଫ ନାହିଁ, ତାହାଓୁ 
ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ ଫଘିାଯଓୁ ୄନଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହ ଁ׀  

ୄମୄହତୁ S.I. ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରଥା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା /ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ, ସଠ୍କି୍ ଯାର୍ ିଯଭିାଣ 
ମାହା ସଓାୄର୍ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅି ମାଆାୄଯ, ଏହା ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ ଫର୍ୟ ସାଧାଯଣ 
ପ୍ରଥା ୄହଉଙ ିୄମ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥିଫା ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଫୀଭିତଯ 72 ଭାସ/6 ଫର୍ତଯ ଅଣ ଯ ସଭାନ ଯଭିାଣଠ୍ାଯୁ ଧିଓ 
ୄହଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଓୄଠ୍ାଯ ଯୂୄ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ମଦ ିରିସୀ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ାଆଁ ୄହାଆଥାଏ ׀ ସ୍ଥାଣୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଫର୍ୟ ଏହା ୄହଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ଓ ିକ୍ଷତିୂଯଣ ୄଦଣ ଫସଯୄଯ, ତାହା ୄସହ ିଫଧିୄଯ 
ୄହାଆଥିଫା ତା’ ଅଣ ସହତି ଣ ଅନୁାତଓି ହୁଏ ׀ ମଦ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା TTD ସଓାୄର୍ ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ାଆଁ ହୁଏ, 
ଫୀଭାଯାର୍ ିସାଧାଯଣତଃ ତା’ ଫାର୍ଓି ଅଣଯ ଦୁଆ କଣୁ ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସହ ି ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ୄମଉଭଁାୄନ ରାବ ୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନମୁିକ୍ତ ନୁହନ୍ତ,ି ଉ.ସ୍ୱ. କୃହଣିୀ, 
ଙାତ୍ରଙାତ୍ରୀ ଆତୟାଦ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସଭାୄନ ୄଓଫ ଓୟାିଟାର ରାବ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ିଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି
ସାପ୍ତାହଓି କ୍ଷତିଯୂଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଯଫିାଯ ୟାୄକଜ୍ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତ ିଏଫଂ ଣ-ଉାଚତନଓାଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ାଆଁ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ଭୃତୁୟ  ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ,ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଭିା ଅଂର୍ଓିୁ 
ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ୄଟ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀଯ ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯ ଓଯ ି ରାବ କୁଡଓିଯ ୄଟଫୁର ଓୁ ଫଘିାଯ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ୄଓୄତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଣ-ଉାଚତନଓାଯୀ ତ/ିତ୍ନୀ ଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ TTD ସଯୁକ୍ଷାଯ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀  

ୄଭାଟ ପି୍ରଭଣିଭ ଉୄଯ ସାଧାଯଣତଃ 5 ପ୍ରତରି୍ତଯ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ ׀  

ସଭହୂ ରିସୀ 

ପି୍ରଭଣିଭ ଫାହାୄଯ ଏଓ ସଭହୂ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ, ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସଂଔୟା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଂଔୟା ଧଯନୁ୍ତ ׀ 
100 ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହୁଏ ׀ ଫର୍ୟ ସଭହୂ ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ସଂଔୟା ଳ୍ପ, ଧଯନୁ୍ତ 25 ହୁଏ ଓନୁି୍ତ 
ୄଓୌଣସ ିଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଫନିା ׀  

ସାଧାଯଣତଃ, ନାଭାଙି୍କତ ଅଧାଯୄଯ ରିସୀସଫୁଓୁ ୄଓଫ ତ ିଭରୂୟଫାନ କ୍ଳାଏଣ୍ଟଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ, ୄମଉଁଠ୍ ି
ସଦସୟଯ ଯଘିଣ ୄଓୌଣସ ିସୄନ୍ଦହ ଫନିା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ୄମାକୟ ହୁଏ ׀  

ସଭହୂ େସି୍କାଉଣ୍ଟ ଭାଦଣ୍ଡ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓୁି ନାଭିତ ସଭୂହ କୁଡଓି ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀ ସଭୂହ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ନୟାନୟ 
ରାବସଫୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ପ୍ରସ୍ତାଫତି ‚ସଭୂହ‛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ନଭିନ ଫକତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୌଣସ ିୄକାଟଏି ନ୍ତକତତ ଅସଫିା 
ଉଘତି୍ :  

 ନମୁିକି୍ତଦାତା – ଓଭତଘାଯୀ ସଭନ୍ଧ ୄମଉଁଥିୄଯ ଓଭତଘାଯୀଯ ଫରଭିତଭାୄନ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି 
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 ୂଫତଯୁ ଘହି୍ନଟ ଓଯାମାଆଥିଫା ଔଣ୍ଡ/ସଭହୂ ୄମଉଁଠ୍ ିଯାଚୟ / ୄକ୍ଷତ୍ର ସଯଓାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପି୍ରଭିଣଭ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ  

 ଏଓ ଞି୍ଜଓୃତ ସହଓାଯୀ ସଂସ୍ଥା ଯ ସଦସୟ 

 ଞି୍ଜଓୃତ ୄସଫା ଓଲବ୍ ଯ ସଦସୟ 

 ଫୟାଙ୍କ/ଡଚିାଆନଯ/ଭାଷ୍ଟଯ/ ବିସା ୄକ୍ରଡଟି ଓାଡତ ଧାଯଓ 

 ଫୟାଙ୍କ/NBSC କୁଡଓି ଦ୍ୱାଯା ନକିତତ ଡିୄ ାଚଟି୍ ସାଟପିିୄଓଟ ଧାଯଓ 

 ଫୟାଙ୍କ/ ଫିଳକ୍ ରିଭିୄଟଡ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଂର୍ୀଦାଯୀ 

ଉୄଯାକ୍ତ ଫକତକୁଡଓି ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ଫକତ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସକୁଡଓୁି ସଭନ୍ଧତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ 
ୄଫୈର୍ଣିଓ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅି ମାଆାୄଯ ׀  

 ‘ପ୍ରତୟାର୍ତି’ ସଭହୂ ଅଓାଯ ଉୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭୂହ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ରିସୀ ୄନଫା ସଭଣୄଯ 
‘ସଭୂହ’ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଫାସ୍ତଫ ସଂଔୟା ଉୄଯ ୄଓଫ ସଭୂହ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ଏଫଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ନଅିମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ସଭଣୄଯ ସଭୀକ୍ଷା ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଫୀଭା ଯାଶ ି

ପ୍ରୄତୟଓ ଫୀଭିତଫୟକି୍ତ ାଆଁ ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଶିି୍ଚତ ରକା ରକା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯଭିାଣ ାଆଁ ନଦି୍ଧତାଯତି ୄହାଆାୄଯ ଓଭିା ଏହାଓୁ 
ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଦଣ ୄଫତନ ସହତି ସଂମୁକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

 ‘ସଭୄସ୍ତ ଓଭିା ୄଓହ ିନୁୄହ’ଁ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଏଓ ସଭୂହ ଫୀଭାୄଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀ ୄପ୍ରା-ଯାଟା ତଯିକି୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଓଭିା ଯପିଣ୍ଡ ସହତି 
ମୁକ୍ତ ଏଫଂ ରୁପ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  

ପି୍ରଭୟିଭ 

ନାଭାଙି୍କତ ସଙ୍କଟକୁଡଓିଯ ଫକତୀଓଯଣ ଏଫଂ ଘଣନତି ରାବ ନୁସାୄଯ ନାଭାଙି୍କତ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ପି୍ରଭିଣଭ 
ହାଯ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଫୟଫସାଣ ନୁସାୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହଫ ׀  

ଉଦାହଯଣ  

ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଭତଘାଯୀ ସଭହୂ ପ୍ରତ ିସଭାନ ହାଯ ରାକୁ ୄହଫ, ୄମଉଭଁାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭୄସ୍ତ, ୄଭାଟାୄଭାଟ ିଯୂୄ 
ଓହଫିାଓୁ କୄର ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ନାଭାଙି୍କତ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନମୁିକି୍ତଦାତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯଔାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଭାଣଓି ୄଯଓଡତ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି
ପ୍ରୄତୟଓ ଫକତୀଓଯଣ ୄଯ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ସଂଔୟାଓୁ ୄଖାର୍ତି ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ׀  

ଏଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଆତୟାଦଯି ନାଭାଙି୍କତ ସଦସୟ ାଆଁ ପି୍ରଭିଣଭ ହାଯ ସଙ୍କଟଯ ଫକତୀଓଯଣ ନୁସାୄଯ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟତା ଏଓ ସାଧାଯଣ ପ୍ରଓୃତଯି ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ସୀଭିତ ନ ଥାଏ, 
ହାଯସଫୁ ରାକୁ ଓଯଫିାୄଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଓାମତୟ–ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯ ଉୄମାକ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ନ୍ –େୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
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ନ୍ –ଡୁୟଟ ିସଭଣାଫଧି ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ :  

 ମଦ ିି.ଏ. ଓବଯ ୄଓଫ ଡୁୟଟଯି ସୀଭିତ ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ,ଏଫଂ ଦନିଯ 24 ଖଣ୍ଟା ାଆଁ ୄହାଆ 
ନ ଥାଏୁ, ଏଓ ସ କାସ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ପି୍ରଭଣିଭ ଯ 75 ପ୍ରତରି୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ ׀ 

 ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଠ୍ାଯୁ ଚାତ ୄହାଆଥିଫା ଏଫଂ ନୁମୁକି୍ତ ସଭଣୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଦୁଖତଟଣା ାଆଁ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ି
ଓବଯ ରାକୁ ହୁଏ ׀  

ଫ୍-େୁୟଟ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 

ମଦ ି ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଓଫ ସୀଭତି ସଭଣ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ୄମୄତୄଫୄ ଓଭତଘାଯୀ ଓାମତୟୄଯ ଏଫଂ/ଓଭିା 
ପିସଅିର ଡୁୟଟ ିୄଯ ନ ଥାଏ, ଏଓ ସ କାସ ଓଯ ିମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ, ଧଯନୁ୍ତ ଉମୁକ୍ତ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ 50 ପ୍ରତରି୍ତ ରାକୁ ଓଯାମାଏ 
  ׀

ଭୃତୁୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଯ ଫଜତନ 

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଓବ୍ନାନୀ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ, ଭୃତୁୟ ରାବ ଓୁ ଫହବୂିତ ଓଯ ିସଭହୂ ି.ଏ. ରିସୀକୁଡଓୁି ଚାଯୀ ଓଯଫିା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ 

ସଭହୂ େସି୍କାଉଣ୍ଟ ଏଫଂ ୄଫାନସ/ଭାରସ 

ୄମୄହତୁ ୄକାଟଏି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄନଓ ସଂଔୟଓ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓମ୍ ପ୍ରର୍ାସନଓି ଓାମତୟ 
ଏଫଂ ଔଙ୍ଙତ ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଫୟତୀତ, ସାଧାଯଣତଃ ସଭହୂଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟଙୁ୍କ ଫୀଭିତ ଓଯାମିଫ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ୄହଫ ନାହିଁ ׀ ୄତଣୁ, ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସାୄଯ, ପି୍ରଭଣିଭ ୄଯ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଦଅିମାଆଥାଏ ׀ 

ସଭହୂ ରିସୀକୁଡଓିଯ ନୂତନୀଓଯଣ ନ୍ତକତତ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିସନ୍ଦବତୄ ଯ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ 

 ନୁଓୂ ନୁବୂତଓୁି ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭୄଯ ଏଓ ଡସିଓାଉଣ୍ଟ ,ୄଫାନସୁ ଦ୍ୱାଯା ଯୁସ୍କତୃ ଓଯାମାଏ 

 ପ୍ରତଓୂି ନୁବୂତଓୁି ଏଓ ୄସ୍କର ନୁସାୄଯ, ନୂତନୀଓଯଣ ପି୍ରଭିଣଭ ଯ ୄରାଡଙି୍ଗ ,ଭାରସୁ ଦ୍ୱାଯା ଦଣି୍ଡତ ଓଯାମାଏ 

 ନୂତନୀଓଯଣ ାଆଁ ସାଭାନୟ ହାଯ ସଫୁ ରାକୁ ୄହଫ ମଦ ିଦାଫୀ ନୁବୂତ,ି ଧଯନୁ୍ତ, 70 ପ୍ରତରି୍ତ ଥାଏ  

ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ  

 ପଭତକୁଡଓୁି ସଦସୟଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫତିଯଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ୄଓଫ ୄକାଟଏି ଦସ୍ତାଫଚି ଓୁ ଯଖିଫା ପ୍ରଥାକତ ୄଟ ׀ 

 ୄସ ଏହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ୄଦଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଦସୟ ର୍ାଯୀଯଓି ଦୁଫତତା ଓଭିା ତୁଟ ିୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ 
ନୁୄହଁ ମାହା ତାଯ ଂର୍ଦାନଓୁ  ସ୍ୱୀଓାମତୟ ପ୍ରତିାଦତି ଓଯିାୄଯ ׀ 

 ସଭଣ ସଭଣୄଯ ଏଯଓି ିଏହ ିଫୂତସତଓତତା ଓୁ ହଟାଆ ଦଅିମାଏ, ଓାଯଣ ଏହାଓୁ ଏହ ିଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଦ୍ୱାଯା ଫୁଛା ମାଆଙ ି
ଏଫଂ/ଓଭିା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭଯ ୂଫତଯୁ ଥିଫା ଫଓିାଙ୍ଗତା ଏଫଂ ୄସବ ିଫଓିାଙ୍ଗତା 
ପୄଯ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିସଂଘଣୀ ପ୍ରବାଫ ଭଧ୍ୟ ଫହବିତୂ ତ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ଫର୍ୟ ଏହ ିପ୍ରଥା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ 
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 ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 5 

1) ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ, ସଭୂହ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ୄମ ୄଓୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

2) ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄଓଫ ନମୁିକି୍ତଦାତା-ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

I. ଉକି୍ତ 1 ସତୟ  ଉକି୍ତ 2 ଭିଥୟା ୄଟ 

II. ଉକି୍ତ 2 ସତୟ  ଉକି୍ତ 1 ଭିଥୟା ୄଟ 

III. ଉକି୍ତ 1  ଉକି୍ତ 2 ସତୟ ଟନ୍ତ ି

IV. ଉକି୍ତ 1  ଉକି୍ତ 2 ଭଥିୟା ଟନ୍ତ ି 

 

ସୂଚନା 

ସଙ୍କଟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ଂର୍ ଯୂୄ, ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି ଓଯଫିାଯ ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତଯି ଉୄମାକ ଓୄଯ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫଡ ଫଡ ସଭୂହ ରିସୀ କୁଡଓି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ :  

ସହ ଫୀଭା : ଏହା ଏଓାଧିଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ୄକାଟଏି ସଙ୍କଟ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀ ସାଧାଯଣତଃ, ପ୍ରୄତୟଓ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ସଙ୍କଟଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯ ିଏହା ଓଯା ମାଆଥାଏ ׀ ଏ ପ୍ରଓାୄଯ ରିସୀଓୁ ଦୁଆଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା 
ସ୍ୱୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ଧଯନୁ୍ତ, 60% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ଏଫଂ 40% ଂର୍ ସହତି ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା B, ସାଭାନୟତଃ, 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ରିସୀ ଯ ଚାଯୀ  ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଭାଧାନ ସହତି ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ସମ୍ଭାୁଥିଫା ପ୍ରଧାନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄହଫ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା B ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ 40% ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା A ଯ କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ ିଓଯଫି ׀ 

ୁନଃ ଫୀଭା : ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଓାଯ  ଅଓାଯଯ ସଙ୍କଟଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୄଯ ? ୄସ ତାଯ ଫବିିନ୍ନ ସଙ୍କଟଓୁ ଓିଯ ିସଯୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫି ? ୄସ ତା’ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି ନୟ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ସହତି ନୁଃ-ଫୀଭିତ ଓଯ ିଏହା ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଏହାଓୁ 
ୁନଃଫୀଭା ଓୁହାମାଏ ׀ ୁନଃ ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄତଣୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସଙ୍କଟକୁଡଓୁି, ସନ୍ଧ ିଓୁହାମାଉଥିଫା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ଫୟଫସ୍ଥା 
ଦ୍ୱାଯା ୄହଉ, ଥଫା ଐଙ୍ଚଓି ୁନଃ ଫୀଭା ଓୁହାମାଉଥିଫା ପ୍ରଓଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ଅଧାଯୄଯ ୄହଉ, ଗ୍ରହଣ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀ ୁନଃଫୀଭା ଓୁ 
ଫଶି୍ୱ-ଫୟାଓ ଯୂୄ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏହା ସଙ୍କଟଓୁ ଦୂଯ ଦୂଯାନ୍ତ ଓୁ ପ୍ରସାଯତି ଓୄଯ ׀  
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ସାଯାଂଶ 

a) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଯୁକଣତାଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଉୄଯ ମତୟୄଫର୍ତି ୄଟ ମାହାଓୁ ସୁସ୍ଥତା ଓଭିା ୄଯାକୄଯ ୀଡତି ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ 
ସଙ୍କଟ ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀  

b) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ ଏଫଂ ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଟ ׀  
c) ସଙ୍କଟ  ଫୟଫସାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ମଥାଥତ ସନୁ୍ତନ ଯଖିଫା ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତିୄ ମାକିତାତ୍ମଓତା 

ଏଫଂ ତା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ାଆଁ ରାବଦାଣିଓତା ସଯୁକି୍ଷତ ଯୄହ ׀  
d) ୄଓୄତକୁଡଏି ଓାଯଓ ମାହା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯନ୍ତ,ି ୄସକୁଡଓି ୄହଉଙନ୍ତ ି ଅଣୁ, ରିଙ୍ଗ, ବୟାସ, 

ଫୟଫସାଣ, କଠ୍ନ, ଯଫିାଯ ଆତହିାସ, ତୀତଯ ୄଯାକ ଓଭିା ସଚତଯୀ, ଘତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ିଏଫଂ ନଫିାସ ସ୍ଥାନ ׀  
e) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ପ୍ରତଓୂି ଘଣନ ଓୁ ଫାଧା ୄଦଫା ଏଫଂ ସଙ୍କଟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ସଠ୍କି୍ 

ଫକତୀଓଯଣ  ନଷି୍ପକ୍ଷତା ଓୁ ଭଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟ ׀  
f) ବିଓର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥଭ ସ୍ତଯଯ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ୄଟ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହଫାଓୁ ଥିଫା ପ୍ରତୟାର୍ତି କ୍ଳାଏଣ୍ଟ ଓୁ ଚାଣଫିାୄଯ ୄସ 

ସଫତୄ ଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୄଯ ଥାଏ ׀  
g) ଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁଡଓି ୄହଉଙନ୍ତ ି : ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ, ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି, କ୍ଷତିୂର୍ତ୍,ି ଂର୍ଦାନ, ପ୍ରତୟାସନ 

,ପ୍ରସ୍ଥାନୁ ଏଫଂ ଅସନ୍ନ ,ନଓିଟସ୍ଥୁ ଓାଯଣ ׀  
h) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ାଆଁ ଭୂଔୟ ସାଧନକୁଡଓି ୄହଉଙନ୍ତ ି: ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ, ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ, ଅଥଓି ଦସ୍ତାଫଚି, ୄଭଡଓିର ଯିୄ ାଟତ ଏଫଂ 

ଫକି୍ରଣ ଯିୄ ାଟତ ׀  
i) ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ମାହାଓୁ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ାଆଁ ଅୄଫଦନ 

ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ ିଓୁ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  
j) ଣ-ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄହଉଙ ିଏଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଡାକ୍ତଯୀ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଆ କତ ିଓଯଫିାଯ 

ଅଫର୍ୟଓତା ଯୄହ ନାହିଁ ׀  
k) ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତ ିୄହଉଙ ିସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଉଥିଫା ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ୄମଉଁଠ୍ ିସଙ୍କଟଯ 

ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଓଭିା ପ୍ରତରି୍ତ ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ ׀  
l) ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ 

ସଙ୍କଟ ଫକତୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  
m) ସଭହୂ ଫୀଭାଓୁ ଭୂଔୟତଃ ହାଯାହାଯ/ିଭଧ୍ୟଭ କୁଡଓିଯ ନଣିଭ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିସଙ୍କଟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଯ ନହିତିାଥତ 

ୄହଉଙ ିୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଭାନଓ ,ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତୁ ସଭହୂଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ 
ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭୂହଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ 
  ׀
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ସଙ୍କଟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଟ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀ 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ୄଯ ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ଉବଣ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯଫିାଓୁ ୄଡ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀ 

ଫୀଭାୄମାକୟ ହତି ୄସହ ିସବ୍ନର୍ତ୍ିୄ ଯ ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଅଥଓି ହତିଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ୄସ ଫୀଭିତ ଓଯଫିାଓୁ ମାଉଙ ିଏଫଂ ୄସହ ି
ସବ୍ନର୍ତ୍ଯି ୄଓୌଣସ ିହାନ ିଖଟଣାୄଯ ଅଥଓି ହାନିୄ ଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ସଙ୍କଟଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଖଟଓ ଉୄଯ ପ୍ରତରି୍ତ  ସାଂଖିଓ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯାମାଏ, ଏଫଂ 
ୄଭଡଓିର ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ନୁୄହଁ ׀ 

ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ, ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ସଭୂହଯ ସଭସ୍ତ ସଦସୟଙୁ୍କ ଏଓ ସଭହୂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ସଭହୂଓୁ କଠ୍ତି ଓଯୁଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାୄନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫିଯୀତ-ଘଣନ ଓଯ ିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ׀  

ନମୁିକି୍ତଦାତା-ଓଭତଘାଯୀ ସଭୂହଭାନଙ୍କ ତଯିକି୍ତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ଫଫିଧି ପ୍ରଓାଯଯ ସଭୂହ ମଥା : ଶ୍ରଭିଓ ଣୁନିନ, େଷ୍ଟ  ସଂସ୍ଥା, 
ଫୟଫସାଣିଓ ସଂଖ, କ୍ଳବ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସଂକଠ୍ନ କୁଡଓୁି ସଭୂହ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  
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ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ନଭିନ ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତାଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓୄଯ ନାହିଁ ?  

I. ରିଙ୍ଗ 

II. ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ 

III. ବୟାସ 

IV. ନଫିାସ ସ୍ଥାନ 

ପ୍ରଶନ 2 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭତି ଓୁ __________ ାଆଁ ଯାର୍ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  

I. ଫୀଭା ଯାର୍ ିମତୟନ୍ତ ଫାସ୍ତଫ ହାନ ି

II. ଫାସ୍ତଫୄଯ ଔଙ୍ଙତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫୀଭା ଯାର୍ ି

III. ଉବଣ କ୍ଷ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ ି

IV. ଫୀଭା ଯାର୍ ିନଫିିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଫାସ୍ତଫ ହାନ ି 

ପ୍ରଶନ 3 

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଏଓ ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ପ୍ରଥଭ  ଭଔୂୟ ଅଧାଯ ୄହଉଙ ିତା’ ____________ ׀  

I. ଅଣୁ ପ୍ରଭାଣ ଦସ୍ତାଫଚି 

II. ଅଥଓି ୄଯଓଡତ 

III. ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ୄଭଡଓିର ୄଯଓଡତ 

IV. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ 

ପ୍ରଶନ 4 

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂୂର୍ଣ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ _______________ ׀ 

I. ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ତଥୟଓୁ ସଂଗ୍ରହ ଓଯାମାଏ ׀ 

II. ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯ ସଭସ୍ତ ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷା  ଯୀକ୍ଷଣ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ୄହାଆମାଏ 

III. ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ଫୂତଓ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଫକତକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ  

IV. ସଙ୍କଟ ଘଣନ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ୄଯ ରିସୀଓୁ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ ׀  
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ପ୍ରଶନ 5 

ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତ ିସଭନ୍ଧୄଯ ନଭିନ ଉକି୍ତକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିବୂର ୄଟ ? 

I. ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ ପ୍ରୄପସନାର ଙ୍କ ସହାଣତାୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତ ି ଏଓ ଫଡ ଫୟଫସାଣ ସମ୍ଭାଫିାୄଯ ଧିଓ 
ୄଫକ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

II. ୄଭଡଓିର ୄଯପଯୀ ଓଭିା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ଫନିା ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଙ୍କ ଅଧାଯୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଭିା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ 
ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ସମ୍ଭଫ ନୁୄହଁ ׀  

III. ଏହ ିଦ୍ଧତଓୁି ଘଓିତି୍ସା ଫଜି୍ଞାନ ଯ ୄଓୌଣସ ିଫିୄ ର୍ର୍ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

IV. ଏହା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସସୁଂକତ/ିସାଭଞ୍ଜସୟ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ׀  

 

ସ୍ୱ -ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ  

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଏଓ ଫୟକି୍ତଯ ଯୁକଣତା ତା’ ତ/ିତ୍ନୀଯ ୄଯାଚକାଯ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରବାଫତି ହୁଏ ନାହିଁ, ମଦି ୄସଭାନଙ୍କ ନଚି ଫୟଫସାଣ ୄହଉଙ ି
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ମାହା ୄସଭାନଙ୍କ ଯୁକଣତା ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯିାୄଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ନୁସାୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ଫାସ୍ତଫ ଭୂରୟ ଓଭିା ହାନ ିାଆଁ କ୍ଷତିଯୂଣ ଦଅିମାଏ, ଓନୁି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ଯି ଯଭିାଣ 
ମତୟନ୍ତ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIV ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କଓ ାଆଁ, ଅୄଫଦଓ ସଭନ୍ଧୄଯ ତଥୟଯ ଭଔୂୟ ଅଧାଯ ୄହଉଙ ିତା’ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପଭତ ଓଭିା ଅୄଫଦନ ପଭତ, ୄମଉଁଥିୄଯ 
ପ୍ରସ୍ତାଫଓଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ  ଫୟକି୍ତକତ ଫଫିଯଣୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତଥୟଓୁ ଏଓତ୍ରତି ଓଯାମାଏ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥୟଓୁ ସାଫଧାନତା ଫୂତଓ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ 
ସଙ୍କଟଫକତକୁଡଓିୄଯ ୄଶ୍ରଣୀବୁକ୍ତ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଉର୍ତ୍ଯ 5 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିII ׀  

ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଭରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱାଯା ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଭିା ସୄନ୍ଦହଚନଓ ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ଧିଓ ସତଓତତା ୂର୍ଣ୍ତ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓୁ ସମ୍ଭଫ ଓଯାମାଏ ଓାଯଣ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ତୀତ ନୁବୂତ ିଓୁ ଏଓ ଜ୍ଞାତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ  ବିନ୍ନତା ,ଙାଣାଙ୍କନୁ 
ହସିାଫୄଯ ସଂଔୟାତ୍ମଓ ଯୂୄ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯାମାଏ ׀  
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ଧ୍ୟାଣ 10 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ  

 
ଧ୍ୟାୟ ଯଚିୟ 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣୄଯ ଅୄଭ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଥିଫା ଦାଫୀ ଯଘିାନ ପ୍ରକ୍ରଣିା, ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ତାଫଚି ଏଫଂ ଦାଫୀ ସଂଯକ୍ଷଣ ଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା, ଏସଫୁ 
ଉୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିା ׀ ଏହା ଫୟତୀତ, ଅୄଭ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଯଘିାନଓୁ  ଭଧ୍ୟ ୄଦଖିଫା ଏଫଂ TPA 
ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା ଓୁ ଫୁଛଫିା ׀  

ଧ୍ୟୟନ ଯଣିାଭ 

 

A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯଘିାନ 
B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ 
C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଦରିରୀଓଯଣ 
D. ଦାଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ ,ଯଚିବତୁ ଓଯଫିା 
E. ଦାଫୀ ଯଘିାନ : ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା 
F. ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓା   
G. ଦାଫୀ ଯିଘାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

ଏହ ିଧ୍ୟାଣଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ୄଯ, ଅଣ ନଭିନଭୄତ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘତି୍ : 

a) ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଷ୍ଟଓୄହାରଡଯ ,ହତିଧାଯୀୁ ସଭନ୍ଧୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
b) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁ ଯ ସଂଘାନ ଓଯ ିଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯଫିାୄଯ 
c) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀସଫୁଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିିନ୍ନ ଦସ୍ତାଫଚି ସଭନ୍ଧୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
d) ଦାଫୀସଫୁ ାଆଁ ଯଚିବତ ,ସଂଯକ୍ଷଣୁ ଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଓିଯ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିାୄଯ 
e) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଅୄରାଘନା ଓଯଫିାୄଯ 
f) TPA ଫରି୍ଣୄଯ ଧାଯଣା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ବୂଭିଓାଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ 
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A. ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ଯଚିାନ 

ଏହାଓୁ ଠ୍କି୍ ଯୂୄ ହୃଦଣଙ୍ଗଭ ଓଯାମାଆଙ ିୄମ ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଏଓ ‘ସାକ୍ଷୀ’ ୄଟ ׀ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟଫିାଯ ପସ୍ୱଯୂ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫାସ୍ତଫ ଯୀକ୍ଷା ׀ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ୄଓୄତ 
ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓୄଯ, ତାଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ୄସ ୄଓୄତ ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ତା’ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷା ଓୄଯ, ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଏ ׀ ଫୀଭାୄଯ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓାଯଓକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀  

1. ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଯଘିାନ ୄଓଭିତ ିଓଯାମାଏ, ତାହାଓୁ ଫସୃି୍ତତ ଯୂୄ ୄଦଖିଫା ୂଫତଯୁ, ଅୄଭ ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରଣିାୄଯ 
ୄଓଉଭଁାୄନ ହତିାଥତୀ  ,ଯୁଘ ିୄନଉଥିଫାୁ କ୍ଷ ଟନ୍ତ ି׀  

ଚତି୍ର 1: ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିାୄଯ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ 

 
 

ଗ୍ରାହକ 
ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙ ିପ୍ରଥଭ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ,ହତିଧାଯୀୁ ଏଫଂ ‘ଦାଫୀ 
ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା’ 

ଭାରିକ 
ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଭାରିଓଭାନଙ୍କ ‘ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ’ ଯୂୄ ଏଓ ଫଡ ୄଷ୍ଟକ୍ ,ଂର୍ ଭାଭୀତ୍ୱୁ ଙ ି׀ 
ମଦି ଦାଫୀକୁଡଓି ରିସୀ ଧାଯୀଭାନଙ୍କ ନଧିିସଫୁଯୁ ଯୂଣ ଓଯାମାଏ, ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, 
ୄସଭାୄନ ହିଁ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା ାଆଁ ଦାଣୀ ଯହନ୍ତ ି׀  
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ସଙ୍କଟାଙ୍କକ 
ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ  ସଭସ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ, ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଦାଫୀ  ଡଚିାଆନସଫୁଓୁ 
ଫୁଛଫିାୄଯ, ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ, ପ୍ରତଫିନ୍ଧ  ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଆତୟାଦ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିାୄଯ, 
ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙ୍କ ଦାଣିତ୍ୱ ଯହଙି ି׀  

ଫନିୟିାଭକ 

ଫନିଣିାଭଓ ,ବାଯତୀଣ ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣୁ ଏହାଯ ନଭିନ ରକ୍ଷୟକୁଡଓିୄଯ ଏଓ 
ଭୂଔୟ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଟନ୍ତ ି:  
 ଫୀଭା ଯିୄ ଫର୍ ୄଯ ର୍ଙୃ୍ଖା ,ନୁର୍ାସନୁ ଯକ୍ଷା ଓଯଫିା 
 ରିସୀଧାଯୀ ଯ ହତି ଯ ସଯୁକ୍ଷା ଓଯଫିା 
 ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ  ଦୀଖତାଫଧି ଅଥଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା 

ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ 
ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓୁହାମାଉଥିଫା ୄସଫା ଭଧ୍ୟସ୍ଥଭାୄନ, ୄମଉଭଁାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓୁି 
ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭା ବିକର୍ତ୍ତା/ୄରାକଯ 
ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ୄବ୍ରାଓଯଭାୄନ ନା ୄଓଫ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯନ୍ତ ି׀ ଓନୁି୍ତ ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାୄଯ 
ଏଭାୄନ ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ୄସଫା ୄଦଫାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ׀  

ପ୍ରାଫଧାନକର୍ତ୍ତା/ୋକ୍ତଯଖାନା 
ୄସଭାୄନ ନଶିି୍ଚତ ଓଯନ୍ତ ିୄମ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ଫାଧ ଦାଫୀ ନୁବୂତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଓଯୁଙ,ି ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟ ିTPA ଯ ୟାୄନର ୄଯ ଙ,ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଦଫାଓୁ 
ଡଫି ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ, ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଯଘିାନ ଓଯଫିା ଥତ ୄହଉଙ ିଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଏହ ିୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ପ୍ରୄତୟଓଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ/ରକ୍ଷୟ 
ଓୁ ସଂଘାତି ଓଯଫିା ׀ ଫର୍ୟ, ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ଏହ ି ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ୄଯ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

2. ଫୀଭା କବ୍ନାନୀୄଯ ଦାଫୀ ଯଚିାନ ଯ ବୂଭିକା 

ଉୄଦୟାକ ତଥୟ ନୁସାୄଯ – ‚ ଫଚାଯ ଯ ଧିଓାଂର୍ ବାକ 100% ହାନ ି ନୁାତ ଯ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄଯ ଓାମତୟ ଓଯୁଥିଫା ସହତି, ଫବିିନ୍ନ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ହାନ ିନୁାତ 65% ଠ୍ାଯୁ  120% ଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ମତୟନ୍ତ ର୍ଙୃ୍ଖାୄଯ ଙ‛ି ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣୄଯ କ୍ଷତ ିସହୁଙନ୍ତ ି׀  

ଏହାଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄମ ଓବ୍ନାନୀ ଏଫଂ ରିସୀଧାଯୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ଯଣିାଭ ଅଣିଫା ାଆଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଅଘଯଣ ଏଫଂ 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଓୁର୍ ସଂଘାନ ଅୄଣଆଫାଯ ଏଓ ଫଡ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 1 

ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଏଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ନୁୄହ ଁ?  

I. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଂର୍ୀଦାଯ 

II. ଭାନଫ ସଂସାଧନ ଫବିାକ 

III. ଫନିଣିାଭଓ 

IV. ଟ.ିି.ଏ.  
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B. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଗୁେକିଯ ଯଚିାନ 

1. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଚୟାୄରଞ୍ଜ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄାଟତୄ ପାରି ଯ ନନୟ ଫିୄ ର୍ର୍ତାକୁଡଓୁି କବୀଯ ଯୂୄ ଫୁଛଫିା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହା ପୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀକୁଡଓୁି 
ସପତା ସହତି ସଂଘାତି ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:  

a) ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ ୄଟ ୄମଉଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ୄହଉଙ ିଏଓ ଭନୁର୍ୟ ׀ 
ଏହା ଅୄଫକାତ୍ମଓ ଫରି୍ଣକୁଡଓି ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଥିାଏ ୄମଉଁକୁଡଓୁି ନୟ ଫକତଯ ଫୀଭାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫାଓୁ 
ୄଡ ନାହିଁ ׀  

b) ବାଯତ ୄଯ ତୟନ୍ତ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରଓାଯଯ ୄଯାକ, ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ି ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଏଫଂ ନୁକାଭୀ ଓାମତୟଓା ,ପୄରା ପ୍ୁ ଥାଏ ׀ 
ଏସଫୁଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄସଭାନଙ୍କ ୄଯାକ  ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ିୄଓୄତଓ ୄରାଓ ତୟଧିଓ ଯୂୄ ସତଓତ ଥାଅନ୍ତ ିତ ନୟୄଓୄତଓ 
ଏ ସଭନ୍ଧୄଯ ଘନି୍ତତି ନ ଥାନ୍ତ ି׀  

c) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଓୁ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା, ଓୄତାୄଯଟ ସଂକଠ୍ନ ବ ିଏଓ ସଭୂହ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଫୟାଙ୍କ ବ ିଏଓ ଔଘୁୁଯା ଫକି୍ରଣ ଭାଧ୍ୟଭ 
ଚଯଅିୄଯ କ୍ରଣ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏହାଯ ଯଣିାଭ ସ୍ୱଯୂ ୄକାଟଏି କ୍ଷୄଯ ଉତ୍ପାଦଓୁ ଏଓ ଭାନଓ ୄବାକୟ ଫସୁ୍ତ ଯୂୄ ଫକି୍ର ି
ଓଯାମାଏ ତ ନୟ କ୍ଷୄଯ ଗ୍ରାହଓଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓୁି ୂଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄସକୁଡଓୁି ୄମାକୟ ଓଯାମାଏ ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ସକ୍ରିଣ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହଫାଯ ଓାମତୟ ଉୄଯ ନବିତଯ ଓୄଯ ׀ 
ଫର୍ୟ, ଉରବ୍ଧତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ଘଓିତି୍ସା ଦ୍ଧତ,ି ଫରି ଓଯଫିା ୄର୍ୈୀ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯ, ସଚତନ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ବ ିସଭସ୍ତ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଙ୍କ ଘାଚତୄ ଯ ଫହୁତ ାଥତଓୟ ଥାଏ ମାହା ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ଓଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓଯଦିଏି ׀  

e) ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫା ଫବିାକ ଦୂତତଭ ଫଓିାର୍ର୍ୀ ୄଟ ׀ ନୂତନ ୄଯାକ  ଫସ୍ଥାସଫୁ ଚାତ ୄହଉଙ ିମାହା ପୄଯ ନୂତନ ଘଓିତି୍ସା 
ଦ୍ଧତସିଫୁଯ ଫଓିାର୍ ୄହଉଙ ି ି ଏକୁଡଓିଯ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ ׀ ଓ-ିୄହାଲ୍ ସଚତଯୀ, ୄରଚର୍ ଘଓିତି୍ସା, ଆତୟାଦ ି  ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ׀
ଫୀଭାଓୁ ଧିଓ ୄଫୈର୍ଣିଓ ଓଯ ି ୄଦଆଙୁ ଏଫଂ ୄସବ ିପ୍ରକ୍ରିଣା ାଆଁ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓୁି ସମ୍ଭାଫିା ାଆଁ ୄଓୌର୍ ଫଯିତ 
ଉନ୍ନତଓିଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

f) ଏସଫୁ ଓାଯଓଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ଯୂୄ, ଏଓ ଭାନଫ ର୍ଯୀଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯା ମାଆ ନ ାୄଯ, ଏହ ିସତୟ ଏଓ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ନୂତନ 
ଦକି ମୁକ୍ତ ଓୄଯ ׀ ଦୁଆ ଚଣ ୄରାଓ ସଭାନ ୄଯାକ ାଆଁ ସଭାନ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରତ ିବିନ୍ନ ଯୂୄ ପ୍ରତକି୍ରଣିା ୄଦଔାଆ ାଯନ୍ତ ିଓଭିା ବିନ୍ନ 
ବିନ୍ନ ଘଓିତି୍ସା ଓଭିା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଫଧିଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ିାଯନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ୄାଟତୄ ପାରି ତୀବ୍ର ବାଫୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ି ାଉଙ ି ି ସ ବୄ ׀ ତୀବ୍ର ଫୃଦ୍ଧଯି ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄହଉଙ ି ଫହୁତ ସଂଔୟାଯ ଉତ୍ପାଦ ׀ 
ଫଚାଯୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଉତ୍ପାଦ ର୍ହ ର୍ହ ସଂଔୟାୄଯ ଉରବ୍ଧ ଏଫଂ ୄକାଟଏି ଓବ୍ନାନୀ ବିତୄଯ ଫ ି ଚୄଣ ୄନଓ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ 
ାଆାଯଫି ׀ ପ୍ରୄତୟଓ ଉତ୍ପାଦ ଏଫଂ ଏହାଯ ପ୍ରଓାଯ ଯ ନଚିଯ ଫରି୍ଷି୍ଟତା ଯହଙି ି ଏଫଂ ୄତଣୁ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ଫୂତଯୁ ଏହାଯ 
ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄାଟତୄ ପାରି ଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସଂଔୟାଯ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ଭଧ୍ୟ ଅଣି ଥାଏ – ଏହସିଫୁ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଔଘୁୁଯା ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଧଯନୁ୍ତ, 300,000 
ସଦସୟଙୁ୍କ 100,000 ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀ ଫକି୍ରି ଓଯୁଥିଫା ଏଓ ଓବ୍ନାନୀଓୁ, ତ ିଓମ୍ ୄଯ ପ୍ରାଣ 20,000 ଦାଫୀ ାଆଁ ୄସଫା ୄଦଫାଓୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ୄହଫାଓୁ ଡଫି ׀ ନକଦହୀନ ୄସଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା  ଦାଫୀକୁଡଓି ତୀବ୍ର ସଭାଧାନ ସହତି, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫବିାକଓୁ ସଂକଠ୍ତି ଓଯଫିା 
ଏଓ କଯୁୁତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀  
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ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ବାଯତୄଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀସଫୁ ୄଦର୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସ୍ଥାନୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 
ସୁଯକ୍ଷା ଦଏି ׀ ଦାଫୀକୁଡଓି ସମ୍ଭାୁଥିଫା ଦ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ ସାଯା ୄଦର୍ୄଯ 
ଘାରୁଥିଫା ପ୍ରଥାଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ଫୁଛଫିା ଉଘତି୍ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ତା’ ସହତି ଉରବ୍ଧ ଥିଫା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା, ନୁବୂତ ି  ଫବିିନ୍ନ ସାଧନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯ ି ଏହ ି ଘୟାୄରଞ୍ଜକୁଡଓିଯ 
ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ନ୍ତଭି ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଏଓ ଫୟକି୍ତ, ମାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଏଫଂ ମିଏ ତା’ ନଚିଯ ଓଭିା ଯଫିାଯଯ ୄଯାକ ଯ ର୍ାଯୀଯଓି  
ସଂୄଫକାତ୍ମଓ ଘା ୄଦଆ କତ ିଓଯୁଙ,ି ତାହାଓୁ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିଫାଯ ସୄନ୍ତାର୍ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଦକ୍ଷ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଉଘତି୍ ଦାଫୀଓୁ ଉଘତି୍ ଫୟକି୍ତଓୁ ଉଘତି୍ ସଭଣୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ନିୄ ଚ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ,TPA) ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଫା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଓୁ ଜ୍ଞାତ ୄହଫା ସଭଣ ଠ୍ାଯୁ ରିସୀ ଭାନଦଣ୍ଡ ହସିାଫୄଯ ଯାର୍ପି୍ରଦାନ ଓଯଫିା ସଭଣ 
ମତୟନ୍ତ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ୂର୍ଣ୍ତତଃ ନଦି୍ଧତାଯତି ଘଯଣକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ, ପ୍ରୄତୟଓଯ ନଚିଯ ପ୍ରସଂକୀଓତା ଥାଆ, ଏହା ୄଦଆ କତ ିଓଯଥିାଏ ׀  

ନଭିନୄ ଯ ଫସୃି୍ତତ ଯୂୄ ଦଅିମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରଣିାକୁଡଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ,ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନୁ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଟନ୍ତ ି
ମାହା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣଯ ଫୃହତ୍ ବାକ ହୁଏ ׀  

ନଶିି୍ଚତ ରାବ ଉତ୍ପାଦ ଓଭିା ବଣାନଓ ୄଯାକ ଓଭିା ୄଦୈନଓି ନକଦ ଉତ୍ପାଦ ଆତୟାଦ ିନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ାଆଁ ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା  ସହାଣଓ 
ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ତୟନ୍ତ ସଭାନ ୄହାଆାୄଯ, ୄଓଫ ଏହା ଫୟତୀତ ୄମ ୄସହ ିଉତ୍ପାଦକୁଡଓି ନକଦହୀନ ସୁଫଧିା ନ୍ତକତତ ଅସ ିନ ାଯନ୍ତ ି
  ׀

ଏଓ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ୄହାଆାୄଯ ଏଓ :  

a) ନଗଦହୀନ ଦାଫୀ 

ବର୍ତ୍ ିଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ସଭଣୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଔଙ୍ଙତସଫୁଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟ.ିି.ଏ ଠ୍ାଯୁ 
ଏଓ ୂଫତ-ନୁୄଭାଦନ ଅଧାଯୄଯ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ ଟ.ିି.ଏ. ନଓିଟୄଯ 
ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓୄଯ ׀  

b) ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ ଦାଫୀ 

ଗ୍ରାହଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ତା’ ନଚି ସଂସାଧନ ଠ୍ାଯୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଦାଫୀଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟ.ିି.ଏ. ାଔୄଯ ତା’ ଦାଫୀଓୁ ପାଆର ଓୄଯ ׀  

 ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଭୂବୂତ ଘଯଣକୁଡଓି ସଭାନ ଯୄହ ׀  

ଚତି୍ର 2 : ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୄଭାଟା ୄଭାଟ ିଯୂୄ ନଭିନରିିବତ ଚଯଣ ୄନଆ ଗଠ୍ତି (ସଠ୍କି୍ କ୍ରଭୄଯ ନାହିଁ)  
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a) ସୂଚନା 

ଦାଫୀ ସୂଘନା ଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ୄଟ ׀ ଗ୍ରାହଓ ଓବ୍ନାନୀ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯ ିାୄଯ ୄମ ୄସ ଏଓ 
ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄମାଚନା ଓଯୁଙ ିଓଭିା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଖଟତି ୄହଫା ୄଯ ସୂଘନା ଦଅିମାଆାୄଯ ׀ 
ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ׀  

ଏୄଫ ମତୟନ୍ତ, ଏଓ ଦାଫୀ ଖଟଣାଯ ସଘୂନା ଯ ଓାମତୟ ଏଓ ଘାଯଓିତା ଥିରା ׀ ଫର୍ୟ, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର 
ସାଧ୍ୟ ଦାଫୀଯ ସଘୂନା ଉୄଯ ୄଚାଯ ୄଦଫା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି  ସାଧାଯଣତଃ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏହା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ׀
ୂଫତଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ, ଏଫଂ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯସିି୍ଥତ ିୄଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ׀  
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ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନାଯ ସଭଣାନୁସାୄଯ ଉରବ୍ଧତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟ.ିି.ଏ. ଓୁ ଏହା ସତୟାିତ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ 
ଓୄଯ ୄମ ଗ୍ରାହଓଯ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ମଥାଥତ ୄଟ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଙଦମଯୂଧାଯଣ ଓଭିା ଙ ନାହିଁ ଏଫଂ ୄଫୄୄଫୄ, ଘାଚତ 
ଓମ୍ ଓଯଫିାଓୁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯଫିାୄଯ ଫ ିସାହାମୟ ଓୄଯ ׀ 

ୂୄଫତ ସୂଘନାଯ ଥତ ଥିରା ׀ ‘ଏଓ ରିଖିତ, ଉସ୍ଥାିତ ଏଫଂ ସ୍ୱୀଓୃତ ତ୍ର’ ଓଭିା ପୟାକ୍ସ, ବା ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାଯଣ  ୄପ୍ରୌୄଦୟାକିଓୀ ଯ ଫଓିାର୍ 
ସହତି, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ସଘୂନା 24 ଖଣ୍ଟା ୄଔାରା ଥିଫା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ଟ.ିି.ଏ. ଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଘାମାଉଥିଫା ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଫଂ 
ଆଣ୍ଟଯୄନଟ୍  ଆ-ୄଭର ଚଯଅିୄଯ ସୂଘନା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀  

b) ଞି୍ଜକଯଣ 

ଏଓ ଦାଫୀଯ ଞି୍ଜଓଯଣ ୄହଉଙ ିଦାଫୀଓୁ ସଷି୍ଟଭ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯଫିାଯ ଏଫଂ ଏଓ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟା ସୃଷ୍ଟି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ମାହାଯ 
ଉୄମାକଓଯ ିଦାଫୀଓୁ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସଭଣୄଯ ଦାଫୀ ଓୁ ୄଔାଚାମାଆ ାଯଫି ׀ ଏହ ିସଂଔୟାଓୁ ଦାଫୀ ସଂଔୟା, ଦାଫୀ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟା 
ଓଭିା ଦାଫୀ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ସଂଔୟା ଓୁହାମାଏ ׀ ଦାଫୀ ସଂଔୟା ସଷି୍ଟଭ  ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ସଂକଠ୍ନ ଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି 
ଅଧାଯୄଯ ସାଂଖିଓ ଓଭିା ଅରଫା-ସାଂଖିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଥୄଯ ଦାଫୀ ସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆକୄର, ସାଧାଯଣତଃ ଏଫଂ ସଠ୍କି୍ ରିସୀ ସଂଔୟା  ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀସଫୁ ୄଭ ଔାଆୄର, 
ଏଓ ସନ୍ଦବତ ସଂଔୟାଯ ଞି୍ଜଓଯଣ  ଚାତ ହୁଏ ׀  

ଥୄଯ ଦାଫୀ ଟ ିସଷି୍ଟଭ ୄଯ ଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆକୄର, ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତାହା ାଆଁ ଏଓ ଯଚିବତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆମିଫ 
 ତଣୁ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଯଚିବତ ଯାର୍ ିଏଓୄ ׀ ସୂଘନା /ଞି୍ଜଓଯଣ ସଭଣୄଯ, ସଠ୍କି୍ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଓଭିା ଅଓନ ହୁଏତ ଚଣା ଡ ିନ ାୄଯ ׀
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡତ ଯଚିବତ ୄଟ ,ଭଔୂୟତଃ ଐତହିାସଓି ହାଯାହାଯ ିଦାଫୀ ଉୄଯ ଅଧାଯତିୁ ׀ ଥୄଯ ଦାଣିତ୍ୱଯ ଅଓତି ଓଭିା ପ୍ରତୟାର୍ତି ଯାର୍ ି
ଚଣା ଡକିୄର, ତାହାଓୁ ପ୍ରତପିତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଯଚିବତ ଓୁ ଉଯ ଅଡଓୁ ଓଭିା ତ ଅଡଓୁ ସଂୄର୍ାଧିତ ଓଯାମାଏ ׀  

c) ଦସ୍ତାଫଜିଗୁେକିଯ ସତୟାନ 

ଥୄଯ ଦାଫୀଟ ିଞି୍ଜଓୃତ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଉଙ ିୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ଯ 
ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ׀  

ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୁଛଫିା ଉଘତି୍ ୄମ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ନଭିନ ସଫୁ ତୟନ୍ତ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଅଫର୍ୟଓତା ଟନ୍ତ ି׀  

 ୄଯାକଯ ଦରିରୀ ପ୍ରଭାଣ 
 ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା 
 ଅନ୍ତଃ-ବର୍ତ୍ଓିଯଣ ଫଧି 
 ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟତ 
 ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ 
 ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଧିଓ ଯାଭର୍ତ 
 ପ୍ରତୟାୄଯାଣ ାଆଁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ପ୍ରଭାଣ  

ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ସତୟାନ ୄଯ ଏଓ ମାଞ୍ଚତାରିଓା ଥାଏ ମାହାଓୁ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ସନୁଶିି୍ଚତ 
ଓଯନ୍ତ ିୄମ ୄସବ ିମାଞ୍ଚ ତାରିଓାକଡୁଓି ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଦରିରୀଓଯଣଯ ଂର୍ ଟନ୍ତ ି׀  
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ଏହ ିଘଯଣୄଯ ହଚମିାଆଥିଫା ଦରିର ଉୄଯ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଏ – ୄମୄତୄଫୄ ୄଓୄତଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଏହ ିଫନୁି୍ଦୄଯ ଗ୍ରାହଓ/ଡାକ୍ତଯଔାନା 
ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯା ମାଆ ନ ଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ଭାକିଫାୄଯ ସଂକୃ୍ତ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଓବ୍ନାନୀ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭାକିଫା ଫୂତଯୁ ଚଭା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି ଯ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ପ୍ରଥୄଭ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଓଯନ୍ତ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓ ସୁଫଧିାୄଯ ୄଡ ନାହିଁ ׀  

d)  ଫରି କଯଫିା ସଚୂନାକୁ ଧଯି ଯିବଫା (କୟାଚଯ କଯଫିା)  

ଫରି ଓଯଫିା ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଘକ୍ରଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ଂର୍ ୄଟ ׀ ାଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକଡୁଓି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ 
ଫିୄ ର୍ର୍ ସୀଭା ଥିଫା ଘଓିତି୍ସାୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଔଙ୍ଙତକୁଡଓିଯ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ଓଯଫିାଯ ପ୍ରାଫଧାନ ଯଔନ୍ତ ି ି ଭାନଓ ପ୍ରଥା ୄହଉଙ ׀ ଘଓିତି୍ସା 
ଘାଚତକୁଡଓୁି ନଭିନଭୄତ ଫକତୀଓୃତ ଓଯଫିା : 

 ଞି୍ଜଓଯଣ  ସବିସ ଘାଚତ ସହତି ୄଓାଠ୍ଯୀ, ୄଫାଡତ,  ନସଂିଘାଚତ 

 ICU ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ିଆନୄଟନିସଭ୍ ୄସଫା ୄଯର୍ନ ାଆଁ ଘାଚତ 

 ୄଯର୍ନ ଥିଏଟଯ ଘାଚତ, ଏୄନସୄଥସଅି, ଯକ୍ତ, କ୍ସ, ବାିୄ ଚନ, ସଚଓିର ଉଓଯଣ, ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ, ଡାଏୄଗ୍ନାଷ୍ଟିଓ ସାଭଗ୍ରୀ  
ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ଡାଏରିସସି୍, ୄଓୄଭାୄଥଯାି, ୄଯଡିୄଥଯାି, ୄସୄଭଓଯ ଯ ଭରୂୟ, ଓୃତ୍ରଭି ଙ୍ଗ, ଏଫଂ ୄହାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ି
ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ମାହା ୄଯର୍ନ୍ ଯ ଫିୄ ଙ୍ଚଦୟ ଙ୍ଗ ୄହାଆଥାଏ ׀  

 ସଚତନ, ଏୄନସୄଥଟଷି୍ଟ, ୄଭଡଓିର ପ୍ରାଓିଟର୍ନଯ, ଯାଭର୍ତଦାତା, ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ ରୁ୍ଳ୍କ ׀  

 ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ 

 ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା, ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ, ସ୍କୟାନ୍ ଆତୟାଦ ିଓୁ ଅଫୃତ ଓଯୁଥିଫା କୄଫର୍ଣା ଘାଚତ 

 ର୍ଧ  ଡ୍ରକସ 

ଏହ ିସଫୁ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ତଥୟ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯାମାଆଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚିକଡୁଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ମାହା 
ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀସଫୁଯ ସଭାଧାନ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ׀  

ମଦି ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଯ ଫରି ଓଯଫିା ପ୍ରଣାୀ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ପ୍ରଣାସ ଓଯାମାଉଙ,ି ପ୍ରୄତୟଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ାଆଁ ଫରି 
ଓଯଫିାଯ ଏଓ ବିନ୍ନ ଦ୍ଧତ ିଯ ଉୄମାକ ଓଯଫିା ସାଧାଯଣ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଘୟାୄରଞ୍ଜ ସଫୁ ୄହଉଙ ି:  

 ୄଓାଠ୍ଯୀ ଘାଚତ ସବିସ ଘାଚତ ଓଭିା ଥୟ ବରି ୄଓୄତଓ ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଘାଚତଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀ 

 ୄକାଟଏି ଫରି ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ଓଭିା ଏଓ ୄଭାଟା ଯାର୍ଯି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯିାୄଯ ׀  

 ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ଣ-ଭାନଓ ନାଭ ସଫୁ – ଉ.ସ୍ୱ. ନସଂି ଘାଚତ ଓୁ ସବିସ ଘାଚତ ଓୁହାମାଉଥିଫା ׀  

 ଫରି ୄଯ ‚ୄସ ସଦୃର୍‛  ଘାଚତ ‚ଆତୟାଦ‛ି, ‚ସଭନ୍ଧତି ଔଙ୍ଙତ‛ ବ ିଦ ସଫୁଯ ଉୄମାକ ׀  

ୄମଉଁଠ୍ ିଫରିିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, ୄପ୍ରାୄସସଯ ଫବିାଚନ ଓଭିା ତଯିକି୍ତ ସୂଘନା ଘାୄହଁ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଫକତୀଓଯଣ  ବର୍ତ୍ିୄ ମାକୟତା ଉୄଯ 
ସୄନ୍ଦହସଫୁ ସଭାଧାନ ୄହାଆମାଏ ׀  

ଏହ ିସଭସୟାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ, IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ,ି ମିଏ ୄସବଅି ଫରି ଏଫଂ 
ଣ-ୄଦଣୄମାକୟ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓାଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ 
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ୄନଓକୁଡଏି ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଓୄତଓ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ/ଭୂରୟ ାଆଁ ଯାଚ ିୄହାଆଙନ୍ତ ି׀ ଏହା ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରକ୍ରିଣା  
ସଂସାଧନକୁଡଓିଯ ଉୄମାକ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ କ୍ଷଭତା ଉୄଯ ଅଧାଯତି ହୁଏ ׀ ଅଧୁନଓି ସଭଣୄଯ, 
ଫାଞ୍ଛନୀଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ୄନଟେଓତ ଏଫଂ RSBY ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଭଧ୍ୟ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ, ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିାଯ ୟାୄଓଜ୍ ଭରୂୟଓୁ ୂଫତ-
ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ଉଦାହଯଣ 

a. ଓାଡଅିକ୍ ୟାୄଓଜ୍: ଏଞି୍ଜପ୍ଳାଷ୍ଟି, CABG ଓଭିା ନ୍ ହାଟତ ସଚତଯୀ, ଆତୟାଦ ି׀   

b. କାଆୄନୄଓାୄରାଚଓିର ,ପ୍ରସୂତ ିସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍ : ସାଭାନୟ ପ୍ରସଫ, ସଚିଯଏିନ୍ ପ୍ରସଫ, ହୄସଟୄ ଯୄଓଟାଭୀ, ଆତୟାଦ ି

c. ୄଥତାୄଡକି୍ ,ସ୍ଥି ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍ 

d. ଥାରୄଭାୄରାଚଓିର ,ଘକ୍ଷୁ ସଭନ୍ଧୀଣୁ ୟାୄଓଜ୍  

ସଚତଯୀ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଚଟିତାକୁଡଓି ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ତଯିକି୍ତ ଭୂରୟସଫୁଓୁ ଫାସ୍ତଫ ଅଧାଯୄଯ ରକାଯୂୄ ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥାଏ ମଦ ି
ଏସଫୁଯ ଉୄଯ  ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତୄ ଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

ୟାୄଓଜ୍ ସଫୁୄଯ ସଂକୃ୍ତ ଭରୂୟଯ  ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓିଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ଯ ନଶିି୍ଚତତା ଯ ରାବ ଙ ିଏଫଂ ୄତଣୁ ୄସବ ିଦାଫୀ ସଫୁଓୁ 
ସମ୍ଭାଫିା ଧିଓ ସହଚ ୄଟ ׀  

e. ଦାଫୀଗୁେକି ଯ ୄକାେଙ୍ି୍ଗ 

ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଓାଡ ୄସଟ୍ ୄହଉଙ ି ଫଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସଂକଠ୍ନ ,WHO) ଫଓିର୍ତି ୄଯାକକୁଡଓିଯ 
ଅନ୍ତଚତାତଓି ଫକତୀଓଯଣ ,ICD) ୄଓାଡ ସଫୁ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ICD ଓୁ ଏଓ ଭାନଓୀଓୃତ ପଭତାଟ ୄଯ ୄଯାକ ଓୁ ଓୟାଚଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରକ୍ରିଣା ୄଓାଡକୁଡଓି 
ୄମଯଓି ିଘତି ପ୍ରକ୍ରଣିା ସବ୍ଦାଫୀ ,CPT) ୄଓାଡକୁଡଓି ୄଯାକ ଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିାୄଯ ସଂାଦତି ପ୍ରକ୍ରଣିାକୁଡଓୁି ଓୟାଚଯ ଓଯନ୍ତ ି׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଓାଡଙି୍ଗ ଉୄଯ ଫଦ୍ଧତି ଯୂୄ ଫଶି୍ୱାସ ଓଯୁଙନ୍ତ ିଏଫଂ ଫୀଭା ତଥୟ ଫୁୟୄଯା ,IIB), ମାହା ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  
ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ,IRDAI) ଯ ଂସ ୄଟ, ଏଓ ସୂଘନା ତଥୟ ଫୟାଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଓଯଙିନ୍ତ ି ୄମଉଁଠ୍ ି ୄସବ ି ତଥୟଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 
ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

f. ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ/ ନରି୍ଣ୍ତୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଏଓ ଧ୍ୟଣନ ପ୍ରଦର୍ତି ଓୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଏଓ ଫାଣିଚୟିଓ ଘୁକି୍ତ ୄଟ, ଏହା ୄଭଡଓିର 
ଦକୁଡଓୁି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ମାହା ନଦି୍ଧତାଯତି ଓୄଯ ୄଓୄଫ ଏଫଂ ୄଓୄତ ଭାତ୍ରା ମତୟନ୍ତ ଏ ଦାଫୀ ୄଦଣୄମାକୟ ୄଟ ׀ ୄଓୌଣସ ିଫ ି
ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗଯ ଭଭତ ଦୁଆଟ ିଭଔୂୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ଥାଏ :  

 ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄଟ ଓ ି?  
 ମଦ ିହଁ,  ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ ିଓ’ଣ ୄଟ? 

ଏହ ିପ୍ରର୍ନକୁଡଓିଯୁ ପ୍ରୄତୟଓ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ସଂଔୟା ଏଫଂ ମଦ ିଏଓ ୄନଟେଓତ ହସି୍ପଟର ୄଯ 
ଘଓିତି୍ସା ନଅିମାଆଥିଫ ହସି୍ପଟର ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୟ ଓୁ ହୃଦୄଫାଧ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

ଏକ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱକାମତୟତା 

ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ସ୍ୱଓାମତୟ ୄହଫା ାଆଁ ନଭିନରିଖିତ ସର୍ତ୍ତକୁଡଓି ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯୂଣ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀  
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i. ହସି୍ପଟର ୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ସଦସୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଫହୁତ ସଯ ଚଣାୄଡ, ଅୄଭ ୄସହସିଫୁ ଯସିି୍ଥତଯି ସଂସ୍ପର୍ତୄଯ ଅସୁ ୄମଉଁଠ୍ ିସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଯ ନାଭ ,ଏଫଂ ଧିଓତଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫଣସୁ ୄଭ ଥାଏ ନାହିଁ, ଏହା ନଭିନ ଓାଯଣଯୁ 
ୄହାଆଥାଆାୄଯ :  

ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄମ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ 
ୄସହ ିଏଓା ଚୄଣ ୄଟ ׀ ଏ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଙ/ଓଟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ତ ିସାଧାଯଣ ୄଟ ׀  

ii. ଫୀଭା କା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଯାଗୀଯ ବରି୍ତ୍ 

iii. ୋକ୍ତଯଖାନା ଯ ଯିବାଷା 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄମଉଁଠ୍ ିଫୟକି୍ତ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ‚ଡାକ୍ତଯଔାନା ,ହସି୍ପଟାରୁ ଓଭିା ନସଂି ୄହାଭ‛ ଯ ଯବିାର୍ା ନୁସାୄଯ ୄହଫା 
ଉଘତି୍ ନୟଥା ଦାଫୀ ଟ ିୄଦଣୄମାକୟ ୄହଫ ନାହିଁ ׀  

iv. ଅଫାସକି ହେଟିାରାଆୄଜଶନ  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି ଥତାତ୍ ଏଓ ୄଯାକ ାଆଁ 3 ଦନିଯୁ ଧିଓ ଓା ାଆଁ 
ବାଯତୄଯ ଖୄଯ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାଭ ୄଯ ଘଓିତି୍ସା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିାଏ ׀  

ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ, ମଦ ିଏଓ ରିସୀ ୄଯ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରଦାନୄମାକୟ ୄହଫ ମଦ ି:  

 ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଥା ଏଭିତ ିଙ ିୄମ ତାଓୁ ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂି ୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  
 ୄସଆଠ୍ ିଅଫାସ ଯ ବାଫ ଥିଫା ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା/ନସଂିୄହାଭ ଓୁ ହଟାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

 
 

v. ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ଯ ଫଧି 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଉଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା 
ଦିନ୍ତ ି׀ ୄତଣୁ ବର୍ତ୍ ିଏଫଂ ଡସିଚାଚତ ଯ ତାଯଔି  ସଭଣ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମଦ ିଏହ ିସର୍ତ୍ତଓୁ ୂଯଣ ଓଯଫିାଓୁ ହୁଏ ׀  

ଦଫିସ-ୄସଫା ଚକିତି୍ସା 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଉୄଦୟାକ ୄଯ ୄଦୟାକିଓ ଫଓିାର୍ ଯଣିାଭ ୄଯ ୄନଓ ପ୍ରକ୍ରଣିା/ପ୍ରଣାୀୄଯ ସଯୀଓଯଣ ୄହାଆଙ ି ମାହା 
ଅକଓାୄଯ ଚଟି  ଦୀଖତାଫଧି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯୁଥିରା 24 ׀ ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ 
ଅଫର୍ୟଓତା ଫନିା ଦଫିସ ୄସଫା ଅଧାଯୄଯ ସଂାଦତି ଓଯାମାଉଥିଫା ୄନଓ ସଂଔୟଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙ ି׀  

ଧିଓାଂର୍ ଦଫିସ ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓି ଫୂତ-ସମ୍ମତ ୟାୄଓଜ୍ ଦଯ ଅଧାଯୄଯ ଥାଏ, ମାହାଯ ଯଣିାଭ ୄହଉଙ ିଭରୂୟୄଯ ନଶିି୍ଚତତା  ׀  

vi. OPD  

ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍,ି ମାହା ସାଧାଯଣତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୀଭା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଏହା ନ୍ତକତତ 
ଏଓ ଫାହୟ-ୄଯାକୀ ଯୂୄ ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା/ଯାଭର୍ତକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଆଥାନ୍ତ ି׀  

OPD ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ରିସୀ ରିସୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄସ ବ ିପ୍ରତ ିୂର୍ତ୍ ିାଆଁ, 24 ଖଣ୍ଟା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ାଆଁ ନୁୄଙ୍ଚଦ ରାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  
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vii. ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଣାୀ/ ଚକିତି୍ସା ଯ ୄେଣୀ  

ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସାଧାଯଣତଃ ଏୄରାୟାଥିଓ ଦ୍ଧତ ିଯ ଘଓିତି୍ସା ସହତି ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ׀ ଫର୍ୟ, ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସାଯ ନୟାନୟ ଦ୍ଧତ ି
ଯ ଉୄମାକ ଓଯିାୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  

 ଣୁନାନୀ 
 ସଦି୍ଧ 
 ୄହାଭିାଥି 
 ଅଣୁୄଫତଦ 
 ନୟାଘୁୄଯାାଥି ଆତୟାଦ ି

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓ ିୄଓୄତଓ ରିସୀ ଏହ ିଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଏଓ ଓଭିା 
ଧିଓ ଓୁ ଉ-ସୀଭା ସହତି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି׀  

viii.  ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାଗ 

ଯବିାଷା 

ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ‚ୄଓୌଣସ ିଫସ୍ଥା, ୄଯାକ ଓଭିା କ୍ଷତ ଓଭିା ସଭନ୍ଧତି ଫସ୍ଥା ,କୁଡଓିୁ ମାହା ାଆଁ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ାଔୄଯ ଓବ୍ନାନୀ 
ସହତି ତା’ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରିସୀଯ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ 48 ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଙ୍କତ ଓଭିା ରକ୍ଷଣ ଥିରା ଏଫଂ/ଓଭିା ଡାଏୄଗ୍ନାଜ୍ ୄହାଆଥିରା ଏଫଂ/ଓଭିା 
ଡାକ୍ତଯୀ ଯାଭର୍ତ/ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିରା, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟଯୂୄ ଜ୍ଞାତ ୄହାଆଥାଉ ଓଭିା ୄହାଆ ନ ଥାଉ‛  ଏହାଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  

ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ଫଚତି ଓଯଫିାଯ ଓାଯଣ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଯ ଭୂବୂତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ କୁଡଓି ୄମାକଁୁ ୄମ ଏଓ ନଶିି୍ଚତତାଓୁ 
ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାୄଯ ନାହିଁ ׀  

ଫର୍ୟ, ଏହ ି ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ପ୍ରୄଣାକ ତ ି ଓଷ୍ଟଓଯ ୄଟ ଏଫଂ ଫୀଭା ୄନଫା ସଭଣୄଯ ଫୟକି୍ତଯ ୄସହ ିଫସ୍ଥା ଥିରା ଓ ିନାହିଁ ଏହା 
ଚାଣଫିା ାଆଁ ରକ୍ଷଣ  ଘଓିତି୍ସାଯ ଏଓ ଫୟଫସି୍ଥତ ମାଞ୍ଚ ଓୁ ସଂକୃ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄହତୁ ୄଭଡଓିର ପ୍ରୄପସନରଭାୄନ ୄଯାକଯ ଫଧି 
ଉୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଭତ ପ୍ରଓାର୍ ଓଯ ିାଯନ୍ତ,ି ୄଓୌଣସ ିଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏହ ିସର୍ତ୍ତଓୁ ରାକୁ ଓଯଫିା ୂଫତଯୁ ୄଯାକଟ ି
ପ୍ରଥୄଭ ୄଓୄଫ ୄଦଔାୄଦଆଥିରା, ଏହା ଉୄଯ ଭତଓୁ ସାଫଧାନତାଯ ସହତି ନଅିମାଆଥାଏ ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫଓିାର୍ୄଯ, ଅୄଭ ଏହ ିଫଚତନ ୄଯ ଦୁଆଟ ିଯଫିର୍ତ୍ତନ ଯ ସଂସ୍ପର୍ତୄଯ ଅସୁ ׀  

 ପ୍ରଥଭଟ ିୄହଉଙ ିସଭହୂ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଉଁଠ୍ ିଫୀଭିତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ୄଓୌଣସ ିଘଣନ ନ ଥାଆ, ୄରାଓଭାନଙ୍କଯ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ସଭହୂଓୁ 
ଫୀଭିତ ଓଯାମାଏ ׀ ସଭୂହ ରିସୀ, ୄମଉଭଁାୄନ ଧଯନୁ୍ତ ସଭସ୍ତ ସଯଓାଯୀ ଓଭତଘାଯୀ, ଦଯଦି୍ର ସୀଭା ୄଯଔା ତୄ ଥିଫା ସଭସ୍ତ 
ଯଫିାଯ, ଏଓ ଫଡ ଓୄତାୄଯଟ ସଭହୂ ଯ ସଭସ୍ତ ଓଭତଘାଯୀଭାନଙ୍କ ଯଫିାଯଫକତ, ଆତୟାଦ ି ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ,ି 
ଏଭାନଙୁ୍କ, ପ୍ରଥଭ ଥଯ ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘଣନ ଓଯୁଥିଫା ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ଯଫିାଯ ତୁନାୄଯ, ନୁଓୂ 
ଅଘଯଣ ପ୍ରଦର୍ତନ ଓଯାମାଏ ׀ ଏହ ିରିସୀକୁଡଓି ୄନଓ ସଭଣୄଯ ଫଚତନ ମତୟାପ୍ତ ଭରୂୟଓୁ ନଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ରାକୁ ଓଯ ି
ଫଚତନ ଓୁ ହଟାଆଙନ୍ତ ି׀  

 ଦ୍ୱତିୀଣ ଯଫିର୍ତ୍ତନ ଟ ିୄହଉଙ ିଫଙି୍ଚନି୍ନ ସଯୁକ୍ଷାଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫଧି ୄଯ ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ଦଅିମାଏ ׀ 
ଏହା ଏହ ି ସଦି୍ଧାନ୍ତଯ ନୁାନ ଓୄଯ ୄମ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଫସ୍ଥା ଉସି୍ଥତ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ, ମଦ ି ଏହା ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ସଭଣାଫଧି ାଆଁ ୄଦଔା ନ ଦଏି, ଏହାଓୁ ନଶିି୍ଚତତା ଯୂୄ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ׀  

ix. ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଧି 
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ଏଓ ାଯବ୍ନଯଓି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ 30 ଦନି ୄଯ ହିଁ ୄଯାକକୁଡଓୁି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ,ୄଓଫ ଦୁଖତଟଣା 
ସଭନ୍ଧୀଣ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୟତୀତୁ ׀  

ୄସବ,ି ୄନଓ ୄଯାକକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ଙ ିୄମଯଓି ି:  

 ଓୟାଟାୄଯଓଟ ,ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦୁ , 
 ୄସୌଭୟ ୄପ୍ରାଷ୍ଟାଟକି୍ ହାଆଯେପି, 
 ହିୄ ଷ୍ଟୄଯୄଓଟାଭି, 
 ପିସଚୟରା, 
 ର୍ତ, 

 ହାନଅି, 
 ହାଆୄଡ୍ରାସରି, 
 ସାଆନସାଆଟସି୍, 
 ଅଣୁ୍ଠ/ଣ୍ଟା ଚଏଣ୍ଟ ପ୍ରତସି୍ଥାନ ଆତୟାଦ ି  

ଏକୁଡଓୁି ପ୍ରାଯମି୍ଭଓ ଫଧି ମାହା ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ଉତ୍ପାଦ ଅଧାଯୄଯ ୄକାଟଏି ଫର୍ତ ଓଭିା ଦୁଆଫର୍ତ ଓଭିା ଧିଓ 
ୄହାଆାୄଯ, ଏହ ିଫଧି ାଆଁ ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଯ ଏହା ନୁସନ୍ଧାନ ଓୄଯ ଓ ି ୄଯାକଟ ି ଏକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ତ ନୁୄହଁ ଏଫଂ ୄଓୄତ ସଭଣ ଧଯ ି ଫୟକି୍ତଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ଦଅିମାଆଙ ି׀ ୄସ ଏହା ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୄଯ ୄମ ଏହା ଏହ ିସ୍ୱୀଓାମତୟତା ସର୍ତ୍ତ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅସୁଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀  

x. ଫଜତନ 

ରିସୀ ଫଚତନକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ ଓୁ ତାରିଓାବୁକ୍ତ ଓୄଯ ମାହାଓୁ ସାଧାଯଣ ଯୂୄ ନଭିନ ଭୄତ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ :  

 ପ୍ରସୂତ ିବ ିରାବ ,ମଦି ଏହାଓୁ ୄଓୄତଓ ରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆଙ ିୁ ׀  
 ଫାହୟୄଯାକୀ ଏଫଂ ଦାନ୍ତ ସଭନ୍ଧୀଣ ଘଓିତି୍ସା ׀  
 ୄଯାକ ୄମଉକଁୁଡଓି ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ  ୄହଫା ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ିମଥା : HIV, ହୄଭତାନ ୄଥଯାି, ୄଫସଟି ିଘଓିତି୍ସା, କବତଧାଯଣ 

ଘଓିତି୍ସା, ଓୄସ୍ମଟକି୍ ସଚତଯୀ, ଆତୟାଦ ି׀  
 ଭଦୟ/ଡ୍ରଗ୍ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଓାଯଣଯୁ ୄହାଆଥିଫା ୄଯାକ ׀  
 ବାଯତ ଫାହାଯଯ ୄଭଡଓିର ଘଓିତି୍ସା ׀  
 ଉଙ୍ଙ ଅଦୂର୍ଣ୍ତ ଓାମତୟଓା, ଅତ୍ମହତୟା ପ୍ରଣାସ, ୄଯଡିଏଓିଟବ ସଂକ୍ରଭଣ  
 ୄଓଫ ଯୀକ୍ଷଣ/ମାଞ୍ଚ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ବର୍ତ୍ ି

ୄସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ସଂଘାନ ାଆଁ ଯସିି୍ଥତ ିଓୁ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଫୟାଔୟା ଓଯଫିା ତୟନ୍ତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞ 
ଙ୍କ ଭତ ଠ୍କି୍ ଫନୁି୍ଦ ଉୄଯ ଥିଫ ଏଫଂ ଅଆନ ନୟାଣାଣ ଙ୍କ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହାଆ ାଯଫି, ମଦ ିଘୟାୄରଞ୍ଜ ଓଯାମାଏ ׀  

xi. ଦାଫୀ ସଭେନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ଯ ନୁାନ 

ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ୄଓୄତଓ ଦୄକ୍ଷଓୁ ଭଧ୍ୟ ଫୀଭା ରିସୀ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓୄଯ, ୄମଉକଁୁଡଓି 
ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓୄତଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ାଆଁ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଟନ୍ତ ି׀  

ସାଧାଯଣତଃ, ଏକୁଡଓି ନଭିନ ସହତି ସଭନ୍ଧତି:  

 ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀଯ ସଘୂନା – ଅୄଭଭାୄନ ସଘୂନାଯ ଭହତ୍ୱ ଫରି୍ଣୄଯ ଅକଯୁ ୄଦଖିଙୁ ׀ ରିସୀ ଏଓ 
ସଭଣ ନୁଫନ୍ଧତି ଓଯିାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସବ ିସଘୂନା ଓବ୍ନାନୀ ାଔଓୁ ନଶି୍ଚଣ ହଞ୍ଚଫିା ଉଘତି୍ ׀  

 ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସଭଣାଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଯ ଉସ୍ଥାନା ׀  

 ବୂର ଘତି୍ରଣ, ବୂର ଫଫିଯଣ  ଓଭିା ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ସଘୂନା ଯ ଣ-ପ୍ରଓଟୀଓଯଣ ୄଯ ସଂକୃ୍ତ ନ ୄହଫା ׀  
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g. ନ୍ତଭି ଦାଫୀ ୄଦୟ ନରି୍ଣ୍ତୟ କଯିଫା 

ଥୄଯ ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ୄହାଆକୄର, ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଘଯଣ ୄହଉଙ ିପ୍ରଦାନୄମାକୟ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ׀ ଏହାଓୁ ହସିାଫ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଅୄଭଭାୄନ ୄସହ ି ଓାଯଓକଡୁଓୁି ଫୁଛଫିା ଅଫର୍ୟଓ ୄମଉଁଭାୄନ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ୀଓୁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯନ୍ତ ି ି ଏହ ׀ ଓାଯଓକୁଡଓି 
ୄହଉଙନ୍ତ:ି  

i. ରିସୀ ନ୍ତଗତତ ସଦସୟ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ଫୀଭାଯାଶ ି

ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ରିସୀ କୁଡଓି ଙ,ି ୄଓୄତଓ ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଚାଯୀ ଓଯଙିନ୍ତ ିୄମଉଁଠ୍ ିଫୀଭା ଯାର୍ ି
ସାଯା ଯଫିାଯ ାଆଁ ଉରବ୍ଧ ୄଟ ଓଭିା ନୟ ରିସୀକୁଡଓି ଙ ିୄମଉଁକୁଡଓି ୄପଳାଟଯ ଅଧାଯୄଯ ଓନୁି୍ତ ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ 
ଓଙି ିସୀଭା ସହତି ׀  

ii. ୄକୌଣସ ିଦାଫୀ ଫୂତଯୁ ନଅିମାଆଥିଫା ୄକୌଣସ ିଦାଫୀକୁ ଫଚିାଯ କଯଫିା ୄଯ ସଦସୟ ାଆ ଁରିସୀ ନ୍ତଗତତ ଉରବ୍ଧ ଫଶଷି୍ଟ 
ଫୀଭା ଯାଶ:ି  

ଅକଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀସଫୁ ଓୁ ଓାଟଫିା ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ଷି୍ଟ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଓୌଣସ ିଯଫର୍ତ୍ତୀ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ,ଥଯାଆୄଚର୍ନୁ ଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଓୁ ୄହଫ ׀  

iii. ଉ-ସୀଭା 

ଧିଓାଂର୍ ରିସୀ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ଯୂୄ ଓଭିା ପ୍ରୄତୟଓ ଦନି ଏଓ ସୀଭା ଯୂୄ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ସୀଭା, ନସଂି ଘାଚତ ଆତୟାଦ ି
ଓୁ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀ ୄସବ ିସୀଭା ଯାଭର୍ତଦାତା ରୁ୍ଳ୍କ, ଓଭିା ଅଭୟରାନସ ଘାଚତ, ଆତୟାଦ ିାଆଁ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

iv. ଫିୄ ଶଷ ଯୂୄ ୄଯାଗ ାଆଁ ଥିଫା ୄକୌଣସ ିସୀଭା ାଆଁ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 

ରିସୀ ପ୍ରସୂତ ିଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଓଭିା ନୟାନୟ ୄଯାକ, ଧଯନୁ୍ତ, ହୃଦଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ୄଯାକ ାଆଁ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଓଭିା ଓୟାିଙ୍୍ଗ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ 
ଓଯିାୄଯ ׀  

v. ସଂଚୟୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିକାଯୀ କ ିନୁୄହଁ, ମାଞ୍ଚ କଯଫିା 

ଫୀଭିତ ଏଓ ଣ-ଦାଫୀ ୄଫାନସ ାଆଁ ଧିଓାଯୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄଟ ଓ ିନୁହଁ, ,ମଦ ିଫୀଭିତ ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତ/କଡୁଓି ୄଯ ତା’ ରିସୀଠ୍ାଯୁ 
ଦାଫୀ ଓଯ ିନ ଥିଫୁ, ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯନୁ୍ତ ׀ ଣ-ଦାଫୀ  ୄଫାନସ ୄନଓ ସଭଣୄଯ ତଯିକି୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିଅଓାଯୄଯ ଅସଥିାଏ, 
ମାହା ଫାସ୍ତଫୄଯ ୄଯାକୀ/ଫୀଭିତ ଯ ଫୀଭା ଯାର୍ଓୁି ଫୃଦ୍ଧ ିଓଯଥିାଏ ׀ ୄଫୄ ୄଫୄ ସଂଘଣୀ ୄଫାନସ ଓୁ ବୂର ଯୂୄ ଭଧ୍ୟ ଉୄଲ୍ଲଔ 
ଓଯାମାଆ ଥାଆ ାୄଯ ୄମୄହତୁ ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ତ ଯ ୄର୍ର୍ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ କୁଡଓି ଫଘିାଯ ଓୁ ନଅି ମାଆ ନ ଥାଆ 
ାୄଯ ׀  

vi. ସୀଭା ସହତି ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥିଫା ନୟାନୟ ଖଙ୍ଙତ :  

ନୟାନୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟ ଯହ ି ଥାଆ ାୄଯ, ଉ.ସ୍ୱ. ମଦ ି ଘଓିତି୍ସା ର୍ଧି ଫଜି୍ଞାନଯ ଅଣୁୄଫତଦୀଣ ପ୍ରଣାୀ ନ୍ତକତତ ନଅିମାଆଥାଏ, 
ସାଧାଯଣତଃ ତାହାଯ ତ ିଓମ୍ ସୀଭା ଥାଏ ׀ ରିସୀ ଯ ଘାଯ ିଫର୍ତ ୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମାଞ୍ଚ ଭରୂୟସଫୁ ୄଓଫ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ସୀଭା ମତୟନ୍ତ 
ଥାଏ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ ଭଧ୍ୟ ଏଓ ପ୍ରତ ିଦନି ଯ ସୀଭା ଥାଏ ׀  

vii. ୄକା-ୄୄଭଣ୍ଟ 

ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫୂତଯୁ ଭରୂୟାଙି୍କତ ଦାଫୀଯ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ପ୍ରତରି୍ତ ୄଟ ׀ ୄଓା-ୄୄଭଣ୍ଟ ଘଣନତି ଯସିି୍ଥତକିୁଡଓିୄଯ 
ୄଓଫ ଭଧ୍ୟ ରାକୁ ଓଯାମାଆାୄଯ – ୄଓଫ ିତା/ଭାତା ଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ପ୍ରସୂତ ିଦାଫୀ ାଆଁ, ୄଓଫ ଦ୍ୱତିୀଣ ଦାଫୀ ଠ୍ାଯୁ 
ଯଫର୍ତ୍ତୀ କୁଡଓି ାଆଁ ଓଭିା ଏଯଓି ିଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଯାର୍ ିଯୁ ଧିଓ ଦାଫୀ ଉୄଯ ୄଓଫ ׀  
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ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ଏହ ିସଫୁ ସୀଭା ୄଯ ଫୟଫସି୍ଥତ ଓଯଫିା ଫୂତଯୁ, ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ ିଓୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକଡୁଓି ାଆଁ ଡଡିଓଵନ ,ଓାଟୁ 
ଯ ୄନଟ ଯୂୄ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯାମାଏ ׀  

ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀୄଯ ଣ–ୄଦୟ ଅଆଟଭ 

ଏଓ ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସାୄଯ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁଓୁ ନଭିନ ଯୂୄ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ : 

 ଅୄଯାକୟ ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ ଏଫଂ 
 ୄସଫା/ମତ୍ନ ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ 

ଏଓ ୄଯାକଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଔଙ୍ଙତସଫୁ ୄଯ ୄଭଡଓିର ଭରୂୟ  ସଭନ୍ଧତି ସାଭାନୟ ସୁଫଧିାସଫୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁଏ ׀ ଏହା 
ତଯିକି୍ତ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯହଣୀଓୁ ଧିଓ ଅଯାଭଦାଣଓ  ଏଯଓି ି ଅଡଭଯରୂ୍ଣ୍ତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଭଧ୍ୟ 
ୄହାଆାୄଯ ׀  

ଏଓ ସାଧାଯଣ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଏଓ ୄଯାକ ଓୁ ଅୄଯାକୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ସଫୁଯ ଧ୍ୟାନ ଦଏି ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ 
ଉଲି୍ଲଖିତ ୄହାଆ ନ ଥିୄର, ଅଡଭଯ ାଆଁ ତଯିକି୍ତ ଔଙ୍ଙତ ୄଦଣ ୄମାକୟ ହୁଏ ନାହିଁ ׀  

ଏହ ିଔଙ୍ଙତକୁଡଓୁି ଣ-ଘଓିତି୍ସା ଘାଚତଯୂୄ ଫକତୀଓୃତ ଓଯାମାଆାୄଯ ୄମଯ ିଓ ିଞି୍ଜଓଯଣ ଘାଚତ, ଦରିରୀଓଯଣ ଘାଚତ, ଆତୟାଦ ିଏଫଂ 
ୄସହସିଫୁ ଅଆଟଭ ଯ ଘାଚତ ମାହାଓୁ ଫଘିାଯ ଓଯାମାଆାୄଯ ମଦ ି ଅୄଯାକୟ ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ସଭନ୍ଧତି ଥାଏ 
,ଉ.ସ୍ୱ.ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ନଦି୍ଧତାଯତି ଆନୄୄର୍ଣ୍ଟ ଓାାଫଧିୄଯ ୄପ୍ରାଟନି୍ ସପି୍ଳୄଭଣ୍ଟୁ ׀  

ୂୄଫତ ପ୍ରୄତୟଓ TPA/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ତାଙ୍କ ନଚିଯ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ଥିରା, ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସସଫୁଓୁ IRDAI 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ନ୍ତଭି ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିାଯ କ୍ରଭ ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ:  

ସାଯଣୀ 2.1 

ୄସାାନ I 
ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା, ଓନସରଟାଣ୍ଟ ରୁ୍ଳ୍କ , ଆତୟାଦଯି ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ସଭସ୍ତ ଫରି ଏଫଂ ଯସଦିକୁଡଓୁି ତାରିଓାବୁକ୍ତ 
ଓଯଫିା 

ୄସାାନ II ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ରି୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଠି୍ାଯୁ ଣ-ୄଦଣ ଅଆଟଭକୁଡଓୁି ଓାଟଫିା 

ୄସାାନା III ଔଙ୍ଙତ ଯ ପ୍ରୄତୟଓ ର୍ୀର୍ତଓ ାଆଁ ପ୍ରମୁଚୟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିସୀଭାଓୁ ରାକୁ ଓଯଫିା 

ୄସାାନ IV ୄଭାଟ ୄଦଣ ଯାର୍ଓୁି ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଏହା ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫୀଭା ଯାର୍ ିବିତୄଯ ଙ ିଓ ିନାହିଁ, ତାହା ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ୄସାାନ V ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଓୁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ାଆଁ, ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ ୄଓୌଣସ ିୄଓା-ୄ ଓୁ ଓାଟଫିା  

h. ଦାଫୀଯ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ 

ଥୄଯ ୄଦଣ ଦାଫୀ ଯାର୍ ି ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯ ି ସାଯିୄ ର, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଓଭିା ହସି୍ପଟାରଓୁ ଓଯାମାଏ, ପ୍ରଓଯଣ ନୁସାୄଯ ׀ 
ନୁୄଭାଦତି ଦାଫୀ ଯାର୍ ିାଆଁ ପାଆନାନସ / ଅଓାଉଣ୍ଟସ୍ ଫବିାକ ଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଏ ଏଫଂ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଚଯଅିୄଯ ଓଭିା 
ଦାଫୀ ଟଙ୍କାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତାଓୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି ଓଯ ିଓଯାମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ହସି୍ପଟାର ଓୁ ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ଯାର୍ ିଠ୍ାଯୁ ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯ ଓାଟ ଓଯାମାଏ ׀  
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ୄମଉଁଠ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦାନଓୁ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଦ୍ୱାଯା ସଂଘାତି ଓଯାମାଏ, ୄଦଣ ପ୍ରଦାନଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଫୀଭା ଓର୍ତ୍ତା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀ TPA ଭାନଙ୍କ ଓାମତୟପ୍ରଣାୀ ସଭନ୍ଧୄଯ ଧିଓ ଫସୃି୍ତତ ଜ୍ଞାନ ୄଯ ୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ସଷି୍ଟଭ ୄଯ ୄୄଭଣ୍ଟ ୄଡଟ୍ ଗ୍ରାହଓ ନୁସନ୍ଧାନ ଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ସାଧାଯଣତଃ ଏହ ିଫଫିଯଣୀସଫୁଓୁ ସଷି୍ଟଭ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଭସ୍ତ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ/ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଟମି୍ ସହତି ଅଫଣ୍ଟତି ଓଯାମିଫ ׀  

ଥୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆକୄର, ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ୄହାଆକରା ୄଫାରି ଧଯ ିନଅିମାଏ ׀ ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା 
 ଯାର୍ ି ାଆଁ ଯିୄ ାଟତ ସଫୁଓୁ ସାଭଣିଓ ଯୂୄ ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ, ଭଧ୍ୟସ୍ଥ, ଗ୍ରାହଓ  IRDAI ାଔଓୁ ଠ୍ାଆଫାଓୁ ୄଡ ׀ 
ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ୄଯ ସଭାଧାନ ୄହାଆଥିଫା %, ଏଓ ନୁାତ ଯୂୄ ଣ-ୄଦଣ କୁଡଓିଯ 
ଯାର୍,ି ଦାଫୀ ସଭାଧାନ ାଆଁ ନଅିମାଉଥିଫା ହାଯାହାଯ ିସଭଣ, ଆତୟାଦ ିସମି୍ମତି ୄହାଆଥାଏ ׀  

i. ଦସ୍ତାଫଜି ଯ ବାଫ/ଅଫଶୟକୀୟ ତଯିିକ୍ତ ତଥୟଯ ପ୍ରଫନ୍ଧନ  

ଏଓ ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄଯ ଭୂଔୟ ତାରିଓାକୁଡଓିଯ ଏଓ ତାରିଓା ଯ ମାଞ୍ଚଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥାଏ ׀ ଏକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:  

 ବର୍ତ୍ଯି ଟପି୍ପଣୀ ଥିଫା ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍, 
 ସହାଣଓ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟତସଫୁ, 
 ଫବିିନ୍ନ ବାକ ଯ ଫବିାଚନ ଥିଫା ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି, 
 ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ  ପାଭତାସୀ ଫଲି୍ ସଫୁ,  
 ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯସଦିସଫୁ, 
 ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ 
 ଗ୍ରାହଓ ଯଘିଣ  

ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣାୄଡ ୄମ ଚଭାଓଯାମାଆଥିଫା ଘାୄଯାଟ ିଦାଫୀ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକାଟଏି ଭୂବୂତ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ଦୃଷି୍ଟଯୁ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଥିଫା ଯ 
ର୍ୀଓାଯ ୄହାଆଥାଏ ׀ ୄତଣୁ ଏହା ଅଫର୍ୟଓ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଚଭା ଓଯାମାଆ ନଥିଫା ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓଯଫିାଓୁ ଯାଭର୍ତ 
ଦଅିମାଉ ଏଫଂ ତାଓୁ ଏଓ ସଭଣ ସୀଭା ଦଅିମାଉ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ୄସକୁଡଓୁି ତା’ ଦାଫୀ ସହତି ସଂରଗ୍ନ ଓଯ ିାଯଫି ׀  

ୄସ ବ,ି ଏହା ୄହାଆାୄଯ ୄମ ୄମୄତୄଫୄ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଉଙ,ି ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ 
ଓାଯଣ :  

i. ଦଅିମାଆଥିଫା ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ସଠ୍କି୍ ପ୍ରାଯୂୄଯ ନାହିଁ ଓଭିା ୄଯାକଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଓଭିା ଆତହିାସ ସଭନ୍ଧୀଣ ଓଙି ିଫଫିଯଣୀ 
ଧାଯଣ ଓଯ ିନାହିଁ ׀  

ii. ଦଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ମୄଥଷ୍ଟ ଫଫିଯଣୀ ସହତି ଫର୍ଣ୍ତନା ଓଯାମାଆନାହିଁ ଓଭିା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ׀  

iii. ଘଓିତି୍ସା ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ନୁସାୄଯ ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ନୁଯୂ ୄହାଆ ନାହିଁ ଓଭିା ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଆଥିଫା ର୍ଧସଫୁ ୄଯାକ 
ସଭନ୍ଧତି ନୁୄହଁ ମାହା ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଦଅିମାଆଥିରା ׀  

iv. ଦଅିମାଆଥିଫା ଫରିକୁଡଓିୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ଫବିାଚନ ନାହିଁ ׀  

v. ଦୁଆଟ ିଦସ୍ତାଫଚି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଯ ଫଣସୄଯ ସଭାନତା ׀  

vi. ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଏଫଂ ଫରି ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ବର୍ତ୍ ିତାଯଔି/ଡସିଚାଚତ ତାଯଔି ୄଯ ସଭାନତା ׀  

vii. ଦାଫୀ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନଯ ଏଓ ଧିଓ ଫସୃି୍ତତ ମାଞ୍ଚ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ଏଥିାଆଁ, ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ 
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓି ଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ ׀  
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ଉବଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ତଯିକି୍ତ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଆ ରିଖିତ ଯୂୄ ଓଭିା ଆୄଭର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ସଘୂୀତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଧିଓାଂର୍ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫ ׀ ଫର୍ୟ, ୄନଓ ଯସିି୍ଥତକିୁଡଓି 
ଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଏୄତ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ତାହାଓୁ ଣ ୄଦଔା ଓଯାମାଆ ନ ାୄଯ ଓନୁି୍ତ ଗ୍ରାହଓ ଉର୍ତ୍ଯ ଦଏି 
ନାହିଁ ׀ ୄସ ବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓଓୁ ନୁସ୍ମାଯଓ ଠ୍ାମାଏ ୄମ ଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ତଥୟଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିଏଫଂ 
ୄସବ ିତିୄ ନାଟ ିନୁସ୍ମାଯଓ ୄଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭାନ ସୂଘନା ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଥାଏ, ଏଓ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ, ଅଣ ୄଦଖିୄଫ ୄମ ତ୍ର ଯ ର୍ୀର୍ତୄଯ 
‚କ୍ଷାତତିା ଫନିା‛ ଦ କୁଡଓି ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ଏହା ଏଓ ୄଫୈଧିଓ ଅଫର୍ୟଓତା ୄଟ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ 
ଏହ ିସଫୁ ତ୍ର-ଫୟଫହାଯ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀଓୁ ଗ୍ରାହୟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଧିଓାଯ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ତ ଯୄହ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଓୁ ଫସୃି୍ତତ ଯୂୄ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର ଓୁ ଭାକିାୄଯ ଏଫଂ ଏହ ି ଉସଂହାଯୄଯ 
ହଞ୍ଚିାୄଯ ୄମ ପ୍ରକ୍ରଣିା/ଘଓିତି୍ସା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ନ୍ତକତତ ଅୄସ ନାହିଁ ׀ ଧିଓ ତଥୟ ଭାକିଫାଯ ଓାମତୟଓୁ ୄସହ ିଓାମତୟ ଯୂୄ ଫଘିାଯ 
ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ୄମ ଏହାଯ ନହିତିାଥତ ୄହଉଙ ିଓ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଙି ି׀  

ଦରିରୀଓଯଣ  ଫୟାଔୟା ୄଯ ବାଫ ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଦାଫୀ ଯଘିାନୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୄଟ ׀ 
ୄମୄତୄଫୄ ଦାଫୀଓୁ ସଭସ୍ତ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଫନିା ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ, ଧିଓ  ଧିଓ ତଥୟ ୄମାକାଆଫା ାଆଁ 
ଫାଯଭାଯ ନୁୄଯାଧ ଓଯ ିଗ୍ରାହଓଓୁ ସୁଫଧିାୄଯ ଓାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଭ ଅଘଯଣ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ସଭସ୍ତ ସୂଘନାଯ ଏଓ ସମି୍ମତି ତାରିଓା ସହତି ୄସ ବ ିନୁୄଯାଧ 
ଥୄଯ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ତା ୄଯ ୄଓୌଣସ ିନୂତନ ଅଫର୍ୟଓତା ଭକାମିଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀  

j. ସ୍ୱୀକାମତୟ ଦାଫୀ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ନୁବୂତ ିଯୁ ଚଣା ୄଡ ୄମ ଚଭା ଓଯା ମାଆଥିଫା 10% ଯୁ 15% ମତୟନ୍ତ ଯ ଦାଫୀ ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତାଫୀ 
ନ୍ତକତତ ଅସନ୍ତ ିନାହିଁ ׀ ଏହା ୄନଓ ପ୍ରଓାଯ ଯ ଓାଯଣ ାଆଁ ୄହାଆାୄଯ ମାହା ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଓୄତଓ ୄହଉଙ ି:  

i. ବର୍ତ୍ ିତାଯଔି ଫୀଭା ଯ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ନାହିଁ ׀  
ii. ୄସହ ିସଦସୟ ମାହା ସଓାୄର୍ ଦାଫୀଟ ିଓଯାମାଉଙ,ି ତାଓୁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଦଅିମାଆ ନାହିଁ ׀  
iii. ୂଫତ-ଫଦିୟଭାନ ୄଯାକ ଓାଯଣ ଯୁ ,ୄମଉଁଠ୍ ିରିସୀ ୄସ ବ ିଫସ୍ଥା ଓୁ ଫଚତି ଓୄଯ ୁ ׀   
iv. ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧ ଓାଯଣ ନ ଥାଆ ଚଭାୄଯ ନୁଘତି ଫିଭ ׀  
v. ୄଓୌଣସ ିସକ୍ରିଣ ଘଓିତି୍ସା ନାହିଁ; ବର୍ତ୍ଟି ିୄଓଫ ମାଞ୍ଚ/ଯୀକ୍ଷଣ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ୄଟ ׀  
vi. ଘଓିତି୍ସା ଓଯାମାଉଥିଫା ୄଯାକ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫଚତି ୄଟ ׀  
vii. ୄ ଯାକ ଯ ଓାଯଣ ଭଦୟ ଓଭିା ଡ୍ରକସ ଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ୄଟ ׀  
viii. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 24 ଖଣ୍ଟାଠ୍ାଯୁ ଓମ୍ ଫଧି ଯ ୄଟ ׀  

ଏଓ ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଓଭିା ପ୍ରତୟାଔୟାନ ,ୄମଉଁ ଓାଯଣଯୁ ଫ ି ୄହଉୁ ଓୁ ଗ୍ରାହଓଓୁ ରିଖିତ ଯୂୄ ସୂଘୀତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀ 
ସାଧାଯଣତଃ, ୄସବ ିସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର, ଥତାତ୍ ୄସହ ିରିସୀ ସର୍ତ୍ତ/ ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ମାହା ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯାକରା, ଏହାଯ 
ଫଫିଯଣ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଯ ଓାଯଣ ଓୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓାଂର୍ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଙ ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଦ୍ୱାଯା ୄଫୈଧଓୃତ ଓଯାମାଏ, ମିଏ ଦାଫୀଓୁ 
ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଦଫା ାଆଁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ପ୍ରଫନ୍ଧଓ ଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫଯଷି୍ଠ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି ି ଏହା ଏହାଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଟ ୄମ ୄଓୌଣସ ିଫ ׀
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ସ୍ୱୀଓାଯ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ନୟାୄଣାଘତି ୄଟ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଫୟାଔୟା ଓଯା ମାଆ ାଯଫି ମଦ ିଫୀଭିତ ୄଓୌଣସ ିୄଫୈଧାନଓି ସଭାଧାନ 
ାଆଫା ାଆଁ ଘାହିଁଫ ׀  

ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଏଓ ବିୄମାକ ତ୍ର ୄଦଫା ଫୟତୀତ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାଯ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ନଭିନ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଗ୍ରାହଓଯ ଫଓିଳ୍ପ 
ଯହଙି ି:  

 ଫୀଭା ୄରାଓା ଓଭିା 
 ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯଭ ଓଭିା 
 IRDAI ଓଭିା 
 ଅଆନ ନୟାଣାଣ ׀  

ପ୍ରୄତୟଓ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପାଆର ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ ଏହା ଭରୂୟାଙ୍କନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ସାଧାଯଣ ଉାଣୄଯ ସ୍ୱୀଓାଯ 
ୄଫୈଧିଓ ମାଞ୍ଚଯ ସମ୍ମଔୁୀନ ୄହଫ ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ଦସ୍ତାଫଚିସଫୁ ଏଓ ନଯିାଦ ସ୍ଥାନୄଯ କଙ୍ଙତି ଯଔା ମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ, ମଦ ିନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୁ 
ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଆଁ ଅଫର୍ୟଓତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ׀  

k. ଧିକ ଫସୃି୍ତତ ନୁସନ୍ଧାନ ାଆଁ ସୄନ୍ଦହଜନକ ଦାଫୀ 

ସଭସ୍ତ ପ୍ରଓାଯଯ ଫୟଫସାଣ ୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ସଭସୟା ଓୁ ସମ୍ଭାଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯ ିଅସଙୁନ୍ତ ି  ଯଘିାତି ׀
ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟରୂ୍ଣ୍ତ ଦାଫୀ କଡୁଓିଯ ସଂଔୟା ହସିାଫୄଯ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ ଫଡ ଘୟାୄରଞ୍ଜ ୍ଉସ୍ଥିତ 
ଓଯଙି ି׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଓଯାମାଆଥିଫା ଓଟ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ ୄହଉଙ ି:  

i. ଙଦମନାଭଧାଯଣ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସତି ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ii. ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ଯ ୄହଯୄପଯ, ଏଓ ଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମଉଁଠ୍ ିୄଓୌଣସ ିହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄହାଆ ନାହିଁ ׀  

iii. ଔଙ୍ଙତକୁଡଓିଯ ଫୀତ,ି ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ସହାଣତାୄଯ ୄହଉ ଥଫା ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଯୂୄ ଚାତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫାହୟ ଫରିକକୁଡଓୁି 
ୄମାଡଫିା ଦ୍ୱାଯା ୄହଉ ׀  

iv. ଫାହୟ ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ / ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା, ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଯ ଔଙ୍ଙତ ଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା 
ାଆଁ, ମାହା ୄଓୄତଓ ସ୍ଥିତିୄ ଯ ଧିଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ୄଦୈନଓି ଅଧାଯୄଯ ଙ ଓଟ ଯ ନୂତନ ଦ୍ଧତସିଫୁ ଅଫବିତାଫ ୄହଫା ସହତି, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  TPA ଭାନଙୁ୍କ ନଭିନ ସ୍ତଯୄଯ ଯସିି୍ଥତଓୁି 
ରକାତଯ ବାୄଫ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ୄସବଅି ଙ ଓଟକୁଡଓୁି ଅଫଷି୍କାଯ ଓଯଫିା  ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଦୄକ୍ଷକୁଡଓୁି ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ׀  

ଦୁଆଟ ିଦ୍ଧତ ିଅଧାଯୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଦାଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯାମାଏ :  

 ୄନୈତୟ ଦାଫୀ ଏଫଂ 
 ଅଓସି୍ମଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଥିଫା ଦାଫୀ  

ଏଓ TPA ଓଭିା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଏଓ ଅନ୍ତଯଓି ଭାନଓ ସ୍ଥାିତ ଓଯିାୄଯ ୄମ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ପ୍ରତରି୍ତ ଓୁ ୄବୌତଓି ଯୂୄ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି; ଏହ ିପ୍ରତରି୍ତ ନକଦହୀନ  ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ ׀  
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ଏହ ିଦ୍ଧତ ିନ୍ତକତତ, ଣତାଣ୍ଡମ୍ ସୟାବ୍ନିଲଙ୍୍ଗ ଦ୍ଧତ ିଯ ଉୄମାକ ଓଯ ିଦାଫୀକୁଡଓୁି ଘଣନ ଓଯାମାଏ ׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସର୍ତ୍ତ ଯଔନ୍ତ ି
ୄମ ଏଓ ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଭୂରୟଠ୍ାଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ତ ସଭସ୍ତ ଦାଫୀଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି ଏଫଂ ଦାଫୀକକୁଡଓି ଯ ଏଓ ନଭନୂାଓୃତ ସଭୂହ ମାହା ୄସହ ି
ସୀଭା ଯ ତୄ ଥାଏ, ୄସକୁଡଓୁି ସତୟାନ ାଆଁ ନଅିମାଆଥାଏ ׀  

ଦ୍ୱତିୀଣ ଦ୍ଧତିୄ ଯ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ୄଦଆ କତ ି ଓଯଥିାଏ ମାହା ମଦ ି ଙି୍କ୍ତୄଯ ନ ଥାଏ, ନଭିନ 
ମାଞ୍ଚ/ନୁସନ୍ଧାନ ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ :  

i. ୄଭଡଓିର ଯୀକ୍ଷଣ ଓଭିା ର୍ଧ ସଭନ୍ଧୀଣ ଦାଫୀ ଯ ଏଓ ଫଡ ବାକ 

ii. ଗ୍ରାହଓ ସଭାଧାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ତରି୍ଣ ଅଗ୍ରହୀ 

iii. ବଯ-ଯାଆଟଙ୍ି୍ଗ ଥିଫା ଫରି କୁଡଓି, ଆତୟାଦ ି 

ମଦ ିଦାଫୀ ଟ ିମଥାଥତ ନୁୄହ ଁୄଫାରି ସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଦାଫୀଟ ିଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମୄତ ୄଙାଟ ୄହାଆ ଥାଉ ନା ଓାହିଁଓ ି׀  

l. TPA ଦ୍ୱାଯା ନଗଦହୀନ ସଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଓିଯ ିଓାମତୟ ଓୄଯ ? ଏହାଯ ଭଭତ ୄଯ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ଙ ିମାହା ଭଧ୍ୟଓୁ TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହିତି 
ପ୍ରୄଫର୍ ଓୄଯ ׀ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀଭାନଙ୍କ ସହତି ଭଧ୍ୟ ଯାଚନିାଭା ସମ୍ଭଫ ୄଟ ׀ ଏହ ି ନୁବାକ ୄଯ 
ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରଣିାଓୁ ଅୄଭ ୄଦଖିଫା :  

ଯଣୀ 3.1 

ୄସାାନ 1 

ସ୍ୱା୍ସ୍ଥୟ ଫୀଭା ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଏଓ ଗ୍ରାହଓ ଏଓ ୄଯାକୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଓଭିା ଏଓ କ୍ଷତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଫଂ ୄତଣୁ 
ଏଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ବର୍ତ୍ ିାଆଁ ତାଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଏ ׀ ୄସ ,ଓଭିା ତା’ କ୍ଷଯୁ ୄଓହ ିଚୄଣୁ ନଭିନ ଫୀଭା ଫଫିଯଣୀ 
ସହତି ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫୀଭା ୄଡସ୍କ ାଔଓୁ ହୄଞ୍ଚ :  

i. TPA ନାଭ, 
ii. ତା’ ସଦସୟତା କ୍ରଭାଙ୍କ 
iii. ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନାଭ, ଆତୟାଦ ି׀  

ୄସାାନ 2 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓ ତଥୟକୁଡଓୁି ସଙ୍କତି ଓୄଯ ୄମଯ ିଓ ି:  
 ୄଯାକ ନଦିାନ 
 ଘଓିତି୍ସା 
 ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯ ଙ୍କ ନାଭ,  
 ପ୍ରସ୍ତାଫତି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଦନି ସଂଔୟା ଏଫଂ 

 ଅଓତି ଭରୂୟ 
ଏହାଓୁ ଏଓ ପଭତାଟ ,ପ୍ରାଯୂୁ ୄଯ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଏ, ମାହାଓୁ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ପଭତ ଓୁହାମାଏ ׀  
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ୄସାାନ 3  

TPA ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା ପଭତୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓୄଯ ׀ ଏହା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତାଫୀ ୄଯ ଥିଫା 
ତଥୟଓୁ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଥିଫା ସମ୍ମତ ଦଯ/ଭୂରୟ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ଏକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ, ଏଫଂ ନକଦହୀନ ନୁଜ୍ଞା 
,ପ୍ରାଧିଓାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ଓ ିନାହିଁ ଏଫଂ ମଦ ିହଁ, ୄଓୄତ ଯାର୍ ିାଆଁ ଏହାଓୁ ପ୍ରାଧିଓୃତ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍, 
ତାହା ଉୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ନଏି ׀ 
ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ TPA ଧିଓ ସୂଘନା ଭାକିାୄଯ ׀ ଥୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄହାଆକୄର, ଫନିା ଫିଭୄ ଯ ଏହା 
ସଭନ୍ଧୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଏ ׀  
IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ନ୍ତକତତ ଉବଣ ପଭତଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ;ି 
,ଯିୄ ର୍ର୍ୄଯ ଥିଫା ସଂରଗ୍ନ ଓୁ ୄଦଔନୁ୍ତ ୁ 

ୄସାାନ 4 
TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାଧିଓୃତ ଯାର୍ଓୁି ୄଯାକୀଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯୂୄ ଯଖି, ୄଯାକୀଓୁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଘଓିତି୍ସା 
ଦଅିମାଏ ׀ ଣ–ଘଓିତି୍ସା ଔଙ୍ଙତ  ରିସୀ ନ୍ତକତତ ୄଓୌଣସ ିଅଫର୍ୟଓୀଣ ୄଓା-ୄ (ସହ-ୄଦଣପ୍ରଦାନ) ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା 
ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ ଚଭା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ସଦସୟଓୁ ଓୁହାମାଆାୄଯ ׀    

ୄସାାନ 5 

ୄମୄତୄଫୄ ୄଯାକୀ ଡସିଚାଚତ ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହୁଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄଯାକୀଯ ଅଓାଉଣ୍ଟୄଯ ଚଭା 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଓୁି ଫୀଭା ଦ୍ୱାଯା ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଫାସ୍ତଫ ଘଓିତି୍ସା ଘାଚତ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ମାଞ୍ଚ ଓୄଯ ׀  
ମଦ ିଚଭା ଓମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନା ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ୄକ୍ରଡଟି୍ ଯ ତଯିକି୍ତ ନୁୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁୄଯାଧ 
ଓୄଯ ׀  
TPA ତାହା ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓୄଯ ଏଫଂ ତଯିକି୍ତ ଯାର୍ ିଯ ନୁୄଭାଦନ ଓୄଯ ׀  

ୄସାାନ 6 
ୄଯାକୀ ଣ-ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଘାଚତସଫୁ ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଡସିଚାଚତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ׀ ଦରିରୀଓଯଣ ଓୁ ୂଯା ଓଯଫିା ାଆଁ, ତାଓୁ 
ଦାଫୀ ପଭତ  ଫରି ୄଯ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ଓୁହାମିଫ ׀  

ଚଯଣ 7 

ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଭସ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ଏଫଂ ଫରି ଯ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ାଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି TPA ନଓିଟୄଯ 
ଉସ୍ଥାିତ ଓୄଯ : 

i. ଦାଫୀ ପଭତ 
ii. ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍/ ବର୍ତ୍ତ ଟପି୍ପଣୀ 
iii. TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ / ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ଯଘିଣ ଓାଡତ ଏଫଂ ପୄଟା  ID ପ୍ରଭାଣ 
iv. ନ୍ତଭି ସମି୍ମତି ଫରି 
v. ଫସୃି୍ତତ ଫରି 
vi. ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟତ 
vii. ୄପ୍ରସି୍କିଵନ  ପାଭତାସୀ ଫରି 
viii. TPA  ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମାଆଥିଫା ସ୍ୱୀଓୃତ ିତ୍ର  
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ୄସାାନ 8 

TPA ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫି ଏଫଂ ନଭିନରିଖିତ ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓୁି ସତୟାିତ ଓଯଫିା ୄଯ ଡାକ୍ତଯ ଔାନାଓୁ 
ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସୁାଯରି୍ ଓୄଯ :  
i. ଘଓିତି୍ସା ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଯାକୀ ୄସହ ିଫୟକି୍ତ ୄଟ ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  
ii. ୄଯାକୀଓୁ ୄସହ ିଫସ୍ଥା ,ୄଯାକୁ ାଆଁ ଘଓିତି୍ସା ଓଯାକରା ମାହା ାଆଁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯାମାଆଥିରା ׀  
iii. ଫଚତି ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଔଙ୍ଙତ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ, ଫରି ଯ ଂର୍ ନୁୄହଁ ׀  
iv. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ସୀଭା/ପ୍ରତଫିନ୍ଧ ଯ ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  
v. ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ଟୟାଯଫି୍ ଦଯ କୁଡଓିଯ, ୄନଟ୍ ୄଦଣ ଯାର୍ ିଓୁ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓଯଫିା ାଆଁ,    

ନୁାନ ଓଯାମାଆଙ ି׀  

 

ନକଦହୀନ ସଫୁଧିାଯ ଭରୂୟ ସୄନ୍ଦହଚନଓ ନୁୄହଁ ׀ ସୁଫଧିାଯ ସୄଫତାର୍ତ୍ଭ ଉୄମାକ ଓିଯ ିଓଯାମିଫ, ତାହା ଚାଣଫିା ଗ୍ରାହଓ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ 
ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ׀ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ଫନୁି୍ଦକୁଡଓି ୄହଉଙ ି:  

i. ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ସନୁଶିି୍ଚତ ୄହଫା ଉଘତି୍ ୄମ ତା’ ାଔୄଯ ତାଯ ଫୀଭା ଫଫିଯଣୀ କୁଡଓି ଙ ି ଏହା ନ୍ତବତୁ  ׀ କ୍ତ ଓୄଯ 
ତାହାଯ : 

 TPA ଓାଡତ, 
 ରିସୀ ପ୍ରତରିିି, 
 ସୁଯକ୍ଷାଯ ସର୍ତ୍ତ  ଘୁକି୍ତ ଆତୟାଦ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ଉରବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ୄସ ,ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ୄହରପରାଆନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯୁ TPA ଓୁ ସଂଓତ ଓଯିାୄଯ ଏଫଂ 
ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଭାକିାୄଯ ׀  

ii. ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ୄମ ତା’ ଓନସରଟଙ୍ି୍ଗ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଆଥିଫା ଡାକ୍ତଯଔାନା ଟ ିTPA 
ଯ ୄନଟେଓତୄ ଯ ଙ ିଓ ିନାହିଁ ׀ ମଦ ିନାହିଁ, ୄସ TPA ସହତି ଉରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପକୁଡଓି ଫରି୍ଣୄଯ ଯାଭର୍ତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄମଉଁଠ୍ ିୄସହ ିଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ନକଦହୀନ ସୁଫଧିା ଉରବ୍ଧ ଥିଫ ׀  

iii. ତାଓୁ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିୄମ ଫୂତ-ନୁଜ୍ଞା ପଭତୄଯ ସଠ୍କି୍ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଓଯାମାଆଙ ି ି ମଦ ׀
ପ୍ରଓଯଣଟ ିସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ, TPAନକଦହୀନ ସୁଫଧିାଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ ଓଭିା ପ୍ରର୍ନ ଉଠ୍ାଆାୄଯ ׀  

iv. ତାଓୁ ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓତା ଙ ିୄମ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘାଚତସଫୁ ୄଓାଠ୍ଯୀ ବଡା ବ ିସୀଭାକଡୁଓି ସହତି ସସୁଙ୍ଗତ 
ଥାଏ ଓଭିା ୄଭାତଅି ଫନୁି୍ଦ ବ ିଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଘଓିତି୍ସାକୁଡଓି ଉୄଯ ଓୟାପ୍ ରକାଏ ׀  

ମଦ ିରିସୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ଯାର୍ ିୄକ୍ଷା ୄସ ଧିଓ ଔଙ୍ଙତ ଓଯଫିାଓୁ ଘାୄହଁ, ଏହା ଗ୍ରୀଭ ୄଯ ଚାଣଫିା ଧିଓ ଉର୍ତ୍ଭ ୄହଫ ୄମ ଔଙ୍ଙତ 
ସଫୁ ୄଯ ତାହାଯ ଂର୍ ଓ’ଣ ୄହାଆାୄଯ ׀  

v. ଗ୍ରାହଓ ଡସିଚାଚତ ଯ ଅକଯୁ TPA ଓୁ ନଶିି୍ଚତ ବାୄଫ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ୄଓୌଣସ ି ତଯିକି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ାଆଁ TPA ଓୁ 
ଠ୍ାଆଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ନୁୄଯାଧ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ମାହା ଡସିଚାଚତ ୂଫତଯୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ୄଯାକୀଓୁ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନାଫର୍ୟଓ ଯୂୄ ୄକ୍ଷା ନ ଓଯଫିା ଯ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫି ׀  
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ଏହା ଭଧ୍ୟ ସମ୍ଭଫ ୄଟ ୄମ ଗ୍ରାହଓ ୄକାଟଏି ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଏଓ ନୁୄଭାଦନ ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓୄଯ 
ଏଫଂ ନଏି ଓନୁି୍ତ ୄଯାକୀଓୁ ନୟ ୄଓୌଣସ ି ସ୍ଥାନୄଯ ବର୍ତ୍ ି ଓଯଫିା ାଆଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ନଏି ׀ ୄସ ବ ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ଏଫଂ TPA ଓୁ ଏହା ସଘୂୀତ ଓଯଫିା ାଆଁ ନୁୄଯାଧ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ଓ ି ନକଦହୀନ 
ନୁୄଭାଦନ ଯ ଉୄମାକ ଓଯାମାଆ ନାହିଁ ׀  

ମଦ ିଏହା ଓଯା ନ ମାଏ, ନୁୄଭାଦତି ଯାର୍ ିଗ୍ରାହଓଯ ରିସୀ ୄଯ ଫଳକ୍ ୄହାଆ ଯହ ିମାଆ ାୄଯ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ନୁୄଯାଧଯ 
ନୁୄଭାଦନ ଉୄଯ ପ୍ରତଓୂି ପ୍ରବାଫ ଓାଆ ାୄଯ ׀  
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C. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଗୁେକିୄଯ ଦରିରୀକଯଣ  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି, ୂୄଫତ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ବ,ି ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଦରିର/ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ଏଓ ର୍ଙୃ୍ଖା ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି
 ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଦୁଆଟ ିଭୂଔୟ ପ୍ରର୍ନଯ ଉର୍ତ୍ଯ ୄଦଫାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫ ୄଫାରି ଅର୍ା ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ,ଏହା ୄଦଣୄମାକୟ ׀
ୄଟ ଓ ି?ୁ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ସୀଭା ,ୄଓୄତ ଯଭିାଣ ଯ ଯାର୍?ି) ׀  

ଏହ ିନୁବାକ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ଦସ୍ତାଫଚି ଯ ଅଫର୍ୟଓତା  ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତ ଓୁ ଫୟାଔୟା ଓୄଯ 
:  

1. େସିଚାଜତ ସାଯାଂଶ 

ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି ୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ ମାହା ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିାୄଯ ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଏହା ୄଯାକୀଯ ଫସ୍ଥା  ଘଓିତି୍ସାଯ ପ୍ରଓାଯ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ସଘୂନାଯ ଫଫିଯଣୀ ଦଏି ׀  

IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ ଏଓ ଭାନଓ ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଯ ଫରି୍ଣ ସଘୂୀ ନଭିନ ଯୂୄ ୄଟ :  
1. ୄଯାକୀଯ ନାଭ 
2. ୄଟରିୄପାନ ନଭଯ / ୄଭାଫାଆର ନଭଯ 
3. IPD ନଭଯ     
4. ବର୍ତ୍ ିନଭଯ 
5. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରଟାଣ୍ଟ/ଭାନଙ୍କ ନାଭ, ସଂଓତ ନଭଯ ଏଫଂ ଫବିାକ/ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା 
6. ବର୍ତ୍ ିଯ ତାଯଔି  ସଭଣ 
7. ଡସିଚାଚତ ଯ ତାଯଔି  ସଭଣ 
8. MLC ନଭଯ /FIR ନଭଯ 
9. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ୄପ୍ରାବିଚନର ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ 
10. ଡସିଚାଚତ ସଭଣୄଯ ନ୍ତଭି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ 
11. ନ୍ତଭି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ାଆଁ, ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯରି୍ ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁସାୄଯ, ICD – 10 ୄଓାଡ ,କୁଡଓିୁ ଓଭିା ନୟ 

ୄଓୌଣସ ିୄଓାଡ 
12. ବର୍ତ୍ଯି ଫଧି  ଓାଯଣ ସହତି ବିୄମାକ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା 
13. ୄଯାକ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିାଯ ସାଯାଂର୍ 
14. ବର୍ତ୍ ିସଭଣୄଯ ର୍ାଯୀଯଓି ଯୀକ୍ଷା ଉୄଯ ଭଔୂୟ ନଷି୍କର୍ତ 
15. ଭଦୟତା, ତଭାଔ ୁଓଭିା ନରି୍ାଦ୍ରଫୟଯ ଦୁଷ୍ପ୍ରୄଣାକ ଯ ଆତହିାସ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
16. କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ତୀତ ୄଭଡଓିର  ସଚଓିର ଆତହିାସ, ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
17. ଯଫିାଯ ଆତହିାସ ମଦ ିଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ କୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ / ଅଫର୍ୟଓ ଥାଏ  
18. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂଔୟ ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ସାଯାଂର୍ 
19. ଚଟିତା ସୄଭତ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଯ ୄଓାସତ ମଦ ିଓଙି ିଥାଏ  
20. ଡସିଚାଚତ ୄଯ ଯାଭର୍ତ 
21. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଓନସରଟାଣ୍ଟ/ପ୍ରାଧିଓୃତ ଟମି୍ ଡାକ୍ତଯ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ  
22. ୄଯାକୀ / ଯଘିାଓ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ହସ୍ତାକ୍ଷଯ 

ଉର୍ତ୍ଭ ଯୂୄ ରିଖିତ ଏଓ ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ୄଯାକ/ଭତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସାଯ ପ୍ରଓାଯ ଓୁ ଫୁଛଫିାୄଯ ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଫୟକି୍ତଓୁ ତୟନ୍ତ ଯୂୄ 
ସାହାମୟ ଓୄଯ, ମାହାଦ୍ୱାଯା ସଭାଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣାଓୁ ତ୍ୱଯାନିତ ଓଯଥିାଏ ׀ IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସପ 
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ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ାଆଁ ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ାଆଁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତସଫୁଓୁ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ ׀ ୄମଉଁଠ୍ ି ୄଯାକୀ ଦୁବତାକୟଫର୍ତଃ 
ଚୀଫତି ଯୄହ ନାହିଁ ׀ ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ଓୁ ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଭୃତୁୟ ସାଯାଂର୍ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଡସିଚାଚତ ସାଯାଂର୍ ଓୁ ସଫତଦା ଭୂ ଯୂୄ ଭକାମାଆଥାଏ ׀  

2. ମାଞ୍ଚ/ ନୁସନ୍ଧାନ ଯିୄ ାଟତ 

ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟତକୁଡଓି ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍  ଘଓିତି୍ସା ଭଧ୍ୟୄଯ ତୁନା ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣତା ଓଯନ୍ତ,ି ମାହାଦ୍ୱାଯା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଅଭନ୍ତ୍ରତି ଓଯଥିିଫା 
ସଠ୍କି୍ ସ୍ଥିତ ିଏଫଂ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧିୄଯ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକତ ିଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ୄମାକାଆ ଥାଏ ׀  

ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟତକୁଡଓିୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ହୁନ୍ତ ି:  

a) ଯକ୍ତ ଯୀକ୍ଷା ଯିୄ ାଟତ; 
b) ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ଯିୄ ାଟତ; 
c) ସ୍କୟାନ ଯିୄ ାଟତ 
d) ଫାୄଣାସି୍ପ ଯିୄ ାଟତ କୁଡଓି  

ସଭସ୍ତ ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟତ ୄଯ ନାଭ, ଫଣସ, ରିଙ୍ଗ, ଯୀକ୍ଷଣ ଯ ତାଯଔି ଆତୟାଦ ିଥାଏ ଏଫଂ ୄସକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଭୂଯୂୄ ଉସ୍ଥାିତ 
ଓଯାମାଏ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ନୁୄଯାଧ ୄମ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓଓୁ ଏକ୍ସ, ବା- ୄଯ  ନୟାନୟ ପିରମକୁଡଓୁି ୄପଯାଆ ୄଦଆ ାୄଯ ׀  

3. ସମି୍ମତି ଏଫଂ ଫସୃି୍ତତ ଫରିଗୁେକି :  

ଏହା ୄସହ ିଦସ୍ତାଫଚି ୄଟ ମାହା ଫୀଭା ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଓ’ଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ, ଏହା ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୄଯ ׀ ୂୄଫତ ଫରି ାଆଁ ଭାନଓ 
ପଭତାଟ ନ ଥିରା, ଓନୁି୍ତ IRDAI ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ସମି୍ମତି  ଫସୃି୍ତତ ଫରି କୁଡଓି ାଆଁ ପଭତାଟ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀ IRDAI 
ୄେଫସାଆଟ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫଫିଯଣୀକୁଡଓୁି ଫୁଛଫିା ାଆଁ ଙାତ୍ର/ଙାତ୍ରୀ ଓୁ ଯାଭର୍ତ ଦଅିମାଉଙ ି׀  

ୄମୄତୄଫୄ ସମି୍ମତି ଫରି ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଘତି୍ର ଓୁ ଉସ୍ଥାିତ ଓୄଯ, ଫସୃି୍ତତ ଫରି ୄଓାଡକୁଡଓି ସନ୍ଦବତୄଯ, ଫବିାଚନ ,ୄବ୍ରକ୍ ପ୍ୁ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ 
  ׀

ଫସୃି୍ତତ ଫରିଓୁ ଉୄମାକ ଓଯ ିଣ-ୄଦଣ ଔଙ୍ଙତସଫୁଯ ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଏ, ୄମଉଁଠ୍ ିଣ-ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଔଙ୍ଙତକୁଡଓୁି ଯାଉଣ୍ଡ-ଫ୍ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ 
ଏହା ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଔଙ୍ଙତ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ଓାଟ ାଆଁ ଉୄମାକ ଓଯାମାଏ ׀  

ଫରିକୁଡଓୁି ଭୂ ଯୂୄ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀  

4. ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଯସଦି 

କ୍ଷତିରୂ୍ତ୍ଯି ଏଓ ଘୁକି୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ପ୍ରତିରୂ୍ତ୍ ିଭଧ୍ୟ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଯି ଘାଯଓି 
ଯସଦି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଫି ׀  

ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ୄଭାଟ ଫରି ଯ ନୁଯୂ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ ୄନଓ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଦଣ ଯାର୍ ି
ଉୄଯ ଙାଡ ଓଭିା ଡସି୍କାଉଣ୍ଟଯ ଏଓ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତ ି  ସବ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄଯାକୀ କ୍ଷଯୁ ଫାସ୍ତଫୄଯ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ଓୁିୄ ׀
ୄଓଫ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଓୁହାମାଏ ׀  

ଯସଦି ୄଯ ସଂଔୟା ୄଦଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ/ଓଭିା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଦଅିମିଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଭୂ ଯୂୄ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ׀  
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5. ଦାଫୀ ପଭତ 

ଦାଫୀ ପଭତ ୄହଉଙ ିଦାଫୀଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ଘାଯଓି  ୄଫୈଧାନଓି ନୁୄଯାଧ ଏଫଂ ଏହାଓୁ ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆ 
ଭୂ ଯୂୄ ଚଭା ଓଯାମାଏ ׀ ଦାଫୀ ପଭତଓୁ ଫର୍ତ୍ତଭାନ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଭାନଓୀଓୃତ ଓଯାମାଆଙ ିଏଫଂ ଫୟାଓ ଯୂୄ ନଭିନ କୁଡଓୁି ସମି୍ମତି 
ଓୄଯ : 

a) ଭୂଔୟ ଫୀଭିତ ଯ ଫଫିଯଣୀ ଏଫଂ ରିସୀ ସଂଔୟା ମାହା ନ୍ତକତତ ଦାଫୀ 

b) ଫୀଭା ଆତହିାସ ଯ ଫଫିଯଣୀ 

c) ହସି୍ପଟାରାଆଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୀଭତି ଫୟକି୍ତଯ ଫଫିଯଣୀ 

d) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଫିଯଣୀ ମଥା: ଡାକ୍ତଯଔାନା, ୄଓାଠ୍ଯୀ ଫକତ, ବର୍ତ୍ ି ଡସିଚାଚତଯ ତାଯଔି  ସଭଣ, ଦୁଖତଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ୄାରିସଓୁ ସୂଘୀତ ଓଯାମାଆଙ ିଓ ିନାହିଁ, ର୍ଧ ଯ ପ୍ରଣାୀ ଆତୟାଦ ି׀  

e) ଦାଫୀଯ ଫଫିଯଣୀ ମାହା ାଆଁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଯାମାଆଥିରା ୄମଉଁଥିୄଯ ଭୂରୟକୁଡଓିଯ ଫବିାଚନ, ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ 
ୂଫତଫର୍ତ୍ତୀ  ଯଫର୍ତ୍ତୀ ଫଧି ׀ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭାଟାଯାର୍/ିନକଦ ରାବଯ ଫଫିଯଣୀ ଆତୟାଦ ିନ୍ତବତୁ କ୍ତ ׀  

f) ସଂରଗ୍ନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫରିକୁଡଓିଯ ଫଫିଯଣୀ 

g) ନୁୄଭାଦତି ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରର୍ଣ ାଆଁ ଭୂଔୟ ଫୀଭିତଯ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫଫିଯଣୀ  

h) ଫୀଭିତ ଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ׀  

ୄଯାକ, ଘଓିତି୍ସା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ/ତଥୟ ଫୟତୀତ, ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଠ୍ାଯୁ ୄଖାର୍ଣାତ୍ର ଦାଫୀ ପଭତ ଓୁ ୄଫୈଧିଓ ଥତୄଯ ସଫୁଠୁ୍ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ 
ଦସ୍ତାଫଚି ଓଯଥିାଏ ׀  

ଏହା ୄହଉଙ ିୄସହ ିୄଖାର୍ଣାତ୍ର ମାହା ଦାଫୀୄଯ ‚ଯଭ ସଦ୍ଭାଫ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ‛ ଓୁ ରାକ ୁଓୄଯ, ମାହାଯ ଉରଙ୍ଘନ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ବୂର 
ଘତି୍ରଣ ନୁୄଙ୍ଚଦ ଓୁ ଅଓୃଷ୍ଟ ଓୄଯ ׀  

6. ଯଚିୟ ପ୍ରଭାଣ  

ଅଭ ଚୀଫନ ଯ ଫବିିନ୍ନ ଓାମତୟଓା ୄଯ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଯ ଉୄମାକ ୄଯ ଫୃଦ୍ଧ ିସହତି, ସାଧାଯଣ ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ 
ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ – ସୁଯକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସତି ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୄକାଟଏି  ୄସହ ି ଏଓା ଟନ୍ତ,ି ଏହାଓୁ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ׀  

ସାଧାଯଣତଃ ଭକାମାଉଥିଫା ଯଘିଣ ଦସ୍ତାଫଚି ୄହାଆାୄଯ :   

a) ୄବାଟଦାତା ଯଘିଣ ତ୍ର 
b) ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନସ 
c) PAN ଓାଡତ 
d) ଅଧାଯ ଓାଡତ ଆତୟାଦ ି׀  

ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଉୄଯ ୄଚାର୍ ୄଦଫା ଯଣିାଭ ୄଯ ନକଦହୀନ ଦାଫୀକୁଡଓିୄଯ ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ପ୍ରଓଯଣ ୄଯ ଏଓ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ସ କାସ 
ୄହାଆଙ ି ୄମୄହତୁ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫୂତଯୁ ଏହାଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓଭିା TPA ନଓିଟୄଯ ଉସ୍ଥିତ ଓଯଫିା 
ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଏଓ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଫାରି ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓଯ,ି ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ଭକାମାଏ ׀  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀୄଯ, ଯଘିଣ ପ୍ରଭାଣ ୄକ୍ଷାଓୃତ ଓଭ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧନ ଓୄଯ ׀  
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7. ଫିୄ ଶଷ ଦାଫୀଗୁେକି ସହତି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦସ୍ତାଫଜି 

ୄଓୄତଓ ପ୍ରଓାଯଯ ଦାଫୀ ଙନ୍ତ ିୄମଉଁକୁଡଓି ଉୄଯ ଉଲି୍ଲଖିତ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ଫୟତୀତ ତଯିକି୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ଓଯନ୍ତ ି׀ ୄସକୁଡଓି 
ୄହଉଙନ୍ତ ି:  

a) ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ, ୄମଉଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ଞି୍ଜଓୃତ ୄାରିସ ୄଷ୍ଟସନ ଓୁ ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା FIR ଓଭିା ୄଭଡିୄ ଓା-ରିକର 
ସାଟପିିୄଓଟ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ଏହା ଦୁଖତଟଣା ଯ ଓାଯଣ ଏଫଂ ୋପିକ୍ ଦୁଖତଟଣା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଟ ିଭଦଯ ପ୍ରବାଫ 
ଧୀନୄଯ ଥିରା ଓ ିନାହିଁ, ଏହା ଉୄଲ୍ଲଔ ଓୄଯ ׀  

b) ଚଟି ଓଭିା ଉଙ୍ଙ ଭରୂୟ ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଓଯଣ ଆନୄଡାର୍ ଓାକଚତ୍ର ׀ ଆନୄଡାର୍ ୄଓସ୍ ୄଯ ଓଭିା ୄଓସ୍ ର୍ୀଟ୍ ୄହଉଙ ି
ଏଓ ଦସ୍ତାଫଚି ମାହା ଯ ହସି୍ପଟର କ୍ଷଯୁ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଓଯାମାଏ, ମାହା ସଭଗ୍ର ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଫଧି ଦନି ପ୍ରତ ି ଦନି 
ଅଧାଯୄଯ ୄଯାକୀଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ଘଓିତି୍ସା ଯ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

c) ଡାଏରିସସି୍/ୄଓୄଭାୄଥଯାି/ପିଚିୄଥଯାି ଘାଟତକୁଡଓି ୄମଉଁଠ୍ ିପ୍ରମୁଚୟ ׀  
d) ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ୄମଉଁଠ୍ ିଡାକ୍ତଯଔାନା ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ଯ ଯବିାର୍ା ଯ ନୁାନ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା 

ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ି׀  

ଦାଫୀ ଦ ,ଟମି୍ୁ ଏଓ ଦାଫୀ ଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଓୄତଓ ଅନ୍ତଯଓି ଦସ୍ତାଫଚି ପଭତାଟ୍ କୁଡଓିଯ ଉୄମାକ ଓୄଯ ׀ ଏକୁଡଓି 
ୄହଉଙ ି:  

 ଦସ୍ତାଫଚି ସତୟାନ ାଆଁ ମାଞ୍ଚତାରିଓା, 

 ମାଞ୍ଚ/ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ, 

 କୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ/ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍ ׀  

ମଦି ଏହ ି ପଭତାଟ କୁଡଓି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାନ ପ୍ରଓାଯଯ ନ ଥାଏ, ଅସନୁ୍ତ ସାଧାଯଣ ଫରି୍ଣଫସୁ୍ତଯ ଏଓ ନଭନୂା ସହତି 
ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ଓୁ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ׀  

ସାଯଣୀ 2.2 

1.  
ଦସ୍ତାଫଜି ସତୟାନ 
ଶୀଟ 

ଏହା ସଫତାୄକ୍ଷା ସଯ, ପ୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଯ ତାରିଓା ୄଯ ଯଔାମାଆଥିଫା 
ଏଓ ମାଞ୍ଚ ଘହି୍ନ ୄଟ ଏହାଓୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ାଆଁ ୄମ ଏକୁଡଓୁି ଗ୍ରାହଓ ଦ୍ୱାଯା ଚଭା 
ଓଯାୄହାଆଙ ି׀ ୄଓୄତଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ଏଓ ପ୍ରାପି୍ତ ସଘୂନା ଯୂୄ ଏହାଯ 
ଏଓ ପ୍ରତରିିି ପ୍ରଦାନ ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

2.  ମାଞ୍ଚ/ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଟ 

ଏହା ସାଧାଯଣତଃ ୄଓଫ ଏଓଭାତ୍ର ର୍ୀଟ ୄହାଆଥାଏ ୄମଉଁଠ୍ ିସଂରୂ୍ଣ୍ତ 
ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଟପି୍ପଣୀକୁଡଓି ଓୟାଘର୍ ଓଯାମାଏ ׀ 
a) ଗ୍ରାହଓଯ ନାଭ ଏଫଂ ଅଆଡ.ି କ୍ରଭାଙ୍କ 
b) ଦାଫୀ କ୍ରଭାଙ୍କ, ଦାଫୀ ତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ତାଯଔି 
c) ରିସୀ ନଯିୀକ୍ଷଣ, ନୁବାକ 64 VB  ନୁାନ 
d) ଫୀଭା ଯାର୍ ିଏଫଂ ଏହାଯ ଉୄମାକ 
e) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଏଫଂ ଡସିଚାଚତ ଯ ତାଯଔି 
f) ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା 
g) ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା/ ତାଯ ଓାଯଣ ସହତି ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଭନ୍ତଫୟ 
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h) ଦାଫୀ ଯାର୍ଯି ନରି୍ଣ୍ତଣ 
i) ତାଯଔି ଏଫଂ ୄପ୍ରାୄସସ ଓଯଥିିଫା ଫୟକି୍ତଭାନଙ୍କ ନାଭ ସହତି ଦାଫୀଯ 

ସଂଘନ  

3.  
ଗୁଣଫର୍ତ୍ା 
ମାଞ୍ଚ/ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍ 

ଦାଫୀ ସଂଘାଓ ଫୟତୀତ ଏଓ ଫୟକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନ୍ତଭି ମାଞ୍ଚ 
ଓଭିା କଣୁଫର୍ତ୍ା ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ପଭତାଟ୍ 
ମାଞ୍ଚ ତାରିଓା ଏଫଂ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚ ପ୍ରର୍ନାଫୀ ଫୟତୀତ, କଣୁଫର୍ତ୍ା ନଣିନ୍ତ୍ରଣ/ଡଟି 
ପଭତାଟ୍ ଭଧ୍ୟ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟକଡୁଓୁି ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓୄଯ :  
a) ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ, 
b) ଦାଫୀ ଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓଭିା 
c) ତଯିକି୍ତ ତଥୟ ଭାକିଫା ׀  

 

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ 2 

ଏଓ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀଓୁ ଦଅିମାଆଥିଫା ସଭସ୍ତ ଘଓିତି୍ସାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଉଥିଫା ନଭିନ ଦସ୍ତାଫଚି ଭଧ୍ୟଯୁ ୄଓଉଁଟ ିଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ 
ଓଯାମାଏ ?  
I. ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ଯିୄ ାଟତ 
II. ସଭାଧାନ ର୍ୀଟ 
III. ୄଓସ୍ ଓାକଚତ୍ର 
IV. ଡାକ୍ତଯଔାନା ଞି୍ଜଓଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

 

D. ଦାଫୀ ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଜବତ) କଯଫିା  

1. ସଂଯକି୍ଷତ (ଯିଜବତ) କଯଫିା 

ଏହା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଥତ ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତାକଡୁଓିୄଯ ସଭସ୍ତ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନଯ ଯାର୍ଓୁି 
ସୂଘୀତ ଓୄଯ ׀ ୄମୄତୄଫୄ ଏହା ତ ି ସଯ ୄଦଔାମାଏ, ଯଚିବତ ଓଯଫିାଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ତୟନ୍ତ ସତଓତତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ –ଯଚିବତ 
ଓଯଫିାୄଯ ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୂଟ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ରାବ  ଯିୄ ର୍ାଧ-କ୍ଷଭତା ଭାଚତନ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୁ ପ୍ରବାଫତି ଓଯଥିାଏ ׀  

ଅଚଓିାରି ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ପ୍ରଣାୀସଫୁ ୄଓୌଣସ ିଫ ିସଭଣୄଯ ଯଚିବତସଫୁଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ାଆଁ ସକ୍ଷଭତା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙନ୍ତ ି׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  3 

ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଥତ ି ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତା କୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ତ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରାଫଧାନ ଯ ଯାର୍ଓୁି 
_____________ଓୁହାମାଏ ׀  

I. ସଭଙୁ୍ଙଣଓଯଣ 

II. ପ୍ରାଫଧାନ ଯଖିଫା 

III. ସଂଯକି୍ଷତ/ଯଚିବତ ଓଯଫିା 

IV. ନିୄ ଫର୍ ଓଯଫିା 
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E. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ (TPA) ଭାନଙ୍କ ବୂଭିକା 

1. ବାଯତ ସି୍ଥତ ିTPA ଭାନଙ୍କ ଯିଚୟ 

ଫର୍ତ 2000 ୄଯ ପ୍ରାଆୄବଟ ଫୟଫସାଣୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ର ୄଔାରା ମାଆଥିରା ׀ ଆତୟଫସଯୄଯ, ନୂଅଁ ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ପ୍ରଘନ 
ୄହଫା ସହତି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ଉତ୍ପାଦକୁଡଓିଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଭଧ୍ୟ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଫାଓୁ ରାକିରା ׀ ୄତଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା 
ାଆଁ ଏଓ ଭାଧ୍ୟଭଯ ପ୍ରଘନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନୁବୂତ ୄହରା ׀ ଏହା ପ୍ରୄପସନର ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓଭାନଙ୍କ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନଯ ସୁୄମାକ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିିରା ׀  

ଏହା ୄଦଖି, ଫୀଭା ଫନିଣିାଭଓ  ଫଓିାର୍ ପ୍ରାଧିଓଯଣ IRDAI ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଆୄସନସ ନ୍ତକତତ TPA ଭାନଙୁ୍କ ଫଚାଯୄଯ ପ୍ରଫର୍ତ୍ତନ 
ଓଯଫିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦୄର, ମଦ ି ୄସଭାୄନ 17 ୄସୄଟଭଯ 2001 ୄଯ ନୁସୂଘୀତ IRDAI,ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୁ 
ଫନିଣିାଭଓ, 2001 ଯ ନୁାନ ଓଯିୄ ଫ ׀  

ଯବିାଷା 

ଫନିଣିାଭଓ ନୁସାୄଯ,  

‚ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଓଭିା TPA ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିୄଓୌଣସ ିଫୟକି୍ତ ମିଏ IRDAI ,ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ-ସ୍ୱା୍ସ୍ଥୟ ଫୀଭାୁ ଫନିଣିାଭଓ, 
2001 ନ୍ତକତତ ପ୍ରାଧିଓଯଣ ଦ୍ୱାଯା ରାଆୄସନସପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ 
ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ରୁ୍ଳ୍କ ଓଭିା ାଯଶ୍ରଭଓି ଫଦୄଯ, ନମୁିକ୍ତ ୄହାଆଥାଏ ׀‛ 

 ‚TPA ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା‛ ଥତ ୄହଉଙ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଫୟଫସାଣ ସଭନ୍ଧୀଣ ଏଓ ଯାଚନିାଭା ନ୍ତକତତ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ଏଓ TPA 
ଦ୍ୱାଯା ତଣ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫା, ଓନୁି୍ତ ଏହା ଏଓ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଫୟଫସାଣ ଓଭିା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଓଭିା ୄଯାକ୍ଷ ଯୂୄ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଫୟଫସାଣ ତଣ ଓଯଫିାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ଓଭିା ଗ୍ରାହୟତା ଉୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ୄନଫା ଓୁ ସମି୍ମତି ଓୄଯ ନାହିଁ ׀ 

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ୄସଫାଯ ଫସଯ ଫୀଭା ରିସୀଯ ଫକି୍ରଣ  ଚାଯୀ ୄଯ ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ TPA ଭାନଙୁ୍କ ଉୄମାକ ନ 
ଓଯଫିା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ୄସଫାକୁଡଓି ଏଓ ଆନ-ହାଉସ ଟମି୍ ଦ୍ୱାଯା ସଂାଦତି ଓଯାମାଏ ׀  

2. ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଫକି୍ରୟ ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା 

a) ଥୄଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ,ଏଫଂ ପି୍ରଭିଣଭୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆକୄର, ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆମାଏ ׀ 

b) ମଦ ିରିସୀ ଯ ୄସଫା ୄଦଫା ାଆଁ ଏଓ TPA ଓୁ ଉୄମାକ ଓଯଫିାଯ ଥାଏ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାହଓ  ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟଓୁ 
TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 

c) TPA ସଦସୟଭାନଙ୍କ ନାଭାଙ୍କନ ଓଯନ୍ତ ି,ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରସ୍ତାଫଓ ରିସୀ ୄନଉଥିଫା ଫୟକି୍ତ ୄହାଆଥାଏ, ସଦସୟଭାୄନ ରିସୀ 
ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଟନ୍ତିୁ  ଏଫଂ ୄବୌତଓି ଓଭିା ଆୄରୄଓଟରାନକି୍ ଯୂୄ ୄହଉ, ଏଓ ଓାଡତ ଅଓାଯୄଯ ଏଓ 
ସଦସୟତା ଯଘିଣ ଚାଯୀ ଓଯିାୄଯ ׀ 

d) ୄମୄତୄଫୄ ସଦସୟ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓଭିା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ରିସୀଯ ସହାଣତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ, 
TPA ସହତି ସଦସୟତା ଓୁ ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ତଥା ଦାଫୀଯ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ଯ ରାବ ଉଠ୍ାଆଫାୄଯ ଉୄମାକ ଓଯଥିାଏ ׀ 

e) TPA ଦାଫୀ ଓଭିା ନକଦହୀନ ନୁୄଯାଧଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ସମ୍ମତ ୄହାଆଥିଫା ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ׀ 
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ଓଟ୍-ଫ୍ ଫନୁି୍ଦ ୄମଉଁଠ୍ାଯୁ TPA ଯ ବୂଭିଓା ଅଯମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହା ୄହଉଙ ିୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ସର୍ତ୍ା ଯୂୄ TPA ଯ ନାଭୄଯ ରିସୀ 
ଯ ଅଫଣ୍ଟନ ଯ ଭୂହୂର୍ତ୍ତ ׀ ୄସଫା ଅଫର୍ୟଓତା ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଫଂ ଓଙି ିଧିଓ ସଭଣ ମାହା ଏଓ ଦାଫୀ ଯିୄ ାଟତ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ, ୄସ ମତୟନ୍ତ ଚାଯୀ ଯୄହ ׀ 

ୄମୄତୄଫୄ ହଚାଯ ହଚାଯ ରିସୀଯ ୄସଫା ଦଅିମାଏ, ଏହ ି ଓାମତୟଓା ଫଙି୍ଚନି୍ନ ଯୄହ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ୄମୄତୄଫୄ ୄସହ ି
ୄକାଟଏି ରିସୀଓୁ ନୂତନୀଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ୄସହ ିୄକାଟଏି TPA ରିସୀଯ ୄସଫା ୄଦଉଥାଏ ׀ 

3. ତୃତୀୟ କ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ (TPA) ଙ୍କ ଉୄଦ୍ଦଶୟ 

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାୄଯ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ପ୍ରର୍ାସଓ ଯ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଓୁ ନଭିନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄଯ ଚାତ ଓଯାମାଆଙ ିୄଫାରି ଓୁହାମାଆାୄଯ :   

a) ଅଫର୍ୟଓତା ସଭଣୄଯ ସଫୁ ପ୍ରଓାଯଯ ସମ୍ଭଫ ଉାଣୄଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭାଯ ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାୄଯ ସହାଣଓ ୄହଫା ׀ 

b) ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିୄଯ ଫୀଭିତ ୄଯାକୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଘଓିତି୍ସା ଯ ପ୍ରଫନ୍ଧ ଓଯଫିା ׀ 

c) ଉସ୍ଥାିତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଦାଫୀ ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓି ଅଧାଯୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଭାକତଦର୍ଓିା ନୁସାୄଯ 
ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ନଯିୄକ୍ଷ  ତୁଯନ୍ତ ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ׀  

d) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀ  ସଭନ୍ଧତି ୄସଫା ସଂଘାତି ଓଯଫିାୄଯ ଓାମତୟାତ୍ମଓ ଫିୄ ର୍ର୍ଜ୍ଞତା ଚାତ ଓଯଫିା ׀ 

e) ସଭଣାନୁଯୂ  ଠ୍କି୍ ପ୍ରଓାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍ଯ ସ୍ୱଯୂ ଓଙି ିଓଯଫିା ׀  

f) ଏଓ ଯିୄ ଫର୍ ସୃଷି୍ଟ ଓଯଫିା ୄମଉଠଁ୍ ିଏଓ ଉମୁକ୍ତ ଭରୂୟୄଯ କଣୁଫର୍ତ୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାୄଯ ପ୍ରୄଫର୍ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ାଆଁ 
ଏଓ ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଯ ଫିଣନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ଏଫଂ  

g) ଯୁକଣତା, ଭୂରୟ, ପ୍ରକ୍ରିଣା, ନଫିାସ ଯ ଦୀଖତତା ଆତୟାଦ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ ଚାତ/ଏଓାଠ୍ ିଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓଯଫିା ׀  

4. ଫୀଭାକର୍ତ୍ତା ଏଫଂ TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭେନ୍ଧ 

ୄନଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଯ ୄସଫା ଓୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ୄସଫା ରିସୀକୁଡଓି ଫକି୍ରଣ-ଯଫର୍ତ୍ତୀ ୄସଫା ାଆଁ ଉୄମାକ ଓଯନ୍ତ ିୄମୄତୄଫୄ ଓଙି ି
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଚୀଫନ ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ, ରିସୀ –ଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଡାକ୍ତଯୀ ମାଞ୍ଚ ୄସଫା ଅୄଣାଚନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ TPA ଯ 
ସହାଣତା ଭଧ୍ୟ ୄରାଡଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା  TPA ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭନ୍ଧ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓିଯ ଏଓ ସଭୂହ  ଘୁକି୍ତୄଯ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣା ଘଯଣକୁଡଓି ସହତି 
ଘୁକି୍ତଣ ୄଟ ׀ IRDAI ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଭାନଓୀଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଭାକତଦର୍ଓିାକୁଡଓୁି ଉୄରଳଔ ଓଯଙିନ୍ତ ିଏଫଂ TPA  ଫୀଭା 
ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଘୁକି୍ତ ାଆଁ ସଘୂୀତ ଭାନଓ ନୁୄଙ୍ଚଦକୁଡଓିଯ ଏଓ ୄସଟ୍ ପ୍ରଦାନ ଓଯଙିନ୍ତ ି׀  

ୄସହ ିୄସଫାସଫୁ ମାହା ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଠ୍ାଯୁ ଅର୍ା ଯୄଔ, ୄସକୁଡଓି ନଭିନ ପ୍ରଓାୄଯ ୄଟ : 

 

A. ପ୍ରାଫଧାନକର୍ତ୍ତା ୄନଟୱକଙ୍ି୍ଗ ୄସଫା  

ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄନଆ, TPA ସାଯା ୄଦର୍ଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ 
ୄନଟେଓତ ସହତି ସଭନ୍ଧ ସ୍ଥାିତ ଓଯ ିଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ IRDAI ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମାଆଥିଫା ଫର୍ତ୍ତଭାନ ଯ ଭାକତଦର୍ଓିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ 
ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ଓଯ ିସଭନ୍ଧଓୁ ତ୍ରିୄ ଓାଣୀଣ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଓଫ TPA  ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା ଭଧ୍ୟୄଯ ନୁୄହଁ ׀  

ୄସଭାୄନ ୄସବ ିୄନଟେଓତ ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଫବିିନ୍ନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ପ୍ରକ୍ରଣିା  ୟାୄଓଚକୁଡଓି ାଆଁ ଉର୍ତ୍ଭ ନୁସଘୂୀତ ଦଯ 
ସଓାୄର୍ ଭଧ୍ୟ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯଥିାନ୍ତ ିମାହା ଫୀଭିତ  ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଭୂରୟଓୁ ସ କାସ ଓଯଥିାଏ ׀  
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B. କଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ୄସଫା 

TPA ସାଧାଯଣତଃ ଯାତ୍ର,ି ସପ୍ତାହ ନ୍ତଭି ଦଫିସ ଏଫଂ ଙୁଟଦିନି କୁଡଓି ସମି୍ମତି ଓଯ ିସଫୁ ସଭଣୄଯ ଥତାତ୍ 24*7*365 ାଆଁ ଉରବ୍ଧ 
ଥିଫା ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ସହତି ଏଓ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ଯଖିଫାଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଓଯାମାଏ ׀ TPA ଯ ଓଲ୍ ୄସଣ୍ଟଯ ନଭିନ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଘୂନା ପ୍ରଦାନ 
ଓଯଫି:  

a) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉରବ୍ଧ ସୁଯକ୍ଷା  ରାବସଫୁ ׀  

b) ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣା  ଦ୍ଧତସିଫୁ ׀  

c) ୄସଫା  ନକଦହୀନ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭନ୍ଧୀଣ ଭାକତଦର୍ତନ ׀  

d) ୄନଟେଓତ ହସି୍ପଟରକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

e) ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଉରବ୍ଧ ଫର୍ରି୍ଚ ଫୀଭା ଯାର୍ ିସଭନ୍ଧୄଯ ସଘୂନା ׀  

f) ଦାଫୀ ସ୍ଥିତ ିସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ׀  

g) ଦାଫୀ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନୁସି୍ଥତ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ସଭନ୍ଧୄଯ ଯାଭର୍ତ ׀  

ଏଓ ଚାତୀଣ ୄଟାର-ଭୁକ୍ତ ନଭଯ ଚଯଅିୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ବିକଭୟ ୄହଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଧାଯଣତଃ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ୄଫାରାମାଉଥିଫା ଭଔୂୟ ବାର୍ାକୁଡଓିୄଯ ଫାର୍ତ୍ତା ଫନିଭିଣ ଓଯଫିାୄଯ ସଭଥତ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀ ଏହ ିଫଫିଯଣୀକୁଡଓି ଫର୍ୟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
 ୄସଭାନଙ୍କ TPA ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ଘୁକି୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଯଘିାତି ୄହାଆଥାଏ ׀ 

C. ନଗଦହୀନ ବିଗଭ ୄସଫା  

ଯବିାଷା  

 ‚ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା‛ ଯ ଥତ ୄହଉଙ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ଫୀଭିତ ନଓିଟଓୁ ଫସି୍ତାଯତି ୄହାଆଥିଫା ସଫୁଧିା ୄମଉଁଠ୍ ିରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧ 
ନୁସାୄଯ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ନଅିମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ଯ ଭରୂୟ ଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱୀଓୃତ ଫୂତ-ନୁଜ୍ଞା ଯଭିାଣ ମତୟନ୍ତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା 
ପ୍ରତୟକ୍ଷଯୂୄ ୄନଟେଓତ ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଓୁ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

ଏହା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଘୁକି୍ତ ନ୍ତକତତ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଅଫର୍ୟଓତାକୁଡଓି ୄହଉଙ:ି  

a) ସଭସ୍ତ ରିସୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ତଥୟ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ TPA ାଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥିଫା ଉଘତି୍ ׀ ଏହାଓୁ TPA ଓୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଓର୍ତ୍ତଫୟ ୄଟ ׀  

b) ରିସୀୄଯ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ସଦସୟଭାନଙ୍କ ତଥୟ, ୄଓୌଣସ ିତୂଟ ିଓଭିା ବାଫ ଫନିା, ଉରବ୍ଧ  ବିକଭୟ ୄହଫା ଉଘତି୍ ׀  

c) ଫୀଭିତ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ଯଘିଣ ତ୍ର ଧାଯଣ ଓଯଥିିଫା ଉଘତି୍ ମାହା ୄସଭାନଙୁ୍କ ରିସୀ  TPA ସହତି 
ସଭନ୍ଧତି ଓୄଯ ׀ ଯଘିଣ ତ୍ର ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଏଓ ସମ୍ମତ ପଭତାଟ୍ ୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ୄହାଆଥିଫା ଉଘତି୍, ସଦସୟ ାଔଓୁ 
ଏଓ ଉଘତି୍ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଫୈଧ ଯହଫିା ଉଘତି୍ ׀  

d) ନକଦହୀନ ସଫୁଧିା ଭାକିଫା ାଆଁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିTPA ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଏଓ 
ୂଫତ-ନୁଜ୍ଞା ଓଭିା ଏଓ କୟାୄଯଣ୍ଟ ିତ୍ର ୄଦଫା ଉଘତି୍ ׀ ୄଯାକଯ ସ୍ୱଯୂ, ପ୍ରସ୍ତାଫତି ଘଓିତି୍ସା ଏଫଂ ସଂକୃ୍ତ ଭୂରୟ ଓୁ ଫୁଛଫିା ାଆଁ 
ଏହା ଧିଓ ସଘୂନା ଭାକିାୄଯ ׀  
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e) ୄମଉଁଠ୍ ିସଘୂନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁୄହଁ ଓଭିା ଉରବ୍ଧ ନୁୄହଁ, TPA ନକଦହୀନ ନୁୄଯାଧ ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯିାୄଯ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଯ ିୄମ 
ନକଦହୀନ ସୁଫଧିାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଓୁ ଘଓିତି୍ସାଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄଫାରି ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ନୁୄହଁ ׀ ସଦସୟ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ଏଫଂ ୄଯ ଏଓ ଦାଫୀ ପାଆର ଓଯଫିା ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ଭକୁ୍ତ ୄଟ, ମାହାଓୁ ଏହାଯ ୄମାକୟତା ଅଧାଯୄଯ ଫଘିାଯ ଓଯାମିଫ ׀  

f) ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଯସିି୍ଥତିୄ ଯ, ବର୍ତ୍ଯି 24 ଖଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ସୂଘନା ୄଦଫା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ନକଦହୀନ ଉୄଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯଫିା 
ଉଘତି୍ ׀  

D. ଗ୍ରାହକ ସଭେନ୍ଧ ଏଫଂ ସଂକତ ଯଚିାନ 

TPA ଏଓ ପ୍ରକ୍ରିଣା/ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଯହଙି ିମାହା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ବିୄମାକଓୁ ଦାଔର ଓଯିାଯିୄ ଫ ׀ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ମାଞ୍ଚ  ସତୟାନଯ ଧୀନ ୄଯ ଥିଫା ସାଧାଯଣ ୄଟ ׀ ଏହାଓୁ ଭଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଅିମାଆାୄଯ ୄମ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା 
ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଭାତ୍ର ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆଥାଏ ମାହା ରିସୀ ସର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତଫିନ୍ଧଯ ୄକ୍ଷତ୍ରାଧିଓାଯ ଫାହାୄଯ ଥାଏ ׀  

ଏହା ତଯିକି୍ତ, ପ୍ରାଣ ସଭସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀକୁଡଓି ଦାଫୀଯ ଓଙି ିଭାତ୍ରାଯ ଓାଟ ଯ ନ୍ତକତତ ଥାଏ ׀ ଏହ ିଓାଟ କୁଡଓି ଗ୍ରାହଓ ସୄନ୍ତାର୍ 
ଯ ଓାଯଣ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସଆଠ୍ ି ୄମଉଁଠ୍ ି ଓାଟ ାଆଁ ଓଭିା ସ୍ୱୀଓାଯ ାଆଁ ଓାଯଣ ଫରି୍ଣୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଠ୍କି୍ ବାୄଫ 
ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆ ନ ଥାଏ ׀  

ୄସବ ି ବିୄମାକ କୁଡଓି ୄମୄତ ର୍ୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ ସଭାଧାନ ଓଯଫିାଓୁ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଅଫର୍ୟଓ ଓୄଯ ୄମ TPA 
ାଔୄଯ ଏଓ ପ୍ରବାଫର୍ାୀ ବିୄମାକ ସଭାଧାନ ଯଘିାନ ଥିଫା ଉଘତି୍ ׀  

E. ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫା 

ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄସଫା ନ୍ତକତତ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା TPA ଓୁ ତିୄ ନାଟ ିଓାମତୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଯ ପ୍ରତୟାର୍ା ଯୄଔ :  

a) ଭାନଓୀଓୃତ ଫରିିଙ୍୍ଗ ୄର୍ୈୀ ମାହା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଫବିିନ୍ନ ର୍ୀର୍ତଓ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷାଯ ଉୄମାକ ଓୁ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ 
ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ଓୄଯ ׀  

b) ୁଷି୍ଟଓଯଣ/ଦୃଢୀଓଯଣ ୄମ ଘାଚତ ଓଯାମାଆଥିଫା ଯାର୍ ିୄଯାକ ାଆଁ ପ୍ରଓୃତୄଯ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା ାଆଁ ଉଘତି୍ ୄଟ 
  ׀

c) ଡାଏୄଗ୍ନାସସି୍  ପ୍ରକ୍ରଣିା ୄଓାଡ ଓୁ ଓୟାଘଯ ଓଯାମାଏ ମାହାଦ୍ୱାଯା ଚାତୀଣ  ଅନ୍ତଚତାତଓି ଭାନଦଣ୍ଡ ନୁସାୄଯ ସଭସ୍ତ TPA 
ାଆଁ ତଥୟଯ ଭାନଓୀଓଯଣ ସମ୍ଭଫ ହୁଏ ׀  

ଏଥିାଆଁ TPA ଠ୍ାୄଯ ପ୍ରର୍କିି୍ଷତ  ନିଣୁ/ଓୁର୍ୀ ଭାନଫର୍କି୍ତ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ୄମଉଭଁାୄନ ୄଓାଡ ଓଯଫିାୄଯ, ଟୟାଯଫି୍ ଓୁ 
ସତୟାିତ ଓଯଫିାୄଯ ଏଫଂ ଫରିିଙ୍ଗ ତଥୟ ଓୟାଚଯ ଓୁ ଭାନଓୀଓଯଣ ଓଯଫିାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆଥାନ୍ତ ି׀  

F. ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଏଫଂ ୄଦୟ ପ୍ରଦାନ ୄସଫା 

ଏହା ୄହଉଙ ିTPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ସଫୁଠୁ୍ ସଙ୍କଟରୂ୍ଣ୍ତ ୄସଫା ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଫୀ 
ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄସଫା ସାଧାଯଣତଃ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମତୟନ୍ତ, ସଘୂନା ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯଫିା ଠ୍ାଯୁ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ୄଦଆ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ 
ସୁାଯରି୍ ଓଯଫିା ମତୟନ୍ତ ଏହା ୄହାଆଥାଏ ׀  

ଦାଫୀଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡ କୁଡଓି ଚଯଅିୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ପଣ୍ଡକୁଡଓି TPA ଓୁ ଗ୍ରୀଭ ଟଙ୍କା ଅଓାଯୄଯ 
ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଯୂୄ ଏହାଯ ଫୟାଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗ୍ରାହଓ ଓଭିା ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସଭାଧାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  
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TPA ନଧିିସଫୁଯ ଏଓ ଔାତା ଯଖିଫାଯ ଏଫଂ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଯାର୍ସିଫୁଯ ଅଫର୍ତ୍ଓି ସଭାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଯ 
ପ୍ରତୟାର୍ା ଯଔାମାଏ ଟଙ୍କାଓୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଫୟତୀତ ନୟ ୄଓୌଣସ ିଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀ 

G. ଯଚିାନ ସଚୂନା ୄସଫା 

ୄମୄହତୁ TPA ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙି୍ଗ ଓୁ ସଂାଦତି ଓୄଯ, ଦାଫୀ ସଭନ୍ଧୀଣ ସଭସ୍ତ ତଥୟ ୄଫୈଣକି୍ତଓ ଯୂୄ ଓଭିା ସାଭୂହଓି ଯୂୄ ୄହଉ, 
ଏହା TPA ଠ୍ାୄଯ ଉରବ୍ଧ ଥାଏ ׀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଫବିିନ୍ନ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ାଆଁ ତଥୟ ଅଫର୍ୟଓ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ୄସହ ିତଥୟଓୁ ସଠ୍କି୍ ଯୂୄ  
ମଥାସଭଣୄଯ TPA ଦ୍ୱାଯା ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମିଫା ଉଘତି୍ ׀  

ଏ ପ୍ରଓାୄଯ TPA ଯ ୄସଫା ଯ ଯସିଯ ଫୀଭିତଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ଯ ଅଯମ୍ଭଯୁ ନ୍ତ ମତୟନ୍ତ ୄସଫା 
ଯୂୄ ଉୄରଳଔ ଓଯାମାଆାୄଯ , ଅଫର୍ୟଓତା  ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ସହତି ୄହାଆଥିଫା MOU ଅଧାଯୄଯ, ଳ୍ପ ୄଓୄତଓ ଓାମତୟଓା 
ମତୟନ୍ତ ସୀଭିତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀   

H. TPA ାଯିେଭକି 

ଏହ ିୄସଫାକୁଡଓି ାଆଁ, TPA ଓୁ ନଭିନରିଖିତ ଅଧାଯକୁଡଓି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକାଟଏି ଉୄଯ ରୁ୍ଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

a) ଗ୍ରାହଓ ଓୁ ରାକୁ ଓଯାମାଆଥିଫା ପି୍ରଭଣିଭ ,ୄସଫା ଓଯ ଙାଡିୁ , ଏହାଯ ଓଙି ିପ୍ରତରି୍ତ, 

b) ଏଓ ନଦି୍ଧତାଯତି ସଭଣାଫଧି ାଆଁ TPA ଦ୍ୱାଯା ୄସଫା ଦଅିମାଉଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ ସଦସୟ ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍,ି ଓଭିା 

c) TPA ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ୄସଫାଯ ପ୍ରୄତୟଓ ଓାଯଫାଯ ାଆଁ ଏଓ ନଶିି୍ଚତ ଯାର୍ି-ଉ.ସ୍ୱ. ଚାଯୀ ଓଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରୄତୟଓ 
ସଦସୟ ଓାଡତ, ପ୍ରୄତୟଓ ଦାଫୀ ଆତୟାଦ ିାଆଁ ଭୂରୟ ׀  

ଏପ୍ରଓାୄଯ, TPA ଯ ୄସଫା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାୄନ ନଭିନ ବିତଯଓୁ ବିକଭନ ଓଯନ୍ତ ି:  

i. ନକଦହୀନ ୄସଫା 

ii. ତଥୟ ସଙ୍କନ ଏଫଂ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ 

iii. ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏଓ 24 ଖଣ୍ଟା ଓର ୄସଣ୍ଟଯ  ସହାଣତା 

iv. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓିଯ ୄନଟେଓତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄଭଡଓିର ସଫୁଧିା 

v. ଧିଓାଂର୍ ସଭୂହ ଗ୍ରାହଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସହାଣତା 

vi. ଗ୍ରାହଓ ସହତି ଦାଫୀ ଉୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଯ ସୁଫଧିା 

vii. ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସହତି ଟୟାଯଫି୍  ପ୍ରକ୍ରିଣା ଭରୂୟ ଉୄଯ ଭୂରୟସ କାସ ାଆଁ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା 

viii. ଗ୍ରାହଓ ୄସଫା ଓୁ ସହଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄଦୟାକିଓୀ ସଭଥତି ୄସଫା  

ix. ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଓସ୍ କୁଡଓିଯ ସତୟାନ  ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ 

x. ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀ ୄର୍ୈୀକୁଡଓିଯ ଫିୄ ଶ୍ଳର୍ଣ ଏଫଂ ଭରୂୟ ଉୄଯ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ସୂଘନା ଯ ପ୍ରାଫଧାନ, ନୂତନତଯ 
ଦ୍ଧତଯି ଘଓିତି୍ସା, ଅଫବିତାଫ ୄହଉଥିଫା ପ୍ରଫୃର୍ତ୍ ି ଓଟ/ଚାରିଅତ ିଓୁ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ଓଯଫିା 

xi. ତୁଯନ୍ତ ୄସଫା ହଞ୍ଚାଆଫାୄଯ ଫସି୍ତାଯଣ 
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F. ଦାଫୀ ଯଚିାନ  - ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା 

1. ଫୟକି୍ତଗତ ଦୁଘତଟଣା 

ଯବିାଷା 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ୄହଉଙ ିଏଓ ରାବ ରିସୀ ଏଫଂ ଏହା ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଭୃତୁୟ, ଦୁଖତଟଣାଚନତି ଫଓିାଙ୍ଗତା ,ସ୍ଥାଣୀ/ଅଂର୍ଓିୁ, ସ୍ଥାଣୀ 
ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫିୄ ର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଏଥିୄଯ ଦୁଖତଟଣାଚନତି ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ, ନ୍ତଭି 
ସଂସ୍କାଯ ଔଙ୍ଙତ, ର୍କି୍ଷାକତ ଔଙ୍ଙତ ଆତୟାଦ ିଯ ଅଡ-ନ ଓବୄଯଚ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବତୁ କ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ׀ 

PA ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଉଥିଫା ଫିଦ ୄହଉଙ ି‚ଦୁଖତଟଣା‛ ׀ 

ଯବିାଷା 

ଦୁଖତଟଣା ଓୁ ୄଓୌଣସ ିଚନିରି୍ ମାହା ଅଓସି୍ମଓ, ଦୃଷ୍ଟ ,ନୄକି୍ଷତୁ, ନବିୄପ୍ରତ,  ପ୍ରଘଣ୍ଡ ଏଫଂ ପ୍ରଓଟ ସାଧନ ଦ୍ୱାଯା ୄହାଆଥାଏ, ଏହ ି
ଯୂୄ ଯବିାର୍ତି ଓଯାମାଏ ׀  

ଦାଫୀ ଯଘିାଓ ସାଫଧାନତା ଫରଭନ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଏଓ ଧିସୂଘନାଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ନଭିନ ଫରି୍ଣକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ଉଘତି୍ 
:  

a) ଫୟକି୍ତ ମାହା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଙ,ି ୄସ ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଙ ି 

b) ହାନଯି ତାଯଔି  ପି୍ରଭଣିଭ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ତାଯଔି ମତୟନ୍ତ ରିସୀ ୄଫୈଧ ଯହଙି ି 

c) ହାନ ିରିସୀ ଫଧି ଭଧ୍ୟୄଯ ୄହାଆଙ ି

d) ହାନ ିଦୁଖତଟଣା ଠ୍ାଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଙ,ି ୄଯାକ ଠ୍ାଯୁ ନୁୄହ ଁ

e) ୄଓୌଣସ ିଙ ଓଟ େକିର୍ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ମଦ ିଅଫର୍ୟଓ ହୁଏ, ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ନିୄ ଦ୍ଦ୍ତର୍ ଦିନୁ୍ତ 

f) ଦାଫୀଓୁ ଞି୍ଜଓୃତ ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ତା’ ସଓାୄର୍ ଯଚିବତ ଚାତ ଓଯନୁ୍ତ 

g) ଟର୍ଣ୍ତଏଯାଉଣ୍ଡ ଟାଆମ୍ ,ଦାଫୀ ୄସଫା ସଭଣୁ ଓୁ ଯକ୍ଷା ଓଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଦାଫୀଯ ଫଓିାର୍ ସଭନ୍ଧୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯୁଥାଅନୁ୍ତ ׀ 

2. ଦାଫୀ ନୁସନ୍ଧାନ/ମାଞ୍ଚମଦ ିଦାଫୀ ସୂଘନାୄଯ ଓଭିା ଦାଫୀ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ୄଓୌଣସ ିନାରି ସତଓତତା ଦୃଷି୍ଟୄକାଘଯ ହୁଏ, 
ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଦାଫୀଯ ସତୟାନ ାଆଁ ଏଓ ପ୍ରୄପସନର ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ନମୁିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ନାରି ସତଓତତା ଯ ଉଦାହଯଣ ,ଧିଓ ମାଞ୍ଚ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟୄଯ, ଓନୁି୍ତ ଓଟଯ ସଓାଯାତ୍ମଓ ସଂୄଙ୍କତ ଓଭିା 
ଦାଫୀଟ ିଓଟ ୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄଫାରି ସୂଘୀତ ଓୄଯ ନାହିଁ ୁ:  

 ନଓିଟ ଅସନ୍ନ ଦାଫୀ ,ଫୀଭା ପ୍ରାଯମ୍ଭ ଯ ଳ୍ପ ସଭଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦାଫୀୁ  
 ଦୀଖତ ଫଧି ଯ ଫଓିାଙ୍ଗତା ସହତି ଉଙ୍ଙ ସାପ୍ତାହଓି ରାବ ଯାର୍ ି
 ଦାଫୀ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓିୄଯ ଫସିଙ୍ଗତ ି
 ୄସହ ିଏଓା ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ଫହୁଫଧି ଦାଫୀ  
 ଭଦୟଯ ସଂୄଓତ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ଅତ୍ମହତୟା 
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 ଫିଭ ଯାତ୍ର ିସଡଓ ୋପିକ୍ ଦୁଖତଟଣା ୄମୄତୄଫୄ କାଡ ିଓୁ ଫୀଭତି ଘାଉଥିରା  
 ସତ ଦଂର୍ନ 
 ଫୁଡ ିମିଫା 
 ଉଙ୍ଙ ସ୍ଥାନ ଯୁ ତନ 
 ସୄନ୍ଦହଚନଓ ୄଯାକ ସଭନ୍ଧୀଣ ପ୍ରଓଯଣ କୁଡଓି 
 ଫରି୍ ୄଦଆୄଦଫା/ଫରି୍ଯ ର୍ୀଓାଯ ୄହଫା 
 ହତୟା 
 ୄକା ିଦ୍ୱାଯା କ୍ଷତ 
 ଫ୍ରଷ୍ଟ ଫାଆଟ୍ ,ର୍ୀତାଖାତୁ ଦୃର୍ୟତା  
 ନଯ ହତୟା, ଆତୟାଦ ି

ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ଭୂଔୟ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙ ି:  

a) ହାନ ିଯ ଓାଯଣ ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ׀  

b) ହାନ ିଯ ଫସି୍ତାଯ  ସ୍ୱଯୂ ଓୁ ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ׀  

c) ପ୍ରଭାଣ ଏଫଂ ସଘୂନା ଯ ଏଓତ୍ରୀଓଯଣ ׀ 

d) ଦାଫୀ ଯାର୍ ିୄଯ ଓଟ ଓଭିା ତଯିଞ୍ଜନ ଯ ତତ୍ତ୍ୱ ଙ ିଓ ିନାହିଁ, ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ׀  

ଦୟାକଯି ଧ୍ୟାନ ଦିନୁ୍ତ : ନୁସନ୍ଧାନ ଯ ଉୄଦ୍ଦ୍ର୍ୟ ୄହଉଙ ିପ୍ରଓଯଣଯ ଫାସ୍ତଫତା/ସତୟତା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ତଥୟ 
ସଂଗ୍ରହ ଓଯଫିା ׀  

ଏହା ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄଟ ୄମ ଦାଫୀ ମାଞ୍ଚଓର୍ତ୍ତା ନୁସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ନୁସନ୍ଧାନଯ ୄଓନ୍ଦ୍ର ଫନୁି୍ଦ ଉୄଯ ଭାକତଦର୍ତନ ଓୄଯ ׀  

ଉଦାହଯଣ 

ପ୍ରଓଯଣ ଭାକତଦର୍ଓିା ଯ ଉଦାହଯଣ :  

ସେକ ଟ୍ରାପିକ୍ ଦୁଘତଟଣା 

i. ଦୁଖତଟଣା ୄଓୄଫ ଖଟଥିିରା-ସଠ୍କି୍ ସଭଣ,ଏଫଂ ତାଯଔି ସ୍ଥାନ ? 

ii. ଫୀଭିତ ଏଓ ାଦଘାଯୀ ଥିରା, ମାତ୍ରୀ/ିରିନ୍ ଘାଓ ଯୂୄ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିରା ଓଭିା ଦୁଖତଟଣାୄଯ ସଂକୃ୍ତ କାଡ ିଓୁ ଘାଉଥିରା ? 

iii. ଦୁଖତଟଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫଫିଯଣ, ଏହା ଓିଯ ିଖଟଥିିରା ? 

iv. ଦୁଖତଟଣା ସଭଣୄଯ ଫୀଭତି ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ଥିରା ଓ ି? 

v. ଭୃତୁୟ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଭତୁୃୟଯ ସଠ୍କି୍ ସଭଣ  ତାଯଔି ଓ’ଣ ଥିରା, ଭୃତୁୟ ଫୂତଯୁ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସା, ୄଓଉ ଁ  
ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଆତୟାଦ ି? 

ଦୁଘତଟଣା ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୟ କାଯଣ :  

କାଡ ିଘାଓ ଯ ୄଓୌଣସ ିୄଯାକ ,ହୃଦଖାତ, ଉଦୄଫକ ଆତୟାଦିୁ , ଭଦୟଯ ପ୍ରବାଫ, ଔଯା ଯାସ୍ତା ସ୍ଥିତ,ି ାକ ସ୍ଥିତ,ି କାଡଯି  ୄଫକ ଆତୟାଦ ି
ୄମାକଁ ୁଫୀଭିତଯ ଓଭିା ଫିଯୀତ କ୍ଷଯ କାଡଯି ମାନ୍ତ୍ରଓି ଫପିତା ,ଷି୍ଟଯଙ୍ି୍ଗ, ୄବ୍ରକ୍ ଆତୟାଦ ିଫପିତାୁ ׀  
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ସମ୍ଭାଫୟ ଚାରିଅତ ିଏଫଂ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀଯ ଯହସୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯ ୄଓୄତଓ ଉଦାହଯଣ :  

 TTD ଫଧି ୄଯ ତଯିଞ୍ଜନ ׀ 

 ୄଯାକଓୁ ଦୁଖତଟଣା ଯୂୄ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା ଉ.ସ୍ୱ. ୟାୄଥାୄରାଚ ିସଭନ୍ଧୀଣ ଓାଯଣ ୄମାକଁୁ ୄହାଆଥିଫା ୀଠ୍ିୄ ଯ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓୁ 
ଖୄଯ ‘ଡମିିଫା/ସିଳ ୄହାଆମିଫା’ ୄଯ ଏହାଓୁ ି.ଏ. ଦାଫୀୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା ׀ 

 ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ଚାରି ଓଯ,ି ଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ଦୁଖତଟଣାକୁଡଓୁି ନୂଅ ଯୂୄ ଦାଫୀ ଓଯାମାଏ – ସ୍ୱାବାଫଓି ଭତୁୃୟଓୁ ଦୁଖତଟଣା ଚନତି 
ପ୍ରଓଯଣ ଓଭିା ଫୂତ-ଫଦିୟଭାନ ଯୁକଣତା ଯୂୄ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଦୁଖତଟଣା ୄଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆଙ ିୄଫାରି ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା  

 ଅତ୍ମହତୟା ଚନତି ଭୃତୁୟ ଓୁ ଦୁଖତଟଣା ଚନତି ଭୃତୁୟ ଯୂୄ ଉସ୍ଥାିତ ଓଯଫିା  

ଡସିଚାଚତ ବାଉଘଯ ୄହଉଙ ିଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଏଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ଦସ୍ତାଫଚି, ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ୄସହ ିକୁଡଓି ୄମଉଁକୁଡଓି 
ଭିୃତୁୟ ଦାଫୀ ସହତି ସଂକୃ୍ତ ׀ ପ୍ରସ୍ତାଫ ସଭଣୄଯ ନାଭିତ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଫିା ଭଧ୍ୟ ଭହତ୍ୱରୂ୍ଣ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ତାହା ରିସୀ ଦସ୍ତାଫଚିଯ 
ଂର୍ ୄହାଆଥାଏ ׀ 

3. ଦାଫୀ ଦରିରୀକଯଣ 

ସାଯଣୀ 2.3 

ଭୃତୁୟ ଦାଫୀ 

 

a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଯ ନାଭୀତ/ଯଫିାଯ ସଦସୟ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଉଘତି ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ ପଭତ  

b) ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟତ ଯ ଭୂ ଓଭିା ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀ ,FIR /ଞ୍ଚନାଭା/ମାଞ୍ଚ ଞ୍ଚନାଭା 
ଯ ନୁପ୍ରଭାଣତି ପ୍ରତରିିି ୁ 

c) ଭୃତୁୟ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ଯ ଭୂ ଓଭିା ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

d) ମଦ ିସଂାଦତି ଓଯାମାଆଥାଏ, ୄାଷ୍ଟ ଭଟଭ ଯିୄ ାଟତ ଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

e) AML (ଅଣ୍ଟ-ିଭନ ିରଣ୍ଡଯଙ୍ି୍ଗୁ ଦସ୍ତାଫଚି ସଫୁଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି – ନାଭ ସତୟାନ ାଆଁ 
,ାସୄାଟତ/PANଓାଡତ/ୄବାଟଦାତା ID/ଡ୍ରାଆବିଙ୍୍ଗ ରାଆୄସନସୁ, ଠ୍ଓିଣା ସତୟାନ ାଆଁ 
,ୄଟରିୄପାନ ଫରିୁ ଫୟାଙ୍କ ଔାତା ଫଫିଯଣ/ଫଚୁିୀ ଫରି/ଯାର୍ନ ଓାଡତୁ ׀  

f) ଏପିୄଡଫଟି୍ ,ର୍ଥ ତ୍ରୁ  କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ିଫଣ୍ଡ ଥିଫା ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ׀ ଉବଣ 
ସଭସ୍ତ ୄଫୈଧିଓ ଉର୍ତ୍ଯାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତ ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ୄହାଆଥିଫ ଏଫଂ 
ୄନାଟଯୀଓୃତ ୄହାଆଥିଫ ׀  

ସ୍ଥାୟୀ ସଂରୂ୍ଣ୍ତ ଫକିାଙ୍ଗତା 
(PTD) ଏଫଂ ସ୍ଥାୟୀ 
ଅଂଶକି ଫକିାଙ୍ଗତା 
(PPD) ଦାଫୀ  

a) ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଉଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ ׀  

b) ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟତ ଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

c) ଏଓ ସବିିର ସଚତନ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତଯ ଫଓିାଙ୍ଗତାଓୁ 
ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଥାଣୀ ଫଓିାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର  
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ସ୍ଥାୟୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫକିାଙ୍ଗତା 
(TTD) ଦାଫୀ 

 

a) ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫଓିାଙ୍ଗତାଯ ପ୍ରଓାଯ  ଫଓିାଙ୍ଗତା ଫଧି ଉୄରଳଔ ଓଯୁଥିଫା 
ୄଭଡଓିର ସାଟପିିୄଓଟ୍ ׀ ନମୁିକି୍ତଦାତା ଠ୍ାଯୁ ସଠ୍କି୍ ଙୁଟ ିସଭଣଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଉଥିଫା ଙୁଟ ି
ପ୍ରଭାଣତ୍ର, ମାହା ନମୁିକି୍ତଦାତା ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥତ ଯୂୄ ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି  ୄଭାହଯୀଓୃତ ଓଯାମାଆଥିଫ ׀  

b) ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ପିଟୄନସ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣତି ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତା’ 
ସାଭାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀  

ଉୄଯାକ୍ତ ତାରିଓାଟ ି ୄଓଫ ସଂୄଓତାତ୍ମଓ ୄଟ, ପ୍ରଓଯଣ ଯ ଫିୄ ର୍ର୍ ତଥୟ ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ି ଧିଓ ଦସ୍ତାଫଚି ,କ୍ଷତ ଘହି୍ନ, 
ଦୁଖତଟଣାଯ ସ୍ଥ ଆତୟାଦ ି ଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହତିୁ ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ସୄନ୍ଦହାସ୍ପଦ ଓଟ ଦୃଷି୍ଟବଙ୍ଗୀ ଥିଫା 
ପ୍ରଓଯଣକୁଡଓୁି ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିାଓୁ ଡିାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ ଓଯନୁ୍ତ  4 

ସ୍ଥାଣୀ ସଂୂର୍ଣ୍ତ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଦାଫୀ ାଆଁ ଚଭା ଓଯଫିା ାଆଁ ନଭିନ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଯ ଅଫର୍ୟଓତା ନାହିଁ ? 

I. ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯତି ଉଘତି୍ ଯୂୄ ଯୂଣ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ ପଭତ ׀  

II. ମଦ ିପ୍ରମୁଚୟ, ପ୍ରଥଭ ସୂଘନା ଯିୄ ାଟତଯ ନୁପ୍ରଭାଣିତ ପ୍ରତରିିି ׀  

III. ଏଓ ସବିିର ସଚତନ ଓଭିା ୄଓୌଣସ ିସଭାନ ୄମାକୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ଫୀଭିତ ଯ ଫଓିାଙ୍ଗତା ଓୁ ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯୁଥିଫା ସ୍ଥାଣୀ 
ଫଓିାଙ୍ଗତା ପ୍ରଭାଣତ୍ର  

IV. ଘଓିତି୍ସା ଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଠ୍ାଯୁ ିଟୄନସ୍ ସାଟପିିୄଓଟ୍ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ଓଯ ିୄମ ଫୀଭିତ ତା’ ସାଭାନୟ ଓାମତୟ ସଂାଦନ ଓଯଫିା 
ାଆଁ ୄମାକୟ ୄଟ ׀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

276 

 

G. ଦାଫୀ ଯଚିାନ- ସଭୁଦ୍ରାଯୀ /ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା 

1. ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ ଫିୄ ଦଶ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ 

ମଦି ସଭୁଦ୍ରାଯୀ/ଫିୄ ଦର୍ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ୄନଓ ନୁବାକ ଙ ିମାହା ଣ-ୄଭଡଓିର ରାବ କୁଡଓୁି ଅଫୃର୍ତ୍ ଓୄଯ, ଏହାଯ 
ସଙ୍କଟାଙ୍କନ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଓୁ ାଯବ୍ନାଯଓି ଯୂୄ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ୄାଟତୄ ପାରି ନ୍ତକତତ ଯଔାମାଆଙ ିଓାଯଣ ୄଭଡଓିର  ୄଯାକ 
ରାବ ଏହ ିରିସୀ ନ୍ତକତତ ଭୂଔୟ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ୄଟ ׀  

ଏହ ି ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାକୁଡଓୁି ଭୂଔୟତଃ ନଭିନ ନୁବାକ କୁଡଓିୄଯ ଫବିକ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀ ଏଓ ଫିୄ ର୍ର୍ ଉତ୍ପାଦ ନଭିନ 
ଉରିଳଖିତ ରାବକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଓଭିା ୄଓୄତଓଓୁ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯିାୄଯ :  

a) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯାକ ଫବିାକ 

b) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଏଫଂ ନଷି୍କାସନ/ଯତିୟାକ 

c) ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ସଯୁକ୍ଷା 

d) ଫୟକି୍ତକତ ଦାଣିତ୍ୱ 

e) ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା :  
 ମାତ୍ରା ଯଦ୍ଦ୍ଓଯଣ 
 ମାତ୍ରା ଫିଭ 
 ମାତ୍ରାୄଯ ଫାଧା 
 ଫପି ୄହାଆଥିଫା ସଂୄମାକ 

 ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ୄଯ ଫିଭ  
 ମାଞ୍ଚ ଓଯାମାଆଥିଫା ଫୟାୄକଚ ଯ ହାନ ି
 ାସୄାଟତ ଯ ହାନ ି
 ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ 

 ଫାହନ ହଯଣ ବର୍ତ୍ା 
 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୀଭା 
 ଫାହନ ହଯଣ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା 
 ପ୍ରାୄଣାଚଓ ସୁଯକ୍ଷା 
 ସହାନବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ତନ 
 ଧ୍ୟଣନ ୄଯ ଫାଧା 

 କୃୄହାଓଯଣ ୄଘାଯୀ 

ୄମଯଓି ିନାଭ ସଘୂୀତ ଓୄଯ, ରିସୀ ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଓଯୁଥିଫା ୄରାଓଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଉଦ୍ଦ୍ଷି୍ଟ, ଏହା ସ୍ୱାବାଫଓି ୄଟ ୄମ ହାନ ିବାଯତ 
ଫାହାୄଯ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିଯିୄ ାଟତ ଓଯାମିଫ ଦାଫୀକୁଡଓି ାଆଁ ଉମୁକ୍ତ ଯୂୄ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ଅଫର୍ୟଓ 
ୄହାଆାୄଯ ׀ ସଭୁଦ୍ରାଯୀ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦାଫୀ ୄସଫା ପ୍ରଦାନୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏଓ ତୃତୀଣ କ୍ଷ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ 
,ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀୁ ସଂକୃ୍ତ ଥାଏ ମିଏ ସାଯା ଫଶି୍ୱୄଯ ଅଫର୍ୟଓୀଣ ସଭଥତନ  ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଓ ୄନଟେଓତ ସ୍ଥାିତ 
ଓଯଙି ି׀  
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ଦାଫୀ ୄସଫାଗୁେକି ଭୂଖୟତଃ  ନ୍ତବତୁ କ୍ତ କଯନ୍ତ ି: 

a) 24*7 ଅଧାଯୄଯ ଦାଫୀ ଧିସଘୂନା ଓୁ ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯଫିା; 

b) ଦାଫୀ ପଭତ ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଓୁ ଠ୍ାଆଫା ; 

c) ହାନ ିୄଯ ତୁଯନ୍ତ ଯୂୄ ଓ’ଣ ଓଯଫିାଓୁ ଡଫି, ଏହା ଉୄଯ ଗ୍ରାହଓଓୁ ଭାକତ ଦର୍ତନ ଓଯଫିା; 

d) ୄଭଡଓିର ଏଫଂ ୄଯାକ ଦାଫୀ ାଆଁ ନକଦହୀନ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିା; 

e) ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ ଏଫଂ ଯତିୟାକ ାଆଁ ଚଯୁଯୀଓାୀନ ଗ୍ରୀଭ ନକଦ ଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଓଯଫିା ׀  

2. ସହାୟକ କବ୍ନାନୀ – ଫିୄ ଦଶ ଦାଫୀୄଯ ବୂଭିକା 

ସହାଣଓ ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ନଚି ଓାମତୟଣକୁଡଓି ଙ ିଏଫଂ ସାଯା ଫଶି୍ୱଯ ୄସବଅି ନୟ ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ସହତି ଫନ୍ଧନ ଥାଏ ׀ 
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତୟାର୍ତି ଖଟଣା ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଏହ ିଓବ୍ନାନୀ ଭାୄନ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କଯ ଗ୍ରାହଓ ଭାନଙୁ୍କ ସହାଣତା 
ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ଏହ ି ଓବ୍ନାନୀଭାୄନ ଦାଫୀ ଞି୍ଜଓଯଣ ଏଫଂ ସୂଘନା ାଆଁ ଅନ୍ତଚତାତଓି ୄଟାର ଫି୍ର ନଭଯକୁଡଓି ସହତି ଏଓ 24*7 ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ଯ 
ସଂଘାନ ଓଯନ୍ତ ି ି ସଭାୄନ ନଭିନରିଖିତ ୄସଫାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଓଯନ୍ତୄ ׀ ଏଫଂ ୄସଫାକୁଡଓିଯ ଘାଚତ ଫିୄ ର୍ର୍ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ସହତି 
ୄହାଆଥିଫା ଯାଚନିାଭା, ଅଫୃତ ୄହାଆଥିଫା ରାବକୁଡଓି ଆତୟାଦ ିଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆଥାଏ ׀  

a) ୄଭଡଓିର ସହାଣତା ୄସଫା : 
i. ୄଭଡଓିର ୄସଫା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ୄଯପଯାର 
ii. ଡାକ୍ତଯଔାନା ବର୍ତ୍ ିଯ ଫୟଫସ୍ଥା 
iii. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡଓିର ନଷି୍କାସନ ଯ ଫୟଫସ୍ଥା 
iv. ଚଯୁଯୀଓାୀନ ୄଭଡଓିର ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନଯ ଫୟଫସ୍ଥା  
v. ଭୃତଓ ଫୄର୍ର୍ଯ ସ୍ୱୄଦର୍ ପ୍ରତୟାଫର୍ତ୍ତନ 
vi. ସହାନୁବୂତରି୍ୀ ଯଦିର୍ତନ ଫୟଫସ୍ଥା 
vii. ଳ୍ପଫଣସ୍କ ସନ୍ତାନ ସହାଣତା / ନୁଯକ୍ଷଣ 

b) ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ୄଭଡଓିର ସ୍ଥିତଯି ନଯିୀକ୍ଷଣ 

c) ଅଫର୍ୟଓ ର୍ଧକୁଡଓିଯ ଫତିଯଣ 

d) ରିସୀଯ ସର୍ତ୍ତ  ନୁଫନ୍ଧ ନୁମାଣୀ  ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ସ୍ୱୀଓୃତ ି ନ୍ତକତତ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ସଭଣାଫଧିୄଯ ଫୟଣ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତକୁଡଓିଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି׀ 

e) ମାତ୍ରା-ୂଫତ ସଘୂନା ୄସଫା ଏଫଂ ନୟାନୟ ୄସଫା :  
 ବିସା ଏଫଂ ଟୀଓାଓଯଣ ଅଫର୍ୟଓତା 
 ଦୂତାଫାସ ୄଯପଯାର ୄସଫା 
 ହଚମିାଆଥିଫା ାସୄାଟତ ଏଫଂ ହଚମିାଆଥିଫା ରୄକଚ ସହାଣତା ୄସଫା 
 ଚଯୁଯୀଓାୀନ ସୄନ୍ଦର୍ ପ୍ରସାଯଣ ୄସଫା 

 ୄଫର ଫଣ୍ଡ ଫୟଫସ୍ଥା 
 ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ସହାଣତା 
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f) ଫୟାଔୟାଓର୍ତ୍ତା ୄଯପଯାର 
g) ୄଫୈଧିଓ ୄଯପଯାର 
h) ଓରି ସହତି ନମୁିକି୍ତ 

3. ନଗଦହୀନ ୄଭେକିର ୄକସ୍ ଗୁେକି ାଆଁ ଦାଫୀ ଯଚିାନ 

ଦାଫୀ ଯଘିାନ ଦ୍ଧତ ିନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍, ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ାଆଁ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ୁନଶ୍ଚ, ଣୁ.ଏସ୍. ୄଯ ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଦାଫୀ ଯଘିାନ ନୟାନୟ ୄଦର୍ୄଯ ଥିଫା ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଅୄଭ ଫର୍ତ୍ତଭାନ ୄସାାନ ଠ୍ାଯୁ ୄସାାନ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ ଓଯଫିା ׀  

a) ଦାଫୀ ଧିସଚୂନା 

ୄମୄତୄଫୄ ଫ ିହାନ ିଖୄଟ, ୄଯାକୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ବର୍ତ୍ ିହୁଏ ଏଫଂ ବର୍ତ୍ ିଓଉଣ୍ଟଯ ୄଯ ଫୀଭାଯ ଫଫିଯଣୀ ୄଦଔାଏ ׀ ସହାଣତା 
ଓବ୍ନାନୀ ଡାକ୍ତଯଔାନାଠ୍ାଯୁ ଏଫଂ/ଓଭିା ୄଯାକୀ ଓଭିା ଜ୍ଞାତ ି / ଫନୁ୍ଧ ଠ୍ାଯୁ ଏଓ ନୂଅ ୄଓସ୍ ଯ ଧିସଘୂନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀ ତା ୄଯ 
ଦାଫୀଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫରି୍ଣୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଏ ׀  

b) ଦାଫୀ ଯଚିାନ ୄସାାନ :  

ଏହା ଓବ୍ନାନୀ ଓବ୍ନାନୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ, ସାଧାଯଣ ୄସାାନକୁଡଓିଯ ତାରିଓା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଙ ି:  

 ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ରିସୀଧାଯୀଯ ରାବ, ଫୀଭା ଯାର୍,ି ରିସୀ ଫଧି, ନାଭ ଓୁ ସତୟାିତ ଓୄଯ ׀  

 ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ତାୄଯ ୄଯାକୀଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସି୍ଥତ,ି ଫରିିଙ୍୍ଗ ସଘୂନା ଔଙ୍ଙତଯ ଅଓନ ଉୄଯ ୄଡଟ ାଆଁ କି୍ଳନଓିର/ୄଭଡଓିର 
ଟପି୍ପଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ସଂଓତୄ ଯ ଯୄହ ׀ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ କି୍ଳନଓିର ଟପି୍ପଣୀ  ୄଭଡଓିର ଔଙ୍ଙତ ଯ 
ଅଓନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔଓୁ ୄଡଟ୍ ଠ୍ାଏ ׀  

 ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ସ୍ୱୀଓୃତ ିଧୀନୄଯ, ଦାଫୀଯ ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ଓୁ ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯଔାନା ୄଯ ଯାର୍ପି୍ରଦାନଯ 
କୟାୄଯଣ୍ଟ ିଯଔାମାଏ ׀  

 ଏବ ିଯଦୃିର୍ୟ ଅସିାୄଯ ୄମଉଠଁ୍ ିବାଯତୄଯ ,ଫୀଭିତ ଯ ନଚି ସ୍ଥାନ ୄଯୁ ଏଫଂ/ଓଭିା ହାନ ିୄହାଆଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନୁସନ୍ଧାନ 
ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀ ନୁସନ୍ଧାନଯ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ ନୁବାକ ୄଯ ଫୟାଔୟା ଓଯାମାଆଥିଫା ନୁଯୂ 
ୄହାଆଥାଏ ׀ ଫିୄ ଦର୍ଯ ନୁସନ୍ଧାନଓାଯୀଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଯ ସହାଣତା ୄଯ ଓଭିା ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସଂଓତ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଘଣନ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

 ଘଓିତି୍ସା ଘାରୁ ଯଖିଫା ାଆଁ ନୁଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଓୁ ଏଓ କି୍ଳନଓିର  ଭୂରୟ ୄଡଟ, ପ୍ରକତ ିଟପି୍ପଣୀ ଆତୟାଦ ି
ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଯ ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ୄଦୈନଓି ଯୂୄ ୄଓସ ଓୁ ନଯିୀକ୍ଷଣ ଓଯଫିା ଘାରୁ ଯୄଔ ׀  

 ୄଯାକୀଓୁ ଡସିଚାଚତ ଓଯଫିା ୄଯ, ୄଓସ୍ ଭୟାୄନଚଯ ନ୍ତଭି ଘାଚତକୁଡଓୁି ୁଷି୍ଟ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସହତି ନଷି୍ଠା ଫୂତଓ 
ଓାମତୟ ଓୄଯ ׀  

 ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ଫରିଓୁ ମଥାଥତ ଯୂୄ ମାଞ୍ଚ, ସ୍କବି୍  ଡଟି୍ ଓଯାମାଆଙ ି  ଭିଥିିଫା ୄଓୌଣସ ିଫ ିତୁଟଯି ׀
ସଂୄର୍ାଧନ ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଯ ଫରିିଙ୍୍ଗ ଫବିାକ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  
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 ତାୄଯ ନ୍ତଭି ଫରି ଯ ନୁ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ପ୍ରାଫଧାନଓର୍ତ୍ତା  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଓଭିା ଏହାଯ ସହୄମାକୀ ୁନଭତରୂୟନଦି୍ଧତାଯଣ 
ଏୄଚଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ସମ୍ମତପି୍ରାପ୍ତ ଭୂରୟ ନୁମାଣୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତରୁି୍ତ ିଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄମୄତର୍ୀଘ୍ର ଦଅିମାଏ, 
ୁନଭତୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସୄତ ଧିଓ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ସମ୍ଭଫ ୄହାଆଥାଏ ׀  

ୁନଭତୂରୟନଦି୍ଧତାଯଣ ଫିୄ ର୍ର୍ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ସ୍ୱାସ୍ଥୟୄସଫାଯ ଫିୄ ର୍ର୍ତା ୄଟ ଏଫଂ ଏହ ି ପ୍ରଓାୄଯ, ଣ ଣୁ.ଏସ୍ ୄଓସ୍ କୁଡଓିୄଯ 
ନକଦହୀନ ୄଭଡଓିର ୄଓସ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏଓ ଭୂଔୟ ାଥତଓୟ ׀  

c) ଦାଫୀ ୄପ୍ରାୄସସଙ୍ି୍ଗ ୄସାାନ :  

i. ଦାଫୀ ଭରୂୟାଙ୍କଓ ନୁଭତରୂୟ ନଦି୍ଧତାଯତି/ଭୂ ଫରି ଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ, ସତୟାିତ ଓୄଯ ଏଫଂ ସୁନଶିି୍ଚତ ଓୄଯ ୄମ ୄସଫା  ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥିଫା ଘଓିତି୍ସାଯ ତାଯଔି ାଆଁ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଙ ି  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଫରିଓୁ ׀
ଦାଫୀ ଫବିାକ ଦ୍ୱାଯା ଡଟି ଓଯାମାଏ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ ଓଯଫିା ାଆଁ ୄମ ଘାଚତସଫୁ ଠ୍କି୍ ଫକତୄ ଯ ଏଫଂ ଘଓିତି୍ସା ୄପ୍ରାୄଟାଓର 
ନୁମାଣୀ ଙ ି׀ ଡସିଓାଉଣ୍ଟଓୁ ନୁଃ-ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଯାମାଏ ଏଫଂ ଫରିଓୁ ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯାମାଏ ׀  

ii. ତାୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ନୁଭତୂରୟନଦି୍ଧତାଯଣ ଧିସଘୂନା ର୍ୀଟ  ରାବକୁଡଓିଯ ସଂଔୟା ,EOB) ସହତି ଫରିଓୁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା 
ାଔଓୁ ଠ୍ାଆ ଦଅିମାଏ ׀  

iii. ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଫରିଓୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ଏଫଂ ତୁଯନ୍ତ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଓୁ ଧିଓାଯ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

d) ୄଦୟପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄସାାନ : 

i. ସ୍ଥାନୀଣ ପିସ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓଯଫିା ାଆଁ  ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଠ୍ାଯୁ ଧିଓାଯ 
ପ୍ରାପ୍ତ ଓୄଯ ׀  

ii. ଥତ ଫବିାକ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଭାଘନ ଓୄଯ  

e) ହେଟିାରାଆୄଜଶନ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

i. ସଭଦୁ୍ରାଯୀ ୄଦର୍, ଫିୄ ର୍ର୍ ଯୂୄ ଣୁ.ଏସ୍. ଏଫଂ ଣୁୄଯା ଯ ସଷି୍ଟଭ ବାଯତୀଣ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଠ୍ାଯୁ ଫହୁତ ରକା ୄଟ 
ୄମୄହତୁ ଧିଓାଂର୍ ୄରାଓଙ୍କ ାଔୄଯ, ୄଫସଯଓାଯୀ ଫୀଭା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ ଥଫା ସଯଓାଯୀ ୄମାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହଉ, 
ଫଶି୍ୱଫୟାଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁଯକ୍ଷା ଥାଏ ׀ ଧିଓାଂର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନା ସଫୁ ଅନ୍ତଚତାତଓି ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ୄଦଣପ୍ରଦାନଯ କୟାୄଯଣ୍ଟ ି
ସ୍ୱୀଓାଯ ଓଯନ୍ତ ିମଦ ିଫୀଭିତ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏଓ ୄଫୈଧ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓଭିା ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ׀  

ଧିଓାଂର୍ ୄଦର୍ୄଯ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷାଯ ୁଷି୍ଟଓଯଣ ଓଭିା ନକଦ ଚଭାଯ ବାଫୄଯ ଘଓିତି୍ସାଓୁ ଫିମି୍ବତ ଓଯାମାଏ ନାହିଁ ׀  

ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ଘଓିତି୍ସା ଅଯମ୍ଭ ଓଯଥିାନ୍ତ ି ି ମଦ ׀ ଏଓ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଥାଏ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଥଫା 
ୄଯାକୀଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯଫିାଓୁ ଡଥିାଏ ׀ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ଘାଚତସଫୁଓୁ ଫୃଦ୍ଧ ି ଓଯଥିାନ୍ତ ି ୄମୄହତୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନୄଯ ଫିଭ 
ୄହାଆଥାଏ ׀  

ମଦ ିୄଦଣପ୍ରଦାନ ତୁଯନ୍ତ ହୁଏ, ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ତୁଯନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ତୟଧିଓ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାନ୍ତ ି  ୁନଭତୂରୟନଦି୍ଧତାଯଣ ׀
ଏୄଚନିସଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଫରିକୁଡଓିଯ ର୍ୀଘ୍ର ସଭାଧାନ ାଆଁ ଡସି୍କାଉଣ୍ଟ ସଓାୄର୍ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସହତି ଭୂରୟ 
ଓମ୍ ୄଫର୍ୀ ଓଯଫିା ଉୄଯ ଓଥାଫାର୍ତ୍ତା ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

ii. ୄନଟେଓତ ଡାକ୍ତଯଔାନା  ପ୍ରକ୍ରଣିା ସଭନ୍ଧୀଣ ସୂଘନା ଫୀଭିତ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥିଫା ୄଟାର ଫି୍ର 
ନଭଯ ୄଯ ଉରବ୍ଧ ୄହାଆଥାଏ ׀  
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iii. ଏଓ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଅଫର୍ୟଓତା ଫସଯୄଯ, ଫୀଭିତଓୁ ତା’ ସଭନ୍ଧୄଯ ଓର ୄସଣ୍ଟଯ ୄଯ ସୂଘୀତ ଓଯଫିା ଏଫଂ ୄଫୈଧ 
ମାତ୍ରା ଫୀଭା ରିସୀ ସାହାମୟୄଯ ଏଓ ଫନିଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ଗ୍ରସଯ ୄହଫା ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆଥାଏ ׀  

iv. ରିସୀଯ ୄଫୈଧତା ଓୁ ମାଞ୍ଚ ଓଯଫିା ାଆଁ ଏଫଂ ଫୀଭା ସଯୁକ୍ଷା ଓୁ ସତୟାିତ ଓଯଫିା ାଆଁ ଡାକ୍ତଯଔାନାକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଓର 
ୄସଣ୍ଟଯ ନଭଯ ୄଯ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ/ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଭାନଙ୍କ ସହତି ସଂଓତ ଓଯଥିାନ୍ତ ି׀  

v. ଥୄଯ ରିସୀ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହାଆକୄର ଫୀଭତି ନକଦହୀନ ଅଧାଯୄଯ ଡାକ୍ତଯଔାନା ଘଓିତି୍ସା ୄନଆ ାୄଯ ׀  

vi. ସ୍ୱୀଓାମତୟତା ନଦି୍ଧତାଯତି ଓଯଫିା ାଆଁ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/ସହାଣତା ପ୍ରଦାନଓାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଫର୍ୟଓ ୄହଉଥିଫା ୄଓୄତଓ ଭୂବୂତ ସୂଘନା 
ୄହଉଙ ି 

1. ୄଯାକଯ ଫଫିଯଣୀ 

2. ୄଓୌଣସ ିଫୂତଫର୍ତ୍ତୀ ଆତହିାସ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ, ଡାକ୍ତଯଔାନା, ବାଯତ ଯ ସ୍ଥାନୀଣ ୄଭଡଓିର ପିସଯଯ ଫଫିଯଣୀ :  
 ତୀତ ଆତହିାସ, ଘତି ଘଓିତି୍ସା  ଡାକ୍ତଯଔାନାୄଯ ଧିଓ ୄମାଚନାଫଦ୍ଧ ୄଓାସତ ଏଫଂ ନଭିନକୁଡଓୁି ତୁଯନ୍ତ ଠ୍ାଆଫା 

ାଆଁ ନୁୄଯାଧ  
 ୄସଫାଓଯୁଥିଫା ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଫଫିଯଣ ସହତି ଦାଫୀ ପଭତ 
 ାସୄାଟତଯ ନଓର 
 ୄଭଡଓିର ସୂଘନା ପଭତ ଯ ୄଭାଘନ 

f) ୄଭେକିର ଖଙ୍ଙତ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଣ-ୄଭେକିର ଦାଫୀଗୁେକିଯ ପ୍ରତିୂରି୍ତ୍ :  

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓି ସାଧାଯଣତଃ ଫୀଭିତ ଦ୍ୱାଯା ପାଆର ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମୄତୄଫୄ ୄସଭାୄନ ବାଯତଓୁ ୄପଯ ିଅସନ୍ତ ି׀  ଦାଫୀ 
ଓାକଚତ୍ରକୁଡଓିଯ ପ୍ରାପି୍ତ ୄଯ, ସାଧାଯଣ ପ୍ରକ୍ରଣିା ନୁସାୄଯ ଦାଫୀଯ ପ୍ରକ୍ରଣିା ଅଯମ୍ଭ ଓଯାମାଏ ׀  ସଭସ୍ତ ସ୍ୱୀଓାମତୟ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ 
ୄଦଣପ୍ରଦାନଓୁ ବାଯତୀଣ ଟଙ୍କା ,INR) ୄଯ ଓଯାମାଏ ׀  ମାହା ନକଦହୀନ ଦାଫୀ ବ ିନୁୄହଁ ୄମଉଠଁ୍ ିୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓଭିା 
ଆୄରୄଓଟରାନକି୍ ୋନସପଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀    

ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ିଦାଫୀକୁଡଓୁି ୄପ୍ରାୄସସ୍ ଓଯଫିା ସଭଣୄଯ, ଦାଣିତ୍ୱଯ ଭାତ୍ରାଯ ନରି୍ଣ୍ତଣ INR ୄଯ ଓଯଫିା ାଆଁ ହାନଯି ତାଯଔି ମତୟନ୍ତ ଭୁଦ୍ରା 
ଫନିଭିଣ ହାଯ ଯ ପ୍ରୄଣାକ ଓଯାମାଏ ׀ ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ୄଘକ୍ ଓଭିା ଆୄରୄଓଟରାନକି୍ ୋନସପଭତଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

i. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀକୁଡଓି ୄସହ ିପ୍ରଓାୄଯ ଓଯାମାଆଥାଏ ୄମଉଁ ପ୍ରଓାୄଯ ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ ନୁବାକୄଯ ଫୟାଔୟା 
ଓଯାମାଆଙ ି׀  

ii. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ ଏଫଂ ଅଥଓି ଚଯୁଯୀଓାୀନ / ଅଓସି୍ମଓ ୄଓସ୍ କଡୁଓୁି ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

iii. ସଭଥତନୀଣ ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ଦାଫୀ ପ୍ରତୟାଔୟାନ ନୟ ସଭସ୍ତ ଦାଫୀ ାଆଁ ରାକୁ ୄହଉଥିଫା ୄସହ ିସଭାନ ପ୍ରକ୍ରିଣାଯ ନୁାନ 
ଓୄଯ ׀  

g) ୄଭେକିର ଦୁଘତଟଣା ଏଫଂ ୄଯାଗ ଖଙ୍ଙତ ାଆଁ ଦାଫୀ ଦରିରୀକଯଣ 

 ଦାଫୀ ପଭତ 

 ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯିୄ ାଟତ 

 ଭୂ ବର୍ତ୍ ି/ ଡସିଚାଚତ ଓାଡତ 
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 ଭୂ ଫରି /ଯସଦି/ ୄପ୍ରସି୍କିର୍ନ 

 ଭୂ ଏକ୍ସ, ବା-ୄଯ ଯିୄ ାଟତ/ୟାୄଥାୄରଚଓିର/ମାଞ୍ଚ ସଭନ୍ଧୀଣ ଯିୄ ାଟତ 

 ପ୍ରୄଫର୍  ପ୍ରସ୍ଥାନ ଷ୍ଟାବ୍ନ ଥିଫା ାସୄାଟତ / ବିସା ଯ ପ୍ରତରିିି 

ଉୄଯାକ୍ତ ତାରିଓା ୄଓଫ ସାୄଙ୍କତଓି ୄଟ ׀ ଫିୄ ର୍ର୍ ୄଓସ୍ ଫଫିଯଣୀ ଓଭିା ନଦି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାଯା ନୁାନ ଓଯାମାଉଥିଫା ଦାଫୀ 
ସଭାଧାନ ନୀତ ି/ ପ୍ରକ୍ରିଣା ଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିତଯିକି୍ତ ସୂଘନା / ଦସ୍ତାଫଚି ଅଫର୍ୟଓ ୄହାଆାୄଯ ׀  

ସ୍ୱତଃ ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ 5 

_____________ ଓୁ ସହାଣତା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରୀଭୄଯ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଠ୍ାଯୁ ଦାଫୀ 
ଓଯାମାଆଥାଏ ׀  

I. ୄଫର ଫଣ୍ଡ ୄଓସ୍ 

II. ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ଦାଫୀ 

III. ଫିୄ ଦର୍ ମାତ୍ରା ଫୀଭା ଦାଫୀ 

IV. ସଭଥତନୀଣ ଦାଫୀ 

 

ସାଯାଂଶ 

a) ଫୀଭା ୄହଉଙ ିଏଓ ‘ପ୍ରତରୁି୍ତ’ି ଏଫଂ ରିସୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତ ିଯ ଏଓ ସାକ୍ଷୀ ׀ ଏଓ ଫୀଭିତ ଖଟଣା ଖଟଫିାଯ ପ ସ୍ୱଯୂ 
ରିସୀ ନ୍ତକତତ ଏଓ ଦାଫୀ ୄହଉଙ ିୄସହ ିପ୍ରତରୁି୍ତଯି ଫାସ୍ତଫ ଯୀକ୍ଷା ׀  

b) ଫୀଭାୄଯ ୄକାଟଏି ଭଔୂୟ ଭୂରୟ ନଦି୍ଧତାଯଣ ଭାଦଣ୍ଡ ୄହଉଙ ିଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀଯ ଦାଫୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷଭତା ׀  

c) ୄସହ ିଗ୍ରାହଓ, ମିଏ ଫୀଭା କ୍ରଣ ଓୄଯ, ୄସ ୄହଉଙ ିପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ,ହତିଧାଯୀୁ ଏଫଂ ଦାଫୀ ଯ ପ୍ରାପ୍ତଓର୍ତ୍ତା ׀  

d) ନକଦହୀନ ଦାଫୀୄଯ ଏଓ ୄନଟେଓତ ହସି୍ପଟର ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଠ୍ାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୂତ-ସ୍ୱୀଓୃତ ି ଅଧାଯୄଯ ୄଭଡଓିର ସୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ 
ଓୄଯ ଏଫଂ ୄଯ ଦାଫୀଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ ଦସ୍ତାଫଚିକୁଡଓୁି ଚଭା ଓୄଯ ׀  

e) ପ୍ରତିୂର୍ତ୍ ି ଦାଫୀୄଯ, ଗ୍ରାହଓ ତା’ ନଚି ସଂସାଧନ ଯୁ ଡାକ୍ତଯଔାନାଓୁ ୄଦଣ ପ୍ରଦାନ ଓୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ ୄଦଣପ୍ରଦାନ ାଆଁ  
ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ନଓିଟୄଯ ଦାଫୀ ପାଆର ଓୄଯ ׀  

f) ଦାଫୀ ସଘୂନା ୄହଉଙ ିଗ୍ରାହଓ  ଦାଫୀ ଟମି୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଂଓତଯ ପ୍ରଥଭ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ׀  

g) ମଦ ିଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରସଙ୍ଗୄଯ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏଓ ଓଟ/ଚାରିଅତ ିସୄନ୍ଦହ ଓଯାମାଏ, ଏହାଓୁ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ଠ୍ାମାଏ ׀ ଏଓ 
ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ଆନ୍-ହାଉସ୍ ,ନଚି କହୃ ଭଧ୍ୟୄଯୁ ଏଓ ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା/TPA ଦ୍ୱାଯା ଓଯାମାଆାୄଯ ଓଭିା ଏଓ ଫୟଫସାଣିଓ ନୁସନ୍ଧାନ 
ଏୄଚନିସ ଉୄଯ ଏହ ିଓାମତୟ ବାଯ ନୟସ୍ତ ଓଯାମାଆାୄଯ ׀  

h) ଯଚିବତ/ସଂଯକି୍ଷତ ଓଯଫିା ଦାଫୀକୁଡଓିଯ ସି୍ଥତ ିଉୄଯ ଅଧାଯ ଓଯ ିଫୀଭାଓର୍ତ୍ତାଯ ଔାତାକୁଡଓିୄଯ ସଭସ୍ତ ଦାଫୀ ାଆଁ ଓଯାମାଆଥିଫା 
ଯାର୍ ିପ୍ରାଫଧାନ ଓୁ ସଘୂୀତ ଓୄଯ ׀  
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i) ଏଓ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ନଓିଟୄଯ ବିୄମାକତ୍ର ଦାଔର ଓଯଫିା ଫୟତୀତ, ଗ୍ରାହଓ ାଔୄଯ ଫୀଭା ୄରାଓା ଓଭିା 
ଉୄବାକ୍ତା ୄପାଯମ୍ ଓଭିା ଏଯଓି ିୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିାଯ ଫଓିଳ୍ପ ଯହଙି ି׀  

j) ଓଟ/ଚାରିଅତ ି ଭଔୂୟତଃ ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ କ୍ଷତିୂର୍ତ୍ ି ରିସୀ କଡୁଓିୄଯ ୄହାଆଥାଏ ଓଭିା ଓଟୂର୍ଣ୍ତ ଦାଫୀ ଓଯଫିା ାଆଁ 
ଫୟକି୍ତକତ ଦୁଖତଟଣା ରିସୀକୁଡଓୁି ଭଧ୍ୟ ଫୟଫହାଯ ଓଯାମାଏ ׀  

k) TPA ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ଓୁ ୄନଓ ଭହତ୍ୱୂର୍ଣ୍ତ ୄସଫା ପ୍ରଦାନ ଓଯଥିାଏ ଏଫଂ ରୁ୍ଳ୍କ ଅଓାଯୄଯ ାଯଶି୍ରଭିଓ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିାଏ ׀  

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ 

ପ୍ରଶନ 1 

ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନଭିନ ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହାଓୁ ପ୍ରାଥଭଓି ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଘନା ଓଯାମାଏ ? 

I. ଗ୍ରାହଓଭାନଙୁ୍କ 

II. ଭାରିଓଭାନଙୁ୍କ 

III. ସଙ୍କଟାଙ୍କଓଭାନଙୁ୍କ 

IV. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା/ୄବ୍ରାଓଯଭାନଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶନ 2 

କିଯୀର୍ ସୄକ୍ସ, ବାନା ଙ୍କ ଫୀଭା ଦାଫୀ ଫୀଭା ଓବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀଓୃତ ୄହରା ׀ ସ୍ୱୀଓୃତ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୀଭାଓର୍ତ୍ତା ାଔୄଯ ବିୄମାକ ଓଯଫିା 
ଫୟତୀତ, କିଯୀର୍ ସୄକ୍ସ, ବାନାଙ୍କ ାଔୄଯ ଉରବ୍ଧ ଫଓିଳ୍ପ ଓ’ଣ ୄଟ ? 

I.                     

II. ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା 

III. ଫୀଭା ବିଓର୍ତ୍ତା ଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା ଓଯଫିା 

IV. ୄଓସ୍ ସ୍ୱୀଓୃତ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଓଙି ିଓଯାମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

ପ୍ରଶନ 3 

ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଦ୍ୱାଯା ଉସ୍ଥାିତ ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ଦାଫୀଯ ମାଞ୍ଚ ସଭଣୄଯ, ଅଫଷି୍କାଯ ଓୄଯ ୄମ ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯଫିୄର୍ତ୍ତ, 
ଘଓିତି୍ସା ସଓାୄର୍ ତା’ ବାଆ ଯାୄଚର୍ ୄଭହୄତା ଓୁ ବର୍ତ୍ ିଓଯାମାଆଥିରା ׀ ଯାଚୀଫ ୄଭହୄତା ଯ ରିସୀ ଏଓ ଯଫିାଯ ୄପଳାଟର୍ ୄମାଚନା 
ନୁୄହଁ ׀ ଏହା ୄହଉଙ ି____________ ଚାରିଅତଯି ଏଓ ଉଦାହଯଣ ׀  

I. ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ 

II. ଦସ୍ତାଫଚି କୁଡଓିଯ ଙଯଘନା 

III. ଔଙ୍ଙତସଫୁ ଯ ତଯିଞ୍ଜନ 

IV. ଫାହୟୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା ଓୁ ଅନ୍ତଃ-ୄଯାକୀ ଘଓିତି୍ସା/ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ୄଯ ଯଫିର୍ତ୍ତି ଓଯଫିା 

ପ୍ରଶନ 4 
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ନଭିନରିଖିତ ଫସ୍ଥାକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓାହା ନ୍ତକତତ, ଏଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀୄଯ ଅଫାସଓି ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଓୁ ସୁଯକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଏ 
?  

I. ୄଯାକୀ ଯ ଫସ୍ଥା ଏ ବ ିୄଟ ୄମ ତାଓୁ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହାମ୍ ଓୁ ନଅିମାଆାୄଯ, ଓନୁି୍ତ ୄସ ସନ୍ଦ ଓଯୁ ନାହିଁ  

II. ହସି୍ପଟାର/ନସଂି ୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ  

III. ୄଓଫ ହସି୍ପଟର/ନସଂିୄହାମ୍ ୄଯ ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ଓୁି ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ 

IV. ହସି୍ପଟାରାଆୄଚର୍ନ ଯ ଫଧି 24 ଖଣ୍ଟା ଠ୍ାଯୁ ଧିଓ ୄହଫ  

ପ୍ରଶନ 5 

ୄଯାକଯ ଘଓିତି୍ସା ଓଯଫିା ାଆଁ ସଂାଦତି ଓଯାମାଉଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିଣାକୁଡଓୁି ନଭିନ ୄଓାଡକୁଡଓି ଭଧ୍ୟଯୁ ଓଏି ଓୟାଚଯ ଓୄଯ ?  

I. ICD 

II. DCI 

III. CPT  

IV. PCT 

 

ସ୍ୱ-ଯୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶନାଫୀ ଯ ଉର୍ତ୍ଯ 

ଉର୍ତ୍ଯ 1 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଫୀଭା ଦାଫୀ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଗ୍ରାହଓଭାୄନ ୄହଉଙନ୍ତ ିପ୍ରାଥଭିଓ ୄଷ୍ଟକ୍ ୄହାରଡଯ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 2 

ସଠ୍କି୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ ିII ׀  

ଫୀଭା ଦାଫୀ ସ୍ୱୀଓାଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ଫୟକି୍ତଭାୄନ ୄଫୈଧାନଓି ପ୍ରାଧିଓାଯୀଭାନଙ୍କ ନଓିଟଓୁ ହଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ୄଘଷ୍ଟା  ଓଯିାଯନ୍ତ ି׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 3 

ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିI ׀  

ଏହା ଙଦମନାଭ ଧାଯଣ ଯ ଏଓ ଉଦାହଯଣ ୄଟ ׀ ୄମୄହତୁ ଫୀଭିତ ୄହାଆଥିଫା ଫୟକି୍ତ ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଯଥିିଫା ଫୟକି୍ତ ଠ୍ାଯୁ ବିନ୍ନ ୄଟ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 4 

ସଠ୍କି୍ ଉର୍ତ୍ଯ ୄହଉଙ ିII ׀  

ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଫୀଭା ରିସୀ ୄଯ ଅଫାସଓି ଘଓିତି୍ସା ପ୍ରଦାନ ଓଯାମାଆ ଥାଏ, ୄଓଫ ୄସୄତୄଫୄ ୄମୄତୄଫୄ ହସି୍ପଟର/ନସଂି ୄହାଭୄଯ 
ଅଫାସଯ ବାଫ ୄହତୁ ୄଯାକୀଓୁ ୄସଠ୍ାଓୁ ନଅିମାଆ ାଯଫି ନାହିଁ ׀  

ଉର୍ତ୍ଯ 5 
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ସଠ୍କି୍ ଫଓିଳ୍ପ ୄହଉଙ ିIII ׀  

illness.ଚତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ (CPT) ୄକାେଗୁେକି ୄଯାଗଯ ଚକିତି୍ସା ାଆଁ ସଂାଦତି କଯାମାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରୟିାଗୁଗେକୁି କୟାଚଯ କୄଯ 
  ׀
 

 

 

 

 

 

  


